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 الملخص  

البحث   سلط         هذا  في  الباحث 

التاسع  القرن  متنوري  أحد  على  الضوء 

الدين  جمال  هو  إال  الميالدي  عشر 

اهتمام  محط  بات  الذي   , األفغاني 

  " رجال  من  متنورو   –علم  واستقطاب 

 مصلحي" و"    كتاب  –أدباء  " و"    علماء

طروحاته   مفكري  – فشكلت   , إيران   "

  " "   التجديدية  –  اإلصالحيةورؤاه 

الفرد  عقلية  ووطأة  هؤالء  موطئ 

, آنذاك  بارزة   فكانت  اإليراني  سيمائياته 

المتنورين  في  ملحوظ  أثر  وذات 

طروحاتهم  في  تجلت  التي   , اإليرانيين 

  " " الفكرية  ورآءهم  ودعواتهم   "

وثوابت   إلصالحيةا متغيرات  تجاه   ,"

اإليرانية " سياسياً " و"    اجتماعياً   الساحة 

بين  ما  الممتدة  التأريخية  الحقبة  خالل   "

 م(.  1911-1890عام )

إلى             البحث  وأربعة ديباجة  قسم 

إذ   خاتمةوتعقبها  مقدمة  تسبقها    محاور  ,

ومعنى  داللة  تبيان  في  الديباجة  اهتمت 

  " ,   ويرالتنمصطلح  واصطالحاً  لغةً   "

األول ...   المحور  إيراني  األفغاني   :

مقتضبة( )قراءة  والتحصيل  , المولد 

  : الثاني  أفغاني  المحور   "   –تثاقف 

)منتقاة    " بيوغرافي(  –إيراني  , عرض 

الثالث )المالمسة :    المحور  نوافذ 

واإليراني األفغاني  بين  ,   والمالصقة( 

الرابع )التأثير:    المحور  والتأثر(   قرائن 

في  قراءة   ... واإليراني  األفغاني  بين 

الجهد نماذج   إظهار  الباحث  هدف   ,

األفغاني  الدين  جمال  قبل  من  المبذول 

لنيل العالم اإلسالمي , ومنه بالد فارس " 

والتقدم   إيران والرقي  والتحرر  التآخي   "

الفرد  جسد  من  الجهل  مرض  الجتثاث   ,

دياجير  في  عقله  وتنوير   , اإليراني 

ودسائس  مؤامرات  وإحباط   , الجهالة 

البالد  ومسلمي  اإلسالمية  الشريعة  أعداء 

  " هؤالء  من  و"    البريطانيين,   الروس" 

 األفغاني وإيران 

 أثر جمال الدين األفغاني في تنوير العقل اإليراني الحديث

 األستاذ المساعد أمجد سعد شالل المحاويلي

 قسم التأريخ –جامعة القادسية / كلية التربية 

E:amjad.almahawily.qu.edu.iq 

 1/3/2021تاريخ الطلب:

 14/4/2021تاريخ القبول:

 



أثر مجال الدين األفغاني يف تنوير العقل اإليراني احلديث  

 

 2٠2١( لسنة  2( اجلزء )  3جملة القادسية اجمللد احلادي والعشرون العدد )  

 

193 

 " ... وغيرهم .

ABSTRACT 

              In this research, the 

researcher sheds light on one of the 

enlightened people of the nineteenth 

century AD, except Jamal al-Din al-

Afghani, who has become the focus 

of attention and attracting 

enlightened men of "scholars - 

scholars" and "writers - writers" and 

"reformers-thinkers" in Iran, so his 

propositions and visions were 

formed. Reformism - Renewal, the 

footing of these people and the 

weight of the mentality of the 

Iranian individual at the time. 

Extending between the year (1890-

1911 AD), the research was divided 

into a preamble and four axes 

preceded by an introduction and 

followed by a conclusion, as the 

preamble focused on clarifying the 

meaning and meaning of the term 

"enlightenment" in language and 

convention, the first axis: Afghani 

Iranian ... birth and achievement 

(brief reading), The second axis: 

“Afghani-Iranian culture” (selected - 

biographical presentation), the third 

axis: windows (touching and 

contiguity) between the Afghani and 

the Iranian, the fourth axis: evidence 

(influence and influence) between 

the Afghani and the Iranian ... a 

reading in models, the researcher's 

goal is to show effort Extender It 

was given by Jamal al-Din al-

Afghani to gain the Islamic world, 

including Persia, "Iran", fraternity, 

emancipation, advancement and 

progress, to eradicate the disease of 

ignorance from the body of the 

Iranian individual, enlighten his 

mind in the ignorant dialect, and 

thwart the plots and intrigues of the 

enemies of Islamic law and the 

country's Muslims, from these 

"British" and "The Russians" ... and 

others. 

 المقدمة

محط بات              األفغاني  الدين  جمال 

 " رجال  من  متنورو  واستقطاب  عناية 

و"    –علم    " و"   كتاب  –أدباء  علماء   "

فشكلت   مفكري  –  مصلحي  , إيران   "

  " ورؤاه   –  اإلصالحيةطروحاته 

عقلية   التجديدية ووطأة  هؤالء  موطئ   "

  , اإليراني  األمر  الفرد  هذا  الدافع شكل 

    في اختيار الموضوع .     األول

الدين   كانت          جمال  سيمائيات 

في  ملحوظاً  أثراً  وذات  بارزة  األفغاني 

في  تجلت  التي   , اإليرانيين  المتنورين 

  " ورآءهم  " الفكرية  طروحاتهم 

  " تجاه متغيرات   اإلصالحيةودعواتهم   ,"
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" و"   ياً اجتماع  وثوابت الساحة اإليرانية "

الممتدة سياسياً   التأريخية  الحقبة  خالل   "

م(, حقيقة مثل 1911-1890ما بين عام )

 في اختيار الموضوع .  الدافع الثانيهذا  

في   إهمال         األكاديمية  الدراسات 

  " يأخذ   أطروحة  –  رسالةإخراج   "

تأثيرات  عن  النقاب  عن  الكشف  الباحث 

الدين األفغاني على متنورين إيران  جمال 

"   الفكريةوإماطة اللثام عن تحركاتهم "    ,

  " ,   اإلصالحيةومناشداتهم  البالد  في   "

ذلك   نال  الثالثحتى  اختيار   الدافع  في 

 الموضوع .

الباحث        الباحثين   ود  استنهاض 

المتواضعة  دراسته  خالل  من  والمهتمين 

أكاديمية كانت أم  الستخراج سواء دراسة 

على   األضواء  فيها  تسلط   ,  دورمؤلف 

مجريات  في  األفغاني  الدين  جمال 

األحداث التأريخية في إيران أثناء حياته , 

البالد  متنوري  على  الفكرية  وتأثيراته 

تواجده فيها وعقب ممات ان إبان  لحبذا  ه , 

بـ"   وإيران تعنون  األفغاني  الدين  جمال 

والتأثير والتأثر المواقف  في  قراءة   ...   "

اختيار  في  الرابع  الدافع  هذا  حاز   ,

 الموضوع .  

من  تكون            البحث  ديباجة هذا 

وتعقبها مقدمة  تسبقها    محاوروأربعة  

, إذ عنيت الديباجة في تبيان داللة   خاتمة

مصطلح   لغةً   التنوير"  ومعنى   "

وتناول    , األول واصطالحاً  المحور 

المولد   الموسوم  ... إيراني  األفغاني  بـ: 

مقتضبة( )قراءة  السيرة والتحصيل   ,

تثبت  التي  المصادر  وفق  له  الحياتية 

والدته ونشأته ومسيرته العلمية في إيران 

فارس"   وسلط    بالد  الثاني",    المحور 

بـ:   أفغاني  المعنون  إيراني "    –تثاقف " 

بيوغرافي(  –)منتقاة   الضوء عرض   ,

في  والتجديد  اإلصالح  رجال  أبرز  على 

ورؤى جمال  بطروحات  تأثر  ممن  إيران 

وعرج    , األفغاني  الثالثالدين   المحور 

بـ:   )المالمسة المعروف  نوافذ 

واإليراني األفغاني  بين  ,   والمالصقة( 

واالحتكاك  االتصال  قنوات  إظهار  عن 

والغير إيران   المباشر  بين متنورو  مباشر 

سبيل  على   , األفغاني  الدين  وجمال 

التمثيل ال الحصر خالل تواجده في إيران 

ومتنورو  الساسة  بعص  مع  ولقاءاته 

  " ومجالسه  ونتاجاته   –الخاصة  المهجر 

 " ... وغيرها .    العامة

بين            حين  الرابععلى  بـ:   المحور 

األفغاني  بين  والتأثر(  )التأثير  قرائن 

نماذج   في  قراءة   ... عينات واإليراني   ,

المصلحين  بين  والتأثر  التأثير  من 

في  األفغاني  الدين  وجمال  اإليرانيين 

الفرد  إصالح  إلى  الدعوى  قيدومها 

وحراك   , الصحافة  انبثاق  اإليراني 

اقتصادي في محاربة االمتيازات األجنبية 

سياس حراك  الحكم وآخر  شكل  لتغيير  ي 
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 وفلسفته في إيران ... وغيرها .   

البحثالباحث  نهل            من   مصادر 

الدين  لجمال  الفكرية  النتاجات  نتف 

الحصر  ال  التمثيل  سبيل  على   , األفغاني 

  " الوثقىمجلة  وغيرها من   العروة   ...  "

وكتاب"    , الحسيني مؤلفاته  الدين  جمال 

اإل والتجديد  التقريب  "   سالمي()داعية 

 " وكتاب   , شاهي  خسرو  هادي  للمؤلف 

الدين األفغاني للسيد لطف   حقيقة جمال   "

ذلك  معززاً   , آبادي  األسد  خان  هللا 

لـ"   أكاديمية  "   اطاريح  –رسائل  دارسات 

 , وفارسية  ومعربة  عربية  ومراجع 

وفلسفية  تأريخية  كتب  بين  ما  تنوعت 

وغيرها   ... وموسوعات  ومعاجم  وتراجم 

دورها   متن   استقصاءو  إغناء  في, 

 البحث .  

 هللا من وراء القصد 

معنى    ((التنوير   ))ديباجة : في داللة ... 

أوضح شيئاً   أحاول          أن  األقل  على 

  " مصطلح  عن  الواجب   التنويرما   "

البحث , من حيث  إيضاحه في ضوء هذا 

,   المعنى  –  الداللة"   معناه  الستكمال   "

 : (1)وعلى النحو اآلتي

 : اسمتنوير   ❖

و  تنوير ❖  , نور   : مصدره  معناه : 

 اإلنارة واإلسفار .  : 

التنوير ❖ انطلقت   حركة  حركة   :

التقدم  فكرة  تعتمد   , أوربا  في 

جوانب  فهم  في  العقل  وأعمال 

  " للفرد   –االجتماعية  الحياة 

 –السياسية    –االقتصادية  

آخر   الثقافية بكالم  ... وإلخ  ,   "

األور المجتمع  واقع  , فهم  بي 

في  البالية  أفكاره  عن  والتخلي 

 القدم .

: علم  في   ❖ والتصوف(  )الفلسفة 

بدأت في القرن  هو حركة فلسفية 

تتميز   , الميالدي  عشر  الثامن 

بفكرة التقدم وعدم الثقة بالتقاليد , 

والعلم  بالعقل  واإليمان  وبالتفاؤل 

 والتجريب .

خروج   اصطالحاً  ❖ هو   : )التنوير( 

الذي قصوره  من  اقترفه   اإلنسان 

عدم  خالل  من   , نفسه  حق  في 

من  بتوجيه  إال  لعقله  استخدامه 

آخر أو  (2)إنسان  :   هو, 

اإلنسان في  لعقل  العام  االستخدام 

بقدرة  واإليمان   ، القضايا  جميع 

الفهم  على  الذاتية  اإلنسان 

ويطلق    , مصطلح والتحليل 

عامة    التنوير :   علىبصورة 

والتثقيف  التوعية  حركة 

حدثت  التي  والتجديد  والتحديث 

 .(3)في العالم اإلسالمي
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الدالالت        هذه  والمعاني   بعد 

إلى   التنوير  لمصطلح الباحث  ذهب 

اختزال مهمة التنوير , التي تتمثل في : " 

تغيير  أجل  من  لطبيعته  اإلنسان  معرفة 

عقالنية أسس  على  ومجتمعه   سلوكه 

"(4). 

...   المحور إيراني  األفغاني   : األول  

مقتضبة(  المولد والتحصيل)قراءة 

األمور صحيح              بعض  إن   ,

لكن   , الحقيقة  وبيان  التوقف  تستوجب 

األكاديمية الدراسات  ,   (5)كثرة  نحو  من 

كم  وإخراج  سبر  في  الكتاب  واستفاضة 

جمال  حياة  عن  ونتاجات  مؤلفات  من 

 , آخر  نحو  من  األفغاني  الدين 

نالحظ  و موطن في    اختالفهمالمستغرب 

و  الوالدة ألسرة في    اتفاقهم,  انتسابه 

بن   نبيلة الحسين  اإلمام  إلى  نسبها  ينتهي 

السالم(  علي )عليهم  طالب  أبي  , (6)بن 

  " انه  من  فخراً  هذا   –  موسويكفى 

نحو   هاشمي  -  علوي  –  حسيني من   "

بيان  الباحث  ارتأى  ذكر  مهما   , ثالث 

بالد في  الوالدة  "    محل  "   إيرانفارس 

في    , إيرانيين  شيوخ  على   األولوالتعليم 

إلى مدونات  ابن أخته الميرزا  (7)االستناد 

آبادي األسد  خان  هللا  ,   لطف  وغيره 

الكتاب   الثانيو إليه  تطرق  ما  إلى 

 والباحثين .  

       : صفدر  هو  بن  الدين  جمال   السيد 

, وأمه السيدة سكينة   بن علي شيخ اإلسالم

آباد  بيكم أسد  قرية  في  ولد   ,  الحسيني 

همدان مدن  شعبان   احدى  شهر  في 

األول 1254 تشرين  شهر  الموافق  ه 

في (8)م1838 وتعليمه  تحصليه  بدأ   ,

األولى من عمره في كنف والده  السنوات 

القرآن  قراءة  أتقن   , ورعايتهما  وأمه 

عن  فضالً  العربية  اللغة  ومبادئ  الكريم 

الفارسية , كان منذ صباه مولعاً   لغة قومه 

ومحاولته  الدينية  المسائل  في  بالمناقشة 

نال  ذلك  مقابل   , وإدراكها  تفسيرها  في 

الدرس  لمواصلة  والده  وتحفيز  تشجيع 

والتعلم , ولما أحس الوالد بميله إلى العلم 

إلى مدينة قزوين , ووصلها في   أخذه معه 

في 1847عام   االلتحاق  أجل  من  م 

مدرساً  والده  كان  التي  , مدرستها  فيها   

م ؛ لكنه هجرها 1849بقى فيها حتى عام  

إلى  ذاته  العام  في  أصابها  وباء  بسبب 

والده   طهران مع  ترحاله  محط  واضع   ,

سنكلج محلة  دار   في  في  ضيف  ليحل   ,

خان  سليمان  علي  آباد  أسد  حاكم 

بـ" اختيار  المعروف  ومنها صاحب   ,"

 .(9)انطلق في إكمال مسيرته التعليمية  

ج         درس حضر  األفغاني  الدين  مال 

السنكلجي صادق  ألبسه   السيد  لنبوغه  ؛ 

قرر  أشهر  وبعد   , الروحية  والبزة  العمة 

مدينة إلى  األشرف  الذهاب   النجف 

في  والده  تركه  شهرين  نحو  )العراق(, 

المدينة األخيرة عائداً إلى أسد آباد , مكث 
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الدينية  العلوم  تلقى فيها  قرابة سنتين  فيها 

الشيخ درس  فحضر  مرتضى   , 

الفقه(  10)األنصاري علم  ودرس   في   ,

على يد اآلخوند   والعرفان  والمنطق  الفلسفة

الهمداني مكي  تلك   حسين  تعلم  وأكمل   ,

)العراق(  في مدينة كربالء المقدسةالعلوم  

البرغاني الشيخ محمد صالح  والشيخ   عند 

البرغاني الوهاب  , ثم عاد إلى مدينة   عبد 

عام   وفي   , األشرف  م 1854النجف 

الهند إلى  االغتراف من   غادرها  أجل  من 

ال  التمثيل  سبيل  على  وآدابها  علومها 

األديان علم  مدينة   الحصر  إلى  وعاد   ,

األشرف   الستكمال 1857عام  النجف  م 

حتى  األنصاري  الشيخ  يد  على  دراسته 

االجتهاد من   منحه  العشرين  يبلغ  ولم   ,

ورحالت  أسفار  بدأت  هكذا   , عمره 

في (11)األفغاني األجل  وافاه  ان  إلى   ,

آثار  1897عام   مخلفاً   -  نتاجات  –م 

وفنونها علومها  تنوعت  , (12)فكرية 

السياق   هذا  في  الدينالثابت  بان جمال   , 

  " إيراني  " المولد  األفغاني  وشيعي   "

المعايير  التحصيل تلك  إن  أال   ال تؤثر  " , 

الفكريةفي   طروحاته  "   صدق  سواء 

"  شيعياً    –  إيرانياً  أم  كان   –  أفغانياً " 

تؤخر سنياً   , وال  شيئاً  مكانته  في  وال   ,"

قدره  من  تحط  وال   , أخر  شيئاً  منها 

والقراء  المصلحين  بين  ومنزلته 

بانه  , كفى  أطالقاً  واإليرانيين  والشرقيين 

   " .شرقي   –  إسالمي مصلح "

أفغاني    " تثاقف   : الثاني     –المحور 

 عرض بيوغرافي( –)منتقاة   إيراني "

مكانة   نال        األفغاني  الدين  جمال 

المجتمع  فئات  أوساط  بين  مرموقة 

بمكوناته وأطيافه كافة ,  وعلى  اإليراني 

تو قلة  من  بينهم في "  الرغم   –بلده  اجده 

وشهور   إيران وأسابيع  أيام  إن  أال   ,"

أيقظت  ؛  أوساطهم  بين  أقامته  وسنوات 

وطاقاتهم  همتهم  وشحذت  عقولهم  ونبهت 

اإليراني  العقل  نقل  حتى   , الفكرية 

الحركة  إلى  الركود  من  الحديث 

التنوير واالستنارة  ثم  الجديد ,  واالنبعاث 

ان منهم " ", ك  التجديد  –  اإلصالحنحو "  

و"    التلميذ " مع   المتنور" و"    الصديق" 

االجتماعية  ومراكزهم  مسمياتهم  اختالف 

ابتداًء برجال الدين "    العلماءوالسياسية , 

  " القاچاري  البالط  ورجاالت   السياسي" 

اإليراني " بالمستنير  وانتهاًء   –  الكاتب  " 

... " وغيرهم , ولكثرة   الشاعر  –  األديب

تثاقفوا م هم  الباحث عرض من  ارتأى  عه 

بيوغرافية مقتضبة بصور منتقاة ألبرزهم 

 , هم :

النائيني  ❖ حسين  محمد  الميرزا 

  م(1860-1936)

دين              في   –رجل  ولد   , مجتهد 

عريقة  إيرانية  أسرة  من   , نائين  مدينة 

شأن  ولها   , والتقوى  بالعلم  امتازت 

مرموق في المدينة وحظ وافر من اآلداب 
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واإلنشاء , بدأ تعليمه على يد والده الشيخ 

عبد الرحيم في مدينة نائين العلوم األولية 

ب  , والحساب  والكتابة  القراءة  دأ تعلم 

العربية  واآلداب  اللغة  لعلوم  دراسته 

 , اللغتين  آداب  فيها  فحد ق   , والفارسية 

الدينية  العلوم  درس  فيها  وجوده  وخالل 

في  المقدمات  مرحلة  في  تدرس  التي 

والصرف  كالنحو  العلمية  الحوزة 

على  عزم  بعدها   , وغيرها   ... والمنطق 

إلى  ومنها  أصفهان  مدينة  إلى  الهجرة 

وأ سامراء  النجف مدينة  مدينة  إلى  خيرا 

للشيخ  الخاص  الدرس  ليحضر  األشرف 

والمعروف  الخراساني  كاظم  محمد  المال 

خواص   اآلخوندبـ"   من  وأصبح   "

سياسياً  بينهما  التعاون  وأخذ   , أصحابه 

الثورة  في  وبخاصة   , وعلمياً 

النصير 1911-1905الدستورية) , فعُد   )

قادها  التي  الثورة  هذه  في  له  األكبر 

إيران , مما إلصالح   في  السياسية  الحياة 

بين  تنوعت ما  المؤلفات  من  العديد  خلف 

و"  مخطوط  "   وأبرزها   مطبوع"   ,"

الملهكتاب "   " , وله   تنبيه األمة وتنزيه 

السياسية  التطورات  إبان  وأدوار  مواقف 

غضون  في  وإيران  العراق  في  الداخلية 

عام  بين  ما  الممتدة  التأريخية  الحقبة 

النجف (,  1914-1936) توفى في مدينة 

الخامسة من  الحجرة  ليدفن في  األشرف , 

الجنوبية الشرقية في العتبة العلوية  الجهة 

طالب  أبي  بن  علي  اإلمام  لمرقد 

 .(13))ع(

حسين خان " سپهساالر  ❖ الميرزا 

  م(1828-1881)"  

,   –سياسي    –عسكري            متنور 

كـ"  والده  عمل   , قزوين  مدينة  في  ولد 

الشاه فتح علي   حالق  –دالك   بالط  " في 

( ذلك 1834-1797قاچار  أثر  على   ,)

  " لقب  زاده  حمل  زاده  –دالگ  "   حالق 

ابن الحالق(, نال   –بمعنى : )ابن الدالك  

تربيته  فاحسن  ؛  والده  من  وافر  اهتمام 

وأ  , لمعرفة وتعليمه  الكتاتيب  إلى  رسله 

ولما   , الحساب  وأوليات  القراءة  أبجديات 

بعثه إلى فرنسا  نباهته وذكاؤه  عرف عنه 

الحديثة , وخالل وجوده فيها  العلوم  لتعلم 

الفرنسية , ولما عاد إلى إيران  اللغة  أتقن 

 , الفنون  دار  مدرسة  في  االلتحاق  قرر 

في  عين  فيها  الدراسة  استكمل  عندما 

كومية مختلفة , ومنها: منصب مناصب ح

عام  سكرتيراً  "   و"  1840"  "   قنصلم 

بومباي عام    القنصل العامم و"  1850في 

عام   تفليس  في  وزير 1853"  و"  م 

عام   إسطنبول  في   " , 1858مفوض  م 

الدين قاچار ) ناصر  الشاه  -1848ومنحه 

عام 1896 في   " الكبير  السفير   " لقب   )

1868  " عين  سنتين  وبعد   , "   وزيراً م 

عام   وفي   , واألوقاف  م 1871للعدل 

وذات   ," سپهساالر   " لقب  على  حصل 

"؛  األعظم  الصدر   " بلقب  ظفر  العام 
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للشاه  وخدمته  وإخالصه  لكفاءته 

بالده  تقدم  على  عمل  ولما   , القاچاري 

من  وحساده  أعداؤه  استغل   , ورقيها 

بانه جهد  ؛ متذرعين  األخير  عند  وشايته 

ال أحضان  في  إيران  رمي  , على  غرب 

سكة  خط  أنشاء  امتياز  منح  خالل  من 

بريطانيا عام   إلى  دفع 1873حديد  م, مما 

منصب  من  عزله  عن  القاچاري  الشاه 

عام   وفي   , األعظم  م عين 1876الصدر 

ثم والياً على فارس  حاكم على خراسان , 

عام   في  قزوين  على  وحاكماً  م, 1880, 

ذاته ,  العام  في  روسيا  في   " سفيراً   " ثم 

عا خراسان وبعد  على  حاكماً  عين  م 

المقدسة ومشرف  مشهد  ومدينة  وسيستان 

علي  اإلمام  لمرقد  الرضوية  العتبة  على 

وافاه  السالم(,  )عليهما  الرضا  موسى  بن 

ليدفن في مقبرة أمر بتشييدها في  اآلجل , 

العتبة  .   (14)رواق هذه 

الملك  ❖ خبير  خان  حسن          الميرزا 

,   –صحافي    –سياسي   متنور 

المعلومات  قلت  االنتباه  يلفت  مما 

فهي  دونت  وان  ؛  عنه  المدونة 

مسيرته  جوانب  عن  بعيدة 

ال  المثال  سبيل  على   , الحياتية 

والدته  محل  تدوين  عدم  الحصر 

المناصب  وأهم  العلمية  ومسيرته 

على   , حياته  أيام  تولها  التي 

بأنه أغلبها  تتفق  ذلك  من   الرغم 

الذين  إيران  ومتنوري  مثقفي  من 

بالدهم ؛ من خالل  خارج  عاشوا 

صحف  في  تنشر  التي  مقاالته 

  " ", في مقدمتها   المهجرالخارج 

  " أو   –اختر  صحيفة  الكوكب 

,   النجم تحريرها  أسرة  ومن   ,"

السيد  مع  ولقاءات  اتصاالت  له 

اعدمه   , األفغاني  الدين  جمال 

قاچار  الدين  مظفر  الشاه 

م 1896عام    (1896-1907)

والده  قتل  على  التحريض  بتهمة 

ناصر الدين قاچار , بعد أن  الشاه 

عبد  العثماني  السلطان  أمر 

الشاه  لمثلي  تسليمه  الثاني  الحميد 

 .(15)القاچاري

الكرماني  ❖ خان  حسن  آقا  الميرزا 

  م(1853-1896)

والده            , كرمان  في  ولد   , متنور 

الق زعماء  أحد  الرحيم  عبد  بائل الميرزا 

يد  الدينية على  العلوم  تعلم   , بردسير  في 

أحمد  والشيخ  الشيرازي  جواد  السيد 

العديد من  بين  تنقل   , وغيرهم  اإلحسائي 

أحمد روحي  الشيخ  رفيقه  مع  إيران  مدن 

في  المطاف  به  استقر  حتى  الكرماني 

الدين  جمال  بالسيد  اتصل   , إسطنبول 

طهران  إلى  وعاد   , به  وتأثر  األفغاني 

عا التالي 1895م  أواخر  العام  وفي  م, 

الدين قاچار  ناصر  الشاه  اغتيال  في  أسهم 

)ان شاء هللا وما  له مؤلفات منها كتاب:   ,



أثر مجال الدين األفغاني يف تنوير العقل اإليراني احلديث  

 

 2٠2١( لسنة  2( اجلزء )  3جملة القادسية اجمللد احلادي والعشرون العدد )  

 

200 

ومرآة  القديمة  الكتب  و)تاريخ  هللا(  شاء 

بين   شعب( , له   72إسكندري( و)الحرب 

المرأة اإليرانية والعرب  .   (16)آراء تجاه 

الكرماني  ❖ خان  آغا  رضا  الميرزا 

  م(1853-1896)

قرية   –تاجر             في  ولد   , متنور 

حسين  المال  والده   , يزد  مدينة  من  عقد 

انحدارها  اتصفت في  عائلة  من   , العقدي 

)الصوفية   من   –اإلسماعلية    –الخليط 

اإليرانية  المدن  بين  تنقل  الزرادشتية(, 

في  األفغاني  الدين  جمال  التقى  حتى 

بات من م , وتأثر به و1885طهران عام  

ألكثر  والسجن  العتقال  تعرض   , مقربيه 

مسؤولين  مع  خصامه  بسبب   , مرة  من 

 , كرمان  في  عقارات  حول  حكوميين 

فضال على دعواته المناهضة للشاه ناصر 

إسطنبول  إلى  رحل  ثم   , قاچار  الدين 

الزمن  من  لمدة  لألفغاني  مالزماً  وبقى 

حتى عاد إلى بالده , لينفذ محاولة اغتيال 

ال في الشاه  اعدم  نجاحه  وبعد   , قاچاري 

 .     (17)م1896عام  

الكرماني  ❖ روحي  أحمد  الشيخ 

  م(1855-1896)

في    -صحافي              ولد   , متنور 

جعفر  محمد  المولى  والده   , كرمان 

بالتقوى  عرفت  عائلة  من   , الكرماني 

العلوم  مختلف  ودرس  تعلم   , والزهد 

المدن  وبعض  كرمان  في  والفنون 

, اإليرانية   البالد  متنوري  من  بات   ,

بابا  )الحاج  رحلة  ترجمة  على  وعمد 

اللغة اإلنكليزية إلى اللغة  ( من  أصفهاني 

الصحافة  مهنة  في  عمل  كما   , الفارسية 

تواجده في إسطنبول , اتصل بجمال  أثناء 

ذلك  بان  حتى   , به  وتأثر  األفغاني  الدين 

في  مقاالته  وكتابة  تفكيره  أسلوب  في 

  " الكوكبال  -أخترمجلة  أو  ", فضال   نجم 

تحرير هذه  أسرة  ذلك كان من ضمن  عن 

عام   الصادرة  في 1876المجلة  م 

عبد  العثماني  السلطان  لكن   , إسطنبول 

للسلطات  بتسليمه  أمر  الثاني  الحميد 

الشاه  مقتل  في  التسبب  بتهمة  اإليرانية 

عام  في  واعدم   , قاچار  الدين  ناصر 

 .   (18)م1896

❖ " بهشتي  هللا  نصر  ملك   الحاج 

("   م(1908-1860المتكلمين 

دين           رجل  ولد   –خطيب   , متنور 

  " زقاق  كوشگفي  مدينة   درب  في   "

الدينية رغبة  بالمدارس  التحق   , أصفهان 

لوالده , لكنه لم يكمل الدراسة بها ؛ بسبب 

مسيرته  إلكمال  ذهب   , والده  وفاة  من 

العلمية في المدارس الغير دينية حتى تعلم 

أنوا على منها  زيادة   , والفنون  العلوم  ع 

حبه لالحاديث واألخبار , ودراسة الفلسفة 

بالده  بين  تنقل   , وغيرهما  والتأريخ 

التقى  دياره  إلى  عودته  وأثناء   , والهند 
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وتأثر   , بوشهر  في  األفغاني  الدين  جمال 

واغنى   , بينهم  وتثاقفوا   , كثيراً  بكالمه 

من  األخير  اخرج  ولما   , األخر  احدهم 

روح طهران   إلثارة  باإليرانيين  خطب 

الدين  ناصر  الشاه  على  والثورة  الحماس 

الدستورية  الثورة  اندالع  وعند   , قاچار 

أنصارها 1905-1911) من  بات   )

عام   في  اعتقل   , م 1908وخطبائها 

 .(19)واعدم في ذات العام

إسطنب  –صحافي     الحاج محمد طاهر التبريزي ❖ األفغاني في  الدين  السيد جمال  تبريز , من مقربي وأعوان  الحديث , ولد في مدينة  اإلصالح والتجديد اإلسالمي  رجاالت  أحد   , إسطنبول عام  متنور  إلى  تبريز  ترك مدينة  الدستورية والتحررية ,  لألفكار  بخطبه ومقاالته ودعواته  م, صاحب ومدير " 1862ول , عرف 

ا أو    -ختر  روزنامه  النجم  صحيفة 

الصادرة في إسطنبول عام   الكوكب  ,"

األحرار 1876 ضمن  من  وكان  م, 

العثماني ,  العالي  الباب  إلى  الالجئين 

للبالط  المناهضة  بمقاالته  عرف 

إلى  المنال  هذا  على  سار   , القاچاري 

 .  (20)ان فاضت روحه

❖  " الحسيني  الدين  جالل  السيد 

(" اإلسالم  -1863مؤيد 

  م(1930

مجتهد             متنور   –صحافي    –فقيه 

والتجديد  اإلصالح  رجاالت  أحد   ,

اإلسالمي الحديث  , ولد في مدينة كاشان 

بالتقوى  معروفة  دينية  أسرة  وسط   ,

السيد محمد رضا مجتهد  والده   , والورع 

الدينية  العلوم  تعليم  تلقى   , المدينة 

)العربية   يد   –واللغتين  على  الفارسية( 

لم  , إلى أصفهان والده  ذهب  أبوه  توفى  ا 

لكنه عزم على  الديني ,  تعليمه  الستكمال 

تلك  من  أعلى  مستوى  لنيل  الترحال 

العلوم , فانتقل من األخيرة إلى طهران ثم 

في  المقام  به  استقر  حتى  خراسان  إلى 

السيد محمد  مدينة سامراء لحضور درس 

يده  على  االجتهاد  نال   , الشيرازي  حسن 

عام   أر1878في  عباس م,  بندر  إلى  سل 

 , فيها  الدينية  األمور  مهام  ليتولى  ؛ 

السيد جمال  ألتقى  بلده  تواجده في  وخالل 

الدين األفغاني لقرابة أيام معدودات , تأثر 

  " ",   التجديدية  –اإلصالحية  بأفكاره 

وعندما   , الرسائل  يتبادالن  االثنان  وظل 

بومباي في  إلى   " اإلسالم  مؤيد   " وصل 

قر به المقام في كلكتا , م, واست1890عام  

لمناهضة  همته  يشحذ  إليه  األفغاني  كتب 

بعد  السيما  قاچار,  الدين  ناصر  الشاه 

مؤيد إخراجه من إيران إلى لندن , أقدم " 

"    اإلسالم إصدار  على  الحبل "  روزنامه 

المتين  –المتين   الحبل  عام   صحيفة   "

نشر 1893 على  خاللها  من  عمد  م, 

  " وتعليقات  سياسية   –اجتماعية  مقاالت 

,   انتقادية  – إيران  في  لألوضاع   "

   (.21)واستمر على هذا المنوال حتى وفاته

    " الملك  زعيم   " خان  مهدي  الميرزا 

  ....م(-1837)

رجاالت   –صحافي           أحد   , متنور 

الح اإلسالمي  والتجديد  , اإلصالح  ديث 

ولد في تبريز , والده الحاج محمد تقي بن 
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  " هاجر   , التبريزي  جعفر  زعيم محمد 

فيها   الملك وبقى  القاهرة  إلى  والده  مع   "

مدارسها  في  تعلم   , عاماً  ستين  قرابة 

درس  ليحضر  ؛  األزهر  بالجامع  والتحق 

 , األديان  مقارنة  في  عبده  محمد  الشيخ 

  " روزنامه  وصاحب  "   حكمتمؤسس 

فيها الصادر تجد  قلما   , الفارسية  باللغة  ة 

القاهرة  في  العربية  باللغة  وألفاظ  كلمات 

ونشر 1892عام   إلى  كتابة  عمد  م, 

التحررية  واألفكار  اإلصالح  في  مقاالت 

إلى الحرية والمساواة , في عام  والدعوى 

قاچار 1901 الدين  مظفر  الشاه  منحه  م 

  " الدولةلقب  ,   زعيم  قلمه  لشراء  "؛ 

يت لم  , ولكنه  الوطني  نهجه  عن  وقف 

  " بكراهيته  البابية  عرف   –للحركة 

", ألف كتاب عنهم باللغة العربية   البهائية

بـ"   المطبوع   مفتاح باب األبوابعرف   "

عام   القاهرة  اللغة 1903في  أتقن  م, 

األلمانية والعثمانية والعربية , فضال عن 

ويؤلف  الشعر  ينظم   , وأجداده  آبائه  لغة 

ا والقصائد  جاهداً الكتب  عمل  لحماسية, 

أحد  عدُ  حتى   , إيران  نهضة  إيقاظ  في 

اإليرانية  الدستورية  الثورة  رواد 

بدعواته 1905-1911) سار   ,)

 .  (22)اإلصالحية حتى فاضت روحه

الدولة  ❖ خان " ناظم  ملكم  الميرزا 

  م(1733-1908")

,   –صحافي    –سياسي              متنور 

جلفا  مدينة  في  ولد   , األصل  أرمني 

خان  يعقوب  الميرزا  والده  )أصفهان(, 

أرمني اعتنق اإلسالم , بسبب  األصفهاني 

ولما   , اإلسالمية  العلوم  االبن  تعلم  ذلك 

أحدى  إلى  أرسله  العاشرة  سن  بلغ 

)فرنسا(,  باريس  في  األرمنية  المدارس 

الدراسة ,   إلكمال  والثانوية  االبتدائية 

الهندسة في  أكمل دراسة  حتى  فيها  وبقى 

إلى طهران  , ولما عاد  التكنولوجيا  معهد 

الدين  ناصر  الشاه  عند  مترجماً  عمل 

في  األوربيين  األساتذة  ولدروس  قاچار 

, أسس  فيها  معلماً  ثم  الفنون  دار  مدرسة 

عام   ماسونياً  عين 1859محفالً  م, 

اإلي للسفارة  رانية في إسطنبول , مستشاراً 

حضن  في  دينه  إلى  وعاد  اإلسالم  ترك 

, في عام   األرمنية  م عين 1870الكنيسة 

خان"  حسين  للميرزا  مستشاراً 

الشاه سپهساالر حصول  في  دور  له   ,"

  " امتياز  على   –اليانصيب  القاچاري 

عام    االتاري لندن 1889"  في  م, وسفيراً 

الشاه 1890عام   ذاته جرده  العام  وفي  م, 

االمتيازات والحقوق , عمد إلى  من جميع 

القاچاري  البالط   انتقاد  في  مقاالت  كتابة 

اطلق  أسسها  صحيفة  في  نشرت  التي   ,

  " قانونعليها  علم   روزنامه   وعندما   ,"

فرنسا  قاچار  الدين  مظفر  الشاه  بزيارة 

لمالقاته , أسند األخير 1896عام   م ذهب 

روما  في  إيران  سفير  منصب  له 

قرابة  المنصب  هذا  في  وبقى  )إيطاليا(, 
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الثورة  حدثت  ولما   , سنوات  عشر 

عام   إيران  في  م أصبح 1905الدستورية 

ان  إلى  الدستورية  األفكار  مروجي  من 

 .(23)وافاه اآلجل

طالبوف  ❖ الرحيم  عبد  الميرزا 

(   م(1910-1855التبريزي 

ولد   –مفكر              , صحافي  متنور 

متواضعة  عائلة  وسط  تبريز  مدينة  في 

سن  بلغ  لما   , فيها  التجارة  مهنة  تحترف 

تفليس وعمل في  إلى  عشر ذهب  السابعة 

)الروسية   اللغتين  أتقن   , فيها   –التجارة 

الفرنسية( إضافة إلى لغة أبنائه وأجداده , 

مفكرو  نتاجات  من  الكثير  على  تعرف 

إصالح   الروس إلى  هدف   , والفرنسيون 

أبناء جلدته وبناء وطنه , جهد في ترجمة 

  ": كتاب  منها   , الكتب  أحمد وتأليف 

طالبي(   المحسنين     -)سفينة   –مسالك 

سبهري نخبة  الحياة  ..." وغيرها   مسائل 

وجوب  على  مؤلفاته  غالبية  في  حث   ,

بالعلوم  والمعارف واالقتداء  العلوم  تطور 

ت أجل  من  من الحديثة  إيران  خليص 

مفكري  من  عد   , والركود  االنحطاط 

( اإليرانية  الدستورية  -1905الثورة 

اإلصالحية 1911 أفكاره  رواج  بسبب  (؛ 

السياسي    " المجال  ",   –في  االجتماعي 

به  تمر  لما  الساخر  النقد  باألسلوب  تمتع 

صحيفة  إصدار  إلى  دفعه  مما   , بلده 

بـ" شاهسون " عام  تعرف  انتقادية  فكاهية 

م , وسار على دعواته اإلصالحية 1888

اآلجل عام    .  (24)م1910إلى أن وافاه 

❖  " زاده  آخوند  علي  فتح  الميرزا 

آخوندوف   –آخندوف  

  م(1812-1878")

مسرحي          في   –كاتب  ولد   , متنور 

 , أذربيجان  توابع  أحدى  خامنئ  مدينة 

أحمد  حاجي  بن  تقي  محمد  الميرزا  والده 

والده  تمتع   , مرموقة   التبريزي  بمكانة 

أهالي مدينة خامنئ  أوساط  بين  ومحترمة 

بلغ  لما   , مدارسها  في  ودرس  تعلم   ,

( تفليس , وفي عام 23عمره  إلى  سافر   )

جورجيا 1835 لحاكم  مترجماً  عمل  م 

نتاجات  له  روزين(,  )البارون 

وتوجهاتها  مشاربها  تنوعت  ومسرحيات 

اجتماعية    " بين  فضال   –ما   ," سياسية 

ف مقاالت  بـ" عن  الفلسفة وكتيب عرف  ي 

وبلغت   , وغيرها   ...  " الدولة  كمال 

( بعضها 15حوالي  وترجمت   , نتاج   )

اللغتين "   ",   الروسية" و"  الفارسية  إلى 

والسياسية  المسرحية  نتاجاته  نالت 

في  وتأثير  أعجاب  محل  واالجتماعية 

احد  اإليراني , حتى عدا  المجتمع  أوساط 

اإليرانية  الدستورية  الثورة  مفكري 

في 1905-1911) استمر   , إيران  في   )

أن فاضت  إلى  المسرحية وتأليفاته  أعماله 

عام   في  في 1878روحه  ليدفن   , م 

 .(25)تفليس
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ا )المالمسة المحور  نوافذ   : لثالث 

 والمالصقة( بين األفغاني واإليراني  

"   ابتداءً            التقارب  وراء  وقف   ,

نوافذ   اإليراني  –األفغاني   من  جملة   "

بين  ومالصقة  مالمسة  إلى  أدت  وقنوات 

رواد  وبعض  األفغاني  الدين  جمال 

  " في   التجديدية  –اإلصالحية  الحركة   "

تنوي أسهمت في  ر العقل اإليراني إيران , 

مقومات  تفعيل  في  وتحفيزها   , الحديث 

  " في   اإلصالحيمشروعهم  سواء   "

 السياسي" كان أم "    االجتماعيواقعهم "  

ارتأى  المنطلقات  هذه  ومن   , لبلدهم   "

بيان   والمالصقة   نوافذالباحث  المالمسة 

 بينهما , هي :    

 أوالً : التواجد في إيران

جمال    شكل          األفغاني تواجد  الدين 

ال  التمثيل  اإليرانية على سبيل  المدن  في 

  "  : مدن  آباد  الحصر   –قزوين    –أسد 

المقدسة  –طهران   المقدسة  –  مشهد   قم 

آباد  -  أصفهان  – "   كرمان  –  محمود 

التي تنوعت ما بين زيارة  وتنقالته فيها , 

األصدقاء  ولقاء  والمقربين  العائلة 

ور الساسة  بعض  ومجالسة  جال واألحباء 

خالل  بعضهم  لقاء  عن  فضالً   , الدولة 

اإلمام   مرقد  بزيارة  بن التبرك  علي 

الرضا هي   موسى  ما  السالم(,  )عليهما 

لبعض   ثقافية  –علمية  "    نافذةإال    "

األعالم والشخصيات اإليرانية , لالرتواء 

األفغاني   ومعارف  علوم  ولها   أوالً من   ,

 " شخصيتهم  صقل  في  الكبير  األثر 

"    "  الفكرية ,   ثانياً "    العلميةومواهبهم 

العرض وأولوياته   أبجديات  ولعل من هذا 

تقديم   الباحث  ارتأى  موجز ,  عرض 

في   لتواريخ األفغاني  الدين  جمال  تواجد 

في  التواجد  غرض  بيان  مع   , إيران 

 المدن اإليرانية , في الجدول أدناه .  
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ذو الرقم )                                 (1الجدول 

في إيرانيوضح                             (26)تواجد جمال الدين األفغاني 

سنة  سنة التواجد مكان التواجد التسلسل

 المغادرة

 غرض التواجد مدة المكوث

إلى  عشرة سنوات م1847 م1838 أسد آباد 1 غادرها  ثم  والدته  محل 

 الدراسة

 الدراسة سنتين م1849 م1847 قزوين 2

 الدراسة   تسعة أشهر م1849 م1849 طهران 3

واألصدقاء  شهرين ونصف م1864 م1864 أسد آباد    4 العائلة  لزيارة 

 والمقربين

آباد   5  -أسد 

 –طهران  

 مشهد المقدسة

واألصدقاء  شهرين وبضعة أسابيع م1866 م1866 العائلة  لزيارة 

والمقربين والتبرك بزيارة اإلمام  

الرضا )عليهما  موسى  بن  علي 

 السالم(

قاچار  ثمانية أشهر م1886 م1886 طهران 6 الدين  ناصر  الشاه  لقاء 

الدولة  مسؤولي  من  وعدد 

 والبالط القاچاري

المقدسة   7  -قم 

 –أصفهان  

 طهران

واألصدقاء  سنة واحدة م1889 م1888 العائلة  لزيارة 

شخصيات  ولقاء  والمقربين 

علومها  معارف  تنوعت  إيرانية 

 وفنونها

المقدسة   8  –قم 

 –طهران  

 محمود آباد

م أو في  1889

 م1890

أو 1889 م 

 م1890في  

في  (27)ستة أسابيع واعتصام  مختلفة  فعاليات 

 مرقد شاه عبد العظيم  

 إخراجه إلى العراق   أسبوع واحد م1891 م1891 كرمان 9

مدن  المجموع ثمانية 

 إيرانية

سنة    عشر  خمسة 

وأسبوع  أشهر  وثمانية 

 ً  تقريبا
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إيران  بشاه  األفغاني  لقاءات   : ثانياً 

المهجر ومتنورو   وساستها 

األفغاني   مثلت         الدين  جمال  لقاءات 

 " بين  ما  الدولة  ورجال  الساسة  ببعض 

قاچار و"    شاه  " ورئيس حكومة   وزير" 

الوزراء  –  الصدر األعظم"   " في   رئيس 

مثقفين  من  وثلة   , وخارجها  إيران 

إيرانيين قطنوا خارج بلدهم , أحدى نوافذ 

ال  التمثيل  سبيل  على   , بينهما  المالصقة 

الدين قاچارالحصر   , إذ كان   الشاه ناصر 

األول عام   اللقاء  القاچاري  البالط  في 

قرابة 1886 طهران  في  مكوثه  خالل  م 

البالط  رجال  فخالط   , أشهر  ثمانية 

, وساس المدة  تلك  غضون  في  الدولة  ة 

الثاني  و في اللقاء  )روسيا(  موسكو  في 

و ذاته  الثالث  العام  ميونخ اللقاء  في 

   .(28)م1889)ألمانيا( عام  

)المساجد(   : دور العبادة   ثالثا ً 

"    حظيت            الدرس  التعليم حلقات 

"    الديني العبادة  بدور  في   المساجد"   "

متزايد عناية  على  قبل   إيران  من 

, حتى  األفغاني  الدين  وجمال  اإليرانيون 

 , بينهما  للمالصقة  نافذة  أصبحت 

 , عليها  االرتداد  اعتادوا  الذين  وبخاصة 

للصحن  الملصقة  المسجد  ذلك  على  زيادة 

موسى  بن  علي  اإلمام  لمرقد  الشريف 

مشهد  مدينة  في  السالم(  )عليهما  الرضا 

فاطمة  العلوية  لصحن  أو   , المقدسة 

الرضا   ةالمعصوم علي  اإلمام  أخت 

المقدسة  قم  مدينة  في  السالم(  )عليهم 

)عليهما  بمرقدهما  للتبرك  زياراته  خالل 

 " األجواء  تمثل  لم  انها  إذ  السالم(, 

مثلت   الروحي بل   , فحسب  لإليرانيين   "

  " لهم , خصوصاً   ثقافياً   –فكرياً  مناخاً   "

األفغاني   يكن   محاضراً و  حاضراً عندما 

إلى  آخر  إضافياً  رصيداً  يكون   , فيها 

  " على   الثقافي  –المعرفي  رصيدهم   ,"

سبيل التمثيل ال الحصر عندما األخير في 

عام   إلى 1890طهران  الذهاب  عزم  م 

, توافد اإليرانيون   مسجد شاه عبد العظيم

أنحاء  من  وصوب  حدب  كل  من  عليه 

المظالم  لهم  ذاكراً   المسجد ,  إلى  طهران 

ب تحل  هم , ومظاهر التفسخ المحيطة التي 

من (29)بهم برهة  فيه  مكث  ان  بعد   ,

من   (30)الزمن العديد  إثنائها  في  كتب 

الدوريات  في  حررت  التي  المقاالت 

بـ"   والمشهورة  المقاالت اإليرانية 

ومخازي (31)"  الجمالية مثالب  جلها   ,

قاچار الدين  ناصر  ذلك (32)الشاه  نتيجة   ,

ثيابه , تمزيق  بعد  فكانت بحق   أخرج منه 

 , واإليراني  األفغاني  بين  للمالصقة  قناة 

هممهم  وشحذ  اإليرانيين  لمخاطبة  ونافذة 

وتوعيتهم   التحررية  –الوطنية  "    ,"

 " واقعهم  من  النتشالهم  وتوجيههم 

 .(33)" المزري  االجتماعي

األفغاني   : نتاجات   رابعاً 
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جمال   الجدير            إن   , هنا  باألهمية 

عناية  نتاجاته  أبرز  ولى  األفغاني  الدين 

 " وإمكانيات  قدرات  من  ملكه  بما  خاصة 

جعلها    فكرية  –علمية   في   نافذة" 

اإليرانية   النخب  بعض  مع  "   -للتقارب 

حياته   -"    خارجياً   -داخلياً   امتداد  على 

)تركيا(  وإسطنبول  إيران  في  وتواجده 

ولم   )الهند(,  بقاع وكلكتا  من  بقعة  يترك 

فكره ودعواته ؛  فيه  وبذر  إال  الدول  هذه 

في  نشرت  التي  وخطبه  مقاالته  بفضل 

  : األول   , له  العروة نتاجين  جريدة 

عام   الوثقى األول  عددها  الصادر 

منها 1883 صدر  )فرنسا(,  باريس  في  م 

عدداً  عشر  ثمانية  : (34)قرابة  والثاني   ,

الخافقين ضياء  عددها   جريدة  الصادر 

عام  ا )بريطانيا(, 1892ألول  لندن  في  م 

أعداد خمسة  نحو  منها  كانتا (35)صدر   ,

هيجان  تحدث   , سراً  إيران  إلى  تدخل 

الشاه  ضد  اإليرانيون  قرائها  بين  وهزة 

 , ورجاالته  وبالطه  قاچار  الدين  ناصر 

المهجر ؛  متنوري  من  قراءها  عن  فضالً 

 " مقاالت  طياتها  في  تحمل  ألنها 

الشاه   "  ثورية  –تحريضية   سلطة  تجاه 

  " والتواجد   األوربي  –األجنبي  القاچاري 

أراضيها , و"    تنموية  –إصالحية  " على 

بكافة  المتدهور  البالد  واقع  تجاه   "

 جوانبه.       

 

العامة والخاصة    خامساً : المجالس 

جمال   تجلى             وحضور  قدوم 

  " مجالس  األفغاني   –العامة  الدين 

"   الخاصة مسمياتها  اختالف  على   "

 األدبية  –العلمية    –السياسية    –الدينية  

  " الدين  لرجال   , وغيرها   –العلماء  ..." 

لرجال    الفقهاء أو  القاچاري"   الشاه 

 المثقفونو  النقادو  لألدباءأو  بالطه  و

أما في  أم  كانت  بيوتهم  في  كن سواء 

استبعاده  يمكن  ال  ثم   , عامة  أو  خاصة 

الشعبية  –مجالسة   عامة   –  الطبقة 

المنتزهات  في  اإليراني  المجتمع 

والحدائق العامة والمقاهي , إذ إن جميعها 

مثيلة   على  إثنائها   النافذةحازت  التي من 

األفغاني واإليراني  بين  المالمسة  حصلت 

يدلل,   ,   ما  أعاله  القول  صدق  على 

:,    مجلسين الدين   األول  في منزل جمال 

عبد  مقام  لمسجد  المالصق  األفغاني 

:  العظيم , و في إسطنبول بحضور الثاني 

المقيمين  اإليرانيين  من  المثقفين  بعض 

فيها على سبيل التمثيل ال الحصر الميرزا 

" , الميرزا حسن خبير الملكحسن خان "  

 .  (36)خان الكرماني وغيرهما

نواوغيرها             يسمح من  ال  فذ 

  , بذكرها  فاحصة   مطالعة  فيالمجال 

  " بين   المالصقة  –المالمسة  لنوافذ   "

المطلب وينجلي  يبان  واإليراني  األفغاني 

في  تمثل  الذي   , األول  عند  المقصود 
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اإليراني  المجتمع  مكونات  بعض  كسب 

أطيافهم وطبقاتهم ونزعاتهم  اختالف  على 

من   تجد  إذ   , الفقير   اتباعهوانتسابهم 

والمسلم " وا  , والمحكوم  والحاكم   , لغني 

واألرمني   السني  –الشيعي   واألدري   ,"

 والفارسي .

والتأثر(  )التأثير  قرائن   : الرابع  المحور 

في  قراءة   ... واإليراني  األفغاني  بين 

 نماذج  

بارزة   حظت          بشخصيات  إيران 

  " و"اإلصالح  في  أواخر   التجديد  "   "

وأوائل  الميالدي  عشر  التاسع  القرن 

المنصرم   جمال أوالً  القرن  فيهم  أثرت   ,

في  وواضحاً  عميقاً  تأثيراً  األفغاني  الدين 

الخلل   ثانياً   نظرياتهم ومواقفهم , شخصوا 

, كشفوا عن األوراق , طرحوا التوجهات 

آفاق  رسموا   , الفكرية  والطروحات 

  " األمراض  مع   –ة  االجتماعيالتعاطي 

التكتم   الثقافية  –السياسية   التي جرى   ,"

حتى   , السنين  من  عقوداً  عليها  والرد 

من  الكثير  على  تقضي  وكادت  استفحلت 

اإليرانيون   وجهود  , في ضوء   ثالثاً جهاد 

والتأثر  التأثير  قرائن  تبيان  يمكن  ذلك 

 بينهما , هي:   

اإليراني   تجاه)الفرد  حراك    :  –أوالً 

 الصحافة(

كثير   كان        األفغاني  الدين  جمال 

  " جلدته  بأبناء  "   اإليرانيوناإلشادة 

وقوة (37)وتأريخهم  , السامية  لمكانتهم  ؛ 

أي محط نزل  المرير في  لواقعهم  تحملهم 

نستشهد  الصدد  بهذا  إليه ,  ارتحل  أو  فيه 

آبادي  األسد  خان  لطف هللا  الميرزا  بقول 

 , ما نصه :  

تمجيده "   من  يكثر  الدين  جمال  إن 

لم ل بصورة  بذكائهم  وإشادته  إليرانيين 

 , زارها  التي  للشعوب  وصفه  في  تشاهد 

إيران  ذكر  في  إال  يسرف  لم  ولكنه 

بنى  ذكاء  إال  يمجد  ولم   , واإليرانيين 

ما  الرغم  على  يمجدهم  وظل   , وطنه 

وشاها  القاچارية  الحكومة  من  القوه 

واالضطهاد العنت  ألوان  من  الدين   ناصر 

" (38).   

تجد           ان  غرو  التمجيد   فال  هذا 

 " حركة  رواد  من  الكثير  لسان  على 

,   التجديد  –اإلصالح   تارة  إيران  في   "

 " بلدهم  خارج  المقيمون  واإليرانيون 

أخرى ,    المهجر تارة  آخر   وفي موضع" 

 ذكر الميرزا لطف هللا األسد آبادي , بان:  

الدين األفغاني كلما زار وطنه  "    –جمال 

االجتماعية   –  إيران األوضاع  فساد  يبين 

بأسرع  األحوال  بإصالح  ويطالب   ,...

صدوداً  يجد  ان  يلبث  فال   , ممكن  وقت 

الدين  .  (39)"    من الشاه ناصر 

بكل لكن      صرح  األفغاني  الدين  جمال 
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فمه  وبملء   , اإليرانيون  تجاه  وضوح 

 قائال :  

كافية "   حيوية  اإليراني  الشعب  في  إن 

يو تظهر  أن  أفراده البد  في  وأن   , ما  ماً 

 , والرقي  للتطور  يؤهلهم  خارقاً  ذكاء 

تتهيأ  حين  الكمال  مراتب  أعلى  وبلوغ 

المناسبة الظروف          .(40)"    لهم 

من   وهذا        جالء  بكل  يتضح  ما 

 " خان  حسين  الميرزا  تحركات 

اإليرانيون ,   سپهساالر " في حفظ حقوق 

المدن  حكام  قبل  من  تراعى  لم  التي 

تلمس ذلك في أحدى رسائله , اإلي رانية , 

 جاء فيها :  

خدمة "   في  ووجودي  نفسي  لقد وضعت 

ليالً  نفسي  وشغلت   , والشعب  الدولة 

 , العامة  رفاهية  سبيل  في  ونهاراً 

الناس كل  قلوب  في  األمل  "   وزرعت 
(41)   . 

تجد           إن  غرو  األعم   فال  على 

"   مجددي" و"    مصلحي  األغلب من ان "

الحديث إيران   تأريخها  من  حقب  غضون 

  " مناشدات  لهم  "   تجديدية  –  إصالحية, 

دوريات "   إنشاء  "   مجالت  –صحف  نحو 

تأثيرات  تحت  وقعوا  الذين   , البالد  في 

الذي   األفغاني ,  الدين  بهذا   اضطلعجمال 

تنوير   المضمار في  وفريداً  رائعاً  منهجاً 

من   إيران  الكالحمثقفو  الدهر  ,   سبات 

ارتأى   , صحافة  تأسيس  تجاه  واندفاعهم 

بهذا  عباراته  أبرز  اقتباس  الباحث 

 المستوى , ما نصه:

صحف "   إليران  تكون  إن  البد 

محاسن  نشر  على  تعمل  ومطبوعات 

 , فيها  اإلحداث  وبيان   , الحكام  ومساوئ 

الملوك إن   ومفاسد  إيران  جرائد  وعلى   ,

األهالي  بمظلومة  أعمدتها  تفعم 

من  الن  ؛  بهم  تحل  التي  والمصائب 

بها  يتمتع  ما  األمم  ورقي  تقدم  عوامل 

على  تعمل  ومطبوعات  صحف  من  البالد 

 .(42) "  ذلك

وجيزة         ردهة  هذه   بعد  من 

القت   األفغانية  -النداءات    -المناشدات  

لدن   من  واستحسانا  من   ناسمأالقبوال 

إيران "   الذين   خارجها  -  داخلهامثقفو   ,"

 " بالواقع  النهوض  عاتقهم  على  أخذو 

 –  صحف  –" لبالدهم في تأسيس    الثقافي

ذوو   فتلقفها,  (43)صحافة من  كبير  قسم 

اإلصالحيالمائز    "-  "  التجديدي 

بأفكار  المهجر , والمتأثرين  في  المقيمون 

صحف   في  األفغاني  الدين  ان   –جمال 

ا تكون في مصاف جريدتي   –  لتعبيرجاز 

الوثقى"   الخافقين" و"    العروة  ",   ضياء 

الشاه  محاربة  في  المبادرة  زمام  تأخذ 

مفاسده  وبيان  قاچار  الدين  ناصر 

مغزاها   , والبالد  العباد  تجاه  ومساوئه 

المجتمع  انقاد   , جديداً  بعثاً  إيران  بعث 
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الذي   الشاه القاچارياإليراني من تفرعن  

مبرراً  من   كان  فيها  وما   , البالد  لتخلف 

انحالل وتشويش , األخذ بيدها في طريق 

ال  التمثيل  سبيل  على   , والتقدم  الرقي 

  :(44)الحصر , هي

   "  اختر أو   -روزنامه  النجم  صحيفة 

في   الكوكب األول  عددها  الصادر   ,"

من  عشر  الثالث  بتأريخ  إسطنبول 

عام   في  الثاني  كانون  م, 1876شهر 

بصورة  أمرها  أول  في  تصدر  كانت 

الجمعة واألحد ,  يومي  عدا  ما  يومية 

في  مرتين  الصدور  في  أخذت  ثم 

الحال  بها  انتهى  حتى  األسبوع 

الحاج  ومؤسسها  صاحبها   , أسبوعياً 

, التبريزي  طاهر  مقربي   محمد  من 

ومن   , األفغاني  الدين  جمال  وأعوان 

 , الدوام  على  مجلسه  حضور  رواد 

خان  آقا  الحاج  مقاالتها  كتاب  وأشهر 

روحي  أحمد  والشيخ  الكرماني 

  " خان  حسن  الميرزا  خبير الكرماني 

غيظ   الملك يثيرون  كانوا  الذين   ,"

ناصر الدين قاچار, قيل فيها  :(45)الشاه 

جلى  "   خدمات  أسدت  تنوير إنها  في 

الشاه  عهد  في  اإليرانيين  أذهان 

 .  (46) "  القاچاري

   "  قانون صحيفة   –روزنامه 

عام   القانون لندن  في  الصادرة   "

ملكم 1890 الميرزا  صاحبها  م, 

الدولة  خان "   ", لتشجيع جمال ناظم 

األفغاني   في إصدارها ,   حافزاً الدين 

المقاالت  بعض  كتابة  عن  فضال 

 .  (47)فيها

   "  المتين الحبل  صحيفة   –روزنامه 

كلكلتا   المتين  الحبل في  الصادرة   "

جالل 1893عام   السيد  صاحبها  م, 

  " الحسيني  اإلسالمالدين  ",   مؤيد 

عام   الدين 1878في  جمال  التقى  م 

عباس بندر  في  فتأثر   األفغاني   ,

  "  التجديدية  –ة  اإلصالحيبأفكاره 

ذلك  (48)" تمثل  في   مبرراً , 

ذلك النص  يدلل على  إصدارها , ما 

 اآلتي :  

بينهما "   المقابلة  قصر  من  الرغم  على 

نفس  في  تأثير عميق  ذات  كانت  إنها  إال 

األفغاني  أقوال  أخذت  فقد   , اإلسالم  مؤيد 

تفعل فعلها في نفسه وتفكيره , وأصبحت 

أمور  وإصالح  إيران  نهضة  فكرة 

 , وترحاله  حله  في  تالحقه  المسلمين 

بينه  الصلة  تنقطع  لم  اللقاء  انتهاء  وبعد 

األفغان تتبادل وبين  الرسائل  فكانت   , ي 

مؤيد  إلى  يكتب  األخير  وأخذ   , بينهما 

إلى  ويدعوه   , همته  يشحذ  اإلسالم 

طالباً   , إيران  في  الفاسد  الحكم  مناهضة 

الصحف  طريق  والكفاح عن  النضال  منه 

العام  الرأي  وتهيئة  األفكار  لتنوير   ,

تأثير  تحت  اإلسالم  مؤيد  فوقع   , للثورة 
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صح إصدار  على  الحبل األفغاني  يفة 

   .(49)ن "  المتي

الكرام   لوال           القراء  ملل  خشية 

كلها الباحث  ذكر   أوالً   ألوردها  شاء  إذ   ,

مقاالت  من  الصحف  بهذه  يتعلق  ما  كل 

اختالف صنوفها أنه   ثانياً   على  بما  لكن   ,

أكتفى  لذا   , جميعاً  ذكرها  نيته  في  ليس 

النماذج   من  القدر  واختزال ثالثاً  بهذا   ,

نشر مبتغ وبواعث  الصدور  في  اها 

والفنون   العلوم  المتنوعة  , رابعاً  مقاالت 

 ما مؤداه :  

حكم "   إقامة  إلى  المهجر  صحف  هدفت 

 , إيران  في  قانون  وسن  ديمقراطي 

المطلق  الحكم  ان  الصحف  هذه  اعتبرت 

العباد  على  البالء  سبب  القاچاري  للشاه 

السياسة  بالنقد  وتناولت   , والبالد 

إيران , كشفت في نقدها   االستعمارية في

األجنبي  التواجد  لعبه  الذي  الدور  عن 

عن  اللثام  وأماطت   , فيها  وامتيازاتهم 

الوزراء  هاجمت   , وقروضهم  احتكاراتهم 

القاچاري  والبالط  الحكومة  ورجال 

ووصفتهم   , مواريه  بال  عنيفاً  هجوماً 

بمصير  االكتراث  وعدم   , بالجهل 

إلى وافتقارهم   , اإليراني   المجتمع 

اتهمتهم  كما   , الحكم  أصول  في  التبصر 

لألجنبي  وطنهم  بيع   , والخيانة  بالعمالة 

بان  وتوهموا   , شيء  كل  وهبوه  الذي 

مات , وانهم يوزعون تركته  قد  المجتمع 

وجود  بضرورة  الصحف  هذه  طالبت   ,

الجديدة  التطورات  وإدخال   , الصناعة 

الحياة كافة  (50)"    على مناحي 

هذه           ستعراضات اال  بعد 

صحافة   عن   –  المهجر  –المقتضبة 

الدين  جمال  وتأثير   , تارة  إيران  خارج 

هناك   , أخرى  تارة  انبثاقها  في  األفغاني 

معرفتها  الكرام  للقراء  البد  حقيقة 

  " مدى  الذي   التأثر  –التأثير  الستكمال   "

األفغاني ,  كلمات  من  اإليرانيين  فيه  وقع 

كـ"   من   الصاعقةالمشبه  نبهتهم  التي   "

  " الدوريات  لقراءة   –الصحف  سباتهم 

سواء   المجالت أم   العربية  "  كانت 

بالدهم ,    الفارسية تنشر خارج  بناًء التي 

 , قال أحدهم :  على هذا المعيار

قالها "    التي  القليلة  الكلمات  رسخت 

المجتمع  أذهان  في  األفغاني  الدين  جمال 

 , وأطيافه  مكوناته  بكافة  اإليراني 

قراءة  في  متنورو  رغبة  وازدادت 

تطبع  التي  والعربية  الفارسية  الصحف 

إيران  .         (51)"    وتنشر خارج 

اقتصادي حراك   : )االمتيازات   ثانياً  تجاه 

   األجنبية(

"    تنافست         "   البريطانيةالدولتين 

على   الروسيةو"   الحصول  في   "

إيران  امتيازات األولى (52)في  نالت   ,

األو ذلك , على سبيل التمثيل حظاً  فر في 
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  " الحصر  التبغ  ال  "   التنباك  –امتياز 

عام  في  أذار  شهر  من  الثامن  بتأريخ 

أيار (53)م1890 شهر  من  التاسع  وفي   ,

هذا  على  المصادقة  تمت  ذاته  العام  في 

في  البريطانية  المفوضية  بمقر  االمتياز 

هنا    , مع   تناغمطهران  اإليرانيون 

األفغاني    صيحات الدين  للحيلولة جمال 

نجاح حدث   دون  إذ   , األمر  ذلك 

إيران  مدن  من  الكثير  في  اضطرابات 

الكتاب  أغلب  أجمع  االمتياز,  بإلغاء  تندد 

إن   على  السيد   (54)فتوىوالمؤرخين 

الشيرازي حسن  التنباك  في  محمد   حرمة 

خالل  من  األفغاني  تأثير  تحت  جاءت 

أل  , إليه  أرسلها  التي  هميتها الرسالة 

 نقتبس جزء من متنها , إذ ذكر :  

عن "   الناطق  واللسان  األمة  حبر  إلى 

ان   , الشيرازي  الحاج  المبين  الشرع 

عراقيل  من  دهمها  بما  اإليرانية  األمة 

الضالل  باستيالء  آذنت  التي  الحوادث 

على  األجانب  وتطاول   , الدين  بيت  على 

الساري  الروح  أنك   , المسلمين  حقوق 

األم آحادي  قائم إال بك , في  , فال يقوم  ة 

مريرته  وهنت  قد  الدين  ناصر  الشاه  إن 

البالد  فساءت سيرته , فعجز عن سياسة 

الجزء  باع  ثم   , العباد  مصالح  وإدارة 

ومنافعها  اإليرانية  البالد  من  األعظم 

والحقول  البساتين  من  الدين  ألعداء 

 .    (55) "  والتنباك...

السياسي : الحراك     ثالثاً 

صدى   ضمن           في  التوجه  هذا 

بيان تأثير وأثر جمال الدين األفغاني على 

السياسي"   خالل   الحراك  إيران  في   "

من  الميالدي  عشر  التاسع  القرن  حقبة 

الضوء  تسليط  في  ذلك  تجلى   , طرف 

  " مصطلح   –  الحرية  –  االستبدادعلى 

الشورى  –  الدستور)القانون( )حكم   مبدأ 

ب ثم   , آخر  طرف  من  اتت شوروي(" 

  " تطبيق  عقب   عمليمحل  البالد  في   "

العقد  في  ومجرياتها  السياسية  األحداث 

عرفت  التي   , المنصرم  القرن  من  األول 

بـ"   الحديث  إيران  تأريخ  الثورة في 

اإليرانية   ( 1911-1905)الدستورية 

"(56)  " أقيم  قبالها  في  دستوري,   -  حكم 

وانبثاق    نيابي وطني "  شورى  مجلس   "

و"    برلمان  –  قانون أساسي  –دستور  " 

ذلك  بناًء على  ثالث ,  من طرف  للبالد   "

منه  يستشف  نص  اقتباس  الباحث  ارتأى 

إليه  تطرق  ما  فحوى  الكريم  القارئ 

تلك المصطلحات  جاء فيه:   ،األفغاني تجاه 

إلشراك "   وأسرعتم   , نصيحتي  قبلتم  إذا 

بإجراء  فتأمرون   , البالد  حكم  في  األمة 

ا عن  نواب  , انتخاب  القوانين  تسن  ألمة 

لسلطانكم  وأدوم   , لعرشكم  أثبت  ذلك  فان 

: أيصح ان  الدين  الشاه ناصر  ثم سأله   ,

ملك  وأنا  األفغاني  السيد  حضرة  يا  أكون 

فرد   , ؟  الفالحين  أفراد  كأحد  الملوك 
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الشاه أن تاجك  : اعلم يا حضرة  األفغاني 

بالحكم  ستكون  سلطانك  وعظمة 

مما   هي اآلن , الدستوري أعظم , وأثبت 

وقرأت  رأيت  أنك  الشاه  يا عظمة  شك  ال 

أن  بدون  تعيش  ان  استطاعت  أمة  عن 

رأيت  هل  ولكن   , ملك  راسها  على  يكون 

 .(57)"ملكاً عاش بدون أمة ورعية ؟

مهم   سياسيمصطلح    وهناك        

مراراً  األفغاني  الدين  جمال  به  صرح 

غير  من  اإليراني  المأل  أمام  وتكراراً 

, خوف  أو  "    تردد   : مؤداه  إيران ما  إن 

إلى ثورة إذا لم تحدث ثورة فإن   تحتاج   ,

سيضمحل واإليرانيين  إيران  , (58)"  اسم 

منتصف  إيران  في  الثورة  نشبت  بالفعل 

األول من القرن المنصرم , كما نوه  العقد 

            لها الباحث قبل قليل .

كافي ولما          غير  المجال  كان 

للحديث مفصالً عن هذا الموضوع األنف 

االستشهاد  الباحث  ارتأى   , الذكر 

مدى "    بنموذجين على   أثر  –تأثير  يدلل 

مستنيرو  على  األفغاني  الدين  جمال   "

إيران , وتنوير عقولهم بطروحاته وآراءه 

الميرزا   النموذج األول,   إقدام  تمثل في   :

على تأسيس " "    سپهساالرحسين خان "  

شورى   الشورى    -خانه  مؤلف دار   ,"

وزراء  من  مكوناً   , ممثالً  عشر  ستة  من 

النفوذ في  ذوو  الساسة من  وحكام وبعض 

  , القاچاري  خالله   أبتغىالبالط  من 

ناصر  الشاه  أوامر  تنفيذ  آلية  في  التشاور 

إيران  قاچار , والتباحث في شؤون  الدين 

(، 59) االخارجية " ... وغيره  –" الداخلية  

  "  : القول  إلى  منتهاه  األمر  بلغ  إن حتى 

بوجوب  تطالب  ارتفعت  التي  األصوات 

منذ  بدأت  إنما   , إيران  يحكم  قانون  سن 

خان حسين  الميرزا  يدلل (60)"  عهد  , ما 

إصالحاته   , القول  هذا  صدق  على 

         .(61)"  القانون  وتعديالته في مجال "

الثانياما             فهو   النموذج   ,

النائيني حسين  محمد  تجد   ,  الميرزا  إذ 

واضحة  األفغاني  الدين  جمال  تأثيرات 

في  الخصوص  وجه  وعلى   , المعالم 

في  المدونة  السياسية  ورآءه  طروحاته 

بـ"   الموسوم  وتنزيه مؤلفه  األمة  تنبيه 

الدولة  مشروطية  لزوم  في  الملة 

األمة  أفراد  على  الظلم  لتقليل  المنتخبة 

المجتمع بـ:"  وترقية  تنبيه   ", والمعروف 

وتنز الملةاألمة  باللغة   يه  دون  والذي   ,"

عام   وصل   ,(62)م1909الفارسية  حتى 

إلى قول   التأثر  –التأثير  مدى "   بينهما   "

  "  : بانه   , جمال أحدهم  بلغة  يتكلم  كان 

السياسية وأفكاره  األفغاني  , (63)"  الدين 

 :  في الفينة قال اآلخر , ما نصه  

أحد "   هو  النائيني  الميرزا  ان  يخفى  ال 

في  فعمل   , الدستورية  الحركة  منظري 

الدستورية , فقد نجح في  الدولة  شرعنة 

به  يقيد  ان  استطاع  توفيقي  حل  طرح 
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وفق  المستبد  الجائر  الحاكم  سلطة 

,   دستور اإلسالمية  الشريعة  إلى  ينتمي 

المشاركة في  ويعترف لالمة والفرد بحق 

اطالق  السلطة مع  الحكم   ,  مبادئ  سراح 

الشورى(   –المساواة    –)الحرية  

من   , االجتماعي  الوسط  داخل  وتفعيلها 

اطار  في  تتحرك  دولة  تكوين  أجل 

 .  (64)  "اإلسالم

القارئ على       عزيزي  إليك   , حال  كل 

إذ    , بصدد البيان  النائيني  الميرزا  تفوه 

 ذلك , قائال :  

إلى "   األحوال  كل  في  تحتاج  البالد  إن 

تحول وسائ ومنع   , العدالة  لحفظ  فعالة  ل 

وسيلة  إلى  أمانة  كونها  من  السلطة 

أي  دون  والحيلولة   , والغصب  لالستئثار 

الوسائل  تلك  وأرفع   , شهوانية  انحرافات 

العصمة يمكن   هي  ال  الوسائل  لكن   ,

 , مقامها  إلى  الحاكم  ترفع  ان  بالضرورة 

 , دستوري  الحكم  جعل  في  فعالة  لكنها 

أهم   الدستور ومن   : هي  اثنتان  الوسائل 

والمحاسبة الرقابة   : والثانية   ,(65)  ..." 

(66). 

تجاه حراك   : األوربية   رابعاً  )الحضارة 

 الغرب( –

األفغاني   تحدث            الدين  جمال 

 أوربا  –الغرب  دوماً عن األخذ بما لدى "  

على  لكن  ؛  ورقي  ومدنية  من حضارة   "

الشريعة  مع  تالؤم  ذلك  يكون  ان  أساس 

  " االنفتاح   اإلسالماإلسالمية  ضرورة   ,"

  " الغربيةعلى  من   الحضارة  لإلفادة  "؛ 

بالمقابل   , وفنونها  ومعارفها  علومها 

تيار "   , ومثيل (67)"  التغريبتحذيره من 

أغلب  عند  تجدها  األفغانية  الدعوة  تلك 

ال متنور التمثيل  سبيل  على  إيران  و 

  " خان  حسين  الميرزا   سپهساالرالحصر 

 ", إذ ذكر بحقه , ما مفاده :  

ومن "    , والتجدد  التمدن  يحب  رجل 

التمدن  من  الخبرة  اكتساب  أصحاب 

التطور األوربي ,  متأثر بمعالم   , األوربي 

أفكار  الدين  ناصر  الشاه  تقبل  على  جهد 

وتخيل    , الغربية  مساعدة التغيير  بان 

في  سبباً  ستكون  إليران  األجنبية  الدول 

 .  (68)"   رقي وتطور بالده

ليس من باب المجاملة , وهذا         الكالم 

سعى  قاچار  الدين  ناصر  الشاه  ان  حتى 

وقع  ان  بعد   , والبالد  العباد  لرقي  جاهداً 

األفغاني  الدين  جمال  كلمات  تأثير  تحت 

 خالل لقاءه في طهران , ما نصه :  

مقابلته   " عند  الدين  ناصر  الشاه  يقول 

الشعوب  تستفيد  ان  يؤسفني   : األفغاني 

بنو  يبقى   , أعمالك  ثمرات  من  األجنبية 

الذي  ما  لنا  فقل   , منها  محرومين  وطنك 

 , ورقيها  إيران  لتعمير  نعمله  ان  يجب 

إيران  بها  نرقي  التي  الوسائل  أنجع  وما 

عاهل  بان  أفخر   : األفغاني  فأجاب   , ؟ 
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ق , إيران  العميق  سباته  من  استيقظ  د 

ورقيها البالد  تعمير  في  يفكر  "   وأخذ 
(69)   . 

 الخاتمة

ختام           الباحث   في  ود  البحث 

جوهر  إلى  الكرام  القراء  استجالء 

عقل  في  األفغاني  الدين  جمال  تأثيرات 

كافة   وعلى   , اإليراني   المستوياتالفرد 

في الملة  و  المذهبو  األجناسو تأتي   ,

 مقدمتها :  

من   استشفاف           المبذول  الجهد 

العالم  لنيل  األفغاني  الدين  جمال  قبل 

  " فارس  بالد  ومنه   , "   إيراناإلسالمي 

 , والتقدم  والرقي  والتحرر  التآخي 

الفرد  جسد  من  الجهل  مرض  الجتثاث 

دياجير  في  عقله  وتنوير   , اإليراني 

ودسائس  مؤامرات  وإحباط   , الجهالة 

البالد  ومسلمي  اإلسالمية  الشريعة  أعداء 

  " هؤالء  من  و"    البريطانيين,   الروس" 

 " ... وغيرهم .  

سبق           للقارئ   فيما  يستوضح   ,

كان  األفغاني  الدين  جمال  بان  الكريم 

ألبناء جلدته اإليرانيون  ومناهضاً  مؤازراً 

والفالح  النجاة  طريق  إلى  للوصول 

جعل ذلك  عن  فضال   , رمزاً إليران  وه 

داء  من  والتنبيه  التأخر  غفلة  من  للتنوير 

والمؤامرات  الدسائس  ومخبأة   , التفكك 

ومن   , البالد  على  والخارجية  الداخلية 

تحاول  التي  اإليرانية  الهضبة  مصلحي 

الفرد  خدمة  نحو  التأريخ  سير  توجيه 

اإليراني ورقيه وارتفاع قدره وسمو شأنه 

ريخ , وتغيير مجرى حياته عبر حقب التأ

. 

ضوء          دعوات   في  استقراء 

مدى  تالحظ  إيران  متنورو  وطروحات 

وطروحات  رؤى  مع  والتوافق  التطابق 

في  اختالف  مع  األفغاني  الدين  جمال 

إذ حاولوا  األلفاظ والتعبيرات ,  مخرجات 

بين  أفكاره  البالد , وشرح  آرائه في  نشر 

الصالحة  األرض  تهيئة  حتى   , العباد 

في غضو الدستورية   –ن  إلنباتها  الثورة 

إقامة   –  (1905-1911) مجريات 

النيابي الشورى وانبثاق    الحكم  مجلس 

اإليراني الحين   الوطني  بين  أكلها  تؤتي   ,

الهضبة  سكان  بها  فينتفع   , والحين 

المتنورون , ويستقيم  ويطبقها   , اإليرانية 

البالد .  بها منحرفو وضالو 

أكثر        عليه   ولعل  الحرص  ينبغي  ما 

حقيقة   بيان  االتصالأثناء  بين   مدى  ما 

الدين  ناصر  والشاه  األفغاني  الدين  جمال 

إيران  القول : ما دخل  , من خالل  قاچار 

أخرجه  وما   , القاچاري  الشاه  بدعوة  اال 

األول  قيام  من  خوفه  بسبب  اال  منها 

تنوير  من  ثورة عليه , وخوفاً  أو  بانقالب 

,   -  العقل  -وتوعيه   اإليراني  الفرد 
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تفكيره وت ونمط  الفكري  مستواه  غيير 

وإدراكه وعاداته وتقاليده , مما تؤدي إلى 

 " إلجراء  الشاه  على  صارم  ضغط  توليد 

الحيف واالضطهاد عن   اإلصالح ورفع   "

سلطنة  حدود  خارج  يكون  ولما   , كاهله 

يشن حملة شعواء شرسة مليئة  تراه  الشاه 

انه  والتهجم عليه , حتى  والتجريح  بالنقد 

ال  غتياله ... فتقع حيز التنفيذ . يخطط 

في   ومضى          األفغاني  الدين  جمال 

تيار   التنويروالتوعية  طريق   خلق  حتى 

  " الحضاريمن  أو"    الوعي  التنوير "  

إيران , وإنتاج طيف واسع   الفكري " في 

من  استطاعوا  اإليرانيين  من  األفق 

  " رسالته  ومهد   التثقيفيةاستيعاب   ,"

وال اإلصالح  القادمة   تجديدطريق  لألجيال 

  " التراث  وعي  "   المعرفي  –العلمي  في 

الحركات  إن  إذ قلنا  نغالي  لسنا   , لبالدهم 

التي  والثورات  واالنتفاضات  اإلصالحية 

القرن  أواخر  إيران  في  بالظهور  تعاقبت 

كان  العشرين  القرن  وأوائل  عشر  التاسع 

وطروحاته  رساالته  من  قبس  جميعاً  فيها 

 ى في هذا الشأن .  , له اليد الطول

 الهوامش  

لغوي  معجم  الرائد   , مسعود  )1(  جبران 

ط  , العلم   7عصري  دار   : )بيروت   ,

  , ص  1992للماليين  ص   ,  )225   ,

التنوير في المعاجم اللغوية   248 ؛ معنى 

الدولية "   المعلومات  " .   األنترنت, شبكة 

  " الدولية  المعلومات  ,   األنترنتشبكة   "

http://www.ar.wikipedia.or

g    .   

 " الدولية  المعلومات  شبكة   , )2(  التنوير 

"   األنترنت الدولية  المعلومات  شبكة   .  "

,   األنترنت  "

http://www.ar.wikipedia.or

g  . 

)التعريف  –  النشأة  –  )3(  التنوير 

المعلومات   –األسباب   شبكة   , المظاهر( 

  " "   األنترنتالدولية 

http://www.ar.wikipedia.or

g  دوريندا ينظر:  التفاصيل  .     .  لمعرفة 

اوترام , التنوير , )بيروت : دار الفارابي 

إرنست2008,   ؛  فلسفة   (   , كاسيرر 

أبو إبراهيم   : ترجمة   , هشهش ,   التنوير 

 , لألبحاث  العربي  المركز   : مك   . )م 

2018   . )  

الموسوعة   (4)  , وأخرون  زيادة  معن 

, العربية  مركز   الفلسفية   : )بيروت 

  , القومي  ,1988األنماء  ,   2مجـ  ( 

 .390ص

معد   (5)  : الحصر  ال  المثال  سبيل  على 

الدين  جمال   , التكريتي  رجب  صابر 

السياسي  الفكر  في  وأثره  األفغاني 

دكتوراه غير منشورة  العراقي , أطروحة 

( , 1999, )جامعة بغداد : كلية اآلداب , 

http://www.ar.wikipedia.org/
http://www.ar.wikipedia.org/
http://www.ar.wikipedia.org/
http://www.ar.wikipedia.org/
http://www.ar.wikipedia.org/
http://www.ar.wikipedia.org/
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؛ صباح كريم رياح الفتالوي   30-10ص

)دراسة  والعراق  األفغاني  الدين  جمال   ,

التأث في  , تحليلية  المتبادل(  والتأثر  ير 

للمطبوعات ,   العارف  ( 2014)بيروت : 

ص أطروحة   23-37,  األصل  في   .

 دكتوراه.

رياح   (6) كريم  صباح  الدكتور  تفضل 

في  الفريقين  كال  بيان  في  الفتالوي 

" أو "  أفغاني  ادعائهم  المولد   إيراني  "   "

فيه  بين  جدول  في  كالهما  الحاق  مع   ,

و  ... النتاج  واسم  من المؤلف  غيرها 

الدين  جمال  ينظر:   . الكتاب  معلومات 

ص   ص   , والعراق  ,   45-23األفغاني 

529-532  . 

التي حملت عنوان كتاب موسوم  بـ:   (7)

األفغاني"   الدين  جمال  علماً ",    حقيقة 

النعيم  عبد  الدكتور  قبل  من  ترجمة  إنها 

عام   في  ذلك 1986حسنين  على  زد   , م 

ان على  أدلة  من  أورده  ني األفغا  ما 

... الستزادة . ينظر: لطف إيراني األصل  

آبادي , حقيقة جمال الدين  األسد  هللا خان 

النعيم  عبد  الدكتور   : ترجمة   , األفغاني 

 , الوفاء  دار   : )المنصورة   , حسنين 

 .  30-5( , ص1986

أجداد جمال الدين األفغاني في   توطن  (8)

( آباد منذ سنة  أسد  م(, 1274ه/673قرية 

المجاورة  قبورهم  في  مدونة  وأسماءهم 

)ع( في حي )سيدان   إمام زادة أحمدلقبر  

من   – وأجداده  آباءه  وكان   , السادة( 

وعرف   , الشأن  وعظيمي  القوم  سادات 

بـ"   القرية  هذا  في  منهم  شيخ الواحد 

وال  اإلسالم تزوج  عمه ",  ابنة  من  ده 

الدين  شرف  مير  بنت  بيكم  سكينة  السيدة 

الحسيني , غير ان األفغاني لم يرغب في 

هللا  لطف  ينظر:   . لالستزادة   ... الزواج 

 , السابق  المصدر   , آبادي  األسد  خان 

الدين   41-38ص األمين , جمال  ؛ حسن 

األفغاني , )مقال( نشر بعد إعداد وتقديم : 

شاهي في كتاب خسرو  بـ"   هادي  موسوم 

التقريب  )داعية  الحسيني  الدين  جمال 

 : )طهران   ,  " اإلسالمي(  والتجديد 

المذاهب  بين  للتقريب  العالمي  المجمع 

  , ص2010اإلسالمية   ,  )119-120   .

البحث هكذا :   صاحب سنشير في هوامش 

العلمي  المجمع   , المقال  اسم   , المقال 

المذاهب اإلسالمية , ص .   بين               للتقريب 

لطف هللا خان األسد آبادي , المصدر   (9)

ص  , بزرك   44-42السابق  آغا  ؛ 

الهمداني  الدين  جمال  السيد   , الطهراني 

العالمي  المجمع   , باألفغاني  الشهير 

 , اإلسالمية  المذاهب  بين  للتقريب 

الدين 18-16ص جمال   , األمين  حسن   .

 .     120, ص األفغاني

المصدر  (10)  , الطهراني  بزرك   آغا 

 .  18السابق , ص  

عن مراحل تحصيل :    لمعرفة المزيد  (11)
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ورحالت  األفغاني  الدين  جمال  وتعلم 

رياح   وأسفاره كريم  صباح  ينظر:    .

ص  ص   , السابق  المصدر   , الفتالوي 

؛   223-137,    83-47,    43-40ص  

المصدر   , آبادي  األسد  خان  هللا  لطف 

 .   79-45السابق , ص

على    (12) الدين   نتاجاتلالطالع  جمال 

. ,   ينظر:  األفغاني  الطهراني  بزرك  آغا 

ص  , السابق  جمال   19-18المصدر  ؛ 

وم األفغاني  ,  الدين  عبده  العروة حمد 

, إعداد وتقديم : سيد هادي خسرو   الوثقى

)القاهرة : مكتبة الشروق الدولية  شاهي , 

األفغاني ومحمد 2002,   الدين  ( ؛ جمال 

  , والعرفان عبده  الفلسفة  في  رسائل 

:   الرسائل(  –)المقاالت   وتقديم  إعداد   ,

 : )القاهرة   , شاهي  خسرو  هادي  سيد 

الدولية , الشروق  ( ؛ جمال 2002  مكتبة 

  , عبده  ومحمد  األفغاني  التعليقات الدين 

العضدية للعقائد  الدواني  شرح  ,   على 

إعداد وتقديم : سيد هادي خسرو شاهي , 

 , الدولية  الشروق  مكتبة   : )القاهرة 

2002 , األفغاني  الدين  جمال  ؛   )

)آراء   األفغاني  ,   أفكار(  –خاطرات 

إعداد   , المخزومي  باشا  محمد   : تقرير 

, وت شاهي  خسرو  هادي  سيد   : قديم 

 , الدولية  الشروق  مكتبة   : )القاهرة 

2002  , األفغاني  الدين  جمال  ؛  ضياء ( 

وتأريخ  إيران  تأريخ  ومجمل  الخافقين 

هادي   األفغان سيد   : وتقديم  إعداد   ,

الشروق  )القاهرة : مكتبة  شاهي ,  خسرو 

 ( .  2002الدولية ,  

المزيد  (13) ينظر:  لمعرفة  محمد   . 

أنديشه  تبيان   ، نورى  ومحمد  اسفنديار 

ميرزا  آراء  در  پژوهشى  مقاالت  گزيده 

آثار  أنجمن  چاپخانه   : )أصفهان   ، نائينى 

  ، أصفهان  الدين ؛  (  1379فرهنگى  نور 

 ، پيدارى  نداى  نائينى  ميرزا   ، لو  على 

  ، شمشاد  چاپخانة   : هاشم ؛    (1374)قم 

محمد  الميرزا  حياة   ، الحسيني  فياض 

ا : حسين  األشرف  )النجف   ، لنائيني 

والدراسات  البحوث  مركز  منشورات 

  ، شالل   (2002اإلسالمية  سعد  أمجد  ؛ 

المحاويلي , الميرزا محمد حسين النائيني 

(1860-1936 ,  " تأريخية  دراسة   "  )

)جامعة   , منشورة  غير  ماجستير  رسالة 

 ( .2006الكوفة : كلية اآلداب ,  

المزيد  (14) ينظر:  لمعرفة  علي   هند  . 

إيران  في  اإلصالحية  المحاوالت   , حسن 

 , الميالدي  عشر  التاسع  القرن  خالل 

)جامعة   , منشورة  غير  ماجستير  رسالة 

  , التربية  كلية   : , 2005المستنصرية   )

؛ فريدون آدميت , انديشه   137-105ص

هساالر , پترقى وحكومت قانون عصر س

 ( .1351ا ,  چ)تهران : بى .  

ينظر:  المزيدلمعرفة    (15) زكي   . 

األدب  في  الصحفية  المقالة   , الصراف 

مطبعة   : )بغداد   , المعاصر  الفارسي 
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  , ص1978اإلرشاد   , مهدى ؛    270( 

  , , پبامداد  اول  جلد   , منبع  يشين 

 .  326ص

المزيد  (16) ينظر:  لمعرفة  زكي   . 

, ص السابق  المصدر   , ؛   270الصراف 

  , البديري  مظلوم  موسوعة خضير 

العهدين  في  اإليرانية  الشخصيات 

( والبهلوي  , 1979-1796القاچاري   )

للمطبوعات ,   العارف  ( 2015)بيروت : 

 .211-209,    1, جـ

مهدى بامداد   لمعرفة المزيد . ينظر:  (17)

دوم , صپ,   جلد   , منبع  ؛   23-11يشين 

السابق  المصدر  البديري ,  خضير مظلوم 

 .214-211ص  ,  1, جـ

مهدى بامداد   . ينظر:  لمعرفة المزيد  (18)

اول , صپ,   , جلد  منبع  ؛   84-80يشين 

 , السابق  المصدر   , الصراف  زكي 

 .270ص

المزيد  (19) ينظر:  لمعرفة  خضير   . 

, جـ السابق  المصدر   , البديري   1مظلوم 

 .275-267, ص

المزيد  (20) ينظر:  لمعرفة  زكي   . 

المصدر    , صالصراف   , -269السابق 

270. 

المزيد  (21) ينظر:  لمعرفة  المصدر   . 

 .310-299نفسه , ص

المزيد  (22) ينظر:  لمعرفة  المصدر   . 

ص  , ,   298-296نفسه  بامداد  مهدى  ؛ 

 .305-304نجم , صپيشين منبع , جلد پ

مهدى بامداد   . ينظر:  لمعرفة المزيد  (23)

دوم ,  پ,   جلد   , منبع  ؛   263-262يشين 

السابق خضير   المصدر  البديري ,  مظلوم 

الصراف   176-169, ص  1, جـ ؛ زكي 

 .276, المصدر السابق , ص

مهدى بامداد   . ينظر:  لمعرفة المزيد  (24)

جلد  پ,    , منبع  , صچيشين  -139هارم 

؛ خضير مظلوم البديري , المصدر   154

 .292-283, ص  1السابق , جـ

مهدى بامداد   . ينظر:  لمعرفة المزيد  (25)

 .58-55يشين منبع , جلد سوم , صپ,  

(26)   : من  مستقصاة  الجدول  مصادرة 

المصدر   , آبادي  األسد  خان  هللا  لطف 

كريم  صباح  ؛  متفرقة  صفحات   , السابق 

 , السابق  المصدر   , الفتالوي  رياح 

أستاذي   536-533ص  , عبده  محمد  ؛ 

العلمي  المجمع   , األفغاني  الدين  جمال 

اإلسالمي المذاهب  بين  ص للتقريب   , ة 

الرزاق ,   84,    78-77ص جعفر عبد  ؛ 

جمال الدين األفغاني دراسة في مرتكزاته 

العلمي للتقريب بين  المجمع  اإلصالحية , 

    .      279-278المذاهب اإلسالمية , ص

ذكر    (27) حين  مصطفى على  الكاتب 

 " مؤلفه  في  غزال  اللطيف  عبد  فوزي 
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ميزان  في  األفغاني  الدين  جمال  دعوة 

قبل   اإلسالم من  الرياض  في  الصادر   ,"

عام   طيبة  صفحته 1983دار  في   , م 

( :33المرقمة  نصه  ما  إلى   (,  ذهب   "

العظيم , ومكثت سبعة أشهر "  مقام عبد 

أنظر:   الرزاق , جمال   . وكذا  جعفر عبد 

مرتكزاته الدين   في  دراسة  األفغاني 

    .  294اإلصالحية , 

األول   (28) اللقاء  أثناء  دار  ما  لالطالع 

الدين  ناصر  الشاه  بين  والثالث  والثاني 

ممن   , األفغاني  الدين  وجمال  قاچار 

البالط  ورجال  الدولة  ساسة  من  تواجد 

األسد   القاچاري خان  هللا  لطف  ينظر:   .

, ص السابق  المصدر   , ؛   71-64آبادي 

 , غزال  اللطيف  عبد  فوزي  مصطفى 

ميزان  في  األفغاني  الدين  جمال  دعوة 

( 1983اإلسالم , )الرياض : دار طيبة ,  

؛ صباح كريم رياح   77,    32, ص ص

, ص السابق  المصدر   , ؛   323الفتالوي 

الدين  جمال  أستاذي   , عبده  محمد 

ص  , عبد   85-84األفغاني  جعفر  ؛ 

الدين األفغاني د راسة في الرزاق , جمال 

 .   298-292مرتكزاته اإلصالحية , ص

الدين   (29) جمال   , الرزاق  عبد  جعفر 

األفغاني دراسة في مرتكزاته اإلصالحية 

 .293, ص

على    (30) مكوثللتعرف  جمال   مدة 

األفغاني في    مسجد شاه عبد العظيمالدين 

 ( .2الجدول ذي الرقم )  :أنظر  .

األفغاني ومحمد عبده ,   (31) الدين  جمال 

 .14العروة الوثقى , ص

غزال   (32) اللطيف  عبد  فوزي  مصطفى 

      .  33, المصدر السابق , ص

أحمد كسروي , تأريخ الحكم النيابي   (33)

محمد  عزت  هويدا   : ترجمة   , إيران  في 

القومي  المركز   : )القاهرة   , أحمد 

؛   54-50, ص  1( , جـ2009للترجمة ,  

الخافقين   جمال ضياء   , األفغاني  الدين 

 , األفغان  وتأريخ  إيران  تأريخ  ومجمل 

جمال   47ص أستاذي   , عبده  محمد  ؛ 

 .85الدين األفغاني , ص

وكتابهالتصفح    (34) ينظر: مقاالتها   .

 , عبده  ومحمد  األفغاني  الدين  جمال 

, ص الوثقى  ؛ طه عبد   468-62العروة 

والثورة  الوثقى  العروة   , سرور  الباقي 

العلمي  المجمع   , الكبرى  التحريرية 

 , اإلسالمية  المذاهب  بين  للتقريب 

 .160-135ص

وكتابهالتصفح    (35) "   مقاالتها  ينظر:   .

 , لندن   ,  ) )جريدة   ,  " الخافقين  ضياء 

  , األول  العدد 1892شباط    1العدد  ؛  م 

الثالث , 1892أذار    1الثاني ,   العدد  م ؛ 

الرابع 1892نيسان    1 العدد  ؛  م 

لشهر)أيار   ,    –والخامس   15حزيران( 
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 م .1892تموز  

غزال   (36) اللطيف  عبد  فوزي  مصطفى 

ص ص   , السابق  المصدر   ,33-34  , 

73   .    

إلقاء   (37) في  األفغاني  الدين  جمال  عمد 

"    محاضرات إيرانعن  منذ   تأريخ   "

الحديث في  العصر  الغابرة حتى  العصور 

م, وجمعها السيد 1885مدينة شيراز عام  

 ... الشيرازي  الدولة  فرصة  الدين  نصير 

األفغاني ,  الدين  ينظر: جمال  للتفاصيل . 

 .  105-41مجمل تأريخ إيران , ص

(38)   , آبادي  األسد  خان  هللا  لطف 

 .  21المصدر السابق , ص

 .  22المصدر نفسه , ص (39)

نفسه , ص  :  نقال عن (40)  .   23المصدر 

هند علي حسن , المصدر   :  نقال عن  (41)

 .110السابق , ص

عن  (42) شالل   :  نقال  سعد  أمجد 

المحاويلي , دور الشاه ناصر الدين قاچار 

( اإليرانية  الصحافة  تطور  -1848في 

تأريخية  1896  " دراسة  تحليلية " ,   –( 

,   2ط العصرية  المطبعة   : )بابل   ,

ص2014  , نماذج 16(  على  للوقوف   .

وخصائصها   من مقاالتها  موضوعات 

,   وكتابها الصراف  زكي  ينظر:   .

 .275-269صالمصدر السابق ,  

على    (43)  الدورياتمن    نماذجلالطالع 

في   –الصحف  ) الصادرة  المجالت( 

الحديث والمعاصر   خالل عصرها  . إيران 

ص  , نفسه  المصدر  ؛   34-19ينظر: 

في  الصحافة  جغرافية   , القلم  سراج  

( " 1911-1905إيران   , مقال   ,  )

 , الثاني  العدد   , )مجلة(   ,  " روزنامه 

حزيران   ص2019األول   , ؛   9-6م 

جرايد  تاريخ   , هاشمى  صدر  محمد 

)اصفهانإيران  ومجالت در   : چاپخانه   , 

جلد    (1332,    صفهاناكمال    -أول  , 

   .  چهارم –سوم    –م دو

األيديولوجية   (44) أثر   , القلم  سراج  

 , اإليرانية  الصحافة  انبثاق  في  األفغانية 

العدد   , )مجلة(   ,  " روزنامه   "  , مقال 

أيلول   األول   , , ص2019الثالث  -10م 

11. 

يشين منبع , پمحمد صدر هاشمى ,    (45)

 : عن  نقال   . متفرقة  صفحات   , اول  جلد 

  , الصراف  , زكي  السابق  المصدر 

 .275ص

نماذج من  (46) موضوعات   للوقوف على 

وكتابها وخصائصها  ينظر:   مقاالتها   .

 , السابق  المصدر   , الصراف  زكي 

 .275-269ص

نماذج من  (47) موضوعات   للوقوف على 
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وكتابها وخصائصها  ينظر:   مقاالتها   .

 .289-277المصدر نفسه , ص

نماذج من  (48) موضوعات   للوقوف على 

وكتابهامقاال وخصائصها  ينظر:   تها   .

ص  , نفسه  محمد   310-299المصدر  ؛ 

  , هاشمى  دوم , پصدر  منبع , جلد  يشين 

متفرقة .  صفحات 

(49)   , السابق  المصدر   , الصراف  زكي 

 .300ص

, ص  (50) نفسه  سراج   266المصدر  ؛ 

في  األفغانية  األيديولوجية  أثر   , القلم 

  , اإليرانية   الصحافة  " انبثاق   , )مقال( 

( العدد  بابل ,  م 2019( ,  3روزنامه " , 

 .11, ص

األيديولوجية   (51) أثر   , القلم  سراج 

 , اإليرانية  الصحافة  انبثاق  في  األفغانية 

 .12-11ص

إذ حصلت كل من الدولة البريطانية   (52)

الروسية على   في إيران   امتيازاتوالدولة 

قاچار  الدين  ناصر  الشاه  عهد  غضون 

(1848-  1896 "  : امتياز  منها  م(, 

عام  الكارون  نهر  في  المالحة  حرية 

الشاهنشاهي  –  م1888 نادي   –  البنك 

القرض   –  م1889اليانصيب   بنك 

الروسي عام   لمعرفة   م1890والرهن   ."

عباس  خضير  علي  ينظر:   . التفاصيل 

  , الدين المشايخي  ناصر  عهد  في  إيران 

ماجستير 1896-1848شاه   رسالة   , م 

منشورة  )  غير  كلية ,   : بغداد  جامعة 

 .322-270, ص  (1987اآلداب ,  

على    (53) "   حثياتللوقوف  امتياز  منح 

تالبوت من قبل   التنباك  –التبغ   للميجر   "

الفائدة  ومقدار   , قاچار  الدين  ناصر  الشاه 

نفسه ,  المصدر  ينظر:   . لكالهما  والربح 

، ؛    304-298ص كرمانى  اسالم  ناظم 

  ، ايرانيان  بيدارى  ، چتاريخ  دوم  اب 

( ، جلد أول ، 1324)تهران : بى . چا ،  

 .13-11ص

على    (54) اإليرانيونلالطالع   تحركات 

وتصفح  اال  إللغاء  , السيد متياز  فتوى 

الشيرازي بحرمة  –التبغ  "    محمد حسن 

عباس   التنباك خضير  علي  ينظر:   ."

, ص السابق  المصدر   , -304المشايخي 

دخانيه ، ؛    315 تاريخ  حسن اصفهانى ، 

   ( .  1377)تهران : چاپخانة هادى ،  

عن  (55) جمال   نقال   , األمين  محسن   :

للتقريب  العلمي  المجمع   , األفغاني  الدين 

        .46-44بين المذاهب اإلسالمية , ص

الثورة على    وقوفلل  (56) بواعث 

اإليرانية   ( 1911-1905)الدستورية 

الداخلية  وتأثيراتها  تطوراتها  ومجريات 

اسالم   والخارجية مجد  أ.  ينظر:    .

مشروط انقالبى  طريقى   ، يتى گرمانى 

فرهنگى  چاپخانه   : )اصفهان   ، إيران 
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  ، اصفهان  ص1351استان   ،  )79-99 

الثورة   , الفتالوي  رياح  كريم  صباح  ؛ 

السياسية  اإليرانية والتطورات  الدستورية 

( إيران  في  ( 1909-1907الداخلية 

الدكتور   : مراجعة   , تأريخية  دراسة 

الصوالغ , )بيروت  حسين محمد عبد هللا 

   ( .   2013  : دار الرافدين ,

األفغاني ومحمد عبده ,   (57) الدين  جمال 

الوثقى , ص ؛ جعفر عبد   82-81العروة 

الدين األفغاني دراسة في  الرزاق , جمال 

 .   293مرتكزاته اإلصالحية , ص

عن  (58) ,   نقال  الرزاق  عبد  جعفر   :

جمال الدين األفغاني دراسة في مرتكزاته 

 .294اإلصالحية , ص

عن    (59) التفاصيل  "   آليات عمللمعرفة 

الشورى و"    مجلس  شورى "  مجلس 

,   الوزراء حسن  علي  هند  ينظر:   .  "

 .     113-111المصدر السابق , ص

(60)   , السابق  المصدر   , الصراف  زكي 

 .52-51ص

الميرزا حسين على    لالطالع  (61) جهود 

خان " سپهساالر " اإلصالحية في مجال 

,   القانون حسن  علي  هند  ينظر:   .

 .     114-113المصدر السابق , ص

على    (62) اللغة لالطالع  الكتاب في  متن 

ينظر:    العربية  .  ، النائيني  تنبيه المحقق 

عبد   : ترجمة   ، الملة  وتنزيه  األمة 

آل نجف ,  الكريم  نجف وعبد  آل  الحسين 

  ، سبهر  مطبعة   : المقدسة  . (  1999)قم 

 : هكذا  البحث  هامش  في  إليه  سنشير 

األمة  تنبيه   , النائيني  حسين  محمد 

الملة , ص       .وتنزيه 

والنائيني   (63) الكواكبي   , باروت  جمال 

  "  , مكتشفة  غير  ,   األنترنتجوانب   "

 , الدولية  المعلومات  شبكة 

http://saoudelmawla.blogs

pot.com     . 

محمد   (64) الشيخ   , الغرباوي  ماجد 

حسين النائيني منظر الحركة الدستورية , 

 , األعراف  مؤسسة   : المقدسة  )قم 

 .5( , ص1999

(65 " تشكيل  النائيني  الميرزا  قصد   )

وطني  –برلمان   شورى  في "    مجلس 

   .  إيران 

األمة   (66) تنبيه  النائيني ,  حسين  محمد 

ص ص   , الملة  .   257,    254وتنزيه 

النائينيعن    لالستزادة الميرزا  في   رؤى 

  " )البرلمان( " المجلس    –الدستور  شأن 

 , المحاويلي  شالل  سعد  أمجد  ينظر:   .

في  البرلمانية  للحياة  الفكرية  المنطلقات 

عام   )رؤى 1906إيران  في  قراءة  م 

بحث  النائيني(,  حسين  محمد  الميرزا 

مشارك في المؤتمر الدولي األول لألبداع 
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/ 2019عام   بابل  جامعة  في  المقام   , م 

 .  13-1كلية التربية األساسية , ص

الفتالوي ,    (76) جمال صباح كريم رياح 

 .358, ص  الدين األفغاني والعراق

هند علي حسن , المصدر   :  نقال عن  (68)

 .110,    108-107السابق , ص ص

عن  (69) األسد   :  نقال  خان  هللا  لطف 

 .66آبادي , المصدر السابق , ص

 ثبت المصادر

السيد جمال الدين األفغاني  أوالً : نتاجات 

ومحمد  -1 األفغاني  الدين  جمال 

  , الوثقىعبده  إعداد   العروة   ,

وتقديم : سيد هادي خسرو شاهي 

الشروق  مكتبة   : )القاهرة   ,

 (.2002الدولية ,  

2- =================

  , الفلسفة =  في  رسائل 

)المقاالت    الرسائل(  –والعرفان 

هادي  سيد   : وتقديم  إعداد   ,

مكتبة   : )القاهرة   , شاهي  خسرو 

 ( .  2002الدولية ,  الشروق  

3- =================

  , شرح =  على  التعليقات 

العضدية للعقائد  إعداد   الدواني   ,

وتقديم : سيد هادي خسرو شاهي 

الشروق  مكتبة   : )القاهرة   ,

 ( .  2002الدولية ,  

4- =================

  , )آراء  =  األفغاني   –خاطرات 

باشا   أفكار( محمد   : تقرير   ,

وتقد إعداد   , يم : سيد المخزومي 

 : )القاهرة   , شاهي  خسرو  هادي 

الدولية ,   الشروق  ( 2002مكتبة 

  . 

5- =================

  , ومجمل =  الخافقين  ضياء 

األفغان وتأريخ  إيران  ,   تأريخ 

وتقديم : سيد هادي خسرو  إعداد 

مكتبة   : )القاهرة   , شاهي 

الدولية ,    ( .  2002الشروق 

)الرسائل   األكاديمية  الدراسات   :  –ثانياً 

 االطاريح(

 الرسائل   -أ

1-  , المحاويلي  شالل  سعد  أمجد 

النائيني  حسين  محمد  الميرزا 

دراسة 1860-1936)  "  )

تأريخية " , رسالة ماجستير غير 

كلية   : الكوفة  )جامعة   , منشورة 

 ( .  2006اآلداب ,  

2-  , المشايخي  عباس  خضير  علي 

شاه  الدين  ناصر  عهد  في  إيران 
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رسالة 1848-1896  , م 

منشورة  غير  )جامعة   ماجستير   ,

 .  (1987: كلية اآلداب ,   بغداد

المحاوالت  -3  , حسن  علي  هند 

خالل  إيران  في  اإلصالحية 

 , الميالدي  عشر  التاسع  القرن 

 , منشورة  غير  ماجستير  رسالة 

كلية   : المستنصرية  )جامعة 

 ( .2005التربية ,  

 االطاريح   -ب

1-  , التكريتي  رجب  صابر  معد 

في  وأثره  األفغاني  الدين  جمال 

العراقي   السياسي  , الفكر 

غير منشورة ,  دكتوراه  أطروحة 

 , اآلداب  كلية   : بغداد  )جامعة 

1999. ) 

 

 

 

)الفارسية   الكتب   :  –العربية    –ثالثاً 

 المعربة(

 الفارسية   -أ

، طريقى  -1 گرمانى  اسالم  مجد  أ. 

 ، إيران  مشروطيتى  انقالبى 

فرهنگى  چاپخانه   : )اصفهان 

 .  (1351استان اصفهان ،  

تاريخ دخانيه ،  -2 حسن اصفهانى ، 

 ، هادى  چاپخانة   : )تهران 

1377  . )   

ترقى  -3 انديشه   , آدميت  فريدون 

عصر  قانون  وحكومت 

بى .  پس )تهران :   , ا , چهساالر 

1351. ) 

4-  ، نورى  ومحمد  اسفنديار  محمد 

مقاالت  گزيده  أنديشه  تبيان 

پژوهشى در آراء ميرزا نائينى ، 

آثار  أنجمن  چاپخانه   : )أصفهان 

 .  (  1379فرهنگى أصفهان ،  

تاريخ  -5  , هاشمى  صدر  محمد 

در   ومجالت  , إيران  جرايد 

كمال   )اصفهان چاپخانه   :

جلد    (1332,    صفهانا  -أول  , 

   .  چهارم –سوم    –دوم 

رجال م -6 حال  شرح   , بامداد  هدى 

قرن   در   14و13و12ايران 

تهران  ( :   هجرى , چاب ششم , 

زوار جلد (  1378,    چاپخانه   ,

 .  نجم پجلد  اول ,  

تاريخ  -7  ، كرمانى  اسالم  ناظم 

  ، ايرانيان  ، چبيدارى  دوم  اب 

  ، چا   . بى   : ، 1324)تهران   )
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 جلد أول .  

ميرزا  -8  ، لو  على  الدين  نور 

پيدارى   نداى  : نائينى  )قم   ،

 .    (1374چاپخانة شمشاد ،  

 العربية   -ب

1-  , المحاويلي  شالل  سعد  أمجد 

الدين قاچار في  ناصر  الشاه  دور 

اإليرانية  الصحافة  تطور 

(1848-1896 " دراسة  م( 

ط  –تأريخية    ,  " ,   2تحليلية 

 , العصرية  المطبعة   : )بابل 

2014. )   

الصراف , المقالة الصحفية  -2 زكي 

 , المعاصر  الفارسي  األدب  في 

 , اإلرشاد  مطبعة   : )بغداد 

1978) 

كر -3 , صباح  الفتالوي  رياح  يم 

اإليرانية  الدستورية  الثورة 

السياسية الداخلية في  والتطورات 

( دراسة 1909-1907إيران   )

الدكتور   : مراجعة   , تأريخية 

الصوالغ ,  عبد هللا  محمد  حسين 

 , الرافدين  دار   : )بيروت 

2013    .)  

جمال  -4  ,  =============

)دراسة  والعراق  األفغاني  الدين 

ال في  والتأثر تحليلية  تأثير 

العارف   : )بيروت   , المتبادل( 

   ( .2014للمطبوعات ,  

محمد  -5 الشيخ   , الغرباوي  ماجد 

الحركة  منظر  النائيني  حسين 

 : المقدسة  )قم   , الدستورية 

   .  (1999مؤسسة األعراف ,  

اللطيف  -6 عبد  فوزي  مصطفى 

الدين  جمال  دعوة   , غزال 

 , اإلسالم  ميزان  في  األفغاني 

  , طيبة  دار   : ( 1983)الرياض 

  . 

حياة  -7  ، الحسيني  فياض  هاشم 

 ، النائيني  حسين  محمد  الميرزا 

منشورات   : األشرف  )النجف 

والدراسات  البحوث  مركز 

   .  (2002اإلسالمية ،  

 

 المعربة   -ت

الحكم  -1 تأريخ   , كسروي  أحمد 

 : ترجمة   , إيران  في  النيابي 

 , أحمد  محمد  عزت  هويدا 

القومي  المركز   : )القاهرة 

 .  1( , جـ2009للترجمة , 

التنوير   إرنست -2 فلسفة   , كاسيرر 

أبو هشهش ,  إبراهيم   : ترجمة   ,
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العربي  المركز   : مك   . )م 

 (.  2018لألبحاث ,  

,   دوريندا -3 التنوير   , اوترام 

 , الفارابي  دار   : )بيروت 

2008. ) 

4-  , آبادي  األسد  خان  هللا  لطف 

 , األفغاني  الدين  جمال  حقيقة 

النعيم  عبد  الدكتور   : ترجمة 

دار   : )المنصورة   , حسنين 

 ( .  1986الوفاء ,  

5-   ، النائيني  األمة المحقق  تنبيه 

عبد و  : ترجمة   ، الملة  تنزيه 

آل نجف وعبد الكريم آل  الحسين 

مطبعة   : المقدسة  )قم   , نجف 

 .    (1999سبهر ،  

: المعاجم والموسوعات    رابعاً 

معجم  -1 الرائد   , مسعود  جبران 

ط  , عصري  )بيروت   7لغوي   ,

   ( .1992: دار العلم للماليين ,  

2-  , البديري  مظلوم  خضير 

اإليرانية  الشخصيات  موسوعة 

والبهلوي ف القاچاري  العهدين  ي 

(1796-1979 : )بيروت   ,  )

  , للمطبوعات  , 2015العارف   )

 .1جـ

الموسوعة  -3 وأخرون ,  زيادة  معن 

, العربية  :   الفلسفية  )بيروت 

  , القومي  األنماء  ( 1988مركز 

 2مجـ  ,

 خامساً : البحوث والمقاالت  

 البحوث   -أ

1-  , المحاويلي  شالل  سعد  أمجد 

للحياة  الفكرية  المنطلقات 

إيران عام   م 1906البرلمانية في 

محمد  الميرزا  )رؤى  في  قراءة 

مشارك  بحث  النائيني(,  حسين 

في المؤتمر الدولي األول لألبداع 

جامعة 2019عام   في  المقام   , م 

 بابل / كلية التربية األساسية .  

 المقاالت   -ب

1-   , الطهراني  بزرك  السيد آغا 

الشهير  الهمداني  الدين  جمال 

 : )طهران   , )مقال(   , باألفغاني 

بين  للتقريب  العالمي  المجمع 

 ( .  2010المذاهب اإلسالمية ,  

الدين  -2 جمال   , الرزاق  عبد  جعفر 

مرتكزاته  في  دراسة  األفغاني 

اإلصالحية , )مقال( , )طهران : 

بين  للتقريب  العالمي  المجمع 

 ( .  2010المذاهب اإلسالمية ,  

الدين  -3 جمال   , األمين  حسن 

األفغاني , )مقال( نشر بعد إعداد 
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شاهي في  خسرو  هادي   : وتقديم 

الدين  جمال  بـ"  موسوم  كتاب 

التقريب  )داعية  الحسيني 

والتجديد اإلسالمي( " , )طهران 

بين  للتقريب  العالمي  المجمع   :

 ( .  2010المذاهب اإلسالمية ,  

األيديولوجية  -4 أثر   , القلم  سراج  

الصحافة  انبثاق  في  األفغانية 

اإليرانية , مقال , " روزنامه " , 

 , الثالث  العدد   , بابل   , )مجلة( 

 م .2019األول أيلول 

الصحافة  -5 جغرافية   ,  ======

( إيران  , 1911-1905في   )

)مجلة( ,   , " روزنامه   "  , مقال 

األول   , الثاني  العدد   , بابل 

 م.  2019حزيران  

ال -6  , سرور  الباقي  عبد  عروة طه 

التحريرية  والثورة  الوثقى 

 : )طهران   , )مقال(   , الكبرى 

بين  للتقريب  العالمي  المجمع 

 ( .  2010المذاهب اإلسالمية ,  

الدين  -7 جمال   , األمين  محسن 

 : )طهران   , )مقال(   , األفغاني 

بين  للتقريب  العالمي  المجمع 

 ( .  2010المذاهب اإلسالمية ,  

محمد عبده , أستاذي جمال الدين  -8

: األ )طهران   , )مقال(   , فغاني 

بين  للتقريب  العالمي  المجمع 

 ( .  2010المذاهب اإلسالمية ,  

: الصحف    سادساً 

1-  , ) )جريدة  الخافقين " ,  " ضياء 

  , األول  العدد   , شباط   1لندن 

 م .  1892

2- =================

العدد الثاني ,   أذار   1===== , 

 م .  1892

3- =================

الث العدد   ,  =====  ,  1الث 

 م .  1892نيسان  

4- =================

الرابع  العدد   ,  =====

لشهر)أيار   حزيران(   –والخامس 

 م .1892تموز    15,  

 

 " الدولية  المعلومات  شبكة   : سادساً 

 األنترنت "  

)التعريف   -1   –النشأة    –التنوير 

شبكة   –األسباب    , المظاهر( 

الدولية "   " ,   األنترنتالمعلومات 

http://www.ar.wikipe

dia.org.    

التنوير , شبكة المعلومات الدولية   -2

http://www.ar.wikipedia.org/
http://www.ar.wikipedia.org/
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المعلومات   األنترنت"   شبكة   ,  "

  " ,   األنترنتالدولية   "

http://www.ar.wikipe

dia.org  . 

الكواكبي  -3  , باروت  جمال 

 , مكتشفة  غير  جوانب  والنائيني 

المعلومات   األنترنت"   شبكة   ,  "

 , الدولية 

http://saoudelmawla.

blogspot.com     . 

اللغوية , شبكة  المعاجم  التنوير في  معنى 

الدولية ,   األنترنت"    المعلومات   "

http://www.ar.wikipedia.or

g    .   

http://www.ar.wikipedia.org/
http://www.ar.wikipedia.org/
http://www.ar.wikipedia.org/
http://www.ar.wikipedia.org/

