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 شده است، جریدۀ سراج یادآوریدر مطبوعات افغانستان، شاید کهنترین منبعی که از سید جمال الدین افغانی در آن 

هجری  1295سنبله  22االخبار به مدیریت شادروان محمود طرزی باشد. در شمارۀ سوم سال ششم آن جریده )

، راجع به سید جمال الدین افغانی 1م(، مقاله ای را که سلطان محمد خان کابلی 1916سپتمبر  13خورشیدی برابر با 

 به نشر رسیده است. به فارسی ترجمه نموده،« الهالل»از مجله 

بایست یادآوری نمایم که از مشهورترین ماهنامه های علمی و ادبی چاپ مصر است که « الهالل»در مورد مجلۀ 

م در قاهره تأسیس کرد و نخستین شماره اش 1892جرجی زیدان داستان نویس و مؤرخ مشهور عرب آنرا در سال 

هجری قمری، از چاپ برامد و تا زمان وفاتش یعنی سال  1310برابر با دهم صفر  1892در اول سپتمبر سال 

م مسئولیت آنرا بر عهده داشت و پس از وفاتش فرزندان وی، امیل زیدان و شکری زیدان، راه پدر را ادامه 1914

 سال به صورت منظم  در قاهره به نشر می رسد. 125دادند. این مجله تا کنون هم  بعد از 

                                                           

هجری خورشیدی سراج األخبار، هموطن عزیز خویش  1295سلطان محمد خان کابلی را محمود طرزی در شمارۀ پنج میزان سال ( 1
هندوستان ، وظیفه آموزگاری را بر دوش داشته و )اتراپردیش( « پی -یو» فرخ آباد واقع در « مشن های اسکول»خوانده است. موصوف در 

 مدرس زبان های فارسی و عربی در آن مکتب ) مدرسه( بوده است.
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که سلطان محمد کابلی راجع به سید جمال الدین افغانی، ترجمه نموده است، شاید همان  من گمان داشتم این مقاله ای

نگاشته و به جرجی « آراء و افکار –خاطرات جمال الدین افغانی »نبشته ای باشد که محمد مخزومی نویسندۀ کتاب 

زومی به گونۀ شکایت در فرستاده است و محمد مخ« الهالل»زیدان، بعد از وفات سید جمال الدین، جهت نشر در 

کتابش از آن مقاله، تذکر می دهد که جرجی زیدان، حصه ای از زندگینامۀ سید را به چاپ رسانده و از  25صفحه 

 .نشر بخشی غفلت ورزیده است

تاذ تأریخ االس»شیخ محمد رشید رضا هم از نشر زندگینامۀ سید جمال الدین توسط  صاحب امتیاز الهالل، در کتابش 

. عالوه بر آن، جرجی زیدان کتاب مشهور دیگری هم دارد 2تذکر می دهد، اما تأریخ نشر آنرا درج نمی کند« ماالما

 شود و در آن کتاب هم شرح حال مختصر سید، درج شده است.یاد مى « مشاهیر الشرق»که به نام 

بر آن مقالۀ ترجمه شده  توسط به هر ترتیب آنچه در اینجا مهم و قابل تذکر است، تبصرۀ شادروان محمود طرزی، 

 سلطان محمد کابلی است که یک ماه بعد از نشر آن، در شمارۀ پنجم سراج االخبار، به نشر رسیده است.

سراج االخبار افغانیه، سوانح عمری عالمۀ مشهور  6سال  3در شمارۀ »... شادروان محمود طرزی می نگارد: 

، در آخر وعده 3یک فاضل هموطن عزیز خود درج صحیفۀ افتخار نمودهرا از قلم « السید جمال الدین افغانی»شرق 

                                                           

( سرانجام اینجانب  در ایامی که در قاهره ایفای وظیفه می نمودم، بخشی از وقت خود را به ادامۀ پژوهش در مورد سید جمال الدین 2 
سید جمال الدین را ، به مناسبت یک صد و پنجاهمین سالگرد نخستین حضور « الرد علی الدهریین» رسالۀ  خواستم  وقف  نمودم و زمانی که می

مصر « دارالکتب و الوثائق» او  در مصر ، برای چاپ  آماده کنم، خواستم تا به نبشته جرجی زیدان هم  دست یابم ، همان بود که به ادارۀ  
م  یعنی  1897دان را  به دست آوردم . جرجی زیدان این زندگی نامۀ سید جمال الدین را  در اول اپریل خوشبختانه  این نبشته جرجی زی رفتم و

پرده ، به نشر س -مزین با فوتویی از سید جمال الدین است «  الهالل»در حالی که روی جلد  -تقریبا  چهار هفته بعد از وفات  سید جمال الدین 
این زندگینامۀ سید را بر اساس نوشته شیخ محمد عبده و ادیب اسحاق و آنچه خود از سید می دانسته  ، به است. و در پینوشت افزوده است که 

خزومی و م به قلم محمد باشا«  خاطرات األفغانی»شگفت انگیز اینکه وقتی اینجانب میان زندگینامۀ  سید در کتاب   رشته تحریر کشیده است و
ه اقتباس کرد« الهالل» است ، مقایسه کردم؛ دریافتم که محمد باشای مخزومی فقراتی را از  ه نشر رسیدهم ب1897در سال «  الهالل» آنچه در 

 است!
دیار مقیم گردیده است.  به  أنطب رهسپار مصر شده و در  تحصیلدر بیروت لبنان تولد شده و سپس به آرزوی  1861جرجی زیدان در سال

م از مصر اخراج شده است و با در نظرداشت این 1879جمال الدین در قاهره رخ نداده است زیرا سید در سال  میان او و سید مالقاتيگمان من 
بعد، آن را ترک گفته و سپس شامل فاکولته طب شده و باز قصد  مدتيقرینه که جرجی زیدان در لبنان یک بار شامل فاکولتۀ دوا سازی شده و 

ژه آشنا بوده، به وی نزدیكزیادتر است که با سید دیداری در قاهره نداشته است، اما با شاگردان سید از سفر به مصر را کرده است، احتمال آن 
ود، با گرفته ب ژرف داشته است. او که با زبان های عربی، عبری، انگلیسی و فرانسوی آشنا وهمه را در لبنان فرا شناییأبا شیخ محمد عبده 

و جنگ با  سودانيم جهت محاصره مهدی 1885ها همکاری داشت و در سفر جنرال گوردن در  یسبه مصر به صفت ترجمان با انگلآمدن 
کرده است؛ اما عشق و عالقه او نگارش و روزنامه نگاری بوده است. جرجی زیدان در  همراهىوی، نیروهای اشغالگر انگلیسی را به سودان 

ماندگار او  کارهایاب های زیادی به خصوص در تأریخ اسالم نگاشته است و از چاپ قاهره همکاری داشت و کت« المقطم»آغاز کار با نشریه 
کرد. این ماهنامه هنوز هم در قاهره نشرات دارد و الهالل به مؤسسه بزرگ نشراتی  تأسسم 1892است که آن را در« الهالل»ماهنامۀ  تأسس
 در« الهالل» مؤسسۀکنم. قاهره سر زده از آثار موجود در آن استفاده می شده است و دفاتر زیادی دارد. من گاه گاه به کتابخانۀ آن در  تبدیل

هایی را هم برای کودکان به نشر  با داستان ها و ناول ها و کتاب« کتاب هالل»مجلۀ "الهالل" کتاب هایی را به نام  رماهواپهلوی نشر منظم و 
نیز یکی از مجالتی است « المصور»ان کتاب بالغ می گردد. هفته نامۀ رساند که کتاب های چاپ شده از طرف این مؤسسه به صدها عنو می

 رسد. که از طرف این مؤسسۀ کهن به نشر می
جزء، تأریخ عمومی  4از آثار نشر شده و مهم جرجی زیدان کتاب های تأریخ تمدن اسالمی در پنج جزء و تأریخ ادبیات زبان عربی در  

جدید مصر است، افزون بر کتاب های  یاد شده، ناول هایی نهایت دلچسپ و داستان های تأریخی  اریختجزء و  2فراماسونی، مشاهیر شرق در 
گیرد، نگاشته است .اگرچه محتوای این کتاب ها خالی از سهو و خطا نیست و  را که اکثر آن  به رویدادهای تأریخ اسالم و مسلمانان ارتباط می

مالحظه می رسد؛ اما به نسل جوان، معلوماتی را راجع به آن رویدادها  با زبان شیوا،  فراهم می کند و اشتباهات تأریخی هم در هر کدام به 
افزایش می دهد. این کتاب ها عالقمندان زیادی در میان جوانان جهان اسالم دارد، از  کتاب خوانیدر میان نسل جوان به   عشق و عالقه را

ای فارسی، ترکی، اردو و آذربایجانی و شاید چند زبان دیگر نیز ترجمه شده است. برخی از رمان همینرو شماری از آن کتاب ها به زبان ه
 : های نوشته شده توسط جرجی زیدان عبارت است از

 
دوشیزۀ  -2در مورد شهادت حضرت علی رضی هللا عنه در هفدهم رمضان سال چهلم هجری قمری،  داستانیهفدهم رمضان،  -یک  
)داستان  خراسانیمسلم  ابو -7، اندلسفتح  -6، یوسفحجاج پسر  -5)در مورد زینب بنت علی(،  زیبای كربالء -4 ،مصریارمانوسه  -3قریش، 
و  امین -10)خلیفۀ عباسی(،  الرشیدهارون  عباسه خواهر -9)داستان فتح اسالمی در اروپا(  شارل و عبدالرحمن - 8(، امویخالفت سقوط 
)در مورد مؤسس دولت عبدالرحمن الناصر -13 أحمد پسر  طولون، -12، عروس فرغانه  -11: )در مورد دو پسر هارون الرشید(، مامون

)یکتن از  شجرة الدر -17 جهاد عاشقان ، -16)در مورد جنگ های صلیبی(،  صالح الدین ایوبي  -15، دختر قیروان -14(، اندلساموی در 
سودانی )در مورد قیام عرابی پاشا و مهدی سودانی  أسیر مهدي -19شورش در ترکیه عثمانی،  -18بانوانی که در مصر به فرماروایی رسید( 

 ثار دیگر.، و آدوشیزۀ غسان -20
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 10چاپ مصر، ترجمه نموده  و به تأریخ «  الهالل»( بایست یادآور شد که سلطان محمد خان کابلی زندگینامۀ سید را از ماهنامۀ 
م  به محمود طرزی جهت نشر در سراج األخبار فرستاده است؛ اما بعد از سپری شدن بیش از یک سال از ورود آن ، سراج 1915جنوری 

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D9%83%D8%B1%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D9%83%D8%B1%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%AC_%D8%A8%D9%86_%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%84_%D9%88%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%84_%D9%88%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A3%D9%85%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A3%D9%85%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A3%D9%85%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%81%D8%B1%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%81%D8%B1%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B7%D9%88%D9%84%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B7%D9%88%D9%84%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%AC%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%AC%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A9_%D8%BA%D8%B3%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A9_%D8%BA%D8%B3%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
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کرده بودیم که در شمارۀ اینده چیزی که خود سراج االخبار افغانیه هم در این خصوص خبر دارد، آنرا نیز عرض 

 دیر و سرخود این مکه گوییم انظار قارئین کرام خواهد نمود. این است که بر ایفای وعدۀ خود مسارعت ورزیده، می 

 . اما شنیدگیدیدگیمحرر عاجز، با جناب مشار الیه، به دو واسطه معارفه و شناسایی دارم. یکی شنیدگی، دیگری 

نباید انگاشت. چونکه درجه و شرف و اعتبار آن شنیدگی به درجۀ دیدگی، موثوق « بود، مانند دیده شنیدگی»مرا نیز 

 و معتبر است.

اب عالمه را از هنگامی که خواندن و نوشتن فارسی را آموخته ام و ورد زبان  کرده اگر بگویم که این عاجز، نام جن

یک قصیده مدحیۀ غرایی در « حضرت طرزی»ام، هیچ مبالغه نخواهد بود... و آن ازین است که والد ماجد مغفورم 

 « حق سید مشار الیه انشاد فرموده، در کلیات اشعار چون آب حیات شان مسطور است...

اشاره نموده، با درج « نسیم صبح در گلشن وزید از جانب صحرا»وان طرزی سپس به قصیده یی که با مطلع شادر

، در کلیات 71از کلیات حضرت طرزی مطبوعۀ کراچی، از قسم قصاید، صحیفه ».. نگارد: ابیاتی از آن قصیده می 

 «ست.مطبوع اگرچه سید جالل الدین چاپ شده؛ اما در اصل سید جمال الدین ا

 شادروان محمود طرزی چنین ادامه می دهد:

عالوۀ معلومات عاجزانه در حق سید مرحوم، بر شنیدگی و دیدگی منحصر است که ازین شنیدن و دیدن ما، »... 

در مصر آنرا به « الهالل»های غریبی در سوانح عمری حضرت سید که جریده  بعضی مسأله های عجیب و اسرار

سلطان محمد خان کابلی، آنرا به فارسی ترجمه کرده، عالوه کردن الزم می آید. مثالً چون زبان عربی نشر کرده و 

سید »مشهور و معروف بوده است، نه « سید جمال الدین رومی»یکی یکبار بگوییم که جناب سید در افغانستان به 

هد!، در حالی که در مصر، شام، آیا سراسر مسأله را یک تبدیل ناگهانی نمی دهد؟، چسان نمی د« جمال الدین افغانی

قسطنطنیه، هند، حجاز و اروپا، به سید جمال الدین افغانی شهرت داشته باشد و خود افغان ها تنها یک چند سالی آنرا 

گفته و مدحیه ها در حق « رومی»دیده و شناخته باشند و سید « سید جمال الدین رومی»دیده باشند و آنهم به عنوان 

 شود؟آیا غریب یک واقعه یی شمرده  نمى او سروده باشند، 

شنیدنی های من عبارت از بعضی فقراتی است که در حق حضرت عالمه از زبان والد بزرگوار مرحومم حضرت 

فرمودند که طرزی صاحب و استاد مرحوم مال محمد اکرم و برادر بزرگوارم خازن الکتب صاحب شنیده بودم، می 

یکی از اجلّه علمای روم از راه کراچی، اول به قندهار و باز « محمد اعظم خان امیر»در زمان سلطنت اعلیحضرت 

همتا  بود. زی و قیافتش به زی  به کابل آمده بود که در علوم نقلیه و عقلیه، صاحب ید طوال و در حکمت و فلسفه بی

ه و ی بود و بسیار با تربیو قیافت علمای روم بود. یک خدمتگار بگوییم یا شاگرد بگوییم، هم داشت که عرب مصر

  .4آداب بود. عالمه به زبان عربی با او سخن می گفت

                                                           

هجری  خورشیدی( به نشر رسانده و علت تاخیر در نشر را محمود طرزی چنین تذکر  1295سنبله  22م ) 1916را در سپتمبر األخبار آن 
« کنیم که در بین اوراق وارده، در یک گوشۀ اداره پنهان مانده بود. این مکتوب قبل از یک سال به ما رسیده بود، افسوس مى»داده است: 

من یک کتاب دیگر عالمه را که در تأریخ »یادآور شده است که: « الهالل»فرستادن ترجمۀ زندگینامۀ سید از سلطان محمد خان کابلی با 
است نیز از زبان عربی به زبان اردو ترجمه کرده ام، حاال  به زبان فارسی نیز « تتمة البیان فی تأریخ األفغان»افغانستان نوشته است و نامش 

اید تاخیر در نشر آن مقالۀ نخستین و یا زندگینامه از طرف محمود طرزی، باعث شده باشد که سلطان محمد ش« ترجمه کرده، خواهم فرستاد.
 خان کابلی به ارسال ترجمۀ کتاب سید، از هند به کابل، عالقه نگیرد.

 
دیدار سید از قاهره است که بعد م از طریق بمبئی هند، خود را به قاهره می رساند و این نخستین 1869(  سید جمال الدین در جوالی 4 

از سپری کردن چهل روز در قاهره، وارد استانبول میگردد. هدف من از درج  این پینوشت این است که مرحوم طرزی ادعا نموده است که 
م 1867از اکتوبر  سید در زمان امیر اعظم خان به کابل آمده و یک خادم عرب مصری همراه داشت، در حالی که پادشاهی امیر محمد اعظم خان

نماید. بناًء  کند و در آنجا وفات می خورد و به ایران فرار مى م در برابر امیر شیر علی خان شکست می1868آغاز می شود و در سپتمبر 
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کرد. به بسی ادیان با خبر و از علوم و فنون، ، بیان مى 5هرچه می گفت از خوبی ها و عظمت و شوکت دولت روم

د. م رسیده بویک دفینۀ توانگری بود. آشنایی و رفاقت بسیار صمیمی در بین حضرت پدر و سید مشارالیه به

داشت،  گردیده و مقامش را خیلی محترم میاعلیحضرت امیر محمد اعظم خان نیز گرویدۀ فضل و کماالت عالمه 

خان، از کابل به راه پشاور عازم  شیرعلیبعد از انقراض حکومت امیر محمد اعظم خان و استقرار حکومت امیر 

 دیار هندوستان گردید. 

حق عالمه سید جمال الدین، همین بود که از زبان والد مرحوم بزرگوار خود، در کابل  عالوۀ معلومات شنیدگی ما در

م( شنیده و حفظ کرده ام. اینقدر معلومات ما، با معلوماتی که در ترجمۀ احوال سید 1882 -81) 1300پیش از سنۀ 

ست که جناب عالمۀ مرحوم ذکر شده، چندان اختالفی نیست. اما چیزی که شایان دقت و جالب نظر اهمیت است، این

در افغانستان، سید جمال الدین رومی بوده و در بالد روم سید جمال الدین افغانی شده است!، عجبتر اینکه ایرانیانش 

 می شناسند! 6سید جمال الدین اسعد آبادی همدانی

یده ام، این معلومات زبانی که از زبان مبارک حضرت طرزی صاحب مرحوم در خصوص احوال حضرت سید شن

ی العین، دیده و به گوش خود شنیده و به من حکایت أشود، زیرا به رفغانیه شمرده مى از روایات موثوقۀ تأریخیۀ ا

فرموده است. در باب احوال بیشتر از زمان حکومت اعلیحضرت امیر محمد اعظم خان، سید مشار الیه، هیچگونه 

« 3»عربی ترجمه شده و در شماره « الهالل»حوال شان از جریدۀ معلومات از خود ندارم. البته هر آنچه در ترجمۀ ا

مذکور گردید، همچنان خواهد بود؛ اما اینکه در افغانستان به زمان اعلیحضرت امیر محمد اعظم خان آمده اند و به 

 بوده اند و همین قصیده را که چند فرد آن در باال مسطور گردید،  حضرت طرزی صاحب« رومی»شهرت و عنوان 

 نه ماه روم و»در مدح خود سید، انشاد فرموده اند، نیز به قدر ذره شبهه نباید کرد. در قصیدۀ فوق به این بیت که 

رومی بودن سید را تلمیح فرموده اند. حال آنکه در قصیدۀ دیگری که بنا بر تشویق و ترغیب سید « شامستی...الخ

مرحوم، انشاد فرموده اند، از بعضی « العزیز خان عبد» مشار الیه، حضرت طرزی در مدح اعلیحضرت سلطان 

 و واضحتر، رومی بودن مشارالیه، عیان می آید! رصریح تبیت های آن که احوال سید را تصویر می کند، 

 نگاریم:بعضی بیت های قصیدۀ مذکور را نیز استشهادا از قرار ذیل می 
 

 «سید جمال الدین رومی.قصیده در مدح سلطان عبد العزیز خان مرحوم به فرمودۀ » 

درج نموده « گریز به مدح» و « گریز به حکایت»بیت آن قصیده  را با مطلع و  20مرحوم محمود طرزی سپس 

 می افزاید:

ین شود که ا معلومات قسم شنیدنی ما همین قدر بود که عرض شد، ازین معلومات به همین قدر یک نتیجه دسترس مى

 به وقوع آمده باشد. 7از سفر اول استانبول شان  سفر افغانستان سید مرحوم، بعد

                                                           

می م به قاهره، قرین صواب معلوم ن1869داشتن خادم عرب مصری که مرحوم طرزی ذکر نموده است، با قرینۀ نخستین سفر سید در سال 
 شود.

 ( مقصد از روم دولت عثمانیه بود.  دکتور روان فرهادی5 

م بر می آید که ادعای همدانی بودن سید جمال الدین، حرف جدیدی نیست و در زمان محمود 1916( از نوشتۀ محمود طرزی در سال 6 
 طرزی نیز آن ادعا مشهور و زبانزد بوده است. 

 
گاشته اند، اولین سفر سید را به استانبول، زمانی می دانند که سید  افغانستان را برای آخرین بار ( اکثر کسانی که زندگینامۀ سید را ن7 

 ترک گفت.  شیخ محمد عبده ، نخستین  سفر سید را به استانبول، بعد از ترک  افغانستان در زمان امیر شیر علی خان، به این شرح می داند:
 اهره و بعدا برای نخستین بار سفر به استانبول.سفر  به بمبئی، سپس اقامت چهل روزه در ق
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حاال بیاییم بر معلومات قسم دیدنی خویش که اهمیت و موقعیت آن خیلی افزونتر است و آن عبارت از مالقات و 

 نآصحبت و استفاده و استفاضه ای است که مدت شش هفت ماه، یک عمر بسیار با فیض را در استانبول به حضور 

 عرفان به سر آورده ام. بحر زخار علم و

هجری بود که در اوراق، حوادث تشریف آوردن سید جمال الدین افغانی به استانبول دیده شد و  8 1314غالبا سنۀ 

در آن اوقات، در شام سکونت داشتیم. حضرت پدر به تحقیقات ابتداء کردند. عالمه همان عالمه بود که در افغانستان 

نستند که تذکار ماضی مصلحتاً لزوم ندارد. از آن روز این فرزند احقر خود شان را با دیده شده بود. این  را هم دا

، محض به نیت استفاده از فیوضات علمی آن حکیم فرزانه، 9تنبیهات و سفارشات الزمه و نصایح و وصایای حکیمانه 

« بشکطاش»در محلۀ « یونیعقارات هما»خانۀ  به سوی استانبول از شام اعزام فرمودند. مدت هفت ماه در مسافر

نام موقع قرب اقامتگاه « نشان طاش»اقامت نمودم. علی االکثر هر روزه، در محفل عرفان منزل حضرت سید که در 

 نمودم.بود، اثبات وجود می 

عالمه مشارالیه یک معدن عرفان بود، هر کس به قدر استعداد آالت و ادوات حواس دماغـیۀ خود، از آن معدن به 

ج فضائل کامیاب می آمد. این هفت ماهه مصاحبت، به قدر هفتاد ساله سیاحت را در بر دارد. مباحثه عـلمیه، استخرا

یافت، هر حکمیه، فلسفیه، سیاسیه، اجتماعیه و غیره که هر روزه در محفل بزم حضور آن عالمۀ دهر جریان می 

ر اینجا تذکار بیانات آن، خارج حوصلۀ اخبار ماست. جمله و هر عباره آن کتاب ها، رساله ها تحریر به کار دارد که د

تنها در خصوص بیان کردن عالوۀ معلومات در بعضی نقاط سوانح عمری شان که در اواخر عمر شان در استانبول 

نوشته و ترجمۀ آن در شماره «  الهالل»در پیش چشم خود من جریان یافته و در اصل ترجمۀ حال شان که جریدۀ 

10ورزیم.درج شده، از آن چیزها بحثی در میان نیامده، کوشش می اخبار ما « 3»
 

عالوۀ معلومات در باب اصل و نسب عالمه سید جمال الدین، خاندان جلیل الشان سادات کنر که نسب مبارک شان به 

یه را نباشد. البته سراج االخبار افغا صحت مسبوق است، بالفعل در کنر و دار السلطنه، معزز محترم و معروف مى

موجود باشد، خدمة لالنسانیه، « سید جمال الدین»و پسر شان « سید صفدر»مطالعه کرده، هرگاه در آن سلسلۀ مبارکه 

                                                           

هجری قمری که مرحوم غالم محمد خان طرزی و پسرش محمود طرزی از تشریف آوری سید جمال الدین  1314( اگر تذکر سال 8 
ستند، خالفت عثمانی می زیکنند، دقیق باشد؛ بایست یادآور شد که پدر و پسر با وجودی که در زیر سلطۀ  افغانی به استانبول اطالع حاصل مى

هجری قمری  1310از حضور سید هموطن خویش بسیار با تأخیر اطالع یافتند!! زیرا سید جمال الدین چهار سال قبل از آن تأریخ یعنی در سال
بیروت  ان موصوف ازم( به دعوت سلطان عبد الحمید دوم خلیفۀ عثمانی، لندن را ترک گفته و در استانبول اقامت گزید و حتی بسا شاگرد1892)

و عبدالقادر مغربی که  ایام اقامت سید را در « خاطرات سید جمال الدین األفغانی»و شام به دیدنش رفتند. مثل محمد مخزومی گرد آورندۀ 
 استانبول بیان کرده است و شیخ رشید رضا که برای سید از سوریه به استانبول نامه می فرستاد و عبدهللا ندیم و دیگران.

آقایان اصغر  مهدوی و ایرج افشار گرد « مجموعۀ اسناد و مدارک نشر نشده در باره سید جمال الدین مشهور به افغانی » (  در کتاب 9 
و تنظیم کنندگان آن مجموعۀ مهم و مفید، نکاتی که درج کرده اند، خواننده  می تواند اشاراتی از روابط میان غالم محمد خان طرزی  آورندگان
همچنان در مجموعۀ « غزلی از طرزی افغان»کتابچۀ یادداشتش نوشته است:  66مال الدین افغانی در یابد. سید جمال الدین در صفحۀ و سید ج

جزوۀ  »این عبارت آمده است:  330آن مجموعه، در شماره  78یادشده در جملۀ اسناد، مدارک و کتاب های باقی مانده از سید جمال، در صفحۀ 
آمده است. اگر « غزل و رباعی از طرزی افغان»عبارت :  331و در شماره « ورق (  8زی افغان به خط نستعلیق خوش ) محتوی اشعار طر

 گردید. رساندند، شاید حرف های مهمی از آن استنباط می آقایان اصغر مهدوی و ایرج افشار ، آن سروده ها را نیز به چاپ می
نمایم که مطبوعات مربوط به افغانستان قبل از مطبوعات مربوط به ایران، از زندگینامۀ سید ( در اینجا بایست با افتخار یادآوری 10 

«  اوهک»یادآوری نموده است. زیرا استوار بر اطالع من نخستین نشریۀ ایرانی که به درج زندگینامۀ سید جمال الدین، مبادرت ورزیده، جریدۀ 
ق(  1339م )غرۀ رجب 1921مارچ  21ت که در شمارۀ سوم سال دوم )دورۀ جدید( یعنی چاپ برلین به مدیریت آقای سید حسن تقی زاده اس

زندگینامۀ سید جمال الدین را به نشر رسانده است و بار دیگر در شمارۀ نهم آن « مشاهیر مردمان مشرق و مغرب»تحت عنوان  5در صفحۀ 
تکمله راجع به شرح زندگی سید  جمال الدین اسد آبادی »عنوان  ق( مقالتی تحت1340م ) غرۀ محرم 1921سپتمبر  4نشریه که به تأریخ 

 پیشی گرفته است.  مقالۀ نخست  در« کاوه» سراج األخبار تقریبا شش سال در این زمینه ، بر به چاپ رسیده است. بناءً «  معروف به افغانی
 به چاپ رسیده است.« کاوه» کلکسیون کامل  610و مقالۀ  دوم در صفحۀ  479صفحۀ 
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اما چیزی که خود من در این خصوص از زبان  11یک دو کلمه معلومات تحریری، ما را رهین لطف خواهند فرمود.

 مبارک خود عالمه شنیده ام، از قرار ذیل است:

ود که  بسیاری از ارباب دانش، در داالن بزرگ خانۀ اقامتگاه سید جمع بودند، در آن روز جناب عالمه یک روزی ب

قدری آتشین مزاج بود، شخصی از حاضرین از بعضی از اختالفاتی که ارباب جراید و نامه نگاران در باب که و 

به راستی از باز شدن این مبحث به دل مسرور کجایی بودن عالمه در میان آورده بودند، باب مباحثه را باز نمود، 

داشت، رفع و زایل شود. شدم که شاید جناب عالمه یک چیزی بگویند تا این شبهه که دل را نیز همیشه در خلجان می 

اما هزار افسوس که این آرزویم، به رایگان رفت، زیرا از زبان مبارک جناب عالمه این چنین یک سخنی نشنیدم که 

 ف و شبهه نماید. رفع اختال

 نی! بلکه مسأله را سراسر در اغالق و اشکال انداخت. چونکه فرمود: 

خوب است، افغانی مرا افغانی نگوید، ایرانی مرا ایرانی نداند، ترکی مرا ترکی و اروپایی مرا اروپایی »

 «نسل آدم و حوا نیست؟نشناسد، اما کدام  پدر سوخته در دنیا خواهد بود که جرأت کرده بگوید: جمال الدین از 

این سخن را به چنان حدت و شدتی بیان نمود که طبعاً آن بحث  درهم پیچیده شده، بر دیگر وادی های نقل کالم ایجاب 

 کرد!

بلی! هیچ فرد آفریده این جرأت را به خیال و خاطر خود آورده نخواهد توانست که عالمه را نه تنها از نسل بنی آدم؛ 

جمال  سید»نشمارند آدم تشکیل داده اند، یک وجود نادر الوجود  که مسائل شرقیه را از نسل بنی هایی بلکه در ملت

در بالید که همچنین یک وجود ناسید صحیح النسب افغانی االصلی بود که افغانستان می بایست به خود می « الدین

الوجودی ازین ملت به ظهور رسیده است که همه دولت ها و ملت های دنیا آن را بشناسد و احترام و قدر شناسی کند 

 و بعضی از او چون بید بر خود بلرزند.

حیرت این است که در خود ملت افغانستان، آن ذات حکمت نشان مانند یک جوهر بسیار ذی قیمتی که خود  اما شایان

کان از آن خبر نباشد، غیر معروف مانده اند! آیا شایان حیرت نیست که نه در کدام صحنۀ تأریخ و نه در کدام کتابخانه 

 12«  و نه کدام نشانی از او مستند شده باشد! یادداشتی و نه در السنۀ عمومی، نه نامی از او زبانزد باشد

شادروان محمود طرزی در ادامۀ این مقالۀ سودمندش، از میرزا رضای کرمانی؛ قاتل ناصرالدین شاه، حاالت ابوالهدی 

 نماید.می خواند، بیماری، تداوی و وفات سید یادآوری می « ابو الضالل»را  که سید او 13صیادی

                                                           

که کسانی که راجع به سید صفدر و پسرش سید جمال الدین، معلوماتی داشته باشند، یا نام او و  طرزيمرحوم محمود  تقاضایاین  (11 
)کابل(  موجود باشد، به خاطر خدمت انسانیت معلومات خود را  به گونۀ تحریری به  هدارا لسلطنپدرش در شجرة النسب سادات کنری مقیم 

شمارۀ آن، چیز تازه ای به نشر نرسیده  آخرینپاسخ مانده است. زیرا در سراج األخبار، راجع به سید تا  ادارۀ  سراج األخبار بفرستند، ظاهرا بی
 است.   

چاپ برلین، در پایان مقاله « کاوه»طرزی، آقای سید حسن تقی زاده، مدیر مسئول جریدۀ  شبیه همین تقاضا را شش سال بعد از محمود
شود که هر کسی از طالبین  می خوانندگانتمنای مخصوص از »کند:  م چنین مطرح مى 1921مارچ 21یعنی « کاوه»اش در شمارۀ سوم 

بنویسد که موجب امتنان « کاوه»داند، لطف فرموده، به ادارۀ  لقب میحقیقت و خدمت به تأریخ ملی که چیزی در بارۀ این ایرانی بزرگ بی 
 «485کلکسیون کامل کاوه صفحۀ »خواهد شد. 

کتاب قطور و ارزشمند  458تا  434از صفحۀ « احوال سید جمال الدین افغانی»( قابل یادآوری می داند که این مقالۀ مهم تحت عنوان  12 
هجری  1355که توسط  دانشمند بزرگ دکتور روان فرهادی در سال « ش 1290-97األخبار افغانیه مقاالت محمود طرزی در سراج »

خورشیدی ترتیب و تدوین  و در کابل به مناسبت هشتادمین سالگرد ارتحال سید، به چاپ رسیده است. و محمود طرزی این حرف ها را فقط 
 سال بعد از دیدارش  با سید جمال الدین، نگاشته است. 19

ز شیوخ م( تولد یافت و ا1849( محمد بن حسن  معروف  به شیخ أبو الهدى الصیادي، در منطقۀ "خان شیخون" سوریه  در سال )13 
  .مشهور طریقه صوفیه رفاعیه به شمار می رفت

د یالحم دیدار با سلطان عبد اشت، بارهبری سادات را در "حلب" بر دوش د پیشینیۀاو قبل از سفر به آستانه یا پایتخت امپراتوی عثمانی، 
دولت عثمانی رسید. در مورد اینکه چگونه او به این مقام عالی دست یافت برخی به این  اال سالمیدوم، اعتماد او را جلب کرد و به مقام شیخ 

ر الحمید دود، و سلطان عبدمحمد عبده"، و"عبدالرحمن کواكبي" ب "، " شیخافغانیگرانی نظیر "سیدجمال الدین  نظر اند که او مخالف اصالح
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بارد و خود را یکی از هواداران و ارادتمندان مورد سید جمال الدین احترام و عزت می  از مقالۀ محمود طرزی در

 شمارد؛ علی الرغم اینکه پوهاند سید سعد الدین هاشمی از زبان شادروان عبدالهادی داوی نبشته است: سید می 

جمال الدین، نظر نیک و  گرچه محمود طرزی سمت شاگردی سید جمال الدین افغانی را داشت؛ ولی در مورد سید»

  14«مساعد نداشت.

رد در موبا در نظرداشت محتوای عالی مقالۀ شادروان محمود طرزی، به مثابۀ نخستین مقاله در مطبوعات افغانستان، 

فراوان به آن پیشکسوت عرصۀ مطبوعات در کشور، در تبصره بر مقالۀ موصوف، حقایق  سید جمال و احترام و ارج

 دانم:دآوری می ذیل را قابل یا

با در نظرداشت آنچه در باال از شادروان عبدالهادی داوی در مصاحبه ای با پوهاند سید سعد الدین هاشمی، نقل   -1

قول شد، شاید تبصرۀ محمود طرزی منبعث از همان نظر موصوف در مورد سید جمال الدین باشد و دیگر اینکه رژیم 

توانست افکار انقالبی سید جمال  وجه نمى وطه خواهی را نداشت، به هیچسراج الملت والدین که تحمل افکار مشر

الدین را تحمل کند و نبشتۀ محمود طرزی هم شاید از نظر حکومت وقت در مورد اندیشه های انقالبی سید جمال 

جمال، بعد  الدین، مایه گرفته باشد و به همین خاطر سراج االخبار ترجمۀ سلطان محمد خان کابلی را در مورد سید

 از یکسال معطلی، به نشر سپرده است.

گوید، سید جمال الدین، در زمان امیر محمد اعظم خان، به افغانستان آمد، حتی می شادروان محمود طرزی مى   -2

 ق؛ اما این گفتۀ وی با اسنادی که ما فعالً در اختیار داریم، دقی«به قدر ذره شبهه نباید کرد»افزاید که در این مورد 

مراة »قمری در زمان حکومت محمد افضل خان رساله ای به نام  1283باشد. زیرا سید جمال الدین در سال نمى 

دانند که سلطنت امیر محمد افضل را در شهر قندهار، کتابت کرده است و همه می « العارفین فی ملتمس زین العابدین

 خان، قبل از پادشاهی امیر محمد اعظم خان بود.

در حالی که  « افغانی»مشهور بود، نه به « رومی»گوید که سید جمال الدین در افغانستان به محمود طرزی مى   -3

کتبه عبد هللا جمال الدین »نگاشته است که: « مراة  العارفین» قمری در پایان رساله  1283سید جمال الدین در سال 

 .15« 1283شهر ذی الحجة الحرام سنة  2االفغانی الکابلی فی بلدة قندهار فی یوم االحد 

گفته، آگاهی نداشته است، « من سادات کنر»محمود طرزی از سندی که به قلم سید نگاشته شده است و خود را   -4

 گفته است. زیرا این اسناد در زمان مرحوم طرزی به چاپ نرسیده بود.ورنه چنان نمی 

نماید؛ شاید مناسب باشد در همین جا از سال تولد تصحیح می روشن است که دسترسی به اسناد، بسا اشتباهات را 

هجری  1284شخص محمود طرزی به گونۀ مثال حرف زده شود. محمود طرزی خود را متولد اول ربیع الثانی 

                                                           

وهابیت بود که یکی از خطرهای جدی در  حرکتگران به شخصی چون او نیاز داشت و دلیل دیگر مخالفت او در برابر  مبارزه با آن اصالح
قش یرتبه دولت نبرابر دولت عثمانی دانسته می شد. از همینرو تا آخر، مورد توجه سلطان عثمانی بود و در تقرر قضات و برخی کارمندان عال

 م وفات یافت.1909داشت و با خلع سلطان عبدالحمید، او هم تبعید گردید و سر انجام در سال 
 خیال نام برده می شود و کتاب هایی هم از او به یادگار مانده است که اسمای برخی عبارت است از:  از او به صفت یک شاعر نازک

الفجر  -4السهم الصائب لمن أذى أبا طالب،  -3الجوهر الشفاف في طبقات السادة األشراف،  -2خمس،  بني اإلسالم على ضوء الشمس و - 1
الفیض المحمدی و المدد  -7قالدة الجواهر في ذكر الغوث الرفاعي وأتباعه األكابر  -6 الواعظ المعرب عن حقیقة المسلم المتأدب، -5المنیر. 

 األحمدی )دیوان شعر(
  58اثر پوهاند سید سعد الدین هاشمی ، پاورقی صفحۀ « نخستین کتاب در بارۀ جنبش مشروطه خواهی  در افغانستان ( »  14 

 
 را نیفزوده باشد!« الکابلی» و « األفغانی»(  تبصره باال، صحتش مشروط  است بر اینکه، سید جمال الدین بعدا دو واژۀ 15 
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هجری قمری تولد شده است. سردار غالم محمد طرزی، تأریخ تولد  1282قمری می دانست، در حالی که او در سال 

 د را چنین به نظم آورده است:فرزندش محمو
  

 ناز آدو از حساب عدد کم کن و بگو پس 

 شگفت نـو گـل عالـی ز دوحـه مقصود
 

هجری قمری که والد بزرگوارم حضرت طرزی مرحوم 1284ویسد که در سال االخبار می نمحمود طرزی در سراج 

با اعلیحضرت امیر شیر علی خان مرحوم  به محاربۀ جناب سردار محمد امین خان مرحوم در قندهار رفته بودند، و 

والدت عاجزانه ام به « غزنین»ر همین مقام عایلۀ خودشان را از کابل طلب نموده بودند، در اثنای سفر مذکور د

 وقوع آمده است. 

را از روی « کجباز»است که به گفتۀ استاد روان فرهادی، محمود طرزی تأریخ جنگ « کجباز»این جنگ، جنگ 

سنۀ تولد خود را تعیین کند و جنگ « کجباز» گکرده است، به جای آنکه از روی جنسنۀ مغلوط تولد خود، تخمین 

 هجری قمری واقع شده است. 1282در سال  «کجباز»

استاد روان فرهادی چنین دلیل می آورد: اسنادی که ما امروز به دست داریم، محمود طرزی به دست نداشت و آن 

 . 16باشد سراج التواریخ و دیگر تواریخ آن عهد و کتاب های انگلیسی مى 

شناسند، اما برای شان القاب یشان را دقیق می که مردم محل، ا ما شخصیت های مشهوری داریم با وجودی -5 

دهند. به گونۀ مثال میر سید خان العلوی که در قاهره به نام شیخ رواق االفغان، مشهور است و به تأریخ دیگری می 

م( در قاهره وفات یافت و خودش از قلعه فرهاد کوهدامن 1970جنوری  4هجری خورشیدی )1348جدی سال 14

علتش این که میر سید خان العلوی یا شیخ رواق  دگاهش کوهدامن، به  نام شیخ مصری مشهور است.باشد، در زامی 

 االفغان، در دوران جوانی عازم مصر گردیده  و در آن سرزمین تحصیل نموده است.

شخص مشهور دیگر مولوی سید هدایت هللا، از چاه آب والیت تخار است که در زمان حکومت تره کی به شهادت 

ید و در مسقط الرأسش چاه آب هم به نام مولوی کابلی مشهور بود. مثال های دیگری هم وجود دارد که جهت رس

 گردد.جلوگیری از طوالت کالم ، صرف نظر می 

را که از زبان سید، به وسیله مرحوم محمود طرزی نقل شده است، « پدر سوخته»برخی از هموطنان ترکیب   -6

 توان به آن استدالل کرد.آورند که به گمان من نمی سید می  دلیل! برای ایرانی بودن!

زبانی که حرف بزنند، هدفم زبان های ازبکی، بلوچی، پشتو، فارسی و... است،  مثال در جرمنی، هموطنان ما به هر

که تاثیر زبان  (Termin)« ترمین»گویند و وقت مالقات را  مى (Kontonumer)« ربکونتو نم»شمارۀ بانکی را 

هایی که زیاد کاربرد دارد و همسایگان همزبان ایرانی ما  کشور میزبان، در آن مشهود است، به خصوص در واژه

نمایند و حتی هموطنان من که مدتی در ایران به کار فزیکی، مشغول بوده اند را زیاد استعمال می « پدر سوخته»هم 

 زبان شان است. ردوبه اصطالح مشهور، « پدر سوخته»عبارت 

                                                           

 822- 818( مقاالت محمود طرزی  صفحات 16 
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کلید »مثال دیگر این که در عربستان سعودی، حتی کارگران عادی هموطن ما که میان هم حرف می زنند عوض 

سید جمال الدین هم که مدتی در ایران سپری کرده است، به کار بردن ترکیب  بناءً گویند. می « مفتاح سیاره»، «موتر

 متعدد افغان بودنش، به ایرانی بودن او حمل کرد. توان در پهلوی دالیلرا نمی « پدر سوخته»

میان پدرش غالم محمد خان طرزی و سید « آشنایی و رفاقت بسیار صمیمی»مرحوم محمود طرزی خود، از   -7

جمال الدین یادآوری می کند که حتماً به زمان آشنایی ها میان آن دو در عهد امیر دوست محمد خان و اعقاب او بر 

را داشت و  17« ددانشمنارجمند »را غالم محمد خان طرزی، در دربار امیر دوست محمد خان  لقب گردد. زیمی 

 امیر دوست محمد خان در جنگ هرات بود. بهم رکاشود سید هم در آن زمان طوری که گفته می 

 حتی  محمود طرزی هم در همین مقالۀ سراج االخبار نگاشته است:   -8

ناب عالمه را از هنگامی که خواندن و نوشتن فارسی را آموخته ام، ورد زبان کرده ام؛ اگر بگویم این عاجز نام ج»

م( در غزنی، اگر  فارسی 1865هجری قمری ) 1282بناًء محمود طرزی متولد سال ...«  هیچ مبالغه نخواهد بود 

م آشنایی داشت و این 1875ال خواندن و نوشتن را در ده سالگی هم یاد گرفته باشد، با نام سید جمال الدین قبل از س

 م بر می گردد.1875آشنایی به قبل از سال 

کند که در مدح سید جمال اشاره می « نه ماه روم و شامستی»محمود طرزی به قصیده ای از پدرش، به مصرع  - 9

 . 18الدین سروده شده است و تلمیح به رومی بودن او کرده است 

                                                           

 14( مقدمۀ دیوان طرزی افغان، صفحۀ 17 

 مدح شخص ( همین قصیده را برخی از نویسندگان به دلیل اینکه در اصل کتاب، عنوانی سید جالل الدین آمده است، می گویند در 18 
تر میداند که شعر در مدح دیگری است؛ نه سید جمال الدین. اما محمود طرزی، فرزند شاعر و برادر نسخه نویس دیوان شعر طرزی افغان، به

می نویسد:  « سیری در ادبیات سدۀ سیزدهم»کتاب تحقیقی اش  211سال بعد آقای محقق حسین نایل در صفحۀ  70سید جمال الدین است. اگر چه 
لدین رجل معروف بعضی از دانش پژوهان و متتبعان وطن از جمله مرحوم غبار ... و مرحوم محمد حیدر ژوبل ... آن را در صفت سید جمال ا»

 «کشور تصور نموده اند و یا مصلحتاً جالل الدین را به جمال الدین تغییر داده و ضبط نموده اند.
 شادروان پوهاند جاوید نیز نبشته است:

الدین ن افغانی سروده که در دیوانش )به خط زیبای خودش( سید جالل یگویند سردار غالم محمد طرزی قصیده ای در وصف سید جمال الد
 ن افغانی است که بنا بر مصلحتی آن را تغییر داده است. مطلع قصیده این است:یدرج و ضبط است. ظاهرا ممدوح  سید جمال الد

 
 

 نسیم صبح در گلشن وزید از جانب صحرا
 عـبـیـر آمیـز و روح انگـیـز و جـــــان افزا

 

 در تخلیص گوید :
 

 جالل الدین نام آور سخن سنج و سخن پرور
 خردمند و هنر گستر فلک قدر و ملک سیما

 
 خورد؛ اما در قصیدۀ چاپی نیست. این دو بیت در مطبوعات افغانی به چشم می

 

 تو نور افغانستان اخگر، تو عود افغانستان مجمر

 تو جان افغانستان پیکر، تو روح افغانستان اعضا

 ام استی که خورشید تمام استیــنه ماه مصر و ش

 ن واالــرا نظام استی ز رأی روش "افغان"تو 

 
 ش( 1379) آریانای برونمرزی، شمارۀ سوم 

« خط خوش»با تایید حرف های استاد جاوید این نکته را بایست بیفزایم که قصیده در وصف سید جمال الدین به خط زیبای شاعر نه؛ بلکه به 
ما  در میان کتب و اسناد مربوط  سید جمال الدین افغانی،  اشعاری فرزند رشیدش سردار محمد زمان خان خازن الکتب، نگاشته شده است؛ ا



  
 

 

 10از 10

مرحوم پدرش در مدح سلطان « طلوعیه»پیش رفته؛ در ارتباط قصیدۀ حتی  شادروان محمود طرزی از این هم 

تر و واضحتر رومی  از بعضی بیت های آن که احوال سید را تصویر می کند، صریح»... گوید: عبدالعزیز مى 

 نه ماه»من در باال تبصره نمودم؛ اما در مورد بیت « رومی بودن سید»در مورد « آید!بودن مشارالیه؛ عیان می 

بایست یادآوری نمایم که در دیوان مرحوم غالم محمد خان طرزی، برخالف گفتۀ محمود طرزی، « روم و شامستی

  19..« نه ماه مصر و شامستی »عوض بیت یاد شده، این بیت آمده است 

کرده اما در مورد مشهور بودن سید جمال الدین به رومی یا استانبولی طوری که مرحوم محمود طرزی به آن اشاره 

نوشت های سید که آنرا در زمان امارت امیر محمد افضل خان نگاشته، نیز دیده شده است و  است، در یکی از دست

 اشاره کرده ام.« عصر بیدادگر»من قبالً راجع به آن، در بحث رسالۀ "مراة العارفین" در تالیف خویش 
 

** * ** 

 پایان قسمت اول

 ادامه دارد

 

 
 

  

 

 

                                                           

کیشان ایرانی ما ؛ آن سروده ها را در  از سردار غالم محمد خان طرزی )و شاید به خط زیبای خودشان( موجود باشد که متأسفانه هم
 شر  نرسانده اند.به ن«  مجموعۀ اسناد و مدارک چاپ نشده در بارۀ سید جمال الدین مشهور به افغانی»
 676( کلیات دیوان طرزی ، صفحۀ  19 

 


