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Müasir dövr İslamçılığının önəmli adlarından və qurucularından olan Seyid
Cəmaləddin Əsədabadi (Əfqani), Yaxın Şərqdə və İslam Dünyasında
Panislamizm düşüncəsinə dərindən təsir göstərən, eyni zamanda yüksələn
milliyyətçi düşüncəyə də dərindən etki buraxan mütəfəkkirlərdən biri olmuşdur.
Bu, daha çox İngilis müstəmləkəçiliyinə qarşı olan Hindistan müsəlmanlarına,
Osmanlı dövlətindəki türkçü və ərəb milliyyətçi mütəfəkkirlər və İran
coğrafiyasında fars milliyyətçi mütəfəkkirlərinə göstərdiyi təsirdə görüldü. Bu
təsir daha çox Əsədabadinin İslamın yenidən təfsiri, həqiqi İslama qayıdış və dil
ilə milliyyət arasındakı əlaqəyə dair fikirlərindən qaynaqlanmışdı.
Açar Sözlər: Dil, Milliyyətçilik, Panislamizm, Seyid Cəmaləddin Əsədabadi
(Əfqani).
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AB S T R ACT
The relationship between language and nation in the thoughts of Seyyed
Jamaleddin Asadabadi (Afghani)
Babak SHAHED
Varlıq: Quarterli Journal of Language, Literature, Culture and Social Studies,
Second period, Issue 2021: 24(2), pp. 9-22
Seyyed Jamaleddin Asadabadi (Afghani) was one the influential people of the
contemporary Islamism thought. He had wide influence over Panislamism
movement in the middle east and the islamic world and along with he had
significant effect on the growing nationalism thought of the era. This mostly
affected Turk and Arab nationalists of ottoman empire, Persian nationalists of
Iran, and Indian Muslims who fought British colonialism. This Influence arose
from the reconception of Islam by Asadabadi, favoring return to the real
Islam, and his thoughts over the relationship between language and nation.
Keywords: Panislamism, language, Seyyed Jamaleddin Asadabadi (Afghani),
nationalism
ÖZET
Seyid Cemaleddin Esedabadi (Efgani) Düşüncesinde Dil ve Milliyet
İlişkisi
Babek ŞAHİT
Varlıq: Üç Aylık Dil, Edebiyat, Kültür ve Toplum Araştırmalrı Dergisi, İkinci
Dönem, Sayı 2012: 24(2), s. 9-22
Modern çağ İslamcılığın önemli şahsiyetlerinden ve kurucularından biri olan
Seyid Cemâleddin Esedabadi (Efganî), Ortadoğu ve İslam Dünyası’nda Panİslamist düşünceyi derinden etkileyen düşünürlerden biri olmanın yanı sıra
yaşadığı dönemde yükselen milliyetçi düşünceyi de derinden etkilemiştir. Bu da
en çok Hindistan Müslümanları içinde İngiltere sömürgeciliğine karşı olanlar,
Osmanlı devletinde Türkçü ve Arap milliyetçisi düşünürler ve İran
coğrafyasında Fars milliyetçisi düşünürler üzerinde bıraktığı etkide
görünmüştür. Bu etki daha çok Esdabadi’nin İslam’ın yeninden yorumlanması,
özcü İslam’a geri dönüş ve dil ve milliyet ilişkisi hakkındaki ileri sürdüğü
görüşlerden kaynaklanmıştır.
Anahtar Sözcükler: Dil, Milliyetçilik, Pan-İslamizm, Seyid Cemâleddin
Esedabadi (Efgānî).

چکیده
)رابطه زبان و ملیت در اندیشه سید جمالالدین اسدآبادی (افغانی
بابک شاهد
،1400: 24)2(  شماره، دوره دوم، فرهنگ و مطالعات اجتماعی، ادبیات، فصلنامه پژوهشی زبان:وارلیق
9-22 .صص
سید جمال الدٌین اسدآبادی (افغانی) یکی از افراد تاثیرگذار در اندیشه اسالمگرایی در دوره معاصر بوده که
تاثیرات گستردهای در حرکت پان اسالمیسم در خاورمیانه و دنیای اسالم داشته است و در کنار آن تاثیرات
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عمدهای نیز بر اندیشه ملی گرایانه که در آن دوره در حال رشد بوده ،داشته است .این نیز بیش از هر جا
تاثیرات خود را بر روی مسلمانان هندوستان که مخالف استعمار انگلستان بودند ،ملیگرایان تُرک و عرب
در امپراطوری عثمانی و ملیگرایان فارس در جغرافیای ایران گذارده بود .این تاثیر نیز منبعث از خوانش
دوباره از اسالم از سوی اسدآبادی ،طرفداری از بازگشت به اسالم راستین و نظرات وی در خصوص رابطه
زبان و ملٌیت بود.
کلیدواژهها :پاناسالمیزم ،زبان ،سید جمالالدٌین اسدآبادی (افغانی) ،ملٌیگرایی.

گیریش
مدرن دؤنمده اورتادوغو و مسلمان اؤلکهلرده اسالمجی دوشونجهنین گلیشمهسی ،پاناسالمیست
مفکورهنین یایغینالشماسی و باتییا قارشی یوکسلن فیکری تارتیشماالردا سید جمالالدٌین اسدآبادینین
اولدوقجا اؤنملی رولو اولموش و هندیستاندان عثمانلییا قدر گئنیش بیر جوغرافیادا دوشونجه و سیاست
دونیاسینی دریندن ائتکیلهیه بیلمیشدیر .اؤزل یاشامی ایله ایلگیلی بیر چوخ شئیین بیلینمهدیگی و
گیزلی قالدیغینا رغمًا یازدیغی اثرلر و سیاسی اوالیالرا بوراخدیغی ائتکیلری گونوموزه قدر تارتیشیالراق
گلمیش و بیر چوخ آراشدیرما و اثرین قونوسو اولموشدور .سیدجمالالدٌین اسدآبادینین باتی ،اؤزللیکله
ده اینگیلتره سؤمورگهجیلیگینه قارشی سیاسی مجادلهسی داها چوخ سئچکینلری ائتکیلهمک
چرچیوهسینده گرچکلشیرکن ،اسالم دونیاسیندا یئنی اورتایا چیخان سیاسی و فیکری حرکتلره ده تمل
اولوشدورموش و چئشیدلی چئورهلری دریندن ائتکیلهمیشدیر .سید جمالالدٌین اسدآبادینین اسالمجی
دوشونجهسینین تملینده اسالمین اصالحاتا اوالن احتیاجی ،بو اصالحاتین گرچک اسالما گئری دؤنوشو
و گونوموز قوشولالرینا (شرطلرینه) گؤره یئنیدن یورومالنماسی و بیچیملندیریلمهسی گرهگی
یاتماقدادیر .اسدآبادییه گؤره اسالم گلیشمهیه قارشی اولمادیغی کیمی اؤزوندن قوپاراق مسلمانالر باتی
قارشیسیندا گئری قالماغا محکوم بوراخیلمیشدیر .اونا گؤره ،مسلمان دوشونورلر اسالمی دوشونجهنی
یئنیدن یورومالیاراق مسلمان توپلولوقالرین باتی سؤموروسو قارشیسیندا بیرلشمهسینی ساغالیابیلرلر.
ب وگونه قدر چئشیدلی آراشدیرماجیالر و یازارالر اسدآبادینین اسالم بیرلیگی حاقٌینداکی دوشونجهلری
حاقیندا بیر چوخ اثرلر قلمه آلمیشالر .آنجاق اسدآبادینین دوشونجهسینین بلکه ده آز بیلینن
یؤنلریندن بیری دیل ،میلٌت و میلٌیتچیلیک حاقٌینداکی فیکیرلری اولموشدور .اسدآبادی فرقلی
یازیالریندا بو مسئلهیه اؤتری بیر شکیلده توخونسا دا بو باغالمداکی ان اؤنملی اثری «وحدت جنسیه
فلسفهسی و اتحاد لسانین ماهیت حقیقیسی» مقالهسی اولموشدور .اسدآبادی ،تورکیهده "وحدت میلٌیه
فلسفهسی" و ایراندا "فلسفه وحدت جنسیت و حقیقت اتحاد لغت" آدی ایله یایینالنان بو اثرینده دیل و
میلٌیت ایلیشک یسی ،دیلین میلٌت اولماقداکی رولو و میلٌیتچیلیک کیمی قونوالری قلمه آلمیشدیر .بو
مقالهده سید جمالالدٌین اسدآبادینین یاشامی و پاناسالمیست دوشونجهدهکی یئری و ائتکیلری اله
آلیندیقدان سونرا «وحدت جنسیه فلسفهسی و اتحاد لسانین ماهیت حقیقیسی» اثری تمل آلیناراق دیل
و میلٌیت حاقٌینداکی گؤروشلری اینجلنمهیه چالیشیلمیشدیر.
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سید جمالالدٌین اسدآبادینین یاشامی و قلمی-سیاسی مجادلهسی
سید جمالالدٌین اسدآبادی 1254 ،هجری قمری ایلینده ( 1217هجری شمسی؛  1838میالدی) آنادان
اولموشدور .آنجاق هارادا دوغولدوغو حاقٌیندا آراشدیرماجیالر آراسیندا جیدٌی فیکیر آیریلیقالری واردیر.
بو دا هم سید جمال ین دوغولدوغو یئر ایله ایلگیلی مختلف قایناقالردا مختلف سؤزلر سؤیلهمهسی ،هم
ده سید جمالین یاشامی ایله ایلگیلی آراشدیرماالر آپاران یازارالرین اورتایا قویدوغو مختلف بلگهلردن
قایناقالنمیشدیر .بعضی آراشدیرماجیالرا گؤره سید جمال ،ایرانین همدان شهرینین اسدآباد کندینده
دونیایا گلمیشدیر و ایرانلی دیر .بو آراشدیرماجیالرین ان اؤنملی قایناغی اؤزونو سید جمالین باجیسی
نین نوهسی تانیدان صفاتاهلل جمالینین ادعاسیدیر .صفاتاهلل جمالینین ادعاسینا گؤره سید جمال
همدانین اسدآباد کندینده دو نیایا گلمیش و یاخین قوهومالری اوزون سوره بو کندده یاشامیشدیر
(اسدآبادی  .)7 :1358سید جمال ین ایرانلی اولدغونو ساوونان ایرج افشار و اصغر مهدوی ده بو ادعاالرینا
دلیل اوالراق سید جمالین ایران پاسپورتونا صاحی ب اولدوغونو یازماقدادیرالر .نئجه کی بو ایکی
آراشدیرماجی طرفیندن یایینالنان "مجموعه اسناد و مدارک چاپ نشده درباره سید جمالالدین" (سید
جمالالدٌین حاقٌیندا یایینالنمایان بلگهلر و سندلر توپلوسو) کتابینین  68و  70نومرهلی تصویرلرینده
سید جمالین ایران پاسپورتونون صورتی یایینالنمیشدیر (مهدوی و افشار  .)153-149 :1342سید
جمال اؤوزو ده تورک تاریخینین اؤنملی شخصیتلریندن اوالن احمد آغااوغلونا یاپدیغی بیر آچیقالمادا
آتا و آناسینین اصالتًا ماراغا شهریندین اولدوغونو ،سونرا الر همدان شهرینه کؤچدوکلرینی و سوت ًامَر
اوشاق اولدوغو زامان افغانیستانا گئتدیکلرینی سؤیلهمیشدیر (آغااغلو  1328هجری قمری .)200 :بعضی
آراشدیرماجیالر دا سید جمالین افغانیستانین کنر شهرینین اسدآباد کندینده دونیایا گلدیگینی ادعا
ائتمکدهدیرلر .بو آراشدیرماجیالرین ان اؤنملی قایناغی سید جمالین اؤزونون چئشدیلی یازیالریندا
یازدیغی و اؤزونو افغانلی اوالراق تانیتماسیدیر .نئجه کی سید جمالین ان اؤنملی اثری اوالن «عروه
الوثقی» کیتابیندا افغانلی اولدوغونو یازماقدادیر .ایراندا دا ابراهیم صفایی و شیخ عباس قمی کیمی
یازارالر افغانیستانلی اولدوغونو و افغانیستانین بؤیوک عایلهلریندن بیری اوالن سید صفدر حسینینین
اوغلو اولدوغونو یازماقدادیر .سید جمالین اؤیرنجیلریندن اوالن اونلو اسالمجی عالیم ،شیخ محمد عبده،
سید جمالین یاشامی حاقٌیندا یازدیغی اثرده اونون افغانیستانین اسدآباد کندیندن اولدوغونو یازیر.
آیریجا ایچلرینده سید جمالین یا اؤیرنجیسی یا دا یاخین دوستالری اوالن ادیب اسحاق ،محمد
مخزومی ،جرجی زیدان و سید عبدالقادر مغربی کیمی عالیملر سیدجمالین افغانیستانلی اولدوغونو
یازیرالر .سید جمال اؤزو ده پالمال قزئتهسینه وئردیگی مصاحبهده «من خالیص بیر ایرانلی سویو اوالن
بیر افغانام» آچیقالماسیندا بولونور (خسروشاهی  .)282-281 :1379سید جمالین ایلک اگیتیم ایللری
و نئجه دین عالمی اولدوغو حاقٌیندا یئترلی بیلگی یوخدور و سید جمالین عؤمرونون ایلک اوتوز ایلی و
هانسی بیلیمسل مرتبهلری الده ائتمیشدیر مسئلهسینه دای ر کسین بلگهلر و بیلگیلر بولونماماقدادیر.
بعضی آراشدیرماجیالرا گؤره اؤزللیکله ایرانلی آراشدیرماجیالرا گؤره سید جمال ایلک اگیتیمینی قزوین
و تهراندا آلدیقدان سونرا نجف شهرینه گئتمیش اوردا شیعه تاریخینین اونلو عالیملریندن اوالن شیخ
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مرتضی انصارینین یانیندا درس آلدیقدان سونرا هندیستانا گئتمیشدیر .بعضی آراشدیرماجیالرا گؤره ده
سیدجمال ایلک اگیتیمنی آتاسیندان آلدیقدان سونرا  18یاشینا قدر کابل شهرینده یاشاییب بو شهردن
هندیستانا گئتمیشدیر .ایرانین بؤیوک اسالم آنسیکلوپدیسینین (دایرهالمعارف بزرگ اسالمی) سید
جمالالدین اسدآبادی مادٌه سینده ایکینجی گؤروشون داها دوغرو اوالجاغینی و ایرانلی
آراشدیرماجیالرین بیر چوخونون اغراق ائتدیگی یازیلماقدادیر (طباطبایی  .)1398سید جمال یا عراق یا
دا کابلدا معمٌم اولدوقدان سونرا ،درسینی داوام ائتدیرمک اوچون  1270هجری قمری ( 1854میالدی)
ایلینده هندیستانا گئدیر و ایکی ایل بو اؤلکهده قالیر .داها سونرا حج نیتی ایله مکٌهیه گئتمک ایستهییر
و حج یولوندا بیر چوخ اؤلکهنی گزهرک چئشیدلی بؤلگه لرده یاشایان مسلمانالرین او گونکو دورومو ایله
یاخیندان تانیش اولور .سونوندا  1273هجری قمری ( 1857میالدی) ایلینده مکٌهیه یئتیشیب حج
عبادتینی یئرینه گتیریر .سید جمال ،حج عبادتینی تامامالدیقدان سونرا افغانیستانا گئری دؤنور و کابل
امیری دوست محمد خان ین اقتداریندا دؤلت استخدامی اولور و دوست محمد خان ایله یاخین ارتباط
قورور .نئجه کی دوست محمد خان ،سید جمالین تشویقی ایله افغانیستانین ایلک قزئتهسی اوالن
شمسالنهار قزئتهسینی یایینالدیر (آهنگ  .)8 :1347سید جمال ،آلتی ایل بویونجا یاشادیغی
افغانیستاندا ایلک کتابی اوالن «تتمه البیان فی تاریخ االفغان» اثرینی قلمه آلیر .دوست محمد خانین
اؤلوموندن سونرا افغانیستاندا ،اقتدار مجادلهسی باش وئریر و اینگیلتره دؤلتینه یاخین اوالن شیر علی
اقتدارا گلدیکدن سونرا سید جمال اؤلکهنی ترک ائتمک مجبوریتینده قالیر .اؤنجه هندیستانا گئدیر،
آنجاق بیر آی اورادا قالدیقدان سونرا اینگیلتره دؤلتی اؤلکهنی ترک ائتمهسینی ایستهییر و سید جمال
میصیرا یولجو اولور .قیرخ گون میصیردا قالدیقدان سونرا بؤیوک احتمال ایله عثمانلی پادشاهی سلطان
عبدالعزیزین دعوتی ایله ایستانبوال گئدیر و اورادا یئرلشیر .ایستانبوال یئتیشدیگی زامان عثمانلی دؤلتی
بؤیوکلری طرفیندن سایغی ایله قارشیالنیر ،انجاق قیسا سوره سونرا عثمانلی شیخاالسالمینین
مداخلهسی ایله ایستانبولدان آیریلماق مجبوریتینده قالیر و یئنیدن میصیرا گئدیر .بو دفعه میصیردا
سایغی ایله قارشیالنیر و میصیر باشوزیری ریاض پاشا ،سید جمال اوچون آیلیق  1000قوروش حقوق و
بیر ائو تخصیص ائدیر .بئلهجه  1871میالدی ایلینده قاهرهیه یئرلشهرک  8ایل بویونجا قاالجاغی میصیر
یاشامی باشالییر .سید جمال ،میصیردا یاشادیغی دؤنمده ،ائوینده درس وئرمگه باشالییر و ائوی اؤنملی
علمی و دینی توپالنتیالرین مرکزینه چئوریلیر .نئجه کی ،بو دؤنمده درسلرینه قاتیالن شیخ محمد
عبده ،شیخ عبدالکریم سلمان ،شیخ ابراهیم اللقانی ،شیخ سعید زغلول و شیخ ابراهیم الهلباوی کیمی
انسانالر داها سونرا اسالم عالمی اؤزللیکله ده اسالمجی دوشونجهنین اؤنملی آدالری اولورالر (حلبی
 .)8-5 :1383بو مسلمان دوشونورلرله بیرلیکده یهودی دوشونور یعقوب صنوع و مسیحی دوشونورلر
لوئی صابونچو ،ادیب اسحاق و شبلی شمیل کیمی آدالر دا سید جمالین درسلرینده اشتراک ائدیر و
اؤیرنجیسی اولورالر (صالحی و باشقالری  .)187 :1387سید جمال میصیردا یاشادیغی دؤنمده "حزب
الوطنی" آدی ایله تانینان سیاسی بیر قورولوش قورور و بو قورولوش قیسا سوره ایچینده میصیر و قوزئی
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آفریقانی ائتکیلهیهبیلیر (محالتی  .)77 :1396آیریجا سید جمالین تشویقی ایله اؤیرنجیسی ادیب
اسحاق ،مصر و التجاره آدیندا قزئتهلری یایینالتماغا باشالییر و سید جمال بو قزئتهلر آراجیلیغی ایله اؤز
دوشونجهلرینی میصیر توپلوموندا یایغینالشدیرماغی باشاریر (محیط طباطبایی  .)62 :1370سید
جمالین میصیردا کی فعالیتلری ایله دقٌت چکن بیر باشقا خصوص ،فراماسونری لوژالرا اویه اولماسی
مسئلهسی اولموشدور .سید جمال ایلک باشدا اسکاتلند فراماسونری لوژونا اویه اولور .فقط بو لوژ ،سیاسته
ق اریشماما قراری آلدیقدان سونرا ،سید جمال سیاسی فعالیتلری اوچون بو لوژدان اخراج ائدیلیر .سید
جمال بو لوژدان آیریلدیقدان سونرا  1773میالدی ایلینده فرانسانین پاریس شهرینده قوروالن گراند
اوریان (بؤیوک دوغو) لوژونا اویه اولور و بو لوژا باغلی اوالن میصیردا بیر فراماسونری لوژو قورور .میصیرین
خدیوی (والیسی) توفیق پاشا دا بو لوژا اویه اولماسینا رغمًا سید جمالین بو لوژداکی فعالیتلریندن
راحاتسیز اولور و اینگیلترهنین تحریکی ایله  1879ایلینده سید جمالدان میصیری ترک ائتمهسی
ایستهنیلیر و سید جمال  8ایل قالدیغی میصیردان اخراج ائدیلیر (قارامان  .)466-456 :1994سید
جمال ،میصیردان آیریلدیقدان سونرا ،یئنیدن هندیستانا یولجو اولور و هندیستانین حیدرآباد شهرینه
یئرلشیر .سید جمالین هندیستاندا یاشادیغی بو دؤنمده فعالیتلری ایکی یؤندن گرچکلشمیشدیر.
بیرینجی یؤنده مسلمانالری اینگیلتره سؤمورگهجیلیگینه قارشی بیلینجلندیرمهیه دوام ائدرکن ،ایکینجی
یؤندن سید احمد خان هندی آدیندا اونلو مسلمان دوشونور ایله فیکری و سیاسی مجادله باشالدیر .بئله
کی ،سید جمالین اؤنملی اثرلریندن بیری اوالن «نیچریه (طبیعتچیلیک) رسالهسی»نی سید احمد
خانین دوشونجه لرینه ردٌیه اوالراق بو دؤنمده یازیر .ایلک اؤنجه فارسجا اوالراق یازیالن و داها سونرا
اؤنجه اردو دیلینه آردیندان محمد عبده و عارف ابوتراب طرفیندن عربجه و فرانسیزجایا ترجمه ائدیلن بو
اثرده سید احمد خانین مودرنیست ،راسیونالیست و ماتریالیست دوشونجهلرینی و اسالمین مودرن و
راسیونالیتهیه اویغ ون بیر شکیلده یئنیدن یورومالنماسی گرکدیگی فیکریندن انتقاد ائتمیشدیر (سعیدی
 .)62 :1380آیریجا سید جمال" ،عُروة " آدیندا گیزلی سیاسی بیر تشکیالت دا قورور .آراشدیرماجالرین
ادعاسینا گؤره داها سونراالر اسالم دونیاسینی دریندن ائتگیلهین محمد اقبال ،شوکت علی و محمدعلی
جناح کیمی شخصیتلر بو گیزلی تشکیالتین اویهلری و اؤیرنجیلری اولموشدور (محیط طباطبایی :1370
 .)73-72سید جمالین بو فعالیتلری دوام ائتدیگی سیرادا هندیستاندا اینگیلترهیه قارشی اورایی پاشا
عصیانی باشالییر .سید جمالین فعالیتلریندن راحاتسیز اوالن اینگیلتره دؤلتی اؤنجه سید جمالی
کلکتهیه گؤتوروب گؤزهتیم آلتیندا توتور و داها سونرا هندیستاندان آیریلماسینی ایستهییر .سید جمال
دا اؤنجه انیگیلترهنین لوندون شهرینه آردیندان فرانسانین پاریس شهرینه گئتمک مجبوریتینده قالیر.
سید جمالین فرانسهده ده فعالیتلری دوام ائدیر .سید جمالین فرانسادا یاشادیغی دؤنمده ان اؤنملی
فعالیتی داها اؤنجه طرفدارالری طرفیندن پاریسده قوروالن «عروة الوثقی» آدیندا گیزلی جمعیتین
باشینا گئچمه سی و بو جمعیتین آدیندا بیر قزئته چیخارماسی اولموشدور .سید جمال« ،عروة الوثقی»
قزئتهسینین باشیازارلیغینی لوبنانین بیروت شهرینده سورگونده یاشایان شیخ محمد عبدهیا وئریر.
شیخ محمد عبده دا پاریس شهرینه گئدرک هم جمعیت فعالیتلرینده هم ده قزئتهنین چیخاریلماسیندا
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اشتراک ائدیر .ایلک ساییسی  13مارس  1884میالدی تاریخینده یایینالنان عروة الوثقی قزئتهسی 18
سایی یایینالندیقدان سونرا اینگیلترهنین باسقیسی نتیجهسینده باغالنیر .سید جمال ،پاریسده یاشادیغی
دؤنمده اینگیلترهنین دؤلت آدامالری ایله ایکی دفعه گؤروشموشدور .ایلک دفعهسینده اؤزو گؤروشه
قاتیلیب ایکینجی دفعهسینده شیخ محمد عبدهنو تمثیلجی اوالراق گؤندرمیشدیر .اینگیلتره دؤلتی سید
جمالدان سوداندا باشالیان مهدی حرکاتینین باسدیریلماسیندا اونالرا یاردیمجی اولماسینی
ایستهمیش ،حتی قارشیلیغیندا سودان پادشاهلیغینی بئله تکلیف ائتمیشدیر (جمالی .)38-37 :1361
داها سونرا سید جمالدان اینگیلتره ایله بیرلیکده حرکت ائتمهسی ایستهنیلمیشدیر .سید جمال ،اونونال
گؤرشمهیه گلن چرچیل ،سردروندولف و لرد سالیسبری کیمی اونلو دؤلت آدامالرینین اؤنریلرینی رد
ائتمیشدیر .آیریجا ،سید جمال ،پاریسده یاشادیغی دؤنمده باتی دونیاسینین اونلو دوشونورو ارنست
رنان ایله چئشیدلی فیکری مباحثهلر آپارمیش و بو مباحثهلر عروة الوثقی قزئتهسی باشدا اولماق اوزره
چئشیدلی قزئتهلرده یایینالنمیشدیر .سید جمالین پاریسده فعالیتلری دوردورولدوقدان سونرا
ناصرالدٌین شاه طرفیندن و اعتمادالسلطنه و حاج سیاح محالتی واسطهسی ایله تهرانا دعوت ائدیلیر .بو
دعوت اوزررینه سید جمال ،جزیره العربه گئتمکدن واز گئچیب تهرانا یولجو اولور و تهرانا یئتیشدیگی
زامان حاج امینالضربین ائوینه یئرلشیر (افشار  .)232-226 :1389سید جمال قیسا سوره حاج
امینالضربین ائوینده قالدیقدان سونرا ناصرالدٌین شاه ،سید جمالدان ایرانی ترک ائتمهسینی ایستهییر
و سید جمال دا روسیالی قزئتهجی کاتکوفون دعوتی و آرابولوجوغو ایله موسکووا شهرینه گئدیر .سید
جمال ایکی ایل موسکووادا قالیر و بو سوره ایچینده روسیا مسلمانالری ایله یاخین ایلیشکی قورور .روسیا
دؤلتی سید جمالدان روسیا مسلمانالری قونوسوندا یاردیم ایستهییر .آنجاق سید جمال اؤزونو سادهجه
روسیا مسلمانالری دگیل بوتون دونیا مسلمانالرینین ساوونوجوسو اوالراق تانیدیر و یاخشی دیل ایله بو
تکلیفی رد ائدیر و روسیا و اینگیلتره آراسینداکی سویوق و اختالفلی ایلیشکیدن فایداالنیب روس
قزئتهلرینده اینگیلترهنین سیاستلری علیهینده یازیالر یازیر .سید جمال روسیادا فعالیتلرینی دوام
ائتدیردیگی سیرادا ناصرالدٌین شاه ،فرانسایا گئتمک اوچون روسیادان گئچیر و بو اؤلکهده و آردیندان
آوروپادا سید جمالین شهرتینی گؤرونجه سید جمال ایله گؤروشمک ایستهییر و بو گؤروشمه مونیخ
شهرینده گرچکلشیر .ناصرالدٌین شاه بو گؤروشمهده سید جمالدان ایرانا دؤنمهسینی ایستهییر و سید
جمال دا شاهین بو تکلیفینی قبول ائدیر و تکرار ایرانا دؤنوب حاج امینالضربین ائوینه یئرلشیر .آلتی
آی ایرانا دؤنوشوندن گئچمهدن تکرار ناصرالدٌین شاه سید جمالین اؤلکهدن اخراجینا حؤکم ائدیر .سید
جمال دا شاه ین بو داورانیشینا اعتراض اوچون شاه عبدالعظیم حرمینده تحصٌونا باشالییر و بورادا شاه
قارشیتلیغیندا وعظلر وئریر .شاه دا ری شهرینین حاکیمی مختار خانا بیر حؤکم گؤندریب سید
جمالین توتوقالنماسی و اؤلکهدن اخراج ائدیلمهسی امرینی وئریر .سید جمال ،ایراندان اخراج
ائدیلدیکدن سونرا اؤنجه عراقین بصره شهری آردیندان دوشمنی اولدوغو اینگیلترهیه یئرلشمه
مجبوریتینده قالیر و فعالیتلرینه لوندون شهریندن داوام ائدیر .بو تاریخدن سونرا رادیکال بیر ناصرالدٌین
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شاه دوشمنینه چئوریلن سید جمال ،چئشیدلی درگی و قزئته لرده ناصرالدٌین شاه حاقٌیندا سرت یازیالر
قلمه آلیر .بئله کی ،عراقدا اولدوغو زامان دؤنمین اونلو مجتهدی آیتاهلل میرزای شیرازییه مفصٌل بیر
مکتوب یازاراق ناصرالدٌین شاهی خائن و آخماق آدالندیریب میرازی شیرازیدن شاها قارشی توتوم
آلماسینی ایسته ییر .آیریجا باشقا ایرانلی دین منسوبالری و عالیملرینه چئشیدلی مکتوبالر یازاراق
ناصرالدٌین شاهین شاهلیغا الیق اولمادیغینی آچیقالماالرینی ایستهییر .سید جمالین بو مکتوبو ایران
تاریخینده «حَمَلة القرآن» مکتوبو آدی ایله بیلینمکدهدیر .بعضی آراشدیرماجیالرین ادٌعاسینا گؤره سید
جمالین آیتاهلل میرزای شیرازییه یازدیغی مکتوب تنباکو امتیازی تحریمی فتواسیندا ائتکیلی
اولموشدور .آیریجا لوندوندا ضیاء الخافقین آدیندا بیر درگی یایینالدیر کی ،بو درگینین یایینی قیسا
سوره سونرا اینگیلتره دؤلتینین باسقیسی ایله دوردورولور (واثقی  .)231 :1355بو سیرادا اسکیدن بری
باشالدیغی عثمانلی پادشاهی ایکینجی سلطان عبدالحمیده مکتوب یازماغی چوخالدیر و سورکلی سلطان
عبدالحمیده چئشیدلی مکتوبالر یازاراق اسالم بیرلیگی مجادلهسی اؤزللکله شیعه-سنٌینی
یاخینالشدیرماق سیاستینه یاردیمجی اوالبیلهجگینی سؤیلهییر .سونوندا سید جمال ،عثمانلینین لوندون
سفیری رستم پاشا طرفیندن ایستانبوال دعوت ائدیلیر و ایلک دعوتی قبول ائتمهین سید جمال ایکینجی
دعوتی قبول ائدهرک ،ایستانبوال یئرلشیر .ایستانبولدا گؤزل بیر شکیلده قارشیالنان سید جمال اوچون
تشویقیه محلٌه سینده بیر ائو ،آت و ماشین وئریلیر و آیلیق یوکسک بیر حقوق تخصیص ائدیلهرک،
اولدوقجا بؤیوک سایغی گؤستریلیر .سید جمالین ایستانبوال یئتیشدیگی ایلک زامانالردا سلطان
عبدالحمید ایله یاخین ایلیشکیسی اولموش و سلطان اوچون شیعه و سنٌینی یاخینالشدیرماق اوچون
ایزلهیهبیلهجگی سیاسته دایر بیر راپور حاضیرالمیشدی .آیریجا ایستانبولدان دونیانین مختلف یئرلری و
مختلف عالیملرینه -600دن چوخ مکتوب یازاراق هم سلطانین سیاستلرینی تبلیغ ائتمیش ،هم ده
شیعه و سنٌینی یاخینالشدیرماغا چالیشاراق اسالم بیرلیگی یولوندا آددیم آتمیشدیر .بئله کی،
ایستانبولدا یاشادیغی ایلک زامانالردا «اتٌحاد اسالم» آدیندا بیر جمعیتین اویهسی اوالراق بو مکتوبالرین
چوخونو بو جمعیت آدینا یازمیشدیر .آنجاق ناصرالدٌین شاهین اؤلدورولمهسی اوالییندا رول اوینادیغینا
بولونان شبهه ،ژؤن تورکلره یاخینالشماسی و پادشاه سارایینا حاقٌیندا یازیالن گیزلی راپورالر سببی ایله
سلطان عبدالحمید ایله ایلیشکیلری سویوموش و سلطان ،سید جمال ایله ایلیشکیسینی کسمیش و ائو
حبسینه بنزر جیدٌی بیر گؤزهتیم آلتینا آلمیشدیر .سید جمالین ایستانبولو ترک ائتمک ایستگی
عثمانلی دؤلتی طرفیندن رد ائدیلهرک عؤمرونون سونونا قدر بو شهرده یاشامیشدیر .نهایت سرطان
خستهلیگی سببی ایله  9مارس  1897تاریخینده وفات ائتمیش ،اؤنجه ایستانبولون شیخلر مزارلیغیندا
دفن ائدیلمیش ،آردیندان  1944ایلینده افغانیستان دؤلتینین ایستگی اوزرینه مزاری افغانیستانا انتقال
ائتمیشدیر (قارامان  .)466-456 :1994سید جمالین مزاری ،افغانیستانین کابل شهرینین
بیلیمیوردوندادیر و  1311هجری شمس ی ایلینده محمد ظاهر شاه زامانیندا قبرینین اوستونه بیر آنیت
تیکیلمیشدیر.
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سید جمالالدٌین اسدآبادینین دوشونجهسی و دونیا گؤروشو
سید جمالین دونیا گؤروشو و دوشونجهلرینی گونوموزه چاتدیران ان اؤنملی اثرلر ،یاشادیغی دؤنمده
چئشیدلی قزئته و درگیلرده یایینالنان یازیالری ،چئشیدلی دوشونجه و سیاست آدامالری ایله یاپدیغی
یازیشماالر و قلمه آلدیغی کیتابالر و رساله لر اولموشدور .بوگون ایران ،تورکیه ،افغانیستان ،میصیر و
پاکیستان باشدا اولماق اوزره بیر چوخ مسلمان و غیرمسلمان اؤلکهده سید جمالین اثرلری چئشیدلی
دیلل ره چئوریلمیش و یایینالنمیشدیر .بو اثرلر ایچینده ان اونلولری «تتمة البیان فی تاریخ االفغان»،
«البیان فی االنجلیز و االفغان»« ،نیجریه (نیچریه) یا ناتورالیسم»« ،الوحدة االسالمیه»« ،الواردات فی
سرالتجلیات»« ،الشرق و الشرفیین» و «الرد علی رینان» کیتاب ،رساله و مقالهلریدیر .سید جمالین
اثرلری و یازیالرینی اینجهلهین و سید جمالین دوشونجهلری حاقٌیندا آراشدیرما یاپان بیر چوخ
آراشدیرماجییا گؤره سید جمال ،اسالمین اؤزونه دؤنوش طرفداری اوالراق قرآنین بوتون زامانالر اوچون
گئچرلی و دگیشمز بیر آنایاسا اولدوغونو ،باطیل اینانج و خرافهلردن آریندیریلماسی گرکدیگینی و
اسالمین باتی ایدئولوژیلری قارشیسیندا آما باتیلی ایدئولوژیلر کیمی عاغال اویغون بیر سیستمه
اوتورماسی و یئنیدن یورومالنماسی گرکدیگینی ساوونموشدور .سید جمال دوشونجهسینده اسالم،
اؤزونده فلسفی و پوزیتیو بیلیملر باریندیردیغی اوچون گلیشمهیه و یئنیلشمهیه مانع دئییل .دونیا
مسلمانالری باتی سؤمورگهجهلیگینه قارشی قویماق ایستهییرلرسه ،ایلک اؤنجه اؤزلری گلیشمهلیدیرلر.
یعنی باتییا قارشی ساواشماق اوچون باتینین سیالحی اوالن مودرن بیلیملر و عاغیلجیلیغا اؤنم وئرمهلی
دیرلر .بو دوشونجه اساسیندا مسلمانالرین گئری قالمیشلیقدان قورتولماسینین ان اؤنملی یولو اسالم
بیرلیگیدیر و بونون اوچون ده جهاد روحو یئنیدن آلووالنیب جانالنمالیدیر .بو دا سادهجه اسالمین ایلک
قایناقالری اوالن قرآن ،حدیث و سنٌت رفرانس آلیناراق یئنیدن یورومالنیب خرافهلردن تمیزلنهرک
گونجللشمهسی ایله مومکون اوالبیلمکدهدیر .سید جمالین دوشونجهسی و دونیا گؤروشونده دقٌت چکن
ان اؤنملی مسئله شفاف و آچیق دیل ایله سؤیلهنیب ،ثباتی اوالن بیر دوشونجهیه صاحیب اولماماسی و
سیاسی قوشولالرا (شرطلره) گؤره فیکیر بیان ائتمهسی اولموشدور .نئجه کی ،بو مسئله ائنیشلی-
چیخیشلی سیاسی یاشامیندا دا اؤزو گؤسترمیشدیر .بو شفاف اولماما مسئلهسی بیر او قدر ایرهلی
سویهده اولموشدور کی ،بوگون بئله بیر چوخ آراشدیرماجی سید جمالین یازیالرینی اینجهلهدیگینده
شیعه می؟ سنٌی می؟ اولدوغونا دایر شفاف و کسین بیر سونوج اورتایا قویابیلمیرلر .بو شفاف اولمایان
دوشونجه طرزینه گؤره دوشونجهسی و دون یا گؤروشونده ثباتی اوالن و شفاف اوالن ان اؤنملی مسئله
اسالم بیرلیگینه اوالن اینانجی و بو یؤنده چالیشماسی اولموشدور .نئجه کی هم بوتون یازیالری هم ده
سیاسی مجادله سی بو بیرلیگی ساغالماق یؤنونده اولموشدور .بونو دا خالقی اویاندیریب بیر توپلومسال
حرکت یاراتماق یئرینه هم دؤلت ،هم ده دوشونجه سئچکینلرینی اقناع ائتمک یولو ایله گرچکلشدیرمک
ایسته میشدیر .سید جمال ،مسلمانالرین باتی قارشیسیندا گئری قالمیشلیغینین ان اؤنملی سببی و
حتٌی انسانلیغین ان اؤنملی سورونونو طبیعتچیلیق یعنی ماتریالیزم اوالراق گؤرمکدهدیر« .دهریلرین
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ردٌینده» آدی ایله یازدیغی و «نیجریه (نیچریه) یا ناتورالیسم» آدی ایله اونلو اوالن اثرینده بو مسئلهنی
آچیق بیر شکیلده دیله گتیریر .سید جماال گؤره دموکریتدن داروینه ،اپیکور و مزدکدن نهیلیست،
سوسیالیست و کومونیست دوشونورلره قدر اورتایا چیخان آخیمالرین تمل آلدیقالری شئی عینیدیر و
ماتریالیزمدیر .آراالرینداکی فرق ساده جه ترمینولوژی و یورومالریندان قایناقالنیر .ماتریالیزم و
ماتریالیستلر هر چاغدا انسانلیغا و توپلومالرا ضرر وئرمیش ،دین و دینین کؤلگهسینده قوروالن مدنیتلری
تخریب ائتمیش ،انسانین روح و معنویاتینی یوخسولالشدیرمیشدیر .بیر دینین اساسی نه قدر ضعیف و
دینلر آراسیندا درجه سی نه قدر دوشوک اولورسا اولسون یئنه ده انسانلیق اوچون مادٌهجیلیکدن داها
یاخشی و فایدالی دیر .سید جماال گؤره انسانلیغا ،انسانین حاقالرینی قوروماق و عدالتی ساغالماق اوچون
دؤرد سئچهنک س ونولموشدور .بونالرین ایلکی هر بیر انسان اؤزو اؤزونو قوروماق اوچون چالیشمالی و
اؤنلم و تدبیرلر آلمالیدیر .ایکینجیسی عزت نفس و شرفه سایغیلی اولماق کولتورودور .اوچونجوسو دؤلت
قورماقدیر و دؤردونجوسو ده آلاله و آخرته اینانماق و ایمان ائتمکدیر .سید جماال گؤره بیرینجی
سئچه نک آنارشی و ظلم ایله سونوچالنار و انسانلیغی یئر اوزوندن یوخ ائدر .ایکینجی سئچهنکده انسان
اؤزلوگونده منفعت طلب اولدوغو اوچون شرف و عزت نفس ایله توپلوما دوزن وئرمز .اوچونجو سئچهنکده
دؤلتلرین ظالیملشمک تهلوکهسی اولدوغو اوچون تضمینی اوالن بیر سئچهنک دئییل و تک تضمینی
اوالن سئچهنک دؤردونجو یعنی ایمانا صاحیب اولماق سئچهنگیدیر .سید جماال گؤره انسانالرین بیلیم،
اخالق و موت لولوغو اللرینه گتیرمک اوچون دؤرد قوشول و یولو واردیر .بونالرین بیرینجیسی ،عاغلین
دوغرونو دوشونمهسینه مانع اوالن خرافهلردن قورتولماسی ،ایکینجیسی ،فردلرین و توپلومالرین اؤز
گوجلرینه واقی ف اولماسی و پیغمبرلیکدن باشقا هر جور کمال و مرتبهیه یئتیشهبیلهجکلرینه و بوتون
انسانالرین ائشیت اولدغونا اینانماالری ،اوچونجوسو تقلیده کیفایت ائتمهمهلری و بیلگی و اینانجی
ساغالم دلیللره دایاناراق الده ائتمهلری و اسالمدا اولدوغو کیمی عاغلین مومکون گؤرمهدیگی بیر شئیی
قبول ائتمهمهلری و دؤردونجوسو اگیتیمه اؤنم وئریلمهسی و هر توپلومدا اگیتیم مرکزلرینین اولماسی
دیر (قارامان  .)466-456 :1994سید جمالین دوشونجهسینین مرکزینده انسان ارادهسی دورماقدادیر.
یعنی سید جماال گؤره انسان ،سوروملو بیر وارلیقدیر .اؤته یاندان قرآن کریم بوتون فردی و جمعی
داورانیشالر اوچون بیر مرجعدیر .نئجه کی قرآن کریمده دؤلت یؤنتیمیندن چئشیدلی بیلیملره قدر
آچیق و گیزلی بیلگیلر واردیر و آراشدیرما ایله بو بیلگیلره یئتیشمک اوالر .سید جمالین سیاسته
باخیش آچیسینین مرکزینده باتی سؤمورگهجیلیگینه قارشی اؤنجه اسالم بیرلیگی آریندان دوغو
خالقالری بیرلیگی واردیر .سید جمالین دوغودا اؤرنک اوالراق گؤستردیگی و بوتون مسلمان اؤلکهلرین
اونون کیمی اولماسی گرکدیگینی سؤیلهدیگی اؤلکه ژاپوندور .سید جماال گؤره ژاپونلوالر هم اؤز
کیملیک ،گلهنک ،تؤره و اؤزلوکلرینی ساخالیابیلدیلر ،هم ده چاغین قوشولالرینا آیاق اویدوراراق گلیشه
بیلدیلر .حالبوکی بیر چوخ مسلمان و دوغو اؤلکهسینده انسانالر یا دین آدی آلتیندا خرافهیه و
گئچمیشده یاشاماغا دوچار اولموشالر یا دا باتیدا اوخویان یا دا باتیجی دوشونورلر باتینین کور بیر
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تقلیدجیسی و باتینین گوجونون اؤزونده نه اولدوغونو بیلمهین سادهجه ظاهیرینی آالن انسانالرا
چئوریلمیشلر .حالبوکی اؤز کؤکلریندن اؤزگهلشمهیهرک گلیشمک ساغالم و قالیجی بیر گلیشمک اولور.
سید جمالالدٌین اسدآبادی (افغانی) دوشونجهسینده دیل و میلٌیت مسئلهسی
سید جمالین دوشونجهسینین تملینی اسالم بیرلیگی و مسلمانالرین باتینین قارشیسیندا گئری
قالمیشلیغینین سببلرینی اینجهلهمک و اؤنریده بولونماق اولوشدورسا دا ،چئشیدلی یازیالریندا توپلومون
وار اولوشونا آنالم وئرن عنصورالر اؤزللیکله ده دیل ،قومیت و میلٌیت مسئلهلرینی قلمه آلمیشدیر .سید
جمال بو قونو ایله ایلگیلی فیکیرلرینی آچیق بیر شکیلده «عروة الوثقی» و «وحدت جنسیه فلسفهسی و
اتحاد لسانین ماهیت حقیقیسی» اثرلرینده دیله گتیرمیشدیر .سید جمالین «عروة الوثقی» اثرینده
یازدیغینا گؤره « ،دیلی اولمایان بیر توپلومون میلٌی وارلیغی ،ادبیاتی اولمایان بیر میلٌتین ایسه دیلی
یوخدور .تاریخی اولمایان بیر قومون (اتنیکین) عزٌتی و اؤزگوونی اولمادیغی کیمی تاریخینی قورویان،
گئچمیشلرینین اثرلرینی احیا ائدن و بونالری اؤرنک اوالراق سونان آدامالری بولونمایان بیر قومون
تاریخی ده یوخدور»  .یئنه عینی اثرده تعصٌب و عصبیٌه سؤزجوکلری و قاورامالری آراسیندا فرقین
اولدوغونو و قومی تعصٌب و عصبیٌهنین اعتداللی سویهده اولدوغو زامان فایدالی اوالجاغینی یازان سید
جمال ،میلٌیت دویغوسونون یارادیلیشدان دئییل ،منسوبیٌت و اگیتیم ایله اله گلدیگینی یازیر .سید جماال
گؤره مسلمان توپلومالر امٌت بیرلیگینه ضرر وئرمهیهجک بیچیمده قومی دگرلرینه سیمسیخی باغالنمالی
دیر  .سید جمال ،دیل و میلٌیت حاقٌیندا ان آچیق گؤروشلری و فیکیرلرینی «وحدت جنسیه فلسفهسی و
اتحاد لسانین ماهیت حقیقیسی» مقالهسینده آنالتمیشدیر .سید جمال بو مقالهسینده انسانا فردی
بیچیمده و روحسال اوالراق آنالم وئرن ظاهری و باطنی عنصورالرین اولدوغونو و انسان دوغولدوقدان
سونرا بونالرین ایلک عای له آراجیلیغی ایله کسب ائدیلدیگینی یازدیقدان سونرا ،دیل و میلٌیت
آراسینداکی ایلیشکی و بو ایلشکینین تاریخسل و توپلومسال اؤنمیندن بو جملهلرله سؤز ائدیر:
«نهایت بیرر عشیرتدن عبارت اوالن بو واحیدلر بیر وحدت جنسیه (میلٌیه) تشکیل ائدیرلر
کی ،بونون وحدت لساندان (دیلدن) باشقا بیر ماهیت ممتازهسی و روح حیاتی یوخدور.
وحدت لسان ،حیرتانگیز بیر وسیلة رابطهدیر .وحدت لسان ،غرضلری مختلف عشیرتلری،
مقصدلری متنوع قبیلهلری جنسیٌت (میلٌیت) بایراغی آلتینا توپالیاراق مقصده سوق ائدن
یگانه وحدتدیر .بو وحدتدیر کی ،منافع عمومیٌهنی جلب ،مضرٌات مشترکی دفع ائتمک اوزره
بیر عیرقین متفرٌق قوٌتلرینی متٌحد و متٌفق ائدر .مظاهرات متقابله و تعاون اساسالرینی
متینلشدیرر .سعادت عمومیٌهنی استحصال اوچون پیروالرینی یکدل و یکزبان ائدر .بؤیوک
بیر خالقی یئنی حیات میلٌیه ایله احیا ائده رک اؤزلرینه استقالل وئرر .انسانالر آراسیندا دائره
شمولو وسیع اولوب بیرچوخ افرادی یکدیگرینه مربوط قیالن ایکی رابطه واردیر؛ بیری وحدت
لسان ،دیگر تعبیرله جنس و یا وحدت جنسیٌه .دیگری دین .وحدت لسانین ،یعنی وحدت
جنسیٌه نین ،هئچ شوبهه یوخدور کی ،دونیاداکی بقا و ثباتی دیندن داها دواملیدیر .چونکو آز
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بیر زاماندا دگیشمز .حالبوکی ایکینجیسی بئله دئییلدیر .لسان واحد اوزره دانیشان عیرقی
گؤروروک کی ،مین سنهلیک (ایللیک) بیر مدٌت ظرفینده وحدت لساندان عبارت اوالن
جنسیٌته بیر خاللداری اولمادان ایکی اوچ دفعه تغییر دین ائدر .دئیه بیلریک کی امور دنیوی
ده ،وحدت لسان مربوطیتین تاثیری دین مربوطیتیندن داها قوٌتلیدیر .بونون اوچوندور کی
مسیحی بیر یونانلی ،بتپرست افالطون ،ارسطو و بقراط ایله مربوطیتی اوچون افتخار ائدر.
حالبوکی هندلی بیر مسیحینین وحدت دینیٌهسی اوچون مسیحی نیوتون و گالیله ایله
افتخاری هئچ ده شایسته دئییلدیر .ماهیت وحدت لساندان عبارت اوالن جنسیت وحدتی
گئت گئده اجنبیلری دخی اؤز دایرهسینده ادخال ائدهرک بو وحدتله بیرلشن عشیرتلری
قوٌتلندیدر و دیگر عیرقالر یانیندا قدر و قیمتینی تعیین ائدر .شان و شوکتلرینی اؤزگه
قبیلهلره ده قبول ائتدیرر .وحدت مذکور ایله مختلف عشیرتلر بو درجهنی احراز ائتدیکدن
سونرا مجتمع قوٌتلری سایهسینده دونیادا سعادت دئیه قبول اولونان بالجمله خصوصدا موفٌق
اوالرالر .وحدت جنسیٌه بوتون بو مزیٌتلره ،آنجاق فردلرین بیرلیگینه موجب اوالن لسانین،
عیرقین محافظه و صیانتینه کافی گلمهسی ایله حائز اوالبیلر».

میلٌیتین ان اؤنملی و تک تمل دایاناغینین دیل اولدوغونو یازان سید جمال ،انسانین سعادتی و
گلیشمهسی نین ده دیلی ،قومیتی و میلٌیتینی قورویاراق و گلیشدیررک گرچکلشهبیلهجگینی یازار .سید
جماال گؤره بیر توپلوم آیدینالر ،ایشچیلر ،روحانیلر ،حقوقچوالر و مخترعلر کیمی مختلف طبقهلر و پئشه
لردن اولوشار .بو مختلف طبقه لری بیربیرینه باغالیان و توپلوما آنالم وئرن آراج ایسه دیلدیر .یعنی بو
طبقه لر دیل آراجیلیغی ایله بیر میلٌت اوالبیلرلر و میلٌت اوالراق داوام ائتمهنین تک یولو دیلین
قورونماسیدیر .بونون اوچون ده بیر توپلومون آیدنالرینین بیرینجی وظیفهلریندن بیری ده دیلی
قوروماق و گلیشدیرمکدیر .دیلین قورونماسی ایله انسانالر و توپلومالر میلٌت اولوب گلیشهبیلرلر .یعنی هر
بیر مسلمان توپلومو اؤز میلٌی کیملیگینی و دیلینی قورویاراق گلیشمهسینی ساغالماقال بوتون انسانلیق
عالمینین گلیشمهسی ساغالنمیش اوال ر .سید جماال گؤره علم ،عرفان ،فن و بیلیم بیر قومون اؤز دیلی
ایله یازیلیب نشر ائدیلرسه راسخ و ثابیت اوالر .داواملی اوالر و ایلل ر بویو یاشار و بو وسیله ایله گلهجک
نسیللر عزٌت و شرفه نائل اوالبیلرلر .حالبوکی آنا دیلی اولمایان اؤزگه و باشقا بیر دیل ایله گرچکلشرسه
عکس سونوج وئرر .میلٌیتین تملینی دیل اولوشدورار و قومیتلر و توپلومالر گلیشمک اوچون میلٌت اولماغا
مجبوردورالر .بو دا دیلین بوتون ساحهلرده گلیشمهسی ایله مومکون اوالبیلر .دیلین قورونماسی و
گلیشمهسی ده سادهجه قومیتین دیلینین اگیتیم و تحصیل دیلی اولماسی ،توپلومون بوتون فردلرینه
اؤیرهدیلمه سی و بوتون بیلیمسل ،ادبی ،فلسفی اثرلرین قومیتین اؤز دیلینده یازیلماسی ایله مومکون
اوالبیلر (افغانی .)42-38 :1912
سونوج
اسالمجی دوشونجهنین اؤنملی شخصیتلریندن بیری اوالن و پاناسالمیست دوشونجهنی اؤنملی اؤلچوده
ائتکیلهین سید جمالالدٌین اسدآبادی (افغانی) ائنیشلی چیخیشلی و چکیشمهلی بیر سیاسی و فیکری
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یاشاما صاحیب اولموشدور .یاشادیغی دؤنمده هندیستاندان عثمانلییا قدر مسلمان دونیاسینین اؤزونه
دؤنوشو اوچون چاباالیان و مسلمانالری اینگیلتره باشدا اولماق اوزره باتی سؤمورگهجیلیگینه قارشی
مجادله ائتمهیه دعوت ائدن سید جمال ،هم سیاسی باخیمدان ،هم یئتیشدیردیگی اؤیرنجیلر هم ده
یازدیغی اثرلر و ایرهلی سوردویو دوشونجهلر آچیسیندان مودرن چاغ اسالم دونیاسیندا اونوتولمایان ایزلر
بوراخمیشدیر .اسالمین اؤزونه دؤنوشو و گلهنک ایله مودرنلیک آراسیندا بیر سنتز یاراتماغا چالیشان سید
جمال ،دیل ،قومیت و میلٌیت ح اقٌیندا دا فیکیرلرینی آچیق بیر شکیلده دیله گتیرمیشدیر .سید جمالین
بو باغالمدا ایرهلی سوردویو دوشونجهیه گؤره میلٌیت سادهجه دیل بیرلیگی ایله تانیمالنابیلر و میلٌیتین
تک تمل عنصورو دیلدیر .بیر توپلوم گلیشمک ایسترسه دیلینی اگیتیم و تحصیل باشدا اولماق اوزره
چئشیدلی آالنالردا گلیشدیرهرک میلٌت اولماق مجبوریتیندهدیر .مسلمان توپلومالر دیل و میلٌیتلرینی
تمل آالراق استقالل و باغیمسیزلیقالرینی قازانیب کیملیکلرینه ساریلماقال کثرتدن وحدته یعنی
چئشیدلیلکدن بیرلیگه دوغرو گئدهبیلرلر.
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