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، استم( 1984 -1910لحی حبیبی )مه عبدا، عالاشتهلدین نگال ان که در مورد سید جمانستافغان دیگر اگاز نخبیکتن 

در  1مروزاز ال قبل اس 30که « انیفغالالدین ال اسید جماه دگانسب و ز»ام رد به نارزشمندی داب امه حبیبی کتعال

 .استن، پیگیری نشده از طرف هموطناد حبیبی استات مفید ا، تحقیقمتأسفانهست و اپ رسیده ابل به چاک

مورد سید  ر درای نخستین بابر ار اه ین حرفا، انز هموطنادی ازی ۀید عدارد و شاهمیتی که داطر اب به خاین کتا

به  ء  اند، بننابشنوند و بخون انستافغاو تحقیق در ان عرصه پژوهش ز پیشکسوتان یک تن از زبانی، افغالدین ال اجم

 .کنممی ره اشا، استشته اند حبیبی نگانچه پوهآز ابرخی 

دونهی »شت و در انی شهرت دان به همدامت در همداقاسید علی پدر سید صفدر به سبب »عالمه حبیبی می نگارد: 

  33ص « استن مشهور اه همدارت شام زیاست که به ناکنر مدفون « پشد

                                                           

حبیبی در سال الحی دی نگارش یافته و کتاب استاد عبدهجری خورشی 1385( اشاره به اینکه  این نبشته ، برای نخستین بار ، در سال 1 
 هـ . ش از طرف مؤسسۀ بیهقی در کابل، به چاپ رسیده است . 1355
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 6از 2

ن اسرمش پاعمالدین و بنی ال ا، پدر سید جمان سید صفدرلی میای فیودابت هاز رقاش ادشده اثر یاند حبیبی در اپوه

ی اهاتبه روس« پشد»ادی کنر و ز بطن واه و سید صفدر آمدلب ان سید نظیف غاپسر»گوید:  سید نظیف حرف زده مى

عه یی به قلا نجآ، پس نشسته بود...و در اردم داد( ناباسد ایعنی یی که شیرگړ)ا، جادی کنر سفلیخرین جنوب وآر اکن

ین اک امهابه همین ناد بال ز جالاکیلومتر  50صله اف ا کنون هم شیرگړ و صفدری بهتاد که نه ابن« صفدری»م خود ان

 42 ص «م بود1838ق 1254ال لدین در سال اند و همین قریه در شیرگړ، مولد سید جما

ان ن بود، حکمراکبر خاد وزیر امام سید صفدر که داعماز بنی ا  اچارد که سید محمود پان می نگاند حبیبی همچناپوه 

ل عمری اورده شد که سید جمآبل  ابه ک 1844ال در حدود سنش افرزند و دودما باو . سید صفدر رقیب مطلق کنر شد

  43 ص .اشتلگی نداس 7و  6ز ابیش 

نی افغا شد که یک محققاید نخستین تصریحی باکند که شمی ره اشای اش به نکته اب پژوهشی اند حبیبی در کتاپوه

 2رد.ادمی ن ابی آن راند حبیبی ادر سطح بلندی چون  پوه

ر و اه  قندهاز رال خود اد و والا اری به نیت حج بایس درباز دسات ای نجاسید صفدر ...بر» :گوید مىد حبیبی استا

الدین شرف  ضی میراق ۀدانواخ ان باد همدابآسد ادر  انجآز افت و ام هشتم و مشهد شتامارت ازیات به هر

 43ص .« شتایی داشنآبقه ان سانیاهمد اپدرش سید علی ب ابت کرد، زیراخویشی و سکونت و قرحسینی...

 استاد حبیبی می افزاید :

د اباسد ادری سید در امارب ناقا، مریم و دیگر ( و طیبه بیگمق1296) ادر سید، متوفا برهللانچه لوح مرقد مسیح آ»

 اگی صدهادنوای خاه و وصلت ایر چنین هجرت هانظ اشند که ماو بادر ان و براهراب همین خواعقاز انده ، ان ماهمد

 43ص « انیم.تومی ده ان دانش ا در طول تأریخنی رایرانی و افغان انداخ

 نویسد: پوهاند حبیبی ، همچنان می 

ده انواخ ابوده و ب انجاده و مدتی در افتان اهش به همدارت حرمین ، راه زیار لدین درال  اسید علی جد سید جم»  

 47ص .« استشته ا( هم داید وصلتیو شایی )شنانی  اد همداباسد ات اداس

 شود. مىن مشهور اه همدانی و شا، به همدکندمی که به کنر عودت سید علی وقتی 

حمد ل و شیرگړ گل ملجالا، شیرگړ عبد به سه حصه: شیرگړ شیرگړ» می گوید: « شیرگړ» ۀراد حبیبی در باستا

 48ص  « ست امه الی کامربوط ولسو الاست که حاتقسیم شده 

 51  ص« میشدوقت جزو کنر شمرده  الدین، درآنل اد( مولد سید جمابآسدشیرگړ )ا»همچنان استاد حبیبی گفته است: 

 1927ل ان درسادر خاز محمد ناکه « لدینال ار سید جماثا »ب ار مولف کتالغفاضی عبد از قاد حبیبی به نقل استا

ه ب گفتان در جوادر خاست ، نالدین پرسیده ال اه سید جمادگاریس بود ، درمورد زادی ، حینی که موصوف در پمیال

ست ایی ام جان« شیرگده»ست ات مخصوص ادای سکونت سان که برانستافغاکنر در  ۀقه  موجوددر عال» ست : ا

 ت.سانوشته شده آن، شیرگده ردوی ای مالاست که شیرگړ پشتو به اوری آدابل یاق - 54ص « د ، می دهداباسد امعنی 

                                                           

اسناد و مدارک چاپ نشده در » ها را بعد از نشر کتاب مهم و مفید ( اما بایست در این پینوشت تصریح کنم که عالمه حبیبی این حرف2 
از طرف دانشگاه تهران به چاپ رسید ، بیان کرده است ، نه قبل هجری شمسی  1342که در سال « مورد سید جمال الدین مشهور به افغانی

 از آن  و شاید مشاهده  و مطالعۀ عمیق آن همه اسناد ، باعث شده باشد تا نظریات پژوهشی عالمه حبیبی با دیگران فرق داشته باشد.

 



  
 

 

 6از 3

ن  اغربی ان عربی و ترکی و  یاگرداست ، ولی سید چون به شالدین ال اه  سید جمادگاگوید : شیرگړ، زمی د حبیبی استا

ی اج ینان اناست که دری زبادش همین شیرگړ است ، مران انستافغاد کنر اباسد ان می گفت که مولد من انیایرا  ای

م  به مه ، مرداحی کنر و کاین نوام  ادر تم ا. زیرستانده اقی ماب آنم  پشتوی اکنون فقط  ناند و اد  گفته اباسد ا  ار

 ست.اد  فقط  ترجمه  شیر گړ پشتو اباسد ایند  و انم مىن پشتو تکلم ازب

 نویسد:پوهاند حبیبی می 

ت ساور نکردنی اقع  بالوات  فی ا، فرضیاهادعاین امه محمد قزوینی نیز گوید که ن عالایراصر ار معامدامحقق ن» 

ین خصوص منتشر اله یی در ال قبل رساو چند ساو معرفی کرده  ۀداهر زاخو اد  که خود  راباسد الی اهاز اکه  یکی 

 56ص  «  ست.ایک بر شمرده   ا، یکاد هستندباسد ابه عقیده خود که هنوز در  او رۀ ادانوای خاعضاست و اخته اس

 کند:حبیبی  بر این حرف قزوینی چنین تبصره می 

 «ی بی دلیل صرف نظر کرد..اهادعاز اید ان ، باینگونه نظر محققاوجود  اب» 

ل اسید جم  ۀداهر زام خوان به  نا خهللالطف   امیرز ابی رانساید که سلسله آمی ند حبیبی بر اب پوهاکت ۀلعاز مطا

ید امه حبیبی شد عالاستا، گر صریحتر حرف بزنما، پذیردمی ن ا، همه رد حبیبیاستاست، الدین  به  نشر سپرده  ا

 ست و حرفالدین نزدیکتر ال ان در مورد سید جمانیایرای ادعا  ایش باهشد که حرفان پژوهشگری بافغانخستین 

 ر .استواتحقیق و پژوهش  ۀهم  بر نتیج یشاه

 گوید: استاد حبیبی مى

د اباسد ادری سید در امان ناهراز سید صفدر و خواتر الامندرجه، ب ۀما در نسب نهللای لطف ادعال ا...در چنین ح» 

 در اخر سید رامترب اقای متعدد اهمهاتیب و نالدین مکال ارک سید جماد و مداسنادر  ان پذیرفت . ولی مان، نتواهمد

 60ص  «  ن کرد.ار نتوانکا  اجآننش  در اهراز وجود پدر و خوابینیم که می ن اد همداباسد ا

 گوید: استاد حبیبی با اشاره به این اسناد مى

ولی  .گرددمی ط استنبادرش اندر و پدر و برادر ان و ماهران و وجود خوانداین خا ابابت سید قر آنم از تماو  »...

 62 ص« ند.اب مجروح بداسباز اسببی  امجعول و ب ار امه هاین ناف منطق ، خالار بدبین گردیده و برکسی بسیگر ا

ل اپ  نشده در مورد سید جمارک چاد و مداسنا ۀمجموع»ب  مهم اکت ۀر در مقدمافشایرج اصغر مهدوی و ان ایاقا

 رند :انگمی « نی افغالدین مشهور به ا

ده بوده  ن متولد شایرانی . در افغا انی  بوده یایرا صالابند که وی این حقیقت دست یاند به انسته ان هنوز نتوامحقق» 

به خوبی روشن  این مطلب راست ، هنوز  اوری شده ارکی هم  که درین مجموعه  گردامد متأسفانهن. انستافغادر  ای

 اید که چرآل  پیش می این سؤاند ، اممی قی ناشکی بن، اد همداباسد ا اش باده انواو و خازد. گرچه  در پیوند اسمی ن

ست ، ات کنر معرفی کرده اداز سابلی و ان و کافغالی اهاز ان  یکی ا(  به عنو29ره ابق سند شما)مط اسید خود ر

رده جرت کان مهانستافغاز اید روزی کشف شود ، امکشوف نیست و ش اسید به عللی که بر م ۀدانوادر صورتی که خ

 3«ند.اد مسکن گزیده اباسد او در 

 

                                                           

 ( مجموعۀ اسناد و مدارک چاپ  نشده در مورد سید جمال الدین مشهور به افغانی 3 

 



  
 

 

 6از 4

 : ردنگااستاد حبیبی بالفاصله بعد از نقل این قول ، با صراحت می 

لد پسرش ، مواد کنرباسد از شیرگړ یعنی اق گذشته ذکر شد اورابر عللی که در  ارم که سید صفدر بنامن هم عقیده د»

 اه بشتا، درین شهر دانه همداکه پدرش سیدعلی شبقه یی ابر س ال خود هجرت کرد و بنایله و اع ا، بالدینل اسید جم

 65ص « ار نموده اندختیاو سکونت ابت و خویشی کرده قرادی باسد ات اداس

مه ثر تحقیقی عالا، ایندفرممی حظه ن عزیر مالاگانندطوری که خو« انیفغالالدین ال اه سید جمادگانسب و ز»اب کت

« انیفغابهترین تحقیق » رد.ای دازه ای تاست که حرف هالدین ال اجع به سید جمانی رافغا، بهترین تحقیق حبیبی

ر و اک ۀکثر ثمرا،  ان به نشر رسیده استنستافغانی، در افغالدین ال انچه در مورد سید جماگویم که می ین ای ابر

 ست.ان انیایران و ا، ترکا، هندی هابه خصوص مصری ها، رجی هاپژوهش خ

ل اکم کنر در یکصد و چند ساب محام سید به کتاعماد و بنی اجدام اکردن ن ای پیدابرد حبیبی حتی استالی که ادر ح

ست اته فادر کنر ی اسید ران کای نیاو قبرهاجعه نموده ، مراستن  ضبط و ثبت آ، در ات کنردای ساقبل  که ملکیت ه

ه ، بافتیامه می داد حبیبی اتسای اهگر پژوهشاست و  مشهور نبوده ادر مورد سید  گفته که  قبالا یی راو حرف ه

 .مدآمی ، به دست اه نیایراو  اه نافغای اهادعان امشترک می ۀن من، نقطاگم

 :رسم کهمی ین نتیجه اد حبیبی،  من به استای از حرف ها

 . چونارد، صحت نداننددمی لدین ال اه سید جمادگا، زآن را، اننستافغان در اغلب مؤرخاکنر که  «ادباسعد ا» -1

اد کنر بآدسعان نبشته،  آه سید در ادگاست و زاشته شده انگ ۀ سید در مصر، به قلم شیخ محمد عبدهمانخستین زندگین

 سدا یاریم که به معناشیرگړ د الی که ماشتند، درحاگذ« دابآ سعدا» ای رام منطقه ان هم نانستافغا، در استشده درج 

ن اتنسافغاری ارت مختاز تصدی وزاه هم حینی که بعد ادر شامحمد ن د نیست وابآسعد ا« جعل»ازی به ست و نیاد ابآ

 می پذیرد. آن را برد،می ریس به سر ادی در پمیال 1927ل ادر س

 .اند همدابآسد ا، نه استهدف همین شیرگړ  ،گوییممی دی ابآسد الدین ال اوقتی که سید جم ء  ابن

لرد علی ا»ۀ در مقدمم( 1886هجری قمری ) 1303ال ر در سابای نخستین که بر« د کنرابآسعد ا»ارد ن دامکا -2

«! دابآسعد ا»اشد، نه ب« دابآسد ا»شد و هدف شیخ محمد عبده اپی باه چاشتبا؛ افت، تسجیل یاپ بیروتچ« الدهریین

 کند!می ثبت « دابآ سعدا»ارخبالاج ام در سر1916ل ادر س ار« ناد همدابآ سدا»مه محمود طرزی ی که عالابه گونه 

پرسشی »ان تحت عنو التی راهجری خورشیدی، مق 1385ل ان ساهم در زمست« سرنوشت»ارز یت وزین و مباوبس

ر ی مطرح شده داز پرسش هاند که یکی الب به نشر رسا غهللاسدای اقآبه قلم « انیفغالدین ال اچند در مورد سید جم

 ین بود که : الت ان مقآ

کومت شود که ح مىشت و گفته اد در کنر وجود ندابآسعد ام ای به نال پیش، منطقه اشصت س است که تاقعیت اوا یآ»

 30غیر مستیقم  ۀبه گوناد حبیبی ستاو  4«شت؟اگذ« دابآسعد ا» ار« شیرگړ» ۀسم منطقا 1340ل ان در سانستافغا

  5ست.اده اداسخ ، پن پرسشآل قبل به اس

                                                           

ر  داده نشده  تغیی« آباد اسعد»به  « شیرگړ» بایست اینگونه تصحیح کرد که   -که شاید نام مستعار باشد  –( حرف آقای اسد هللا غالب را  4 
« چغه سرای » را گذاشته اند؛ اما مردم محل تا هنوز آن منطقه را « آباد اسعد» نام « چغان تپه»یا « چغه سرای»است؛ بل باالی منطقۀ 

م  1940سال قرین صحت گردد ، بایست یادآور شوم که شاید هدف آقای اسدهللا غالب، سال   60ویند. همچنان برای اینکه محاسبه می گ
 هـ . ش .  1340باشد، نه 

 ست.ا آموزشگاه سید جمال الدین« شیرگړ» زادگاه و « سدرگت»( دانشمند محترم سرمحقق عبد هللا بختانی خدمتگار به این باور است که  5 
 19د سید جمال الدین د  ژوندانه هدف ، ص  



  
 

 

 6از 5

« صلتیو»ال می رود که حتما، اد حبیبیستا ۀست و به گفتاده افتان الدین هم گذرش به همدال ان سید جمپدر کال -3   

 ست و در کنر هم مدفون.ان معروف اه همدام شاشد و در کنر به ناکرده ب انجآهم  در  

 ست.اج نموده ازدوا انجآن رفته و در اد همدابآسد ابه  ۀنوداخ ا، بالدینل ا، پدر سید جمسید صفدر -4

ی، اد حبیبستای از نبشته هاش که انی ایرا ۀز زوجا اند و یانی سید صفدر افغا ۀز زوجا  ایآ، ان سیدگادهر زاخو  -5

، ادرشیست ما، باشددرست باگردی سید در ش هللالطف  ای میرزادعاگر ا  اماگردد، می ط ناستنباصورت روشن به 

نی افغا ۀدختر زوج
6
 شد.اسید صفدر ب 

که   امه محمد قزوینی رست و حتی حرف عالار استوایل د و دالاسنار گونه نیست و بر اد حبیبی  شعاستا ۀنبشت  -6

به  آنرا، نآد حبیبی در تبصره بر استا، اننددا می ه  نیایران از زبالدین ال اسید جمان بودن فغادلیل بر  انهافغاکثر ا

 لاندن سید جما، درس خوانمدمی فق ناحبیبی مود استا اب انچه من خود رآ این همه،وجود ا، بپذیردمی مل ناصورت ک

ی اندیشه ها، اشت منبه بردا، فت فکری سید راثقا ، زیراستکز شیعی ایر مران و نجف و سا، تهرالدین در قزوین

ل اسید جم ایآ ا معلوم نیست کهینجاو در ارد ز دابیشتر نیدهد و مسأله به  پژوهش می عت تشکیل اهل سنت و جما

 ؟ا خیرست و یاهی کرده  ا، همرانیران اد همدابآسد ا به ال،  پدرش رالدین خرد سا

ل امد سید جاجداح قبور الوان و  ا خهللالطف   ازی میرزاشود که شجره سمی ین  اند حبیبی ای پوهاحرف ه ۀنتیج ء  ابن

ست ان انستافغالدین در کنر ال اد سید جماجدا ارد؛ بلکه قبورر نداعتباز سید صفدر تر االابالدین، دقیق نیست، یعنی 

 . استفته ات یاوف انجاست و در هماشته انی دایران رفته و همسر اد همدابآسد او سید صفدر به  

 مىئه اراسخ ار، پاخبالاج اسر ۀن جریدانندگاز طرف خوای محمود طرزی اضام  به تق1916ال ن ساه در هماهرگ

ام سید در عماید بنی اشالدین سپری نشده بود؛ ل ات سید جماز وفا، الس 19ز ان که  هنوز بیش ان زمآدر  وگردید 

؛ فتایمی سخ  ا، پاین نوع پرسش هاز ا اگرفت، بسمی و صورت ان انداو پژوهشی در مورد خبودند می ، زنده کنر

گر پژوهشگری است و ار تقدیر اوا، سزادم دانجهجری خورشیدی ا 1355ال در سمه حبیبی ری که عالاک اما

 ، بالاددمی مه ادا  اد حبیبی راستال قبل اس 30ر اشت و کادمی  ایبی راد حبستاحیت علمی و شّم قوی تحقیقی صال

در  آنراکه اخیر  ۀی سه دهامی هارآا، نمتأسفانهشد که می لدین  روشن ا الدر مورد سید جمات دیگری هم نکریب 

می ارآاناخیر، معلول همین در سه دهه  ارالدین ل اسید جمندک به ان،  توجه اتومی ، ورندآا دلیل می ستی هاهمه ک

 ن شمرد.انسنتافغای تحقیقی و پژوهشی در ارهای کاعد براهم نبودن جو مساو فر  اه

 ی پژوهشیارهاکان نستافغاست که در این نکته اره به اشاله ؛ این مقارش اف من در نگاهداز ارجمند یکی ا ۀننداخو

یر اد مستال ا، به گونه مثاستو شده ایی هم در مورد الغه هاست و حتی مبام شده انجالدین کمتر ال اجع  به سید جمار

ائه رانیچریه بدون  ۀ، در مقدماستپشتو ترجمه نموده ان رسی به زبان فاز  زبا  اسید ر« نیچریه»بریمن که سعید 

  7بود. ان فضل خامیر محمد ا، لومړی وزیر یعنی نخست وزیر الدینل است که : سید جماشته ا، نگسندی

                                                           

که نخستین رساله چاپ شده در مورد سید جمال الدین افغانی در افغانستان « نابغه عصر نوزدهم» اعظمی در رساله اش  ( غالم جیالنی 6 
در آن رساله؛ مادر سید از قوم  –هجری خورشیدی در کابل به چاپ رسیده است  1310سال قبل در سال  75زیرا  این رساله  -است  

 صافی کنر معرفی شده است.
کله چې امیر دوست محمد خان پاچا » آن آمده است  :   6نیچریه به زبان پشتو از آقای میر سعید بریمن ،  که در صفحۀ  ( ترجمۀ  7 

یعنی وقتی که امیر محمد افضل خان پادشاه .« شو ، نو سید جمال الدین په دغه وخت کې بیخي زلمی و ، د خپل لمړي وزیر په حیث وټاکه 
ه در آن وقت به کلی جوان بود  به حیث نخست وزیر  یا وزیر اول )صدر اعظم( خود انتخاب کرد. شاید آقای شد ، سید  جمال الدین را ک

 بریمن این موضوع را در کتابی خوانده باشد؛ اما به مأخذ  خود، اشاره نکرده است.



  
 

 

 6از 6

 یارها، کانیفغالدین ال اموشی شمع عمر سید جمالگرد خادهمین ساسبت یک صد و بل و کنر به مناکند در ک اخد

  8ن بهره ور گردند. آاز ی  سید اندیشه هاو ار فکان اقمندعال ا، تاشدم گرفته بانجای ازه اتحقیقی ت

 

 پایان قسمت پنجم

 ادامه دارد

 

 قبلی این مطلب را می توانید به کمک لینک های ذیل مطالعه فرمائید:قسمت های 

 قسمت اول

http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/Khosti_L/l_khosti_s_jamaludin_afgh_w_nokhbagan
_afghanistan_01.pdf 

 

 دومقسمت 

ww.arianafghanistan.com/UploadCenter/Khosti_L/l_khosti_s_jamaludin_afgh_w_nokhbaganhttp://w
_afghanistan_20.pdf 

 

 سومقسمت 
 

.pdf03http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/Khosti_L/l_khosti_s_jamalludin_afghan_ 
 

 قسمت چهارم
.pdf04sti_L/l_khosti_s_jamalludin_afghan_http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/Kho 

 

 

                                                           

چاپ (  بر آن افزوده شده و این ژه در حاضر بعد از نشر در سایت های انترنتی، بازنگری شده و یافته های جدیدی )به وی مقالۀ(  8 
 تصحیحاتی هم در آن، رونما گردیده است.
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http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/Khosti_L/l_khosti_s_jamaludin_afgh_w_nokhbagan_afghanistan_02.pdf
http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/Khosti_L/l_khosti_s_jamaludin_afgh_w_nokhbagan_afghanistan_02.pdf
http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/Khosti_L/l_khosti_s_jamalludin_afghan_03.pdf
http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/Khosti_L/l_khosti_s_jamalludin_afghan_04.pdf

