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 ثراو در است.  ار ام محمد غبن میر غالادروا، شاشتهلدین نگال ان کشور که در مورد سید جماگاز نخبیکی دیگر 

د کنر اباسعد ا،  در  1دی میال 1838ل امتولد س انی رافغالدین ال اسید جم« تأریخن در مسیر انستافغا» نسنگش اگر

 ن پیوست. امیر دوست محمد خار ادی به دربمیال 1857ل اسند که در امی د
 

 رد:امی نگ ایر کشور هاس ن وانستافغانی در افغالدین ال ای سید جمالیت هان مختصر فعاز بیار بعد ان غبادرواش

                                                           

 1254( شمار زیادی از نویسندگان اعم از افغان، ایرانی، مصری، ترکی و سایر کشورها در حالی که سال تولد سید را به حساب قمری 1 
قمری تولد شده است، بناء به  1254داشت اینکه سید در شعبان  م درج می کنند. با درنظر 1839می نگارند؛ اما سال میالدی آن را 

 م، سال تولد موصوف است. 1838صورت یقین سال 
شعبان آن سال برابر است با روز   29م و 1838اکتوبر  20قمری برابر است با  1254قابل یادآوری است که روز  شنبه اول شعبان سال 

 .کندهجری خورشیدی برابری مى 1217ج های عقرب و قوس سال م که این زمان با بر1838نوامبر  17شنبه 
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https://twitter.com/share?url=http://www.arianafghanistan.com/uploadcenter/Khosti_L/l_khosti_s_jamalludin_afghan_02.pdf
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 انفغاین مرد بزرگ اخره الاورد. بآسی به وجود ای جدید سیاهمچنین سید در هند و مصر و ترکیه نهضت ه .».. 

 از دنیالگی دیده اس 58ک به عمر اکتر شبهه ناوی یک داق و تدابه مرض خن –مبول سالادر شهر  1896رچام 9در 

نفر  18ز کثرت هجوم ، الی که ان شیوخ دفن گردید، در حاز مردم ترکیه در قبرستانی جم غفیری اقدرد اببست و ب

  2«یعین مرده بودند.ای مشاه یادر زیر پ
 

شد، غیر اپی باه چاشتبا، انددمی ت سید ال وفاس آنرار ا، که مرحوم غبدیمیال1896اینکه ن امکا، الگیس 58 ۀقرین اب

 5 ابر بادی برمیال 1897رچ ام 9لدین روز سه شنبه ال امه سید جمت عالاوفتأریخ دقیق  اما، یدآمی محتمل به نظر 

 .استهجری قمری 1314ال لمکرم سال اشو
 

ار د بزرگواستاند که اشته ام پند1896ا ت سید رال وفاهم س ن دیگراگار، برخی نویسندن غبادرواش ۀد نبشتاستنابه 

ل انیز همین س« یینه شعرآ ن نوین درانستافغامنظوم،  تأریخ»اش ری ابتکاثر الجی در ارین پور ولوآلحی عبدا

 . 3ست اده اتذکر د ادی رمیال1896
 

د، د خواستات ار بر معلوماستوا الدین رال اسید جم ۀامعبده که زندگینگرد شیخ محمد اش ،اشیخ محمد رشید رض اما

پ شده اره چاشم« لمؤیدا»ۀ ماز هفته نا، به نقل انده استپ رسا، به چاهرهدر قدی میال1931ال در س آنراشته و انگ

 رد:انگمی دی میال1897ال رچ ساردهم مال و چهادر دهم شو
 

ت انی وفافغالدین ال السید جماضل و فیلسوف شهیر مغفور له اد فاستاست که اکی الیه حاع ۀناستآز ار رسیده اخبا»

  4«فت.ات یارچ ...وفامال، نهم د روز سه شنبه پنجم شوامدادقیقه ب 13و  7عت ان مرحوم سآ .استفته ای
 

ل اس 70نسنگش که اب گرا، در کتالدینل ات سید جماوف تأریخ ۀمادار در اده شد مرحوم غباتذکر د الاطوری که در ب

ر اون سید بزرگآ ۀزاجن ترکیه دراز مردم ک جم غفیری اشتراز کثرت هجوم و ا، استپ رسیده ات سید به چاز وفابعد 

، ارچم18در  «لمقطم ا»مصری  ۀید؛ ولی نشریانم ن میاگاز تشییع کنندتن  18ره به مرگ اشازند و حتی  حرف می

اشته ن نگ، چنیاده شدهنی فرستاتوری عثمامپرایتخت ا، پانهستآز ای که امه ابه نر استوا، ات سیدز وفاروز بعد  9یعنی 

ک ورزیده اشترانش از دوستاندکی اد اش تعدازه اشت و در جناد دمش حضوراخ ات تنها، حین وفاست: در نزد سید

ن ادر قبرست اورا( ساعت فاصله بعد از وفات 3کمتر از صبح ) 10اعت ه نشوند در ساگآینکه مردم ای ابودند و بر

  .5ک سپردند ا( به خرامگاه وابسته به شیخانآ« )ر لغیاشیخلر مز»
 

ین : حارد کهنی می نگافغالدین ال اسید جماسی سی ۀماثرش زندگینا یی درامریکامحقق  Nikki.R.Keddieنو احتی ب

 .6 شتارش حضور دادر کن Jurji Kuchiو ادم مسیحی اخ ا، تنهات سیدوف

 

                                                           

 ، چاپ کابل   593( افغانستان در مسیر تأریخ ،  جلد اول  ، چاپ اول ، صفحۀ 2 
  138( تأریخ منظوم، افغانستان نوین درآیینه شعر، صفحۀ  3 
» نگارد : کند. عالمه  دهخدا میبایست آوری نمایم که  محقق بزرگ  عالمه علی اکبر دهخدا نیز در مورد سال وفات سید ، اشتباه مى 

 16یا  15یا  1314هجری قمری ، به استانبول رفت و در آنجا بود تا آنکه به سال  1310.. پس به درخواست سلطان عبد الحمید به سال 
کند.  لغتنامۀ دهخدا، جلد پنجم ، چاپ دوم ، عالمه دهخدا عناوین آثار  سید جمال الدین افغانی را هم به گونۀ دقیق ، درج نمىحتی « درگذشت..

 ستون دوم. 7849صفحۀ 
  92( تأریخ األستاذ اإلمام ، الجزء األول ، صفحۀ  4 

 93تأریخ األستاذ اإلمام ، الجزء األول ، صفحۀ  )5 
 6 )Din al _ Afghani  A Political Bio graphy –d Sayyid Jamal a  420، ص 
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 پوهاند عبد االحمد جاوید:  -3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در  ،نیافغالدین ال ا، در مورد سید جمویداحمد جالاعبدسن پروفیسور دکتور یدیماکان ادروا، شنانستافغان اگز نخبا

ی اناریآوزین  ۀسوم مجل ۀرادر شم« نیافغالدین ال اره سید جمازه در بات  ۀچند نکت» نای که تحت عنواله امق

 :ستاشته ا، نگپ رسیدها، به چهجری خورشیدی1379ل ان سا، که در خزبرونمرزی

و بودند، در کلکته ال احواقب امر انگلیس ها، مدآره به هند اترک گفت و دوب امصر ر1879خره در الاو ب » ...

د ازآم لکالابو ا انن موالا، درین زمولیس قطع گردیدره پاشامش به ، رشته کالکردمی حینی که نطق « لالبرت ها»در

ری ار سید در بیدافکاثیر أز تای خود او در نوشته هانچه ا، چندادمی سید گوش  ۀبانی بود که به خطان جوز محصالا

  7«برد.می م  ان ا  رامردم هند کر

ج گردید و اخراز مصر اترک گفت و دقیقتر  ادی، مصر رمیال1879ل اس لدین درال این شکی نیست که سید جمادر 

ن ادروابل کشته شد و طوری که شادر ک« ریاکیون»می که ایارن اچی و مقاز طریق بندر کرانهم آ، مدآره به هند ادوب

ید ز سانده اقی مار موجود باثآجعه به امر ا. بنطق کرد« لالبرت ها» ، سید در کلکته درستاده اوید تذکر داند جاپوه

 .ستابوده « و تعلّمتعلیم »مورد  رنی سید داکه سخنر بیمای در مى لدینال اجم

  تأریخبه نی سید ارد که سخنرامی نگ 127 ۀصفح« تالامق ئل وارس» ۀهی در مجموعاشدی خسرواد سید هاستا

هی اد خسرو شاستابه نظر من حرف  اماست. اد شده ایراکلکته « لالبرت ها»در  دیمیال1872مبر انو 8پنجشنبه 

تقویم »ب مفید او به رویت کت 8بود؛ نه در کلکته هره ادر قم 1872 لالدین در سال اسید جم اشد؛ زیراب مىه اشتبا

، 9، پنجشنبه.ست نهادف  به روز جمعه امص 1872ل امبر سانو  8« یله هجری قمری و میالانصد سار و پاتطبیقی هز

، صورت د نوشتهویاد جاستام طوری که 1879ل اس لدین درال اسید جم ۀنیارود که بیمی ل کمی احتمان او همچن

 . شداگرفته ب

                                                           

 7مجلۀ آریانای برونمرزی، صفحۀ  1379(  شماره خزان  7 
لکته، ک« البرت هال»نی سید را در نیز تأریخ ایراد سخنرا« سید جمال الدین افغانی آثار گزیدۀ»کتابش  6 در صفحۀ رهین( دکتور سید مخدوم 8

ز یک منبع داکتر سید مخدوم رهین و استاد خسروشاهی این معلومات را اگارد که آنهم اشتباه است و شاید ن میمیالدی  1872هشتم نوامبر سال 
کتابش  92عین همین  اشتباه رادر صفحۀ « میرزا رضای  کرمانی -یادوارۀ سیدجمال»محسن عدوان نویسندۀ کتاب  آقای. و یا مأخذ گرفته باشند

 کند. خالصه تکرار نبشته های قبلی ، تکرار اشتباهات را بار آورده است. تکرار مى
 258( تقویم تطبیقی هزار و پانصد سالۀ هـ. قمری و میالدی ، ص 9
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لحی حبیبی در بخش اند عبداپوه اما، ستار استواخود سید  ۀچی به نبشتام به کر1879مبر اه سپتامدن سید در مآ

ه به ل کلکتالبرت هادر  اسید ر ۀنیا، بی«نیافغالالدین ال اه سید جمادگاز نسب و»ش اب پژوهشی اکت کرونولوژی

ید اتعلیم و معلم می نویسد که ش انی را، ولی موضوع سخنرق( درج می کند1301محرم  7) م1883مبرانو 8 تأریخ

 10 شد.ابمی « تعلیم و تعلّم»ن آن ارد، عنوار دانی سید که در دسترس قرالی که متن سخنراح ، درشدابپی اه چاشتبا

محرم  7 است بابر ادی برمیال1883مبرانو 8پنجشنبه شود که می فهمیده شده، به وضوح  دایجعه به تقویم امر اب

 او ب 11قمری  1301م الحرامحرم ول ا است بابر ادی برمیال1883ل امبر ساجمعه دوم نو ازیرقمری 1301م الحرا

 تأریخ، در لحی حبیبیاند عبداهی، نظر پوهاد خسروشاستا ۀمبر در نبشتانو 8و  روز پنجشنبه ۀقرینشت ادر نظر د

 12شود.  ب معلوم مىا، قرین صونیان سخنرآ دایرا

 واز ا، ل کلکتهالبرت هادر شد که ان قدر مشهور شده بآز مصر به هند، از ورود اغآمنطقی نیست که سید در  ازیر

ن آز الدین، قبل ال است که سید جماین دلیل منطقی تر ام به 1883 او ی1882ی ال هانی گردد. سادعوت به سخنر

ردد گمی یش نشر اه لها، مقمعلم شفیق ۀرد و در مجلانگمی  ار« لدهریینالرد علی ا» ای« نیچریه» ۀلانی رساسخنر

 امریکانیه، سید سفری به ابین آ زاه قبل ام 6 شد،اصحیح ب Wilfrid  Scawen Blunt ون بلنتاولفرد سکگر نظر او 

م( 1882) تأریخن آز ال قبل ادر س« اشابی پاعر»ب نقالاطر امده و به خآره به هند ا، دوبز طریق لندناست و اشته اد

ر، به چهره ان دیآخیر حضورش در ای  ال ها، سید در سیلین دالا شتادنظر در است، بار شده احضابه کلکته هم 

هند عودت له در مصر، به اس 8مت اقاز ادی که وی بعد میال1879ل ایسه سا، به مقستاشده مشهوری در هند تبدیل 

 کند.می 

 ور منا. به برداوت داد شده تفات یاهمه نظری ا، بماده ام دانجاین مورد ادر تی که العامط انب باینجانظر شخصی  اما

ب نقالا ایم  شورش ادر هنگ ا. زیرستاد نموده ایرا اش رانیه ابیکلکته، « لالبرت ها»م در 1882ل امبر ساسید در نو

هند؛  . دکن درد دکن بودابآی فکری و فرهنگی در حیدر الیت هانی، مشغول فعافغالدین ال ا، سید جماشابی پاحمد عرا

 ب می رود.ان نشین به حسامنطقه مسلم

ندیپ ار سرادر جون دو آو « تکهاکرن»و « دوامل نات»لت ایا یگیارد و در همساد در جنوب هند موقعیت دابآحیدر 

 مروزی.ای انکسریال ای

 ۀخلاسکندریه و مداحریق و خونریزی در  ابز شده بود، اغآهره ادر قم 1881ل اس در سپتمبر اشابی پاحمد عرام اقی

، بیاحمد عرام ام شکست قی1882ی جوال 20رت حربیه در از وزابی اعزل عر ار. و بان پدیدآر شکست اثآنگلیس، ا

 شود. نگلیسی مىالگر اشغای اهبی تسلیم نیروام عر1882سپتمبر  15 تأریخگردد و به می قطعی 

ری طر جلوگیاکمه کند و به خامح انش راراو یبی احمد عرا است تاهره تصمیم گرفته انگلیس در قا، مایارن همین امق

ندهی ازماشود که در س به کسی نگریسته مىامثنی به افغالدین ال ا،  سید جمن در هندانالی مسلماحتمای از شورش ها

م ایاهمین رود و حتی محمد عبده هم درمی ب او به حسان از پیروابی احمد عرا رد وانقش د اشابی پاشورش عر

                                                           

 6سید جمال الدین األفغانی ، ص ( نسب و زادگاه 10
 261( تقویم تطبیقی هزار و پانصد سالۀ  هجری قمری و میالدی ، ص 11
م ، استوار بر برخی منابع ، سفری به  1882(  قرین صواب به جهتی می گویم که سید جمال الدین ، مقارن همین ایام ، یعنی اواخر سال 12

است و شاید مجددا به هند برگشته باشد ومدت اندکی را در آن سرزمین سپری کرده باشد . یکی از  امریکا داشته است و بعدا به لندن درفته
لکته ه ککارنامه هایش در آن زمان ، همین سخنرانی در  البرت هال کلکته باشد؛ یا اینکه دراین روزگار اقامت در هند ، حینی که از حیدر آباد  ب

 ایراد نموده باشد.« تعلیم و تعلّم»میالدی،  بیانیه اش را  راجع  به   1882، تبعید  می گردد در نوامبر  سال 
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رو  ز همیناوست. امت اقالدین در محل ال انی شدنش وجود فوتوی سید جمایل زندز دالاگردد که یکی می نی ازند

ود، تبعید ب انگلیس هانوی و مرکز قدرت ابریت یتخت هندان پان زمآکلکته که در  الشرق هند یابه شملدین ال اسید جم

 شد.ازیر نظر بت سید، اهمه حرک اگردد تمی 

 کنند ومی نی او  دعوت به سخنراز ادر شهر خویش، مغتنم شمرده  او را، وجود کلکته« لالبرت ها»ن امتصدی ء  ابن

 ل نیست.احتماز انویسد، دور می وید اند جاطوری که پوه انگلیس هاو توسط انی اقطع سخنر

ی کشور هر اشود ت ده مىاز هند دازه خروج اجا نیافغالدین ال ا، به سید جماشابی پاز سرکوب قطعی شورش عراپس 

ی مر لندن ال سویس رهسپاناز  طریق کاکند و می ر اختیا او نیز سفر به غرب راب کند و انتخاپسندد، می که  ار

 اشاض پابه ری اس و نومیدی خویش راسر یامفصل و سر ۀمام ن1882مبر ل سویس در دساناه کاگردد و در توقفگ

بعید تی که حین تو مشکالخدیو مصر به وی،  اشا، عدم توجه توفیق پسونیامان فرازمابه سجع ان، رآفرستد و در می 

« ریاکیون»شدن طر کشته ام به خ1879چی، در سپتمبر اکرتی که در بندر مشکال اه با، همرز مصر متحمل شدها

 رود و به وطن خویش برمی به غرب  اینکه چرارد و ادمی ن اتفصیل بی اب ا، همه رن شدها، دست و گریببلادر ک

 :نویسدمی گردد چنین می ن

ر الب نلقار وفی اوالکبد الحلق شجی و فی العین قذی وفی الی بلدی، وفی اذهب انی لو امری و علمت اوترویت فی »

ی و یئن علی ویتوجع ل قصصت قصتی  وکشفت عن غصتی، اذاهله وکلهم مسلمون، من اجد فیه بین ا بنی، الاصا امم

عیة او ناذافیة واعقول ص اد فیهلی بالاحتین الرالی الیدین خان کنت صفر اذهب وان ابی ...فعزمت اسف علی مصای

« فرنج....الالی بلد ابی اهو سبب ذه المشرق و هدافی دم آبن ایجری علی اص علیهم مقافئدة رفیقة حتی اوقلوب شفیقة و

13 

ن ازیت و قلب سواز شکای پر الود و صداشک ان اچشم اب -گر به وطن خود بر گردم انستم که امی دندیشیدم اخود اب»

 از هم کسی را، بزگو کنمابن ای شابر اری خود اه ناستاین داگر من ا، ندان امسلموجودی که همه  اب انجآدر  -

سرزمین  هب لی تصمیم گرفتماپول و دست خ شتناحتی بدون د ء  از همدردی بکند، بنابرانسبت به من  که فتاهم یانخو

 ناستاد انهآ من به ات  رنداد  محبتی زای پر اه و دل اشنو یاه و گوش لماس  ریافکان آمردم  فرت کنم کهایی مساه

ل ایمابشر چگونه پ شود و حقوق ر مىارفت اه نانسا اب در شرق چگونه م کهبگوی انهآیم و به انم ز گواب اخودم ر

 « د فرنگ...ست سبب رفتن من به بالاین ا گردد ومی 

م 1882ل امبر ساکلکته در نو« لالبرت ها»در  اش رانیه ابیست که سید این انب اینجا، نظر الایل بدال اترتیب ب به هر

ن گونه آگویند  و نه  مى 1872ل اس کتر سید مخدوم رهیناد هی واد خسرو شاستا ن طوری کهآ، نه ستاد کرده ایرا

م 1883ل اسمه حبیبی ن گونه که عالآید هم نه اشکنند و می م تسجیل 1879 اسم رشتیاوید و مرحوم سید قاند جاکه پوه

 نویسد. می 

سید  نیان سخنراگن شنوندا، در میدازآ ملکالابوا انموال حضوربل بحث اق ۀ، نقطویداند جان پوهادرواش ۀدر نبشت اما

هی و سید مخدوم ام )خسرو ش1872ر نظراشت هر چهانظرد در است که بال کلکته البرت هانی در افغالدین ال اجم

 شد.ابمی دقیق نم( 1882نب )اینجامه حبیبی( و نظر )عال م 1883 وید(ام )پروفیسور ج1879رهین( 

                                                           

 126تأریخی ، ص  –( نامه ها و اسناد سیاسی 13 
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قمری یعنی  1305ل الحجه ساست که در ذواشته ا، به قلم خودش نگدازآم لکالابو اکه  شداب دقیق نمىین دلیل ابه 

فته ا، تولد نیتأریخن آدر   صال  اد ، ازآم لکالابو ا، یتار رواهر چهشت ادر نظرد اب ء  ا، بنستافته ادی تولد یمیال1888

 دهد. اگوش فر نی سید هماسخنرشد و محصل و به ان بانوجوی که است؛ چه جا

مکرمه تولد شده  ۀ، در مکدیمیال1888ل اد، در سازآم لکالابوایم که انیز بیفز ات راین معلوماگر ابه خصوص   

نشمندش اه پدر داهمرلدین، ال ات سید جماز وفال بعد ادی یعنی یک سمیال1898ل است، نه در سرزمین هند و در سا

 ،مکرمه ۀز مکاز عودت ام بعد لکالابو ارد که اصحت د مسأله، فقط همین ستامده آن الدین، به هندوستامولوی خیر

ز ال قبل الدین هم یک سال افگندند و سید جمامت اقا، رحل پدر در کلکته اه با، همرله بوداسزده ای –ده لی که ادر ح

 .فته بودایت انبول وفاستادر د، ان رویدآ

ل  و لهالا شت، مثلادبرعهده  رایی که مسئولیت آنامه هاهنا، در مدازآ انموش کرد که موالاید فرانب ایک نکته ر اما

  14سپرد.می نشر، به  الدین رال ار سید جمافکار و اثآپ هند، اغ چلبالا

 ۀرم  مجلاچه ۀراهجری خورشیدی در شم 1379ل ان ساش که در زمستاله ادر بخش دوم مقوید اند جان پوهادرواش

و  شاله ان مقایاست؛ در پاپ رسیده ا، به چند رسول رهین، در کشور سویدناپوهی برونمرزی، به مسئولیت اناریآ

می « وریادای» ن فرعیاتحت عنو  -ست الدین ال اد خلیلی در مورد سید جماستا ۀکه سرود -م از حسن ختاقبل 

 رد:انگ

یی اطبامحیط طبد استادی خدمت اعتما امور سرور گویادیب ناق اتفا ابن تحصیل ال پیش در دوراند ساو ه اپنج» 

م انجای اه برالدین شاصرامر نابر  اکه بن انی رافغالدین ال اسید جم ۀماد گذرناستا؛ ندهادم ماکه به ی انجا اتبودیم 

 اآن ردی اعتما ان گویادروا. شدان دان نشاضرا، به حیی رسیده  بوداطبابه دست مرحوم  طبزه ادر و تاموریتی صأم

  15ست. ات هم نشر شده اورت در مطبوعـسپان پـیاعکس  رمود.ـق فـورت تصدیـسپاپن آلت اصا، بر ظهـحمال

ن اگنندا، به خواز موضوع راشت اید برداست و شا، نه نموده وری خود تبصرهاداین یاوید، بر اند جامرحوم پوه

ید، همه آمی یش برایر نبشته هاز سایی، طوری که اطباد محیط طباستاین شکی نیست که ا در اما، شدار نموده باگذاو

ری ادی  و بیدابآسد الدین ال اسید جم»ب ارو به کت ز همینالدین بود؛ ال ابت نمودن سید جمانی ثایراو، ا« هّم و غم»

ن تبصره اکنیم و سپس بر  جعه مىا، مرستاده اتذکر د اسپورت سید راپن استاکه دن مرحوم آثر ا« مشرق زمین

 ست :امده آشده،  داب یاییم. در کتانممی 

غفلت  امد و بی خبری یآبل پیش اکمبول به سالاز ای سید اه ناستخوال انتقاکه موضوع  16ش 1326ل ادر س» 

 ناستخواتعیین سرنوشت ی ابرسی و جدی اسام اقدادر  ان که دست دولت وقت رادب تهرامی علم و ال ناز رجابرخی 

                                                           

هجری خورشیدی، در برخی  1385بعد از اینکه  در آخرین روز های سال «  سید جمال الدین افغانی و نخبگان افغانستان» ( مقالۀ 14 
هموطنان در  اروپا  و امریکا، اقبال نشر یافت؛ هموطن ارجمند و فرهیخته ای چند جلد کتاب راجع به سید افغانی ، جهت  از سایت های انترنیتی

 نبشتۀ شادروان سید قاسم رشتیا ، چاپ مؤسسه ء بیهقی« سید جمال الدین افغانی و افغانستان» مطالعه برایم فرستاد که در جمله کتاب ارزشمند 
اثر یاد شده اش به  حضور ابو  51شمسی، هم بود. با مطالعه آن کتاب ؛ متوجه شدم  که شادروان رشتیا هم در صفحۀ  هجری 1355در سال 

کتابش در  124الکالم آزاد،  در میان شنوندگان  سخنرانی سید در البرت هال کلکته اشاره نموده و خوشبختانه مأخذ این نقل قول را در صفحۀ 
، ذکر کرده است و شاید شادروان استاد  -140چاپ دهلی صفحۀ  1922سال  –مجلۀ معارف و مجلۀ  الهالل « ذفهرست حواشی و مآخ» بخش 

ه ، پی گان به آن  اشتباجاوید ، از اثر  شادروان سید قاسم رشتیا، استفاده کرده باشد . به هرترتیب با دالیلی که در متن  ارائه گردید، خوانند
حضور موالنا آزاد در جمله شنوندگان سخنرانی سید جمال الدین  افغانی ،  درالبرت هال کلکته، حرف استاد جاوید خواهند برد ، یعنی در مورد 

 ، مرحوم رشتیا و هرکسی همچو ادعا داشته باشد،  صحت ندارد.

 
  6هجری خورشیدی ، ص  1379آریانای برونمرزی ، زمستان سال   4(  شمارۀ 15 

هجری خورشیدی از استانبول حرکت داده شد  1323هجری خورشیدی است ؛ زیرا تابوت  سید در آغاز برج  جدی  1323(  دقیقتر سال   16
هجری خورشیدی در محوطۀ  پوهنتون کابل که در  1323جدی سال  9و از  طریق بغداد، کراچی و پشاور؛ سرانجام به کابل رسید و به تأریخ 

را که استاد محیط  طباطبایی به آن اشاره  کرده است یا  1326گردید، به خاک سپرده شد . بناء سال یاد می« ار الفنون کابلد»آن زمان به نام  
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ئب و تفطن و به کمک برخی از روی حدس صامدم. آگزیر در صدد تحقیق موضوع برای سید سست کرده بود؛ ناه

معلوم ان ۀین گنجیناجوی و  ؛  در جستدیمی دفتر نخست وزیری شنیده بودمرمند قاوثیق حضور کز مرحوم این که اقر

ی به دست اجعه کردم و نتیجه الضرب دوم مرامین ارشد امجلس شوری و فرزند  ۀیندای مهدوی نماقآب ابه جن

، حدس شتندادر بزرگ  حضور دابر ۀنان روز در خان مرحوم که همآب دکتر یحیی مهدوی پسر دیگر اوردم. جنانی

ز ای درال هان که سارتی مرحوم جد شاتر تجاد و دفاسنای متعدد ان صندوق هاست منظور در میازدند که ممکن 

. چون حسن نیت قبول زحمت کردند ا  فت و شخصان جست و یا، بتوستانده ای دربسته، مانه هادر صندوقخست ا

یر ان، سآنب بود و در پی اینجاق سید که منظور اوراکیف و  ،ولین صندوقی که گشوده شدا، سر ر بودامل درکاک

ر و بود دادر شده بود و توی کیف دستی اص« وینه»ز اکه  او را ۀخرین تذکرآمد. صورت آو به دست اد و کتب اسنا

وید انی و جافغاعر اش ا( بر سرور گوی1327) لان به ساتهرن در آو عین فت ار یانتشا ا  بعدن مصور اتهر ۀمجل

ر که بزرگترین الغفادی حسن و شیخ عبدادر علیگر بر دکتر ه 1329ل ادر س نی وافغانشجوی اف( د -ویداند جاپوه)

می اگرد قدیم شاش 17در مغربیالقابر شیخ عبد 1331ل او در سلدین بود ال اقف بر سرگذشت سید جمان هندی وامسلم

 18د ملحق گشت. اسنا ۀره )به( مجموعادوب 1340ل اشت و در ساسید در دمشق عرضه د

ست که من انده اپ رساخویش به چ ۀد شداثر یا 231و  230ت ادر صفح اد راسناین ای افوتوهیی اطباد محیط طباستا

 هم کرد.ادرج خون، انندگاخو ۀحظجهت مال راآنله، این رسای اهم در بخش پیوست ه

ن آست که در ادر شده ام ص1889ل ادر س انان در ویایراز دفتر قونسلی است که اتصویر نخستین، تذکره مروری 

 ،ستاشته انگ« لحسینیا لدینال اشیخ جم»ی خویش امضا، در شای قبلی ای هامضاهمه ف لدین برخالال اسید جم

ینکه امعمول نیست. مثل  اهء امضاست که چنین چیزی در اده اد رای خویش قرامضاجزء  ار« شیخ»ه یعنی کلم

جزء  ار «پروفیسور» ۀژا، ویندانممى ءامضا مجددی حینی که هللاپروفیسور صبغت  ای نیالدین ربا ناپروفیسور بره

 هللایت آ  اید و یایش بیفزامضابر  ار« ماما» ۀمی کند کلم ءامضام خمینی وقتی که اما ار دهند؛ یای خویش قرامضا

عمولی ست غیر ماری افه کند که کاضانیز   ار« ولی فقیه»  او ی« هللایت آ»ی خویش لقب امضای در امنه اسید علی خ

ر دهد ای خویش قرامضاجزء  ار« داستا» ۀژاد بگوید و واستاخود  ا، خود رییاطباطبد محمد محیط استاخود  او ی

!!!. 

ن ان به زبآست. متن ادر شده ادر مصر ص« نایراشهبندریه دولت علیه ش اب»ز است که اتصویر دوم تذکره مروری 

لی الدین متوجه ال المحترم جمالسید ا: » ستاشته شده ان به عربی نگآمل ام حای ناست و در جانی اترکی عثم

                                                           

هجری خورشیدی نگاشته است، شاید  1355اشتباه چاپی است و یا اینکه چون استاد محیط مقالۀ  باال را سال ها بعد از آن رویداد یعنی در سال 
 قال تابوت را از یاد برده باشد. وهللا أعلم بالصواب.تأریخ دقیق انت

 
م در الذقیه شام یا سوریه امروزی است .  جد بزرگش یوسف مفتی  بزرگ مذهب احناف در تونس  1867( عبد القادر  المغربی  متولد سال 17

تولد شده است.  در دوران دانشجویی در به شمار می رفت.  خانواده اش از مغرب عربی به مشرق عربی  هجرت کردند  و او در الذقیه 
آمد آشنا شد  و طوری که خودش در اثر خود طرابلس  با نام سید جمال الدین افغانی از طریق نشریه العروة الوثقی که از پاریس به لبنان می

کرد  و نخسین کسی است را  بازنگاری میشود ، با رسیدن هر شماره  العروة  الوثقی آن یادآور می« ذکریات وأحادیث –جمال الدین األفغانی »
 که  مجموعه کامل  العروة الوثقی را در جهان عرب به چاپ آماده کرده است . در ایام حضور سید جمال الدین در استانبول به دیدار سید در

 استانبول مشرف شده است  و سپس  دوستی اش را با  شیخ محمد عبده ادامه داده است.
ی  در ادبیات عربی ید طولی داشت او که استاد ادبیات عربی در پوهنتون سوریه بود ، هم چنان در مجامع لغوی یا فرهنگستان عبد القادر المغرب

م   1956جون  7رود که در های زبان عربی مصر و عراق نیز عضویت داشت. او آخرین شاگرد مستقیم سید جمال الدن افغانی به شمار می
 پس از رحلت استادش  وفات یافت.تقریبا بعد از  شصت سال  

 252و  251( سید جمال الدین اسد آبادی و بیداری مشرق زمین ، صفحات 18
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شته انگن چنین آصدور  تأریخی مهر، الان بایاپ ست و درانبول استا  ۀلدین روندال ای محترم جماقآیعنی « مبولسالا

 هجری قمری.1288ل اولی سالادی اجم 13یعنی روز شنبه « 1288ولی الادی اجم 13لسبت افی یوم : »ستاشده 

 زم:اپردمی ن آن ارد که به بیال داشکامه، چند این گذرناثبت شده در  تأریخ

مند نشاثر دو دا« دیهجری قمری و میال ۀلانصد سار و پاتقویم تطبیقی هز»رزشمند ادقیق و  یالنمابه رویت س -1

ست، نه روز اقمری، روز دوشنبه  1288ل اولی سالادی ا، سیزدهم جمهلرارد مادواوستفیلد و  ند وانی؛ فردنالما

 کشور ست  و درام 1871ی جوال 19 ابر با، برر شنبهاقمری روز چه 1288ل اولی سالادی اول جما ا! زیرشنبه

ل ، به جهت عدم رویت هالهامز اغآگر در ا، ی قمری بوداه هاب ماتقویم به حسن، ادورن آمی مثل مصر که در سالا

 !ه کننداشتباه ال بود که در سیزدهم ماکردند، محمی ه اشتبا

نبول در مورد استالفنون ارانیه در داد بیایراز اهجری قمری، بعد  1288ل از محرم ساغآلدین در ال اسید جم -2

 13ه و ام 4 اتقریب ء  ا، بنستان مشهور آن استاست که داج شده اخرانبول استاز انی اعثمن امر سلطابه « صنعت»

ز محرم الدین ال ادهد سید جممی ن ای نشتأریخی ادهالی که رویدانبول می رود؛ در حاستاره به او دوبا ا، چرروز بعد

ن مدت آهره زندگی کرده و در ام  در ق1879گست ا ات 1871رچ ام  اهجری قمری ی 1296ن ارمض ات 1288ل اس

ز ای، نا، خلیفه عثملحمید دومان عبدای پسین عمر که به دعوت سلطال هامگر در س ست،انبول نرفته استاهرگز به 

 نبول گردید.استار ارهسپلندن 

گردد و می هره ارد  قاهجری قمری و1286ل از هند در سفر نخستینش در ساوقتی که لدین ال ان سید جماهمچن -3

 ء  اشود؛  بنمی نبول استار اهره رهسپاز قامه اسپورت و گذرناپم ا، سپس بدون کدکندمی ن شهر درنگ آچهل روز در 

 !مه سفر کندام گذرنازهم بدون کداشت، باد انبول راستاگر شوق سفر به انست اتومیر هم این با

بر ادر برموصوف  ۀرقایم فلدین و عالال اجمسید ت امشخصن امرو در بی ۀلب دیگر در همین ورقایک حرف ج -4

« کوسه»ن ریش بلند آ انی بافغالدین ال اوت کنند که سید جمان خود قضانندگاخو« کوسه»ست انوشته شده « ریش»

 بود؟!

 ۀعن شخص تبآین نمی کند که الت به ، دالم یک شخصاسپورت به نا، به نظر من صدور پین همه تفصیلاوجود  اب

می  ،نی بودن سیدافغالت به لدین هم دالال انی سید جمایراسپورت اپ مسألههمین ه من از دیدگا. حتی شدان کشور بآ

ورت به سپالی که صدور پاح در« هالدین شاصر امر نابه  ابن» :گوید وید مىاد جاستا او. زیرانی بودن ایرابه  ا، تکند

 ابخش قونسلی ی اسپورت یاصدور پ ۀراداشد که ار باک ی دراده العامر فوق اینکه ا، مگر رداضرورت نده ادشامر پا

 . نند در زمینه تصمیم بگیرندارجه نتواوزیر خ ارجه یارت خات وزاتشریف

 گرفت؟! می ن صورت ایرادر ه ادشامر پابه   اسپورت هاصدور همه پمگر 

مد ای حاقآمر ا، به نانستافغامور ان ملل متحد در ازماقبلی س ۀیندا، نمهیمیاخضر برای ان برانستافغال در امث ۀبه گون

وزیر  حیتز سطح تصمیم  و صالادر گردید که انی صافغاسی اسپورت سیا، پکرزی، رئیس جمهور پیشین کشور

ل ارجی بود، سید جماخ« هیمیابر»د.  چون بو الامور قونسلی، باست اصلی ریا ۀوظیف ایت ارئیس تشریف ایرجه اخ

ر ن من دانهم به گمآ، گرددمی در اسپورت صایش پا، برراجاه قالدین شاصرامر نابه  ء  ا، بنستا نافغالدین هم چون ا

مین اج محمد حسن اح اه بابه سن پترزبورگ همر اروسه اکره بالدین جهت مذال است که  سید جماط  سفری ارتبا



  
 

 

 10از 9

 اه ی تقریب وحدت نظر روساو برپذیرفت  انگلیسها ارزه باطر مبابه خ این سفر را 19م گردید و سید اعزالضرب ا

ودت ـز عاد ـ، بعلضربامین اج محمد حسن الحایش به امه هاد که در نادم انجایی هم الیت ها، فعناناشرق و مسلم اب

 20ست. اره شده اشان آه به رنداز نگای اه ـلامق رد و درای دـتاراشا، نایراه  ـذکر بـلار ـخیا

ن ایرا، به نهاستآز ا انند سید راینکه بتواطر ان به خانیایرارد که اهم وجود د دیگر نهاگرچه یک نظر غیر خوشبینا

 ار اضان تقآترکیه  امارد، اتسلیم دن ایرابه  اترکیه موصوف ر اتدر کردند اصی امه ایش گذرنا، برکنند راحضا

علم. ا هللادهد. ومی ن تسلیم ایرانب ا، به جردان، شکی ندانی بودن شایراکه ترکیه در  ادیگری رند تن پذیرد و چمی ن

21  

به  ،سپورت یک کشور، به هیچ وجهاشتن پایست عرض کرد که دایک قضیه پذیرفته شده ب ۀبا، به مثبه هر ترتیب

نی اکستای پاسپورت هاپ ان بانستافغان ارگراز کار تن اهز اه گردد. دهمی ن کشور محسوب نآبعیت اشتن تای دامعن

د در ان  جهاکثر رهبراکنند و می ر ارس زندگی و کاخلیج ف ۀی حوزاهن سعودی و کشوراعربستهی ادر کشور ش

 ن سعودی بودند.اسپورت عربستای پاران، دانستافغارتش سرخ بر ال اشغای هجوم و ال هاس

جلد  اده ه ،هیادرشان و نا خهللان اماد عهد اسنان ا، در میرج ان در خانستافغاسی ای سیایندگی هادر نم ا  من شخص

ی اسپورت هایی که پان هافغا است و یادر شده ان صافغارجی غیر اع خاتبای ام  که براهده کرده امش اسپورت راپ

ب در این کتاخر آدر  ان جمله رآز ایی اند که نمونه هانی گرفته افغاسپورت اند و در عوض پاورده آ ان رارجی شاخ

 هم کرد.ادرج خو« اپیوست ه»بخش 

رد رت کاشابل اقت هند در کؤخله در حکومت مامور دا سندی وزیر هللاعبید  انن به موالال می توامث ۀگون ز جمله بها

روسیه  به« ر هنداحرا» ۀز جملانش از همفکراچند تن  اب ستاخو که مى ن حینیا خهللان اماهی ادشاکه در عهد پ

ن ا  خهللان امامیر  ان  ایی که در زماسپورت هاو حتی در پ 22در گردید انی صافغاسپورت اپن ای شا، برسفر کند

 :ستادرج « تایاهد»ن ات تحت عنواراین عبان ، آنخست  ۀ، در صفحستادر شده اص

 رهاداز اسپورت( اپورط )پامه پسام ناعد نظاقوبق اشند مطاشته باد ارج رال رفتن خاخله دولت که خیاص داشخا» 

 نند.اتومی صل نموده رفته احپورط الی پساکوتو

مه مخصوص ام ناعد نظابق قوا، مطیند(ابنم) یندابه نم انیه رافغا ۀمستقل ۀمدن دولت علیآل ارجه که خیاص خاشخا

ولت خل داشته داصل داح ،پورطاموصوف پس ۀنانه و قونسل خارت خاز سفانیه، افغانه ارت و قونسل خاپورط سفاپس

 «نند.اتومی نیه شده افغا ۀمستقل ۀعلی

ن سفر ایرابه  ستاخو ل کسی که مىامث ۀمر معمول بود و به گوناین ا ایر کشورهان و سایران  در ازمن آدر  ء  ابن

ی ان، به هیچ وجه به معسپورت یک کشوراشتن پارو د نمیز ها، کردمی خذ انی ایرامه اگذرن ایسپورت ایست پا، بکند

                                                           

قمری، آن گونه که در تذکره مرور  صادر شده  1288هجری قمری به وقوع پیوسته است ، نه در سال  1304(  البته  این سفر در سال   19
 د.آیبر می« باش  شهبندریه ایران در مصر»از 
 سید جمال الدین در آیینۀ نامه ها و آثار خودش، در همین  کتاب مراجعه شود.« ایرانی نبودن » ( به مقالۀ 20
حاج شیخ  -2میرزا آقا خان کرمانی  -1چنین درج کرده است: « تأریخ بیداری ایرانیان»اسمای آن سه تن را ناظم االسالم کرمانی درکتابش ( 21

میرزا حسن خان خیبر الملک، ایشان به جرم همفکری با سید جمال الدین افغانی و بودن از دوستان میرزا رضای کرمانی ، قاتل  -3 احمد روحی
 قمری، اعدام گردیدند. 1314صفر المظفر سال  6ناصر الدین شاه قاجار، در 

 
هجری خورشیدی،  1317داد موالنا عبید هللا سندی تا سال ن می( در آرشیف سفارت افغانستان در قاهره  اینجانب به اسنادی برخوردم که نشا22

م  1923م  که کابل را به قصد روسیه ترک گفت و سپس در سال   1922کرد. یعنی از سال در همه سفرهایش از پاسپورت افغانی استفاده می
سال دارای پاسپورت افغانی  15گردید؛  یعنی بیش از م که رهسپار هند بریتانوی  1938به ترکیه رفت  و بعد ها به حجاز  سفر کرد تا سال 

را  شبود  و  نمایندگی های سیاسی افغانستان در قاهره ، حجاز و مسکو  با  وجودی که  می دا نستند او  یک تفر هندوستانی است  ،اما پاسپورت
 کردند   و باوی همکاری می نمودند.تمدید می
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، به نیافغالدین ال ای سید جمابر - نآدر صورت صحت  - نیایراسورت اشدن پدر او صشد اب ن کشور نمىآبعیت ات

 نی، نیست!افغانی بودن سید ایرای ابه معنهیچ وجه 

 

 پایان قسمت دوم

 ادامه دارد

 

 قسمت اول این مطلب عالی را به کمک لینک ذیل مطالعه فرمائید:

http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/Khosti_L/l_khosti_s_jamaludin_afgh_w_no
khbagan_afghanistan_01.pdf 
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