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 پیشگفتار
 

واقع کارته چهار شهر کابل شدم بنام این ابر « سید جمال الدین افغان» مکتب ابتدائیهدهه چهل خورشیدی که شامل از 

بخصوص که  عشق و ارادتم با شناخت بیشتر شانمرد تاریخ جهان اسالم و کشور ما آشنا بودم. در دوره های بعدی 

لبی پیوندم با راه سید قجسته و گریخته مقاالت یا کتبی در باره مطالعه می کردم  افزود گشت و آنگاه که محصل بودم 

. در دوره ترک اجباری را داشتم زیارت آرامگاه سید واال مقام در ساحۀ اکادمیک پوهنتون کابل اکثراً افتخارشد و 

» توفیق یافتم تا رسالۀ  م( 2002ش ــ  1381سال ) در که در نتیجه زمینه تدقیق نمودهبیشتر در این  دقت وطن با

و طبع  نوشتهرا «  ین افغان و محمود طرزیبیدارگر زمان سید جمال الد

و دریافت شواهد و اسناد غرض  م. با ادامه مطالعات بیشتر و بیشترنمود

مقاالتی  معرفی شخص سید ــ کارنامه ها و بالخره نظریات و اندیشه هایش

را در سایت های برون مرزی هموطنان غرض نشر فرستادم که این سلسله 

 15در « بنیاد گذاران مشروطیت و دموکراسی در افغانستان » تحت عنوان 

 وزین در سایتهمان سال اکتبر  16الی  2016جون 21قسمت از تاریخ 

شده زی افغان جرمن نشر شد، که در ادامه به مشرطه طلبان اول هم نظر اندا

و همین  به معرفی گرفتمرا ی برازنده آن حرکت مقاله شخصیت ها 22طی 

ه ب هم یا دایرة المعارف انالین افغانی« قاموس کبیر افغانستان»مقاالت در 

عشق بی انتهایم به راه و مکتب سید افغان سبب شد که بعد از  نشر رسید.

و محمد عیدو  هژده شماره عروة الوثقی سید 2019در سال جستجوی زیاد 

 .ی آن را خریداری نمودمورا در کتابخانه ملی فرانسه یافته و فوت

 مطالب جالب  روان شاد سید خلیل هاشمیان ،در بارۀ سید مقاالتم در ادامه

ی نامه های سید را نشر نمودند. محترم محمد معصوم هوتک در توبشمول فو

آن دیار مطالبی  رابطه به اقامت سید در قندهار و تماس شان با بزرگان

در مورد بیانیه سید در البرت  فضل الرحمن فاضل. جناب شمندی نوشتندزار

در باره موجودیت البرت هال در عهد سید، و بار پروفیسور عبدالخالق رشید از پوهنتون جواهر لعل نهروهال، و محترم 

ر سراج االخبار نشر شده بود با مقالۀ دیگر فاضل گرامی ترجمه مقالۀ جرجی زیدان در رابطه به سید که بار نخست د

 دواز  بیشتر تدقیق و تحقیق نتیجه می فرمائید حظهمال که را سطوری اینی در باره جمال افغان نشر نمودندمحمود طرز

 اکنون ،به آن افزود می نمودم یافتم می مورد در را تر غنا پر مطالبزمانی که  آن هر که باشد، می بنده اخیر دهه

 وطن اریخت دوستداران تا رسانم بنشر ای مجموعه در را وطنم تاریخ مکتوم گوشه این که بینم می بیشتر را این ضرورت

 آزادی و آرامی مروت کمتر ظالم، ان دیکتاتور غضب و قهر جز ما ها دهه طول در متاسفانه. باشم رسانیده رس را

 تدعو او و بود مردم بیداری شتال در زندگیش همه در افغان سید که دریافتم که حالی در دیدیم را دموکراسی و فردی

 مطرح نژاد و قوم زبان و مذهب دین او نزد مسیر این در و نمود میبرابری  اسی،دموکر و آزادی و آموزش بیداری، به

 پذیرفتند را نهالزو و زنجیر و زندان سرکوب، و شهادت و داده، ادامه را راه همین هم سید رهروان و شاگردان. نبود

در کشور ما شخصیت های سترگی  .داشتند نگه نورانی را برادری و برابری اتحاد و آزادی ، معرفت فروزان مشعل ولی

ج محمد بلوچ ــ محمد چون مولوی سرور واصف ــ سعد هللا الکوزی ــ عبدالقیوم الکوزی ــ عبدالرحمن الکوزی ــ تا

ـ جوهر شاه غوربندی ــ لعل محمد تگاوی ــ مولوی واسع اخوندزاده ــ فقیر ـــ محمد ایوب پوپلزائی ـ انیعثمانخان پرو

احمد پنجشیری ــ عبدالرحمن لودین ــ خواجه هدایت هللا ــ محمد ولی خان دروازی ــ غالم نبی و غالم جیالنی چرخی ــ 

. مشروطه اول اه از دست دادندمحی الدین انیس ــ محمد مهدی خان چنداولی و ...و ... جان های شرین شانرا در این ر

، دوم و سوم در کشور ما قربانی استبداد و اختناق جو حاکم در کشور گردید که نتیجه منفی آن را امروز ما لمس می 

 سرکوب ار افغان سید نهضت توانستند تا در هر کشوری اسالمی شان گان نشانده دست و استعمار ترتیب این بهکنیم. 

کشور مهد اعالمیه حقوق  در سید« الوثقی عروة» که فرمود خواهید حظهالم بود، تضاد در شان منافع به چون نمودند

 ئیانشماره اجازۀ نشر نیافت و ورود و توزیع آن در مستعمرات اروپا 18بشر و جهان دموکراسی و آزادی بیان بیشتر از 

بی نصیب نبودند و توزیع و مطالعۀ ان  استعماریون قهم از شال« افغانیه  االخبار سراج»  و « المنار »، ممنوع بود

 و شود می گذاشته نمایش به مسلمانی و اسالما از امروز متاسفانه آنچه الفخ لدالی این روی. جریمه و مجازات داشت

 آموزش در را سید مکتب میخواهم گرفته را چیز همه جای خشن و زور ــ جبراختناق ــ  جعل ــ خرافات ــ بیسوادی ــ

و هر قدر بیشتر رفتم مطالب جالب بیشتر  نمایم یارزیاب زن واقعی حقوق و دمکراسی و مساوات و عدالت و آزادی و
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فکار سید ا یافتم و فکر نکنم که این پایان تحقیق و تدقیق باشد، من کشتی غور و بررسی خویش را در بحر اندیشه و

 د.تا کجا خواهم رسیانداختم تا باشد از این مسیر 

، تتبعات ،تحقیقخود شان  نه تنهامحترم فضل الرحمن فاضل گرامی و نستوه من  دوست نهایتقابل یاد آوری می دانیم که 

هانی جکه از لطف شان  مقاالت و کتبی چند در باره سید افغان داشتند بلکه مرا هم در این زمینه بی انتها کمک شدند

 ممنون و سپاسگذارم.

معرفی  که سید را به افغانهادر مورد سید در یک سده کتب فراوانی در افغانستان نشر شده بود که پیش قدم یا اولین فرد 

عالمه محمود طرزی در آغاز قرن گذشته بود ، که شما ترجمه مقالۀ جرجی زیدان را در  پدر ژورنالیزم نویننمود، 

 بخش دوم این مجموعه خواهید خواند. در« الهالل » به نقل از اخبار « سراج االخبار»

در باره سید افغان در سایت  مقاله 26 ،دیگر در مطالب مختلفه محترم ولی احمد نوری در پهلوی مقاالت زیبای شان

و در همین حدود در سایت آریانا افغانستان انالین دارند که نهایت آموزنده است امید همه را در یک رساله  افغان جرمن

 1885می  26فرانسوی مورخ نشریه فوتو کاپی از  که شما یکی از ترجمه های شانرا موده دیجیتالی بسازند.جمع بندی ن

 مجموعه خواهید خواند. این فصل دومدر  CORRESPONDANCE PARISIENNE LAبنام 

پهلوی اینکه قلم به دستان فرهیخته ما مطالب فراوان نوشتند یک خاطره به ایرانی خواندن سید جمال الدین در  در ارتباط

 تشریف بردند و در پهلوی جاوید به کتابخانه ملی فرانسه در پاریسدکتور پوهاند شادروان آقای نوری را که همراه با 

تعجب مالحظه شدند ولی با   CORRESPONDANCE PARISIENNE LAدیگر ضروریات آقای نوری به سراغ اصل جریده 

حال شما نتیجه  به سرقت رفته 1885مورخ بیست ماه می  38شماره  تنها گردید که در جمع تمامی کلکسیون آن جریده

اسناد را از منابع و  ت است و تشت رسوائی شانرا سر نگون می کند آن یآن چه واقعگیری نمائید که دزدان فرهنگی 

 و می دزدند. کتاب خانه های دیگران هم به یغما می برند

 

 را ریقـط لـاه تـصحب دـهـع بشکست    اهــقـانـخ ز دــآم درسهــم به دلیـبـصاح

 را قــــریـف نـای آن از ردیـک یارـاخت تا    بود رقـف هـچ دــابـع و مـالـع انـمی گفتم

 را قـریـغ یردـبگ که ندـک می هدـج وین    وجـم ز بردمی بدر خویش گلیم آن گفت

 

خداوند یاری رسانند تا ما هم دست وطن دار و وطن  در 

 حال غرق  شدن خود را بگیریم .

   2021می  14احسان لمر  

 

 

 

 

 Shoja Design   عزیز هموطن را زیبا نهایت تابلوی ینا

 است نموده نقاشی
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 زادگاۀ سید افغان
 

زندگی ـ تولد شدم و مدت زیاد تر از نیم قرن جری ق ه1254چه منفعتی خواهد داشت اگر کسی بداند که من در سال »

کردم و مجبور به ترک کشورم افغانستان گردیدم، کشوری که به اثر غلبه هوی و هوس همواره در نا آرامی به سر 

می برد... من باور دارم که زندان در راه خواستن حق از سوی ستم گران گردن کش"ریاضت"است و تبعید درین 

** «است ت"است که آن عالیترین مراتبراه"سیاحت"و کشته شدن هم"شهاد

 1216)در شرق افغانستان در شهر اسد آباد مرکز والیت کنر در خانوادۀ سید صفدر کنری در سال 

پسری متولد گردید که اسم با مسمای جمال الدین را برایش  (میالدی1837مطابق  ،مسیشهجری 

 .برگزیدند

نسبت  (رض)با امام حسیـن  )ع(سلسله امام جعفرسید صفدر، نواسه میا عباس بابا ، اوالدۀ سیدعلی حکیم ترمزی است که به 

در مورد ملیت واقعاً ]افغان] سیـد همۀ محققین و دانشمندان عربی، مادر شان از قوم صافی می باشد.  دارند، و همچنان

اروپائی و هندی نظرمشترک دارند و محمدعـبدؤ بحیـث شاگرد و دوست نزدیک او دربیوگرافی سید در رسالۀ ]الردعلی 

الدهرین] موضوع را واضحاً تحریرنموده است، بقول از طارق رمضان محققین عرب ازعـبدو تا محمدعماره، این نظر 

راتائید مینمایند. محمد عبده در حالی که از نزدیک با جمال الدین آشنایی داشته و سال های متعددی با وی حشر و نشر 

 یسد:داشته در هنگام اقامت خود در پاریس این طور می نو

ما در این جا اجمالی از شرح حال سید جمال الدین را می نویسیم. اطالعاتی را که به دست آورده ایم پس از معاشرت » 

طوالنی با استاد و از روی کمال آگاهی است. وی سید محمد جمال الدین فرزند سید صفدر و از خاندان صاحب نامی در 

پرشماری را در خطه کنر از توابع کابل که به مسافت سه روز از پایتخت افغانستان است... اعضای این خاندان قبیله 

دور است تشکیل می دهند. مردم افغان به دلیل انتساب این خاندان به اهل بیت رسول به آن ها سخت احترام می گذارند. 

ل می نمود. موقعی در گذشته این خاندان به بخشی از مناطق افغان حکمروایی می کرد و مستقل از حکومت مرکزی عم

میالدی] زمام امور را به دست گرفت امارت این مناطق  1862-1826-هجری  1279 -1242] که دوست محمد خان

 1 «را از دست این خاندان گرفت... سید جمال در قریه ]اسعد آباد] کنر به دنیا آمده است.. 

روسی، فرانسوی وعالمه اقبال الهوری عین مطلب را قبول دارند. ولی صرفاً  مصری، ترکی، همچنان ژونالیستان 

او را ایرانی قـلمداد مینمایند. که درین ردیف او تنها نیست  (شیعه) وی( اسعد آباد) انی ما با افزود نمودنهمسایه های ایر

« بارک اوباما » س جمهور امریکا ما ایرانی هستند و ... همچنین رئی همه شاعران فالسفه و دانشمندان حوزه کشور

بارک اوباما ذاتاً از اهل " مینویسد: 1387اردیبهشت  26« البرز » ایرانی و شیعه است. توجه فرمائید نشریه ایرانی 

اما ایرانیان آگاه و ......«.  ابامای"بوشهرهستند» جنوب ایران و شیعه است ... خاندان اوباما در حقیقت همان خاندان 

 هم هستند که ادعا ایرانی بودن سید را رد مینمایند مانند عالمه قزوینی که مینویسد:راست گو 

"فی الواقع ، باور نکردنی و خارج از عرف و قیاس و منطق، و مخالف رسوم متعارفه بین الملل و دول و اشبه اشباه 

 ادگار چاپ ایران]مجله ی 2سال  4]محمد قزوینی ــ شماره  2"به حکایت الف لیله و لیله شمرده است

"اندیشه های پراگنده ام را گرد آوردم و پندارهای پریشانم را جمع کردم، به شرق و شرقیان  خود سید افغان میگوید:

نگریستم ، اول به افغانستان توجه کردم که نخستین بار جسمم آنجا را لمس کرده بود، آنگاه به هـند نگاه کردم که در 

بعـد به حکم هـمسایگی به ایران نگاه کردم، سپس به جزیرة العرب حجاز خاستگاه وحی، یمن آنجا برشد عقلی رسیدم ، 

سر زمین پادشاهان تبعی ]اشاره به شاهان قبل از اسالم جنوب عـربستان] نجد، عراق، بغداد و هارون و مامون آن شام 

ک از دولتهای اسالمی و پایان کارشان و هوشمندان اموی آندیار، اندلس و کاخ الحمراء آن، نگریستم و همچنین هری

                                                           
  

 1931 سال بیروت، علمی، مطبعه چاپ. 22 ص الحسینی، االفغانی الدین جمال خاطرات)  ــ موحد عمران ترجمه ــ عماره محمد دکتورــ  * 

 شخص دستور به و بوده سید پیروان و مریدان از یکی که المخزومی محمدباشا اسم به است کسی خاطرات این آورنده گرد است، گفتنی -(میالدی
 (.است کرده تدوین را خاطرات این وی
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را مورد توجه و دقت قرار دادم در مورد شرق تمامی توان فکریم را به تشخیص درد و جست وجوی درمان آن صرف 

کردم، باین نتیجه رسیدم که عامل کشنده و مهـلک آن تفرقه وحدت و چند دستگی و پریشانی افکار مردمان آن است، 

تالف میکنند و وحدت نظر دارند، بنابر این در تحقق وحدت و یگانگی شان کوشیدم و کوشش مردمانی که در وحدت اخ

  بسیار کردم تا شرقیان را به خطرغربی که تهدید شان میکند آگاه کنم"

به جواب دوستان ایرانی باید بگوئیم که سرزمین بزرگ فارس در سدۀ نزدهم میالدی هم مانند گذشته صد ها روشنفکر 

را در خود پرورانده گر چند اختناق قاجار صدها سر از آنها را بی تن ساخته و یا مجبور به هجرت نمود اما هیچ انقالبی 

جه نمودند شاید توه یک از آنها فارس بودن شان را انکار نکردند و خویش را افغانی، هندی، استانبولی و غیره معرفی ن

ا کرمانی، شیخ هادی نجم آبادی، ذکا الملک فروغی و دها و صدها فرموده باشند که : مرزا آقا خان کرمانی، مرزا رض

تن دیگر اصلیت ایرانی بودن شان را انکار نکرده بودند. بعدا ًمالحظه خواهید فرمود که مرزا آقاخان وعده دیگر از 

 کـردند.انی معـرفی نترکیه دستگیر و به رژیم وقت ایران تسلیم داده شدند ولی هیچ یک بخاطر زنده ماندن خود را غیر ایر

 آثار محمد محیط طباطباحی میگوید:نویسنده و مدیرمسول روزنامه اصالح شمس الحق آریانفر به نقل از 

"زمانی که سید افغانی یعنی سید جمال الدین افغانی را جسد و پیکرش را از ترکیه انتقال می دادند دولت ایران خواست 

زمان ایران از چند دانشمند خود دعوت کرد و در وزارت خارجه آنها را که جنازه درعراق متوقف شود و در همان 

خواست تا اسنادی را در ایرانی بودن سید جمال الدین افغانی ارائه بکنند تا دولت ایران بر او استناد کند و جنازه سید 

دانشمند بزرگ ایرانی، سه  را به ایران انتقال بدهد. از جمله سید محمد تقی بهار، رضا زاده شفق و محمد قزوینی سه

محقق خبیر که در فهم و درایت و آگاهی شان هیچ شبه ای وجود ندارد. این سه شخصیت را وزارت خارجه ایران می 

خواهد و از این ها تقاضا می کند که اگر سید ایرانی است شما اسنادی را ارائه کنید تا به استناد آن مانع انتقال سید به 

 این ها هیچ سندی نمی دهند و می پذیرند که سید افغانی است وبه افغانستان انتقال کند. افغانستان شویم، و 

محیط طباطبایی این گفته را ذکر میکند. و بعد می گویند، این دانشمندان آگاهی نداشتند. و دقیقاً آگاه بودند و سید تقریباً 

خود را که هم وطن اش هم باشد به یقین میشناسد.  هم عصر و هم روزگار آنها بود، آدم هم روزگار خود را و هم عصر

به این اساس فهمیده می شود که به یک دلیل که سید هیچ وقت ایرانی نبوده و گپی دیگری که انگیزه شده برای ایرانی 

 ممعرفی شدن سید، این است که، گفته می شود یک سید جمال الدین در همدان، بنام سید جمال الدین همدانی از ایران ه

بوده است. سیدی که نوشته های هم داشته، گاه در داخل و گاه در خارج نشر می شده، اما آن سید جمال الدین همدانی، 

 غیر از سید جمال الدین افغانی است...

بعد از آن ناصرالدین شاه به این فکر شد، تا هر قسمی که است خود را از شر سید نجات بدهد. به این اساس یکی از 

که می توانست سید را دوباره به ایران بیاورد و به چنگ اش بیافتد این بود که سید جمال الدین را ایرانی راه های 

معرفی کند. و به همین اساس بود که دستور داد به خصوص به اعتماد السلطنه وزیر فرهنگ خود، که برای ایرانی 

ان زمان بود که سید جمال الدین به عنوان سید همدانی معرفی نمودن سید جمال الدین اقدامات عملی را آغاز کند. از هم

شهرت یافت و وزیر مطبوعات ایران تذکره تابعیت به سید جمال الدین صادر کرد ]بدون این که سید جمال آگاه باشد] و 

ی قپاسپورت برای سید جمال ارائه کرد که امروز در بعضی نوشته ها همان پاسپورت و همان تذکره به عنوان سند موث

برای ایرانی بودن سید جمال الدین ارائه می شود. در حالی که آن اسناد به اساس هدایت شاه ایران، ناصرالدین شاه 

تهیه شده بود تا سید جمال الدین ایرانی معرفی شود و بعد از آن، این ها بتوانند سید را از کشور های دیگر بخواهند، 

ند محاکمه بکنند، اعدام کنند و قصاص دیگر. به این اساس می بینیم که وقتی که خواستند و به چنگ آوردند می توان

  3بنیاد ایرانی معرفی شدن سید، بنیاد نادرستی بوده و به صورت مشخص واضح است که این اسناد جعلی است..."

دارم اگر ناسیونالیسم تنگ نظرانه و  )ع(با کمال حرمت و احترام فوق العاده که براه و مکتب حضرت امام جعفر صادق

 یعه"ششونیزم مذهبی آخوند ها و بعضی نویسندگان وابسته به رژیم ایران را احاطه نکرده، چه ضرورت به افزود کلمه "

لدین والنا جالل ام ــ حکیم سنائی غزنوی سنی حنفی، بنویسم  «حنفی»مذهبان  در پسوند نام ایرانی است، اگر ما سنی

... خوش آیند است، عظمت علمی و فرهنگی حکیم سنائی، حضرت  عمر خیام نیشاپوری سنی وــ  حنفیبلخی سنی 

هیچ منصفی انکار نمی تواند کرد که اکثریت موالنا و دیگران از نبوغ و آثار خلق کرده شان است و یا سنی بودن آنها؟ 

ه اهل بیت را به طور عام، مورد تجلیل و علی بن ابی طالب را به طور خاص و هم -از جمله اهل سنت –مسلمانان 

 تکریم قرار می دهند و وی را قهرمان بی همتای اسالم محسوب می کنند. 

این  ولی سنی"معرفی ننموده نمی نماید.» آیا توجه نموده اید که هرگز هیچ نویسنده حنفی هم آنها را با افزود پسوند 

خیر به اشاعه شونیزم مذهبی و دشمنی جدی به همه مذاهب اسالم دهه اچهارایران است که در  و خونخوار رژیم پلشت
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را دشنام  )ص( ، اکثراً در مساجد و مدارس شان تمامی خلفا و اهل بیت رسول اکرمو تنها خویش را برتر میدانند میتازد

ات فرقه های شود، نماز عیدین در مساجد شان قدغن است، به خانقاه ها و اجتماع میدهند، مساجد اهل سنت تخریب می

صوفی حمله نموده و کشته ها بجا میگذارند و صدهای دیگر که متاسفانه عده از اخوند ها و نویسندگان ایرانی به واقعیت 

 ها توجه ندارند و عمداً آنرا وارونه میسازند.

 ار سید فقه مذهب داشتند، نشر و اوحشر با اکثر که سید شاگردان عده آن الدین، جمال سید فقهی مذهب مورد در اما»

 در را الدین سیدجمال خاطرات که است مخزومی محمد شیخ حرف مورد، این در حرف مشهورترین که میدانند حنفی

 شتهنب دیگر دلیل و. میخواند حنفی را سید است، نگاشته استانبول در وی، زندگی های سال آخرین در و حیاتش زمان

 ضیاء جریده سوم شماره در ( االسالمیه الفقه)  عنوان تحت ای مقاله در موصوف که طوری. است جمال سید خود های

 همین شماره، آن عربی مقاله ونخستین است رسیده چاپ ب لندن در میالدی 1892 سال اپریل اول تأریخ به الخافقین

 نگاشته «الدین جمال الشیخ» مجله آن صفحۀ فهرست در ، آن عنوان برابر در که است افغان الدین جمال سید مقاله

 . است شده

 مینمایدتقدیر است، نموده تالیف فرانسه زبان به اسالمی فقه مبانی مورد در پاشا ساواس که کتابی از مقاله این در سید

 امشخص ابوحنیفه است، م اما شاگردان از که محمد امام از و میکند برجسته را نژادان آریایی نقش کتاب آن در مؤلف و

 .  نژاد آریایی و است سرخس از محمد امام یعنی نماید، می یادآوری

 را عنه رضیاهلل اعظم امام کتابش صفحات البالی در او که میکند یاد «دانشمند مرد» لقب با را مؤلف الدین جمال سید

 .  است کرده بیان را متآخر فقهای اوصاف و محدثان فضایل دین، امامان مناقب و است ستوده

 اصول مذهب مطابق فقهی، مسایل آن در و است جماعت و سنت اهل فقه به راجع که کتابی این از الدین جمال سید

 مسلمانان، درمدارس تا کند می توصیه الدین جمال سید است، شده درج قیاس و اجماع سنت، قرآن، بر استوار احناف

 الخلفاء» یعنی دارند آنباور به جماعت و سنت اهل که ستاید می صفتی همان با را چهارگانه خلفای و گردد تدریس

 بخش 141 -140 صفحات شاهی در خسرو استاد که است آنچه فشرده ترجمه گفتم من که حرفهای این.« الراشدین

 نامش ن آ پایان در الدین جمال که سید ست ای مقاله یگانه مقاله این و. است کرده درج «االثارالکاملة» کتابش چهارم

 4 «است. نگاشته االفغانی، الحسینی الدین جمال یعنی مکمل را

باید افزود که در کشورهای اسالمی، هـند وهم اروپا و امریکا به هزاران جلد کتاب درمورد سید طبع گردیده و زهی 

سعادت که بخشی از کتابخانه پوهنتون االزهر قاهره بنام ]االفغانی] مسما است که شامل هزاران جلد کتب درباره آرا و 

در اثر  قاهره، شهر آزادی پارک در 2018 اگست ۶ در "شرق نابغۀ" این مجسمۀ عقاید سید افغان و پیروان او میباشد.

 .شد گذاشته ،تالشهای سفیر وقت افغان فضل الرحمن فاضل

، ارتجاع و استبدادیک نکته قابل توجه میباشد که سید مبارزه سیاسی، از آنجاکه چهره شناخته شـده انقالبی ضد استعمار، 

تعصب و خرافات بوده و هم در دوران او همه ئی این فاکتها تسلط کامل و جابرانه روی کره ارض داشتند بناعاً سید بار 

بار از کشورهای مختلف اخراج شده بود و امروز که ما با مبارزات چریکی و مخفی و فعالیتهای این سازمان ها آشنا 

که سید در پهلوی فعالیتهای علنی مطبوعاتی و اشتراک فعال در کنفرانسها و اجتماعات، بخاطر هستیم به این نتیجه میرسیم 

 سهم او در سازمان های انقالبی مخفی از نامهای مستعار هم استفاده مینمود:

"از زمانیکه سید در پهنه سیاست خاورمیانه ، بخصوص در صحنه سیاست ایران هندوستان، عثمانی و مصر ظاهر 

و میخواست از راه سازمان جهانی فرماسونری"وحدت اسالمی"را در خاورمیانه بوجود آورد روی این اصـل با  گردید

هژده عنوان و شهرت مختلف در ده"لژ"سازمان فرماسونری خاورمیانه ثبت نام کرد، ]جمال الدین اسدآبادی، جمال 

 5"ینی االستنبولی ....الدین الحسینی رومی، جمال الدین الحسینی طوسی، جمال الدین الحس

نوشتۀ دو تن از شاگردان سید، یعنی میرزا آقا خان کرمانی و شیخ احمد روحی « هشت بهشت»"از همین رو در کتاب 

یگفت سید م»یرانیان را چنین تذکر می دهند: که هر دو بعد از ترور ناصرالدین شاه، اعدام شدند، عدم خوشبینی سید با ا

  6طمینان ندارم و هیچ ایرانی را شب در منزل خود نمی خوابانم"من از جنس ایرانی ابداً ا

سید جور و جفای بیحد و اندازه از رهبران کشورهای اسالمی چون توفیق پاشا ]مصر]، ناصرالدین شاه قاجار ]ایران] 

و خیانت غرق  عبدالحمید عثمانی ]ترکیه] دیده، که هیچ یک بقول خود وفا نکردند و درباریان اطراف آنها هم در فساد

بوده، روحانیون قشری که مبارزات بیدار گرانه سید دکان های آنها را بی رونق ساخته بود دست به تکفیر توطئه، دسیسه 
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و تفتین و فتنه انگیزی میزدند، ولی ملتهای تشنه واقعیت ها با عطش فراوان شنونده بیانات و کانفرانس های او بوده، کتب 

دند. و به تدریج نهضت های انقالبی نطفه گذاری میشد و هزاران هزار مسلمان آگاه و روشن و مقاالت او را حفظ میکر

بین و روشن نگر در خط سید قرار میگرفت زیرا سید به جای مردم جمع کردن و مجلس گرم کردن نیاز نسل جدید، نیاز 

ک مجتهد به مفهوم عام ضرورت جامعه انسانی و بصورت مجموع نیاز انسان عصر را آشکار میساخت، سید به حیث ی

ساختمان جامعه دموکراتیک، آزاد و پیشرفته را مطرح میکرد. زیرا او درد واقعی ملتهای مظلوم را میدانست، بدین لحاظ 

 دوستانش او را به خویش و حتی ملیت های شان منسوب میدانستند.

ب نمیداند، و مذهب فکری اش سنی حنفی است باید اضافه نمود که در پهلوی اینکه هرگز سید خود را به ایران منصو

که نقش آریائی نژاد ها را در راه خدمت به اسالم 1892چنانکه خود سید در شماره سوم جریده"ضیاء الخافقین"اول اپریل 

برجسته مینماید و از امام محمد شاگرد امام ابوحنیفه مشخصاً یاد آوری مینماید، وی به مذهب اشعری و رهبر آن آلشیخ 

زیرا او به جهان  :"اسالم"،الشعری حرمت خاص داشت با آنهم به جواب آنانی که مذهب او را می پرسیدند میگفت ا

 اسالم متعلق بود، نه فرقه ها و حلقه های کوچک. 

با ، 19به تقلید از جواسیس بریتانیه در کابل در قرن هنگ در رساله ]افغانستان در پنج قرن اخیر] میرمحمد صدیق فر

نه تنها افغان بودن او را قابل سوال میداند بلکه سطور نه چندان زیبا و توهین آمیز  "معما سید جمال الدین"عنوان زشت

در این باره نوشته، که اعتبار و ارزش کتاب آن را نهایت پائین آورده. بالمقابل خدمات ارزنده استاد کهزاد، غالم محمد 

آصف مایل، محمد امین خوگیانی، داکتر حکیم طبیبی، داکتر فاروق اعتمادی، پوهاند  غبار، اکادمیسیـن داکتر جاوید، دکتور

سید سعد الدین هاشمی، دکتور اکرم عثمان، حبیب هللا رفیع، سرمحقق عبدهللا بختانی خدمتگار، سید مسعـود پوهنیار، پوهاند 

 ،، پرفیسورعبدهللا سمندر غوریانیفضل الرحمن فاضل، محمد بشیر سخاورز ن فرهادی،الحی حبیبی، دکتور رواعبد

دکتور حلیم تنویر، و ده ها دانش مند دیگر وطن  حبیب الرحمن جدیر، غالم جیالنی اعظمی، مهران موحد، عثمان صدقی،

در معرفی سید و شاگردانش فراموش نا شدنی است.مقالۀ پوهاند استاد هاشمیان )رول و موقف تشریحی سید رومی در 

 روسی در دربار کابل شناخته شده( در همین جزوه جعلی بودن گفتار فرهنگ را ثابت می سازد. کابل که بحیث ایجنت

آنعده از هموطنان سید که افتخار شاگردی و مجالست با وی را حاصل نموده بودند عبارتند از: برهان الدین بلخی، سردار 

عبدالحق حرقه، قاضی غالم، مال عبدهللا، مال غالم محمد طرزی، قاضی عبدالسالم، تلمیذ صوفی، قاضی سعد الدین، مال

محمد عمر، مال محمود، مال محمد صدیق، مال عبداالحد، مال خواجه محمد، مال محمدرحیم ساکزی، مال عبدالرحیم، مال 

امیر محمد اعظم خان،  مال عبدالحق، صوفی برادرانی، عبدالحق طل، قاضی عبدالرحمن )خان مال(،امیر شیرعلی خان،

 خان لویناب، کاکا سید احمد لودین و غیره در داخل کشور، محمود طرزی و ... در ترکیه میباشند. شیر دل 

 سید دوران طفولیت را در دره های زیبای کنر سپری نمود بعد از چندی با خانواده خود به کابل در محله مسجد گدری

ان از اقامت ینقل مکان نمودند و او مراحل ابتدائی آموزش را ا ز مدرسه مسجد گدری آغاز نمود، استاد هاشم سراجی

سید صفدر وپسرش در باجور هم باد آور شده اند. در دهه سوم این قرن فامیل سید صفدر به فارس هجرت نموده و در 

عمارت نوی از )سراجی( یالت مسجد گدری شور بازار باالی تحص " بسطام و همدان متوطن شدند جمال الدین در آنجا

  7 دانش و علوم را از نزد استادان همدان بنا نهاد"

] جمال افغان به هند، عراق، شام و مکه معظمه سفر کرده و انجمن و جریدۀ ]ام القری] را 1857ـ 1855بین سالهای ]

ولی متاسفانه منازعات برادران محمدزائی برای  میباشد.یت انقالبی ومطبوعاتی وی تاسیس نمود که این سر آغاز فعال

احراز سلطنت باعث شد تا شیرعلی خا ن در دور اول سلطنت نظرات سید را عملی نتواند و بعد از پنج سال محمد اعظم 

او خان سلطنت را از او گرفت. غالم محمد طرزی در این زمان سید جمال الدین را مالقات نموده گویا قصیده در وصف 

"در دیوان چاپی او که بقلم خود شاعر کتابت شده قصیده در ستایش کسی  سروده بود، اکادمیسن استاد جاوید مینویسند که

  8بنام سید جالل الدین است"

:"اما محمود طرزی، فرزند شاعر و هم برادر نسخه نویس دیوان شعر طرزی ولی فضل الرحمن فاضل مینویسد که 

 9شعر در مدح سید جمال الدین است"افغان، بهتر میداند که 

] مناسبات 1868به سردار اعظم خان فرستاده بود و در دوره چند ماهه سلطنت او ] 1866سید قبالً دو نامه درسپتمبر

 نزدیک با وی داشت بلکه به قول بعضی وزیر کابینه او بود در برگشت شیرعلی خان بر سلطنت دوباره نظریات اصالحی 
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 2مسجد گدری سراجی کابل 

"موجودیت سید جمال الدین را برای شاه، خویش را بوی تجدید نمود، اما چون اطرافیان امیر را مغرضین تشکیل میداد

خطر بزرگی در بقای سلطنت توجیه نمودند. دو تن از گماشتگان انگلیس محمد رفیق لودین مشاور و میرزا محمد حسن 

 ولدین افغان با اندیشه طرفداران خود دسیسه نمودند، که گویا سید جمال ا کاری دیگرخان دبیرالملک سر منشی به هم

افکار خود باعث قیام مردمی علیه شاه میگردد و این امر باعث میشود که ولیعهدی ]عبدهللا جان] پسر دلخواه شاه را به 

ک شخص ماجراجو به منفعت دولت خطر مواجه سازد و شاید هم سید روزی جانشین شاه گردد. لذا موجودیت چنین ی

  10نیست سید باید یا زندانی بماند یا به انگـلیسها سپرده شود و یا تبعید گردد"

سید بار دیگر نظریاتش را در"طومار طویل"نوشته و به او سپرد و امیر وعده عملی نمودن آنرا برایش داد، انتصاب 

مشورتی، لویه جرگه، نشر اخبار ]شمس النهار]، تاسیس ماشین صدراعظم، تشکیل کابینه مختلط از اقوام کشور، شورای 

خانه، مکاتب خان زادگان و نظامی شهر سازی شیرپور، و... ادامه این نظریات میباشد. سید بعد از تقدیم نظریاتش کشور 

  رد.را ترک گفت، ضمناً در ایران محمد اعظم خان را نظر به وعده که با شیر علی خان نموده بود مالقات نک

 این نظر را که سید استاد این دو برادر بوده یا مقرب این امیران رد نمود می نویسد:  جهانی عبدالباری

آن، که سال  سال به سفر جهانگردی مصروف بوده و بعد از ۵سالگی  ۱۹به این صورت معلوم میگردد که سید در »

به این ترتیب سید هیچ فرصتی  معلومات نداریم، که مضمون فوق را در هرات نگاشته، ۱۸۶۶میشود، تا سال  ۱۸۶۲

و از طرف دیگر، شیرعلی خان از سال  برای تدریس، و آن هم یازده ساله، را نیافته که پسران امیر را تعلیم بدهد

والی قندهار و محمداعظم خان والی ُکرم بوده و هیچ وقت در کابل با هم نبودند که فرصت شاگرد شدن مشترک  ۱۸۵۸

  . ......ست می اورندسید را بد

                                                           
و  یگذاشته در بازار سراج یالدیدر سده شانزده م بیتهداب ان در زمان سلطنت اورنگزکه سنگ  یمسجد  گدرــ   2

 کابل بود. یخیگار پر ارزش تار ادی کیشهر کهنه  یکوچه آهنگر
در ان اشکار بود. بدبختانه  یمعمار یظرافت ها یخاص وهیان دوره بود به ش یاز هنر معمار بایکه نمونه ز یمسجد گدر 

شهر  نیسال از برکت فاتح یمتروک مبدل شد و سالها رانهیهم به و یخیمسجد تار نیشهر کابل در دهه هفتاد  ا یرانیبا و
 یسمهند یخیبناه تار نی۔ در کار ساختمان اکردیم بیتخر  عتیباران و طب دبجا مانده مسجد را هم افتاب و با یها وارید

 تیمعماران ان روز گار را حکا یدست رهیاثار بجا مانده از ان چ و هنرمندانه قدیم به شیوه ظریف وكالسیك کار شده  بود
دروازه بزرگ  کی. فزودیمنار بطرف راست و دو منار بطرف چپ تعمیر وجود داشت كه به زیبا این مکان م دو ۔کردیم

یا روشن همچنان سه كلكین و  بطرف راست مسجد بود. یدر وسط داشته و دو دروازه دیگر بطرف چپ و دیگر یدخول
گنجایش  یمسجد گدر ۔دادیم یعیطب یدان بطرف راست و سه بطرف چپ مسجد قرار داد شده بود که به مسجد را روشن

 شش صد نفر نماز گذار را  داشت.پنجصد تا
 در مانده بود. یباق یجا یمسجد جا رانهیدر ساختمان و  یچوب کارو یو حجار یو گچ کار یناتوریاثار بجا مانده م 

  ان این مسجد  از سنگ ، چونه ، خشت خام و پخته و آهن چادر استفاده بعمل آمده است.ساختم
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 هب ایکه نامه در هستند شهریار یک با طلب کمک بندهء یک روابط بلکه نه دشاگر و استاد روابط امیر دو این با سید

 عالج نه! دون مردم دست از آه! واژگون بخت از آه! پرخون دل از آه»  مینویسد نگاشته خان محمداعظم امیر عنوان

 نجات راه و بگویم که با دل راز و کنم چه دون مردم عالج نه توانم خویش عالج نه! وارون بخت عالج نه توانم دل

  بجویم؟ که از خودرا

 سرمبر شکست پشتم دل تقاضاهای از دل؟ دست از کنم چه من ترکستان و بزم شد من مرگ برهاندم؟ بال زین تا کو مرگ

 فی الغریب دلم بیفشاری چون ننالم چون منزلم و دکان ویران تو ز ای دل؟ خداوند با چاره چه دست میمال بیا جانا

 رد گوید چه هر نیست آگاه ما حال از پرست ظاهر زاهد االوطان عن الطرید و االستانبولی الحسینی الدین جمال البلدان،

 «نیست اکراه هیچ جای من حق

 نامه خان محمداعظم امیر به ضمن این در و است ناراض زندگی شرایط و خود بودن از کابل در سید که میگردد معلوم

ً  فرستاده نامه او درجواب امیر و اند نموده را پشاور به رفتن اجازت خواهش وا از و نموده تحریر دیگری  ازین ضمنا

 آنها با بتواند که نبود نزدیک ای اندازه به خان شیرعلی و خان محمداعظم امیر با سید روابط که میگردد آشکار نامه

 شدی نم احساس ضرورت امیر دو هر سرد های جواب این و ها نامه این به ورنه رساند بهم دیداری خود خواهش طبق

 : سید پاسخ در خان محمداعظم امیر نامهء میشد مالقی آسانی به خود شاگردان با استاد یک بحیث بایست

 ودتم پناه سیادت بودید نگاشته شیم خلوصیت قلم مرقوم موافقت و اتحاد کمال از شد مطالعه شما ترجمه محبت رقعهء

 در و مالل شما دوری از است مهرسگال آن طبیعت خوشی مثال بی پادشاه درگاه بندهء خاطر میل هرچه در: نشانا

 ! نگارد چه زیاده نامناسب برشما تکلیف خرسندیم ما باشد شما رضای و مرضی طور هر باشم می خوشحال شما خوشی

 : خان محمداعظم امیر دیگر نامهء

 : امجدا سند سید هو

 ضفی نظر به بودند، نموده انشاء پشاور سمت استرخاص خصوص در رنگین فقرات و شیرین عبارات به ایکه رقعه

 قتمفار ما بندگان چون که باشند دانسته را معنی این شد موضح مندرجه حقایق و آمد در ما بندگان بنیاد عطوفت منظر

 اوال فتدا اتفاق مبادعت و مباینت صورت بین ما فی باشد مستعار حیات تا که نمیخواهد البته میداند دشوار برخود شمارا

 مواصلت قطع رغبت و طوع به شما خود صورتیکه در  ًثانیا و دهد نمی رضا طرف هیچ به را شما حرکت واسطه بدین

 اگرچه گردد مظاهر محبت خاطر مالل موجب که نشود آید میان در ممانعت حرف گاه هر اینکه مالحظه به نمایید اختیار

  ۶-۴ ص س آثار گزیده نگارد چه زیاده بود خواهد ناچاری و اضطراری باب من آینه هر شود داده مرخصی اذن

ً  و کوتاه بسیار خان اعظم محمد امیر قدرت دوران  مقابل در خان امیرمحمداعظم کشید طول سال نیم و یک تقریبا

 ،خود مخلصین از یکی خان، ذوالفقار سردار خانه در هم سید شد پناهنده ایران به و خورد شکست خان امیرشیرعلی

 : نگاشت خان شیرعلی امیر به ای نامه کوتاهی مدت از بعد گرفت جای

 که میفهمید شما است سپرده شما مانند هوشیاری شخص به را قدرت که راست خدای ستایش! مومنان امیر ای»

 مانند شما نه نمایم اختیار را باش بودو او خانه در که نیستم گدایی کدام هم من و نیست طایی حاتم ذوالفقارخان

 برای ای خانه من که میشود ماه یک مدت و میرود فردا به امروز از شما وعده هستید خالف وعده خان محمداعظم

 یدهد چیزی کدام یا و اید شده بدگمان برمن علتی کدام روی از اگر هستید جسور بسیار شخص یک شما ندارم نشیمن

ً  اید  عزت بی بعداً  باشد مهمان روز چند که آدم باشد نباید ها ماه میباشد روز چند نوازی مهمان بدهید اطالع بمن لطفا

 { Keddie, Syyid Jamal Ad-Din Al Afghani P 48 } میگردد

 ارذوالفق که بود داشته اظهار درآن و نوشت امیر عنوان به دیگری نامه یک نامه این تعقیب به مدتی اندک از بعد سید

 چون نماید وضع شان برای مستمری کدام یا و بخورد او سرپناه غم یا باید امیر است داده جواب دفعه چهل اورا خان

 دوازده را سید گردید امیر بدگمانی باعث بود؛ نگاشته هم خان، محمداسلم سردار برادرامیر، عنوان به را نامه عین

 تا شد خواستار قندهار مردم از و نمود اخراج قندهار طرف به ازکابل سوار چهار بدرقه به اورا و داد راه خرچ تومن

 { Ibid P 50} نمایند اخراج خارج خاک به را سید

 خود خاک از قسم این به خودرا ساله یازده استاد هم آن خودرا، دااست باشد، مروت بی و ظالم هرچند ولو کسی، هیچ

 اصالحات، پروگرام باره در سید پیشنهادات از ام نموده تحقیق زمینه در چه هر بنده دیگر طرف از و نمیسازد خارج
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 کدام مورد این در کسی اگر ندارم اطالعی باشد، شده پیشنهاد خان شیرعلی امیر به یا و خان امیرمحمداعظم به یا که

ً  باشد داشته موثق سند   11 «بسازند شریک ما با لطفا

پیرامون موجودیت و »که شما تحت عناوین نه شده اما این مطلب از جانب مرحوم پوهاند سید خلیل هاشمیان تائید 

این رساله  در قسمت پایانی« فعالیت سید در عهد سلطنت امیر محمد اعظم خان و اخراج او به فرمان شیر علی خان....

 ، که قبل از نشراتسید جریده ]کابل] را در دور این دو برادر نشر مینمودبر اصل بعضی نظریات .مطالعه خواهید نمود

]شمس النهار] میباشد، گر چند از آن نشانی بجا نمانده ولی مایل هروی و عبدالروف بینوا ، نشر آنرا را تائید مینمایند، 

 ژورنالیزم] افغانستان هم میباشد.پس سید افغان بانی مطبوعات و اخبار نویسی ]

عیناً را در رابطه به نسب و مذهب سید افغان 3 نوشته دکتور محمد عمارهاز پایان این مبحث اجازه دهید قسمتی از  قبل

 نقل نمایم:

آن عده از پژوهشگران و نویسندگانی که معتقد به شیعی بودن سید و خانواده اش هستند می گویند که وی کسی است  »

المی از خود نشان می داده است و سال های چندی را سرگرم فراگیری علوم که عالقه فراوانی به بحث های فلسفی و ک

فلسفی بوده و در زمینه منطق و علم کالم تبحر و آگاهی خاصی داشته است. این عده از پژوهشگران و نویسندگان می 

ه شیعی طرفدارانی افزایند که اشتغال به دانش های فلسفی و کالم و منطق در عصر سید جمال تنها در حوزه های علمی

داشته است. این در حالی است که محافل علمی و نهادهای آموزشی اهل تسنن، دانشجویان را به تبحر در حدیث و تفسیر 

 جدای از این که به آموزش فقه و اصول آن به دانشجویان می پرداخته است. -و زبان و ادبیات ترغیب می کرده است

پرداختن به علوم فلسفی و منطق و کالم از سده ها پیش، مساله ای آشنا و شناخته شده  در پاسخ به این استدالل باید گفت:

در نصاب آموزشی مسلمانان بوده است. از نیمه دوم قرن نخست هجری، مسلمانان به دانش های مزبور رغبت نشان می 

فتند و جایگاه مناسب خود را در محافل داده اند. در قرن دوم هجری، دانش های یاد شده توانستند در میان مسلمانان جا بیا

علمی مسلمانان پیدا کنند به ویژه پس از آن که جریان ترجمه علوم فلسفی از زبان های دیگر به زبان عربی در عصر 

 میالدی] رواج و رونق خاصی یافت. 833 -786 -هجری 218 -170مامون عباسی ]

لو داران علم کالم در میان مسلمانان به حساب می آمدند، پیرو مذهب این را هم بدانید که معتزلیان که بنیان گذاران و ج

تشیع نبودند. نیز اکثریت شخصیت های نامور اسالمی در زمینه اندیشه های فلسفی، شیعی نبودند بلکه متعلق به جهان 

تسنن  تعلق به جهان اهلاهل تسنن بودند. حتا پس از سایه افکندن انحطاط بر زندگی مسلمانان و به پستی گراییدن آن ها م

بودند. حتا پس از سایه افکندن انحطاط بر زندگی مسلمانان و به پستی گراییدن آن ها و عقب گرد کردن علوم عقلی در 

گرفتار آن گردیدند؛ باز هم « ممالک و عثمانی»جهان اسالم به دلیل از هم پاشیدگی ای که مسلمانان در دوره های 

جذابیت و درخشش خود را در مناطق مختلف دنیای اسالم و در حلقات گوناگون فکرِی  مطالعات و پژوهش های فلسفی

مسلمانان از دست نداد. گفتنی است، آن بخش از تامالت فلسفی که با تصوف در آمیخت در دوره های انحطاط نسبت به 

فی رغبت و اشتیاق نشان می لستامالت فلسفِی محض، هواخواهان بیشتری داشت. جمال الدین هم به این گونه تامالت ف

ما نه می خواهیم در این جا اهتمام و توجه برادران اهل تشیع را به مباحث و مسائل فلسفی کم اهمیت جلوه دهیم و نیز داد.

 اعتراف می کنیم به این که پیروان مذهب تشیع تا همین اکنون توانسته اند جنبش عقل گرایی در میان مسلمانان را زنده

ولی این را نمی پذیریم که دیگران را بیگانه با مباحث و موضوعات فلسفی معرفی کنیم که اگر این کار را نگه دارند، 

  کنیم جفا و بی مهری بزرگی در حق آن ها مرتکب شده ایم.

] را که معاصر سید جمال الدین است میالدی 1902 -1854موقعی که زندگی نامه مفکر اسالمی عبدالرحمان کواکبی ]

طالعه قرار می دهیم مشاهده می کنیم که ایشان در سال های نخست دوران تحصیل خود دانش هایی همچون مورد م

                                                           
، این ها افزون  ] در مصر، بیش از صد کتاب تألیف و تحقیق کرده است1931دسمبر  8دکتور محمد عماره متولد ]ــ   3

است.عالقه و شیفتگی رشید رضا به نشر بر تعداد مطالب و مقاالتی است که وی در مجالت و روزنامه ها منتشر کرده 

ید جمال الدین افغانی آشنا روز نامه و نشریات اصالح گرانه مذهبی از زمانی آغاز شد که او با نشریه عروة الوثقی س

او این رویداد را با زبان خویش چنین بیان کرده است:"تمام آمال و آرزوهایم پیش از مطالعه عروة الوثقی، تالش ..شد..

ترویج عقاید اسالم بود. اما پس از آن راه جدیدی را کشف کرده بودم ، تالش برای احیاء اتحاد و یکپارچگی جامعه برای 

 اسالم. وظیفه تازه من، هدایت مسلمین به طرق پیشرفت و توسعه تمدن غربی با تکیه بر ایمان اسالمی بود" 
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منطق و ریاضیات و علوم طبیعی و بسیاری از دانش هایی را که سید جمال به آن ها رغبت نشان می داد؛ فراگرفته 

 شمرده است. بود. هیچ کسی کواکبی را به خاطر فراگیری این دانش ها، شیعه مذهب نه

از جمله استدالالت آن عده از دانشمندان و مورخان که جمال الدین را فارسی و ایرانی به حساب می آورند این است که  -

می گویند: وی توجه و اهتمام خود را به جنبش اصالح گری در ایران گمارده بود و تحوالت سیاسی در آن کشور را به 

انشمندان و تاریخ نگاران می گویند که سید، کوشش های فراوانی به خرج داد تا ایران دقت زیر نظر داشت. این گروه از د

]ایده ای که تمام فعالیت های فکری و سیاسی سید جمال بر محور آن می چرخید] قرار « جامعه اسالمی»را مرکز اصلی 

 دهد.

ادعا را نقض می کنند. در واقع، حرکت  واقعیت آن است که زندگی و اندیشه ها و مبارزات طوالنی سید جمال همگی این

که سید لوای آن را برافراشته بود، به مثابه جنبشی درخشان و با نشاط بود که می خواست با طرح ایده « جامعه اسالمی»

وحدت مسلمانان را تحقق بخشد. مرکز فعالیت این جنبش، در واقع همه جهان اسالم از خاور تا باختر « جامعه اسالمی»

چند سالی جمال الدین تالش هایی را به کار برد تا مسلمانان را پیرامون خالفت عثمانی گرد آورد و از ظرفیت  آن بود.

های این خالفت به منظور مقابله با استیالی روز افزون استعمار اروپایی بر کشورهای اسالمی استفاده کند. درست است 

 «جامعه اسالمی»لی نه به این خاطر که این کشور را مرکز اصلی که سید جمال الدین به ایران، اهتمام و توجه داشت و

قرار دهد و اسالم در ایران را نمونه ای از اسالم راستین بشمارد و بخواهد طرح های اصالحی و بیدار گرانه و نو 

ی در جهان ه اندیشه شیعگرایانه خود را در آن کشور پیاده کند. توجه ایشان به ایران فقط به این انگیزه بود که ایران نمایند

اسالم به حساب می آمد و وی به این گمان بود که نزدیکی ایران با جهان تسنن به معنای متحد و یکپارچه شدن دو گروه 

فکری بزرگ در جهان اسالم است و این کار باعث می شود که جنبشی نیرومند در میان مسلمانان راه اندازی شود که آن 

جمود و تحّجر و سنگ شدگی برهاند و به مرحله خیزش و آزادی و پیشرفت و ترقی برساند. فی ها را از عقب ماندگی و 

الواقع، جمال الدین خیال آن را در سر می پرورانید که یکی از کشورهای اسالمی را به جنبش اصالحی خود جذب کند 

گونه راه مسلمانان به سوی پیشرفت و تا آن کشور نمونه ای شود که سایر کشورهای اسالمی از آن پیروی کنند و بدین 

هدف سیاسی جمال الدین این بود که یکی از دولت »اصالح و نوسازی باز شود. آن گونه که امام محمد عبده می گوید: 

های اسالمی را وادار به پذیرش پروژه اصالح گرانه خود بسازد تا بدین گونه این دولت نیرومند شود و بتواند شئون خود 

ی مدیریت کند. این دولت، نمونه ای شود که دولت های اسالمی دیگر از آن تبعیت کنند و بدین گونه، امت را به خوب

اسالمی همانند ملت های پیشرفته دنیا عزت خود را بازیابد و دولت های اسالمی همچون دیگر دولت ها به نیرومند دست 

 .]352، ص 2یابند... ]االعمال الکامله لالمام محمد عبده، ج 

وحدت اسالمی را محقق گرداند بخشی از حقیقت است چرا « جامعه اسالمی»این که جمال الدین می خواست با طرح ایده 

که بخش دیگر حقیقت آن است که دولتی که جمال الدین تالش کرد تا نمونه قابل پیروی برای دیگر دولت های اسالمی 

برگزید اسباب و دالئل عینی « جامعه اسالمی»ی تحقق آرمان شود همانا دولت مصر بود. این که ایشان، مصر را برا

 دارد که خودش در نوشته هایی که از خود به جا گذاشته از این انگیزه ها و دالئل، سخن گفته است.

 -1871از جمله مسائلی که در تاریخ زندگانی سید جمال، محرز و مسلم است این است که سال های اقامت وی در مصر ]

میالدی] مثمر ترین و پر بازده ترین سال در زندگی مبارزاتی وی بوده است. در همین سال ها بود که ارزشمند  1879

خواه در زمینه اندیشه گری یا در عرصه فعالیت های سیاسی یا در زمینه پرورش  –ترین و سودمند ترین کارها را 

رساند. انگیزه افغانی در انتخاب کشور مصر به عنوان به انجام  -شخصیت ها و ایجاد و سازمان دهی جریان های سیاسی

مرکز فعالیت های فکری و سیاسی خود این بود که وی گمان می کرد که مصر، مستعد ترین کشور برای پذیرش اندیشه 

های وی هست چرا که کشور مصر دارای پیشینه تمدنی ریشه دار است و نیز پتانسیل های سیاسی و اقتصادی و انسانی 

 ه مراتب نسبت به بسیاری از کشورهای دیگر بیشتر است.آن ب

این هم هست که این کشور پیشگام ترین کشور در زمینه طرح مباحث ناسیونالیستی هست که کشورهای منطقه به پیروی 

از آن این مباحث را طرح کردند. کسی که نوشته های سید جمال را بخواند به روشنی به این دریافت می رسد که کشور 

مصر یگانه کشوری بود که ایشان امید خود را به آن بسته بود و آرزوی آن را داشت که این کشور روزی به مرکز 

رهبری رنسانس سرزمین های شرقی مبدل شود. سید جمال همان کسی است که راجع به مصر می گوید: "هر گاه کسی 

 -در آینده دور یا نزدیک –ین کشور ال جرم روزی به احوال و اوضاع مصر نگاهی بآفکند در خواهد یافت که پایتخت ا

مرکز تمدن بزرگ ترین کشور شرقی خواهد گردید. احتماال تحقق این امر چیزی است که مردم کشورهای همسایه مصر 

سخت به دنبال آن هستند. هر گاه مردم این کشورها به مشکل بزرگ و گرفتاری چاره ناپذیری مواجه شوند، تنها منبع 

 -1805]. سید جمال، خیزش مصر در زمان زمامداری محمد علی باشا ]278ن مصر است.."]الخاطرات، ص امید شا
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این کشور به مرحله تازه ای از مرحله های مدنیت و ترقی پا گذاشته » میالدی] را این گونه توصیف می کند: 1848

شورهای خاور زمین بدون استثنا پیشی است و نظام حکومت داری مدرن در آن شکل گرفته و در این زمینه از همه ک

نیز ایشان می گوید: "کشور مصر دروازه حرمین است... و مسائل مصر از و ]. 130گرفته است... ]همان منبع، ص 

همان منبع، ص «]زد من است...مهم ترین مسائل در خاور زمین است... کشور مصر دوست داشتنی ترین کشور در ن

ه جامع»کشوری بوده که جمال الدین تالش داشته تا آن را مرکز  -و نه کشور ایران -روی این حساب، کشور مصر ].89

و نمونه ای برای تحقق آرمان ها و اهداف مبارزاتی خود بسازد. توجه ویژه سید جمال الدین به مصر نه به « اسالمی

ر دالئل عالوه ب -کشور مصر به دلیل شایستگی های تمدنی اشخاطر انگیزه های مذهبی بود بلکه ایشان به اندیشه بود که 

صالحیت بر عهده گرفتن نقش رهبری کننده در زمینه رنسانس اسالمی را دارد و به آسانی می تواند به مرکز و  -سیاسی

را که قلب و مغز و رهبری بیداری شرق و خیزش دو باره مسلمانان را مبدل شود.و از همین جا می توان معنای سخنی 

امام محمد عبده بر زبان آورده و شیخ محمد رشید رضا آن را نقل کرده دریافت، آن جا که رشید رضا می گوید:"از استاد 

 «امام محمد عبده شنیدم که می گفت: سید جمال الدین کار قابل واقعی و قابل توجهی انجام نداد مگر در سرزمین مصر!

 ]. 1931قاهره، سال  . چاپ79، ص 1]تاریخ االستاذ االمام، ج

پژوهشگر، محقق و جمال الدین شناس فرزانه کشورما فضل الرحمن فاضل در اثر نهایت تحقیقی شان ]سید جمال الدین 

الحسینی االفغانی بیدارگرعصر] تمامی ادعا ها و اسناد سازی جعلی مرزا لطف هللا خان ]خواهرزاده دروغین سید افغان] 

و دستکاری های استاد خسرو شاهی را به رویت اسناد، تدقیقی و تحقیقی رد نموده و  و پسرش و هم تحریف و تصرفها

میداند اصلیت افغان بودن وی را ثبوت نموده اند. خوانند عزیز یکبار با مراجعه به این اثر  تصرفها خجالت آورآنرا 

اسناد تاریخی را با تصرفها و حذف ارزشمند در میابد که یک عده ایرانی ها تا چه حد جعل کاری و تحریف نموده حتی 

  12بخشهای از آن در خور خوانندگان میدهند. 
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 سید افغان در ترکیه و مصر 
 

سید از طریق هند به مصر رفت ولی اقامت او بیش از یک نیم ماه دوام نه نمود، از آنجا به ترکیه آمد و در قـسطنطنیه 

و مقامات دولتی به گرمی استقبال شد"شش ماه بعد از ورود بنا به دانش اش به عضویت اکادمی از جانب دانشمندان علما 

بنا به دعوت تحسین افندی خطابه در دارالفنون ا سالمبول برای محصالن  1870یعنی انجمن ]دانش] ترکیه انتخاب شد. در

کرد. شیخ االسالم حسن فهمی افندی که متصدی  ایراد نمود. او درباره اقسام صنایع سخن زد و از معارف توده ئی حمایت

"خبر دادن از آینده و یا غیب گوئی : اوقاف عثمانی بود از روی حسادت افغانی را به این نکته متهم ساخت که گفته است

جزء صنایع محسوب می شود"بناء سید را متهم ساخت که نبوت و صنعت را یکی میداند و به واعظان مساجد اشارت 

 1 ه منابر از این گفته سید جمال الدین نکوهش کنند"کرد که ب

این تحریکات تا حدی بود که تجدد گراهی او را نوعی ارتداد دانستند، چنانچه در طول سده ها با این شالق ابوعلی سینا، 

ها نبودند و  البیرونی، منصور حالج، محمد ذکریا رازی، عمر خیام و هزاران عالم و دانشمند دیگر را کوبیدند، آیا همین

 نیستند که نهضت دوم مشروطیت، محمود طرزی، امان هللا خان را ملحد، دهری و... ضربه زدند؟ و هنوز هم می زنند

"زندگی و معیشت انسانی به اندام یک موجود زنده شباهت دارد که نیازها و  سید در کنفرانس استانبول چنین گفته بود:

سوب میشوند حکومت به مثابه مغز آن است، صنعت بازوی آن است، زراعت ضعفها هر کدام به منزله اعضای آن مح

 کبد و جگر آن است و.... 

و"حکمت"است" در اثر تحریکات روحانیون، « نبوت » اما بدن و جسم با روح زنده است، و روح زند گی انسانی 

] سید 1879ـ  1871طی سالهای ] حکومت ترکیه از سید در خواست نمود برای مدتی آن کشور را ترک نماید . بناعاً 

افغان در مصر اقامت نمود و با علما، نویسندگان و اخبار نویسان، ارتباط وسیع داشت محمد احمد مهدی سودانی، ادیب 

اسحاق، ابراهیم لقانی، سعد زغول، ابراهیم هلباوی، محمود سامی بارودی، ابراهیم المویلیحی، سلیم غنحوری، یعقوب 

، محمد مویلحی، احمد عرابی پاشا، محمد عبدۀ، شکـیب ارسالن و دیگران بوی پیوند عمیق و حرمت صنوع ، قاسم امین

بی پایان داشتند، سید در بسیار موارد از آنها انتقاد مینمود، چنانچه محمدعبدۀ می نویسد: "سید با هیچ عالمی مباحثه 

ت قادر به حل اسرار و رموز هر نوع مطالب علمی نکـرد مگر اینکه او را مالمت کرد، زیرا در معارضه مالک قوت حج

 2و فلسفی، دینی و اجتماعی بود و خداوند ]ج] منتهای دانش و ذکاوت انسانی را به او اعطا کرده بود"

در ادامه بازجویی، میرزا رضا کرمانی قاتل ناصر الدین شاه قاجار از موقعیت سید جمال الدین افغان در اسالمبول و به 

"در آن روزی که سلطان او را در قصر یلدوز دعوت کرد و در کشتی بخار  لطان عثمانی سخن گفته که :خصوص نزد س

ها کردند. سید تعهد کرد  کند، نشسته، صورت سید را بوسید. و در آنجا بعضی صحبت که توی دریاچه باغش کار می

لب نماید و سلطان را امیر المؤمنین کل مسلمین القریب، تمام دول اسالمیه را متحد کند و همه را به طرف خالفت ج عن

قرار بدهد. این بود که به تمام علمای شیعه کربال و نجف و تمام بالد ایران باب مکاتبه را باز کرد، به وعده و نوید و 

آنها دست توانند به  ها مدلل کرد که ملل اسالمیه، اگر متحد بشوند، تمام دول روی زمین نمی استدالالت عقلیه، بر آن

 یابند. اختالف لفظ علی و عمر را باید کنار گذاشت و به طرف خالفت نظر افکند ...."

سید به مصر آمد و افتخار تدریس در دانشگاه االزهر را حاصل نمود، در این مقام بزرگ علمی به تدریس فلسفه و علوم 

اتحاد آنها میپرداخت. احمد امین یکی از  با توضیح مهمترین مسایل در قبال مسلمین بخصوص آزادی سیاسی، وحدت و

 شاگردان سید در مصر مینویسد: 

"مردی بود شور انگیز و انقالب آفرین و هیجان بخش در مطالبه حقوق محرومان هر کجا که میرفت شعله بر می 

 حکومت افروخت، افکاری را به میان میآورد و خواستهای پیشکش به مردم مینمود که باعث اضطراب و بر آشفتگی

  3 میگردید"

"شعلۀ را که صد سال پیش سید جمال الدین افغانی در مصر افروخت، تا کنون خاموش نگردیده،  نویسنده دیگری میگوید:

و هنوز هم یاد و بود او وفادار است .... او پر ثمر ترین دوران زندگی و شعور ملی خود را، و درخشان ترین روزگا ر 

بخاطر ما به پایان رسانید، متفکرین ما را رهبری کرد. او پدر روحی و محرک نیرومند پرعظمت مبارزات خویش را 

  4رستاخیز و احیای مجدد مسلمانان بشمار میرود ..."
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] نفوذ فکری سید در طبقه جوان مصر و عرب به درجه 1290تا  1288"در طول سالهای ] محیط طباطبائی می نویـسد:

قف و استفاده اجتماعی و سیاسی بیشتر از موقعیت افکند. در جنگ روس و عثمانی و ای رسید که او را بفکر دوام تو

] مرجع فکری مردم شد...با وجود لطمه های که در کابل، بمبی و اسالمبول 1878نوامبر  21جنگ افغان و انگلیس]

همه کار ها وارد  خورده بود حلقه درسی حقوق خوانده های مصری منتخبی را روی کار آورد تا اصحاب خود را در

نماید و خود در ظاهر از صحنه بر کنار باشد، اما در باطن سررشته کارها را بدست گیرد. در جز فعالیتهای مطبوعاتی 

و فرهنگی در صدد بر آمد از تشکیالتی فراماسونی مصر که زبده رجال سیاست و حقوق بومی و مهاجر را در مصر 

 5سیاسی آینده استفاده بکند"شامل میشد برای استفاده از نقشه های 

بقول استاد هاشمی ]فرماسونری] انجمن آزادیخواهان سه صد عضو داشت و مقاالتی علیه بریتانویان پخش و نشر و قیام 

  :شکیل انجمن وطنی در مصر عبارت از"سید جمال الدین ادعا میکرد که منظورش از ت :را دعوت مینمودندآزادی برای 

  صمیمیت بین ملل و قبایل اسالمی . ] ایجاد اتحاد و روح1

 6] کم کردن نفوذ علمای سود جو، که بواسطه اعمال نا مشروح خود اسباب ذلت مسلمین را در دنیا فراهم کرده اند"2 

 میباشد

]انجمن وطنی] در ارتش مصر شعبۀ را تشکیل دادند تا به عنوان جهاد برای آزادی مصر اقدام نمایند. این تشکل جرایدی 

          نشرمینمودند. ] و"مرآة الشرق"1877بنام"محروسه" ]را 

چون زندگی سید افغان با علم، فرهنگ و مطبوعات خلط است در پهلوی تدریس در االزهر، مجالس و کنفرانسها، مقاالت 

رشته بر ( 1878)را  تمته البیان فی تاریخ االفغان""و مصاحبه ها، بیاد از وطن و خدمت به مردم آن رسالۀ جاودانی

ام ن در فصل اول کتاب وجه تسمیه افغان، در فصل دوم نسب افغانها، فصل سوم"فی ابتداء سلطنتهم"، تحریر در آورده 

داشته که از دوره شاه حسین صفوی، قیام مردمی به رهبری میرویس خان هوتک و سپس دوره فرزندان وی به تفصیل 

خان، سلطنت دوست محمد خان، جنگ اول افغان و انگلیس و جنگهای میان  نوشته است سپس جنگهای برادران وزیر فتح

فرزندان او یاد میکند، فصل سوم را با اشاره به مقدمات جنگ دوم افغان و انگلیس پایان میدهد، فصل چهارم به اقوام 

جمال الدین افغان مورخ ساکن در افغانستان و در خاتمه پیداوار و معادن آن مختصر اشاره نموده است، بدین گونه سید 

امین خوگیانی مدیر مسئول ]اتحاد مشرقی] میتواند باشد. این مجموعه غنی را بعدا محمد هم  تاریخ قرن نزدهم افغانستان

ش  1318) را در(تاریخ افغان)دوره ء امانیه به دری ترجمه و در عین زمان کتاب حیات سید جمال الدین که بخش اول 

جناب 1997که به امیر عبدالرحمن خان اهدا شده بود در سال  (تتمته البیان)ع نموده بود. نسخه در کابل طب (م 1939ـ 

 فضل الرحمن فاضل از قاهره خریداری نموده بود. 

ایشان بقول  که شده مرتکب را «عجیبی اشتباهات»که  افغانستان تاریخ باره در سیدآن کتاب  نوشته کهعبدالباری جهانی 

« ً  یسانگل و افغان اول جنگ باره در که متنی درکتاب نقل قول میکند که سید آن از وی  «دمیافت حیرت به آدم بعضا

 لهمقات از بعد گردیده قندهار وارد هند و پنجاب راه از هندی سرباز هزار سی با شجاع شاه»  مینویسد جایی در نگاشته

 کامران شاهزاده نزد از آنجا در و نموده هزیمت هرات بطرف داده ترک را قندهار برادرانش و خان کندل سردار سختی

 وارد زیاد تکالیف و ها زحمت برداشت از پس نمود انکار او با کمک از کامران خواست کومک ؟؟؟ خود بردارزاده

  ۱۲۰ ص کتاب همان «گریخت هندوستان؟؟؟ به آنجا از و گردید بلوچستان

 خورد شکست محمدخان دوست امیر مقابل در قندهار شهر ازقلعه بیرون ۱۸۳۴ سال در که است؛ شجاع شاه داستان این

 خود عزم ،از اعتمادی بی اثر به شاید ولی، برود کامران شهزاده خود، زاده برادر نزد هرات، به فراه راه از میخواست و

 لودیانه به بعداً  و شد پناهنده کالت، خان بلوچ، خان محراب نزد و شد منصرف

  گریخت

 اخیر های روز باره در مثالً  اند شده مرتکب زیاد بسیاز را اشتباهات قبیل ازین سید

  بلخ رد آثار فیض بمزار بینایی نا بحالت زمان شاه ایام این در »مینویسد زمان شاه

 

 

 رشید رضا
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  به بعد و ایران به انجا از و بخارا به انجا از و است معروف علی ناد سی بروضه که 

 رامی میرحیدر گفت پدرود را فانی دنیای مقام آن در کرد سفر حجازه ب ازانجا و بغداد

 شاه و داشتند گرامی را شاه مقدم بغداد والی شاه داوود و ایران علیشاه فتح و بخارا

  ۱۱۶ ص کتاب همان داد سفر درین بخارا امیر بازدواج خودرا صبیه

ً  بنده و است دفن سرهند در ثانی الف مجدد زیارتگاه در زمان شاه حالیکه در  شخصا

 سبب که ایران، به نرفته، بخارا سفر به وقت هیچ زمان شاه ام نموده زیارت آنرا

 نکاح به خودرا صبیهء وقت هیچ و ننموده را حجاز سفر نبرده پناه بود، او بربادی

  اند درآورده نه حیدر امیر

 نشسته محمد عبدو   

 عالی صفات کدام به را او که است هویدا محمودطرزی نوشته از و بود بزرگ شخصیت یک الحق سید، حالیکه در

 بانز و افغانها باره در بود کمتر هم اندک از افغانها زبان و افغانستان افغان، باره در او معلومات مگر میسازند متصف

 : مینویسد آنها

 21 ص عربی متن کتاب همان«  اوستا زند لسان من مأخوذ لسانها ان   و ایرانی اصل من االمة هذا ان   الحق و»

ً  یعنی  بغرنج ساب مسایل این حالیکه در شده گرفته اوستا زند لسان از ایشان زبان و بوده ایرانی اصل از قوم این حقیقتا

  7«  استند نظریات حیز در متون همه و نشده حل قاطع صورت به امروز به تا که استند لسانی و اتنیکی

 شاید که ردمک مالحظه را اشتباهات برخی «االفغان تأریخ فی البیان تتمة» اثر در»فضل الرحمن فاضل در باره نوشتتند: 

 در یا. نبودند افغان یک هیچ جمله در که داشت زن 300 تیمورشاه که باشد براین مبنی سید ادعای ، آن ترین برجسته

 ایرانی را ما سرزمین مشاهیر برخی که دریافتم «الوثقی العروة»  در شده نشر «وفارس افغان اتحاد دعوت»  مقاله

 قلمست حضور جهان نقشهء در افغانستان دوران آن در اما سیاسی؛ نه باشد، تاریخی ایران سید هدف اگرچه است، خوانده

  8 «.داشت را خود

توتالیتر و وابسته تشکیل میداد ـ و مظهر ] حزب"مصر جوان"که اساس مبارزه شان را مجادله علیه رژیم 1882در سال ]

را سازمان دادند، فقید جمال عبدالناصر رئیس جمهور سابق مصر در  اراده سید جمال الدین افغان بود ـ قیام"عرابی پاشا"

ی اسفر شان به افغانستان و مالقات با سفرای افغانی در کشورش گفته بود که انقالب مصر نتیجه مستقیم افکار و اندیشه ه

  4سید افغان بوده و در رشد روحیه آزادی خواهی آن کشور حریت خواهی های اعلیحضرت امان هللا خان نقش داشت.

"وزیر موصوف شیفتۀ استعداد و نبوغ او سید در آغاز اقامت در مصر مورد توجه ]ریاض پاشا] وزیر مصر قرار گرفته

اعدت از حکومت مصر گردید و ماهانه هزار پیاستر ]پول رایج مصری] بنام مس

 9برایش مقرر نمود"

شکیب ارسالن دانشمند بزرگ مصر همیشه دستان سید را میبوسید و به چشم می 

  مالید که این حرکت نه تنها شاگردان و پیروان او را متحیر

 ساخته بود بلکه موضوع به مطبوعات مطرح شد و ارسالن در پاسخ گفت :

 دست علم و گنجینه معرفت را بوسه زده است و احترام نموده"وی در رساله "

 فقید جمال عبدالناصر 

                                                           
دید از یک مکتب ابتدائی از پسری خورد سالی پرسید که  علیحضرت امان هللا خان در جریان سفر به مصر و بازاــ  4

پول مصری دارد او از جیبش سکه های مصری با نقش نیم تنه شاه انگلیس را برایش نشان داد، اعلیحضرت ما بوی 

پول افغانی را تحفه داد و فرمود که این پول وطن ماست که در آن عکس پادشاه خود ما حک شده است چون وطن ما 

 داشته و مستقل است، آن طفل خورد سال همین جمال عبدالناصر بود.آزادی 
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سر دسته اعالم، ستاره سعادتی که خداوند  نوشته"سید جمال الدین فیلسوف اسالمی ]حاضر العالم االسالمی] خویش درمورد

  10نمایان ساخت.." او را در افق خاور پس از شبهای دراز و تاریک

این مرد مسلماً یک ریفورمیست نیست بلکه در واقعیت انقالبی است که در نهایت خواهان علوم :"محمد عماره مینویسد که 

 سیاسی مدرن و جدید میباشد"

کامالً صاف و سچه بود « افغانی» "مکتب فکری این مرد  محمد عبدو در رابطه به مکتب فکری سید عقیده دارد که :

 11مکتب ]مقلدین] نبوده بلکه ترجمان درست و صحیح اندیشه و مکتب صوفی ]تصوف] می باشد"او هیچگاه یک مقلد 

:"اما هدف سیاسی سید که تمامی افکارش را به خود جلب کرده بود و تمامی زندگیش را در آنراه او در جای دیگر گفت 

اسالمی را از ناتوانی بدر آورد، و  صرف کرد و آن همه رنج و سستی در آن راه کشید، عبارت بود از اینکه دولتهای

آنها را وادار به اصالح امور شان کند ، تا در نهایت امت اسالم همپایه و همتای ملل پیشرفته و قدرتمند شود، و دولت آن 

در کنار دولتهای توانا و شرقی قرارگیرد، و اسالم در جایگاه حقیقی و شایسته اش بنشیند، و این دین پاک به عظمتی در 

 ور دست یابد"خ

صفحه می باشد که تاریخ گذشته انگلیسها را بیان داشته،  18البیان فی االنجلیز و االفغان"در حقیقت مقاله ای از سید در » 

و دالیل مخالفت آنها را با دیگر ملل اروپا ذکر میکند. درین مجموعه میخوانیم که:"انگیس همیشه منافع خویش را، در 

هایش، مد نظر داشته است و از وسایل دست داشته اش همواره در هجوم بر ملت ها و کشور های دوستی ها و دشمنی 

  دیگر بهره برده است ....

 1938مارچ  8ــ 1871جون  30محمد توفیق پاشا     

کسی که به تاریخ گذشته مراجعه نماید، به این قناعت می رسد که انگلیس به اندازه سر 

ی ثابتش جهت رسیدن به اهدافش، در شرق و غرب و جهان موی هم از پیروی سیاستها

 12قدیم و جدید، تخطی نکرده است .."

در این زمان دوستان سید تنها به مقاالت او در جریده االهرام اکتفا نکردند بلکه با نشر 

به پخش اندیشه های وی پرداختند. فعالیتهای ]مصر، التجارة و الشرق] جرایدی چون 

و درباریان خوش آیند نیست زیرا حق و حقیقت را عیان می ساخت  سید برای دربار

ودند و شاه جدید ]محمد توفیق پاشا] با آنکه نم در حالی که ایشان عمداً آنرا کتمان می

از پیروان سابق سید است از ترس اینکه اعمال نا مطلوب او مورد انتقاد قرار نگرفته 

اخراج سید را داد و پولیس رژیم شب هنگام وی را از یکی از جاده های و باعث سقوط سلطنت او نگردد حکم توقیف و 

 قاهره اختطاف و جبراً به کشتی نشانده و محبوس نمودند و بعد دوباره به هند فرستادند. 

 

*********************************************** 
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 –۱۹۱۸جنوری ۱۵} جمال عبدالناصر

 { ۱۹۷۰سپتامبر  ۲۸

 

 ۱۹۵۲او یکی از رهبران انقالب هنگام مرگ،قدرت را در دست داشت. تا ۱۹۵۶جمهور مصر بود که از دومین رئیس

مصر بود که به فرمانروایی ملک پایان دادند. پس از پیروزی انقالب مذکور، محمد نجیب رئیس مجلس فرماندهی انقالب 

، ۱۹۵۶ژوئن  ۲۳پرسی مردمی در تاریخ  از کنار زدن رقیبان از جمله نجیب، با برگزاری همهمصر شد، اما ناصر پس 

های طرف ناصر در خالل جنگ سرد به آشفتگی روابط مصر با قدرتهای بیجمهوری را در اختیار گرفت.سیاستریاست

اصر برداشتند. ن -نامه داشت آن را بسازدکه ناصر بر -اروپایی انجامید؛ اروپاییان پشتیبانی مالی خود را از سد اسوان 

ملی کرد که مورد تحسین جهان عرب واقع شد. در مقابل نیز بریتانیا، فرانسه و  ۱۹۵۶در پاسخ، شرکت کانال سوئز را 

ی نشینی کردند. این ماجرا جایگاه سیاسالمللی از مصر عقب ها بر اثر فشارهای بیناسرائیل سینا را اشغال کردند ولی آن

ای تقویت کرد و از آن به بعد، محبوبیت ناصر در منطقه، شروع به رشد کرد. در نتیجه اصر را به شکل قابل مالحظهن

تا  ۱۹۵۸های یکپارچگی عربی زیر رهبری وی افزایش یافت و منجر به یک پارچگی مصر با سوریه از درخواست

 و ااندونیزی جمهور رییس سوكارنو احمد پیشین، یوگوسالویاي جمهور رییس تیتو نهرو، لعل جواهر ،ناصر شد. ۱۹۶۱

 .بودند( 1955) در سال منسلک غیر جنبش محرکه نیروی جمله از، گانا جمهور رییس نكرومه قوام

، هنگامی که رئیس جنبش عدم تعهد بود، قانون اساسی جدیدی ۱۹۶۴در سال ه، ناصر محبوب ترین رهبر جهان عرب بود

مرگ مشکوک و ناگهانی داشت که سالگی  52به عمر تصویب کرد. پس از پایان جلسهٔ سران اتحادیه کشورهای عرب 

 یالۀ قهوه او)فامیل ناصر و حسنن هیکل و کسان دیگر می گویند انور السادات در پ زده کردمردم جهان عرب را بُهت 

که او به مرگ طبیعی ُمرده باشد برای بسیاری بعید به نظر می رسد. در قاهره بیش زهر افزود نموده بود( و باور این 

 13 .شرکت کردند اشپنج میلیون تن در تشییع جنازهاز 



 20   افغانستان در دموکراسی و مشروطیت گذاران بنیاد

 
 

20 
 

 جمال ا فغان در هند

هند در ابتدا در کراچی، بعداً بمبی و سرانجام حیدر آباد دکن متوطن شد. وی در آنجا رساله ]رد ناتوریالیزم]  ۀدر نیم قار

میباشد که سید  "حقیقت مذهب نیچری و بیان حال نیچریان" یا ]رد علی الدهرین] را نوشت این رساله عنوان اصلی آن

ترجمه این اثر به ه و طبع شد و بعداً چند بار تجدید چاپ شد، نگاشت 1880آنرا به پاسخ موالنا محمد واصل در دسمبر 

سال بعد از نشر اول آن در کابل اقبال  84ش 1344در سال  زبان پشتو، برای نخستین بار توسط آقای میر سعید بریمن

دمه با مق که از طریق سفارت افغانی در مصر مولوی محمد یونس خالص هم این اثر را به پشتو ترجمه نمودهنشر یافت.

آنرا ترجمه  1942نویسنده فرانسوی در سال ] A.G.GILCHON] نشر گردید. 2017فضل الرحمن فاضل در مارچ 

به کوشش نویسنده، مترجم ، که محمد عبده در مقدمه آن سوانح سید را نوشته بود. در این اواخر و در پاریس طبع نمود

ت مذهب نیچری و بیان حال نیچریان"از روی نسخه طبع شده حقیق»  و دپلومات فرزانه کشور ما جناب فاضل گرامی

ق در هند، از طریق بخش فرهنگی سفارت افغانستان در قاهره تجدید چاپ شده است دوستداران با تماس با 1300سال 

ه ملتها ی:"دین بر انسان وقار و عظمت داده پشتیبان و سرماایشان آنرا بدست آورده میتوانند،. سید در آن رساله مینویسد 

 1و عامل خوشبختی و چرخ دهنده آنها است"

] آشنا شد وی متکی برین نظر بود که 1898ـ  1817سید در این شهر با سر سید احمد خان رئیس پوهنتون علیگر]

میدید او " مسلمین هند اوالً به علوم جدید آشنا شوند و نباید قبل از آن به سیاست بپردازند چنانچه جواهر لعل نهرو نوشته :

که فقدان آموزش و مخصوصاً آموزش و تعلیمات جدید به مسلمانان آسیب زیاد رسانیده و موجب عقب افتادگی ایشان شده 

است به این جهت احساس میکرد که باید مسلمانان را معتقد سازد که پیش از پرداختن به 

ر پیشرفت د امور سیاسی آموزش جدید را بپذیرند و نیروی خود شان را برای قبول آن و

 2آن راه متمرکز سازند"

سید در مجله ]معلم شفیق] بر ضد این نظریه مقاالتی نوشت. او با این نظر سید احمد خان  

 جداً مخالف بود که مسلمانان را مانع مبارزه سیاسی میشد، پژوهشگر دیگری مینویسد :

زمینه های مبارزه با "افکار تجدد گرائی سید احمد خان با آنکه با افکار سید افغان در 

خرافات و ضرورت فرا گرفتن علوم غربی با هم مشابهت داشت ولی رنگ استعماری 

     3بخود گرفت"

 سر سید احمد خان  

:"بزرگترین مبلغ مسلک نیچریه جمال افغانی بعداً در جریده ]عروة الوثقی] چنین نوشت 

شخص از کسانی است که بخاطر یکی از مسلمانان قدیم هند بنام"احمد خان بهادر"است این 

 4بهره ناچیز و بی مقدار کمر به مساعدت انگلیسها بسته است"

ه فوائد جراید ـ تعلیم و تربی" را مینوشت مانند:  در حیدر آباد سید افغان مجله ]معلم شفیق] را تاسیس و مقاالت دری آن 

ید در ساتحاد لغت ـ مفاد فلسفه و مطالب دیگر"ـ اسباب حقیقی خوشی و شفا انسان ـ فلسفه وحدت جنسیت و حقیقت 

 ضمن به جراید ]سید االخبار] و ]مفرح القلوب] هم مقاالت میفرستاد.

د، مردمی که فلسفی فکر میکنند، با اینکه سیانس و علوم را ندانن" در کنفرانسی به ارتباط ]تعلیم و تربیه] گفته بودند :

شند مانند مسلمانان اولیه با اینکه به سیانس آشنائی نداشتند، با آموزش در متن آمادگی آموزش علوم و سیانس را دارا میبا

عقیده اسالمی دارای افکار فلسفی شدند. بطور مثال عرب جاهلیت که در وحشت قرار داشت و صرفاً با شعر و شاعری 

اب به خدای واحد و یگانه ]ج] آشنا بودند در موجودیت پیغمبر]ص] به کتاب و نوشتن ]قرآن] آموزش یافتند و در این کت

آشنا شده و از البالی آیات قرآنی مطالب جدید آموختند، در حالیکه قبل از اسالم مردم تاریک بین، تاریک اندیش و نابینا 

بودند و در این پراگندگی معتقد به هیچ چیز نبوده، پیغمبر آنها را در روشنائی سیانس و فلسفه قرار داده و در این مسیر 

ق نمود. قرآن اولین کتاب فلسفی مسلمین است که همه چیز را میآموزد، که این آموزش تا نهایت دوام داشته در هر تشوی

حرف و جمله آن رمز و معما نهفته است که تمام محققین جهان روز صدها هزار آنرا مطالعه و سراغ نمایند با آنهم پایان 

 ندارد.

د و به زعم خود صیانت دین اسالم را مینمایند آنها در حقیقت دشمن دیانت اسالم آنهای که منع از علوم و معارف مینماین 

هستند. در حالیکه نزدیک ترین دین ها به علوم و معارف دیانت اسالم است و هیچ منافاتی در میان علوم و معارف و 

 اساسا ت دیانت اسالم نیست. چکیده ای این بیانیه را بعداً مطالعه خواهید نمود.
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گونه که خداوند دانای مطلق است و"علم هم مانند شعله ای از نور خداوند"است، و همان نگاه سید و شاگردانش، از 

کننده شر است، هر گاه مردم در نور آشکار کننده و تولید کننده حرارت و قوت است، علم نیز روشنگر خیر و بر مال 

شوند. استبداد گران از نور علم گریزان اند، چرا  ران گرفتار میجهل و گمراهی به سر برند، به راحتی در دام استبداد گ

ها و ها، فریب کاری  کند و پرده از حیله های مستبدان آشنا می ها و عملکرد که دانش و آگاهی، مردم را با هدف

 دارد.های آنان بر می  ستمگری

علوم لغت"و »یی مردم شود. آنان به تعبیر کواکبی از و علم بیم دارند که موجب آگاهی و رها گران از دانشاستبداد 

دهند. فرمانروایان  آوری"مادام که در پس آن دلیری نباشد و پرچم مقاومت به اهتزاز در نیاورد، بیم به خود راه نمیزبان »

هراسی ندارند، « انگیزد ابلهی را بر » پردازد تا  معاد"می»نهد و گمراهانه به معاش" را وا می »مستبد از علوم دینی که 

زیرا قلب علوم دینی و فرو کاستن آنها به بازی با کلمات و مسخ حقیقت و باطن دین و تقلیل آن به ظواهر مالل انگیز و 

 آور، امدادگر مستبد در جفا کاری و ستمگری خواهد بود. خواب

ین مهارتی یافته، در میان عوام شهرتی حاصل در علم د» بُلهوسان علم"را که » استبداد گران، بر انگیزندگان بالهت و 

چند  ایدهان شان را به لقمه » ای در پیش آنان، گیرند و با افکندن نو اله ، در تأیید کارهای خویش به خدمت می «نمایند

حکمت »  مانند« علوم زندگانی»های افیونی، از  بندند. کواکبی در برابر دانش فرو می« های خواِن استبداد  از ریزه

» ا، هکند. این دانش یاد می « نظری، فلسفة عقلی، حقوق امم، سیاست مدنی، تاریخ مفصل، خطابة ادبیه و غیر اینها 

 5«ابرهای جهل را بردارد و آفتاب درخشان طالع نماید، تا سرها از حرارت بسوزد.

، هم از جهت نتایج و آثار و هم به خاطر نفس کنندتوزی رفتار می استبداد گران با دانش و دانشمند به دشمنی و کینه 

یابد که آورد و در می کند، چرا که فرومایگی خویش را به یاد می  دانش؛ زیرا مستبد، افراد برتر از خود را تحمل نمی

یان از این رو است که میان استبداد و دانش، جنگ دایمی در م«. باشدها می  تر از همه سلطنتعلم را سلطنتی قوی »

 سید و ره روانش با تکیه به آیات قرآن، اهمیت فراوانی برای کتاب و نوشتن و آگاهی مردم قائل بودند.  خواهد بود.

با توجه به جمالت باال که از مکتب سید افغان است، دکان داران دین توجه کنند بخصوص آنهای که از آغاز قرن بیست 

دند، در تحریک مالی لنگ ،کلکانی و شینوار دست داشتند و در برابر جنایات در دوره امانیه، بر علیه آن نهضت اقدام نمو

امروز در دولت  مکتب اوالد تان را کافر میسازد،مهر سکوت بر لب زدند و حتی شریک آنها شدند و تبلیغ نمودند که 

پدر کس مجاهدین را به حاشیه رانده نمی » سهیم هستند و روزی که یک لقمه کمتر برایشان رسید اخطار میدهند که 

آنها مانع کارهای ما »روزی محمد داود خان صدراعظم وقت در فاکولته حقوق به محصلین با اشاره دست گفت «. تواند

بود و اینکه ان ها کی ها هستند و چه نوع موانع خلق میکردند؟ امروز مجددی ها  و اشاره او بسوی قلعه جواد میشوند؟"

 من الشمس است. الظهر 

:"هر ]به معنی نجات دهنده از گمراهی] میگویند که « المنقذ من الضالل » حجت االسالم امام غزالی ]رح] در رساله 

کسی که بگوید اسالم یک دین مخالف سیانس، هندسه و فلسفه میباشد حقیقت را جعل و تحریف مینماید و صدمه ای را که 

د. بیشتر از آنانی است که به آن عقیده ندارند. سیانس و فلسفه یک حقیقت واضح و آشکارا اسالم از دوستان نادان خود میبین

است که نمیتوان آنرا رد کرد و کسیکه میگوید که : دین و مذهب، سیانس و فلسفه را نمی پذیرد، خودش دین خود را قبول 

 ندارد"

د: چرا یکبار بهر طرف نگاه نمی کنید؟ چرا همیشه باید عمل و حرکت نمائیم. در ادامه سوال نمو" سید افغان میگفت:

روی بستر خود میباشید؟ چرا یکبار به این مطالب دقت نمی نمائید که به چه دلیل می باشد؟ و درعوض آن هیچ تالشی 

ین ابرای آموزش نمی نمائید؟ غریبی، فقر، بینوائی و گم شدن مسلمانی، آیا این تراژیدی پایانی دارد؟ آیا راهی است که 

 6ملت بیدار شوند؟.."

انگلیسها ]ساالر جنگ] حاکم حیدرآباد را مجبور ساختند تا جمال افغان را از آن شهر اخراج و مجله او را مصادره کند. 

سید مجبوراً از آنجا به کلکته آمد، این مبارز سترگ و انقالبی پر خروش و عاشق به مردم ،آزادی و ارتقا و پیشرفت 

خویش جمع نمود او در جریان تبعید ها و اخراج های پیهم به این متیقن شد که آنها، جوانان و انقالبیون آنجا را هم بدور 

و اندیشه های او  رژیم های مفسد از وی که سالحی جز اندیشه علمی، قلم و زبان فصیح ندارد تا چه حد هراس دارند

وید ر با سید افغان میباشد میگچگونه منافع آنها را در خطر میاندازد چنانچه پروفیسور براون مولف تاریخ ایران که معاص

این شخص یک عشق خالصانه و پرشور برای اسالم داشت که انحطاط آنرا خود حس کرده بود. تحت اللفظ و بدون :"

مبالغه پادشاهان را روی تخت خود شان به لرزه درآورد و نقشه های دول اروپائی را که تهیه شده بود بهم زد و قوت 

 7داخت"های غیر معلوم را بکار ان
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 1882تا برای بیداری و آزادی هند مبارزه نمایند او در نوامبر  سید در هند از هندو و مسلمان دعوت به وحدت نمود

ا با ت سید بدین گونه ناسیونالیسم غیر مذهبی ایجاد مینموددر البرت هال کلکته بیانیه جامع در این ارتباط ایراد نمود. 

فریق دین و مذهب در مبارزه آزادی بخش ملی سهم بگیرند پوهاند هاشمی در این داشتن این روحیه همه ملتها بدون ت

"در نزد سید افغانی عالم واقعی شخصی بود که بتواند مردم محیط خود را تنویر کند"توسل سید به  ارتباط مینویسد:

عظمت و افتخارات  مسلمانان هند در قسمت افتخارات گذشته هندوان مشابه به توسلش به مسلمانان مصر در قسمت

گذشته مصریان قبل از اسالم بود. او از یک نوع نشنلیزم غیرمذهبی در سر زمین هند دفاع میکرد و میکوشید تا ثابت 

 8کند که، اسالم واقعی به فلسفه و سیانس جدید موافقت دارد"

رق و م انقالبی سید را به ملتهای شسید در این ارتباط مقاالت روشنگری به جریده ]حبل المتین] می فرستاد این جریده پیا

میرسانید که ضرورت به آزادی جوهر مضامین را تشکیل میداد. شهید مولوی واصف و میر صاحب سید قاسم این جریده 

را پنهانی از دفتر اعتماد الدوله سردار عبدالقدوس خان بدست آورده و مطالعه مینمودند. مضامین سید در یازده شماره 

از طرف موالنا عبدالکالم آزاد هم مجددا نشر گردیده بود. چهار راد مرد سترگ هند محمدعلی، شوکت  جریده ]الهالل]

علی، موالنا عبدالکالم آزاد و عالمه محمد اقبال الهوری از رهروان و پیروان صدیق مکتب سید بودند. اقبال الهوری 

 در رابطه با علم و حکمت گفته بود:

 نیســـت س و آفاقـفـز بعلم انـج  زندگی جهد است استحقاق نیست

 هر کجا این خیر را بینی باز گیر  ر ـگفت حکمت را خدا ، خیر کثی

 

   آزاد عبدالکالم موالنا

موالنا آزاد از بزرگترین مبارزین آزادی خواه هند که نام او در پهلوی مهتما گاندی، 

آئین اسالم برای مسلمانان "..  جواهر لعل نهرو، عبدالغفار خان و... یاد میشود میگفت :

که مورد تعدی و ظلم قرار میگیرند دو راه معین کرده است: یکی برای مقابله با 

 9دکتاتوری زمامداران و راه دیگر برای مقابله با حکومت های خارجی"

در کلکته هم برای جمال افغان اذیت خلق نمودند و به بهانه های گوناگون و جعلی 

] 1879یه قتل کیوناری سفیر بریتانیه که در کابل در ]بشمول دست داشتن در قض

 او را از هند هم صادر کردند. صورت گرفته بود متهم نمودند تا سر انجام امر اخراج

[1883[ 

 

********************************************** 
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اپریل  ۳۱ـ دکتور عبدالحکیم طبیبی ـ افکار و تالش های سید جمال الدین ـ شماره  7

 مجله آئینه افغانستان.  ۱۹۹۳و می 

  39ـ پوهاند هاشمی ص  8

  ـ دکتور عبدالحکیم طبیبی.9

  

 به چشم کابل شهر در میالدی ۱۹۲۴ سال جنوری ۲۴ تاریخ به طبیبی عبدالحکیم»

 اسیسی علوم و حقوق فاکولتهٔ  شامل حبیبه مکتب در تعلیمات ختم از بعد. گشود جهان

 در میالدی ۱۹۴۶ سال در حقوق پوهنځی از فراغت از بعد. گردید کابل پوهنتون

 ادارهٔ  رئیِس  پُست در سپس و مدیر حیث به افغانستان خارجهٔ  امور وزارت سوم شعبهٔ 

 .گردید مقرر سیاسی خدمات

 در وی .کرد وظیفه ایفای واشنگتن در افغانستان کبرای سفارت کارمند حیث به میالدی ۱۹۵۳ الی ۱۹۴۸ سال از طبیبی

 امریکن از را خویش دوکتورای و واشنگتن جورج پوهنتون از را ماستری درجه امریکا متحدهٔ  ایاالت در اقامتش زمان

 . آورد بدست یونیورستی

 در متحد ملل سازمان در افغانستان دایمی نمایندگی هیئت در میالدی ۱۹۶۱ الی ۱۹۵۶ سال از طبیبی عبدالحکیم دوکتور

 دایمی نمایندهٔ  صفت به ۱۹۷۳ سال می ماه درو  نیویارک در افغانستان دولت مختار وزیر و قنسول اول، منشی های پُست

 .است کرده متحد ملل در افغانستان

 نیپال لیپین،ف بلغاریه، هند، چاپان، یوگسالویا، های کشور در افغانستان کبیر سفیر حیث به اش سیاسی مأموریت طول در

 و عدلیه وزیر حیث به میوندوال هاشم محمد مرحوم کابینهٔ  در میالدی ۱۹۶۵ سال در. است نموده خدمتجاپان و هند 

 ..بود افغانستان مردم خدمت در افغانستان څارنوال لوی

 ایه کتاب از توان می جمله از که است درآورده تحریر رشتهٔ  به و تألیف ارزشمندی های کتاب و مهم آثار طبیبی داکتر

 میالدی ۱۹۶۰ سال در و سویس کشور در انگلیسی زبان به ۱۹۵۹ سال در که برد نام" ترانزیت حق" و" ها دریا حقوق"

 ۱۹۷۲ سال در و هند حقوقی/مشورتی کمیتهٔ  طرف از کتاب صورت به میالدی ۱۹۷۱ سال در و پراگ حقوق مجلهٔ  در

 یاسیس خدمات مؤسسه نشریات از" المللی بین سیاست"آثار دیگر شان:  .یافت انتشار ویانا حقوق المللی بین مجلهٔ  در

" دموکراسی"، خارجه امور وزارت سیاسی خدمات المللی بین مؤسسه نشریات از" ملل سازمان"ژ، خارجه امور وزارت

 حقوق"، مطبوعات وزارت چاپ" دریایی حقوق"، عدلیه وزارت نشریات از" ترانزیت حقوق" ،عدلیه وزارت نشریات از

 نشریات از" افغانی الدین جمال سید زمین مشرق فیلسوف" ،معارف وزارت(  انگلیسی" ) دریا بی ممالک ترانزیت

 سیاسی های تالش" کلتور و اطالعات وزارت نشریات از" افغانستان در تصوف سیر"، کلتور و اطالعات وزارت

 "پریشان خاطرات"،"تیموریان عهد در هرات تاریخ"، "افغانستان تاریخ"،  "افغانی الدین سیدجمال

The Political Struggle of Sayid Jamaluddin Afghani (Tabibi) 

Afghanistan: A nation in love with freedom (Tabibi) 

Sufism in Afghanistan (Tabibi) 

The right of transit of land-locked countries: A study of legal and international 

development of the right of free access to the sea Unknown Binding – 1970 (Tabibi) 

 قانون بصویت و" جرگه لویه" و افغانستان اساسی قانون تدوین در برجسته، عضو عنوان به طبیبی عبدالحکیم داکتر

 . داشت شرکت۱۳۴۳ سال در اساسی

 بار "الوثقی عروة" نشریهٔ . بود سویس کشور در" الوثقی ةعرو" تاریخی مجله ناشر و مدیرو همچنان در دوران پناهندگی 

   «. رسید نشر و چاپ فرانسه پایتخت پاریس در افغان الدین جمال سید توسط اول

 فیس بوک 06/11/2020 نوشته دکتور ناصر اوریا 
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 سید ا فغان در اروپا

 

سید توسط کشتی از طریق بحر پاسفیک به امریکا رفته مدتی را در آنجا سپری نمود و بعداً به هدف اروپا به سفر خود 

ادامه داد، و در لندن توقف مختصری نمود، بریتانویان با وعده سپردن سلطنت سودان بوی خواستند او را بدین نحوه 

"این پیشنهاد شما نمایان گر نا آگاهی تان در مسائل سیاسی است آیا  ند ولی وی در پاسخ گفت :تطمیع و خاموش ساز

سودان مال شماست که پادشاهی آنرا بمن میدهید؟ سودان حق مردم سودان است و اگر شما صلح دوست هستید، خوبست 

 1که به مشکالت ایرلند بپردازید که از هر نظر به شما نزدیکتر است"

مثل این پیشنهاد بارهای دیگر به این سطور بر میخورید که سید برای رسیدن به مقام سلطنت، صدارت و وزارت شما 

مبارزه نکرده بود چنانچه در زمان خروج از مصر حتی چند پول هم با خود نداشت دوستانی پیشنهاد کردند پول به قرض 

 طعمه خود را خواهد جست""شیر هر کجا برود از آنها قبول نماید که رد نموده گفت :

سید انگلستان را ترک گفت، و فرانسویان بوی پناهندگی دادند ، که در پاریس اقامت نمود. دو سال در فرانسه یکی از پر 

بار و پرشور و پر تحرک ترین دوره فعالیت انقالبی شان میباشد، افغانی نه تنها با اخبار نویسان، نویسندگان و علمای این 

که پیامی روشن ] 1884مارچ 13]پرداختند  (العروة الوثقی)گرفت بلکه با محمد عبده به نشر جریده بنام  کشور ارتباط

و ندای انقالبی مکتب و اندیشه سید میباشد آنها از تمامی دلدادگان عظمت و شکوه اسالم می طلبند تا در پرتو آن وحدت 

مدرن، بیان حقایق تاریخ، فلسفه و علوم اجتماعی را  نمایند در این جریده ضرورت جدی آموزش سیانس و تکنولوژی

برای مسلمین واجب میدانند، بقول از همه جمال شناسان عطف توجه او از این زمان به بعد بیشتر به این مطالب متوجه 

است و عقیده داشت که کسر و شکست جهان اسالم را با آموزش زن و مرد مسـلمان باید جبران نمود، ولی گوش کر 

لمین یا چنین صدا ها را نمی شنود و یا هم عدۀ دکاندار دین عمداً مانع شنیدن آن میشوند. توجه فرمائید، عمق و اساس مس

 مکتب سید افغان و ره روانش که در تمامی نوشته ها و بیانات شان منعکس شده عبارت است از اینکه : 

ایمان مساله شخصی است که می تواند فقط موضوع ارشاد و آموزش قرار  2 وجود ندارد «سلطه دینیه »در اسالم 

گیرد نه قهر و علیه. هیچ کس اعم از ضعیف و قوی حق تجسس در عقاید دیگران را ندارد زنان در همه شوون اجتماعی 

مسیحی و  برابر با مردان اند جز در ریاست خانواده، امامت عظمی، و امامت نماز که خاص مردان است. اقلیتهای

یهودی از امنیت عبادات و شغل برخوردارند، حتی می توانند به فعالیت هایی که در دین خودشان مجاز ولی در اسالم 

 ممنوع است بپردازند به شرط اینکه این کار ها متضمن ضرر بر دیگران نباشد. 

 عصر الحدیث"چنین نقل قول نموده : اهداف انتشار جریده عروة الوثقی را احمد امین در رساله"زعماء االصالح فی ال

"تبیین وظایفی که به عهده مردم مشرق زمین قرار دارد ... و نیز روشن کردن راههای که باید در پیش گرفت  (1

 تا گذشته جبران گردد.

 سیر آب کردن نفوس از ایمان و اعتقاد، امیدواری در کسب پیروزی و زدود ن یاس و نا امیدی. (2

 اصولی که پدران شان بدان پای بند بودند. دعوت به تمسک به مبانی (3

مقابله به تهمت های که به شرقیان و خصوصاً مسلمانان نسبت داده و باطل کردن ادعای کسانی که میگویند :  (4

 مادامی که مسلمانان به اصول دین پابند هستند پیشرفتی در زمینه تمدن بدست نمی آورند.

 حوادث و رویداد های عام و سیاسی .اگاه ساختن مردم مشرق به امور مهمی چون  (5

 2تقویت پیوند های ملل اسالمی و استحکام روح الفت در افراد آن ..." (6

نسخه آن به مصر فرستاده میشد که به زبان عربی نشر میگردید  (551)عروة الوثقی در نهصد نسخه چاپ و از آن جمله 

العروة الوثقی مشعل فروزان بود که مسیر دلدادگان حریت، تکامل و پیشرفت را از شاخ افریقا تا هندوستان و جاوا روشن 

بانهای دری، ب این جریده به زساخته آنها را به جهش و جنبش آورده و در مسیر درست راهنمائی مینمود اکثر مطال

هو در لکن"مشیر قصیر"کلکته و  "دارالسلطنه" ی، بنگالی و ترکی ترجمه و پخش میگردید و هم مطالب آن در اخبارهند

عبدالرحمن کواکبی در عین زمان  "ام القری" هند وهمچنان دیگر جراید در آسیا و افریقا کاپی و نشر میگردید. رساله 

سال بعد از آن نشرنمود که با جراید آزادی خواهان هند و  14را  "المنار" شریهالعروة الوثقی نشر شد و رشید رضا ن

 ایرانی و دیگر کشور های عربی همه در یک مسیر نشرات داشتند.
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عالقه و شیفتگی رشید رضا به نشر روزنامه و نشریات اصالح گرانه مذهبی از زمانی آغاز شد که او با نشریه عروة 

ش "تمام آمال و آرزوهایم پی فغان آشنا شد.. او این رویداد را با زبان خویش چنین بیان کرده است:الوثقی سید جمال الدین ا

از مطالعه عروة الوثقی، تالش برای ترویج عقاید اسالم بود. اما پس از آن راه جدیدی را کشف کرده بودم : تالش برای 

مسلمین به طرق پیشرفت و توسعه تمدن غربی با تکیه بر احیاء اتحاد و یکپارچگی جامعه اسالم. وظیفه تازه من، هدایت 

  3ایمان اسالمی بود"

شیخ معروف شهر محمد عبدالجواد القیاطی، هر روز صفحه ای از روزنامه را بر چراغی که "رشید رضا نوشته است: 

 ند دقیقه مکث کوتاهبا روغن زیتون می سوخت می گرفت و همچون خطیبی توانا، با صدایی رسا آنرا می خواند. او هر چ

می کرد و صدای خود را صاف می کرد تا بر حضار و مستمعین تأثیر بیشتری بگذارد. او هر روز این عمل را تکرار 

می کرد و تا پایان متن، دست از خواندن نمی کشید. مطالب این نشریه]عروة الوثقی] تاثیرات بسیار شگرفی بر ذهن و 

 4 نهاد" ]1893-1892افکار رشید رضای جوان]

رشید رضا با استفاده از مطالب سید جمال و محمد عبده که در تبعید فرانسه به سر می بردند توانست به خطیبی مذهبی و 

توانمند در قریه خود تبدیل شود و منبر وعظ مسجد شهر را از آن خود کند که در آن مجالس دروس تفسیر می گفت. او 

گذارده است خاطر نشان کرده که وی عالوه بر مسجد، به قهوه خانه و محل تجمع در زندگی نامه ای که از خود برجای 

افراد می رفته و آنها را وعظ می کرده است. او با این عمل قصد داشت که به افرادی که به مساجد نمی روند نیز سخنان 

مخصوص تجمع زنان عالقه مند  و پند های مذهبی را برساند. وی همچنین در اقدامی عجیب اتاقی در کنار خانه خود را

به مباحث مذهبی قرار داده بود که هر از چند گاهی در آن محل جمع می شدند و رشید رضا درباب شرایع و آداب دین 

  5برایشان سخنرانی می کرده است.

 گردش محمداگر هژده شماره العروة الوثقی یا کلکسیون کامل آن را در چند جمله خالصه کنیم سید جمال افغانی و شا"

عبده را کسانی می یابیم که از فراز منبر العروة الوثقی به همه انسان ها به خصوص به شرقیان مصیبت ها و پیامد های 

استعمار انگریز را شرح می دهند و نمونه های آن در افغانستان، مصر، سودان و هند انگشت میگذارند، جهان اسالم را 

  6 که به مزدوری استعمار تن داده اند به خوانندگان معرفی میدارند" به اتحاد فرا میخوانند و کسانی را

عروة الوثقی"هم هراس در دلها افگنده بود و ورود جریده به کشورهای هند، مصر و ترکیه ممنوع شد، در مصر قانونی » 

اهتمامی در جلو  تصویب شد که خبر آن در عروة الوثقی چنین آمده است:"مجلس نظار مصر در قاهره تشکیل گردید و

گیری از روزنامه العروة الوثقی را دارند و دستور داده شد که از ورود روزنامه مذکور در مصر جلو گیری بعمل آید و 

  7مراقبت بیشتری کنند"

به ما خبر رسید که پس از انتشار این خبر هر کسی روزنامه العروة الوثقی را داشته باشد پانزده تا بیست و پنج لیره "

  8یمه نقدی بپردازد وبزرگ ترین مجازاتی است"جر

و  سماترا و جاوادر  الماندولت و  مراکش و الجزایردر فرانسویان ــ  وستانهندرا در  عروة الوثقیورود  انگلیسها

ممانعت  انبه قلمروش المنار، جریدۀاز ورود شماره های هم  امپراطوری عثمانیهمین گونه پس از گذشت مدت کوتاهی 

در سپیده دم نهضت مشروطیت دوم کشور  است.و بیدارگری این اخبار ها . اآنچه آنها از آن هراس دارند حقیقت ندکرد

به مدیریت محمود طرزی چراغ روشنی بود برای آزادگان افغان، ایران ، "سراج االخبار افغانیه"خویش هم می بینیم که 

دو غول استعماری  و نشر و حتی مخفیانه تکثیر میشد که هند و آسیای مرکزی که همچو عروة الوثقی مطالب آن کاپی

  .ممنوع و مطالعه کنندگانش را مجازات مینمودندنیمقاره هند و آسیای میانه  درتوزیع آنرا ]بریتانیه و تزار روس] 

که  شمارۀ ".. ما در اولین آنچه نهایت دلچسپ است اینکه سید عروة الثقی را رایگان توزیع مینمود چنانچه نوشته بود:

صدور یافت، تصریح نمودیم که کارکنان آن مردمی از اهل غیرت از مشرق زمین اند که با رعایۀ عدل و سلوک و هم 

آهنگ با حکمت و تدبیر به اموری متوجه گشته اند که به نفع کشور ها و ملت های شان است و کسی که گمان برده توزیع 

منسوب بیک دولت از دول و یا یک شخص آزمند به پادشاهی و امارت باشد،  مجانی آن تقاضا می کند که این جریده باید

این پندار وی تنها به خاطر یاس است که در دل وی تسلط یافته و نا امیدی از همت بلند پاره از مسلمانان است که به چنین 

 عمل کوچکی می پردازند. جز گرو کافران کس دیگری از نعمت خداوند نا امید نمی گردد.

این جریده گنجایش فحش و دشنام کسی را ندارد. در آن نام و لقب شخص ذکر نمی گردد و تنها قول و عمل شخص که 

 { 213}عروة الوثقی، ترجمه استاد سمندر غوریانی ص  9مفاد بر آن مرتبت باشد بررسی می گردد"
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 چنین بود: عروة الوثقی جریدۀ عناوین آن

ماضی المة و حاضر هاو عالج عللها.ــ انصرنیة  ــ ــ الجنسیة و الدیانة االسالمیة.

ــ سبات من له حق  ــ انحطاط المسلمین و سکونهم و سبب ذلک. و االسالم و اهلها.

) اتبعوا ما أنزل إلیكم من ربكم وال تتبعوا من و حراک من ال حق له. ــ التعصب )

ـ القضاء و القدر. (.دونه أولیاء  ـ ـ ــ الوحدة االسالمیة. ــ ئرهما.الفضلئل و الرذائل و الـ

کیف یجب  ــ االمل و طلب المجدوا رجال الدولة و بطائة الملک. .ــالوحدة السیاسیة

الحاکم  االمة و سلطةــ الشرف.ــ کم حکمة هللا فی حب الحمدة الحِقة.ــ ان یکونوا. 

ما من یضلل هللا ف .ــامتحان هللا للمئومنین .ــدعوة الفرس االتحاد مع االفغان .ــالمستبد

االرض و  یاستصعفوا ف نیالذ یان ئمن عل دیریاسباب حفظ الملک و ــ له من هاد.

ما ــ تفرقوا و اختلفوا من بعد  نیالتکونوا کا و نیو تنجلمهم الوارث ــ .ئجعلهم ائمة

 زلزالــ  الجبنــ  الوهمــ  نیالمسلم یعل قهایاالمم و تعلب یهللا ف ناتسئنیجاهم الب

 السودان یف زیاالنجل

 بعضاً کلمات خوانا نبودند{ }نوت اگر در کاپی عناوین از عربی اشتباهی باشد معذورم دارید که 

بخش دیگر این جریده را اخبار و مطالب روز تشکیل می داد و هم بیشترین مطالب در باره مصر و سودان بود و ضمناً 

 توزیع مجانی»ــ « نظرات جراید فرانسه در باره انگلیسها»ــ « الوثقیجراید انگلیس در باره عروة »عناوینی چون: 

ه در تسلط بریتانی»ــ « مصادره عروة الوثقی»ــ « عروة الوثقی»ــ « ریاض پاشا و سیاست انگلیسها»ــ « عروة الوثقی

 ی رسد.و ..... )همه به زبان عربی( به نظر م« حیله های انگلیسی»ــ « انگلیسها و اسالم»ــ « هند

العروة الوثقی را اجازه نشر ندادند. آنچه طبع شده بود، تاکنون در کتابخانه ملی  1884اکتبر 16بعد از هژده شماره در 

زهی سعادت که بعد از تالشها من ) پی دی اف ، موجود میباشددر شهر پاریس  Bibliothèque Nationalفرانسه 

 اختیار الوثقی در عروة »که خبر آن را طی چند سطر تحت عنوان  وردممکمل ( این جریده را از کتابخانه ملی بدست آ

 در سایت افغان جرمن به اطالع عزیزان و عالقه مندان رسانیدم. 01/05/2019بتاریخ « است ما

.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/lemar_e_orwate_ul_osqa_dar_ekhtiar_mast.pdf 

ری سمندر غوریانی آنرا به در دفقید و همچنان استاد ان سید در لبنان بشکل رساله طبع رهروعروة الوثقی توسط یکی از 

 در نخستین شماره العروة الوثقی میخوانیم : اند. ترجمه و طبع نمودهعبدهللا صافی به پشتو  صاحب و مولوی

تازه و بواسطه قاسم مشترکی از عقیده "... فجایع اخیری که در مهمترین مناطق مشرق روی داده است، با ایجاد روابط 

که سرحدات دور از یکدیگر را پیوست بهم ساخته است، افکار دانشمندان را بیدار و انظار آنان را متوجه عاقبت کار 

شان با بررسی عللی که آنان را به این مرحله رسانیده ساخته است. بناعا در مفکوره نزدیک و در مطالبه حق، همبستگی 

و برای چاره جوئی آن و علل ضعف توجه کردند. به امید اینکه چیزی از قدرت از دست رفته را باز یابند و  پیدا کرده

 رویداد ها نیز زمینه مناسبی را برای آنان، فراهم نماید تا جهت حمایت دین و حیثیت خود بکوشند.

این فرصت از دست برود و باز اگر  در حال حاضر این فرصت غنیمتی است که به آن دست یازیدند و خیال نمی کنند،

 ضایع هم شد، در خزانه غیب همانند آن، وجود دارد و عاقبت کار ها بخدا است.

تشکل پارتیزان ها در عده یی از کشورها و بخصوص هند و مصر برای انجام این مهم، مفید تر از مردان عاقل است که 

اندیشه حق را در هر جا توحید می بخشند و از تالش باز نمی اسباب پیروزی را بهر نحوی که باشد، جستجو میکنند و 

ایستند و در سعی خود قصور بخود راه نمی دهند هر چندی که تا مرحله به مخاطره انداختن حیات خویش به عنوان یک 

له و فیص موجود زنده نیز برسد و چون آغاز کار شان، ایجاب همنوایی کسانی را مینماید که وضع مشابهی با آنها دارند

کردند تا پیوند های محکمی را با مردمی از اروپا که هوا خواهان عدالت مطلق و حامی آن بشمار میروند و از رنج شان 

متحسس می گردند، برقرار نمایند و فرض ذمه خود میدانند تا مساله سلطه را در دنیای اسالم با فرضیه هایی که روی آن 

مکرمه زادگاه دین و محل یقین است و هر سال در ایام حج در اماکن متبرکه ان تکیه کرده بررسی نمایند. چون مکه 

 10"شرقی و غربی از غنی تا فقیر و از شریف تا عامی با یک دیگر پیمان برادری می بندند

 ه همنکته نهایت قابل توجه در همه نوشته ها ، کنفرانسها، نطق ها و خطابه ها و مجالس سید این است که او ملتها را ب

می جوشانده و پیوند میدهد و برای منافع ملی، بیداری و آزادی شان تشویق می نماید، او در هند سیک و هندو و مسلمان 
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را دعوت به بیداری و مبارزه نمود در مصر و ترک عثمانی مسیحی و مسلمان را در این مسیر خواند، که از عبدو تا 

خواهان اول و دوم وطن ما این راه را ادامه دادند. در عروة الوثقی آمده همه شاگردان و پیروان سید به شمول مشروطه 

"کسی از مردم گمان نبرد که از اینکه روز نامه ما احیاناً از مسلمانان طور خاص یاد آوری و از حقوق آنان  است که :

وطنان ایشان اند و در مصالح دفاع میکند، هدف روزنامه هم این باشد تا که میان مسلمانان و کسانیکه هم جواران و هم

کشور ها میان آنان هم آهنگ و از نسل ها به این طرف با مسلمانان اشتراک دارند، تفرقه بیآفگنند. این کار از ما ساخته 

 نیست و نه هم کدام تمایلی به آن داریم و نه دین ما آنرا مجاز گفته و نه شریعت ما آنرا تجویز میکند.

دادن شرقی ها بطور عام و مسلمانان بطور خاص از غارتگری بیگانگان است که کشور های مگر هدف ما هشدار دادن 

 انی]]عروة الوثقی ترجمه استاد سمند غوری 11شان را ویران می کنند...."

"اصلی ترین دغدغه اش، ایجاد تحول و اصالح در ساختار دینی جهان  چنانچه به همین سلسله رشید رضا در مصر گفت؛

 12ررسی نقاط اشتراک میان مسیحیت و اسالم است"اسالم و ب

:"بیماری ملتها و امتها، با انتشار روزنامه ها و مجالت مداوا شده است و آنها در این جریده در نقش مطبوعات می خوانیم

  13ت "سرا به نهضت و بیداری میکشاند اما بدلیل عمق و وسعت جهل و غفلت ملتها عقب مانده، اینکار به تنهائی کافی نی

:"اگر بر غالمان نعره زنیم که بر خیزید و به خوابیدگان یک نمونه دیگر مضامین این جریده در رابطه به آزادی  

بفهمانیم که بیدار شوید و اگر بر مصری ها ابالغ کنیم که اگر پای انگلیس در کشور تان داخل گردد مردم را بر استعدان 

کند مواخذه میکنند و اگر برای شان بگوئیم که انگلیس ها در برابر رعایا خود اذهان و آنچه در دلهای شان خطور می 

در هندوستان علی الخصوص بر مسلمانان رویه نا شایستی را اتخاذ کرده اند نمونه از رویه انگلیسها را بر مصری ها 

 14 ش میکند"قرار میدهد تا در مقابل ارباب بصیرت چون آئینه ئی باشد که راز سلطه بریتانوی را فا

 ویکتورهوگو در فرانسه سید با ژورنالیست ها و اخبار نویسان فرانسوی و عرب ارتباط و دوستی داشت و همچنان

و دوست ، با ا هانری دو ریچفوردو  کلمانسو صدراعظمفیلسوف آن عصر فرانسه،  ارنست رنانبزرگترین نویسنده قرن، 

 بودند. ریچفورد در باره سید مینویسد: 

با من یار بود که به دیدار شخصیتی فوق العاده ئی نائل شدم، یکی از آن کسانی که از درون تاریخ میگذرند و اراده "بخت 

آنرا دارند که جای پای خود را برای نسلهای آینده بگذارند. سلطان عثمانی از او هراس دارد و شاه ایران از شنیدن نامش 

یغمبر اسالم و با این همه او را از قسطنتنیه اخراج کردند چرا که در ضمن بر خود میلرزد ، سید است از اعقاب محمد پ

 یکی از سخنرانی هایش در حضور بزرگان دین، از اهمیت حکمت و فلسفه برای بشریت سخن به میان آورد...

 وف استمردی تبعیدی را به من معرفی نمودند که در سراسر زمینهای اسالمی به عنوان یک مصلح و یک انقالبی معر

و سید جمال الدین نام دارد. زاهد و پاکدامن به نظر میرسد. چشمان سیاه و درخشانی سرشار از مالیمت و آتش بود. ریش 

حنایی تیره اش که تا روی سینه میرسد شکوهی خاص بدو می بخشید. نشان میداد که از مردان رام کننده خیل آدمیان 

ن صحبت کرد اما هوشمندی سرشار و بیدارش ندانستن زبان ما را جبران است. زبان فرانسوی را میفهمد و کمی به آ

میکرد. در زیر ظاهر آرام و آسوده فعالیت نا محدودی داشت. ما بزودی بستگی شدیدی با هم پیدا کردیم چرا که من بر 

 جمال الدین، درحسب غریزه انقالبی، هر ]رهایی بخش] مرا بسوی خود جلب میکند. بخصوص وقتی میدانیم که مبارزه 

راه بیداری مسلمانان از خواب قرون و رهائی آنان از یوغ اختناق و ارتجاع و تامین وحدت آنان برای ترقی و پیشرفت 

 15بود"

واقعه مهمی که در اندیشه و مسیر مبارزات سید اثر انداخت مناظره و مباحثه او با ارنست رنان میباشد زیرا رنان در 

 یکی از لکچر هایش در فاکولته سوربن پاریس در ما حول سه موضوع صحبت نمود: 

 این پدیده ها پیش ازاینکه مورخین از علوم و فنون و تمدن و فلسفه عرب سخن گفته اند، اشتباه است زیرا   (1

آنکه از عربها باشد محصول اقوام غیرعرب میباشد... فیلسوفانی چون کندی، فارابی ، ابن سینا و ابن رشید، 

که در تمدن اسالم چهره نمودند، جز کندی بقیه غیرعرب هستند. به این دلیل انتساب تمدن و مدنیت و علم و 

 دقتی در تعبیر و سخن . فلسفه به اعراب نادرست است و نشان دهنده بی

اسالم نه تنها مشوق علم و فلسفه و بحث آزاد نیست، بلکه اعتقاد به عوالم غیب و تکیه به خوارق عادات و  (2

ایمان کامل به قضا و قدر، مانع علم و فلسفه هم است. در میان مسلمانان اگر کسی به فلسفه می پرداخت مورد 

سوزانده شده و یا در پناه و حمایت خلیفه ای قرار گرفته اند که به  تهدید و آزار قرار گرفته و یا کتابهایش
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ظاهر مومن بوده در باطن بی دین بوده اند. با این همه، فلسفه منسوب به مسلمانان از ارزش چندانی برخوردار 

ختند، ونیست زیرا این فلسفه همان فلسفه آشفته یونان بود. فلسفه که اروپائیان از مسلمانان در اسپانیا آم

فلسفه ای که از متون آشفته و آنهم نادرست ترجمه شده بود و لذا پیش از آنکه خودشان دست به ترجمه 

درست از متون اصلی بزنند نتوانستند بهره مفیدی از آن ببرند ... اسالم سد است در مقابل تفکر و اندیشه در 

ناقص و اندک است ، آنچه مسلمانان را از باره حقیقت پدیده ها و اشیا.... خرد ساکنان سر زمین اسالمی 

دیگران متمایز میکند دشمنی آنان با علم و اعتقاد به این مسأله است که بحث کردن کفر و مایه کاستی عقل و 

 بیفایده است.

نژاد عرب بطور طبیعی و ذاتی، غیر فلسفی ترین فکر را دارد زیرا در روزگار خلفای راشدین، که روزگار  (3

بود فلسفه ای وجود نداشت. مباحث فلسفی و علمی زمانی پدید آمد که خراسانیان پیروز شدند پیشوائی عرب 

و عباسیان را در نبرد با امویان یاری کردند و خالفت را تسلیم آنان نمودند و مرکز خالفت را به عراق منتقل 

 کردند که کانون تمدن کهن بود"

ــ اخبار مناظره] فرستاد"او شیوه ای آرام و مستدل را  Le Journal des Débatsسید جواب رد برین نظر را به ] 

در پیش گرفت و به همین دلیل تند روان مصری مقیم پاریس پاسخ سید جمال را نه پسندیده و حتی در محافل مختلف، آن 

ن د مختار] آ]همچون حسن عاصم و محم را نکوهید ند! گفته شده است که دلیل پشت کردن رهبران تند رو اسالمی پاریس

بود که سید در پاسخ به رنان شیوه منصفانه اش را ستوده و تصریح کرده بود که از سخنرانی وی بسیار استفاده برده 

است. پاسخ سید اگر چه معتدل و همراه با حرمت ارائه شده، با اینحال از یک ضعف رنج میبرد و آن اینکه احتماالً بخاطر 

ار خالصی چندانی بیابد تا آنجا که دچ« عرب یعنی مسلمان »نتوانسته از دیدگاه سنتی نفوذ تندروان عرب مقیم پاریس، 

 عرب می شمرد!"« کندی »سهو شده و ابن رشد و ابن طفیل را به اندازه 

 بهر حال پاسخ محترمانه سید جمال، اگرچه امثال حسن عاصم را خوش نیامد، چنین میباشد : 

عزیز در کنفرانس، کامالً منصفانه بود. این سخنرانی روی دو نقطه اساسی "باید بگویم که شیوه ارنست رنان  (1

 ه آن ـ با علم در ستیز بوده است.تکیه داشتدیانت اسالم به مقتضای شرایط خاص و توسع

 عرب بطور ذاتی و طبیعی آمادگی برای علوم ما وراء الطبیعه و فلسفه نداشت . (2

کنفرانس، آدمی می پرسد که آیا بدی ]ستیزه با علم] معلول خود اسالم است یا پس از مطالعه مطالب  ــ اما درمورد اول

اینکه معلول صورتی است که دیانت اسالم بدان شکل در جهان انتشار یافت و یا اینکه برآمده از اخالق ملتها بوده است 

موجب این اشکال شدند؟ بی تردید  که به اسالم گرویدند و یا بزور قبول اسالم کردند و عادات و سنن طبیعی آنها جملگی

کمبود وقت به آقای رنان اجازه نداد که به این نکته مهم بپردازد ...]بعد از اشاره به علم ستیزی در بعضی ادیان دیگر 

نوشت] زیرا که پیشوایان کلیسای کاتولیک تا آنجا که من میدانم هنوز هم سالح خود را بزمین نه نهاده و با کسانیکه 

هی و ضاللت میدانند ]یعنی اهل علم و فلسفه] در ستیزه اند. همگان آگاه اند که ملت عرب از حالت عقب اهل گمرا

ماندگی نخستین خارج شد و در مسیر پیشرفت فکری و علمی قرار گرفت و شتاب وی در این روند با هیچ چیز جز 

ر هم آهنگ و سازگا« شرق » وم یونانی و فتوحات سیاستش قابل مقایسه نیست زیرا که در طول یک قرن خود را با عل

کرد ... بدین گونه بود که علوم در میان اعراب پیشرفت شگرفی کرد و تمامی سر زمینهای تحت سیطره آنان قرار 

گرفت. روم و بیزانس دو شهر بزرگی بودند که الهیات و فلسفه در آنجا رواج داشت، بلکه کانون تمامی معارف انسانی 

گاری رسید که دانشمندان این مرکز از بحث و تحقیق باز ایستادند، و تمامی بنیاد های که برای علم و بود... اما روز

دانش ایجاد کرده بودند فروریخت و کتابهای پر ارزشی که پدید آمده بودند به فراموشی سپرده شد. اما عربها که در 

کرده بودند، بر گرفتند و علوم فراموش شده را زنده چنان جهلی غرق بودند تمامی چیز هایی که ملل متمدن پیشین رها 

کردند، آن علوم را توسعه دادند و جامه زیبا بر اندام شان پوشاندند که بی سابقه بود آیا اینها دلیل برآن نیست که اعراب 

ش های را که با ذاتاً به علم و دانش عالقه منداند؟ این درست است که عربها فلسفه را از یونان گرفتند...اما این دان

فتوحات خویش کسب کرده بودند توسعه دادند و تکامل بخشیدند و مطالب زیادی بر آنها افزودند و روشنایی های تازه 

برآن علوم بخشیدند. اعراب این علوم را به صورت منطقی طبقه بندی کردند تکاملی که آنان به علوم بخشیدند، حکایت 

نشان میدهد که آنها تا چه اندازه از روح تحقیق و دقت نظم بر خور دار بودند.  از ذوق و استعداد کامل شان دارد و

فرانسویان، انگلیسیها، و آلمانها از اعراب به روم و بیزانس نزدیکتر بودند و لذا به آسانی میتوانستند از گنجینه های 

شید تمدن عربی بر فراز قله های بیزانس علوم آن دو مرکز استفاده کنند ، اما نکردند، تا آنکه روزی فرا رسید که خور

درخشید و پرتواش را به غرب تابانید. در واقع پس از آنکه ارسطوی یونانی جامه عربی بتن نمود و سیمای عربی پیدا 

کرد مورد استقبال اروپائی ها قرار گرفت، یعنی تا زمانیکه ارسطو در جامه یونانی بود غربیان وی را نشناختند. آیا این 
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دلیل روشن دیگر نیست مبنی بر امتیازات اعراب و اینکه آنان از نظر فکری و ذهنی هم ممتازند و ذاتاً به علوم  خود

 عالقه منداند؟

ً آقای رنان قبول دارند که سرزمینهای اسالمی در طول پنج سده از سال  تا اواسط سده سیزدهم ]میالدی]  775قطعا

ت، و در این دوران جهان اسالم از نظر فرهنگ و علوم عقلی بر مسیحیت دارای عالمان و متفکرانی بزرگی بوده اس

برتری داشته است. چنانچه او خود میگوید ... اما امید وارم این اجازه را بمن بدهند که بگویم حرانیان عرب بودند، و 

 یش از اسالم بزبان عربیاعراب وقتی اسپانیا را تسخیر کردند عربیت خود را حفظ کردند، و حرانیها در طی چند قرن پ

سخن میگفتند و این که آنان آئین کهن صابئی خود را حفظ کردند بدان معنی نیست که عرب نبودند. اکثر مسیحیان شام 

نیز عرب غسانی بودند که به مسیحیت گرویدند اما نمیتوان گفت که کسانی چون ابن باجه، ابن رشید، و ابن طفیل، به 

عرب زاده نشده اند کمتر از کندی عرب هستند، و خصوصاً باید توجه داشت که هرملتی فقط با این دلیل که در جزیرة ال

زبانش از دیگر ملتها متمایز میشود. و آن گهی، چرا فقط به نژاد و تبار فالن فیلسوف توجه کنیم و به شرایط و علتی 

یم؟ اگر چنین باشد پس نمیتوان ناپلیون را هم که در آن زیسته و زمینه رشد و پیشرفت او را فراهم آورده بی اعتنا باش

به فرانسه نسبت داد، و یا درست نیست که المانها و انگلیسیها دانشمندانی را که از جا های دیگر آمده و سر زمین 

 شان را وطن خود قرار داد ه اند از خود بدانند"

لدین "با جمال انسبت به او نشان داده و گفت:  رنان هم جوابی متقابل نوشت و افغانی را ستایش نموده و شگفتی زیادی

حدود دو ماه است که آشنا شدم و تاثیری که او در من گذاشت از کمتر کسی ساخته است، تاثیر او در من نیرومند و بسیار 

 کنفرانسی تحت عنوان"رابطه علم و اسالم"ایراد کنم Sorbonبود. سخنانی که بین ما گذشت وا دارم کرد تا درسوربن 

 ... شیخ جمال الدین، خود بهترین نشانۀ است بردرستی این نظریۀ مهم که سالهاست ابراز میکنم و آن اینکه :

 ارزش هر دینی به میزان ارزش کسانی است که از آن پیروی میکنند.

کی از با یوقتی با جمال الدین سخن میگفتم و آزاد اندیشی و کرامت اخالقی و صراحت گفتارش را دیدم احساس کردم که 

دوستان قدیم خود سخن میگویم، ابن سینا و ابن الرشید و یا یکی از آن ملحدان بزرگ و بلند آوازه ای را در مقابل خود 

مشاهده میکردم که در طول پنج قرن ]اشاره به قرون نخستین اسالمی] در جهت آزادی انسان از اسارت تالش میکردند 

ال الدین مطرح میکرد، فقط یک نکته وجود دارد که حقیقتاً محل اختالف دارد ... در بحث بسیار خوب و مفیدی که جم

... به تاکید میگویم که ما انکار نمی کنیم که روم و همچنین عرب در تاریخ انسانیت ارج و بهای زیادی دارند، اما این 

التین نگاشته شده است شهرت جریانهای عظیم و مهم تاریخی نیازمند تحلیل و بررسی است میتوان گفت هر چه بزبان 

آفرینی روم است، رومی نیست، هر چه به زبان یونانی نوشته شده است، یونانی نیست هر چه به عربی هم نگارش یافته 

است محصول عرب نیست، هر چه که در سرزمین مسیحی پدید آمده اثر پذیرفته از مسیحیت نیست و]براین قیاس] هرچه 

 مده است، دست آورد اسالم نیست.که در سرزمین اسالم پدید آ

جمال الدین چنین پنداشته است که من جانب انصاف را نگاه نداشته و حق مطلب را ادا نکرده ام و آنچه در باره اسالم 

گفتم در باره مسیحیت نمی گویم و این سخن که خشونت و درگیری در میان مسیحیان کمتر ازمیان مسلمانان نبوده است، 

یرا آنچه گالیله از دست کاتولیک ها کشید بهتر از آزار هایی که ابن رشید از مسلمانان دیده نبود ... سخن حقی است، ز

حال که چنین است، دیگر سخن را به درازا نمی کشانم در محفلی که با آراء مشهور من در این باره آشناست، نیازی نبود 

واهم که آئین خود را رها کنند و نه از مسلمانان انتظار دارم که تمام عقاید م را تکرار کنم ... من نه از مسیحیان میخ

اسالم را کنار بگذارند، اما از روشنفکران هر دو طایفه انتظار دارم که بدون اینکه عقاید شان جلو علم و دانش را بگیرد 

میدوارم که در اسالم به علم توجه کامل و جدی کنند. این انتظارم اکنون در نیمی از کشورهای مسیحی برآورده شد و ا

نیز چنین شود، روزیکه چنین امیدی بر آورده شود، من و جمال الدین به آن خوش آمد خواهیم گفت و جملگی طربناک 

 خواهیم شد.... 

جمال الدین مرا با مطالب مهمی آشنا کرد و آن مطالب مرا در طرح نظریات اساسی من یاری کرد و آن این بود که اسالم 

حیات خود مانع پیدایش و رواج و استقرار علم و دانش در سرزمین اسالم نبود بلکه در نیمه دوم بود که علم در نیمه اول 

  16را خفه کرد و البته این مهم است، ضمناً از بد اقبالی مسلمانان شمرده میشود"

قاله حذف بخشی عمده متحریف و با ـ به استناد از کتاب حمید عنایت ـ سیری در اندیشه سیاسی عرب گویا  حلیم تنویر

 مینویسد که:به دروغ نموده و از زبان سید چنانچه در سطور باال مطالعه نمودید چنین نتیجه گیری سید افغان 
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"فشرده پاسخ سید افغان به رنان این بود که :علم و فلسفه مخصوصاً به معنائی که مخالفان او]اروپائیان] در اواخر قرن 

ه مینمودند، با دین که مجموعه از احکام است منافات دارد. سید مسلمانان را از دامهای که مدافعان نزده از این دو کلم

علم و فلسفه امروزی بر سر راهشان گسترده اند بر حذر میدارد و همانند دانشمندان پیشین اسالم چون ابن سینای بلخی و 

 ابن خلدن میان فلسفه و شریعت فرق اساسی وجود دارد.

د تعارض میان دین و فلسفه است. وی عقیده دارد که این تعارض بین اسالم و فلسفه نیست بلکه در باره همه هدف سی

ادیان رابطه دارد و به این اساس رنان نباید و حق ندارد تنها مسلمانان را از بابت آن سرزنش نماید. اسالم در مقایسه با 

 مسیحیت، رفتار بهتری با فیلسوفان داشته است ....

ادیان بهر نامی که خوانده میشوند، همانند یک دیگر اند. میان دین و فلسفه هیچ گونه آشتی و سازش ممکن نیست. دین به 

انسان میآموزد که صاحب ایمان باشد ولی فلسفه میخواهد او را از قید ایمان برهاند بدین سان چگونه این دو میتواند با هم 

جهان است پیکار میان پژوهش آزادانه و احکام جزمی ادامه خواهد داشت. وبیم من ساز گار باشند؟ تا زمانیکه بشر در 

آنست که فرجام این پیکار، پیروزی اندیشه آزاد نباشد. زیرا توده مردم از عقل بیزار اند و تنها خواص و هوشیاران اند 

د زیرا انسان جویای کمال مطلوب است که از عقل بهره مند اند و علم هر چند که لذت بخش باشد، آدمی را سیراب نمی کن

  17« .ها را نه درک میکنند و نمی جویندو خوش دارد که در جهان های تاریک و دوردست زندگی کند که فیلسوفان آن

با فرموده های واقعی سید مطلقاً در تضاد می باشد وهم  حلیم تنویر مطلقا نوشته های سید را جعل و تحریف نموده کهً 

نظریات درباره علوم ، فلسفه ». شما بعداً در عنوان توهین به شخصیت، اندیشه، راه ، مکتب و مبارزه افغانی میباشد

 . که سید فرموده بود گوشه از نظریات سید را درین ارتباط مطالعه خواهید نمود« و تمدن

از حالت وحشی و حیوانی بیرون نموده و به او میآموزد که چگونه بسوی خرد، هوشیاری، آموزش،  "فلسفه انسانها را

پیشرفت و ترقی سوق یابند و جسماً و روحاً انسان کامل باشند. در اخیر فلسفه به اجتماع بدوی یک کلتور پیشرفته و 

 متمدن را آموخته و ویرا بدان سوب سوق میدهد"

 ــ القضا و القدر ــ الواردات فی سر التجلیاتــ  مرآة العارفینــ  باره عرفان و فلسفه باقی ماندهاز سید شش رساله در 

وائد فــ ، وهمچنان در مقاله الرد علی الدهرینــ فلسفة التربیة و فلسفة الصناعةــ العلم و تاثیره فی االرادة و االختیار

کید شده، در اکثر مقاالت سید در العروة الثقی تاکید به آموزش سید تا چه حدی به آموزش، تعلیم و فلسفه تا، جراید

علوم معاصر، فلسفه و دانش است چگونه سید یکبار همه را فراموش کرده بر ضد گفتارش مطلبی دیگری بنویسد، 

 دارد.ن " حلیم تنویر درین ارتباط میخوانیم واقعیت...تاریخ و روز نامه نگاری »نتیجه گیری ما این است که آنچه در 

 ــ1883نامه به جریده البصیر :که نشر شده بود عبارت اند از (ابونظاره)و  (البصیر)مضامین سید بزبان عربی در جراید 

بریتانویان در هند ـ نفاق السور....  ــموثریت اتحاد و ضرر جدائی ـ ــسیاست بریتانیه در مصر ـ ــالشرق و الشرقین ـ

د. میباشمضامین به زبان فرانسوی ـ بریتانیه در مصر ـ نامۀ هندوستان ـ حقیقتی در باره فارس ـ جواب ارنست رنان 

حاکمیت ترور و انسان  ـــ The Contemporary Reviewیک مضمون به زبان انگیسی از سید تحت عنوان 

تاریخ اجمالی  ـــمقاله عربی، به شمول رساالت  21نشرشده بود . بصورت کلی  1892که در فبروری  کشی در فارس

ار و رساله اکهوریان یا رفتـــ  الرد علی دهرینـــ  و االفغان البیان فی االنجلیزـــ  تمتمة البیان فی التاریخ افغانـــ  ایران

شوم و اقبال ــ شاهزاده عزیزــ دلبربا و اژدها ــ ـــ ستان گونه بنام حدود بیست مقاله فارسی و چهار دااخالق نیچریان، 

 .باشد می دهها قطعه نامه ها اوو  دلربا

درین زمان حرکت دیگری که توجه سید را جلب نمود پالن اتحاد ترکیه و ایران و دیگری جنبش آزادی بخش سودان 

آنها بود که متاسفانه به عارضه گلو و خفه شدن آواز مبتال میباشد که سید در تالش تربیت نسل جدید و انقالبی برای 

 نامۀ به بلنت فرستاد و نوشت: 1885مارچ  12گردید. سید در 

 پس از تحیات» 

باید بگویم که من تنها کسی نیستم که از کوششهای عالی شما که دولت انگلیس را مجبور به بیرون بردن نیروهایش از 

بلکه باید تاکید کنم که همه مسلمانان بویژه اعراب، از این اقدام، شما سپاس گذار خواهند  سودان نمود، سپاس گذار باشم.

بود و در آینده نام شما را بروی تابلو هایی از سنگ های گران قیمت همراه با القاب مجد و افتخار، بخاطر این شجاعت 

 و شهامت، نقش خواهند نمود!
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ه باید آنرا انجام دهید و آن این است که به دولت بگویند : چگونه این سر زمین ولی نکته ای همچنان باقی خواهند ماند ک

ـ سودان ـ بدون هیچگونه ماهده ای با مهدی ترک میکنید؟ و مسئولیت آینده حمالت بعدی به عهده چه کسی خواهد بود؟ و 

تجارت نابود شود؟ آیا وظیفه  همین طور، دولت چگونه میخواهد راههای تجارت را بسته نگه دارد؟ آیا هدف آنست که

دولت این نیست که به هنگام تصمیم برای ترک خاک سودان، یک فرد مسلمان مورد اعتماد مهدی را بسوی وی اعزام 

کند تا با او در باره رسیدن به صلحی که مصر را از حمالت نگه دارد و راههای نزاع را ببندد و راههای تجارت را باز 

 ؟ من فکر میکنم که اگر این موضوع را در پارلمان مطرح کنید، با آن موافقت خواهند کرد.کند، به گفتگو بنشیند

باز من فکر میکنم که این امر کامالً مقدور است، حتی بدون توجه به آنچه که شما انجام میدهید. وقتی موضوع خاتمه می 

د، بدون آنکه مائده صلح با مهدی منعقد گردد. این یابد، باید آنرا کامل کنید ولی در کل نمی توان بیک راه حل نهائی رسی

 مطلبی بود که من الزم دیدم آنرا به شما تذکر دهم . درود بر شما و همسر تان 

  18«جمال الدین حسینی  دوست شما 

د یسید دردوران اقامت فرانسه و بخصوص بعد از مناظره با رنان میگفت : که دو خطر عمده مقابل مسلمین قرار دارد تقل

 و دیگر پذیرش سیاست اجنبی که به عطالت می انجامد . 

I.  ،هما پاکدامنRodin Son و N.R.Keddie  که به این نظر اند که تمام توجه سید به این معطوف است

مسلمین باید سیانس و تکنالوژی مدرن را توام با آموزش واقعی تاریخ و فلسفه و علوم اجتماعی با حفظ 

رند او جداً یاد آور میشد که کسر و شکستی در حقیقت دین وارد شده و باید در رفع اصالت دین اسالم فرا گی

جبهه ضد استعمار، استثمار و ه جبهه نبرد خویش را آغاز نمود :بدین معنی سید در سآن اقدام صورت گیرد. 

 استبداد ]چه سیاسی، چه دینی] و دعوت به اتحاد سرتاسری مسلمین بدون در نظر داشت مذهب.

 

II. .جبهه ضد جهل، بیسوادی، تعصب و عقب ماندگی اجتماعی جوامع اسالمی 

 

III.  جبهه احیای دموکراسی ]جمهوریت] بیداری و بیدار گری از طریق ]مطبوعات آزاد] و معارف جدید و سر تا

 . سری

یخواند. ننده م"در واقع ویرانگر روشها و عنعنات فلسفی گذشته است و آن تعالیم را معیوب و نارسا و حتی گمراه ک سید

 و این مسأله مهم را عنوان کرد که حکمت واقعی آنست که بر بنیاد کشفیات علمی جدید قرار گیرد"

 رچلچراندولف  الردبعد از مصادره العروة الوثقی و ضیق شدن شرایط مبارزه و زندگی برای سید در فرانسه، به دعوت 

نظریاتش را دریابند،  موعود مهدی باره درتا  به لندن رفت 1885در رهبران حزب محافظه کار انگلیس  سالسبری الردو 

پس از  1905خواه هند و مصر بود اساس گذاشت که در  را که متشکل از جوانان آزادی]انجمن اتحاد اسالم] درآنجا 

 هم به آن پیوست .  الهوری اقبال محمدوفات سید، 

] به 1879و 1842داشت که از رشادت افغانها در دو نبرد ] (چرچیلپدروینستون ، )با راندولف چرچیل که در مالقاتی 

داشت. در لندن به  و صدراعظم آن کشور الرد سالیسبوری رهبر حزب محافظه کارمالقاتی با او یاد آوری نمود، وهم 

ا هندو مدت سه ماه اقامت داشت ولی بعداً در اثر منازعه یک عرب ب Wilfrid Scawen Bluntمنزل دوست سابقه اش 

روی موضوعات سیاسی یا مذهبی که توام با زد و خورد بود، بلنت آنها را از خانه بیرون کرد و سید هم با آنها رفت وقتا 

یکماه بعد بر گشت بلنت از او خواهـش نمود جای دیگر منزل گیرد. بلنت در مورد سید افغان در رساله گاردن در خرطوم 

ذواتی بود که تعلیمات او یک اثر و نفوذی ایجاد کرد که در نهضت اسالمی باالتر جمال الدین یکی از " نوشته است که

 19از آن دیده نشده است"

در لندن نظر بخواهش ناصر الدین شاه به ایران رفت ولی بعد از کوتاه مدتی اقامت در ایران شاه به بهانه خاصی از او 

ه طرف مسکو و سنت پطرزبورگ رفته و مدت دو سال در خواهش نمود ایران را ترک بگوید و سید از طریق ترکیه ب

 آنکشور اقامت داشت.

که آنها بر ضد تسلط بریتانیه در آسیای مرکزی و هند مبارزه  Panslavisteرهبر حزب  Katkovدر مسکو بدعوت 

ر گردید با رادیو صدای مسکو مصاحبه نمود که نش 1887جوالی 13میکردند همکاری را شروع کرد، سید از اول الی 
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] میلیون مسلمان متکی 60:"هدف سفرش به روسیه دیدن کشوری است که با داشتن ]او در این مصاحبه گفته بود که 

 20بخود که حمایت و پشتیبانی خود را برای آزادی از تسلط بریتانیه برای دیگران نیز ابراز می نمایند میباشد"

رفتند و بزرگان سیاسی به مقام و منزلت سید اعتراف نمودند... چون "بزرگان روس با نهایت احترام و تجلیل سید را پذی

میدانستند که سید مدتی در زمان سـلطنت محمد اعـظم خان از وزرای دولت افغانستان بود و ارزش سیا سی برای او قایل 

انی ـ روسیه و شدند و سید هم مقاالت اساسی و صدا داری در باره سیاست خارجی افغانستان ـ ایران کشورهای عثم

 21انگلستان در مطبوعات درجه اول روسیه نوشت که در محفل سیاسی همهمه ای راه انداخت"

 1892اپریل  27و  1890فبروری  7ـ  1887جوالی  20در Morierمضامین، مقاالت و مصاحبه های سید با جریده 

هم نشر گردیده بود.سید در آنجا با مهاراجه دولیپ سنگهه ]پسر رنجیت سنگهه مهارجه سابقه پنجاب که در قرن نزدهم با 

این  ود. اسنادنام او در تاریخ کشور خود زیاد آشنا میباشیم] مالقات کرده و او را ترغیب به مبارزه برای آزادی پنجاب نم

کتابخانه سیاسی و خصوصی وزیر هند در لندن موجود است. از این جا هم بخاطر فعالیتهای  Hو  Dمالقاتها در بخشهای 

 نمودند و ایشان به المان رفتند. سیاسی سید را اخراج

 

  :Victor HUGOویکتورهوگو: 

پارک ] Panthéonکه در ] 1885می  22متوفی در 1802فبروری  26متولد 

لوکزامبورگ پاریس دفن شده است. در ]پانتئون] برجسته ترین و نخبه ترین علما و 

دانشمندان فرانسه مدفون میباشند. وی اولین اثرش را که درامه بود بنام ]اینه دو 

کاسترو] در پانزده سالگی نوشت. اشعار، درامه ها و ناول های زیادی از وی باقی 

ترین اثر جاودانه او بینوایان است و همچنان رومان مانده. پرآوازه ترین و مشهور

های بوگژار گال ــ هان دیسلند ــ آخرین روزهای یک محکوم ــ نتردام دو پاری ــ 

 کلود گدا ــ کارگران دریا ــ مردی که می خندد و نودسه. را نوشته ا ست.

ویکتور هوگو در زمان حیاتش همواره به دلیل 

نی و سوسیالیستی و داشتن عقاید آزادی خواها

حمایت قلمی و لفظی از طبقات محروم جامعه، مورد خشم سران دولتی و حکومتی بود 

و علیرغم فشار هایی چون سانسور، تهدید و تبعید هرگز از آرمانهای بلند خود دست 

نکشید. نگارش کتاب جنجال برانگیز ناپلئون صغیر در همین دوران انجام شد. او در 

من این کتاب را برای همه آ زادی خواهان »است: بینوایان گفته  باره نگارش رمان

  22«ام  جهان نوشته

خوش بخت کسی است که به یکی از این دو چیز دسترسی داشته :» از گفتار هوگو

 «باشد یا کتاب های خوب یا دوستانی که اهل کتاب باشند

 

  :Ernest RENANارنست رنان 

فرانسه میباشد که در باره زندگی حضرت عیسی ]ع] و انجیل تحقیقات و آثار زیاد مورخ، فیلسوف و نویسنده سترگ 

خواستند که او کشیش شود او را به فرا گرفتن به دنیا آمد. از آنجا که والدینش می  ۱۸۲۳فوریه  ۱۸نوشته بود. او در 

و های آسمانی شسته  الهیات گماشتند. این امر باعث شد تا او دست از مذهب و کتاب

ها را از انجیل بنگرد. در این حال بود که او در اوان جوانی نسبت  تفسیر کاتولیک

به مذهب بی عالقه شد و به دنبال نویسندگی، فلسفه و تاریخ رفت. او به مطالعات 

ها میدانست. آثار مهم او عبارتند  خاورشناسی عالقه داشت و تاریخ را سرچشمه تجربه

 L'avenirآینده علم ] Histoire du peuple d'Israëlاز: تاریخ ملت اسرائیل ]]

de la science[ زندگانی مسیح ،[Vie de Jésus[[ اصول مسیحیت ،[Eau 

de Jouvence    
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     Marquis de ROCHEFORT LUCAYریچفورد لیوسی

 (1913ــ  1831)

ار مدتی وکیل در پارلمان و هم بنیان گز خانواده سلطنتی سابق فرانسه، نویسنده انقالبی که تا پست وزارت هم رسید و از

بخاطر تائید قیام کارگران فرانسه مشهور به کمون پاریس در  1871بود. در سال  1868] در De la Lanterجریده ]

کمون پاریس در اولین » جزیره نیو کالدونی که در بحر پاسیفیک میباشد تبعید شد 

کس و فردریش انگلس و تصویب سالهای نشر مانفست حزب کمونیست توسط کارل مار

این قیام بزودی توسط ارتش « آن در گنگره بین المللی انترناسیونال اول صورت گرفت

 [Their  بشدت سرکوب شد. ریچفورد بعد از نه سال از آنجا فرار نموده به فرانسه ]

دوباره به انگـلستان تبعید شد که در آنجا اخبار]آشتی ناپذیر  1889برگشت و در 

Intransigent را نشر مینمود که سید با او همکاری مطبوعاتی داشت، وقتا نامبرده [

 هزار نفر به استقبال او رفته بودند. 200بعد از ختم تبعید به فرانسه برگشت  1895در 

 

 : G. CLEMENCEAUجورج کلیمانسو  

بودند سیاست مدار برجسته و صدراعظم فرانسه که هم وطنشان او را ]پلنگ] لقب داده 

زیرا در جنگ اول جهانی شجاعت بی نظیر از خویش متبارز ساخته با تمام انرژی برای آزادی کامل آن کشور از دست 

 ]1918ــ  1917المان مبارزه نموده بود. ]

 دولت از کلیسا امور شدن جدا تصویب سناتوری مدت در او کارهای ترینمهم از

 تفادهاس با توانست مدت این در چنین هم او. بود کلیساها به داخلی استقالل اعطاء و

 ۱۹۰۶ سال از که کلمانسو ژرژ. دهد پایان معدن کارگران اعتصاب به خشونت از

 در بود، فرانسه کشور وزیر و وزیر نخست فرانسه سوم جمهوری در ۱۹۰۹ تا

 سیاسی رهبری و شد دفاع وزیر همزمان طور به و وزیر نخست نو از ۱۹۱۷ سال

 .گرفت عهده بر جهانی نخست جنگ بحرانی روزهای در را فرانسه

  Wilfrid Scawen Blunt بلنتولفرد سکاون 

ازدواج کرد و  Anne Bluntبا خانم  1869که در  1840اگست  17متولد،

 وفات نمود1922سپتمبر 10در

نویسنده،شاعر و مبارز جسور انگلیسی که با سید افغان دوستی داشت و او را در خانه اش 

جا داده بود. وی از اهالی ایرلندی میباشد که به خاطر فعالیتهای سیاسی ضد بریتانوی و به 

  23بارها زندانی شده بود. « جدائی طلبانه»تعبیر انگیسها 

 

 تالبوت آرتور الرد سالبری یا رابرت

 سیسل -گسکوین

 Robert Arthur Talbot Gascoyne-

Cecil)  

 صدراعظم ۱۸۸۵ در بریتانیا لیبرال حزب رهبر گلدستون اوارت ویلیام استعفای دنبال به او

 شد

  (  Churchill, Lord Randolph َرْندوْلف چرچیل لُرد

 عوام مجلس رئیس داری،خزانه  وزیر کار، محافظه ( سیاستمدار1895ــ  1849)

  ،۱۸۸۶ در سال انگلستان
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 جمال افغانی در ایران

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

نجد به شیراز، اصفهان و تهران رفت، در اولین مالقات درباریان و دانشمندان آن کشور فریفته او شده و سید همه شان 

"او مثل شمشیر بران بدست پادشاه است  گفتخواهی دعوت کرد سید به شاه را مالمت نموده و در مبارزه برای آزادی 

باید شاه از او در قیام علیه حکومت خارجی استفاده کند"در آغاز شاه نظارت امور سیاسی و نظامی را به او داد اما 

الم مقام و منزلت و نفوذ کتماسهای وسیع با علما و تالشهای بیدار گرانه وی باعث پریشانی دربار گردید"شاهنشاه ایران 

سید را دانست که تا چه اندازه در دل بزرگان و علمای کشور تاثیر بسیاری نموده است از سید جمال الدین ترسناک شد و 

  1خیلی پریشان گردید و دیگر توجهی به او ننمود و رفتار خود را با سید تغییر داد"

نزدیک داشتند عبارتند از: آقا محمد طباطبائی، اعتماد السلطنه ذکا الملک ایرانیانی که در این دوره با جمال افغان تماس 

فروغی شاعر و نویسنده، میرزا رضا کرمانی ]خادم سید]، امین الدوله وزیر پوست، یحیی خان مشیر الدوله، میرزا 

اکبر ساعت ساز، میرزا  نصرهللا، میرزا فرج هللا، دکتور مهدی خان، میرزا داود، میرزا عبدهللا خراسانی، میرزا علی

ارباب، میرزا حسین علی هراتی، حاجی سیاح، حاجی امین الضرب و شیخ هادی نجم آبادی . بعد از خروج از روسیه 

سید به مونشن المان رفت، در این زمان ناصرالدین شاه در المان بود و خواست سید را مالقات نماید اما او نخواست و 

 "بجای گذرانیده باقی عمر در میان کفار" ه همانجا رفته و از وی دعوت نموده و گفت :جانب شهر ویانا اتریش رفت شا

به ایران بر گردد و شخصاً قول داد که از وی حمایت و بدو ستی خود وفادار است. به نقل از هانری دو ریچفورد لیوسی 

 سید هم شرایط ذیل را به شاه پیشنهاد نموده بود:

i. جام انتخابات عمومی." تصویب قانون اساسی و ان 

ii. .شناسائی مساوات همه افراد در برابر قانون مانند همه کشورهای متمدن جهان 

iii. ".الغاء امتیازهای بی بند و باری که به قدرتهای خارجی داده شده است 
 

د یهمچنان"سید از شاه در خواست نمود تا افراد فاسد به شمول میرزا علی اصغر صدراعظم را از وظیفه سبک دوش نما

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

  2"انگلیسیها گردید

وقتی سید به تهران آمد، چون مقام پرست و جاه طلب نبود حق و حقیقت را بی پرده میگفت بدین لحاظ خار چشم محافظه 

میالدی در باره سجایای اخالقی سید  19ر کتاب تاریخ روابط سیاسی ایران و انگلیس در قرن کاران و جاه طلبان بود، د

"مشارالیه به زندگی اعتنا نداشت و مال جمع نمی کرد در تهران وقتی ناصر الدین شاه هزار تومان و  چنین میخوانیم که

میزبان نگاه داشت و آنرا هم به پسر میزبان  یک انگشتر الماس برای او فرستاد پول را رد کرد و انگشتر را به اصرار

خود داد ... با این حساب به روشنی می بینیم که سید مردی بی ترس و تطمیع نا پذیر و بی پروا به منزلت دولتی بود اگر 

به واقع خاطر خواهی امرا و سالطین را میکرد میتوانست به باال ترین مناصب دولتی برسد ولی هرگز دل به ظواهر 

رت نه بست و تا دم اخیر از پیکار در برابر استبداد و استعمار نیا سود. بنابر این به باور این قلم گزارشهای وکیل قد

حکومت هند بریتانوی مبنی بر مقام طلبی سید واستدعای کار دولتی از امیر اعظم خان و امیر شیر علی خان منطقا ً 

فقط دسترسی به گزارش شایعات مربوط به ما حول دربار کابل نادرست می نماید از سوی دیگر گزارش گر مو صوف 

را داشت و بطور قطع از مکاتب مشکوک و بی پایه ای خبر داده است که احوال آن در افواه درز کرده بود و بیگمان نه 

هم خوان وجود خارجی و نه سندیت داشت چه محتویات خبر چینی های او با مضمون روشن و اسناد ثقه ای که آوردیم نا 

است به گمان ما فرصت یک داوری مستند و احیاناٌ علمی فرا رسیده که دامن سفید آن اسوه نهضتهایی مشروطه خواهی 

  3را از هر آالیش مبرا بدانیم" 

تخم انقالب سیاسی"را در ایران کشت نمود و طی مجالس و کنفرانسها مردم را بیدار " دکتور تقی ارانی میگوید سید

ساخت. چنانچه بعداً حاجی مرزا حسن شیرازی از نظریات سید در الغای امتیاز تنباکو به شرکت های بریتانوی استفاده 

  4 خواهد بود"( هجل هللا تعالی فرجه) نمود و گفته بود:"هر کس از این پس به مصرف تنباکو اقدام نماید، دشمن امام زمان

بزودی کینه تو زی صدراعظم و هواداران او بر علیه سید آغاز شد با تحریکات توطئه ها و دسیسه های گوناگون مانع 

فعالیتهای او میشدند تاریک بینی و تاریک اندیشی درباریان ایران کمتر از درباریان کشور ما نبود، و این وضع سید را 

ساخت تا به قم رفته هفت ماه اخیر را در جوار زیارت شاه عبدالعظیم به سر برد که صدها نفر از فیض دانش او مجبور 
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بهره برده و در کنفرانسها و مجالس وی اشتراک مینمودند رژیم با ترسی که از او داشتند فعالیت هایش را تحت تعقیب 

و شاه هم امر اخراج سید را از ایران صادر نمود، و بار دیگر گرفته، ولی شاگردان سید اخطاریه عنوان شاه فرستادند 

هوا، هوس، امتیاز، قدرت و تکفیر بر دانش و پاک دامنی، حق و حقیقت غلبه نموده، سید را از بستر بیماری با لت و 

اه در طول ر "سوداگران دین فروش" کوب ناسزا و توهین برهنه کرده بر مرکبی سر چپه سوار و به دارالحکومه بردند و

"ایها الناس ]ای مردم] این سید نیست او بابی است ]بابی منسوب به سیدعلی محمد شیرازی که خود را  فریاد میزدند که

باب هللا میدانست و پی روانی داشت] و مسلمانان را گمراه و بی دین میکند به جان ناصرالدین شاه دعا کنید که شما را 

  5 ازشر زبان او آسوده نمود"

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

به پاداش مهمانی اول به من گذشت مرا کافی بود که دیگر خیال ایران نکنم اما لفظ شاهنشاه را مقدس شمردم خواستم آنچه 

واهم هم مطیع، دیگر این چه نقش است که باز ژاژ خایان کوازه پسند... باهلل خالف گفته بودند معلوم گردد که هم خیر خ

علیکم، اگر خدای نخواسته ظهورات اخیره مرا از مسلک خیرخواهی منحرف و منصرف کند بر من مالمت خواهد بود. 

ارد که ذهن وقاد سبحان هللا توهم مزاحمت در مناصب، هر وقت این صاحبان عقول صغیره و نفوس حقیره را برین مید

اعلیحضرت شاهنشاه را درباره این عاجز مشوب گردانند اینک در حضرت عبدالعظیم نشسته تا امر از مصدر عزت 

} به نقل ]توضیحاتی بر نوشته برادرم آقای ا نصاری در مورد بیدار گر عصر] از محقق و نویسنده توانای  صادر شود .."

 کشور فضل الرحمن فاضل.{

:"جمال الدین دخول قوا به زیارت امام زاده عبدالعظیم متردّد بود ولی صدراعظم او را قانع ساخت که چونشاه در مورد 

 فیلسوف و در نتیجه کافر است و حق استفاده از مصونیت بست را ندارد"

ه سید در حالیک"سید را با ستری ]یابو] برهنه سوار کرده و به وضع ناهنجار تا بصره گاهی پیاده و زمانی سواره بردند. 

چهل درجه تب داشت و هرگز اجازه ندادند تا اندکی استراحت نماید و طرفداران شاه گمان کردند بدین وسیله می توانند 

ُ ُمتِمُّ نُورِ  ِ بِأَْفَواِهِهْم َواَّلل    6افُِروَن]"َكِرهَ اْلكَ هِ َولَْو شعله درخشان اسالمی را خاموش کنند غافل از آنکه: ]یُِریدُوَن ِلیُْطِفئُوا نُوَر اَّلل 

خواهند نور خدا را با دهان خود خاموش کنند و حال آنکه خدا گر چه کافران را ناخوش افتد نور خود را  ترجمه} مى

 کامل خواهد گردانید{

به قول از مخزومی پاشا که از دوستان نزدیک سید بود هر زمانی که از ایران یاد میشد رنگ صورت او تیره میشد و 

 7 "خودش بد ترین خاطره زندگی اش را در ایران میداند" خود فرو می رفتدر 

 درمورد این تحقیر و اهانت سید ابیات ذیل را سروده بودند :

 دیو و دد ایرانی 

 رمــــــــبـــب انـانـج هــدرگ رــب رـــس رهــس یک     رمــــبـجان ب مــغ هـورط این از رــگ ردمــک هدــع

 رمـــبـــب ربانــق هــب تـــدوس در هــب را شــویــخ   غزل خوان و با دو صد وجد و طربپای کوبان و 

 رمــــــبـبـ انـــآس هـب را داــخ هـک ستـیـانـج مــیــن   الکــــــم هــیــب از روم یـک رومــب اراـخــب رــگ

 رمــــــبــب انـانـج تـمـه هــب هــادیـب نــای از انـج   دــیـعـصود بـزل مقـنـم و رـطـخ رـــپ ره هــچ رــگ

 رمـبـب ورانـت هـب کـلـم نــای از مــندـب رــب تــرخ   یــــــــرانـــای دد و وــدی از مـنــت و جان تـــوخــس

 رمـــــــبــبـ انـلـطــس ضـرتـح تـگهــخــت اــب داد   نــــــیــگـمــو غ گارــف و ورـجـرن و تهـسـخ رومـب

 مــــنــیـــگـمــغ دل داد دــدهـب طانـلــس هـــن رــگ

 رمــــبــب زدانـــی هــب ارهــپ دــص دل نــای وهــکــش

 

"جمال الدین زنده بود اما بیمار شد و بخصوص وقتی دید که آن همه دیدار کننده پر شور و  هانری دو ریچفورد میگوید

نفس از کسی بیرون نیامد، سر خورده و بیزار گشت و گرچه سراسر عمر  شوق هنگام تحقیر علنی او حضور داشتند و

 خود را به انتقاد شدید از تاریک اندیشی برخی از علمای دین پرداخته بود تصمیم گرفت برای به زانو درآوردن شاه دست
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 مذهبی ایران نوشت.."توسل بسوی یکی از روسا مذهب دراز کند، بنابر این نامه ای مفصل به پیشوای 

"سید افغان این همه نا هم گونی ها و فساد اداری ایران را به میرزا حسن مجتهد شیرازی که مرجع تقلید شیعیان در نجف 

والی بغداد و دیگر رجال نزد سید شتافتند و از او دعوت  (گر چند)و کربال بود نوشت، ولی توجه به سید صورت نگرفت.

  8م" 1892ش ــ  1270ود ولی سید با کشتی از بصره راهی لند ن شد نمودند تا به بغداد بر

"اگر از تو شکوه کنم گویا از خود سخن رانده باشم، زیرا بخود خواهم  سید در نامه اش به فرزند امین الضرب می نگارد:

زنم بدین راضی شده  اندیشه کرد که شاید در تربیت چند ماهه و در اندرز های متعالیه قصوری بوده است و اگر دم در

 «باشم که توهم در اخالق و عادات چون سایر ایرانیان باشی و من نمیخواهم

"جناب حاجی، من آنچه گفته ام و میگویم و کرده سید در نامه دیگری به الحاج محمد حسن امین دارالضرب می نویسد: 

بود و به هیچ وجه انا نیت مرا در او  ام و میکنم، همه محض و صرف از برای خیر امت محمدیه بوده است و خواهد

مدخلی نبوده است و اگر منافقان ایران در نزد کوران و کران که نه چیزی شنیده اند و نه دیده اند انکار نمایند، امید آن 

  9دارم که شما در پیش نفس خود اعتراف کنید که راست میگویم" 

بوده و معتقد برین بود که اصالت برجسته اسالم در مبارزه و سید با محافظه کاری، اپورتونیسم و فرصت طلبی مخالف 

نَساَن فِي َكبٍَد { "هیچ شایسته مقام و شخص بزرگی : و سید گفته است که (4سوره البلد ) مبارزه طلبی آن است } لَقَدْ َخلَْقنَا اْْلِ

دانند نیست که دست از کار دنیا مانند حاجی میرزا محمد حسن شیرازی که پنجاه میلیون مسلمان او را نایب امام می

بشوید"گیرم که تارک دنیا هستید، تارک اسالم و تارک قوت و شوکت دین که نباید بشوید این زهد ها حقوق دیانت را پا 

مال میکند و استخفاف به شریعت وارد مینمایند، که ظلمه پدر مسلمانان را بسوزانند و نایب امام با وجود نفوذ تامه ساکت 

 10بنشیند"و صامت 

، سفیر انگلیس به ضمیمه Sir Frank Lascelles] 1894–1891یك سند از سفارت انگلیس در تهران با امضای]

نامه شخص ناصرالدین شاه را در این جا نقل می نمایم كه بسیار جالب است. شاه به امین السلطان، صدراعظم خود دستور 

الدین را كه به مقام سلطنت! توهین كرده است اعدام کنند و اگر اعدام  جمالدهد كه از دولت انگلیس بخواهد كه سید  می

كنند، او را زندانی یا تبعید كنند! قبله عالم! اعلیحضرت ظل هللا! قاجار، چنان مست قدرت و سلطنت است كه  نمی

 داند:كننده به خود را، حتی اگر در كشور دیگری باشد، مستحق اعدام می توهین 

 1892می 11، مورخ 82ه شماره نامه محرمان

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

ای خطاب به علما ایران صادر شده است و در آن نامه، مستقیماً به مقام الدین نامه جمال  دارد به وسیله سید اشعار می
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شود. الدین نیز كه موجب تغییر و اعتراض شاه شده، ارسال می  شدت حمله شده ترجمه نامه جمال و بهسلطنت توهین 

 نظر شاه بر این است كه نویسنده این نامه مستحق مرگ! یا حداقل حبس ابد است.

در عین حال به آن جناب ها را برای مالحظه جناب عالی تقدیم خواهم داشت، ولی ام كه این نامه  السلطان گفتهمن به امین

د، كنیاد آوری کردم كه برای دولت امپراطوری انگلستان غیر ممکن خواهد بود بر علیه شخصی كه در لندن زندگی می

 قدمی بردارد، مگر به موجب مقررات قانون.

 28و در روز السلطان ابتدا به خط خود وی بوده و از فارسی به انگلیسی ترجمه  ]دست خط شاه ایران خطاب به امین

 به سفارت انگلیس در تهران تسلیم شده است.] 1892اپریل 

 السلطان جناب اشرف امین

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

ایم مشارالیه را از لندن و همچنین از کلیه  تقاضا نموده، هم کتباً و هم شفاهیاً اعتراض و های مفسدانه میرزا ملكمنوشته 

انگیز بر ضد کشور  ممالک تابعه امپراطوری انگلستان اخراج نمایند و یا الاقل از او التزام بگیرند كه از این عملیات فتنه

الدین را كه یکی از شریر  ایران و توهین به مقام سلطنت دست بردارد، ولی ابداٌ نتیجه حاصل نشد تا اینکه ما شیخ جمال

نمود، تبعید کردیم، او نیز به لندن رفت و به  هایی می ترین مردمان روی زمین است و در ایران تولید اخالل و مزاحمت

خان پیوست و به وسیله انتشار روزنامه به زبان عربی، شروع به تحریکات نمود. مشارالیه چندین شماره روزنامه  ملكم

 در بالد قفقاز و ایران پخش نموده است. نوشته و آنها را

نامبرده اخیرا چند نسخه از آخرین شماره آن را كه به زبان عربی انتشار یافته، برای توزیع بین مردم به ایران فرستاده 

 ااست. اینک یک شماره از آن را برای مالحظه و تعقیب امر فرستادم. این مرتبه او علناٌ شروع به تحریکات نموده و علم

 و مردم ایران را تشویق به اخالل و شورش نموده و حتی نسبت به شخص ما حمله نموده است.

ً به مقام  بدین وسیله او خودش را مانند یک نفر قاتل معرفی كرده و طبق قانون هر مملکتی چنین شخصی كه مستقیما

کوم به اعدام است و سزای او مرگ سلطنت درصدد اسائه ادب برآمده و علناٌ نسبت به مقام سلطنت خیانت كرده، مح

است! یا الاقل او باید در یکی از نقاط دوردست تا ابد حبس شود. شما باید از سفیر انگلیس بخواهید كه شما را مالقات 

نماید و رسماً نظریات ما را به او ابالغ کنید. این دستخط ما را بدهید بخواند و یک نسخه از آن را به او بدهید و نیز 

الدین را به او تحویل داده و از او بخواهید كه همه اینها را برای وزراء انگلستان بفرستد و حتی  نامه عربی جمال ترجمه

به نظر نمایندگان پارلمان آنها نیز برساند تا هر گاه حق به جانب ماست، او را به حبس ابد محکوم نمایند، واال چگونه ما 

شعوری با  م سلطنت و وجود شخص ماست؟ در حالی که چنین شخص مفسد و بیباور کنیم كه دولت انگلستان حامی مقا

 «دهد.کمال آزادی و راحتی در انگلستان اقامت كرده و این گونه مطالب را انتشار می 

شدت نویسد كه موضوع را به  خان میای خطاب به سفیر محمد علی السلطان نامه  به دنبال این نامه یا دستور شاه، امین

ای آن را برای وزیر خارجه انگلیس، ماركیز اوف  طی نامه 1892ژوئن  22پیگیری كند و سفیر نیز در تاریخ 

 فرستد:سالیسبوری می 

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

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

 با تقدیم احترامات محمدعلی

 سلطان خطاب به سفیر ایران در لندن: نامه امین

، نقاطای به عربی انتشار داده و برای توزیع بین مردم عراق عرب و سایر الدین مقاله بعد العنوان مجدّداً شیخ جمال »

شرمی الدین بی تعدادی از آن را فرستاده است. چند روز پیش، آن مقاله به نظر اعلیحضرت همایونی رسید. این دفعه جمال 

ترین درجه رسانیده است]!] چنان عبارات زننده و تندی به كار برده است كه سابقه ندارد. از اول مقاله تا را به اعلی 

مت و توهین به مقام سلطنت است. حتی به این عبارات ركیك قناعت ننموده و علما را آخرش، تمام مطالب، یك پارچه ته

تحریك نموده است كه نه تنها خدمت به شاه را برای مردم ایران تحریم نمایند، بلکه او را برای همیشه از مقام سلطنت 

 خلع کنند. این مزخرفات را طوری ادا كرده است كه از تکرار آن شرم دارم.
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ک نسخه از آن مقاله را برای شما به پیوست فرستادم که پس از مطالعه، آن را نزد سالیس بوری ببرید و مفاد آن را من ی

 برای او شرح دهید.

چون در این مقاله خود شاه مستقیماً مورد هدف تهمت و افترا قرار گرفته، لذا از جانب شاه نزد لرد سالیس بوری، رسماً 

 کنید، شماها باعثرسد در کشوری كه خودتان را دوست ما قلمداد می ید كه چنین به نظر می شکایت کنید و به او بگوی

یابد. چگونه  اید و همان بلوایی را كه در مسأله رژی تنباکو راه انداخته شد، باز هم ادامه می این همه فتنه و آشوب شده

ای كه علناٌ در باشند؟ آن هم جزوه ها آزاد می امه ممکن است نام این جزوه عادی را روزنامه گذاشت و گفت كه روز ن

ای برای این كار باید كرد. یا باید او را  مملکت فتنه و آشوب بر پا كرده و صلح مردم را به هم زده است. خالصه چاره

نیت دولت  به حبس بیندازند یا این كه به جای دوردستی تبعید نمایند تا این كه اعلیحضرت همایونی به دوستی و حسن

 11السلطان"انگلستان اعتماد کنند. امین 

بعدها به پاداش آن فرمان شاهانه و بی حرمتی ها به سید افغان در ایران یکی از مریدان شوریده دل او از ناصر الدین 

 ه به جنبش] او را به ضرب گلوله بقتل رسانید، و این تیر اسلحه مرزا رضا کرمانی بود ک1895شاه انتقام گرفته و در]

:"برای اولین بار یک شاه قربانی انقالب کاخ نشینان نشده، مشروطیت در ایران منتهی شد. خود سید درباره گفته بود 

  12بلکه بدست مرد عادی از پا در آمد"

 

 مرزا رضا کرمانی

سید در لندن مرزا ملکم خان را در نشر جریده او کمک مینمودند. وهم به 

الخافقین] مقاالت نوشته که تجار ایران در بین اموال تجارتی جریده ]ضیاء 

شان جریده را به ایران میبردند سید در تمام شماره های آن جریده از هیچ 

افشا گری درباره نظام ایران دریغ نمیکرد تا حد یکه سفیر آنوقت ایران 

در لندن ]مرزا محمد علی خان عالء السلطنه که بجای مرزا ملکم خان 

م الدوله منصوب شده بود] به نزدش شتافته و کوشش به تسلی و آرامش ناظ

او در باره شاه نمود، وخواهش نمود که او اگر خود داری از نوشتن و 

گفتن از این موضوع نماید حاضر است یک مبلغ هنگفتی به او تقدیم دارد 

"نه راضی نخواهم شد مگر این که شاه گفت:  ولی سید جواب منفی داد و

 13ه شده شکمش دریده و جسد ش به گور عرصه شود.."کشت

شاه ایران هم طی نامۀ به لرد سالیس بوری در رابطه به موجودیت سید 

"ما این مرد را بدین خاطر تبعید کردیم که بر ضد منافع در لندن نوشت :

 انگلیس عمل میکرد آنوقت او به کجا هجرت کرد ، لندن؟!"

".. سه بار به ایران آمده ، بار سوم به جرم نگارد :  می اسناد سیاسی دوران قاجاریه"» شابراهیم صفائی ایرانی، در کتاب

تحریکات بر ضد شاه و دولت به بغداد تبعید شده و از طریق بصره به لندن گریخته و با دیپلمات های انگلیسی طرح 

 ت ایران ادامه داده است"دوستی ریخته و در پناه آنان به فتنه جوئی و ناسزا گوئی بر ضد سلطنت و دول

میرزا عباس خان قوام الدوله وزیر خارجه ناصرالدین شاه، در گزارشی به نقل قول از خلیل خالد بیک سفیر عثمانی، 

گذارد  «بابی ها» و این بدبخت شقّی هم لدی الورود بنای مراوده با » ... عنوانی ناصرالدین شاه، راجع به سید مینگارد : 

 «که میدانست قدری از دولت رنجیده است طرح الفت بریخت.« ا نصرت پاش» و با 

یت ضدشیطان در لباس انسان"در » اختر"چاپ استانبول به تحریک زمام داران ایرانی، مقاالتی تحت عنوان » روز نامۀ 

ب طلب، پست فتنه انگیز، بیگانه از دین، آلوده به لوث معاصی، زندقه و الحاد، آشوسید جمال به نشر رسانده، او را 

...هرگاه این شیخ گمراه نعوظ باهلل داخل سلک علما و فضالی اسالم » وصف میکند و در آخر مینگارد:  فطرت و ....

بود، هر آیینه با ارامنه مفسد و یاغی همدست نه می شد که در ممالک اسالم فتنه بر انگیزاند. عجب تر اینکه شیخ جمال 

 ز بر خود بسته است، غافل از اینکه :با همه سوء افعال، عنوان سیادت نی

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

روشنگرانه اش، ظاهراً و ریا کارانه، از این بر چسب های ناروا بر سید جمال، پشیمان شدند. طوریکه میرزا علی خان 

در لندن و »...او، در نامه ای به ناصرالدین شاه، مینگارد:  امین الدوله از خواص ناصرالدین شاه و یکی از وز رای

پاریس معارضه در جواب گفتن و در روز نامۀ اطالع و اختر و کوکب ناصری، به شرح حال او پرداختن تدبیر صائب 

ردم و م نبود. بیشتر جلب توجه مردم و دنباله حرف را دراز میکند و باید پرداختن تدبیر صائب نبود. بیشتر جلب توجه

دنباله حرف را دراز میکند و باید گفت مهمالت ملکم و سید در ایران و عراق عرب بعضی تاثیرات کرد. در فرنگستان 

چه ضرر دارد در کار »... همزبان قلم مسموم ملکم، یقین اثر دارد"امین الدوله در نامه استشاری اش به شاه، میگوید: 

ر باالی کاغذ شاه د« ان نجس آنها، گفتگوئی بشود و تدبیر مناسبی اتخاذ کنیمملکم و سید و شکستن قلم شوم و بستن زب

اما در فقره این دو نفر نجس ]هدف سیدجمال الدین افغانی و میرزا ملکم خان] »امین الدوله، چنین هدایت صادر میکند: 

 14«هم البته در مجلسی با جناب امین السلطان حرف بزنید، ببینید چه مصلحت میداند؟

مصلحت"میداند، همان میرزا علی » این امین السلطان که شاه گفته است، تا امین الدوله با وی حرف بزند و ببیند که چه 

اصغر خان مشهور است که هم صدراعظم ناصر الدین شاه بود و هم صدراعظم پسرش مظفرالدین شاه. نامبرده در 

از  »انی، در ارتباط سید جمال الدین، او را چنین هدایت داده بود: تلگرافی به ناظم الدوله، سفیر ایران در امپراتوری عثم

حاالت فساد و شیطنت این مرد کامال اطالع دارید، خود اختر هم او را خوب میشناسد، شرح مبسوطی در معرفی حاالت 

ه علومات اختر هم برذله و کفر و خبائث او در اولین نسخه اختر نوشته شود که مقارن رسیدن کاغذ های فساد انگیز او م

 15مردم برسد و دانند ]که مردم بدانند] نویسنده نه مجتهد است نه آدم، بلکه شیطان و کفر محض است"

یرا پنداشتند. ز نیز او را بیگانه و دشمن می« بابیها » دشمنی با سید جمال، تنها کار سران نظام قاجاری در ایران نبود 

« نیچریه » به معرفی این طایفه پرداخته بود... و بر عالوه اشاراتی که در اثرش سید، در نبشته های روشنگرانه اش قبال

با بیت"را برای دائره المعارف بستانی، چاپ »خوانده است، مقاله مهم « باطنیه» نموده و بابیان را کشکول بر داران 

به ناصر الدین شاه قاجار نگاشته اند، قمری  1308بیروت، نیز نگاشته است. سران فرقه بابیه در نامه ای که در عاشورا 

ای شهریار عالم، قسم به آفتاب حقیقت که جمیع این وقایع و فساد، اساسش از دسایس و خداع بیگانگان جمال »...گفته اند: 

ن االدین افغان وهم افکار و تابعان او است، این شخص گمراه از قدیم و جدید بد خواه آوار گان بود و دشمن آزادگان و بره

اعظم بر وضوح این مطلب آنکه جمال الدین در بالد خارجه چون بنیاد خوارج نهاد در اکثر روزنامه ها بد گوئی و ذم 

شدید و طعن شنیع بر بابیان اعالن نمود... حال معاذ هللا چگونه تصور نموده که با او طرح آمیزش بریزیم و از بالهت و 

ممالک عالم ایقاد نائره فساد نمود و بنیان بی دینی نهاد نزد کل مردود شد  حماقت او نگریزیم و این شخص چون در جمیع

و از جمیع ممالک مطرود، نا چار به کشور ایران شتافت و طرح تازه بی انداخت... این شخص فتنه جو چگونه به ایران 

 16راه یافت .."

آنجا هم بهر دسیسه و توطعه در بدام انداختن و سید افغان با چنین فضیحت و افتضاح از ایران اخراج گردید و درباریان 

اعدام وی دست میزدند که در مبحث بعدی ]سید در ترکیه و پایان زندگی او] به آن اشاره خواهم نمود. چنانچه در همین 

لی عم"برای ایرانی معرفی نمودن سید جمال الدین اقدامات  زمان شاه به اعتماد السلطنه وزیر فرهنگ خود هدایت داد که :

را آغاز کند. از همان زمان بود که سید جمال الدین به عنوان سید همدانی شهرت یافت و وزیر اطالعات ایران تذکره 

تابعیت در غیاب سید جمال الدین صادر کرد ]بدون اینکه سید جمال آگاه باشد] و پاسپورت برای سید جمال ارائه کردند 

و همان تذکره به عنوان سند موثقی برای ایرانی بودن سید جمال الدین که امروز در بعضی نوشته ها همان پاسپورت 

« انیایر» ارائه میشود. در حالیکه آن اسناد به اساس هدایت شاه ایران، ناصرالدین شاه تهیه شده بود تا سید جمال الدین 

د ستند و به چنگ آوردند می تواننمعرفی شود و بعد از آن، اینها بتوانند سید را از کشورهای دیگر بخواهند، وقتی که خوا

 17محاکمه بکنند، اعدام کنند و قصاص دیگر.."

دولت وقت ایران پس از قتل ناصر الدین شاه بدست مرزا رضا کرمانی، تصمیم داشت سید افغان را بشکل فجیع بقتل 

د اما با از میان رفتن سید نه رسانند و جمعیت اتحاد اسالم را از میان بردارند که در این هدف بعدا توانستند موفق شون

تنها نهضت انقالبی رهروان وی پایان نیافت بلکه اهداف بیدار گر و آزادی خواهانه وی جهان شرق را روشنائی بخشید 

 و افغانستان، هند، مصر، ایران، تا شاخ افریقا از آن فیض بردند. 

خصوصیت هاى فراوانی داشت. او از شهروندان بزرگ "این مرد ]سید افغان] : خواجه بشیر احمد انصاری نوشته اند که

جهانی كوچك بود. شرق و غرب، ایران و افغانستان، عرب و عجم، روحانیت و روشنفکری ، تشیع و تسنن و باالخره 

فلسفه و عرفان در درون این ابر انسان بهم آمیخته بودند. او چون عطار و موالنا عشق می ورزید و چون فارابی و 

می اندیشید و چون غزالی تجدید اندیشه دینی را هدف خود ساخته بود. این مرد بسان تاریخ سازان بزرگ نوع ابن رشد 
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بشر دوستان و دشمنان فراوانی داشته، عده اى او را تیورى پرور بزرگ نهضت هاى آزادي خواهانه شرق مي دانند 

ه و خاطره اش را بمباران میکنند. او گوهری ولی كساني هستند كه حتی پس از گذشت یك صد و ده سال باز هم سای

بود که در میان دو سنگ آسیاب افراط و تفریط قرار گرفته بود. میراث مبارزاتی سید به ما می رساند که قافله ساالر 

راه حق و عدالت و آزادی در مسیر دشوار مبارزه خویش پیوسته هدف تهمت ها و سنگ اندازی های دشمنان حقیر و 

را بصیر مي انگاشتند، قرار گرفت ولى او  خویش كه خود را دانا مي شمردند و كورانی صوصاً جاهالنی كهفرومایه خ

این طور نكرد كه در برابر عو عو هر جانوری ایستاده شده تا سنگی به دهنش بکوبد، زیرا او مي دانست كه این کار 

 18"به هدف خواهد رسید حرکت وي را در مسیر اصلی اش كند ساخته و در نتیجه دیر تر

.. انگریز ها مي پندارند كه روسی ام من، مسلمانان در فكر اند كه مجوس ام من، سنى ها شیعه گویان :"سید میگویند که 

صدایم زنند و دوستداران على دشمنم خوانند. امامت خواهان بابی گویندم، در نظر مال ها کافر و ملحدم من، اما تحفة 

ندیدم من، فقهی و عالم دور از علم دانند و جاهالن دلداده علمم خوانند، عاشقان اسالم مرا از خود نمی الفتى از کافر 

  19 دانند اما دشمن مرا سپاهی اسالم میگوید، از مسجد بیرونم کردند و در بتکده زندانیم ساختند"

 نوشت: کتابش نخست فصل در« انقالب مشروطیت ایران»در کتاب  براون گرانویل ادوارد

 علمى، سیاسى، رجال از برخى با اسالم اتّحاد پیشواى الدین،جمال سید آشنایى و سفرها زندگى، تاریخ به اشاره با»

 جنبش به سپس و اسالم جهان و آسیایى كشورهاى هاىجنبش از اىپاره به روزگار، آن دینى و اجتماعى فرهنگى،

 جایگاه و ایران مشروطه انقالب خیزش در روحانیان تأثیر و نفوذ از جا چند در وى. پردازدمى ایران در خواهى مشروطه

 اىاعط با كه ایران رستاخیز سابقه: دهدمى گزارش جنبش این پیشینه درباره كندمى یاد نهضت این در الدینجمال سید

 متوقف 1908 ژوئیه 23 كودتاى با زمانى تنها و گرفت اوج( 1906 اوت پنجم) شاه الدینُمظفّر فرمان به اساسى قانون

 مردم همه ناخرسندى جنبش، فعاالن باورهاى. گرفتمى سرچشمه( 1891) تنباكو انحصار برابر در مندتوفیق قیام از شد،

 .یافت رواج ایرانیان میان الدینجمال سید همت به این، از پیش سال شش یا پنج و آورد دنبال به را

 جمال سید هاىكوشش را، طلبىاصالح هاىاندیشه فراگیرى و مشروطیت خیزش عوامل از یكى نویسنده این، بر بنا

 مكتوب، هاىگانه سه این. شدمى چاپ اروپا در او همت به كه كندمى اشاره الخافقین ضیاء و المنار مجالت به و شمَردمى

 الدینجمال سید قلم به مهم سند سه المنار، سردبیر رشید، محّمد سید. بود هایشاندیشه گسترش براى سیّد ابزارهاى از

 .دهدمى نشان ایران رخدادهاى روند در را سید گذارى تأثیر و ماهیت آشكارا كه است كرده منتشر

 گفته به. پردازدمى اشبررسى به و كندمى اشاره سامرا در شیرازى میرزاى به سید نامه به وى سند، سه این میان از

 براى گام نخستین كه شد موجب و واداشت تنباكو امتیاز زمینه در كارى به را بزرگ روحانى آن نامه، این براون،

 20« .شود برداشته گراملّى یا مردمى حزب با ایران مندقدرت روحانیان بستگىهم

 کیلتش ــ مشروطه پادشاهی به مطلقه سلطنت»تبدیل نظام ایران از  همان گونه که خواست انقالبیون مشروطه خواه ایران

 در هم مشروطه طلبان افغان بود، اساسی قانون تدوین و گذاریقانون مجلس

 رد »میالدی در معروضه شان به امیر حبیب هللا خان نوشتند: 1909 سال

 تا میکند مجبور را حکومت ، قهریه قوت و بجبر مردم ها کشور بعضی

 بدهد، قانونی و مشروطه شکل ، ساخته ملت های آرزو تابع را اداری نظام

 اصول و قوانین ، خیر نیت با و خود ابتکار با روشنفکر پادشاه برخی در و

 پادشاه الدین و الملت سراج چون. سازد می نافذ مملکت در را مشروطیت

 و هحربی مکتب و حبیبیه مکتب تاسیس چنانکه ، است ترقیخواه و عالم

 شوارع احداث و عصری مطبعة آوردن و کتب طبع و خبار اال سراج نشر

 واعتالی مجد جهت در و شاهانه توجه و لطف مظاهر از وغیره عمارات و

 قوانین اساس بر نیز را حکومت امور مجاری که میرود توقع لذا است وطن

 اسالمی مقررات خالف و خودسرانه احکام از تا ، سازند استوار مشروطه

 به مشروطیت نظام و قانون سلطة تحت در مردم ، آمده بعمل جلوگیری

 «.شوند قرین مرفه حیات

 فبروری ۷ )متولد ( Edward Granville Browne) براون گرانویل دواردا

  .بود بریتانیایی پرآوازه شرق شناس(  ۱۹۲۶ جنوری ۵ درگذشت – ۱۸۶۲
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 سید ما در ترکیه و

 پایان زندگی او
 

سید در لندن دعوتنامه عـبدالحمید عثمانی را برای برگشت به ترکیه دریافت مگر براو اعتماد نداشت اما در اثر تشویق و 

( 1892)زا ملکم خان ناظم الدوله، ناشر جریدۀ قانون در استانبول این سفر را قبول نمود و در اواخر سال وساطت مر

"یکی از افسران ارشد دربار عثمانی که از استقبال کنند گان بود از سید  وارد استانبول شد به قول از مرتضی مدرسی

سید گفت بجز صندوق لباس و کتاب ندارم پرسید جای آنرا شما کجاست؟ ( سامان و لوازم)جویا شد که صندوقهای اثاثیه

به من نشان بدهید؟ سید اشاره به سینه خود کرد و گفت این صندوق کتاب است و سپس اشاره به لباس خود نمود و گفت 

 1 این هم صندوق لباس است"

و عیال برایش بدهد، سید نه سلطان عبدالحمید در آغاز حرمت زیاد به او نمود حتی خواست خانه و جای داد و اهل 

"هیچ غرض ندارم جز خدمت به اسالم و خدمت به اسالم را منحصر در این میبینم که مسلمانان را در  پذیرفت و گفت:

 2 این علم هدایت بخواهم"

ود مسید در ترکیه ]انجمن اتحاد اسالم] را اساس گذاشت که صد ها افغان، ترک، عرب و ایرانی درآن اشتراک داشتند. مح

در آغاز رونق فزاینده داشت و به گفته  انجمن اتحاد"» طرزی هم در این زمان از ارشادات و اندرزهای سید فیض برد. 

نامه به علمای همه کشورهای اسالم فرستاد که دو صد جواب در تائید هدف و مرام آن  400"قریب  یکی از اعضای آن

قدردانی از سید او را در آغوش کشید و بوسید. سفیر ایران در اسالمبول رسید و عبدالحمید خود را کامیاب میدید و برای 

 3 کارهای انجمن را با آب و تاب به دربار گزارش میکرد و دولت از فعالیتهای این محفل سیاسی آگاهی داشت"

ما " شت:عبدالحمید نوموجودیت سید در ترکیه باعث تشویش بیشتر رژیم ایران گردید چنانچه ناصرالدین شاه به سلطان 

ادعای دوستی و یک جهتی در عالم اسالمیت میکنیم سید جمال الدین را که با ما اینقدر دشمن است چرا محترمانه آورده 

 4اید و نگهداری میکنید؟!" 

در این ضمن سفرای رژیم قاجاری به توطئه های گوناگون دست میزدند و تالش میکردند که سید یا ترور و یا اختطاف 

"منتظر موقع بهتر و خوبتر میباشم"بعد از او برادرش مرزا  نوشت تهرانشده به ایران فرستاده شود، ناظم الدوله به 

محمود عالء الملک سفیر بعدی ایران طی نامۀ خصوصی بدربار نوشت: "سوای مغان که حدس به چاکر میرود خوب 

 5آمده با جمال راه آمد و شد پیدا کرده به جزایش برسانند" نیست، دو نفر را چیز داده امیدوار فرموده بفرستید اینجا 

بعلت مخالفت شدید رژیم ایران در مورد اقامت سید در ترکیه، سلطان عـبدالحمید از سید خواست که به سفارت ایران رفته 

رر عفو السلطنه مک"ظلم های که بمن از دولت ایران رفته عفو میکنم ، سید قبول نکرد و گفته بود در لندن عالء  بگوید

  6" داد]راضی کردن، خشنود کردن] از من طلبید قبول نکردم، حال چگونه خودم به سفارت خواهم رفت و ترضیه 

با آغاز شورشهای ارمنی و ادامه تحریکات رژیم ایران، درباریان فاسد و حسود ترکی به شمول شیخ االسالم ابوالهدی با 

حیله ها زیرکی ها و دسیسه ها و نقشه کشی ها پا پیش نموده این اندیشه را خلق نمودند که سید محرک این شورش ها 

 :امه این تحریکات طی نامۀ به سفیر بریتانیه نوشت میباشد در حالیکه چنین نبود. جمال افغان در اد

 Sir Pli Cuirاز استانبول برای سفیر بریتانیه  - F O 60 / 594 923ضم مکتوب نمبر  1895دسمبر  12مورخ 

 ارسال شده است .

 نومبر 19"قسطنطنیه 

 جاللتـمآبا !

رفاه بشریت را گسترش میدهد. اثرات اجراآت جناب شما حکومتی را نمایندگی میکنید که بحیث علم بردار مدنیت بساط 

نیک شما خصوصاً در کشور های مشرق زمین مناطقی که شکنجه و استبداد بشکل علی الدوام جریان دارد بیشتر محسوس 

است. جاللتماب شما بحیث حمایت گر اقشار مستضعفین که از جور و ظلم عناصر خود خواه و ظالم ناله و فریاد دارند 

زه نموده اید .عـلی الرغم نیات پاک و احساسات عالی و کریمانه ایکه خاصه جناب شما است اجازه بفرمائید همیشه مبار

توجه تانرا به مطالب آتی معطوف سازم به صفت یک افغان]کابل] وابسته به انگلستان، قسمت اعظم زندگی من در دیار 
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ن ساختن تعصب که به صفت یک مصیبت جانکاه مشرق سپری گردید، و در طول این مدت با جدیت خاص در ریشه ک

برین منطقه مستولی است پیکار نمودم و آرزویم در این مبارزه این بوده است تا بجای آن نظم جدیدی که بر مبنای مترقی 

 استوار باشد بر قرار نمایم و مبارزه من بر این مبنا استوار است. 

های اروپایی به سر بردم و با رجال برجسته دولتی، علمای بزرگ و هذالقیاس ایام قابل مالحظه ایرا در مراکز کشور 

دانشمندان و دوستان مطبوعاتی تبادل افکار و تماس داشته ام در لندن بودم که دعوت نامۀ امپراطور سلطان ]هـدف سلطا 

تی نستم که چنین دعون عثمانی است ــ لمر] بمن رسید باین نظر داشت مهمان شان هستم. به هیچ وجه تصور کرده نمی توا

آثار ناگوار خلق کند وقتی به قسطنطنیه آمدم دسیسه سازی ها و حیله بازیهای متنوع و افترا و تهمت برخوردم از اقامت 

در این گرداب به سیر آمدم و خواستم رفع مزاحمت نمایم اما به من اجازه ندادند در جریان وقایع اخیر یعنی ]ارمنستان] 

ت و افترا اوضاع وخیم تر گردید و اعلیحضرت امپراطور در میان این گیر و دار متردّد است و با تکثیر کذب و تهم

بعضی از درباریان با استفاده از این وضع تعداد زیادی از مردمان بیگناه را بدون علت و دست آویز به نفی البلد وادار 

 می سازند و غیره. 

به نظر تماشاچی مشاهده میکنم اعلیحضرت امپراطور بر اساس اتهامات  چون بنده در این جا مهمان هستم تمام مسائل را

بی محتوای که بعضی از اطرافیانش به او الهام میدهد بدون هیچ علتی اقامتگاه مرا تحت مراقبت پلیس قرار داده است و 

 واقعاً این وضع طاقت فرسای است و از اینکه خود را در یک حالت مشکوک مییابیم 

رات این فشار و انفعال بر من چه خواهد بود در اینجا تحت یک نوع فشار روحی به سر میبرم علی الرغم نمی دانم اث

اینکه دریک کشور خارجی هستم و با و جودی که بنابر دعوت اعلیحضرت امپراطور از لندن بدین جا آمدم لحظه ای 

 آرامی نصیب من نشده .

وانید نتیجه بگیرید که به هزاران انسان بیچاره که در چنگال ستم جالدان جاللتمآب شما با نظر داشت اوضاع و احوال میت

قرار دارند در حالت فریاد و داد و بیداد به سر میبرند! به هزاران مسلمان و مسیحی با قلبهای گداخته فریاد میکشند که، 

تصادف است نه بدست عدالت و  ما را نجات دهید! ما را نجات دهید! چه در اینجا بر حسب تعامل سرنوشت انسان بدست

عقل . پس اجازه بفرمائید بنام بشریت توجه شما را برین وضع الم بار جلب نمایم و رجا میرود مساعی بنده را در ذیل 

 توجه عمیق قرار دهید. 

 با اغتنام از فـرصت مراتب تمنیات من به حضور ... 

 7جمال الدین الحسـینی االفغانی" 

اوائل استقبال شایانی از وی شد و وظیفه امور تعلیم و تربیه را در آن کشور عهده دار گردید اما در ترکیه گر چند در 

"مفتی ترکیه که سید جمال با و لقب ]ابوضالل] داده بود علیه سید تبلیغات سوء را براه  شخصی بنام ابوالهدی صیادی

  8اد تا سید افغان را تحت نظر نگه داشت"انداخت و بنحوی عبدالحمید پاشا را نیز زیر فشار و تاثیر قرار د

بدیهی است که در تاریخ کشورهای ما، متاسفانه متفکران، علمای آزاد اندیش و شخصیتهای پیشرو و بیدار گر چون جمال 

الدین، محمود طرزی، مولوی سرور واصف، محی الدین انیس، شاه امان هللا خان، عبدالرحمن لودین، میرسید قاسم، 

، «ضیا ملت والدین » اند، ولی  محمودی، غالم محمدغبار، محمد سرور جویا و... بی دین، ملحد و کافرعبدالرحمن 

و ...همه جنایات  امیر المومنین"»،«مجاهد کبیر»،« صدراعظم کبیر»، «ین رسول هللاخادم د»،« سراج الملت والدین»

 اح میباشد.و کارنامه های شان"مشروعیت دینی" دارد و هر عمل ناروا ایشان مب

"استفاده از مذهب در جهت تقویت پایه هاى نظام هاى غیر مردمی یكى از شیوه هاى كهنى است كه تا هنوز بهمان قوت 

خویش باقیمانده .... متولى رسمى دین در همچو جوامع فقط یك وظیفه دارد و آن بخشیدن مشروعیت دینى به نظام حاكم 

شریعت الهى بر مردم و باآلخره كوبیدن مهر تكفیر بر پیشا نى مخالفان سیاسى و پیش كش نمودن اراده دربار در لفافه 

زمامدار. خطر این دسته در این است كه در پشت عواطف پاك مردم سنگر گرفته و قلب دین و صورت آزادى را نشانه 

 یر آورده و کفشها چركینمیگیرند. این گروه، شریر ترین خلق خدایند زیرا لواى شگوهمند دین را از قله آسمانی آن بز

 9زمامداران جنایت پیشه را با آن پاك میكنند"

"باید بدانیم که محفل اتحاد اسالمی که در آغاز تاسیس موفقیتهای را نوید میداد کارش به بن بست رسید و سید جمال الدین 

نیرنگ های مرسوم درباری  که روزی در دستگاه عبدالحمید در نهایت اعزاز می زیست مقامش کاهش گرفت معاندانش به

دست زدند و ذهن سلطان را علیه او مسموم ساختند سید هم سرخورده از انتقاد های علنی از حکومت عبدالحمید کوتاهی 
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نداشت. او تحت فشار سیاسی قرار گرفته، جاسوسان عبدالحمید احاطه اش کرده بودند. مرزا آقا خان مینویسد حضرت 

سال است مرا اینجا جلب نموده اید اگر برای مهمانی است بس است، اگر برای کاری است  شیخ"سخت ایستاده میگوید دو

  10که کار من معین نشده، و اگر برای حبس است آنهم زنجیر و زندان الزم است. اینکارها هیچ لزومی ندارد"

د، آیا من مهمان رسمی عبدالحمی"در ترکیه وضع از این بدتر است.  از فامیل ریچفورد گفته بود : *سید به بنیامین عمر

سلطان و خلیفه مسلمین نیستم؟ آیا با نامه های پیاپی مرا مورد سرزنش قرار نداد که عمرم را در میان کفار سپری میکنم؟ 

همانگونه که شاه نوشت؟ باید به آن دو پاسخ میدادم که اگر شما کشور های زیبای ما را به زندان بدل نکرده بودید نیازی 

خواست پناهندگی از اروپائیان نداشتم! اما من ضعف نشان دادم و فریب خوردم و به قسطنطنیه آمدم و اکنون نتیجه به در

اشرا می بینید. بر خالف همه اصول مهمان نوازی این"نیمه دیوانه"مرا زندانی کرده است. اخیراً پیامی بدین مضمون 

زحمت کنم ! اگر زندانی شما هستم بر پاهایم زنجیر نهید و به سیاه  برایش فرستادم "اگر مهمان شما هستم اجازه دهید رفع

چال اندازید!"او زحمت هیچ پاسخی را بخود نداد، اما اگر تابعیت ایاالت متحده یا فرانسه یا اتریش را داشتم بی آنکه پای 

ا ظرف نیم ساعت آزادی مرروسیه یا انگلیس را به میان آوریم قونسول کشورم بی خبر به دفتر صدراعظم میرفت و در 

 11"ما مسلمانان این قرن یتیم شده ایم"بدست میاورد. به شما بگویم که: 

در همین زمان حکومت ترکیه اخراج و تسلیمی مرزا آقا خان و دوستانش را تصویب نمود و آنها را را بطرابوزون تبعید 

نمایان به سلطان در اتحاد مسلمین کرده اند عبدالحمید "این اشخاص گناهی ندارند و خدمت  نمود سید بنزد سلطان رفته گفت

سوگند یاد کرد که نفی آنان از اسالمبول بدون اطالع او بوده است. فقط رئیس ضبطیه گزارشی فرستاده که سه نفر ایرانی 

وقتا  د"داننمفسد همه روزه در اسالمبول فتنه میکنند. سلطان به خط خود تلگرافی نوشت که : حضرات را محترماً باز گر

ترکیه جداً بر تسلیمی تبعیدیان طرابوزون با ایران تصمیم گرفت باز عده از ایرانیان از سید خواهش نمودند تا عفو آنان 

"عار خواهش از  را از عبدالحمید بخواهد و او که از همه چیز بیزار شده و خود بشدت تحت نظارت رژیم بود گفت:

 ران برده سر ببرند تا در دودمان ایشان پایه شرف و افتخاری بلند شود"دشمن برخود نمی بینم. بگذار بر ای

وضع ترکیه که نهایت متشدد می باشد نه تنها فساد و شاریدگی نظام و دست اندازی های خارجی بلکه آگاهی و قیام های 

ر سید ضیق و ضیق ت مردمی علیه عبدالحمید وهم خرابی اوضاع همسایگان که بر ترکیه بی تاثیر نبود محیط را برای

"با شیوه حکومت وحشت عبدالحمید جور در میآمد و  ساخته و جواسیس رژیم چاره را در نابودی جسمی او یافتند و این

  12کاری روزمره او بود علت مرگ نا بهنگام و اسرار آمیز سید را باید در این کیفیات مطالعه کرد" 

له] و بعداً برادرش ]مرزا محمودعالءالملک] از دست نشاندگان مرزا علی دو سفیر رژیم ایران ]مرزا اسدهللا ناظم الدو

اصغر امین السلطان ]صدراعظم] ایران بودند که تمامی تالش آنها قتل جمال افغان و یا به نحوی از انحا دستگیری و 

داشتم کردم. محبوسین آنچه در قوه " ارسال او به ایران بود چنانچه دومی در یکی از تلگرام هایش به تهران نوشت :

طرابوزون به سرحد فرستاده میشود. شیخ جمال تحت استنطاق است. بعد از آن تسلیم میکنند. از هر بابت آسوده و خاطر 

 13 جمع باشید. هیچ وقت از این خیال آسوده نیست"

ا نده فرستاد و از او تقاض"در چنین اوضاع و احوالی چون شاه ترور شد، فرزند شاه مظفرالدین به سلطان عبدالحمید نمای

کرد که سید را به آنها باز پس دهد و تاکید کرد که این مرد ایرانی است و افراد خانواده اش را همگان در شهر اسد آباد 

همدان می شناسند. بر عالوه از روابط محکم وی با فرقه بهاییه پرده بر داشت، در حالیکه سلطان عبد الحمید تا این زمان 

ان بود که جمال الدین افغانی و از علمای اهل سنت است به همین جهت خیلی در آغاز از او استقبال نمود و همه به این گم

وسائل رفاه و آسایش را برایش مهیا گردانید. معروف است که پیام مظفرالدین کارگر افتاد و باعث شد که خلیفه عثمانی 

آن جا که بسیاری ازپژوهش گران باور دارند بعد از این سلطان  نسبت به جمال الدین مکدر شود و کینه بدل بگیرد تا

  14 دستور داد که شرجمال الدین را کم کنند و به قتلش برسانند"

] که ضارب هم از خادمان 1895] و سپس قتل ناصرالدین شاه ]اول می95ـ1894سلطان عبدالحمید بعد از وقایع ارمنی ]

رسید زیرا این را هم اطالع یافته بود که مرزا رضا کرمانی خادم سید افغان بود و و مخلصین سید بود تا نهایت از او میت

 کشت و در جریان تحقیق گفته بود: به دلیل بی حرمت بوی شاه را

شاه را کشتم بخاطر حاکمی که به مردم گمارد و جان و مال و ناموس یک ملت را بدست تعدیات]آنها] سپرد. شاه "... 

ریشه زده باشم، من آن درختی را از بیخ انداختم که ثمره هاش"این اراذل و اوباش بی پدر و  را کشتم تا تیشه به

مادر"هستند که بالی جان مردم گشته اند، درختی که زیرش همه قسم حیوانات موزی و درنده گیر آمده اند،"ماهی از 

بیدار شده اند، هشیار گردند و بر خیزند.  سر گنده گردد نی ز دم"اگر ظلمی باشد از باالست. شاه را کشتم تا مردم که

امروز هر کس بپا خاست"صاحب زمان"عصر خویش است. شاه را کشتم تا"حیات ابدی"یابم ارزش زندگانی این جهان 
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به پنج سال بیشتر یا کمتر زنده بودن نیست... شاه را کشتم تا مردم بدانند، من در"ظلمی"که کشیده اند با آنان سهیم 

بی غیرتی با آنها شریک نبودم من امتحان خود را دادم حال نوبت مردم است ،که از امتحان خود پیروز  بوده اما در

  15برایند"

رفتن از ترکیه هم نه ترکیه هم هراس و بد گمانی عبدالحمید از سید تا آن اندازه بود که تقاضایش را برای خروج و 

هم نوشته بود بعداً آنرا برای بنیامین عمر هم یاد آوری نمود، شاید پذیرفت چنانچه سید در نامه اش به سفیر بریتانیه ن

سلطان گمان برد اگر از ترکیه برود به جمعیت ترکان جوان در اروپا که کانون مبارزه علیه حکومت استبدادی عبدالحمید 

راسر سرزمینهای اسالمی "در س بود و باالخره او را بر انداختند، خواهد پیوست. سید با شکایت از این وضع میگوید :

 یک وجب جا نیست که بتوان مصون از ظلم و بیداد زندگی کنم" 

سید افغان بخاطر فشار نهایت زیاد رژیم ایران ]مظفر الدین شاه] بر ترکیه و هم اذیت و تعقیب  1896در سپتمبر سال 

تم "من از زندانی شدنم در رنج نیس نوشتمرژیم عبدالحمید به دوستش بنیامین عمر گفت امروز صبح وصیت نامه خودم را 

و از مرگ نزدیک هراس ندارم تنها علت تاسفم این است که نتوانستم شاهد شگوفائی بذر های باشم که افشانده ام ظلم و 

ستم هموار ملل مشرق زمین را سرکوب میکند و کهنه پرستی و بیخبری و ظلمت، فریادهای آزادی خواهی را خفه 

بهتر بود بجای دربار های سلطنتی خشک و لم یزرع ، بذر هایم را در زمین پر حاصل مردمان عادی مینماید، شاید 

میکاشتم. توای مردم فارس، که بهترین آرزویم را بشما داشتم، تصور نکن که با از میان برداشتن یکنفر میتوانی به آزادی 

  16 ا جرات و جسارت آن را از پیش پا برداری"دست یابی بلکه مانع تو بار سنگین سنت های قرون است که باید ب

، 1897مارس  9/  1314شوال  5سید جمال که در باب عالی در آنکارا زندانی بود، آخرین نامه ی خود را در سه شنبه 

 به یکی از دوستان ایرانی خود می نویسد و نا امید از نجات و حیات، کشته شدن خویش را انتظار می کشد.

در موقعی این نامه را به دوست عزیز خود می نویسم که در محبس محبوس و از مالقات دوستان خود دوست عزیز! من 

محرومم. نه انتظار نجات دارم و نه امید حیات، نه از گرفتاری متألم و نه از کشته شدن متوحش.خوشم بر این حبس و 

قوم. ولی افسوس می خورم از این که کشته  خوشم بر این کشته شدن.حبسم برای آزادی نوع، کشته می شوم برای زندگی

های خود را نه درویدم. به آرزویی که داشتم کامال نایل نگردیدم. شمشیر شقاوت نگذاشت بیداری ملل مشرق را ببینم. 

 دست جهالت فرصت نداد صدای آزادی را از حلقوم امم مشرق بشنوم.

ار ملت کاشته بودم. چه خوش بود تخم های بارور و مفید ای کاش من تمام تخم افکار خود را در مزرعه ی مستعد افک

خود را در زمین شوره زار سلطنت فاسد نمی نمودم. آنچه در آن مزرعه کاشتم، به نمو رسید. هر چه در این زمین کویر 

ری اغرس نمودم فاسد گردید. در این مدت هیچ یک از تکالیف خیرخواهانۀ من، به گوش سالطین مشرق فرو نرفت. امیدو

ها به ایرانم بود. اجر زحماتم را به فراش غضب حواله کردند. با هزاران وعده و وعید به ترکیه احضارم کردند. این نوع 

مغلول و مقهورم نمودند.در موقعی این نامه را به دوست عزیز خود می نویسم که در محبس محبوس و از مالقات دوستان 

 امید حیات، نه از گرفتاری متألم و نه از کشته شدن متوحشخود محرومم. نه انتظار نجات دارم و نه 

غافل از این که انعدام صاحب نیت، اسباب انعدام نیت نمی شود. صفحه ی روزگار، حرف حق را ضبط می کند. باری، 

و من از دوست گرامی خود، خواهشمندم این آخرین نامه را به نظر دوستان عزیز و هم مسلک های ایرانی من برسانید 

زبانی به آن ها بگویید: شما که میوه ی رسیده ی ایران هستید و برای بیداری ایرانی دامن همت به کمر زده اید، از حبس 

و قتال نترسید، از جهالت ایرانی خسته نشوید، از حرکات مذبوحانه ی سالطین متوحش نگردید، با نهایت سرعت بکوشید 

یار است و خالق طبیعت، مددکار. سیل تجدد، به سرعت به طرف مشرق با کمال چاالکی کوشش کنید، طبیعت با شما 

جاری است.بنیاد حکومت مطلقه متعدم شدنی است. شماها تا می توانید در خرابی اساس حکومت مطلقه بکوشید، نه به 

ه از نمایید، ن قلع و قمع اشخاص. شما تا قوه دارید در نسخ عاداتی که میانه ی سعادت و ایرانی سد سدید گردیده، کوشش

نیستی صاحبان عادات. هر گاه بخواهید اشخاص را مانع شوید، وقت شما تلف می گردد. اگر بخواهید به صاحب عادت 

سعی کنید، باز آن عادت، دیگران را بر خود جلب می کند. سعی کنید موانعی را که میانه ی الفت شما و سایر ملل واقع 

  17 ا نخورید"شده رفع نمایید. گول عوام فریبان ر

درمورد فوت نا به هنگام وغیرمترقبه سید نظرات متفاوت وجود دارد عده ئی را نظربه اینست که سید در اثر مریضی یا 

"مرض خناق و تداوی  سرطان فک وفات نموده که موجودیت سرطان را خود سید هم تائید مینماید. و جاوید نام غـبار

ه به حقیقت قرین میباشد، در سراج االخبار محمود طرزی موجودیت یک داکتر را افزوده است ک یک داکتر شبهه ناک"

شبهه ناک که ارتباط و رفت آمد های در سفارت ایران داشت افزود نموده است چنانچه اسناد واضح میسازد که 

Benjamin Omar Le Sage نی در آن زمان غرض مالقات سید در شهر قسطنطنیه اقامت داشت از قول شاهدان عی
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"از چند ماه پیش درد های شدید دندان که بی تردید ناشی از سرطان فک بود  دوستان و خادمین نزدیک او نوشته بود که:

او را رنج میداد در آن روز که درد از حد تحمل فراتر رفته بود خادم را نزد سلطان فرستاد و او فوراً طبیب خود را 

کس اش پیچکاری که قبالً آماده شده بود بیرون آورد و آنرا در بیره"استاد"فرو اعزام داشت طبیب او را معاینه کرد و از ب

برد و گفت درد بزودی تسکین خواهد یافت. چند ثانیه نگذشته بود که فک استاد ورم کرد خادم که دید نفس استاد تنگ 

دی ای باز گشت بنای فرار بسوی گاشده است، دوید تا طبیب را که هنوز از اقامتگاه بیرون نرفته بود خبرکند، اما او بج

 ] 1897.مارچ. 9] 18را گذاشت که منتظرش بود، سید جمال الدین افغان چند دقیقه بعد فوت شد"

 پس مرگ سید یک قتل عمد سیاسی از جانب دولت ایران بود.

 

 در جمع کمال شمع اصحاب شدند    آنان که محیط فـضل و آداب شدند

 واب شدندـگفتند فسانهای و در خ     بیرونره زین شب تاریک نبردند 

 

توسط ]چارلس گرین] سفیر سابق ایاالت  1924سید افغان را درآغاز در قبرستان شیوخ در ترکیه دفن و مقبره شان در 

 متحده امریکا در چین ترمیم گردید. 

زمینه تالشهای همه  ] از ترکیه به کابل منتقل و در این1944دسمبر 31مطابق  1323جدی  10تابوت سید در ]

روشنفکران افغان و شاگردان غیر مستقیم سید بخصوص فـیض محمد خان ]ناصری] قابل یاد آوری است. در مراسم به 

 خاک سپاری تابوت آن حضرت صدراعظم، اعضای کابینه و صد ها تن دیگر از عالقه مندان او اشتراک نموده بودند

افغانستان با دیدن استخوانهای سید گریه نموده و جمجمه  «وزیر دفاع آنوقت. لمر » "سپه ساالر شاه محمود خان صدراعظم 

سر او را گرفته و پیشانی اش را بوسیده گفت: خداوند ما مسلمان ها را که در حق این بزرگ مرد در سراسر جهان اسالم 

  19 جفا نمودیم ببخشاید.."

ع و و شجارند بخوبی میدانند که مردم افغانستان ِ مردمانی قوی همه اندیشمندانی که بر سجایای ابنای بشر آگاهی دا»

ملت با اراده ی هستند! و همیشه ثابت کرده اند که بر شرف خود غیور و بر دین و ایمان خود بسیار معتقد و پای بند 

سلیم دارد هرگز ت هستند و با همه تاریخ خود ثابت کرده اند که تا زمانی که دستان شان قدرت گرفتن شمشیر و تفنگ را

انها  اجانب بربیگانگان نمی شوند... ملت افغان ملتی هستند بسیار دلیر و جنگاور چنانچه تا کنون هرگز سلطه  سلطه

 تمتمه البیان فی التاریخ افغان « تحقق نیافته است!!

خویش خیانت می نماید. لعنت خدا باد بر کسی که بخاطر بیماری ای که در دل دارد، در حق کشور » سید می فرماید: 

لعنت خدا باد بر انسانی که ملتش را در برابر امتیازات پوچ و بیهوده می فروشد. لعنت خدا باد بر کسانی که بیگانگان 

را در سرزمین شان راه می دهند. محروم از شرافت اسالمی باد کسی که راه را برای آقِایی بیگانگان و مزدوری 

 20 "هموطنان خویش هموار می سازد

  

 

  

مقبره سید واالمقام در احاطه پوهنتون 

کابل بوده با سنگ مرمر سیاه افغانی 

و مرجع صاحب  تزئین گردیده است.

 دالن و خاصان میباشد.

 

 

 



 48   افغانستان در دموکراسی و مشروطیت گذاران بنیاد

 
 

48 
 

 گفتاری از سید افغان:

 خاموشی محرومیت از حق است 

 

 کمتر اتفاق می افتد که بدون توجه حقی بدست آید 

 

  سرزنش و علنا ستایش کند، سزاوار زندگانی نیستملتی که به حاکم خود محرمانه 

 

 "بهترین احتیاجی که شرق از شهریاران خود دارد، شهریار قوی و عادل است" 

 

 نا گفته نماند که غزل و پارچه های اشعار دری هم از سید افغان بیاد گار مانده است و مثنوی بنام ساقی نامه هم دارند :

 داستان خـوش آغازکنزنو   مغنی بیا لحن نو ساز کن  

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

 مه و خورشید شد از پرتو رویش به حجاب  نقاب چهره بر افگنده یار نگاری من از

 ای بسا عاشق دل داده که شد مست وخراب  پای کوبان و غزل خوان چو به بازار آ مـد

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

 ما را ز تو زین بیش دگر تاب جفا نیست  یار پری چهرۀ من در تو وفا نیـستای 

 دردی است محبت که درو هیچ شفا نیست   زا ر ای حب تو دایم که کشد عاقبتم

 

 مآخذ

 ]تنویر] 74ـ مرتضی مدرسی ــ سید جمال الدین افغان ــ ص  1

 37ص  1992نوید المان د سمبر ـ فریدون آدمیت ـ اندیشه های مرزا آقا خان ـ انتشارات  2

  38ـ عین ماخذ ص  3

  37ـ عین ماخذ ص  4

  47ـ عین ماخذ ص  6و  5

 Eli KDOURIE - Nouvelles Lumières sur Afghani et Abdhuh - Orient No 30 - 1964 Pـ  7

105 – 106 

 ،فرانسه1964سال  30ه ، شمار«شرق» مقاله علی کدوری ــ روشنائی جدید در باره افغانی وعبدو ــ مجله  

 21ص  2000ـ دکتورحلیم تنویر ـ تاریخ و روزنامه نگاری افغانستان ـ شـورای فرهنگی هالند سال  8

. 2005ـ خواجه بشیراحمد انصاری]مقاله] شیخ شهرما؛ مظهر آمیزش مقدس وملوث، اکتبر  9

http://afghanistannews.org/ansari.htm 

 42ـ فریدون آدمیت ص  10
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  Amin MAALOUF – Samarkand – édition du France loisirs Paris, 1988ـ  11

 47و  43ـ فریدون آدمیت صفحات  12

 ـ عیضاً. 13

ـ سید رمضان بوطی ـ بازخوانی برخی ابهامات درمورد زندگی وشخصیت سید جمال الدین افغانی ـ ترجمه از پاینده  14

 محمد، سایت انتر نتی .

  1998ای سیاسی در تاریخ افغانستان معاصرــ طبع پشاور سال ـ گوشه های ازقتله 15

16-260 Amin MAALOUFP  

  2010اکتبر  16ـ سایت فیس بوکی ــ افغان فیلسوف سید جمال الدین, شنبه  17

 عین مآخذــ  18

  23ـ تنویر ص  19

خواجه بشیر احمد انصاری ــ بمناسبت یكصد  157 –ـ جمال الدین األفغاني والثورة الشاملة تألیف السید یوسف ص  20

 ٤٥ ۀ مسلسلو دهمین سالروز وفات عالمه سید جمال الدین افغانى مصاحبه با سید جمال الدین افغانی ــ کابل ناتهـ شمار

 ۲۰۰۷ــ سال دوم، مارچ

 

* Benjamin Omar Le Sage :بنیامین عمر لوسیژ 

در ایالت مریلند متولد شد پدر و مادرش نظر به عشق بی ( 1883اول مارچ )از والدین فرانسوی االصل مقیم امریکا در 

برای اشتراک  (1895)پایان شان به شرق و فرهنگ آن و بخصوص ]عمر خیام] به او اسم عمر را هم افزوده بودند او در

ه آمد که در آنجا با ریچفورد پسر کاکای پدر کالنش مالقات و از آن طریق با سید افغان آشنا تولدی پدر کالنش، به فرانس

و به سفارش وی بدیدنش شتافت. او در جستجوی کتاب رباعیات خیام بقلم خودش بود که آنرا سراغ نمود اما با دریغ و 

در کشتی مشهور  (از خانواده قاجار ایران)بنیامین عمربا شهزاده شرین  (1912اپریل  15ـ  14)درد که در شبانگاه 

 تیتانیک بودند که آن فاجعه بزرگ صورت گرفت و اثر قلمی خیام در اعماق اوقیانوس اطلس مدفون شد.

 

 دموکراسی، حاکمیت مردم از دید 

 سید جمال الدین افغان و شاگردان

َ ال یُغَی ُِر َما بِقَْوٍم َحتَّى یُغَی ُِروا َما     بِأَنفُِسِهمْ  إِنَّ اَّللَّ

 دهند تغییر را خود حال آنان تا دهد نمى تغییر را قومى حال خدا حقیقت در

سید بارها به این آیه مبارکه استناد مینمود چنانچه درمقاله"چرا اسالم ضعیف شد"و اخیر رساله"رد علی الدهرین"آنرا در 

اخیر تحریر نموده است که هدف"تنویرعقول"و"تطهیر نفوس"است که اول مسلمین اصالح را از خود شروع نموده به 

 اول رخ آئینه )رح(شستشو نمایند و بقول حضرت موالنای بلخ  آموزش علوم و دانش بپردازند، و نفس خویشرا پاک و

بصیقل بزدایند] تا بتوانند حاکمیت خود را ایجاد نمایند هـدف کلی او بیداری ملل نسبت به حقوق و وظایف شان بوده تا 

سلطه و سطوت  "غنا و ثروت و امنیت و راحت و آنها بتوانند در دولت و حکومت نقش داشته باشند. چنانچه مینویـسد:

وقدرت و علو کلمه وعزت شان وشهرت هرامتی از امم و هر قبیله ای از قبائل، در آن بوده است که افراد آن امت متخلق 

به اخالق فاضله ومتصب به سجایای پسندیده بوده اند.استقامت اخالق واعتدال سجایای هرگز وجود نپذیرد اال به بصیرت 

 1ذیب ملکات آن"و بینائی وتعدیل قوای عقلیه ته
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در سفر به ایران خواهان نظام خالفتی یعنی بود، چنانچه طرحی قانون اساسی به ناصرالدین شاه قاجار نوشت اما وی  

بر آشفت و گفت : حضرت آ قا ! چگونه ممکن است من که شاه هـستم با کارگر و کشاورز در یک ردیف قرار بگیریم؟ 

تخت و تاج وعظمت شاهی و پایه سلطنت شما به صد ورفـرمان مشروطیت بهترو  "پادشاها، بدانید که سید بجواب گفت :

ازهم اکنون پایدار تر خواهد ماند. دانشمند، بزرگر، هنرمند در کشورمفید تر ازمقام وعظمت شما وامیران شمایند. سلطنت 

قراض است.ازمن بشنوید پیش قاجار با این همه قدرت استبدادی و جورو ستم حکام و فرمانروایان نا شایست رو به ان

  2ازآنکه وقت فوت شود وفـرصت از دست برود ایران باید حکومت مشروطه شود"

در روسیه ، تزار روس از وی علل اختالفش را با شاه ایران پرسید و افغانی بجواب گفت: "اختالف این بود که من اعتقاد 

با شاه است، چگونه پادشاهی راضی خواهد بود که تحت بحکومت شورائی داشتم ولی او مخالفت کرد، تـزارگفت : حق 

اعلیحضرت تزار ! من فکرمیکنم بهتر است میلیونها مردم کشور " ارادۀ کشاورزان مملکتش درآید؟ سید در پاسخ گفت :

 دوستان شاه خود باشند تا دشمنانی در کمین نشسته و در انتظار فرصت" 

"امید آن دارم که ب شاه که مردم را "سست اراده و نا آگاه" می دانست گفت: در دربار خدیو توفیق پاشا ]شاه مصر] بجوا

فرمانروای مملکت اجازه دهـند با آزادی و اخالص سخنم را بگویم . بی گمان ملت مصر مانند دیگر ملل از افراد سست 

ر از این منظر به ملت مصر اراده و نا آگا ه تهی نیست اما از وجود اشخاص عالم و خردمند نیز بی بهره نیست، پس اگ

نگاه کنید آنان نیز از همین روزن به شما نگاه خواهند کرد اگر نصیحت این مخلص را قبول کنید، ومردمان را از طریق 

شورا در مدیریت کشورشریک گردانید، و فرمان انتخابات و گزینش نمایندگان ملت را صادر کنید تا قوانین نوشته و 

اراده آن مقام اجرا گردد قطعاً برای دوام سلطنت و استواری تخت فرمان روائی شما بهتر و مفید  وضع و به نام شما و به

  3 تر خواهد بود"

درترکیه در دربارعبدالحمید با دانه های تسبیح خود مصروف بود و بازی مینمود وزیردربار بعد از بیرون رفتن شاه این 

"چگونه است که سلطان حق دارد با میلیونها انسان بازی کند اما جمال  :نکته را به سید گوشزد نمود در پاسخ شنید که 

الدین حق ندارد هر گونه بخواهد با تسبیح خود بازی کند"؟! وزیر با شنیدن این حرف ازترس سالون راترک گفته فرار 

م د. باری به عـبدالحمید هنمود. بدین گونه عمالً به درباریان به اثبات رسانید که ضد نظام مطلقه و دیکتاتوری می باش

برای تشکیل دولت شورائی سخن گفت که وی تظاهر به آمادگی نمود، باری دیگر سید برایش گفت : "قاطعیت و جدیت 

سلطان محمود را به کارگیر و نزد یکان خائنت را که حقایق جاری کشور را به اطالع تو نمی رسانند مجازات کن، پرده 

میان تودۀ مردم آشکارشو تا خائنان جرئت آشکار شدن پیدا نکنند، بـدان که بهترین نگهبان ها را ازخود کنار بزن، در 

ة أََجٌل فَإِذا جاَء أََجلُُهْم الیَْستَأِْخُروَن ساَعةً َو الیَْستَْقِدُموَن"]سوره اعراف ــ   4] 34آدمی اجل است"َو ِلُکّلِ أُم 

ی و نظام خودی را تشکیل دهند نه اینکه باالئی ها برایشان تحفه دهند با اینهمه سید نظرداشت که مردم آگاهانه دموکراس

 زیرا زمانیکه نخواهند آنرا دوباره از ایشان میگیرند.

از عقاید سید دریافتم که از یک سو باالرفتن سطح آگاهی افراد جامعه برای جلوگیری از استبداد ضروری است؛ از سوی 

یمی هر رژ»نویسد: دیگر، مقابلة مردم با نظام خودکامه و حاکمان مستبد، کاری اجتناب ناپذیر است. مرتضی مطهری می 

تواند جلوی استبداد را بگیرد شعور و آگاهی سیاسی و اجتماعی آنچه می ممکن است شکل استبداد پیدا کند. درنهایت امر 

مردم و نظارت آنها بر کار حاکم است. وقتی که چنین شعور و چنین احساس و چنین آگاهی در تودة مردم پیدا شد، آن 

  5«شود. وقت است که اژدهای سیاه استبداد در بند کشیده می

] درکشور خود و دوران حکومت سردار شاه محمود خان مالحظه 53ـ  1946ی ]واقعیت این طرح سید را در سالها

نمودیم که دولت یک سلسله آزادی ها بشمول انتخابات بلدیه ها ، پارلمان، تشکیل احزاب واجتماعات را داد مگر درپهلوی 

برادرش] به کمک عمال  آن از داخل دربار]هاشم خان صدراعظم قبلی، سردار داود وزیر دفاع و داخله و سرادر نعیم

شان با دسیسه ها و توطئه های گونا گون درجهت ناکامی وسرکوب آن تالش می نمودند و چون مردم آگاهانه آماده 

] دوباره 63ـ  1953] دههدموکراسی نبودند بعد ازکوتاه مدتی دولت داران اعطای شانرا واپس گرفتند و دیکتاتوری 

دیگر آن است که خانواده امتیاز باخته سلطنت با حرکت نظامی دهه مشروطه  نمونه 1352مسلط شد، کودتای سرطان 

 برداشتند.ه را سقوط دادند و در پنج سال هیچ گامی بسوی دموکراسی و آزادی بمردم ن

م کنند، هم از جهت نتایج و آثار و هتوزی رفتار می قسمی که خواندیم استبداد گران با دانش و دانشمند به دشمنی و کینه 

آورد و کند، چرا که فرومایگی خویش را به یاد می  زیرا مستبد، افراد برتر از خود را تحمل نمیبه خاطر نفس دانش؛ 

از این رو است که میان استبداد و دانش، جنگ « باشدها می  تر از همة سلطنتعلم را سلطنتی قوی »که  یابددر می 

فضل آزادی ا»ین پدیده برای استبداد گران غربی این است که مردم بدانند که انگیز تردایمی در میان خواهد بود. وحشت 
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آزادی را به عنوان معیار عزت و شرف و عظمت نفس بشناسند. همچنین مردم با حقوق خویش و است و  «از زندگی

 . های رفع ظلم را بیابند و به وظایف انسانی آگاهی یابند چگونگی حفظ آن آشنا شوند و راه

. ایشان در ادامة بحث خود پیرامون تأثیر استبداد بر دانش، افغان و رهروانش اهمیت فراوانی برای کتاب قائل بودندسید 

نهد و مفهوم توحید را به عنوان بزرگ راه برون رفت از فرهنگ و های خویش را بر کتاب می تمامی فشار و استدالل 

ستبداد افزاید رفع اکند. بر این اساس می بزرگ و قوی، برجسته می ساختار استبدادی، چه استبداد کوچک و ضعیف و چه 

بدون فراهم آمدن درکی مشترک از این پدیده، نا ممکن است. اما آنچه پس از آن اهمیت دارد، کوشش در راه دفع و رفع 

ت باال بردن درک استبداد در فرایندی تدریجی، مداوم و دراز مدت است. سید میگوید که بدون آموزش و پرورش در جه

 توان در مبارزه با استبداد کامیاب شد.و فهم مردم و ارتقاء صفات اخالقی مانند شجاعت، نمی

به  ، راهی«استبداد را به چه بدل کنند که امور مختل نشود» مبارزه با نظام استبدادی بدون اندیشیدن در این معنی که 

ریافته بودند که نفی استبداد تا مرز سرنگونی قدرت خود کامه، بدون رهایی و داد گری نخواهد گشود. سید و شاگردانش د

گاه حاصل است. از دیدتهیه و آماده کردن طرحی اثباتی به عنوان جای گزین نظام سیاسی استبدادی، تالشی دشوار اما بی 

فق یرا در صورتی که توارهروان سید نظام جایگزین باید با رأی همگان یا اکثریتی باالتر از سه چهارم شکل بگیرد، ز

 شناسند، از دموکراسیهمگانی فراهم نشود، فرجام کار مثبت نخواهد بود، و مردمی که نظام آزاد، برابر و قانونمند را نمی 

پیوندند.ودر همین زمینه به نقش پیشتازان اصالح سیاسی در راهنمایی مردم و گریزند و به صف استبداد گران می می 

در میان  «قواعد اساسی سیاسِی مناسب»کنند تا در پرتو هم اندیشی آنان، تگو میان نخبگان تأکید می همچنین ضرورت گف

 «. ملت از روی طبیعت مستعد گردیده تا قبول این قوانین نماید که خود حاکِم خویش باشد»مردم انتشار یابد و 

اگر از متن و بطن خود ملت نشأت نکند، مفهومی  نیروی پارلمانی» سید در رابطه پذیرش آگاهانه دموکراسی گفته بود: 

ندارد. هر پارلمانی که دراثر فرمان امیر و یا رئیس و یا هم نیروی خارجی روی کار آمده باشد باید یقین داشته باشد که 

  6«بقا و استمراریتش رهن ارادهً همان نیرو است.

ی افراد جامعه برای جلوگیری از استبداد ضروری است، سید و شاگردان معتقد بودند که از یک سو باالرفتن سطح آگاه

 از سوی دیگر، مقابله مردم با نظام خود کامه و حاکمان مستبد، کاری اجتناب ناپذیر است چنانچه گفته کواکبی گفته بود:

یاسی گاهی ستواند جلوی استبداد را بگیرد شعور و آهر رژیمی ممکن است شکل استبداد پیدا کند. درنهایت امر آنچه می»

و اجتماعی مردم و نظارت آنها بر کار حاکم است. وقتی که چنین شعور و چنین احساس و چنین آگاهی در تودة مردم پیدا 

 7شود"شد، آن وقت است که اژدهای سیاه استبداد در بند کشیده می

، حکومت پاسخگو را به اگر حکومتی عادل هم مورد پرسش و مواخذه ملت قرار نگیرد و مردم با غفلت و سستی خود

حال خود رها کنند، چنین حکومتی با شتاب جامة استبداد می پوشد و با گذشت زمان، آنگاه که چنین حکومتی از دو نیروی 

ترسناک ــ نادانی ملت از یک سو و سپاه و اردوی منظم از جانب دیگر برخوردار باشد، از شر استبداد آن خالصی 

 نخواهند یافت.

کند و چون هراس دارد از اینکه  ها و نباید های شخصی خود را بر ملت تحمیل می، ارادة فردی و باید حکمران مستبد

ی نماید.کواکبمردم آزادانه سخن بگویند و آزادانه حقوق خویش را مطالبه کنند، سکوت و خفقان را بر جامعه تحمیل می 

مردم به اراده خویش حکومت نماید، نه به اراده ایشان، و "حکمران مستبد در امورات  در این مورد، صریحاً گفته است:

باشد،  با هوای نفِس خود حکم کند در میان ایشان، نه به قانون شریعت؛ و چون خود، آگاهی دارد که غاصب و متعدی می

یا مطالبة ها نفوس گذارد که دهان ایشان بسته ماند و سخن گفتن از روی حق  الجرم پاشنة پای خویش بر دهان میلیون

  8 حق نتوانند"

نمونه این نوع اراده فردی و باید و نباید را در آغاز قرن بیستم کشور خود در نظام های عبدالرحمن خان، نادر خان و 

به شمول تنظیم های جهادی و هر دو مرحلۀ حاکمیت ح.د.خ. برادرش سردار هاشم خان،صدارت سردار داود خان، 

 طالبان مالحظه نمودیم. 

ت پارلمانی برای هـیچ ملتی نمی تواند ارزش حقیقی پیدا کند مگرهنگامی که ازدرون خود ملت برخاسته باشد و "قدر

تشکیل هر پارلمان که به امر پادشاه یا امیر و یا قدرت خارجی که فرمان و محرک اوست صورت گیرد، بی پایه خواهد 

باید کار را از عقول و نفوس آغاز کرد و در درجه دوم به بود و به اراده شخصی تشکیل دهنده آن بستگی پیدا میکند. 

 9حکومت پرداخت"
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کواکبی حق را به عنوان پدرــ آزادی را به عنوان مادر ــ عوام یا مردم را به عنوان کودکان یتیم خفته و دانشمندان جامعه 

گوید : کند، "از نقش عامل باز دارندگی در برابر خود کامه گان سخن می  را به عنوان برادران رشید این یتیمان یاد می

 اند استعداد جنگ، جنگ را مانعتبدان مجبورند آنان را به حساب آورند، چنان که گفته مظلومان اگر نیرومند باشند، مس» 

  10شود"

اگر اتباع یک کشور خیر و شر را بشناسند و توانایی پس زدن شر و پذیرش خیر را دارا باشند و بدانند که گفتار بدون 

خواهد اتباع او اد در امان باشند. اما مستبد می توانند از شر استبد کردار، بی حاصل و جز موجی در هوا نباشد، می

 مانند گوسفند به او فایده برسانند و مانند سگ فروتنی کنند و تملق بگویند، بدین گونه آنها راضی میباشند. 

 ناند یا مستبد پدید آمده که به مردم خدمت کند؟ رهنمود رهرواسید می پرسد که آیا مردم برای خدمت به مستبد خلق شده 

رعیت خردمند، وحشِی استبداد را با لجامی قید نماید؛ که در راه نگاه داری آن لجام، » سید در این میان آن است که : 

  11«جان خویش را بازد، از گزند او ایمن ماند و چون خواهد سرکشی کند، لجام بجنباند و اگر صولت آرد، او را بر بندد.

"اگر ملت دچارحاکم مستبد شد و کار ها و جریان  درعروة الوثقی نوشت : مستبد]االمه و سلطه الحاکم ال]سید درمقاله 

امور از طریق حل و عقد و مشورت و اعمال اراده عمومی صورت نگرفـت و حاکم هر طور که خواست عمل کرد، جز 

 متکی به اراده وشقاوت و بدبختی و ذلت وعقب ماندگی اجتماعی و علمی و فرهنگی و اقتصادی نیست... حاکم عادل و 

  12نظرعموم جامعه را به عدالت و رفاه و ترقی و سعادت خواهـد رساند"

سید معتقد بود که استبداد حتی بر اخالق مردم تاثیر دارد در نگاه کواکبی، استبداد اخالق پسندیده را در انسان به ضعف 

خویشان خود کینه ورزد، چرا که ایشان را یاور شود که انسان بر  کشاند. استبداد موجب می یا فساد یا نابودی می

شود که انسان کشور داند که در پی آسیب رساندن به او هستند. افزون به اینها، استبداد سبب می  استبداد گران می

شود که انسان از دوست داشتن خانوادۀ یابد که در وطن امنیت ندارد. استبداد باعث میخود را ترک کند؛ زیرا در می 

شود که انسان به دوستان نظر کند، زیرا به دوام این دوستی اطمینان ندارد. همچنین استبداد موجب می خویش صرف

 13.خود اعتماد نکند، چرا که ممکن است آنان مجبور شوند به وی آسیب بزنند و حتی وی را به قتل برسانند

ترین  عمیق است و شاید در نظر کواکبی استبداد عمیق تأثیرات ویرانگر و تباه کننده استبداد بر اخالق جامعه بسیار

کند، اگرچه آن را فقدان بدخویی گذارد. استبداد جوان مردی را زایل می  های فردی و اجتماعی می تأثیرات را بر ارزش

، احترام بزرگان خواند آموزد، اگرچه آن را اراده و اختیار میبرداری را از ترس و ُجبن به مردم می  ماند؛ فرمان می

کند؛ ادعای کاهش فسق و فجور از انگیزد، اگرچه آن را از روی میل و محبت معرفی می  را با کراهت و بغض بر می

ها از قبیل قتل و نماید؛ و سرانجام جریمه کند، اگرچه آنرا از راه پاکدامنی و دینداری می رهگذر عجز و ناتوانی می 

شود که این دهد، تا اینکه با دست کاری در آمار مدعی می د و آمار آن را کم نشان می کن ضرب و غیره را پنهان می

 14.اند جرایم اندک

های اخالقی به جای ها و قبح کند که ُحسن ای قلب و فاسد می های فردی و اجتماعی را به گونه استبداد، نظام ارزش 

ها بیش از همه،  نمایند. قربانی فروریختن نظام ارزشها زیبا می ها زشت و زشتی شوند، زیبایی یکدیگر نشانده می 

گیرند و در برابر فساد و ویران گری اند. واقعیت دردناک آن است که بسیاری از مردم با استبداد خو می های مردم  توده

ایشان »نقل از شاگردان سید: آورند بهدارد، سر تسلیم فرود می  آن و جفایی که در حق اخالق فردی و اجتماعی روا می

پذیر شدند و خود قبول نمودند که استبداد ایشان را معتقد ساخت تا طالب حق را فاجر و تارک آن را رضا داده فرمان 

مطیع و شکایت کنندة متّظلم را مفسد و باهوش دقیق را ملحد و گمنام بیچاره را پرهیز گاِر امین دانستند. همچنان که 

گزاری را فضولی و غیرت را عداوت و جوان مردی را سرکشی و حمیت را جنون و کردند تا نصیحت پیروی استبداد 

انسانیت را حماقت و رحمت را بیماری نام نهادند. و نیز با او ]استبداد[ همراهی کردند تا نفاق را سیاست و حیلت را تدبیر 

 15«و دنائت را لطف و پست فطرتی را خوش خویی شمردند.

 دهد. از این رو در نظامتر از آنان تنزل می سید عقیده دارند که استبداد انسان را در حد حیوانات و حتی پست  مکتبیان

شود. ناموس یعنی اخالق ها دریغ می  و به عنوان ضامن پای بندی به اخالق، از انسان ناموس"» استبدادی قانون به مثابه 

اگرچه پرستش کسی را جز پروردگار روا بودی، »اند: اندازه بلند است که گفته است. جایگاه اراده تا آن « اراده » همان 

اراده صفت ممیزۀ حیوان بر نبات است. پس حیوان صاحب اراده «. هر آئینه خردمندان پرستش اراده را اختیار کردندی

ندارد، حتی حقوق حیوان از او  رود. بر این اساس، انسانی که در چنگال استبداد اسیر است و از خود ارادهبه شمار می 

 16کند. سلب شده است تا چه رسد به حقوق انسان. در واقع او نه به فرمان ارادۀ خویش بلکه به فرمان مستبد رفتار می
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کند و بَد و زشت جامعه نظام استبدادی با فاسد کردن اخالق مردم، نیک های جامعه را به ریا کاری و نفاق مجبور می 

خواهند بگویند و بکنند و در عین حال از حساب پس های امن، هر چه می مندی از حاشیه دهد که با بهره را میدان می 

کنند.  گران را برمال میدهند و نه مظالم استبداد دادن و رسوا شدن مصون باشند. مردم از ترس، نه شهادت عادالنه می 

و ایمنی ندارند، قادر به نهی از منکرات نیستند. واعظان و خطیبان در نظام استبدادی، کسانی که غیرتمند اند اما قدرت 

در نظام استبدادی، غالباً از متملقین، چاپلوسان ریاکار برگزیده میشوند و کالم شان از تاثیر بدور است چون آن موعظه 

 و نصیحت که از اخالص و عمق قلب نباشد مانند تخم یا بذر مرده و نا کار آمد است.

توانند با ای دموکراتیک برخالف نظام استبدادی، یا به تعبیر سید و شاگردان در ادارة آزادی، مردم می در نظامه

پردازند، گونه که به نقد ضعفا می های اخالقی، نهی از منکرات کنند و همان برخورداری از ایمنی ها به عنوان انسان 

مت خویش بر صاحبان شوکت و رؤسا پرتاب" کنند و در امور تیرهای مال»اقویا را با شالِق انتقاد خویش بنوازند و 

القی هایی اختوانند انسان قضایی و نظم جامعه با حاکمان گفتگو نمایند. بنابر این، مردم فقط در نظام دموکراتیک می 

ود را در مطبوعات های اخالقی رفتار کنند و همچنان مردم آزاداند که بگویند و بنویسند و سخنان خ باشند، برمدار ارزش

بار است؛ اما سکوت در برابر نظمی زیان  های زشت بپرهیزند. ناامنی و بی بازتاب دهند، اما باید از تهمت و نسبت

تری دارد. محدود ساختن نظمی زیان افزون حاکمان و خود داری از پرسش گری از رهگذر محدود کردن آزادی، از بی 

چه کسی در باب حکمرانان ضامن نیست که یک موی قید و محاسبه را » شود: می  آزادی موجب سوء استفاده حاکمان

 17«زنجیری از آهن ساخته، دشمن طبیعی خودشان یعنی آزادی را خفه نمایند.

های دموکراتیک، وظیفة نظارت، پرسش گری و محاسبه امور سیاسی جامعه به شود که در نظام  کواکبی یادآور می

شود تا در کار حاکمان به دقت نظاره کنند و در امر به نیکی و باز داشتن از بدی  ارلمان] واگذار مینمایندگان مردم ]پ

 کند که :اه میای از قرآن همربکوشند. او این سخن خود را با ذکر آیه

ةٌ یْدُعوَن إِلَى اْلَخیِر َویأُْمُروَن ِباْلَمْعُروِف َویْنَهْوَن »   .104ــ  3آل عمران « َعِن اْلُمْنَکرِ َوْلتَُکْن ِمْنُکْم أُمَّ

 « باید گروهی از شما باشند که دعوت نمایند به سوی خیر و امر به نیکی و نهی نمایند از بدی » 

از نظر رهروان سید افغان نافهمی و ابلهی عوام به زهر می ماند زیرا اینان برای حاکمان خود جایگاه الهی و قدسی 

دانند و یا نهند و یا وی را سایۀ خداوند در زمین می ی که دست خداوند را برفراز دل او میشوند، به این معن قائل می

 18ظالم شمشیر خداست. نخست با او انتقام جوید و سپس از خوِد او انتقام کشد"»: این باور را اشاعه میدهند که

ر نظام استبدادی، یعنی نظامی که اختیار از دیدگاه کواکبی، تربیت چیزی جز علم و عمل نیست. به این معنی، تربیت د

کارهای مردم در دست استبداد گران باشد، حاصل نخواهد شد؛ زیرا استبداد از رهگذر تبلیغ و تلقین، مردم را مجبور 

گویی را مباح شمارند و تزویر و فریب و نفاق را پذیرا شوند و این همه را قبیح ندانند. در نظام  کند تا دروغمی 

تربیت صحیح در »، برند. از این رومی الضمیر به سر ها همانند اسیران در ترس و کتمان ما فی  دی، انساناستبدا

 19عهد استبداد، نه مقصود است و نه مقدور"

می آموخت که نخست عقل را برای تشخیص و تمییز آماده ساخت، سپس نیکو فهمیدن و آنگاه تمرین  شسید به شاگردان

ن به خوبی اقتدا جستن و سپس استمرار بخشیدن. هرگاه طی چنین منازلی به علت سلطة نظام استبدادی کردن و بعد از آ

آرد، برطرف سازند و بعد از آن مواظب  ها فشار همی میسر نشد، بر خردمندان است که سعی نمایند تا مانعی که بر عقل

های تربیت عقالنی بر مدار علم و عمل فراهم  زمینه تربیت جامعه شوند به این ترتیب، تا نظام استبدادی فرو نپاشد،

 نخواهد شد. 

توان در میان اهل این، می  بنابر 20«در نزد او مستبد تقّرب نیابد مگر نادان عاجز یا خبیث خائن.» کواکبی مینوسد که 

گزینند و شرافت آزادگی و استقالل از نظام سیاسی دانش سفلگانی را یافت که حقارت خدمت به استبداد گران را بر می 

 نهند. اینان درماندگان نادان یا خیانت پیشه گانی هستند که خیانت در سرشت آنان راه یافته است.  خود کامه را وا می

استبداد  عات خود، دارای صفتسلطنت مستبده، بالطبع نسبت به تمامی فرو» این دیدگاه واقع گرایانه که  کواکبی با طرح

، از مستبد اعظم گرفته تا پلیس و فراش و جاروکش به ــ اهل نظر و اهل تمیز یادآور میشود که گمان نبرند با ملتزم «باشد

ز ننگ همکاری با خود کامگی بگریزند و دامن خویش از آلودگی توانند اشدن به نظام استبدادی و مستبدان اعظم، می 

های خوان قربانی ملت را  سخت حریص اند که ریزه»استبداد فرو چینند. اینان از جنس خودکامه و دولت او هستند و 

  21بخورند و بدین صفات، ایشان از مستبد و مستبد از ایشان ایمن گردند"
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اند  دارند. اینان سوخت مناسبی برای ماشین قدرت استبداد داد گران اند و او را پاس میاین بزرگان دروغین، کارگر استب

و « آرایی نمایدتر لشکر  تر باشد، محتاج گردد که از بزرگان دروغین افزونهر قدر مستبد به ستم کاری حریص »و 

ا هر یکی ر»و « ین و وجدان یافت نشودترین سفلگان انتخاب کند که در نزد ایشان اثری از دآن لشکر را از پست »

  22«تر باشد، وظیفه افزون و قرب و مرتبه بلندتر بُود. که سفله طلبی افزون

 محزومی ازسید پرسید بین مرد م شایع است که شما معتقدید که شرقیان نیازمند مستبد عادل اند؟ سید در پاسخ گفت:

عدل و استبداد آشتی برقرار کرد؟ بعد افزود بهترین حالت حاکم و "جمع این دو جمع اضداد است، چگونه میتوان بین 

 23زمامدار"قدرت" و"عدالت" است، نه ناتوانی و عدالت است و نه قدرتمندی و ستمگری"

پندارند قرآن با استبداد به میان آدمیان آمده و استبداد سیاسی را تأیید کرده است، به راه آنانی که می دراندیشة کواکبی، 

ز کم یارانی اآرایند تا با خداوند شریک شوند و دست روند، اما مستبدین سیاسی، خود را به صفات قدسی می  می خطا

  24 آورند تا بتوانند مستبد را به نام خداوند در ستمگری یاری دهند اهل دین در میان خود فراهم می

داد و زایش عدل و برابری است. از این روبر اصل آموزه هایی در نفی استبافزاید که قرآن سرشار از آموزه کواکبی می 

« َما ُکْنُت قَاِطعَةً أَْمًرا َحتَّى تَْشَهدُونِ »گوید :نشیند و به آنان می ت میقرآنی، بلقیس ملکه سبا با بزرگان قوم خود به مشور

گیرد که پادشاهان  و نتیجه میام !"امن هیچ کار مهمی را بدون حضور ]و مشورت] شما انجام نداده »  3۲ــ 27نمل، 

 باید با بزرگان قوم و اهل خبره و دانش مشورت کنند. 

سید روی مردم وتوده های جامعه همیشه متکی و نقش کارگر و دهقان صنعت گر و پیشه ور و دیگران را در تمدن بیشتر 

د نخواهد بود مگر اینکه از دل "قانون اساسی و حکـومت پارلمانی مفی میدانست روی همین اندیشه است که میگفت :

ملت جوشیده باشد"در جائی دیگر میگوید :"فرض کنید یک مجلـس نمایندگی تشکیل شود و حزب چپ درآن هیچ فعالیت 

و نقشی نداشته باشد، خواهید دید که تمامی نمایندگان و اعضای مجلس به حزب دست راستی خواهند پیوست، و تمامی 

عمل خواهند کرد ... در میابید که اگر نماینده ای از وطن دفاع کند و یا از زمامدار باز  آنها به مثابۀ کوران وکران

 25خواست نماید، به بی ادبی یا سوء نیت و بد عملی و گستاخی متهم خواهد شد"

 تاریخ کشورما بیاد دارد که در دوره هفت شورای ملی نمایندگان مردمی چون غالم محمد غبار، عبدالرحمن محمودی،

خال محمد خسته، سید محمد دهقان،عبدالقیوم مقری، سید سعد الدین بها و دیگران نه تنها از جانب گماشته گان دولتی به 

باد اتهام، ناسزا دشنام قرار میگرفتند بلکه هللا میرخان وکیل تنی با چاقو به غبار، محمودی و مقری حمله نموده، و حلقۀ 

عبور دکتورمحمودی را سد نموده با توهین و تحقیر و دشنام او را لت کوب نمودند سردار محمد داود خان شامگاهان راه 

 و بعداً حسن شرق و همدستان گماشتگان دیگر سردار داود خان پالن اختطاف و سو قصد بجان وی را نمودند.

شده و در آغاز احزاب سیاسی شرق هم درد است و هم درمان. احزاب سیاسی غالباً بخاطر آزادی و استقالل تشکیل »

امرهمه باهم دوست ا ند ولی درنهایت امر همه دشمن می شوند ... ملت با دیدن برنامهً احزاب و وعده های دور و نزدیک 

آنها خرسند شده و از آنها حمایت می نمایند ولی سپس رهبران احزاب مبتال به خود خواهی و افزون طلبی شده ومصلحت 

 ،ی کناره گیری و خود را جمع نمودهموده و از همین جا است که مردم ازاحزاب سیاسفع شخصی خویش نملت را فدای منا

 26«یا حزب را رها میکنند و یا هم اینکه دشمن حزب مذکور می شوند.

ق] اسماعیل مجلس شورا را در  1283"در ]سال  محمد عبدو اوضاع مصر قبل از انقالب را چنین ارزیابی مینماید :

حق آن بود که مردم را به مسولیت شان در تشخیص و تعین مصالح کشور آگاه میکردند و به آنان  مصر بنیاد نهاد اما

میگفت که رای و نظرشان محترم و موثر است، ولی کسی ازمردم و حتی نمایندگان مجلس ندانست که چنین حقی دارند 

ذار مجلس هم در آئین نامه مجلس و هم درعمل، و با اراده آنها این مجلس تشکیل شده است. دلیل این امر آن بود که بنیانگ

قید و بندهائی اعمال کرده بود که راهی جزهمان راهی که حکومت و حاکم میخواست، پیموده نمیشد، زیرا با کوچکترین 

  27حرکت و یا گفتن کلمه ای تبعید و مرگ و یا مصادرۀ اموال در انتظار بود"

 سبی نمیرسد، مگر آنکه صراحتها بسیار گـردد و پرده پوشی ها کم شود"آدمی به کمال ن"سید افغان گفته بود که :

استبداد صفت حکمرانی است مطلق العنان که در امورات رعیت چنان که خود خواهد تصرف نماید، » از نظر کواکبی، 

بدون ترس وبیم از حساب و عقابی محقق" او منشأ استبداد را عدم التزام حکمران به معیارهای شریعت، قانون و یا ارادة 

لبه یا انتخاب و چه جمعی باشد و چه مشروطه. داند، چه این حکمرانی فردی باشد، چه موروثی، یا از راه غملت می

هرگاه حکمرانان به قانون گردن نگذارند و قانون گذاران خود را در برابر ملت مسئول ندانند و ملت با نظارت و پرسش 

سلطنت از هر قسمی که باشد از وصف » گری و حساب گیری آشنا نباشد، استبداد حاکم خواهد بود. جان کالم آنکه:
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او معتقد است که ذهن و ضمیر انسان از «. د خارج نشود تا در تحت مراقبت شدید و محاسبة بی مسامحه نباشداستبدا

های مردم توانند بر اندیشه ها نمی هرگونه دخالت، تحمیل و محدودیت بیرونی، آزاد است. بر این اساس، حکومت 

های ها و آداب عمومی از راه لی، زبان رسمی، سنت ها در تحکیم همبستگی قومی و م فرمانروایی کنند. کار حکومت

ها حق ندارند در کار دین دخالت ورزند، چرا که قلمرو دین و دینداری شود. پس حکومت آمیز خالصه می مسالمت 

دهد. در اندیشه سیاسی کواکبی دین و سیاست ها را تشکیل می خارج از عرصه بیرونی است که حدود دخالت حکومت 

هللا"و اال اله ال »دیگر جدا نیستند، اما دو نهاد دین و سیاست وظایفی جدا از یکدیگر دارند. کواکبی، ایمان به دو شعار از یک

داند. او از این رو به کتاب و  هللا"را موجب آزادی و استقالل مسلمانان از هرگونه قدرت مبتنی بر شر میرسولمحمد »

او از کتاب و سنت، حکایت از آن دارد که فلسفه سیاسی و ساختارهای حکومتی را  کند، برداشت سنت نبوی تأکید می

مندی از توان به طور مستقیم از دین اخذ کرد. حکومت خوب و کارآمد از نظر کواکبی بر مدار امنیت در بهره نمی 

ع بر خوردار است، قدرت جسم، روح، آزادی، حاکمیت و برابری استوار است. در این حکومت، آزادی از جایگاهی رفی

کنند. چنین حکومتی در یک کالم، اند، و بر کار حکومت نظارت و مراقبت می حکومت محدود است، مردم قانون گذار

 نظام دموکراتیک است. 

"در اندیشه سیاسی رشید رضا امور سیاسی و اجتماعی و اقتصادی حکومت توسط یک قانون اساسی که اصول کلی اش 

و سنت و تجربه تاریخی خلفای راشدین است تنظیم خواهدشد. از آنجا که اجتهاد صفت الزمه همه اندیشه ملهم از قرآن 

های حقوقی و قانونی ست ، محتمل نیست که آن منابع اولیه ، موانع عبور ناپذیری در پیش پای اقداماتی ایجاد کند که 

 -خلیفه یا امام –با قرار دادن این شرط که رئیس حکومت برای باال بردن رفاه جامعه انجام می گیرد. این مساله بعدها 

 28خود باید مجتهد باشد و از اهل حل و عقد هم برا یا افزودن به توان فقهی خود کمک بگیرد تایید بیشتری یافت"

کشور ما هم صدها حزب سیاسی و صدها جریده و روزنامه چاپی و انترنتی نشر و به صدها هزارن  دو دهه اخیردر 

 هل"ساده و س» اله و تبصره سیاسی در آن جا دارند که ما به نویسندگان خود بگوئیم آنچه بیشتر ظرورت داریم که مق

بنویسند که منافع ملی و یگانه گی ملی چیست؟ وطن چگونه آبادی و آزادی باشد؟ به عوض تفرقه افکنی، زهرپاشی و 

 .ه شوم آن را دیدیم، که نتیجتخریب و تحریف حقایق و دفاع از جهل و بربریت

از بد ترین بیماریهای شرق، بیماری اختالف مردم آن و تشتت افکار آنها است. آنها در امر اتحاد با هم » سید میگفت:

 29« اختالف دارند و در تأیید ا ختالف با همدیگر متحداند. آنها اتحاد نموده اند كه اتحاد نكنند.

اجتهاد می پرداخت یکبار در محفلی از قاضی ابوالفضل عیاض فقه نامدار مالکی نقل سید از تقلید بیزار بود و همواره به 

"سبحان هللا ! قاضی عیاض به اندازه فهم و درک و عقل  قولی شده و آنرا سند گفتۀ او قرار دادند اما سید برآشفت و گفت :

سخنان قاضی عیاض و دیگر بزرگان به خود و متناسب زمانش گفته است. اکنون آیا کسی حق ندارد سخنی بگوید که از 

حق و صواب نزدیکتر باشد اگر قاضی عیاض و امثال او بخود حق میدادند دست به استنباد بزنند با عقاید پیشینیا ن 

مخالفت کنند و آرائی متناسب با زمان خود شان ابراز نمایند، پس چرا ما حق نداشته باشیم سخنی مطابق با زمانمان 

ه که باب اجتهاد مسدود است و به چه دلیل بسته شده است؟ کدام امام و پیشوای گفته است پس از من کسی بگوئیم؟ یعنی چ

حق ندارد در دین تفقه و اجتهاد کنند و یا چه کسی ادعا کرده است که بعد از من کسی حق ندارد از قرآن استفاده کند و 

یازهای زمان استنباط حکم کند؟ امامان برجسته اجتهاد کردند به استناد احادیث صحیح و قیاسی و سازگار با علوم عصرو ن

و کار شان درست بود، اما این درست نیست که بگوئیم آنان از تمامی اسرار قرآن آگاه بودند، اجتهاد آنان در مقایسه با 

  30قرآن مانند قطره ای است بهر یک از بنده گانش که خواست اعطا میکند"
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 22در  و] در روستایی از اطراف طرابلس)لبنان(، ۱۹۳۵اوت  ۲۲ - ۱۸۶۵سپتامبر  ۲۳] :رضا رشید محمد شیخ 

چرا که انتقادات رشید رضا همیشه متوجه علما و جوامع علمای سنتی و قدیمی بود،  در قاهره وفات نمود. 1935اگست 

خوانده که از مرکز قدرت در حکومت های جدید فاصله گرفته اند و از مسایل « جماعات القدیمه»او آنها را با عنوان 

 «یة الفقهاء و الجامدینحزب حشو» سیاسی عصر خود بی خبر هستند. او در تعبیری سراسر طعنه و کنایه آنها را 

مثال او درباب عجز  خوانده که تنها امر مهم برایشان بیعت با سلطان است، خواه آن سلطان عاجز باشد و خواه مستبد.

  سلطان، 

"آیا این بیعت با سطان نشانه عجز این شیوخ از اداره امور دولت و نیز ناتوانی از اظهار کفایت در دین و اصول اعتقاد 

 ست؟ آیا به راستی باید آنها را ائمه شرع و اهل حل عقد خواند؟اسالم نی
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 حقوق زن و حجاب از دیدگاه سید و شاگردان و رهروان شان

سید میگویند در آفرینش از نظر عقل و خرد تفاوتی بین این دو جنس ]زن و مرد] هرگز وجود ندارد، و بدینگونه نیست 

باشند، تفاوت مرد و زن این است که مرد مسئولیت تربیت خانواده و اختیار که مرد یک سر و زن نیمی از آنرا داشته 

طالق زن را دارد و زن نیز مسئول اداره خانه و پرورش فرزندان میباشد. در این میان، وظائف و کارهای زن از مرد 

گز دیده و هرنتقادی می مهمتر و حساس تراست، بدین گونه سید افغان و محمد عبدو سنت دینی در عصر خود را با دیده ا

که  دهد که در پهلوی اینپذیرفتند. همچنین رویکرد آنها نسبت به حقوق زنان در اسالم نشان می ها را دربست نه می  آن

با میراث فقهی و فکری مسلمانان به خوبی آشنایی داشتند، تحوالت فرهنگی و فکری به وجود آمده در غرب را هم نادیده 

 گرفتند. د و آن را در هنگام استنباط احکام شرعی جداً در نظر میانگاشتن نه می

به چاپ سپرد ــ یکی از  تفسیر المنار"»تفسیری جدید از قرآن ــ که رشید رضا آن را در مجموعه ای مستقل با عنوان 

 اقدام های محمد عبده در این مسیر است. وی در تفسیرش به دو مسئله ی مهم اشاره می کند:

 رابری کامل زن و مرد در ارزش های انسانی.یکی ب 

 

 و دیگری ضرورت پشت سر نهادن چند همسری با اجتهاد در فهم آیات الهی .  

 " استناد می کند: 1النساء »او در موضوع برابری انسانی زن و مرد به نخستین آیه ی سوره ی 

ن ن ْفٍس َواِحدَةٍ َوَخلََق ِمْنَها َزْوَجَها َوَبث  ِمْنهُ  َما ِرَجاالً َكثِیراً َونَِساء َوات قُواْ اَّلّلَ ال ِذي } یَا أَیَُّها الن اُس ات قُواْ َرب ُكُم ال ِذي َخلَقَُكم ّمِ

 تََساءلُوَن بِِه َواألَْرَحاَم إِن  اَّلّلَ َكاَن َعلَْیُكْم َرقِیباً{. 

آفرید و جفتش را ]نیز[ از او « نفسی واحد»ای مردم، از پروردگار تان که شما را از 

پدید آورد و از آن دو، مرد و زنان بسیار پراکند، پروا دارید؛ و از خدایی که به ]نام[ 

ه خدا او از همدیگر درخواست می کنید پروا کنید؛ و زنهار از خویشاوندان مبرید ک

 است. همواره بر شما نگهبان

آن گاه می گوید: آفریده شدن از نفس واحد به معنای آفریده شدن از جنس واحد است. 

بنابر این، مرد همانند زن و زن همانند مرد است. چنان که در آیه ی بیست و یکم سوره 

 الروم آمده است:

 إِلَْیَها َوَجعََل بَْینَُكْم َمَود ةً َوَرْحَمةً { } َوِمْن آَیَاتِِه أَْن َخلََق لَُكْم ِمْن أَْنفُِسُكْم أَْزَواًجا ِلتَْسُكنُوا

  21ـ الروم ـ  30سوره 

 و دوستى تان میان و گیرید آرام بدانها تا آفرید شما براى همسرانى خودتان[ نوع] از اینكه او هاى نشانه از و»ترجمه  

 « است هایى نشانه قطعا اندیشند مى كه مردمى براى[ نعمت] این در آرى نهاد رحمت

سید معتقد است که جامعه به همکاری و همیاری هر دو اداره میشود. هنگامی زنی بی سرپرست است و ناچار است در 

 خارج از خانه کار کند، اشکالی ندارد که بکار بپردازد ولی به شرط اینکه پاکدامنی و شرافتش را حفظ کند آنگاه افزود:

 اسما رسمیه طرزی 

 

 "اشکالی ندارد زن بی حجاب ظاهر شود اما شرط آن است که مایه فساد و گناه نباشد"از نظر من هیچ 

مسلمانان اگر به زنان اجازه تحصیل را ندهند، از ضعف، جاهلیت و رسوایی نجات نه می یابند. طفل درآغوش مادر "

ن است که درآن طفل از مسائل خود تعلیم ابتدائی، تفکر و اخالق را فرا میگیرد و آغوش مادر اولین مدرسه فطری انسا

دین و دنیا آگاه میگردد و اخالق و شخصیت اش شکل میگیرد ... اگر مادر جاهل، کند ذهن و بی بهره از علم باشد و 

با وجود موجودیت مردان الیق و کاردان و جامعه مرفه و آباد، این نعمات هیچگاه به نسل بعدی انتقال نه می یابد و 

عر ذلت فرو خواهد غلطید . در عرصه جهان وقتی یک نسل رو به نا بودی میرود ، اگر اطفال تمام ملت بزودی در ق

شان از مادران خود تعلیم و تربیت درست ندیده باشند، قادر نخواهد بود افتخارات خانوادگی و ملی خودش را حفظ 

  1نمایند"
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الفغانی "محمد عبدو به تاسی از ارشادات عالمه زمان حضرت سید جمال الدین ا

حجاب را پست ترین شکل بردگی میداند و ادعا دارد که در شریعت غرای محمدی، 

هیچ متنی وجود ندارد که استعمال چادر را به قسمی که امروز مروج است توجیه 

  2نماید"

بر  "آزادی زنان" در کتابش بنام 1899قاسم امین پرچمدار دیگری از مکتب سید در

"آنرا شرط ضروری برای کسب تساوی در دیگر شئون تربیت زنان تاکید میکرد و

زندگی میدانست. وی حجاب زنان را شوم خواند و خواهان تاویل مجدد قرآن گردید. 

وی مصر بود که با آزاد شدن زنان، جامعه اسالمی میتواند آزاد شود و جامعه آزاد 

در ممالک  آنست که همه اعضای آن آزاد باشد... قیود و محرومیت هایی که بر زنان

اسالمی وجود دارد مبتنی بر قرآن و احادیث معتبر نیست بلکه از زن ستیزی 

فرهنگ عرب و حتی بقایای دوره جاهلیت نشات کرده است حالت افراطی اثرات 

 3فرهنگ عرب در کیش وهابیت دیده میشود"

 انزن جایگاه شناخت برای منابع ترین اصلی که )ص(پیغمبر  احادیث و قرآنگرچند 

 خواندمی فرا زنان تکریم و توجه به را پیروانش اسالم، و است شده دانسته اسالم در

 مذاهب و جوامع در زنان اهمیت و موقعیت ، امااست قائل مردان کنار در احترام و منزلت در یکسانی جایگاه آنان برای و

 و تاریخی عادات هاسنت در ریشه تواندمی هاتفاوت این از بسیاری. است متفاوت بسیار کشور های اسالمی مختلف

 تهوی آنان به که است مشترک عاملی اسالم به آنان اعتقاد حال این با. باشد داشته مختلف جوامع در متنوع هایفرهنگ

بغه صحتی حفظ آن  متاسفانه در جوامع اسالمی امروزی عادات و بعضاً اعتقادات خرافی گذشته و و اما.بخشدمی مشترکی

به پول و مقام  بیعت برایشان مهم امر تنها که «القدیمه جماعات»بقول همرزمان سید  روحانیت و مذهبی دادن و هم دینی

 را منکرات و مناهی همگی" حتی و ظالم باشد، یا فاسد و مستبد خواه سلطان آنکه  است،و شاهان  نالطیس ومنزلت و

در تاریخ تمامی جوامع اسالمی بخصوص کشور ما به مالحظه باشد، که هزاران مثال از آن  نموده" واجب بلکه جائز

  .رسیده است

افغانستان به حیث علم بردار نهضت نسوان در جهان اسالم در آغاز قرن بیست راه و مکتب سید را دنبال نموده، شیر 

خانم روح افزا خانم محمود طرزی، ملکه ثریا خانم اعلیحضرت امان هللا خان، زنانی چون خانم اسما رسمیه طرزی 

معلمات اولین مکتب مستورات و صد ها زن افغان که با پرداخت  ،طرزیدختر محمود ، خیریه منشیه برادر زاده طرزی

، یاد شان جاودان و روح شان اعانه نقدی و حتی زیورات شان در تعمیم معارف سهم گرفتند نام برده و ا افتخار نمود

هر فرد انسان که کلمه طیبه بگوید و :"یه اولین نشریه زنان افغان می خوانیم که شاد باد. در ارشاد النسوان دوره امان

  4بدل بران ایمان بیاورد آزاد میباشد. یعنی در قید و بندگی هیچکس نمی درآید و خرید و فروش نمیشود"

رزی اسما رسمیه ط یریتاولین نشریه بیدار گر زن در آسیای مرکزی است که به مد ارشاد النسوان"»باید یاد آور شد که 

خانم محمود طرزی و سر محرر خانم روح افزا برادر زاده طرزی نشر می گردید. در این اخبار روشنگر در پهلوی 

اخبار داخلی و خارجی، و مقاالتی در رابطه طرز صحبت، اخالق، آشپزی، خیاطی، تربیت طفل، امور خانه، طرز 

موضوع صورت « حسن و جمال»به مالحظه می رسد. در مقاله « نانخوبی های خوب ز»معاشرت و هم عناوینی چون 

ظاهری و صورت باطنی مورد بحث قرار داده شده که زیبائی ظاهری بدون زیبائی باطنی یعنی روش نیکو و اخالق 

ان وای دختران پاک وطن صفا ناک ! ما طایفه نس»و بدین گونه در ادامه می نویسند: « هیچ بها و ارزشی ندارد» حسنه 

بیچاره همگی به مقبولی ساختگی یعنی استعمال رنگ و روغن مبتال هستیم و تجربتاً عرض میکنم که همین سرخی ها و 

سفیده ها .... که از خارج به وطن عزیز ما میآید به عوض آن زر و دینار .... ما را می برند به جز از ضرر و خسارات 

هاو سیما های خدا داد .... را با چنین رنگها و بو های ضرر ناک موقتی دیگر هیچ فایده ندارد.... پوست خلقتی چهره 

  5خراب نسازید"

برنامه اصالحات شاه امان هللا خان به جنبش زنان رمق تازه بخشید و زنان به تشویق شاه و راهنمائی ملکه ثریا به 

نمودند. اولین جریده اختصاصی زنان بنام فعالیتهای اجتماعی ـ سیاسی به صورت متشکل و منسجم برای اولین بار آغاز 

دوازده نفر از وکالء زنان کابل اداره ء »که « انجمن حمایت نسوان»ارشاد النسوان"و هم نخستین سازمان زنان بنام »

در »در همین دوره بنیاد گذاری شد. مکتب عمومی نسوان برای بار اول بنام مکتب تدبیر منزل « انجمن را بدست داشتند

های  تأسیس گردید. ملکه ثریا برای دفاع از حقوق زنان، فعالیت« اغ علیمردان به معلمی معلمات جرمنی و ترکی محله ب

 ، در سخنرانی۱۹۲۶توان کار در بخش تعلیم و تربیت زنان را ذکر کرد. در هایش می  مستمری نمود که از جمله تالش
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مام ما ]زنان[ باید برای پیشرفت ملت ما کار کنیم و این بدون داشتن "تاش به مناسب هفتمین جشن استقالل افغانستان گفت:

همچنان شاه امان هللا به منظور تعمیم علم و معارف میان زنان و دختران در سرتاسر افغانستان   پذیر نیست" علم امکان

شاه »ر این زمینه چنین مینویسد:تصمیم گرفت تا مکاتب نسوان را در والیات کشور نیز ایجاد نماید. میر غالم محمد غبار د

در چمن ستور کابل مجلس بزرگی از مامورین ملکی و نظامی و یک عده  1928امان هللا بعد از ختم لویه جرگه سال 

رجال دیگر را تشکیل کرد و شخصاً پرو گرام آینده حکومت را تشریح و منجمله تأسیس مکاتب زنانه را در تمام کشور 

در همین مجلس بزرگ بود که اولین گروپ دختران که راهی ترکیه جهت تحصیالت عالی بودند هدف دولت اعالم نمود. 

  6 «با شاه و سایر ارکان دولتی خداحافظی نمودند.

تعلیماتی را که امان هللا خان با آرزوی باسواد شدن اطفال پسر جامعه می خواست عملی نماید، برایش بسنده نبود که شامل 

اً سعی به عمل آورد که دختران خورد سال هم آماده برای داخل شدن به مکتب شده درس بخوانند. دختران نباشد. بناع

کودکانی که در منازل و با انواع محرومیت و محدودیت درس میخواندند به مکتب راه یافتند. مخالفین تعلیم نسوان در لویه 

رون خانه درس به خوانند. امان هللا خان خواست با جرگهً پغمان به شاه فشار آوردند که دختران نباید در مکتب و بی

استدالل و روشنگری وکالء لویه جرگه را که مخالف اصالحات بودند، متقاعد کند که این همه توجه به درس و مکتب 

 ضد اسالمی نیست.

، درا که عقیده داشتن ، دالیل آنهااما جبهه مخالف، درخواست کتبی را تهیه و عنوانی شاه در لویه جرگه سپردند. این سند 

مکتب رفتن دختران غیر اسالمی است ، به عنوان تعبیر و تفسیر برخی از علمای دینی آن دوران از اسالم و برداشت 

 ایشان را از موضوع درس خواندن بخوبی نشان میدهد. این است درخواست آنها : 

 "ضرورت تعلیم نسوان در نشیمن های شان

لت افغانستان به حضور اعلیحضرت غازی مان عریضه پردازیم که چون ذات همایونی جهت ما علما و سادات و مشایخ م

رفاهیت و ترقی ملت و دولت جد و جهد بلیغی را به کار برده و مي برند حتی که از کمال توجهات عالیه ، شاهانه شان 

را پاینده داشته باشد که همواره  مکتب مستورات را نیز مقرر کرده اند ، هللا تبارک و تعالی وجود مبارک اعلیحضرت

ترقیات ملت و دولت را ملحوظ داشته اند. اما اقرار مسایل مسلمه و روایات مفتی به فقه شریف بایستی تعلیم و تحصیل 

نسوان را درخانه های خود از اقارب محرم شان باشد تا از آن تعلیم دیني که فرض منصبی ما ملت اسالم است محروم 

آن از شریعت پروری اولی االمر خود مختار غیور ما ، امید میشود که تعلیم جمعیت نسوان در مکتب ها نمانند. بنابر 

نشود، تا مسئله حجاب و ستر که یک فرض ضروریست برای نسوان اسالمی خوبتر و بهتر شود. آنچه معلومات شرعیه 

واال تسلی بر نوشتۀ مایان بشود بهتر ، و که در این موضوع به نزد این خادمان دین مبین بود عرض شد ، اگر حضور 

 اال در این مسئله از دیگر علمای اسالمی ممالک خارجه هم معلومات وافره و فتوا های موثقه را حاصل فرمایند"

 شاه گر چند مجبور به توقف موقت این روند شد با آنهم در آن جلسه استدالل نمود که:

نیز برای تعلیم مستحن ]پسندیده] نیست، بالفعل ما در این مفکورهً تان با شما  "اکنون شما علما مي گویید که خروج صبیات

محض مراعات شرع شریف متفقیم ، اما گمان نمی کنم که دیگر علمای عالم اسالم و فضالی هند ، سند ، مصر، مکهً 

ریه با شما متّفق باشند، زیرا که معظمه، مدینهً منوره ، شام ، بیت المقدس ، بغداد ، بصره ، کوفه و ترکیه در در این نظ

در هر یکی از این بالد معظمهً اسالمی به تعداد غیر واحده مکاتب اناثیه 

موجود است... خودم بالفعل بر طبق مفکورهً همین حضرات تعلیم صبیات 

  7را درخانه هاي شان امر و اراده میکنم"

در نمونه  بطوردشمنی و مخالف با تعلیمات نسوان را در آن دوره باید 

به چه و امحمد صادق مجددی مطالعه نمود تا « خاطرات سیاسی»رساله 

  :بود آنو دشمن  توهین می کندتحقیر و زده و  سویۀ بهتانحد و 

 موزندبیا را عصمت و عفت که این بدل در گرفتند یاد را دینی بی دختران»

 را خود ناموس و شرف جوهر که این مقابل به. آموختند« شناعت و خالعة

 ها دختر از کدام هر و دادند دست از را دوشیزگی گوهر یگانه کنند، حفظ

 سنف مقتضیات حسب مکتب های دختر. شدند مادر شوند جوان که آن از قبل

 پدر. گردید کشف بازار و کوچه در متعدد های سقط و شدند دار بار اماره

 حسب مکتب های دختر شدند، منفعل و مند خجالت ها برادر و ها مادر و ها
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 ربازا و کوچه در ربودند، ها فاحشه از سبقت گوی شرمی بی و حیایی بی در مکاره شیاطین و اماره نفس مقتضیات

 در. رسانید{ ستاره} عیوق به را خود لهیبۀ شطۀ شان رفتاری کج نائرۀ و گردید عوام زد زبان شان معاشقه و مغازله

 خترد که حینی. شد متصف مغرب عنقا صفت به گی دوشیزه آن بعد و گی ساله ده سن از مستورات مکتب افراد همگی

 جنس دو این اختالط عجیبۀ حالت یک شدند می خارج عصر وقت به امانیه مکتب از جوانها و مستورات مکتب از ها

 و دین مخالفۀ وضعیت این. کند نگاه آنها سوی به توانست می نه شرافت و غیرت با انسان نفر یک که گردید می مشاهده

 مکتب و معارف نام بلکه مستورات مکتب تنها نه که بود کرده خراب تأثیر درجۀ به افغان غیور ملت در افغانستان عادات

  8«.دانستند می زندقه و الحاد را

 اآنه مینمایند را اسالمیه دیانت صیانت خود زعم به میکنند معارف و علوم از منع که های آن»سید افغان می فرماید: 

زنان، شیخ محمد عبده با قوت تمام  و تعلیم بر زمینه آموزش درحالی که  در« .هستند اسالمیه دیانت دشمن الحقیقه فی

مانده نگه دارند. به اعتقاد عبده،  ها را جاهل و عقب خواهند آنو می  بوده آنهادر برابر کسانی ایستاد که مخالف آموزش 

های هایش به مصیبت  کاریها را با ندانم  کند بلکه آن فرزندان خود را تربیت نمیسواد،  زن آموزش ندیده و بی»

که مادر باسواد و آگاه شود و  سازد و امکانی برای رهایی از این ورطه هولناک نیست جز به این ای گرفتار میعدیده 

  «ید.بتواند به خوبی از عهده تربیت پسران و دختران خود به صورت کامل بر بیا

] بتاسی از اندیشه های استادش سید افغان دید گاه شان را در مورد مخالفت با چند همسری ۱۹۰۵-۱۸۴۹شیخ محمد عبده ]

ای در روزنامه مصرِی مقاله  ۸/۳/۱۸۸۱کند. او به تاریخ و شیوه مدیریت خانواده مسلمان و آموزش زنان ابراز می 

 چنین نوشته بود که:« چند همسری»درباره پدیده  نوشت و در جایی از آن« الوقائع المصریة »

 "شریعت محمدی برای مرد اجازه داده تا چهار زن را به حباله نکاح خود در آورد، در صورتی که بخوبی بداند که می

ز تواند اجرای عدالت کند روا نیست که باالتر ا تواند میان همسرانش عدالت را برقرار کند و اگر مطمئن نباشد که می

 «یک همسر اختیار کند

است نا ممکن  دهند بر قراری عدالت میان همسران، امری کند که نشان می سپس شیخ عبده آیات و احادیثی را ذکر می

بر مردان » نویسد:می  و همچنین پیامد های ناگوار و نتایج اجتماعی زیانبار چند همسری را باز گو می کند و سپس

است که فقط یک همسر بر گزینند در حالتی که  دو گزینه را انتخاب کنند. گزینه نخست این است که یکی از اینالزم 

رسد]  قادر به برقراری عدالت بین همسران خود نباشند ]آنگونه که معموالً در مردانی که چند همسر هستند به مشاهده می

، اما آن «کنید پس فقط یک همسر بگیرید اجرا میاگر مطمئن نبودید که عدالت را »گوید:چرا که کالم مجید صراحتا می 

َن ٱلنَِّسآءِ » گوید: بخش از آیه که می  . و «فِان ِخفتُم»گوید:د به بخش دیگر آیه است که می $مقی« فَٱنِكُحو۟ا َما َطاَب لَُكم ّمِ

ر باید نسبت به کارهایی که بکه اقدام به برگزیدن همسر دوم و سوم و چهارم بکنند است که پیش از این گزینه دوم این 

 «است آگاهی و اطالع پیدا کنند.ها برای اجرای عدالت الزم  آن

رسد  بینانه شیخ عبده از آیات قرآنی و احکام اسالم در خصوص حقوق زنان به اوج خود میجا برداشت روشن  در این

آمده فقط خواسته عادتی را که در سابق هم  آیه"فِان ِخفتُم"چه در  چرا که ایشان بر این اعتقاد پا فشاری می نماید که آن

است و این به معنای ترغیب مسلمانان به  در میان مردم جاهلیت عرب بوده روا بشمارد اما آن را با عدالت مقید ساخته

خ محمد عبده فتوا خواهد مسلمانان را از این عادت متنفر هم بسازد. شی ای میچند همسری نیست که هیچ، بلکه به گونه 

 دهد که رواست عادت چند همسری، باطل و ممنوع ساخته شود نظر به دالئل زیرین:می 

 ــ چند همسری در قرآن مشروط به عدالت شده و این شرط، هرگز تحقق نخواهد یافت.

آن ها را در زمینه  کنند و حقوق ــ غالباً مردان در صورتی که چند همسر بر گزینند با همسران خود با بدی رفتار می

توانند با توجه به پیامدهای  گیرند. از همین رو، زمامدار مسلمان و قاضی شرع می نفقه و فراهم کردن تسهیالت نادیده می

 ناگوار آن، چند همسری را ممنوع بسازند.

های فراوانی آید که مصیبت  ها اختالف و دشمنی پدید می ــ در خانواده میان همسران متعدد و به تبع آن میان فرزندان آن

 کند.را بر خانواده تحمیل می 

تواند هر  .... برای نمونه، برپایه مذهب ابوحنیفه و مالک رواست که زن در هنگام اجرای عقد نکاح شرط بگذارد که می

 وقتی که دلش خواست خود را طالق بدهد.
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جوید. ود به مستند اتی از میراث فقهی مسلمانان تمسک می است. او برای تایید دیدگاه خعبده طرفدار اجرای سخت طالق 

که است مگر این  است، یعنی این که طالق، ممنوع اصل در طالق، ممنوعیت»برای مثال، در حاشیه ابن عابدین آمده:

است و کفران نعمت  مغزی ضرورت ایجاب کند. اگر اجرای طالق بدون موجب باشد مصداق بارز حماقت و سبک

 «شودو فرزندان می  است و موجب اذیت شدن زن و خانوادهی اله

بود،  "مقاصد شریعت" و "مصلحت" همه، شیخ عبده در هنگام طرح کردن این اجتهاد ها و فتوا ها بیشتر متوجه ا اینب

بر طبق  ""مباحات ، اما اشکالی نداردحرام ساختن حالل یا حالل ساختن حرام، جایز نیستخواست بگوید که  گویا می

 مصلحت حرام شناخته شوند یا واجب قرار داده شوند. در همین راستا شیخ عبده طرفدار تحریم چند همسری بود. بی

گمان، این فتوا ها و دالیلی که شیخ محمد عبده برای توجیه این فتوا ها مطرح کرده برخالف مسلّمات میراث فقهی 

 9.است مسلمانان

است. او به برخی از نصوص شرعی اره مسائل زنان، دیدگاه او درباره حجاب زن مسلمان از جمله نظرات مهم عبده درب

کند که شریعت اسالم هرگز حجابی را که در زمان او در مصر و  کند. او تصریح میبرای تایید دیدگاه خود استناد می 

است. به  به مسلمانان به ارث رسیدههای دیگر  دیگر کشورهای اسالمی متداول بود تشریع نکرده و این عادت از ملت

ی که زن مسلمان از فرق سر تا کف پای خود را بپوشاند مبنای شرعی ندارد بلکه از عادت نظر او، این است  های مضر 

 :که به دین چسپیده و دین از آن به کلی بیزار است. با مطالعه این مطالب من به این نتیجه رسیده ام که

  ،مخالفت های مال ها و به اصطالح روحانیت به ]به تحریک محمد صادق خان و فضل عمر خان مجددی

میا گل تگاب، قاضی عبدالرحمن، مالی لنگ و... امثال آنها دیگر مال های مکتب دیوبند]با معارف درمجموع 

ه جهت و واقعیت و تعلیمات به نسوان، سن ازدواج و حتی ازدواج صغیر ها، حجاب، تعدد زوجات و غیر

شرعی نداشته صرفاً سرکوب انقالب روشنگری مکتب سید جمال الدین افغان و نهضت امانیه و خدمتی بر 

 تسلط بیشتر استعمار در جامعه ما بود. 

 

  ،در جریان قرن نزدهم و شروع قرن بیست میالدی در سطح سید افغان، محمد عبده، رشید رضا، کواکبی

میه طرزی، ملکه ثریا و خانم روح افزا، محی الدین انیس و بابا عبدالعزیز، محمود طرزی، خانم اسما رس

میرسید قاسم ، عبدالهادی داوی، محی الدین افغان و.... صد های دیگر مثل ایشان در جامعه اسالمی امروز 

کمتر اشخاصی را سراغ دارم که با این صراحت و روشنی مشعل راه مسلمین جهان شده باشند. رهروان 

د درد تبعید و اخراج از کشور های شان و زندان و زنجیر و زوالنه و حتی اعدام را پذیرفتند تا دیگران سی

بیدار و آزاد بوده و راحت باشند که این از خود گذری و فداکاری را نه می توان غیر از مکتب سید در 

 ت و بس.دگران سراغ نمود. راه سید و رهروان به نظر من راه نجات جامعه اسالمی اس

 

  ولی نکته دیگر قابل دقت عمیق این است که: با توجه در متن طبایع االستبداد در مورد دین و سیاست

ت نهاد دین از نهاد سیاس» بلکه تفکیک « دین از سیاست » توان دریافت که مراد کواکبی نه جدا کردن می 

ا کند تها را نفی می و اندیشه انسان بوده است، زیرا او از یک سو امکان نفوذ و تسلط حکومت بر ذهن « 

بر پایه آن بطالن دخالت حکومت در امور اعتقادی و فکری مردم را نشان دهد و از سوی دیگر، با نوشتن 

حکومت »، به روشنی از ذی حق نبودن «سلطنت را حق مداخله در امر دین نیست»این عبارت صریح که 

داند. اسالم راستین می « تسیاس»، نه از جدا کردن دین از گوید در دخالت کردن در امر دین سخن می« 

داران او، اسالم اجتهاد و نفی دنباله روی مقلدانه از آراء و عقاید گذشته گان است. ر سید و مشعل از نظ

  نویسد:باره می گرایی و ظاهر گرایی است. کواکبی در این  رهنمود های شان پاالیش دین از خرافات، جزم

 

 نحطاطا قرون بر پویا، نا سنتهای که است این مشکالت علت بر این اصل معتقد هستند که غزالی محمد و امین قاسم

 را زن داده، قرار سرور موقعیت در را مرد خواست و ،هکشاند بردگی به را زن و مرد اندازه یک به و شد چیره

ر پایان پس د .ه استگرفت کار به و کرد تسخیر ـ اندازه یک به ـ را تاریخ و نصوص منظور بدین. کند برده و پیرو

  به یک نتیجه و نظر عبدارحمن کواکبی می رسیم که گفته بود:

مسلمانان به نهضتی چون نهضت پروتستان در مسیحیت نیازمندند، تا اذهان آنان را از خرافات »

    10«پاک کند و اسالم را به خلوص اولی خود باز گرداند.
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  مآخذ

الدین افغان: شخصیت و افکار، داکتر شاه عبدالقیوم، ترجمه عبدالرحیم احمد پروانی، بنگاه انتشارات میوند،  سید جمال -1

 110و 109ص 

 .60ص  2000فرانسه سال  Rennesـ دکتور اسد هللا راید ـ زن در انقالب جهان شمول پیغمبر]ص] ـ چاپ شهر  2

 21ص  1384سالم ـ آریانای برون مرزی شماره اول سال هفتم حمل ـ استادغالم علی آهین ـ بحران مساله زنان در ا 3

 . 23و 

 1349ـ محمد کاظم آهنگ سیر ژورنالیسم در افغانستان ــ جلد اول نشر انجمن تاریخ و ادب اکادمی افغانستان کابل  4

 .170ص 

 ـ همانجا. 5

ه در سایت فردا ـ روح افزا زمرــ جنبش زنان و فرود و فراز آن در افغانستان ــ مقال 6

http://www.farda.org/articles/05_updates/051113/jonbeshe-

zanan..._Rohafza_Zemar.htm  

ـ نصیر مهرین ــ اندکی از رنجهای زنان و دختران در افغانستان ــ بر گرفته از سایت انترنتی آریائی ــ  7

http://www.ariaye.com/ketab/mehrin/mehrin7.html 

, ۲۰۱۲ اپریل ۵ شنبه پنج شده نشر مقالۀ ــ مجددی صادق محمد" سیاسی خاطرات" بر انتقادی نگاهی پامیرـ پیکارـ  8

 .پرس کابل سایت در

 23// تاریخ انتشار جمعه http://jomhornews.com/doc/article/faترجمه مهران موحد ــ  -عقیل عیدان ـ  9

  47423کد مطلب :  1392حوت 

 . 176ص  1358یری در اندیشة سیاسی عرب ــ تهران امیرکبیر ـ حمید عنایت ــ س10

 

 

 فیلسوف،( م( 1171مطابق  ش 549 میالدی و متوفا در 1116ی مطابق هجری شمس 494متولد ) غزالی محمد امام

 مرگ از پس غزالی ،م( 1085) قمری ۴۷۸ سال درمی باشد.  هجری پنجم سدهٔ  تصوف مردان بزرگترین از یکی

 غزالی ،سال بعد 6 الملکنظام. پیوست الملکنظام خواجه سلجوقی، ملکشاه نامدار وزیر دربار دانشمندان حلقهٔ  به اساتیدش

 .کرد منصوب بغداد در نظامیه مدرسه در سال چهار مدت به شافعی، فقه اثرگذار اساتید از یکی عنوان به را

 کار به زیاد موفقیت با و شد بغداد وارد م( 1148) شمسی 527 سال در غزالی

 ضمن در بغداد در او. گردید پژوهان دانش اقبال و توجه مورد سخت و پرداخت

 یه،باطن چون گوناگون هایفرقه بر رد و کالم و فقه در تألیف و تفکر به تدریس

اما بعد از چندی مریضی عاید حالش گردید .بود مشغول نیز فالسفه و اسماعیلیه

 به مراسم حج پرداخت و مقامش را به برادرش داد . خود

 دعوت غزالی از رسیده خراسان سنجر سلطان وزارت به فخرالملکبعد از آنکه 

 و کرد قبول را دعوت غزالی. بازگردد نیشابور نظامیه به تدریس برای که کرد

 هنامزندگی او. شد مشغول نیشابور در تدریس به مرگش از پیش کوتاهی مدت تا

 .نوشت دوره همین در را «الضالل من المنقذ» نام به خود

 برپا مریدانش برای توس در که خانقاهی در را خود زندگانی آخر هایماه غزالی

  .درگذشت خانقاه همین در سالگی، ۵۵ در ،ش 549حمل  در و گذراند بود کرده
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 نظریات سیدجمال الدین افغان درباره علوم ، فلسفه و تمدن

همانند رفتار مسلمانان صدر اسالم در برابر فلسفه یونان باشد. مسلمین صدر "رفتار درست در برابر معارف غربی باید 

اسالم تنها هنگامی به فرا گرفتن طب بقراط و جالینوس و هندسه اقلیدوس و نجوم بطلمیوس و فلسفه افالطون و ارسطو 

باید به فرهنگ و تمدن اروپائی  همت گماشتند که پایه های ایمان خود را استوار کردند. مسلمانان امروزی نیز تنها زمانی

 1روی آورند که دین خود را به وجه درست بشناسند"
سید علیرغم نظریات متعصبان منفی گرا و خام اندیش سخت برین عقیده بود که مسلمین قویاً به علوم و فنون، صنعت و 

بخردانه تحت این عنوان را رد نموده دیگر دست آورد های تمدن نیاز دارند. و طرح کردن علم شرقی و غربی یا ادعا نا 

و گفت :"علم است که هر جا عظمت و شوکت خود را ظاهر میسازد .... ]پادشاه علم] هر وقتی پایتخت خود را تغییر داده 

است و گاهی از شرق به غرب و گاهی از غرب به شرق رفته، علمای ما در این زمان علم را به دو قسم کرده اند یکی 

لم مسلمانان و یکی را میگویند علم فرنگ و از این جهت منع میکنند دیگران را از تعلیم بعضی از علوم را میگویند ع

نافعه و این را نفهمیده اند که علم آن چیز شریفی است که به هیچ طایفه نسبت داده نمیشود و به چیز دیگری شناخته نمیشود 

طایفه ای که معروف میگردد به علم معروف میگردد. انسانها را بلکه هر چه شناخته میشود به علم شناخته میشود و هر 

باید به علم نسبت داد نه علم را به انسانها، چه بسیار تعجب است که مسلمانان آن علومی را که به ارسطو منسوب است 

ر نسبت نیوتون، و کپلآنرا به غایت میخوانند که گویا ارسطو یکی از اراکین مسلمان بوده است و اما اگر سخنی از گالیله، 

داده شود آنرا کفر می انگارند. پدر و مادر علم برهان است و دلیل نه ارسطو و نه گلیله و حق در آن جا است که برهان 

 بوده باشد ....

حقیقه دشمن دیانت آن های که منع از علوم و معارف میکنند به زعم خود صیانت دیانت اسالمیه را مینمایند آنها فی ال

نزدیک ترین دین ها به علوم و معارف دیانت اسالمیه است و هیچ منافاتی در میانه علوم و معارف و  یه هستند.اسالم

اساس های دیانت اسالمیه نیست امام غزالی که او را حجة االسالم میگویند، در کتاب ]المنقذ من الضالل] میگوید : آن 

براهین فلسفه و قواعد طبیعه است آن شخص دوست جاهل  شخصی که میگوید دیانت اسالمیه منافی ادله، هندسه و

  2اسالم است و ضرر این دوست جاهل بر اسالم زیاده است از ضرر زندیقها"

"بی گمان افکار نو میشود و اندیشه ها از هم زاده میشوند، و صفات رشد میکنند، و همت ها تعالی می یابد، تا آنجا که 

گمان میبرند که این روند دگرگون شدن طبیعت و سرشت است نه از آثار مکتسبات، اخالف از اسالف پیشی میگیرند، و 

  3اما حقیقت آن است که این روند تکاملی میوه درختی است که کاشته اند و محصول مکتسبات خود شان است"

سید  .دبیدارگری ربط دارنش بر بیداری و آنچه را من دریافتم افکار، آرا و عملکرد سید افغان و تمامی شاگردان و پیروا

و همه شاگردان در هر کجا که بودند به خدمت معارف و فرهنگ قرار داشتند. روزنامه و جریده نشر نمودند کتب و 

رساالت نوشتند، مواعظ و خطابه و کنفرانس و سمینار دایر نمودند و هزاران هزار شیفته و عاشق بیداری را بخود جلب 

القری و عروة الوثقی و ..... همه کار سید افغان بود. تمامی نشراتی  ز اخبار کابل تا امکردند. شما مالحظه نمودید ا

دوستان سید را در آغاز سده بیستم ترسائی در هند، مصر، ترکیه، لندن و ایران و وطن خود مان سراج االخبار، انیس 

ند که به نیکویی از خدمات شان باید یاد نمود، امان افغان، ارشاد النسوان و دیگر و دیگر را اگر بشماریم به دهها می رس

همه کوشش آنها باالرفتن سطح آگاهی افراد جامعه برای جلوگیری از استبداد می باشد، قسمی که مطالعه نمودید استبداد 

زیرا  شکنند، هم از جهت نتایج و آثار و هم به خاطر نفس دانتوزی رفتار می گران با دانش و دانشمند به دشمنی و کینه 

علم را »یابد که آورد و در می کند، چرا که فرومایگی خویش را به یاد می  مستبد، افراد برتر از خود را تحمل نه می

. از این رو است که میان استبداد و دانش، جنگ دایمی در میان خواهد «باشدها می  تر از همه سلطنتسلطنتی قوی 

 طرناک تشبه میکردند بود. آنها نا فهمی عوام را به زهر خ

"امروز به برکت علم و عقل و معرفت، حکومت فردی و مطلقه در دنیای مغرب زمین در حال محو شدن است و قطعاً 

در آینده جوامع شرقی نیز چنین خواهد شد و لذا علم و عقل را در میان خود احیا کنید. چرا که با احیای علم و خردمندی، 

 4خالصی از حکومت فردی و استبدادی است"نخستین چیزی که حاصل میشود 

های عادالنه، با وضع قوانین، خدمات صحی و تأسیس نهادهای تعلیم و  سید افغان و رهروان عقیده دارند که در نظام

خانه ها، تیاتر ، سینما، کتابخانه، موزه و همچنین نگاه داری از آداب قومی و ارتقاء احساسات ملی، تربیه ، مکاتب، یتیم 

ها همچون درختان در های استبدادی به تربیت حاجت نیست؛ زیرا انسان شود. در نظام  نسبت به تربیت ملت اهتمام می

گیرند و اختیار آنان در دست اتفاقات است که کج برآیند  روید و در معرض باد و طوفان قرار میها می  ها و جنگلبیشه 
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ه دیکتاتور ها ندارد. تربیت چیزی جز علم و عمل نیست. به این معنی، تربیت در یا راست، میوه بدهند یا ندهند اهمیتی ب

نظام استبدادی، یعنی نظامی که اختیار کارهای مردم در دست استبداد گران باشد، حاصل نخواهد شد؛ زیرا استبداد از 

ویر و فریب و نفاق را پذیرا شوند و گویی را مباح بشمارند و تز کند تا دروغرهگذر تبلیغ و تلقین، مردم را مجبور می 

 این همه را قبیح ندانند. 

کته ارائه نموده هال کل ق] در آلبرت1301محرم  7] 1873سید لکچری در مفاد تعلیم و تربیت به تاریخ هشتم نوامبر 

 بود بدین مضمون:

  بیداری و خود آگاهیـ 1

د: گویو استقبال آنها از این جلسه اظهار مسرت نموده می  سیدجمال ابتدای سخنرانی خود از حضور جوانان هندی مسلمان

های هندی هستند که مهد انسانیت و گهواره  های هند بسیار خوش بشوم به جهت آنکه اینها نهالاز دیدن این نو نهال »

است"به رسم  آدمیت است ... این جوانان اوالد همان سرزمین هستند که جمیع قوانین و آداب عالم از آنجا گرفته شده

دهد: دارد. سپس ادامه می ها و احساس حقارت در مخاطبین بر می  همیشه اولین قدم را در جهت رفع خود کمتر بینی

های درخت خود  نمایند و میوه من بسیار خشنود هستم که ایشان بعد از خواب دراز متنبه شده ارث خود را استرجاع می»

های  های اصیل آن در این جوامع وجود دارد و برداشتن گام داد تغییر و تحول و مایهبه عقیده او استع« چینند. را می

آید. سید جمال در آن شرایط، اصالح شمار می  ها به استوار در شناسایی این مواد از وظایف بزرگ اندیشمندان جامعه

ال افراد و کیفیت زندگی و معیشت آنها را داند و معتقد است اگر به خواهیم افعال و اعمطرز فکر جامعه را حیاتی می 

دگرگون کنیم باید به تصحیح و تعدیل افکار آنها بپردازیم. از نظر او آموزش و تربیت برای انجام چنین تحوالتی از جایگاه 

 آگاهی تواند منشأ اثر شود. باید او را بیدار کرد و سپسآلوده و تحقیر شده نمی  ای برخوردار است انسان، خواب ویژه

 های الزم را به او یاد آور شد. آغاز تحول در نظام تعلیم و تربیت، بیداری و خودآگاهی است به آنچه دارد و آنچه باید به

گیر های فرساینده و زمین بینی  دست آورد؛ نوعی ارزیابی و انتقاد و وارد شدن به حریم پاالیش گری و زدودن مطلق

م است که سید جمال الدین افغان بیداری و آگاهی افراد را آغاز نقطه عزیمت خود در بحث کننده . با درک این مسئله مه

 دهد. تعلیم و تربیت جامعه قرار می

 آموزی علم و علمـ 2

علم را حد و پایانی نیست و محسنات علم را اندازه و نهایت نیست ... سلطان »گوید: سیدجمال در ادامه بحث خود می 

تأکید بر این نکته در بدو ورود به مسئله تعلیم « به غیر علم نه پادشاهی بوده و نه هست و نه خواهد بود.عالم علم است و 

 فهماند که علم، آگاهی و گفتمان فارغ از پیشداوریبخشد و به مخاطب خود می  و تربیت، به گفتار او نوعی جامعیت می

ی هم دالنه علل و عوامل رکود را در جامعه فراهم کند. سیدجمال های بررستواند زمینه های مبتنی بر عقاید قبلی می 

کند که دستگاه تعلیم و تربیت باید بر این بنا مستحکم شود، اما در تأکید کسب علم را نیاز فوری و ضروری معرفی می 

وزی تأکید آمبه این مطلب چه حقیقتی نهفته است؟ مگر در جامعه آن روز از سوی بزرگان جامعه به ضرورت علم 

دنبال تعیین نوعی حدود و ثغور برای  دهد و به شده؟ وی به نوعی از وضعیت تفکر در جامعه، ناخرسندی نشان مینمی 

اند و انگلیز  ها که اکنون به همه جای عالم دست انداخته این فرنگی»گوید:  آموزی است. سید جمال می تعریف علم و علم

ه و فرنگ تونس را به قبضۀ تصرف خود درآورده، واقعاً این تطاول و این دست درازی و خود را به افغانستان رسانید

این ملک گیری نه از فرنگ بوده است و نه از انگلیز، بلکه از علم است که هر جا عظمت و شوکت خود را ظاهر 

ه علم مالیده اعتراف بر عبودیت ای ندیده مگر آنکه سر خود را به خاک مذلت در پیشگاجا چاره  سازد و جهل در هیچمی 

خواند. اما اگر عامل تسلط ممالک مانده را به کسب دانش فرا می خود نموده است"وی به دور از هر بغضی، جوامع عقب 

توانند با بهبود وضعیت آموزش در دستگاه تعلیم و تربیت جوی عصر ویکتوریا علم است آیا ملل دیگر نیز می سلطه 

رسد پروژه سید جمال در بطن خود با مشکالتی از این قبیل  موهبت دست یابند؟ هرچند به نظر می کشور خود به این

صورتی صادقانه  آموزی خالی از حقیقت نیست. اگر دستگاه تعلیم و تربیت بهروست، اما تأکید او بر دانش و علم  روبه

نگیرد، میزان امید به کار امدی و شکوفایی آن و هم دالنه در جریان مشارکت با دستاوردهای علمی عصر خود قرار 

های متجاوز  یابد و لذا هرچند وی در پروژه اتحاد اسالم و مسلمانان از نوعی حالت دفاعی در مقابل قدرت کاهش می

های علمی و دستاوردهای نظامی و صنعتی و گوید، اما در عین حال خود را ملزم به اعتراف به توانایی سخن می 

در زمان منصور دوانقی »گوید: چنین می دهد. در مقاله دیگری این رهای مؤثر اداره معیشتی آنها نشان می سازوکا

پایان، بدون استعانت به افکار مشارکین در نوع خالی از صعوبت مالحظه کردند که قطع این مراحل و طی این منازل بی 

شدن است، بنابراین در عین شوکت، سطوت، م به جهل راضی و دشواری نخواهد بود و دانستند که تکبر نمودن در تعل
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عزت اسالم و مسلمین به جهت شرف، رفعت علم و علو مقام آن به پیش ازل رعایا خود که نصارا، یهود و مجوس بوده 

مه جباشد سر فرود آورده اظهار فروتنی کردند تا آنکه به واسطه آنها فنون حکیمه را از فارسی و یونانی به عربی تر

تر از همه اینها آن است که علمای ما در  عجیب»گوید:  او در بخشی از سخنرانی خود درباره تعلیم و تعلم می« کردند.

گویند علم فرنگ و از این جهت منع  گویند علم مسلمانان و یکی را میاند یکی را می  این زمان علم را دو بخش کرده

ای  علوم نافعه و این را نفهمیدند که علم آن چیز شریفی است که به هیچ طایفه کنند دیگران را از تعلیم بعضی ازمی 

پس معلوم شد که جمیع »کند:  بندی می چنین جمعسیدجمال در پایان این بخش مطالب خود را این «. شود. نسبت داده نمی

را متوجه علوم تجربی نموده و راه  ثروت و غنا نتیجه علم است"وی با تأکید زیاد سعی دارد جامعه و محافل علمی آن

دنبال  بیند. به این ترتیب بهماندگی معیشتی را در کسب آنها معرفی کند و حقارتی در این تلمذ نمی  رفت از عقب برون

 نوعی تحول در درک دنیا از طریق تحول در تعریف قدیمی علم است.

 بعدا ً از طریق نقدی که از کار آمدی آنچه وی ضرورت این تغییر نگرش و پایبندی به الزامات آن را  

 کند. به عنوان علم در دست مسلمانان است تکرار می

 علوم تجربیـ  3 

طور مشخص ازعلم فالحت،  آید که توجهش بیشتر متمرکز بر علوم تجربی بوده و به از متن سخنرانی سیدجمال بر می 

برد. او این علوم را مایه توانایی و عامل بقای جامعه انسانی  مینباتات، شیمی، فیزیک، جراثقال، حساب و هندسه نام 

نفر 100نفر و 10داند. بنابراین حکومت وظیفه دارد برای نشر و توسعه این علوم تالش کند"علم، یک انسان را چون می 

م آنهاست پس هر ها به قدر عل ها از برای خود و برای حکومت کند و منافع انسان هزار نفر می10نفر و 1000و 

الزم به ذکر است که در این دوره « حکومتی را الزم است از برای منفعت خود در تأسیس علوم و نشر معارف بکوشد.

ه دارای بارشده که تابو شکنی سیدجمال در این نوعی دیدگاه منفی از سوی علمای سنتی نسبت به این علوم ترویج می 

دنبال نظامی از برداشت علمی است که توان استنباط کرد چنین است که وی به  یاهمیت است. آنچه از کالم سیدجمال م

تجربی در نظام فلسفی مناسب خود ارائه شود. آیا فلسفه  ها خاتمه داده شود و علومدر آن به این تعارضات و دو گانگی

یدجمال قابل قبول خود را بیابد؟ گفتمان ستوانسته این نظام فکری را تبیین کند که در آن علوم تجربی جایگاه اسالمی نمی 

باره این است که او از میان دانشمندان بنام  در این مورد خیلی روشن و حتی دقیق نیست. نکته قابل تأمل دیگری در این

چه بسیار تعجب است که مسلمانان آن علومی که به ارسطو » گوید: غربی از گالیله، نیوتن و کپلر نام می برد و می 

خوانند...اما اگر سخنی به کلیلو ]گالیله]، نیوتن و کپلر نسبت داده شود آن را کفر  سوب است آن را به غایت رغبت میمن

 «انگارند.می 

 روح فلسفیـ 4

هر امتی که رو به تنزل نهاده، اول نقصی که در آنها حاصل شده است در روح فلسفی »گوید: الدین افغان میسید جمال  

"برای فهم منظورش باید با شکیبایی متن سخنرانی را از نظر به گذرا نیم. وی پس از آنکه از علوم حاصل شده است

شود که هر یک کند این مسئله را متذکر می برد و ضرورت ترویج و آموزش آنها را یادآوری می  مختلف تجربی نام می

یک از اینها ضوی است از برای شخص علم و هیچ منزله ع به» از این علوم دارای موضوع خاصی است . به تعبیر او 

تواند حفظ وجود خود را نماید و موجب منفعت از برای عالم انسانی بشود، چون هر یک از این منفرداً و منفصالً نمی 

علوم در وجود خود مربوط به علم دیگر است مانند ارتباط حساب به هندسه و این احتیاج آن علم به علوم دیگر از خود 

شود ... پس علمی باید شود و از این است که اگر آن علم منفرد بوده باشد ترقی در او حاصل نه می  آن علم فهمیده نه می

که آن به منزله روح جامع کلی از برای جمیع علوم بوده باشد تا آنکه صیانت وجود آنها را کرده هر یک از آنها را به 

ای که این روحیه از بین برود مشعل دانایی  هستند و در جامعه یازمند روح علمیعلوم تجربی ن« کار برد. موارد خود به

گوید: کند آنجا که می  شود اشاره سیدجمال به صدر اسالم نیز این استنباط را تقویت میو علم ِ کار امد خاموش می 

روح فلسفی پیدا شده بود و به واسطه  مسلمانان صدر اول را هیچ علمی نبود، لکن به واسطۀ دیانت اسالمیه در آنها یک»

 کردن گرفتند"سیدجمال در فراز دیگری از سخنرانی خود می آن روح فلسفی از امور همه عالم و لوازم انسانی بحث

اگر فلسفه در امتی از امم نبوده باشد و همه آحاد آن امت، عالم بوده باشد به آن علومی که موضوعات آنها خاص »گوید: 

نیست که آن علوم در آن امت یک قرن، یعنی صد سال بماند و ممکن نیست که آن امت بدون روح فلسفه است ممکن 

کند که از اهمیت زیادی برخوردار است و  ای اشاره می برای اثبات نظر خود به نکته« استنتاج نتایج از آن علوم کند.

سال است که مدارس از برای  60خدیویت مصر مدت دولت عثمانی و »در تاریخ تعلیم و تربیت نوین جای تأمل دارد: 

اند و سببش این است که تعلیم علوم فلسفه در آن ای از آن علوم حاصل نکرده اند و تا هنوز فایدهتعلیم علوم جدیده گشوده 
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ت ده اسباشند ثمره ایشان را حاصل نیامشود و به سبب نبودن روح فلسفه از این علومی که چون اعضا می مدارس نمی 

سال از بالد فرنگ مستغنی شده خود آنها در اصالح  60بود در این مدت و بالشک اگر روح فلسفه در آن مدارس می 

نمودند"سیدجمال و اتباع صدیق او دریافته بودند که سفارش به علم و تفکر فلسفی ممالک خویش بر قدم علم سعی می 

وعی تجدید اسالم که در آن ایمان به خرد عین تفکر و شرط رستگاری کافی نیست. خیزش جامعه مسلمانان جز در سایه ن

 کردن علم و ادب و تفکر خواندهشود هرچند در نهایت تأیید بر آنچه باشد که محققان اخیر، دنیوی  است، ممکن نمی

 اند.سید جمال در گام نهایی خود فلسفه قدیم را طرد کرد.

یابد، بلکه درصدد است آن را از اسارت تفکر فلسفی  ها با علوم جدید مخالف نه میتن تالش سید درنهایت دین اسالم را نه

کند و فلسفه را در خدمت به  ]قرآن] یادآوری می« نامه گرامی » تجربی را از سوی یونانی خارج کند. توصیه به علوم 

 نماید. بهبود معیشت مردمان معرفی می

 های رایج انتقاد بر آموزشـ  5

های علوم اسالمی در میان مسلمانان انتقادهای طور خاص آموزش  های آموزش و به طور عام به روشال به سیدجم

مسلمانان در این زمان در تعلیم و تعلم خود »گوید: ها سخن می  بسیار دارد. او در درجه اول از ناکار امدی این روش

خوانند علم نحو می »کند: ها اشاره می ر به بعضی از این ناکار آمدیت طور جزیی کنند"سپس بهای مالحظه نمی هیچ فایده 

و غرض از علم نحو آن است که فردی لغت عربی را استحصال کرده قادر بر گفتن و نوشتن شود ...و حال آنکه پس از 

 ] افزون بر آن از روش]همان« فراغت نه قادر بر تکلم عربی هستند و نه قادر بر نوشتن عربی و نه قادر بر فهمیدن آن.

کند. در همه آموزش علم معانی و بیان، علم منطق، علم فقه، علم اصول و علم حکمت نیز شاهد مثال آورده و انتقاد می 

گیرد. حتی برای فلسفه نیز موارد توجه به کار امدی آموزش در جهت بهبود شرایط زندگی مردم، مدنظر قرار می 

های مرتبط با  در آن معیشت و آسایش مردم هدف است، سیدجمال الدین معتقد بود روشکند که مقصودی را ترسیم می 

که راندن و دوری از عبارات متکلف، از پیشنهادهای او بود. آنچنان وعظ و خطابه نیز باید تغییر کند، موجز و بلیغ سخن 

ر مقاصد آموزش را مطرح کرد. آموزش های آموزش پرداخت، بلکه تحول دتنها به نقد شیوه شود وی نه مشاهده می

های بیگانه را توصیه کرد برای درس تاریخ که در  علوم مرتبط با دنیای مدرن ]علوم دقیقه] و پیش از آن، آموزش زبان

ها ]فلسفه تاریخ] توجه جدی بشود، اهمیت قائل بود. در سخنرانی که آن به علل و عوامل موثر در زوال و سقوط تمدن 

طبیب نفس و ارواح را که به راهنمایی جامعه بر »گوید:  جام گرفت و توسط محمد عبده تقریر شد، میدر مصر ان

خیزد سزاوار است که آشنا به تاریخ ملت باشد تا بتواند فرزندان خود را راهنمایی کند و از تاریخ دیگران آشنا شود می 

بودن  انتقاد از مدرسین، مخدوش«. در چه عواملی نهفته است تا بداند که سر تقدم و انحطاط ملل در تمام ادوار تاریخی،

فوائد فلسفه"از وجوه »کند. در  های انتقادی را مطرح می جای اتخاذ روش گرفتن تقلید محض به متون درسی و در پیش

 شده درآن کتابه مطالب نوشت» نویسد: شمارد. مثالً می مختلف، تألیفات حکمای اسالمی را دارای نقص و نا تمامی می 

االمر و الواقع و نزد حکمای یونان بود، بر ما آشکار نشد، بلکه حکمای مسلمین، آنها را به زیور  ها، چنانچه فی نفس

 « کمال و حلیه عصمت از خطا به ما جلوه دادند و ابواب چون و چرا را به روی اذهان صافیه بستند.

 انسان و تعلیم و تربیتـ 6

از نظر او رفتار و خلقیات و حتی آداب تفکر در جوامع « انسان، انسان است به تربیت »یی گفته است: سید جمال در جا

های رسمی و غیر رسمی، آگاهانه و نا آگاهانه  از نسلی به نسل دیگر از طریق تربیت« نهج ارث و ودیعه » انسانی به 

 تر میتر و عاجز تر و نادان  از همه حیوانات پست نهند، قدم بر عرصه وجود می» ها چون  شود. انسان منتقل می

انسان در حین تولد هیوالیی است بال صور و » گوید: باره می  پذیر است .وی در اینانسان موجودی تربیت « باشند.

در آن  ای است بدون نقش و اثر و پدر و مادر و خویش و اقارب آنچه در خود دارند، از اخالق و سجایا و افکار،ماده 

و نیز انسان « که آنها را مقبول افتد، او را مصور ساخته...صورتی  گذارند و بهمولود جدید به مرور زمان ودیعه می 

 دهد.که دستگاه تعلیم و تربیت او را شکل می« لوحی است ساده و کتابی ننوشته » در بدو تولد 

که برای  اول تربیتی»کند بیت] به دو نوع تربیت اشاره می سید جمال در بخش پایانی گفتار خود ]لکچر در تعلیم و تر

شود مگر از برای جماعتی که اندکی از شود تربیت دینی است، زیرا آنکه تربیت فلسفی حاصل نه می  انسان حاصل می

  5 «علم خوانده قادر بر فهم براهین و ادله بوده باشند.

فلسفی داشت زیرا فلسفه غالباً زاینده علوم دقیق و مثبته و در نهایت  در پهلوی علوم سید توجه خاص به فلسفه و اندیشه

"و آن علم که به منزله روح جامع و پایه قوت حافظه و علت  پدید آورنده صنعت و تکنالوجی میباشد چنانچه مینویسد:
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ه ایشان لوازم انسانی را ب مبقیه بوده باشد آن علم فلسفه یعنی حکمت است. زیرا آنکه موضوع آن عام است و علم فلسفه که

نشان میدهد و حاجات به علوم را به موارد الئقه خود بکار میبرد و اگر فلسفه در امتی از امم نبوده باشد به آن علومی که 

موضوعات آن خاص است، ممکن نیست که آن بدون روح فلسفه استنتاج نتایج از آن علوم کند. دولت عثمانی و خدیویت 

است مدارس از برای علوم جدیده گشوده اند و تا هنوز فایده از آن علوم حاصل نکرده اند سببش  مصر مدت شصت سال

این است که تعلیم فلسفه در آن مدارس نمیشود و به سبب نبودن روح فلسفه از این علومی که چون اعضا میباشند ثمره 

د در این شصت سال از بالد فرنگ مستغنی ای ایشان را حاصل نیامده است. بالشک اگر روح فلسفه درآن مدارس میبو

شده خود آنها در اصالح ممالک خویش و قدم علم سعی مینمودند. و اوالد خود را همه ساله از برای تعلیم به بالد فرنگ 

  6نه می فرستادند و استاد ها از آنجا برای مدارس خود طلب نمیکردند.."

ه نواقص فلسفه یونانی و نارسائی فالسـفه مسلمان را درنظر گرفته منطق، سید با تائید فلسفه و اهمیت آن در زندگی روزمر

"مسلمانان در این  ادبیات، اصول فقه و کالم را جداگانه نقد مینماید و علما را متوجه کج اندیشی شان نموده می نویسد:

رض از این علم آن است که لغت زمان در تعلیم و تعلم خود هیچ فایده و مالحظه نمیکنند. مثالً علم نحو میخوانند و غ

عربی را استحصال کرده قادر به گفتن و نوشتن شود و حال آنکه مسلمانان در این زمان علم نحو را مقصود باالصاله 

قرار داده سالهای دراز صرف افکار بال فایده در علم نحو میکنند و حال آنکه بعد از فراغت نه قادر به نوشتن عربی 

می گویند که آن علمی است که بدان ( Literature لیتریتور ) فهمیدن آن. علم معانی و بیان که آ ن را هستند و نه قادر به

انسان منشی و خطیب و شاعر میگردد و حا ل آنکه می بینیم در این زمان جز زمان بعد از تحصیل کردن آن علم قادر 

ار است باید هر شخص که او را استحصال کند قادر به تصحیح کلمه یومیه خود هم نمیشوند. و علم منطق که میزان افک

گردد بر تمیز هر حقی از هر باطل و هر صحیحی از فاسد و حال آنکه ما می بینیم که دماغ های منطقی های ما مسلمانان 

 تپر است از جمیع خرافات و وا هیات بلکه فرقی در میان افکار این ها و افکار عوام بازاری یافت نمی شود. علم حکم

آن علمی است که بحث از احوال موجودات خارجه میکند و علل و اسباب و لوازم و ملزومات آنها را بیان میکند و عجیب 

آنست که علمای ما صدری و شمس البارعه میخوانند و از روی فخر خود را حکیم مینامند و با وجود این دست چپ خود 

کیستم و چیـستم و ما را چه باید و چه نباید و هیچگاه از اسباب این را از دست راست نه می شناسند و نه می پرسند که 

تاربرقیها ]الکتریک] و آکینپـوتها ]کشتی های بخار] و ریل گارها ]ریل راه آ هن] سوال نمیکنند. عجیب تر آنست که یک 

یکبار در این معنی فکر المپی ]چراغ المپ] در پیش خود نهاده از اول شب تا صبح شمس البارعه را مطالعه میکنند و 

نه می کنند که چرا اگر شیشه آنرا بر داریم دود بسیار از آن حاصل میشود و چون شیشه را بگذاریم هیچ دودی از او پیدا 

نمیشود. خاک بر سر این گونه حکیم و خاک بر سر اینگونه حکمت. حکیم آن است که جمیع حوادث و اجزای عالم ذهن 

مانند کور ها در یک راهی برود که هیچ سر این گونه نداند که پایان آن کجا است. علم فقه  او را حرکت بدهد نه آنکه

مسلمانان حاوی است بر جمیع حقوق منزله و حقوق بلدیه و حقوق اولیه را پس میباید شخص متوغل در علم فقه شود الیق 

ا فوق های خود را می بیند بعد از تعلیم این آن باشد که صدراعظم ملکی شود و یا سفیر کبیر دولتی گردد و حال آنکه م

علم از اداره خانه خود عاجز هستند بلکه بالهت را فخر خود می شمارند. و علم اصول عبارت است از فلسفه شریعت 

]فلسفه قوانین] در آن علم حقیقت، صحت و فساد و منفعت و مضرت  Philosophe of Lowیعنی"فیلوز و فی آ ف ال"

حکام بیا ن میشود و البته یک شخص این علم را بخواند میبایست قادر شود به وضع قوانین و اجرای مدنیت و علل تشریع ا

در عالم و حال آنکه ما می بینیم که خوانندگان این علم در مسلمانان محروم هستند از دانستن فوائد قوانین و قواعد مد نیت 

یم بگوئیم که علمای ما در این زمان مانند فتیله بسیار باریکی هستند و اصالح عالم، چون حال این علما معلوم شد می توان

 7 که بر سر او یک شعله بسیار خوردی بوده باشد که نه اطراف خود را روشنی میدهد و نه دیگران را نور می بخشد"

« عقل بحقها فی محکمة ال می گوید:"الحکمة تنادی العلماء با علی صوتها و تطالبهم« فواید فلسفه » سید درآغاز مقاله ای 

 یعنی : حکمت، علما را به آواز بلند خود ندا می دهد و از ایشان در محکمه عقل، حق خود را طلب می کند.

فلسفه خروج از مضیقه و تنگنای مدارک حیوانیت است به سوی فضای وسع مشاعر انسانیت و از اله ظلمات به هیمه » 

و عمش ]و نابینایی[ است به بصیرت و بینایی و نجات است از توّحش و تبری  است به انوار خرد غریزی ، تبدیل عمی

دیگر در آمدن]  حالتبه ]از[ جهل و نادانی به دخول در مدینه فاضله دانش و کاردانی و بالجمله صیرورت ]از حالتی 

 «انسان است و غایت آن کمال انسانی است

وت حافظه و علت بقیه بوده باشد، علم فلسفه به معنی حکمت است؛ زیرا این علم که به منزله روح جامع و به پایه ق» 

سازد.  دهد و حاجات به علوم را آشکار می موضوع آن عام است و علم فلسفه است که لوازم انسانی را بر انسان نشان می

که موضوعات آنها خاص است، اگر فلسفه در امتی از امم نبوده باشد و همه آحاد آن امت عالم بوده باشند، به آن علومی 

ممکن نیست که آن علوم در آن امت مدت یک قرن یعنی صد سال بماند و ممکن نیست آن امت بدون روح فلسفه استنتاج 

  8نتایج از آن علوم کند"
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ه متون میکی از بهترین راه انتقال علوم را سید در ترجمه آثار علمی بزبان مادری می بیند، همانگونه که اروپائیان با ترج

م] با تمدن شرق آشنا و زمینه رنسانس و زایش علوم در غرب را فراهم ساختند.  13ـ 11علمی مسلمین در طول قرون ]

سید مسلمین هند را مخاطب ساخته مثال میداد که چگونه مسلمین با آشنائی و ترجمه متون تمدن های چین، هند، باختر، 

"آیا نه می دانند  ه درخشان تمدن را در قرون ماضی ایجاد نمودند وی گفت:فارس، بین النهرین، مصر، یونان و روم دور

که بقای جنسیت ]زبان] و اختبار شمار آن موقوف بر آن است که تعلیم در مدارس به لغت وطنیه باشد. آیا تعجب نمی 

حال آنکه چیزی از آنها که  شود از اینکه علوم جدیده عالم را فرا گرفته و فنون بدیعه کره زمین را احاطه نموده است و

قابل بوده باشد بزبان هندی ترجمه نشده است. آیا از این نکته غفلت ورزیده اند که اگر در لغت جنسی از اجناس بنی آد م 

علوم نافعه در مدنیت نبوده باشد آن جنس را پایدار نخواهد شد. آیا از این ذ اهل ]غافل] شدند که اول فرضیه ذمه عقال 

میع لغت وطنی است. پس چرا کوشش نمیکنند در ترجمه علوم جدید به لغت وطنیه خصوصاً لغت اردو که به سعی در تو

منزله لغت عموم است، و چرا استمداد نمی جویند از برای توسعه آن به سایر لغات متقاربه بدا ن چون سانسکریت و 

انگلیس استعانت نمیکنند ... چگونه میتوانند که مرهتی و بنگالی و چرا در وقت ضرورت از برا ی استکمال آن به لغت 

از برای وطن خود ذخیره های از آن علوم جدیده بدست آورند مادامی که آنها را بزبان وطنی ترجمه نکنند و چگونه 

میـشود که معارف در نزد قومی عمومی شود بی آنکه معارف به لسان آن قوم بوده باشد و معارفی که به لسان بیگانه 

  9باشد چگونه پایدار خواهد شد..." بوده

"سید جمال الدین ادبیات را در خدمت مردم و دفاع از حقوق آنان و مبارزه با ستمگران قرار داد و احمد امین مینویسد

کوشید با این سالح دشمنان را مورد هجوم و حمله قرار دهد. او تالش میکرد با ابزار شعر و ادب مرد م به احوال بد و 

حرومیت خود آگاه شوند و عامالن این محرومیت را بشناسند و در نهایت توده را به خروج از تاریکی ها و نادانی فقر و م

ها و ورود به دنیای روشنایی ها و آگاهی ها فرا خواند. سید تعلیم میداد که از حاکمان نه هراسید، زیرا آنان نیرویی جز 

  10یستند"همین مردم ندارند و هرگز از اینان بی نیاز ن

در کشور ما گامهای استوار درین مسیر را مشروطه خواهان اول و دوم و این پرچمداران اصیل مکتب سید افغان 

برداشتند، که با دریغ و درد این نهضت روشن توسط مدافعین تعصب، خرافات و جهل، و دستان پنهانی از بیرون سرکوب 

ید سارتجاع از پکتیا و شینوار و کلکا ن به تحریک خانواده مجددی و گردید، دروازه های معارف را مسدود و سیاه ترین

همدستان شان به کمک و همکاری ]پیر کرم شاه] الرنس انگلیسی و حمایت مادی و معنوی  میاگل تگاب حسن نقیب،

سداد معارف ا انمستقیم و غیر مستقیم سفارت بریتانیه در کابل و هند بریتانوی سر در آوردند که یکی از خواسته های آنه

د. پس از کامیابی در مرام شان عمومی ]دختران و پسران] و جلو گیری قاطع از پیشرفت اقتصادی و فرهنگی کشور بو

 در اولین فرمان حکومت حبیب هللا کلکانی که ضمناً حکم تکفیر نهضت بیدار گر مشروطیت دوم هم است میخوانیم که:

رسالت پناهی به خلع امان هللا مخرب دین که یگانه آرزوی ما و شما بود موفق شدیم "چون به مرحمت الهی و تائیدات دین 

از بدو جلوس خود اجراآت نا مشروع او را ممنوع نموده ام برای آگاهی شما غیرت داران دین حضرت سید االنام ذیالً 

  می نگارم :

 ود مطابق سنت سنیه رواج دادم.ـ سالم که از طریقه مسنونه است و به اشاره کاله رواج داده شده ب 1

ـ دستار که از طریقه و سنت آن حضرت است و ادای نماز به آن کامل میگردد موقوف کرده بود حکم دادم که بلکل  2

 دستار رواج باشد.

 ـ البسه اسالمی که ترک شده بود بر حال دانسته مثابه کفار را منع کردم . 3

 کردم.ـ ترک ستر را که حکم کرده بود مسترد  4

 ـ برآمدن زنان و دختران بالغه را بدون اجازه ولی شان و مکتب مستورات را موقوف کردم . 5

 ـ قطع ریش و بروت را موقوف کردم . 6

  ـ مکاتب انگریزی و فرانسوی و جرمنی را موقوف کردم . 7

و آنها را خواسته دیگر فرستادن  ـ فرستادن دخترها را که در خارجه نموده بود چون بد ناموسی ملت بود جایز ندانستم 8

 را قطعاً ممنوع نمودم .
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ـ آنچه کوشش برای ترقیات دنیای دو روزه بدون مالحظات دینی داشت و از آنها ضرر دینی به ظهور میرسید ممنوع  9

 نمودم.

 ـ استخفاف علم و علما را مینمود و بر خالف آن احترام شان شرعاً واجب ا ست. 10

که بواسطه ترک مذهب و خرابی عقیده خود در اسالم انداخته بود برطرف نمودم زیرا تمام رویه را ـ نفاق اندازی  11

 بر طبق مذهب حنفی نمودم.

 ـ حساب ، هندسه، انگریزی را که رواج داده بود موقوف کردم . 12

 ـ سنه قمری را که به شمسی تحویل داده بود موقوف نمودم. 13

 به تبدیل کرده بود متروک ساختم.ـ روز جمعه را که به پنجشن 14

ـ حقوق بیت المال را به خواهشات نفسانی خود صرف کرده مصارف مال و مو ذن و مساجد را قطع کرده بود جاری  15

  11ساختم ...."

مطالعه این فرمان که عمق اندیشه تاریک و نهایت بدوی حبیب هللا کلکانی و محرکین و همدستان او را نمایان میسازد که 

در واقعیت اخالف و جانشنان همان مالی لنگ و کلکانی و سید  "طالب" شصت و هفت سال بعد متحجرین دیگر بنام

حسین و همان مکتب دیوبند بودند که نظرات آنها را عملی می نمایند و بزرگترین ضربه ای خیانتکارانه را به اسالم وارد 

 نمودند. به این فرامین طالبان توجه بفرمائید.

 !!!( خادم دین رسول هللا)م و سوم فرمان حبیب هللا کلکانی !!! مطابق به ماده دو( خادم اسالم)ان مال محمد عمرفرم 

] و رعایت نمودن لباس شرعی از طرف  ]لنگوته ستاری افغانستان درمورد به سر کردن دفرمان مقام امارت اسالم 

 هاری و پوهنتون های کشور: طالبان، محصلین، شاگردان و استادان در مدارس لیلیه ، ن

 فرمان حبیب هللا کلکانی] 13]تغییر سنه شمسی به قمری معادل بند 24/11/1421تاریخ  45"شماره 

چنانچه در حکومت های قبلی و به طور خا ص در زمان زمام داری کمونیستها، به امور شرعی و مخصوصاً به سیرت 

امور شرعی را از بین ببرند که البته در انجام این کار تا حدی نیز شرعی توجه نه می شد و حتی سعی در این بود که 

مؤفق شدند. از این جمله در مدارس و پوهنتونها بعضی از شاگردان، محصلین و استادان لباسهای غیر شرعی و غیر 

اج گردید. الحمد اسالمی را به شکل کشور های غربی استعمال می نمودند و بعد در جامعه اسالمی افغانی این لباس ها رو

هللا بعد از کامیابی تحریک اسالمی، به صورت آشکارا استعمال البسه های غیر شرعی پایان یافت. ولی چنانچه دیده می 

شود در بعضی از مدارس و پوهنتونها تا اکنون نیز کامالً لباس شرعی رواج نیافته است. به منظور اینکه طلبای کرام 

 نموده اند، بغرض تأمین این اهداف مراتب آتی را منظور مینمایم :بخاطر نفاذ شریعت کامل قیام 

ماده اول: بخاطر اینکه اصالح لباس ظاهری انسان، مخصوصاً بستن دستار]لنگوته] باالی اخالق نسل جدید اثر مثبت  

ر لف اند که دستامیگذارد، تمام طالبان، شاگردان، محصلین و استادان در مدارس لیلیه، نهاری و پوهنتون های کشور مک

 به سر کنند و عوض دریشی از پیراهن ]قمیص] و تنبان استفاده کنند. 

ماده ی دوم: هر گاه اطفال خورد سال الی دوازده سالگی بدون دستار به مدرسه بیایند و یا لباس غیر شرعی استعمال 

ی خویش را به لباس نبوی ملبس نمایند نمایند برای اولیای آنها از طرف ناظم مدرسه مکرراً توصیه شود تا کوچک تر ها

و برای بچه ها مطابق حالت از طرف استادان، هر وقت تهدید لسانی داده شود تا که دستار به سر کنند و لباس شرعی به 

 تن نمایند. 

اشند ه بماده ی سوم: هر گاه طالبان، شاگردان، محصلین باال تر از سن دوازده سالگی و یا هم استادان دستار به سر نکرد

یا لباس غیر شرعی را ا استعمال نمودند، بار نخست به ایشان توصیه شود و در صورت تکرار از طرف مسئولین مدرسه 

 یا پوهنتون چنان جزای تأدیبی برای شان داده شود که باعث اصالح شان گردد.

این فرمان را بطور جدی تطبیق  ماده ی چهارم: مسئولین مدارس و پوهنتونها مکلف اند هر کدام در ساحۀ خویش احکام

 نمایند. 
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ماده پنجم : طالبان، شاگردان و استادان مدارس و پوهنتون های شخصی و غیر حکومتی کشور نیز مکلف اند تا دستار 

 به سر کنند و لباس غیر شرعی را استعمال نکنند.

المنکر، والیان، رؤسای معارف و ماده ششم: وزارت معارف و تحصیالت عالی مسئولین امر بالمعروف و نهی عن 

  ولسواالن در والیات از تطبیق فرمان وقـتاً فوقتاً نظارت نمایند.

 ماده ی هفتم: این فرما ن از تا ریخ توشیح نافذ و در جریده ی رسمی نشر گردد. 

 و السالم 

 خادم اسالم

 12«امیر المؤمنین مال محمد عـمر ]مجاهد]  

عادل بخش ششم تکفیر نهضت امانیه توسط حبیب هللا کلکانی یعنی گذاشتن ریش برای تمام در ذیل فرمان دیگر طالبان م 

 مردان که شامل اطفال و نو جوانان زیر هژده سال می شد در فرمان جداگانه از سوی رهبری طالبان صادر گردید :

 « خادم اسالم»مال محمد عمر اخوند با لقب تصنعی      3409شماره:»

    

  4/10/1375تاریخ:

 به تمام والی صاحبان و ولسوال صاحبان: السالم علیکم و رحمت هللا!

از آنجائیکه در افغانستان گناه کبیره ی آشکار ریش تراشیدن و ریش قطع کردن صورت میگیرد در حالیکه ما اختیار  

حاظ ش واجب میگردد، بدین لکامل داریم فتو ای فتاوی عالم گیری است که هر کسی که اختیار کامل دارد دفع منکر باالی

آرزومندم هر ولسوال در ولسوالی خویش و والی در والیت جلسه ی بزرگ دایر نمایند که هر گاه در آینده کسی ریش 

خویش را تراش و یا کوتاه نماید ما آنرا بندی میکنیم باز حق شکایت را ندارند. یک ماه وقت برای شان بدهید، به مجرد 

 فی صد اشخاص ا صالح خواهند شد.  95کوچک کوچک برای شان داده شود. انشاء هللا تکمیل تاریخ جزا های 

 و السالم

 خادم اسالم

 « ا میر المؤمنین مال محمد عمر مجاهد  

وزارت معارف طالبان مانند بند پنجم فرمان نظام حبیب هللا در نامه رسمی تصویب امارت اسالمی را مبتنی بر الغای 

ه شمول معلمین نسوان در مکاتب و مؤسسات آموزشی از تشکیل وزارت معارف به کلیه مکاتب پستهای مربوط زنان ب

 پایتخت ابالغ کرد :

 به ادراه ی مدارس .... » 

ریاست محترم اداری مدیریت عمومی بودجه مقام محترم وزارت معارف  1421 17/2 -106از اثر مکتوب نمبر  

 واصل نگاشته اند. 

 هجری قمری کمیسیون محترم عالی تشکیالت امارت اسالمی افغانستان 3/1/1421خ ] مؤر128نا مه نمبر ]

هجری قمری تشکیل وزارت معارف را مجدّداً مورد غور و بررسی قرار داده چنین تصمیم اتخاذ  1/1/1421که بتاریخ 

 نمود : 

 هجری قمری حذف گردد. 1421محالت غیر مفتوح از تشکیل سال  -1

 هجری قمری حفظ و از ا ارتقاء و تزئید جلوگیری به عمل آید. 1420کیل سال بستها مطابق تش  -2

 بستهای طبقه ی اناث از تشکیل حذف و منـفک گردد.  -3
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مراتب وسیلتاً به شما ارقام است تا طبق تصمیم کمیسیون محترم عالی تشکیالت امارت اسالمی افغانستان اجراآت مقتضی 

 محترم وزارت جهت اجراآت مقتضی به شما ارقام یافت تا طبق آن اقدام به عمل آید.نمایند. مراتب حسب هدایت مقام 

 مراتب نقالً بشما ارقام تا از موضوع مطلع بوده در حصه خود اجراآت اصولی بدارید.

 با احترام 

 مفتی عبدالرحیم 

 «رئیس معارف شهر کابل  

 

مولوی حفیظ هللا حقانی یکی از کار مندان ارشد امارت اسالمی طالبان از دیدگاه و سیاست تحریک اسالمی طالبان  

 درمورد معارف عصری می نویسد :

 

اکثر رهبران تحریک طالبان معتقد اند که تعلیم دینی اصل است و تعلیم عصری یک امر درجه دو بنابر این، این نوع » 

 «توجه آنان نیست.لیم آنقدر جالب تع

شما در سطور قبلی مالحظه نمودید که سید افغان در مورد علم و معارف چه گفته و نوشته بودند که در این جا تکرار 

آنهای که منع از علوم و معارف میکنند به زعم خود صیانت دیانت » یک جمله شان را خالی از مفاد نه می بینم که : 

 «لحقیقه دشمن دیانت اسالمیه هستند.اسالمیه را مینمایند آنها فی ا

از سوی دیگر بر خورد احزاب و تنظیم های مجاهدین هم با معارف عصری و روش قوماندان های تنظیمها در مورد 

معارف متفاوت بود . تنظیم های اسالمی و رهبران تنظیم ها تصویر مختلف و گاهی متناقض از معارف عصری به ویژه 

دختران داشتند. حرکت انقالب اسالمی به رهبری مولوی محمد نبی محمدی و حزب اسالمی  درمورد تعلیم و تربیه ی

مولوی محمد یونس خالص تعلیم دختران را در مکاتب عصری غیر اسالمی تلقی میکردند. آنها در طول دهه ی هشتاد 

 12"و سالهای بعد هیچ مکتبی را برای دختران در حوزه ی حاکمیت تنظیم خویش ایجاد نکردند

"مطلب بارزی که رویداد طالبی را با رویداد کلکانی وصل میکند ، تالش پر انفعالی است که در جهت مزج کامل دین و 

سیاست و غلبه اولی بر دومی بکار برده شده است.... فراموش نشود که حاکمیت کلکانی، حاکمیت قشر دینی نبود، کلکانی 

و قصد داشت شاه امان هللا و نو آوری هایش را از بین ببرد، و نظامش خواست قشر های دینی را منعکس میساخت ... ا

را منهدم سازد، و درعوض شریعت را به تعبیر محدود آن نافذ سازد، البته او از پشتیبانی استعمار برخوردار بود، ولی 

  13 سازی غیبی می پنداشت"بنظر میرسید که در تبانی با استعمار و آگاهانه عمل نمیکرد. او توطئه های بیگانه را کار 

در نهایت ما به این نتیجه میرسیم که دیوبند چگونه در خدمت دشمنان اسالم قرار گرفت تا از آن بر علیه همه علم داران  

را در آسیای مرکزی توسط فارغان این مدرسه و اجیران سابقه « االفغانی» مکتب سید افغان استفاده نموده و نهضت 

در طول تاریخ همواره، هر مصلح که با اندیشه و ارمغان نو با اوضاع سیاسی و اجتماعی " :نماید زیراخود شان سرکوب 

و فرهنگی حاکم بر جامعه در گیر شده و خواسته است نظام نوین را بجای نظام ارتجاعی و فرسوده کهن بنشاند، با 

و نا آگاه آنان مواجه شده است. زندگی پیامبران عکس العمل های مخالفت آمیز پاسداران سنتهای جاهلی و پیروان عوام 

الهی و دیگر مصلحان انقالبی تاریخ گواه روشن بر این مدعا است. این قاعده چنان عمومی است که حتی یک استثنا 

ی و ، غیر طبیعنیز ندارد بدین ترتیب اگر با سید جمال مخالفتی نه می شد و وی مورد اتهام های گوناگون واقع نمیشد 

طبیعی است که مرتجعان نه می توانند با پذیرش ایمان، دیانت، اخالص، صداقت و حق طلبی سید  ی تعجب بود ....جا

جمال، با وی به مخالفت بر خیزند ، از این رو اول باید او را نا صالح، مشکوک، مغرض، و در نهایت ملحد معرفی کنند 

را اعالم کنند !! این شیوه شناخته شده در تمام درازنای  و آنگاه نادرست بودن مکتب و اندیشه ها و آموزش هایش

  14تاریخ است و همواره نیز در جوامع مذهبی این شیوه تکرار می شود"

 

 مجمل تو خود حدیث مفصل بخوان از ین   من از مفصل این قصه مجملی گفتم
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 "فوائد جراید" از سید جمال الدین افغان

 

ژورنالیسم کار شریفی است و من خود ژورنالیست بوده و در پاریس جریده ای داشتم ... در این کشور جرائد سیاسى، » 

در حالی كه مردم به یک جریده ساده نیاز دارند كه برای شان بگوید: پا هاى تان را علمی و ادبی زیاد وجود دارد، 

 1«بشوئید بشوئید ، دستهای تان را بشوئید، جامه هاى تان را

یک جریده ساده ضرورت داریم که بنویسد از کوه های درد و الم مردم چگونه یک به  امروز ما و شما هموطن عزیز

 سنگ را بر داریم
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 "ال سعادة ال مه لیس لها سائق الی الفضائل و ال زا جرعن الرذائل" 

 {کننده از بدیها و رذایل نیستنیک بختی نیست از برای قومی که برایش راننده بسوی نیکویی ها و منع }

 

عجیب است حالت انسان که صراط مستقیم سعادت و را ه راست نیک بختی را ترک نموده در اراضی و عور ]زمین 

 سخت، صعب و دشوار] شقا ]بدبختی و بدبخت شدن] و سنگالخ های بدبختی جویا رفاه حال و آسایش خویش میباشد. 

به نظر اعتبار مطالعه کند و در مضامین آن به دیده بصیرت غور نماید بی شبهه گر کسی صحف تواریخ و کتب سیر را 

بر او ظاهر و روشن خواهد شد که غنی و ثروت و امنیت و راحت و سلطه و سطوت ]حمله کردن و غلبه کرد ن بر 

بوده است که افراد  کسی] و قوت و علو کلمه و عزت و شان و شهرت هر امتی از امم و هر قبیله از قبائل در آن زمانی

آن امت متخلق ]آنکه خویی بپذیرد] به اخالق فاضله و متصف به سجایای پسندیده بوده اند و هر طبقه از طبقات آن قوم 

را بهره وافر بوده است از بصیرت و بینائی، فقر و فاقه و ذل و مسکنت و ضعف و انحطاط کلمه و حقارت و پریشان 

ده که جهل و عمش ]کوری و نا بینائی] و نابینایی عموم اشخاص آنرا فرا گرفته و صنف حالی و گمنامی آن درآنوقتی بو

آن گروه به فساد اخالق و تباهی افکار مبتال گردیده بودند. بدین سیر و دوران هر کسی میتواند حکم کند که سعادت امم 

ه اگر کسی تعمق و تدبر نماید در این مساله ک نتیجه بینایی مهذبه و شقاوت آنها اثر غباوت و سجایای نا ستوده است. بلکه

سعادت امتی باسم واحده نامیده و بسـمۀ واحده شناخته میشود بلکه رفاهیت هر فردی آن حاصل نمیگردد مگر به تعاون و 

 توازی ]برابر شدن] زیرا که بالبداهه ]آشکارا] شخصی واحد بلکه شر ذمه ]جمعیت کم] قبیله ئی که مآلفه ]ترکیب شدن]

از افراد چند باشد هرگز قیام بر معیشت ضروریه خود نتواند کرد تا کجا که برای دریافت سعادت نامه و رفاهیت کامله 

از برای خویش نماید، و تعاون و توازی اشخاص متکثره مختلفه الطبیعه صورت وقوع نخواهد پذیرفت مگر بر بتکافاء 

دل در اعمال به آنگونه که آن افراد متعدده را صورت وحدانیه حاصل ]برابر داشتن] در اشغال و تناسب در افعال و تعا

گردد و تکافاء و تعادل در عمل در عالم خارج پیرایه وجود و هستی نخواهد یافت جزبه اعتدال اخالق و اعتدال سجایا 

 هرگز وجود نپذیرد اال به بصیرت و بینائی و تعدیل قوای عقلی و تقویم و تهذیب ملکات آن.

آن مدبر بصیرانا ]با اعتبار انیـت = من بودن یعنی ثبوت حکم در نفس االمر] و لما ]پرسش به اعتبارعلت] حکم  البته

خواهد کرد که علت حقیقی و سبب اصلی سعادت تامه هر امتی از امم عقل و بصیرت و نزائت و اعتدال اخالق آنست و 

ش روشن شد پس باید دانست که اخالق نفسانی و وقوی و باعث شقا و پریشان حالی آن زوال آن علت است چون این رو

ملکات عقلی را عجائب جزری و مد ی و قبضی ]فشرده گرفتن] و بسطی ]گشادگی] و ارتفاعی و انخفاضی ]پستی] و 

 ازدیادی و عروجی ]باال آمدن] و هبوطی ]فرود آمدن] میباشد. حتی اگر امتی از امم غفلت ورزیده زمانه قلیلی از مراقبت

و محافظت اخالق نفسانی و قوای عقلی خود چشم بپوشد و در تعدیل ]برابر داشتن] و تقویم ]راست نمودن] و ادامه و 

تشبیت آنها بر مراکز الئقه تسائل ]سست گرفتن و با یکدیگر به نرمی رفتار کرد] کند آن اخالق و قوی اگر به درجه عالی 

ه تا آنکه بکلی نابود خواهد شد، بلکه در اندک زمانی از دایره انسانیت رسیده باشد رفته، رفته روی با اضمحالل آورد

 بیرون شده به حیوانات وحشی ملحق خواهد گردید.

پس هر امتی را باید همیشه از برای صیانت ]حفاظت و نگهداری] اخالق و حفاظت ملکات و رهنمائی بسوی سعادت از 

فضائل و قائدی به جانب کماالت و مانعی از رذائل و زاجری  غفلت، صائنی از هبوط ]فرود آمدن] و سائقی بسوی

]بازدارنده] از نقائص و آمری به معروف و ناهی از منکر بوده باشد و چون به مسبار ]آلتی است که درون زخم را معاینه 

ام این اوصاف ه تممیکنند] بصیرت سیر نمائیم . و به میزان عقل بسنجیم هیچ چیزی را در این زمان نمی بینیم که متصف ب

و دارای همگی این مزایا بوده باشد مگر جرائد و اخبار نامه های یومیه. زیرا که هرصنعت و حرفه ایرا موضوعی است 

خاص و یا عامی که از سوء تصرف نا اهالن را به منزله خاص گردیده است و صاحب آن در او مستغرق شده، چشم از 

سود و زیان تقدم و تاخر آنها غفلت ورزیده است بلکه ضرورت معیشت او را مشارکین خویش در مدنیت پوشیده و از 

در بیشتر اوقات از اتقان ]استوار کردن] صنعت خویش باز داشته است اما اخبار آن یگانه صنعت است که موضوع آن 

بلکه از برای عموم احوال و اخالق امم و غایتش اصالح شئون خویش و جلب سعادت و رفائیت و امنیت از برای آن 

 جمیع امم میباشد.

ـ از آنست که جریده ]اخبارنامه] مسابقت مینماید در نشر فضیـلت ارباب فضائل اوالً از برای محمدت ]ستودن یا ستایش]  1

 حقه که جزای صاحب فضیلت است و ثانیاً از برای حث ]برانگیختن] دیگران بر اکتساب فضائل.
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ه ضرر های آنها متعدی است به جهت کبح ]بازداشتن] صاحب رذیله و زجر سائر ـ مبادرت میکند بر ذکر رذائلی ک 2

 ناس ]مرد م] از ارتکاب مثل آن. 

ـ مانع اخالق جمیله را با دالئل واضحه و بیانات شاقیه به نهجی که عوام از آن فائده گیرد و خواص نیز بی بهره نماند.  3

صفات خسیسه دنی را و مضرات آنها را در عالم انسانی به عبارات هر روزه در ستونهای خود ادا مینماید و مساوی 

 دلپذیر شرح و بسط میدهد.

ـ. فوائد علوم را از برای عموم چنان بیان میکند که هر کسی را یقین حاصل میشود که سعادت هر امتی و رفاهیت و  4

عزت آن به علوم حقه و معارف حقیقی بوده است نه بغیر آنها . و خسارات و زیان جهل را بطوری تقریر مینماید که هر 

 او را رسیده است از شآمت جهل است. جاهل غبی اعتراف میکند که هر مصیبت و گزندی که 

ـ درجات شرف علوم را به اندازه منافع آنها در عالم انسانی تعین می نماید و مقدار لوازم هر یک را مدلل و مبرهن  5

میسازد تا آنکه نادانی به جهت فائده زهیده ]کم و اندک] صرف عمر گرانبها را نکند از فایده جلیله ایکه از اشتغال به علم 

 دیگر حاصل میشد محروم نگردد.

ـ وجوب صنایع را که نتایج علوم است در عالم مدنیت تثبیت و بر عدم حصول رفاهـیت و سعادت بدون ترقی در  6

 صناعات اقامۀ براهین قاطعه میکند. 

ت ـ معارف ضروریه که هر انسان را از برای صدق اسم انسان بر او دانستن اش واجب و الزمه است چه احواال7

جغرافیا و مبادی طبیعیات و اتموذج ]آنچه بر صفت چیزی داللت کند] فـلکیات و حوادث جوی و لوازم زراعت و مقتضیات 

حرف و ضروریات طبی و ترتیب منزل و تنظیف بالد و تربیت اوالد بر نوعی که عوام الناس از آن بهره ور شوند ذکر 

 میکند. 

نموده، پس از آن اغنیا و ارباب مکنت را به فضیلت انسانیت دعوت به انشاء ـ تحدید انسان و شرح فضیلت انسان را  8

 مدارس عمومی از برای علوم و معارف و صنایع و بنای دارالشفاها ]شفاخانه ها] ترغیب و تشویق می نماید .

و اجداد سالفه  ـ از برای بر انگیختن همم ]جمع همت] خامله ]افسرده] و احیای نفوس مرده ذکر فضائل آبای ماضیه 9

 ]گذشته] را به جهت اوالد و احفاد به نهج شیرین، گاه و بیگاه فرضیه ذمت خود میداند.

ـ اخبار و احوال امم بعیده را در اعمده ]سـتونها] خود به تفصیل نقل میکند تا آنکه صاحبان سیاست نصیب خویش را  10

د و ارباب علوم فوائد علمی را اکتساب کنند و افراد امت بر از آن بردارند و خداوندان تجارت حظ و بهره خود را بگیرن

احوال آنها نظر دقت نموده، اگر از اهل سعادت اند اجتهاد نموده اسباب آنرا فهمیده پس از آن همت خود را بر انگیخته و 

فتن ـ هم قدم عرق ]رگ] حمیت و غیرت خویش را حرکت داده و در صدد مبارات ]معارضه و مقابله] و مجارات ]باهم ر

 شدن] آنها برآیند. و اگر از اهل شقا میباشند از آن عبرت گرفته از سبب آن اجتناب نمایند. 

ـ حاکم را بر عدالت دعوت و فوائد آنرا بیان و وکالت عموم رعیت را نموده، شکوای آنها را به حکومت میرساند و  11

س ]دریافت نمودن] نموده ارباب اهل و عقد را آگاه می سازد دفع ظلم مامور رشوت خوار را میکند. حوادث آتیه را تفر

 تا آنکه قبل از حدوث آن را دفع و عالج آن بکوشند و حکومت و رعیت از ضرر آن محفوظ ماند.

ـ اگر شخص اجنبی امر نا مالیمی به قوم آن نسبت بدهد با ادله و براهین متقنه ]محکم و استوار] که برنده تر است  12

 نایان از شمشیر ها، دفاع از قوم خود را واجب میداند.در نزد دا

ـ ودائع ]جمع ودیعه ـ امانتها ، امانت گذاشتن] افکار هر عاقلی را به سائر عقال میرساند و عالمیان را بیک دیگر آگاهی 13

 میدهد.

 رئین خود عرصه میکند.ـ حکایات و لطیفه و نکات ظریفه و اشعار بلیغه را از برای انشراح صدور گاه گاهی به قا 14

 ـ اجزاء متالشیه ]پراگنده شده] امت را و اعضاء متفرقه آنرا جمع نموده ، به حیات تازه زندگی اش میگرداند. 15

 ـ و خواننده خود را نشسته به سیر و سیاحت عالم دل شاد میکند. 16

جاهالن را به علما متفنن ]آنکه دارای ـ و بیماری به امراض مزمنه ]مرضهای کهنه] را به اطبا ماهرین داللت و  17

 علوم و صنایع گوناگون باشد] رهبری و فقرا را به مواقع غنا و اکتساب ارشاد مینماید.
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ـ دوست امت را از دشمن تمیز میدهد و لباس تلبیس ]فریب و خدعه بکار بردن] را منشق ]شکافته شده ـ ترکیده]  18

 میسازد.

قا از برای احتراز کردن اخبار کرده، به شاهراه های سعادت ارشاد میکند و از برای ـ و به کمین گاه های شر و ش 19

جلب منفعت و دفع مضرت حقایق را چنانچه در واقع است جلوه داده و آشکارا مینماید. و در هر جا و هر چیزی که 

سعادت دوربینی است جهان نما و منفعتی از برای امت خود دیده حاال اعالن میکند و بالجمله جریده، انسان خواهان را 

ذره بینی است حقیقت پیرا. و راهبری است نیک فرجام، و صدیقی است سعادت انجام، و طبیبی است شفیق، و ناصحی 

است متواضع، و مودبی است خاضع و دیدبانی است بیدار، و حارسی ]نگهبان] است هوشیار، و مربی است کامل از 

هت جمیع عموم و بهترین منشطی ]نشاط آور] است خاملین ]بی نام و نشان] را و نیکو برای عموم، و تریاق شاقی است ج

ترین منبهی ]بیدار کننده] است غافلین را، و روح بخش است دلهای مرده را و برانگیزنده است افکار افسرده را و در 

است پیرایه ، تاجران را رهبر، وحدت جلیس ]همنشین و همدم] است و در وحشت انیس، عالمیان راست سرمایه عارفان ر

و حاکمان را مشیر ]مشورت کننده] معدلت گستر ]داد گری] زارعان را قانون فالحت است، و صانعان را اسناد صناعت. 

و جوانان را دبستان و عوام را است ادبستان، ارباب بصیرت راست نور دیده، و خاوند سیاست را دستوری است پسندیده 

ناه گاه و جای محکم و استوار] حصین ]استوار] و سعادت انسانی را حبلی ]ریسمان] است متین، و و مدنیت را حصنی ]پ

شرف و منزلت و رفعت. جریده و کثرت آن برحسب ترقی امم است در علوم و معارف و عروج آنهاست به مدارج مدنیت 

در دریافت آنها زیاد سعی مبذول  زیرا که عالم عارف حاجات و ضروریات خویش را از جاهل غافل بیشتر میداند و

میدارد. پس هر امتی که جویای سعادت و خواهان رفاهیت باشد باید بداند که بغیر از جرائد و اخبار نامه های یومیه به 

مطلوب حقیقی خود نخواهد رسید پس بیعت راههای بیغوله ]گوشه] نباید اراضی پست و بلند را بیهوده  مقصود اصلی و

لکن به شرط آ نکه صاحب جریده بنده حق بوده باشد، نه عبد دینار و درهم . زیرا اگر بنده دینار و درهم قطع نماید و 

بوده باشد حق را باطل و باطل را حق و خائن را امین و امین را خائن و صادق را کاذب و کاذب را صادق و عدو]دشمن] 

قریب و ضعیف را قوی و قوی را ضعیف و منفعت را را صدیق، دوست و صدیق را عدو، و قریب را بعید و بعید را 

مضرت و مضرت را منفعت و حسن را قبح و قبح را حسین و موهوم حقیقی را موجود و موجود را موهوم وانمود مینماید 

 و البته عدم این گونه جریده از وجود آن به مراتب غیر متناهی بهتر است.

گردید، اکنون مرا میرسد که تاسف خویشتن را اظهار کرده بگویم، هندوستانی  چون فایده اخبار نامه ها و مزیت آنها معلوم

که از قدیم زمان معادن، علوم و معارف و منبع صنایع و بدایع و ینبوع ]چشمه] حکم و فلسفه و کان قوانین و نظامات و 

جراید منطبعه در آن عبارت از معدودی مدنیت بوده است چرا باید جراید در او آنقدر که باید و شاید وقار و منزلت نباشد و 

چند باشد و کثرت عدد سّکان که به دو صد ملیون ]چهارصد کرور] بالغ میشود و چرا اهالی آن مملکت را رغبت نامه 

در خواندن جرائد نباشد بیشتر فایده و کثرت منافع آن. و اما آن عذری که بعضی از ارباب وجاهت هند درباب نخواندن 

کرده میگویند که جراید مطبوعه در این ممالک مطالب و مقاالت مفید را حاوی نیست لهذا طبع به قرائت آن جریده تقدیم 

رغبت نه می نماید البته آن عذر مقبول نخواهد افتاد زیرا که معلوم است نزد هر صاحب بصیرت که اتقان ]استوار و 

میل عموم امت میباشد. پس نقص را باید در  محکم کردن] صناعت و احکام حرف و خوبی در کار بر حسب رغبت و

افکار عمومی دانست نه در اخبار نامه ها. اگر اهالی را رغبتی کامل و صادق از برای خواندن جرائد حاصل شود بی 

شبهه صاحبان جراید صرف افکار نموده آنچه از زوایای عقول داشته باشند برای خواهش افراد امت به عرصه شهود 

اد بلکه فکر خویش را با افکار دیگران شریک کرده و هر روزی مقالهای شیرین از برای تربیت و تهذیب جلوه خواهند د

 2عموم انشاء خواهند نمود این است مجمل آنچه میخواستم در فضیلت جرائد بیان کنم و السالم" 

 

 

 

  ترجمه محمد امین خوگیانی« تتمة البیان فی تاریخ االفغان » کتاب فوتوی 

  

: تاکید بر جمالت و توضیح و تشریح لغات با استفاده از فرهنگ  نوت

 عمید از این قلم میباشد.
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 مآخذ 

بر گرفته از مقاله خواجه بشیر احمد انصاری، کابل ناتهـ  327 -ص  -ـ األعمال الكاملة لألفغاني ـ تحقیق محمد عمارة  1

 . 2007مارچ  45ــ شماره 

  2000ه نگاری افغانستان ـ شورای فرهنگی هالند سال ـ حلیم تنویرـ تاریخ و روز نام 2

  1304ـ  13ایران شهر برلین شماره مرزا لطف هللا خان ـ شرح حال و آثار سید جمال الدین ـ انتشارات 

                      

 

 ( ۱۹۸۵ سمبردمتوفا  ننگرهار ر والیتد 1900متولد جنوری ) خوگیاڼی امین محمد 

 

شمسی  1318چاپ کابل  تالیف محمد امین خوگیانی« الدین افغانحیات سید جمال »

  صفحه 209در  ــ

 

 

 

 

 ئیسر سلجوقی خان الدین صالح - حبیبی خان عبدالحی - کشککی خان الدین برهان ـ: راست به چپ از نشسته اول صف

 زمریالی خان هللا امین - خوگیانی خان امین محمد( 5) - شایق خان هاشم - مطبوعات مستقل

 خان زمان محمد - کی تره خان قدیر محمد - رشتیا خان قاسم سید - لطیفی خان عبدالرشید - راست به چپ از دوم صف

 خان حسن یعقوب - گویا خان سرور - کی تره

  خان دستگیر غالم - کهزاد خان علی احمد - کریمی خان هللا احمد - اعظمی خان جیالنی غالم -: چپ از سوم صف

 )با سپاسگذاری از محترم عطا صافی 

 و و معرفی مطبوعاتیان آندوره(از فوت
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 «دعوة الفرس الی االتحاد مع االفغان » 

 دعوت فارسی ها به سوی اتحاد با افغان ها

 

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

 

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

داغ های نا سور در دل دارد، ولی « از دیو دد ایرانی» و دین و مذهب و نژاد شان مالحظه می نمائید در حالی که سید 

 نماید.  باز هم مردم را به اتحاد و وحدت دعوت می

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

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

دیاد بخشیده است. ما را توجه آن جراید به ترجمه برخی از فصل های مهم جریده ما و نقل آن به زبان شیرین فارسی، از

ترجمه فصل های که گمان تنبیه افکار مسلمانان در آن می رود و به آن چه در آن خیر شان مضمر است، توجه می نمایند. 

که در « اطالع » بناء از طرف خود و هر انسان مخلص دوستدار ملتش، از ایشان تشکر می نمایم. خصوصا از جریده 

 شهر تهران به چاپ می رسد.

هج قویم ]روش درست] ایشان سبب سودمندی به همه اقطار اسالمی می گردد، زیرا آن اقطار اسالمی، بعد از این من

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.

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

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

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

ای سلیم، مناسب نیست تا این نوع اختالفات جزیی، سبب ریختگی تار و پود اتحاد شان منجر نه می گردد و در نزد خرد ه

 تخالف عنیف ]مخالفت شدید] گردد.

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

م و کشف اسرار آن، و آن چه در خدمت شرع شریف، دینی باشند، به گونه یی که در آغاز اسالم با نشر علوم، حفظ احکا

 با وسایل گوناگون انجام دادند.

 آری!،

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

ند. حجت االسالم ابوحامد غزالی، ایران است. ابوبکر رازی طبیب مشهور و امام فخر رازی در تهران نشو و نمو کرد

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. 

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

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 اندازه 

 بشری از آن جمله است.توان 
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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 دین را 

 ارس بودند.برافراشتند، همه از سرزمین ف

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.

الم بَزدَوِی، آمدی، مرغینانی، سرخسی، سعد الدین تفتازانی، سید شریف ابیوردی مگر می شود صدرالشریعه و فخر االس

 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 

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

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

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

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

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

باشید، طوری که در آغاز اسالم، آن را نگهداری کردید . شما با در نظر داشت آن چه انجام داده اید، سزاوار ترین مردم 

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

 وحدت اسالمی می باشید و انجام این کار با در نظر داشت نجابت و عزم راسخ تان ]از سوی شما] هیچ بعید نیست.

اخوانی شما جهت وحدت با افغان ها و هم پیمانی با ایشان من گمان دارم که از شما پوشیده نیست این زمان بهترین وقت فر

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

د که فی بوتوقف نماید. می دانم شما استیالی انگلیس بر شهر های هندی را فراموش نکرده اید، این کار به سبب اختال

 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 با 

اید، برای برادران افغان خود اتحاد نموده بودید. شما تجربیات زیادی اندوخته بودید و آن چه از رویدادها مشاهده کرده 

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.

ه کرده اند. اکنون زمان برادری، توافق و اوقات هم پیمانی و اتحاد است، دشمنان شهرهای شما را از شرق و غرب احاط

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.

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

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

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

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

سی ها دشمنی زوال ناپذیر وجود دارد، بلکه بگو که دشمنی با انگلیسی ها در عروق افغان ها است، میان او و میان انگلی

جاری است و با خون ایشان خلط است. هر گاه میان سلطنت شاه و امارت افغانستان، اتفاقی به وجود آید، نیروی اسالمی 

و سایر مسلمانان زندگی نوینی پدیدار می  جدیدی در شرق و میان سایر طوایف اسالمی پدید می آید و در میان ایشان

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

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

 ی مردم فارس است تا ایشان را به اتحاد با خود فرا خوانند.شده است و این بهترین فرصت برا
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این کار از بزرگترین کارها و از سودمند ترین آنها است و از جمله مهمترین فضل هایی است که فضالی ایران به نگاشتن 

ن که این د، به ویژه ایمقاالت و نشر مطالب در بیان فواید اتفاق میان دو طایفه بپردازند، این کار اثر بزرگی بر نفوس دار

 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 اخالق 

و آخرت]، سود فراوانی  مردم، بهره مندی عقول و از میان بردن کینه توزی های تباه کن فاسد در معاش و معادش ]دنیا

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

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

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

 است، ایمان دارند.

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

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

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 مسلمانان 

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

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

فرعی، بر وحدت سیاسی اثر گذار بود، ضعف و ناتوانی بر امت آلمان روی آورد و تجاوز همسایگانش بر آلمان شدت 

ه به خویشتن مراجعت کردند و بر اصول بنیادین گرفت و در سیاست اروپا، کسی از آلمان حرف شنوی نداشت و زمانی ک

تمسک ورزیدند و وحدت ملی را در مصالح عمومی مراعات کردند، خداوند، قدرت و شوکت را بار دیگر به آن ها بر 

 گردانید و امروز آن ها فرمان روایی اروپا را به دست و میزان سیاست اروپا در دست آن ها قرار دارد.

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

آرزومندم که افکار خویش را به این مطلب عالی متوجه سازند و برای این هدف محل فسیح را در جراید خویش تخصیص 

ه است، به نشر بسپارند و ما به زودی دهند و آن را در کشور خود و کشور افغان ها به زبان فارسی که زبان هر دو طایف

 «شاهد نشانه های کامیابی خواهیم بود.

 ان شاء هللا رب العالمین " 

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

 منبع:

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

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

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

 ؛ فضل الرحمن فاضل

اثر در حال نشر دارند.  11اثر متبوع و  39کنون بیش از محقق پژوهشگر و نویسنده و مترجم توانای کشور ما که تا 

ایرانی نبودن"سید جمال الدین در آئینه آثار و افکار خودش] ]»وی در مورد سید افغان تحقیق و ترجمه متعدد دارد مقاالت 

در  ک حقیقت قدیمــ ]سید جمال الدین افغانی و نخبه گان افغانستان طرزی ، غبار، جاوید و حبیبی] ــ ]حرف جد ید از ی

سید جمال الدین حسینی االفغانی » مورد سید جمال الدین افغانی] که در سایت های انترنتی نشر شده و همچنان رساله 

اثر سید افغان به « حقیقت مذهب نیچری و بیان حال نیچریان یا رساله نیچریه » بیدار گر عصر"و هم در این اواخر 

می باشد که از « سید در روزنۀ سراج االخبار» امپیوتری گردیدآخرین اثر وی کوشش وی پی دی اف و شامل جهان ک

اثر دیگر طبع نمودند. بزودی شاهد افتخار آفرینی دیگر  150طریق شعبۀ کلتوری سفارت افغانستان در قاهره همراه با 

 شان در ارتباط به سید افغان خواهیم بود.

 به پایان رسید. 1379در سنبله  ماموریت آقای فاضل سفیر افغانستان در قاهره
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 «الجبن» 

 مقاله سید افغان در جریده عروة الوثقی

 

یکی از فصول زیبا عروة الوثقی در زمینه اخالق فردی ـ اجتماعی و در باره مبارزه با ترس و سرکوب آن است، که با 

 دو آیه از قرآن مجید آغاز می شود: 

َشی دَةٍ { هر جا كه باشید مرگ شما را در مى یابد هر چند كه در بنا هاى }أَْینََما تَُكونُواْ یُدِْرككُُّم  اْلَمْوُت َولَْو ُكنتُْم فِي بُُروجٍ مُّ

 87استوار و ریشه دار باشید. سوره نسا آیه 

وَن ِمْنهُ فَإِن هُ ُمالَقِیکْم { بگو به درستی مرگی که از آن می گریزی،  قطعا شما را درخواهد یافت. } إِن  اْلَمْوَت ال ِذی تَِفرُّ

 8سوره جمعه آیه 

که سید با ذکر آن آیه های مبارکه مبارزه براه خدا، آزادی، نوامیس و عدالت را بهتر دانسته و تشویق مینماید. در مسیر 

ل در مبارزه رهروان سید ما حماسه های ماندگار و فراموش ناشدنی این قهرمانان جاودان را مالحظه نمودیم به گونه مثا

کشور ما مولوی سرور واصف، محمد عثمان خان پروانی جوهر شاه خان غوربندی، مولوی واسع آخوند زاده، کاکا سید 

 احمد لودین و .... را باید یاد نمود.

 اکنون خالصه مقاله سید را با ترجمه آزاد از استاد غوریانی از نظر خوانندگان گرامی می گذرانم : 

در کتابها نوشته اند که از برخی افراد کار های سر زده است محیر العقول و دهشت آفرین. "هم دیده شده است و هم 

مردمان کم خرد این گونه کار ها را، با این که در زمان پیامبران اتفاق نه افتاده و به دست آنان جاری نگشته است، معجزه 

اره و بخت و شانس منسوب می دارند. کوته نگران می پندارند و خارق عادات می شمارند. مردمان غافل، آنها را به ست

 چنین اقدامات و اعمالی را امری تصادفی و اتفاقی به حساب می آورند.

این ظن ها و گمان ها همه به این دلیل است که این گونه مردم، از درک اسباب امور و علل مسائل ناتوان اند، اما حکیمان 

دای حکیم خبیر، برای هر چیزی سببی قرار داده است و هر نتیجه ای را بر و خردمندان و راه شناسان می دانند که خ

مقدمه و عملی متوقف کرده است و از میان همه کائنات، انسان را به موهبت عقل و قدرت روح ویژه ساخته است. با این 

ن قدرت عقلی و تشخیص ویژگی است که انسان می تواند مظهر عجایب شود و کار های فوق العاده به وقوع رساند و همی

و قدرت عملی و تنقید است که مالک تکلیف شرعی است، و به سبب همین تشخیص و توانائی است که انسان مکلف است 

و باید تکالیفی را انجام دهد و بر انجام دادن کار خوب، ستایش شود و پاداش یابد وبر انجام دادن کار بد نکوهش گردد و 

 کیفر ببیند.

ان با این منطق صحیح بنگرد، می بیند که در تمامی انسانها، قوای مشابهی وجود دارد و خداوند استعداد هنگامی که انس

کمال را به همه داده است و در فطرت هر کس نهاده است. و از این جا است که هر فردی می خواهد صاحب افتخارات 

می دارد و هیچ کوشنده راستینی را بی نصیب نمی باشد و کار های بزرگ بکند. فضل خداوند نیز هیچ کس را محروم نه 

گذارد. بنابر این علت چیست که توده های انسانی به پستی ها تن در می دهند و از رسیدن به عظمت ها و آزادگی ها 

دست می کشند؟ همان عظمت ها و آزادگی ها که هم عنایت خداوندی راه رسیدن به آنها را باز ساخته است و هم کشش 

نسان به سوی آنهاست، به ویژه مردمی که مومن اند به عدالت خدا و وعده و وعید خداوند، یعنی وعده معتقد اند فطری ا

باز »که کار های شایسته و ماندگار"باقیات الصالحات"ثواب دارد و کار های بد و خطا گناه دارد. باور دارند که روز 

کرده است، می رسد و هر انسانی که ذرة المثقالی کار خیر و اعمال می آید و هر کسی به پاداش هر چه « بینی بزرگ

ذرة المثقالی کار شر کرده باشد، جزای آنرا خواهد دید. این گونه مومنان چگونه دست از کاری می کشند و تن به یاس 

ه ؟ هنگامی کمی سپارند و با جان مرده زندگی می کنند؟ چرا انسان ها از پای می نشینند و در لغزش گاه فرو می افتند

نیک بیاندیشیم و بخواهیم علت هر چیز را پیدا کنیم می فهمیم که از چیست که مردمان ـ چه مومن و چه غیر مومن ـ تن 

 به پستی میدهند و دست روی دست میگذارند. علت این ها همه ترس است، ترس!

 ترس است که پایه های استقالل کشور ها را سست می کند.

 لت ها را مختل می سازد.ترس است که روابط م
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 ترس است که در خیر و برکت را به روی جویندگان می بندد. 

 ترس است که درفش های هدایت را از نظر ها دور میدارد.

 ترس است که نفوس بشری را به پذیرفتن خواری وا می دارد.

 ترس است که مردمان را به قبول مسکنت می کشاند.

 بر گردن مردم آسان جلوه می دهد. ترس است که تحمل یو غ بردگی را

ترس است که نفس انسانی را برای قبول اهانت ــ زیر نام صبر و شکیبایی ــ و قبول خواری ــ زیر نام زیرکی و عاقل 

 مآبی ــ آماده می سازد.

یش اقدام پ ترس است که پشت مردان را برای حمل بار هایی خم می کند، سنگین تر از آنچه می پندارند در اثر شجاعت و

 خواهد آمد.

ترس است که جامه ننگ بر تن انسان می پوشاند، ننگی که صاحبان روح های پاک و همت های بلند، کشته شدن را بر 

 قبول چنان ننگی ترجیح می دهند.

 آری، انسان ترسو، سختی ذلت ها را آسان می انگارد و زندگی مسکنت بار را رفاه و امنیت می شمارد کسی که خود را

 حقیر سازد، قبول حقارت به او آسان است مانند مرده که از وارد شدن هیچ جراحتی احساس درد نمی کند.

 باال تر از این، انسان ترسو، لحظه به لحظه، طعم مرگ را می چشد، با این همه راضی است 

 د باز می دارد.ترس چیست؟ وا ماندگی ای در نفس انسان که او را از مقاومت در برابر هر امر نا خوشاین

ترس یک بیماری روحی و روانی است که نیروی حفظ وجود را، که خدا آن نیرو را رکنی از ارکان حیات طبیعی قرار 

 داده است، از بین می برد.

این بیماری روانی علت های چندی دارد که اگر در ماهیت هر یک از این علت های ژرف بنگریم، می بینیم که همه یک 

دد و آن، ترس از مرگ است، مرگی که سرنوشت هر زنده ای است و سر انجام هر ذی روحی مرگ، چیز باز میگر

وقتی معین و ساعتی معلوم ندارد، انسان از لحظه تولد تا آخرین روز های یک عمر طوالنی، هموار در معرض رسیدن 

خویش آگاه نیست. با این همه ترس مرگ است و جز خدا ــ که اجل را مقدر فرموده است ــ هیچ کسی از زمان و مکان 

از مرگ به جایی می رسد که به صورت بیماری ای کشنده در می آید و این بدان علت است که انسان از سرنوشت حتمی 

خویش غفلت میکند و فراموش میکند که خداوند خیر دنیا و سعادت آخرت را برای او تهیه دیده است، اگر انسان نیروها 

 در راه خود به مصرف رساند و از هدر رفتن و منحرف شدن آن قوا جلو گیری کند. و قوای خدا داد را

آری، انسان از نفس خود و از امکانات و قدرت های آن غفلت میکند. به علت این غفلت، آنچه را خداوند سبب بقای 

سبب نیستی و هالک شدن زندگی و حیات و ارزش های آن قرار داده است، یعنی شجاعت و دالوری و اقدام و در گیری، 

می انگارد. مرد جاهل می پندارد که در هر گام او، مرگ ایستاده است و در هر قدم او، خطری او را تهدید میکند، با 

اینکه یک نگاه به آثار انسانی و ارمان های تحقق یافته بلند همتان و مشکالت رام شده بزرگ مردان ، بسنده است تا آدمی 

دار کند و به او بفهمانند که این ترس ها و هراس ها همه و همه وهم است و خیال، و بانگ حیوانات را از خواب غفلت بی

موهوم است و وسوسه ابلیس، اینهاست که آدمی را اسیر خود ساخته و از راه خدا باز داشته و از راه رسیدن به هر امر 

 خیری محروم کرده است.

 به بندگان خدا را صید می کند و از راه خدا باز میدارد.ترس، دام شیطان است. شیطان با این دام  

 ترس، علت هر صفت رذیله است و منشا هر خصلت مذموم. 

 ترس، پراکنده کننده اجتماعات است، و برنده دوستی ها و روابط، و هزیمت دهنده لشکر ها و نگون ساز درفش ها. 

 ت کنند.ترس ، خائنان را وا می دارد تا در جنگ های میهنی خیان 

ترس، پستان را وا می دارد تا رشوه بگیرند، چون بیم از فقر باعث این کار می شود و این بیم در حقیقت، از ترس از  

 مرگ سرچشمه می گیرد. دیگر صفات زشت نیز همچنین است.
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روز پاداش آری، ترس عار است و ننگ، برای هر انسان سالم فطرت، به ویژه برای مردمی که به خدا و پیامبران و 

ایمان دارند و امید دارند که پاداش اعمال نیک خویش برسند. بنابر این می سزد که فرزندان امت اسالمی ــ به مقتضای 

؛ زیرا که مومن جز رضای خدا «جبن» اصول اعتقادی و دینی خویش ــ دور ترین مردم جهان باشند از صفت رذیله 

 ین مانع در راه ادای تکالیفی است که خدا را راضی و خشنود می سازد.آرمانی ندارد و ترس و دل نداشتن، بزرگ تر

کسانی که قرآن می خوانند، می دانند که خداوند دوست داشتن مرگ را عالمت ایمان قرار داده است.... اقدام در راه خدا 

، به این بسنده نکرده است و دادن مال و جان در راه برپا داشتن حق و عدالت، نشانه مردم مومن است. کتاب خدا، قرآن 

که مردم نماز بخوانند، زکات بدهند، و به دیگری ضرر نرسانند؛ بلکه اینها را کار های دانسته است که هم مومن و هم 

منافق انجام می دهند، و تنها دلیل منحصر ایمان داشتن را، دادن جان دانسته است در راه اعتالی کلمه حق و در راه 

قرآن کریم آمادگی تا پای بذل جان را در راه پایدار ماندن حق و دین و عدالت یگانه رکن ثبوت ایمان استقرار عدل؛ بلکه 

 شمرده است؛ رکنی که چون نباشد، هیچ امر دیگری قابل اعتنا نیست.

در یک دل جمع توانند شد. چگونه چنین چیزی ممکن « ترس»و « دین اسالم»این است که نباید هیچ کس فکر کند که 

ت ، با اینکه هر پاره ای از این دین، پرده ای است از شجاعت و دالوری و تصویری است از اقدام و درگیری. ستون اس

 و تکیه گاه دین اسالم، اخالص برای خدا ]سراپا بودن برای خدا] است، و دست شستن از هر چه جز خداست، برای خدا.

است و خدا هرگونه و هر آنکه بخواهد، اجل آدمی میرسد. پس  مومن کسی است که یقین داشته باشد که اجل به دست خدا

کندی در ادای وظایف و واجبات اجتماعی، عمر کسی را زیاد نمی کند و شجاعت و درگیری یک دقیقه از عمر کم نمی 

 سازد. 

ا عزت را، یمومن کسی است که یکی از دو نیکو ترین ]احدی الحسنیین] را از دست نمی دهد: یا زندگانی با سیادت و 

مرگ سعادت مندانه در راه خدا را، تا روحش به عال علیین صعود کند و با کروبیان و فرشتگان محشور و همنشین گردد. 

کسی که تصور کند ــ چه عالم و چه غیر عالم ــ که می تواند جمع کند میان ترس و ایمان به آنچه محمد]ص] آورده است، 

داشته باشد، خودش را گول زده است، و عقل خود را فریب داده است. این چنین کس  یعنی ترس و ایمان به اسالم با هم

بازیچه هوس خود شده است. او کجا و ایمان کجا؟ ایات قرآن همه گواه اند که آدم ترسو در دعوای ایمان داری کاذب 

 است.

م دینی، حق را آشکارا بگویند و آیات خدا از این جا است که ما امید واریم که وارثان پیامبران، یعنی عالمان و طالب علو

را به یاد مردم و جامعه بیاورند. به مردم بگویند که در این آیات ، تا چه اندازه امر به اقدام شده است برای اعتالی کلمه 

 حق، و نهی شده است از کندی و نشستن و ترک ادای وظیفه واجب خدایی.

نهی از این منکر و  امر به معروف ]دالوری و اقدام]انجام این فریضه ــ  این است که ما تصور میکنیم اگر علما برای

برای مدتی اندک، به پا خیزند و مردم را با روشن کردن معانی قرآن کریم موعظه کنند و این  ]ترس و بی شهامتی]

که افتخارات آن تا ابد بماند معانی را در جان مومنان زنده سازند، اثری و نتیجه ای از این کار، در میان امت خواهیم دید 

 و شاهد روزی خواهیم بود که در جهان، شکوه امت اسالم، یعنی شکوه بزرگ خدائی، به آنان باز گردد.

جامعه مومن، به دلیل این میراث ]میراث دالوری و اقدام] که از پشتی بانان خود برده است، و به علت عقاید ایمانی که  

در دل دارد، با اندکی یاد آوری و کوتاه تذکری به خود می آید، آن گاه چونان شیران به پا میخیزد، آنچه از دست داده 

  د و به مقام قرب و رضای خدا می رسد.است باز میگرد، آنچه را دارد حفظ می کن

 

 

  استاد عبد هللا سمندر غوریانی؛

در یک خانواده متوسط الحال در قریه انجیل والیت هرات بدنیا آمدند  1315در سال 

جناب سمندر غوریانی بعد از فرا گرفتن مراحل ابتدائی علوم دینی در فخر المدارس 

. به همت ید محمد اسماعیل مبلغ آشنا شدشه شامل مدرسه علوم شرعیه گردید. او با

مبلغ با دوستان دیگری از جمله دکتر رضوی غزنوی ، استاد مایل هروی،  اسمعیل

 12غوریانی پس از فراغت از صنف داالحمد جاوید معاشرت حاصل نمود.استاد عب
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رین با مکاتب فلسفی و دوکتومدرسه ، شامل فاکولته شرعیات شد بعد از فراغت فاکولته سفری به مصر داشت. در آنجا 

های متفاوت و برداشت های گوناگون از سوسیالیسِم تا اگزیستانسیالیسم و مکتب اصالت تحقّقی ]پوزیتویزم] آشنا گردید. 

او با عالمه استاد صالح الدین سلجوقی دیدار و مالقات کرد و با ایشان در باره طرز دید فلسفی خود صحبت ها نمودند. 

شمسی ترجمه نموده بودند."استاد غوریانی در مضامین سخت و 1355، رساله عروة الوثقی را در سال استاد غوریانی

و باید تأسیس حاکمیت سیاسی از مجرای گزینش و پخته ای ... بارها توضیح داده که حکومت حق انحصاری فقها نیست 

ی شماری از برافروختگۀ استاد، موجب اراده مردم بگذرد و، همین طرز فکر و دیگر نظرات بدیع و آزاد اندیشان

 تاریک اندیشان شد.

 مانز آن افغانستان در که دیگرانی و مبلغ محمداسماعیل مجروح، بهاالدین سلجوقی، الدینصالح مانند غوریانی سمندر

 تحوالت ،ویژگی همین به توجه با بود؛ پیموده صدا و سر بدون را دینی روشنفکری مسیر بودند، فلسفی مباحث پیشگام

 از جامی عزیزالدین. نکرد تهدید را او خطری و نیاورد وجود به غوریانی استاد زندگی شرایط در تغییری سیاسی،

 قبلی، تنکا تایید ضمن وقت،( دادگستری) عدلیه وزارت گذاریقانون انستیتو در غوریانی سمندر استاد نزدیک دوستان

 یشترب افغانستان هایمارکسیست تمام از را مارکس نداشت، حزبی و سیاسی گرایش گونههیچ استاد که این با: گویدمی

 .بود کرده درک بهتر هااخوانی از نیز را المسلمیناخوان حرکت داشت مصر به که سفرهای در و شناختمی

 یالکتیکد ماتریالیسم رسالۀــ  افغان الدین سیدجمال الوثقی ازعروه تخلیصی ترجمه قسمتی از آثار استاد قرار ذیل است:

 زیر حقیقیت مقاالتــ  فلسفه در برکلیسم از دفاع درباره فلسفی رسالهــ  ومشخص مجرد دیالکتیک رسالۀــ  ومعنی ماده و

 زیرعنوان تحقیقی مقاالتــ  .انشتاین نسبیت تیوری اساس به کیهانی پروازهای به راجع مقاالتی ماده بر شعور تقدم عنوان

 کمیته تاویف بررسی در تحقیقی مصرمقاالت دانشمندمعروف الحکیم ازتوفیق مقاالتی ترجمهــ  شناسی وزیبایی هنر زادگاه

 . دیگر هایمقاله و اسالمی کشورهای کنفرانس فقهی

 اشتد خود حافظه در را همه و کرده مطالعه تبعیض بدون را هگل و سینا ابن سقراط، فلسفی هایاندیشه غوریانی، سمندر

 زرو سه پدرم مرگ در تنها من که گویدمی خودش وقتی. کند عرضه کابل دانشگاه در شاگردانش به مناسب زمان در تا

 اول از ها،انسان برخی که دهدمی نشان خود ندارم، سراغ عمرم در مطالعه بدون را دیگری روز و نکردم مطالعه

 وفات نمودسالگی  85به عمر  2021دسمبر  22استاد در  .شوندمی متولد «اندیشه»
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ــ محمد جواد صاحبی ــ سید جمال 1360ستاد عبدهللا سمندر غوریانی ــ گزیده عروة الوثقی ــ انتشارات مولی تهران 

 تهران 1385الدین حسینی پرچمدار اتحاد و تقریب ــ چاپ اول 

 اخذ شده:زندگی نامۀ استاد عبدهللا سمندر غوریانی از سایت انترنتی ذیل 

http://www.heratonline.com/mashahir/ghoryani.htm  ــ 

و هم چنان مقاله دکتر اکرم عثمان در ارتباط به هفتادمین سالروز تولد استاد از سایت انترنتی 

http://www.ariananet.com/  

ی سی ــ بی ب افضلی محمدــ بقلم  افغانستان در اسالمی و غرب فلسفه قلمرو از مردی غوریانی؛ سمندر عبدهللا درگذشت

 ۲۰۲۱ دسامبر ۲۳
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 نظرات دوستان و مخالفین سید

 

سید در وا پسین روز های زندگی در ترکیه به دوست ایرانی خود نوشت:".. سیل 

تجدد به سرعت به طرف شرق جاری است. بنیاد حکومت مطلقه منهدم شدنی است. 

شماها تا میتوانید در خرابی اساس حکومت مطلقه بکوشید نه در قلع و قمع اشخاص. 

شماها تا قوه دارید در نسخ عاد اتی که میانه سعادت و ایرانی سد سدید گردیده 

 د، نه در نیستی صاحبان عادات.." کوشش نمائی

"عالمه مشارالیه یک معدن عرفان بود، هر کس بقدر استعداد آالت و ادوات حواس دماغیه خود  محمود طرزی گفت:

از آن معدن به استخراج فضائل کامیاب می آمد. این هفت ماهه مصاحبت، بقدر هفتاد ساله سیاحت را دربر دارد مباحثه 

هر روزه در محفل بزم حضور آن عالمه دهر جریان می یافت، هر علمیه، حکمیه، فلسفیه، سیاسیه اجتماعیه و غیره که 

جمله و هر عبا ره آن کتاب ها و رساله ها تحریر بکار دارد که در این جا تذکار بیانات آن خارج حوصله اخبار ماست 

عالوۀ معلومات »] مراجعه فرمائید به متن کامل نوشتۀ محمود طرزی  1..."

 در همین رساله]« لدین افغانیبر ترجمۀ احوال السید جمال ا

غبار"واال مردی که همواره قلم را به آماج بیان و ثبت حقیقت  

 بدست داشت"* نوشته که 

"این عالم شرقی و فیلسوف اسالمی یک ادیب و نویسنده فاضل، یک مرد 

سیاسی و انقالبی و یک خطیب آتشین نفس متهّور و بی باک بود که توجه 

ی اروپا را به خود می کشید. او از هر مستعمره عمیق مراکز سیاسی و علم

و کشور استبدادی رانده می شد و پشت سالطین مستبد اسالمی از هیبت این 

مردی که تنها کتابی و قلمی در دست و چپن و دستاری در برداشت میلرزید" 

2 

 

نوشته است:"سید جمال الدین مرد بزرگوار افغان"مانند خورشید  استاد سعد الدین هاشمی

درخشید از افق کنر بر آمد و در استانبول فرو نشست. وی مرد جهانی بود و جهانی را 

روشن کرد. از کلکته تا استانبول و قاهره به فرزندان مشرق درس حریت و اخوت و یگانگی 

شالوده بسی از حرکات نهضت ملی را در داد بر ضد استعمار و استبداد مبارزه کرد و 

سراسر شرق گذاشت که بعد از او مصدر آزادی خواهی و استقالل طلبی ممالک اسیر گشت 

شاگردان و پیروان سید در هر جا، نهضت های اصالحات اجتماعی سیاسی و بیداری 

  3 عمومی را پرورانید"

یم چون ابن سینا و ابن رشید میگوید :"سید به چهره فالسفه قد شهید بهاو الدین مجروح

وهم به چهره متفکر سیاسی به معنی جدید وهم به حیث روزنامه نویس مجاهد و مبارز 

هنگامه طلب و ماجرا جو جلوه کرد ... چیزی که به صورت خاص براهمیت این چهره 

ورد تمدن غرب با تمدن شرق خ افزود و معنی خاص بدان داد عبارت بود از این که بزرگترین حادثه تاریخ جهان یعنی بر

که از یک جریان بزرگ تاریخ  اسالمی و سهم بزرگ و فعالی که وی در این جریان تاریخ گرفت موضعگیری سید بود

 نمایندگی کرد جریانی که هنوز جز تاریخ نشده است و ما امروز بشکل جدی تر و پیچیده تری به آن روبرو میباشیم ..."

4  

مینویسد :"هیچ کسی پیدا نخواهد شد که اگر در صورتی تاریخ آن زمان را مطالعه کرده باشد از  زنده یاد دکتور طبیبی

شایستگی و آزادی خواهی جمال الدین افغان، در دمیدن روح استقالل طلبی در کالبد ملل شرق انکار نماید عالوه بر 

 ر زمانش بود.مشخصات دیگری که سید داشت او یک سیاستمدار بزرگ و یک روشنفکر بی نظی
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محمود طرزی به یک شخصیت ضد  این طرزی بود که سید جمال الدین را به مردم افغانستان بیشتر معرفی کرد 

استعماری نسبت به تاثیرات سید جمال الدین افغانی مبدل گردید. جمال الدین افغانی کارهای بزرگی را با دست خالی و 

اروپا که عبارت از مبارزه با آنها باشد انجام داد. سید در مبارزاتش با  بدون حمایت هیچ مرجعی در مقابل قدرتهای قوی

مشکالت و دسیسه های کشورهای غربی و دست نشاندگان شان روبرو شد، ولی با اینهمه موفقیت بزرگی را بدست آورد 

سندگان عبده] و سایر نوی ]و آن] این بود که علیرغم نقطه نظرات بعضی از نویسندگان معاصر همانند مولف کتاب ]افغانی و

مانند خدیوری جمال الدین سیاستمدار خود پسند نبود و یک رهبر بزرگ شرق بود. زمانی که تمام آسیا و مسلمین جهان 

بود او با قلم خود، با قدرتهای استعماری به مبارزه پرداخت و روحیه  19در خواب عمیقی بود ند که این مصادف با قرن 

 5 در مقابل استعمار اروپاهی دمید .." آزادی خواهی مردم را

نوشت:"یکی از ممثالن این حرکت فکری ]منظور نهضت مشروطیت اول و دوم میباشد ـ لمر] سید  استاد عبدالحی حبیبی

ق] که جهاد خود را بر ضد سه عامل بدبختی شرق ]استعمار،  1314ـ  1254جمال الدین پسر سید صفدر کنری است ]

از افغانستان آغاز کرد و در هند، ایران، ترکیه عثمانی، مصر نهضت جدید فکری و اصالحی آورد استبداد و خرافات] 

شهرت بین المللی کسب کرد، و او را نخستین پرورنده فکر جدید و بیداری افغانستان و ممالک شرق میتوان گفت. ولی 

ه این حرکت فکری سیر طبیعی خود را دسایس استعمار و خانه جنگی های شاهزادگان و عدم تمرکز مملکت نگذاشت ک

ق انجمن سراج االخبار در کابل تاسیس و بنای حرکت جدید فکری را باز گذاشت و  1323دوام دهد... تا که در سنه 

  6 دارالعلوم حبیبیه هم در کابل تاسیس شد که آغاز تدریس ساینس و مضامین جدید باشد"

ز جبل الطارق تا جاوا گسترده شده بود او"در آن عصر تنها مرد آسیا بود سید یگانه مرد آن عصر بود که نفوذ کالمش ا"

که فکر مبارزه دسته جمعی مشرقیان را علیه مغربیان متعرض استعمار گر پرداخت و نیز اندیشه ناسیونالیسم اسالمی هر 

ندی او را می ستودند چه بود آفریده او بود سخنان سید در نظر علمای تونسی حکم "کتاب"را داشت، طالب مسلمان ه

پیشوایان نهضت آزادی هندوستان از هندو و مسلمان، او را به بزرگی ستوده اند، و تجدد خواهان عرب پایه اش را به 

  7" پیشوای و امامت رسانیده اند.

:"به گمان ما سید مرد عمل است و نباید گرایشهای گاه و دکتور اکرم عثمان نوشته بود

]عمل گرائی] با ماکیاوالیسم التباس کرد، هر چند Pragmatismeناگاهش را به 

ماکیاوال یکی از پایه گذاران مهم اندیشه تجدد است و با توجه به ظواهر افکارش نه می 

  8توان نقش چشم گیرش را در عبور از سده های میانه به عصر جدید انکار کرد" 

مطرح ترین سیما های سیاسی علمی از آنجا که سید جمال الدین افغان هنوز هم یکی از 

جهان اسالم میباشد و کماکان نظریاتش در باب اتحاد مسلمانان و پیکار با اعمال جبر و 

 ظلم و کوتاه کردن پای جهان خوران مطرح بحث می باشد ....

هرچند به خاطر رفتار مزّورانه شماری از رهبران کشورها ی اسالمی از جمله 

لطان عبدالحمید فرمانروای دولت عثمانی و خدیو مصر، آن ناصرالدین شاه قاجار و س

آرمانها به کرسی نه نشستند و سید از درباری به درباری سرگردان گردید، ولی نفوذ 

روبه گسترش نظریاتش بیرنگ نشدند و حتی پادشاه خود کامه ای چون ناصرالدین شاه قاجار جانش را به سبب بی حرمتی 

 به سید از دست داد.

که تعدادی از سیاست زدگان به هدف راه انداختن مقاصد نا شایستی در پی ایدیوژیک کردن نظریات سید بودند و با آن

هنوز هم ا ین بازی را دنبال می نمایند مع الو صف حقیقت امر آن است که شخصیت سید بزرگتر از آن است که از چنان 

 نیرنگ هایی آسیب پذیرد.

او بر خور دار است. سید افغان از مفاخر  سید شناسی!"از ظرفیت فراوانی برای بررسی و» به پنداشت این قلم، هنوز هم 

فرهنگ و تاریخ ماست و هر نویسنده که کارنامه های آن عبقری مرد را ارج میگذارد و وقت و دانش اش را وقف افزایش 

در برابر مسئولیت ملی و میهنی ادا  نیات و منویات وطن خواهان میکند، در واقع ملت ما را رس میرساند و دین اش را

 9می نماید "

نوشته است:"سید به صفت یک مجاهد راسخ با اراده پوالدین و به حیث مجتهد به مفهوم وسیع کلمه و  دکتر اسد هللا راید

مان سخنور ماهر و بلیغ، با کلمات آتشین مسلمانان را آگاه ساخته پرده از روی گنجینه ها و خزائن ماالمال حکمت ز

 10ماضی اسالم که در طول اعصار بدست فراموشی سپرده شده بود برداشت"
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می نویسد:"سید ما یک روحانی بود، ولی روحانیت او در لنگی و ریش و لباس خالصه نمیشد  خواجه بشیر احمد انصاری

ضربات زیادی را زیرا او به مقاصد کلی و اهداف عمومی دین مینگریست و از قشری گری نفرت داشت و در این راه 

متحمل شد او روزی در رویاروئی بعضی مال ها و شورش ایشان در کابل قرار میگرفت و روز دیگر مشایخی سلطنت 

عثمانی علیه او میشوریدند، و چندی بعد در قاهره هد ف یورش عده از علما استبداد قرار میگرفت و به تعقیب آن از 

د که شیشه ناموس عالم در بغل داشت. در را ه ادای رسالت اجتهادی اش از سوی عده ای در ایران تکفیر میشد، ولی سی

 11مالمتی هیچ مالمت کننده ای نه می ترسید"

میگوید:"سید جمال الدین اولین کسی است که به ضرورت"بیداری"مسلمانان از خواب رکود و  دکتر سید اکبر زیوری

ی علمی و سیاسی و حتی اقتصادی آگاه شد و مهمتر از آن انحطاط چند قرنه در عرصه های مختلف فرهنگی، اجتماع

خودش به"بیدار گری وسیع و گسترده در سطح عالم اسالم دست زده حدود چهل سال از عمر شصت ساله او در این مسیر 

 او برای تحقق این هدف عالی گذشت افغانستان، ایران، عراق، حجاز، مصر، هند، استانبول و اروپا و روسیه را زیر پ

گذاشت، و با استفاده از هر وسیله ممکن ]سخنرانی مقاله و کتاب نویسی و انتشار نشریات مختلف، گفت و گو با 

سیاستمداران مختلف مسلمان و اروپایی و روسی ، تشکیل جمعیت و محفل سیاسی و فرهنگی و خیریه و...] کوشید چندان 

  12 شها در دور ترین نقطۀ عالم اسالم نیز بشنود..."صال های بیداری و بیدار گری در دهد که سنگین ترین گو

 

 13، سید را چنین وصف مینماید : خلیل هللا خلیلیاستاد 

 شــرق وانایـــلب قـوی دست تق                                           ر قــشـــ بـیـنـای روشنی دیـده         

 زمـیـن نـابـغـه ء روز گـارفـخـر     ت پــــروردگــارــحـجـ حــــق

 سوز و هـم بـر انـداز و خرافات    روزـــفـــ اثـر دانــش گـیـتی از

 پـرده بـر افـگـند از اسرار شـرق    ســیـد مــا قـافــله ســاالر شـرق

 آمـیـخـتی هــمـــزنـد گی و دیـن ب    تو به جهان طرح نوی ریـخـتی

 کـشور کـهـسار به تـو ســر بـلـند    ای بـتـو تاریـخ وطـن ارجـمــند

 چـشـم بـد ا ز کـشور تـو دور باد    روح تـو فـرخـنده و مسرور باد

 ـالمـو س بـاد زمـا بـر تـو درود

 ا ی سـیـد ذو االحـترام دـــاب تـا

  

ناق راه مغیالن استبداد و اخت"این سید جمال الدین افغانی بود که در دشت های تفتیده و پراز  نوشته است: حبیب هللا رفیع

درست مبارزه ء فکر ی، علمی و عملی را به همه نشان و ارتباط داد و آموخت. سید بنیادهای تعلیم و تربیه، ادب و زبان 

و وسایل ارتباط جمعی را با سنگ و خشت انقالب پیوند زد و استوار گردانید و عمارت های شکوهمندی بر فراز آن 

ب مبارزه منظم سید یکی هم نهضت مشروطیت سربلند کرده و در افغانستان نیز روشنفکران مسلمان اعمار نمود و از قل

و وطنپرست به تحرکاتی آغاز کردند و داعیه هایی را در پیش نهادند که بتدریج نهضت مشروطیت از آن شکل 

 14گرفت..."

ین الداستاد یونیورستی فرانسه درباره او چنین میگوید :"جمال  روبرت شنرب 

افغانی ]چون اصالً افغانی بود] در اسالم آزادی بیشتر را میخواست و هر آنچه را 

]دهریت] غرب بود، بیرون  Matérialismeکه در نظرش ماخذ از ماده گرائی 

می افکند. شاگرد وی محمد عـبده در جامعه ازهر قاهره نظرات جدی تری را 

برتر از تعدد زوجات  مطرح کرد. در حالیکه حدت زوجه ]تک همسری] را

میدانست. استدالل و برهان او با استدالل سید احمد خان موافق بود که در هند مردم 

 15را به مطالعه علوم ترغیب میکرد" 
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شاگرد و دوست نزدیک سید گفته بود:"من مختصری از اخبار سیدجمال الدین افغانی را با کمال آگاهی و  محمد عبدو

دارم: ایشان سید محمد جمال الدین پسر سید صفدر از خانواده بزرگی از کشور افغانستان می معاشرت با ایشان بیان می

باشند ... و قبیله ایشان قبیله پر نفوسی است که در منطقه"کنر"از مناطق مجاور کابل زندگی میکند. و این قبیله برای 

 شته و درگذشته ها بر برخی از سرزمین افغانستاناینکه از نسب شریفی برخوردار میباشد در قلوب مردم جایگاه ویژه ی دا

] به قدرت رسید 1279-1242حاکمیت کرده و دارای حکومتی مستقل بوده اند، و زمانیکه دوست محمد خان در سالهای ]

 بر مناطق تحت تسلط این قبیله چیره شده و حاکمیت ایشان را از بین برد ... سیدجمال الدین در دهکده اسد اباد از جمله

"از ده سال به این طرف در بین تمام محرران و ارباب قلم مصر از اشخاص قدیمه آن 16قریه های کنر متولد گردید..."

شخصی چون سید افغانی را نمیبینم. اصحاب قلم که جوان و در صنعت پیرو استاد اند. همه آنها از تالمیذ ]شاگردان] سید 

 فیض گرفته اند" یا از تالمیذ او جمال الدین بشمار میآیند و

 در وصف سید تحت عنوان : زیارت ارواح جمال الدین افغان و سید حلیم پاشا چنین سروده، اقبال الهوری

 ـامـــام انی"ـــــ"افـغ ارــاتــت دایــتـقــم   یـامـــق انــدر ردـــم دو دمــم و دیــتـــرف

 رورـت از ذوق و ســـــافـر تـش بــطلعت  ر زمان انـدر حضـورــی هــر رومـیــپ

 ادـده هــای ما گــــشــان عـقـــن شــــناخ   زادـتر نـس بهـن دو کـرق زیــفت مشــگ

 الــگ و ســفــار او سنـــده از گـفـتــزن  جــــمال اــــــــادات مــوالنــــس ـــدــسی

 دــــــنــلـب او امـــــقــم لـثــم او رــکــف  دـلــیم و درد مـنـــاالر آن حـــک سرــتـ

 با چنین مردان دو رکعت، طاعت است

  ور نه آن کاری که مــزدش جنـت است

 فغانی دین و وطنا

 دی با کلوخ و سنگ و خــشتـنـبـدل ن   وب و زشـــتـمیــز خـر داری تـو اگت

 ـود اگــاه گــردد جــان پــاکــــتا ز خـ    ن بر خاستن از روی خاکـست دیـیـچ

 ت هللا هـــــــوـد آنــکه گــفـجـی نگــنـم

 ام چــار ســــوـــظــدر حـــدود ایـــن نـ

 افغانی

 ن حـق انــدر جـهان آمــد غــریــبـدی   یــبــاز حــدیث مصــطفی داری نـص

 غربــت دیــن نیـست فقــر اهــل ذکـر   گـویـم معــنی این حـرف بکـــر با تـو

 غـربــت دیـن نــدرت آیــــات اوســت   آن مردی که صاحب جستجوست بهر

 نکـته را دریــاب اگــر داری نـــــظر   ــت دیــن هــر زمـان نوعی دگـرغرب

 دل بــه آیــــات مبـیـن دگـــر به بـــنـد

 تا بگــیری عــصر نو را در کـــــمنـد

 

 خود قصیده ئی دارد در وصف سید بدین مضمون : ]پدر محمود طرزی] در دیوان غالم محمد طرزی
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   راــدر گلشـن وزید از جانــب صـــحنسیـم صبـح   

 عبیـر آمیز و عنبر بیز و روح انگیز و روح افزا          

    ریشان سـاز بــوی گلـبخش روی گل پراوت ــط 

 ردم داناـبح مـصل به ـموافــق همـچو خــــــوی گ           

 چو بوی الله جان پرور چو عطر گل روان پرور          

 راپــرور سـراسـر بوســتان پیـــدما دم گلـستان                             

 غالم محمد خان طرزی

بر  »در وصف سید تحت عنوان  استاد محمد ابراهیم صفاقسمتی از سروده یی ابر مبارز فرزانه ای و پیشرو شادروان 

 که در آن امده است:« تربت سید 

 اـــنـآش ردانــــگ گــنـگ را با چــنـچ     واــریـن نـیـرب شـطـال ای مـنـان بــه

 ـنـــکـــاز افــــار بــن کــــهســـدریــان                     ضاـــرور فــان پـحان جــن از الـکرـپ

 ن بگو زین هردو حالـم وزـرح ســش                     الــراق و از وصــفا زن از ـهــرفــح

 حــــــنــج و مـــدم رنـــا روانی هــمـب                    نی زین وطــتــه رفـن روزی کـاد کـی

 له زنــــرم و آه شـعـرشک گــــــبا سـ    نــمجــــــــان داغ انـــم آشــیـبا دل غــ

 تهـدوخــرده غـــم انــدق ســـودا کــص   هـتـل ســـــوخــــافاران غــــــم یــدر غ

 نــیــش از آستـدی دست خویـشیـر کـب    ا کـــز بهـر دیـــنـن آن روز هــــیاد ک

 ینــو زمینـن مــر آوردی از ایــر بــس   نــیـنـه عــــزم آهــان بــزدی دامـبــر 

 هــزلـها زلـانـه جـتــرک و ایـران را ب    هـو در ولـــولـور تـد و مصر از شـنـه

 را داری اثـــــــجـــر کـر در هـاز ســف   ردی سفـرـن کـر دیـلک از بهـم لکـم

 رـــا را خــبــی دهــــد مـادت مـاز جـه   رـظـت ای صاحـــب نــروة الـوثـفایــع

 ان"ــــد از قــول "رنـایــــد خــوانــباز    شـــم جـهانــدر در چــــه بودت قــآنچ

 دـنـلـوم شــجاع ســر بــه آن قـاصـــــخ    ستــه انــــــدــرا دانـــــدر تـقجا ـهــر ک

 دـــزنـــگـ شان راـارب ایـسازد یـم نغــ     دــمــــنـــــرکـــــــان راد ارجت تــــملـ

 ودــو بــای تـلوب پاک شــــان جـقـدر    ر ماوای تـو بودـمـاک شـــان یک عـخ

 انـد امـقـــــت جــویـیــچری از منـطـن   بــداد را آتـــش به جــــــانـتـاز تـو اس

 انــیــدر بـیان اعـــجاز کــــردی در ب   یانـد اســـــالمـــنتا نــژندی کـــــــم کن

 ردــــتـــو ای آزاد مــ بــــود در قــول   ه فردـچ وم وـه در قـچ تـریـر حـکـف

 ینی به چشم اینجا کجاست؟ـچ می بـهی    تـد عالی نسـب ای مـــــــرد راسسیــ

 زاستـر آری از کـفن سر را سـر بـگ   وش فضاستـن هــمان افغانستان خـای

 راز یـــفـک ایـــآشــن رتــای ضــمی    ن زعیــم راســــت بازـمال الـدیای جـ

 ازـــع اهـــل نــــیـدر میــــــان مجـــــم   ازــعـــلم صاحب امتــــیبـــزم  هـب ای
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 رـرض تعظیمی پذیـاز "صفا " هـــم ع

 17 رـش گــــیـار بیـــــانــدک او در شـــم  

 

 در کتاب ]خاطرات جمال الدین الحسینی االفغانی] مینویسد: محمد پاشا مخزومی

"شاگردان خود را وادار به نگارش و تحریر مقاالت ادبی و حکمی و دینی نمود آنها هم تحت نظر سید بکار پرداخته و 

استاد شدند. فن نگارش در اثر کوشش های استاد ترقی نمود و از میان آنها چند نفر توانا شدند که در موضوعات مختلف 

ید در مصر نبوغی پیدا کردند و به نوشته های آنها گرد و غباری نمی چیز های نیکوی تهیه و آماده ساختند. شاگردان س

نشست. با آنکه بیشتر آنها جوان بودند ولی در فن خود استاد و ماهر شدند، یا از شاگردان سید بودند یا آنکه پیروی از 

 روشن و آشکار است" مکتب او می نمودند و هر کسی منکر این حقیقت شود، گزاف گفته است، چه حقیقت امر برای همه

18 

Lathrup Stoddard» " :آموزشهای سید جمال الدین در این نکته خالصه می شد که  دانشمند امریکایی می گوید

غرب با شرق ستیزه می کند و روح صلیبی هنوز در دلها وجود دارد، همان گونه که در دل پطرس مقدس وجود داشت 

و این تعصب و دشمنی هر نوع تالشهای اصالح طلبانه مسلمانان را با  و روح عصبیت در وجود غربیان جریان دارد،

توسل به هر وسیله های نابود میکند از این رو جهان اسالم باید برای حفظ کیان و عظمت خود، متحد و یکپارچه شود تا 

علل و عوامل پیشرفت بتواند تجاوزات غربیان را دفع کند، و این مهم صورت نمی گیرد مگر آنکه مسلمانان عمیقاً به 

 غرب پی ببرند و درک کنند که چرا آنان به برتری و توانائی رسید ه اند"

 

گفته است فیلسوف، سخنور و روزنامه نگار و باالتر از آن « ادوارد براون» میگوید :"جمال الدین، چنانکه  گولد زیهر

ر خطرناک می شمردند. وی در جنبش سیاسی بود، دوستانش او را وطن خواه بزرگ، و دشمنانش او را شورش گ

مشروطه خواهی و طرفداری از نظام شورایی که در بیست سال اخیر در کشورهای اسالمی روی داده نقش و تاثیر 

فراوان داشت، و او تصمیم داشت ممالک اسالمی را از سیطره و چیرگی اروپائیان آزاد کند و مسلمانان را از اسارت 

داخلی کشورهای اسالمی را از طریق تاسیس سازمانها و نهاد های دموکراتیک و آزادی خواهانه بیگانگان برهاند، و امور 

 سازمان دهد"

"سید جمال الدین، نقطه عطفی در جهان اسالم است که می توان در آن و با آن، راه امروز جامعه اسالمی را به خوانش 

ود که همچنان تامل برانگیز و حیاتی است. اندیشه ها، گرفت. یک صد و ده سال پیش او از دنیا رفت ولی راهی را گش

نقاط قوت و ضعف او برای ما آموزنده است. شور سیاسی او مسیر مبارزه را برای مسلمانان گشود ولی شعله تفکر وی 

فته اخاموش ماند. لذا ما مسلمانان علیرغم یک سده فاصله زمانی با او ، با حسرت او بر عقب ماندگی، فاصله چندانی نی

ایم. اعتبار یک فکر، به زمان و مکان آن نیست. سخنی که یکصد و سی و پنج سال پیش بر زبان سیّد رفت، حتی امروز 

برای ما تازگی دارد. جهان اسالم، بدون یافتن روحی که باعث وحدت علوم و تقویت آنان گردد نمی تواند به ترقی دست 

جویانه به دست نمیآید؛ علم و عقل، غیور تر از آنند که با غیر جمع گردند. یابد ، این روح با تمنا روانی و میل منفعت 

 19در چنین رویکردی به علم و عقل، روح اسالم میتواند مدد مان به نماید"

 

با و جودی که تاریخ او را در اکثر فعالیتهای آزادی خواهی شرق » انگلیسی در باره سید نوشته :  ایری کدوری""

 از قول این« شریک میداند، او را و محمد عبده و رشید رضا را متهم در"بیشترین امساک در حقیقت گویی"کرده است 

رموز و ... فراماسیون ]و در عین حال انگلیسی مزور وی را دارای هویت دروغین ، متفکر بدعت گذار و جاسوس م

  20رهبر تئوریک جنبش پان اسالمیزم در جهان اسالم خوانده است] 

 «سید مسلمان و مبلغ راست آئین ]سنی] بود:»این اقای انگلیسی از قول"فروزنده فرزاد"، در بازی شیطان اذعان دارد که 

که سید جمال به دولتی که تحت راست آئینی قرآنی با نگاه »می نویسد :  1948و یک نویسنده دیگر اچ"آ، ار، گیپ"در 

مدرن اداره میشود باور مند بود "و"ویفلد کانتول اسمیت"محقق و اسالم شناس کانادایی"سید جمال را کامل ترین مسلمان 

یست می زمان خویش مینامد"او در کتاب مشهور خود"اسالم در تاریخ مدرن"مشتاقانه سید جمال الدین را"ضد امپریال

  21 شناسد، به اعتقاد سید جمال الدین غرب را تهدیدی برای اسالم و جامعه اسالم میدانست"
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..... دیری نگذشت که افکار و اندیشه های ناب او تمام دنیا مخصوصاً کشور های که در قرن نزده زیراستعمار بریتانیا 

ره از عروة الوثقی َدی ن بزرگی را باالی جوامع بیدار شده و فرانسه بودند مبارزه فکری خود را آغاز و با نشر چندین شما

 22 از افکار خود جاه گذاشت ..."

متشکل ساختن جنبشی پان اسالمیستي با هدایت بریتانیا را پیشنهاد داد کسی نبود جز"سید جمال  1885"مردی که در 

یتانیا حمایت شد. دست کم یک جا در اسناد سید جمال الدین از سوي بر 1890تا دهه ي  1870الدین افغاني" از دهه ي 

در هند مبنی بر این که  1882رسمی و پرونده هاي محرمانه سرویس جاسوسی دولت هند، پیشنهاد سید جمال الدین در 

به عنوان جاسوس بریتانیا در هند به خدمت درآید، آمده است. سید جمال الدین، بنیاد گزار پان اسالمیسم، در واقع نیاي 

هدف نیاکان باشد ــ لمر] بزرگ اسامه بن الدن است؛ نه از نظر نسبی که به لحاظ نظری. قابل تذکر است که ایرانی  ]شاید

 ها همیشه در کتب و رساالت شان]اسد آبادی] مینویسند این بار که بد و رد می نویسند کلمه ]افغانی] را استعمال نمودند.

رچوب بلوک کشور هاي اسالمي بواسطه ي امپراتوری بریتانیا پیریزي ، چها1925تا  1875در فاصله ي نیم قرن، از 

شده بود. سید جمال شالوده ي فکری جنبش پان اسالمیسم را با پشتیبانی بریتانیا و حمایت شرق شناس برجسته ي 

نیا در ]، بنیاد نهاد"عبده"، شاگرد اصلي سید جمال، با کمک کنسول بریتاEdward Brownانگلیسي،"ادوارد براون"]

]،"جنبش سلفیه"، شکلی از بنیاد گرایي وا پس گرا افراطی را تاسیس Lord Cromerمصر،"اولین باینگ لرد کرومر"]

 کرد. 

باید دانست که سید جمال الدین افغاني آغازگر این جریان بوده است. او و جانشینان اش با قدرتهاي استعمار گري که بر 

اي شرق آفریقا تا چین در ستیز بودند، همکاري داشت. ــ ]دروغ مطلق بودن این سر تسلط بر کمر بند وسیع سر زمین ه

 «نظریات سید جمال الدین افغان درباره علوم ، فلسفه و تمدن»ادعا جعلی آن ایدئولوگ ایرانی را شما با مطالعه عناوین 

سالها پس از مرگ سید جمال بسیاری  میتوانید دریابید]« حقوق زن و حجاب .... » ــ « دموکراسی و حاکمیت مردم » ــ 

از مورخان و بیوگرافی نگاران، او را مردی معتقد و با ایمان که برای رنسانس اسالمی تالش مي کرد، توصیف کرده 

اند. فردی ضد امپریالیست، ضد قدرتهای استعماری و اصالح گر آزاد اندیش که میکوشید میان اسالم سنتي و خرد گرایي 

ری پیوند ایجاد کند. گرچه میتوان همه ي این ویژگیها را در تظاهرات سید جمال دید، اما فراتر از علمی عصر روشنگ

این پندار، او سیاست گر شیاد بود که از مذهب به عنوان ابزاری برای رسیدن به اهداف مقطعی بهره برد و همزمان، 

ب ماموری در خدمت هر سه قدرت استعماری وقت، متحد و کار گزار قدرتهای استعماری بود. هر چند سید جمال به تناو

یعني بریتانیا، فرانسه و روسیه بود، اما شاگرد ارشد او،"عبده"، به بریتانیا صادقانه وفادار ماند. سید جمال از مذهب 

استفاده ي ابزاری کرد. ظاهرا دینداری پارسا بود که مي خواست جزئیات الگوی سیاسي از حکومتی با قوانین صدر 

الم را در مکه مسلط کند، اما در نوشته هاي محرمانه اش باور هاي حقیقی خود را آشکار مي کند:"ما سر مذهب را اس

نه مي بریم، مگر بوسیله ي خود مذهب. بنابر این اگر اکنون به ما بنگرید ما را پارسایاني تارک دنیا، و پرستندگاني نماز 

 23 ي بینید"خوان که هرگز از فرمان خدا سر نمي پیچند، م

با مطالعه عناوین قبلی این رساله بخصوص نقش نهایت بیدار گرانه و روشن سید در رابطه به تعلیم و تربیت ، دموکراسی 

جعل، دروغ بودن و عقده مندی این دشنام و ضدیت با استبداد و استعمار و استثمار و نهضت های آزادی خواهی شرق، 

 افغاني شهرت"»"وی نهایت عصبانی است که سید  را ثابت می سازد «فروزنده فرزاد» ایدئولوگ ایرانینویس نامه 

گزید. با این حیله او اوال هویتی ایرانی و شیعي خود را پنهان در افغانستان بدنیا آمده است بر "را برای القاء این گمان که

 ه گویا استعمار انگلیس از طریق سید افغاناگر این جعلیات فروزنده، ک«. میکرد، زیرا تشیع شاخه ي اقلیت اسالم است

و شاگردان تا این حد برای بیداری، و تبلیغ دموکراسی و آزادی و حریت کوشش نمودند، کار نیکو بوده که استعمارخودش 

 متبارز« شیعی »ت"ایرانی"و همین است که سید هوی« فرزاد» البته درد بزرگ بر ضد خود بذر دشمنی نموده بود. 

 د به اشخاصی چون فروزنده فرزاد یک جواب دارد که گفته بودسی. نکرده

 «لعنت خدا باد بر کسانی که بیگانگان را در سر زمین شان راه می دهند.» 

]، یکی از خاطرات دوران جوانی خود را 1927ــ  1860، رهبر بزرگ ملی و رئیس دولت مصر]سعد زغول پاشا

 مفخر شرق"چنین می نویسد : » در 
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دوران جوانی، آن زمان که در االزهر مصر تحصیل می کردم، شنیدم که سید جمال الدین آمده و در االزهر علوم "در 

جدید را نشر می دهد. کره ای دارد و از جغرافیا بحث میکند. علما او را از تدریس جغرافیا و مسائل اجتماعی باز میداشتند 

ن هم مانند اغلب جوان های آن روز جامد و خشک بودم، با چند نفر و می گفتند این درس ها در االزهر صحیح نیست. م

تصمیم گرفتیم برویم و او را بزنیم و تصور می کردیم که با آن کار اجر دینی و ثواب اخروی نیز خواهیم برد. با چند نفر 

د را تخدم او بود، سراغ سیاز رفقا به نزدیک خانه ای رفتیم. در آستانه دری که متصل به اتاقش بود، از ابو تراب که مس

گرفتیم. پرده را باال زد، دیدیم سید در گوشه اتاق نشسته و در کنار او کره جغرافیا بود. سالم کردیم و داخل شدیم و از 

سید راجع به کره جغرافیا سواالتی کردیم. سید کره جغرافیا را در دست گرفت و با کلماتی لبریز از عشق به میهن بزرگ 

های اسالمی را روی کره به ما نشان داد. از فقر و تیره روزی و جهل مسلمانان و نقشه های شوم استعماری اسالم کشور 

دولت های مغرب زمین برایمان سخن گفت و در پایان خاطر نشان ساخت که نجات مردم مسلمان، بدون شناخت صحیح 

من که مسحور قیافه و سخنان او شده بودم،  کشور های اسالمی و بازگشت به وحدت صدر اسالم امکان پذیر نیست....

  24به رفقا گفتم نباید با این مرد معارضه کنیم"

 

. او در حدود 1927اگست  23متوفا در  1860سید زغول پاشا ، متولد جوالی 

 ( صدراعظم مصر بود.1924نومبر 24جنوری الی 26یازده ماه از )

 مآخذ:

ـ عبدالوهاب طرزی ــ شرح زندگی محمود طرزی ــ انجمن فرهنگ  1 

 . 2000افغانستان فرانسه سال 

 . 592ـ غالم محمد غبارــ افغانستان در مسیر تاریخ ــ جلد اول چاپ کابل ص  2 

 .  62ش ص  1380ـ هاشمی ـ جنبش مشروطه خواهی در افغانستان ـ جلد اول شورای فرهنگی سویدن  3

 ]تنویر]  1355مین سالگرد وفات سید در 80ح ــ سید جمال الدین و بر خورد شرق و غرب ــ ـ مجرو 4

 ]تنویر]. 32و  24ـ دکتور طبیبی کنفرانس صدمین سال تولد سید در تهران صفحات  5

 .144ـ عبدالحی حبیبی ـ تاریخ مختصر افغانستان ـ طبع کابل ص  6

 . 5پیشگفتار ص  1992خان ـ انتشارات نوید المان دسامبر ـ فریدون آدمیت ـ اندیشه های مرزا آقا  7

ص  2001ـ دکتور اکرم عثمان ـ سید جمال الدین افغانی احیا گر فکر دینی ـ آریانا برون مرزی شماره سوم سال سوم  8

26. 

 ـ داکتر اکرم عثمان، تقریظ درباره کتاب حقایقی درباره سید جمال الدین افغان، از نوشته این قلم، سایت انترنتی فردا. 9 

 .2000فرانسه سال  Rennesـ دکتور اسدهللا راید ـ زن در انقالب جهان شمول پیغمبر]ص] ـ چاپ شهر 10 

 .  2000مارچ  6مورخ  411 ـ خواجه بشیر احمد انصاری ـ جریده امید ـ شماره 11 

 .  2000مارچ سال  415و  414ـ دکتور سید اکبر زیوری ــ جریده امید ــ شماره  12 

 . 2000مارچ  6ـ استاد خلیل هللا خِلیِلی ـ امید ـ  13 

 . 1376ـ استاد حبیب هللا رفیع ـ مقدمه حاکمیت قانون در افغانستان ـ طبع پشاور  14 

 .17ص  1381سال چهارم  4د علی اکبر شهرستانی ـ آریانای برون مرزی ـ شماره ـ اکادمیسین پوهان 15 

ـ دكتر محمد عماره ــ سید جمال الدین افغاني بیدار گرشرق و فیلسوف اسالم ــ ترجمه احمد ذكي"خاورنیا"سایت  16

 1389مرداد  6خاوران 

 ـ سایت انترنتی خوشه ـ محمد یوسف صفا ــ سروده یی از شادروان محمد ابراهیم صفا ـ 17 
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 .24ص  2000ـ دکتور حلیم تنویر ـ تاریخ و روزنامه نگاری افغانستان ـ شورای فرهنگی هالند سال  18

 ـ اخال ق سید حسن ـ جمال الدین افغانی و سیا ست زده گی ـ سایت انترنت. 19

م انیایي ،. این گزارش در کتاب"اسالپیشنهاد سید جمال الدین افغاني به لندن توسط شرق شناس بریت W.S. Bluntـ  20

 آمده است. C.C. Adamsو مدرنیسم در مصر"نوشته ي 

ـ ایلی گدوری ــ"سید جمال و محمد عبده": مقاله یي درباره ي نا باوري مذهبي و فعالیت سیاسي اسالم مدرن"انتشارات  21

The Humanities Press  30، صفحه 1966نیویورک، چاپ  

احد سیدی ــ افرازه های از سید جمال الدین افغانی در فعالیت هایی او در جامعه اسالمی نقدی بر کتاب ـ الحاج عبدالو 22

 2008جوالی  2بازی شیطان، و پژوهشی در شناخت شخصیت واقعی سید جمال الدین افغان. 

http://www.ariaye.com/dari10/siasi/saeedi.html  

ـ فروزنده فرزاد ــ سیماي دیگر سید جمال الدین از سید جمال تا مصباح یزدي اجداد انگلیسی بنیاد گرایان اسالمي ــ  23
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 شهید پوهاند بهاوالدین مجروح

 سید جمال الدین افغانی و بر خورد شرق و غرب

اسرار آمیز از  سید جمال الدین افغانی یکی از چهره های اسرار آمیز، دلچسپ و پر معنی تاریخ جهان معاصر است.

مورد شک و تردید قرار می گیرد و به گفته البرت حورانی: "وی خود را افغان جهتی است که بعضی مراحل زندگی وی 

می گفت و دشمنانش او را ایرانی می گویند". عالوتا بعضی از جوانب مهم حیات و فعالیت های وی هنوز هم طوری که 

بن ه قدیم چون ابن سینا و اشاید و باید به اندازه کافی روشن نشده است. دلچسپ از این نگاه است که وی به چهره فالسف

رشد و هم به چهره متفکر سیاسی به معنی جدید و هم به چهره روزنامه نویس مجاهد و مبارز و هم هنگامه طلب و ماجرا 

 .جو جلوه کرد

و اما چیزی که به صورت خاص بر اهمیت این چهره افزود و معنی خاصی بدان داد آن چیز عبارت بود از بزرگترین 

جهان یعنی بر خورد تمدن غرب با تمدن شرق اسالمی و سهم فعالی که وی در این جریان بزرگ تاریخ  حادثه تاریخ

گرفت. موضعگیری سید جمال الدین افغانی در این حادثه موضعگیری یک تمدن در برابر یک تمدن دیگر بود. وی از 

ت و ما امروز به شکل جدی تر و پیچیده یک جریان بزرگ تاریخی نمایندگی کرد. جریانی که هنوز جزء تاریخ نشده اس

تری با آن روبرو می باشیم. اندکی تفکر راجع به معنی و مفهوم شخصیت سید جمال الدین افغانی خواهی نخواهی ما را 

 .وا می دارد تا مشکالت عمده فرهنگی و اجتماعی جهان امروز را طرح کنیم

رگی این چهره تاریخی را از آثار محدود و پراگنده وی در ولی اگر کسی سعی کند علت این شهرت جهانی عظمت و بز

یابد با یآس عمیقی مواجه خواهد شد و به زودی پی خواهد برد که شخصیت سید جمال الدین افغانی از آثارش غایب است. 

ی پیگیر و این نکته هنوز چهره او را دلچسپ تر می سازد. چه مهم ترین اثر و یگانه اثر وی همانا زندگی وی و فعالیت

بود. افکار و نظریات او در نفس تالشها و مبارزات او جا دارد و از جنبه عملی حیات او جدا شده نتوانست و به شکل 

یک طرح نظری در نیامد. می توان گفت که خود سید شخصیت وی و مبارزات وی به ذات خود یک مفکوره زنده در 

 .حال جنبش و حرکت بود

الدین افغانی در حیات خود چه ها گفت و چه ها کرد سخن ها فراوان گفته شده و آثار متعددی  راجع به این که سید جمال

 .نگاشته شده است. اشاره مختصری به این نکات تکرار بیهوده خواهد بود

شخصیت سید جزو تجزیه نا پذیر یک متن تاریخی است و به نظر ما معنی تاریخی این شخصیت بیشتر اهمیت و ارزش 

ذا ما این شخصیت را به صورت کلی به حیث یک مفکوره در نظر گرفته و می کوشیم ابعاد تاریخی آن را از دو دارد. ل

 :زاویه جستجو کنیم

 معنی و موقعیت شخصیت سید در پس منظر تاریخ -1

 .معنی و مفهوم این شخصیت در متن تاریخی جهان امروز -2

تاریخی نخواهد بود. روش ما در این جستجو بیان حوادث گذشته و معاصر 

بلکه ما در قدم اول بعضی اساسات نظری را طرح می کنیم که اگر آن را 

به صورت مسلمات و بدیهیات نه پذیریم آن را می توان به شکل فرضیه 

های کار قبول کرد و به یاری آن در مورد جریان مهم تاریخ مورد بحث 

 .خود بعضی نتیجه گیری ها خواهیم کرد

ی بحث ما راجع به شخصیت سید جمال الدین افغانی و ابعاد چند فرضیه قبل

 :تاریخی آن قرار ذیل خواهد بود

 .اول: تمدن و کلتور یک واقعیت متحولی در زمان است

دوم: نکته عمده ای که یک کلتور و تمدن را از کلتور و تمدن دیگر متمایز 

 .و تمدنمی سازد عبارت است از اختالف در جهان بینی های آن دو کلتور 

سوم: جهان بینی یعنی یک منظومه ذهنی متشکل از سوال ها و جواب ها 

متکی بر چند اصل و پرنسیپ فکر و عقیدوی که از طرف یک اجتماع به 
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حیث منبع اقتدار و اعتبار فکری و ذهنی پذیرفته شده و کردار فردی و اجتماعی، طرز فهم، احساس و ادراک آنها را از 

 .می نماید جهان و زندگی تعیین

 .چهارم: تحوالت یک تمدن اساساً تحوالتی در جهان بینی همان تمدن است

پنجم: تحول به دو نوع است: تحول تکاملی یا تحول انقالبی، تحول تکاملی به صورت کلی تدریجی است و تحول انقالبی 

 .دسریع و ناگهانی است تحوالت تکاملی تدریجی می تواند به تحوالت انقالبی منجر شون

تحول تکاملی آن است که اصول و اساسات جهانبینی یک تمدن را متآثر نمی سازد بلکه فقط در روشها و اشکال و فروع 

جهانبینی تغییراتی وارد می نماید که در اثر آن بعضی جوانب همان جهانبینی کاملتر و غنی تر می شود و بعضی جوانب 

 .بین رفته و جای آن را اشکال دیگر می گیرددیگر آن که با شرایط زمان سازگاری ندارند از 

 .تحول انقالبی آن است که اصول و اساسات جهانبینی یک تمدن را برهم زند و جهانبینی دیگری را جاگزین آن می سازد

ششم: بزرگترین پدیده تاریخ تمدن مخصوصا تاریخ تمدن جهان معاصر، تمدن مغرب زمین است. یگانه عامل تحوالت 

نقالبی در همه اجتماعات جهان فقط موجودیت تمدن غربی و جهان بینی آن می باشد. همه چیز به تناسب همین تکاملی یا ا

واقعیت جهانی تعیین و تشخیص می گردد مبارزات یا در راه مقاومت یا مقابله با آن است یا در راه عملی شدن بعضی 

و ریفورمیست ها که با یک جهت آن مقابله می کنند و مفکوره های آن است و یا به شکل پیش آمد متناقض مدرنیست ها 

جنبه دیگر آن را می پذیرند. هیچ واقعیت تحوالت اجتماعی و کلتوری را امروز نخواهیم یافت که از این چار چوب بیرون 

 .قرار گیرد

ی طرح کنیم: ماکنون این چند قضیه قبلی فوق را در نظر گرفته در روشنی آن می کوشیم مشکالت مورد بحث خود را 

توان گفت که مهمترین پدیده تاریخ چه از نگاه ما شرقیان و چه از نگاه تاریخ جهان همانا حادثه برخورد های دو تمدن 

 :یعنی شرق اسالمی و غرب عیسوی می باشد. این برخورد ها را می توان به دو مرحله بزرگ تقسیم کرد

 .رتری بر غربمرحله نخست: بر خورد تمدن شرق اسالمی در موقف ب

 .مرحله دوم: بر خورد شرق اسالمی در موقف کهتری با تمدن غرب

 .چهره سید جمال الدین افغانی در این مرحله ثانی برخورد شرق و غرب درخشندگی و معنی خاص دارد

م که پیا در مرحله نخست دین اسالم در جوامع شرقی آن وقت تحوالت انقالبی به راه انداخت، تمدن جدیدی به وجود آورد

 .نو و مفکوره نو از انسان و از جهان با خود داشت

جهان بینی اسالمی چنان یک منظومه ای بود که متکی بر اصول و اساسات جدید بود و همه جوانب حیات فردی و 

 ناجتماعی، مسایل فهم و دانش، مسایل اخالق و سیاست، اقتصاد و حقوق را در بر می گرفت. معنی و هدف حیات را تعیی

کرد مسوولیت و اهمیت فرد را بر ضد جامعه قبیلوی و اهمیت امت و تشکیل دولت را به اساس عقیده اسالمی نه به اساس 

 .وحدت قبیله، قوم یا نژاد تثبیت و تائید نمود

به  برخورد تمدن اسالم در این مرحله ارتقا با سایر تمدنها و برخورد همین تمدن در مرحله انحطاط با جهان غرب با هم

 .کلی اختالف دارند

در مرحله نخست تمدن اسالم در موقعیت برتری قرار داشت. از اهمیت و ارزش پیغام خویش کامال آگاه بود. به قدرت 

فکری، سیاسی و نظامی خویش اطمینان داشت. در آن زمان بر خورد تمدن اسالمی با تمدن های گذشته یا موجود آن وقت 

کلتور های دیگران گرفته بود تا عامل قدرت و توسعه بیشتر اسالمی گردد و باعث تکامل  از این قرار بود که چه ها از

جهان بینی آن شود. در آن وقت تمدن اسالم چنان قدرتی داشت که توانست در برابر تآثیرات عوامل کلتوری و فرهنگی 

از علوم و هنر های هندی و آریانی بهره  بیرونی از اختیار و انتخاب کار گیرد و توانست توسط آن از علوم عقلی یونانی،

 .ها بر دارد، خود را غنی تر سازد و تمدن بزرگی را ایجاد کند

اما در مرحله ثانی وقتی جهان اسالم در برابر تمدن غرب قرار گرفت، دچار انحطاط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی شده 

مقابل فرهنگ بیگانه دوره قبلی باقی نمانده بود. عالم و در موقعیت کهتری بود. آن آزادی انتخاب و قدرت مقاومت در 

اسالم وضع دفاعی به خود گرفت و حادثه غربی شدن کشور های اسالمی حادثه اجتناب نا پذیری جلوه کرد. در این موقف 

 :عقب نشینی و دفاعی در مقابل تمدن غرب مسأله بر خورد با غرب معكوس مسأله مرحله قبلی بود و چنین طرح می شد
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در پروسه "غربی شدن" آیا کشور های اسالمی به چه طریق می توانند سنن گذشته و تعلیمات اسالمی را حفظ و نگهداری 

 .کنند

در مرحله اولی جهان بینی اسالمی خودش یک جهان بینی انقالبی بود و همه تاثیراتی که از بیرون در خود پذیرفت 

 .تر آن شدتحوالت تکاملی بود و باعث غنا و انکشاف بیش

در مرحله دوم جهان بینی اسالمی به حالت ثبات و استقرار رسیده بود و در مقابل تاثیرات بیرونی قرار گرفت که تحوالت 

 .انقالبی در جهان به راه انداخته است و اصول و پرنسیپ های جهان بینی ها را در مورد شک و تردید قرار داده است

تفاهم مهمی اشاره کرد که بعضی از نویسندگان مسلمان مرتکب شده و امروز نزد مسلمانان در اینجا الزم است به یک سؤ  

رواج یافته است. بعضی متفکرین عالم اسالم دوره دوم مساله بر خورد شرق و غرب را به شکل برخورد دوره اول طرح 

ان طوری که تمدن اسالم در آغاز توسعه نمودند و گمان کردند )و امروز هم بسا از مسلمانان همین گمان را دارند( که هم

و انکشاف خویش از علوم عقلی یونانی استفاده کرده توانست امروز می تواند این کار را در مورد علوم و تکنالوژی 

 .غربی انجام دهد بدون این که اصول و اساسات جهانبینی اسالمی از آن متغیر شود

ره مهم دوره دوم برخورد شرق و غرب می باشد. لذا مجبوریم نظر چون صحبت ما دور افکار سید می چرخد و سید چه

مختصری به بعضی خصوصیات عمده تاریخی و فکری این دوره بیندازیم. گر چه بحثی به این اختصار و فشردگی 

 .بعضی نکاتی را که ایجاب شرح و تفصیل بیشتری را می کند خواهی نخواهی اندکی مبهم خواهد گذاشت

د شرق اسالمی و جهان غرب با دولت عثمانی آغاز یافته با انحطاط آن دولت دوام کرده و امروز نیز به دوره دوم برخور

 شکل دیگری در جریان می باشد. امپراطوری عثمانی مانند سپری برای دین اسالم بود که آن را در مقابل تهاجمات اجنبی

پر عالم اسالم در عین حال مانند سدی در مقابل نفوذ حفظ کرد و عامل مهم قدرت و عظمت تمدن اسالمی بود اما این س

بیرونی کار کرد و جهان اسالم را مدتهای متمادی از انکشافات و تحوالت عظیم اروپایی بی خبر و بیگانه نگه داشت. و 

تی دستگاه دولیکی از عوامل عمده این ایجاد موانع در راه نفوذ تحوالت و انکشافات جدید اروپا در عالم اسالم این بود که 

و اهل قدرت امپراطوری عثمانی افکار جدید و فلسفه های اجتماعی اروپا را بزرگترین خطری برای اقتدار سیاسی مطلق 

و نظام دولت استبدادی خود می پنداشتند. در نتیجه وقتی دولت عثمانی روبه ضعف نهاد قدرت تخنیکی و نظامی جهان 

سالمی فرو ریخت که از سر گیچی آن صدمه ناگهانی، عالم اسالم هنوز هم غرب مانند صاعقه ای بر سر کشور های ا

 .کامال به هوش نیامده است

انحطاط دولت عثمانی در قرن هفدهم میالدی به کلی مشهود بود، سلطان مرکز همه قدرت بود، اما از یک طرف دستگاه 

و از طرف دیگر از ختم قرن شانزده به بعد  ناقص و رو به انحطاط اداری دولت از موثریت در پیشبرد امور می کاست

سالطینی که زمام امور را به دست گرفتند اکثر اشخاص بی کفایت وضعیف بودند، اردوی عثمانی نیز به تدریج نظم و 

 .اقتدار خود را از دست داد

ی امپراطوریت و هم در این زمان امپراطوریت دچار یک بحران عمیق اقتصادی بود. علت اساسی بحران که ضعف ادار

آن را بیشتر شدت بخشید، توسعه نفوذ اروپا به جوانب شرق و غرب بود و استقرار مراکز تجارتی اروپایی در هندوستان 

روابط امپراطوریت عثمانی رابا جهان بیرونی بر هم زد. کشف امریکا و جریان سیل آسای طال به کشور های مدیترانه 

 .امپراطوریت وارد نمود بیشتر تأثیر عمیق در اوضاع اقتصادی

 :در داخل دو حادثه دیگر به وخامت بحران داخلی افزود

یکی این بود که قدرت های محلی از ضعف دولت مرکزی استفاده کرده بیش از پیش کسب استقالل نمودند و دیگری 

 .جریان وهابیسم بود که موجودیت دولت عثمانی را مورد شک و تردید قرار می داد

خطری که موجودیت امپراطوریت عثمانی را تهدید می کرد در داخل قلمرو آن نبود بلکه بیرون از سرحدات اما مهمترین 

آن قد علم کرد. این خطر انقالب علمی و تخنیکی اروپا و قدرت روز افزون نظامی و اقتصادی آن بود. چه در اواخر 

وپا رخ داد که در حوزه تمدن اسالم به وقوع نه قرون وسطی و بعد از آن تغییرات اجتماعی و اقتصادی بنیادی در ار

پیوست. در بعضی از کشور های عمده اروپای غربی نظام فئودالی قرون و سطی متکی به کلیسا روبه ضعف نهاد و یک 

طبقۀ جدید اجتماعی تجارت و صنعت پیشه قوت گرفت. این طبقه بورژوازی برای کسب قدرت سیاسی و تسلط اجتماعی 

ین عیسوی اتکا نکرد بلکه به فلسفه ساینس و تخنیک رجوع نمود. با جدایی فلسفه از دین اساسات جهان بینی بر کلیسا و د

نوی ریخته شد که در چوکات آن دولت از دین جدا شده توانست و فلسفه های سیاسی نوی به وجود آمد، علوم از ساحه 
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وسعه آن باز شد. خالصه در اروپا بعد از رنسانس جهان اقتدار کلیسا بیرون رفته وافق نا محدودی به روی انکشاف و ت

 .بینی جدیدی به تدریج جای جهان بینی کهنه را گرفت

در این مورد نکته دیگر سؤ تفاهم نزد ما این است که بعضی از متفکرین عالم اسالم اروپای بعد از رنسانس را همان 

که هنوز هم جهان اسالم تنها با دین عیسوی روبرو می اروپای عیسوی فئودالی قرون وسطی تصور کرد و می پندارند 

 .باشد

دولت عثمانی یعنی همان قدرتی که در قرن شانزده و حتی چندی بعد از آن می توانست اروپا را تحت تسلط خویش قرار 

نر جدید را در هدهد و شهر ویانا را تهدید نماید و با قدرت های اروپایی مساویانه بجنگد نتوانست اختراعات و اكتشافات 

نظامی به کار برد. در نتیجه بعد از نیمه قرن هژدهم دولت عثمانی دیگر با قدرتهای اروپایی توان مقابله را نداشت. 

اختراعات و کشفیات علمی و تخنیکی اروپا در جهان اسالم انعکاسی نکرد. مثال در ادبیات عثمانی این دوره هیچ اشاره 

دو و قوه بحری از اکتشافات تخنیکی جدید هیچ استفاده ای نکردند. در نتیجه در نیمه قرن ای به کوپرنیک نمی یابیم. ار

 .هژدهم انحطاط امپراطوریت اسالمی به کلی روشن و واضح بود

نخستین نویسندگان دوره انحطاط از سلطان وقت دعوت کردند که عظمت و بزرگی گذشته را احیا کند. اما متوجه بودند 

یسات زمان گذشته مسأله حل نخواهد شد و امپراطوریت به چیز دیگری محتاج است و این احتیاج عبارت که با احیای تآس

مقابله با اروپا را تنها در آموختن تخنیک های جدید نظامی جستجو کردند هر آن چیزی  .بود از تقویه قوه دفاعی و نظامی

یخ و در یا شناسی ترجمه شد فقط در هدف بهبودی وضع که در این دوره از السنه اروپایی در ریاضیات، جغرافیه، تار

 .اردو و حالت نظامی امپراطوریت بود. مکاتب تعلیمات عسکری برای تدریس تخنیک های اروپایی افتتاح شد

بعد از این تماس نظامی یک نوع تماس سیاسی با اروپا توسط مترجمین و بعداً توسط بعضی سفرا صورت گرفت این 

نیز حل مساله را بیشتر در فورمهای نظامی دیدند و فکر کردند که امپراطوریت باید شکل دولت جدید نسل دیپلوماتها 

 :متمرکز را اختیار کند و برای انجام این کار چند شرط ذیل را الزم دیدند

 .ایجاد یک اردوی نو .1

 .ه مستقلاستعمال این اردو در راه بر قراری دو باره اقتدار مرکزی بر تمام والیات نیم .2

 .تطبیق یک سیستم جدید قوانین و اداره متکی بر اصل مساوات .3

در اوایل قرن نوزدهم یک جریان فکری جدیدی در اجتماع اسالمی امپراطوریت عثمانی به راه افتاد که تاثیرات بعدی 

ات در هدف "غربی طوالنی داشت و آن تاثیرات امروز با شدت بیشتر جریان دارد و آن عبارت بود از مفکوره اصالح

شدن" اجتماع، در این دوره که به نام "تنظیمات" یاد شد مدارس جدید عسکری، طبی و امور اداری تأسیس گردید، هیات 

 ... های عرفانی به اروپا فرستاده شدند. یک روزنامه رسمی به وجود آمد، لباس اروپایی معمول شد و غیره

 بعضی نویسندگان و متفکرین اسالم بعضی مسائل اساسی جهان خود را  1860فقط بعد از نیمه قرن نزدهم در حوالی 

  :مخصوصا مساله عمومی تیوری سیاسی را در میان گذاشتند و چنین سواالتی طرح کردند
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 معیاری که رهنمای ریفورم ها و اصالحات باشد چه خواهد بود؟ آیا این معیار از اساسات قوانین اجتماع خوب کدام است؟

اسالمی استخراج شدهمی تواند و یا این که مجبوریم به تعلیمات و نظریات اروپای جدید رجوع کنیم؟ آیا از نگاه عمل و 

 نظر تناقضی میان این هر دو وجود ندارد؟

نسل اول این جریان در فضای نسبتا آرامی میزیستند. از یک طرف مجادله بین اسالم و عیسویت آرام شده بود و از طرف 

ر اروپا هنوز به حیث خطر سیاسی و اجتماعی عصر استعمار جلوه نکرده بود. از این رو متفکرین این دوره بیشتر دیگ

فریفته جوانب مثبت علوم و فنون و اصول دیموکراسی لیبرال اروپای آن عصر شدند و مشکالتی طرح کردند که بعد ها 

لمین شد. مثال گفتند که در داخل امت محمدی جمعیت های فکر عالم اسالم را به خود مشغول نگهداشت و جزء تفکر مس

ملی وجود دارند، هدف دولت رفاه مردم در این جهان و آن جهان است و رفاه مردم در ایجاد تمدن است که هدف نهایی 

دولت می باشد. اروپای آن عصر مخصوصا فرانسه را به حیث معیار تمدن پذیرفتند و باالخره رمز قدرت و عظمت 

 .پا را در پیشرفت علوم عقلی دیدندارو

در طرح این مسائل فقط یک عده محدودی می توانستند درک کنند که مشکالت و تناقضاتی در این نکات وجود دارد که 

ایجاب غور و تعمق بیشتری را می کند. به طور مثال اصل وحی الهی را با ادعای عقل انسانی که خود را یگانه اساس 

آیا شریعت را که متکی به علم الهی است با حقوق جدید که استوار به اساسات ؟ می توان آشتی داد صحیح می داند چطور

 .غیر علم الهی است و یا وفاداری به وحدت دینی را با اتحاد ملی چطور می توان آمیخت

ی تقسیم کرد: و یک این مرحله ثانی بر خورد شرق اسالمی روبه انحطاط و غرب رو به ارتقا را نیز می توان به دو بخش

 .را می توان مرحله فریفتگی و بخش دیگری را مرحله مقاومت و مبارزه نامید

راستی هم در دوره آغاز این مرحله ثانی نویسندگان و متفکرین عالم اسالم فریفته ایدیال عدالت و مساوات مغرب زمین 
دنیای غرب یگانه معلم خوب است و اگر جوامع اسالمی به شدند و آنجا را مهد تمدن و علوم عقلی دانستند و پنداشتند که 

شاگردی آن بپردازند و علوم و فنون آن را فرا گیرند، اصول فلسفه اجتماعی و سیاسی آنرا در جوامع خویش جامه عمل 
 بی ازبپوشانند در این صورت هم جهان اسالم از افتادگی و انحطاط نجات خواهد یافت و هم قدرتهای لیبرال و منور غر

 .کشور های اسالمی حمایه خواهند کرد و شر قدرتهای منفی را خود ایشان از مردم مسلمان دفع خواهند نمود
غرب چهره جدید خود را نشان داد. جهان اسالم در این مرحله به کلی پی برد که ممالک  1882-1875اما طی سالهای 

می توانند در قلب کشور های شرقی فرو روند و آنرا تحت  اروپایی در هر فرصتی که آرزو داشته باشند و اراده کنند
برای  1882و اشغال مصر توسط انگلستان در سال  1881فرمان خویش قرار دهند. اشغال تونس توسط فرانسه در سال 

جهان اسالم درس بزرگ تاریخی بود. در اثر این حوادث جریان فکری نیز در عالم اسالم دگرگون شد و نکته مهمی که 
یشتر از همه جلب توجه کرد این بود که تسلط اروپا بزرگترین خطریست که امت اسالمی را تهدید می کند. مسأله قدیم ب

احساس انحطاط تمدن اسالمی به حال خود باقی بود و مشکالت جدیدی که بر آن افزود شد این بود که چطور در برابر 
ی ماند؟ مساله بر خورد شرق و غرب از مرحله فریفتگی و قدرت بی سابقۀ جهان غرب مقاومت کرد؟ چطور زنده باق

تماس فکری و نظری گذشته و به مشکالت حیاتی مرگ و زندگی مبدل شد و ثابت گشت که عامل اساسی این خطر مرگ 
 .از بیرون تمدن اسالمی متوجه آن است نه از داخل آن

داستان مشهور موالنا جالل الدین بلخی را بطور عموم موقف فکری مسلمین در این مراحل بر خورد شرق و غرب 
 :بخاطر می آورد که میگوید

چند تنی در تاریکی با فیلی روبرو شدند و هر یکی از اعضای آنرا لمس کرد و به اساس مشاهده محدود خویش فیل را 
لو به یکی از په به انواع مختلف تعریف نمودند. جهان غرب ماموت دیو پیکری بود که مسلمانان در تاریکی های تاریخ

های آن بر خوردند و همان پهلویی را که درک کرده بودند همه واقعیت پنداشتند. یکی گفت: جهان غرب یعنی دین عیسوی 
که با قدرتهای نظامی کشور های اروپایی نیرومند تر شده است. دیگری گفت: مغرب یعنی پرورشگاه ساینس و علوم 

هد انکشاف اشکال نو فرهنگ و ادبیات مانند روزنامه، رومان، درامه و تاریخ تجربی. دیگری گفت: مغرب زمین یعنی م
نویسی. دیگری گفت: مغرب یعنی سر زمین دیموکراسی، اجتماع سیاسی خوب، قلمرو عدالت، مساوات و حقوق بشری 

ان مادیت و دولت های مسؤول در پیشگاه مردم. دیگر گفت: مغرب یعنی فساد اخالقی، جای عیش وخوش گذرانی، جه
پرستی، فاقد حس بشری و باالخره آن دیگری گفت: مغرب یعنی قدرت خود خواه و خود پرست، فرمانروایی و باداری 

 .قدرت استعمار و استثمار
چهره سید جمال الدین افغانی در همین متن تاریخ ظهور می کند که در آن دنیای غرب چنگال های تسلط استعماری را 

قالب صنعتی و انکشاف اقتصادی کشور های بزرگ اروپایی را به سوی تسلط سیاسی و نظامی بیرون کشیده بود و ان
ممالک شرقی سوق داده بود. سید از یک طرف بر حالت انحطاطی جوامع اسالمی آگاهی کامل داشت و از طرف دیگر 

وی دریافت که عالم اسالم خطر فشار قدرتهای اروپایی را برای تسلط بر قلمرو های اسالمی به شدت احساس می کرد. 
در برابر مسأله عاجل مرگ و زندگی قرار گرفته است و راه حل عاجل آنرا در مبارزه علمی در میدان سیاست دید. از 
یک سو خصوصیات کرکتری سید که اساسا شخص بیرون گرا و طبیعتا متمایل به عمل و فعالیت در جهان بیرونی بود 
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قت برای اقدامات عملی بر ضد نیرو های استعماری غرب به سید جمال الدین و از سوی دیگر ضرورت عاجل آن و
 .افغانی فرصت اندیشه های طوالنی را نداد تا به طرح نظری منظم مسائل بپردازد

در رساله مشهور "نیچریه" وقتی سید در مورد مسائل علوم عقلی تجربی آن عصر استدالل می کند یک ساختمان ذهنی 
کالمی را منعکس می سازد که متعلق به علمای اسالم قرون گذشته بود. با وجود چنین ساختمان ذهنی و سبک استداللی 

جدلی نظری سید وقتی با دنیای قرن نزدهم اروپایی آشنا می شود با نبوغی که داشت مسائل عمده آنرا به صورت مدرن 
برین نکات عمده تاکید  1871د از سال درک می نماید. مثال ضمن تعلیمات غیر رسمی به شاگردان مصری خویش بع

می کرد که بزرگترین خطری که جهان اسالم را تهدید می نماید مداخله قدرتهای اروپایی می باشد و راه موثر مقاومت 
در برابر این خطر درسه چیز است: ضرورت به وحدت ملی، ضرورت به یک وحدت در چوکات بزرگتر وحدت ملل 

ه قوانین اساسی که قدرت فرمان روایان خود مختار وقت را تهدید نماید. مفکوره دومی اسالمی و باالخره ضرورت ب
یعنی اتحاد عالم اسالم پان اسالمیسم یکی از اهداف مهم مبارزات و مجادالت سید جمال الدین افغانی بود. اما وقتی به 

می بینیم که وی در آنجا وحدت ملی بین های وی در هندوستان نظر افگنیم جوانب دیگر مبارزات او مخصوصا به فعالیت
هندو و مسلمان را تبلیغ می کرد و ملیت را مافوق اختالفات ادیان و مذاهب قرار می داد. از این نوع پیش آمد چنین بر 
می آید که پان اسالمیسم باید یگانه هدف ستراتیژیکی سید جمال الدین افغانی نبوده باشد بلکه آنرا یکی از وسایل موثری 
می پنداشت و می خواست توسط آن کشور های اسالمی را بیدار کند و نیرو های مقاومت ایشان را در مقابل تسلط غربی 

 .تقویت بخشند
اما وی نا سازگاری و مشکالت آشتی مفکوره پان اسالمیسم را با دیگر نکات پروگرام خویش در نظر نگرفت. چه اگر 

راه برگشت به گذشته میباشد دو مفکوره دیگر پروگرام وی یعنی تثبیت هویت این مفکوره اتحاد عالم اسالم تالشی در 
های ملی و تشکیالت سیاسی مفکوره های عصر جدید بود که سید عمری در راه آن به مبارزه پرداخت. عالوه بر این 

زو" آشنا شد و مفهوم گی"تحت تآثیر افکار اروپای قرن نزدهم مخصوصا فرانسه آن عصر سید جمال الدین افغانی با آثار 
"تمدن" را با محتویات جدید آن عصر برداشت و بار نخست اسالم را تنها به حیث دین در نظر نگرفته بلکه به حیث تمدن 
اسالمی در میان گذاشت. سید جمال الدین افغانی را محتوای جدید مفهوم "تمدن" یعنی مفهوم "ترقی" بخود جلب کرد 

 :ی دید"گیزو" ترقی را در دو سمت م
 

 .انکشاف اجتماعی در راه رفاه روز افزون عموم مردم .1
 انکشاف فردی از نگاه استعداد های فکری، ذهنی، اخالقی .2

 
به نظر گیزو هر دو نوع انکشاف در قدرت انسانی قرار دارد و می گفت که انسان خودش می تواند توسط فکر، احساس 

حکمرانی کند و عامل این فرمانروایی را بر امور فردی و اجتماعی عقل و و نیرو های ذهنی و اخالقی خویش بر جهان 
اراده انسانی می دانست. این مفکوره قرن نزده فرانسه را وقتی سید جمال الدین افغانی در ساحه تمدن اسالم می کشاند 

ضروری انکشاف می گوید که تمدن اسالمی واجد همین خصوصیات بود. چه در عصر اعتالی این تمدن همه عوامل 
وجود داشت یعنی انکشاف اجتماعی و فردی عقیده به تعقل. اما در زمانه های بعدی جامعه اسالمی این خصوصیات را 
از دست داد. وی عقیده داشت که با آموختن علوم عقلی جدید اروپا و استقرار دو باره وحدت اسالمی تمدن اسالم خواهد 

باز یابد. ولی سید جمال الدین افغانی باز هم مانند متفکرین گذشته علل انحطاط  توانست عظمت و بزرگی اعصار گذشته را
 .عالم اسالم را در عوامل سیاسی و نظامی دید، از این جهت به مسائل سیاسی بیشتر توجه کرد

راه چون تفکرات وی متوجه جهان سیاست شد سالطین، زمامداران مستبد کشور های اسالمی آن وقت را مانع بزرگ در 
تطبیق عقاید خویش یافت و در مقابل آنها به مبارزه پرداخت. مجادله با زمامداران بد و جستجوی زمامدار خوب همه 
سرگذشت پر آشوب حیات سید جمال الدین افغانی را تشکیل می دهد. وی مانند افالطون زمامدار خوبی را جستجو میکرد 

اختالف بزرگ که افالطون طرح منظم و فکری نظامی سیاسی جمهوریت  که نظریات او را جامۀ عمل بپوشاند. اما به این
خود را زیر بغل داشت و سید کدام طرح فکری منظم و منسجم مبارزات خود را نزد خود نداشت. وی مانند فارابی اتحاد 

شد. سؤ  بین فیلسوف و زمامدار را در نظر داشت و در طول عمر در جستجوی این مدینه فاضله با شکست ها مواجه
تفاهم بین سید و زمامدار همیشه از اینجا بر می خاست که زمامدار می خواست از نفوذ روحانی او برای تقویه اقتدار 
سیاسی خویش استفاده کند در صورتی که سید می خواست زمامدار را در راه وحدت ملل اسالمی برای مبارزه در مقابل 

 .تسلط غرب استخدام نماید
روز و فعالیت های علمی عاجل خویش سید با وجود این که متوجه جهان سیاست بود فرصت نیافت  طی مبارزات شب و

 :به دو نکته اساسی ذیل توجه کند
 

توجه به فلسفه های سیاسی آن عصر اروپا و طرح مساله اساسات قدرت سیاسی و جستجوی رشته های استبداد و   .1
 .رق زمینمطلق العنان زمامداران در عمق جهان بینی مش
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توجه به این نکته که زمامداران کشور های اسالمی و قدرتهای استعماری آنزمان برای استقرار و استحکام تسلط  .2 
خویش بر جوامع شرقی وجه مشترکی داشتند و به یک عنصر مهم اتکا می کردند و این عنصر عبارت بود از جهل و 

 .نادانی مردم عوام و فقر مادی و معنوی ایشان
 

گر چه سید جمال الدین افغانی اساسات فلسفه سیاسی را از نو طرح نکرد و در تالش های خود از جنبش های مردم و 
نقش آن در حوادث تاریخ دنیای غرب مخصوصا در انقالب های اجتماعی و سیاسی آن الهامی برای جهان اسالمی 

ان مستبد شرقی جریانات مشروطه طلبی و وطن خواهی نگرفت. ولی با این هم در اثر مبارزه های پیگیر وی با زمامدار
به صورت غیر مستقیم در کشورهای اسالمی هویت یافت و مخصوصا در ممالک عربی اساسات جریان رفورمیسم و 

 .مدرنیسم ریخته شد
می به صورت عموم می توان گفت که: چه در تحوالت بی سابقه خود جهان غرب و چه در برخورد آن تمدن با شرق اسال

 .مهمترین نکته عبارت است از برخورد دین و فلسفه
تصادم دین و فلسفه حادثه ای است که در ساحه تالقی شرق و غرب در عصر سید جمال الدین افغانی عمده ترین مسأله 
بود و امروز به همان اهمیت خود با قیست. سید این مسأله عمده را در جوابی که در رد "رنان" فیلسوف فرانسوی در 
پاریس نشر کرده به وضاحت و روشنی قابل وصفی طرح می کند. در یک بخش از متن فرانسوی این مقاله، سید جمال 
الدین افغانی چنین گوید: " ادیان به هر نامی که نامیده شوند همه آنها با یک دیگر شباهت دارند. بین این ادیان و فلسفه 

یست. دین انسان را وا می دارد تا ایمان و عقیده را بپذیرد. در صورتی هیچ نوع تفاهمی، هیچ نوع امکانات آشتی موجود ن
که فلسفه او را از این عقیده و ایمان یا به کلی یا تا حدی آزاد می سازد. هر فرصتی که دین غلبه کند فلسفه را از بین می 

که انسان وجود داشته باشد  رد. و معکوس قضیه هنگامی رخ می دهد که فلسفه قدرت مطلق را در دست گیرد. تا وقتی
مجادله بین عقیده و تفکر آزاد، بین دین و فلسفه خاتمه نخواهد پذیرفت اما می ترسم که در این مجادله شدید پیروزی به 
جانب تفکر آزاد نخواهد بود. چه عوام تعقل را دوست ندارند و هم تعلیمات آنرا فقط عده محدودی از خواص در میـیابند 

ی که علم گر چه خیلی زیبا باشد باز هم به ارضا کامل انسان نمی پردازد. چه انسان تشنه ایدیال است و و نیز از سبب
خوش دارد در قلمرو های اسرار آمیز و دور دستی تهداب گذاری کند که فالسفه و علما از درک آن و تجسس در آن 

 ."عاجزند
مهم، دلچسپ و با ارزش می باشد. نخستین نکته مثبتی که متن فوق نکات مثبت و منفی در بر دارد که از هر دو جهت 

نکته آغاز متن است این است که مهمترین مسأله بر خورد شرق و غرب در آن عصر و مسأله عمده عصر امروز را با 
چنان وضاحت وجرأت اخالقی طرح می کند. چه ما امروز با همین مساله روبرو می باشیم و در طرح مسائل عمده 

 .چنین وضاحت، روشنبینی وجرأت اخالقی محتاجیمخویش به 
نکتۀ مهم دوم در اشاره اخیر متن است به موجودیت تمایل دینی و عقیده یی در انسان. به این قضاوت خویش سید جمال 
الدین افغانی بر ضد جریانات فکری عقل گرایی و ساینس گرایی سطحی قرن نوزدهم هم قرار می گیرد. و مساله ای را 

ی کند که در قرن بیستم معنی و مفهوم تازه ای یافته است. چه قرن بیستم آن روحیه ساده عقل گرا و ساینس گرای طرح م
سطحی را محکوم کرده است و آنرا فاقد عمق و ارزش علمی می داند و علوم انسانی امروز موجودیت چنین تمایل را به 

های عاطفی و تحت الشعوری آن و بشر شناسی در معانی  حیث یک پدیده تایید می کند. روانشناسی در اعماق ریشه
 .فرهنگی اجتماعی و انسانی آن مصروف تحقیق اند

 :اما متن فوق دو نکته قابل بحث نیز دارد
اول اینکه: وقتی سید جمال الدین افغانی با اطمینان کامل از عقب نشینی تفکر آزاد حرف می زند حکم وی در این مورد 

ی است که متعلق به ساختمان ذهنی اعصار گذشته می باشد. چه متفکرین قرون گذشته ما جامعه را متکی به نوع قضاوت
به دو طبقه تقسیم می کردند: طبقه خواص و طبقه عوام و متکی بر اصل ثبات گرایی، این تقسیم را غیر قابل تفسیر می 

 شک قضاوت سید در باره شکست تفکر آزاد در پنداشتند. اگر این فرضیه دو طبقه ثابت خواص و عوام را بپذیریم بدون
مقابل عقیده صحت خواهد داشت. و اگر به اساسات فرضیه اول این مقالت مفهوم تحول و انکشاف را در مورد فرد و 
اجتماع بپذیریم و تعمیم عصری تعلیم و تربیه را در نظر بگیریم، در این صورت مفاهیم ثابت خواص و عوام ارزش 

 .دست می دهد و مسأله مجادله عقیده و تفکر آزاد به نوع دیگری طرح می شود قاطع خود را از
دوم اینکه: نارسایی علما و فالسفه در مورد فهم و شرح تمایالت میتافزیکی انسان نیز قابل غور است. چه اگر علم و 

 در نظر گیریم، در این صورت فلسفه را به معنی افالطونی و ارسطویی و به پیروی از آنها به معنی حکمای اسالمی قدیم
باز هم شک و تردیدی در مورد حکم سید باقی نمی ماند، و اما اگر انقالب فلسفه و علوم جدید و انکشافات آنرا در نظر 
گیریم و عمال مشاهده کنیم که علوم چه تحقیقاتی را انجام می دهند و چه نتایجی به دست می آورند در این صورت در 

 .اه انکشاف فلسفه و علوم هنوز به سوی الیتناهی باز استخواهیم یافت که ر
خالصه می توان گفت که نبوغ حضرت سید جمال الدین افغانی با وجود ساختمان ذهنی به سبک قدما توانست مدرن ترین 
و مهم ترین مشکالت عصر خود را در ساحه برخورد شرق و غرب منعکس سازد و در راه حل آن عمری به تالش و 

ه پردازد. و اساسات مبارزات امروزی را پیریزی کند. وی دریافت که بزرگترین پدیده تاریخ جهان موجودیت تمدن مبارز
غربی است و برخورد به آن اجتناب نا پذیر است. اما در این برخورد چه راهی می توان در پیش گرفت که به کمک آن 
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خشیم و هم هویت انسانی خود را و معنای حیات خود و ما شرقیان هم شرایط حیات فردی و اجتماع خود را بهبود ب
اجتماعی خود را از دست ندهیم و این راه که یکی از اهداف اساسی مبارزات سید جمال الدین افغانی بود، و امروز هم 

اه رصحیح ترین راه ها جلوه می کند، همانا تثبیت هویت ملی می باشد و برای اینکه هم هویت ملی تثبیت شود و هم در 
انکشاف تمدن مغرب قرار گیریم یکی از شرایط ابتدایی و اساسی آن به فکر سید انتقال علوم و فنون در السنه ملی است 
و این وظیفه مهم عصری هنوز در پیش روی ماست. بعضی کشور های اسالمی در این راه تا حدی قدم های مهمی 

 .ورت منظم هنوز به این کار مهم ملی اغاز نکرده ایمبرداشته اند اما در کشور خویش طوری که الزم است به ص
بعد از سید جمال الدین افغانی جریان فکری آن شخصیت بزرگ را محمد عبده و پیروانش به پیش بردند. اما عبده در 

دیم. رنکتۀ مهمی با سید جمال الدین افغانی اختالف نظری داشت که برای بحث ما ارزش دارد و اشاراتی نیز به این نکته ک
عبده را عقیده بر این بود که برای برخورد صحیح و موفقانه با تمدن غرب تنها مبارزات سیاسی و تالش های عملی کافی 
نیست بلکه مهم تر از همه طرح نظری و تثبیت اساسات فکری این برخورد است و پروگرام اصالحی و رفورمی خود 

 :را به چهار نکته ذیل استوار کرد
 
 .ــ تصفیه دین اسالم از تاثیرات و عادات فاسد 1
 .ــ دفاع از اسالم در مقابل نفوذ اروپایی و حمله های عیسویان 2
 .رفورم تعلیمات عالی ــ 3
 .طرح دو باره دوکترین اسالم در روشنی افکار جدید ــ 4
 

ارد نمود اما پروگرام طرح دوباره این پروگرام در جریان رفورمیسم مصر مخصوصاً در ساحه تعلیمات تاثیرات مهمی و
اساسی دوکترین اجتماعی و سیاسی اسالم در روشنی افکار و عصر امروز پروگرامی است که با وجود تالشها و ادعای 

 .شخصیت مشهوری چون عالمه اقبال الهوری هنوز عملی نشده است
اصول دوکترین اسالمی را در پرتو افکار  عالمه اقبال شخصیتی بود که ادعای آن را داشت و توقع می رفت که بتواند

جهان معاصر بار نخست طرح کند. وی چه با دنیای غربی بهتر از سید جمال الدین افغانی اشنا شده بود و در آنجا 
تحصیالت فلسفی انجام داده بود و هم تمدن اسالمی را از نزدیک می شناخت اما با وجود این شرایط مساعد وی در دام 

ت فکری گرفتار آمد که افکار لطیف بشر دوستی را با نظریه بی رحمانه "اراده قدرت انسان برترین نتیجه" چنان تناقضا
در آمیخت. صوفیان را بد گفت اما راه حلی که گمان کرد برای تجدید تفکر اسالمی یافته است همان راه متصوفین بود که 

  .ندصوفیان بزرگ اسالم قبل از وی بهتر از وی بیان کرده بود
 :طوری که گیب گوید

 

وی اخالق صوفیان را نپسندیده اما جهان بینی صوفیان را راه حل برای مشکالت امروز جهان اسالمی دانست" و از "
طرف دیگر عالمه اقبال از اسالمی حرف می زند که ساخت تفکر و تخیل شاعرانه خود اوست و تطابقی با دین اسالم 

 .واقعی و تاریخی ندارد
 :ترتیب سالها بعد از سید جمال الدین افغانی، عالمه اقبال با وجود آشنایی بهتر با جهان غرب وعالم اسالمی وقتیبدین 

 

 .از دین اسالمی تعبیر عندی پیش می کندــ  1
 

 .طرح مسأله فکری جهانی اسالمی را در چوکات جهانبینی متصوفین قرار می دهدــ  2
 

مفکوره ملیت و تثبیت هویت ملی را به ــ  3
 .گیردمعنی واقعی و عصری ان در نظر نمی

 

از این جهت به مقایسۀ فکر و موقف سید 
جمال الدین افغانی سه قدم عقب می گذارد و 
می رود. و این مسأله طرح دوباره اصول 
و پرنسیپ های دوکترین اسالمی در پرتو 
د افکار جهان امروز که محور مبارزات سی

جمال الدین افغانی بود و محمد عبده انرا در 
میان گذاشت و عالمه اقبال آنرا حل نکرد 
بلکه مغشوش تر ساخت امروز به همان 
شدت و حتی به شکل حادتری مطرح می 

  .باشد و محتاج تفکر و تعمق است
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 پیشنهادی در باره نخستین کانگرس غرب شناسی توسط دانشمندان شرق
  

بهترین تجلیل شخصیت سید جمال الدین افغانی در این نخواهد بود که بگوییم در کدام سر زمین به دنیا آمد یا به گمان من 
نیامد، چه این سوال و هر نوع جوابی که به ان داده شود هیچ تاثیری در حل مشکالت اساسی که سید جمال الدین افغانی 

ه بهترین تجلیل آن شخصیت در این خواهد بود که همان عمالً طرح کرده است وارد نخواهد کرد. تصور می کنم ک
مشکالتی را که وی درک کرد و عمری در راه حل ان تالش نمود و زحمات و مشقات بیشماری را متحمل شد و هنوز 
 .به شکل پیچیده تری به جای خود باقی است دوباره طرح کنیم و در راه حل آن اند کی به خود زحمت تالش ذهنی دهیم

 ال چنین است: ما شرقیان به طور عموم وعالم اسالم به صورت خاص امروز راجع به غرب چه فکر می کنیم؟آن سو
سوال ساده ای نیست، شرح و توضیح زیادی می خواهد و گفتار قبلی ما مقدمه ای بر این شرح و توضیح بود. ما در این 

 .ری مهم اشاره های کوتاه نماییممختصر می کوشیم به بعضی از عناصر تشکیل دهنده این پروبلم گذا
برخورد ما با دنیای غرب امروز در امتداد موقف سید جمال الدین افغانی قرار دارد لذا یکی از عناصر مهم طرح روشن 
مشکالت امروزی ما این است که افکار سید و تاثیرات آن در کشور های اسالمی به دقت تحلیل شود )طور مثال در مصر 

عبده و پیروان او، در ایران تاثیر افکار وی در جنبش مشروطه خواهی، در افغانستان جریان فکری که افکار شیخ محمد 
 .با محمود طرزی و بعدا محی الدین انیس و بعضی نویسنده گان که هنوز در قید حیات اند از نزدیک مطالعه شوند(

که نه جهان شرق و نه عالم اسالمی امروز  -ی استو این اساسی ترین نکته پروبلم گذاری امروز -اما باید در نظر داشت 
همان واقعیت عصر سید است و نه دنیای غرب دنیای قرن نزدهم می باشد لذا مشکالت امروزی ما نیز به همان شکل به 

 .همان ساده گی نیست بلکه پیچیده تر شده است
 :نخست در مورد غرب

وشیما انقالب عظیم صنعتی و تخنیکی که در جریان است در آن می توان گفت که بعد از انفجار بم اتومی بر شهر هیر
سرزمین یک دوره جدید تاریخی آغاز یافته است که دوره های قبلی مخصوصاً قرن نزدهم در آن مانند یک دوره قبل از 

 .تاریخ جلوه می کند
دند که اگر کشور های شرقی قبالً اشاره شد که اصالح طلبان و رفورمیستهای مسلمان ساده دل قرن نزده تصور می کر

ارزشهای تمدن غربی را در حیات ملی و اجتماعی خویش بپذیرند در آن صورت این کشور ها در قطار ممالک پیشرفته 
جهان غرب محسوب شده و قدرتهای لیبرال منور و عدالت پرور غربی از ایشان پشتیبانی هایی خواهند کرد امروز عصر 

و جنگ خونین جهانی، خطر دایمی اسلحه ذروی اعتماد و اطمینانی را که جهان غرب چنین خوابها سپری شده است. د
بخود داشت و سایر جوامع بشری به تمدن و ارزش های غربی داشت بر هم زده است هم جهان غرب در مورد ارزشهای 

رزشهای تمدن غربی از کلتوری و معنوی خود دچار شک و تردید شده است و هم سایر جهانیان این اعتماد را در مورد ا
دست داده اند و این سوال به وجود آمده است که : یک تمدنی که توسط ارزشهای معنوی و فرهنگی خویش از تباهی تمدن 
خود در برابر خود نتواند دفاع کند، با ملل پیرو آن از حوزه خویش چه مساعدتی کرده خواهد توانست و سوال دیگر این 

گترین امکانات تغییر را در تاریخ بشر در دست خود دارد و هم وحشتناک ترین وسایل تخریب است که: این تمدنی که بزر
را نیز ایجاد میکند باید در پرنسیپ ارزشها و جهان بینی آن عیب اساسی موجود باشد. باید کرم مهلکی در بطن این میوه 

 !رنگین و شیرین نهفته باشد. این کرم را باید شناخت
بشکل قرن نزدهم نیز معنی خود را از دست داده است. تمدن جهان غرب خودش حاال به بالک  واقعیت شرق و غرب

های شرق و غرب تقسیم شده است که با ایدئولوژی های متضاد نظام های اقتصادی و اجتماعی و سبک حیات مختلف 
ی زمین است که در آن در حال برخورد می باشند. و صحنه این بر خورد دیگر اروپای کوچک نیست بلکه تمام رو

 .برخورد شرق اسالمی و غرب عیسوی مساله کهنه، کوچک و بی معنی جلوه می کند
ولی با این هم جنبۀ دیگر واقعیت غرب این است که همه اختالفات و تضاد های ایدئولوژیکی بین آن دو بالک همه آن 

ز حیات، طرز فکر و فهم ایشان را تعیین سر بنای فکری و شعوریست چیزی که آن دو را با هم نزدیک می سازد طر
می کند با عث ثروت قدرت و نیروی جهانی آنهاست، یک نوع زیر بنای اقتصادی واحد و شبیه است و آن عبارت است 
از صنعت متکی به پیشرفته ترین ساینس و تکنالوژی. در برابر این واقعیت متناقض غربی موقعیت جهان خود را چطور 

گر موقف وابستگی بدون چون و چرا به آن شرق و آن غرب و پیروی کور کورانه از ایشان را به میتوان درک کرد ا
 :یک سو گذاریم فقط دو راه باقی می ماند

یا اینکه: تضاد کهنه شرق وغرب را فراموش کرد بالک های شرق و غرب امروزی را به حیث واقعیت پذیرفته و 
این، به نام جهان سوم بنامیم و جهان سوم به اساس همین معیار در داخل جوامع جوامعی که نه به آن پیوسته اند و نه به 

خود، راست خود را از چپ خود تمیز و تشخیص نماید. یا اینکه: اگر زیر بنای اقتصادی صنعتی متکی بر ساینس و 
این صورت آن تکنالوژی را که عامل اساسی ثروت و نیرومندی کشور های بزرگ غربی است معیار قرار دهیم در 

شرق و آن غرب را میتوان یک واقعیت واحد دانسته و تضاد کهنه شرق و غرب دوباره معنی نوی می یابد. ولی در هر 
دو صورت نتیجه یکی است. چه بصورت تضاد شرق و غرب کهنه و یا بصورت واقعیت امروزی جهان سوم ما مجبوریم 

 .جداگانه از لحاظ فکر و نظر جدا روبرو شویم با مغرب زمین بطور کلی و یا با دو جهت متضاد آن
سال( که جریان  150از لحاظ فکری و نظری از جهتی گفتیم که بر خورد اقتصادی و اجتماعی ما از دیریست )بیش از 

 .دارد. اما هنوز ما نتوانسته ایم اساسات فکری و نظری آنرا نزد خود به روشنی و وضاحت طرح کنیم
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 :ثانیا در مورد شرق
 

می توان گفت که در جوامع این سرزمین بی توازنی عمیق بین واقعیت اجتماعی و اقتصادی از یک طرف و واقعیت 
ذهنی و فکری از طرف دیگر به وجود آمده است. به این معنی که واقعیت فکری و ذهنی به تناسب واقعیت اقتصادی و 

به روز بزرگتر می شود. و این از جهتی است که  اجتماعی خیلی عقب مانده است و فاصله بین این دو واقعیت روز
مغرب مانند سیل در جوامع شرق نفوذ کرد. ساختمان های اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و کلتوری ایشان را بدون کدام 
مقاومت جدی تحت تأثیر قرار داد. اما مشکالت برخورد جهان بینی و اساسات فکری متضادی که در حال تصادم اند در 

گذاشته نشد و متفکرین شرقی راجع به جهان بینی خود پرنسیب و اصول آن در روشنی این برخورد جهانبینی ها به میان 
 .تحلیل و تفکر جدی نپرداختند از اینرو مشکالت فکری و نظری به حال خود باقی مانده است

 :بی توازنی فوق را می توان توسط دو مثال کوتاه اندکی روشنتر ساخت
ماشین آالت زراعتی جدید کار می گیرد. اما حرکت ماشین در نظرش معجزه است و در مقابل چشم بد به دم  دهقان ما از

و دعا متوسل می شود. و متوجه نیست که ساختمان ذهنی وی متکی به یک جهانبینی است که اختراع علمی و تولید 
شین را می ساخت و محتاج به تولید کننده و ماشین را غیر ممکن می سازد و اگر نه وی از دیری باید خودش همین ما

مخترع غربی نمی بود و وخامت مسأله در اینجا است که با چنین ساختمان ذهنی استفاده از پیشرفته ترین آالت تخنیکی 
 .اجتماع را بیش از پیش برده مخترع و تولید کننده ماشین می سازد

مشغول فعالیت است اما نه از اساسات فکری فلسفه سیاسی و همچنین مامور اداری ما در چوکات اداری به سبک جدید 
پرنسیپ های عقلی آن آگاه است و نه فرق آنرا با طرز اداره سبک قدیم شرقی در نظر دارد. از این جهت به یک موجود 

 .بیروکراتیک بی روحی مبدل می شود
کدام اراده و طرح شعوری روشنی در آغاز  خالصه تحوالت اجتماعی و اقتصادی مانند حادثه طبیعی جریان یافته است و

یا در جریان این تحوالت نقشی نداشته از این رو پدیده های اجتماعی و اقتصادی سیر طبیعی اجتناب نا پذیر خود را می 
پیمایند اما چون احساس ضرورتی به برخورد فکری نشده و این واقعیت عقب مانده و روز به روز عقب تر می رود. و 

ی توجهی به مسایل فکری و نظری چنین جوامع زنجیر بردگی در مقابل غرب را به دست خود دور خود می با این ب
پیچانند و مستحکم تر می سازند. و متوجه نیستند که فقط انقالب فکری و انکشاف ذهنی به انسان توانایی می دهد که 

 .بردوسایل تخنیکی و اقتصادی را در راه رسیدن به آزادی حقیقی به کار 
نکته دیگری که در مورد شرق می توان گفت این است که یکی از مهمترین پدیده های قرن بیستم واقعیت ملی است. در 
مبارزات استعماری و بعد از عقب نشینی قدرتهای استعماری هویت های ملی در جهان سوم بیش از پیش تثبیت شده است. 

محلی و جهانی نقش اساسی به عهده گرفته است حتی نظامی هایی  در سرنوشت حیات اجتماعی و سیاسی جوامع به سویه
که خود را انترناسیونالست می گویند و خود را مافوق ملیت قرار می دهند، عمال در دام واقعیت ملی گرفتار آمده اند. سید 

کرده ایم و اساسات جمال الدین افغانی ارزش این مفکوره مدرن را به وضاحت دریافت اما تا امروز بحث علمی در آن ن
فکری و نظری آنرا نگذاشته ایم از این جاست که جنبه احساساتی و عاطفی آن از پهلوی فکری و عقلی آن قوی تر است 
و از این جهت این واقعیت بزرگ عصر گاهی در عقاید نژادی محلی یا دینی و یا در تالش احیای امپراطوری های به 

 .مترقی و خصوصیت نهضت مردمی آن نا پدید می گردد سبک باستانی مغشوش می شود و ماهیت
حیات اجتماعی امروز ما در دو نوع جریان در حال حرکت است یکی تالش در راه تثبیت هویت ملی است و دیگری 
تمایل به "غربی شدن" است و این دومی هم یکی از پدیده های بی سابقه قرن بیستم می باشد. بیرون از حوزه تمدن غرب 

جوامع روی زمین تمام تغییرات و تحوالت اقتصادی اجتماعی و فرهنگی و سیاسی فقط یک سمت دارد و بس:  در همه
همه به سوی غربی شدن" سیر می کنند. اما این هدف "غربی شدن " اگر به آخرین نتایج آن کشانیده شود یک هدف 

ست، از دست دادن هویت فردی و اجتماعی متناقض بخود است . چه "غربی شدن" در نهایت امر بیگانه شدن از خود ا
خود است. از اینجا فرد و اجتماع شرقی این حرکت به سوی از خود بیگانگی را یا توسط مفکوره هویت ملی یا توسط 
عقیده دینی جبیره می نماید. اما عیب وضعف این هر دو عکس العمل جبیره ای در این است که غیر شعوریست و فاقد 

 .اساسات عقلی است
بزرگترین رمز برتری وقدرت غربیان در این است که نیروی تفکر و تعقل است که غرب را با دارو فرمان روای مطلق 
روی زمین ساخته است در صورتی که ملل جهان اسالم در حیات فردی و اجتماعی خود از غرب پیروی می کنند. از 

هلوی آن نیروی عقل انتقادی و تفکر آزاد را پرورش نمی دهند. نتایج ساینس و تکنالوژی ایشان استفاده می نمایند اما در پ
نتیجه این نارسایی بردگی و غالمی است به این معنی که اشکال اجتماعی و فرهنگی و وسایل تخنیکی جهان غرب به 

رتری وق بجای اینکه تحت اراده و فرمان ما باشد ما تحت تسلط و فرمان آن قرار خواهیم داشت و با این بردگی خویش تف
 .آن بادار جهان را بیشتر تقویه خواهیم بخشید و بیش از پیش به راه از خود بیگانگی خواهیم رفت

پدیده مهم دیگر در کشور های شرق اسالمی طی تقریباً پنجاه سال اخیر عبارت است از توسعه و انکشاف تعلیم و تربیه 
د کشور های خویش و یا در مدارس عالی ممالک غربی علوم به سبک غربی. امروز تعداد زیاد شرقیان یا در مدارس جدی

و فنون غربی را آموخته اند و در مورد فرهنگ و تمدن غربی معلومات نسبتا عمیق و دقیقی دارند. اما خصوصیت قابل 
یم قد تأمل این مدارس جدید ممالک شرق در این است که در هیچ یکی از کشور ها تعلیمات جدید به ادامه تعلیمات مدارس
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اسالمی قرار نگرفته و در هیچ جای سعی به عمل نیامده است که بین تعلیمات نو و کهنه پلی ساخته شود و یا ارتباطی 
قایم گردد. یا آن مدارس کهنه هنوز زنده اند و بدون رابطه با مدارس نو در یک حلقه بسته و محدود دور خود زیست می 

مدارس جدید بدون کدام بستگی با تعلیمات قدیم بدون سابقه یا ریشه در کلتور و کند. و یا آن مدارس از بین رفته اند و 
تمدن شرقی به کار آغاز کرده اند و چند نسلی را تربیه نموده اند. این گسیختگي و انفصال دو نتیجه منفی را در پرورش 

 .تعلیم یافتگان جدید بار آورده است
 
تآثیر تعلیمات سبک غربی قرار گرفتند اکثراً در مقابل غرب فاقد روحیه انتقادی این تعلیم یافتگان چون کامال تحت  ــ 1

 .می باشند
ــ چون نتوانستند که بر فرهنگ، تمدن و لسان خود طوری که شاید و باید تسلط یابند از این جهت در پیشرفت و تکامل  2

 .کلتور و لسان خویش سهم خالق و ابتکاری نگرفته اند
 

 .های پرورده تعلیمات سبک غربی بیشتر به درختان بی ثمر شباهت دارند این نخستین نسل
در پهلوی این پدیده نوع دانشمند و ادیب سبک مدارس قدیم شرقی ما هنوز زنده است. گر چه محیط فرهنگی و تعلیمی 

 همین نوع دانشمند بودامروز به احتمال قوی چنین نوع دانشمند را در آینده تربیه نخواهد کرد. ولی حقیقت این است که 
که تا حال در انکشاف و تکامل فرهنگ و زبان خود سهم خالق و فعال گرفته است. زبان، ادبیات و تاریخ ما امروز 
ساخته دست اوست. با استعداد و نبوغی که داشت تا حد زیادی از تخنیک ها و روش های علمی جدید استفاده کرد. ولی 

و علوم مغربی نداشت سهم علمی و کلتوری وی خواهی نخواهی محدود باقی مانده  چون تسلط کامل بر السنه، فرهنگ
است. و موقف متناقض او نتیجه همین محدودیت است به این معنی که وی در روحیه انتقادی علمی خویش از پرنسیب 

فکر انتقادی را در مورد "یک بام و دو هوا" کار می گیرد یعنی در مقابل غرب موقف انتقادی دارد اما عین معیار های ت
 .خود به کار نمی برد

این دو نوع روشنفکر یعنی تعلیم یافته جدید و دانشمند قدیم ضد همدیگرند. تعلیم یافته جدید از دنیای غرب چیزی می داند 
ن موقف اما در برابر آن از روحیه انتقادی کار نمی گیرد. از فرهنگ و کلتور خود معلومات کافی ندارد اما در مقابل آ

انتقادی اختیار می کند. بر عکس دانشمند سبک قدیم از جهان غرب معلومات کافی ندارد اما در مقابل آن از روحیه انتقادی 
 .کار می گیرد. بر لسان و فرهنگ خود تسلط دارد اما در مقابل آن فاقد روحیه انتقادی می باشد

رد. چه خوشبختانه امروز در ممالک شرق و کشور های خصوصیات فوق الذکر خیلی عمومی بوده هیچ جنبه کلیت ندا
اسالمی عده زیادی از دانشمندان سبک قدیم و جدید وجود دارد که هم صاحب دلند و هم صاحب نظر، هم از مشکالت 
گذشته و حال خویشتن اطالع دارند و هم مسائل بزرگ جهانی را در برابر چشم خویش گسترده می یابند. و راجع به 

کلتور خود، راجع به انسان وجهان تشویش ها و اضطراب هایی نزد ایشان موجود است و انتقادات علمی هم بر  اجتماع و
خود دارند و هم بر دیگران. لذا موجودیت عده زیاد چنین دانشمندان صاحب دل و صاحب نظر جهان شرق و جهان اسالم 

 .و پیشنهادی تقدیم نمایم به من جرأت می دهد تا مرام اصلی این همه گفتار را بیان کنم
 :پیشنهاد

ما مردم مشرق امروز بیشتر از هر وقت دیگر به یک محاسبه و تصفیه عمیق و وسیع فکری و نظری و یک بر خورد 
علمی و انتقادی با تمدن غرب محتاجیم. چه در چنین بر خورد علمی صحیح در جمله بسا نتایج مهم علمی یک نتیجه 

ما در ورای آن خواهیم توانست اجتماع و تمدن خود، هویت اجتماعی و فرهنگی خود را به اساسی در برخواهد داشت. 
صورت دقیق تر و روشنتری درک کنیم و این بزرگترین خدمتی خواهد بود که ما برای اجتماع و فرهنگ جهان خود 

 .عهده چنین کار مهم برآیندانجام دهیم. دنیای شرق در حال حاضر دانشمندان زیادی دارد که می توانند به خوبی از 
دانشمندان غربی راجع به جهان شرق مطالعات و تحقیقات زیادی کرده اند و تقریبا از هشتاد سال به این طرف کانگرس 
بین المللی به نام "کانگرس شرق شناسی" تا سالهای اخیر در شهر های بزرگ جهان تشکیل جلسه می داد و من در چند 

راک کرده ام همیشه احساس نا آرامی روحی و ذهنی در خود نموده ام. علت این احساس نا جلسه این کانگرس که اشت
آرامی در این بود که می دیدم اکثر شرق شناسان مشرق را چون موزیم آثار باستانی، چون البوراتوار بشر شناسی، چون 

رفتند و انسان های شرقی را محض محفظه اشکال مرده و کهن السنه و ساختمان های فرهنگی و اجتماعی در نظر می گ
به حیث موضوع دانش به حیث یک شی بیجانی مطالعه می کردند و راجع به این شی بی روح نظر داده اند، قضاوتها 
کرده اند و حکمها صادر نموده اند و اکنون وقت آن فرا رسیده است که انسان شرقی دیگر محض موضوع دانش نباشد 

دیگر فقط به حیث شی مطالعه نشود بلکه خودش به حیث شخص اظهار وجود کند و در بلکه خودش فاعل دانش شود، 
ساحه تفکر راجع به خود و جهان سهم فعال گیرد. و در مورد آنچه که غریبان راجع به جهان گفته اند و می گویند، به 

قضاوت پردازد و حکم صادر  آنچه غربیان راجع به شرق و شرقیان گفته اند و می گویند باالخره اظهار نظر کند، به
نماید و چون انسان دارای شخصیت عقلی و فکری در جهان انسانیت و علم قدم گذارد. لذا الزم است که برای نخستین 
بار متفکرین و دانشمندان مشرق و جهان اسالم دورهم جمع شوند و اولین مجلس علمی "کانگرس بین المللی غرب شناسی" 

 :وضوعاتی مانندرا تشکیل دهند و در آن م
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 برخورد فلسفی شرق و غرب و مشکالت تصادم جهانبینی ها -
 .فلسفه های غربی در مقابل جهانبینی های شرقی -
 .ساینس و تکنالوژی غربی، اساسات آن و معنی و ارزش آن برای شرق و جهان -
 .برای شرقساختمان های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی مغرب و ارزش و معنای آن برای جهان و  -
 .انتروپولوژی وعلوم اجتماعی معنی و مفهوم آن برای غرب و برای ما -
 .شرق شناسی و نقش آن در تمدن غربی، معنی و ارزش آن در شناسایی تمدن های شرق -
و بسا موضوعات دیگری را مطالعه و تحلیل  .کلتور و ادبیات غربی، ارزش و معنی آن و تآثیرات آن در ادبیات شرقی -
 .ایندنم
 

برای نخستین جلسه چنین محفل هر کشور شرقی مخصوصا کشور اسالمی مساعد خواهد بود اما به نظر من مناسب ترین 
محل برای نخستین جلسه چنین محفل بزرگ علمی و فرهنگی کشور ما افغانستان خواهد بود. کشوری که قلب آسیاست، 

بزرگترین جریان های کلتوری و تاریخی بود. زردشت از  کشوری که مرکز و نقطه تقاطع و چهار راه عبور و مرور
این مرز و بوم به جهان پیغام فرستاد، بودیسم با ارزشهای فکری و هنری خود در اینجا توسعه و انکشاف نمود و از این 
 جا بسوی آسیای مرکزی رفت، تمدن یونانی در این نواحی با مشرق و روحیه شرقی برخورد خالق انجام داد، تمدن
کوشانی در این خاک درخشید و تمدن اسالم در این سرزمین شاهکار های هنر و ادبیات را بوجود آورد و باالخره همین 
کشور بود که با قدرت استعماری مغرب مقاومتها و مبارزه ها کرد. و امروز همین کشور که میهن سید جمال الدین افغانی 

 .ق را با تمدن غربی مهیا سازداست باید زمینه بر خورد علمی و فکری جهان شر
نظام جوان جمهوری ما که رسالت تاریخی جدید و بزرگی را به عهده گرفته است و نقش قاطع کلتوری و فرهنگی کشور 
ما را در بنیان گذاری و انکشاف تمدن های آسیای مرکزی در نظر دارد یقین دارم که افتخار بزرگ نخستین کانگرس 

ما خواهد ساخت و با این جریان علمی و فکری جدید حیات نو فرهنگی به این کشور غرب شناسی را نصیب کشور 
 .باستانی خواهد بخشید

نوت: اگر این مفکوره مورد پسند اعضای این سیمینار بین المللی تجلیل شخصیت سید جمال الدین افغانی واقع شود در 
و دانشمندان ممالک دوست یک کمیته برای غور بیشتر  این صورت پیشنهاد خواهم کرد که تا از جمله دانشمندان افغانی

 .در اطراف طرح علمی و نظری مفکوره فوق تعیین گردد تا تصاویب الزم در این زمینه به عمل آید
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 صالح الدین سلجوقی فقید

 فلسفۀ شیخ جمال الدین افغان
 

 اکتبر 23و  20ــ  17 در سایت آریانا افغانستان انالین مورخکه ی تصحیح و دوباره نویسی از ولی احمد نور  تخلیص،

 .نشر شده است 2021سال 

http://www.arianafghanistan.de/UploadCenter/Nouri_Wali_Ahmad_Saidjamaludin_Afghan_14.pdf 

کلیات  5است. پس استقراءمیگویند برای معارف، سه مرتبه وجود دارد که عبارت از مرتبۀ فن، مرتبۀ علم و مرتبۀ فلسفه 

« نف»می نامند، و تطبیق علم را در عمل « علم»ازجزئیات و از تعلیل جزئیات از کلیات، و وضع قوانین و اصول را 

  نام میدهند.

 6فیزیکی و جمع کردن میان طبیعت و مابین الطبیعه، و بین دو نظام طبیعی و ابدی و مقارنت انتقال علل تا مبادی میتا
  نامیده می شود.« فلسفه»و معنی و جسد و روح میانماده 

برای مثال تدریس طفل و تجربه و تمرین آموزی به وی در شکل امر یا نهی، چه در خانواده و چه در مدرسه و تفرجگاه 

جهتواداشتن او برفتار نکو و مراعات ادب و نظافت و سایر ارزشهای فردی و اجتماعی، در شمار وظیفۀ فن اخالق قرار 

  گیرد.می 

تدوین فضایل و ترتیب آن به عقلی و عملی و مفارقت آن به غرایز و تعیین حد مناسب وسط و معتدل، و وضع پایۀ فضایل 

ورذایل، بر طبق دسته بندی و تصنیف عقلی، و نیز تعیین حدود و رسوم برای فضایل و رذایل، همه در شمار مقوالت 

ی عالی در روشنایی وحی ضمیر یا الهام الهی و ارتباط میان دو نظام طبیعی علم االخالقجا دارند. اما ربط سلوک به مباد

و ابدی و رسیدنبه مرحلۀ تخلق با خلق هللا که جز به واسطۀ جاودانی بودن روح و ضرورت و حتمیت وجود احکم 

  الحاکمین، تمام نمی پذیرد.

م مظاهری از فن، علم و فلسفه نمایان است. همان این مفاهیم همه شامل فلسفۀ اخالق شمرده می شود. زیرا در هر مفهو 

طوریکه این مفاهیم در رشته های طب، منطق و سایر علوم وجود خود را تبارز می دهند. به عبارۀ دیگر ما با دو جهان 

  الیتناهی مواجه می شویم: الیتناهی طبیعی و الیتناهی بعدالطبیعی.

ا و عوالم به صورت متراکم یکی بر روی دیگری قرار دارند، و در ورای در الیتناهی اول مشاهده می نمائیم که جهان ه

مجراها، مجراهای امتداد یافته واقع گردیده اند، که به حساب ملیون ها باید به شمار آن پرداخت و در هر جزئی از این 

واص و کیمیا وجود دارد عوالم و جهانها، هرچندهم کوچک و اندک باشد جهان ها و افالکی از ماده، نیرو، میخانیک، خ

و هرگاه پیرامون آنتأم ل و غور عمیق صورت گیرد، نفس انسان خویشتن را در دنیای ماده غرق می یابد و از جهان 

  های دیگر بدور می ماند.

پس آنکه در جهان ذره ساکن است چیزی از خلیه نمی داند و آنکه از طبیعت چیزی می داند از زندگی و حیات نمی داند، 

 آنکهحیات را می شناسد از انسان خبری ندارد. و 

این الیتناهی عبارت از دنیای عالم است، زیرا عالم است که اسرار کائنات را کشف می کند، ماده و انرژی را تسخیر می 

نماید،در برابر فضا و کواکب به مبارزه بر می خیزد و به ساختن و تهیۀ راکت، بمب و سالح اتومی مبادرت می ورزد 

  الکن اینرانمی تواند بفهمد که چگونه، کجا و چه وقتی استعمال خواهد گردید. و

                                                           
روشی برای  -بررسی موارد جزئی امری و نتیجه گیری کلی از آن  –اسم مصدر   -ۀ عربی است  مکل« استقراء»ــ   5

  روش علوم طبیعی. –رسیدن به نتایج کلیاز واقعیت ها یا نمونه های مشخص 
   
 .همراهی –نزدیکی  -مقارنه  –مقارنت ــ  6
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اما در الیتناهی نوع دوم مشاهده می شود که آنجا در ورای آفتاب، مهتاب، آسمان و زمین و تاللوء و نظم و نسق آن، 

وجود دارد که نسبت به نظام  وجود وابدیتی می درخشد، آنجا مبادی و نمونۀ جاودانی است، آنجا نظام ابدی جاودانی

در آنجاست که به مشاهده می رسد که جهان ها به صورت متقارب و متساوی قرار داشته  طبیعی ثابت تر ودقیق تر است.

  جمع و تنظیم می شوند. از مبداء فیض واحدو رحمتی عامه،

عائلۀ واحدی، تحت عرش هللا و ارادۀ در آنجا دیگر وجودی از تناقضات و عصبیت ها باقی نمی ماند و کائنات در شکل 

  الهیواقع شده است. در آنجا انسان اتحاد شعوری خویش را با جهان هستی و با آفریده گار مشاهده می نماید و خیر.

حق و جمال را در زیر روشنایی واحد می یابد. آن وقت است که همه را دوست می دارد و بر همه رحیم می نماید و 

اما علمایی که پیرامون اسرار  کی می خواهد. و این دنیایی است که فیلسوف برای خودش ادعا می کند.برای همهخیر و نی

کائنات مادیاز قبیل طبیعت، حیات، ریاضیات، کیمیا و میخانیک به بحث و تحقیق پرداخته با آالت و تجارب و مساعی 

حساب خدمات انسانی گرفته اند، چنان به مشاهده خویش در پی کشفآن برآمده اند و این عمل خویش را تا حد زیادی به 

رسیده که از استبداد رأیپیروی نموده و معتقد شده اند که همه آنچه در کائنات وجود دارد جز همین الیتناهی اول نمی 

  باشد، الیتناهی که در عالم طبیعتو نظام طبیعی تجسم می نماید.

چشم می پوشند و به آن توجه نمی کنند و نمی توانند درک کنند علوم  ایشان با این طرز اندیشۀ خویش از الیتناهی دوم

طبیعی کهبر پایۀ تجربه و استقراء استوار است به تمام معنی بر نفس، روح و ارادۀ انسانی انطباق نمی پذیرد. روح و 

اهی دوم دور میزند. از ارادۀ که تقررگاهآن ضمیر انسانی بوده و تجربه گاه آن در نظام ابدی ای می باشد که در الیتن

تالش بهخرچ می دهد که تمام فلسفۀ اخالقی و حتی علوم اجتماعی را بر اساس ماده و یا طبیعت وضع  همین جاست که

  نمایند.

) نیز بیکار نمی نشیند و با نظریۀ نشوء و ارتقایش  1809Charles Darwin-1882«چارلز داروین( »می بینیم که 

  ین نظر در حالت و شکل ابتدایی اش نزد ارسطو برخی دیگر از یونانی ها نیز موجود بود.پا رویصحنه می گذارد و ا

ما چنین عقیده داریم که اینجا مسئلۀ تنازع البقا و بقای اصلح در میان افکار و عقاید مطرح است، نه تنها در این مورد، 

مسئلۀ تنازع تبدیل می کند و یا انواع را خلق می  بلکه درمورد حیات نیز این قاعده جریان دارد. با آنکه معتقد نیستیم

  نماید.

، زیرا «داروین») تا  Herbert Spencer«هربرت سپنسر( »پیروی از این طرز تفکر، بیشتر ارتباط می گیرد به 

قا و انتخاب باو کوشیدتا این اندیشه خویش را بر امور و مسایل انسانی و فلسفۀ اخالقی تطبیق نماید و معتقد بود که تنازع ال

طبیعی و بقایاصلح پایه ای می باشد که بایست انسان آنرا به حیث اساس و مبادی ارزش، برای سلوک اخالقی قبول نماید. 

انسان  «هربرت سپنسر»ساحۀ مساعی خویش را تا این حد گسترش داده نتوانست و بنا به این طرز اندیشه «داروین»ولی 

  ست به قانون جنگل بزند و قوت و نیرو را به جای حق قرار بدهد.باید راه باغ وحشدر پیش گیرد و د

امروز عصر و دوران ذره است. . . و ذره در عصر حاضر افکار و اندیشه های انسان ها را بیش از هر چیز دیگر به  

 در« نگبالدر»خودمعطوف داشته است. پس آیا صحیح خواهد بود فلسفۀ اخالقی خویش را بر نظام ذره بنا نمائیم؟ 

طبیعت به صورت منظم و مسلسل کار نمی کند، بلکه حرکات و فعالیت خویش را »نظریاتش پیرامونذره چنین می گوید: 

 «. به روش های نامنظمدفعی و ناگهانی به راه می اندازد

 ) نظر خویش را پیرامون ذره بدین گونه ابراز می دارد: 1879Albert Einstein -1955«البرت اینشتاین( »

در بارۀ ذره چنین نظر دارد: « ایزن برگ»هکذا « انقطاع در عملیه و کار طبیعت قانون علیت را ابطال می نماید.»

 مبداءالارادی در طبیعت ذره به ظهور می رسد درک این موضوع را دشوار می سازد که چه وقت طبیعت به نشاط و»

نا برین عدم ایمان به آینده، محصور در ذره نمی ماند، ب»و همان طور ادامه می دهد: « پیشروی خویشآغاز می نماید.

 « . بلکه تمام کائنات طبیعیرا در بر میگیرد

پس آیا ممکن است سلوک خویش را بر سلوک ذره بنا نمائیم، به دلیل اینکه ذره در عصر حاضر سازندۀ جدیدی است، 

  چیزی از اراده، ضمیر و مسؤولیت کشف گردد؟آیا امکاندارد در کارگاه تجربۀ ذره و یا میکروب و یا کرویات خون 

ما به قانون طبیعی ایمان داریم که عبارت از راه و سنت خداوندی است و به حقایق اشیاء، خصایص و مظاهر آن یقین 

داریم وامیدوار هستیم تا از علوم طبیعی، حیات ،ریاضیات، میخانیک، برق، ذره، اشعه و همه آنچه در گنجایش و احاطۀ 

  حاضر است، بیاموزیم و فرا گیریم و بهره برداری کنیم. علوم
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لیکن آن عده علمای مستبد و متکی به رأی خاص خویش باید به خود آیند و از استبداد رأی و انحراف دست بردارند و 

د و یچ موجومعتقدشوند که در اینجا، نفس استوار، ضمیر بیدار و حاکم و ارادۀ نیرومند تنها در انسان وجود داشته، در ه

زنده جاندگر سراغ نمی شود و قبول کنند که اینجا نظام ابدی ای موجود است که در جاویدانی و دقت خویش ممتاز از 

 نظام طبیعی است. 

طوریکه به مشاهده می رسد مجاهدین اسالمی که در پیکار و مبارزه با دشمن قرار دارند، به قانون طبیعی بی اعتماد 

بینیم به اساس استمداد از قانون طبیعی از طریق توسل به سالح و به کار بردن وسایل طبیعی و مادی، نیستند.چنانچه می 

اما ایمان شان به نظام  در مصافجنگ پیش می روند و نابودی و فنا پذیری عده ای از ایشان امری است پیش بینی شده،

چه نظام ابدی فضایلی همچون خیر، جمال، عدل و سایر ابدی قوی تر وافزونتر است تا ایمان و اعتماد به قانون طبیعی. 

  را در وجود آنها نمایان می سازد. مبادی عالی را در جلو ایشان قرار می دهد و برازندگی پر ارج دینی، اخالقی و وطنی

 کما می توانیم به وسیلۀ حواس که معیار مخصوص نزد هر شخص می باشد، قانون طبیعی را با کیفیات و کمیاتش در

نمائیم،زیرا حجم کوه و کمبودی آب در برابر هر چشم یکسان بوده نمی تواند. چنانچه عینک های محدب و مقعر طبی 

  شاهد خوبی درزمینه بوده می توانند.

هر گاه پیرامون مقیاس ها و مقادیر معتبری که نزد انسان وجود دارد مداقه صورت گیرد، واضح می شود که این مقیاس 

یش از آنکه انسان از کرۀ خودش (زمین) پا به کرۀ دیگر نگذارده است، همه اش به وضع کرۀ زمین مستند ها ومقادیر پ

که راه انسان بسوی مریخ و یا کوکبی از کواکب دیگر باز گردید، در آنوقت، وضع جزء وضع مخصوص  است، وهنگامی

ا، مورد اعتبار نخواهد بود، زیرا نسبت مظاهر بزمین خواهدبود و در آنجا عین همین مقیاس ها و مقادیر موجود کرۀ م

عد کتلۀ نزدیک آن، از خورشید تفاوت  ُُ قانون طبیعی از قبیلجاذبیت، سرعت، ثقل نوعی، و جذب اشعه نظر به قرب و ُب

 مینماید. لیکن نظام ابدیبحالت التغی ر و ثابت مطلق باقی مانده و در برابر هیچ جزئی ازعالم شمسی و متعلقات آن ازپا

  در نمی آید و متزلزل نمیشود.

پس علم برای ما ذرایع و اسباب حیات را تهیه می دارد و راه و روش استعمال آن را بما می آموزد. چنانچه علم ماده و 

انرژیرا کشف کرد و ذره را با همه اعجوبه های شگفت انگیز اندرونی اش تحت تسخیر گرفت. طیارات، راکت ها و 

ود، اما فلسفه ما را به مبادی آن رهنمونی کرد و طریق استعمال آن را با زمان و مکان و نحوۀ آن به امثال آنرااختراع نم

  ما آموخت.

در این ساحات ناهمگون علوم، در مسیر آمد و رفت زمان، فرضیه ها، نظریات و دیدهایی گوناگونی پدید آمد، و فالسفه 

ر روی این میدان گذاردند که نمیتوان همه اش را صائب و حق بجانب ودانشمندانی نیز با مشتی از استدالالت خویش پا ب

است. قهرمانیکه راه خویش را به سوی افق حق و حقیقت « شیخ جمال الدین افغان»یکی از قهرمانان این میدان  شناخت.

راز رای خود احباز می کند واز مسیر حقیقت و واقعیت نمی لغزد و در پهلوی فالسفۀ رهیاب و صائب نظر موقف عالی ب

می نماید. عالوهبر آن شیخ جمال الدین افغان یکی از ائمۀ اسالم نیز بود. در هر حال ممکن نیست شخص فیلسوف عاری 

از علم باشد، زیرامناسب و شایسته است که فلسفه بر اساس های متین علوم مختلف استوار گردد. با این مالحظات شیخ 

  المعارفی برای انواع علوم به شمار می رفت.دائرة  جمال الدین افغان خود

او نزد خودش مواد کافی از هر علمی که فلسفۀ خویش را بر آن بنا می نمود، موجود داشت، لیکن وی از جمله علمای 

دارایتخصص در یکی از رشته های علم به شمار نمی رفت. از اینرو مرکز و جایگاه مخصوص جهت اجرای تجارب 

نیز از آن جملۀ نبود که ظرف حافِظ خویش را با مسایلی پُر می سازند که فهم آن، طوری که شاید علمی خودنداشت و 

برای ایشان مقدور و میسر نبوده، توانایی ترتیب و تنظیم و مقرنت بین این مسئله و آن مسئله را در خویشتن نمی یابند. 

  زبون و سرافگندۀ علم می ساختند.هکذا شیخ جمال الدین افغانجدا از آن عده ای بود که فلسفه را 

دانشمندان علم النفس می گویند: شدت قوۀ حافظه توسط قوۀ فکری احکام غصب می شود و آنهایی که دارای قوۀ بزرگ 

از  «مصطفی لطفی منفلوطی»در حکمو فصل در مسائل دقیق فکری هستند، صاحب حافظۀ قوی نمی باشند. چنانچه 

  اص ضعیف الحافظه قرار داشت.روی شکایاتخودش، در زمرۀ اشخ

این واقعه در مورد شیخ جمال الدین افغان مشهود و هویدا بود. هنگامی که به نوشتن چیزی می پرداخت گاهگاهی به 

مشاهدهمی رسید که در ارقام غلط می کرد، اما در بارۀ فلسفۀ تاریخ و احکام و استنتاج و سیاست غلطی را نمی شناخت، 

  بیشتر از هر فیلسوف دیگر بود. ی وی درین زمینهبلکه رساییو ید طوال
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ا بر می و امثال آنه« ابیقوریون»و « کلبیون»هنگامی که شیخ جمال الدین افغان در مقام نقد و استدالل در برابر فالسفۀ 

ی نزدیک آمد،نبوغ و برازندگی وی از لحاظ قوت استدالل و براهین محکم، واضح و مبرهن بمشاهده میرسید و هم از نگاه

با روحعصر نسبت به نظریات یونانی ها و فالسفۀ قرون اوسطی و فالسفۀ متأخرین امتیاز بخصوص در استدالل وی 

  مشهود بود.

نا گذاشت. ب« رد نیچریه»شیخ جمال الدین افغان رساله ای در رد طرفداران اصالت ماده و طبیعت تألیف کرد و نام آنرا 

تعدیل  ترجمه و« رد بر دهریین»به « رد نیچریه»ی شخصی که نام رسالۀ مذکور را از به گفتۀاستاد صالح الدین سلجوق

  کرد، (باوجود تفاوت های بزرگ لغوی در میان این دو کلمه) کاری انجام نموده در خور تأئید و ترجیح.

را برهر « نیچریه»ۀ این تعد یل نام رسالۀ مذکور بدان جهت در خور تأئید خوانده شده که درآن روزگار، عده ای کلم

کسیکه ازراه حق و طریق ادیان آسمانی منحرف می شد و به روش فکرت شاذ و یا اعمال مخالف مبادی گرایش می کرد، 

اطالق مینمودند. از همین جاست که می بینیم شیخ جمال الدین افغان ده نوع دهری و مادی را بر حسب ذیل تذکر می 

   دهد:

حکام منحرف در  -7پیروان ولتیر و روسو  -6باطنیون  – 5شیوعون  –4مزدکیون  –3ن ارتقائیو –2ابیقوریون  – 1

  خائنان، تقلب کاران، رشوتخواران و ریا کاران شرق. -10مورمون ها  -9نفعیون  - ۸دولت عثمانی 

ر رسانه ای که دبر کلیه اصناف منحرفین اطالق می گردید، انتخاب این نام بر « نیچریه » از آنجائی که در هند کلمۀ 

ی رد بر دهیریین یا الرد عل»بنا بران وقتی که این رساله در محیط عربی نام  آنسرزمین تألیف می شود مناسب تر بود.

در محیط عربی نیز بر « دهری»را به خود می گیرد، نهایت بجا و مطابق حال شمرده می شود، زیرا کلمۀ «الدهریین

و « زندیق»در هند بر آن اطالق کرده می شد. همچنانی که کلمه های « ریهنیچ»می گردد که کلمۀ  عناصری اطالق

  اشخاص اطالق می کردند. را نیز بر این عده« ملحد»

استاد سلجوقی در باره میگوید: یک نسخه از این رسالۀ شیخ جمال الدین افغان را به همان لغت و زبانی که در حیدر آباد 

ن پیش مطالعه کردم و بسیار دلچسپی و آرزو داشتم نسخه ای از طبع دوم آن بنام رسیده بود، در حدود ربع قر به طبع

را بدست آورده، هر دو نسخۀ اصل و ترجمه شده را باهم تطبیق نمایم. از آنرو به ( رد بر دهریین)ترجم ه شدۀ جدیدش

تهیه  (عارف افندی ابو تراب)شاگرد و خواهر زادۀ شیخ جمال الدین افغان که با مساعدت  ترجمۀ امام شیخ محمد عبده

استاد صالح الدین سلجوقی به منظور فراهم سازی زمینۀ مساعد، جهت بررسی و »شده بود، رو آوردم و اقتصار کردم. 

الدین افغان در مقارنۀ آن با فلسفه و مذاهب علمی دیگر تمهیداً به توضیح مختصر  ارزیابی فلسفه و مذهب علمی شیخ جمال

 « فلسفه دانان، در سطور ذیل توجه می گمارد به روش های فلسفی

انسان نخستین آغاز خود را با پرورش فلسفی جامۀ عمل پوشید. نخستین چیزی که سقراط کار تفکر انسانی اش را پیرامون 

نفس خود را به نفس خود » آن روی دست گرفت، عبارت از ذات و نفس انسان بود. سقراط به دنبال این گفته اش که: 

  بهاین تفریح دست زد که اذیت و پستی خود جهل است.« بشناس

طریق جهل و نادانی به ارتکاب اذیت و پستی دست  به این معنی که انسان، مالک با کرامت روی زمین بوده، جز از

  نمییازد.

ا نمی ر کذا سقراط تصریح نمود که شر جز به وسیلۀ شر دفع نمی شود. معنایش اینکه انسان دارای صفت ممتاز کرامت

 که دست به سوی ارتکاب شر دراز کند.  سزد

ین عقیده از استادش سقراط پیروی نموده، به دنبال تفکر وی رهسپار است، بلکه افالطون تالش داشت ا افالطون نیز در

زدیکش نرا به مرتبه و حد بعید تر نیز رسانده و مرتبت و جایگاه انسان را تا آن حد بلند ببرد که به عرش الهی  خویشتن

  سازد.

ارسطو نیز سر براهی جز همین راه نسپرد و به دنبال عین همین عقیده راه پیمود و اتباع ورزید، در نگاه این فالسفۀ سه 

همه چیز فلسفۀ محض بود. اما هنگامی که مدرسۀ ارسطو به نضج و پختگی رسید، طرفداران جدایی فلسفه از علم،  گانه

ارسطو پیشقدم ترین کسی به حساب می آید که خطوط حدود را در میان علوم ترسیم کرد. به ظهورخویش آغاز کردند و 

چنانچه تجدیدمنطق، بیولوژی، میخانیک، طبیعت و مابعدالطبیعه، سیاست و علوم دیگری جز اینها مبادرت ور زید، تا 

کن علوم مرتبطه به اشیای انسانی، بر اساس طبیعت خود دارای اسم و عنوان امتیاز دهنده گردید. و لی آنجا که هر علم به
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اصل خود باقی ماند و بنابر تسمیۀ ارسطو مسما به فلسفه گردید. حتی در زمان ما آنگونه اشیای انسانیت عالی که از ابعاد 

 بحث می نماید به نام فلسفه شناخته می شود.  سه گانۀ قابل فهم برای انسان

   این ابعاد ثالثه عبارتند از:

 ی بُعُد روح 

  بُعُد اجتماعی 

  و بُعد الهی 
 

در حالیکه مسایل متعلق به اجسام، نبات، حیوان، فلک و امثال آنرا علوم می نمامند. پس هرگاه ما خواسته باشیم مسئله 

  مسایل مرتبط به امور انسانیت را اجابت کنیم، راهی جز یکی از این دو طریق نخواهیم داشت: ای از

 ین طریق می توان مسئله را به تحلیل علمی حد و رسم، قیاس ها و مقدمات منطقی حل نمود. ا طریق علم : از 

 موجودیت ذاتی انسان و مؤفقیت های خاص و شایستۀ او در کائنات، در ه طریق فلسفه: این طریق مسئله را ب

ن انسانی به وسیلۀ بکار بستپیشگاه الهی و نزد ضمیر مقارنه و پیوند میدهد. و بهتر آنست که امور  اجتماع، در

  طریقۀ دوم حل و فصل گردد.

پس آیا این فرضیه، تأثیری در موجودیت طبیعی  7 فرض می کنیم اگر گفته شود که انسان از سلسلۀ نسل بوزینه است،

قوت، صحت، نمو یا تعذیه وارد خواهد کرد؟ در حالیکه این طرز تفکر تربیت انسان را مشوش و مشکل  او از نواحی

و معارضه می کند و فضایل عالی و مشاعر بلند وی را تضعیف می نماید، و به غرایز سرکش ا یا ساخته با کرامت نوع

نیرو می بخشد. هرگاه هدف اخالق عبارت از کمال و سعادت، یا وظیفه و یا متخلق شدن به  و انگیزه های پست، قوت و

به این اهداف مؤثرتر و نزدیکتر خواهد بود؟ : اینکه منشاء  دو امر، جهت وصول اخالق هللا باشد، پس کدام یک ازین

 انسان در بوزینه باشد و یا روح الهی دروی دمیده باشد ؟ 

فیلسوف بزرگ افغانستان شیخ جمال الدین افغان، برای خودش مذهب خاصی را فلسفۀ اخالقی ابتکار کرده بود. به گمان 

 ً   ثمر بخش تر است. ن مذهب او از هر مذهب دیگر بهتر وای اغلبا

قرابت می رساند. با « تنامانویل گِ »شیخ جمال الدین افغان در این مذهب خود تا حدی به مذهب (وظیفه برای وظیفه)

آنهم فرقی در میان وجود دارد و آن اینکه شیخ جمال الدین افغان نقصی را در مکتب وظیفه درک کرده است، زیرا در 

د و وظیفه در نگاه وی نه حدی دارد و نه رسمی، ممکن به نوعی از وظیفۀ هدف وجود ندار« کنت» مکتب وظیفۀ

چنانچه نزد حشرات موجود می باشد. لیکن وظیفه در نظر شیخ جمال الدین افغان یک مذهب و  انتروپولوژی منجر شود،

خ افغان کمال انسانی می باشد که از طبیعت انسان عرض وجود می کند. در عین حال شی حاجت است و این یک وظیفۀ

  سلوک می شناسد. مثالی و نمونه ای را به مثابۀ هدف

شیخ جمال الدین افغان می خواهد انسان را چون ملک کریم در روی زمین مشاهده کند، فرشته ای دور از نقایص و رذایل 

داوند عرض وجود ومستشعر به کرامت ذاتی و اصالت مبداء قدسی اش، مبداء ایکه به قدرت بی نهایت و اراده و علم خ

است. مبداء ایکه در آن از روح مقدس دمیده شده و اسماء الحسنی و فضایل جاودان از آن شایع گردیده. پس وظیفه  کرده

وجودی چنین متناقض آن است، که به جانب نور، فضایل، بلندی، بزرگی، پایداری و دوام ره پیماید، تا آنکه  و مکلفیت،

                                                           
این اندیشه و تئوری را که انسان از نسل بوزینه  یا  شادی آمده است به گفتۀ نویسندگان ــ تبصره از ولی احمد نوری ــ  7

 ۱۲متولد Charles Robert Darwin داروین، رابرت چارلز)« داروین » معاصر برای نخستین بار در قرن نزده 

را دو  نوشته است. ولی ابوالمعانی بیدل صاحب دل این اندیشه ( ۱۸۸۲ آوریل ۱۹ درگذشته – انگلستان ۱۸۰۹ فوریه

قرن قبل از داروین در بیتی از اشعارش انعکاس داده است که ایجاب می کند فالسفۀ معاصر و اندیشمندان در این باره 

ال میرزا عبدالقادر بیدل متولد س)ده و یا چه می باشد. کنند که منظور عبدالقادر بیدل از این بیت چه بو تحقیق و تدقیق

  (م1723و متوفی سال  1646

 وال قابل صورت نه شد  ـهیچ شکلی بی هی 

 آدمی هم پیش از آن کآدم شود بوزینه بو د 
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خداوند(ج) اتحاد شعوری پیدا کند و در انجام خویشتن را به قاب قوسین یا پائین تر از آن با خالق هللا متخلقشود و با 

که شیخ افغان می خواست اجتماعی را مشاهد  چنانی برساند. این است هدف بهسوی کمال بلکه این است غایت الکمال. هم

ن وظایف شکل یافته به سوی عین هدف عین کرامت، عین فضایل، عین مکلفیت و عی ه کند که از افراد محافظت کنندۀ

  روان باشند.

دین سه عقیده و سه خصلت را به عقول و نفوس بشر داده است که هر یک ازین عقاید » شیخ جمال الدین افغان میگوید: 

خصایل رکن وجود ملل و پایۀ بنای هیئت اجتماعی آن و اساس حکم برای مدنیت ما به حساب می رود و در هر یک  و

سایقی است، قبایل و ملت ها را برای پیشروی به سوی غایات الکمال و ارتقا به سوی ذروۀ سعادت بر می انگیزد.  نهااز ای

ری جلوگی دن به فسادداشته و از نزدیک ش در هر واحد از اینها نیروی توانایی وجود دارد که نفس ها را از شر بدور نگه

  می نماید.

  عقاید :

  از تصدیق بر اینکه انسان فرشتۀ زمینی و اشرف مخلوقات می باشد.عقیدۀ اول: عبارت است  

  بوده و هر آنچه مخالف و « اشرف ملت ها»عقیدۀ دوم : یقین و اذعان هر صاحب دین است بر اینکه ملت او

 نقیض اوباشد، در گمراهی و باطل خواهد بود.

 ظور حصول کمالی که او را برای عروج به عقیدۀ سوم : عبارت از جرم و ایقان است بر اینکه انسان جز به من

  سویجهان باالتر و وسیع تر از این دنیا آماده سازد.

هرگاه به این عقاید سه گانه نظر افگنیم و تأمل بنمائیم درسی یابیم که این سه عقیده در حقیقت به مثابۀ (دیگدان سه پایه 

 ی آن قرار داده شده است. پس و نضج نفس منظم و متکامل انسان باال ای) میباشد که دیگ طبخ

 

  .عقیدۀ اول انسان را مؤمن به کرامت شخصی اش بار آورده او را از مغاک پستی و ذلت بیرون می کشد 

  .عقیدۀ دوم ایمان انسان را به مبادی اش و ملت و وطنش ازدیاد و افزونی می بخشد 

 سیله باید همچون هدف منزه و پاک باشد، و و عقیدۀ سوم انسان را بران رهنمایی می کند که راه و ذریعه و و

همانگونهکه هدف مومن پاک و منزه است، وسایل را نشاید که مانند آن نباشد، و این عقیده نیز در ضد گفتار 

 دهریون است که می گویند

 « . غایه وسیله را نکو می سازد: » 

 

 خصایل 

الدین  می باشد، و در این مورد سید جمال (صدق)و  (امانت) )حیا(عبارت « خصایل»در نگاه سید جمال الدین افغان 

د تا پایه کردن افغان ابتکار خاصی دارد: پایۀ فضایل از نگاه افالطون چهار فضیلت را احتوا می کند و علمای متأخر سعی

ودند، ود تقدیم نمهای سابق را تعدیل نمایند. چنانچه برخی از این متأخرین پایه های جدیدی را که با عصر نوین مناسب ب

 دی ترظام اجتماعی جن کار نمود، به کرامت انسانی الیق تر و براینتلیکن پایه و قائمه ای را که سید جمال الدین افغان اب

 و برای حصول بر غایت عالی کفایت بخش تر بود . 

 کاری حیا لغزش و خطا» اریسطوت به خطا میرود، هنگامیکه حیا را پدیدۀ خفت و اهانت می نگرد، چنانچه می گوید: 

 کاری و لغزش اجتناب نماید. شاید منظور ارسطو از را به سوی خود می خواند، در حالیکه بهتر است انسان از خطا

و د کلمۀ حیا خجلت زدگی باشد و کلمۀ حیا در اثر سوء ترجمه به جای کلمۀ خجلت زدگی آمده است، اما حیا و خجلت هر

، با این تفاوت که حیا از گناه سبقت دارد، ولی خجلت به دنبال گناه می رود و تابعآن می از مقولۀ واحد شمرده می شوند

یرا بشماریم، ز شود و هر دوی این کلمه ها فرمانبر حکم ضمیر می باشند. باوجود این شایسته نیست که خجلت را مذموم

ی کسی که گناه م ر خود می پیچد، نسبت بهاز حیات ضمیر خبر میدهد، پس آنکه ب ه دنبال گناه و لغزش، خجلت او را د

 «. مند تر می باشد و خجلت را ب ه خود راه نمی دهد  کند فضیلت

از  زنند و گویی ایشان حیا مانع رزق است، چنانچه دهریون معاصر از مرگ حیا حرف می»قدمای دهریون می گفتند: 

ست، ا اخالقی انسان عبارت از نور خورشید ضمیرمرگ ضمیر صحبت می کنند .پس حیا از نگاه اسالم و فلسفۀ حقیقی 

دیگر حیا  باشد. به عبارۀ عبارت از اشعۀ زداینده و پاک کنندۀ آن می« صدق»عبارت از نیروی نامیۀ آن و « امانت»و 
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صندوق حفاظت  عبارت است از سپر نگهدارندۀ جمال، امانت عبارت از حصن مستحکم متاع خیر، و صدق عبارت از

که هدف از  جمال و خیر و حق از نگاه سقراط عبارت است از اقانیم ثالثۀ حقیقت ،همچنانی حق می باشد.کنندۀ جوهر 

پس انسان موجودی است دارای روح، ضمیر و الهام، همچنانگه دارای  سلوک انسانی همین حقیقت بوده و این است کمال

عقده های نفسی است و این حکومت غرائز می نفس، غرائز و عقده های نفسی نیز است. ودهریت عبارت از غرائز و 

تفرقه و کراهیت تعمیم گردد. بنا برآن گناه ها و انحرافات از طغیان و سرکشی  خواهد ذلت و سستی، خوف و ارعاب و

غریزۀ جنسی و عقده ها سرچشمه می گیرد. در عین زمان دزدی، رشوت و اختالس مولود انحراف غریزۀ تملک و افراط 

 می رود . آن ب ه شمار 

 این غرائز می خواهند همه انسان ها ذلیل، احمق، دنی و طمع کار بود، مسلوب العقل، فاقد قناعت و مناعت، عزت و

کرامت باشند و نمامی و بغض و بدبینی و منازعات در میان انسان ها شایع گردد و در همین حال است سائر غرائزی که 

ائر س است. زیرا هر غریزه می خواهد در کار خویش مستقل بوده حق متصف به صفت سرکشی و استبداد خلق گردیده

 غرائز را سلب نماید . 

مال ج چنین است رد فلسفی سید جمال الدین افغان در برابر دهریون و هواخواهان معلوم الحال ایشان، و اما رد علمی سید 

خصوصی ب فغان پیش از آنکه عالم و متخصص علمالدین افغان دست کمی از رد فلسفی ندارد، یا اینکه سید جمال الدین ا

ات طبیعت، ذر باشد، فیلسوف است. او با نیروی علم در پی رد دهریونی که برای کائنات و حیات خالق دیگری از دهر،

 ۀ قوای طبیعیکنند و امثال آن میتراشند بر می خیزد و استذالل مینماید که: انسان تسخیر کنندۀ بحر و بر و فضاء و تسخیر

است دستور حیات و  چسان ممکن است مخلوق ماده و یا نیروی نابینای فاقد اراده، علم و عدل باشد؟ و چگونه ممکن

و چون برخی از دهری ها  به ظهور برسد؟ (الاراده)و  (الشعور)قانون طبیعت، برای کائنات حیه و غیر حیه از مبداء 

ر اینکه این اشیای سه گانه در ه . معنایش(یئیر، فورس و انتلیجنسمات)می گویند: اشیا مرکب است از ماده، قوه و شعور 

مشتمل به مشکالت علمی و منطقی  تفکر هر چند از نقطۀ نظر حال و محل، جوهر و عرض دره وجود دارد. این طرز

 اید و نمیدر جمیع طبقات القا می نم می باشد، ولی باوجود آن بازهم سیدجمال الدین افغان محاضره و بیانیۀ خویش را

را کافی می شمارد که از سر این مسئله  خواهد غور و دقت خویش را در ساحۀ منطق منحصر بسازد، بلکه همین مقدار

 به اشارت و نگاه گذرا عبور کند و از پهلوی دیگر که از فلسفه و اجتماع مزج یافته وارد آن گردد . 

مثال ً ذرات و جراثیم از آیندۀ خویش مستشعر و آگاه باشند؟ چنانچه سید جمال الدین افغان میگوید: چگونه ممکن است 

ارلمانی پ آنها پرندۀ دارای منقار و چنگال، و یا سگ پستاندار تشکیل خواهد شد؟ آیا آنجا مجلس و بدین معنی که بدانند از

و نقشه هایی  و دساتیروجود خواهد داشت که این ذرات و جراثیم به دور هم جمع شوند و در بارۀ آیندۀ خود مشوره کنند 

  را برای اجراآت خویش وضع نمایند؟

 بلکه آفرینشی که در شکل و ترکیب و شعور و ارادۀ اشیای آفریده شده، نهایت اتقان به کار برده است، الجرم بایست 

وجود  هیچ به (ال شئی)از  (شئی)محصول قدرت، علم و ارادۀ خداوند(ج) باشد. خداوند خالق و عادل! پس آیا ممکن است 

ما مخلوق  لذا ممکن نیست اراده از الاراده و علم از العلم صادر گردد. ما این اشیا را در خویشتن می بینیم، زیرا آید؟

مولود طبیعت،  هستیم و روح الهی در ما دمیده شده است. پس آیا امکان دارد سایه های این صفات جمیله در وجودی که

نشو و ارتقا،  و فکر (Darwin )اشد، به مشاهده برسد؟ اما نسبت به نظریۀ داروینذره، تصادف، دهر و امثال آن ب

عروف افغان رسالۀ م موضوع شکل شکفت انگیز ترین شگفتی ها را به خود می گیرد. در همین سالی که سید جمال الدین

 تألیفات خود را اتمام بخشیده وخود را نوشت، داروین پدرود حیات گفت و دو سال قبل از تألیف این رساله، داروین کار 

نخستین ترجمۀ کتاب های وی در  بود. در این وقت هیچ ترجمه ای از کتاب های داروین در شرق وجود نداشت، زیرا

پوشید. حال باید پرسید که سید جمال الدین  جامۀ عمل 1927بود که توسط استاد اسماعیل ذر سال ( اصل النواع)موضوع 

وء و . مسئلۀ نش(دستیابی در شکل مجمل آن باشد هرچند این)در فکر و اندیشۀ داروین دست یابد؟ افغان از کجا توانست 

موجود بوده و امری نیست که محل اختالف واقع گردد.  ارتقا از لحاظ محیط و شرایط زیست یک سنت کائنات و جهان

انواع به آفرینش مستقل و جداگانه آفریده  انواع می چرخد: آیا اما بحث و اختالف چه در گذشته و چه در حال به اطراف

شده اند؟ یا بر طریقی که داروین گمان کرده؟ از حالیبه حالی تطور و دگرگونی می پذیرد؟ و طریق داروین عبارت است 

  از انتخاب طبیعی !

وقت  ت، در عینسید جمال الدین افغان هنگامی که در برابر اندیشۀ انتخاب طبیعی در تطور کائنات به معارضه برخواس

اروین د یعنی نزدیکترین شاگردان و اخالص مندان« هکسلی»و  (اسقف اکسفورد)« ولیر فورس»معارضۀ شدید در بین 

ا در ر این مخلص درجه اول داروین که خویشتن« هکسلی»بلکه در اکسفورد برپا گردیده بود، با آنکه  در انگلستان

و « ولیرفورس»فانی ساخته بود، نسبت به مسئلۀ انتخاب طبیعی ایمان نداشت. دالیلی که در بین  (داروین)استادش 
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ود داشت وج به صورت م نبادل ارائه میگردید، تقریباً عین دالیل بود که بین سید جمال الدین افغان و داروین« هکسلی»

ای قسمت اعظم جهان رائج می باشد ،ابتکار در خور که در میان انسان ه« ختنه»و سید در این زمینه با استشهاد مسئلۀ 

وصفی را نصیب گردید، چنانچه در محلش توضیح گردیده، استدالل داروین در این مورد ضعیفترین استدالل را تشکیل 

 میداد . 

طبیعی  اببا وجود اینکه تطور ناشی از سنت کائنات را احدی انکار نمی نماید، مگر تطور به طریقی که انواع بروی انتخ

ی که قاطع تبدل پذیرد و مخلوق آفرینش و خلقت مستقل نباشد، همواره و تا امروز محل مناقشه قرار دارد و تا هنوز دالیل

 منجر به یقین و ثبوت گردد در زمینه سراغ نکردیده است . 

 تاریخ جتماع می داند،سید جمال الدین افغان که دهریت را مرکز ذلت و مصدر فساد و خود سری و موجب سقوط فرد و ا

به نفوذ دهریون فاقد  نهضت های ملل را، با ایمان مبادی و موجودیت ذاتی ایشان پیوند می دهد. کذا سقوط ملت ها را

ی الدین افغان به سو ایمان به خدا، فاقد مبادی و نظم و فضایل، فاقد عدل و کرامت وابسته می داند. هنگامی که سید جمال

ممکن است عدل بر اساس  شمن دهریون به شمار می رود، دعوت می کند، چهار مسئله ای را کهعدل یعنی امری که د

  آن استوار گردد تذکر میدهد.

  دفاع هر فرد از آنچه در اختیار دارد و این روش بی بند و باری دنیوی را به بار خواهد آورد .  -: دفاع اول 

  شده باشد، ایجادگر تفرقه و کینه های متقابل عنصریهمچنان وقتی که شرف نور دین روشن ن –: شرف دوم 

می باشد. این عجب است که سید جمال الدین افغان که از کرامت انسانی عزت می جست، نه از شرف مادی 

و اتفاق می پذیرد، چنانچه  می خواهد و نه افتخار می جوید و سید افغان در این میدان از ارسطو پیوند عزت

دند، کدام یک را فضیلت مند تر می خواند؟ شرف یا فضیلت؟ ارسطو در پاسخ اظهار ارسطو پرسی زمانی از

افضل است! و سپس گفت: شرف ناشی از خود ما نیست، بلکه شرف چیزی است که به منزلۀ  فضیلت داشت:

ما سر می زند، به ما پیش می آید و این است شأن شرف معنوی که عبارات از پاداش  پاداش فضیلتی که از

کسبی که به وسیلۀ مال، قوت و جاه عرض وجود می کند به هیچ وجهی نمی توان  یلت می باشد. اما شرففض

 آنرا در شمار شرف حقیقی جا داد. 

 بر اساس مبادی حرکت نمیکنند، دوام عدل نیز از ایشان توقع نمیرود .  از آنجائی که حکام -: حکومت سوم 

  ه ب بر آن معتقد می شود، وجود خدا و جیات ابدی است و این نسبتابتدای ترین چیزی که دین  –: دین چهارم

دهریت دارای فضیلت زیاد بوده بلکه عالجی می باشد برای شفای زهر های دهریون و این یگانه عاملی به 

را از عقیدت اولی اش منصرف ساخت. او معتقد بود که:  (امانویل کنت)می رود که شخصیتی چون  شمار

م النفس را مبنی علیه علم اخالق شمرد و یا آنرا بر مبنای علوم الهی بنا کرد. زیرا علم النفس شایسته نیست عل»

هنگامی که کنت « و آلوده می سازد. همچنانی که الهیات از علم اخالق انسانی بیرون رفت. علم اخالق را ملوث

ود خداوند و ابدیت روح و پیدایش مواجه گردید، چاره ای جز این ندید که به وج (برهان خلف)« انتینومیا»به 

 بار دیگر اعتقاد نماید. 

فکری م نظام ابدی که سید جمال الدین افغان برآن عقیده دارد، جزئی است از نظام کائنات و سید جمال الدین افغان نخستین

، ابدی است نظامدو نوع تقسیم نمود که یکی نظام طبیعی و دیگری  به شمار می رود که نظام کائنات و موجودات را به

ابدیت روح و  نظامی که ضمیر را به سوی اعتراف اینکه خداوند موجود است، سوق می دهد و معترفش می سازد که

 و زنده شدن بار دیگر دارای حقیقت و واقعیت می باشد .  پیدایش

 قدفه می باشد، چنانچه معتسید جمال الدین افغان در این زمینه ابتکار دیگری دارد که مؤید عمق تفکر او در دین و فلس

« کانت»بود که انسان دارای قوۀ حاسه ای است که خیر را از شر جدا و متمایز می سازد و این امری است که 

 مزاج»و جز ایشان از فالسفۀ متأخرین نیز بدان معتقد بودند. سید جمال الدین افغان این قوۀ تمیز کننده را « شفتسری»و

 . نام می گذارد« بزرگ انسان

اک پ سید جمال الدین افغان طریق ابتکاری دیگر را در پهلوی آن می افزاید. طوریکه می گوید: حس انسانی دارای قوۀ

ز معده ا کننده است که به وسیلۀ آن نهاد و ضمیر را از شر و پستی پاک می سازد مانند قوۀ دفع کننده ای که فضالت را

غان عبارت است از آنکه انسان شریف ترین مخلوقات بوده وبندۀ خدا و آقای دفع می نماید. پس رسالت سید جمال الدین اف

 پیروی به عمل آورد .  طبیعت است و وظیفه دارد از دو نظام جاویدان خداوندی یعنی نظام طبیعت و نظام ابد متابعت و
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 ته تا اجرام سماوینظام طبیعت انسان را به سوی حکمرانی بر عناصر و قوۀ طبیعی روی زمین، از بر و بحر گرف

های طبیعت شنا کند و قوای طبیعت را، اعم از بخار، ذره و اشیای کائنات به  میرساند، پس وظیفۀ انسان است تا در بحر

 وسیلۀ علوم طبیعی، ریاضی و میخانیک مسخر و تحت ادارۀ خویش بیاورد . 

بیل خیر، حق و جمال، رهنمایی و ارشاد میکند و نظام ابدی انسان را ب ه جانب ضمیر و مبادی، فضایل و انسانیت از ق

، وسعت و از اینجا به سوی جهان قدسی نورانی رهیاب می شود. جهان نورانی ای که سینه را گشایش بخشیده، فکر را

 عواطف را تجلی و آرزو ها را رشد می دهد . 

 می یابیم، و زمین ِ خود را در(نزمی)هنگامی که ما به سوی جهان طبیعی نظر می اندازیم خویشتن را در کرۀ خود 

م گ منظومۀ شمسی مشاهده می کنیم و خود را در امکان کوچکترین شی می یابیم، نه تنها کوچکترین بلکه یکباره خود را

ز اسماء ا می نمائیم. زمانی که چشم به سوی نظام ابدی می گشائیم خویشتن را منور به فضایل قدسی می بینیم. فضایلی که

و ابدی، و  می گیرد و باال تر از سطح طبیعی جا دارد. پس مسلمان موجودی است مالک هر دو جهان، طبیعیهللا نور 

در جهان ابدی بندۀ مؤمن و دوست صمیمی خداوند و در جهان طبیعی آقای با کرامت طبیعت به شمار میآید. این است 

 سعادت دو جهان . 

تگاه دس بدی تابع نظام طبیعی باشد و تالش نمی کند روح و اراده را درمسلمان بر عکس دهری ها کوشش نمی نماید نظام ا

مساعی به خرج  مسلمان 8 با تلسکوپ جستجو کند« گالیلی»و تحت میکروسکوپ سراغ نماید و یا اینکه خداوند را مانند 

نماید انسان را در  میدهد انسان را در آئینۀ بوزینه، حیوانات، ذره، جرثومه و میکروب مشاهده کند، کذا کوشش نمی

ه آنچه معتقد است ک تعامالت کیمیاوی و اجرآت میخانیکی ببیند، بلکه او به نور خداوند به سوی انسان نظر می افگند و

این امری است که عده  در نظام ذره و طبیعت جریان می یابد ممکن نیست بر زندگی مخصوصاً بر اراده تطبیق گردد و

 راف ورزیده اند . ای زیادی از علما بر آن اعت

 مساعی و کوشش مسلمان این است که سلوک و رفتار خود را در نظام ابدی معیار کار و بحث خویش در نظام طبیعی

بسازد. برای مثال هنگامی که از شب و روز بحث و تحقیق کرده نیروی ذروی و اشعۀ کائنات را کشف و تسخیر مینماید. 

رسد: می پ القی خویش را که از نظام ابدی الهام می گیرد، تحت نظر قرار میدهد وبه این اکتفا نمی کند، بلکه سلوک اخ

برای فساد و  این قوه کجا و چگونه مورد استعمال واقع می شود؟ باید گفت که اخالق و ادب اجازه نمی دهد قوۀ مذکور

 هالک نمودن زرع و نسل به کار برده شود و خداوند فساد را دوست ندارد . 

ا ر انسان عقل خویش را بر نظام طبیعی ورزیده می سازد و نفس خود را بر نظام معنوی تأدیب می کند، نفش موقعی که

دیگرش  چنان می یابد که در وسط دو ساحل، راست و چپ قرار داشته در یکی از این دو ساحل مزارع حاصل خیز و در

تماعش را مشاهده می کند. در یک ساحل خلق و حیات نزهت افزا موجود باشد، در یکی آن خودش را، و در دیگرش اج

 سعادت آن جهان را می بیند .  در ساحل دیگر خالق، در یکی نعم دنیا و در دیگرش

ه ک هنگامی که مناقشه در امور طبیعی بیرون از موجودیت ما صورت بگیرد ما بی تفاوت خواهیم بود، لیکن در صورتی

 مسئله به عزت و کرامت ما ارتباط و تعلق یابد ممکن نیست موقف بیطرف به خود اختیار نموده ساکت بمانیم . 

                                                           
عالم متبحر، فیزیکدان بزرگ و ستاره شناس معروف « گلیلی»در اینجا احساس می کنم، سید جمال الدین افغان با  ـ 8

جهان وبا تئوری ها و تحقیقات او در بارۀ طبیعت، کائنات و عالــَم فیزیک توافق ندارد و از وی با استهزا یاد کرده است. 

ما باید مختصری د ر بارۀ گلیلی نوشت که در چه مقام منیع علمی قرار  برای معلومات خوانندگان افغان خاصتاً جوانان

 دارد و امروز همه بشریتبه تحقیقاتش، به تجارب علمی اش و به یافته هایش می بالد. 

) این گلیلی بود که برای بار نخست بزرگترین تلسکوپ یا دوربین جهان را ساخت  1564Galilée - 1642«گلیلی( »

 شمسی را با آن مطالعه کند و با تحقیقاتش تمام تصورات بشری را در بارۀ نظام شمسی دگرگون سازد.  تا بتواندنظام

این گلیلی بود که ِگرد بودن زمین را تأئید نمود تصورات بشری را که تا قرن پانزده فکر میکردند زمین هموار است، رد 

می چرخد را رد و تأئید کرد که زمین به دور آفتاب می کرد. و باز همین گلیلی بود که تصور اینکه آفتاب دور زمین 

چرخد. آثارگران بهای بیشماری در بارۀ علم فیزیک و ستاره شناسی به بشریت گذاشت که تا امروز مورد استفادۀ علما و 

 محققین است. 
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 «ارسطو»می گوید: اجسام مرکب از ذرات یا اجسام کوچک سخت می باشد. و موقعی که « دیموقراطیس»زمانی که 

وتی ندارد که چون مشاهد بیطرف بمانیم، همانطوری میگوید: اجسام ترکیب یافته از هیوال و صورت است، برای ما تفا

 می گیرد در مورد آنچه به مسئلۀ زمان ارتباط و تعلق« اینشتین»و « برجستون»که برای ما مهم نیست که در میان 

 ررا که در نظ موقف بی تفاوت اتخاذ نمائیم. کار سهل برای ما این است که دالیل هر دو طرف را استماع نموده هر دلیلی

 خویش قویتر بیابیم جانب آن را اختیار کنیم . 

بوزینه است و باید بر طبق مبداء تنازع  اما در امور متعلق به عزت و کرامت و مبادی ما، از قبیل اینکه گفته شود: انسان

حال  در این گفته شود: انسان را می توان در آئینۀ ذره مشاهده کرد. پس که البقا و یا قانون جنگل حرکت کند. و یا این

شمرده می شود، موقف بی  چه سید جمال الدین افغان که به کرامت و عزت انسانی سخت ترین تمسک کنندگان چه ما، و

اهانت کنندگان انسانیت به مبارزه برخیزیم و با تمام براهین و دالیل  تفاوت نخواهیم پذیرفت، بلکه بر ماست که در برابر

 چنانی که سید جمال الدین هم منطقی، استدالالت ایشان را در این زمینه تردید نمائیم. معنوی و یا دالیل مادی دست داشتۀ

      افغان خود اینکار را انجام داده است.

از  و شرف و دارای تاریخ پر از قهرمانی و جهاد، چشم به دنیا گشود. 9سید جمال الدین افغان از خانوادۀ صاحب َمجد 

 نداخته، و در مقابل تجاوزه ان سو در برابر هیچ متجاوز و غارتگر، سالح را از دست نخانواده ای که از قرن ها بدی

شتند. گذا مغل به جنگ برخاستند و سستی و اندوه را به خود راه ندادند، و در برابر هیچ دشمنی از عزم و تصمیم خویشن

میلیونی (تعداد 400ازیر گردید و قارۀ در برابر شدت استعمار غربی که سیل آسا بر قاره های افریقا و آسیا سر حتی

از مقابله دست  نفوس هند در سال نشر نخست این نبشته) هندوستان را غالم و بردۀ خویش ساخت، مضمحل نشده و

هنگامی که سید جمال الدین افغان در مرحلۀ صباوت قرار داشت، در دور و پیش او، سخنی و یا قصه های .  برنداشتن

چیزی مهم نباشد. فقط یک مسئله در  که فکر و خاطر را ب ه خود مشغول ساخته و برای مردم وجود نداشت شبانه ای

ود. و مبارز ب عبارت از موضوع هجوم انگلیس به افغانستان و قیام افغان های شجاع ها و اندیشه ها پیچیده بود که خاطر

انگلیس به پا خاسته و سپاه آنها را درهم بشکنند در مقابل نیروی  قیامی که همه خود را مانند یک فرد و یک پیکر ساخته،

و تا آنکه صحنه های جنگ از کابل تا  باقی نماند (داکتر برایدن)حد که از لشکر بیست هزاری آنها، جز یک تن  تا آن

 انگلیس گردد .  پر از نعش و اجساد کشتگان (جمال الدین افغان مسقط الرأس سید)« کنر»

  خانواده سید افغان

 ر خانواده ای چشم به جهان گشود که در جنگ ها و جهاد نامور بودند و دل های افراد آن از غیرت دین و وطنسید د

 می تپید و به حفظ و نگهداری اخالق و سنن رسول هللا (ص) شهرت داشتند. سید جمال الدین افغان ازین محیط عالی

 ت . روحی و فضای آمیخته با خون و دود، دو اصل ذیل را الهام گرف

 )ج( داخ افگندۀ غیر اول: کشنده ترین درد، بلکه برباد کننده ترین وبا، در جهان اسالم اینست که مسلمان ها زبون و سر 

باشند و عناصر بیگانه از دین، با دین و حاکمیت و اراده و تقالید ایشان بازی کنند و منافع و اقتصاد آنها راتحت حکم 

 خویش قرار بدهند . 

دردی که به جان شرق افتاده بی دوا و درمان ناپذیر نیست. دردی است که افغان ها دوای حقیقی آن را کشف دوم : این  

 خدا و تمسک و تجربه کرده اند، تجربۀ مکرر و بار بار و ملتفت باید شد که این دوای آزموده عبارت است از ایمان به

«  المتینحبل هللا»فضایل ایثار، شجاعت، عفت و چنگ زدن به به مبادی بلند و نمونۀ اعلی دینی و اخالقی، پیراستگی به

 و باالخره وحدت و همبستگی در فکر و عقیده و آمال و آالم . 

مثال ا و« هید فیلد»این نخستین هسته ای بود در مرکز شخصیت منظم سید جمال الدین افغان. عده ای از علما از قبیل  

ذره و یا منظومۀ شمسی دارای مرکزی چون پروتون یا خورشید می باشد و  شخصیت منظمه، مانند او باین عقیده اند:

صیانت  الکترون ها، سیارات و اقمار به دور آن می چرخند. پس هستۀ اولی شخصیت سید جمال الدین افغان را وطن،

 رکن یمانی» حیثیتآن سیاست و حیثیت ستون فقرات را در بنیان حیات او و  بنا بر موجودیت و تدبیر آن تشکیل می داد.

                                                           
9
   است برتری و شرف شکوه، بزرگی، معنی به مصدر اسم است، عربی کلمۀــ  
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جمال الدین  را در کعبۀ تأمالت وی داشت. پس همه آنچه خداوند از علم گسترده و ادب رفیع و فلسفۀ عمیق بهسید 10

هاگرداگرد مرکز عالی آن  شد که مانند سیارات و الکترون ارزانی و موهبت فرموده بود، امور ثانوی شمرده می افغان

 دور می زد .  (سیاس)

 محیط علمی سید افغان 

 تا ایام سید افغان وجود 17و اما محیط علمی سید جمال الدین افغان در افغانستان، پشتونستان و شمال هند که از قرن 

ر می»، «جونفوری شیخ محمود»داشت، محیطی بود مزدحم و شگوفان از علم، حکمت، فلسفه و کالم و اشخاصی همچون 

 قاضی بشد کنری» ، «مولوی حبیب هللا قندهاری»، «قاضی مبارک»، «بهاریمال محب هللا »، «زاهد هروی

 «مال فیروزکابلی»و « مالی سنبت»؛ (موالنای هده)، «مجاهد بزرگ نجم الدین رحمت هللا»؛ «حافظ دراز پشاوری»، «

مار میروند ش دین افغان بهالذکر از جملۀ معاصران تقریبی سید جمال ال ین دیار به درجۀ نبوغ رسیدند و پنج عالم اخیرا در

 . 

از  در این قرون سه گانۀ اخیر، تطور و دگرگونی بزرگ در طرق مدرسه ای عرض وجود کرد، چنانچه بر علم کالم

هم با ادب تلفیق شده « وحدت الوجود»نمودند و « وحدت الوجود»فلسفه افزودند و فلسفه را ممزوج و مخلوط با تصوف 

 ا تنها در همین مناطق جلب نظر می کرد و در بالد عربی از آن سراغی نبود. بود. این جریان و پدیداری ه

، پدیده ای بود ابوعلی سینای بلخی برای بار نخست در کتاب معروفش به  11ت اس این وضع جدید در ساحۀ در

 شیخ)و  (صدرامال )، (شیخ شهاب الدین سهروردی)، ( جالل الدین دوانی)نام(اشارات) آغاز کرد، و اشخاصی از قبیل 

السفه، ف و عدۀ زیادی امثال ایشان به راه وی رفتند و از وی تابعت کردند. بنا بر تحلیل باال این علما هم (محمود جونفوری

 هم کالمی، هم صوفی و هم ادیب به حساب می آمدند . 

لسفه، ف ثنی نبوده برای آموختن دین،لذا سید جمال الدین افغان، در آغاز جوانی مانند هر طالب دیگر افغان از این قاعده مست

 تصوف و ادب کمر همت بست و تحصیل خویش را به وجه اکمل به پایان رسانید . 

رده ک شاگردی (حبیب هللا قندهاری)و  (حافظ دراز پشاوری)، (قاضی بشد کنری)قرار مسموع، سید جمال الدین افغان نزد 

اسالمی آن  در رشتۀ علوم فلسفه و منطق نظیری در اقطاراست و این اشخاص از لحاظ وسعت علمی خویش بخصوص 

 آموختن علوم در وقت نداشتند. مزید بر آن از آنجایی که سید جمال الدین افغان سخت دل بستۀ علم بود، تالش او جهت

) داین حد توقف نکرد، بلکه مجاهدات بیشتر خویش را برای آگاهی آنچه در مدارس فکری (سیاسی ،فلسفی و علمی جدی

 تدریس و تحصیل می گردید، به راه انداخت و همت گماشت. 

 آگاهی 12 از شگفتی هایی که به حد اعجاز می رسید این بود که سید جمال الدین افغان از روح و اصل این دراسات

د ش داشت. باوجود آنکه این مدارس در آنوقت وسعت و شهرتی در شرق نداشتند و تراجم و مترجمینی در آنجا سراغ نمی

 تا محققین علم را در آنچه می آموزند و تحصیل می کنند یاری و معاونت نماید . 

ر ناپذی همه آنچه را که سید جمال الدین افغان در مدرسه آموخت و یا از آفاق اندوخت و یا در اثر نتیجۀ مطالعات خستگی

اجتماعی  امور»یدند که عبارت بود از: و داشتن اهتمام شدید به مطالعه، به دست آورده بود، بر محور مشخص می چرخ

                                                           
رورش پ کلمۀ عربی است، منسوب به یمن سرزمینی در جنوب شبه جزیرۀ عربستان. به معنی ساخته شده یا« یمانی»ــ  10

اشعار  که در «برق یمانی»که فرخی در اشعار خود به کار برده است یا « تیغ یمانی»و « شهد یمانی»یافته در یمن مثل 
که حاجیان بر  اال سودمعظمه، قبل از رکن حجر  رکن یمانی، یکی از رکن های چهارگانه کعبه) سعدی دیده می شود. 

  (االسود قرار دارد، آنرا می بوسند رکن یمانی دست می کشند و عد در رکنی که حجر
 

این  علم آموختن و دانش اندوختن است. کلمۀ عربی دراسة است، اسم مصدر به معنی دانایی، آگاهی،« دراست»ــ  11

در عربی جدید یا مدرن، دراسه به معنای بررسی است )کلمه در اشعار نظامی و خاقانی به کثرت دیده می شود . 

 (،الدراسات االسالمیه یعنی بررسی های اسالمی و هدف استاد سلجوقی هم همین بررسی است

 

 لمۀ عربی و اسم جمع دراست است . ک« دراسات»ــ    12
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و همین روش و عادت فالسفۀ قدما بود. این روش سید جمال الدین افغان چنین دلیل داشت که اینفالسفه، نخستین « و سیاسی

زیاد میان حکیم و  فالسفۀ اخالقی شمرده می شوند که در زمینۀ اخالق فرد و اجتماع روشنی انداختند. با وجود تفاوت

طبیعی یا بیولوژی  ما ایشان را به نام حکما یاد می کنیم، زیرا برخی از علما خاصتاً آن عده که خویشتن را عالم عالم،

 رمشهور، علم اخالق را ب عالم« سپنسر»کوشند فلسفۀ اجتماعی را بر علوم خویش تطبیق نمایند. چنانچه  دانند، می  می

عالم معروف دیگر  تطبیق کرد و 13 «بقا برای اصلح(»و « انتخاب طبیعی»، «تنازع للبقاء، یا مجادله برای بقا»مسئلۀ 

 در پی تطبیق علم اخالق بر نظام ذره (اتوم) برآمد و آنرا عملی نمود . « روزنبرگ»

اما مسائل اجتماعی نزد فیلسوف افغان سید جمال الدین افغان مصدر فکر و اندیشه بود و این ارزش دهی سید افغانبه 

اعی تا آن حـد جـدی و گرم بـود که می کوشید آن را مقیاس برای امور طبیعی نیز بسازد. مثالً هنگامیکه در مسائل اجتم

، یعنی ماده(میتل، فورس و انتلیژانس)موضوع ترکیب ماده را از اشیای سه گانه  (رد بر دهری ها)خود (لکچر)محاضرۀ 

  گوید: نماید، چنین می قوه و ادراک رد می

 که در خود دارد، د از این از ایشان خواهیم پرسید: چگونه و با کدام آله، هر جزء از اجزای ماده، با انفعالیو بع» . . . 

نیت  می تواند از مقاصد سایر اجزاء اطالع حاصل نماید؟ و چسان هر یک از این اجزاء قادر می شود آنچه را که اراده و

 بدیع و های پارلمان و یا سنایی در ابداع این موجودات دارای ترکیبو آیا مشوره  فهماند؟ه م ی کند، بر دیگر اجزاء ب

رنده شکل پ و کجا این اجزاء در حالیکه در بیضۀ گنجشک قرار دارد، می تواند بداند که بالضرور در عالی کارگر بوده؟

دانست که در شکل و هرگاه در بیضۀ شاهین و عقاب باشد، از کجا خواهد  دارای منقار و سنگدان ظهور خواهد کرد؟

به دست آوردن  و از کجا درک خواهد نمود که برای آن داشتن چنگال درنده جهت پرندۀ گوشت خوار تشکل خواهد کرد؟

  صید و دریدن گوشت آن، البد و ضروری است؟

ل شک این گونه رد دهری ها، با وجود آنکه از زیباترین عبارات و مطمئن ترین فکر شمرده می شود، حجتی است که در

سینی مجل تصویر می کند، (مشرانو جرگه و ولسی جرگه)بدیع اجتماعی، کائنات و موجودات را، در صورتی که مجلسین 

 که تصور نظام بدون آنها میسر شده نمی تواند . 

اد مید شکیلت« ارسطاطالیسی»با وصف آنکه تهداب تعلیمات انسانی سید جمال الدین افغان را روش و سیستم یونانی یعنی 

دهری ها  و این روش اساس مدارس ما در شرق اسالمی نیز بود، باز هم سید جمال الدین افغان گاهگاهی در مقام رد بر

ارسطو نیز  چنانی که شیوه و روش میزد، هم« جزء الیتجزا» و « جوهر و عرض»، «الیتناهی»و « تـناهی»دست به 

اجتماع دهری ها  ین سالحی که مدرسۀ نوین استعمال میکرد، درچنین بود .سید جمال الدین افغان در اغلب اوقات با ع

 ال الدین افغان اعطا کرده بود . هجوم می آورد، و بدون شک این روش صبغۀ نبوغ را برای سید جم

مرکز  بود و تمام مشاعر وی به دور یک 14 کالمی سید افغان همچون منظومۀ شمسی در غایت نظام و اتـقان شخصیت

الدین  بود، چرخ می زد. هدف و منظور سید جمال (اشیای انسانی)که عبارت از امور اجتماعی و بنا به گفتۀ ارسطو 

ن جالل الدی موالنا»و  (شیخ ابوعلی ابن مسکویه»افغان از سیاست و اخالق، همانا (کمال) بود. البته کمال به معنی که 

« مارکال»اساسی که  اشاره نموده اند، نه به اصول و (کانت)« کنت»و « گلای»فکر می کردند و به طریقه ای که « بلخی

انکشاف روحی، نجات بخشیدن  گام برداشته اند. این کمال مورد قبول سید جمال الدین افغان عبارت است از« داروین»و 

 .« اخالق هللا »غرایز از سقوط در پستی و متخلق شدن به 

ناحیه، صوفی بود و صوفی ها در این مسئله نوعی از تناقض ظاهری فکر می کنند،  پس سید جمال الدین افغان در این

چنین  معنی اش« اخالق هللا»به دلیل اینکه کمال در بدو امر، غایت و نهایت اخالق شمرده می شود و متخلق شدن به 

یست، موجود ن اقضی در اینجاو در حقیقت، تن« وظیفه برای وظیفه»است که اخالق فاقد نهایت و غایت است یعنی مفهوم 

و این هدف عبارت  مستند بر اینکه صوفی در انتظار اجر و مزدی نبوده و جز یک هدف، منظور دیگری را نمی شناسد

                                                           
 سم تفضیل به معنی درست تر، درست ترین، شایسته تر و شایسته ترین است .است، کلمۀ عربی ا« اصلح»ــ  13

 « ته ترین بقا برای اصلح = بقا برای شایس»

14
دن  سپر اتقان کردن = به استواری به ذهن –کلمۀ عربی است، اسم مصدر به معنی استحکام ، استواری « اتـقـان»ــ  

همچنان کمال  می به درس دیگر شروع نکردمی. یک درس را اتقان نکرد خوب آموختن. شمس تبریزی می  گوید: تا  –
به وجه کامل انجام  کسی که از شما کاری را انجام میدهد، آن  را»می فرماید:  (ص)و محکم کاری در همه چیز .پیامبر 

 « نیر، بنام االتقان فی علوم القرآدهد و عالمه سیوطی هم کتابی دارد در قرآن شناسی یا اصول تفس
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است یعنی « الغایت» و هم« غایت»است از تشرف بدیدار پروردگار و تقرب به بارگاه جالل او و این به ذات خود هم 

است که یگانه هدف صوفی  بدلیل اینکه اتحاد شعوری با خداوند عبارت از کمال« غایت. »نهایت است هم نهایت و هم ال

مادی دنیوی یا اخروی، جز متخلق  به خاطر اینکه صوفی از سلوک خویش هیچ گونه هدف« الغایت»به حساب می آید. 

ست بدلیل اینکه خالق است نه به خاطر ا ندارد، و اخالق هللا را نهایت غایت نباشد. پس خداوند خالق« اخالق هللا»شدن به 

 چیز دیگر. 

قرن  شگفت آور است که سید جمال الدین افغان، بر تمام روش های مدارس فکری، طبیعی و اجتماعی که در خالل دو

دریافته  در اروپا موجود بوده و به عصر حاضر پا نهاده است آگاهی داشته روح و جوهر آن را به خوبی (هفده و هجده)

مجدانه  (کاملت یعنی)سید جمال الدین افغان به فراگیری علوم طبیعی، بیولوژی، تاریخ طبیعی جدید و نشوء و ارتقا  بود.

همچون دیموکراسی،  پرداخت و درست پرداخت، همان طوری که بر موضوعات قابل تدریس در مکاتب مختلف سیاسی

ر افغان بر اندیشه و فک تعدیل و نقد و َرد سید جمال الدینو آگاهی کامل یافت. جرح و  سوسیالیزم و کمونیزم وارد شده

ا ر را سیر می دهد و کمال انسانی آن اجتماعی استوار بود، آنگونه اندیشۀ اجتماعی که از دین منشاء می گیرد، عقل آن

 به پیش میراند و رهبری اش می کند . 

 است، این عقیده یک نوع کرامت و« روح هللا»ناشی از پس برای مثال باید گفت : هر گاه ما معتقد باشیم که انسان، 

 شرف را، برای ما خلق می کند که ما را ب ه سوی عزت و مجد رهبری می نماید و تا درجۀ عالی جمال اخالق و کمال

ز ج جا داریم، در آن صورت« بوزینه»گاه ما به دنبال این گمان به راه افتیم که در سلسلۀ نسل  ذات بلند می برد، و هر

 پایان، راهی دیگر نخواهیم داشت.  پیروی از قانون جنگل و منحط شدن تا درجۀ چهار

دن بری بدین گونه رد می نماید: هر گاه« داروین»سید جمال الدین افغان این طرز گمان را، به عین سالح مورد استعمال 

ر تغیی« داروین» مان بنا بر عقیدۀنسل این سگ ها به مرور ز سبب شده باشد که« مدغاسکر»گوش سگ ها در جزیرۀ 

سال، اوالد خویش را  شکل داده بدون گوش به دنیا بیایند، پس چرا این قاعده و فورمول، در مورد مللی که طی هزاران

 وند؟ مادر تولد نمی ش از (سنت شده)می کنند، تطبیق نشده فرزندان نسل بعد تر ایشان به شکل ختنه شده  (سنت)ختنه 

اجزای  خواند و ین افغان در دین خود موحد بود و در سیاست خود مردم را به سوی وحدت و همبستگی میسید جمال الد

می داد و این  که اصل وجود، منبع شعور و مصدر اراده است، باهم ربط و پیوند (ج) کائنات را به اساس عقیدۀ وجود خدا

 نظام طبیعی و روح و جسم، ماده و معنی و هم بین طرز بینش، فکر صوفیانه اش بود و بر اساس چنین عقیده ای میان

 نظام ادبی ارتباط قایم می کرد . 

که سید جمال الدین افغان بدان سلوک می کرده، وجود حقیقی را در خداوند میبیند و « وحدت الوجود»صوفی به طریقۀ 

مظاهری از  وجود او و اجزای کائناتتعالی مشاهده می کند که موجودات آئینۀ  ماده و قوه و شعور را در همه صفات او

. گاری اش میباشد اوست. پس ایجاد طبیعت زادۀ پهنای الهی اش و پیدایش شعور، تراویدۀ علم آفریده« اسماء الحسنی»

 عین همین عقیده را دارد . « سپینوزا»چنانچه 

ر د کسب کرده بود. از ابتدای شش قرن( افغانستان)این بود اساس تأمالت سید جمال الدین افغان که آن را در دیار خودش 

میگردید. و ما مس« عرفان»افغانستان، شمال هند و جنوب فارس مدرسه یا مذهب یا مشربی عرض وجود کرد که به نام 

 است . « اشراق»این کلمۀ (عرفان) از فهوایش قریب به کلمۀ 

 یعنی« مشائین»که یکی به نام مدرسۀ دو قسم منشعب گردید،  این مدرسه به« شیخ شهاب الدین سهروردی»بعد از 

ا ب یعنی گروهی که قلب را« ییـن ـ اشراق»مدرسۀ استدالل منطقی ارسطا طالیسی متکی بر فکر خالص و دومی مدرسۀ 

مخلوط  مغـز یکجا می کردند و عقل را با سالح حدس و الهام مجهز می نمودند و محبت را با وظیفه و جمال را با حق

 خاصه علم کالم در نظر ایشان مجموعه ای بود از بیداری، عقل، تصوف، منطق و ادب. کردند، و علم، می

 از اینگونه است که اشراق را بر جنبۀ علمی و عرفان را در جانب ادبی این مذهب« عرفان»و « اشراق»فرق میان 

 اطالق و استعمال می نمایند . 

کلی ب مقراطیه که دین اسالم را تأیید می کند، تناقض نداشته وبا فکر و اندیشۀ ذره و دی (وحدت الوجود)این نوع تصوف 

 دیمقراطیس مؤید آن به شمار می رود، زیرا اهل کالم از فکر و نظر ارسطو در مورد هیوال و صورت برگشته و به نظریۀ

 در بارۀ ذره گراییده اند . 

  کرد:می شاعر صوفی مشرب را زمزمه« عراقی»به کثرت شنیده ام که سید جمال الدین افغان گاهگاهی این ابیات معروف 
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 ز چشم مست ساقی وام کردند   ام کـردندـــنخستین باده کانـدر جـ

 را چرا بدنام کردند« عراقی»   چو خود کردند ِسِر خویشتن فاش

  

 باشد ،این عقیدۀ صوفی هاست که منبع عشق و محبت، به ذات خود قدسی و آسمانی بوده، مأخوذ از جمال مطلق می 

 آن جمال در نظر ایشان جمالی است نمونه که از مشرق الهی طلوع کرده است.  بنابر

 «شیخ محمود شبستری»نیز عین همین عقیدۀ خویش را دارند. « حسین بن منصور حالج»این صوفی ها در قضیۀ 

« حق» ست و به جز خودبر زبان آورد در حقیقت کشف مطلق اسرار ا« حسین بن منصور»که « اناالحق»میگوید: کلمۀ 

گفت « قاناالح» بگوید. از فحوای گفتۀ شیخ شبستری بر می آید آنکه« اناالحق»چه کسی این جسارت را خواهد داشت که 

دو بیت که از  این«. اناالحق»نه گویندۀ « حق»خود ذات حق بَود، نه منصور حالج، زیرا او شخصی بود فانی در 

ی است دلیل واضح ند، سید جمال الدین افغان را شیفتۀ خود ساخته بود، و این واقعهبلندترین قلۀ تصوف به شمار می رو

کشش عمیق در تصوف  بر اینکه سید جمال الدین افغان عالوه از محیط و اجتماع علمی، عرفانی و اشراقی اش، دارای

 نیز بود . 

( گانهاقانیم ثالثه یا اقنوم های سه)« اقانیم ثالثه»قراری که از سید جمال الدین افغان روایت می کنند، او می کوشید مسئلۀ 

را  (جبریل آب یعنی پدر یا خدا، ابن یعنی پسر یا عیسی و روح القدس یا) «آب، وین و روح القدس»مسیحیان، یعنی 

حقیقت واحد است،  به مثابۀ سه مظهر برای( عدد سه)« ثالثه»، حل نماید، بدین معنی که «وحدت الوجود»بروی نظریۀ 

، ضمن این موضوع «خیر، حق و جمال مظاهر سه گانه برای یک حقیقت شمرده می شوند»می گوید: « سقراط»چنانچه 

آهنکی در بین  وحدت و هم کار خود مسئلۀ دیگری نیز به خاطر می رسد که سید جمال الدین افغان می کوشید با این

رقرار تعارف دیرینه میان ایشان ب طلوع فجر اسالم، پیوند و مسلمانان و مسیحیان را توسعه بخشد، بین دو ملتی که از آغاز

 بود . 

 سید جمال الدین افغان نه کتابی تألیف و نه مدرسه ای تأسیس کرده بود و این آثار محاضراتی که از وی موجود است

 صر خودش وناشی از ضروریات دفعی و ناگهانی ایست که سید افغان برآن مواجه شده بود. پس سید افغان سقراط ع

سقراط نهضت فکری در شرق شناخته میشد، مزید برآن، او شخصیت نو آور و بر انگیزنده و انقالبی ِ بود که در عقب 

 اینها که بگذریم او از شجاع ترین انسانها به حساب می رفت.  داشت، و از هر حرکت و انقالب و نو آوری قرار

 و د، لیکن سید افغان فیلسوفی است مبارز و شجاع و از صفات برازندهرا راهب شجاع نام میده« مارتین لوتر»کارالیل 

 درخشان او ای نبود که با تقلید سر و کار نداشت، بلکه پیوسته برای درهم شکستن قفل تقلید مجاهدت می ورزید. 

 هک د. پس از آناز اسباب نخست نبوغ سید حمال الدین افغان داشتن قدرت شنوایی ممتاز و انهماک در مطالعۀ دایمی بو

آگاهی کامل بر ثقافت و فرهنگ غرب ب ه دست آورد. هنگامی که  سلسلۀ تعلیمات شرقی اسالمی خود را به اتمام رسانید

ود، شده ب گذاشته (عقل، وحی و کمال)با علم، بحث و یا مسئله ای، مواجه می گردید، آنرا در دیگی که باالی سه پایه ای 

 می انداخت و ذوب م ی کرد تا در نتیجه، آنچه به نفع انسان ها باشد از آن بردارد و آن دیگر را دور اندازد . 

 می ایراد کرده پایان (رد بر دهری ها)این بحث را به کلماتی چند از سید جمال الدین افغان که در محاضرۀ خود به نام 

 نهاد سر نمی زند .  فیلسوف بزرگ، مرشد مؤقر دینی و صوفی پارسا و پاکبخشیم و معتقدیم که این کلمات جز از 

یان م با آنکه عقل مشرق ایمان است، هر کس از عقل برگردد، یقینا ً پشت به ایمان کرده است و با وجود اینکه در..... »

سم باز هم ق می کند، تفاوت است آنچه عقل به کنه و اصل آن ره نمی یابد و بین آنچه عقل استحاله و عدم امکان آنرا حکم

عقل مطرود و فاقد  اول نزد عقل معروف و مورد شناخت بوده و عقل به وجود آن اعتراف می نماید. اما قسم دوم از نگاه

معرفتی حاصل می  می برد، ولی از روی آثار آنه اعتبار می باشد و در قسم اول هرچند عقل به کنه و حقیقت پی ن

 «. نماید

 من در روزگار اخیر سید جمال الدین افغان به دنیا آمدم و خدای را شکر و سپاس گذارم که»وقی میگوید: استاد سلج

 می را شکر )ج( نهضت و بیداری را از بدو شعور خویش تا امروز، به صورت متزاید مشاهده می کنم. هنگامیکه خداوند

 سپاس ت به شمار می رود نیز اظهار شکران وانگیزندۀ اول این نهض گزاریم، بر ماست از شخصی که محرک و بر

، بیگانگان جمال الدین افغان سپری نشده بود که افغانستان از دست درازی های بنمائیم. هنوز ربع قرن از زمان سید
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رهایی حاصل کرد و استقالل و خود ارادیت خویش را به دست آورد و این کشور در پی اصالحات موردنیاز، اقدام نمود، 

 انحاء شرق توسعه یافت.  (؟؟)و بعد از این نهضت و بیداری عمومیت یافت و در یمان 

 سلطان»و « صالح الدین ایوبی» شک نیست که در میان مسلمان ها زعمای عسکری و شخصیت های مجاهد همچون

فغان ا عرض وجود کردند، اما در میان طبقات علما و فالسفه و متفکرین شخصیتی مانند سید جمال الدین« محمود غزنوی

صیتی شخ وجود نداشت. این امتیاز و برازندگی سید افغان تنها و منحصر به عالم اسالم نبود، بلکه در سایر ادیان نیز

آورد و ترمیم  می گردید. جز او کسی به نظر نمی خورد که در اطراف هر چیز فکر کند، اصالحهمچون وی سراغ ن

هیچ امری تعلل را روا نمی داشت. پس او  نماید. بلی سید جمال الدین افغان نه تخریب می کرد و نه انهدام می نمود. در

 را تجدید و ترمیم می نماید . نخستین معماری ب ه شمار می رود که بدون اندک تغییر یا تخریب، معبد 

سید افغان نخستین زعیم دینی و روحی شمرده می شود، زعیمی که جهت از بین بردن گرد و خاک ناشی از خرافات و 

که  جمود که بر روی مبانی مبادی ما تراکم کرده است همت گماشت و از ما تقاضا کرد عادات وارد شده و کسالت و

دست ندهیم  ۀ اعلی انسانی و به سوی وطن و برادران ما، در سایۀ دین و روشنی اخالق، ازجنبش و قیام را به سوی نمون

و مرتبط می  را که تمام وطن اسالمی را بدون آنکه تغییری در موجودیت آن، وارد شود باهم جمع (حبل هللا)و رابطۀ 

 سازد، محور کار های خود بشناسیم . 

بیلوی ق نوع روح گروهی و بی مؤثر به شمار می آید، وی مخالف تبعیض بوده هیچسید جمال الدین افغان اولین رهبر انقال

و سایر  «مارتین لوتر»  را، چه در دین، چه در وطن و چه در سیاست به وجود نیاورد. پس او از این ناحیه نسبت به

 زعمای دینی و اخالقی در هر وطن و سرزمینی که باشند، دارای عظمت ممتازی بود . 

 علما ً و عمال ً زعیم موحد و بی رقیب دینی، اخالقی و سیاسی ما بود. زعیمی که اصالح (رحمت هللا علیه)فغان سید ا

 کرد نه تخریب، ترمیم کرد نه انهدام، جمع کرد نه تفریق، تدین ورزید و دنیا را از کف نداد. استغنی کرد و به رهبانیت

رد ک ایان و سالطین را با شهامت و شدت، در قصرهای شان مقابلهنزدیک نشد، متواضع بود نه در شکل دنائت. حکمرو

 و ضیق ترین و با رفقای نیازمند و فقیر خود در رستورانت های عامه در کمال تواضع و مناعت می نشست. در دشوار

 ترین حاالت هم از قبول هدیه ابا ورزید، هرچند هزاران پوند بود . 

 دمند خویش صرف نمای داد نان سیاهی را با پیالۀ چایی و با جام آبی با رفقای اخالصسید جمال الدین افغان ترجیح می 

 .  و در اندیشۀ طعام های متنوع و رنگارنگ نباشد

 

 حتت بیشتر او افکار. بود مسلمان اندیش نو یک «سلجوقی الدین صالحعالمه »

 به نکهای از بعد بخصوص میباشد، «أفغان الدین جمال سید» ماندگار مکتب تاثیر

 رفتهگ قرار سید افکار و آثار تاثیر تحت پیش از بیش شد گمارده مصر سفارت

 به ار غرب و بودند غرب از اقتباس به قائل الدین جمال سید مکتب پیروان. بود

 پیشرفت الزمه را غربی فنون و علوم فراگیری بلکه کردند نمی رد کامل طور

 .بود عقیده همین بر نیز سلجوقی و دانستند می میالاس جامعه

 دارانبر علم از و «سلجوقی الدین سراج مفتی» دانشمند و ارشد پسر ،«سلجوقی»

 قرن اول نیمهٔ  تصوف و ادب فلسفه،

 افغانستان در خورشیدی هجری چهاردهم

 .است

ارشمند فضل الرحمن  کتابید به فرمائدر باره زندگینامۀ عالمه سلجوقی مراجعه 

در سایت که من به اجازه شان کاپی آنرا  )سفیران افغانستان در مصر( فاضل

 : دوباره نشر نمودمافغان جرمن 

.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/fazel_lemar_saljuqi.pd 
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مطالبی در بعد از نشر مضامین نویسندۀ این سطور در سایت افغان جرمن انالین عدۀ از بزرگوارن سر فرازم ساخته 

 رابطه تحریر نمودند که ممنون و مشکور شان هستم و شما آنرا در ذیل مالحظه می فرمائید.

 

  ۱۳/۰۷/۲۰۱۶                جناب غ. حضرت

 زیارت دیجتالی سید جمال الدین افغان
 

چند روز پیش در این سایت مشهور ت نهایت خواندنی و آموزنده با انگشتان دراز و هنر افشا ن جناب اقای احسان لمر 

زیر عنوان بنیان گذاران مشروطیت و دموکراسی در افغانستان زیب نمائی نمود که البته به نظر میرسد این نوشته در 

 -الً در قسمت یا قسمت های بعدی آن شخصیت های دیګری فرهنګی چندین قسمت به نشر خود ادامه خواهد داد که احتما

اجتماعی مورد بررسی قرار خواهند ګرفت که مطمئناً قسمت های بعدی نیز همچو این سه قسمت نشر شده، از  -سیاسی 

 جذابیت و توجه برخوردار خواهند بود. 

ت واال مقام سید جمال الدین ]رح]میچرخد، بنده از آنجائیکه قسمت سوم نوشتۀ لمر صاحب غالباً بر محور بررسی شخصی

 نیز میخواهم با ادبیات سطح پائین و سواد کمی که دارم در برابر این مرد بزرګ ادای دَین نمایم. 

 بنده دربارۀ فرهنګ و هنر دو تا مقولۀ بسیار زیبا و بسیار زشت خوانده یا شنیده ام که مقولۀ زیبا ازین قرار است: 

ش مسئول و مکلف حفظ و پویا نګهداشتن فرهنګ خود میباشد " ، البته با مضاف این مقوله که مرغ ات "هر جامعه خود

 را نګهدار و همسایه را دزد مګیر. 

 مقولۀ بسیار نا پسند و نا زیبا و نا مناسب و تخریش کننده این میباشد: 

 "هنر فقط نزد ایرانی ها می باشد و بس" 

یب ایرانی ها نمی باشم و نه هم منحیث یک همسایه حق دارم یا داریم که خویشتن را مجهز البته بنده دشمن و حریف و رق

به دشمن ورزی با آنها نمائیم ولی این حق را منحیث یک انسان] مهم نیست که اهل کدام کشور باشم یا باشیم ]داریم که به 

له من باشد]به دیدۀ غیر دوستانه بنګریم زیرا این مقواین ګفتۀ ایرانی ها] که فکر نمیکنم هر ایرانی نسبت به این مقوله مؤ

و تعمیم و تحمیل آن یک نوع حقیر شمردن بشریت فرهنګ دوست محسوب میشود بخصوص اینکه خود مروجین این 

مقوله بخوبی میدانند که در تکوین و ایجاد فرهنگ بزرگ انسانی و جهانی همه جوامع بشری به نوع از انواع سهیم و 

اند پس جملۀ هنر فقط نزد ایرانیها می باشد و بس، یاوه ګوئی بچه گانه بیش نیست و بس ، البته به فرض  شریک بوده

اینکه این مقوله درست هم باشد] که نیست]به ُحکم این مقوله، اقتضای " هنر و هنرمند بودن" این می باشد که با همسایۀ 

 ز هیچ کمک مادی و معنوی دریغ نګردد. ضعیف و محتاج خود در کاستن مشکالت سهم ګرفته شود و ا

این به اصطالح بوریای کلمات را بخاط این بافتم که به تائید ګفتۀ جناب اقای لمر، ایرانیها همواره کوشیده اند که سید 

 جمال الدین افغان را ایرانی جلوه دهد در حالیکه با صرف نظر از تفاخر و عدم تفاخر ، ایشان یک افغان تمام عیار بود.

البته این نکتۀ ظریف را نیز نباید از نظر داشت که اګر یک تابلوی نفیس و منقوش و زیبا و با ارزش را بر اثر عدم دقت 

و یا هر علت دیګر از خانه و کاشانۀ خویش بیرون خانه پرتاب کنیم و همسایه و یا کسی دیګری آنرا پیدا و دوباره ترمیم 

علل و دالئل آنرا از دیوال خانۀ خود کنده و دور کند و کسی دیګری به ارزش آن و مرتب و منقوش کند و باز دوباره به 

پی ببرد و آنرا زینت بخش خانه و محلۀ خویش قرار بدهد، نباید صاحبان اصلی و دست دوم در مورد تصاحب آن تابلوی 

 ګیرد. ن تابلو توجۀ عمیق صورت بزیبا از احساسات افراطی کار بګیرد بلکه مهم اینست که به پیام رسانی و الهام ګیری آ

بهر حال با اجازۀ خوانندګان عزیز میخواهم از را ه دور یک زیارت نامۀ دیجیتالی یا همان نجوا و درد دل را تقدیم این 

 سید بزرګوار! سالم و درود بر روح بلند و بزرګت، چه ارما ن بزرگ داشتی؛ ــ سید بزرګ کرده باشم. 

غرافیا و تاریخ نه می ګنجید ولی متأسفانه امروز به علت عدم اعتناء و به علت ترس دشمنان بزرګی ارمانت در پهنای ج

 از تحقق ارمانت، بزرګی ارمانت حتی درسطح یک محلۀ کوچک به چشم نه می آید. 
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سید بزرګوار! مرګ برای ما آدم های کوچک نا خوش آیند می نمایاد ولی برای آدم های بزرګ یک نعمت محسوب 

، زیرا با توجه به اینکه " مرګ همانا ادامۀ حیات است و اګر مرګ برای اجداد ما وجود نمی داشت، مشکل بود میشود

که ما امروز حیات میداشتیم " اګر آدم های بزرګ همچو شما زنده می بودید و حال و وضعیت فالکت بار ما مشاهده 

می شدید، پس بهتراست که فقط با دیدۀ حال، به حال  میکردید مطمئناً از فرط ُغصه و غم در سیل اشک های خود غرق

 ما نګاه کنید،چه بسا میدانیم که فاقد قدرت اید. 

سید عزیز و بزرګوار! تو در زیر درخت بزر ګ ارمان های شیرین ات می کوشیدی که ممالک مختلف چه که حتی 

آبرومندانه توأم با جالل و عظمت دست  منطقۀ وسیع] جغرافیای بزرګ فرهنګی]را منسجم و متفق بسازی تا به زندګی

یابند ولی امروز متأسفانه در دو صد متری زادګاه ات و یکصد متری آرامګاه ات، فرزندان قسماً جاهل شدۀ سرزمین 

مادری ات نه تنها از چیدن میوۀ شیرین درخت ارمان تو محروم شده اند بلکه از برگ های خزانی و شاخه های خشک 

تادۀ این درخت آتٍش را به وجود آورده اند که دود ناشی از آن باعث ضعٍف بصیرت و ګرمای شعله های شده و به زمین اف

آن باعث سوختګی مرئی و نا مرئی همه باشندګان این سرزمین شده که کمترین ضرر و آسیب آن در عدم توافق با اصال 

ای اقوام و فرهنګ ها و مذاهب و سمت های ت اذان و ترانه و بیشترین ضرر و آسیب آن از هم دور نګهداشتن قلبه

 مختلف میباشد. 

بنابر این وضع ناخوش آیند فعلی و خالف ارمان بزرګ تو، این مخلص کوچک ات همواره با خود این شعر سفید! را 

ه ستزمزمه می کنم که یا سیدا، کاشک در همان سرزمین عثمانی به خفتن خود ادامه میدادی و اجازه نمیدادی که تابوت خ

و درمانده ات به پرواز در آید تا حد اقل از یکطرف با برادر بزرګ و ګرامی ات] موالنای عزیز]هم آغوش میبودی و 

از طرف دیګر تابوت نازنین ات شاهد اینهمه جفاکاری های فرزندان نا اهل و نا صالح ات ،که در یکصد متری آرامګاه 

 ات به وقوع پیوست و یا می پیوندد، نمی بودی. 

سید بزرګوار! بنظر میرسد که قرار نیست همۀ قافله ساالران بزرگ قافلۀ انسانیت مؤفق به مشاهدۀ محصول مبارزۀ 

 انسانی خود باشند که یکی از آنها تو ای ولی این را باید بدانی و میدانی که: 

 تو " سید " هستی، یعنی اقا و سرور و صدرنشین؛ 

وطن مادری ات و مردمش نیز تا همین چندی پیش " سید " بود، و اګر به حال خود واګذاشته میشد امروز نیز " سید " 

 می بود، وطن مادری ات تاج آسیا بود و هست، همین داشتن تاج موجب توجۀ دزدان بزرګ تاریخ ګردیده. 

 تو "جمال" هستی، یعنی زیبائی تام؛ 

مواره از "جمال" و زیبائی فوق العاده برخوردار میبوده، همین زیبائی فوق العادۀ وطن وطن مادری ات و مردمش نیز ه

ات موجب تحریک غریضۀ شیطانی اربابان شرق و غرب ګردیده که با به عقد در آوردن زورمندانه و جابرانۀ آن موجب 

 تغییر اخالقی و روحی بعضی ازین فرزندان این وطن نیز ګردید. 

یعنی روش معقول زندګی، یعنی آشتی بین مسجد و سنګر مبارزۀ سیاسی ؛ جهانیان خواه قبول دارد  تو "الدین" هستی،

 خواه قبول نه دارد، بشریت دو راه بیشتر در پیش روی خود ندارد، 

یا اینکه با توجه به موجودیت ذخائر بزرګ تسلیحات مرګبار و موجودیت کوه های سرشار از نفرت ها و عقده های 

بر اثر استعمال این تسلیحات علیه یکدیګر در ظرف دوازده دقیقه نابود خواهد شد یا اینکه در نتیجۀ یک عملیۀ  ګوناګون،

نا محسوس و متافزیکی] که ماهیتش قابل بحث نیست]از همه بدبختی ها نجات خواهد یافت و مبدأ این عملیۀ نجات بخش 

 همانا سرزمین تو سید بزرګوار خواهد بود. 

ان عزیز خود عرض کنم که به فکر ناقص بنده، انتخاب لقب " افغانی" برای سید جمال دین بزرگوار از سوی به خوانندګ

مصری های آن زمان صورت گرفته، اینان به علت نا آشنا بودن با دستور و گرامر زبان ما کلمۀ "افغانی" را بکار بسته، 

 الدین افغان باید نوشته و خوانده شود نه افغانی. در حالیکه کلمۀ درست آن "افغان" میباشد، یعنی سید جمال 

افغان یک اسم صفت میباشد، به نظر این حقیر برای اشیاء میتوانیم که "ی" نسبی بکار ببریم، مثال ً دوغ افغانی، قالین 

م که مثالً یافغانی یا نصوار افغانی، ولی برای شخص یا اشخاص نمی توان از این قاعده کار گرفت، یعنی نمی توانیم بګوئ

کاکو جان افغانی، بلکه کاکو جان افغان، کما اینکه مثالً میتوانیم بګوئیم که ُکاله تاجکی ولی نمیتوانیم بګوئیم که محمود 

تاجکی بلکه می ګوئیم محمود تاجک، البته میتوان گفت که مثالً مجید زابلی یا محمد ابراهیم کندهاری یا شیر جان کابلی، 

 ر یا کابل یک اسم خاص میباشد نه اسم صفت بناً "ی" نسبی یا منسوب ایجاد مشکل نمیکند. زیرا زابل یا کندها
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من درین مورد به دانستنی های خود مطمئن نیستم و نه هم بر صحت ادعای خود تأکید می ورزم و نه هم زیاد میدانم البته 

 این قدر میدانم که عرضم به پایان رسید. 

 جناب غالم حضرت پاسخ من به

اجازه دهید قبل از همه سالم ها بهترین احترامات و سپاسگذاری خویش را از عطف توجه تان به نبشته های این قلم ابراز 

در سایت خود  13/07/2016نمایم. سطور عالی و نهایت زیبا شما را ]زیارت دیجیتالی سید جمال الدین افغان] مورخ 

 از لطف تان جهانی ممنون. ما و سلطان قلبها ]افغان جرمن] خواندم باز هم 

این سطوری را که مالحظه نمودید نتیجه تحقیق و تدقیق یک نیم و یا دو دهه اخیر بنده میباشد، که هر آن مطالب پر غنا 

تر را در مورد می یافتم، اکنون ضرورت این را بیش تر می بینم که این گوشه مکتوم تاریخ وطنم را در مجموعه ای به 

تداران تاریخ وطن را رس رسانیده باشم. متاسفانه در طول دهه ها ما جز قهر و غضب دیکتاتور و نشر رسانم تا دوس

ظالم، کمتر مروت آرامی و آزادی فردی و دموکراسی را دیدیم در حالی که دریافتم که سید افغان در همه شئون در تالش 

راسی و... می نمود و در این مسیر نزد او دین بیداری مشرق زمین بود و او دعوت به بیداری، آموزش و آزادی و دموک

مذهب و زبان قوم و نژاد مطرح نبود. شاگردان و رهروان سید هم همین راه را ادامه داده، و شهادت و سرکوب، زندان 

 دو زنجیر و زو النه را پذیرفتند ولی مشعل فروزان معرفت ، آزادی و اتحاد برابری و برادری را نورانی نگه داشتند. سی

 افغان خودش توسط زهر شهید شد، مولوی واصف ما قبل از شهادت ]توپ پراندن] نوشت : 

 در ره مشروط اول منزل است   ترک جان ترک مال و ترک سر  

و یا محمد عثمان خان پروانی لحظه قبل از شهادت به امیر غضبناک وقت گفت : " شکنجه مرگ ما چند لحظه بیش نیست 

شما شکنجه ای است ابدی" به این سلسله استعمار و دست نشانده گان شان تا توانستند نهضت سید و اما محاسبه ملت با 

افغان را سرکوب نمودند چون به منافع شان در تضاد بود، که کشور ما هم از آن مستثنی نیست. مالحظه خواهید فرمود 

را خوردند و بار بار ممنوع الورود شده و حتی شالق استعماریون « سراج االخبار»و « المنار»تا « عروة الوثقی»که از 

 مطالعه آن ها منع شد و مردمانی در این مورد مجازات و جریمه شدند.

روی این دالیل خالف آنچه متاسفانه امروز از اسالم و مسلمانی به نمایش گذاشته می شود و جبر و زور و خشن جای 

آزادی و عدالت و مساوات و دمکراسی و حقوق واقعی زن  همه چیز را گرفته میخواهم مکتب سید را در آموزش و

 ارزیاب نمایم البته نه می خواهم در این راه تنها باشم کاش فرزانه گان ما مرا رهنما و رهبر باشند.

عنوان مرتبط به سید جمال افغان است. در باره مشروطیت اول افغانستان و در  11در این مقاالت اگر اقبال نشر یابد  

تن از نه صد مبارز سترگ این ستاره های فروزان تاریخ را ادامه خواهم داد، چهار مخالف برجسته و  19معرفی  ادامه

ضربه زننده نهضت را مثال گونه معرفی میکنم ،البته این نوشته ها هرگز و هرگز هدف توهین، تحقیر و هتک حرمت 

شود خاموشی آن گناه ماست. با احترام به کرامت انسانی و به شخص و فامیلها را ندارد حقایقی تلخی است که اگر بیان ن

حیثیت فامیلی فرزندان و باز ماندگان اشخاصی که نام می برم، تا نهایت کوشش می نمایم واقعیت ها را به رویت اسناد و 

یک ام های رکدالیل مستند بنویسم نه بروی حدس و گمان، آوازه ها، قرینه سازی یا تخیالت ذهنی، عقده های شخصی، دشن

و ناسزا و توهین تحقیر و عدم مراعات عفت کالم و منافی اخالق و کرامت انسانی توهین و دشنام، گزافه گوهی، بهتان 

و غیره و غیره که متاسفانه امروز جز سیاهی روی کاغذ شده امتناع نموده در ادامه محمود طرزی پدر مطبوعات نوین 

س عاشق شوریده دل بیداری هم وطنشان را معرفی میکنم و هم نهضت و روشنگری کشور و سپس محی الدین انی

 مشروطیت افغانستان را از دید اقبال الهوری می بینیم.

 که دراز است ره مقصد و من نو سفرم   همتم بدرقه ره کن ای طاهر قدس
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 فضل الرحمن فاضل

 تاریخ بیانیۀ سید جمال الدین افغانی

 در البرت هال کلکته

ادامه سلسله مقاالت این قلم در باره حضرت سید افغان، در سایت وزین افغان جرمن انالین، نامۀ دریافتم از فرهنگی در 

و محقق فرزانه و دانشمند، مترجم نستوه و نویسنده خبیر وطن دوست نهایت گرامی من جناب فضل احمد فاضل که تدقیق 

ی تصحیح یک اشتباه در تاریخ بیانیه سید گرامی در البرت هال و پژوهش نهایت عالی در مورد سید افغان دارند برا

کلکته، که اینک با اظهار عمیق ترین سپاسگذاری از فاضل گرامی ما، آن سطور نهایت ارزشمند را با شما هم شریک 

     می نمایم.

 

ی توانم استفاده کنم ، به نشر م] به زبان هایی که من م1897-1838تا حد امکان آنچه راجع به سید جمال الدین األفغانی ]

برسد، به دست آورده ، از مطالعه آن ها بهره می برم و کاستی های پژوهشی خویش را اصالح می کنم . همچنان دوستان 

ارجمندی دارم که مقاله ای اگر پیرامون سید جمال الدین در مطبوعات افغانستان یا مطبوعات برون مرزی به نشر برسد 

ی و پژوهش های من در مورد سید افغانی اطالع دارند ، مرا در جریان قرار می دهند و یا مقاله مورد ، چون از عالقمند

نظر را برایم می فرستند و من هم در مورد سید اگر اطالع یابم کتابی به نشر رسیده است ، تالش می کنم تا آن را به 

 دست بیاورم و مطالعه کنم.

می باشد که بیش از یک دهه « احسان لمر»مورد سید بزرگوار، هموطن عزیز آقای یک تن از پژوهشگران وفا کیش در 

به این سو ، نبشته های ایشان را در مورد سید جمال الدین افغانی مطالعه می کنم و رساله ای که سال ها قبل در فرانسه 

استفاده فراوان کردم ، چند مقاله ایشان به چاپ رسانده بودند ؛ آن را نیز لطف نموده برایم من فرستادند و از مطالعه آن 

 »را در صفحه فیس بوک شان مطالعه کرده ام و جدید ترین مقاله شان را در پورتال افغان جرمن آنالین تحت عنوان 

به نشر رسیده است ، با عالقمندی مطالعه کردم و از ان « نظریات سید جمال الدین افغان درباره علوم ، فلسفه و تمدن 

نمودم، در سراسر مقاله موضع قابل بحث بیانیه سید جمال الدین افغانی در البرت هال کلکته راجع به تعلیم و تعلم  استفاده

م گفته شده است؛ از آنجایی که من  1872نوامبر سال  8است که روی آن عالمانه بحث شده است ؛ اما تاریخ ایراد آن 

از بزرگان دیگر هم در تاریخ ایراد این بیانیه، نظرات اشتباه آمیز دارند،  در این مورد قبال تحقیقاتی انجام داده ام و بسا

از همین رو خواستم برای روشن شدن تاریخ دقیق ایراد این بیانیه به بزرگان دیگری که در این مورد سخن گفته اند 

 اشاراتی داشته باشم تا به تاریخ دقیق ایراد بیانیه دست یابیم .

م]، در مورد سید جمال الدین افغانی، 2002-1927ن، شادروان اکادمیسن پوهاند عبداالحمد جاوید ]از نخبه گان افغانستا

در شماره سوم فصل نامۀ آریانای برون « چند نکتۀ تازه در باره سید جمال الدین افغانی»در مقاله ای که تحت عنوان 

مصر 1879و باالخره در» .... اشته است : هجری خورشیدی، به چاپ رسیده، در آن نگ 1379مرزی، که در خزان سال 

حینی که نطق می « البرت هال »را ترک گفت و دوباره به هند آمد ، انگلیس ها مراقب احوال او بودند، در کلکته در 

کرد ، رشته کالمش به اشاره پلیس قطع گردید، در این زمان موالنا ابو الکالم آزاد از محصالن جوانی بود که به خطابۀ 

 ] 1« ]گوش می داد، چنانچه او در نوشته های خود از تاثیر افکار سید در بیداری مردم هند کراراً می برد.سید 

میالدی، مصر را ترک گفت و دقیق تر به امر توفیق پاشا خدیو  1879در این شکی نیست که سید جمال الدین در سال 

 Louisکیوناری»از طریق بندر کراچی و مقارن ایامی که آن دیار، از مصر اخراج گردید و دوباره به هند آمد ، آن هم 

Napoleon Cavagnari 1841-1879 » ، در کابل کشته شد و طوری که شادروان پوهاند جاوید تذکر داده است

نطق کرد. با مراجعه به آثار موجود باقی مانده از سید جمال الدین االفغانی در می یابیم « البرت هال »سید در کلکته در 

 بوده است .« تعلیم و تعلّم »ه سخنرانی سید د مورد ک

صفحۀ « رسائل و مقاالت»استاد سید هادی خسرو شاهی سفیر سابق ایران در واتیکان و قاهره ، در کتاب مجموعۀ 

کلکته ایراد شده است. « البرت هال »میالدی در  1872نوامبر  8می نگارد که سخنرانی سید به تاریخ پنجشنبه 127

ه هموطن عزیز آقای احسان لمر نوشته است ؛ اما به نظر من حرف استاد خسرو شاهی اشتباه می باشد ،زیرا سید مثلی ک

تقویم تطبیقی هزار و پانصد ساله » م در قاهره بود؛ نه در کلکته و به رویت کتاب مفید  1872جمال الدین در سال 
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]، و همچنان احتمال کمی 2جمعه است نه ، پنجشنبه. ]م مصادف به روز  1872نوامبر سال  8« هجری قمری و میالدی

 م طوری که استاد جاوید نوشته ، صورت گرفته باشد .  1879می رود که بیانیه سید جمال الدین درسال 

نیز تاریخ ایراد سخنرانی سید را در « آثار گزیدۀ سید جمال الدین افغانی» کتابش  6دکتور سید مخدوم رهین در صفحۀ 

میالدی می نگارد که آنهم اشتباه است و شاید داکتر سید مخدوم رهین و  1872کلکته ، هشتم نوامبر سال « الالبرت ه» 

ید یاد وارۀ س»استاد خسرو شاهی این معلومات را از یک منبع و یا مأخذ گرفته باشند. آقای محسن عدوان نویسندۀ کتاب 

کتابش تکرار می کند. خالصه  92باه را در صفحۀ م] عین همین اشت1896 -1857«]میرزا رضای کرمانی -جمال

 تکرار نبشته های قبلی، تکرار اشتباهات بعدی را بار آورده است.

م] 1984 -1910م به کراچی به نبشته خود سید استوار است ، اما پوهاند عبدالحی حبیبی] 1879آمدن سید در ماه سپتامبر 

 ، بیانیۀ سید را در البرت هال کلکته«اه سید جمال الدین االفغانینسب و زادگ» در بخش کرونولوژی کتاب پژوهشی اش 

ق] درج می کند ، ولی موضوع سخنرانی را تعلیم و معلم می نویسد که شاید 1301محرم  7م ]1883نوامبر  8به تاریخ 

 ]3میباشد. ]«  تعلیم و تعلّم»اشتباه چاپی باشد ، درحالی که متن سخنرانی سید که در دسترس قرار دارد، عنوان آن 

محرم الحرام  7میالدی برابر است با  1883نوامبر  8با مراجعه به تقویم یادشده ، به وضوح فهمیده میشود که پنج شنبه 

] و با در 4قمری ] 1301میالدی برابر است با اول محرم الحرام  1883قمری .زیرا جمعه دوم نوامبر سال  1301

امبر در نبشتۀ استاد خسرو شاهی، نظر پوهاند عبدالحی حبیبی، در تاریخ ایراد آن نو 8نظر داشت قرینۀ روز پنجشنبه و 

 سخنرانی ، قرین صواب معلوم می شود.

م ، استوار بر برخی  1882قرین صواب به جهتی می گویم که سید جمال الدین ، مقارن همین ایام ، یعنی اواخر سال 

ندن رفته است و شاید مجددا به هند برگشته باشد و مدت اندکی را در آن منابع ، سفری به امریکا داشته است و بعدا به ل

سرزمین سپری کرده باشد . یکی از کارنامه هایش در آن زمان ، همین سخنرانی در البرت هال کلکته باشد؛ یا اینکه در 

میالدی، بیانیه اش را  1882این روزگار اقامت در هند، حین که از حیدر آباد به کلکته، تبعید می گردد در نوامبر سال 

 ایراد نموده باشد.« تعلیم و تعلم»راجع به 

م در البرت هال کلکته، 1879زیرا منطقی نیست که سید در آغاز ورود از مصر به هند، آن قدر مشهور شده باشد که در 

جمال الدین افغانی ،  م به این دلیل منطقی تر است که سید 1883و یا  1882از او دعوت به سخنرانی گردد. سال های 

م آن را در حیدر آباد  1880را می نگارد و در دسمبر« الرد علی الدهرین»یا « نیچریه»قبل از آن سخنرانی، رسالۀ 

 Wilfridدکن به چاپ می رساند و در مجلۀ معلم شفیق ، مقاله هایش نشر می گردد و اگر نظر ولفرد سکاون بلنت 

Scawen Blunt ،قبل از آ ن بیانیه، سید سفری به امریکا داشته است و از طریق لندن ، دوباره  ماه 6]] صحیح باشد

م] به کلکته هم احضار 1882م] در سال قبل از آن تاریخ ]1911 -1841« ]ُعرابی پاشا»به هند آمده و به خاطر انقالب 

چهره مشهوری در هند تبدیل شده است، با در نظر داشت این دالیل ، سید در سال های اخیر حضورش در آن دیار، به 

 ساله در مصر، به هند عودت میکند. 8میالدی که وی بعد از اقامت 1879شده است ، به مقایسه سال 

اما نظر شخصی اینجانب با مطالعاتی که در این مورد انجام داده ام ، با همه نظریات یاد شده تفاوت دارد. به باور من 

کلکته، بیانیه اش را ایراد نموده است. زیرا در هنگام شورش یا انقالب « البرت هال» م در  1882سید در نوامبر سال 

احمد عرابی پاشا ، سید جمال الدین افغانی، مشغول فعالیت های فکری و فرهنگی در حیدر آباد دکن بود. دکن در هند؛ 

 منطقه مسلمان نشین به حساب می رود.

و آن دو در جوار سر اندیپ آن « کرناتکه»و « تامل نادو»همسایگی ایالت حیدر آباد در جنوب هند موقعیت دارد و در 

 زمان، یا سیلون بعدی و سریالنکای امروزی.

م در قاهره آغاز شده بود، با حریق و خونریزی در اسکندریه و مداخلۀ  1881قیام احمد عرابی پاشا در سپتمبر سال 

م شکست قیام احمد  1882جوالی  20اشا از وزارت حربیه در انگلیس ، آثار شکست آن پدیدار. و با عزل عرابی پ

م عرابی پاشا ، به تسلیم نیرو های اشغالگر انگلیسی وا داشته  1882سپتمبر  15عرابی ، قطعی می گردد و به تاریخ 

 می شود.

ز ه خاطر جلوگیری امقارن همین ایام ، انگلیس در قاهره تصمیم گرفته است تا احمد عرابی و یارانش را محاکمه کند و ب

شورش های احتمالی مسلمانان در هند ، سید جمال الدین افغانی به مثابه کسی نگریسته میشود که در سازماندهی شورش 

م] هم در همین 1905-1849عرابی پاشا نقش دارد و احمد عرابی از پیروان او به حساب می رود و حتی محمد عبده ]

الیل زندانی شدنش در پهلوی همسویی با قیام عرابی پاشا، وجود فوتوی سید جمال الدین ایام ، زندانی میگردد که یکی از د
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افغانی در محل اقامت او است. از همین رو سید جمال الدین به شمال شرق هند یا کلکته که در آن زمان پایتخت هند 

 نظر باشد.بریتانوی و مرکز قدرت انگلیس ها بود ، تبعید می گردد تا همه حرکات سید، زیر 

کلکته ، وجود او را در شهر خویش، مغتنم شمرده از او دعوت به سخنرانی میکنند و قطع « البرت هال»بناء متصدیان 

 سخنرانی او توسط انگلیس ها طوری که پوهاند جاوید می نویسد، دور از احتمال نیست.

خروج از هند داده می شود تا هر کشوری  پس از سرکوب قطعی شورش عرابی پاشا ، به سید جمال الدین افغانی اجازه

را که می پسندید، انتخاب کند و او نیز سفر به غرب را اختیار می کند و از طریق کانال سویس رهسپار لندن میگردد و 

-1834م نامۀ مفصل و سراسر یأس و نومیدی خویش را به ریاض پاشا ] 1882در توقف گاه کانال سویس در دسمبر

-1852ابق مصر، می فرستد و در آن، راجع به سازمان فراموسونی ، عدم توجه توفیق پاشا ]م] صدراعظم س1911

م] خدیو مصر به وی، و مشکالتی که حین تبعید از مصر متحمل شده، همراه با مشکالتی که در بندر کراچی، در 1892

با تفصیل بیان می دارد و اینکه  در کابل، دست و گریبان شده، همه را« کیوناری» م به خاطر کشته شدن 1879سپتمبر 

 برنمی گردد چنین مینویسد :« افغانستان» چرا به غرب می رود و به وطن خویش 

وترویت فی أمری و علمت أنی لو أذهب إلی بلدی، وفی العین قذی وفی الحلق شجی و فی الکبد أوار وفی القلب نار مما »

ا قصصت قصتی وکشفت عن غصتی ،یئن علی ویتوجع لی و یأسف أصابنی، ال أجد فیه بین أهله وکلهم مسلمون، من إذ

علی مصابی ...فعزمت أن أذهب وان کنت صفر الیدین خالی الراحتین إلی بالد فیها عقول صافیة وآذان واعیة وقلوب 

 ]5] «شفیقة وافئدة رفیقة حتی أقص علیهم مایجری علی ابن آدم فی المشرق و هدا هو سبب ذهابی إلی بلد االفرنج....

با چشمان اشک آلود و صدای پر از شکایت و قلب سوزان  -با خود اندیشیدم می دانستم که اگر به وطن خود بر گردم »

در آنجا با و جودی که همه مسلمان اند ، اگر من این داستانهای خود را برای شان بازگو کنم ، باز هم کسی را نخواهم  -

بناء حتی بدون داشتن پول و دست خالی تصمیم گرفتم به سرزمین هایی  یافت که نسبت به من ابراز همدردی بکند،

مسافرت کنم که مردم آن افکاری سالم و گوشهای شنوا و دلهای پر از محبتی دارند تا من به آنها داستان خودم را باز گو 

 ال میگردد و این است سببنمایم و به آنها بگویم که در شرق چگونه با انسانها رفتار می شود و حقوق بشر چگونه پایم

 « رفتن من به بالد فرنگ...

م  1882کلکته در نوامبر سال « البرت هال»به هر ترتیب با دالیل باال، نظر اینجانب این است که سید بیانیه اش را در 

 1872ایراد کرده است ، نه آن طوری که برادر عزیز احسان لمر ، استاد خسرو شاهی و داکتر سید مخدوم رهین سال 

م تسجیل می کنند و نه آن گونه که عالمه حبیبی  1879می گویند و نه آن گونه که پوهاند جاوید و مرحوم سید قاسم رشتیا 

 م می نویسد.  1883سال 

در نبشته شادروان پوهاند جاوید، یک نقطۀ قابل بحث دیگر، حضور موالنا ابوالکالم آزاد، در میان شنونده گان سخنرانی 

م ]احسان لمر ، استاد 1872لدین افغانی در البرت هال کلکته است که با در نظر داشت هر چهار نظر سید جمال ا

م ]عالمه حبیبی] و نظر اینجانب 1883م ]پوهاند جاوید و سید قاسم رشتیا]1879خسروشاهی و داکتر سید مخدوم رهین] 

 م] دقیق نمیباشد.1882]

قمری یعنی  1305آزاد، به قلم خودش نگاشته است که در ذوالحجه سال به این دلیل دقیق نمی باشد که ابو الکالم 

م]، اصال در آن 1958 -1888میالدی تولد یافته است، بناء با در نظر داشت هر چهار روایت، ابو الکالم آزاد ]1888

 تاریخ ، تولد نیافته است؛ چه جای که نوجوان باشد و محصل و به سخنرانی سید هم گوش فرا دهد.

میالدی، در مکه مکرمه تولد شده است، 1888خصوص اگر این معلومات را نیز بیفزایم که ابوالکالم آزاد، در سال به 

میالدی یعنی یک سال بعد از وفات سید جمال الدین، همراه پدر دانشمندش مولوی  1898نه در سرزمین هند و در سال 

ارد که ابو الکالم بعد از عودت از مکۀ مکرمه ، در حالی خیرالدین، به هندوستان آمده است، فقط همین مسأله صحت د

یازده ساله بود ، همراه با پدر در کلکته، رحل اقامت افگندند و سید جمال الدین هم یک سال قبل از آن رویداد،  –که ده 

 م در استانبول وفات یافته بود . 1897در

 و« الهالل » نامه هایی که مسئولیت آنرا برعهده داشت، مثل اما یک نکته را نباید فراموش کرد که موالنا آزاد، در ماه

 چاپ هند، آثار و افکارسید جمال الدین را به نشر، می سپرد. « البالغ » 

ه از طرف ک« سید جمال الدین افغانی و افغانستان»شادروان سید قاسم رشتیا کتاب ارزشمندی نگاشته است تحت عنوان 

ری شمسی، به چاپ رسیده است. من با مطالعه آن کتاب؛ متوجه شدم که شادروان هج 1355مؤسسه ء بیهقی در سال 
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اثر یاد شده اش به حضور ابوالکالم آزاد، در میان شنوندگان سخنرانی سید در البرت هال کلکته  51رشتیا هم در صفحه 

مجلۀ معارف « اشی و مآخذفهرست حو» کتابش در بخش  124اشاره نموده و خوشبختانه مأخذ این نقل قول را در صفحۀ 

، ذکر کرده است و شاید شادروان استاد جاوید ، از اثر شادروان  -140چاپ دهلی صفحۀ  1922سال  –و مجلۀ الهالل 

م] ، استفاده کرده باشد . به هر ترتیب با دالیلی که در متن ارائه گردید، خواننده گان به 1998-1913سید قاشم رشتیا ]

د برد ، یعنی در مورد حضور موالنا آزاد در جمله شنوندگان سخنرانی سید جمال الدین افغانی ، در آن اشتباه ، پی خواهن

 البرت هال کلکته، حرف استاد جاوید ، مرحوم رشتیا و هر کسی همچو ادعا داشته باشد، صحت ندارد.

هم در لب کرده باشم ، به چهل رویداد مبرای اینکه به ایراد بیانیه سید در البرت هال کلکته ، یقین بیشتر خوانندگان را ج

کرونولوژی یا روز شمار زندگی سید جمال الدین افغانی قبل از بیانیه در البرت هال کلکته و بعد از آن که فعالیت های 

 فکری و سیاسی سید را نیز برجسته می سازد، به عنوان حسن ختام این مقاله، در پایان اشاره می کنم :

 «النحلة» جلد دوم نشریه  13در شمارۀ  An Afghan on the Englishنشر مقالۀ  -1

هجری خورشیدی]{ ترجمۀ یکی از مقاالت عربی سید چاپ مصر که به زبان  1257قوس  24م ] 1878دسمبر  15} 

 انگلیسی ترجمه گردیده است.

 1296جمادی األخری  3 م 1879می  23سفر به اسکندریه و ایراد خطابه به جوانان و بزرگان اسکندریه. }جمعه  -2

 ق{

 ق{  1296جمادی األخری  4م  1879می  24« }مصر» جریدۀ  47نشر خطابه ء سید در شماره  -3

 م]{ 1879اگست  24هجری قمری ] 1296رمضان  6اخراج از مصر } -4

 م]{1879سپتمبر  3هجری قمری ] 1296رسیدن به بندر کراچی }رمضان  -5

 راچی ، مقارن کشته شدن کیوناری در کابل بازداشت کوتاه مدت در شهر ک -6

 م]{ 1879هجری قمری ]سپتمبر  1296} رمضان 

 م در کابل کشته شد. 1879در سوم سپتمبر Louis Napoleon Cavagnariکیوناری 

 م]{ 1879هجری قمری ]اکتوبر  1296رفتن به هند }شوال  -7

 م]{ 1880]مارچ هجری قمری  1297اقامت در حیدر آباد دکن }ربیع الثانی  -8

 م]{ 1880هجری قمری ]دسمبر  1298نگارش رساله نیچریه به زبان فارسی }}محرم الحرام  -9

 نشر مقاالت به فارسی، در مجلۀ معلم شفیق در حید آباد -10

 ]{ 1881اکتوبر  -1880قمری ]دسمبر  1298ذوالحجه  –}محرم 

 م]{1881هجری قمری ] 1298دکن }به زبان فارسی در حیدر آباد « نیچریه» چاپ نخست  -11

 نشر مجدد رسالۀ نیچریه توسط حاجی محمد حسن تاجر کازرونی در بمبئی . -12

 م]{1881هجری قمری ] 1298}

 م]{ 1881سپتمبر  9] 1298شوال  14آغاز شورش احمد عرابی پاشا در مصر.} -13

 " الوقائع" چاپ مصرنشر مقالۀ " العلم و تأثیره فی االرادة و االختیار" در جریده  -14

 م]{ 1881هجری قمری ]سپتمبر  1298}ذوالقعده 

 م{  1882سپتمبر  13ق  1299شوال  29سرکوب شورش احمد عرابی پاشا توسط انگلیس در مصر }  -15

 م{ 1882ق اکتوبر  1299تبعید سید جمال الدین از حیدر آباد دکن به کلکته }ذوالقعده  -16

 ق { 1299ذوالحجه  26م  1882نوامبر  8« }تعیم و تعلم» ل کلکته در مورد بیانیۀ سید در البرت ها -17
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 م]{ 1882هجری قمری ]نوامبر  1300ترک هند } صفر المظفر  -18

توقف مختصر کانال سویس در راه سفر از هند به لندن و نبشتن نامه به ریاض پاشا و فکری پاشا و محمد عبده و  -19

 م]{ 1882]دسمبر  هجری قمری 1300دیگران } صفر 

تکمیل مراحل تبعید و رسیدن احمد عرابی پاشا وزیر حربیه و محمود سامی البارودی صدر اعظم مصر ، به  -20

 سراندیپ ]سر بالنکای امروزی]

 م]{ 1883هجری قمری ]جنوری  1300سفر نخست سید به لندن و مالقات با ویلفرد بلنت }ربیع االول  -21

 م]{ 1883قمری ] 1301سید در اسد آباد همدان } وفات سید صفدر پدر  -22

 م]{1885-1883هجری قمری ] 1302-1300سفر نخست سید به پاریس و اقامت در آن } -23

پذیرایی یعقوب صنوع روزنامه نگار یهودی مصری و از دوستان سید و ناشر جریدۀ طنزی " ابونظارة " از سید  -24

 م]{ 1883جنوری  10قمری ]هجری  1300در پاریس } اول ربیع االول 

 م]{ 1883جنوری  19هجری قمری ] 1300ربیع االول  9نشر خبر ورود سید به پاریس، در جریده ابونظاره } -25

 1300ربیع االول  15خلیل غانم در جریده " البصیر" چاپ پاریس، خبر آمدن سید را به پاریس ، نشر کرد. } -26

 م]{ 1883جنوری 25هجری قمری ]

هجری قمری  1300رش مقالۀ " الشرق و الشرقیین" سید در نشریه ابونظاره، چاپ پاریس }اول ربیع الثانی نگا -27

 م]{1883]فبروری 

 م{ 1883می  18هجری قمری ] 1300رجب  10پاسخ به ارنست رنان فیلسوف فرانسوی }  -28

 م]{ 1884مارچ  13هجری قمری ] 1301نشر العروة الوثقی در پاریس }جمادی االولی  -29

 میالدی{ 1883به زبان اردو توسط سید عبد الغفار شهباز عظیم آبادی در کلکته هند }« نیچریه»ترجمه و نشر  -30

 هجری قمری{ 1300چاپ سوم رسالۀ نیچریه به زبان فارسی توسط عبد الوهاب شیرازی در بمبئی. }رجب  -31

 21س تصویب مجلس نظار یا شورای وزیران مصر }ممنوع الورود شدن جریدۀ عروة الوثقی به مصر به اسا -32

 م{ 1884جوالی 

توسط « مقاالت جمالیه»چاپ مجموعۀ مقاالت فارسی سید جمال الدین برای نخستین بار در یک مجموعه به نام  - 33

 م{ 1884اگست  15مولوی عبد الغفار شهباز عظیم آبادی در کلکته هند } 

 م]{ 1884هجری قمری ]اکتوبر  1301در پاریس } ذوالحجه نشر آخرین شمارۀ العروة الوثقی  -34

 م { 1885جوالی  22م  1884قمری  1301آشنایی با نویسندۀ مشهور ویکتور هوگو در پاریس} -35

 { 1885جوالی  23ورود از پاریس به لندن به دعوت ولفرد بلنت }  -36

 ]پدر سر وینستون چرچیل]مالقات با الرد ]لرد] راندولف چرچیل وزیر امور هندوستان  -37

 {1885}جوالی 

 م[ 1885نوامبر  -هجری قمری ]جوالی 1302اقامت سه ماهه در لندن، در منزل ولفرد بلنت } اواخر  -38

 م { 1885هجری قمری  1302سفر به ویانا پایتخت اتریش }  -39

 ]6م { ] 1885قمری  1302سفر سوم به استانبول }  -40
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  ۰۹/۱۲/۲۰۱۶       نهرو پوهنتون – پروفیسور عبدالخالق رشید

 

 البرت هال، در زمان که سید افغانی درآنجا بیانیه ها ارایه

 می کرد موجود بود؟

 

مقاله ی دوست عزیزم جناب فاضل صاحب را خواندم به گفته فارسیان لذت بردم و نکته ای جالبی را که شماری زیادی 

ازبزرگان ما درباره بیانیه سید السادات افغاني به اشتباه نوشته بودند آنرا تصحیح و تشریح کرد که بدون شک تصحیحی 

موضوع به هندوستان وکلکته ارتباط داشت مارانیز وداشت که چند است درخور ستایش و به ترازوی تحقیق برابر .چون 

سطری درباره ای موضوع مورد نظر] بیانیه عالمه افغانی در البرت هال کلکته]ازالی یاداشت هایم خدمت دو دوست 

 نویسنده ام فاضل عزیز و لمرگرامی ودوستان عالقمند به موضوع عرض نمایم: 

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

نوجوانی از افغانستان آمده بود نیزشامل می گردد. ولی آنچه آشکار است و اسناد نیز نشان می دهد سید به شهر کلکته 

جناب فاضل وشماری  آن دقیق بوده است طوریکه 1882دوبارسفر نموده است که سال یکی ازسفرهاش نوامبر 

دیگرازدانشمندان هندی نیز به همین باوراند که بیانیه مدرسه عالیه] البرت هال]سید نیزدر همین سال ازطرف سید ارایه 

شده است.بنابر تحقیقات چاپ شده درهندوستان نیز همین تاریخ دقیق بوده است ، آخرین کتا ب که درباره سید درهندوستان 

رسیده وتوجه شماری را بخود جلب نمود ؛عبارت از] سیدجمال الدین افغانی وغرب ]می باشد که درسال های اخیر بچاپ 

 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 bySheikh Jameil Ali New Delhi 2002 P 20 [ 
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حیدرآباد به ککلته خواستند. سید  -باید یاد آورشد که این تصادف در زمانی اتفاق افتاد که سید را انگلیسها از دکن 

درحیدرآباد مصروف اصالح سستم تدرسی مسلمانان بود، وبرای شان اعالم داشت که مسلمانان عالوه برآنکه متوجه 

علیمی خود گردند باید متوجه حفظ وحراست از زبان هندوستانی یا زبان اردو دکنی نیز باشند تا آنرا مانند زبان سستم ت

فارسی با الثر تحریکات و توطیه هایانگلیسها ازدست ندهند. سید درک کرده بود که انگلیسها باچه نیرنگ نخست زبان 

د در دهه سی قرن نوزده ملغی اعالن کردند، وی میدانیست که فارسی را که گویا زبان هندوستانی جانشین آن می گرد

اکنون انگلیسها در پی این استند تا زبان هندوستانی را که با رسم الخط عربی نوشته می شد نیز به یک زبان دیگرچون 

ید افغانی ولی س انگلیسی ویا هم هندی با رسم الخط دیوناگری تعویض نمایند . طوریکه درآخرکارباتقسیم هند چنین هم شد.

درهمه نوشته ها و دیدارها با مسلمانان هند روی این مساله بحث های جدی را در زمان که در شهر حیدرآباد بسرمی برد 

 انجام داد. نویسنده یادشده درهمان اثر خود به موضوع احضار سید به کلکته نیز اشاره ی 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[ 

ی که عالمه سید درککلته بسرمی برد وجود داشت؟ باید به عرض رسانید که جایی دوم: آیا جایی بنام] البرت هال ]در زمان

 به این نام در زمان سید جمال الدین افغانی وجود نداشت. آنچه بنام البرت هال معروف گشته است 

ز]معروف هواصآل این منطقه اکنون درجوار پوهنتون کلکته موقعیت دارد که سالهای اخیر بیشتربنام کوچه ]اندین کافی 

بوده است که تا کنون نیز این نام را ازدست نداده است . نویسنده بنگالی کرشنا دتتا 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 e- Aliy,  -ت بنام] مدرسه عالیه درمحلی که سید خطابه هاش در دودهه ی آخیر قرن نوزدهم ارایه کردهاس

م دربنگال اساس ۱۷۸۰گورنر جنرال فورت ویلیام درسال  warren Hasting]یاد می شد این مدرسه انگلیسی را–

گذاشت تمام دروس وقوانین واصول آن بزبان فارسی که تا آن دم این زبان ازموقف رسمیت اش درهندوستان باز نمانده 

د.زبان عربی نیز بخاطر که با تدریس علوم اسالمي رابطه ی نزدیک داشت درسستم تدرسی این بود نشروپخش می ش

مدرسه جایگاه دومی خودرا داشت. حکومت کمپنی شرقی درآن زمان به کسانی که با زبان های فارسی ، عربي و انگلیسی 

اشت. درین مدرسه عالوه برآن که مسایل آشنا بودند ویا یاد میداشتند بخاطر اجرای اهداف استعماری خود اشد ضرورت د

اسالمی را تدریس می شد شماری از مضامین سکیولررا نیز در مفردات تدرسی جاه داده بودند. فارغان این مدرسه که 

اکثریت شان به درجه مولویان و مفتیان می بودند بعدازتکمیل آن دربخش های مختلف برکارهای گوناگون درحکومت 

ند. درپروگرام تدرسی این مدرسه تدریس و آموزش زبان فارسی] البته به شیوه ولهجه دري افغانی نه کمپنیگماشته می شد

فارسی ایرانی ]نسبت به زبان عربی اهمیتداشت. باید یاد آوری شد که این مدرسه از هرلحاظ یک مدرسه انگلیسی بود که 

همین مدرسه بود که بعدآ انگلیسها خوشبینانه تالش بخاطر انجام وظایف خاص از آن استفاده می گردید تا ثیرات موثر 
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کردند تا درنقاط دیگر هند شمالی نیز دست به ایجاد چنین بنیادهای مذهبی مانند دیوبند وغیره برند که تا اندازه ی درین 

بدیل شان تکارخود موفق نیز گردیدند ولی دیری نگدشته بود که همین مدارس به کانون های اانقالبی و مقاومت علیه خود

 گردیدند. 

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

Warren Hastings  

]بود که کار سرپرستي وسمت دهی این نهاد را تا Dr. A. Sprengerاولین مدیر این مدرسه مرد عیسوي مذهب بنام ]

نظرداشت موثریت مدرسه ها وایجاد سستم جدید تعلیمی برای هند پروگرامهای گسترده به عهده داشت .با در ۱۹۲۷سال 

ی حکومت هند بریتانویبخاطر تقویه پایه های نظام اسعماری شان درهمین موقع زیرکار گرفته شده است 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 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 

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

ازین طریق درقدم اول دربنگال انجام داد . کارکرد ها و تالش های مداوم این مرد اگر برای استحکام قدرت بریتانوی 

یم بود که دوگروه عنعنه پسندان وتحول طلبان را ببارآوردند وبعدآ مهم بود درعین زمان همین پالیسی حکومت فورت ویل

به اختالفات شدیدی میان این تحول طلبان و وعنعنه پسندان مربوط به تمام مذاهب موجود درهند دامن زدند . این دوگرایش 

پسندان وعصری گرایان نووکهنه دریک زمان میان هندوان ، مسلمانان وبودیستان بوجود آمدند وجنگ جدید میان عنعنه 

درسراسر هندوستان هنگامه ی را برپا کرد . میان مسلمانان نیز باالثرهمین پالیسی دوگروه رقیب ایجاد شدند که سرنخ 

یکی شان بانام وهواخواهان عالمه سید افغانی ودیگری هم بانام سر سید احمد خان ارتباط میگرفت. سید افغانی چنانکه 

د آوری شد براین تاکید می کرد که سستم تعلیمي موجود را باید مطابق خواسته های عصراصالح درالی این مقاله نیز یا

کرد تاشرق از شر استعمار که اکنون به این بهانه ساحه نفوذ وقدرت خودرا دوام ببخشید رهایی یابد ، اما درمقابل سرسید 

نظام جدیدی تعلیمی غرب در هندوستان گردید. باین طرح افغانی درتقابل قرارگرفت وعمآل در جستجوی وجابجا سازی 

سید احمد خان درضمن این اقدام خود اصل مخالفت با انگلیسها را نیز کنار گذاشت وآن مبارزه که بنام مقاومت علیه 

 انگلیسها وبنام آزادی هند ودرمجموع شرق براه افتاده بود آنرا 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 
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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 [ 

و اما سید افغانی و هواخواهان اش علیه این نظر سید احمدخان قرارگرفتند وهرنوع همکاری و تبعیت فرهنگی وسیاسی 

شرق مردود شمردند. واین سلسله سالها حتی بعداز وفات سید افغانی نیز درهند با استقبال غرب را تا سپیده دم آزادی 

پیگری می شد. ولی درضمن اینکه هواخواهان خود را داشت مخالفان خود را نیز داشت وحتی شماری ازمسلمانان هند 

نتقاد قرارمی دهند ومی گویند درحال حاضر موضعگری سید وهواخواهان اش را بخاطر ارایه همین نظرزیر ذره بین ا

که سید با آنکه خالف تمدن نبود باید مانند سرسید احمدخان علیه غرب و تعلیم تربیه غرب قد علم نمی کرد اگرسیدافغانی 

سیداحمدخان را همراهی وتشویق می کرد اکنون مسلمانان شرق باین روز بدی که باعدم درک اهمیت تعلیم و تحصیل 

 ه اند نمی شدند . علوم دست گریوان شد

به هرصورت کار مدرسه عالیه ادامه داشت بعداز سپرنگر شمس العلما خواجه کمال الدین احمد کارش رابحیث اولین 

سرپرست مسلمان این مدرسه آغازکرد که طبق معمول کادرهای اسالمی را برای ضرورت نظام بریتانوی را نیز تربیه 

ای سید افغانی که دراکثر نوشته های نویسندگان افغان وغیره بنام]البرت هال]رقم می کرد. مدرسه عالیه یا ستیج بیانیه ه

یافته است بعداز تجزیه هند ازشهر کلکته به شهر داکه انتقال گردید ودرآنواال نیز همان پروگرام تعلیمی خود را ادامه داد 

 دیش و پاکستان ازجمع فارغین این بنیاد اسالمی که تا کنون نیز دوام دارد . شماری زیادی از سرشناسان ودولتمردان بنګله

  بوده اند.]بخاطرمعلومات زیاد میتوانید به سایت این مدرسه که اکنون بنام مدرسه عالیه داکه شهرت دارد مراجعه کنید]

 پایان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 و شده تأسیس ۱۹۶۹ سال در موسسه علمی این. است نو دهلی در دولتی هایدانشگاه از یکی نهرو لعل جواهر پوهنتون

 .دارد هند دولتی هایپوهنتون  میان در را دوم رتبهاز لحاظ سطح کته گوری 
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 جرجی زیدان }جریدۀ الهالل{

  «سراج االخبار » سلسلۀ مشاهیر افغانستان 
 م] 1916سپتمبر  13هجری خورشیدی] ] 1295سنبله  22شمارۀ سوم، سال ششم ]

 }السید جمال الدین{

 ترجمه سلطان محمد کابلی         

اعصار بر اعصار همى گذرد و حضرت انسان برحالت وکیفیت خود مبتال و هرمتنفس برکار و باری و هرشخص بر 

ضروریات و محتاج إلیه خویش منهمک و مشغول مى باشد . کسى خبری نمى دارد که در پس پردۀ دنیا، چیزی دیگر هم 

اول ایام اشخاصى که درگشودن لفافه سر به مُهر فطرت و افشاکردن سِرهای است یا نى ! حتى که به مقتضای وقت و تد

مخفى قدرت دستگاه، قدرت و ودیعت یافته اند، از قفای پرده برصفحه تماشاگاه فطرت ظهور نموده ، مخلوقات خدا را از 

که سانحات و واقعات خواب غفلت بیدار و محو حیرت مى سازند، بعد از آن چشمان مردمان واز مى شود و مى دانند 

سلۀ علت و درِسلک سل –بلکه هریک برحقیقتى مقصور  –فطرت را که هیچ و سرسری مى پنداشتند ،بیکار و رایگان نى 

و معلول منسلک و مفطور مى باشد. به طوری که هیچ یکى را نه زیانیست و نه نقصانى. همچنین مردمان قطب علم و 

جانب علم طبیعى توجه مى رانند و پرده های جهالت و کسالت را دریده، در قعر نور عالم مى نامند ، از ایشان بعضى 

 دریای حکمتها، غوطه زنان راه ایجادات و انکشافات را صاف و وسیع مى کنند . 

بعضى از آنان طرف علوم عقلیه عنان عاطفت را مى گردانند و قواعد صحیحه و دالئل ساطعه و براهین قاطعه آن را 

ند تا که از برای کاری که آفریده و خلق شده است کاریگر و مؤثر آید، باید دانست اشخاصى که ذکر شان منضبط مى کن

در باال رفت بعد از عصرها ، ظهور مى یابند ، قدرت خداوندی گاهى چنین فیاضى و بخشش نکرده است که چنان مردمان 

 ا کند. عجیب و غریب را در هر عصر و هر ملک بر سبیل تواتر و پیهم پید

وقتى که شخصى متصف به صفات باال پیدا مى شود، تا مدت مدید و زمان بعید، امت ها و گروه ها برنقش قدمش، قدم 

مى زنند تا آنکه به سبب امتداد زمانه و جذبات و خواهشات نفس پرورانه باز از شهراه معرفت و جادۀ طریقت منحرف 

سرگردان برایشان و بدسامان مى شوند که باز یک مرد خدا ظاهر مى شده، به وادی عطالت و میادین بطالت، هائم و 

گردد که در الشه های بیجان و کالبدهای تعفن نشان انسان ، روح حیات و نماد عیش و انبساط مى دمد و چشمان خواب 

مردمان باز  پیمایان را به ترشح آب رحمت واز مى نماید . همچنین على سبیل التراخى هنگامى که گمراهى وکجروی را

اختیار کنند و عفونت و افسردگى در اجزا و اعضاء شان پدیدار گردد، یک مرد دیگر مى آید و عالج و معالجه امراض 

فاسده ایشان را کرده برخیاالت خزعبالت ایشان، آب سرد مى ریزد و عندیات و مظنونات ایشان را که باعث اختالل 

مانند خط باطل گل مى کند ، من ابتداء الى یومنا هذا همین سلسله بال تغیر و انتظام مواد سیاسى و روحانى ایشان است، 

 تبدل به یکسان و یک قرار جاری و ساری است 

حکمای نامى خطۀ یونان مثال سقراط و افالطون و ارسطو و غیرهم و نیز از خطۀ عرب و فارس و روم خیلى فالسفه 

،هویدا گردیدند، قضایای معقولى و روایات منقولى را با حسن وجوه را که در فضلیت و عظمت مستغنى از شهرت بودند 

پالیده و مالیده، ثمین را از غثین و رزین را از کهین جداکردند. همین مردان خدا بودندکه از چراغ شان تا این دم چراغها 

ندازه و معلوماتش واقف روشن گردید؛ لیکن رضا و اراده ذات حق سبحانه و تعالى را ادراک کردن از بس مشکل و با ا

گشتن عقده است الینحل. احیاناً چنان مردمان روشن ضمیر و عالى خیال ذکى و فهیم پیدا مى شوند که به خیال مى رسد 

که هرچه بخواهند خواهندکرد و هر اراده که ببینند به تمام خواهند رسانید و هیچ کدام موانع و عوایق ایشان را از مقصد 

خواهد بود، مگرچند اسباب این چنین مجتمع مى گردد که تخمى که مى خواهند بکارند، نمى گذارد که شان مانع و حائل ن

سرسبز و نهال گردد. بالفرض اگر نهال گشت درخت و اگر درخت شد ثمردار گشتن ممکن نخواهد بود ، چون که اندازۀ 

و اخذ مى شود ؛ لذلک بسیار مردمان پیدا کار هر شخص به آن فواید و بهبودی هایى ملحوظ است که از آن کار منتج 

شدند که زمانه بنا بر کماالت و احساناتى که داشتند با ایشان به مروت و مواسات پیش نیامد و نه کماحقه تعظیم و تکریم 

در حق شان ادا کرد. همچنان اوراق تواریخ از تذکره و محامد ایشان چون بیاض بى نمک، سفید و خالى ماند ، پس بجنسه 

همین کیفیت به آن شهیرترین فلسفه دان و خطیب و فیلسوف افغانستان ملحق گردید که اسم مبارکش عالمه سید جمال الدین 

افغانى بود، مادامى که این نامور زنده و به قید حیات بود، بطل فلسفه و رکن اعظم سیاست دانسته مى شد ، زمانى که 

ه تصنیفى به طریق یادگاری از خودگذاشته ، با این همه در عظمت و شوکت وفات نمود، نه کارش با انجام رسیده بود و ن
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و جاللت این مرد بادیه پیمای طریقت این وجه که تصنیفى و تألیفى نگذاشت، کسری یا خللى نرسانیده است ؛ زیرا که 

سفه و ه و خوشه چینانش فلسقراط که قدوه فلسفه دان یونان زمین بود ، هم کتابى و یادداشتى نگذاشته بود ، لیکن تالمذ

خیاالتش را حفظ و صیانت نموده، کتابهای بسیاری برآن تصنیف و تألیف نمودند که تا این دم به طریق تذکار ادبى و 

یادگار علمى نسالً بعد نسل موجود و در دست های مردمان متداول است . پس تعجب ندارد که شاگردان عالمۀ دهر 

چنین کنند، خیاالت و مقوالتش را به صورت کتاب تدوین داده، ابنای جنس خود را عموماً و سیدجمال الدین افغانى نیز هم

 افغانستان را خصوصاً موقع تشکر دهند. 

 15(ع 1839هجری مطابق سنه  1254)نسب وپیدایش و تعلیم عالمه : نام پدرسید جمال الدین، سید صفدر بود، در سنۀ 
ت تولد گشت ، سلسله نسبش تا محدث شهیر ترمذی رسیده، در حضرت امام حسین در قصبه اسعدآباد که از دایرۀ کنر اس

 ختم مى گردد . خاندانش در مضافات کنر آباد است، خیلى معتقدبه و موثوق علیه افغانان مى باشد. 

را  دادتسلط این خاندان تا زمان دراز برجایداد بزرگى وسیع بود، مگر اعلیحضرت امیر دوست محمد خان مغفور آن جای

ضبط کرد و سید صفدر و برادرانش را حکم دادکه در دارالسلطنت کابل جنت تقابل، سکونت اختیار کنند .. در آن وقت 

عمر عالمه سیدجمال الدین هشت ساله بود . سید صفدر درتعلیم و تربیت اش جد و جهد بلیغ نمود چون که عالمه از آوان 

متداوله و مروجه افغانستان درسن هژده ساله گى عبور کرده، فراغت گرفت صباوت ذوق سلیم و ذهن رسا داشت از علوم 

در صرف و نحو، تاریخ و جغرافیه، تفسیر و حدیث، فقه وکالم، تصوف و سلوک، منطق و فلسفه، طبیعیات و الهیات، 

 حساب و جبر و مقابله، ریاضى و هیئت ، طب و تشریح باهر و ماهر و به درجۀ کمال رسیده بود. 

هندوستان و حجاز : بعد از فراغت علوم جانب ملک هند راهى شد . سید یک سال و چند ماه در این ملک بماند و سفر

علوم ریاضى را از سر دوباره به طرز یورپ آموخت بعد از آن با اراده حج بادیه پیمای حجاز گردید، هنگامى که در 

این سفر ازهرجائى که مىگذشت از حاالت و کوایف آن غدر برپا شد در عیسوی1857د، در هندوستان در سنۀ مکه رسی

 ، کماینبغى خود را واقف مى گردانید . 

کوایف سیاسیه : چون سید جمال الدین از سفر رجعت نموده در خاک افغانستان رسید، اعلیحضرت امیر دوست محمدخان 

کشى کرد و عالمه همرکابش بود تا مغفور در شمول اراکین سلطنت منسلک گردانیدش ، بعد چندی امیر بر هرات فوج 

محاصره هرات در قلعه همراه امیر بود ، تا آنکه امیر انتقال نمود و هرات هم فتح گردید بعد از انتقال اعلیحضرت امیر 

ع اعلیحضرت امیرشیرعلى خان برتخت حکومت جلوس نمود  1864موافق سنه  16ـ  1280دوست محمدخان درسنه 

مسمى به محمد رفیق خان خیلى حیله اندیش و فتنه انگیز شخص بود ؛ امیر شیر على خان را وزیر امیر شیرعلى خان 

آماده ساخت که برادران خود را قید کند ؛ ورنه با اطمینان برتخت نخواهدماند ؛ زیرا که برادرانش نیز به چنگ آوردن 

                                                           
شمار زیادی از نویسندگان اعم از افغانى ، ایرانى ، مصری، ترکى و سایر کشورها از جمله جرجى زیدان ، در  ــ 15

م درج میکنند. با درنظر  1839مى نگارند ؛ اما سال میالدی آن را  1254حالى که سال تولد سید را به حساب قمری 

 م ، سال تولد موصوف است.  1838ه صورت یقین سال قمری تولد شده است ، بناء ب 1254داشت اینکه سید در شعبان 

شعبان آن سال  29م و  1838اکتوبر  20قمری برابر است با  1254قابل یادآوری است که روز شنبه اول شعبان سال 

هجری خورشیدی  1217م که این زمان با برج های عقرب و قوس سال  1838نوامبر  17برابر است با روز شنبه 

   فاضل برابری مى کند.

یا معاشر :» م است ؛ زیرا امیر دوست محمد خان طوری که بر لوح قبر او چنین حک گردیده است  1863دقیق ــ   16

االشراف قد شرف على نیر السلطنة اْلنکشاف حیث وجه عنان التوجه من دار الغرور الى فضاء عالم النور االمیر االعظم 

بالسیف و السنان قامع اساس الظلم والبغي و العدوان، عمدة الملوک وزبدة  والمولى االکرم االفخم مالک سریر الحکومة

السالطین والخواقین ناظم قواعد الجمهور بالراي الصائب کافل مهام االنام بالفکر الثاقب مروج الملة الحنفیة البیضاء مؤسس 

یر دوست محمد خان، طیب هللا بنسائم السعادة معاهد الشریعة الغراء، ناصر عباد هللا، حامي بالد هللا االمیربن االمیر، ام

ثراه و... بسحایب المغفرة مثواه وکان انتقاله الى مسارح الجنان و خروجه من الجب العنصري الى مصر لقاء الرحمن، في 

جه ذوالح 23در « الثالث و العشرین من شهرذي الحجة الحرام شهور سنة تسع و سبعین و مأتین بعد الف من هجرة النبویة 

م درست 1864م ، بناء تاریخ درج شدۀ  1863جون  11هجری قمری وفات نموده است که برابراست با  1279سال 

   نمى باشد. فاضل
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عظم خان، محمداسلم خان و محمدامین خان تخت حکومت سعى بلیغ خواهند نمود. در آن روزها سه برادران امیر، محمد ا

درهرات بودند . عالمه سیدجمال الدین سیاست پرمضرت وزیر بدتدبیر را حس نموده به رفاقت و پشتى محمد اعظم خان 

برخاست که دفعتاً شاهزاده گان را معلوم گشت که امیر شیرعلى خان و وزیرش در پى گرفتاری مایان مى کوشند همه 

جا گریخته در عالقجاتى که درحیات پدر، حکمران بودند، آمدند پس در تمام ملک آتش حرب و ضرب گى ایشان از آن

درگردی د و شراره های فتنه و فساد به دستیاری هوای وزیر دیو مرید، در چارسوی مملکت افغانستان مشتعل گردید. 

ن خان ]فرمان فرمای دولت خداداد افغانستان بعد از جنگ بسیار شهزاده محمداعظم خان و برادرزاده اش شهزاده عبدالرحم

جنت آشیان ] مظفر و منصور آمده برکابل قبضه کردند ، بعد از این پدر شهزاده عبدالرحمن خان را که در غزنین بندی 

بود، رها کرده امیر افغانستانش ساختند؛ لیکن غالباً بعد از یک سال رخت رحلت بربست. بعد از وفات اعلیحضرت امیر 

چون که عالمه سید جمال الدین  17 د افضل خان، برادرش محمد اعظم خان بر مسند امارت افغانستان جلوس نمود.محم

از ابتداء درپشتى وتایید محمد اعظم خان مى بود از این سبب در دربار امیر محمد اعظم خان، خیلى رسوخ و جایگاه 

یش اعتماد وثوق مى داشت و امور معضالت سیاسیه و یافت، حتى که برعهدۀ وزارت عظمى ممتاز گردید و بسیار برا

ملکیه بر رأی متینش فیصل و انقضا مى یافت . اگر تا آخر، همین وتیره جاری مى بود، الریب از برکت رای عاقالنه و 

 دتدبیرکن»حکیمانۀ عالمه سیدجمال الدین ، امیر محمد اعظم خان یک پادشاه مستقل و محکم مى گردید، ولى به مصداق 

در دل امیر از سوی اقارب و اعزۀ عالمه یک سوء ظن و گمان بد نشو و نما یافت و انجامش با « بنده، تقدیر کند خنده

این جا رسید که عنان امور سلطنت را از دست اقتدار عالمه رها کرده، به دست پسران جوان ناتجربه کار خود دادکه از 

بلد و سراسر ناآشنا بودند. مثالً شهزاده که حاکم قندهار بود بدین خیال  لخت نا امور خفایا و انتظام زوایای سلطنت یک

ناپخته که به جز هرات دگر چیزی در قبضه شیرعلى خان نمانده است ، چه عجب که فتحیاب گردم و در نظر پدر، به 

ن تاخت و نسبت برادران دیگرسرخ روی و سرفراز گردم و شیر على خان هم در هرات است یکایک بر شیرعلى خا

حمله کرد، هنگامى که شهزاده در هرات رسید، دلش ازشجاعت و بسالت الیعنى در جوش آمد و چند نفر از فوج خود 

علیحده کرده، خواست که به معیت این چندی، خود را در صف شیرعلى خان بزند و همچنین کرد. از جرأت و شهامت 

یافت، نزدیک بود که رو به گریز نهند که ناگاه نظر سردار و دلیری اش در صف لشکر شیرعلى خان، خلل و رخنه ره 

یعقوب خان که سپه ساالر فوج پدر خود بود، بر او بیفتاد و به فراست دانست که شهزاده از فوج خود جدا مانده است، از 

هزاده خام رأی ناتجربه کاری و خام کاری شهزاده فائده اخذ کردن مناسب دید و با جمع کثیر بر شهزاده حمله آورد و ش

گرفتار گشت. پس گرفتاری شهزاده همان بود و گریخت فوج قندهاری همان، ازین فتحیابى غیرمتوقع امیرشیرعلى خان 

شیر شد و بر قندهار فوج کشى نموده، آخرش برآن قبضه کرد پس از نار حرب و ضرب که در چهار اقطار ملک مشتعل 

رس ؟ دولت انگریزی برحمایت اعلیحضرت امیر شیرعلى خان برخاست، گشته، به خانه جنگى ها مبدل گردید، هیچ مپ

تمام امرا و وزراء و اراکین اعلیحضرت امیر محمداعظم خان را جدا کرده گمنام کردند، باالخر بعد از کشت و خون 

 بسیار امیر شیر على خان برتمام افغانستان تسلط یافت و حمکران مستقل نامزد گردید . 

 ان و برادرزاده اش شاهزاده عبدالرحمن خان ترک وطن گفتند. شاهزاده جانب بخارا و امیر جانب ایرانامیرمحمداعظم خ

شهرکابل موجود بود. لیکن امیر شیرعلى خان یک به یک ، بر او دست تعدی دراز کردن نمى توانست ؛ زیرا که خاندان 

ستند . امیر شیرعلى خان را این اندیشه دامنگیر عالمه را تمام مردمان افغان ذی حرمت و عزت و بسیار بزرگ مى دان

بود که اگر عالمه را در معرض عتاب و تادیب آرد، مبادا که مردم افغانستان سرکشى و غدر انگیزند ؛ ولى خار این 

خیال در دل امیر هر وقت مى خلید که به هر حیله و فریبى که دست دهد ، عالمه را به زودی ته تیغ خون آشام خود 

عالمه نیز این خیال محال امیر شیرعلى بب و علت این کار آگاهى نیابند.ند، به طریقى که افغانان به هیچ نوع از سغلطا

خان را پى برد و سالمتى خود را در این دید که وطن عزیز خود را که خیلى انیس و دوست مى داشت وداع گوید . 

محمداعظم خان راه ایران نرود ،زیرا که در آن وقت امیر  چنانچه به قصد حج اجازت طلب کرد، امیر بدین شرط که از

ع طرف  1869هجری مطابق سنه  1285اجازت داد ، عالوه این شرط را قبول کرد و در سنۀ  در ایران زنده بود

 هندوستان رجعت نمود. 

مقدمش فروگذاشت قیام هندوستان و مصر : چون عالمه سید جمال الدین وارد هند گشت، انگریزان در احترام و خیر 

نکردند ، ولى در هندوستان درنگ قیامش را به نظر استحسان ندیدند و اجازت ندادند که تا عرصۀ دراز در هندوستان 

سکونت پذیرد. مادامى که در هندوستان بود علما را نیز بالکسى که ازجانب انگریز مقرر بود رخصت نبود، تنها با او 

                                                           
م در قاهره به چاپ مى رساند، امیر عبد الرحمن خان  1897حینى که جرجى زیدان مقاله اش را دراول اپریل ــ   17

 پادشاه افغانستان بود. فاضل 
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ازیک ماه زیاده، قیام نتوانست و بریک آب گوت سرکاری از ساحل هند در بندرگاه مالقات کنند. به سبب این مشکالت 

سویز رسانیدندش . در مصر بیشتر از چهل روز قیام نکرد، در این اثناء جامع ازهر را نیز به نظر نقادانه دید که در 

سگاه علوم عربیه بوده آمده است. قاهره یک دارالعلوم بسیار با تزک و احتشام و قشنگ و قدیم است و از زمان قدیم در

طلبای شامى که در آن ایام برای تحصیل علوم، گرد آمده بودند، با عالمه خیلى اظهار مودت و موانست کردند و درمکان 

خاطر و کرده، جانب قسطنطنیه روانه شد.  عالمه برای تحصیل علوم مى آمدند. باالخر اراده حج و سیرحجاز را ملتوی

رسید، بعد از چندروز در قسطنطنیه با وزیر اعظم سلطنت عثمانیه  18 وزیر اعظم : چون در قسطنطنیهمداراتش با 

مالقى شد، وزیر اعظم علم و فضل ابن صاحب کمال را دیدند در پیش او گرویده و حتى الوسع در نواز شات وخاطر و 

ش سعى بلیغ و جهد مستطیع را اظهار کردند مداراتش کوتاهى نکرد، همچنین وزرا و امرای دیگر نیز درتعظیم و اکرام

. صیت علم وکماالتش در اندکى در تمام دار الخالفة منتشر گردید، تا وقتى که در قسطنطنیه بود، نه طرز معاشرت ملکى 

خود را و نه پوشاک قومى خود را بدل کرد،گویا که زبان و عاداتش از زبان و عادات ترکان اجنبى بود. لیکن ترکان در 

ایش لیاقت علمى و شرافت اخالقش به حد رطب اللسان مى بودند و در طول لیالى و ایام مانند یک پروانه سراپا سوخته ست

در ضیای علم او مجتمع گردیده، از صحبت با برکتش فیض های مى بردند . هنوز شش ماه تیر نشده بود که رکن مجلس 

ی و طمانیت و آزادی ادا کرد، چونکه خیاالتش نسبتاً با رأی ترکان تعلیمات مقررگشت، حق رکنیتى را نهایت به دیانت دار

غایت بلند و ارفع بود، بناء علیه ترکان رأی و ایراداتش را به نظر پسندیدگى مى دیدند تا هم هر رأیى که در مجلس پیش 

رکان ، دایرۀ مضامین را مى کرد، بر آن با استقالل و ثابت قدمى قایم مى بود . عالوه مى خواست که در صیغه تعلیم ت

زیاده وسیع و گشاده گرداند، چنانکه از برای این مقصد طریق چند نیز پیش کرد ، لیکن دوستانش به رای او اتفاق نکردند 

ع  1871هجری مطابق سنه 1287و شیخ االسالم هم چیزی ناخوش شد . مهتمم انتظامیه دارالفنون درماه رمضان سنه 

درسه مزبوره برای ترغیب صنعت و حرفت یک لکچر، دهد. عالمه خیلى عذرها پیش کرد درخواست کرد که در م (19)

  که من از زبان ترکى نابلد و تحریری یا تقریری نمى توانم ،

مگر عذرش را قبول نکردند. افسر اعالی دارالفنون و احبابش به حدی اصرار بر اصرار کردند که آخر کار یک لکچر 

فت تیار کرد و بیشتر از این که لکچر دهد از نظر چند عاقالن و افسران اعال، لکچر خود از برای ترغیب صنعت و حر

را گذراند، آن را خوب پسند کردند و بسیار تعریف وتوصیف عالمه را ستایدند . وقتى که ازبرای سماعت لکچر مقرر 

و هجوم شد که جای موی گذاشتن نمى  بود هزارها نفر جانب دارالفنون روان و دوان به نظر مى آمد ند . چنان ازدحام

یافتند . درین مجلس یک جم غفیر از علماء و وزراء و امراء موجود بودند و وزیر اعظم دولت علیه عثمانیه نیز نشسته 

بود و تمام ادیتران و نامه نگاران اخبارها موجود بودند که دفعتاً عالمه سیدجمال الدین افغانى برای لکچر بر استک ] 

] برامده به آواز بلند، لهجه پر رعب لکچر دادن شروع کرد . در آن وقت از این جانب تا آن جانب هر قدرحاضرین استیج 

وسامعینى که موجود بودند ، چنان خاموش و بیحس و حرکت بودند که گویى برسرایشان ابابیل آشیان نهاده است . این 

ى، صدای شادباش و خوش باش بر مى آمد ، هر چند که عالمه لکچر این قدر فصیح و مدلل و پر اثر بود که از هر دهن

لکچرخود را دیر ختم کرد، لیکن کسى نبود که دل برداشته و مانده شده باشد ؛ زیرا که آواز پرجوشش مستریحان خواب 

اپ کرده چ غفلت را بیدارکننده و بالغتش درقالب مردگان، روح دمنده بود، وقتى که مدیران اخبارات کیفیت این جلسه را

شایع کردند نوشته بودندکه : "عالمه سید جمال الدین از لکچر پر اثر خود و از آواز سحر پرور خود هریک عالم و جاهل 

                                                           
مى باشد که از نام فرمانروا یا قیصر  Constantinople؛ واژه معرب Constantinopolisقسطنطنیه به التین ــ  18

مؤسس این شهر اخذ شده است . قسطنطین یا کنستانتین، نخستین امپراتور روم شرقى است که آیین « کنستانتین»روم 
نام خوییش را بر آن اطالق کرد و قرن ها پایتخت روم مسحیت را مى پذیرد و پایتخت خود را به این شهر انتقال داد و 

شرقى یا امپراتوری بیزانس بود ، مسلمانان بارها بر این شهر به قصد فتح آن یورش بردند ، اما پیشرفتى نداشتند ، حتى 
روزی ابو ایوب انصاری از اصحاب پیامبر بزرگ اسالم در پای دیوار این شهر شهید شد و آرامگاهش در استانبول ام

م فتح کرد و جزء امپراتوری عثمانى و یکى  1453قرادارد تا این که محمد فاتح امپراتور عثمانى این شهر را در سال 
از شهر ای جهان اسالم گردید و حتى نامش هم اسالمبول یعنى اسالم گذاشته شد و کلیسای مشهور ایاصوفیای آن به مسجد 

ت. در جمله اصالحاتى که مصطفى کمال اتاترک مؤسس ترکیه نوین انجام داد؛ بزرگ جامع با افزودن مناره ها تغییر یاف
   م از اسالمبول به استانبول بود. 1930تغییر نام این شهر در سال 

  

م ، درج دقیق تاریخ میالدی ، از نزد جرجى زیدان فقید اشتباه شده 1870برابراست با دسمبر  1287رمضان ــ  19

 است. فاضل 
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را که در آنجا موجود بودند، مبهوت و مسکوت ساخته بود هر متنفس سحربیانى و آتش زبانى او را ثنا و تعریف مى گفتند 

خاستند، اثر دالیل متین اورا در دل خود محسوس مى کردند، ولى نفری چندی این . حضار جلسه چون از مجلس بر مى 

چنین هم موجود بودند که خیاالتش را مرغوب نمى داشتند ؛ زیرا که خیاالت عالمه از خیال های عامى ایشان اعلى و 

ز د جمال الدین کمر بسته بود نیارفع بود. نرم نرم خیاالت او به طور تذکره پیش شیخ االسالم که از اول امر برخالف سی

رسید. این شخص باب عالى را آماده کرد که عالمه را از ملک جال و نفى کندپس باب عالى یک فرمان به نام عالمه بدین 

منوال جاری ساخت که از برای چندماه از بالد عثمانیه بیرون رود تا که تالطمى که ازخیاالت و مقوالتش در میان عوام، 

 ست ، ساکن شود و مردمان ذکر آن را فراموش کنند. بعد از این اگر خواهد مى تواند که پس بیاید . پیدا شده ا

سوار شده جانب مصر راهى  ع بر جهاز 1871مارچ سنه22هـ مطابق  1288بنابرین عالمه به تاریخ یکم محرم سنه 

 گردید. 

و سیاحت به مصر آمد و هیچ ارادۀ قیام نداشت. از قیام دوباره در مصر : این دفعه عالمه صرف از برای تفرج و سیر 

مالقات رو داد . پاشای ممدوح در دالسائى واطمینان کلى عالمه یک کوشش فوق العاده را  (20) اتفاقات با ریاض پاشا

آشکار نموده و مبلغ یک هزار قرش ماهانه از برای عالمه مقرر کنانید و به عوض این مواجب هیچ کار و خدمتى از 

ید . یک جمع زیادی از طلباء عالمه گرفته نمى شد . به سبب رسیدن وظیفۀ سرکاری از برایش قیام مصر البدی گرد

 برای اکتساب علم به درگاهش حاضر مى شدند و علم کالم، تصوف، فقه و فلسفه از عالمه مى آموختند. 

تمام طلباء، طریقۀ تدریس عالمه را خیلى پسند مى کردند و حسن لیاقت و مهارت خدادادش را تعریف و توصیف مى 

ر حلقه تعلیمش شرکت کردند و در چهار سمت مصر شهرتش تنشیر یافت . عالمه گفتند، رفته رفته یک انبوه کثیر طلباء د

محض ترقى ذهنى و عقلى متعلمین خود را مرعى نمى داشت ؛ بلکه مى خواست که طلبای مصر در انشاء پردازی عربى 

ون کمالیت مضم و مضمون نگاری دستگاه کامل را مالک گرداند تا که بر سر سخنى و مسئله {ای}که پیش آید به غایت

نویسند و ملکه قادر الکالمى یابند. در این ایام هر قدر مضمون نویس و انشاء پردازی که در احاطه مصر موجود اند و 

مصنفین که تصانیف شان قبولیت خواص و عوام را مالک گردیده است و مضامین نگار اخبارها که مایۀ عزت و شهرت 

تلمیذ و شاگرد عالمه اند. این یک امر عجیب در عجیب است که یک شخص افغان یافتند ، به ذات خودشان یا بالواسطه 

از سرزمین افغانستان که عربى زبان مادری او نیست، در مصر آمده کسانى را که زبان مادری ایشان عربى مى باشد، 

ود. وقتى که شهرت مضمون آفرینى و انشاء پردازی عربى آموخت و درکالبد مردۀ ایشان روح فصاحت و بالغت نفخ نم

عالمه در مصر و اقطارش بلند گردید هر طرف شاگردانش به نظر مى آمدند. بعضى از علمای تنگ ظرف و سبک خیال 

که همیشه پابند اقدام بنده گان خدا گردیده آمده اند، در دل شان بار حسد و عداوت درگردید و این الزام بر او بستندکه 

حاالنکه بعض فقهاء تدریس فلسفه را حرام گردانیده و نیز این که عقائدش از شریعت  عالمه کتب فلسفه را سبق مى دهد

مقدسه میل و انحراف دارد، این اصطخابات و زماجر را عموماً جهال برداشتند، لیکن کسانى که از عقائد عالمه به خوبى 

هیچ متأثر نگشتند و نه عزت عالمه از  آگاه بودند و خیالش را خوب مى شناختند، از این چنین افواه و واویالی جهال،

نظر ایشان چیزی کم گشت . اگر چه این عمارات عالمه را هیچ نقصانى نرسانید، مگر یک علت دیگرچنان ظاهر گردید 

که مجبوراً عالمه به ترک و واگذاشت مصر مجبور گردید، کیفیت این سانحه چنین است که عالوه از این که طبیعتش 

و حرفت میالن بسیار داشت، جانب امور ملکى و سیاسى نیز رجحان تمام داشت. عالمه هرگز جانب علم و صنعت 

روادار این نبود که حکومت اجنبى را در مملکت مصر مداخلت یا تصرفى باشد، چرا که مى دید یک سلطنت اجنبى و 

هذا این چنین معامالت را برای بیگانه از فرنگستان آمده در امور سیاسى مصر، قبضه و اختیار خود را مى نشاند ؛ ل

مصر مفید نمى دانست، پس مى خواست که در امور سیاسى و ملکى مصر یک انقالب نو پیدا کند و حتى الوسع مداخلت 

و این قدر ترقى کرد که آخرکار یکى از افسران فرامیشن گردید . بعد از این شراکیه نو تیار کرد و در این شراکیه عام 

همراه او بودند داخل کرد، حتى که ممبران شراکیه مذکور به عدد سه صد نفر رسید و این ظاهر کرد علما و امرایى که 

که مقصد این شراکیه از برای خدمت ملک است. ما ذکر کرده آمدیم که عالمۀ موصوف یکى از دوستان محمد اعظم خان 

                                                           
وفات  1911تولد یافته و در  1834ریاض پاشا از جمله دولتمداران مشهور مصری است که در سال مصطفى ــ  20

کرده و سه بار به مقام ریاست الوزرایى یا نخست وزیری مصر رسیده است، و حین مالقات نخستین با سید جمال الدین 

ت که با وجود دوستى صمیمى با سید او افغانى، از مقربان دربار مصر به شمار مىرفت. اما تصادف روز گار این اس

بل از مصر اخراج م به ریاست الوزرایى مصر مى رسد که سید را چند هفته ق 1879وقتى برای نخستین بار در سپتمبر 

 کرده اند. فاضل 
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نگامى که انگریزان شیرعلى خان را مدد بود و حکومت شیرعلى خان را رد مى نمود و به نظر استحسان نمى دید و ه

 داده، دستگیری کردند پس این یک امر قدرتى و فطرتى بود که رفیق و خیر خواه امیر محمداعظم خان را این کار مکر 

 مى گویند ، داخل شد 21 «فرامیشن»بیگانه گان را از ملک مصر دور کند . بدین خیال در یک شراکیه مخفى که او را 

و قابل نفرت محسوس گرداند، این تخمى که در دل عالمه کاشته شده بود، وقتى که در مصر رسید سرسبز و بارآور 

گردید . چند مرتبه مضامینى که برخالف انگریزان نوشته بود، در اخبارات شایع گردید و از عربى به انگریزی ترجمه 

                                                           
و عرب ها آن  Freemasonryو در زبان انگلسى  maçonnerie-Franc] فرامیشن که در زبان فرانسه آن را  21

مى خوانند یکى از سازمان پیچیده ، با تشکیالت رازآلود و پنهان کارانه که خاستگاه اصلى آن انگلستان « الماسونیة» را 

در انگلیسى به معنى سنگ تراش آزاد یا بنّاّی سنگتراش  free stonemasonو فرانسه است. واژه فراماسونری از 

انسوی به معنى سنگ تراش درستکار گرفته شده است. به عضو فراماسونری، در فر franc-maçonnerieآزاد و از 

تاسیس تشکیالت فراماسونری در ایران به دوران نوشته میشود.  Masonفراماسون یا ماسون مىگویند که به صورت 

« فراموشخانه»را  ناصر الدین شاه قاجار برمیگردد که میرزا ملکم خان دوست سید جمال الدین آن را بنیاد نهاده و اسمش

گذاشته بود و ریاست افتخاری آن را ناصرالدین شاه قاجار بر عهده داشت. وشماری زیادی از نخبگان ایران عضویت آن 

را گرفتند که تا پیروزی انقالب اسالمى ایران انجمن های ماسونى با نام های گوناگون در سراسر ایران فعال بود و در 

ی اسماعیل رائین پژوهشگر ایرانى کتاب معلوماتى قطوری نوشته است . سید جمال الدین مورد اعضا و تشکیالت آن اقا

آن سازمان، او را جلب کرد و در « آزادی ، برابری و برادری» افغانى هم در ایامى که در مصر به سر میبرد ،شعار 

هم رسید که بعد ا به قولى از آن سالگى تقاضای عضویت آن را نموده بود و حتى به استادی در یکى از لژ های آن  37

 استعفا داد و به قولى از آن اخراج شد. 

در جهان اسالم به ویژه در نزد مبارزان مسلمان ، سازمان فراماسونى یک تشکیالت صهیونیستى و در خدمت صهیونیزم 

إن :» کرده است  شناخته مى شود و مجمع فقهى رابطة العالم اسالمى طى قطعنامه ای در مورد آن چنین حکم صادر

 یعنى فراماسونى در بنیاد یک« الماسونیة في أصلها وأساس تنظیمها یهودیة الجذور ویهودیة اْلدارة ...وصهیونیة النشاط.

 « سازمان دارای ریشه های یهودی و ادراۀ آن هم یهودی... و دارای فعالیت های صهیونیستى است.

خویش تصویب به عمل آورد که فراموسونى یک جریان 1979جلسه سال  2309جامعه عرب هم در مصوبه شمارۀ 

 صهیونیستى است و در راه تمویل مالى اسرائیل تالش دارد و اسرائیل را در برابرجهان عرب یاری مى رساند . 

مسلمان « أن المسلم ال یمکن أن یکون ماسونیاً.:»م صریحا فتوا داده است که  1984نوامبر سال  28دانشگاه از هر در 

مکن نیست که فراموسونى باشد و دلیلش هم اینکه ارتباط با ماسونیت به دوری تدریجى مسلمان ، از شعایر دینى انجامیده م

 و شخص را به ارتداد کامل از دین خدا مى کشاند. 

 ن سازمانقابل یادآوری مى داندکه پرگار و گونیا دو ابزار هندسى، و وسیلۀ مهم بنایان و معماران ، دو سمبول مشهور ای

 معرفى شده است . 

]یا دانشنامه آزاد مراجعه شود که در این مورد مقاله مفصلى Wikipediaبرای آشنایى بیشتر با این سازمان به ویکى پدیا،]

 به زبان های فارسى ، انگلیسى و عربى دارد. 

شمار مى رفت و اعضای آن را این شراکیه یا انجمن ، یک محفل ماسونى بود که سید جمال الدین افغانى مؤسس آن به 
مسلمانان ، عیسویان و یهودیان تشکیل مى دادند، اما اکثریت اعضای آن از جمله مسلمانان بودند. برخى به خاطر اینکه 
 ماسونیت را وسیله ای در دست استعمار مى دانند و یا طوری که اکنون هویدا گردیده است در عقب آن صهیونیزم قرار 

ید جمال الدین افغانى را از آن بری بدانند و این محفل ماسونى تشکیل شده توسط سید افغانى را یک دارد، مى خواهند س
 یخواهند ی که از ماسونیت دارند ، آن را محزب یا سازمان اسالمى معرفى دارند . از نظر من همچو افراد معلومات جدید

تى را که اکنون ما از فراموسونى داریم، سید جمال الدین در عهد سید جمال الدین هم تطبیق دارند، در حالى که این شناخ
 «آزادی، برابری و برادری»نداشت ، بلکه ماسونیت در نزد او ابزاری بود برای ترویج اندیشه های انقالبى و شعارهای 

شمار  آن را وسیله مهمى برای مقاومت در برابر استعمارگران مى دانست. در آن دوران فراماسونى یک جنبش ملى به
مى رفت که به اثر زعامت سید افغانى عناصر آگاه ملت مصر زیر لوای آن گرد آمده بودند ، محمد عبده مسلمان بود و 
ادیب اسحاق عیسوی و یقوب صنوع هم یهودی و همه به خاطر هدف واحد مبارزه برای عدالت و شکست استبداد و 

  فاضلاستعمار و نجات ملت کبیر مصر با هم جمع شده بودند. 
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ن زوردار و پر اثر بود که مستر گلیداستون وزیر اعظم انگلستان شده، در اخبارات انگلستان توزیع یافت، این مضامین چنا
ً ترقى مى گرفت تا که سفیر  22 ً فیوما به ذات خود تردید این مضامین را واجب گردانید با جمله شراکیه عالمه، یوما

ق حمد توفیانگلشیه که در مصر متعین بود، نظر عاطفت به جانب عالمه گردانید. در آن وقت فرمانروای مصر خدیو م

بود و حالت سیاسیه مصر خیلى کم زور گشته بود از یک طرف حاسدان نادان عالمه و از طرف دیگرسفیر  23 پاشا

انگلشیه چنان کوشش کردندکه خدیو فى الحال یک فرمان به نام عالمه بدین مضمون اجرا کرد که عالمه از مصر بیرون 

یافت. از سرنو عالمه از مصر راهى شده در هندوستان آمد و ع وقوع  1879هجری مطابق  1296رود این واقعه  می

 در حیدرآباد دکن قیام کرد، در این جا یک رساله در رد نیچریان به زبان فارسى نوشت این رساله دربمبى چاپ شد.

 انگریزانبرای  24 قیام هندوستان : در این اثنا در مصر یک به یک خانه جنگى رو داد و از برای چشم نمایى عرابى پاشا

فوج فرستادن الزم گردید بنا بر مصلحت دولت انگلشیه عالمه را از حیدرآباد درکلکته طلب کرده حکم دادکه تا وقتى که 

 و فتنه مصر فرو نشود، درکلکته بماند بعد از فروشدن هنگامۀ مصر، اجازت دادند که هر جاکه خواهد مى تواند که برود

 هرجا که خواهد، قیام پذیرد . 

 سفر یورپا : 

بعد از اجازت یافتن، عالمه سفر یورپا اختیار کرد و درشهر لندن قیام کرد، لیکن در اینجا یک مدت قلیل مانده جانب 

پیرس روانه شد . در این شهر با شاگرد رشید و دوست قدیم خود عالمه شیخ محمد عبده دوچارگردید در آن وقت یک 

باشد که در تمام عوالم اسالمى روح اتحاد و اتفاق را نفخ کند و تمام مسلمانان را اخبار از پیرس اجراکنند و مقصدش این 

ر در پیرس جاری کرد . د« عروة الوثقى»دریک نقطه جمع کند. عالمه این درخواست را منظورکرده یک اخبار به نام 

والم اسالمى رسید، افسوس خود، گاهى شاگردش مضمون مى نوشت. شهرت این اخبار در تمام اقصای عاین اخبار گاهى 

که صرف هژده شماره این اخبار برآمده بود که بند شد؛ زیرا که دولت انگلشیه درآمد این اخبار را در هندوستان و 

گورنمنت فرانس در مراکو و الجزائر وگورنمنت دچ درسماترا و جاوا بند کردند . عالمه موصوف تا سه سال درپیرس 

                                                           
22 -- William Ewart Gladstone   سیاستمدار مشهور انگلیسى است که 1898ــ  1809ولیام إوارت گالدستون ،

 م بود. فاضل1874ــ 1868چند بار به حیث نخست وزیر بریتانیا انتخاب گردید که نخستین بار آن سالهای 
 

23
م به حیث خدیو  1879م متولد و در سال  1852در سال توفیق پاشا پسر اسماعیل پاشا از خانوادۀ محمد على پاشا ــ  

م وفات یافت .او همان کسى 1892سال عمر داشت در سال  40یا فرمانروای مصر تعیین گردید و در حالی کمتر از 
  است که فرمان اخراج سید جمال الدین افغانى را از مصر صادر کرد .فاضل

 
24
است که ارتش مصر به رهبری احمد عرابى پاشا در برابر تصرفات خارجیان هدف از قیام عرابى پاشا همان قیامى ــ  

م و در مخالفت با توفیق پاشا خدیو مصر ، به راه انداختند . رهبر قیام عرابى پاشا  1881سپتمبر  9در مصر به تاریخ 
ل سید جمال الدین به م در منطقۀ زقازیق مصر است و نسبش مث 1882از دوستان سید جمال الدین بود، او متولد سال 

سادات حسینى مى رسد .قیام پیروز شد ، خدیو توفیق پاشا با اکراه به برخى از خواسته های انقالبیون لبیک گفت ، ریاض 
پاشا که صدراعظم بود از کار برکنار شد و در عوض محمد شریف پاشا به نخست وزیری رسید، اما حکومت او کمتر 

» ود سامى البارودی شاعر بزرگ مصری و در عین حال ارتشى نیرومند و ملقب به ماه دوام آورد ، سپس محم 5از 
مامور تشکیل  1882فبروی  4که از دوستان سید جمال الدین و از همفکران عرابى پاشا بود، در « رب السیف والقلم

اظر ی افزون بر نخست وزیری نکابینه گردید. در این کابینه عرابى پاشا ناظر الجهادیة یا وزیر جنگ بود و سامى البارود
 1882جون  17یا وزیر داخله و فکری پاشا یکى از دوستان سید ، به حیث ناظر معارف تعیین گردید ، این حکومت تا 

ادامه یافت . انگلیس ها که در پى بهانه بودند، به بهانه حمایت اتباع خارجى در اسکندریه، دست به حمله زدند و در قاهره 
نیز مى خواست خود را از حکومت انقالبیون نجات پیدا کند ، با انگلیس ها همکاری کرد ، همان است که  توفیق پاشا که

عرابى پاشا و شماری از همفکرانش از جمله عبد هللا ندیم و سامى بارودی دستگیر و به اتهام شورش محاکمه میگردند و 
م به  1882دسمبر  3مصر ، تخفیف مى یابد وهمه در  حکم اعدام شان صادر مى گردد ، این حکم بعد ها به تبعید از

یکى از جزایر تحت حاکمیت انگلیس یعنى سراندیب تبعید مى گردند . در سراندیپ یا سریالنکای امروزی عرابى پاشا 
سال را در حالت تبعید سپری مى کنند و بعد از سپری شدن این مدت مدید ، به دلیل  18سال و محمود سامى بارودی  20
بر سن و بیماری برای شان اجازه داده مى شود تا دوباره به مصر بیایند. گفته مى شود که احمد عرابى پاشا از سریالنکا ک

  را مى آورد ، که امروز از یکى از پیداوار مهم مصر به شمار میرود. فاضل mango]انبه] یا منگو« آم»با خود درخت 
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ى مضامین سیاسى در اخبارات فرانسى نوشت و در معامالت ملکى روس و ترکى و مصری قیام کرد . در این عرصه خیل

 و انگریزی بحث مى کرد .از اینها بسیارش به زبان انگریزی ترجمه شده در اخبارات انگلستان شایع گردید . همراه یک 

 جمن از عالمه التماس کرد که یکدر مصر منعقد شده بود، این ان 25 «جمعیة العروة الوثقى» انجمن مسلمانان به نام 

فرانسى دراین مضمون مباحثه و مناظره اش جاری بود که آیا اسالم با ساینس  26 «نانر»عالم بسیار نامدار پروفیسور

مطابق است یا نى؟ با جمله پروفیسور رینان دالیل ساطعه و براهین قاطعه او را تسلیم کرد .بعد از این دو باره در 

طلب کرده بودندش این دو الرد موصوف با ایشان در  28 و الرد چرچل 27 شد؛ زیرا که الرد سالسبریانگلستان داخل 

از این جا باز در فرانس آمده قیام کرد، اعظم علمای فرانس و اکمل مستعدان  بابت مهدی موعود خیاالتش را دریافت کردند

  وگذاشت روا نمى داشتند .پیرس دوستى عالمه را باعث فخر خود مى پنداشتند و در تعظیمش فر

 :  سفر ایران

 به نامش وصول گشت که در ایران آیند . چنانچه فى الفور جانب ایران  29 ناگاه یک تار از جانب ناصرالدین شاه قاجار

                                                           
25
میالدی در پاریس به نشر آغاز کرد و بعد از نشر شماره  1884مارچ  13ر العروة الوثقى، همان جریده ایست که دــ  

میالدی، از نشر باز ماند. کلیشۀ " العروة الوثقى ال انفصام لها" به خط نستلیق، خطاطى  1884هژدهم آن، در اکتوبر 
و در سمت چپ کلیشه  جمال الدین الحسینى االفغانى -شده است و در طرف راست آن نگاشته شده است : مدیر السیاسة

الشیخ محمد عبده. مجموعه کامل این جریده بارها در جهان عرب، تجدید چاپ شده است ،  -آمده است : المحرر االول
شادروان شهید مولوی عبید هللا صافى آن را به زبان پشتو و استاد عبد هللا سمندر غوریانى آن را به فارسى ترجمه کرده 

هجری خورشیدی به مناسبت هشتادمین سالگرد وفات سید جمال الدین افغانى  1355حوت سال اند ، این هردو ترجمه در 
  در کابل، به چاپ رسیده است. فاضل

 

م، است که مناقشه 1892ــ  Ernest Renan [1823هدف دانشمند و فیلسوف مشهور فرانسوی ارنست رنان ]ــ  26

وعلم مشهور است که در نشرات چاپ پاریس هنگام اقامت سید در او با سید جمال الدین افغانى در مورد رابطه اسالم 
اد توسط است« اسالم و علم»م بازتاب گسترده ای داشته است. این گفت و شنودها در رساله ای به نام  1883فرانسه، در 

  سید هادی خسروشاهى گرد آوری و به فارسى ترجمه شده است. فاضل
  

-سیسل ]-شهور انگلیسى است که نام اصلى اش رابرت آرتور تالبوت گسکوینالرد سالسبری از دولتمردان م ــ 27

Robert Arthur Talbot Gascoyne cecil  مى باشد که لقب مارکیز سالزبری یا الرد سالسبریSalisbury  بر
ز مى رن نینام او غلبه کرده است ، در تاریخ معاصر انگلستان او را به نام های الرد رابرت سیسل یا ویسکنت کرانبو

شناسند. او سه بار بر کرسى نخست وزیری انگلستان تکیه زده است و نخستین صدراعظم انگلستان در قرن بیستم به 
با موصوف در موضوع معضله مهدی سودانى بحث « مستر بلنت» شمار مى رود. سید جمال الدین با وساطت دوستش 

م وفات یافته است. برای خوانندگان نیز مهم است  1903سال  م است و در 1830کرده است . الرد سالسبری متولد سال 
تا یاد آور شوم که الرد ارتور بالفور وزیر خارجه انگلیس که بعدها صدر اعظم آن کشور گردید و اکثر کتاب خوانان 

د. برای ، آشنا هستند ، خواهر زاده همین الرد سالسبری بو Balfour Declarationمیهن ما با نام اعالمیه بالفور 
به همان نامه ای تاریخى ای اطالق مى گردد که به تاریخ  Balfour Declarationتوضیح بیشتر بایست یادآور شد که 

میالدی، توسط آرتور جیمز بالفور، وزیر خارجه انگلستان عنوانى والتر روتشیلد، از جمله یهودیان  1917نوامبر  2
مثبت و رسمى انگلستان برای ایجاد سرزمینى برای یهودیان بازتاب یافته  پارلمان انگلیس نگاشته شده است و در آن نظر

 است . پیامد آن نامه ، منجر به تشکیل دولت اسرائیل در قلب جهان اسالم گردید. فاضل. 
  

28
 Winstonهدف الرد راندولف چرچیل سیاستمدار انگلیسى است همان شخصى که بعدها پسرش وینستون چرچیل ــ   

Churchill به مثابه سیاستمدار برجسته در جنگ دوم جهانى شهرت یافت ، مدتى وزیر دفاع و بعد ها مشهورترین [
  صدراعظم تاریخ بریتانیا شد . فاضل

   
29
ثور  12هجری خورشیدی تولد یافته و به تاریخ 1210ناصرالدین شاه قاجار پسر محمد شاه قاجار است که در ــ  

رمانى از دوستان سید جمال الدین افغانى در زیارت شاه عبد العظیم به قتل رسیده هجری خورشیدی توسط رضای ک1275
همسر نکاحى و صیغه ای بود و همان کسى  80است. او به زنبارگى شهرت داشت و گفته مى شود که دارای بیش از 
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مالقات کرد . ظل السلطان خیلى خیلى مالطفت و معاطفت نموده،  30 روانه گشت اول دراصفهان رسیده و با ظل السلطان

درتعظیمش نگذاشت.ازاصفهان به راه راست در طهران رسید و شاه ایران از مالقات و دیدارش خیلى خوش و کسری 

مقرر کرد و نیز وعده کرد که عنقریب به عهدۀ وزیر  31 خورسند گشت و بسیار تعریف نمود و به عهده وزیرحرب

رسید. چونکه عالمه موصوف طبائع مختلف و طبقات انام را خوب مالحظه کرده و تواریخ مختلف ممالک  اعظم خواهد

سیاست سلطنت های دنیا باخبر بود و طرفه این که تقریرش « من وعن» عالم را به نظر غائر مطالعه کرده بود و از

زین جا تمام علماء و امرای ایران به نظر دلپذیر و از فصاحت و بال غت مملو بود و هرچه که مى گفت مدلل مىگفت ا

عظمت و مکرمت مى دیدندش و دوستى و موانستش را باعث افتخارخود مى پنداشتند . نامداران طهران به دروازه اش 

آمده استفاده مى کردند و از صحبت پراثرش فیض ها مى یافتند . همیشه در سراچه اش یک جم غفیر و انبوهى کثیر از 

م مى بودند. چون شاه کج کاله را از این گونه حاالت و معامالت آگاه کردند در دل شاه شک و شبهه پیدا اکابر و اعاظ

گشت و خیالش از جانب عالمه متغیر گشت ، عالمه نیز از گوشه چشمش رسیده، فوراً درخواست کرد که از برای تبدیل 

 را منظور کرد و عالمه جانب روس رخ کرد.  آب و هوا مى خواهم که از ایران بیرون بروم . شاه این درخواست

سفر دوباره ایران : چون شهرت عالمه قبل از ورودش در روس رسیده و منتشر 

گشته بود ، لهذا روسیان مردم شناس خاطر و مدارات عالمه را تا قدری که مى 

توانستند کردند . عالمه اول در ماسکو فرو گشت. اعاظم و افاضل آنجا به طریقۀ 

 یده به استقبال و تعظیم عالمه آمدند. بعد از اینجا، جانب سنیت پیترس بورغپسند
که دارالسلطنت روس است برفت . در آنجا با همه مشاهیر و مدبرین روس  32

ت در اخبارامالقات کرد و همگان به تعریف و توصیف عالمه رطب اللسان بودند، 

 خود افغانستان و ایران پیترس بورغ مضامینى طویل و پرمغز در باره وطن عزیز

و ترکى و روس و انگلستان مى نگاشت . چنانچه تا مدت مدید در ممالک یورپ 

بر این مضامین چه مى گویى ها و بحث و مباحثه جاری مى بود . هنگامى که 

در پیرس یک نمایش بسیار کالن با تزک و احتشام قرار یافت،  1889درسنۀ 

                                                           

 1308نکرده در   ــ است که سید جمال الدین را به تهران دعوت کرد و سپس تالش های اصالحگرانه او را تحمل 
  دستور اخراج او را به گونه اهانتبار، از ایران صادر کرد. فاضل 1891ی قمری برابر با جنوری هجر

 

ظل السلطان همان شهزاده سلطان مسعود میرزا پسر بزرگ ناصر الدین شاه قاجار و از مدعیان تاج و تخت در ــ  30

هجری خورشیدی در اصفهان محل 1297یافت و در سال هجری خورشیدی در تبریز تولد 1228ایران بود که در 

فرمانروایى اش در گذشت . او به کتاب خوانى عالقه داشت و سید جمال الدین در راه سفر به تهران چند روز در اصفهان 

مرگ  ممهمان او بود . بعد از کشته شدن ناصر الدین شاه با وجود اینکه بزرگترین پسر ناصر الدین شاه قاجار بود و هنگا

سال عمر داشت ؛ اما به دلیل اینکه مادرش عفت السلطنه از جمله شاهدخت های قاجاری مثل مادر مظفرالدین  43پدر

 ] نبود، از سلطت محروم شد. فاضل هجری خورشیدی1285ــ  1232شاه ]

صحت ادعای یادشده را در تاریخ رسمى ایران و منابع مکتوب دوران قاجار ، اینجانب به منبعى بر نخورده ام که ــ  31

ثابت سازد؛ یعنى اینکه سید جمال الدین افغانى، به حیث وزیر حرب ایران مقرر شده باشد و یا ناصر الدین شاه قاجار 

برایش وعده داده باشد که وزیر اعظم ایران مقرر مى گردد. همچنان به نظر اینجانب وزیر اول بودن سید افغانى هم در 

   ، ادعایى است غیر مستند . فاضلعهد امیر محمد اعظم خان

هدف شهر مشهور سن پترزبورگ، بزرگترین شهر جمهوری فدرال روسیه بعد از مسکو است که در آغاز قرن ــ  32

م و  1914م پایتخت روسیه بود، و به یاد پتر کبیر در سال 1918م به دستور پتر کبیر اعمار گردید و تا سال  18

آن یک واژه آلمانى است ، آخرین تزار نام آن را به پتروگراد تغییر « بورگ» که پسوند  همچنان در مخالفت با جرمن ها

داد ، با پیروزی انقالب اکتوبر کمونیست های حاکم نام آن را با نام رهبر انقالب اکتوبر والدیمیر ایلیچ لنین گره زدند و 

دوباره ، سر انجام بعد از فروپاشى اتحاد جماهیر آن را لنینگراد خواندند که بیش از شش دهه این نام را حمل مى کرد

 تغیر کرد.
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 33 با شاه کج کاله که از پیرس جانب جرمن مى آمد در مونیخ اتفاقاً در اینجا مالقات عالمه ما

باشد، دست داد . شاه ایران عالمه را مجبور کرد که همراه شاه جانب ایران رود. عالمه این را  34دارالسلطنت بریا که 

منظور کرد و همچنان جانب ایران آمد. هنوز در ایران آمده عرصه دراز نگذشته بود که نزد عالمه مجمع رؤسا و امراء 

اه از جانب او هیچ گونه شک و شبهه راه نیافت، همچنان گرم گردید که قبل ازین گرم شده بود و لیکن این کرت در دل ش

تعجب نیست که سفر یوروپا از دل شاه ظنونات فاسده را دور کرده باشد، چنانچه اکثر در امور ملکى و انتظامى از عالمۀ 

 موصوف مشوره و صالح مى گرفت و در وضع قوانین از او مدد مى خواست. 

بسیاری از امراء و اراکین سلطنت خصوصاً در دل وزیر اعظم آتش رشک و  این اقتدار و احترام عالمه را دیده در دل

عناد مشتعل گردید که چرا عالمۀ موصوف نزد شاه این قدر رسوخ و احترام دارد. یک روز وزیر درتنهائى به عرض 

، لیکن شبهه نیست شاه رسانید که قوانینى که سید جمال الدین افغانى برای مملکت ایران طرح داده است، در مفید بودنش

  دو نقص در او مضمر است: اول اینکه این قوانین

مطابق حالت مملکت نیست دوم اینکه از اجرای این قوانین در اختیارات خداوند فرق پدیدار خواهد گردید و عنان اختیار 

نمودار گشت . حکومت به دست دیگر کسان خواهد رفت. در دل شاه، این سخن وزیر، نشست و عالمتش از چهره شاه، 

عالمه از فراستى که داشت از نظر شاه، دل شاه راخواند ، پس عرض کرد که اگر حضور اجازه دهند که در شاه 

عبدالعظیم که چند کرور از طهران دور است سکونت اختیار کند. شاه اجازت داد و عالمه آن را قیام کرد . آن تمام امراء 

راهم گشته اند حالى درشاه عبدالعظیم آمده و یکجا مى شدند تا مدت بیست ماه، و سرداران ایران که نخستین در مکانش ف

عالمه ایشان را در اصالح حکومت تحریص و ترغیب مى داد و بر آن تمام خرابى هایى که در آن وقت در سلطنت ایران 

ف در اقطار ایران افتاده و پیدا شده بود، ایران را مطلع مى ساخت . در این اثنا، شهرت عالمه ازیک طرف تا دیگر طر

همه ایرانیان را معلوم گشت که عالمه در اصالح کردن سلطنت آمده است خیل خیل ایرانیان برای شنفتن تقریر پر زور 

و مالقاتش مى آمدند و همه چه از علماء و چه ازامراء و چه خواص ثنا خوان او خود را ظاهر مى کردند. وقتى که شاه 

را دید و شنید از جانب سلطنت و رعایا در دلش یک خوف و هیبت طاری شد، چنانچه یک دسته کج کاله این معامله 

رساله که از پانصد نفر تشکیل یافته بود، بدین غرض که عالمه راگرفتار کنند، جانب شاه عبدالعظیم فرستاد. در آن وقت 

المه را گرفتارکرده در طهران آوردند و عالمه رنجور بود و بر فراش مرض افتاده ، سواران ایران از فراش مرض، ع

ازین جا، پنجاه نفر از سواران عالمه را در سرحد به ممالک محروسه عثمانیه گسیل کردند . این معامله ناگفته به شاه، 

پیروان و شاگردان عالمه را خیلى ناپسند و غیرمانوس آمد. ایشان آن قدر غوغا و ضوضا کردند که شاه از زوال حکومت 

 متفکر گشت و یقین کرد که یک بلوای عمومى را سردو چارخواهیم گشت . خود 

بارسوم سفر انگلستان : عالمه سیدجمال الدین از ایران بدر شده تا چند ماه در شهر بصره قیام کرد تا آنکه چاق و تندرست 

خیلى تعظیم و تکریم عالمه  گشت و جانب انگلستان روانه شد، این مرتبه مردمان آدم شناس انگریزان از همه مرتبه ها

موصوف را به جا آوردند و درجلسه های ملکى و علمیش مدعو مى کردند و التجا مى کردند که در امور ملکى و سیاسى 

که باشد خیاالت خود را ظاهر کنند در جلسه های ملکى و بسا اوقات بابت امور ملکى و سیاسیات ایران تقریر مى کرد 

 ساخت که شاه کج کاله را از تخت حکومت معزول کنند. و انگریزان را مشتعل می

بار دوم سفر قسطنطنیه : عالمه هنوز در انگلستان بود که یک فرمان از باب عالى به معرفت رستم پاشا سفیردولت 

. دعثمانیه متعینه لندن نزدش رسید. مضمون فرمان این بود که سلطان المعظم در قسطنطنیه با او مالقات کردن مى خواهن

عالمه یک معذرت نامه بدین مضمون نوشته فرستاد که من در اصالح وطن عزیز خود منهمک ام و شب و روز درین 

                                                           
] یکى از شانزده ایالت Bayern] یا مونشن از شهرهای مشهور آلمان و مرکز ایالت بایرن ]Münchenمونیخ ]ــ  33

 هوری فدرال آلمان مى باشد. فاضل جم

مى گویند و در متن اصلى عربى مقالۀ  Bavaria] مى باشد که در انگلیسى آن را Bayernهدف ایالت بایرن] ــ  34

آمده است و برخى نویسندگان در افغانستان این نام را در آثار خویش به اشتباه درج کرده اند و « بافاریا»جرجى زیدان 

   برخى آن را جمهوری باوریا خوانده اند ، در حالى که هدف از آن همانا ایالت بایرن در جنوب آلمان است . فاضل
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یک فرمان دیگر فرستاده بسیار 35 ورطه مستغرق ، بنا بر این از قدم بوسى اعلیحضرت معذورم. لیکن سلطان المعظم

ضرور آیند، مجبوراً جواب فرمان دومین را داد که من  تشویقات و ترغیبات داده که هر طوری که توانند در قسطنطنیه

ع جانب قسطنطنیه  4310حاضر خدمت مى شوم ، لیکن بعد از قدم بوسى فى الفور واپس راهى خواهم شد. این کرت سنۀ

اهر ظ روانه گشت . این بار سلطان المعظم و نیز تمام علماء و وزراء ترکى از اول مرتبه زیاده دلجویى و اکرام و احترام

کردند. پس عالمه این خاطر و مدارات را یک شگون نیک پنداشته، اراده رفتن انگلستان را ترک کرد و یک معقول 

وظیفه را ازجانب سلطان مالک گردید و به غایت عزت و احترام و آسایش روزگارش به سر مى شد که دفعتاً در گلوی 

عالج و معالجه کردند، لیکن مرض ترقى کرده مى رفت تا  مبارکش سرطان نمودار شد، دکتوران خیلى عمل جراحى و

ع از این جهان فانى، به  4311ماه مارچ سنه  1اینجای کهحلقش ورمناک گردیده، راه آمد و شد نفس مسدودگشت و در

ملک جاویدانى رخت بر بست . همراه جنازه اش چنان هجوم و کثرت و ازدحام امراء و علماء وفضالء و چه از عام و 

که به نام "شیخلر مزار لغى" مشهور و « نشان تاش»ه از خاص بود که از اندازه شماره بیرون بود، در قبرستان محلۀ چ

معروف است مدفون گردید. هیچ کدام اخباری در یوروپا و ایشیا نبود که بر وفات حسرت آیاتش افسوس ظاهر نکرده 

 لفت المناک الحق گردید. باشد و خود ذات همایون سلطان را حسرت و افسوس و یک ک

حلیه عالمه سیدجمال الدین : رنگش مانند اهل حجاز گندمى، قد میانه، شانه کشاده، سر کالن، پیشانى وسیع، چشمانش 

کالن و تیز مردمکش سیاه بود، مگر به وقت خواندن و مطالعه کردن کتاب را نزدیک چشمان مى آوردند، گمان مى شود 

ظرش قدری کوتاه شده بود .با وجود این، چشمک گاه استعمال نمى کرد، رخسارش پر گوشت که به سبب کثرت مطالعه، ن

بود و موی سرش زنجیره دار و پیچدار نبود. خوراک عالمه سید جمال الدین : طعام در شبا روز فقط یک مرتبه و آنهم 

وراکش را از چای معاوضه مى به غایت کم مى خورد، لیکن چای به کثرت کرات و مرات مى نوشید ، گویا که کمى خ

داد . کم خوراکى عادت اشخاصى مى باشد که از دماغ محنت شاقه مى گیرند در زبان عرب یک ضرب المثل است که 

، یعنى شکم سیری، تیزی و چستى ذهن و طبیعت را مى رباید سیگار را خیلى دوست مى داشت « البطنة تذهب الفطنة»

ستعمال مى کرد جانب سیگار این قدر طبیعتش مایل و محاط بود که بر خدمتگار وآن هم اعلى ترین ساخت یورپ را ا

اعتبار نکرده به ذات خود از بازار خریده مى آورد. به وجه کثرت سیگارکشى و چای نوشى در شب بسیار کم خواب مى 

 کرد . 

دار و قشنگ سکونت مى کرد آخرین سکونتش: در اواخر عمر بود و باش در دارالخالفه اختیار کرد . دریک قصر شان

این قصر در محله نشان طاش است که ذات همایون سلطان المعظم مع تمام اثاثه و سامان مرحمت فرموده بودند ، نیز 

یک عرابه دو اسپه با تزک و احتشام، عنایت کرده بودند که سوار شده گاهى گاهى در سیرگاه کوتکل که به نام کاغذ خانه 

از جانب باب عالى هفتاد و هفت پوند که مبلغ یک هزار و یک صد و بیست و پنج روپیه کلدار شهرت داشت، مى رفت و 

 انگریزی مى باشد ، مشاهره مى یافت. از خانۀ خود بسیار کم بیرون مى شد بلکه همیشه در خانه مى ماند . 

آمد؛ در حفظ آداب مجلس دست اخالق وعاداتش : هنگام مالقات همراه هر کس به خنده پیشانى و خوش اخالقى پیش مى 

گاه خوبى داشت، هر شخص که با او گفتگو مى کرد به یک طرز خاص و پیرایۀ عجیب جانب او متوجه مى گشت با هر 

طبقۀ انام و مختلف المراتب مردمان راه و رسم داشت، به وقت آمدن هرکسى که باشد تا کفش کن برای استقبال و خیر 

ه وقت رخصت همراه هرکس تا کفشکن مى آمد . اگر با مردمان صاحب جاه و ذی مقدم برخاسته مى رفت و نیز ب

                                                           
هدف از سلطان المعظم همانا سلطان عبد الحمید دوم است، او پسر سلطان عبد المجید امپراتور عثمانى بود که در ــ  35

م خلیفه یا فرمانروای کشور 1842م تولد گرید ، مادرش تیر مژگان سلطان نام داشت . سلطان عبد الحمید در  1842سال 

امیر المؤمنین و خلیفة المسلمین و همچنان خادم الحرمین الشریفین ، با وجود  پهناور یا امپراتوری عثمانى گردید . با لقب

استبداد ، دوران او ، دوران شگوفایى فرهنگى در ترکیه به شمار مى رود ، شمار زیاد کتب در آن دوران اقبال چاپ 

حتى شماری از جراید به زبان  یافت و در نشر مجالت ، روزنامه ها وجراید دولتى و آزاد ، سهولت هایى ایجاد گردید و

یکى از آنها است. « اختر»فارسى نیز در زمان او در استانبول به چاپ مى رسید که جریدۀ ــ  ادامۀ پاورقی صفحۀ قبل

او خودش افزون بر ترکى با زبان های فارسى و عربى نیز آشنا بود.هم چنان در همین دوران یهودیان و انگلیس ها در 

او فعالتر شدند و شریف حسین فرمانروای مکه مکرمه را وا داشتند تا علم مخالفت را در برابر او توطئه چینى بر ضد 

بیفرازد تا جهان عرب از ترکیه عثمانى جدا شود و او در مقابل، خلیفة المسلمین گردد که چنین نشد. سلطان عبد الحمید 

مد پنجم به سلطنت رسید. سلطان عبد الحمید دوم م از سلطنت خلع گردید و برادرش مح 1909اپریل  27سر انجام در 

 م در حالت تبعید وفات یافت. فاضل  1918فبروی  10در 
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منصبنشسته مى بود و مرد غریب کم مایه بى رتبه مى آمد هرگز نه از او رو مى گردانید و نه به بى تفاوتى و حقارت 

رش ش خیلى فصیح و تقریآمیز نگاه او را مى دید ، بلکه امیر و غریب ، شریف و وضیع به نزدش یکسان مى بود . زبان

بسیار بلیغ و ملیح بود. هر مسئله که مى بود به وضاحت و لیاقت بحث کرده طى مى ساخت . اگر کدام مضمونش به فهم 

کس نمى رسید از سر نو چنان دلچسپ و بى تکان بیان مى کرد که نادان ترین مردمان هم مى فهمید . با مردمان عام به 

ان خاص تکلم مى کرد . عالمه این چنین ادیب و حکیم یک ذاتى بود که از ممالک مشرق تا زبان عام و با خاصان به زب

حال کس مانند او نه دیده شده است و نه شنیده . مزاح و بذله گویى و لطیفه پیمایى بسیار کم مى کرد . هر روز صد ها 

. بر هر معامله یا مسأله که پیش مى نفر نزدش مى آمدند، مگر با هرکسى یک مضمون نو در میان آورده بحث مى کرد

آمد به غیر خوف و خطر با آزادی رأی مى داد ، به قول خود راست ترین و صادق ترین مردمان بود . خالف عصمت 

و عفت گاهى هیچ حرکتى از او صادر و سرزد نشده . این قدر مستقل مزاج و بى ترس و بیم بود که اگر جانب مقتل 

را مى برد ، چنان با اطمینان و دل جمعى مى رفت که گویا یک مرد بهادر و شجاع برای فتح برای قتل وکشتن کسى او 

وگشود قلعه دشمن مى رود . جانب مال و دولت هیچ رغبت نداشت . این چنین فیاض و دست گشاد بود که دولت اندوختن 

ور و معروف است بیان مىکند که که یک ادیب مشه 36 نمى دانست و نه از تنگدستى و افالس مى ترسید . اسحاق بیک

وقتى که عالمه را از مصر فرار کردند، به دست خالى در سویز آمد، در آن وقت یک حبه و خرمهره نداشت. از اتفاقات 

زمانه یک سفیر ایران در آنجا آمده بود و همراه سفیر چند تاجران ایرانى هم بودند، این سوداگران اول به طور پیشکش 

رض حسنه نقدی بسیار مى خواستند که بدهند، عالمه گفت که روپیه خود را نزد خودتان بدارید چرا که و بعد به طور ق

به نسبت من ، شما خود به این مال محتاجید، شیر هرجا که مىرود شکار خود را مى گیرد . کسانى که به مالیمیت و 

لوک مى کردند و کسانى که به درشتى و زشتى مالطفت با عالمه سلوک مىکردند، عالمه نیز بهتر و عالیتر از این س

سلوک مى کردند، عالمه نیز مانند یک شیر ژیان و غضبناک با ایشان سلوک مى کرد وگاهى پیش ادنى ترین مردمان 

 سرخم مى کرد . 

 لیاقت علمى و ذهانت عالمه : عالمه این قدر نکته رس و ذهین بود که اگر از دهان کسى نصف سخن مى برامد او بر

همه سخن مى رسید و در امور عقلى و ذهنى به طرز عجیب و غریب بحث مى کرد . برای امور عقلى و ذهنى یک 

لباس زیبا از الفاظ تیار کردن حصه عالمه بود و بس نسبتاً به هر مضمونى که بحث مى راند یقین مى گشت که به جز 

کند. هر مسأله و مضمونى که پیشش مى آوردند ، این  جمال الدین کسى دیگر را خدا نآفریده است که برین مضمون بحث

چنین بحث وگفتگو مى کرد که گویا بازی دست چپ اوست و به وقت بحث هیچ پهلوی مسأله را ترک نمى کرد و استداللش 

چنان دلپذیر و خوش اسلوب مى بود که حاضرین به جز سرتسلیم خم کردن، چیزی دیگری نمی توانستند. قوت حافظه 

ى مضبوط بود . درعرصه سه ماه اینقدر زبان فرانس به غیر استاد آموخت که به خوبى در آن نوشت و خواند مى اش خیل

کرد و هزارها الفاظ فرانسه در این عرصه او را از بر شد . البته در آموختن الف بای فرانسه دو روز صرف کرد که 

عربى، ترکى و فرانسیسى مهارت کمال و دستگاه وافر  یک شخص اجنبى او را آموخته بود . به زبان فارسى، افغانى،

داشت . از زبان انگریزی نیز قدری واقف گشته بود . مطالعه کتب بسیاری کرد، از این سبب دائره معلوماتش وسیعتر 

 بود، در علوم عقلى و نقلى و على الخصوص در فلسفه و تاریخ اسالم استاد کامل بود . 

بهترین و اعلى مقصد و علت غائیۀ زندگى عالمه این بود که در مختلف فرقه ها و طبقات  مقصد زندگى عالمه چه بود :

اسالم روح اتفاق و اتحاد را پف کند و بر یک نقطه قومى ایشان را جمع کند و تمام سلطنت های اسالمیه را در یک 

ین خیال چنان مستغرق و محو شده زنجیر بیاویزد . محور تمام سعى جد و جهد عالمه صرف همین یک مسأله بود . در ا

بود که تا آخر عمر، شادی نکرد و نه حرفت و صنعت آموخت که باعث جلب معاشش شود، به جز یک کتاب در رد 

                                                           
م در یک خانوادۀ ارمنى در دمشق تولد یافت و در 1856ادیب اسحاق ، نویسنده و ادیب بزرگ شامى که در سال  ــ 36

م به قاهره آمد و به جمع شاگردان سید جمال الدین پیوست  1876سالگى در سال  20لبنان به تحصیل علوم پرداخت و در 

را تاسیس « التجارة»م در اسکندریه و بعدا جریدۀ  1877سال را در « مصر» و به تشویق سید جمال الدین افغانى جریدۀ 

کرد. ادیب اسحاق از شاعران انقالبى است که بعد از تبعید سید جمال الدین او هم از مصر اخراج گردید و رهسپار فرانسه 

ر نگردید و م تاسیس کرد ؛ اما در پاریس بیشتر ماندگا1879را در اواخر سال « مصرالقاهرة»شد و در آنجا جریدۀ 

م وفات یافت . از آثار باقى مانده ازاو کتاب  1885سال عمر داشت، در سال  29دوباره به لبنان برگشت و در حالى که 

است که مجموعه ایست از سروده ها و نبشته های او که توسط دوستانش بعد از وفاتش « مرواریدها» یعنى « الدرر» 

 گردآوری و چاپ گردیده است. فاضل 
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سببش این بود که به خیال خود غرق شده از تألیف و تصنیف بى  38دیگر تصنیف و تألیف پس سر نگذاشت.  37 نیچری

خبر گشت. با این همه در قالب شاگردان خود چنان روح یک جهتى و همطوری انداخت که به سببش همتهای ایشان اعلى 

نده از ز آیو باال و قلم ایشان جاری و ساری گردید .مشرق بسیار افاده و استفاده تحریر از ایشان حاصل کرده است و نی

 ایشان را رجاء و توقع بسیار کرده مى شود. پایان 

المترجم از زبان عربى به زبان فارسى کمترین سلطان محمد کابلى حاال مقیم شهر فرخ آباد و مدرس عربى و فارسى 

 جنوری سنه... یوپى ]ممالک متحده ]هندوستان محرره -مشن های اسکول فرخ آباد 

 

متوفا در بیروت  1861دسمبر 14متولد ) {Jorge Zaydanجرجی زیدان }

نگار  نویس، و روزنامهنگار، داستان در قاهره.( تاریخ 1914جوالی  22

رمان تاریخی و تأسیس نشریهٔ  ۲۳زبان لبنانی است که برای نوشتن  عرب

گیری جنبش النهضة، قصد او از نوشتن الهالل معروف است. طی شکل

نمودن مردمان عرب با فرهنگ و تاریخ خود های تاریخی، آشنا رمان

رابطه عمیق و استواری بین زیدان و مستشرقانی مانند  ۱۲۹۸از  است.بوده

« دایک وان»و « مارگلیوث»، «کراچکوفسکی»، «گولد تسیهر»، «نولد که»

و آمد مستشرقانی بود که به مصر  ایجاد شد و دفتر مجله الهالل محل رفت

به کشورهای اروپایی و در  ۱۹۱۲به استانبول، در  ۱۹۰۸زیدان در  آمدند.می

انتخاب یک مسیحی برای تدریس  ،۱۹۱۰به فلسطین سفر کرد. در  ۱۹۱۳

 تاریخ اسالم، اعتراض شدید مسلمانان را برانگیخت و زیدان مجبور به کناره

 گیری از این سمت شد.

 اْلسالمي التمدّن تاریخــ  اْلسالم قبل العرب آثار بسیار مشهور او در تاریخ :

 مشاهیر تراجمــ  الهالل مطبعةــ  العام الماسونیة اریخت– الحدیث مصر تاریخــ 

 للغةا آداب تاریخ ــ اللغویة والفلسفة العربیة األلفاظ در ادبیات و لغت: .الشرق

ـ در باره سفر:  حي كائن العربیة اللغة -أجزاء أربعة – العربیة  اأوروب إلى رحلةـ

در الهالل و  و دهها داستان و مقالت – الحدیث الفراسة علمو در علوم طبیعی 

 دیگر جراید عربی.

                                                           
مى باشد سید جمال الدین افغانى آن را در « حقیقت مذهب نیچری و بیان حال نیچریان» نیچریه که عنوان کامل آن ــ  37

 1880هجری قمری برابر با دسمبر1298پاسخ مولوی محمد واصل از آموزگاران ساکن حیدر آباد هند ، در محرم الحرام 

م] البته چند روز بعد از نگارش در حیدر آباد دکن، 1881]قمری 1298نگاشته است . این کتاب در همان محرم سال 

زیر نظر شخص سید، نخستین بار در مطبعه سنگى به چاپ رسیده است . و به خاطر اهمیتى که داشته و یا شهرتى که 

ق به همت حاج محمد حسن تاجر کازرونى مجددا در بمبئى، به 1298م یا  1881کسب کرده، بار دیگر درهمان سال

سیده است. چاپ سوم آن نیز دو سال بعد، به همت یک تن ایرانى دیگر به نام فخر الحاج و العمار الشیخ عبد چاپ ر

هجری قمری در بمبئى، در مطبعۀ حسینى جدید، به نشر رسیده است. این 1300الوهاب شیرازی در رجب المرجب سال 

« نالرد على الدهریی» رسى به زبان عربى تحت عنوان کتاب را شیخ محمد عبده به همکاری خادم سید ابوتراب از زبان فا

م در بیروت به چاپ رسیده است و به مثابه مشهور ترین اثر سید به زبان های انگلیسى ، ترکى 1886ترجمه و در سال 

و فرانسوی نیز ترجمه گردیده است و حتى دو سال بعد از نشر ، در کلکتۀ هند به زبان اردو ترجمه و به چاپ رسیده 

هجری خورشیدی به پشتو ترجمه و در کابل به چاپ رسانده است.  1344است. و آقای میر سعید بریمن آن را در سال 

هجری قمری ، به مناسبت یک صد و سى وششمین سالگرد 1300اینجانب رسالۀ یادشده را با عکاسى از نسخۀ چاپ شده 

 ره به دست نشر سپردم. فاضل ر قاهنشر آن، همراه با مقدمۀ مفصل و متن باز نگاری شده، د

شامل آثار فارسى و عربى ، در « اآلثار الکاملة» مجموعه آثار سید را استاد سید هادی خسرو شاهى تحت عنوان ــ  38

صفحه] 2000صفحه] و دکتور محمد عماره آثار عربى سید را در چار جلد و در حدود]3000شش جزء و در بیش از]

 گرد آورده اند. فاضل « األفغانى جمال الدیناألعمال الکاملة ل»تحت عنوان 
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 تذکر محمود طرزی در } سراج األخبار افغانیه {

این مکتوب قبل از یک سال به ما رسیده بود ، افسوس مى کنیم که در بین اوراق وارده در یک گوشۀ اداره، پنهان مانده 

ب اصل و نسب سید مشار إلیه مرحوم، بعضى روایات مختلفه به وقوع آمده است ؛ ولى چون خود جناب بود، اگرچه در با

ترجمۀ احوال وسوانح عمری خود را به همین ترتیبى که فاضل دانش اسلوب نوشته  39استاد، در یکى از تألیفات خود،

د سی» افغانستان نشان داده اند و در تمام عالم به « کنر»در قید تحریر آورده اند و مولد خود را اسعد آباد از مضافات 

شان ، هیچ شک و شبهه ای نیست. مشهور و معروف مى باشند ، در افغانى األصل و النسل بودن « جمال الدین افغانى

اند دیایفای شکرگزاری راالزم م« کابلى سلطان محمد خان» سراج األخبار افغانیه ، به جناب فاضل هم وطن عزیز خود 

که صحایف آن را به ترجمۀ احوال همچنین یک ذات حکمت سمات وطن مقدس ما تزیین نمودند. در این خصوص إن 

ارئین کرام زی که خود سراج األخبار هم خبر دارد، عالوۀ معلومات نموده ، عرض انظار قشاء هللا تعالى در آینده ،چی

 کرده خواهد شد. فقط. 

 عالمه محمود طرزی

 عالوۀ معلومات بر ترجمۀاحوال

 السید جمال الدین افغانى

 

] سراج األخبار افغانیه، سوانح عمری عالمۀ مشهور شرق ] السید جمال الدین افغانى] را از قلم یک 6سال  3در شماره ]

فاضل هموطن عزیز خود، درج صحیفۀ افتخارنموده در آخر وعده کرده بودیم که در شمارۀ آینده چیزی که خود سراج 

نیز عرض انظار قارئین کرام خواهد نمود . این است که بر ایفای األخبار افغانیه هم در این خصوص خبر دارد، آن را 

وعده خود مسارعت ورزیده مى گویم که خود این مدیر و سرمحرر عاجز با جناب سید مشارإلیه به دو واسطه معارفه و 

ت ! چون د انگاشنبای« شنیده کى بود مانند دیده» شناسایى دارم : یکى شنیدگى ، دیگری دیده گى اما شنیده گى مرا نیز 

 که درجۀ وثوق و اعتبار آن شنیدگى به درجه دیده گى موثوق و معتبر است . 

اگر بگویم که این عاجز، نام جناب عالمه را از هنگامى که خواندن و نوشتن فارسى را آموخته ام ِورد زبان کرده ام، 

ت ابتدائى وطن عزیزما چنانچه از اشعار آغاز هیچ مبالغه نخواهد بود؛ زیرا بر همه گان معلوم است که کتاب های قرائ

مى کند ، همچنان کتاب های صنف منتهى آن نیز با اشعار انجام مى یابد ذوات با برکاتى که این بنده عاصى را به کنیه 

مى شناسند ، البته نسبت محمود را به طرزی از جهت پدری و فرزندی استدراک فرموده باشند . « محمود طرزی»

مراد است که در نظر ارباب عرفان ظاهر و آشکار است . اما این را « محمود ابن طرزی»ی که گفته شود محمود طرز

هم عرض کنیم که این جرأت وگستاخى عاجزانه بر اتخاذ نمودن این عنوان بلند مکان که نسبت اسم بال مسمای خود را 

ت الأبالیانۀ احترام شکنانه شمرده مى شود ! دو برادر با تخلص ادبى آن بزرگوار عرفان شیم توأم نمایم، الحق که یک جرأ

هیچگاه این عنوان را، یعنى تخلص خاص  -طول هللا عمرهم -بزرگوار معظم و مکرم حقیر که الحمد هلل برحیات هستند 

 غالم»ادبى و شعری والد ماجد مرحوم بزرگوار را با نام خودشان یکجا نکرده اند . زیرا اسم اصلى آن بزرگوار مرحوم 

                                                           
شاید هدف عالمه محمود طرزی همان مقدمۀ مهمى باشد که شاگرد رشید و مصری سید جمال الدین افغانى، یعنى ــ  39

م به زبان عربى  1886، در سال «الرد على الدهریین»رجمه نیچریه شیخ محمد عبده در زمان حیات استاد خود بر ت

به تاریخ اول « الهالل»نگاشته و آن را به چاپ دسانده است و جرجی زیدان حین نگارش بیوگرافى سید و نشر آن در 

م از آن بهره برده است ؛ اما کتابى که خود سید افغانى در دیباچۀ آن ترجمۀ احوال و سوانح عمری خود را 1897اپریل 

به نظر من نرسیده است وگمان هم ندارم که این ادعا درست باشد؛ اما به یقین آنچه شاگردش شیخ محمد تحریر کرده باشد، 

 عبده نگاشته، مورد تایید سید افغانى بوده است . فاضل 
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بوده است ، اما چون به سن جوانى در قندهار، اول بار یک طرز جدیدی « سردار»عنوان رسمى شان 40 «محمد خان

تخلص فرمودند. پس چگونه « طرزی»در شعر گرفتند ، و در ادبیات یک توغل و اشتغال تامى ورزیدند . درشعر به 

اصلى آن را که نسبت ابوت و بنوت را در  را نه اسم« طرزی»جرأت و گستاخیست که تخلص خاص شعری حضرت 

بلى، درحقیقت امر، این یک چنان جرأت شمرده  مى نویسد:« محمود طرزی»برگیرد ، با نام خود یکجا کرده، خود را 

مى شود که جنایت سرقت را هم در بر مى گیرد؛ ولى در این مسأله این حقیر سراسر حق به دست است ؛ زیرا این یک 

ست که از طرف خود آن قبله گاه معظم به این فرزند احقر شان عطا فرموده شده است ، و در ُمهری با لقب و عنوانى ا

امر خود حک کرده اند و به این عبد احقر خود، هدیه عطا کرده بودند"محمود طرزی " تحریر فرموده اند و در اکثر 

 تحریرات

خطاب نموده اند، و گرنه بر چنین گستاخى گاهى « ی محمود طرز»و مکاتبات عالى خودشان این فرزند احقر خود را 

جرأت نمى ورزیدم، اگر چه در اثبات مدعا ، ُمهر و مکتوب های مذکور را ابراز کرده نمى توانم. چرا که مفقود است. 

رده اما یک چند فرد از اشعار آبدار مبارک شان که در تاریخ اتمام یک مجموعه اشعاری که از کالم های استادان جمع ک

بودم، انشاد فرموده اند استشهاداً در قید تحریر مى آورم تا عذر این جرأت و گستاخى مرا بعضى از معترضین بپذیرند، 

 و آن اینست: 

  ]تاریخ مجموعه صنایع]

 

 سخنـــهای مــرغـوب محــمود بنوشت  «محمود طرزی»قلم چونکه برداشت 

 شوق است زود همزود بنوشت ز بس  چنــین کار کــان بود بسـیار مشـــــکل 

 به وقـت خوش و سال مسعود بـنوشت  بــه باغ خسنــجى و ملـک کــــــراچى

 به تعــمیه ایــن حـرف مقصود بنوشت  به تاریخ اتــمام او کـلک }طـــــرزی{

 چه مجــموعۀ خوب محــــمود بنوشت   }ورق هـای بد{ را ازو دور افــگــــن

 [ 75]ازکلیات حضرت طرزی منطبعه کراچى قسم قصاید و قطعات صحیفۀ  1300

قارئین کرام ما خواهند گفت: این چه ؟ ما منتظر شنیدن عالوۀ معلومات در باب احوال عالمه "السید جمال الدین" بودیم و 

نویسم. به همین قدر نوشته  آقای محرر به نوشتن ترجمۀ احوال خود آغاز نمود. نى نى!، من ترجمۀ حال خود را نه مى

از این سبب مجبورشدم که چون گفتم از وقت آموختن و خواندن و نوشتن فارسى، نام جناب عالمه را ِورد زبان داشته ام 

و آن از این است که والد ماجد مغفورم ]حضرت طرزی صاحب] یک قصیدۀ هدیۀ غرایى در حق سید مشار إلیه انشاد 

آب حیات شان مسطور است. و چون درجۀ خوانایى حقیر به درجه کلیات خوانى رسید که  فرموده درکلیات اشعار چون

هجری بوده باشد ، اول کلیاتى که مى خواندم و درگنجینۀ دماغ اشعار آن را جا مى دادم، کلیات  1297آنهم تقریباً سنه 

کدام شعر تر خواهد بود ؟ بلى، حضرت طرزی بود. بلى، یک شاعر زاده، اول شعری که از بر کند، به جز شعر پدر 

بلبل در آشیانه نى، بلکه هنوز چون درمشیمۀ بیضه باشد ،شاعر زاده گلزار شمرده مى شود! انصاف فرمائید آیا این شعر 

 از چنان شعر هایى نیست که یک نوع هوس شعر و شاعری آن را نخواند و از بر نکند ؟! 

                                                           
سردارغالم محمد خان طرزی پسر سردار رحمدل خان ]برادر امیر دوست محمد خان] پسر پاینده محمد خان است.  ــ   40

م در 1859مدل خان پس از تسلط برادرش امیر دوست محمد خان بر قندهار، رهسپار ایران گردید ودر سال سردار رح

ایران وفات یافت. غالم محمد خان طرزی در دربار کاکایش امیر دوست محمد خان خدمت میکرد و لقب "ارجمند دانشمند" 

عید گردید، سپس به بغداد و از آنجا به استانبول رفت را کسب نمود، اما در زمان سلطنت عبدالرحمن خان به هندوستان تب

م در دمشق وفات یافت. دیوان اشعارش را پسرش محمود 1900و سرانجام در دمشق رحل اقامت افگند و باالخره در سال 

د طرزی بنام "دیوان طرزی افغان" در کراچى به چاپ رسانده است. دیوان یاد شده را یکى از نوادگان سردار غالم محم

طرزی یعنى آقای دکتور ننگیالى طرزی دیپلومات پیشین و سفیر سابق افغانستان در پاکستان ، هند و سویس ، نیز در 

 هجری خورشیدی، در تهران تجدید چاپ کرده است. فاضل 1381قطع و صحافت اعال در سال 
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 آمده بود  41وم بشنوید قصیده در مدح سیدجمال الدین که از ر

 

 ] تعریف نسیم صبحدم] 

 عبیر آمیز و عنبربیز و روح انگیز و جان افزا   نسیم صبح در گلشن وزید از جانب صحرا 

  موافق همــچو خــوی گل به طـــــبع مردم دانا  طراوت بخش روی گل پریشان از بوی گل 

 وزو در بوستــــان غوغاازو در گلشن آوازه،   ازو طبع چمن تازه و زو بر روی گل غازه

 به سوری رنگ و آب از وی، به سنبل پیچ و تاب از وی

 شده ســر مست خــواب از وی، دو چشـــم نرگس شهال

 ]گریز به مدح] 

 که بــر طبــع خردمنـــدان کــالم نـغــز مـوالنا  به جــسم الله نعــمان چـنان از لطف بخشد جان 

 3خردمــند، هــنر گستـر، فــلک قدر ملک سیما  سخن فهم سخن پرور ]جــمال الـــــدین] نام آور

 تویى فاضل، تویى باذل، تویى عاقل، تویى دانا   تویى عالم، تویى عامل تویى عارف، تویى کامل

 عرب را شیــره جانى، عجـــم را دیــدۀ بیـــــنا   فصـاحت را تو سحــبانى ، بالغت را تو حسانى 

 تویى فـــــرهنگ هشیاری، تویى قاموس استغنا  کاری ، تویى بــرهان دیــنداریتویى کشف نکو 

 قبـــول خاص و عامســتى به جابلــقا و جابلـسا  نه ماه روم و شامســتى که خورشیــد تمامســتى 

  تــرا ]طــرزی] ثــنا گوید، هـــزاران مرحبا گوید

 به صدق دل دعا گوید، چه در سرا، چه در ضرا

، درکلیات مطبوع، اگر چه سید جالل الدین 71لى آخره : ازکلیات حضرت طرزی مطبوعۀ کراچى ازقسم قصاید صحیفۀ]ا

 نوشته شده، اما دراصل سیدجمال الدین است.[ 

این است که به خواندن باربار ، و شنیدن بسیار این شعر چون دُر شهوار که از ایام صباوت در محفظۀ دماغ حفظ شده 

 نام جناب عالمه درحسیات عاجزانه محکوک و منقوش شده مانده است. آمده است، 

عالوۀ معلومات عاجزانه درحق سیدمرحوم بر شنیدگى و دیدگى منحصر است که از این شنیدن و دیدن ما بعضى مسئله 

نشر در مصر آن را به زبان عربى « الهالل»های عجیب و اسرار های غریبى در سوانح عمری حضرت سید که جریدۀ 

کرده و سلطان محمدخان کابلى آن را به فارسى ترجمه کرده، عالوه کردن الزم مى آید . مثالً چون یکى یکبار بگوییم که 

یا ، آ« سید جمال الدین افغانى »مشهور و معروف بوده است ، نه « سید جمال الدین رومى»جناب سید در افغانستان به 

هد ؟ چسان نمى دهد ! درحالى که در مصر شام، قسطنطنیه ، هند ، حجاز ، سراسر مسأله را یک تبدل نا گهانى نمى د

اوروپا به سید جمال الدین افغانى شهرت داشته باشد ، و خود افغانها تنها یک چند سالى آن را دیده باشند ، و آن هم به 

ق او سروده باشند ، آیا غریب دیده و شناخته باشند ، و سید رومى گفته، مدحیه ها درح« سید جمال الدین رومى»عنوان 

یک واقعه شمرده نمى شود ؟ شنیدنى های من عبارت از بعضى فقراتیست که در حق حضرت عالمه، از زبان والد 

بزرگوار مرحومم حضرت طرزی صاحب و استاد مرحومم مال محمد اکرم و برادر بزرگوارم خازن الکتب صاحب شنیده 

                                                           
مسلمان های آن سر زمین را مى در اصطالح ملک ما، ممالک ترکیه عثمانیه رامى گویند و رومى تمام « روم»ــ  41

 گویند. حال آنکه در ممالک عثمانى لفظ روم تنها بر مردم نصارای آن سر زمین اطالق مى شود، نه بر مسلمان.

   سراج األخبار 

  



 149   افغانستان در دموکراسی و مشروطیت گذاران بنیاد

 
 

149 
 

مرحوم یکى از اجلۀ علمای روم از  42 اعلیحضرت " امیر محمد اعظم خان" بودم : مى فرمودند که در زمان سلطنت

راه کراچى اول به قندهار و باز به کابل آمده بود که در علوم نقلیه و عقلیه صاحب ید طوال و درحکمت و فلسفه بى همتا 

د م داشت که عرب مصری بوبود .َزی و قیافتش به زَی و قیافت علمای روم بود، یک خدمتگار بگویم یا شاگرد بگویم ه

 ، و بسیار با تربیه و آداب بود. عالمه به زبان عربى با او سخن مى گفت. 

هرچه که مى گفت ازخوبى ها و عظمت و شوکت دولت روم بیان مى کرد به بسى ادیان باخبر ، و از علوم و فنون یک 

 سید مشار إلیه به هم رسیده بود. اعلیحضرت دفینۀ توانگری بود .آشنایى و رفاقت بسیار صمیمى در بین حضرت پدر و

امیر محمد اعظم خان نیز گرویده فضل وکماالت عالمه گردیده، مقامش را خیلى محترم مى داشت .بعد از انقراض 

ان ستوحکومت امیر محمد اعظم خان و استقرارحکومت اعلیحضرت امیرشیرعلى خان ازکابل به راه پشاور عازم دیار هند

 گردید. 

عالوه معلومات شنیدگى ما درحق عالمه سیدجمال الدین همین بودکه از زبان والد مرحوم بزرگوار خود در کابل پیش از 

شنیده و حفظ کرده ام . در این قدر معلومات ما با معلوماتى که در ترجمۀ احوال سید ذکر شده، چندان اختالفى  1300سنه 

همیت است این است که جناب عالمۀ مرحوم در افغانستان سید جمال الدین نیست .اما چیزی که شایان دقت و جالب نظر ا

رومى بود ه و در بالد روم سیدجمال الدین افغانى شده است ! عجب تر اینکه ایرانیانش سید جمال الدین اسعدآبادی همدانى 

 مى شناسند !... 

حوال حضرت سید شنیده ام از این معلومات زبانى که از زبان مبارک حضرت طرزی صاحب مرحوم درخصوص ا

روایات موثوقه تاریخیه افغانیه شمرده مى شود . زیرا به رأی العین دیده و به گوش خود از زبان شان شنیده و به من 

حکایه فرموده است . در باب احوال بیشتر از زمان حکومت اعلیحضرت امیر محمداعظم خان سید مشارإلیه، هیچگونه 

] مذکور 3عربى ترجمه شده و در شمارۀ]« الهالل». البته هرآنچه در ترجمۀ احوال شان ازجریدۀ معلوماتى ازخود ندارند 

گردید، همچنان خواهد بود. اما اینکه در افغانستان به زمان اعلیحضرت امیر محمد اعظم خان آمده اند و به شهرت و 

ر گردید،حضرت طرزی در مدح خود سید انشاد عنوان رومى بود ه اند ، و همین قصیده را که چند فرد آن در باال مسطو

رومى بود  43فرموده اند نیز به قدر ذره، شبهه نباید کرد . درقصیده فوق به این بیت که " نه ماه روم وشامستى ... الخ 

ن سید را تلمیح فرموده اند. حال آنکه در قصیدۀ دیگری که بنابر تشویق و ترغیب حضرت سید مشارإلیه،حضرت طرزی 

                                                           
به قدر ذره » اینکه مرحوم طرزی مى فرماید که در آمدن سید جمال الدین در عهد سلطنت امیر محمد اعظم خان ــ  42

، احترامانه بایست یاد آور شد که این حرف، استوار بر معلوماتى است که مرحوم طرزی در آن دوران «شبهه نباید کرد

یک دهه قبل، این ادعای طرزی مرحوم را رد « ان افغانستانسید جمال الدین افغانى و نخبگ» داشت. اینجانب در رساله 

کرده بودم، اینک برخى از آن دالیل را در اینجا نخست به خاطر اهمیت آن و دیگر اینکه شاید این رساله به دست کسانى 

 برسد که نبشته های قبلى مرا در این مورد نخوانده اند، مجددا در این پینوشت درج مى کنم . 

وان محمود طرزی مىگوید، سید جمال الدین ، در زمان امیر محمد اعظم خان ، به افغانستان آمد، حتى مى شادر -الف

؛ اما این گفتۀ وی با اسنادی که ما فعال در اختیار داریم، دقیق نمی «به قدر ذره شبهه نباید کرد» افزاید که در این مورد

مرآة العارفین » ن حکومت محمد افضل خان، رساله ای را به نام قمری در زما1283باشد. زیرا سید جمال الدین در سال 

در شهر قندهار، کتابت کرده است و همه مى دانند که سلطنت امیر محمد افضل خان، قبل از « فى ملتمس زین العابدین

 پادشاهى امیرمحمد اعظم خان بود. 

در حالى که « افغانى » مشهور بود، نه به « ى روم» محمود طرزی مى گوید که سید جمال الدین در افغانستان به  -ب

کتبه عبدهللا جمال الدین » نگاشته است که: « مرآة العارفین» قمری در پایان رساله  1283سید جمال الدین در سال 

 م(1867ــ )هفت اپریل « 1283شهر ذی الحجة الحرام سنة  2األفغانى الکابلى فى بلدة قندهار فى یوم األحد 

گفته، آگاهى نداشته است، « ِمن سادات کنر» طرزی از سندی که به قلم سید نگاشته شده است و خود را محمود  -ج

  ورنه چنان نمى گفته است .زیرا این اسناد در زمان مرحوم طرزی به چاپ نرسیده بود.

م محمد خان طرزی، بایست یادآوری نمایم که در دیوان مرحوم غال« نه ماه روم و شامستى» اما در مورد بیت ــ   43

کلیات دیوان طرزی « نه ماه مصر و شامستى..» برخالف گفتۀ محمود طرزی، عوض بیت یاد شده ، این بیت آمده است 

 676، صفحۀ 
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مرحوم انشاد فرموده اند، از بعضى بیت های آن که احوال سید را 44 «عبدالعزیز خان»ح اعلیحضرت سلطان در مد

 تصویر مى کند صریح تر و واضح تر رومى بود ن مشارإلیه، عیان مى آید! 

 بعضى بیت های قصیدۀ مذکور را نیز استشهاداً از قرار ذیل مى نگارم

 رحوم به فرمودۀ سیدجمال الدین رومى قصیده در مدح سلطان عبدالعزیز خان م

 ]طلوعیه]

 زنگـى دجـــال شــب رفــت سـوی قیـروان  رایت رومى روز گشـت ز مشرق عیــان

 هنـــدی انــجم سـپاه شــد ز نــظر هــا نهان  قیصر رومى کاله ساخت فلک تکــیه گاه 

 ى انجـــمن کهــکشــانگشـت ز انـــجم تـــه  فـتاب تا که بـر افـروخـت صبـحمشـعلۀ آ

 بـر نـماز سـحـر شـــد به فلــک ِورد خوان                  ا با رخ چون آفتابصوفى صبــح از صف            

 بهرصبوحى صبح دیده شد از خواب ناز

 از چمن آمد به گوش چهـچهــۀ بلــــبالن

 ] ازجای گریز به حکایه]     

 به انـــدیشه طـــــى منزل هفت آسمانه کرد                تـــو از مــــــدد فکر تیزدوش پــى مـــدح              

 خالى زاغراق و زرق، عاری زتهمت بیان  گشته به اندیشه غرق همچو گهرتا به فرق

 کامــــدم از در درون دلــــبر شیــرین زبان  من به چنین بحر ژرف بى سخن و صوت

 لـب دهان گــاه بـــیانش رطب ریخــــته از  لم عـــلــم و ادب سید عـــالى نســـب، عــا

 از هـــمه ادیان خبــــر، حــرفرس نکته دان  بــرد یمانى به ســر جبـــــــه رومى به بر 

 خیـــز و بیا شعر نغز پیش من از بر بخوان  آمد و بنشست وگفت ]طرزی افغان] تویى 

 در صفــت شاه ما، صنـعت خــود کن عیان  ـزد گهر چند به مــدح خسان طبـــع تو ریــ

 از ره عجز و نیاز رفتم وگفتم به چشم

 آنچه تو گویى مرا نیست تمرد در آن

 ]ازجای گریز به مدح]

 " چنـــــد به تـــقسیم من صلح کنى با ددان"  چنـــد بجــــانم کشى تیــــغ بـــــــرون از نیام

 ورنــه به سلــطان بــــرم شکوۀ این داستان  ستم خوی گیربگذر از این جور و ظلم ای با 

 کو شده سلطان به ارث برهـــمه اســالمیان  پادشـــهى جـــم نشان قیــــصر خســـرو غالم 

                                                           
م در استابول است که که بعد از مرگ برادرش سلطان  4182سلطان عبدالعزیز پسر سلطان محمود دوم متولد سال ــ  44

میالدی با او در مسجد ابو ایوب انصاری واقع استانبول ، به خالفت بیعت صورت گرفت در  86عبد المجید، در سال 

، همچنان امیر شیر على خان ، امیر محمد افضل خان و این سال امیر دوست محمد خان در افغانستان فرمانروایى داشت 

امیر محمد اعظم خان ، امیران افغانستان با او معاصر بودند و در سفر سید جمال الدین افغانى به کابل ، دوران سلطنت 

گردید  میالدی از سلطنت خلع 886مى 31سلطان عبد العزیز در امپراتنوری عثمانى بود. این سلطان سرانجام به تاریخ 

 که بعد از او برای یک دورۀ کوتاه سلطان مراد، سپس سلطان عبد الحمید دوم ، خلیفۀ ترکیه عثمانى گرید. 
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 بـــرده به شمشـــیر تــیــز تاج ســر اردوان  برده به بازوی زور، تخـــت ز بهــرام گـــور

 گــر چه وجود تــرا نیست مـــثال و نـــشان  فـــت عــزیزای چــون وجــودت بود نام شری

 آمـــده از جــــام تـــو تازه رخ رومـــــــیان  آمــده از نــام تـــو رونــــق ایـــمان و دیــــن

 گر چه سکندر کشید بر رخ یاجوج سر

 تیغ کجت سد کشد گرد به گرد جـــهان

 [73قصاید صحیفۀ ]الى اخره ! ازکلیات حضرت طرزی قسم 

 

معلومات قسم شنیدنى ما همین قدر بودکه عرض شد. ازین معلومات به همین قدر یک نتیجه دسترس مى شود که این سفر 

 افغانستان سید مرحوم، بعد از سفر اول استانبول شان به وقوع آمده باشد. 

ونتر است ، و آن عبارت از مالقات و صحبت حاال بیایم بر معلومات قسم دیدنى خویش که اهمیت و موقعیت آن، خیلى افز

و استفاده و استفاضه ایست که مدت شش هفتماه یک عمر بسیار با فیض را در استانبول به حضور آن بحر زخار علم و 

 عرفان به سرآورده ام . 

بود که در اوراق حوادث تشریف آوردن سیدجمال الدین افغانى به استانبول دیده شد . در آن  45.هجری1314غالباً سنه

اوقات در شام سکونت داشتیم. حضرت پدر به تحقیقات ابتداء کردند .عالمه همان عالمه بود که در افغانستان دیده شده 

ین فرزند احقر خودشان را با تنبیهات و سفارشات بود. این را هم دانستند که تذکار ماضى مصلحتاً لزوم ندارد. از آنرو ا

الزمه و نصایح و وصایای واجبه به همراه یک مکتوب بسیار ادیبانه و حکیمانه محض به نیت استفاده از فیوضات علمى 

در محلۀ « عقارات همایونى»آن حکیم فرزانه، به سوی استانبول ازشام اعزام فرمودند . مدت هفت ماه در مسافرخانه 

نام موقع قریب « نشانطاش»اقامت نمودم. على االکثر هر روزه در محفل عرفان منزل حضرت سیدکه در « شکطاشب»

 اقامتگاه بود، اثبات وجود مى نمودم. 

عالمه مشارإلیه یک معدن عرفان بود ، هرکس به قدر استعداد آالت و ادوات حواس دماغیه خود از آن معدن به استخراج 

مد . این هفت ماهه مصاحبت ، به قدر هفتاد ساله سیاحت را در بر دارد . مباحث علمیه حکمیه فلسفیه فضایل کامیاب مى آ

سیاسیه اجتماعیه و غیره که هر روزه در محفل بزم حضور آن عالمه دهر، جریان مى یافت ، هر جمله و هر عباره آن 

انات آن، خارج حوصله اخبار ماست. تنها درخصوص کتاب هایى و رساله هایى تحریر به کار دارد که در اینجا تذکار بی

بیان کردن عالوه معلومات در بعضى نقاط سوانح عمر شان که در اواخر عمرشان در استانبول در پیش چشم خود من 

اخبار ما، درج شده ، از  3نوشته و ترجمه آن در شمارۀ « الهالل» جریان یافته و در اصل ترجمۀ حال شان که جریدۀ 

 در میان نیامده کوشش مى ورزیم : ا، بحثى آن چیزه

 

 افغان الدین جمال سید مجسمه ،2018 اگستآ 6 در

 قلب قاهره، در( الحریه حدیقه) آزادی پارک در

ً  مصر، پایتخت در این رستا تالش  .شد رونمایی رسما

و زحمات فرهنگی و نویسنده فرزانه فضل الرحمن 

فاضل سفیر آن وقت افغانستان در مصر قابل قدر و 

 یاد آوریست

 

                                                           
 میالدی. 1896شمسی  و  1275هجری قمری مصادف بر  1314ــ سال  45
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 عالوۀ معلومات در باب اصل و نسب

 «عالمه سیدجمال الدین»

خاندان جلیل الشأن سادات کنر که نسب مبارک شان به صحت مثبوت است بالفعل در کنر و دارالسطنه معزز محترم 

و « سید صفدر»معروف مشهور مى باشد . البته سراج االخبار افغانیه را مطالعه کرده هرگاه در آن سلسله مبارکه 

ً لالنسانیه، ب« سیدجمال الدین»پسرشان  ه یک دو کلمه معلومات تحریری ما را رهین لطف خود موجود باشد ، خدمتا

 خواهند فرمود. اما چیزی که خود من در این خصوص از زبان مبارک خود جناب عالمه شنیده ام از قرار ذیل است: 

روزی بودکه بسیاری از ارباب دانش در داالن بزرگ خانۀ اقامتگاه سید جمع بودند . در آن روز جناب عالمه یک قدری 

ین مزاج بود. شخصى از حاضرین از بعضى اختالفاتى که ارباب جراید و نامه نگاران در باب که و کجایى بودن آتش

عالمه در میان آورده بودند، باب مباحثه را باز نمود. به راستى که از بازشدن این بحث به دل مسرور شدم که شاید جناب 

میشه در خلجان مى داشت رفع و زایل شود، اما هزار افسوس که عالمه یک چیزی بگویند تا این شبهه که دل مرا نیز ه

این آرزویم به رایگان رفت؛ زیرا از زبان مبارک جناب عالمه این چنین یک سخنى نشنیدم که رفع اختالف و شبهه نماید 

ى انى نگوید، ایران. نى ، بلکه مسأله را سراسر در اغالق و اشکال انداخت . چونکه فرمودند : " خوبست ! افغانى مرا افغ

مرا ایرانى نداند ، ترکى مرا ترکى ، اروپایى مرا اروپایى نشناسد ! اما کدام ملت پدرسوخته در دنیا خواهد بود جرأت 

کرده بگوید: جمال الدین از نسل آدم و حوا نیست ؟..." این سخن را به چنان ِحدّت و شدّتى بیان نمود که طبعاٌ آن بحث 

 دیگر وادی ها نقل کالم ایجاب کرد. درهم پیچیده شده بر 

بلى هیچ فردی آفریده این جرأت را به خیال و خاطرخود آورده نخواهد توانست که عالمه را نه تنها از نسل بنى آدم ، 

« نسید جمال الدی»بلکه درملت هایى که ملل شرقیه را از نسل بنى آدم تشکیل داده اند،یک وجود نادر الوجودی نشمارند. 

یح النسب افغانى االصلى بود که افغانستان مى بایست برخود مى بالید که همچنین یک وجود نادر الوجودی از سید صح

این ملت به ظهور رسیده است که همه دولت ها و ملت های دنیا آن را بشناسند و احترام و قدرشناسى کنند و بعضى از 

رخود ملت افغانستان آن ذات حکمت سمات، مانند یک جواهر او چون بید برخود بلرزند ! اما شایان حیرت این است که د

بسیار ذی قیمتى که خود کان از آن خبر نباشد، غیر معروف مانده اند! آیا شایان حیرت نیست که نه درکدام صحیفۀ تاریخ 

نى از او مستند شده و نه در کدام کتابچه یادداشتى ، و نه در السنۀ عمومى، نه نامى از او به زبان زد باشد و نه کدام نشا

 باشد؟. 

 عالوۀ معلومات در خصوص سبب بیماری و وفات عالمه:

که ترجمۀ احوال « الهالل»درخصوص سبب بیماری و وفات جناب عالمه ، عالوۀ معلومات ما خیلى اهمیت دارد. جریدۀ 

به جریدۀ ما اهدا کرده است جناب سید را نوشته و هموطنان عزیز ما سلطان محمد کابلى آن را به فارسى ترجمه کرده، 

، و در خصوص بیماری و وفات جناب عالمه، خیلى مختصر گذشته است . حاالنکه دراین خصوص بعضى اسرارهای 

بسیار پیچیده و سرپوشیده مضمر است که یک قدر تفصیل به کار دارد . خود این مدیر عاجز در اثنای صحت قبل المرض 

و یوم وفات عالمه حاضر بودم . چیزی که از زبان خود حضرت سید درخصوص و مرض قبل الموت، و عملیات جراحى 

 سبب بیماری شان شنیده ام ، از قرار ذیل است: 

رفته بودم. شام تاریک شده بود که « خانه کاغذ»"فرمودند: روزی بود که به قرار عادت یومیه به سواری عرابه به درۀ 

ف نمود. چون از عرابه فرود آمدم دیدم که دریک طرف دروازه یک جسمى عرابه من در پیش دروازۀ خانه من رسیده توق

بغچه مانندی پیچیده افتاده است. خدمتگاری را که با من بود امر کردم تا ببیند که این بغچه چیست. مگر آن جسم بغچه 

 ام. به مرض فالج گرفتارم.  46 «رضای کرمانى»نبود، بلکه یک انسانى بودکه دفعتاً فریاد برآورده گفت: آقای سید ! من 

                                                           
م] در 1857هجري خورشیدی ] 1234میرزا رضای کرمانى که پدرش مالحسین عقدایى یزدی نام یاشت ، در ـ  46

کرمان تولد شد، در سال های حضور سید جمال الدین افغانى در تهران ، به زیارت او رفت و دلداده افکار و اندیشه های 

مت ایران ، بر روحیۀ انقالبى او تاثیر ژرفى کرد و سید شد و اخراج اهانتبار سید از حضرت شاه عبد العظیم توسط حکو

در ضمن ستم هایى که در زندان بر وی رفت ، او را در برابر ناصر الدین شاه قاجار ، خشمگینتر کرد و آمادۀ انتقام . 

میرزا رضای کرمانى که در زندان سخت افسرده و رنجور شده بود غرض درمان رهسپار استانبول گردید، سید جمال 

لدین در استانبول با عطوفت انسانى که داشت مزد درمان او را پرداخت و میر زا رضا بعد از بهبودی و برگشت به ا
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 تا به دروازه ات رسانیدم، فقط . امروز وارد این شهر شده همین قدر توانستم که خود را بر پشت یک مزدور انداخته 

چون صدایش را شنیدم ، هماندم شناختم . خدمتگار را امر دادم که او را به خانه درآرند. فردای آن با یک سفارش نامه 

بود روانه کردم تا تداوی شود بعد از پانزده روز در همین « بیک اوغلى»شفاخانه انگلیزی که در مخصوصى او را به 

داالن نشسته بودم که رضا ، به پای خود به کمال صحت و تندرستى درآمده سالم داد . تعجب کرده پرسیدم : " که چطوری 

ای خود ، خوب تداوی شدم و خوب صحت یافتم . رضا ؟ " گفت : " به تمام تنومندی و توانایى ! از همت و مرحمت آق

حاال برای وداع آمده ام . گفتم: "چه؟ مگر خیال رفتن داری ؟" گفت : " بلى ، مى روم ! " چون طبیعت و مزاج رضا به 

 من معلوم بود، دانستم که اصرار فایده نمى بخشد. ازآن رو مانع نشده، رخصت دادم. او وداع کرده برفت. بعد از آن خبر

 نشدم که چه شد. 

" از این واقعه مدتى گذشته بود که دفعتاً تمام دنیا به ولولۀ سامعه خراش کشته شدن شاه ایران اعلیحضرت ناصر الدین 

کرمانى در درون زیارت شاه عبدالعظیم، پرگردید . به مجردی که این خبر تلگرافاً از « رضای»شاه به ضرب گلولۀ 

شود، سفیر بى تدبیر ایران، هماندم در عرابه نشسته راه مابین همایون را مى گیرد.  طهران به سفارت ایران وارد مى

مگر رضای کرمانى در وقت انداختن گلوله طپانچه را بر سینه شاه گفته بوده است که : "بگیر این گلوله را به انتقام 

ین افغانى چه گناه؟ الحاصل سفیر بى سیدجمال الدین !" خوب ! این را رضای کرمانى گفت و کرد آیا بر سید جمال الد

تدبیر ایران به اصرار تمام حاال از اعلیحضرت سلطان ]عبدالحمیدخان ] مالقات مى خواهد، و به مجردی که به حضور 

را از سر برداشته بر زمین مى زند ، و به یک حزن و الم جگرخراشى از واقعه بیان 47 سلطان بار حضور مىیابد قلپاقش

 قتل شاه متهم مى کند ! کرده ، مرا به

 از همه عجبتر اینکه به الحاح و اصرار تمام اخذ و گرفت مرا، و به سفارت خانۀ ایران تسلیم کردن مرا هم طلب نمود ! 

ب سفیر، از زیر لنایى بود، بر این اوضاع و سخنان به به ! از این خسافت عقل!! سلطان عبدالحمید خان چون یک ذات دا

 یک تمسخر پنهانى که خودش بداند و لب هایش کرده و سفیر را به دایرۀ منطق دعوت نموده فرمودند: 

آقای سفیر ! یک قدری خود داری فرمایید. به این خبر کدورت اثر، من هم از شما بیشتر المناک شدم؛ ولى این سخن 

را که او در استانبول باشد، شاه در طهران وفات کند، قاتل محال است که من بدون محاکمۀ حقوق دولیه، یک شخصى 

 گفته به شما تسلیم کنم ! 

چون این جواب منطقى قابل رد نبود، آقای سفیر به جز این که قلپاقش را به سر کند و راه عرابۀ خود را پیش گیرد، دیگر 

تهمت ناحق در اندیشه و هراس افتاد. رقیب من  کاری برایش نماند؛ اما چون سلطان طبعا قوه واهمه اش زیاد بود، از این

نیز فرصا را غنیمت دانسته، افکار و خیاالت سلطان را که ذاتا در احتراز و اهتزاز آمده بود، علیه  48 «شیخ ابو الهدی»

                                                           

ایران ، منتظر فرصت بود تا ناصر الدین شاه قاجار را به قتل برساند . ناصر الدین شاه برای شکرانۀ ــ  ادامۀ پاورقی قبلی

بد العظیم رفت و میرزا رضا ی کرمانى که منتظر فرضت بود ، با تفنگچه بزرگداشت پنجاهمین سالگرد سلطنتش به شاه ع

هجری خورشیدی] به قتل رساند.  1275ثور 12م]  1896دست داشته اش بر او آتش کرد و او را به تاریخ اول مى

سد ا 22م برابر با  1896میرزا رضا فرار نکرد و به چنگ محافظان شاه گرفتار شد و سر انجام در دهم اگست 

 هجری خورشیدی در مأل عام حلق آویز گردید. 1275

 

 قلپاق یا قالپاق نوعى کاله گوشه دار که از پوست ساخته مى شود و اقوام ترک آن را به سر کنند. فاضل ــ  47

] تولد یافت و 1849محمد بن حسن معروف به شیخ أبو الهدی الصیادي ،در منطقۀ "خان شیخون" سوریه در سال ]ــ  48

از شیوخ مشهور طریقه صوفیه رفاعیه به شمار مى رود. او قبل از سفر به آستانه یا پایتخت امپراتوی عثمانى که پیشنه 

لطان عبد الحمبد دوم ، اعتماد او را جلب کرد و به مقام شیخ رهبری سادات را در "حلب" بر دوش داشت ، با دیدار با س

االسالمى دولت عثمانى رسید. در مورد اینکه چگونه او به این مقام عالى دست یافت برخى به این نظر اند که او مخالف 

در  ن عبد الحمیداصالحگرانى نظیر "سیدجمال الدین افغاني"، " شیخ محمد عبده"، و"عبد الرحمن کواکبي" بود ، و سلطا

مبارزه با آن اصالحگران به شخصى چون او نیاز داشت و دلیل دیگر مخالفت او در برابر حرکت وهابیت بود که یکى 

از خطرهای جدی در برابر دولت عثمانى دانسته مى شد . از همینرو تا آخر، مورد توجه سلطان عثمانى بود و در تقرر 

ت نقش داشت و با خلع سلطان عبد الحمید، او هم تبعید گردید و سر انجام در سال قضات و برخى کارمندان عالیرتبه دول

م وفات یافت. از او به صفت یک شاعر نازک خیال نام برده مى شود و کتاب هایى هم از او به یادگار مانده است  1909
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ادی زیمن به بدگمانى زیاده تر حرکت مى داد، تا نتیجه همین شد که در اطراف و جوانب اقامتگاه من، خفیه پولیس های 

مقرر نمودند و هر حرکات مرا در زیر نظر دقت گرفتند. در هر جا که مى رفتم، چندی از این زبانیه های جهنم، مرا 

تعقیب مى کردند. در این اثنا، یک واقعه تصادفى دیگری هم پیش آمد که موجب تشدید تضیقاتم گردید و آن این بود که 

استانبول آمد. چون با خدیو مشارإلیه از سابق حقوق آشنایى و مصاحبه  به 49«عباس حلمى پاشا» خدیو مصر جناب پرنس 

به هم رسیده بود و یک چند وقت از من سبق هم خوانده بود، خواهش مالقات مرا فرمود. چون در عهد عبد الحمید خانى 

قات طلبید، لکن به هر ، این گونه مالقات ها ،بدون اجازه و اراده سلطانى، ممکن نمى شد ، از حضور شاهانه اجازه مال

صورتى که بود، آن اجازه و اراده استحصال شده نتوانست. طبعا مالقات رسمى هم میسر نشد، اما یک روزی بود که من 

به قرار عادت همه وقته، به هوا خوری رفته بودم، به تصادف در آن روز، خدیو هم به همان سمت برای هوا خوری آمده 

مالقات مختصری با هم دست داد که نتیجۀ این مالقات همین شد که عدد خفیه ها و پولیس بود، به قدر نیم ساعت، یک 

ها، و ژاندرم ها برای ترقب و نگرانى من، افزونى گرفت و کار از خفیه به عالنیه کشید. چون این کارهای پرفشار مغایر 

فتم. به درجه یى که در روزی قطى سیگارهای طبع آزادم بود، از آن سبب، از قهر و اندوه بسیار، سیگار بسیار کشیدن گر

بزرگ فرنگى کفایت نمى کرد و هر آن قدر که تضییق و فشار بر من افزونى مى گرفت، سیگار کشى من نیز به همان 

سبب تزاید مى کرد. نهایت کار به درجه ای رسید که این ذلت و اهانت را خارج تحمل دیده، به سفارت خانۀ انگلیز داخل 

سلطان را این حرکت من به درجه ای در اندیشه و هراس انداخت که همه روزه، بعضى از وزراء و مقربین  شدم؛ اما

حضور همایونى را در نزد من مى فرستاد. الحاصل به شرطى که منبعد این چنین اهانت ها و ذلت ها در حق من روا 

دوه ها که موجب افراط سگریت کشى من شده بود ندارند بعد از ده روز، واپس به خانه، آمدم. اما کثرت غصه ها و ان

آن تاثیر کرده این مرض را بر من مستولى نمود." این بود بیانات و افاداتى که از زبان خود « نیکوتین»زهر نیقوتین 

فک اسفل »بود که در منتهای « سرطان»عالمه سید جمال الدین افغانى به گوش خود شنیده ام . مرض حضرت سید 

در جایى که حدود دندان های زیرین در قرب بناگوش چپ تمام مى شد، ظهور یافته بود. این مرض خیلى یعنى « دهن

دهشتناک بود. اگرچه در اوایل ظهور آن، جناب سید از دردهای شدیده خود هیچ اظهار تألم نمى کردند، و مخلصان و 

رجه ای رسید که هر کس به یک دیدن درد و ألم را از شاگردان شان نیز از آن آگاه نبودند. اما رفته رفته درد و ألم به د

جبهه شان حس مى کرد. تا به آن وقت به داکتر هم اظهار نکرده بودند ، شدت مرض، بعد از آمدنش از سفارتخانه رخ 

 ان ونمود. بعد از آنکه داکترها معاینه کرده مرض را کشف نمودند به اتفاق آرا عملیات جراحى را قرار دادند. همه دوست

مخلصان جناب عالمه همین مشورت را تجویز نمودند که عملیات باید در اوروپا اجرا شود. از این بود که از حضور 

همایون رخصت رفتن اوروپا را طلب نمود. کسانى که عصر اعلیحضرت سلطان عبدالحمید خان را دیده و از مسلک پر 

باشند، البته خواهند فهمید که این رخصت داده نخواهد شد. بلى، اسرار بسیار عمیق آن ذات معظم، شمه ای آگاهى داشته 

                                                           

الجوهر الشفاف  -2على خمس ، ضوء الشمس وبني اْلسالم - 1که اسمای برخى عبارت است از : ــ  ادامه پاورقی قبلی

الواعظ المعرب عن حقیقة المسلم  -5الفجر المنیر.  -4السهم الصائب لمن أذی أبا طالب ، -3في طبقات السادة األشراف ،

   الفیض المحمدی و المدد األحمدی ] دیوان شعر] -7قالدة الجواهر في ذکر الغوث الرفاعي وأتباعه األکابر  -6المتأدب،

م] که والى 1854ـ  1813ریخ معاصر مصر، سه نفر به نام عباس حلمى مشهور هستند. عباس حلمى اول ]در تاــ  49

م] و عباس حلمى سوم که فعال زنده است و مشغول تجارت و متولد سال 1944ـ  1874مصر بود، عباس حلمى دوم ]

مى آید که هدف سید همانا عباس  سال عمر دارد و نوۀ عباس حلمى دوم مى باشد. از تذکر سید چنین بر 75و 1941

در اسکندریه است . دروس 11874حلمى دوم بزرگترین پسر توفیق پاشا خدیو مصر است. عباس حلمي دوم متولد سال 

ابتدایى را در مدرسه ای که پدرش در کاخ عابدین ایجادکرد بود ، آغاز کرد و سپس جهت تحصیالت عالى و آموزش 

، در حالى که در ویانا به سر مى برد، از 1892و اتریش رفت. به تاریخ هشتم جنوری علوم نظامى و سیاسى به سویس 

وفات پدر اطالع حاصل کرد و به حیث خدیو مصر تعیین مى گردد . او هفتمین فرمانروا از جمله خاندان محمد على پاشا 

ایى لقب خدیو مصر و سودان را ، از قدرت عزل گردید ، او در حین فرمانرو1914دسمبر  19است تا اینکه به تاریخ 

دارا بود. اگرچه به نقل از محمود طرزی ، سید جمال الدین افغانى ادعا دارد که عباس حلمى در نزدش درس خوانده است 

از مصر اخراج گردید که در آن دوران ، عباس حلمى 1879، شاید آموزش های بسیار ابتدایى باشد؛ زیرا سید در سال 

ز امکان بعید به نظر مىآید که سید، عباس حلمى را در ویانا و سویس تدریس نموده باشد. از تصادف سال عمر داشت و ا 5

م 1944دسمبر سال 19سال در همان روزی که از قدرت برکنار شده بود یعنى  30روزگار همین که حلمى عباس بعد از 

 در سویس وفات یافت. 
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نشد ! چونکه این چنین صید به دام آورده را آن چنان صیاد ماهر که بعد از هزارها افسانه و افسون و صدها حکمت و 

 دست بدهد !!... فنون از استانبول تا پاریس دام انداخته، به دست آورده باشد، آیا چسان خواهد شد که به رایگانش از

به مجردی که اعلیحضرت سلطان از بیماری مدهش عالمه خبر مى شود، گویا خیلى از خیلى متأثر مى شود و همان دم 

برای تلطیف و نوازش خاطر حضرت سید دو سه نفر مقرب ترین بارگاه حضور را برای احوال پرسى مى فرستد، و این 

سرخ عثمانى برای مخارج مداوا وعملیات شان رنگین تر و سنگین تر  احوال پرسى را با یک مبلغ گزافى از زرهای

نموده، اشهر مشاهیر اطبای اجنبى و بومى پایتخت سنیه استانبول را برای عملیات جراحى سید تعیین مى فرماید، و به 

د! الحق به روز هیچ صورت راضى نبودن شاهانه را به رفتن عالمه از قسطنطنیه بیان و به عملیات جراحى آغاز مى شو

عملیات خیلى دهشتناک یک روزی بر دوستان و شاگردان و مخلصان سید بود. هرکس به یک گرداب نایاب حسرت و 

غم ساکت نشسته، نتیجه را انتظار داشتند. عملیات دو ساعت کامل دوام نمود که به درجۀ انتظار دو ساله یک سوزش و 

ده به کامیابى نتیجه پذیرشدن عملیات یک نور تسلى و امیدی در دل ها دمید، شورشى در دل ها القا مى نمود. تا آن که مژ

تقریباً دوازده دندان و یک قسمتى از استخوان فک اسفل را کشیدند و بریدند. مدت سه روز قطعاً از اختالط و دید و بازدید 

دند. غیر از دو چشم شان که انوار هرکس که باشد ممنوع بودند. بعد از سه روز بعضى دوستان به دیدن سید کامیاب آم

ذکاء و حکمت از آن مى درخشید، دیگر همه اقسام وجهیه شان با پنبه ها و رابطه ها مربوط و مستور بود. روز به روز 

مرض رو به بهبودی و دل ها درخشنودی افتد بعد از یک هفته جناب عالمه، به یک حالى دیده شد که بعد از یک هفته 

رض در وجود شان باقى نماند. اما هزار افسوس که این چنین نشد. ده یازده روز بعد، در حالى که اطبا دیگر هیچ آثار م

ً باز همان مرض عود نموده  اجازه داده بودند که به داالن رسم قبول خود فرو آیند وکم کم تکلم هم مى توانستند، دفعتا

  !ران ماندند که این از چه پیش آمدو بعضى از اطبا حیموجب اضطراب و پیچ و تاب خود سید و احبابش گردید. هر کس 

الحاصل بعد از دوسه روز عذاب و اضطراب باز رو بر بهبودی نهاده و باز بعد از چند روز صحت و باز مضطرب مى 

با  و شدند، تا آنکه اطبا به جز این که این حال را از باقى ماندن بعضى ریشه های سرطان حکم کنند، دیگر چاره نیافتند،

اراده سنیه دوم بار، باز به عملیات مباشرت ورزیدند. در این عملیات جراحى دوم، نصف زبان حکمت بیان شرر افشان 

حضرت سید را نیز بریدند . نتیجه همین شد که تقریباً سه چهار روز بعد از این عملیات دوم، عملیات حیات سید نیز به 

و عرفان درخاک نهان گردید! عالوه معلومات دیدنى ما درخصوص سبب انجام رسیده، مانند یک گنج شایگان حکمت 

مرض و وفات عالمه همین بودکه در قید تحریر آمد. حاال از بعضى حاالت و روایات این معلومات دیدنى خود نیز چیزی 

 که به خاطر فاتر باقى مانده، انظار قارئین کرام خود مى نمایم : 

ناب و ج« شیخ ابو الهدا»یدنى: مهمترین این حاالت عبارت از واقعاتیست در مابین بعضى حاالت و روایات دیدنى وشن

عالمه جریان یافته است. در این خصوص مى باید که یک قدر از سوانح عمر این شخص که آقای سید ما او را هیچگاه 

ل نبول از بسیار مردم ثقات روایت ذیابو الهدا نگفته، ابو الضاللش مى نامید، نیز بیان نمایم: در تمام حلب و شام و استا

بیان مى شد که ابوالهدا یک درویشى بود از درویش های طریقه رفاعیه. طریقۀ رفاعیه یکى از طریقه های معروف و 

مشهور روحانیست که در اراضى شامات و مصر و روم بسیار خانقاها و به هزارها مریدها و به صدها شیخ های طریقت 

رفاعى جبه سبزی در بر دارند، و یک کاله رومى سفید بر سر، و برآن کاله در حد پیشانى خود یک دارند . درویش های 

عمامه گک سبز پیچیده دارند. و این طریقه به زدن دف های کالن کالنى که حلقه های نالبکى مانندی برنجى نازک درکنار 

عجایبات و غرایبات دارد. مثالً گرفتن مارهای  گفته ذکر مى کنند. این طریقه بسیار« حى»آن دف هاست به جهر بلند 

زهردار و خوردن گژدم ها را به مع نیشش، و خوردن آتش و لیسیدن آهن های سرخ شده ، و فرو بردن اسلحه جارحه 

را در شکم، و فرو بردن سیخ های سرخ شده را درچشم و غیره اعضای خودشان وغیره چیزهای خارق العاده ازکارهایى 

ک از درویش های این طریقه، یکى از آن ها را ضرور به روی کار آورده مى توانند. این است که ابوالهدا است که هری

واقع است. « حمص»و « حما»است که در مابین « معره»یکى ازدرویش های این طریقت است و اصل اش از قریه 

انقاها؛ در شام، حما، حلب ، بیروت، استانبول سنت او دف زدن و نشیده ها و قصیده ها خواندن بود، در اثنای ذکرها در خ

بسیار مردمان معتبر که در اثنای ترقیها خارق العاده نام برده در قیدحیات بودند ، و نامبرده را به همان قیافت و حرفت 

 دیده بودند، خودشان به من به همین رنگ که در فوق گذشت حکایت کرده اند. این درویش دلریش از شهری به شهری و

از دهى به دهى رفته رفته به استانبول که یک نمایشگاه اجناس مختلفه امم و ملل شمرده مى شود، و در اثنای سلطنت 

خاقان سابق عادتا یک تجربه گاه بخت و طالع بود، مى رسد. رسیدن همان ، و بعد از یک مدتى کمى مقرب الخاقان شدن 

ها تا نخستین درجه نشان مرصع عثمانى واصل مى شود. نفوذ و اقتدار، همان! در رتبه ها تا به درجۀ وزارت، و در نشان 

ثروت و سامان، دبدبه و طنطنه که این درویش دف به دوش آن را در حضور سلطان مالک بود، کمتر کسى را نصیب 

أله به این گردیده بود. اما اگر سؤال شود که آیا به چه سان، و چه واسطه؛ و کدام مدعا ؟ این است که جواب این مس

موقوفست که انسان تاریخ حیات عصر عبدالحمید خانى را مطالعه کند و به اسرار روحیه و مقاصد و نوایای پولیتیک آن 
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ذات پر اسرار باخبر گردد. حال آنکه آن چیزی نیست که به یک صحیفه دو صحیفه نوشتن تمام آید! لهذا دراین خصوص 

ترین آنها از قرار ذیل است: " مى گویند که شبى سلطان به خواب مى بیند که  روایت های مختلف بیان شده است که تحفه

درحوض بزرگ سرای همایون خود در آب مى افتد، و هر چه مى کند از آن بیرون برآمده نمى تواند ، و از غرق اش 

ب بیرون مى برارد ! هیچ چیزی نمى ماند، در این اثنا یک درویش جوان خوش چهره پیدا شده و دست اش را گرفته از آ

فردای آن چون این خواب خود را به بعضى خاصان حرم همایون نقل مى کند، وچون شکل و قیافت درویش دست گیرنده 

خود را بیان مى کند، دفعتاً یکى از خواجه سرایان معتبر همایون، به عرض مى رساند که به همین شکل و قیافت که ذات 

شى را مى شناسم که خیلى آتشین نفس و بزرگوار یک شخصى است. پادشاه همان دم شاهانه مى فرمایند ، من یک دروی

به احضار آن اراده مى فرماید. چون به حضور داخل مى شود، گویا ذات شاهانه او را مى شناسد که همان دست گیرنده 

 اوست !!!... 

مین یک مثال اکتفا ورزیده شد ! حال آنکه از این قبیل روایات چند رقم آن شنیده شده است که وقس على هذا گفته به ه

سلطان عبدالحمید خان را کسى که تا یک درجه به خوبى مى شناسد، مى داند که او چنان یک ذات حکمت سماتى بود که 

از تارهای عنکبوتى افکار سیاسى و خیاالت دسیسه پردازی او هیچ گوشه از گوشه های دنیا، رهایى نداشت. در تمام 

اوروپا و آسیا و امریکا رتبه بزرگ ریاست را حایز بود، چنان ذکاء و دهای خارق « فرامیشنى»زرگ جمعیت های ب

العاده را مالک بود که همه سیاسیون دهر او را زا عاظم سیاسیون مى شناختند. اصل مسئله این است که نقیب های بغداد 

قدس هللا سره العزیز مى باشد، یک « ادر جیالنىغوث األعظم پیر پیران شیخ عبدالق»شریف که از ذریت اوالد حضرت 

شهرت و عظمت و نفوذ و اعتبار عظیمى را حاصل کرده بودند. حاالنکه به مقابل آن نفوذ و اعتبار یک سرشکنى پیدا 

کردن از جمله لوازمات حکمت های عملى عبدالحمید خانى شمرده مى شد چون به تاریخ ترقى شیخ ابوالهدا و تنزل 

افندی نقیب بغداد نظر کرده شود، هر دو را در یک وقت و زمان مى یابد که به این « سید سلمان»تبار سطوت و اع

 صورت حقیقت مسأله، خود به خود به میدان مى براید. ! 

حضرت سید سلمان افندی و شیخ ابوالهدا آن قدر با هم ضد و معاند شدند که برعلیه همدیگرخود شان کتاب ها تألیف و 

ده، طبع و نشر نمودند. اما جای افسوس این است که این اغراض شخصى دو شخص، موجب منافرت این دو تصنیف کر

بو ا»طریقت به طور عمومى گردید، از همه بدتر اینکه آن ابوالهدای که جناب عالمه سید جمال الدین افغانى به حق او را 

اع گستاخى ها و بى ادبى ها در حق خود حضرت مى خواند، در تصنیفات پر خرافات منتشره خویش بر انو« الضالل

 غوث األعظم قدس هللا سره العزیز نیز جرأت نمود که به این صورت یک لعنت ابدی برای خود کمایى کرد . 

اعلیحضرت سلطان این هنگامه ها را از پشت پرده، به کمال لذت تماشا مى کرد! و چون دید که ابوالضالل بر نیرنگ 

عد از چند سال از این واقعه برجلب نمودن سید جمال الدین افغانى را از اوروپا به استانبول مأمورش خود کامیاب آمد، ب

نمود و در باب ترویج مدعا یک اختیارات واسعى به او بخشید. ابو الضالل یک ساحر ماهر افسونگری بود که در پیش 

س به درجه شیطان مخترع و موجد شمرده مى شد. جزیره نطقیه او انسان حیران مى ماند . در برانگیختن حیل و دسای

را در پاریس نشر مى داد و بر استبداد و ظلم آتش ها مى «عروة الوثقى»عالمه سیدجمال الدین افغانى در آن وقت جریدۀ 

 تبارانید، و عموم دول و ملل اسالمیه را به اتحاد و ترقى و تعالى و پس به دست آوردن اسلحه گم شدۀ شان را که عبار

از حکمت و عرفان است، به چنان زبان حکمت بیانى به زبان عربى و فرانسوی نشر مى داد که ولوله انداز جهان مى 

گردید و نسخه های آن مانند حرز جان به پرزه های زر خریده و حفظ مى شد. آقای سید ما با وجود این همه فضل و 

لضالل فریفته شده به استانبول آمد و شد هر آنچه شد کما سبق عرفانى که داشتند به لطایف الحیل شیخ ابوالهدای ابوا

مخابرات و مکاتباتى راکه به تعلیم مضمون سلطان و اصول ترکیب عبارات بسیار شیرین وکلمات رنگین سحرآگین که 

بات یک تمخصوص خود آن شیخ نحس بود در مابین عالمه و فتانه از استانبول تا به پاریس جریان یافته است ،از آن مکا

رساله گک مستقله ساخته اند که مطالعه آن یک آدم با فکر را درپیش جدیت و صفوت ساده مسلمانى افغانى سیدجمال 

 الدین، و حیله برحیله و دسیسه به دسیسه ابوالضالل فساد کمین حیران و سرگردان مى سازد ! 

 پس به هر دستى نباید داد دست[   ]ای بسا ابلیس آدم روی هست

مال الدین سودای نادیده کرده به مخابره و مکاتبه تحریری افسون پروری ابوالضالل گرویده شده به او دست داد !و سیدج

 فانتبه !  دید هرآنچه دید !

 آیا جالد سیدجمال الدین افغانى که شد؟ 

ه را از وقتى که اول ب مى گویند که جالد تیغ برگلو نهنده سید، یک داکتریهودی بود . خود این عاجز ، آن داکتر یهودی

خانه سید رفته بودم تا به وقت وفات شان همیشه درخانه شان دیده بودم. این شخص تنها نه داکتر خصوصى سید بود، 
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بلکه همه امور اداره و وجه نقدی و غیره به دست او بود. اکثر مشاهیر حکماء و ادبا را بعضى غرایب عادات بوده است 

اند با حکمت و عرفان آن ذات آن قدر مغایر و مضاد مى بیند که به جز حیرت دیگر چیزی که چون انسان آن را مى خو

به دادش نمى رسد، از آن جمله یکى همین اشهر مشاهیر عالم است که گرویده شدن به دام تزویر آن ابوالضاللش کافى 

 نموده بود. ! نبود که مانند یک گوسفندی خود را به دست آن جالد جفا بنیاد یهودی نیز تسلیم 

بعضى از دوستان ومخلصان سید، یهودی مذکور را یک وقتى دیده بود که ازسفارتخانه ایران مى برامد چون از او 

پرسیدکه ترا سید به سفارت خانه فرستاده بود ؟گفت نى ! از این سخن به شبهه افتاده به تحقیقات آغازکرد . معلوم گردیدکه 

قیافت ، وگاهى آشکار در سفارتخانه ایران مى رود ، و با سفیر تنها به تنها به قدر نیم  این یهودی هر وقت گاه به تبدیل

ساعت یا یک ساعت مالقات کرده مى رود. حتى همچنین رفت و آمد او به خانه ابوالضالل نیز دیده شده بود. و این اوقاتى 

مه بر عهدۀ این داکتر یهودی خصوصى خودش بود که اول بار عملیات جراحى سید اجرای شده بود، پرستاری بیماری عال

محول بود. هر آنقدر جهد و جدی که از دست مخلصان مى آمد صرف کردند که یهودی را از سید دور کنند ممکن نشد . 

زیرا سید آن قدر اعتماد و توجه بر او حاصل کرده بود که سخن هیچ کسى را درحق او نمى شنید. آیا اینهم از غرایب 

ایب افکار شمرده نمى شود؟ اگر چه این سخن به چنان دالیل و اثبات های که در محکمه دلیل دعوا شود، اطوار و عج

ثابت نشده است، و الکن در پیش عموم دوستان مخلص سید؛ آن داکتر یهودی با هیچ گاه از تهمت قتل سید تبرئه ذمت 

مى که از سفارتخانۀ ایران به او رسیده بود، حیات کرده نه مى تواند. این ملعون وجدان فروش، به مقابل یک مبلغ جسی

قیمت دار آن عالمه دهر را که دینارها مى ارزید سودا و فدا نمود . این کافر وجدان فروش در آبى که روز دو سه بار با 

ن که پیچکاری دهن سید را با آن مى شستند یک زهر قاتلى را که موجب التهاب زخم ها شود تدریجاً مى انداخت و همی

التهاب و اضطراب زیاده مى شد باز کار را توقف مى داد ، و چون یک دو سه روز به راحت و آرامى مى گذشت، باز 

 بیشتر از پیشتر زهر به کار مى برد تا آنکه کارش را تمام نمود. ! 

عالوۀ معلومات ما درخصوص احوال سیدجمال الدین افغانى همین بودکه به طور اختصار نوشتیم، و اگر بخواهیم که 6

هجری دیده و شنیده و تحصیل کرده 1314جزئیات و تفرعات همه دیدنى های هفت ماه خود را که در استانبول درسنه 

حریر کنم که با کثرت کارهای جریده نویسى موجودۀ من، هیچ ام در قیدتحریر آرام، الاقل هفتصد صحیفه یک کتابى باید ت

سر نمى خورد . به طور اختصار این را هم بگویم که سید جمال الدین افغانى به سببى که دلش به عشق زنده شده بود، 

تى قایى حهرگز نخواهد مرد. تخم فلسفه و حکمتى که آن حکیم ذوفنون در دماغ های شاگردان اوروپایى ، آسیایى ، افری

امریکایى خود افشانده است ، یوماً فیوماً در نشو و نمای ابدیست که ثمره های آن را شیئاً فشیئاً، عالم اسالمیت درخواهد 

ربود، و این غبار کثافت آلود خرافات امودی را که از چند عصر به این طرف سمای صاف درخشان عالم اسالم را تیره 

 إن شاء العزیز الودود . انتها . خاوری آهسته آهسته خواهد زدود !  و پر دود داشته مانند طلوع شمس

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

 

 ] اشاره محمود طرزی به این سرودۀ لسان الغیب خواجه شمس الدین حافظ شیرازی]: 

 مـــــــــاثبــت اســت بر جـریده عــالم دوام    هرگــز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق

 کایـد به جـلوه ســـرو صنــــوبـر خـــرام ما   چــنــدان بود کــرشمه و ناز سهــی قــــدان

 زنهــار عـــرضــــه ده بر جانان پــــیام مـا   ای باد اگــر به گـلشــن احـــباب بگــــذری

 یــــاد نــــیاری ز نام مـــا خــود آیــد آن که    بـــریگــو نام ما ز یاد به عـــمدا چه مــی 

 اند به مســـتی زمـــــام مـازان رو سپــرده    مستـی به چشم شـاهد دلبـــند ما خوش است

 نــان حــالل شیـــخ ز آب حــــرام مــــــــــا   ای نبرد روز بازخواستترسـم که صرفـه 

 شـد که مــرغ وصــل کــند قصــد دام مــابا        فشــانحــافــظ ز دیــده دانــه اشـکی همـی 

 دریای اخضــر فلــک و کشــتی هــــــــالل

 رق نعــمت حاجــی قــوام مـــــاهسـتـنـد غــ

  



 158   افغانستان در دموکراسی و مشروطیت گذاران بنیاد

 
 

158 
 

 کلیفورنیا  – 2017فروری  1مورخ       سیدخلیل هللا هاشمیان

 رول و موقف تشریحی سید رومی در کابل که

 شناخته شدهبحیث ایجنت روسی در دربار کابل 
 

عنوان فوق به راپوری تعلق دارد که نمایندگان وایسرای انگلیس در هندوستان نتایج مذاکرات خود را با سید جمال الدین 

به وایسرای هندوستان ارسال کرده بودند و در  1872افغانی، وزیر و مشاور امیر محمداعظم خان در کابل درسال 

نشرشده است. ترجمۀ متن کامل این اوراق  156ــ  153] در صفحات  Wyllieمجموعۀ اختصاصی ومنحصربفردآقای ]

 را ذیال میخوانید: 

این ادراکی که اکثراوقات اززبان منشی شنیده میشود که اگر هیچ چیزی ازجانب هندوستان میسرنه شود، زمامداران  -253

کابل که در قیافۀ سید رومی تظاهر  کابل باید به امداد خارجی متوسل شوند، بعد از ظاهر شدن یک شخص مرموز در

 میکند، بسیار بیشترشد. از گفت و گویی که درین مورد با این شخص صورت گرفته، خالصۀ آن ازین قراراست: 

" یک سید از قسطنطنیه از مدتی به این طرف درکابل میباشد. او میگوید که به منظور بهره برداری از مسافرت به این 

متواتر برای صحبت های خاص به دربار امیر پذیرفته میشود، و امیر ماهوار دو صد روپیه بحیث جا آمده است، و او 

 " مهمان به او می پرازد. معلوم نیست این شخص کی هست؛ بعضی ها او را ایجنت کدام حکومت میخوانند

مصاحبت امیر قرار دارد که همین اکنون این سید قسطنطینی]که دریک راپورقبلی معرفی شده] چنان مورد التفات و "

هیچیک از سایر اعضای دربار ندارد، و او متداوم در حضور و مجلس امیر به سر می برد. بسیار مردم می گویند، و 

  شاید درست باشد، که او نمایندۀ روسیه است"

ا ترک کرد. "چند ساعت قبل، شخصی که خود را "حاجی الحرمین" مینامد نزد این سید قسطنطینی آمد و سپس او ر

اکنون شخص دیگری نزد او آمده که به سید مدنی مشهور است. از دیدار و صحبتهای این چنین اشخاص ]واضحاً بر 

شب برای مذاکرات 11یا  10می آید که سید در کابل برای کدام مقصد سیاسی آمده]، و این سید اکثر اوقات بساعت 

به من گفت که این سید وعدۀ امداد کرورها روپیه نقده را از مخفی با امیر احضار میشود. یک شخص مورد اعتماد 

 جانب دولت روسیه با خود آورده است تا اتحاد بین آنها ]روسیه و افغانستان] را با وعده های بیشتر مستحکم سازد." 

 ل است: جون چیز های دیگرنوشتند که از قرار ذی25مارچ و 31. راجع به این شخص، خبررسان های دیگر بتاریخ 254

"حاجی سید رومی، جاسوس مخفی دولت ترکستان روسی، اکنون به حیث بانفوذ ترین عضوهیات دولت امیر تبارزکرده 

است. میگویند او از تفلیس به بخارا، از طریق شروان و تبریز در کشور فارس و اورگنچ، سپس از طریق جلگه های 

هار دیدن کرده و در آنجا امیر محمداعظم خان را دیده و یک ، از قند1866ترکمن به هرات رسیده است. سید در سال 

مقدار اوراق مخفی را که برای او آورده بود به او تقدیم نموده بود. از آن به بعد با امیر بوده و امیر او را نزدیک خود 

 نگه داشته است" 

 ندهیقینا از باش سرخ، موی روشن که تراب، دارای چشمان کوتاه، رخسار "یکی از پیروان حاجی ]سید] مردیست بنام ابو

 ] 153گان تفلیس میباشد " ]ختم صفحۀ

مالحظات سید رومی "رخسار پریده، پیشانی فراخ، چشمان آبی، ریش مانند بُز که تار های سرخ نیرشامل آنست، بروتهای 

، متواتر چای می نوشد، ] ها لباس می پوشدNogaiسالگی. سید مانند] 35کوچک اما باریک، سِر تراشیده، در سن حدود 

و مانند مردم فارس دود میکشد. او ظاهرا از کدام دین مشخصی پیروی نمیکند طرز زنده گی او بیشر به یک اروپایی 

میماند تا به یک مسلمان ]یک ایرانی فارسی] دایم همرایش میباشد. احساسات سید رومی راجع به روسها و انگلیسها را 

 بختانه درمدت دو ساعت صحبت سید با این نویسنده میسرشده، درک نمود: میتوان از صحبت ذیل که خوش

امپراطور روسیه کاکای خود را با تعداد دو لک سپاهی روسی یک لک قزاق و کمک وغیره به ترکستان فرستاده  –اول

از ات فراخ و بوهدف فوری آن مارش بطرف هندوستان از طریق هرات میباشد تا هندوستان را فتح کند. انگلیسها درجبه

 به مقابل روسها مقاومت نمیتوانند. 
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دوم ــ انگلیس در اول اجازه داد و این کار را مطابق به آرزو و تمایالت خود دید که روسیه پیشروی خود را ادامه بدهد 

عد ا بو ترکستان را اشغال کند، و در آن باره یک قرار داد دوستی بین حکومات انگلیس و روسیه امضاء شده که روسه

از آن هرگز به امور هندوستان مداخله نخواهندکرد. بعد از آن انگلیس خواست امتحان کند که آیا روسها اهداف دشمنانه 

به مقابل شان دارند یاخیر. قرار مسموع انگلیس در صدد آن شد تا احساسات و تمایالت شهزاده گان هندوستان رامعلوم 

 هزادگان گماشت تانظریات آنها را در بارۀ پیشروی های روسیه معلوم کنند. کند و به این منظور جاسوسان مخفی نزدش

لک "خانزاده گان" مقیم دربار اوست که حاضرند در صورت ضرورت  27سوم ــ امپراطور روسیه مالک و اختیار دار 

 جان های خود را برای او و به امر او فدا کنند. 

پابند نبوده و در مدت ده سال گذشته به هیچ قرار داد خود متعهد نمانده  حکومت انگلیس هیچگاه به تعهدات خود –چهارم 

است. انگلیسها خاکهای کشور ها را از طریق خدعه غصب میکنند.اما دولت روسیه عهد و قول خود را جداً رعایت 

اند از طریق خیانت و  میکند. انگلسها دزدان بی بند و بارند که در این اوآخر ظهور کرده اند وتمام آنچه رابدست آورده

 چال بازی بوده. دولت روسیه از زمان اسکندرمقدونی تا حال وجود داشته است. 

حتی درمقابل دشمنان خود سخاوت پیشه و با گذشت بوده اند؛ بطورمثال امپراطورروسیه مهلت مدت سی  روسها –پنجم 

ن هم درزمانی که سلطان به خاطر بدگمانی هایش سال را به سلطان محمد، پدرعبدل مجید خان، سلطان ترکیه قایل شد، آ

چهل هزارسپاهی خود را اعدام کرده بود، و ناتوانی خود را در مقاومت به مقابل اشغال کشورش ازجانب روسیه 

شهر را از نزد سلطان ترکیه در  70سال بودکه دولت روسیه  30اظهارنموده بود؛ و البته بعد از سپری شدن مدت 

 د. تصرف خود در آور

ششم ــ زمامداران انگلیس در کشور خود قدرت و اختیار ندارند، چون که اختیار بدست پارلمان است، اما امپراطور 

 روسیه اگر چه او هم پارلمانی دارد؛ ولی همه قدرت بدست اواست. 

ستان یکعدۀ ] یک شخص احمق است، اگر چه او توانست دNana Raoدر مورد مسایل هندوستان سید به این نظربود که]

 330قصابان را قبل از اشغال ]کانپور] قطع نماید اما این کار او احساسات مسلمانان را جریحه دار ساخت؛ دیگر این که 

] رامتصرف  Oudh] را در ]لکنهو] اشغال کنند و هم قصر زعیم بزرگ]  Hailey Guardسپاهی انگلیس توانستند] 

تانی خودرابه دریای ]گومتی] انداختند و غرق شدند، و غیره و غیره" ]ختم شدند؛ دیگر اینکه هزاران نفرسپاهی هندوس

 [. 154صفحۀ 

امیر از سید در دوموضوع مهم مشوره خواسته و این موضوعات بین امیر و حکومت پنجاب در این اواخر تحت  -255

موضوع دوم افتتاح راه تجارتی ]. Mr. Beanمکاتبه قرارگرفته بود. موضوع اول اقدامی بود مشورتی به ارتباط قاتل] 

 مجرای خیبر]خیبرپاس] بود. 

کمیسار پشاور از طریق وکیل راجع به موضوع افتتاح ]جشنوارۀ تجارتی در پشاور] که مد نظر میباشد] درین  –256

مارچ از جانب حکومت پنجاب به حکومت هندوستان ارسال شده]، به امیر نوشته و کمک  31مورد مکتوب خاص مورخ 

ر را عالوه بر چیزهای دیگر، در موردافتتاح یک راه مستقیم تجارتی به ترتیبی که ملک های خیبر از هر بار جامه امی

 محصول ترانزیتی اخذ کنند، تقاضا نموده بود. مالحظات سیدرومی درین مورد بقرارذیل است: 

"حاجی ]سید] امیر را متقاعد ساخته که دولت برتانیه با تقاضای افتتاح مجرای خیبر ]خیبر پاس]، اهداف دیگری غیر از 

آنچه نوشته اند، در کله دارند، مثال انکشاف تجارت بین هندوستان و ترکستان. سید استدالل میکرد که بهترین پالیسی برای 

 های جدید مواصالت به منظور تجارت میباشد. اشغال یک کشورخارجی همانا افتتاح راه 

"سید میگفت که تجارت در بین هندوستان و کشورهای غربی از دوران داریوش تا امروز تنها از سه طریق یا سه راه 

[Tatra, Abkhana, Karappa –  تترا، آبخانه، کراپا] جریان داشته است؛ این که اکنون کساد کافی تجارت وجود

م افتتاح یک چنل یا راه جدید باشد؛ این که مجرا های آب خانه و تترا هر کدام فقط یک قدم ] فرسخ] طویل ندارد که مستلز

تر از خیبر میباشد؛ اینکه وقتی روسها از طریق جلگه های قرغز باالی خیوا حمله کردند و آن کشور را در ناحیۀ دریای 

سیه به هراس افتادند و جاسوسان خود از قبیل برنس، ارال متصرف شدند، انگلیسها از اشغال هندوستان توسط رو

ستودارت، کانولی و غیره را به افغانستان و بخارا اعزام کردند، و اگر چه کشورآ نها در آن وقت نه به افغانستان وصل 

ن بنابر آ]همسایه] بود و نه به هرات، مقصد آنها با همه قدرتی که در اختیار شان بود متصرف شدن این دو مملکت بود؛ 

انگلیسها از شاه شجاع الملک فراری که به کشورشان پناه برده بود کارگرفتند و تعداد زیاد مردم قبایل خیبر را وادار 

ساختند که به سپاه انگلیس اجازۀ عبور از درۀ خیبر بدهند؛ اینکه اکنون که روسها بطرف دریای آمو پیشروی میکنند، 
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کرد؛ و باالخره اینکه در تقاضای انگلیسها برای افتتاح راه تجارتی درۀ خیبر، بدون اضطراب انگلیسها را می توان قیاس 

 شک مقاصد خاصی نهفته میباشد." 

" بنابر آن حاجی ]سید] به امیرمشورت داده به حکومت برتانیه بنویسد و بگوید که حجم تجارت هندوستان با افغانستان و 

توسعه نمی باشد؛ اینکه عایدات امیر از مدرک محصول گمرگی این تجارت، بخارا به اوج و منتها درجه رسیده و قابل 

سال اخیر خیلی زیاد شده؛ اینکه اگر دولت برتانیه از باز شدن مجرای خیبر  9خصوصا از مدرک صادرات چای در 

 غیر از انکشاف تجارت کدام مقصد دیگری داشته باشد، امیر آرزو دارد آنرا بداند." 

مورد باز شدن مجرای خیبر پاس بکلی مخالف است. او میگوید که "دولت روسیه دوستان و متحدین "حاجی ]سید] در 

خود و فیودالهای مربوط به آنها را هرگز از ثروت و ملکیت های شان محروم نه می سازد و موضوع خدا یار خان خوقند 

 را بطور مثال ذکر میکند" 

"در مورد موضوع افتتاح مجرای خیبر پاس برای مارچ چنین مینگارد:  26خ ] بتاریوکیل ]نماینده رسمی برتانیه در کابل

تجارت، امیر به این نظر است که این کار انگلیس مداخله ایست در امور افغانستان ، آگر چه او متوقع است که چنین 

کرده: " اشخاص شخصی که در مراسالت گذشته بحیت ]سید رومی] معرفی شده، درین مورد چنین اظهار نظر  –نباشد 

زیرک میدانند که افتتاح یک مجرا از یک مملکت به مملکت دیگر برای مقاصد تجارت به طور مرموز وابستگی میداشته 

باشد به تابع ساختن یک مملکت توسط دیگرش؛ این که به نظر او نوشته ها و تقاضا های انگلیس برای افتتاح مجرای 

] زیرا در حال حاضر سه مجرای دیگر تجارتی وجود دارند: 155] ختم صفحۀ خیبر پاس، مقاصد دیگری هم در بر دارد؛

مجرای آب خانه ]دریای کابل] و دو تای دیگر،اما مقصد اصلی دولت انگلیس وابسته به تشویشی است که از پیش روی 

ابر آن تسخیرنماید؛ بنروسیه به جانب افغانستان دارد: به منظور تقویت دولت هندوستان انگلیس می خواهد افغانستان را 

بهترین راه برای مقابله با این اوضاع به نظر من اینست که امیر همان معاشی را که قبالً امیر محمد افضل خان به قبابل 

تاً به عالو-باز پرداخت شود تا قبایل خیبر وادار شوند مجرای خیبر را بسته کنند  –روپیه 15820 -خیبر مقررکرده بود 

متداد سرحد انگلیس نیز معاش مستمری مقرر شود و از طریق جذبات قومی آنها نیز توسط حکومت کابل قبایل دیگر در ا

جذب شوند. فهرست قبایل و سران آنها باید به سردار محمداسحاق خان والی جالل آباد داده شود که او باید ملک های 

هکذا سران دیگر قبایل را  -ی به آنها داده شود قبایل را احضار و معاشات شان را توزیع کند و هم تحفه ها و هدایای

 احضار و آنها را نیز جذب کند" 

سال  40مارچ : دیروز امیر در مجلس دربار در موضوع افتتاح مجرای خیبر گفت که پدرش اگرچه مدت  30مورخ 

ود که مجرای خیبر روپیه را به ملکان خیبر مقرر کرده بود، موفق نشده ب 40000سلطنت کرده و معاش ساالنه مبلغ 

 6 -5راباز نگه دارد، او ]محمداعظم] چطور میتواند این کار رابکند، آنهم در شرایطی که جنگهای داخلی برای مدت 

سال ادامه داشته و او هنوز نتوانسته سلطنت خود را مستقر سازد، او چطور میتواند این مجرا را باز نگه دارد؟ او باید 

ی با این مردم پرآشوب منصرف شود. امیر وعده کرد که درین موضوع یک جواب تحریری از هر نوع تالش برای درگیر

ارسال خواهد کرد، اما هیات مشاورین ]کابینۀ] او به این نظر است که این موضوع مربوط است به تالش انگلیسها برای 

 مداخله در امور افغانستان. 

بنابر  –ر یک اکسیدانت اخیر به تقدیم راپور دوام داده نتوانسته است بعد از راپور فوق، این نویسنده معذور است که در اث

در نهایت خوبست یادداشت شود که نقشۀ رمطبوعات نیزهمین معذرت میباشد. آن علت متوقف شدن راپور ها برای نشر د

کامپین در جنوب ] جریان واقعات کامپین را در شمال کابل بسیار خوب نشان میدهد، و اما دربارۀ Vambery–]وامبری 

 ] مکمل تر خواهد بود. Keith Johnston–کابل نقشه و اطلس آقای ]کیث جانستن 

 

  1868سپتامبر  22مورخ  –] Nynee Talامضاء ]

 

 . 251]معاون وزیر] اندرسکرتری ]وزارت خارجۀ هندوستان] ختم صفحۀ H.Le Poer Wynneامضاء] 
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 بخش دوم :

 ت امیر درمسیر قسمت اول سلطنت اوحدوث واقعات به داخل دستگاه دول

 به سید رومی چه واقع شد؟  -329ص 

وری نزد امیر بردند، و سپتامبر]، این شخص را به صورت ف 8بعد از ورود شیرعلی به تخت سلطنت در کابل ]بتاریخ 

امیر او را به خاطر خدمت گذاری به اعظم که شخصی فاقد دین بود، سرزنش کرد. جواب سید این بود که هرگز به طور 

دل خواه به امیر ]اعظم] خدمت نکرده، امیر ]شیرعلی] را قناعت داد و آرام ساخت، و او معاش ماهوار برایش تعیین 

 کرد. 

 هاشمیان]-م باشد1868تاریخ این مکتوب باید اد ]این مکتوب عجیب را به امیر فرست سید بتاریخ اول نوامبر

" ای امیرالمومنین ! ای سلطان مسلمین ! احتراما به اطالع شما میرسانم که من غرق در پشم ]مو] میباشم. در کار دولت 

 5کۀ طالیی ]ماجور] هریک معادل س 240و نیم کابلی، و  10سکۀ طالیی ] لیره]، هر کدام معادل  716تا کنون من 

کابلی مصرف کرده ام. بنابران اکنون مفلس و ناتوانم و بخانۀ شخص دیگری نقل مکان کرده ام؛ و اگر دارایی من مصرف 

نمی شد، می توانستم برای خود خانه ای خریداری کنم. نه از امیر سخنی به ارتباط موضوعی قبال فیصله شده می شنوم، 

ک محل اقامت و یک معاش مقرر شده است. من کرورها یا لکها روپیه تقاضا نکرده ام ؛ بعد از سپری و نه برای من ی

شدن یک ماه، هنوز هم میتوانم درین مورد یاد آوری کنم، اما بدون یک محل اقامت دیگر یک لحظه تحمل نه میتوانم. 

مرا بر طرف سازید و دو سطری به من بنویسید اگر شما برای من یک محل اقامت و یک معاش مقرر نه می توانید، لطفا 

 که فالن شخص برطرف شده است.

 50خداحافظ تان" 

] ]شاید اسلم باشد؟] نامه ای به عین ترتیب نوشت و او را در مورد طرفداری از انگلیس ها و Uslumسید هکذا به ]

 همچنین بی پرداختی به تقاضاهایش، سرزنش کرد. 

ایجنت ما خبرداد که:" امیر بعداز دریافت و مطالعه هر دو مکتوب سید، به این تصمیم و فیصله رسید که این شخص برای 

تومان برای  12خود اهدافی دارد، بنابران اقامت مزید او درافغانستان شاید برای مملکت مضر ثابت شود؛ بنابرآن برای او

 را به کشور فارس، از راه قندهار و هرات، فرمان داد" مصارف راه و سفر او داد و اخراج فوری او 

نوامبر صورت گرفت. بعد از اخراج او، ایجنت ما از زبان یکنفر اهل دربار  12"اخراج سید از طریق قندهاربه تاریخ

 51]157شنیده بود که سید خود را بحیث جاسوس روسی معرفی میکرد." ]ختم صفحۀ

اسناد خود انگلیسها میخوانند که آنها موجودیت سیدجمال الدین را بدربار امیرمحمد ]اینک مردم افغانستان از قلم و  2

] تحمل نمیتوانستند، زیرا سید جمال مانع پالنهای استعماری انگلیس قرار گرفته بود. 1872- 1871اعظم خان سنه ]

ده بودند، و صدیق فرهنگ عوض بنابر آن انگلیسها از اول ورود سیدجمال را تاپۀ ]سید رومی ] و ]سید قسطنطینی] ز

آنکه در بارۀ مبارزۀ جدی سید جمال با استعمار انگلیس چیزی در کتاب خود بنویسد، همان تاپۀ استعماری "سید رومی 

 موطن افغان خود تقلید کرده است. "را درحق ه

                                                           
ترجمه شده که نماینده گی ازشیوۀ نگارش سیدجمال الدین، آن هم به این شیوه : متن فوق ازانگلیسی 1یادداشت مترجم ــ  50

به امیرشیرعلی خان، نه میکند . انگلیسها به سیدجمال الدین خصوصا درین مرحله که او هیچ کاره شده، به نظر انتقام و 

 . ده باشندحقارت مینگرند و حتما اخراج او ر ا از کابل به امیر شیرعلی خان سفارش کر

راپورفوق انگلیسها درهیچیک از آثار ایرانی و افغانی تا کنون بنظر من نرسیده است. کسانیکه متن انگلیسی این ــ  51

راپور را ضرورت داشته باشند، آدرس پوستی خودرا بمن معرفی کنند، توسط پوستۀ فضایی ارسال خواهد شد. ایمیل من 

 afghanmirror3@yahoo.comازینقراراست : 

 



 162   افغانستان در دموکراسی و مشروطیت گذاران بنیاد

 
 

162 
 

ان اجازه نه میدادند، چونکه ] وکیل]نمایندۀ رسمی انگلیس در کابل] و جاسوسان انگلیس اخراج سید را از راه هندوست 3 

از جانب  –ازضدیت ومخالفت سید با اهداف انگلیس خبرداشتند و می فهمیدند که سید درهندوستان مردم را تحریک میکند 

دیگر امیر محمد اعظم خان بعد از شکست به مقابل لشکر امیر شیر علی خان، به ایران پناه برده بود و امیر شیرعلی 

دربارۀ مسیر خروج سید از افغانستان در آثار ایرانی و افغانی تناقض وجود دارد:  -ه شده بود خان ازین موضوع آگا

کسانی میگویند که امیرشیر علیخان شرط گذاشته بود که از راه ایران عبور نکند، کسان دیگر میگویند که ازراه هندوستان 

اپور فوق ایجنت انگلیس] معلوم و مستند است، درین خارج شده، چونکه رسیدن سید تحت نظارت ازکابل به قندهار ]قرارر

بنابر آن  –صورت او باید از راه بلوچستان به هند رفته باشد، که درین مورد هیچ سندی دیده نشده و باید بکلی غلط باشد 

 سید از قندهار به هرات و از هرات به مشهد رفته که ثبوت آن در آثار ایرانی دیده میشود. 

صفحه، که به نظرمن در 525جمال الدین افغانی و اندیشه های او]تالیف مرتضی مدرسی چهاردهی] ]درکتاب] سید 4

ازین سفر]حجاز] بر گشته و به افغانستان  1273جملۀ آثار ایرانی بی طرفانه تر نوشته شده ،میخوانیم که :" سید در سنه 

و تا جانشینی محمداعظم خان  1284ات او در رفت وظاهرا درآنجا در خدمت امیر دوست محمد خان داخل شد، و تا وف

شیرعلیخان مجددا بکابل  1285به امارت درکابل بود و مقرب دربار و مورد شور محمد اعظم بود و پس از آنکه در سنه 

به امارت رسید... جمال الدین هم چنان درکابل ماند و بواسطۀ سیادتش مورد انتقام امیرشیرعلی نشد، ولی اندکی بعد، 

ۀ حج گرفته از راه هند عازم حجاز شد. محض منع او از مالقات با محمداعظم خان در اجازۀ مسافرت او شرط شده اجاز

 ] 250ـ  249بود که ازایران عبورنکند." ]صفحۀ

در کتاب دیگر ]سیدجمال ا لدین وافکار او] تالیف دکتور شاه عبدالقیوم، مترجم عبدالرحیم احمدپروانی، ازنشرات سفارت 

م میخوانیم که : "سید پس از پیروزی امیر شیرعلی خان ازاو می ترسید که 2000 -شمسی 1378نستان در دهلی افغا

وزیر خاص او محمد رفیق، از او انتقام بگیرند. سید به هندوستان آمد، زیرا دربنجا هیچگونه خطری متوجه 

 ] 34اونبود."]ص

حضرت سیدجمال الدین »، منطبعۀ دهلی در صفحه اول خود راجع بهرساله ای به عنوان]راه فالح] تالیف عبدهللا الرحمن 

مقاله ای دارد در چهارصفحه و در صفحۀ دوم آن نوشته که : "سیدجمال الدین رحمت هللا ابتدائیه رانزد پدرگرامی « افغانی

وست کم امیر دخود سید صفدر فرا گرفت که خود وی نیز یکی از علماء بود و سپس هنگامیکه درعمر هشت سالگی به ح

محمد خان والد و خانواده اش بکابل کوچ کردند، و ده سال در آنجا اقامت گزیدند، در کابل ازعلمای بزرگ و ممتاز آن 

 عصر استفاده نمود"...

در اثری که از دوست محترمم مرحوم محمدعثمان صدقی تحت عنوان ]سیدجمال الدین افغانی پیشوای انقالب شرق] از 

، چاپ شده و در سیمیناری به مناسبت هشتادمین سالگرد سید درکابل توزیع شده، در 1355انتشارات بیهقی، حوت 

ری] به افغانستان برگشت و سید فقیر سیدجمال را هج1277میالدی ]1861آن چنین میخوانیم: " سید در سال  16صفحۀ

هاشمیان] ...سید در سلک مصاحبان دربار ]امیر دوست محمد] داخل –به امیر دوست محمدخان معرفی کرد ]بکلی غلط 

شد وبه حیث مربی شهزاده گان وظیفه دارگردید. درهمین سال به سوی هرات رفت. امیر در جنگی که بین او و سردار 

مد خان برادر زاده اش روی داد غالب آمد، در تمام مراحل این جنگ، از فراه تا هرات، سید با امیر بود و به سلطان اح

 او مشوره میداد " 

به  1978این قلم ]هاشمیان] درتمام دورۀ جمهوریت داودخان به استثننای سه ماه اخیرآن درامریکا بوده و در دسامبر 

کسانی از خاندان سادات کنر مرا متوجه اشتباهاتی که در کتاب صدقی و هم در  1988کابل رفته است؛ در اواخر سال 

کتاب پوهاند حبیبی رخ داده بود، ساختند و من هر دو کتاب را مرور کردم. به مرحوم صدقی ضمن یادداشتی در سه 

ده و ید نظیف بابا بوصفحه اشتباهات او را نوشتم ، خصوصا درمورد مرحوم سید فقیر پاچا که یکی از پسران مرحوم س

از لحاظ سلسلۀ نسب هم عصر سیدعلی همدان پدر کالن سید جمال الدین بود که حتی پدر سیدجمال الدین هم او را ندیده 

و هم تذکر دادم که سید جمال الدین در حیات خود امیر دوست محمدخان را ندیده و در سفر او به هرات با او نه  –است 

دات کنر به دربار امیر دوست محمدخان در کابل موقع یافت، سید محمود پاچا ولد سید بهاء بوده، بلکه شخصیکه از سا

الدین پاچا ]برادرزادرۀ سیدهاشم پاچا] می باشد که در معیت امیر به هرات رفت و در آنجا امیر دوست محمدخان نواسۀ 

آن وقت حکومت خلقی، فکر میکنم صدقی از  خود ]بی بی مریم دختر وزیر محمد اکبر خان] را به او نامزد کرد و... در

برون شده بود، اما آن مرحوم به من نوشته بود که داکتر نوین وزیر اطالعات و کلتوربه او گفت که به تقریب کابل 

و از او تقاضا کرده بود اثری برای این مجلس که نماینده گان  کابل آثار کافی وجود ندارد، هشتادمین سالگرد سیدجمال در

کشورهای ایران، ترکیه، هند و پاکستان هم دعوت شده اند بنویسد. صدقی عالوه کرده بود که به عجله هرچه پیدا کرد آن 

شتها به همه یاددا صدقی نوشته بود که -را نوشته و بعد از نشر کتاب کسان دیگری هم اشتباهاتش را به او گوشزد کردند
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شمول نوشتۀ شما را به داکتر نوین ارسال کرده بودم تا در تجدید طبع کتابش در نظرگرفته شود. آن یادداشت به خط 

مرحوم صدقی در کتاب خانه ام در کابل مانده است. هکذا اشتباهات پوهاند حبیبی را در پوهنتون در چند صحبت به آن 

ت، خصوصا که نام مجاهد کبیر سیدهاشم پاچا در کتاب او فقط در یک جا در جملۀ مرحوم گفتم و او یادداشت میگرف

شجرۀ سادات کنر ذکر شده و از جنگ مشهور او در پشت به مقابل انگلیس و این که او مدت ده سال زعیم سیاسی و 

دستم ه اسنادی در کنر بمذهبی منطقۀ کنر بود، ذکری نشده است مرحوم حبیبی گفت مرا به عجله به کنر فرستادند و آنچ

آمد یادداشت کردم و در جملۀ قبرها قبر سید هاشم را نه یافتم. وقتی این کتاب طبع شد، یک نسخۀ آن را قبل از انعقاد 

مجلس بزرگ به رشتیا نشان دادم، و او مرا متوجه همین اشتباه هم کرد، لهذا در اخیر کتاب یک یادداشت اضافه کردم که 

او از قلم مانده است. مرحوم حبیبی به من گفت که در بیانیۀ شفاهی خود در سیمینار که برای او  سیدهاشم و مجاهدات

وقت کافی داده شده بود، مبارزات سید هاشم پاچا را ذکر کرده بود. به او گفتم که سیدهاشم پاچا بعد از جنگ پشت با 

ر و سید جمال هم با او در باجور بودند، از این جا انگلیس به باجور رفت، همان جا ماند و همان جا دفن شد و سید صفد

است که شما در کنر دربارۀ سید هاشم و سیدصفدر و سید جمال که در باجورماندند، چیزی در کنر برای تان میسر نشده 

 بود. 

 در تجدید مرحوم حبیبی همه اسناد در بارۀ سید هاشم پاچا و سید صفدر و سید جمال را از من گرفت و بمن وعده داد که

چاپ کتابش یک فصل نو اضافه میکند. اما این کار در آن وقت ممکن نبود و مرحوم پوهاند حبیبی این آرزو را با خود 

 به گور برد . 

از آنجائی که در مورد سیدجمال الدین ایرانی ها و هم افغانهای معاصرمعلومات ناقص نشرکرده اند، و خصوصا در مورد 

و پسرش با سید هاشم پاچا در باجورهیچ کس واقعیت ها را نه نوشته و هم از جنگ مشهور زندگی مشترک سید صفدر 

سیدهاشم پاچا در پشت، که منبع تاریخی آن تاریخ موهن الل میباشد، چیزی نه نوشته اند، چون که خبر نداشتند، و تاریخ 

سترس افغانها قرار نگرفته بود ، معهذا غبار سال قبل که من آنرا در دو جلد در امریکا ترجمه کردم، بد 10موهن الل تا 

و رشتیا و هم سراج التواریخ از جنگ سیدهاشم پادشاه در پشت و مبارزات او بمقابل استعمارانگلیس بطور مختصر 

ذکرکرده اند. من در نظر دارم دربارۀ تحصیالت ابتدایی سید جمال الدین در باجور، سوات، بنیر و پشاور و زندگی 

صفدر و سید قاسم پسر سید هاشم در باجور و بسا مسایل دیگر، تحقیقی با اسناد ارائه کنم که در صورت مشترک سید 

بقای حیات انشاء هللا یکی بعد دیگر نشرخواهد شد. هدف من ازین سعی اینست که عوض شایعات و نقل قولهای نادرست، 

       ورخین ومحققین افغان قرار گیرد. حقایق بدسترس م
  

 
 
 
 
 

 
 

 سلطنت پیرامون موجودیت و فعالیت سید جمال الدین در عهد
 امیر محمد اعظم خان

  1868و اخراج او به فرمان امیر شیرعلیخان در نوامبر
  17/02/2017مورخ  }بخش دوم{

 
فبروری در این پورتال نشر شده، از طریق اسناد جاسوس های انگلیس مستشعر  7در بخش اول این مبحث که به تاریخ 

شدیم که سفیر و هیات انگلیس در کابل موجودیت سید جمال الدین را در مشاورت امیر محمد اعظم خان تحمل نتوانسته 
و امیر چوکی طلب را باالی سید جمال مشکوک و نامهربان ساخته بودند که در نتیجۀ آن با ورود امیر شیرعلیخان بار 

سردار محمد رفیق خان وزیر دربار شیرعلیخان که طرفدار و مخالفت شدید 1868سپتامبر  8دوم به سلطنت کابل )
 1868نوامبر  12دوستی با انگلیس و مخالف شدید سید جمال بود، امیر شیرعلیخان اخراج سید را از طریق قندهار)

 ثبت کرده است که ما در مباحثات این بحث همین تاریخ را معتبر می شماریم. 
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ها در آثاری که به نام سید جمال الدین افغانی توسط افغانها و ایرانی ها نشر شده،  به توجه اهل خبره میرسانم که تاریخ
هـ، 1277م )1861چندان قابل اعتبار نیست، چنانچه مرحوم صدقی در اثر خود ورود سید جمال را به افغانستان در 

 ل به افغانستان، مدت اقامتشمسی( ثبت نموده است . سعی من در این بخش اینست که تاریخهای حقیقی ورود سید جما
او در شهرهای مختلف به شمول کابل و تاریخ و طریق خروج او از کابل به فرمان امیر شیرعلیخان درست تشخیص 
شود تا مؤرخین و محققین افغان، خصوصاً هم وطن محترمم آقایان احسان لمر که تحقیق عالی شان قبالً در این پورتال 

یم بارز که مقالۀ شان قبالً نشر شده بود، گزارشات خود را با اسنادی که در این بخش نشر شده، و هم جناب آقای نع
تقدیم میشود، مقایسه نمایند. یقین دارم از این مقایسه نتائج مفیدی برای تاریخ افغانستان به ارتباط واقعات دورۀ اقامت 

 و فعالیت های سیاسی سید جمال در افغانستان فراهم خواهد شد. 
افغان خبر دارند که آقای ایرج افشار خدمت مهمی انجام داده که تمام اسناد سید جمال را در اثری در سال  محققین
شمسی در ایران تحت عنوان "مجموعۀ اسناد و مدارک چاپ نشده در بارۀ سید جمال الدین" چاپ کرده است،  1342

نیست، خصوصاً تاریخ های ورود و اقامت و  وار و مسلسل اما از یک جانب این اسناد از نظر وقوع زمانی تاریخ
هجری و تصاویر مربوط به آنها بسیار پراگنده ثبت شده که  1285هجری تا 1283خروج سید جمال از افغانستان از 

 تا این قسمت را مشخص و مرتب تصاویر را تشکیل میدهد و باید صد ها تاریخ و تصویر را مرور کرد %5در حدود 
متباقی تصاویر و تاریخ ها مربوط به واقعات ایران و مسافرتهای سید جمال به مصر، اروپا  %95بتوان ساخت، زیرا 

 و ترکیه میباشد که مورد نیاز و مطرح بحث این تحقیق نیست. 
من از سائر تصاویر شامل مجموعۀ ایرج افشار، هجده تصویر را که هر کدام به خط سید جمال نوشته شده و تاریخ 

ساختم و آنها را در هفت صفحه تاریخوار سرش کرده ام این تصاویر سیر و حرکت و اقامت سید هم دارد، مجزاء 
در ایران و شهرهای مختلف افغانستان نشان میدهد. کتاب ایرج افشار در بارۀ این  1285تا 1282جمال را از سال 

ین ل هر تصویر به اعداد التین از اندارد. شرح و تفصی تصاویر، غیر از آنچه در متن آنها نوشته شده، تفصیل اضافی
  قرار است:

 

I -  غیر از همین ( 52)  1282خروج از مکان مشرف، شهر جمادی الثانی  مجموعۀ اسناد: 9از صفحۀ  8تصویر

 نوشته در این تصویر، تفصیل دیگری در کتاب ایرج افشار نیست تا بدانیم که این مکان مشرف کجا بوده است. 
 
II –  دخول در طهران )تهران( اواخر شهر رجب المرجب، و خروج شهر  مجموعۀ اسناد: 9از صفحۀ  8تصویر

)فاصله بین رجب و  1283یوم در ماه رجب 1توقف در ام القری  –، منزل قرب مسجد جامع 1283محرم الحرام 
  محرم پنج ماه است، گویا مسافرت سید جمال به افغانستان بعد از این تاریخ شروع شده است.

 
III -  1283ورود در طوس شهر صفر المظفر، خروج شهر جمادی االول  مجموعۀ اسناد: 9از صفحۀ  8تصویر– 

 منزل در خانۀ مال حسین خیابان باال )از ماه صفر تا جمادی االول، اقامت سه و نیم ماه(. 
 

IV –  منزل در  –روز 40توقف  –ورود در بلدۀ هرات اواخر جمادی االول  مجموعۀ اسناد: 9از صفحۀ  8تصویر
 نوشته است(. 1283کتاب خود تاریخ این تصویر را  9، سطر 9سرای نوربیگ )ایرج افشار در صفحۀ 

 
V –  نوشته است"  1283مطلبی که سید "فی بلدۀ هرات فی شهر جمادی االول  مجموعۀ اسناد: 5تصویری از صفحۀ

  گسست تا آنکه نعمت.... عالم ظلمانی رسید و متابعت نبی )ص( و یاران او را اختیار کردم .... و رشتۀ تعلقات
 

 رستگاران اند. تو که بستگان کمند   تابدار مباد زلف از این خالص حافظ
 

VI –  در قندهار، در بازار شکارپور، در سرای حیتن هندو، در شهر رجب  مجموعۀ اسناد: 8از صفحۀ  6تصویر"
)سید در جمادی االول در هرات بوده و اینک در  1283نوشته شد در جواب مال عبداالحد پسر قاضی غالم، سنه 

 رجب به قندهار رسیده، گویا مدت دو ماه در هرات بوده است.
 

VII –  14نوشته ای به زبان عربی که به قول ایرج افشار در صفحۀ  مجموعۀ اسناد: 14از صفحۀ  18تصویر ،
"کتبه عبدهللا جمال الدین الحسینی االستانبولی )بعد روی  ست در عرفان، تألیف خود سید و به خط او، و در آن:رساله ای

شهر ذی الحجة الحرام  2فی بلدۀ قندهار یوم االحد - "االفغانی"و بعد  "الکابلی"این کلمه به خط قرمز اضافه شده 

                                                           
 .میالدی 1865هجری قمری مطابق  1282ـ سال ـ  52
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 1283ذی الحجة ماه اخیر سال  -شش ماه بوده تقریباً مدتسید در قندهار، از رجب تا ذی الحجة، }( 53)  1283

 {است
 
 (VIII –  منزل  – 1284ماه، از ماه شعبان تا ربیع االول  8"توقف در قندهار  مجموعۀ اسناد: 9از صفحۀ  8تصویر

ست. اما ، مدت سه ماه به کجا بوده معلوم نی1284تا ربیع االول  1283")اینکه سید از ذی الحجة  در بازار هرات:
ابن  نزد مرحوم سید قاسم پاچا ) ړدر روایات خاندان ما از چند زبان شنیده شده که سید جمال در این وقت به باجو

سیدهاشم پاچا( که عموزاده و دوست و رفیق ایام طفولیت و جوانی سید صفدر پاچا بوده، رفته و سید قاسم پاچا که به 
کرده و وادار ساخته تا به نمایندگی از او و پدرش سید صفدر، نزد سردار مثابۀ کاکای سید جمال بوده او را تشویق 

محمد اعظم خان برود و همه اسناد و قباله های ملکیت سید هاشم و سید صفدر را در کنر ارائه کند که سید محمود پاچا 
قبض و ضبط کرده، از )برادر زادۀ سید هاشم پاچا( ملکیت و جایداد عم خود سید هاشم پاچا و سید صفدر پاچا را 

آنجائی که خانم سید محمود پاچا، بی بی مریم دختر وزیر محمد اکبرخان بود، که برادر زادۀ سکۀ امیر شیرعلیخان 
به حمایت انگلیس زعامت سیاسی کنر را از کاکای خود سید هاشم پاچا قبض کرده، و « سید محمود پاچا»میشد، و او 

سید قاسم را نشنیده، حتی زمین و جایداد موروثی سید قاسم و سید صفدر در امیر شیرعلیخان عرایض سید هاشم و 
قبض سید محمود پاچا مانده است. سید قاسم که از امیر شیرعلیخان مأیوس شده بود )بعد از وفات پدرش سیدهاشم پاچا 

کرد که خود را با جناح  آمده بود، تشویق ړ)سید جمال را که بعد از سالها غیبت در خارج به خانۀ پدری خود در باجو
این دو برادر )افضل و اعظم( ملحق سازد که هر گاه این دو برادر به سلطنت برسند، موضوع زعامت کنر و هم 
ملکیت های شان یکطرفه خواهد شد. قرار روایات در خاندان ما، سردار محمد اعظم خان از بالغت و سواد و جرأت 

به طور بسیار مختصر  در قندهار به حیث منشی خود مقرر کرده بود. من سید جمال در قندهار خوشش آمد، و او را
این رویداد را در این جا به ارتباط غیبت سه ماهۀ سید جمال در قندهار نوشتم، تفصیل مزید با اسناد در بخش سوم و 

  چهارم ارائه خواهد شد.
 

ور در بخش اول نشر شده( گزارش داده بود که راپور خود )این راپ 254قابل تذکر میداند که هیأت انگلیس در مادۀ 
با امیر محمد اعظم خان مالقات کرده و یک تعداد اسناد ِ  1866سید جمال "از هرات به قندهار آمده و در آنجا در سال 

 بود به امیر داده بود "... به نظر من همین اسناد و قباله های ملکیت سیدهاشم و سید صفدر ِسری را که با خود آورده
هجری  1284ماهۀ خود را در قندهار در سال  8سید جمال اقامت  را انگلیس ها "اوراق سری" راپور داده اند.

  54نوشته،
 

ماه اقامت در آنجا برای سید جمال  8از جانب دیگر بازار هرات در شهر قندهار یک محل معتبر و مصون بوده که 
دیگر اینکه سردار محمد اعظم خان در  -مدرکی کمک میشده از لحاظ اقتصادی مشکل می بوده، مگر اینکه از کدام 

امیر نی بلکه یک شهزاده بوده که با برادر خود شیرعلیخان در جنگ و نزاع قرار داشته و قندهار مرکز  1284سال 
ل مهم تمرکز دو برادر سکه )افضل خان و اعظم خان( بود که از این جا به مقابل سلطۀ امیر شیرعلیخان در کابل اخال

ماه سید جمال در قندهار که برای تقویت دو برادر )افضل و اعظم( کار  8و کار شکنی میکردند. بنابر آن اقامت 
 که وقتی سید با سردار محمد اعظم خان بوده همکاری و خدمتگزاری میکرده، معقولیت پیدا میکند، و به اساس همین

 او را صادر نمود.  امیر شیرعلیخان به کابل رسید، امر اخراج
 

IX -  55." 1284شهر جمادی االآخر  11 جمعه در یوم مجموعۀ اسناد": ورود در شهر کابل 9از صفحۀ  8تصویر 

 
X -  مکتوبی از باال حصار کابل به امیر محمد اعظم خان در بارۀ رهایی  مجموعۀ اسناد: مسودۀ 1از صفحۀ  7تصویر

 ...فی لیلته االحد فی الکابل فی ال باالحصار االمیر محمد اعظم خان ". " –یکنفر از علما که در حبس امیر بوده 
به اساس تاریخ های باال، در  متن دری این مسوده که سه سطر اول آن عربی است، خوانا میباشد، اما تاریخ ندارد. –

  نوشته شده است. 1284سال 
 

XI -  آمیزی که سید جمال به امیر محمد اعظم خان نوشته مسودۀ مکتوب گله  مجموعۀ اسناد: 5از صفحۀ  3تصویر
 " زمان حرمان از فیض حضور طول کشید ... و اینکه مدتی است او را به حضور نه پذیرفته شکایت کرده است:

                                                           
 .1867اپریل  8مطابق  1283ذی الحجة الحرام  2ــ    53
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شهر جمادی االخر  11خواندیم که ورود سید به شهر کابل  IX)در تصویر  ":1284فی جمادی االخر فی به کابل
نوشته شده که سید در باالحصار کابل اقامت  1284روز اخیر جمادی االخر  کایت در مدت پنجبوده، و این ش 1284

 داشته و از آنجا تقاضای رهایی یک محبوس را کرده بود.(
 

XII –  13" فی یوم الجمعه فی  شرحی از احوال سید جمال به قلم خودش: مجموعۀ اسناد:10از صفحۀ  9تصویر 

)تفاوت زمانی بین شکایت نامۀ سید که از کابل نوشته و آنرا در تصویر  56 ر کابل"از باال حصا -1284شهر رجب 

XI  اقامت او در کابل 1285تا رجب  1284از جمادی االخر  –دیدیم، و تاریخ این سند که از باالحصار نوشته شده ،
که یک نمونۀ نثر مسجع میباشد که ازین  ،10از صفحۀ  9 چند روز بیشتر از یکسال میباشد )متن این رقیمه، تصویر

میدانند، سنی رافضی و شیعه 57 معلوم فالن بهتر از جان بوده باشد که طائفۀ انگریزیه مجوسم» است: قرار

گمان کرده اند، و برخی از ابرار امامیه بابیم* پنداشته اند، الیهان  59 وهابیم عضی از اخبار چهار بار بهب 58،ناصبی

فاسِق از تقوی بری، عالمان جاهِل نادان، و مؤمنان فاجر بی ایمان انگاشته اند، نه کافرم بخود دهری و متقیاِن 
میخواند و نه مسلم از خود میداند، از مسجد مطرود و از دهر مردود، حیران شده ام که به کدام آویزم و با کدام به 

اد و اخبار بر ضد آن جازم، نه راه فرار که از مجادله برخیزم، از رد یکی اثبات دیگر الزم و از اثبات احدی اعتق
ستیزم، و به شهر کابل در باالحصار دست بسته و پای شکسته  نه جای قرار که با آن فرقه دست این طائفه گریزم و
شهر رجب، سنه  13یوم الجمعه فی  فی« چه برآید و از گردِش فلِک دون پرور چه زاید. نشسته تا از پردۀ غیب

 (م ــ لمر1867اکتبر  10)."  1285
 

" سید جمال الدین به زندگی اعتنائی نداشت و مال  کتاب مرتضی مدرسی میگوید: 234آقای حسن تقی زاده در صفحۀ 
 مقالۀ او که در "دائرة المعارف –جمع نمیکرد، او یک مسلمان مترقی و تجدد طلب و نسبت به اسالم بسیار پرشور بود 

 نداشته "... به آن مذهب ساسات خوبی نسبتابیه" نوشته، دلیل آنست که او بپطرس بستانی" راجع به مذهب "
 

 An Islamic Response to Imperialsim( در کتاب خود به عنوان )Nikki R. Keddie -پروفیسور )کیدی 
بهبود " عقیده مبنی بر فعالیت سیاسی و اصالح و میگوید که:  11چاپ شده، در صفحۀ  1982)که در کالیفرنیا در 

أمور زندگی "بابی ها" که از عراق آغاز شده بود و در جهان اسالم خواستار تجدید نظر و نرم ساختن احکام فقه 
منعکس شده  1870بود، سید جمال افکار این طریقت را میدانسته و در بیانیۀ معروف او در استانبول در سنه 

ً  220پروفیسر )کیدی( تحقیق جامعی در  بود..." پیرامون مبارزۀ سید جمال به مقابل امپریالیزم انجام  صفحه عمدتا
داده، اما اسناد و معلومات او در بارۀ هویت سید جمال کامالً متکی بر آثار و اسناد ایرانی است، و ما نواقص برخی 

  کرد. و مرور خواهیم در سطور آینده مطرح از نتیجه گیری های او را
 

XIII – فرمان امیر محمد اعظم خان به عنوان سید جمال که تاریخ ندارد،  اسناد:مجموعۀ  32از صفحۀ  88تصویر
" محب  عنوان فرمان: -ولی آقای ایرج افشار تصدیق کرده که در عقب فرمان مهر امیر محمد اعظم خان دیده میشود 

کوچک شده  % 20صادق و دوست موافقاً!" )سایز این فرمان نسبت به آنچه در مجموعۀ اسناد نشر شده، درینجا 
است.)این فرمان اگرچه به کلمات مؤدبانه نوشته شده، معنی آن اینست که }اگر میخواهی باشی، باش، و اگر میخواهی 
بروی، برو.{ ناگفته نماند که درین ایام وضع سیاسی و نظامی امیر محمد اعظم خان هم چندان استوار نبوده، زیرا 

 بل بوده است . برادرش شیرعلیخان در حال پیشرفت به طرف کا
 

XIV –  کور در عقب آن امیر محمد اعظم خان که مهر امیر فرمان دوم  مجموعۀ اسناد: 32از صفحۀ  89تصویر
تصدیق شده، و بسیار مؤدبانه اجازۀ ترک کابل را به قرار درخواست سید جمال از راه پشاور با این کلمات منظور 

زیاده چه  –"... و اگر چنانچه اذن مرخصی داده شود، هر آئینه من باب اضطراری و ناچاری خواهد بود  کرده است:
 نگارد فقط." 

 

                                                           
 1867میالدی نومبر  10ــ  1284رجب  13ــ  56
 )هلال کرم(علی حضرت امیرالمومنین دشمن که ای فرقه: ناصبی - - گبر پرست، آتش پرست، آفتاب:  مجوســ  57

 .بودند
 

 ناصبی: فرقه ای که دشمن امیرالمومنین حضرت علی )کرم هللا( بودند.ــ   58

  بابی: پیر و آئین سیدعلی محمد شیرازی که خود را "باب هللا" میخواند و طریقت او را )بابیه( گویندــ   59
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کلمات "اضطراری و ناچاری" در سطر اخیر این فرمان بیانگر فشار حمله و جنگ امیر شیرعلیخان است بر کابل که 
اما چنین به نظر میرسد که حملۀ ناگهانی باالی کابل، راه کابل را از راه پشاور ترک کند،  سید جمال می خواسته کابل

جالل آباد را مسدود ساخته و با سقوط کابل بدست امیر شیرعلیخان، سید جمال در کابل بند مانده است. هکذا چنین  –
د که دخول سی بنظر میرسد که دلیل اخراج جبری سید از راه قندهار و هرات به ایران، عدم موافقۀ هیات انگلیس بوده

 .  جمال را به هندوستان مضر می پنداشته اند
 

XV –  نوشته شد  1285در شهر کابل در باالحصار در شهر رجب  :–مجموعۀ اسناد  10از صفحۀ  10تصویر– 
وده نیز در همان ماه رجب در والطرید عن االوطان." این مس –الدین الحسینی االستنبولی  الغریب فی البلدان، جمال

شهر  12" در یوم جمعه در  از قول سید جمال میگوید که: 10آقای ایرج افشار در صفحۀ  حصار نوشته شده، ولیباال
 دل در شهر کابل نوشته شد، تا چه در منزل سردار ذوالفقار خان در نهایت پریشانی خاطر و افسردگی 1285رجب 

 ــ ا.لمر[ 1868اکتبر  29پیش آید". ]
 

آه از دل پر خون، آه از بخت واژگون، آه از دست مردم دون،  " مسّجع است، از این قرار است:متن این سند که نثر 
نه عالج دل توانم نه عالج بخت وارونه، نه عالج خویش توانم نه عالج مردم دون، چکنم و راز دل با که بگویم و 

رکستان من، چه کنم از دست دل از راه نجات خود از که بجویم، مرگ کو تا زین بال برهاندم، مرگ میشد بزم و ت
  تقاضاء های دل پشتم شکست، بر سرم جانا بیا میمال دست، چه چاره با خداوند:

    
 چــون نـــنــــالم چـــون بیـفـشاری دلــــــــم؟  دل ای ز تو ویــــران دکــــان و مــنــــزلـــم

 درحق ما جای هیچ اکراه نیستهرچه گوید   نیست ا آگاهـاز حــال م رستـر پـزاهـد ظاه
 

XVI -  شهر رجب المرجب 20منزل در باالحصار، خروج از کابل در  مجموعۀ اسناد: 9از صفحۀ  8تصویر 
 

XVII – از رجب تا  – 1285شهر شعبان المعظم  20خروج از قندهار در  مجموعۀ اسناد: 9از صفحۀ  8تصویر(
 است(شعبان، سید جمال مدت یکماه در قندهار بوده 

 
XVIII –  هاشمی؟ از مشهد مقدس نوشته شد. "جواب نامۀ دوست مهربان سید مجموعۀ اسناد: 6از صفحۀ  6تصویر 

اگرچه این تصویر تاریخ ندارد، اما نمودار خروج سالم سید جمال از هرات به مشهد میباشد قابل تذکر میداند که به 
ۀ به ایران رفته بود، از مجموع ړز آنکه قبالً با پدر خود از باجوبه افغانستان، بعد ا اولین بازگشت سید جمال ارتباط

 سند و تصویر فوق الذکر را یافتم و کاپی کردم، اما اسناد ذیل نیز مربوط به همین 18اسناد داکتر ایراج افشار من تنها 
 تصاویر آنها در آرشیف من وجود ندارد: بازگشت سید در فهرست کتاب دیده میشوند، ولی

 
فهرست: "صورت چهار فقرۀ خطبه در توحید و صفات الهی در بلدۀ قندهار در شهر  24و 23صفحۀ از  (1

 ."1283شعبان 
فهرست: اشعار عربی: " النظم الجمال الدین الحسینی، نظمه فی بلدۀ قندهار و قسمت دیگر در  25از صفحۀ  (2

 ".1284ول شهر قزنی، فی شهر جمادی اال
 1284، در شهر قزنی، جمادی االول اندرز مانند: "ناتوان را دریاب و... جمالت پند و فهرست: 23از صفحۀ  (3
 فهرست: "جمال الدین الحسینی االستانبولی، جمال الحسینی، فی بلدۀ قزنی" تاریخ ندارد.  46از صفحۀ  (4
 فهرست: غزلی از طرزی.  66از صفحۀ  (5
 ". 1285 ادی الثانیفهرست: "رسالۀ طبی، در کابل در باالحصار، شهر جم 75تا  68از صفحۀ  (6
 ". 1285فهرست: " در اصطالحات اوزان کابل، جمادی الثانی  78از صفحۀ  (7
 "من التحفته النصایح" و نقل دو بیت فارسی، فهرست: عبارتی 80از صفحۀ  (8
 
 -مال عبداالحد  –)تلمیذ( قاضی غالم  مال محمد صدیق –قندهار: مال عبدالحق حرفه بعدا اسماء عده ای از مردم  

مال عبدالرحیم پسر  –مال محمد رحیم اسحاق زایی ــ تلمیذ صوفی  -مال خواجه محمد )تلمیذ(  -صوفی بردرانی 
قاضی  –قاضی سعدالدین و پسر ایشان  -قاضی عبدالرحمن خان مال –مال محمدی  –مال عبدالحق طل  –مال حبو 

 رحمن.عبدالسالم برادر قاضی عبدال
 
نصر  مال دو بیت ترکی با معنی آن به فارسی، بعدا اسامی چند تن از مردم فاضل کابل: فهرست: 81از صفحۀ  (9

مال اسکندر ماهر در علم عربیه و  –مال چولی در هر علم ماهر  –مال مشکی عالم در موشکی  -هللا فوت شد
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 –مال عبدالفتاح  -عبدهللا قاضی انار دره مال  –مال محمود  حدیث. بعدا اسامی چندتن از مردم فاضل هرات:
 مال ابوالحسن قاینی – محمد عمر مال

 
و از آن معلوم میشود که آنرا هشت  – 1285رجب  13فهرست: شکرانیه و افکار فلسفی مورخ 96صفحۀ   (10

 روز قبل از خروج از کابل نوشته است. 
 

سالگی همراه پدر  18یا  17میباشد، بعد از این که به سن به افغانستان  از آنجائی که این اولین بازگشت سید جمال
ـ  68" سالهای  کتاب خود می گوید که:7ایران رفته بود، و پروفیسر)کیدی( هم در صفحۀ  -به همدان ړخود از باجو

تا  1283 به قرار تحقیقات حکومت هند بریتانوی اولین سفر سید جمال به افغانستان بوده ..." سید که از سال 1866
مدت دو سال در شهر های مختلف افغانستان اقامت کرده، الزم است تمام اسناد و مدارک این اقامت و فعالیت  1285

هجری، موصوف حین ورود به 1254های او مطالعه و بررسی شود. با در نظر داشت سنۀ تولد سید جمال در سال 
ر داشته، اما راپور چی های انگلیس در کابل او سالگی قرا 29هجری، به سن و سال  1283هرات و قندهار در سال 

ساله تصور کرده بودند. به اساس روایات ایرانیها، وقتی که سید جمال در معیت پدرش سید صفدر پاچا بار اول  35را 
کتاب خود سن  11ساله بوده و پروفیسر)کیدی( نیز در صفحۀ 18ـ  17آمده بود جوانی در حدود  ایران –به همدان 
کرده است،  ساله" تصدیق 18ـ  17میالدی در حدود 1856ـ  55از قول منابع ایرانی "در بوشهر در سالهای سید را 

میالدی میشود، و این محاسبه با تفاوت یکی دو سال  1839هجری برابر با  1254که به این حساب سنۀ تولد سید در 
ری اضافه کنیم، سنۀ میالدی بدست می آید، را به سال هج 621درست به نظر میرسد. این فورمول که هر گاه عدد 

سنۀ تولد سید جمال با  م میشود، در حالیکه1875= 621+ 1254 درمورد سنۀ تولد سید جمال کار نمی دهد، زیرا:
  . میالدی مطابقت میکند 1838ـ  39سال 

 
شهزاده سردار محمد اعظم موضوع دوم که اهمیت تاریخی دارد، اقامت هشت ماهۀ سید جمال در قندهار در دربار 

گزارش داده و اضافه کرده که سید اسناد  1866خان است که هیأت انگلیس نیز این توقف را در راپور خود در سال 
اشتباه راپور چی انگلیس این بوده که سردار محمد اعظم خان را در  -مهم و سری را به محمد اعظم خان سپرده بود

در این سال برادرش امیر محمد افضل خان در کابل پادشاه بود و محمد اعظم خان به  قندهار امیر خوانده، در حالیکه
کتاب خود از قول منابع بریتانوی  15حیث والی و حاکم نظامی قندهار مقرر بود. پروفیسر )کیدی( نیز در صفحۀ 

ن که حاکم نظامی وارد قندهار شده و به صحبت های محرمانه با محمد اعظم خا 1866"سید در سال میگوید که: 
  قندهار بود، مصروف گردید، سپس با او به کابل آمد، درست هنگامیکه سردار به تخت امارت کابل نشست"...

 
صفحه، اگرچه در تمام کتاب خود سید جمال را )افغانی( خوانده است، مملو  35بخش اول کتاب پروفیسر)کیدی( شامل

میرزا لطف هللا خواهر زادۀ ایرانی سید جمال میباشد و هدف دشمنانۀ  از نفوذ آثار و افکار منابع ایرانی، به شمول
ایران ثابت کنند، لهذا معلومات غلط و ساختگی  –ایرانیها این بوده تا هویت افغانی سید جمال را ایرانی و متولد همدان 

به  از آنجمله افغانها –ودند را به پروفیسر کیدی که شخصا به دیدار میرزا لطف هللا به ایران رفته بود، قرار داده ب
  مطلب ذیل از کتاب پروفیسر )کیدی( توجه فرمایند:

 
" در مورد دورۀ طفولیت افغانی هیچ سندی غیر از ادعای خودش که دورۀ طفولیتش در افغانستان گذشته، وجود ندارد، 

ی سخن می گفته و از این به اکسنت و لهجۀ فارسی ایران1866در حالیکه به هنگام حضورش در افغانستان در سال 
در حالیکه از زبان هیچ افغان شنیده نشده که سید  -(7معلوم میشود که او در ایران تولد و تربیه شده است...")صفحۀ 

مت ثبوت این دروغ در اقا -در افغانستان به لهجۀ فارسی ایرانی سخن می گفته، این دروغ را انگلیس ها ساخته بودند 
سید در قندهار نه تنها به حیث  -ر هرات قندهار و اقامت یک ساله اش در کابل ظاهر میشودهشت ماهۀ سید در بازا

منشی سردار محمد اعظم خان کار میکرد، بلکه با مساجد و مراکز علمی و مذهبی قندهار در تماس بوده که نام یک 
تو صحبت میکرده، زیرا مباحث علمی، عده علماء و مال های قندهار در باال گزارش یافته و طبعاً با آنها به زبان پش

فقهی و مذهبی با علماء و مال های قندهار به زبان فارسی ایران، آنهم در مدت هشت ماه، دوام یافته نمی توانست. 
"چهار فقره خطبه در توحید" و رساله ای به عنوان "من التحفته النصایح" در مدت توقف در قندهار در آثار سید جمال 

وایات خاندانی ما از این قرار است که سید در عمارت خرقۀ مبارک یک خطابه داده که تمام سرداران درج میباشد. ر
و علماء و مال های قندهار موجود بوده و رسالۀ ای هم نوشته و آنرا به متولی خرقۀ مبارکه داده است. مرحوم سید 

لرحمن خان، در باز گشت از زیارت حج، چند جعفر پاچا )پدر کالن هاشمیان(، حکمران شبرغان در سلطنت امیر عبدا
 این دو)سید جعفر و سید جمال( قبالً در دورۀ –هفته در استانبول به دیدن عموزادۀ خود مرحوم سید جمال پاچا رفته بود

نیز یکجا زندگی میکردند. از زبان پدر و کاکا هایم شنیده ام که سید جعفر سید جمال را  ړطفولیت و صباوت در باجو
)الال( میگفت و به پشتو صحبت میکردند. من این داستان را حدود ده سال قبل در معرفی یک کتاب نوشته بودم و در 

حسین پاچا )پدر مرحوم جنرال سیدحسن عموزادۀ دیگر سید جمال، مرحوم سید  -مجلۀ آئینه افغانستان نیز نشر شده بود
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خان شیون و مرحوم سید عباس خان سابق والی میمنه )نیز در بازگشت از حج از سید جمال پاچا در استانبول دیدن 
کرده و او هم گفته بود که با سید جمال به پشتو صحبت میکرده است. یک دلیل که سید جمال مورد اعتماد سردار و 

م خان قرار گرفته بود، همانا صحبت به زبان پشتو بود و به همین دلیل سید از کشته شدن در دربار بعداً امیر محمد اعظ
امیر شیرعلیخان نجات یافت، زیرا امیر بعد از صحبت با او به زبان پشتو، مطمئن شد که او افغان اصیل از سادات 

 بت خواهم کرد. به تفصیل و اسناد صح کنر میباشد. من در این مورد در بخش های آینده
 

"رسالۀ  –"رساله ای در اوزان کابل"  –سید در مدت اقامت در کابل سه رساله نوشته: "رسالۀ طبی در کابل " 
نام این رساله ها در یادداشت ها و اسناد او به قلم خودش ثبت شده، اما خود رساله ها  – شکرانیه و افکار فلسفی"
خراج گردید، تصور نمی رود که پندک کاغذ را با خود حمل کرده باشد. آن که سید از کابل ا غائب اند. با آن وضعی

 -رساله ها را حتماً به کسی داده یا نزد دوستان خود مانده باشد، یا شاید توسط کسانی به آرشیف ملی سپرده شده باشد
  در نظر بگیرد.اکنون که عنوان رساله ها معلوم شده، حکومت کابل باید برای پیداکردن آنها اقدام مقتضی 

 
وایت "ر کتاب پروفیسر )کیدی( که مبتنی بر روایات میرزا لطف هللا میباشد: 15ــ 14مثال دیگر تلخیص از صفحات 

تحصیالت عالی خود را در عراق تکمیل کرده... و بعد از مسافرت ها به هندوستان و مکه در سال  لطف هللا که افغانی
م محاصرۀ هرات در خدمت امیر دوست محمد خان باشد. سید در جنگهای داخلی به افغانستان رفته تا به هنگا 1863

مشوره میداد و اصالحات و ریفورم را در أمور دولت سفارش  بعد از وفات امیر بیکی از شهزادگان به نام محمد اعظم
فشار در ایران و میکرد. اما حضور سید به دربار امیر دوست محمد خان بعداً از دو مرجع، مجموعۀ اسناد ایرج ا

 تحقیقات و اسناد دولت بریتانیه، رد و تکذیب شده است"... 
 

امیر دوست محمد خان به هرات رفته باشد، گویا او  به خدمت 1863توجه بفرمائید: درصورتیکه سید جمال در سال 
 1866ار در سال میالدی(، در حالیکه موجودیت سید جمال را انگلیس ها در قنده 1839ساله بوده )تولد سید  24

ً تائید و سن او را در حدود   ثابت کردیم که سید در سنه ساله تخمین کرده بودند، و ما در محاسبات باال 35رسما
سالگی به بعد به خارج از افغانستان در کشورهای دیگر  18ساله بوده، در حالی که از سن  29م در حدود 1866

به وطن آبائی خود برگشته است.  1866ء ها در خارج، بار اول در سال ماجرا 11سپری نموده و بعد از تقریباً 
صفحۀ متباقی کتاب پروفیسر )کیدی( تحقیق بسیار جامع و خواندنی و آموختنی است در بارۀ مبارزات سید جمال 170

 بیدار به مقابل استعمار غرب و خصوصاً انگلیس، و اندرز ها و تنبیهات اوست به جهان اسالم برای اتحاد اسالم و
شدن مسلمین و نابود ساختن استعمار انگلیس در هند، مصر و افغانستان. از کتاب پروفیسر)کیدی( با یک تعداد 
دانشمندان در جهان غرب آشنا میشویم که هر کدام در بارۀ افکار و مبارزات پیگیر سید جمال تحقیقی کرده و رساله 

دار افغانستان تا زمان ورود تابوت او به کابل هیچ اثر و تحقیقی  در حالیکه در بارۀ این فرزند نام –ای نوشته است 
وجود نداشت، و به خاطر انتقال تابوت سید، اولین اثری که توسط حکومت در بارۀ او در وطنش طبع شد، ترجمه 

دان دانشمننامهای یک تعداد  )تمتة البیان... ( از عربی به دری توسط مرحوم محمد امین خان خوگیانی بود. من فهرست
  را از کتاب پروفیسر کیدی در این جا برای استفادۀ محققین افغان نقل میکنم: غربی

 
 Prof.Elie Kedourie, Univ. London - Homa Pakdamn, Univ. Paris- Dr.Amin Banani  & 

Dr.Moshe Perlmann, Univ. California – Prof. G.E.Von Grunbaum, UCLA- Hamid 
Algar  & 

Ira Lapidus, Univ. Berkly -Benjamin Schwartz, Univ. Harvard- Aziz Ahmad, Univ. 
Toranto-  

Mushar Mahdi, Univ. Chicago- Prof. H. A. R. Gibb & Bernard Lewis,Univ. London- 
Albert  
Houran Univ. Oxford- Niazi Berkes, Univ. Montreal- Joseph R. Levenson & William  
Brinnner, Univ. Berkeley- Maxime Rodinson, Univ. Paris- Andereas Tietz & Janos 
Eckman , 

Univ. Cairo- Shannon Stack & Gene Garthwaite & Kathleen Jasonides, Univ. 
California-  
A.M.Goichon, Univ.Paris - E.G. Browne , Univ. Cambridge– Wilfred Cantwell, Univ . 

 Princeton- Rashid Rida, Univ. Cairo. 
 

دکترای خود را باالی سیر زندگی، افکار و اعمال سید  از فهرست باال چهار نفر از فرانسه، مصر و امریکا رسالۀ
ینکوب عبدالحسین زر –ایرج افشار  پروفیسر )کیدی( هکذا از آثار دانشمندان ذیل استفاده کره است: –جمال نوشته اند 
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 – مجتبی مینوی –محیط طباطبایی )تباه تبایی؟(  –سیدحسن تقی زاده  –عبدالحسین زرینکوب  –مهدویاصغر  –
میرزا لطف هللا و پسرش صفت هللا جمالی. نا گفته نماند که در کشورهای مصر، هندوستان، ترکیه، عراق و جرمنی 

طن خودش از این درک بسیار فقیر مانده نیز صدها تحقیق و کتاب به نام )سید جمال الدین افغانی( نشر شده ولی و
به نام سید جمال الدین تأسیس شود و از همه آثاری که  است. وقت آن رسیده که یک مؤسسۀ علمی و تحقیقاتی در کابل

در بارۀ سید جمال در کشور های مختلف نشر شده، یک جلد در این مؤسسه ذخیره شود و با استفاده از این آثار 
به زبان های دری و پشتو تهیه و تکثیر گردد .خدا کند حکومت افغانستان چند نفر افغان را برای  خارجی، آثار جدیدی

تحصیل دورۀ دکتورا به امریکا و مصر بفرستد تا از عالم آثار و اسنادی که موجود است برای شناخت اسالم و شناخت 
 ده کنند.سید جمال و مساعی او برای زائل ساختن تعصب و جهالت از اسالم استفا

 
همه پوهنتون های معروف در اروپا، امریکا، مصر و ایران سید جمال را شناخته و برای معرفی او و مبارزۀ مفید 

بایست از  –ــ به استثنای وطن و هموطنان خودش  وی به مردم دنیا خدای پجات )رایگان و بیمزد( خدمت کرده اند،
آقایان احسان لمر و نعیم بارز که در عالم مهاجرت از فرانسه خاطرۀ سید جمال را زنده ساختند و سال گذشته هر کدام 

  تحقیقی باالی سید جمال بدست نشر سپردند، تقدیر و تشکر کنیم.
 

ال را به دربار صفحه ای خود عین داستان رفتن سید جم 530کتاب  249مرتضی مدرسی چهاردهی نیز در صفحۀ 
"...محمد امیر دوست محمد خان بیان کرده و چند سطر اخیر داستان او به ارتباط خروج سید از راه هند جالب است: 

اعظم خان به نیشاپور و عبدالرحمن خان به بخارا پناهنده شدند، جمال الدین همچنین به کابل ماند و به واسطۀ 
ی حسن تق سید ــ لی اندکی بعد اجازه گرفته از راه هند عازم حجاز شد".سیادتش مورد انتقام امیر شیرعلی نشد، و

در اجازۀ مسافرت مکه به او شرط شده بود که از ایران عبور نکند )برای "  میگوید: 220زاده نیز در صفحۀ 
 که اخراجدر حالی –.از راه هند عازم حج شد " 1285جلوگیری از مالقات او با محمد اعظم خان )مشارالیه در سنه 

سید جمال از طریق قندهار و هرات و رسیدن او به مشهد به رویت اسناد معلوم است، چرا ایرانیها خروج او را به 
غلط از راه هند ثبت کرده اند، در حالیکه انگلیس حضور او را در هندوستان تحمل نداشت؟ ایرانیها از رفتن سید جمال 

نوشته اند در حالیکه سید هیچگاه به امریکا  224نجا نیز داستانی در صفحۀ به امریکا و تقاضای اقامت و تابعیت در آ
نرفته، که اگر میرفت در آثاری که در امریکا در بارۀ او نوشته شده، درج میبود. عادت بسیار خوب سید جمال همانا 

امیر دوست محمد  یادداشت کردن تاریخ های سیر و سفر و اقامت او در کشور های مختلف است، اگر او به دربار
 خان یا به امریکا رفته میبود، حسب العادت چیزهایی در آن باره یادداشت میکرد و در اسنادش باقی میماند. 

 
 نویسندۀ ایرانی در اثر ضخیم 8به قلم  1863داستان رفتن سید جمال به خدمت امیر دوست محمد خان در سنه  

منبع اصلی آن میرزا لطف هللا خواهر زادۀ سید جمال است که در مرتضی مدرسی کورکورانه تقلید شده و منشاء و 
ایران معرفی کرده و اکثر نویسندگان ایران مدعیات او را  -کتابش مامای نا سکۀ خود را متولد و تربیه شده در همدان

 232حۀ انی در صفایرانی از واقعیت چشم پوشی نتوانسته، مثالً یک دانشمند ایر اما چند تن -کورکورانه پذیرفته اند 
"سید در تحریر عربی بسیار زبر دست بود و واقعاً نوشته های او خطب صدر اسالم  کتاب مرتضی مدرسی میگوید:

را به خاطر می آورد، در فارسی چه در نوشتن و چه در حرف زدن، لهجه و شیوۀ عربی، شاید افغانی داشته، و 
ً نوشتن فارسی او نزدیک است انسان را در ا کاغذی از سید به زبان  -یرانی گری او به شبهه بیان داردخصوصا

دوستان( شاهد ادعای ماست. این دو کاغذ در  فارسی خطاب به ناصرالدین شاه و کاغذ دیگر او خطاب )به یکی از
  )کتاب بیداری ایرانیان( نشر شده است."

 
سید جمال  ملی ایران محفوظ است". این کتاب "اوراق سید در مجلس شورای 229به موجب نوشتۀ دیگری در صفحۀ 

)سادات کنر( معرفی کرده درست است، اما او در حیات خود )کنر( راندیده، زیرا بعد از جنگ شدید سپاه  که خود را
فدر بعد رفتند و سید ص ړکنر، سیدهاشم پاچا با سید صفدر و پسرش )که طفل کوچک بود( به باجو –انگلیس در پشت 

سالۀ خود سید جمال را نیز با خود برد و 17ایران رفت و پسر -بار دوم به همدان ړدر باجو سال اقامت 17از حدود 
هجری )به قندهار آمد، امیر دوست محمد خان قبالً وفات یافته بود. اما 1283م )1866بار اول که سید جمال در سنه 

سال گذشته زعیم  17حمایت انگلیس در که عموزادۀ سید صفدر و برادرزادۀ سید هاشم پاچا بود و با سید محمود پاچا
در هرات با امیر دوست محمد خان بود و امیر در همان جا نواسۀ  سیاسی و حکمران کنر بود، همین سید محمود پاچا

خود دختر وزیر محمد اکبر خان را به او نامزد کرده بود. تفصیل این موضوع با اسناد در بخش های آینده تقدیم خواهد 
  شد.

 
( میگوید: " در موطن اصلی و مولد سید جمال الدین چنانکه 246ــ  47آقای سیدحسن تقی زاده در مقالۀ دوم خود )ص 

معلوم است، از چندی به اینطرف اختالفاتی پیدا شده که محتاج تحقیق بوده...افغانها مدعی نسبت سید جمال الدین به 
ه اسعدآباد شده اند... البته منشاء شهرت افغانی بودن سید خود او افغانستان و تولد او در محلی نزدیک کابل موسوم ب
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بود و اغلب غیر ایرانی که او را دیده اند، از وی این طور)یعنی افغانی بودن او را( روایت کرده اند. اگر چه سید 
، تصور میرود که جمال الدین ظاهراً در اوایل عمر چندی در افغانستان بوده، لیکن پس از جمیع روایات و دقت کافی

میخوانیم که "سید جوانی خودش را در میان افغانها به سر  237نسبت ایرانی بودنش صحیح تر باشد..." و در صفحۀ 
 برده و آنها را خیلی دوست داشت"... 

 
" و چنان که خود سید جمال الدین نیز در عموم نوشته جات و این کتاب میگوید:  258عالمه قزوینی در صفحۀ 

ت خود همیشه )جمال الدین افغانی( امضاء میکرد، و چنان که تاریخ افغان از تألیفات او موسوم به )تتمتة مؤلفا
 1323البیان فی تاریخ االفغان( نیز قرینه ایست قوی بر افغان بودن او، و قرینۀ موید دیگر نیز آنکه در اواخر سال 

قمری در 1314که جنازۀ آن مرحوم را که در سنه  قمری( دولت افغانستان از دولت ترکیه درخواست نمود1363)
دولت ترکیه نیز جواب مساعد  –استانبول مدفون یا امانت گذاری شده بود، اجازه دهند که به کابل انتقال داده شود 

د یداد و عظام رمیم آن مرحوم را با تشریفات فوق العاده مجلل از استانبول برداشته به کابل انتقال دادند، و بعضی جرا
ایران در این باب اعتراضاتی نمودند، و اگر فی الواقع چنانکه بعضی ایرانیان ادعاء میکنند وی ایرانی و تبعۀ ایران 
بوده، اوالً چطور دولت افغانستان این تقاضاء را در محضر جهانیان نموده که جنازۀ یک ایرانی به افغانستان آورده 

را  انتقال نعش سید درخواست عجیب را پذیرفته و بدون اجازۀ دولت ایرانترکیه این  و دفن شود؟ ثانیاً چگونه دولت
 ً ...این فرضیات فی الواقع باور نکردنی و خارج از عرف و  چرا دولت ایران ادعاء و انتقادی نکرده؟ اجازه داد؟ ثالثا

 د..."یله شباهت دارقیاس و منطق و مخالف عادات و رسوم متعارف بین ملل و دول است و به حکایات الف لیله و ل
این کتاب خبری در بارۀ استقبال و حرمت از تابوت سید جمال در بغداد ثبت شده که تا حال در  294در صفحۀ 

ذار شیخ عبدالقادر گیالنی برگ ...مراسم تودیع از جنازۀ سید در مسجد مطبوعات افغان منعکس نگردیده یا من ندیده ام":
از بزرگان دانشمندان و رجال بغداد خطابه ها ایراد  جالل حنفی، و احمد ذکی خیاطشد. استاد طه راوی، خالد هاشمی، 

کردند. محمد مهدی جواهری شاعر بزرگ و نامی قصیده ای به همین مناسبت سرود که مطلع آن اینست )هویت 
... آنجا به کابل بردند"بعد جنازه را با طیاره به بصره و از  -فلو الالموت لم تعلق الرقادا( لنصرت الحق الشهادا +++

این قدر معلوم است که تابوت سید جمال مرحوم یک شب در الهور در مقبرۀ عالمه اقبال الهوری که از ارادت  –
مندان سید جمال بود، گذاشته شده و از آنجا به کابل انتقال یافته بود، اما اینکه به طیاره انتقال یافته یا به موتر، این قلم 

پیدا میشود که در کابل و دیگر والیات افغانستان جاده ای به نام )سید جمال الدین افغانی( نام گذاری نمیداند. سؤالی 
ما افغانها "خود  –شده یا خیر؟ آقای رهین که مخدوم ایران بود یک جاده را در کابل به نام )خمینی( مسمی ساخت 

 کش بیگانه پرست" هستیم.
یت و اصالت سید جمال آن قدر دروغ گفته اند که تغییر دادن ذهنیت ها بسیار هموطنان محترم! ایرانیها در بارۀ هو 

مشکل است. سعی من اینست که در مرحلۀ اول خود ما افغانها از حقایق در این باره با خبر شویم. شما این بخش را 
ا گر آن تصاویر را -با حوصله بخوانید، بخش سوم در ظرف دو سه روز آینده با هفت صفحه تصاویر نشر خواهد شد

 میمه میساختم بسیار ضخیم میشد." در این بخش ض
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در شهر قالت م ــ  1927 هـ، ش 1306سال  ۀمتولدپوهاند سید خلیل هاشمیان، 
 اتیادب یځدر پوهن سانسیل التیتحص استقالل کابل. سهیدر ل یثانو التیبا تحصبوده 

 بهنوشت.  یروان یدر رشته زبانشناس یو ی( داکترزسی) ت ۀرسال یو علوم بشر
شت.استاد هاشیمان نسبت مریضی دا تیبلد یو فرانسو یسیپشتو انگل یدر یزبانها
 م( در غربت از وطن وفات نمود 2018جون  6) 1397جوزای  16بتاریخ 
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 سید خلیل هاشمیان

  تحقیقی پیرامون اقامت وفعالیت سیدجمال الدین درافغانستان
. 

afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/hashemyan_said_khalil_said_jamaludin_qismatee_sauwm_df  

  

درین بخش هشت صفحه اسناد، همه بقلم و دستخط مرحوم سیدجمال الدین افغانی که ثبوت موجودیت و فعالیت های 
میالدی در قندهار و کابل نشان میدهد، ارائه  19سیاسی و اجتماعی او را در مدت بیشتر از دو سال در اواسط قرن 
از مجموعۀ اسناد  27دیم شده بود. تصویر نمبر شده است. تشریحات پیرامون هریک ازین تصاویر در بخش دوم تق

این بخش ارائه شده، یک سند مهم سیاسی میباشد که به دوران اقامت سیدجمال در افغانستان تعلق  9که در صفحۀ 
نداشته، اما بخاطر اهمیت آن ، آنرا در جملۀ اسناد شامل ساختم تا مورد مطالعه و بررسی قرارگیرد. در حالیکه در 

ج از افغانستان در حدود یکهزار تحقیق، کتاب و اثر در بارۀ سیدجمال الدین طبع و نشر شده است، در جهان خار

شمسی بمناسبت هشتادمین سالگرد  1355وطن خود او بجز چند اثر در دورۀ جمهوریت محمد داُود خان در سال 

نبه تا کنون صورت نگرفته، و خصوصا وفات سیدجمال الدین ، آنهم به عجله وبا نواقص زیاد ،تحقیق دقیق و همه جا

سالگی همراه پدر خود در باجور بوده، نه در کنر، وهم در بارۀ تحصیالت  17محل زیست سیدجمال الدین که تا سن 
سالگی عمدتا در باجور؛ سوات، بنیر و پشاور صورت گرفته، کسی خبر ندارد، در حالیکه ایرانیها  14او که تا سن 

 روغین ساخته، اصالت و هویت این مرد نامدار از خاندان سادات کنر را رنگ و روغن ایرانی برای خود داستانهای د

 دادند. 

در این بخش آخرین سه قطعه سند سیدجمال را مطالعه می کنیم: سند اول مسودۀ عریضۀ یک عده افغانها است به عنوان 
محمد اعظم خان در جنگ و تسخیر کابل توسط امیر چنین به نظر میرسد که با مغلوب شدن امیر  –امیر شیر علی خان 

شیرعلی خان، یک عده افغانها نزد سید آمده و از او تقاضا کرده باشند که یک عریضۀ دسته جمعی به امیر جدید تقدیم 
قسمت دوم آن عرض تسلیت است  -لهذا قسمت اول این عریضه عرض تبریک و مبارک باد است به حضور امیر  -شود

شدن پسر و برادر امیر )سردار محمدعلی خان و سردار محمد امین خان) در یک جنگ خاندان برای احراز  بخاطر کشته
بخش سوم آن مالمت دانستن و مذمت کردن محمد اعظم خان است که مردم تصور می کردند هنوز در قید اسارت  –قدرت 

اعظم وهابی گمراه و مخرب دین" خوانده و اخراج امیر جدید قرار داشته، و به منظور دلخوش ساختن امیر جدید، او را "
ا و ر ا از کشور تقاضا کرده اند. این که اصل این عریضه به امیر شیرعلی خان تقدیم شده یا نه، معلوم نیست، اما سید 

 اهمیت این سند در این است که نشان –آن را در جملۀ اسناد خود به ایران برده که درآنجا دستیاب و سجل شده است 
میدهد سیدجمال در اوایل سلطنت امیر شیر علی خان در کابل بوده ولی به موجب شواهد دیگری که در اوراق تاریخ ثبت 
است، با مخالفت شدید اهل دربار، خصوصا سردار محمد رفیق خان، مواجه شده و به فرمان امیر مذکور از طریق قندهار 

 1868نوامبر  12 کابل خروج سید را تحت الحفظ تا قندهار به تاریخ و هرات به ایران اخراج شده است. هیات انگلیس در
 تصدیق کرده است.

  

 شورك یك جغرافیایي محدوده در او هاي اندیشه و افكار كه است شخصیتي شرقي، بیدارگرجامعه و مصلح حسیني الدین سیدجمال
. تاس سید خود به نابخشودني و بزرگ جفاي كشور، یك گستره در او گرانه اصالح هاي اندیشه و افكار كردن محدود و گنجد نمي
 غرافیایيج ي گستره نام به كلیتي او احساس و رنج نكرد، محدود خاصي قوم و كشور دریك را احساساتش و اندیشه گاه هیچ سید قطعا
 عراقي و مصري ، هندي افغاني، ایراني، و نبود مطرح هرگز پشتون هزاره عرب، فارس، ترك، او براي بود، مسلمانان و اسالم
 .باشد اسالم جهان جغرافیاي واقعي هویت بیانگر توانست نمي

 يخاص جغرافیایي محدوده در خود اما است، بشري جامعه به متعلق هایش اندیشه و افكار كه شود مي یافت بزرگمرداني تاریخ در
 یتيهو چنین هاي زنجیره حسیني الدین جمال سید اما است، كرده زندگي خود مادري فرهنگي و زباني مكاني، هویت وبا برده سر به
 ایراني ای افغاني فقط كه نیست راضي هرگز او. است مسلمانان همه به متعلق نیز هایش اندیشه هویت و جسمش و است شكسته نیز را
 چنین تمام كه كند مي تعریف كلیتي در را خود هویت و داند مي عرب و هندي افغاني؛ ایراني، ترك، را خود هویت او خوانند، اش

 .... .باشد شامل را هایي هویت

 ارجخ بلكه جستجوكرد، توان نمي او افكار و ها اندیشه در بشناسم را حسیني الدین جمال سید ملي هویت بخواهیم اگر اساس براین
 نیاد به خاصي سرزمین در كه نیست انساني هیچ زیرا نمود، پژوهش او خانوداگي هاي نشانه و گفتار آثار، درالبالي دایره ازاین
 و ملي هویت بزرگ انسانهاي هاي اندیشه برخالف كه است ها ویژگي همین و نباشد خاصي ملیت و قوم به متعلق و باشد نیامده
  .است داده شكل را او قومي

  ــ سایت فردا. افغاني الدین جمال سید ملي فیاض ــ هویت اسحاق محمد
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در مورد این که سید از قندهار به هرات و از آن جا به مشهد رفته باشد، غیر از امر و فرمان اخراج امیر، سندی وجود  

ندارد ،اما قراین (یک سند بدون تاریخ) وجود دارد که از مشهد نامه ای به یک دوست خود نوشته و آن نامه را در جملۀ 

می گویند سید به هندوستان رفته و باید از طریق قندهار رفته باشد، سندی وجود ندارد، اما  اسناد سجل کرده ایم. این که

مخالفت شدید هیات انگلیس با سید در مدت اقامتش در کابل، که شرح آن را در بخش اول دیدیم، بیانگر این واقعیت است 
   که انگلیس طرفدار دخول سید به هندوستان نبوده است.

کتاب خود  16لیکن مدعیاتی وجود دارند که سید از راه قندهار به هندوستان رفته باشد، مثال پروفیسر)کیدی( در صفحۀ 
 میگوید : 

“Afghani was escorted out of the country, leaving Kandahar in December ,1868. 

From there he went to Bombay and thence to Cairo and Istanbul, where he was 

to be found in  

 the autumn of 1869 ”. 

 

ترک گفت. از آنجا او به بمبهی رفت و از  1868)افغانی تحت الحفظ از مملکت خارج گردید، قندهار را درماه دسامبر 
 درآنجا )استانبول( دیده شده . 1869آنجا به قاهره و استانبول که در خزان 

: "سفر اول سید به هند وقتی واقع شد که قدرت انگلیس در هند پهن شده بود. سید ی نویسدمرحوم استاد صدقی م
شورش سپاهیان را که درآن مسلمانان هند رول بسیار مهم داشتند، مشاهده کرده بود. در سفر دوم خود دید که سیاست 

دیدآ مراقبت میکرد، عدۀ زیادی مردم رسمی نسبت به مسلمانان بسیار بدبینانه بود ... با آنکه حکومت هند از سید ش
 به دیدار او میرفتند و سخنانی می شنیدند که تا آن وقت به گوش شان نرسیده بود. سخنان او نقل مجالس گردید.

: "هنوز هفتۀ اول به پایان نرسیده بود که در کشور پهناور هند ، جنبش مذهبی آغاز استاد مرتضی مدرسی می نویسد 
مندان و راجه های آنان، به دیدار سید می شتافتند. تاالر و اطاق های سید پر از جمعیت میشد. شد، بزرگان و دانش

دولت نه توانست مردم را از دیدار سیدجمال باز دارد... دولت انگلیسی هند نمایندۀ خود را نزد سید فرستاد و به او 
اما امروز به شما میگویم که محیط این سامان  اعالم داشت: دولت هندوستان وسایل اقامت دو ماهۀ شما را تهیه کرد،

با تحوالت شما همراه نیست. کسانی که در مجلس سید بودند خواستند تهدید دولت را پاسخ گویند، ولی سید اشاره به 
خاموشی کرد و برخاست و گفت: "به هندوستان نیامده ام تا دولت را بترسانم، نه قدرت دارم که انقالبی بر پا سازم و 

آنکه کار دولت را انتقاد کنم. با این وصف از مثل منی که سی اح گوشه گیری هستم ، دولت وحشت میکند! از آنانی  نه
که به دیدار من می آیند، با آنکه از من ناتوان تر هستند می ترسند! اینها ثابت میکند که اراده دولت کوچک و ناتوان 

الت و امنیت اجتماعی حکومت نه میکند، در حقیقت دولتی برین شده و شان و شوکتش فروریخته است، در اینجا عد
 کشور پهناور حاکم است که حتی از این ملت نا توان تر است .

پس از آن، توجه به حاضران کرد و گفت: ای مردم به حق و عدالت سوگند، با آنکه دولت از شما حمایت میکند، 
ست گرفته استقالل و ثروت شما را از بین ببرند، با تمام تعداد شان فرزندان تان را به کار وا می دارد که اسلحه به د

از ده هزار نفر بیش تر نیستند . هر گاه شما صدها میلیون پشه شوید و در گوش دولت زمزمه کنید، صدا به گوش 
: افروخت و گفت)صدراعظم انگلیس(خواهد رسید. سخنان سید مردم را به گریه انداخت. سید بر  بزرگ آنان گلد ستون

گریه کار زنان است... ملتی که در راه استقالل خود به دشمن حمله ور شده، مرگ را استقبال کند، آن ملت زنده »
 «جاودان خواهد ماند.

 اگرچه حکومت هند فردای آن روز سید را از بمبئی توسط کشتی خارج کرد، ولی تاثیر سخنان او همچنان برجای ماند 

( و با اهل جامع االزهر 1869د به دیار مصر برد و در قاهره مدت چهل روز متوقف شد )جوالی کشتی سید را از هن

که خود تاسیس کرده بود، از نزدیک نگرانی ( جمعیت القری) آشنا شد...سید خواست از مصر به حجاز برود و بکار

وت لمین کار می کند، او را به آستانه دعکند، اما سلطان عبدالعزیز عثمانی شنیده بود که سید افغانی به مقصد توحید مس

م( در اواخر آن سال سید از قاهره رهسپار استانبول شد وبا اجالل و اکرام پذیرایی گردید 1870هجری ـ  1287داد )

 "...60 

به اساس اسناد فوق اکنون ما می پذیریم که سیدجمال که به امر امیر شیرعلی خان تا قندهار تحت الحفظ فرستاده شده 

بلوچستان( به هندوستان بریتانوی برساند، که بعد از اقامت  -ود، ولی او توانسته خود را از قندهار )شاید از راه کویتهب

م به مصر و از آنجا به استانبول رفته است، و این دومین سفر سید جمال به هندوستان بوده است 1869دو ماه در جوالی 

 . 
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حضور خلیفۀ عثمانی که البته سیدجمال پاک نویس آنرا با ترمیمهای به قلم خود سند دوم مسودۀ پیشنهاد مفصلی است به 

به سلطان تقدیم کرده باشد که در این صورت اصل آن را در اسناد دولت عثمانی باید جستجو کرد، که قرار معلوم این 

که من آنرا در چهار صفحه  در این پیشنهاد –پیشنهاد به دربار سلطان عثمانی رسیده و مورد توجه قرار گرفته است 

کاپی وهم رو نویس کرده ام تا تصویر این سند مهم در آرشیف افغانها باقی بماند، در بخش اول و مقدمۀ آن از تاریخچۀ 

بیداری و مبارزات دولتهای تحت تسلط به مقابل خالفت اموی و عباسی ، به شمول قیام ابومسلم خراسانی و قیام رهبران 

قسمت دوم آن تشویق و تحریک دولت عثمانی برای قیام به مقابل استعمار روس  –سلمانان سخن رفته عیسوی به مقابل م

قسمت چهارم آن رفتن به هندوستان برای  –قسمت سوم آن پالن سید جمال برای تطبیق موفقانۀ این قیام  -و انگلیس

ه افغانستان برای تحریک جهاد به مقابل قسمت پنجم آن رفتن ب -تحریک جهاد و جمع آوری اعانه برای دولت عثمانی 

فتم قسمت ه -قسمت ششم آن رفتن و تحریک جهاد به بلوچستان که سید آنها را "قازاقی" )شاید قاچاقبر؟( خوانده -روس

رفتن و تحریک جهاد به قو قند و بخارا و قیام مردم ترکمن و تاشغر و یار کند به مقابل روس است. در اخیر سید به 

  -انی میگوید که یک حّبه و دیناری از شما نه می خواهم، بلکه محض هلل به این قیام می پردازمخلیفۀ عثم

دیدیم که سیدجمال برای اجرای این کارها عهدۀ سفارت و اعتماد نامۀ رسمی دولت 27، تصویر 9در بخش سوم، صفحۀ 

ه و رد نشده ، اینکه بعدا چه واقعاتی رخ داده عثمانی را تقاضا کرده بود، که به قرار معلوم مورد توجه سلطان قرارگرفت

که سلطان به سیدجمال بدبین شده، به این تحقیق ارتباط نه میگیرد، بلکه در تواریخ درج شده است. اما از محتویات این 

سند شناخت و معلومات سیدجمال از اوضاع بین المللی و هندوستان و کشور های اسالمی در آسیای میانه که همه در 

 حت استعمار قرار داشتند، و آرزوی سیدجمال برای تحریک و قیام آنها به مقابل روس و انگلیس ، مشهود میگردد. ت

 این (سیدجمال الدین افغانی پیشوای انقالب شرق) کتاب خود به عنوان  60مرحوم استاد محمد عثمان صدقی در صفحۀ 

مقولۀ سیدجمال را ثبت کرده که :"برای مسلمان ها ملیت از حیث دین است، پس تعداد سالطین مانند تعداد روساء، دریک 

قبیله اند." صدقی میگوید: "مفکورۀ اتحاد اسالم( پان اسالمیزم )بار اول وقتی به جنبش درآمد که استعمار بریتانیه در 

یانه، به تجاوز پرداختند. این مفکوره در اثر نفوذ مالی روز افزون کشورهای هندوستان و از روس تزاری در آسیای م

اروپایی و فتح بر ممالک امپراطوری عثمانی و سرزمین های ماحول آن شدت بیشتر یافت. در این فضاء بود که به 

 ، نامق کمال در ترکیه ازپیروی از مفکورۀ اتحاد اسالم ، که سیدجمال الدین افغانی قبال در بیانات خود ذکر کرده بود

مبلغین اتحاد اسالم شد. سید در مکتوبی که به سلطان عثمانی، با القاب پرشکوه، و بدون ذکر نام، به زبان دری نوشته، 

موضوع اتحاد اسالم و چگونگی اقدام برآن و رول خود را بحیث یک مبلغ و محرک در این پیکار شرح داده. تخمین می 

از پاریس ارسال شده باشد...در این مکتوب از اتحاد اسالم و از مثال های مهم 1885خر سال شود این مکتوب در اوا

تاریخی ، به مانند ابومسلم خراسانی هموطن سید که دولت قوی شوکت بنی امیه را بر انداخت ،واز( پتر) راهب که 

 داده است"... صلیب بردوش کشید و به تنهایی عالم مسیحی را علیه مسلمانان برانگیخت، تذکر 

استاد صدقی قسمتهای مهم همین پیشنهاد را که من در چهار صفحه نقل کرده ام، در کتاب خود ثبت کرده و در اخیر آن 

 (1885مارچ 27 ) مینویسد: "در مکتوبی که اسمعیل جودت ، از استانبول به پاریس، خطاب به سید نوشته65در صفحۀ 

 ،دی ترجمه کردند، و به سلطان دادنه برای سلطان به وسیلۀ پست نوشتید، به ترکبه وی اطمینان داده که : "عریضۀ ای ک

او از من دربارۀ شما سوال کرد، و من هرآن چه باید، به او گفتم. کار بجایی کشیده است که، برای احضار شما به آستانه 

د، و ه امین خلیفه است و چندین زبان میدانیا حسین افندی شاۀ حیدرآباد را، ک( بی آنکه کسی بداند )،یا باید مرا بفرستند

 طرفدار اتحاد اسالم است ". 

"سید در مکتوبی به استانبول نوشته بود، و دربارۀ ارتباط دولت عثمانی با حکومت افغان توصیه کرده بود، بتاریخ 

اید، که وقت آن از اسماعیل جودت مکتوبی در جواب خود گرفت، که درآن نوشته بود: " باز نوشته  1885اپریل 27

 ،یشده است، که با حکومت افغان، باید ارتباط پیدا کرد. ما به شما گفتیم که خودتان میتوانید، به این هدف برسید، نه دیگر

قوت جاه ) زیرا مناسبت های زیادی شما با آنها دارید، منجمله نسب شریف شما، و جنسیت شما، و نفوذ خویشان شما 

ا در جهان اسالمی، ولی به ما بگوئید که راه آن چیست؟ چه هر دو دشمن میخواهند، به ما و شهرت اعمال شم (اقاربکم

نزدیک شوند، اما سیاست افغان هم بظاهر میان دو طرف مردد است. اینکه ما با افاغنه هم سوگند شویم، و سیاست آنها 

  61 "ا به ما بنویس، که چه باید کردامر ربر ما مجهول باشد، و تمایل آنها را به یک طرف ندانیم، صالح نیست. حقیقت 

جمال طبع شعر هم داشته و اشعار او  سند سوم یک غزل و دو بیت سیدجمال است تا افغانها بدانند که هموطن شان سید 

 ثبت شده است . 

                                                           
61
 .88صدقی ،ص ــ  
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 جناب محترم استاد محمد معصوم، درباب شایعۀ غلطی که سیدجمال به دربار امیر دوست محمد خان در هرات بوده

معلومات ) فبروری20جرمن آنالین ،مورخ –منتشره در پورتال وزین افغان  (وتک صاحب لطف نموده در مقالۀ خوده

ً و فضالء قندهار که سیدجمال در مدت اقامت خود درآنجا با آنها دیدار و صحبت کرده، ارائه  مفیدی در معرفی علما

وشته بود معرفی کردند و باالی این موضوعات دو تکمله نمودند وهم عناوین صحیح رساالتی را که سید در قندهار ن

منتشر ساختند، که این نوع معلومات غیر از طریق این دانشمند نستوه، از مرجع دیگری در این وقت و زمان میسر نه 

 می باشد. عرض امتنان ما را به مقابل این همکاری ذی قیمت خود بپذیرند. وهم از جناب آقای حفیظ هللا کرزی عرض

امتنان میشود که در این بحث اشتراک نموده، معلومات خود را در بعضی مسایل مربوط به والیت نامدار قندهار ارائه 

 نموده اند . 

از ان جائیکه در این تحقیق اکنون فرصت مساعد شده تا تمام زوایای مجهول مربوط به ورود و اقامت سید جمال در 

به دو موضوع مندرج در مقالۀ جناب استاد هوتک مطالبی به عرض میرسد: یکی افغانستان تدقیق و حالّجی شود، راجع 

که او مصروف فتح 1863اینکه سیدجمال دوبار به افغانستان آمده، بار اول به دربار امیر دوست محمد خان در سال 

کثیر ت (ط خود افغانها ابتدا توسط میرزا لطف هللا در نشرات ایرانی و بعدا توس)هرات بوده؛ این معلومات بطور ناقص 

 شده و من در بخش دوم معلوماتی در این باره ارائه کردم که در اینجا با شواهد بیش تر تکرار میشود: 

از اسنادی که به قلم سید جمال باقی مانده، به عادت خوب او آشنا میشویم که همه واقعات شامل در سیر و سفر خود را 

یچ خاطره ای از رفتنش به دربار امیر دوست محمد خان در اسناد او دیده نه می تاریخ وار یادداشت کرده است، اما ه

آیا این امکان دارد که سید واقعات مهم سفر امیر دوست محمد و جنگ او را با دامادش در هرات دیده ، ولی  -شود

ر دربار امیر و هم در سفر یادداشت نکرده باشد؟؟؟! نکتۀ مهم که محققین توجه نکرده اند، موجودیت سید محمود پاچا د

 هرات با اوست .

سید محمود پاچا عمو زادۀ سید صفدر پاچا وهم مخالف سرسخت اوست که به طرفداری از شاه شجاع و انگلیس با کاکای 

خود سید هاشم پاچا و عموزادۀ خود سید صفدر پاچا جنگیده و حکمرانی کنر را بدست آورده و در نتیجۀ همین جنگ بود 

از جانب دیگر امیر دوست محمد خان در باز گشت  –شم و سید صفدر کنر را ترک و به باجور عزیمت کردند که سیدها

خود از هندوستان همه طرفداران انگلیس را نوازش کرد و همه مجاهدین را تار و مار نموده، که مرحوم غبار در این 

رداران فامیل خودش را که به ضد انگلیس جنگیده باره در تاریخ خود دو صفحه توضیحات داده و نامهای مجاهدین و س

 –بودند و امیر دوست محمد خان در باز گشت خود از هندوستان آنها را از بین برده یا تبعید کرده، ارائه نموده است 

درصورتی که سید محمود پاچا مخالف سرسخت سید صفدر بوده ، به اصطالح "پرسید جمال می سوخت" که در دربار 

ت محمد خان در هرات حاضر میبود! امیر دوست محمد خان در بدل خدمات سید محمود پاچا در محاصرۀ امیر دوس

)بی بی مریم جان دختر وزیر محمد اکبر خان( را در هرات به او نامزد کرده، که بعدا در عهد سلطنت  هرات نواسۀ خود

پوهاند حبیبی نیز متوجه این موضوع شده، امیر شیر علی خان در کنر به حیث زوجۀ دومیش نکاح شده است. مرحوم 

می گوید: "امیر سید محمود پاچا را تقویه کرده و حتی نواسۀ خود را در حبالتش کشید. سید صفدر که حریفی قوی و 

متنفذ در دربار و داماد امیر بنام سید محمود داشت، به نیت حج با اوالد های خود از راه قندهار و هرات به اسد آباد 

من در بخش آینده اسنادی را ارائه میکنم که سیدجمال در حالی که در صباوت خود را "کنری"  62 رفت..."همدان 

خوانده و درست است که به خاندان سادات کنر تعلق داشته، اما او در حیات خود کنر را ندیده، بلکه در سن یک یا دو 

بور به فرار شدند ،پدرش او را با خود سالگی، بعد از آنکه سیدهاشم و سید صفدر در جنگ معروف پشت با انگلیس مج

به باجور برده است. من در بخش آینده علت عزیمت سید صفدر را از کنر به باجور با اسناد ارائه میکنم؛ ذکر و ثبوت 

 همۀ این مسایل در یک بخش گنجایش ندارد . 

 

 کتاب خود میگوید : 5هم در صفحۀ  () پروفیسر کیدی 2

“The story that Afghani participated with the famous Amir Dust Muhammad 

Khan in his siege of Herat in 1863… This story is disproved by the recently 

published Persian Document Volume, and by documents emanating from the 

Government of India’s news writer and its representative at Kabul. These 

documents, quoted at greater length elsewhere, show that Afghani came to 

Afghanistan for the first time in 1866, and was known to be a foreigner.” 

                                                           
 .47تا  43ص ــ  نسب و زادگاه سیدجمال الدینــ  62
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 با امیر دوست محمد خاِن معروف اشتراک ورزیده... این1863این داستان که افغانی در محاصرۀ هرات در سال  
داستان هم توسط اسناد ایرانی که به یک حجم ضخیم چاپ شده، و هم از اسنادی که از خبر نگار دولت هندوستان و 
نمایندۀ شان در کابل بدست آمده ،رد شده است. این اسناد که در آثار دیگر به تفصیل نقل قول شده، نشان میدهد که افغانی 

، زیرا در بحیث یک خارجی شناخته شده استــ هاشمیان(  طرف انگلیس از)به افغانستان آمده و 1866بار اول در سنه 
بخش اول دیدیم که انگلیسها او را" سید رومی" و" سید استانبولی" خوانده بودند، اما در دربار امیر محمد اعظم خان 

 بحیث یک افغان شناخته شده و تقرب هم حاصل کرده بود. 

وجودیت سیدجمال در دربار امیر دوست محمد خان وهم در سفر او به هرات در صورتی که هیچ سندی دربارۀ رفتن و م
 وجود ندارد، به استثنی داستانی که میرزا لطف هللا ساخته واز زبان او تکثیر شده، آیا بهتر نیست قبول کنیم که اولین سفر 

 ارند ؟ هجری) که اسناد آن وجود د1285تا  1283سید جمال به افغانستان همان دو سالی است (

سن و عمر سیدجمال در این وقت، به  –رخ داده  1863)از لحاظ تاریخ و سنوات، محاصره و جنگ هرات در سال 
 17 -18حضور سیدجمال بار اول در ایران، در سن و سال  -ساله بوده باشد 24م، باید 1839اساس سنه تولد او در 

سال سیر و سیاحت در کشورهای خارجی بار اول در سال 11از  گویا او بعد -سالگی از چند زبان و قلم تائید شده است
واقعۀ هرات ) و بار اول ورود سیدجمال به افغانستان در 1863تفاوت بین سال  –بوطن آبایی خود آمده است 1866
ی خارجی، اسناد زیاد وجود سال است، و در ثبوت موجودیت سیدجمال در این سه سال در کشور ها 3، مدت 1866
وضوع دیگری که در مقالۀ جناب استاد هوتک ذکر شده این است که سید جمال یک ماه قبل از ورود امیر شیر مدارد 

 تومان سفر خرج توسط امیر  12اعطای  (1 ، )علی خان بار دوم به سلطنت کابل، از کابل خارج شده بود: در این مورد

شیر علی خان و اخراج سید جمال به طور 
اسناد هیات  (2 ـ )ـتحت الحفظ تا قندهار

مسودۀ عریضۀ یک (  3)انگلیس در کابل و
عده افغانها به قلم سیدجمال، برای تقدیم به 
حضور امیر شیر علی خان که در صدر 
این بخش نشر شده، نشان میدهند که سید 

ۀ امیر  یکی دو ماه بعد از جلوس دو بار
 شیر علی خان ،کابل ر ا ترک کرده بود . 
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2017 فبروری 20        حمد معصوم هوتک م

                   

 سید جمال الدین افغان په کندهار کي
   

ع کال په مارچ کي لیکلې او په ]کندهار مجله] کي مي خپره کړې وه. اوس چي ښاغلي پوهاند ۲۰۱۴دا لیکنه ما د 
دوکتور هاشمیان پاچا د عالمه سید جمال الدین افغان په باب په افغان جرمن آنالین کي نوي او تازه معلومات خپروي او 

ستوگني په باب ځیني مطالب هم بیان کړي دي، نو ما هم وغوښتل د هغو په ترڅ کي ئې په کندهار کي د افغان سید د ا
 چي خپله دغه لیکنه د دوی د لیکنو د بشپړوونکي ]متمم] په توگه بیا خپره کړم. 

  

هق کال په رجب = نومبر  ۱۲۸۳ع] دوه واره کندهار ته تللی دئ. اول وار د ۱۸۹۶ــ ۱۸۳۸سیدجمال الدین افغان ]

هق کال په شعبان کي. په اول وار ئې هورې اته  ۱۲۸۵ع کي اودوهم وار تر لومړي سفردوه کاله وروسته د ۱۸۶۶

او کابل ته تللی دئ. کندهار ته لومړي وار راتگ هق په ربیع االول کي ځني راوتلی  ۱۲۸۴میاشتي تیري کړي دي اود

ئې تر یولړ سفرونو وروسته پېښ سوی دئ. موږ ته معلومه ده چي سید په هرات کي د امیر شیرعلیخان د پاچهۍ په 

ع] حضور درلود. تر دغو مراسمو وروسته کابل ته تللی او د امیر په دربار کي ئې  ۱۸۶۲هق =  ۱۲۷۹مراسموکي] 

هـ ق] ۱۲۸۲جدد" حرکت پیل کړی دئ. درې کاله وروسته د دوهم وار له پاره تهران ته والړ] رجب د"اصالح او ت

هـ ق کال په محرم کي له تهرانه د خپل وطن په نیت راوتلی او د مشهد ]طوس] له الري هرات ته راغلی دئ.  ۱۲۸۳د

 په میاشت کي رارسېدلی هق کال د رجب  ۱۲۸۳په هرات کي تر اتو میاشتو تېرولو وروسته کندهار ته د

  : دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده ، هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئیادونه

دئ. دغه وار راتگ ئې موږ د ده د لومړي راتگ په توگه گڼو. په دغه سفر کي ئې وار دواره د کندهار په ښکاپر بازارکي 

هندو په مسافر خانه ځای نیولی دئ. په ښکاپر بازار کي د هندوانو پنځه سرایه ما ]هوتک] ته معلوم دي  دحیتن یا جیتن

چي په اول سر کي به غالبا د مسافرو د استوگني سرایونه ول، خو وروسته د سودا گرو تجارتخانې پکښې جوړي سوي 

 دي. 

ّگـهـ سرای نومېږي. دا سرای وروسته د اسعارو د تبادلې د بازار په شمالي خوله کي د قبلې خوا ته سرای چي د تاراسن

 مرکز سو، ځکه ئې د کلدارو سرای باله. دا سرای اوس هم په همدغه نامه سته. 

د تاراسنگهـ سرای جنوبي لور ته یو بل سرای وو چي ځنځیري سرای ئې باله. د دغه سرای اول مالک یو هندو وو خو 

د بازار په شمالي خوله کي د لمرختو خواته یو سرای وو چي د کونج  ].۱]وودین چغتی  وروستی څښتن حاجي محمد

سرای ئې باله. د سرای عمومي دروازه ښکاپر بازار ته خالصېدله. دغه سرای حاجي عبدالرحیم باالکرزي په بیه رانیو 

اپر بازار خواته. دا سرای او له سره ئې پوخ ودان کړ. عمومي دروازه ئې د کابل بازار خوا ته ورکړه او فرعي ئې د ښک

 اوس هم د همدغه حاجي عبدالرحیم نامه سته. 

د کونج سرای جنوبي خوا ته بل سرای د موتي سرای په نامه وو. دغه سرای حاجي حبیب هللا خان پوپلزي رانیو او د 

 حبیب مارکیټ په نامه ئې پوخ سرای پر ودان کړ. اوس هم په همدغه نامه سته. 

  ].۲]کي بل سرای د بانا سرای په نامه هم ووپه ښکاپر بازار 

دحیتن هندو سرای به چي سیدجمال الدین افغان ئې یادونه کوي، غالباً ځنځیري کاروانسرای وو. د دغه سرای د نامه حال 

را ته معلوم نه دئ، خو څلوېښت کاله پخوائې د ]کاروانسرای] نوم عام وو. دا نورئې ]سرایونه] بلل خو دغه سرای ئې 

 کاروانسرای باله، ځکه نو زه فکرکوم چي همدا به د حیتن هندو سرای یا کاروانسرای وو. 

ق] په شعبان کي د کندهار یوه بل ۱۲۸۳عالمه سید په دغه سرای کي زیات وکم یوه میاشت و اوسېدلی او د همدې کال]

موقعیت ماته دقیق نه رامعلومېږي  کاروانسرای ته چي په هرات بازارکي وو، د استوگي له پاره کډه سو. د دغه سرای

خوپه غالب احتمال به هغه سرای وو چي د شیرعلیخان کوڅې لویدیځ ته د ډاگیانو کور ته څیرمه واقع وو. دا سرای له 

نن څخه څلوېښت کاله پخوا الهم والړ وو او د کواړي سرای ئې باله، د استوگي کوټې ئې هم درلودې .سیدجمال الدین 

کال ترربیع االول پوري اته میاشتي اوسېدلی دئ. په همدې سرای کي ئې د]مرآة العارفین]  ۱۲۸۴ای کي دافغان په دغه سر

په نامه یوه رساله په عربي ژبه وکښله. د رسالې بشپړ نوم ]مرآة العارفین فی ملتمس زین العابدین] دئ. ځیني کسان وایي 

مخه ده اوپه پای کي ئې لیکلي  ۲۲ی اعمام" څخه وو. رساله چي دغه زین العابدین نومی دعالمه سیدجمال الدین له "بن

 ". ۱۲۸۳شهر ذی الحجة الحرام  ۲دي" کتبه عبدهللا جمال الدین االفغانی الکابلی فی بلدة قندهار فی یوم االحد 

هغه وخت ق کال په ربیع االول کي ووت او کابل ته والړ. دا نو۱۲۸۴عالمه سید د کندهار د هرات بازار له سرایه څخه د

دئ چي امیرمحمدافضل خان مړ سوی او پر ځای ئې امیر محمد اعظم خان پاچاسوی دئ. سید جمال الدین افغان له کابل 
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ق] یوه میاشت پخوا را ووت او کندهار له الري د حج په ۱۲۸۵څخه د امیرشیرعلیخان تر دوهم وار پاچا کېدو] شوال 

 بولو. نیامت و ووت چي دا به ئې نو دوهم وار راتگ و

عالمه سیدجمال الدین افغان په کندهارکي د حیتن سرای د استوگي پر مهال د دغه ښارله ځینو علماوو سره کتلي ول چي 

 نومونه ئې دعالمه په یاداښتوکي په ترتیب سره داسي راغلي دي:

  

 ــ مالعبدالحق حرقه 
 مخ] کي همداسي راوړې ده . ۳۲کورنۍ ــ د]حرقه] کلمه ځینومحققینو]خرقه] گڼلې وه او ما]هوتک] هم په ]درنه 

له مالعبدالحق څخه د سید جمال الدین افغان مراد د ارواښادعبدالرؤف بېنوا نیکه مالعبدالحق علیزی ]استاذکل]دئ چي 

هـ ق کي په کندهار کي پېښ سوی دئ. مرحوم استاذکل چي د خپل پالر مال گلستان اخند تر وفات ۱۲۸۸وفات ئې په 

ردي ئې شروع کړه، نو د خرقې شریفي په کوڅه کي اوسېدئ. وروسته کندهار ښار ته راغی او د مالاحمد الکوزي شاگ

 زمایقین دئ چي]حرقه] کلمه طباعتي غلطي ده، باید ]خرقه] واي. 

 

 ـــ مالمحمدصدیق 
عالمه سید ئې د مالعبدالحق شاگرد" تلمیذ" بولي. زموږ محققینو هم مالمحمدصدیق الکوزی داستاذکل مالعبدالحق علیزي 

  ].۳] دئپه شاگردانو کي بللی 

 

 ـــ قاضي غالم 
داهغه مشهورقاضي غالم هوتک دئ چي دسردارکهندل خان په واکمني کي دکندهارقاضي القضات وو. دده په نامه یوه 

 مخ] مفصلي خبري پرکښلي دي. ۱۳۱کوڅه تراوسه الهم سته . ماپخپل اثر]سل بگړۍ یوپوړنی ــ 

هق په ۱۲۵۰ده د]ایقاظ النیام] په نامه ئې یوه عربي رساله د ـــ مالعبداالحد د یاد سوي قاضي غالم هوتک زوی وو.

 . ]۴ شاوخواکي کښلې وه]

 

 ـــ صوفی بردرانی 
ع کال د ساکزو په ۱۸۱۷مراد ئې د کندهار مشهور"مصلح ستانه" صوفي محمد رسول ساکزی دئ. صوفي صاحب په 

که نوعالمه سید د]صوفی بردرانی] په نامه کوڅه کي زېږېدلی وو او دبرو دروازې د یوسفزو په مسجد کي اوسېدئ، ځ

 یاد کړی دئ. د صوفي صاحب دغه ماجت اوس هم سته. 

 

 ـــ مالخواجه محمد 
مال خواجه محمدبارکزی د صوفي صاحب شاگرد"تلمیذ" او د ]تهذیب الواجبات لتخریب العادات] د مؤلف مال عبدالباقي 

 کاکړ افغان استاد وو. قبر ئې د صوفي صاحب علیه الرحمه د پښو خوا ته پروت دئ. 

 

 ـــ مالمحمدرحیم ساکزی 
 کي وو. دا مالصاحب هم د صوفي محمدرسول ساکزي ]رح] په شاگردانو 

 

 ـــ مالعبدالرحیم 
مرادئې دعالمه حبیب هللا کندهاري ]حبواخندزاده] زوی عبدالرحیم اخندزاده شهید دئ. عبدالرحیم اخندزاده د عالمه 

عبدالحي حبیبي نیکه] د پالر پالر] وو او د غازي محمد ایوب خان د پلویتوب په خاطر امیرعبدالرحمان خان پخپل الس 

.عالمه سید په خپلو یاداښتو کي "مالعبدالرحیم پسر مالحبو "لیکلی ]۵په توره وواهه او شهید ئې کړ]په خرقه شریفه کي 

 دئ. 

 

 ـــ مالعبدالحق طل 
د"طل" کلمه گونگه راته ایسي. په غیاث اللغات کي ئې لغوي معنا دباران میده میده څاڅکي،شبنم کښلې ده. د]طال هللا 

هم کېدالی سي. دکندهارددغه عصرپه علماوو کي درې عبدالحق نومي عالمان عمره = خدای دې عمراوږدکړي] مخفف 

سته چي یوئې استاذکل مالعبدالحق علیزی دئ اوموږ په دې لیکنه کي پرږغېدلي یو. په دغه نامه بل عالم دیاقوت 

اتگ یوکم دېرش هق کي یاپه بل عبارت کندهارته دعالمه سیدترر ۱۲۸۲السیرمؤلف مالعبدالحق خروټی وو. وفات ئې په 
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.زه فکرکوم چي دعالمه ]۶]کاله وروسته پېښ دئ. دریم مالعبدالحق مشهور په مال کټه اخند هم د دغه عصرعالم دئ 

 سیدافغان مراد به مالعبدالحق خروټی وي ]وهللا اعلم بالصواب.] ـــ مالمحمدي دامالصاحب نه پېژنم. 

 

 ـــ قاضي عبدالرحمن خان مال 
قاضي محمد سعید خان بارکزي زوی، د مولوي محمداسمعیل ]ژړی نیکه] لمسی او د قاضي نصرهللا قاضي عبدالرحمن د 

خان کندهاري کړوسی وو. قاضي نصرهللا په ارغسان کي اوسېدی او لوی احمدشاه بابا کندهار ښار ته راوغوښت او د 

 ورنۍ په واک کي وو .قضا پر مقام ئې کښېناوه. د قضا مقام تر دا وروستیو زمانو پوري ال د دغي ک

دعلومیانو مشهوره علمي او سیاسي کورنۍ د قاضي نصرهللا خان بارکزي اوالده ده. د دغي مشهوري کورنۍ په باب 

ښاغلي اعظم سیستاني په پاړسي ژبه یوه محققانه لیکنه کړې ده چي د]ذکر خیری از قاضی سعدالدین خان وخاندان "خان 

سطه کي په افغان جرمن آنالین کي خپره سوې ده. محترم لوستونکي دې هورې ولولي علوم" کندهاری] په نامه په درې ق

 . 
 

 ـــ قاضي عبدالسالم 
 دی د قاضي محمد سعید خان بارکزي زوی او د قاضي عبدالرحمن خان مال ورور وو. 

 

 ــ قاضی سعد الدین د  

 قاضی عبدالرحمن خان مال زوی وو 
 

 کندهارته دعالمه سید جمال الدین افغان د راتگ پر وخت دغه تاریخي ښار دعلماوو لوی ټاټوبی وو، خو: 
 

 

 آنقدر می ریخت که هیچ باقی نماند    آن قدح بشکست آن ســـــــاقی نماند

 

ــ حاجي محمددین چغتی د حاجي ضیاؤالدین چغتي ورور وو. دکندهارپه شاه بازار کي ضیایي مارکیټ دهمدغه حاجي  ۱

ضیاؤالدین چغتي ملکیت وو. د چغتیانو کورنۍ په کندهارکي مشهوره کورنۍ ده او مشر سپین ږیری ئې حاجي محمدعثمان 

 چغتی نومېدی. 

 

طبیب دوکان په کابل بازارکي وو  نیار د مشهورطبیب ]بونا] ملکیت وو. د بوناــ زه فکرکوم چي دا سرای به د کنده ۲

 . 

 

 ــ وگ : دگیتانجلي سریزه ــ دعالمه رشاد په قلم  ۳

 

 مخ ۱۸۳ــ وگ : دافغانستان پېښلیک ــ  ۴

 

 مخ  ۳۱ــ وگ : تاج التواریخ ، او د لیکونکي اثر، درنه کورنۍ ــ  ۵

 

 ــ د کندهار مشاهیر نومي اثر کي د مال کټه اخند نوم غالم محی الدین بلل سوی دئ چي د تامل وړ خبره ده.  ۶

                   

پر دغه موضوع باندي زما لیکنه دوې ورځي وړاندي له افغان جرمن آنالین څخه خپره سوه او په هغې کي مي په کندهار 

و د کتني او د هغوی د لنډي پېژندني په باب یو لړ مطالب کښلي ول. په هغو کي د" کي له سیدافغان سره د ځینو علماو

مال عبدالحق طل" یادونه هم راغلې وه چي د ]طل] کلمه راته" گونگه" ایسېدلې وه او له دې اسیته مي دغه مال عبدالحق 

ما للی وو. د لیکني تر خپرېدو وروسته زد "وهللا اعلم باالصواب" په قید سره د یاقوت السیر مؤلف مال عبدالحق خروټی ب

دانشمند دوست ښاغلي حفیظ خان کرزي په تیلفون کي را ته و ویل چي" طل" به یقین ته په نزدې گومان سره د پخواني 

کندهار ] تهل] وي او د عربیت اغېزې به له هغه څخه ]طل] جوړ کړی وي او دا مال عبدالحق به هم د تهل اوسېدونکی 

کړ عالم وي. د حفیظ خان کرزي صاحب خبره راته دقیقه وایسېدله او د دې لیکني په ترڅ کي به له ښاغلي کم ]کوم] کا
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کرزي څخه د منني څرگندولو په ترڅ کي د] تهل، تهل چوتیالۍ] او له دغه نامه سره نور تړلي متفرق معلومات له درنو 

 لوستونکو سره شریک کړ: 

چستان د لوراالئي ضلع اړوندي سیمي دي چي د پخواني کندهار په مربوطاتو کي تهل ، چوتیالۍ او دوکۍ د اوسني بلو

شاملي وې. تهل چوتیالۍ په رسمي او تاریخي منابعو کي زیاتره د یوه واحد نامه په توگه راوړل سوي دي.لوراالئي د 

ه مرکز د اوسني بلوچستان لبلوچستان ایالت په شمال ختیځ کي پرته ضلع ده او مرکز ئې د لوراالئي ښارگوټی دئ. تهل 

]کیلومتره لیري جنوب ختیځ لور ته واقع دئ. موقعیت ئې د سیبۍ] سیوۍ ]او ۱۲۰]کوئټې] څخه تقریباً یو سل و شل ]

ډاډهر شمال ته راځي. د مچ مشهوره بندیخانه چي د مچ په ښار کي واقع ده، د تهل په شمال لویدیځ کي څه گوښه پرته 

 اله ]ویاله] او یو رود هم سته. ده. د تهل په نامه یوه و

کیلومتره دئ.  ۱۱۵د دوکۍ او تهل تر منځ واټن تقریباً  63 کیلومترو په واټن پرته ده ۱۶۰دوکۍ د کوټي ښار ختیځ ته د 

دوکۍ د تهل شمال ختیځ او د لوراالئي ښار جنوب ته پرته ده. د لرغوني کندهار وروستی ټک همدا د دوکۍ کال وه چي 

د  ووروسته بیا د ملتان سیمه شروع کېدله. ابوالفضل ئې په آئین اکبري کي یادوني لري. پر هندوستان باندي د مغول

م کي خپل  ۱۵۴۵واکمنۍ پر مهال د دوکۍ کال د کندهار د دروازې حیثیت درلود. مغول امپراتور همایون دغه کال په 

یوه وفادار زمیندار ته وروبخښله چي میرسیدعلیخان نومېدی. میر سیدعلیخان د همدې دوکۍ اوسېدونکی زمیندار وو. په 

م پوري د مغولو تر ادارې الندي وو او وروسته د فارس ۱۵۵۹هار تر دغه وخت هم دوکۍ د کندهار ختیځه څنډه وه. کند

د صفویاتو الس ته ولوېد. په همدغه کال جالل الدین محمد اکبر بیرته ونیو. تر اکبر وروسته کندهار بیا د صفویانو له 

ه راواستاوه، خو م کي د خپل مشر زوی داراشکوه په مشرۍ یو دروند لښکر ورت ۱۶۵۳خوا اشغال سو او شاه جهان په 

څه ئې الس ته ورنغلل. صفویانو چي پر کندهار قبضه ټینگه کړه، د دوکۍ عالقه ئې شیرین خان ترین ته ورکړه. شیرین 

خان ترین اووه کاله د یوراز خودمختارۍ نغاره وډنگوله خو د کندهار حاکم علیمردان خان پسې وروووت او پښین ته 

 تر نښتي وروسته شیرین خان په دوکۍ او چوتیالۍ کي ځان خوندي وساته.  نزدې چي په یوه نښته کي مغلوب کړ.

تر دې وروسته نو بیا کندهار او د هغه اړوندي سیمي د میرویس نیکه د ملي پاڅون تر وخته د صفوي حکامو له لوري 

هـ ق] ،د  ۱۱۵۰لحجه اداره کېدلې. نادر افشار چي د کندهار واکمنۍ ته تر یوه کال کالبندۍ وروسته سقوط ورکړ ]ذی ا

دوکۍ، تهل او نورو مربوطاتو اداره سره بې نظمه سوه خو کله چي د معاصر افغانستان د بنسټگر لوی احمد شاه بابا په 

الس او تدبیر خواره واره پښتانه او افغانان پر یوه مرکز سره راغونډ سول ، د تهل سیمه ئې د کندهار جزء و بلله. پخپله 

اغاجان د ادارې سړی نه وو.  64و ددغه ځای اداره ئې خپل یوه نماینده ته وسپارله چي اغاجان نومېدیبابا تهل ته والړ ا

ترینان ورته پورته سول او وئې واژه. پر لوی احمدشاه بابا باندي د ترینانو دغه سرکښي درنه تمامه سوه او پر تهل ئې 

ښتله او هغه هم په بزرگوارۍ سره ومنله. په احمدشاهي لښکرکشي وکړه. ترینانو اطاعت ومانه ،له بابا څخه بخښنه وغو

عصر کي تهل ددغي سیمي له پاره مرکزي حیثیت درلود. د بارکزو په واکمني کي د گندمک معاهدې تر السلیکولو] 

م] پوري تهل او دوکۍ د کندهار یوه برخه وه او ددغه کرغېړن تړون تر السلیک وروسته د بلوچستان له نورو ۱۸۷۹

م کال تهل چوتیالۍ او دوکۍ د هرنایي ضلع مربوطه  ۱۸۸۱ره یوځای د انگرېزانو الس ته ولوېدل. انگرېزانو په سیمو س

سیمه اعالن کړه او په دوکۍ کي ئې یوه قشله هم جوړه کړه. کله چي انگرېزانو له دیره غازیخان څخه د لوراالئي پر الر 

قل کړه. د پولیټیکل ایجنټ مرکزي دفتر چي پخوا په دوکۍ کي وو، پښین ته سړک غزاوه، د دوکۍ قشله ئې لوراالئي ته ن

 هغه ئې هم د لوراالئي ښار ته انتقال کړ. تهل چوتیالۍ اوس په لوراالئي ضلع اړه لري. 

د کندهار اولسونو ته د تهل چوتیالۍ نوم او اهمیت د حضرت میا عبدالحکیم کاکړ ] مشهور په نانا صاحب] له نامه سره 

ئ. ددغه ستر ستانه د ارشاد او تلقین مرکز د کندهار زوړ ښار وو. له دغه مرکز څخه ئې د عرفان او سلوک تړلی هم د

پلوشې تر خورا ډېر لیرو پرتو سیمو پوري ځلېدلي وې. په سوو زرو مریدانو او خلیفه گانوئې د عرفاني تزکیې هنگامه 

م کال د کاکړستان په خانوزو کلي کي دې ۱۶۷۹هـ ق =  ۱۰۹۰توده ساتلې وه. میا عبدالحکیم کاکړ ]نانا صاحب] په 

دنیاته سترگي غړولي وې. پالر ئې سکندرشاه نومېدی او په خانوزو کي ئې د کشف و کرامات خبري زیاتي تر غوږ 

کېدلې. د نانا صاحب روحاني الرښوونه د شیخ عبدالغفور نقشبندي پر الس بشپړه سوې وه. دی چي کله د خپل روحاني 

ه امر کندهار ته راستون سو، نو ئې د کندهار په زاړه ښار کي خانقاه جوړه کړه. دا وخت په کندهار کي د حاجي مرشد پ

میرویس خان نیکه د مشرۍ کلونه ول. دغه ملي مشر او د هغه اخالفو ناناصاحب ته په اخالص سره کتل، خو د شاه 

م او عظمت چلېدله چي ځینو حاسدانو د ځوان واکمن شاه حسین هوتک د واکمنۍ پر مهال د ناناصاحب خانقاه په داسي بر

                                                           
 ش، کندهار ۱۳۸۹مخ، د محمد معصوم هوتک په زیار ، ۲۱۶رشاد، عبدالشکور]پوهاند] جغرافیایي یاداښتونه، ــ   63

 

 م ۱۹۷۹مخ، پښتو اکېډیمي کوټه، بلوچستان ، ۱۳فاروق سمائلزی، لرغونی بوری، ــ   64
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حسین په زړه کي د وېري او ډار خیالونه ترزیق کړل. شاه حسین ئې دې ته اړ کړ چي حضرت میا صاحب ته د وتلو 

میاصاحب د خپلو ژړاندو مریدانو او مخلصانو د اوښکو په بدرگه له ښاره وووت او خپل مسقط  65فرمان جاري کاندي

د خانوزو کلي ته والړ. د کندهار یوه محلي شاعر ددغي پېښي تمثیل په یوه شعر کي کړی دئ چي یو فرد ئې الرأس 

 داسي دئ: 

  

 مــیاصاحب چي ویــوست شاه حسین لــه دې ښاره غرقې پاچهي ســـــــــــــــــــــوه د پیرانو له گفتاره 

  

سره د هغه د پالر له وختو ښې وې او له همدې اسیته ئې ونه  د خانوزیو او نورو کاکړانو اړیکي له شاه حسین هوتک

غوښتل چي میاصاحب ته په ځای ورکولو سره ځان ته جنجال جوړ کړي. میاصاحب له خپلو تربرو څخه نامېنده سو او 

د نمخ ئې پر تهل چوټیالۍ ونیو. د تهل اوسېدونکو ترینانو دده هرکلی وکړ ، مځکه ئې ورکړه او میاصاحب د خپل ژو

هـ ق کي وفات سو. زیارت ئې د عامو خاصو  ۱۱۵۳وروستي شپږ کلونه په همدې تهل چوتیالۍ کي تېر کړل او په 

مرجع ده او د دوکۍ ترینان سرداران ئې سجاده نشین دي. په دغو سردارانو کي ملک صورت خان ترین دده د زیارت 

کړې وای چي په تهل چوتیالۍ کي ترینان ،کاکړان، بړیڅان گومبته په پاخه ډول ودانه کړه. داخبره مي باید مخکي ال هم 

 او نور واړه قومونه اوسي. 

ما غوښتل چي له افغان سید سره د مالعبدالحق طل د پېژندني کرښپل پیدا کاندم، هغه پر تاریخي بحث واوښتم. هیله من 

مال عبدالحق پېژندنه راتلونکو یم چي لوستونکي راسره ستړي سوي نه وي. بیان راڅخه اوږد سو خو د تهل ]طل]د 

 څېړنو ته پاته سوه. 

 آشاوا ــ کاناډا 

 ع ۲۰۱۷مه د فبروري  ۲۱

  

د دې مقالې د دوهمي برخي له خپرېدو سره سم ښاغلي ډگرمن احمد قندهاری په " افغانستان آزاد" سایټ کي زما دهمدې 

باب چي پېژندنه ئې ماته معلومه نه وه، خورا  مقالې د لومړی برخي په کندهاري علماوو کي د راغلي" مالمحمدی" په

چي زه به ئې د خپلو تېرو لیکنو په تعقیب یو لږ څه نور هم وشنم. 66 ډېر گټور معلومات په دري ژبه وړاندي کړي دي

دوی پخپله لیکنه کي د نورو تفصیالتو ترڅنگ لیکي :" مال "محمدی" از ردیف مشاهیر علمی یا مال های آن دوران و 

فارسی زبانان قندهار مشهور به مال" محمد اخند" شخص معززی بوده و با احترام زیسته اند ... مال" محمداخند"  در بین

که ریشه قومی اش بلوچ بوده در دوران نوجوانی از کجران ارزگان رو به شهر می کند و به شهر کندهار به تنهائی 

در مسجد " صبرها" که در گذر علیزائی ها موقعیت دارد من سکونت اختیار می نماید. به گفته محاسن سفیدان ما نخست 

حیث طلبه به آموختن علوم دینی آغاز می نماید ... به گمان اغلب و به جرأت باید تذکار نمود که "سیدافغان" از 

یس ها مال"محمدی" که یاد آور گردیده همین مال" محمد" فارسی زبان می باشد... مال "محمد" بعد از دسیسه سازی انگل

در شهر قندهار و به شهادت رسیدن فرزند بزرگ مال " محمد" که دبیر خزانه دولتی بود برای مدتی مهاجر در کویته 

 بلوچستان شد ولی باز هم به وطن برگشت و در توپخانه شهر قندهار سکونت گزید ...

محل دفن و مقبره اش در تکیه زیارت " پیر دکنی" و یا پیر " غالم علی شاه" تا اکنون در حالت مخروبه باقی مانده 

 است".... 

 په دې اوږده اقتباس کي زما له پاره څو ځایه ډېر مهم دي. 

یو داچي له سیدجمال الدین افغان سره د کتونکو علماوو د یوه داسي عالم په باب معلومات راکوي چي که څه هم لیکوال 

ئې د علمي احتیاط په حکم د " گمان اغلب" په قید راوړي، خو تر هغو چي ددغه " گمان اغلب" په رد کي نور موثق 

ب" د " یقین کامل" په توگه منو او ښاغلی ډگروال احمد قندهاری معلومات تر السه سوي نه وي، موږ همدغه " گمان اغل

 چي د همدغه معزز عالم له " احفادو" څخه دئ، د ډېر سپاس او امتنان وړ دئ. زه ورڅخه ممنون سوم. 

د دوهمه خبره داده چي وایي دغه " مال محمد اخند" په خټه بلوڅ فارسي زبان وو. ماته پخوا هم دا حقیقت معلوم وو چي 

کندهار په فارسي زبانانو کي بلوڅان هم سته. له دغو بلوڅو فارسي زبانانو څخه یو هم زما مرحوم و مغفور استاد حاجي 

                                                           
مخونه،  ۱۶۷ـ  ۱۶۶د دې پېښي د زیات تفصیل له پاره وگورئ: ډاکټر انعام الحق کوثر، تذکره صوفیای بلوچستان، ــ  65

 ع ۱۹۸۶اردو ساینس بورډ ،
 

  خان کرزي راولېږه. ددغي مقالې لینک زما دانشمند دوست ښاغلي حفیظ هللا  ــ  66
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محمد خان وو، چي په ] حاجي بابا] مشهور وو. مرحوم حاجي بابا د کندهار د معارفو یو پخوانی خدمتگار وو او وروستۍ 

ي د فارسي ادبیاتو استادي وه. حاجي بابا په فارسي ادبیاتو کي د خپل وخت وظیفه ئې د کندهار په عالي دارالمعلمین ک

مرجع وه او پر خپل مضمون مسلط استاد وو . په انگرېزي ژبه کي ئې صالحیت درلود او د شخصیت په لحاظ دروند 

رغ حمد شاه اغا تر بیسړی وو. د حاجي بابا پالر محمد ایوب بلوڅ د استقالل غزا د سپین بولدک په محاذ کي د سید نورم

الندي سر په الس غازي وو. سید نورمحمد شاه اغا د کندهار د سدوزو په کوڅه کي اوسېدی پالر ئې سید وهاب شاه اغا 

 67نومېدئ. سید نورمحمد شاه اغا پر غازي امان هللا خان ډېر گران وو 

وو. د علیزو کوڅه د کندهار ښار د  وایي چي مال محمد اخند د علیزو کوڅې د " صبرها" په مسجد کي درس لوستی 

سدوزو کوڅې په لویدیځ امتداد کي واقع وه. د صبرو مسجد ددې کوڅې په پای کي وو. د صبرو مسجد ئې ځکه باله چي 

 د صبر وني پکښې والړي وې. په دغه مسجد کي اوس د کندهار " اشرفیه مدرسه" جوړه سوې ده. 

ر قندهار" ده. د ښاغلي ډگرمن احمد قندهاری د مقالې لوستونکي ښایي د دریمه خبره "دسیسه سازی انگلیس ها در شه

کندهار په ښار کي د انگلیسانو د همدغي دسیسې په باب سمدستي ونه پوهېږي چي د لیکونکي مراد څه دئ؟ دا مسئله به 

د بشپړي خپلواکۍ  زه یو څه وڅېړم. کله چي امیر امان هللا خان د خپلي تاجپوشۍ په لومړۍ ورځ له انگلیسانو څخه

اخیستلو اعالن وکړ، د غزا یوه جبهه هم د کندهار سپین بولدک وو چي په هغه وخت کي ئې ] قلعه جدید] باله. د کندهار 

اولس په ډېر جوش او خروش، ځوان و سپین ږیري، مشر و کشر، پښتون و فارسیوان، هندو و مسلمان ،نر او ښځو په 

ه او مخ ئې پر سپین بولدک ونیو. زه له تفصیل څخه تېرېږم او اصل مطلب ته راځم. یوه ږغ د غزا اعالن ته لبیک ووای

ُت الظهر د کمزوره کولو په نیامت یوه دسیسه جوړه کړه او هغه دا  انگلیسانو د خپلو ایجنټانو پر الس د غزا د جبهې د قوُّ

بادار اغا ماشوم زوی سید عبدالرؤف ئې  چي د کندهار ښار د بامیزو کوڅې د لوڼانو مسجد دیوه محترم اوسېدونکي سید

وواژه او مړی ئې په توپخانه بازار کي د ] بولکي قربانعلي] د کور د سراچې مخي ته په امبارو کي ښخ کړ او په ښار 

کې چوکچوکه واچوله چي فارسیوانانو کوچنی شهید وژلی او په امبارو کې ښخ کړی دئ.د کندهار اولس احساساتي سو. 

علي ئې له کوره راویوست او وئې واژه او وروسته ئې د فارسیوانانو په کورو چور گډ کړ. دې دسیسې خپل بولکی قربان

تاثیر وښانده خو د کندهار پښتنو او فارسي زبانو مشرانو او عالمانوئې ډېر ژر مخه ونیوله. دا بلوا د کندهار په تاریخ کي 

په دولت کي د مامور مالیه وظیفه درلوده. له سراجي عصر څخه د  د ] کوچني شهید بلوا] بلله سوې ده. بولکی قربانعلي

کندهار ښار دننه سیمه پر څو ] بولکانو] وېشل سوې وه. هر ] بولک] خپل مسئول درلود او د خپل محل مالیه ئې له خلکو 

مد قندهاري هغه " څخه ټولوله او ددولت خزانې ته ئې تسلیموله. دغه مامور ته ئې ] بولکی] وایه چي ښاغلي ډگرمن اح

دبیر خزانه دولتی "لیکلی دئ او مرحوم قربانعلي فارسیوان د خپلي سیمي ] بولکی] وو. دده کور د توپخانې بازار د 

ددې کوڅې وروستی نوم ] دشاه قبر  68 مرکزي چوک په شمالي کوڅه کي وو او دا کوڅه هم د ] بولکي کوڅه] نومېدله

 کوڅه] وه .

 دا نامه یادېږي که یه؟ اوس خبر نه یم چي په هم

ما ]هوتک] چي د خپل مهربان استاد مرحوم عالمه رشاد] د کندهار یاداښتونه] نومی ضخیم اثر له مسودې څخه چاپ ته 

ع]او د کوچني شهید په بلوا کي د ] بولکی قربانعلی] نامه ته را ورسېدم، نو مي ډېره تلوسه وه چي  ۲۰۰۵آماده کاوه] 

نۍ په باب معلومات ترالسه کړم. خو له بده مرغه نه د عالمه رشاد په یاداښتو کي ددغي کورنۍ ددغه مظلوم شهید د کور

په باب څه وه او نه هم ما له نورو منابعو څخه څه وموندل. اوس چي د ډگرمن احمد قندهاري په همت په دې خبر سوم 

وه. له ښاغلي ډگرمن صاحب څخه چي چي قربانعلي مرحوم د مال محمد اخند مشر زوی وو، نو مي هغه سودا رفع س

ددغي کورنۍ په احفادو کي دئ، هیله من یم چي په دې باب خپل نور خانداني روایات تر هغه ځایه چي زموږ له ملي 

 تاریخ لیکني سره مرسته کوي،هم د محققینو په واک کي ورکړي. 

یه ښوول سوی دئ. لکه ښاغلي ډگرمن څلرم خبره دمال محمد د قبر او هدیرې ځای دئ چي د ]پیر دکني] زیارت تک

صاحب چي لیکلي دي، د پیردکني زیارت د کندهار ښار د توپخانې بازار د لویدیځ چوک پر مخامخ د پخوانۍ فرقې 

دروازې ته څرمه د البیروني لیسې شاته واقع دئ. د پیر دکني نوم میر غالم علی شاه وو او د نسب سلسله ئې سید جالل 

دله. سید جالل الدین بخاری د سید محمد نقوی اکا کېدي. میر غالم علی شاه د لوی احمدشاه بابا د الدین بخاري ته رسې

تاجپوشۍ پر وخت کندهار ته راغلی وو. لوی احمدشاه بابا ئې زیات درناوی کاوه. د کندهار د اهل تشیع یوه محترم مشر 

مخونوکي د میر  ۸۵ــ  ۷۴ب " گلزار قندهار" په هـ ق] دخپل کتا ۱۴۱۹ــ  ۱۳۱۹عالم حاج شیخ حسن مولوی قندهاري] 

                                                           
 ش  ۱۳۸۴مخ ، ۳۸۱وگ : کندهار د تاریخ په اوږدوکي ] د مقالو مجموعه] ،ــ  67
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 194   افغانستان در دموکراسی و مشروطیت گذاران بنیاد

 
 

194 
 

غالم علي شاه ]پیر دکني] د خوارقو او کراماتو ډېر بیانونه لیکلي دي. دغه تکیه چي ښاغلی ډگرمن احمدي صاحب ئې 

بیان کوي، پیر دکني صاحب پخپل ژوند کي جوړه کړې او شامۍ ئې پکښې کیندلې وه. څنگ ته ئې یو کوچنی مسجد هم 

 وو.  ودان کړی

د شیخ مولوي قندهاري کتاب " گلزار قندهار" د نجف اشرف په مطبعه النعمان کي چاپ سوی دئ. دغه کتاب په مجموع 

کي د کندهار د مشایخو او زیارتو په باب د استفادې وړ ماخذ دئ خو ځیني د تامل وړ خبري هم لري. شیخ مولوي 

بل پوهنتون پخوانی استاد او د ادبیاتو پوهنځي رئیس پوهاند میر قندهاري خپل استاد میر عبدالجوادشاه اغا بولي.د کا

 حسین شاه اغا د همدغه میرعبدالجواد شاه اغا زوی دئ. 

زه ددغو متفرقو معلوماتو په پای کي له خپل همشهری ښاغلي ډگرمن احمد قندهاري څخه په " عالم ناشناسی" کي مننه 

 ار د تاریخ د یوې څنډي په څېړنه کي گټور معلومات راکړل .کوم چي ما او نورو لوستونکو ته ئې زموږ د ښ

 کور دې ودان وي. 

په دې ډول نو اوس موږ په کندهار کي له سیدجمال الدین افغان سره مالقات کوونکي علماء له یوه تن " مالعبدالحق طل" 

 پرته نور ټول پېژنو. 

 

 پای

 

 

 

 

 

 

 

 دکتور روان فرهادی

 با رادیو پیام زنمصاحبه 

 

که باید خوانده شود، و عمده ترین اش فکر می کنم که موضوع را بسیار حل  در بارۀ سید جمال الدین بعضی آثاری است
، در ان باره این که متاب نسب یا زادگاه سید جمال الدین افغان است که مرحوم عبدالحی حبیبی تألیف کرده و می کند آن

  .که ذکر خواهد کردم عمده نوشته رمطالب بسیانی است یا افغان است، آیا این شخص ایرا

کسی بخواهد در مقاالت جمال الدین که در سراج األخبار چاپ شده، اگر  دیگر، یک مقاله محمود طرزی در بارۀ سید
مقاله  یک رساله که بیش از هزار صفحه است در آن جا آن  بنده آن را در کابل چاپ کرده بودم و ، کهمحمود طرزی

مانده بود، و هیچ وقت نتوانست  هم بعضی اسناد و اوراقی سید جمال الدین است که در صندوق 49سال  در است. و
 .بود و آن را رضاشاه چاپ کرده و آن هم مطالب مهم دارد دوباره به دست بیاورد که در نزد امین الضرب در ایران

دیگر سید هادی خسرو شاهی در شش جلد  شهر پاریس و در بعضی جا های در بارۀ حیات شخصی سید جمال الدین در
واتیکان.  را جمع کرده و بعضی مطالب هم نوشته است. آغای خسرو شاهی سابق سفیر ایران بود در آثار سید جمال الدین

 .و در مورد بسیار آثار دسترسی داشته است

ده ) نکی کی دی ( در بارۀ کنم، نکی کی دی که به زبان انگلیسی نوشته ش و اما یک کتاب دیگری را که توصیه می
هم در آنجا  سیون ها، اینمافرمی شود که گویا، ارتباط داشت با شمول اتهامی که به سید جمال الدین  بعضی مطالب به

البیان فی تاریخ  ةتم»قابل مطالعه است. یکی  آمده، و این را می دانیم که خود سید جمال الدین هم آثاری دارد که بسیار
در  کنم که به فارسی ترجمه و چاپ شده، و هم یک مناظرۀ سید جمال الدین زبان عربی است و فکر می که به «األفغان



 195   افغانستان در دموکراسی و مشروطیت گذاران بنیاد

 
 

195 
 

این بوده که اسالم  می باشد و در بارۀ اسالم و علم است که عقیده ارنست رناندانشمند بزرگ فرانسوی  سویس با یک
توانسته که به جوابش بپردازد. و این به زبان  تحصیل علم و پیشرفت علم ایجاد می کند و برعکس سید موانعی برای

  .است فرانسوی چاپ شده و به نظر من رسیده

 هیبودند که نیچریه شده بودند. نیچررفته بود. در آن جا کسانی از مسلمانان  یک کتاب دیگر نوشته، زمانی که در هند
رد نیچریه، که من ترجمه  کتابی نوشتند بر خالق بودن خداوند را و آن ها فكرت طبیعت و آن ها انکار می کردند معنی

 .یعنی نیچریه است ماتریالیست یعنی رد ماتریالیست ها ، اش را دیده ام. بنام

در مصر به صورت کتاب چاپ می شد و به فارسی  بود و چاپ می شد، بعداً  البته خود عروه الوثقی که به زبان عربی
 .است هم ترجمه شده

بسیار موثرتر است. دیگر چیز های که در زندگی شخص سید جمال الدین  و شاهی کرده آناما کاری که سید هادی خسر
نبوده و حاال  حسینی امضاء می کند، معلوم می شود پدرش سید صفدر بوده، و آن چیزی که بسیار روشن که اکثراً به نام

 .ایران روشن است یک ازدواج در افغانستان کرده و یک ازدواج در

سالگی از افغانستان به هند  18، که در دوست اش شیخ محمد عبده شرح داده که در کتابی سید جمال الدینیعنی که خود 
 .و در افغانستان، در کنر تولد شده است رفته بود

 لیکن درست آن را به رقم اعراب کردند به ُکنر، ِکنر، ُکنُر ، و هرچه گفتند ر نوشته می شود .ن .کلمۀ کنر هم چون به ک
 .بخوانند ستندنتوان

در مکان مقدس در حجاز، و بعد از آن  ،هند رفته و بعد در مناسك حج رفته سالگی به 18محمد عبده می نویسد: که در 
 .نیست غربی هم بوده و بعد از آن آمده به افغانستان. لیکن این در حقیقت کافی در کشور های

نام داشت که او خود را  بده معلوم کرده، در حقیقت یک نفررا به محمد ع معلوم می شود که یک قسمت زندگی نامۀ خود
معلوم می شود که سید  اباد همدان هستند و خواهرزادۀ سید معرفی کرده، که او خودش یک عمامه دارد و از اسد به نام

 . صفدر در اسدآباد همدان ازدواج کرده و در همان جا مدتی بوده

ید جمال الدین حسینی در ایران گذشته و با ناصرالدین شاه مالقات کرده س به هر صورت، یعنی که یک قسمت زندگانی
را قانونیت  به این که بعضی قانون وضع کند برای کار ها، و مطابق قانون کار بکند، و کار های خود و به آن راجع

د. چون که تحمل سیاسی اش ها اورا اخراج کردن بدهد. این هم سابقه دارد که به او توصیه کرده بود. لیکن باالخره قاجار
با زدر مونیخ دو باره با ناصرالدین شاه مالقات کرد که .  از راه مازندران و قفقاز و مسکو سفر کرد .دشوار بود

داشت،  سفر اروپا. سید دوباره به ایران برگشت و در اثر سلوکی که مخالف رژیم قاجاری ها ناصرالدین شاه آمده بود به
رفت، که البته بغداد و بصره که در آن وقت جزء  دفعۀ دوم که اخراج شد به طرف عثمانیهدر  .دوباره اخراج شد

باالخره به ترکیه رفت که در ترکیه خود سلطان عبدالحمید او را به استانبول  امپراطوری عثمانی بود به اروپا رفت و
از کجا می آمده، در  ات سید جمال الدینو یک معاش کافی برایشان داد. این که بعضی ها می گویند، که عاید دعوت کرد

کشی می کردند و به قدر کافی پول می داشت.درین  حقیقت پادشاه ها در اوقاتي كه روابط خوب می داشتند با او دست
بعد از آن، البته موضوع کشته شدن ناصرالدین شاه به دست محمد  عبدالحمید می داد سلطان مورد خصوصاً معاشی که

زندان بود ) هفت و نیم  که رضاء کرمانی یکی از ارادتمندان سید جمال الدین بود و او یک مدتی درکرمانی ،  رضاء
ناصرالدین شاه، او را به قتل رسانید. و بعد فوراً توسط  ماه ( بعد از آن در حرم شاه عبدالعظیم پنج گلوله شلیک کرد به

 .شد پاسبانان شاه قاجاردستگیر

 استانبول بود و روابط اش دوباره با سلطان عبدالحمید تیره شده بود حتی مواجب اش، در الدینو در این وقت سید جمال 
به سرطان االشه و  معاش اش هم قطع شده بود و به یک حالت تنگدستی حادث شد، از نظر مالی. ضمناً مریض شد

  .باالخره درگذشت

سال  59در حالی که  19یعنی در اخیر قرن  1898مارچ  19شنبه سنۀ  است که محاسبه کردند در سه 1838تولد اش 
 .داشت
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همدان ایران بوده، انجا هم اسدآباد است و این خواهر زاده در حقیقت در  آمدیم بر این که، خواهر زاده اش در شهر
از  جمال الدین اندر است . یعنی به اصطالح ایرانی ها ناتنی . که خواهر حقیقی اش نیست. چون مادر سید اصطالح ما،

 .اهل افغانستان بوده و خواهرش از مادر ایرانی بود

می کنم، که شخصیت سید جمال الدین حسینی قابل قدر از این جهت است که  این مطالبی است که پیدا می شود. و فکر
 افکارسیاسی مابعد و یک تأثیری در سیر شعور، ضرورت اتحاد مسلمانان و ترقی مسلمان ها را داشته بسیار درروشنی

 .گذاشته و هرکس به نوعی از او قدر کرده بود

سالطین، و این سبب شده که مخالفین هم داشته. من فکر می کنم که واقعاً یک  البته سلوک دشواری داشته با بعضی
 .قدر است شخصی قابل

ان به نام محمد گفته شده که گویا صدراعظم بود در زمان یکی از شاهان افغانست اما می رسیم در افغانستان، و این که
شمول سراج التواریخ  حقیقت چنین نبوده، ممکن مشاور بوده باشد. به دلیل این که در هیچ تاریخ افغانستان به اعظم، در

نیامده که این شخص صدراعظم بوده باشد. و هم مدت  و در دیگر کتاب های که در مورد تاریخ افغانستان است به این نام
می کنم در قندهار بوده، و در قندهار اثری خود را نوشته و در آن اثر نام خود را  وده و فکراقامت شان در کابل زیاد نب

معنی ذکر کرده و این که گفته، در  کابل است. به این افغانی نه بلکه الکابلی هم گفته، که در حقیقت کنر از سرزمین تنها
 .نیست درس خوانده، این هم بسیار روشن یرمسجد گد

شخص بسیار فعال بوده، و با هرکس اشنایی داشته، و ممکن ثروتی هم  شود که خود صفدر پدرش، یک اما معلوم می
 .باشد داشته

که اسناد خطی در دوسیه ها موجود است خصوصاً در سفارت انگلیستان در  لیکن همین چیز ها باید روشن شود و چون
نسبت به  1882 م تحت الحمایۀ انگلیس ها بود در سالبارۀ این آدم بسیار عالقه داشت. چون که مصر ه استانبول. در

اکثر معلومات خانم نکی کی دی  هند و همه نسبت به این شخص معلومات جمع می کردند ) معلومات جاسوسی ( و
 .است و این قابل توجه می باشد امریکایی، این اسناد است که بعضی اتهامات د راین موجود

 روابط با ترکیه، تابوت او را بیاورند به کابل، و به علی آباد دفن کنند و این در ه حسناین که افغانستان موفق شد نظر ب
هم در حقیقت حسن روابط ترکیه  حقیقت اولین عمارتی بود به حساب دانشگاه کابل، که پوهنتون بعداً در آنجا آمد. این

ر ترکیه سفیر بود و این ها کوشش خان ذکریا که د است و کوشش های که بعضی اشخاص افغان کردند و سید محمد
 .بگیرد کردند که این کار صورت

بودم و شاگرد مکتب استقال بودم، رفتم به نزدیک باغ  8یاد دارم که صنف  فکر می کنم آوردند. به 1943و در سال 
بود که  حبیبیه بود و حاال مکیب حبیبیه آنجا نیست، در نزدیک اش رفتیم لودسپیکر هم نصب شده عمومی که مکتب

که جسد سید را در آنجا آورده بودند  لودسپیکر یک چیزی نوی بود برای مرم افغانستان. و از آنجا بیان می کردند چون
می دادند کسانی که سهم گرفته بودند در انتقال تابوت از شهر استانبول  که بعداً دفن شد در علی آباد. در همانجا بیانات

 .کابل تا

این هم درتاریخ افغانستان قابل ذكر بود. لیكن ما درمي یابیم كه در زندگاني سید  هند كه در حقیقیتاز راه زمین ، از راه 
الوثقي كه در اروپا چاپ مي  الدین اكثر فعالیت اش در باره ایران ، در باره مصر، در باره تركیه بوده و در عروه جمال

 .شد و هم زندگي اش در پاریس قابل توجه است

قابل ذكر نیست و در تواریخ هم به شمول سراج التواریخ كه فیض محمد نوشته  افغانستان فعالیتي نكرده و لیكن در باره
یك شخصیتي كه در  نیامده و دیگردر گلشن هدایت و تاج التواریخ آن ها از این شخص ذكري نمي كنند. به نام هم ذكري

افغان در همه جا خود را معرفي مي كرد و افتخار مي  نام زندگي سیاسي افغانستان تأثیر آورده باشد لیكن همیشه او به
سید امضاء نمي كرد لیكن بازهم خود را حسیني مي گوید. و در جایي هم گفته كه  كرد گرچه از سیادت خود هم به نام

 .پیامبر هستم من اوالد

اسناد محاكمي كه در كنر بود در كه بسیار خوش هستم كه نام سید صفدر را در  به یاد دارم كه مرحوم استاد حبیبي گفت
توجه شنوندگان شما را  را یافته بود و آن اسناد بي جاي نشده بود و توانست اورا استخراج كند و من بازهم آن جا نامش

 .«همین كفایت مي كند مطالب گفتني است و من فكر مي كنم كه .مي خواهم در خواندن كتاب نسب سید جمال الدین
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 ازهالند فروتن امین محمد

 با رادیو پیام زن مصاحبۀ

سید جمال الدین افغان مرحوم صحبت کنیم، ناگزیر هستیم به افکار آن مرحوم  البته ما اگر بخواهیم در مورد تاریخ تولد
باالخره مناسبات حاکم  داشته باشیم. وقتی ما به افکار آن مرحوم اشاره ای داشته باشیم باز هم ناگزیر هستیم هم اشاره ای

را باید از نظر دور نیندازیم. زمانی تمامی دنیا به  |آن زمان ، شرایط عمومی اقتصادی و سیاسی دنیا در آن زمان بر
میالدی در قریۀ به نام اسدآباد والیت کنر  1838نیرو های استعماری بود، او در سال  ویژه کشور های شرقی آماج تیر

حیث دین تمدن ساز، به فساد  ل این تولد، افول قدرت و شکوه اسالم بهیک خانوادۀ متدین چشم به جهان کشود. به دنبا در
برای تمامی جهان بشری، برای نجات انسانی که در زیر  دولت های به ظاهر اسالمی، جهل و نادانی این یک مژدۀ بود

 آن مرحوم به حدی بلندترمی رنجید و زندگی می کرد. البته ازاین که اندیشه ها و افکار  سایه استبداد و استعمار|آن زمان
گویند، دانشمند قبیله و ده  بود که او در یک جغرافیه خاصی و در یک مقطع از تاریخ خاصی نمی گنجید. همین که می

قبیله و قومی به خصوصی نسبت داده شود این مقوله در  یک و قریه ندارد و نمی تواند وابسته به یک ده و یک قریه و
 .افغان مرحوم صدق می کند ل الدینمورد شخصیت واالی سید جما

های انسان ساالر برخوردار بود که در همان شرایط، وقتی او تبلیغ می کرد، با  به دلیلی که آن مرحوم از چنان اندیشه
کشید. در روزگاری که  تبلیغ می کرد که زبان علم و دانش بود. طبیعی است که او انتظار تهمت ها را باید می زبانی

 ً مندان و مراکز قدرت مسخ شده بود او یک دایه و  دین اسالم، خودش به شکلی نهایت زیاد توسط قدرت دین، مخصوصا
و  انسان را به اساس علم و خرد به عنوان جانشین خدا در زمین معرفی کند. تفکر دینی داشت، او کوشش می کرد که

 .دایۀ آن بزرگمرد بود این روح

نداشت، مربوط به تمام عالم بود، او به یک تاریخ مشخص ارتباط نداشت، مربوط به  پس ما گفته می توانیم که او قبیله
توانست که باالخره در  عصرها بود و د ربین تمام نسل ها زندگی می کرد. با پشت کردن به جاه و جالل دنیا، او تمام

از خود می داند، من فکر می کنم عده زمانی که او را  همه نسل ها و در تمام عصر ها حضور پیدا کند به این دلیل یک
  .نبوده البته نمایندگی ازاین را می کند که این افکار واین اندیشه ها نهایت ضعیف است که او مربوط به یک قبیله خاصی

به همان شکل قضاوت درمورد بزرگترین شخصیت ها ، فالسفه و مصلحین  هر کسی دنیا را از دریچه ای که می بیند
بود. اومربوط  دلیل گفته نمیتوانیم که گویا آن مربوط به یک قوم و یک قبیله و یک ملت و یک ملیت اینهم می کند. به 

شان نهایت بزرگ است و اندیشه های  به همه کشور ها بود و همان حرفی و مقوله در مورد کسانی که شخصیت های
کند. این گفته در مورد سید جمال الدین مرحوم و مسلمان دفن می  نهایت بزرگی دارند صدق می کند که، هندو می سوزاند

 .کرد صدق می

بخواهیم یک تفکر، یک اندیشه را در یک زمان مشخص معرفی کنیم، بشناسیم، باید  من به این عقیده هستم که ما وقتی
ته تبارز اندیشه حضور داش خاصی ، در شرایطی که آن در همان زمان قرار دهیم. و تمام اندیشه ها را در زمان خود را

بدبختانه فعالً ما در جهانی زندگی می کنیم، ما در عصری زندگی  می کرد، باید مورد مطالعۀ ما قرار بگیرد. متأسفانه یا
با  قرار داریم که خود ما کوشش می کنیم و هر نوع که می اندیشیم، دیگران و گذشتگان را هم می کنیم، و در عصری

افکاری ، یک تفکری مقید  آنها در طول زندگی خود ، در طول حیات شان، یک همان فکر منسوب بدانیم. در حالی که
روابط ، همه رشته ها، از چیز مادی و چیز های  و مشخص داشتند. این مشکل این عصر است که همه چیزها، همه

توانمندی قدرت زبانی نگریسته می شود. بعد برای این منظور حتی به تناسب  متعصبانۀ ملی و ناسیونالستی ، لسانی و
 .النسب را درست می کنند ها شجره

ها بنگریم من فکر نمی کنم که آن ها یا کسانی که از لحاظ شجره خود را  در حالی که ما با اندیشه های آن شخصیت
 .شخصیت ها حساب می کنند جز فریب و جز روش مسخ اندیشه ها چیزی باقی بماند وابسته به آن

و بزرگترین مثال تفکر ما است، زمان ما است، انسان ما است. او بنیانگذار  مرحوم بهترین همین سید جمال الدین افغان
را احیاء می کرد  یک تفکر دینی بوده که بر مبنای اجتهاد و تفکر جمعی و اهمیت دادن ایشان به دانش این یک اندیشه و

ند یا یک عده دانشمندان آن را وابسته به گوی و وقتی احیاء می کرد سوالی پیدا می شود که چرا یک عده دوستان می
است، نظری که سید جمال الدین افغان مرحوم داشت آن نظر بر مبنای آزادی اجتهاد  مذهب تشییع می دانند این به ان دلیل

حاکمان بر مبنای فقه اهل  انسان و آزادی استوار بود. متأسفانه این تفکر در اکثریت جهان اسالم که در آن جا و حرمت
 .نظر را، این تفکر را محدود و مردود دانسته بودند خاطر حفظ منافع خود این سنت والجماعت حکومت می کردند به
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دینی هم دارد اما در زمانی زندگی می کند و تفکر دینی اش هم طوری  طبیعی است، در شرایطی که یک انسان تفکر
شاید بیابد. طبیعی  آنجا باید ببیند که خود را در کدام قالب بر آزادی انسان و خرد انسان و تعقل ، و است که مبتنی است

تشییع بوده ، چرا درتشییع به اجتهاد که اصلی از اسالم  است که نزدیکترین قالب به او از لحاظ مذهبی و از لحاظ فرقوی
ت های که دارای والجماعت بنا بر دالیلی فعالً ملغی اعالن شده، طبیعی است که شخصی است و متأسفانه در اهل سنت

 .تفکر هستند این را هم منسوب به آن مذهب حساب می کنند این

این نتیجه می رسیم که، سید جمال الدین افغان باالتر از این فرقه های مذهبی  هرگاه عمیقاً مورد مطالعه قرار بگیرد به
افغان فقط قرآن و سنت مالک  جمال الدینیعنی او وابسته به اندیشه های ناب اسالمی بود. به این معنی که برای سید  .بود
 .بود

بود. اما یک خرد اصالح شده، در کل پشت کردن به دنیا، مال، جاه و جالل  در دیگر موارد تابع عقل بود، تابع خرد
 .قدرت خواهی و شهرت طلبی دنیوی و غریزۀ

نیوی پشت می کند و در همان صورت پشت می کند به مال و جالل و قدرت د وقتی یک انسان با این اصل، گویا به دنیا
تثبیت شده باشد  اندیشۀ را بر مبنای تعقل و خرد ، البته عرض کردم خرد اصالح شده، خردی که کامالً  یک تفکرو یک

آن نتیجه رسیده باشد و بعداً آن خرد جمعی  که یعنی خرد جمعی بوده باشد، یعنی یک جمع نظر داده باشد و یک جمع به
مرحوم قرآن و سنت پیغمبر بود، تلفیق داده باشد، بر این نوع اندیشه معتقد  ل که نزد سید جمال الدینرا بر مبنای اصو

و اصالحات را به  شیعه بود، نه سنی بود، او باالتر از این فرقه های مذهبی می اندیشید و اصالح طلب بود بود. او نه
  .هایش معلوم است اندیشهحیث یک روند ضروری برای ملت اسالمی عنوان می کرد، که از 

مرحوم نوشته کرده است مثالً: ضیاء الخارقین ، رسایل فی فلسفه العرفان  از آثارش معلوم است که اکثر آثاری که آن
که در برابر مادیگری  افغانستان قدمت البیان فی تاریخ االفغان را نوشته کرده و این بزرگترین سند اش است ویک تاریخ

لحاظ افکار سید جمال الدین افغان مرحوم ، یا آزادی  حریر درآورده بود. البته آزادی آن زمان ازآن زمان به رشتۀ ت
در عصری که سید جمال الدین افغان مرحوم در آن زندگی می کرد، چنان قوی بود،  خرد، یا آزادی عقالنیت، یا آزادی

نمی بود، مسلماً که  مرحوم نوشته کرده بود، اگر مبنای اصالت ها استوار بود که اگر همین نایچریه یی که آن چنان بر
 . های ماتریالیست بودن تهمت های دیگر، تهمت های مادیگری هم بر او عالوه می شد. تهمت

کرد معلوم است که اوج اندیشه های ماتریالیسم بود، اوج دهریسم بود، او بر  وقتی در آن زمان او نایچریه را نوشته
مبنای مردم ساالری که  نوشته کرد، بر مبنای این دید اندیشید و باالخره برای انسان هم بر اصل آثاری را مبنای همین

 .دموکراسی می گفتند، اعتقاد داشت امروز برایش دموکراسی می گویند و در آن زمان هم برایش

بود. برداشت و قرائتی  افغان مرحوم از اسالم داشت ، برداشت و قرائت انسانی لذا برداشت و قرائتی که سید جمال الدین
 .انسان باید درآن حرمت داشته باشد. اهمیت می داد به انسان و دانش آن بود که

 کامالً این مردود بود که باید انسان آزاد نباشد. او تمام زندگی خود را به آن از نظر سید جمال الدین افغان مرحوم ،
بودند. اما حرفی که بتواند پیام خود را به  او، تمام توده های از مردمگذرانید که انسان باید حرمت داشته باشد. البته پیام 

هم اتمام حجت کرد. اما در مجموع پیام مردمی که  آغاز شد و بر قدرت مندان توده های مردم برساند از نهاد های قدرت
شان تغییری محسوس شود،  گیداشتند و یا سید جمال الدین افغان مرحوم برایش معتقد بود این مردم باید در زند اعتقاد

 .آن مردم عوام بودند، و توده ها بودند

 دارم که در زمان خودش، او یک نوع فکر داشت و یک نوع تفکر اصالح گرانه بر این اصل هم من اعتقاد دارم و یقین
 .داشت

مطالعه بکنیم و مطالعۀ این نوع می باید. اما اگر ما آن را درهمان زمان  او همیشه به قدرت های بزرگ سروکار داشت،
نتیجه می رسیم که او در زمان  باشد و تفکری که سید جمال الدین افغان مرحوم داشت، به این اندیشه های آن بوده از ما

را به این آوارگی رساند، آوارۀ زنجیر شکن، هر نوع استبداد  خودش مبارزه کرد و آن مبارزه بر مبنای تفکری بود که او
معتقد  ها می شمرد و برا ی مبارزه با استعمار و استبداد، با فهم بر علم مردم، به علم توده را مردودو هرنوع استعمار 

 .بود. توده ها آزاد شود، توده ها باید علم پیدا کند
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دینی و غیر دینی، نزد سید جمال الدین افغان علم حرمت داشت، علوم دینی و غیر  البته او مبرا بود از مسایلی که علوم
از سالطین به میراث  آموزه های زمان معاصر است آموزه های است که مسلمانان از قدرتمندان و از زورگیران و نیدی

کرد، جبهۀ فرهنگی را برای مبارزه انتخاب نمود، اما  برده، به دلیلی که سید جمال الدین افغان مرحوم واقعاً وقتی آغاز
 .ه تقویت کردهای از مبارز این جبهه را متناسب با دیگر بخش

کرد دلیلی است که آن مربوط به هیچ نسلی و هیچ دینی نبوده ، گرچه او در  مثالً عروه الوثقی را در پاریس چاپ می
مبنای اسالمی در اسالم  در کنر متولد شده و به خاطری که در آن زمان اسالم مظلوم بود، و یا تفکری که بر افغانستان و

می  شخصیت ها روز به روز زنده می شود و حضور پیدا گفتند و امروز ما می بینیم که آنموجود بود او را شیعه می 
ضرورت شان را احساس می کنیم و لمس می شود و این حضور شان فقط به نظر ما با  کنند در جامعه و درتاریخ ما،

برای ما و برای  پیام شان آن ها در آن زمان زیستند مگر .پشت کردن به مال و جالل و قدرت و شهرت است توجه به
  .تمام نسل های آینده ادامه خواهد داشت

  

 

 

 

 

 

 

 مصاحبۀ مدیر جریدۀ " له کورسپاندان پریسین"

 با شیخ جمال الدین افغان
 

ORGANE REPUBLICAIN INDEPENDANT Directeur : A. E. Badaire  CORRESPONDANCE PARISIENNE LA   

 

 1885ماه می 20 (38)پاریس شماره 

 

 سه ساعت با شیخ جمال الدین افغان، که فعالً در اروپا اقامت دارد، مصاحبۀ نمایم.ت دیروز مسرت آنرا داشتیم که مد

 قامت دارد. و د همانجاما را با بسیار مهربانی و صمیمیت پذیرفت.ادر کوچه  وینیان  69جمال الدین در یک هوتل فامیلی 

عمر دارد دارای قامت متوسط ولی هیکل قوی، پوست تیره،  ریش تنگ و کوتا، مو  موصوف که در حدود چهل سال

های مجمد ماش و برنج می باشد. حالت  چهره او برای ما بسیار جالب بود، از نگاه وی برق ذکاوت و مهربانی می 

 درخشید.

ن مالیم "افغان ها مردمار می گفت: عقیده ما این است که سخنان شیخ بیانگرحقایق است، شیخ گاه گاه با تاکید و اختصا

" افغانها در جریان و می افزود:  "و مهربانند، مالیم تر و با اعتدال تر از انگلیسها یعنی دشمنان آشتی نا پذیر شان

جنگ اخیرافغان و انگلیس ، اسیران انگلیسی داشتند. یک نفر مال ، به منظور تشویق و شکیبادی سه بار در روز از 

می کرد و آنها را دلداری می داد تا مشوش نشوند. این مال مساعی قابل مالحظه ای را برای بلند نگداشتن ایشان دیدن 

روحیه اسیران ابراز می کرد، با وجود این که رفتار بسیار خوبی با ایشان می شد. در همین زمان وقتی انگلیس ها از 

، موسفیدان و اطفال کس دیگر وجود نداشت، سه هزار یک قریۀ افغانستان عبور می کردند که در آن به جز از زنان

  70 نفر اهل قریه را به شمول زن، طفل، و مو سفید قتل عام کردند و خود قریه را آتش زدند"

                                                           
 (  Pensionــ هوتل فامیلی یا پانسیون )  69

 

 ــ ولسوالی استالف والیت پروان  70
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" بین انگلیسها یعنی مردمانی که به درجه کمال تمدن رسیده اند و افغانها که گویا جاهل و ناداند شیخ جمال الدین گفت: 

ست، اما انگلیسهای ذاتاً مردمان بی مروت و بد طینت اند، تعلیم و تربیه نمی تواند خصلت شان را یک تفاوت این ا

تغیر دهد، در حالی که افغانها و هندیها مردمان مهربان و بشر دوستند. عدم آگاهی که افغان ها در اثر تقصیر انگلیس 

 بدهد." نتواسته است طرز تفکر و احساس شانرا تغیر ها در آن غوطه ورند
 

یک ژونالیست امریکائی که محرر یک روزنامه در نیویارک می باشد نزد جمال الدین آمده، ضمن مصاحبه ای با  اخیراً 

که با روسها داشتند نفرت  71 افغان ها بدون تردید نظر به جنگی" : و پرسیدوی، در باره روسها سخن را آغاز کرد 

"شما اشتباه می کنید! زخمی که روسها بر پیکر شیخ جمال الدین به جواب او گفت:   مشابهی به ایشان خواهند داشت؟"

که ما فکر نکنیم آنها از انگلیس ها هراس  افغانستان وارد کردند سطحی بوده، روس ها جنگ را برای آن آغاز کردند

ارند. ولی ضرباتی که توسط دارند، و آنها به زودی هم از جنگ با ما دست کشیدند و به ما فهماندند که سر جنگ ند

انگلیس ها بر پیکر ما وارد شده است زخم ناسور است که عالج آن نا ممکن می نماید، این زخم نظیر زخمی است که 

 بر پیکر فرانسه از طرف روسها و المان وارد شده بود، اولی فراموش شده است ولی دومی هرگز از یاد نخواهد رفت"
 

من تکرار می کنم که انگلیسها حق آنرا ندارند که خود را به حیث  " زدیم شیخ جنین گفت:وقتی از هند بریتانوی حرف 

آآرنده تمدن به ملت های دیگرمعرفی کنند. آنها تمام دارائی هندوستان را به غارت برده اند بدون آنکه جزئی ترین 

جتناب نکردند. برای رسیدن به اهداف چیزی به آنها داده باشند. از هیچ عملی برای زوال و انحتاط ذهنی هندی ها ا

کشور را به فالکت، فاقه از بکار بردن همه راه ها و وسایل قبیح و شرم اور استفاده کردند. بومی های آن  ننگین خود

و گرسنگی  کشانیده اند. اگر شما خواسته باشید، در هندوستان یک مستخدم داشته باشید یک صد نفر هندی برای این 

 و افزود: 72فرانک در ماه استخدام نمائید"  5کار به دروازۀ شما هجوم می آورند و شما می توانید یک نفر را در بدل 

هندی برای اطفال آن کشور تدریس می شود که باید از انگلیس ها خوف و هراس داشته " در مکتب جدید التاسیس 

باشند و بد تر از آن برای شان توصیه می شود که اجداد خود را به دیده تحقیر بنگرند. چه اجداد آنها قبل از آمدن 

 به حیث بنیان گزاران تمدن، همه وحشی و ستمگر بودند" انگلیس ها 
 

" من دستگاه های اداری بسا ممالک را دیده ام ، طرز و روش بسیار از  ن در ادامه سخنانش می گوید:شیخ جمال الدی

حکومت ها را مالحظه کرده ام ، ولی تا کنون هرگز همچو حکومتی که با چنین غدر و خالف اجراآت نماید و با ملتها 

ر کرده ام و و سر زمین ها فتح شده اش با هم چو خشونت و ستمگری برخورد کند، نه دیده ام. من به الجزادی سف

برخورد حکومت فرانسه را با این کشور مشاهده کرده ام، البته آنجا هم اعمال شرم آوری از طرف بعضی از نمایندگان 

هرگز از زیاده روی های که انگلیس ها در سر زمین های مفتوحه  73حکومتی اجرا شده است. ولی دیوان عرب 

باید بگویم که تمام مردم هندوستان تصمیم گرفته اند که این خویش مرتکب می شوند، پیروی نکرده اند." همچنان 

طوق بندگی را از گردن خود به دور بیفگنند و در این باره تمام طبقات و اقشار جامعه هندوستان با هم متحد شده اند، 

ر سخاتمه داده شود. راجا ها ، نواب ها ، علما ، توانگران و بینوایان جامعه همه تصمیم گرفته اند تا به این ظلم ننگین

انجام با یک اشاره قیام عمومی صورت خواهد گرفت و در این قیام، قتل عام به " شیوۀ انگلیسی " به وجود خواهد 

آمد و مردم به چنان خشونتی سوق داده خواهد شد که )با وجود همان طبیعت مالیمی که حتی کشتن مار را هم جایز 

 ته شده، خود انگلیس ها را در حمام خون خشم آن مردم فرو خئاهند رفت."نمی دانند( به شیوۀ که به آنها آموخ
 

مدتی را با گفت گو در امور افغانستان و هند سپری کردیم به مسائل دیگری پرداختیم و در باره جنبش  که نیبعد از آ

 سوسیالیست ها ، ائتالف احزاب سیاسی در اروپا و غیره مسایل روز بحث کردیم.
 

                                                           
اکنون در قلمرو ترکمنستان قرار دارد. در این نبرد )جنرال غوث الدین خان( ــ منظور از آن جنگ پنجده است که  71

 تا اخرین فرد فرقه اش با متجاوزین روس مقاومت کرد تا سر انجام خودش هم در دفاع از خاکش شهید شد.
 

 ــ واحد پولی در فرانسه قبل از یورو، فرانک فرانسوی بود. 72
 

در الجزائر بر قرار  1833از اعضای ادارۀ نظامی فرانسه که در سال  ت(عبار Bureau Arabــ دیوان عرب )  73

 شده بود و امور اداری بلوک و قلمرو حکمرانی خود را اداره می کرد. 
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باید مانند مرض جذام حذر کرد، که  74( COSMOPOLITISME) به نظر من از دکترین کوسموپولیتیزمشیخ گفت: " 

« فامیل را بر خویش ، وطن را بر فامیل و جهان را بر وطنم ترجیح میدهم»که می گوید  (Axiome)مثل این اکسیوم 

، اما نمی توان و نباید جهان را بر داشت پوچ و مبهم است.بلی می توان وطن خود را بیشتر از فامیل خود را دوست

کوسموپولیتیزم بتۀ ایست که تنها در زمینی »وطن خود ترجیح داد، به همین علت است که می توان جملۀ ایرا که گویا 

یک جمله بی معنی و بدون مفهوم دانست. در جامعۀ ایکه کوسموپولیتیزم «میروید که دیگر حاصلی از آن متصور نیست.

 د، جامعه محکوم به فنا می باشد، برای مثال به یونان باستان و فارس قدیم نظر بیاندازید."اکثریت پیدا کن
 

در اثنائی که شیخ در مورد مسائل اخیر سخن می گفت، روز نامه های صبحگاهی پاریس را برایش آوردند.جمال الدین 

  با خبر شود. 75بال فاصله آنها را باز نمود تا از احوال صحی ویکتور هوگو 

 

 
 

 نمای داخلی پانتئون
 

                                                           
 به( polites) و دنیا معنی به( cosmos) لغت یونانی دو از لغوی لحاظ به (COSMOPOLITISME) کاسموپولیتیسمــ   74

ً  آن مفهوم و اند کرده ترجمه وطنی جهان را که آن . است شده ساخته شهروندی معنی  همه که است این اصطالحا
 جهان مکتب واقع، در. هستند هموطن و بوده ملت یک واقع در کشورها این ساکنان همه و کشور یک دنیا کشورهای

 .بدانند یکدیگر هموطن را همدیگر باید جهان مردم همه که است اصل این بر مبتنی گرایی
 

نویسنده و  (۱۸۸۵ می ۲۲ درگذشته – ۱۸۰۲ فبروری ۲۶ متولد  ؛Victor Marie Hugo) هوگو ماری ویکتورــ  75

دفن   Panthéonکه در آرامگاه برازندگان قرانسه یا « بینوایان»درامه نویس سترگ فرانسوی و خالق شهکار بزرگ 

 تکریم را بزرگش مردان ،(فرانسه) دانقدر ملت» این جمله تحریر شده است  Panthéonشده است. بر سر در 
 «.کند می

 
 

 سنگ آرامگاه ویکتور هوگو
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هوگو برای ملت فرانسه به مثابۀ یگ افتخار بزرگ است. هوگو آفتابی است که برای همیش خواهد شیخ گفت : " 

 می دانند، کوسموپولیت نیست، صرف یک فرانسوی است و یک وطن پرست است. « کوسموپولیت»او را  درخشید.
 

جمال الدین افزود " که او دو  76شیخ گفت: "مفکورۀ اتحادیۀ اروپا هوگو یک تخیل و یک تفنن شاعرانۀ بیش نیست" 

سال قبل هنگامی که از ویکتور هوگو )نویسندۀ کتاب مجازات( دیدن کرد از وی پرسیده بود، آن چیست که در طول 

  که شما کامل ترین ، زیبا ترین و بهترین همه یافتید؟ زندگی بیشترین موجب ستایش و تحسین شما بوده است؟ چیزی را

 «.آن گالب است »  ویکتور هوگو به جواب این سوال گفت: 

که ما شمۀ ای از آن را در اینجا به نشر  دقیقه بعد از ظهر دوام نمود 15این مصاحبۀ ما از ساعت ده صبح الی یک و 

 خص شدیم.سپردیم به آرزوی دیدار مجدد شیخ به اجازه شان مر

مجلۀ  Revue  Francaise »77»شیخ جمال الدین قصد دارد یک اثر قطور سیاسی و فلسفی خویش را در نشریه معروف 

 فرانسوی به مدیریت آقای ماربو که یک نشریۀ عالی و مشهور فرانسه طبع نماید 
 

 

 
 

 ون پاریسرونی پانتئنمائی بی
 

 

 

 

                                                           
 پایه را اروپا اتحادیه کنونی قانونی چارچوب ماستریخت توافقبر اساس  ،۱۹۹۳ سال هوگو در یک قرن بعد ازــ  76

 کشور ۲۷ از کهمی باشد  سیاسی -اقتصادی اتحادیهٔ  یک، که ( Union européenne) اروپا اتحادیهٔ  .کرد گذاری

 در تاکنون که کرد معرفی را یورو نام به مشترکی پول واحد ۱۹۹۹ سال در اروپا اتحادیهٔ  .است شده تشکیل اروپایی
 .است شده ملی هایپول جایگزین کشور ۱۹

 

 sous la Direction de Monsieur  MARBEAU Revue  Francaise  : ــ 77
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 صفحه نظر سنجی افغان جرمن

 دوستان بزرگوارسطوری از 
 

 02.08.2016    استاد دکتور سید عبدهللا کاظم کالیفورنیا 

از چند هفته بدین سو سلسه مقاله پرمحتوای " بنیادگذاران مشروطیت و دموکراسی در افغانستان" را بقلم توانای دوست »

اسالم سیدجمال الدین عزیز جناب احسان لمر در این پورتال وزین میخوانم ، بخصوص از نظریات فیلسوف بزرگ 

افغانی که در ین سلسله مطالب بسیار گهربار از ایشان نقل قول شده است، فیض برده ام. بدینوسیله از زحمات جناب لمر 

 «در ادامه ای سلسله قدردانی نموده موفقیت های مزید شانرا خواهانم و مطالعه آنرا برای دوستان توصیه میدارم.

 جوابیه

ار جناب دکتور صاحب، با عرض سالم، احترامات و دست بوسی ها از الطاف و محبت آن استاد سترگ و بزرگو

بزرگوار نهایت ممنون و مشکورم. از برکت شما بزرگواران همه استادان معارف و پوهنتونها آنوقت کشور بود که ما 

و به رهنمائی های شما اشد  می توانیم سطوری روی کاغذ بیاوریم ، البته من که شاگرد دبستان تاریخ کشور ما هستم

ضرورت دارم. این سلسله بر بخشی از تاریخ کشور ارتباط می گیرد که در آن سوال زبان و نژاد و منطقه و مذهب و 

دین مطرح نبود و همه واقعاً برادر وار برای سعادت مردم و ترقی و اعتالی وطن می اندیشیدند، برای نسل امروزی که 

ا نهایت تخم کینه و عداوت ودشمنی می کارند و نفرت پراگنی می نمایند به نظر قاصر من دشمن و صاحب غرضها که ت

 شاید این چند سطر روشنی باشد در مسیر راه آینده ها. سپاس بی پایان از الطاف تان. احسان لمر 

 

 04.08.2016میونشن        استاد یلدا قمر کرزی

 درود میفرستم !دانشمند محترم آقای احسان لمر را سالم و 

به سایت افغان جرمن « بنیاد گذاران مشروطیت و دموکراسی در افغانستان»اخیراً مقاالت پر محتوی وگرانبهای شما

تزهین بخشیده، مطالعه آن مانند چراغ، روشنی میفزاید و میدرخشد، بخصوص بخش نظریات وشخصیت فیلسوف بزرگ 

لدین افغانی را که در راه تعلیم و تربیت چه رهنمایی ها نموده و به تأکید اسالم افتخار شرق و نابغه بیبدیل،سید جمال ا

وتأیید تعلیم وتربیه برآمده وبرای ترقی وتعالی ،آزادی سیاسی ، رفاه جامعه بودن تعصب بیرق علم را بر فراز آن جامعه 

ط دانش، خرد، بیداری ، تعلیم و افراشته خوانده و رهایی جامعه را از چنگ استعمار، فقر، بیسوادی،جهالت و تعصب فق

تربیت فنون عصری تایید کرده چه بسا مثالهای خوبی داده که انسان را از تاریکی ، ظلمت وتیره گی رهایی میبخشد ، 

این همه نوشته ها بقلم توانا وادبیات عالی شمازیبایی خاص یافته، امید که هموطنان ما به نیاز تعلیم تعلم پی برده ونگزارند 

هالت و عقب گراییهای تباه کننده بیش ازین دامنگیر جامعه فقیر، ناتوان و مریض ما شود . تشکر از زحمات شما که ج

 به تهیه این چنین نوشته ای پر فیض ، مؤفق باشید. 

 با ارادت 

 

 

 جوابیه:

بحضور تقدیم نمایم،  خواهر نهایت فرزانه و نستوه خانم قمر کرزی! اجازه دهید عمق ترین سالمها و احترامات خویش را

از الطاف بی پایان و جمالت پرمحبت تان یک جهان ممنون و مشکورم. چنانچه شما خواهر بزگوار مطلع می باشید 

مکتب سید بزگوار چراغ روشن راه آزادی خواهان و شیفته گان ترقی و سعادت ملت ها گردید. روشنفکران هند، مصر، 

ایران بشمول افغانستان در آن برهه از تاریخ از آن مستفید شدند، و آنرا رهنمای ترکیه، سوریه، الجزائر،تونس، مراکش، 

خویش قرار دادند، چنانکه جمال عبدالناصر فقید در سفرش به افغانستان گفته بودند که انقالب مصر از برکت افکار سید 
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کتب در کشور ما با نهایت بربریت افغان وآزادی خواهی اعلیحضرت امان هللا خان بود. ولی بد بختانه رهروان این م

سرکوب شدند. درین زمان که در زادگاه سید ]افغانستان] جهل و جهل پرستی توفان میکند و عملدار جهل و بربریت و 

معارف ستیزان بزرگ ]خادم دین رسول هللا] ]خادم اسالم] می شوند خواستم شمعی بیافروزم، اینکه این سطور مورد 

 قع شده است از توجه تان نهایت سپاسگذارم. با تجدید احترامات فایقه . احسان لمر توجه آن عالی جناب وا

06/08/16 

 

 یلدا قمر کرزی

برادر دانشمند، نویسنده توانا محترم احسان لمر درود برشما، انگشتانم توانایی آنرا ندا رد که خوشی، وجد و سرور م »

گیرا بروی میناتور نقش کند ، یقین کنید نهایت خوش شدم وبه من  را به جواب ایمیل پر لطف شما با کلمات وواژه های

افتخار بخشیدید میدانم شما هر لحظه وثانیه را برای پژوهش و کار های تحقیقاتی تان ضرورت دارید نباید اوقات گرانبهای 

ی ن دارد، رفاه و ترقتان صرف شود و با این محبت وشفقت تان یک خواهر تانرا که بدانش ، علم ، تعلیم وتربیه ایما

جامعه را مربوط به فهم و دانش آن میداند، ممنون ساختید ، باید اظهار کنم که من با نام پر افتخار سید افغانی محبت و 

عشق ورزیده ام ،من بحیث استاد روانشناسی به دارلمعلمین سید جمال الدین افغانی در کابل تدریس میکردم و شیفته ای 

ینتیفک سید بودم و تا امروز وفا دار مانده ام، ایکاش دکانداران دین و عالمان بی علم ارزش این طرز تفکر و دانش سا

 «فیلسوف و ایده ها ی او را میدانستند و در عمل پیاده میکردند . به امید مؤفقیت شما

 

 

 08/09/2016          جناب مسعود فارانی

 اد !بزرگوار فرهیخته جناب لمرصاحب زندگی بمراد تان ب

تشکر از حسن نظر تان ، مقاله های با ارزش تان همه قابلیت برگزیدگی دارد. ولی نکات باعث میشود که از یک نویسنده 

را متداوم در برگزیده ها نگیریم. برای اینکه جای برگزیده ها در اصل خود جنبۀ تشویقی دارد. ازینرو نظر دوستان را 

ن انتخاب می گردد. در هرصورت مضامین شما همیشه برای ما از چند لحاظ احترام گزاری کرده به نظر دوستان مضمو

 برجسته وبرگزیده اند.

: مطالب شما را با "لی اوت" عالی ]از لحاظ صورت] تنظیم شده دریافت میکنیم که درین زمینه مطالب شما در سطح 1

 اول قرار دارند.

مشکل هستیم. در مضامین شما به چنین مشکلی برنخورده ایم.  : از لحاظ امالیی وانشایی که با دیگر نویسنده گان در2

 بازهم مضامین شما در مقام اول قرار دارند.

: در محتوا مضامین مطالب چنان دقیق با مسایل روز همخوانی دارند که در کنار معلوماتی بودن آنها نیازات زمانی 3

 را نیز مرفوع میکنند. بازهم در مقام اول قرار دارند.

: نکته اساسی که مقاالت ارزشمند و وزین شما بیانگر آن است خوشبختانه در مسیر مخالف روشنفکر نما ها درحرکت 4

است. روشنفکر نما ها همه وهمه به تاسی از ایرانی های زکاره ومزور مجوسی و توده ای به دین واعتقاد مردم پشت 

دانند. که این راه آنها سرانجامش به ترکستان است. خوشبختانه کرده بودند و هنوز هم همان مسیر را راه نجات مردم می

شما با درایت و دور اندیشی تان به این نکات دقیق توجه دارید که جوانان را باید با دین مقدس شان آگاه ساخت تا با این 

 اه سازند. بیداری و آگاهی ]از اصل دین] می توانند دست فرصت طلبان مذهبی را از دامن مقدس دین شان کوت

سخن بسیار است و مجال کم ، من نیز از روز یکشنبه در مسافرت خواهم بود و برای سه هفته از کار افغان جرمن دور 

هستم ولی خوشبختانه که جناب قیس کبیر در همین روز یکشنبه که من میروم او تشریف می آورند. وبه مقاالت وزین 

 شما شخصا ً رسیدگی خواهد کرد. 

 با شما در تماس شدم کمال سعادت من است و قلم پـُر بار تانرا بارور تر می خواهم . ارادتمند از اینکه 
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 03/02/2017      مومند  محترم محمد داؤد

 محقق ژرف نگر، با حوصله و توانا جناب لمر صاحب

ای دوران ساز مضامین تحقیقی شما معرف، احاطه وسیع تان در مورد شخصیت های تاریخ ساز و هم چنین جنبش ه

ملی کشور است که از یکطرف با امانت الزم و از طرفی هم با جسارت وجدان ملی نگارش یافته و بیت لسان الغیب 

 حضرت عبدالرحمن بابا را در ذهن تداعی میدهد، بابا میفرماید:

 چی منکر پری اعتراض کولی نشی

 دا دی شعر دی رحمانه که اعجاز

تحقیقی که جناب شما در مورد سیدالسادات حضرت جمال الدین افغان بعمل آوردید، از چنان عظمت معنوی بر خوردار 

 بود که من در طول عمر خود یک تحقیقی را با این صالبت نه در نشرات خارجی و نه در نشرات داخلی خوانده بودم. 

افغانستان از کیفیت مماثل برخوردار است، مرحبا و حبذا بر نوشته اخیر تان تحت عنوان واقعیت های اتحادیه محصلین 

 خامه در افشان تان.

 

 

 

  10/06/2016افغان جرمن         محترم احمد فواد ارسال

 مواخذی مورد استفاده تحقیقی در ارتباط به بحث عالمانه

 محترم لمر و محترم فضل الرحمن فضل در مورد خطابه ای

 1882نوامبر سال  8ن" سید جمال الدین افغان در پنجشنبه "تعلیم دادن و تعلیم آموخت

با عرض افتخار در وجود و زحمات استادان و محققان که در وبسایت وزین افغان جرمن آنالین مقاالت تحقیقی مستند 

 تاریخی و علمی مینویسند، به شمول داکتر صاحب کاظم، داکتر صاحب زمانی، و دیگر بزرگواران، باید عرض شود که

تحقیق و مقاالت اخیر محترم احسان لمر در مورد سید جمال الدین افغان یکی از نمونه های مقاالت برجسته در این 

 وبسایت شمرده میشود. 

در ارتباط با نشر مقاله تحقیقی عالمانه ای محترم فضل الرحمن فضل توسط محترم احسان لمر در تائید تاریخ ، جای 

مال الدین افغان و مواخذ موجود ذیل خدمت محترم احسان لمر، محترم فضل الرحمن فضل و بیانیه و عنوان بیانیه سید ج

 خوانندگان محترم وبسایت وزین افغان جرمن آنالین تقدیم میگردد. این مواخذ قابل دسترسی مجانی و به انگلیسی میباشند: 

 در مورد تاریخ و جای بیانیه:  

و چلنج های در مقابل دین و اسالم : یک مطالعه نهضت های اسالمی ،  در کتاب به زبان انگلیسی بنام "مشکالت

نوشته شده است که سید  830شخصیت ها ، موضوعات و تمایل ها " ، چاپ هندوستان ، نوشته رفیع آبادی در صفحه 

. شخص میالدی در البرت هال شهر کلکته ارائه کرده است 1882نومبر سال  8جمال الدین افغان این خطابه را در 

رفیع آبادی در همان کتاب و در همان صفحه نوشته است که این خطابه سید جمال الدین افغانی در یک مجموعه مقاالت 

جمع آوری و منتشر گردیده است. عنوان آن کتاب عبدالغفار شهباز " مقاالت  1884وی توسط عبدالغفار شهباز در سال 

 ذیل موجود است. جمالیه" تشریح شده است. کتاب مذکور در لینک 

 Sayed Jamalluddin Afghani- His life, contribution and Roll as a Modern Islamic 

Reformer 
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https://books.google.com/books?id=WRMZ4Q4yezAC&pg=PA816&source=gbs_toc_

r&cad=4#v=onepage&q&f=false  در مورد تاریخ، جای بیانیه و عنوان خطابه: 

نوشته های دینی و سیاسی سید جمال الدین افغان" نیکی کیدی نوشته  –ه بنام" جواب اسالم به امپریالیزم در یک مقال

در البرت هال کلکته ارائه کرده  1882نومبر سال  8است که سید جمال الدین افغان این خطابه را در روز پنجشنبه 

علیم گرفتن" ترجمه کرده است. این مقاله در لینک ذیل است. نیکی کیدی عنوان مقاله را در انگلیسی " تعلیم دادن و ت

 موجود است. 

 An Islamic Respense to Imperialism 

http://www.aub.edu.lb/fas/cvsp/Documents/reading_selections/CVSP%20203/al-

Afghani.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 


