
RIGHT:

URL:

CITATION:

AUTHOR(S):

ISSUE DATE:

TITLE:

<Article>Tajdid al-Fikr al-Islami fi al-`Alam
al-Islami al-Hadith: Dirasa `an Jamal al-Din
al-Afghani wa-Afkarih `an al-Imbiriyaliya wa-
al-Istishraq wa-al-Tafahum bayna al-Adyan

HIRANO, Junichi

HIRANO, Junichi. <Article>Tajdid al-Fikr al-Islami fi al-`Alam al-Islami al-Hadith: Dirasa `an Jamal al-Din al-Afghani wa-
Afkarih `an al-Imbiriyaliya wa-al-Istishraq wa-al-Tafahum bayna al-Adyan. イスラーム世界研究 2011, 4(1-2): 22-43

2011-03

https://doi.org/10.14989/153990



جملة دراسات العامل اإلسالمي

22

جتديد الفكر اإلسالمي يف العامل اإلسالمي احلديث: 
دراسة عن مجال الدين األفغاين وأفكاره عن اإلمربيالية واالستشراق والتفاهم بني األديان1

جيونئيتشي هريانو*

مقدمة:
الدين األفغاين )1838/39-1897( مصلًحا إسالمًيا مشهورًا، من املسلمني املفكرين  كان مجال 
إلعادة  ذلك  وقد كان  احلديث.  للسياق  اإلسالمي  الفكر  لتجديد  الصعاب  مواجهة  يف  جاهدوا  الذين 

اكتشاف وتفعيل روح  الفكر اإلسالمي، فقد لعبت جتاربه مع »اآلخرين« دورًا حامسًا.
ويطرح هذا البحث موضوع حياة وفكر األفغاين، مع الرتكيز على ثالثة أبعاد هي مواقفه جتاه:

)1( اإلمربيالية.
)2( االستشراق.

)3( الديانات األخرى غري اإلسالم.

االستشراق والنهضة اإلسالمية:
عندما نتطرق إىل العالقة بني مجال الدين األفغاين وبني االستشراق الغريب، ال ميكن أن يغيب عنا تفاعله 
الفكري مع أرنست رينان، فقد قام األفغاين مبواجهة املستشرق الفرنسي املشهور »أرنست رينان« خالل إقامته 

يف باريس عام 1883، وتناقش معه حول العالقة بني اإلسالم والعلم يف ذلك الوقت.
يف عام 1883 قام رينان بإلقاء حماضرة بعنوان »اإلسالم والعلم« يف جامعة السوربون. يف هذه احملاضرة،  
ألقى رينان سؤاال مفتوحا هو: هل »العلوم اإلسالمية« موجودة فعلًيا؟ وقد متت مناقشة هذا املوضوع يف 
فرتات سابقة من التاريخ اإلسالمي، حيث ازدهر العلم يف العامل اإلسالمي من القرن الثامن إىل منتصف القرن 
الثالث عشر، رغم أن، الفالسفة أمثال الفارايب وابن رشد والبطاين مل خيرجوا من شبه اجلزيرة العربية، ومل يكن 
بينهم وبني العرب أو اإلسالم أية صلة، بالرغم من أن كتبهم كانت تكتب باللغة العربية. من ناحية أخرى، 
فقد احندر العلم يف العامل اإلسالمي احندارًا كبريًا منذ منتصف القرن الثالث عشر، باستثناء ابن خلدون، فقد 

اختفت العلوم والفلسفة من العامل اإلسالمي، وحل حملها اإلسالم الصارم والتطرف الديين.2
عندما نشرت حماضرة رينان يف صحيفة »لو جورنال دي ديباتس« الفرنسية، حازت احملاضرة استجابة 

)ASAFAS( جامعة كيوتو بقسم الدراسات العليا لدراسات املناطق اآلسيوية واإلفريقية  *
1 مت دعم هذا البحث ماديا من قبل مكتب دعم التعليم العملي للغات يف جامعة كيوتو، اليابان.

Ernest Renan, “L’ Islamisme et la science,” in Majdī ‘Abd al-Ḥāfiẓ )tr.( al-Islām wa 2
 al-‘Ilm: Munāẓara Rīnān wa al-Afghānī, al-Qāhira: al-Majlis al-A‘lā li-l-Thaqāfa, 2005, pp. 
33-50.

يقول األفغاين ان يشتمل مقال رينان على نقطتني رئيسيتني ومها كالتايل: »انكب الفيلسوف الالمع على التدليل على أن 
الدين االسالمي كان يف جوهره ذاته معارضا لتقدم العلم وأن الشعب العريب بطبيعته ال حيب العلوم امليتافيزيقية وال الفلسفة« 
)انظر: »مقال الرد على رينان يف جريدة فرنسية »لو جورنال دي ديباتس« يوم اجلمعة املوافق 18 مايو 1883« لألفغاين، 

ص 55(.

جملة دراسات العامل اإلسالمي، 4-1&2 )مارس 2011(، ص 43-22
Kyoto Bulletin of Islamic Area Studies, 4-1&2 )March 2011(, pp. 22–43
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فورية من األفغاين. فقد اتفق األفغاين يف مقاله مع وجهة نظر رينان يف التاريخ اإلسالمي، وسّلم باهنيار وتدهور 
احلضارة اإلسالمية بصفة عامة، ولكنه انتقد »رينان« قائال: إذا كان ابن الطفيل وابن رشد وابن باجة ال 
يعتربون من العرب، فأنه ال ميكن لفرنسا أن تعترب ماجالن وبونابرت على أي صلة بفرنسا. وإذا كان األوروبيون 
التصنيف كما ذكر، فإن كل الساميني عرب.3 مث أكد على أن املسيحية حظرت  ينتمون إىل نفس  مجيًعا 

بدورها أيًضا ممارسة بعض األنشطة العلمية يف املاضي، وأن مجيع األديان شهدت جتارب مماثلة لذلك.4
إن آثار التفاعل الفكري لألفغاين مع رينان تظهر واضحة يف »العروة الوثقى« اليت أصدرها األفغاين 
من باريس مع تلميذه املصري حممد عبده يف عام 1884. وقد كشف عن ثالث نتائج رئيسية من خالل 
هذا التفاعل الفكري وهي: )1( إدخال مفهوم »القرون الوسطى« إىل التاريخ اإلسالمي؛ )2( تطبيق مفهوم 
»العصبية« البن خلدون على األمة اإلسالمية؛ )3( عقد مقارنة بني وحدة األمة اإلسالمية والوحدة األملانية 

وكذلك الوحدة اإليطالية.
بالنسبة إلدخال مفهوم »القرون الوسطى« إىل التاريخ اإلسالمي، فقد قدم األفغاين يف مقالة بعنوان 
»الوحدة اإلسالمية« خصائص العصور الوسطى يف التاريخ اإلسالمي واليت تتسم باخنفاض املستوى العلمي، 
واهنيار األنشطة الفكرية، والفقر، وتداعي دور احلكومة، والصراع بني احلّكام ]األفغاين 2002 أ: 158[.5 

3 يقول األفغاين: »أما بالنسبة البن باجة وابن رشد وابن طفيل فال ميكننا القول بأهنم ليسوا بعرب بنفس القدر الذي 
للكندى ألهنم مل يولدوا يف اجلزيرة العربية ذاهتا، خاصة إذا ما أردنا اعتبار أن األجناس البشرية ال تتميز سوى بلغاهتا، و إذا ما 
كانت هذه امليزة يف طريقها للزوال، فإن األمم لن تتأخر يف نسيان أصوهلا املتنوعة. إن العرب الذين وضعوا أسلحتهم يف خدمة 
الديانة احملمدية والذين كانوا حماربني ودعاة يف نفس الوقت مل يفرضوا لغتهم على املهزومني ويف كل مكان أقاموا فيه حفظوا 
لغتهم ألنفسهم بعناية فائقة« )انظر: »مقال الرد على رينان يف جريدة فرنسية »لو جورنال دي ديباتس« يوم اجلمعة املوافق 18 
مايو 1883« لألفغاين، ص 59(. واألفغاين ما زال يقول: »هكذا سيمكن اليطاليا أن تعلن لفرنسا أن ماجالن وبونابرت ال 
ينتميان إليها وستطالب أملانيا أو اجنلرتا بدورمها بالعلماء الذين جاءوا لفرنسا فشرفوا منابرها وأعلوا من عظمة مسعتها العلمية. 
ومن جهتهم سيطالب الفرنسيون أنفسهم مبجد سالالت هذه العائالت الشهرية اليت هاجرت يف سائر أوروب��ا عقب مرسوم 

نانت« )املصدر نفسه، ص60(.
ي��وم اجلمعة املوافق 18  ال��رد على رينان يف جريدة فرنسية »ل��و جورنال دي ديباتس«  4 مجال الدين األف��غ��اين، »مقال 
مايو 1883«، االسالم والعلم: مناظرة رينان واألفغاين )جملدي عبد احلافظ(، اجمللس األعلى للثقافة، القاهرة، 2005، ص 

.62–53
يقول األفغاين: »اذا كان صحيًحا أن الدين االسالمي عقبة يف وجه تطور العلوم فهل ميكننا القول بأن هذه العقبة لن ختتفى 
ذات يوم؟ ويف ماذا ختتلف الديانة االسالمية يف هذه النقطة عن األديان األخرى؟ فكل األديان متعصبة كل منها على طريقته. 
الديانة املسيحية أقصد اجملتمع الذي اتبع ارشاداهتا وتعاليمها والذي شكلها على صورته خرج من العصر األول الذي أحملت 
اليه توا، ومنذ ذلك احلني بات حرا مستقال ويبدو أنه يتقدم بسرعة على طريق التقدم والعلوم بينما مل يتحرر اجملتمع االسالمي 
بعد من وصاية الدين. بيد أين وأنا أعى أن الديانة املسيحية قد سبقت الديانة االسالمية بعدة قرون فال يسعين اال أن آمل يف 
أن يصل اجملتمع احملمدي ذات يوم اىل أن حيطم قيوده ويتقدم بتصميم على طريق احلضارة على غرار اجملتمع الغريب والذي مل 
تكن لديه العقيدة املسيحية بالرغم من تزمتها وتعصبها عقبة ال تقهر. وال أستطيع التسليم بأن هذا األمل بعيد املنال بالنسبة 

لإلسالم« )املصدر نفسه، ص56(.
5 مجال الدين االفغاين، العروة الوثقى، )اق��دام( حادي خسرو شاهي، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة، 2002 أ، ص 
158. يعري األفغاين عن ذلك كالتايل: »وبعد هذا كله وهي بناؤها وانتشر منظومها وتفرقت فيها األه��واء وانشقت العصى 
وتبدد ما كان جمتمعا واحنل ما كان منعقدا وانقصمت عرى التعاون وانقطعت روابط التعاضد وانصرفت عزائم أفرادها عما حيفظ 
وجودها ودار كل يف حميط شخصه احملدود بنهايات بدنه ال يلمح يف مناظره بارقة من حقوقها الكلية واجلزئية وهو يف غيبة عن 
أن ضروريات حاجاته ال تنال اال على أيدي امللتحمني معه بلحمة األمة وانه أحوج اىل شد عضدهم من تقوية ساعده واىل توفري 
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وحض على ضرورة التضامن والوحدة اإلسالمية وتشجيع اجلهود الفكرية واألنشطة االقتصادية للبحث عن 
»النهضة يف عصرنا«.6 وهذا كله يدل على »استيعابه« لسقوط اإلسالم من املنظور التارخيي الذي صرّح به 

رينان، ولكنه يف الوقت ذاته، عّلق آماله على اختاذ موقف إجيايب للتغلب على هذا السقوط.
وبالنسبة لنقطة تطبيق مفهوم »العصبية« البن خلدون على األمة اإلسالمية، فّسر األفغاين يف مقال له 
بعنوان »تعصب« كيفية توحيد األمة اإلسالمية ككل من أجل النهضة يف العصر احلديث. ويف هذا السياق، 
رّكز األفغاين على أمهية التعصب الديين على التعصب العرقي مع استخدام مفهوم »العصبية« اليت نادى هبا ابن 
خلدون، بالرغم أن األفغاين مل ينكر وجود التعصب العرقي.7 يف هذا السياق يشري األفغاين إىل أن التعصب 
الديين من املمكن أن يكون أكثر فعالية من التعصب الوطين من أجل حتقيق هنضة إسالمية داخل اإلمربيالية 
الغربية يف العصر احلديث.8 يف هذه نقطة، يظهر لنا ان توافق االفغاين مع رينان يف مدحه ابن خلدون بتطبيق 

مفهوم »العصبية« على االمة االسالمية.9
أما بالنسبة لنقطة عقد مقارنة بني وحدة األمة اإلسالمية والوحدة األملانية والوحدة اإليطالية، فقد أثىن 

خريهم من تنمية رزقه وكأنه هبذه الغيبة يف سبات خييله الناظر اليه صحوا وذبول يظنه املغرور زهوا وأخذ القنوط بآمال أولئك 
املدهوشني فأبادها وحدثت فيهم قناعة التهم والرضا بكل حال ولئن تنبه خاطر للحق يف خيال أحدهم أو استفزه داع من قلبه 
اىل ما يكسب ملته شرفا أو يعيد اليها جمدا، عده هوسا و هذيانا أصيب به من ضعف يف املزاج أو خلل يف البنية، أو حسب 
أنه لو أجاب داعي الذمة لعاد عليه بالوبال وأورده موارد اهللكة أو لصار من أقرب األسباب لزوال نعمته ونكد معيشته وحيكم 
لنفسه سالسل من اجلنب وأغالال من اليأس فتغل يداه عن العمل وتقف قدماه عن السعي وحيس بعد ذلك بغاية العجز عن كل 
ما فيه خريه وصالحه، ويقصر نظره عن درك ما أتى أسالفه من قبل، و جتمد قرحيته عن فهم ما قام به أولئك اآلباء الذين تركوه 
خليفة على ما كسبوا وفيما على ما أورثوه ألعقاهبم، ويبلغ هذا املرض من األمة حدا يشرف هبا على اهلالك ويطرحها على فراش 
املوت فريسة لكل عاد وطعمة لكل طاعم« يف مقاله »ماضي األمة وحاضرها وعالج عللها« )مصادر نفسه ص 108-107(.

6 عرب حسن حنفي عن مالحظة األفغاين بأهنا »قانون تأرخيي« مراجعة للتأريخ الغريب )انظر: حسن حنفي، مجال الدين 
األفغاين: املائوية االوىل 1897-1997، دار قباء، القاهرة، 1998، ص 196-190(.

7 إن التأكيد على الوحدة بني املسلمني أفضل ضمان ضد الغارات الغربية يف الشرق واليت حتدث مرارًا وتكرارًا. فاألفغاين 
ينص أيًضا على أن الدين احلقيقي يتكون من جزئني، ومها العبادة واملعامالت، واألخري حيث الناس على العمل من أجل خري 
)اق��دام(  الدين االفغاين، خاطرات األفغاين: آراء و أفكار،  الصادق )انظر: مجال  الوطين  األم��ة، وإىل توحيدها لدعم احلب 
حادي خسرو شاهي، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة، 2002 ب، ص126(. ويف الواقع، قد كرس األفغاين جهوده واستخدم 
محاساته لالخنراط يف حركات وطنية لتوحيد دول إسالمية مثل مصر يف )الثورة العرابية عام 1881( وإيران يف )حركة مقاطعة 

التبغ عام 1891(.
8 يفسر األفغاين ذلك كالتايل: »هذا هو السر يف اعراض املسلمني على اختالف أقطارهم عن اعتبار اجلنسيات ورفضهم 
أي نوع من أنواع العصبيات ما عدا عصبتهم االسالمية فان املتدين بالدين االسالمي مىت رسخ فيه اعتقاده يلهو عن جنسه 
وشعبه ويلتفت عن الروابط اخلاصة ايل العالقة العامة وهي عالقة املعتقد...فيكون وازع املسلمني يف احلقيقة شريعتهم املقدسة 
االهلية اليت ال متيز بني جنس وجنس واجتماع آراء األمة وليس للوازع أدىن امتياز عنهم اال بكونه أحرصهم على حفظ الشريعة 
والدفاع عنها« يف مقاله »اجلنسية والديانة االسالمية« )انظر: مجال الدين االفغاخي، العروة الوثقى، )اق��دام( حادي خسرو 

شاهي، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة، 2002 أ، ص 104(.
9 من ناحية أخرى، يشري البعض إىل أن العامل اإلسالمي عموما، والدولة العثمانية خصوًصا، قد بدأ يف إعادة تقييم فكر 
ابن خلدون من القرن السابع عشر قبل تقييمه يف الغرب )see Morimoto, 1980, pp. 376-380(. نظرًا ألن االفغاين 
 see Keddie,( قد عاش يف تركيا من 1869 اىل عام 1870 وتفاعل مع مفكرين سياسيني تركيني قبل عبوره إىل الغرب
pp. 58-80 ,1972(، ولكن يبدو أنه من الصعب أن نعزو إىل تطبيق مفهوم »العصبية« عند االفغاين جملرد تفاعله الفكري 

فقط مع رينان.
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األفغاين على الوحدة السياسية يف أملانيا وكذلك يف إيطاليا وأظهر إعجابه ب�شخصية »بسمارك« الذي أجنز 
وحدة أملانيا الوطنية يف عام 1871 بوصفه »املستشار احلديدي«.10 فقد قام األفغاين بعمل مقارنة بني األمة 
اإلسالمية و أملانيا، وكذلك بني األمة اإلسالمية وإيطاليا، ووصف األمة اإلسالمية بصفة »االرتباط العضوي« 
مثل االرتباط العضوي للحركة العرقية يف أوروبا يف ذلك الوقت.11 ونظًرا ألن رينان ، بغض النظر عن كونه 
الوطنيني »للمدنية« )Civic” Nationalist“(،12 فإن األفغاين كان يفكر بطريقة  الدعاة  مستشرقا¸من 
مماثلة ل� »بسمارك«، الذي أصّر على الوطنية »العرقية« )Ethnic” Nationalism“( يف أملانيا احلديثة، 

يف جمتمع سياسي.13

اإلمربيالية والوحدة اإلسالمية
مت تعريف جملة »العروة الوثقى« اليت سبق ذكرها، بأهنا جملة »الوحدة اإلسالمية« اليت هتدف إىل إعادة 
توحيد الدول اإلسالمية ضد اإلمربيالية الغربية الغازية، خصوًصا بريطانيا. ويف الواقع، فإن هناك العديد من 
املقاالت اليت نشرت هبا قد تناولت السياسة الداخلية يف العامل اإلسالمي، فعلى سبيل املثال، هناك مقال 
بعنوان »مشكلة مصر وبريطانيا«، يصرّح بأن السياسة الربيطانية اليت مت ممارستها بعد قمع الثورة العرابية يف 
مصر هي نفس السياسة اليت ترّوجها هلا بريطانيا يف اهلند، أي أن ما متارسه بريطانيا من  تقسيم القوة الداخلية 
وحتديد أماكن اإلدارة االستعمارية الربيطانية متماثل يف اهلند ومصر، ولذا ما حدث يف اهلند من املمكن أن 

10 مجال الدين االفغاين، العروة الوثقى، )اقدام( حادي خسرو شاهي، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة، 2002 أ، ص 
.319-318

11 يف الواقع، يستخدم األفغاين ألفاظًا منوذجية تذكرنا جبسم اإلنسان مثل أعصاب وأطناب وأوتار األمة اإلسالمية يف 
مقاله »تعصب« يقول  األفغاين: »كلما ضعفت قوة الربط بني أفراط األمة بضعف التعصب فيهم اسرتخت األعصاب ورثت 
األطناب ورقت األوتار و تداعى بناء األمة اىل االحنالل كما يتداعى بناء البنية البدنية اىل الفناء بعد هذا ميوت الروح الكلي 
وتبطل هيئة األمة وان بقيت آحادها. فما هي اال كاألجزاء املتناثرة اما أن تتصل بأبدان أخرى حبكم ضرورة الكون واما أن 
تبقى يف قبضة املوت اىل أن ينفخ فيها روح النشأة األخرى« )انظر: مجال الدين االفغاين، العروة الوثقى، )اقدام( حادي خسرو 

شاهي، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة، 2002 أ، ص 133-132(.
وفقا ملا ذكره  عمارة، االفغاين اظهر اعجابه العايل اىل ايطاليا خللقها من اللغة اإليطالية، وحتقيق الوحدة السياسية )انظر: 
حممد عمارة، مجال الدين األفغاين: موقظ الشرق وفيلسوف االسالم، دار الوحدة، بريوت، 1984، ص175(. وعلى صعيد 
آخر، قامت يف تركيا حركة فكرية من عام 1860 إىل عام 1870 قارنت بني االحتاد اإلسالمي )İttihad-ı İslâm( وبني 
االحتاد السلوي )İttihad-ı Slav( أو االحتاد األملاين )see Arai, 2000, p. 32( )İttihad-ı Cermen(. ونظرًا حلقيقة 
أن االفغاين قد أقام يف تركيا من عام 1869 إىل عام 1870، يبدو أن هذه التكهنات كانت تدعم فكرة أن األفغاين كان على 

طريقة مماثلة للتفكري يف اجملتمع السياسي األورويب، خاصة املفكرين األملانيني الوطنيني.
Ernest Renan, “Qu’ est-ce qu’ une nation?,” in Euvres Complétes, )Paris: Calmann- 12
 Lévy, 1887(, vol.1; Hans Kohn, The Idea of Nationalism: A Study in Its Origins and Background
)New York: Macmillan, 1944(.

إقليم معني،  يقيمون داخ��ل  الذين  الناس  تنقسم إىل قسمني وفقا هلانز كوهن. األول يركز على  الغربية  القومية  13 إن 
فيتحدون مع بعضهم البعض يف ظل نفس احلكومة والقانون احلديثني، حيث متثل بريطانيا وفرنسا هذا القسم. والثاين يركز على 
الناس الذين يأتون من نفس األسطورة القدمية والصورة املثالية الوطنية املستندة إىل نفس الدم واللغة والتاريخ ، كما متثله لنا أملانيا 
وايطاليا )see Kohn, 1944(. ولذلك فاألفغاين يدعو إىل توجيه أعني املسلمني حنو نفس التاريخ اإلسالمي، ويشدد على 
أمهية التضامن الديين مع صالت الدم املذكورة لسياق الوحدة اإلسالمية. والبد أن نتمكن من إجياد وسيلة للتفكري يف اجملتمع 

السياسي بني العرقية الغربية والوحدة اإلسالمية بشكل متوازن.
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حيدث يف مصر أيضا.14
ويف مقال آخر بعنوان »الوهم« يّدعي األفغاين أن بريطانيا خيلت لنفسها أهنا قوة عظمى، ولكن انتصار 
حركة املهدي يف السودان برهن على القدرة السياسية لوحدة املسلمني ضد االستعمار الربيطاين. كما يشري 
املقال إىل أن بريطانيا ال تستطيع أن ترسل قوات إىل مصر والسودان أكثر من عشرين ألف جندي، وأنه يف 
حال وقوع حركة استقالل أخرى يف الشرق، فال مفر من حدوث فوضى مؤكدة نظراً النشغال بريطانيا بتدخلها 

العسكري يف مشكلة السودان.15
لذلك، وّضح األفغاين أمهية وجوب احتاد املسلمني ضد زحف اإلمرباطورية الربيطانية.16 ويف مقال آخر 
بعنوان »بريطانيا وفرنسا«، يذكر األفغاين أن منع القوات الربيطانية من دخول األراضي املصرية يتماشى مع 
مصاحل فرنسا، وأن التحالف السياسي بني فرنسا وروسيا يشكل ضغطًا كبريًا على اإلدارة الربيطانية يف مصر.17 
وهبذا جند أن هذه اجمللة السياسية تعزز دور املناهضة ضد اإلمربيالية الغربية، وخاصة اإلمربيالية الربيطانية املشتِّتة 
للتضامن اإلسالمي، واليت ينعكس تأثريها على اجلغرافيا السياسية ملنطقة الشرق األوسط وجنوب آسيا، وأيًضا 

على توازن القوى األوروبية يف ذلك الوقت.18
بعض  حول  مناقشات  تتضمن  مقاالت  على  حتتوى  حيث  اجمللة،  هذه  متيز  ننكر  أال  ينبغي  ولكننا 
القضايا اليت خترج عن نطاق العامل اإلسالمي. على سبيل املثال، فهناك مقاالت منها مقال بعنوان »الفرنسية 
يف تونكني« يوضح طبيعة العالقة بني فرنسا وفيتنام،19 ومقال آخر بعنوان »ايرلندا« يتناول حركة االستقالل 

الوطنية  على أرضها.20 
قد ذُكر بوضوح يف  االفتتاحية األوىل هلذه اجمللة أهنا جملة »للشرقيني عموًما، واملسلمني خصوًصا«.21 
وعلى الرغم من أهنا مكتوبة باللغة العربية، إال أهنا يف نفس الوقت موّجهة للشرقيني والشعوب املضطهدة يف 

العامل. مبعىن آخر، فإن جملة »العروة الوثقى« جُتّسد املثل املتجاوزة على إقامة الوحدة اإلسالمية.
ويف استعراض موجز خللفية استخدام مجال الدين األفغاين للمصطلح الرمزي »العروة الوثقى«. فأثناء 
إقامته القصرية يف لندن عام 1883، محلت صحيفة »النحلة«، اليت كان يصدرها »لويس الصابوجني« من 
لندن،22 مقالني بقلم األفغاين بعنوان »السياسة الربيطانية يف البلدان الشرقية«، و»أسباب احلرب يف مصر«. 
14 مجال الدين االفغاين، العروة الوثقى، )اقدام( حادي خسرو شاهي، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة، 2002 أ، ص 

.309-307
15 املصدر السابق، ص 222-217.

 )see Kurita, 2009, p. 171-172( كوريتا حتاول أن ترتجم بعض هذه املقال »الوهم« من اللغة العربية اىل اللغة اليابانية
.)see Kurita, 2009, p. 135-138( فراجع  وجهة نظر األفغاين بشأن مشكلة السودان

Kosugi Yasushi, The Islamic World: Heritage, Rebirth and Contemporary Dynamics, 16
 )Nagoya: The University of Nagoya Press, 2006(, p. 215. 

17 مجال الدين االفغاين، العروة الوثقى، )اقدام( حادي خسرو شاهي، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة، 2002 أ، ص 
.384-382

18 يف هذا السياق، يتعني علينا أن نوجه أعيننا إىل مؤمتر برلني الذي عقد حتت رئاسة بسمارك يف أملانيا عام 1884. 
حيث قام هذا املؤمتر على أساس توازن القوى يف أوروبا وهدف إىل مناقشة موضوع تقسيم أفريقيا.

19 مجال الدين االفغاين، العروة الوثقى، )اقدام( حادي خسرو شاهي، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة، 2002 أ، ص 264.
20 املصدر السابق، ص 263.
21 املصدر السابق، ص 102.

22 لويس بن يعقوب بن ابراهيم الصابوجني )1838-1931(: باحث، عارف باللغات، متأدب. أصله من »ديار بكر« 
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كان املقال األول يصّوب هجوًما عنيًفا على السياسة الربيطانية يف اهلند ومصر23 أما الثاين فينص على أن 
السبب احلقيقي هلذا الغزو الربيطاين ملصر هو خشية بريطانيا أن يسعى السلطان عبد احلميد الثاين جاهًدا 
يف حتقيق متسك مجيع املسلمني بالعروة الوثقى من اخلالفة،  لذلك فكانت بريطانيا ختشى من حكمه على 
اسم  األوروبيون  عليه  يطلق  الذي  اإلسالمي  التضامن  هذا  لتمزيق  املناسبة  الفرصة  وتنتظر  اهلند،  مسلمي 
الوحدة  عن  تتحدث  اليت  املقاالت  سلسلة  من  األول  املقال  هو  هذا  وقد كان  اإلسالمية«.24  »الوحدة 
»العروة  مصطلح  استخدام  األوىل  للمرة  وتسجل  صريح،  بشكل  الثاين  احلميد  عبد  والسلطان  اإلسالمية 
الوثقى« لتطبيقها على اخلالفة السلطانية.25 بالتاىل، يف هذا املقال، استخدم األفغاين مصطلح »عروة اخلالفة 

الوثقى«.26
لنا،  توضيحه  يريد  األفغاين  الذي كان  احملتوى  ليس فقط يف  نفكر  أن  علينا  يتعني  السياق،  يف هذا 
بل يف الوسط الفكري احمليط به. فقد تعرف األفغاين على الصحفي السوري املسيحي »الصابوجني«، أثناء 
إقامته الطويلة يف مصر من عام 1871 إىل 1879 وتعاون معه ضد اخلديوي »توفيق« قبيل الثورة العرابية 
عام 1881. وعالوة على ذلك، فقد شارك األفغاين يف أنشطة اجلمعيات السياسية يف مصر، وتفاعل مع 
خمتلف املثقفني السوريني مثل »أديب إسحاق«27 مدير صحيفة »مصر« و»سليم النقاش«28 مدير صحيفة 

و مولده فيها. تعلم يف سورية ورومية. وأجاد العربية والرتكية والالتينية وااليطالية والفرنسية واالجنليزية. وطاف حول األرض يف 
مدة سنتني وسبعة شهور. وأصدر جملة »النحلة« ببريوت، مدة، ونقلها اىل لندن حيث أنشأ أيًضا جريدة »االحت��اد العريب« 
وجريدة »اخلالفة« وانتقل اىل اآلستانة، فجعل أستاًذا ألبناء السلطان عبد احلميد، و مرتمجًا خاًصا له. مث قام بسياحات طويلة، 
واستقر يف مدينة »لوس أجنلوس« التابعة لوالية كاليفورنيا، بأمريكا الشمالية، واغتاله طالع باملال وهو راقد يف سريره ليال يف أحد 
فنادقها )انظر: خري الدين الزلكلي، األعالم: قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء من العرب واملتعربني واملستشرقني، بدار العلم 

للماليني، يروت، 1997، ج 5، ص247(.
23 مجال الدين االفغاين، رسائل يف الفلسفة والعرفان، الرسائل واملقاالت، )اقدام( حادي خسرو شاهي، مكتبة الشروق 

الدولية، القاهرة، 2002 ت، ص 108-107.
24 املصدر السابق، ص 113-111.

Nikki R. Keddie, Sayyid Jamāl ad-Dīn “al-Afghānī”: A Political Biography, )Berkeley: 25
University of California Press, 1972(, p. 184.

26 مجال الدين االفغاين، رسائل يف الفلسفة والعرفان، الرسائل واملقاالت، )اقدام( حادي خسرو شاهي، مكتبة الشروق 
الدولية، القاهرة، 2002 ت، ص 111.

27 أديب اسحاق الدمشقي )1856-1885(: أديب، حسن االنشاء، له نظم. من مسيحّي دمشق. ولد فيها و تعلم 
يف احدى مدارسها، و انتقل اىل بريوت كاتًبا يف ديوان املكس »اجلمرك« مث اعتزل العمل، و توىل االنشاء يف جريدة »مثرات 
الفنون« فجريدة »التقدم« البريوتينّي. وسافر اىل االسكندرية فساعد سليًما النقاش يف متثيل بعض الروايات العربية. وانتقل اىل 
القاهرة فأصدر جريدة أسبوعية مساها »مصر« سنة 1877، وعاد اىل االسكندرية فأصدر مشرتًكا مع سليم النقاش جريدة 
يومية مسياها »التجارة« وأقفلت اجلريدتان، فرحل اىل باريس سنة 1880 فأصدر فيها جريدة عربية مساها »مصر القاهرة« 
وأصيب بعلة الصدر فعاد اىل بريوت فمصر، وجعل ناظًرا لديوان »الرتمجة واالنشاء« بديوان املعارف يف القاهرة، مث كاتًبا ثانًيا 
جمللس النواب. ومل يلبث أن قفل راجًعا اىل بريوت بعد نشوب الثورة العرابية، فتويف يف قرية احلدث »بلبان« )انظر: خري الدين 
الزلكلي، األعالم: قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء من العرب واملتعربني واملستشرقني، بدار العلم للماليني، يروت، 1997، 

ج 1، ص285(.
28 سليم ب��ن خليل النقاش )1849-1884(: م���ؤرخ ب��اح��ث، م��ن أه��ل ب���ريوت. ل��ه م��ق��االت ك��ث��رية يف ج��رائ��د مصر 
واالسكندرية، وكتاب »مصر للمصريني- ط« تسعة أجزاء، طبعت الستة األخرية منها وضاعت الثالثة األوىل. مات باالسكندرية 

)املصدر نفسه، ج 3، 117(.
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»التجارة« و»إبراهيم لقاين« مدير صحيفة »مرآة الشرق« ويعقوب صنوع اليهودي املصري.29 ففي وقت 
الحق، التقى صنوع باألفغاين يف باريس وساعده على النشر هناك، حيث كان رئيس حترير صحيفة »أبو 
نظارة« اليت نشر فيها األفغاين بعض مقاالته.30 وبالتايل، مت دعم مشروع »الوحدة اإلسالمية« لألفغاين من 
قبل صداقاته الواسعة اليت جتاوزت االختالفات الدينية فيما بني اإلسالم واليهودية واملسيحية، والشبكة اليت 

شكلها تالمذته يف أحناء العامل.

العالقة بني الدين واإلنسان
فيما يتعلق هبذا املوضوع، هناك مراجع أخرى مثل اليت اقتبسها »املخزومي« من مناقشات األفغاين 
حول وحدة املسلمني واملسيحيني واليهود يف كتابه »اخلاطرات«. هذا الكتاب حيتوى على تصرحيات األفغاين 
اليت دّوهنا تلميذه السوري حممد باشا املخزومي31 خالل إقامته يف إستانبول من عام 1891 إيل 1897 وقد 

أصدرها يف شكل كتاب يف سوريا عام 1931. 
اليهودية واملسيحية واإلسالم كلها ديانات تقوم على أسس  يف هذا الكتاب، أكد األفغاين على أن 
متطابقة. وقد عرض املخزومي وصف األفغاين ملوسى وعيسى وحممد بكلمة »احلكماء«. ومع ذلك، فقد 
متت التفرقة بني هذه الديانات الثالث عندما ظهر قادة التاريخ الذين تاجروا بأدياهنم فيما بعد. فالدين ميكن 

أن يكون عالًجا مفيًدا ملعظم املشاكل البشرية، إذا كان زعماء الدين على قدر عال من اجلودة.
مث وّضح املخزومي يف كتابه، أنه قد اعرتض آخرون على رأي األفغاين، واحتجوا بأن نصوص الديانات 

29 حممد عمار، مجال الدين األفغاين: موقظ الشرق وفيلسوف االسالم، دار الوحدة، بريوت، 1984، ص 57.
يعقوب بن رافائيل صنوع، املعروف بأيب نظارة )1839-1912(: كاتب مصري فكه نقاد، موسوي، ولد بالقاهرة. وتعلم 
هبا بايطاليا. وأنشأ مسرًحا للتمثيل سنة 1870 يف القاهرة. وكتب له حنو ثالثني »رواية« هزلية وغرامية. وأصدر جريدة »أبو 
نظارة« سنة 1877 فانتقد أعمال اخلديوي امساعيل. وانتقل اىل باريس منفًيا، فتابع اصدار جريدته فيها. وكان يصدرها أحيانًا 
باسم »احلاوي« أو »الوطين املصري« وكان قوّي الصلة بالسيدين مجال الدين األفغاين وحممد عبده. ومات بباريس )انظر: خري 
الدين الزلكلي، األعالم: قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء من العرب واملتعربني واملستشرقني، بدار العلم للماليني، يروت، 

1997، ج 8، ص198(.
وفًقا ملا ذكره إيتاغاكي أن: شارك األفغاين يف اجلمعية اإليطالية املاسونية واليت تدعى »كوكب الشرق« يف القاهرة، وخدمها 
أيًضا أنشطته  الوثائق تظهر  لفرعها يف اإلسكندرية عام 1876 أو see Itagaki, 1963( 1877(. هناك بعض  كرئيس 
املاسونية خالل إقامته يف مصر )انظر: إيرج أفشار وأصفر مهدوي، جمموعه اسناد وم��دارك چاپ نشده در باره سيد مجال 
الدين مشهور به أفغاين، انتشارات دانشگاه هتران، هتران، 1963، ص 24-25(. ويبدو أن األفغاين أيًضا قد عزز مصداقيته 
للعقالنية والتنوير من خالل األنشطة املاسونية. وقد شارك يف أنشطة التنوير مع وسائط الطباعة مثل اجملالت والصحف، وعمق 

تفاعله مع خمتلف املثقفني يف مصر.
Nikki R. Keddie, Sayyid Jamāl ad-Dīn “al-Afghānī”: A Political Biography, )Berkeley: 30
University of California Press, 1972(, pp. 184-185.

أنشأ  تعلم هبا ومبصر.  ب��ريوت.  أعيان  املخزوين )1868-1930(: كاتب. من  31 حممد »باشا« بن حسن سلطان 
يف القاهرة جملة »الرياض املصرية« نصف شهرية سنة 1888 مشارًكا خلاله عبد الرمحن احلوت، وكان املخزومي يكتب أكثر 
مقاالهتا. وعاشت سنة وبعض السنة. وسافر اىل أوربا. مث أقام يف اآلستانة، فكان من أعضاء »جملس املعارف« ومن مدرسي 
أع��داد من جريدة  احلكومة، وثالثة  م��دة قصرية، وعطلتها  »البيان«  فيها جريدة  امللكية( وأص��در  )امل��درس��ة  الشهاين  املكتب 
»املساواة« بعد اعالن الدستور العثماين. وعني مفتًشا لألوقاف حبلب، فانتقل اليها. وعاد اىل بريوت يف بدء القيام باحلركة 
»االصالحية« هبا، فعني »مفتًشا ملكًيا« مدة يسرية. وتويف فيها )انظر: خري الدين الزلكلي، األعالم: قاموس تراجم ألشهر 

الرجال والنساء من العرب واملتعربني واملستشرقني، بدار العلم للماليني، يروت، 1997، ج 6، ص95(.
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الثالث تتناقض وال تقوم على أسس متطابقة كما قال، وأن املسلمني واليهود يدعمون التوحيد الصارم من 
جهة، ولكن على الصعيد اآلخر يؤمن املسيحيني بالتثليث، وبأن اهلل قد اختذ له ولدا. وأجاب األفغاين بأن 
ليست سوى عوامل  التناقضات  الصوفية، وأن هذه  التفسريات  ليست مهمة كما ورد يف  التناقضات  هذه 
خارجية أو اختالفات يف الشكل التعبريي، فاملعىن األساسي للنص غالًبا ما يكون خمتلًفا يف شكله الظاهر كما 
تعّرفه الصوفية،32 كما أن الديانات الثالث كلها تشرتك يف فكرة التوحيد والعمل من أجل »خري اإلنسان«.33
لذلك ينبغي أن نوجه اهتمامنا إيل التعرف على اإلسالم يف هذه احلقبة. فقد بدأ األفغاين باستخدام 
مصطلح »حنيف« لتحديد موقع اإلسالم، وعلى سبيل املثال، فقد كان يستخدم مصطلح »امللة احلنيفية« 
يف مقاله بعنوان »التنبيه« يف جملة »العروة الوثقى«، ويؤكد على أن املسلمني البد أن يتضامنوا مع املسيحيني 
واليهود بشرط أن يتفوق اإلسالم بوصفه الوارث من دين إبراهيم، أي  الدين احلنيف.34 واستمر هذا االجتاه 

حىت 1890 .35 
ومن املعروف أن اإلسالم جاء كامتداد لدين إبراهيم احلنيف يف شبه اجلزيرة العربية يف القرن السابع 
حيث بعدت الديانات التوحيدية السابقة كاملسيحية واليهودية عن اإلميان النقي عرب التاريخ.36 ولكن األفغاين 
مع متسكه هبذا املفهوم األساسي، أكد على أمهية احتضان اإلسالم للديانات التوحيدية السابقة، ودعا إىل 
التضامن والتسامح الديين، لذلك استخدم غالًبا يف السنوات األخرية من حياته مصطلح »حنيف« ليحدد 

موقع اإلسالم.37

32 فسر األفغاين: »ان أمر التصوف مل يكن يف املسلمني فقط، بل رجال أديان الكتب السماوية كانوا على حقيقة من 
التصوف يف املعىن واختالف يف صور األلفاظ وشكل االلقاء أو الفهم الذي يريده الرئيس أو املسيطر أن حيور به املعىن على 
حسب ما يرتئيه نافًعا ومفيًدا وموافًقا للغرض يف حينه« يف مقاله »أصول األديان واحدة- حبث عرفاين-« )انظر: مجال الدين 
االفغاين، خاطرات األفغاين: آراء و أفكار، )اقدام( حادي خسرو شاهي، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة، 2002 ب، ص 

.)181
33 املصدر السابق، ص 181-183. يف قضية أخرى، قال األفغاين إن الديانات الثالث هي نفسها يف املبدأ والغاية 
ولكن البعض يوجد به عيب ليكمله اآلخر. وما يفرق بينها إال األخطاء اليت وجدت يف التفسري واخلرافات. فقد عرب األفغاين 
عن ذلك قائال: »الناس جتاه األديان الثالثة: املوسوية والعيسوية واحملمدية وكتبها, ال بد أن يكونوا أحد رجلني اما رجل يعتقد 
أن رج��ال األدي��ان الثالثة قد أرسلهم اهلل وأوح��ى اليهم بالتوراة واالجنيل وال��ق��رآن, والقصد من ارساهلم ارش��اد اخللق واراءهت��م 
الصراط املستقيم يف األمور التعبدية، ومن بيان احلالل واحلرام وصون مصاحل العباد مبا شرعه هلم من الشريعة والزامهم العمل 
هبا - وباالمجال – بيان مشيئة اهلل مبا يريد من خلقه وما يريد أن تكون خليفته عليه. وعلى هذا فال ميكن أن يكون قصد اهلل 
اال واحًدا ومشيئته اال واحدة وكتب الوحي وما أنزله على الرسل ال بد وأن تكون متفقة يف املقصد والغاية وال يصح التباين يف 

جوهرها وال أن ختالف بعضها بعًضا« يف مقاله »األديان الثالثة متفقة يف املبدأ والغاية« )انظر: املصدر نفسه، ص 177(.
أ،  القاهرة، 2002  الدولية،  الشروق  )اق��دام( ح��ادي خسرو شاهي، مكتبة  الوثقى،  العروة  االفغاين،  الدين  34 مجال 

ص417.
التأليف والتقريب بني األدي��ان  35 البد أن نشري إىل أن تلميذه حممد عبده قد ش��ارك يف مجعية سرية تسمى »مجعية 
السماوية للتسامح بني األدي��ان الثالثة« يف باريس عام 1884 )انظر: حممد رشيد رضا، تأريخ االستاذ االم��ام الشيخ حممد 
عبده، املنار املطبعة، مصر، 1931، ج 1، ص 818-827(. ويبدو أن األفغاين ايًضا رمبا يكون قد شارك يف هذا النشاط 

وارتفع وعيه للتسامح والتفاهم بني األديان الثالثة السماوية.
Izutsu Toshihiko, 1993. The Collection of Toshihiko Izutsu, )Tokyo: Chuokoronsha, 36
1993(, vol. 8, pp. 279-281.

الثائر  37 من املثري لالهتمام أن حممد عبده وص��ف األف��غ��اين » حبنيفي حنفي« يف ه��ذا السياق )ان��ظ��ر: حممد عبده، 
االسالمي: مجال الدين األفغاين، دار اهلالل، القاهرة، 1972، ص 27؛ و حممد رشيد رضا، تأريخ االستاذ االمام الشيخ حممد 
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خامتة:
من خالل ما أوردت سابًقا نستطيع القول بأن األفغاين قد حاول إعادة بناء سيادة اإلسالم يف العصر 
احلديث على الرغم من وجود االجتاهات اإلمربيالية الغربية واالستشراق. يف الوقت ذاته، مل يقتصر هذا االجتاه 
على اإلسالم فقط، بل اشتمل على الدفاع عن الشرقيني وأصحاب الديانات األخرى من أجل البحث عن 
مسامهات تفيد اإلنسان ليعم اخلريعليه. فقد جدد األفغاين الفكر اإلسالمي وشيده بطريقته اجلديدة اخلاصة 
كما أوضحت يف سابقا. مع أنه أمعن النظر يف الديناميكية املعاصرة والتحول اجلذري لكيفية جتديد الفكر يف 
العامل اإلسالمي، فاألفغاين شخصية ال ميكن جتاهل وجودها وفضلها وتأثريها بني قادة اإلصالح اإلسالمي 

يف العصراحلديث.38
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38 وفيما يتعلق هبذا املوضوع، فقد فسر حسن حنفي  كيفية رجوع املفكرين املسلمني املعاصرين إىل أفكار األفغاين )انظر: 

حسن حنفي، مجال الدين األفغاين: املائوية االوىل 1897-1997، دار قباء، القاهرة، 1998(.



جتديد الفكر اإلسالمي يف العامل اإلسالمي احلديث

31

الشروق  مكتبة  شاهي،  حادي خسرو  )اقدام(  أفكار،  و  آراء  األفغاين:  خاطرات  الدين:  مجال  األفغاين، 
الدولية، القاهرة، 2002 ب.

األفغاين، مجال الدين: رسائل يف الفلسفة والعرفان، الرسائل واملقاالت، )اقدام( حادي خسرو شاهي، مكتبة 
الشروق الدولية، القاهرة، 2002 ت.

األفغاين، مجال الدين: مقال الرد على رينان يف جريدة فرنسية »لو جورنال دي ديباتس« يوم اجلمعة املوافق 
18 مايو 1883، يف عبد احلافظ، جمدي: االسالم والعلم: مناظرة رينان واألفغاين، اجمللس األعلى 

للثقافة، القاهرة، 2005.
أفشار، إيرج وأصفر مهدوي: جمموعه اسناد ومدارك چاپ نشده در باره سيد مجال الدين مشهور به أفغاين، 

انتشارات دانشگاه هتران، هتران، 1963. 
حنفي، حسن: مجال الدين األفغاين: املائوية االوىل 1897-1997، دار قباء، القاهرة، 1998.             

عمارة، حممد: مجال الدين األفغاين: موقظ الشرق وفيلسوف االسالم، دار الوحدة، بريوت، 1984.
رضا، حممد رشيد: تأريخ االستاذ االمام الشيخ حممد عبده، 3ج، املنار املطبعة، مصر، 1931. 
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جدول زمين حبياة السيد مجال الدين األفغاين39 

قرية  او  آباد؛ مهدان  أسد  قرية  الدين يف  السيد مجال  اكتور 1838/39 م: والدة  ه�:  - شعبان 1254 
أسعدآباد؛ كنار. 

- 1264 ����� 1848: دراسته يف قزوين. 
- 1266 ����� 1850: دراسته يف طهران وبروجرد. 

- من 1266 ����� 1850 حىّت 1270 ����� 1854: الدراسة يف حوزة النجف العلمية. 
- 1270 ����� 1854: السفر إىل اهلند � ميناء كلكته. 

- 1273 ����� 1856: السفر إىل مكة واملدينة. 
- 1274 ����� 1858: السفر إىل العراق. 

- عيد الغدير: 18 ذو احلجة 1275: 20 حزيران 1859: يف ميناء مبباي باهلند. 
- 1276 ����� 1859 و1860، يف بوشهر واسد آباد. 

- 1277 ����� 1861، يف طهران مدة ستة أشهر. 
- 1278 ����� 1862 السفر إىل أفغانستان. 

- 1279 ����� 1862 ����� 1863، مع صديقه حممد خان. 
- ذو احلجة 1279 ����� مايو 1863، تسلم » شري علي خان« السلطة يف أفغانستان. 

- مجادى األوىل 1282 ����� سبتمرب 1865، السفر إىل مدينة مشهد املقدسة. 
- 16 رجب 1282 ����� ديسمرب 1865، يف طهران. 

- ذو احلجة 1282 ����� أبريل 1866، إرسال تفسري الصايف إىل والده.
- حمرم 1283 ����� متوز 1866، يف مشهد. 

- مجادى األوىل 1283 ����� سبتمرب 1866، يف هرات بأفغانستان. 
- رجب 1283 ����� نوفمرب 1866، يف قندهار. 

- شعبان 1283 ����� ديسمرب 1866، كتابة أربع خطب يف التوحيد والصفات اإلهلية. 
- 9 رمضان 1283 ����� 15 كانون الثاين 1867، هزمية جيش شري علي امام جيش حممد أعظم خان.

- 2 ذو احلجة 1283 ����� 7 ابريل 1867، تدوين رسالة يف العرفان مبدينة قندهار بتوقيع استانبويل. 
- مجادى األوىل 1284 ����� سبتمرب 1867، مغادرة قندهار والسفر إىل غرنة. 

- اجلمعة 25 مجادى اآلخرة 1284 ����� 24 اكتوبر 1867، الوصول إىل كابل. 
- مجادى اآلخرة 1285 ����� سبتمرب 1867، كتابه رسالتني يف الطب. 

- رجب 1285 ����� اكتوبر 1867، استيالء »شري علي خان« على كابل. 
����� 30 اكتوبر 1868، يف بيت السردار ذو الفقار خان وثالثة مقاالت يف  - اجلمعة 13 رجب 1285 

الشكوى بتوقيع، مجال الدين احلسيين االستنبويل. 
- 20 رجب 1285 ����� نوفمرب 1868، مغادرة كابل باإلجبار والتوجه ألداء فريضة احلج. 

- 16 شعبان 1285 ����� 11 ديسمرب 1868، مغادرة قندهار وأفغانستان إىل األبد. 
- ذو احلجة 1285 ����� مارس 1869، الوصول إىل ميناء مبباي يف اهلند وااللتقاء باإليرانيني. 

39 أنشأ املؤلف هذا اجلدول مبنًيا على جملة  رسالة التقريب، ع. 14، ص. 202-183.
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- 7 ذو احلجة 1285 ����� 21 مارس 1869، مذكرة يادگاري حممد الذي التقى السيد بعد افرتاق 17 سنة. 
- 14 ذو احلجة 1285 ����� 28 مارس 1869، مذكرة عبد اجلواد اخلراساين يف ميناء مبباي مبسجد حاجي 

حسني يف صفحة 33 من دفرت السيد األول. 
- 14 حمرم 1286 ����� 26 ابريل 1869، مذكرة يف صفيحة 82 من دفرت السيد األول مبسجد حاجي حسني 

شريازي، ميناء مبباي ولقاء السيد باإليرانيني.
- األربعاء 15 حمرم 1286 ����� 27 ابريل 1869، مذكرة بالشعر الرتكي لفضويل الشاعر يف صفحة 29 من 

دفرت السيد. 
- رجب 1286 ����� اكتوبر 1869، كتابة السيد قرب جامع الفاتح باستانبول بتوقيع مجال الدين احلسيين. 

- مجادى اآلخرة 1287 ����� سبتمرب 1870، ترمجة السيد يف صحيفة »بصريت« الرتكية.
املعارف وتكفريه بواسطة  بعنوان عضو مجعية  الفنون  ����� ديسمرب 1870، كلمة يف دار  - رمضان 1287 

حسن أفندي. 
- 15 حمرم 1288 ����� إبريل 1871، يف منزل حاج بيك وهيب املميز األول يف الضرخبانة. 

- أوآخر حمرم 1288 ����� إبريل 1871، نزول مصر. 
- السبت 13 مجادي األوىل 1288 ����� 31 كانون الثاين 1871، تاريخ تأشرية السفارة اإليرانية. 

- 1290 ����� 1873، دروس املسائل الفلسفية والعرفانية بعنوان »الواردات« تنشر بواسطة حممد عبده. 
- اخلميس 14 شوال 1290 ����� 5 ديسمرب 1873، تدريس تلويح األصول يف القاهرة، وتوقيع السيد بعنوان، 

مجال الدين احلسيين األفغاين. 
- الثالثاء 26 شوال 1290 ����� 17 ديسمرب 1873، زيارة أهرام مصر يف اجليزة. 

- صفر 1290 ����� مارس 1874، احلديث إىل طالب يف األزهر امسه حسني. 
- 1291 ����� 1874، بدء تدريس إشارات ابن سينا. 

- حمرم 1292 ����� فرباير 1875، مذكرات السيد يف تدريس الفلسفة قرب القلعة بالقاهرة. 
- اخلميس 23 ربيع الثاين 1292 ����� 29 مايو 1875، االنتماء إىل احملفل املاسوين. 

- رجب 1292 ����� أغسطس 1875، استنساخ رسالة أقسام العلوم البن سينا بيد أمني رضا، ساكن مصر 
للسيد مجال الدين.

- 14 ذو احلجة 1292 ����� 11 كانون الثاين 1876، استنساخ تفسري ابن سينا، سورة اإلخالص والفلق 
والناس بواسطة أمحد عبد الغين النجيلي الشافعي للسيد مجال. 

- صفر 1293 ����� مارس 1876، بدء تدريس حكمة العني، للشاه مريك البخاري، والتوقيع بعنوان »مجال 
الدين احلسيين الكابلي«. 

- 23 مجادى اآلخرة 1293 ����� 16 متوز 1876، استنساخ رسالة يف حتقيق »مذهب الصوفية واملتكلمني 
واحلماء املتقدمني« بواسطة النجيلي الشافعي للسيد مجال. 

- شعبان 1293 ����� أغسطس 1876، مذكرة السيد يف كتاب التذكره للخواجة نصري الطوسي، وهو كتاب 
كان يدرسه.

- 14 شعبان 1293 ����� أكتوبر 1876، كتابة أول مقاالت حممد عبده يف صحيفة األهرام املصرية.
الدين  نظام  شرح  عن  املنقولة  التعليقات  من  االنتهاء   ،1876 أكتوبر   �����  1293 شوال   13 االثنني   -

النيشابوري.
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- ذو القعدة 1293 ����� نوفمرب 1876، االنتهاء من استنساخ كتاب نصائح احلكماء. 
- 8 حمرم 1294 ����� 24 كانون الثاين 1877، دعوة السيد حلضور اجللسة االستثنائية للوج كوكب الشرق 

���� القاهرة. 
- 24 مجادى اآلخرة 1294 ����� 6 ژوئيه 1877، االنتهاء من تدريس حكة العني. 

- 3 حمرم 1295 ����� 7 كانون الثاين 1878، انتخابه بأكثرية اآلراء لرئاسة لوج كوكب الشرق. 
- 13 مجادى األوىل 1295 ����� 15 مايو 1878، دعوة مطبوعة لالشرتاك يف جلسة لوج كوكب الشرق. 

- 17 شعبان 1295 ����� 16 أغسطس 1878، دعوة من لوج النيل. 
- 5 شوال 1295 ����� 3 أكتوبر 1878، آخر دعوة من لوج كوكب الشرق. 

- 19 شوال 1295 ����� 17 أكتوبر 1878، رسالة باإليطالية لالشرتاك يف لوج اإلسكندرية.
- ذو القعدة 1295 ����� نوفمرب 1878، ترك لوج كوكب الشرق وتشكيل حزب مصر الوطين. 

- 9 صفر 1296 ����� 3 فرباير 1879، رسالة بالفرنسية من لوج القاهرة اليوناين لالشرتاك يف اجللسة. 
- 11 صفر 1296 ����� 5 فرباير 1879، رسالة باإليطالية من اللوج املازين لالشرتاك يف اجللسة.

- 24 صفر 1296 ����� 18 فرباير 1879، اعرتاض الضباط املصريني على وزارة اخلديوي إمساعيل. 
- 6 رجب 1296 ����� 26 حزيران 1879، تنحية اخلديوي إمساعيل واستالم توفيق باشا السلطة. 

- ليلة 6 رمضان 1296 ����� 24 أغسطس 1879، اعتقال السيد وإخراجه من مصر. 
����� 26 أغسطس 1879 صدور بيان احلكومة املصرية بشأن أسباب اعتقال وابعاد  - 8 رمضان 1296 

السيد مجال الدين. 
- 11 رمضان 1296 ����� 30 أغسطس 1879، تقرير سري رفعه »فرانك السل« بشأن نشاطات السيد 

املعادية لإلجنليز. 
����� 21 سبتمرب 1879، حل توفيق باشا حلكومة شريف باشا، وتكليف رياض باشا  - 4 شوال 1296 

بتشكيل الوزارة. 
- شوال 1296 ����� سبتمرب 1879، قتل املمثل السياسي الربيطاين يف أفغانستان والتحقيق مع السيد. 

واجلمعية  السيد مجال  نشاطات  بشأن  التاميز  مراسل  تقرير  أكتوبر 1879،   30 ����� - 19 شوال 1296 
الوطنية. 

- شوال 1296 ����� أكتوبر 1879، وصول السيد إىل ميناء كراچي يف اهلند. 
- حمرم 1298 ����� ديسمرب 1880، انتشار جملة »معلم شفيق« يف حيدر آباد مبساعي السيد مجال ومسؤولية 

حمب حسني. 
- 19 حمرم 1298 ����� 23 ديسمرب 1880، طلب حممد واصل، مدرس الرياضيات يف مدرسة اشراف اعزه 

حبيدر آباد الدكن للرد على الدهريني. 
- 14 شوال 1298 ����� 9 سبتمرب 1881، ثورة أمحد عرايب پاشا يف مصر. 

- 3 صفر 1299 ����� 25 ديسمرب 1881، رسالة السيد مجال الدين إىل احلاج مستان املراغي والدفاع عن 
العلماء. 

- 17 ربيع األول 1299 ����� 7 فرباير 1882، تشكيل احلكومة اجلديدة يف مصر برآسة حممود سامي البارودي.
- مجادى اآلخرة 1299 ����� مايو 1882، انتقال السيد من حيدر آباد إىل كلكته. 

- 29 شوال 1299 ����� 13 سبتمرب 1882، قمع حركة امحد عرايب پاشا بواسطة القوات الربيطانية ونفيه مع 
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حممود سامي البارودي إىل سريالنكا. 
- 23 ذو احلجة 1299 ����� 8 نوفمرب 1882، كلمة مجال الدين يف »الربت هال« كلكته. 

- 8 صفر 1300 ����� ديسمرب 1882، السيد يف قناة السويس يف مسريه إىل لندن. 
- ربيع األول 1300 �����  كانون الثاين 1883، وصول السيد إىل لندن. 

- 10 ربيع األول 1300 ����� 19 كانون الثاين 1883، تقرير خرب وصول السيد مجال إىل باريس، نشرته جملة 
»أبو نظارة«. 

- 16 ربيع األول 1300 ����� 25 كانون الثاين 1883، تقريرصحيفة »البصري« العربية خلليل غامن عن وصول 
السيد إىل باريس. 

- 23 ربيع األول 1300 ����� 1 فرباير 1883، إرسال أمتعة وكتب السيد مجال بواسطة أبو تراب من مصر 
إىل بوشهر. 

- 29 ربيع األول 1300 ����� 8 فرباير 1883، نشرت مقالة للسيد مجال الدين يف صحيفة »البصري«. 
����� 9 فرباير 1883، نشر مقالة »الشرق والشرقيون« للسيد مجال، مع صورته يف  - 1 ربيع الثاين 1300 

جملة أبو نظارة. 
- 1 ربيع الثاين 1300 ����� 9 فرباير 1883، رسالة السيد من باريس إىل ويلفريد بلنت يف لندن يعرب فيها 

عن شكره.
- 2 ربيع الثاين 1300 ����� 10 فرباير 1883، أول رسالة الديب اسحق من بريوت إىل السيد مجال يذكر 

فيها ما حصل له. 
- 7 ربيع الثاين 1300 ����� 15 فرباير 1883، رسالة السيد إبراهيم لقاين من بريوت إىل باريس مع ذكر ملا 

حصل له. 
- 9 ربيع الثاين 1300 ����� 17 فرباير 1883، انتقال السيد إىل منزل يف زقاق 16 سز. 

- 19 ربيع الثاين 1300 ����� أول مارس 1883، رسالة السيد إىل أبو تراب وطلب نشر ظالمته يف صحف 
بريوت. 

- 21 ربيع الثاين 1300 ����� 3 مارس 1883، نشر مقالة »بريطانيا يف اهلند ومصر« للسيد يف »البصري«. 
- 24 ربيع الثاين 1300 ����� 5 مارس 1883، رسالة السيد الثانية إىل أديب إسحاق. 

- 2 مجادى األوىل 1300 ����� 12 مارس 1883، رسالة أبو تراب إىل السيد مجال. 
- 3 مجادى األوىل 1300 ����� 13 مارس 1883، رسالة إبراهيم لقاين إىل السيد واإلشارة فيها إىل رسالة 

السيد إىل أبو تراب. 
- 5 مجادى األوىل 1300 ����� 15 مارس 1883، أول رسالة للشيخ حممد عبده إىل السيد مجال يف باريس. 
- 6 مجادى األوىل 1300 ����� 16 مارس 1883، رسالة أخرى من اللقاين إىل السيد وطلب إرسال مقالة 

»الشرق والشرقيون«. 
- 20 مجادى األوىل 1300 ����� 29 مارس 1883، كلمة أرنست رنان ضد االالم حتت عنوان اإلسالم والعلم 

ونشرها يف صحيفة »ژورنال ددبا«. 
����� 5 ابريل 1883، نشر مقالة السيد حتت عنوان »احلق والباطل أو نتائج  - 26 مجادى األوىل 1300 

سياسة بريطانيا يف مصر« يف »البصري«.
����� 24 ابريل 1883، نشر مقالة السيد حتت عنوان »مقالة حول اهلند« يف  - 8 مجادى اآلخرة 1300 
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الصحيفة اليسارية »لن ترانيژان«. 
- 10 مجادى اآلخرة 1300 ����� 26 ابريل 1883، نشر مقالة »منافع الوفاق ومضار الشقاق » للسيد يف 

»البصري«. 
- 16 رجب 1300 ����� 8 ما يو 1883، نشر جواب السيد مقالة رنان يف صحيفة »ددبا«.

- 8 شعبان 1300 ����� 15 متوز 1883، رسالة أخرى من حممد عبده إىل مجال الدين واإلشارة فيها إىل رد رنان.
- 1 رمضان 1300 ����� 6 متوز 1883، تقرير بوليس فرنسا إىل وزارة الداخلية حول نشاطات السيد مجال. 
- 21 شوال 1300 ����� 26 أغسطس 1883، رسالة دعوة أمني املدين من ليدن هبولندا الشرتاك السيد يف 

مجعية املستشرقني. 
- 16 ذو القعدة 1300 ����� 21 سبتمرب 1883، رسالة السيد إىل أمني املدين يعتذر فيها عن االشرتاك.

- 18 ذو القعدة 1300 ����� 21 سبتمرب 1883، رسالة أخرى من أمني املدين واإلشارة إىل جواب السيد 
وإبالغ حتيات »كارلو«. 

- سنة 1300 ����� 1883، ثورة حممد أمحد املهدي يف السودان والسيطرة على »األبيض« 
- 15 صفر 1301 ����� 17 ديسمرب 1883، مقالة السيد مجال الدين يف صحيفة »لن ترانسيژن« حول ثورة 

الشعب السوداين. 
- ربيع األول 1301 ����� كانون الثاين 1884، سفر عبده إىل باريس. 

- 29 ربيع األول 1301 ����� 28 كانون الثاين 1884، رسالة إبراهيم اللقاين إىل السيد مجال ورفض طلب 
السيد بشأن التعاون مع أمحد منشاوي. 

- 15 مجادى األوىل 1301 ����� 13 مارس 1884، نشر أول عدد من صحيفة »العروة الوثقى« يف باريس. 
- 4 مجادى اآلخرة 1301 ����� 31 مارس 1884، رسالة حممد مهدي احلكيم التربيزي من اإلسكندرية مبصر 

يعلن فيها وصول اجمللة. 
- 8 مجادى اآلخرة 1301 ����� 4 ابريل 1884، رسالة حممد بن عثمان السنوسي التونسي مسؤول مجعية 
األوقاف التونسية وشكواه من األوضاع االجتماعية وثناؤه على جملة العروة الوثقى ورسالة أخرى كتبها يف 

2 رجب وأرسل معها مقاال إىل »العروة الوثقى«. 
- 18 مجادى اآلخرة 1301 ����� 14 ابريل 1884، رسالة على شفقيت بالرتكية من روما والتهنئة مبناسبة انتشار 

العدد 4 من »العروة الوثقى«. 
الثناء على السيد وعلى  ����� 6 ابريل 1884، رسالة من حممد البكوشي يف  - 20 مجادى اآلخرة 1301 

انتشار »العروة الوثقى«. 
- 24 مجادى اآلخرة 1301 ����� 20 ابريل 1884، رسالة السيد إىل ويلفريد بلنت بشأن املهدي السوداين. 
- السبت 29 مجادى اآلخرة 1301 ����� 25 ابريل 1884، وصول نسختني من العدد األول لصحيفة »العروة 

الوثقى« إىل أسد آباد أرسلها السيد إىل هذه املدينة. 
- 1 رجب 1301 ����� 27 ابريل 1884، أول رسالة من املريزا شريف املستوىف ابن أخت السيد مجال إىل 

باريس واإلشارة إىل تسلمه رسالة وصورة مجال الدين وأبو تراب من فاس مبراكش. 
- 2 رجب 1301 ����� 28 ابريل 1884، رسالة من السيد هادي احلسيين املعروف بروح القدس من مهدان 

إىل باريس واإلشارة إىل سفر السيد إىل طهران. 
- 10 رجب 1301 ����� 6 مايو 1884 أول رسالة من مريزا لطف اهلل ابن أخت السيد مجال واإلشارة إىل 
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سعيه لالتصال بالسيد وإبدائه الرغبة لزيارة باريس، وبيان املعلومات اليت حصلها عن وجود السيد يف كربالء 
عن طريق املريزا عبد اجلواد اخلراساين الذي سافر إىل كربالء من اهلند. 

����� 6 مايو 1884، رسالة من حممد واصل من حيدر آباد جوابا على رسالة السيد  - 10 رجب 1301 
وطلب العروة الوثقى لعدد من األشخاص يف حيدر آباد. 

- 12 رجب 1301 ����� 8 مايو 1884، كتب عبد الغفور رسالة من كلكته وطلب ترمجة »العروة الوثقى«. 
- رجب 1301 ����� مايو 1884، سفر مجال الدين إىل ايطاليا لالشرتاك يف معرض »اكسپور زيسيون«

����� 22 حزيران 1884، رسالة حممد باقر بواناتى اإليراين من لندن والتهنئة مبناسبة  - 26 شعبان 1301 
انتشار »العروة الوثقى«. 

- 10 رمضان 1301 ����� 4 متوز 1884، جواب السيد على رسائل األقارب يف أسد آباد والسؤال عن والديه. 
- 15 رمضان 1301 ����� 9 متوز 1884، رسالة املريزا شريف إىل السيد يبني فيها وفاة أخيه مسيح اهلل ووالدته.
- 1 رمضان 1301 ����� 9 متوز 1884، رسالة بوانايت اجلوابية إىل السيد مجال واإلعراب عن رغبته يف السفر 

إىل باريس. 
- 21 رمضان 1301 ����� 16 متوز 1884، وصول رسالة أبو تراب إىل أسد آباد. 

����� 17 متوز 1884، رسالة آنابلنت زوجة ولفرد بلنت من لندن فيها توضيح حول  - 22 رمضان1301 
مؤامرة التجسس.

- 23 رمضان 1301 ����� 18 متوز 1884، رسالة البوانايت وفيها ابيات شعر يشيد فيها بالعروة الوثقى. 
- شوال 1301 ����� متوز 1884، رسالة صنيع الدولة إىل السيد وهتنئته النتشار »العروة الوثقى«، وطلب رسالة 

الرد على الدهريني وتاريخ األفغان. 
- 20 ذو القعدة 1301 ����� 12 أغسطس 1884، جواب رسالة أبو تراب بواسطة مريزا شريف وخرب وفاة 

والده يف السنة السابقة. 
- 1 ذو احلجة 1301 ����� 22 سبتمرب 1884، رسالة حاج سياح من إيران إىل باريس وموضوعات حول 

»العروة الوثقى« وعالقته حباكم إصفهان. 
- 26 ذو احلجة 1302 ����� 17 أكتوبر 1884، نشر آخر عدد من »العروة الوثقى«.

وبيان  باريس  إىل  آباد  حيدر  من  واصل  حممد  رسالة  أكتوبر 1884،   18  ����� احلجة 1302  ذو   27  -
االختالف بني املسلمني واهلندوس. 

- 12 حمرم 1302 ����� 1 نوفمرب 1884، رسالة أمحد عرايب باشا من كولومبو يف سريالنكا إىل حممد عبده 
وطلب »العروة الوثقى«.

- 6 ربيع األول 1302 ����� 24 ديسمرب 1884، رسالة حممد عبده من تونس إىل السيد يف باريس حول 
مجعية العروة. 

- 4 مجادى اآلخرة 1302 أول فروردين ����� 21 مارس 1885، وصول ثاين رسالة أبو تراب إىل باريس. 
موافقة  إمكان  وبيان  السيد  إىل  بلنت  السيد  رسالة  مارس 1885،   25  ����� اآلخرة 1302  مجادى   8  -

غالدستون رئيس وزراء بريطانيا على إرسال شخص مع رسالة إىل اخلرطوم. 
- 16 مجادى اآلخرة 1302 ����� 2 ابريل 1885، رسالة حممد عارف كاتب ومرتجم دار الرتمجة يف البالط 
»العروة  أعداد  وترميم  نظارة  أبو  إرسال  وطلب  الدهريني  على  الرد  رسالة  استالم  على  وشكره  اإليراين 

الوثقى«. 



جملة دراسات العامل اإلسالمي

38

- 19 مجادى اآلخرة 1302 ����� 5 ابريل 1885، رسالة أبو تراب من بريوت إىل باريس تتضمن إرسال عدد 
من نسخ تاريخ األفغان إىل صنيع الدولة ومريزا شريف يف إيران، وطلب رسالة الرد على الدهريني من مبباي. 

- 8 رجب 1302 ����� 22 ابريل 1885، رسالة السيدة بلنت إىل السيد حول السودان. 
- أول شعبان 1302 ����� 16 مايو 1885، نشر مقالة يف العدد 36 من نشرة اجلمهوريني الفرنسيني حول 

نظرات السيد بشأن احتاد املسلمني. 
- 5 شعبان 1302 ����� 20 مايو 1885، مقابلة صحيفة اجلمهوريني مع السيد ونشرها يف العدد 38 من 

الصحيفة. 
- 25 شعبان 1302 ����� 8 حزيران 1885، سقوط حكومة »گالدستون« وحكومة حزب احملافظني الربيطانية. 
- 4 شوال 1302 ����� 16 متوز 1885، رسالة السيد مجال إىل لندن من أجل إجراء حمادثات مع احلكومة 

الربيطانية اجلديدة حول السودان. 
- 5 شوال 1302 ����� 17 متوز 1885، رسالة أخرى من السيد الجراء حمادثات مع احلكومة اجلديدة حول 

احتاد املسلمني. 
- 7 شوال 1302 ����� 19 متوز 1885، رسالة السيد بلنت إىل السيد ودعوته إىل لندن.

����� 23 متوز 1885، وصول السيد إىل لندن إلجراء حمادثات حول احتاد املسلمني  - 10 شوال 1302 
وحول السودان. 

����� 10 أغسطس 1885، رسالة السيدة بلنت إىل السيد واعطاء عنوان مريزا ملكم  - 27 شوال 1302 
سفري إيران يف لندن. 

- 20 ذو احلجة 1302 ����� 21 أكتوبر 1885، كلمة السيد مجال يف اجتماع كبري عقد حول اهلند. 
- 23 حمرم 1303 ����� 21 نوفمرب 1885، مغادرة بنت بلنت. 

- أوائل صفر 1303 ����� ديسمرب 1885، مغادرة السيد مجال لندن. 
- 16 شعبان 1303 ����� 20 مايو 1886، وصول السيد إىل ميناء بوشهر.

- أول رمضان 1303 ����� 4 متوز 1886، كتابة قائمة بكتب السيد اليت أرسلها أبو تراب إىل بوشهر ومحلها 
إىل طهران. 

- 2 شوال 1303 ����� 4 متوز 1886، تاريخ رسالة السيدة كايت إىل السيد اليت محلها احلاج حممد رحيم صفر. 
- 9 شوال 1303 ����� 11 متوز 1886، رسالة أخرى من السيدة كايت، والسيد مل يكن قد فتح هذه الرسائل.

- 22 ذو القعدة 1303 ����� 22 أغسطس 1886، تلغراف احلاج امحد سرتيپ من بوشهر إىل إصفهان بأن 
ورد السيد إيران. 

- ذو القعدة 1303 ����� أغسطس 1886، تلغراف اعتماد السلطنة بأمر الشاه ودعوة السيد إىل طهران. 
- 22 ربيع األول 1303 ����� 19 ديسمرب 1886، وصول السيد مجال إىل طهران وأقامته يف منزل حاج أمني 

الضرب. 
- 23 ربيع األول 1304 ����� 20 ديسمرب 1886، تلغراف حاج سياح من اصفهان إىل طهران خماطبا أمني 

الضرب. 
- االثنني 1 ربيع الثاين 1304 ����� 27 ديسمرب 1886، لقاء اعتماد السلطنة بالسيد مجال يف منزل أمني 

الضرب.
- الثالثاء 2 ربيع الثاين 1304 ����� 28 ديسمرب 1886، لقاء السيد مجال برفقة احلاج حسني أمني الضرب 



جتديد الفكر اإلسالمي يف العامل اإلسالمي احلديث

39

بناصر الدين شاه. 
����� ابريل 1887، رسالة إىل احلاج أمني الضرب بشأن ضرورة مغادرة السيد مجال الدين  - رجب 1304 

طهران. 
- اخلميس 4 شعبان 1304 ����� 28 أبريل 1887، سفر السيد برفقة احلاج أمني الضرب إىل حممود آباد يف 

مازندران. 
- 6 شعبان 1304 ����� 30 ابريل 1887، رسالة أمني الضرب وتوصية بشأن مريزا لطف اهلل ومغادرة السيد 

إيران والتوجه إىل بادكوبه. 
- 16 شعبان 1304 ����� 10 مايو 1887، وصول السيد مجال إىل موسكو وأقامته يف فندق سالف. 

����� 13 حزيران 1887، رسالة أمني الضرب من موسكو إىل أمني السلطان وثنائه  - 21 رمضان 1304 
على السيد مجال. 

- 20 شوال 1304 ����� 13 متوز 1887، تقرير صحيفة موسكو غازت عن السيد مجال الدين. 
- 27 شوال 1304 ����� 19 متوز 1887 رسالة حممد حسني أمني الضرب من طهران إىل أسد آباد واعالم 

سالمة السيد مجال. 
- 28 شوال 1304 ����� 20 متوز 1887، تاريخ رسالة السيد إىل أمني الضرب وبيان لقائه باملراسل الروسي 

كائوكوف. 
- أوائل ذي احلجة 1304 ����� أغسطس 1887، وصل السيد مجال إىل بطرسبورغ واقامته يف فندق بورب. 

اقام السيد شهرين يف هذه املدنية. 
- 17 مجادى اآلخرة 1305 ����� 1 مارس 1888، رسالة السيد إىل احلاج حسني أمني الضرب والتوصية بشأن 

أبو تراب الذي كان قد وصل إيران. 
- 3 شعبان 1305 ����� 15 ابريل 1888، جواب حممد حسني إىل السيد مجال وتعهد مساعدة أبو تراب. 
- 18 شعبان 1305 ����� 30 ابريل 1888، رسالة السيد إىل أمني الضرب وفيها رسالة إىل أمني السلطان. 
- 28 ذو احلجة 1305 ����� 5 سبتمرب 1888، رسالة السيد إىل أمني الضرب بشأن استالم مخسة آالف 

منات كان قد حوهلا مريزا علي. 
- 5 صفر 1306 ����� 10 اكتوبر 1888، رسالتان من أمني الضرب إىل السيد مجال وحممد جواد حول تقدمي 

املساعدة إىل السيد وخرب وفاة مال علي كين. 
- 2 صفر 1306 ����� 3 نوفمرب 1888، جواب السيد علي أمني الضرب وانتقاده لعدم شراء هدية إىل عمال 

سكك احلديد يف حممود آباد. 
- 28 صفر 1306 ����� 4 نوفمرب 1888، رسالة حممد علي كاشاين إىل أمني الضرب وتقرير حول مكانة 

السيد اجليدة. 
- 24 ربيع األول 1306 ����� 29 نوفمرب 1888، رسالة أمني الضرب إىل حممد جواد يف موسكو متضمنة 

رسالة أمني السلطان أيًضا. 
- 18 ربيع الثاين 1306 ����� 21 ديسمرب 1888، رسالة حممد جواد إىل أمني الضرب وخرب إرسال رسالة 

أمني السلطان إىل السيد مجال. 
- 28 ربيع الثاين 1306 ����� أول كانون الثاين 1889، رسالة السيد إىل أمني السلطان وأمني الضرب من 

بطرسبورغ. 
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- االحد 25 رمضان 1306 ����� 27 مايو 1889، رسالة السيد إىل أمني السلطان الذي كان يرافق ناصر 
الدين شاه يف سفره إىل أوربا. 

- األحد 25 رمضان 1306 ����� 27 مايو 1889، لقاء السيد باعتماد السلطنة أحد مرافقي ناصر الدين شاه. 
- 5 ذو القعدة 1306 ����� 3 متوز 1889، رسالة السيد إىل أمني الضرب واإلشارة إىل رسالته إىل أمني السلطان. 
- 23 ذو القعدة 1306 ����� 20 متوز 1889، تاريخ اجلواز اإليراين للسيد الذي أراد أن يسافر به إىل املانيا. 
- 4 االربعاء 23 ذي احلجة 1306 ����� 22 أغسطس 1889، لقاء السيد مجال الدين بناصر الدين شاه 

قبل توجهه إىل سالزبورغ يف النمسا.
- 24 ذو احلجة 1306 ����� 23 أغسطس 1889، تقرير اعتماد السلطنة عن مكان زيارة السيد يف طهران 

وسفر السيد إىل فرنسا ملشاهدة معرض والسفر إىل فينا. 
- 8 حمرم 1307 ����� 8 سبتمرب 1889، وصول السيد إىل روسيا. 

إىل  والتحدث  إىل موسكو  برفقة حممد جواد  السيد  ����� 20 سبتمرب 1889، وصول  - 20 حمرم 1307 
املسؤولني الروس. 

- 1 ربيع األول 1307 ����� 26 أكتوبر 1889، عودة السيد من برطرسبورغ إىل موسكو وإقامته 7 أيام هناك. 
- 1 ربيع الثاين 1307 ����� 25 نوفمرب 1889، توجه السيد مجال الدين إىل إيران ونزوله عند احلاج أمني 

الضرب يف حممود آباد. 
- األحد 7 ربيع الثاين 1307 ����� 1 ديسمرب 1889، وصول السيد مجال إىل طهران وكتابة رسالة إىل الشاه 

واجلواب اإلجيايب للشاه إىل السيد.
- االثنني 15 ربيع الثاين 1307 ����� 9 ديسمرب 1889، رسالة حممد حسني أمني الضرب إىل والده بشأن 

عدم اهتمام الشاه ورئيس الوزراء بالسيد مجال الدين. 
- األحد 5 مجادى األوىل 1307 ����� 29 ديسمرب 1889، رسالة ابن أمني الضرب إىل والده بشأن عدم 

التقاء رئيس الوزراء بالسيد وسؤال احلكومة عن موعد مغادرة السيد إيران. 
- السبت 13 مجادى األوىل 1307 ����� 4 كانون الثاين 1890، رسالة ولد أمني الضرب إىل أبيه بشأن موعد 

لقاء أمني السلطان بالسيد يوم االثنني. 
- الثالثاء 15 مجادى األوىل 1307 ����� 7 كانون الثاين 1890، لقاء السيد برفقة أمني الضرب الثاين بالشاه 

وحديث السيد معه. 
- 15 مجادى اآلخرة 1307 ����� 7 فرباير 1890، تقرير بلسان عالء امللك حول نشاطات السيد يف روسيا. 
����� 13 فرباير 1890، لقاء اعتماد السلطنة بالسيد وانزعاج السيد  - اخلميس 22 مجادى اآلخرة 1307 

لعدم قيام أمني السلطان بزيارته. 
- الثالثاء 26 رجب 1307 ����� 18 مارس 1890، زيارة السيد مجال العتماد السلطنة.

- اخلميس 28 رجب 1307 ����� 20 مارس 1890، التوقيع على اتفاقية منح امتياز تنباك إيران مبدة 50 
عاًما إىل بريطانيا. 

- 28 شعبان 1307 ����� 19 ابريل 1890، لقاء السيد ثانية باعتماد السلطنة مما يدل على وجود عالقة 
جيدة بينهما. 

- رمضان 1307 ����� ابريل 1890، اعتقال املال فيض اهلل الدربندي الذي كان يدافع عن أفكار السيد مجال 
الدين. 
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- 16 ذو القعدة 1307 ����� 5 متوز 1890، رسالة احلاج أمني الضرب إىل الشيخ حممد حسن القمي واقرتاحه 
إرسال السيد إىل قم. 

- 23 ذو القعدة 1307 ����� 11 متوز 1890، رسالة إىل أمني السلطان بشأن عزمية السيد إىل قم وذهاب 
السيد إىل حرم السيد عبد العظيم حيث مكث 7 أشهر. 

- 23 ذو احلجة 1307 ����� 10 أغسطس 1890، رسالة أخرى من احلاج أمني الضرب إىل الشيخ حممد 
حسن القمي بشأن السيد، وإعالن الشيخ القمي بأنه يعرف السيد عندما كان حيضر مع السيد امحد 

الكربالئي يف درس حسني قلي اهلمداين. 
����� أغسطس اوت 1890، رسالة البهائيني إىل ناصر الدين شاه ينتقدون فيها السيد، وأن  - حمرم 1308 

السيد قد كتب ضدهم يف دائرة املعارف للبستاين. 
- الثالثاء 27 ربيع األول 1308 ����� 11 نوفرب 1890، صحيفة »أخرت« باستانبول تنشر خرب احتكار التنباك 

يف إيران. 
- اخلميس 26 مجادى األوىل 1308 ����� 7 كانون الثاين 1891، رسالة الشاه إىل أمني السلطان بشأن إخراج 

السيد من حرم السيد عبد العظيم وإيران. 
- 2 مجادى اآلخرة 1308 ����� 13 كانون الثاين 1891، وصول السيد إىل قم وتوجهه مع مأموري احلكومة 

اإليرانية باجتاه كرمانشاه. 
- 14 مجادى اآلخرة 1308 ����� 26 كانون الثاين 1891، ورود السيد إىل كرمانشاه ورسالة مال علي عرب 

إىل أمني الضرب هبذا الشأن. 
����� 1 فرباير 1891، توقيع السيد على قائمة مساعدات أمني الضرب اليت  - 21 مجادى اآلخرة 1308 

قدمها له حممد علي أصفهاين.
- 23 مجادى اآلخرة 1308 ����� 3 فرباير 1891، رسالة السيد من كرمانشاه إىل أمني الضرب بشأن سوء 

معاملة املأمورين معه. 
- االثنني 29 مجادى اآلخرة 1308 ����� 9 فرباير 1891، مغادرة كرمانشاه مع 12 خياال باجتاه خانقني. 

- 20 رجب 1308 ����� 20 فرباير 1891، رساله السيد إىل حممد علي اصفهاين بشأن وصوله بغداد. 
- 1 شعبان 1308 ����� 11 مارس 1891، السيد يف بغداد والكاظمني وسامراء واللقاء باملريزا الشريازي الكبري. 

- 6 شعبان 1308 ����� 17 مارس 1891، حركة السيد ليال إىل البصرة واقامته ستة شهور هناك. 
- رمضان 1308 ����� ابريل 1891، خطاب حاد يلقيه السيد على اكرب فال اسريي يف شرياز ومنع دخول 

ممثلي شركة رجي إىل هذه املدينة. 
- 8 شوال 1308 ����� 17 مايو 1891، اعتقال فال اسريي ونفيه إىل البصرة ولقائه بالسيد مجال ورسالة 

السيد إىل املريزا الشريازي. 
- 23 شوال 1308 ����� 1 حزيران 1891، رسالة السيد من البصرة إىل احلاج أمني الضرب واإلشارة إىل أن 

عددا من أهايل جند دعوه إىل بلدهم. 
- 1 ذو القعدة 1308 ����� 8 حزيران 1891، رسالة السيد إىل مال علي عرب إىل أمني الضرب بشأن أرسال 

السيد حممولة إىل السيد عبد الرحيم.
- 15 ذو احلجة 1308 ����� 22 متوز 1891، رسالة السيد إىل مال علي عرب واإلشارة إىل مقتل مريزا رضا 

واحتمال مقتل احلاج سياح. 
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- صفر 1309 ����� سبتمرب 1891، رسالة السيد إىل الشيخ حممد عبده يف پور سعيد عند مسريه إىل لندن.
- ربيع األول 1309 ����� أكتوبر 1891، وصول السيد مجال إىل لندن وبدء التعاون مع ملكم وتقرير عن 

وصوله يف العدد 18 من صحيفة »قانون«. 
- اخلميس 1 مجادى األوىل 1309 ����� 12 آذر 1270: 3 ديسمرب 1891، وصول فتوى مقاطعة التنباك 
اليت أصدرها املريزا الكبري إىل طهران، ومقالة العدد 90 من صحيفة »قانون« يف اإلشادة باملريزا الشريازي. 
- 3 مجادى األوىل 1309 ����� 6 ديسمرب 1891، رسالة حممد اصفهاين ممثل أمني الضرب إىل أمني الضرب 

وتقرير عن نشاطات السيد. 
- 15 مجادى األوىل 1309 ����� 18 ديسمرب 1891، تقرير صحيفة »منچسرت كاردين« عن االحتفاء بكلمة 

السيد يف نادي حزب األحرار الربيطاين.
- 16 مجادى األوىل 1309 ����� 19 ديسمرب 1891، إلغاء امتياز التنباك من قبل احلكومة اإليرانية. 

- الثالثاء 27 مجادى األوىل 1309 ����� 30 ديسمرب 1892، نشر مقال يف تفكري السيد بصحيفة اخرتباستانبول. 
- 18 مجادى اآلخرة 1309 ����� 19 كانون الثاين 1892، تقرير فرانك السل سفري بريطانيا يف إيران بشأن 

رسالة السيد مجال إىل املريزا الشريازي. 
- 19 مجادى اآلخرة 1309 ����� 20 كانون الثاين 1892، إلغاء مجيع احتكار التدخني يف إيران ورسالة السيد 

مجال إىل 11 عاملا إيرانيا مشهورا خياطبهم فيها بعنوان: »محلة القرآن«. 
- رجب 1309 ����� فرباير 1892، رسالة أمني السلطان إىل املريزا الشريازي بشأن إحباط نشاطات السيد 

وأهانته.
- االثنني 2 رجب 1309 ����� 1 فرباير 1892، نشر أول عدد من صحيفة ضياء اخلافقني يف لندن. 

- 6 شعبان 1309 ����� 6 مارس 1892، نشر العدد الثامن ضياء اخلافقني ونشر مقالة السيد حتت عنوان 
»بالد فارس«.

- رمضان 1309 ����� إبريل 1892، إصدار ثالث عدد من ضياء اخلافقني واعرتاض السيد على فرض حكومة 
إيران غرامة على شركة رجي. 

- 16 رمضان 1309 ����� 13 ابريل 1892، رسالة السيد حممد أبو اهلدى صيادي الرفاعي احلسيين يدعو 
السيد إىل زيارة الدولة العثمانية. 

- 14 شوال 1309 ����� 11 مايو 1892 تقرير فرانك السل إىل وزارة خارجية بريطانيا واإلشارة إىل رسالة 
السيد احلادة إىل علماء إيران وإهانة الشاه. 

- 9 ذو القعدة 1309 ����� 6 حزيران 1892، جواب سفارة بريطانيا إىل أمني السلطان بشأن منع صحيفة 
ضياء اخلافقني وان املنع ينبغي أن يبدأ من تقدمي شكوى إىل عدلية لندن. 

- 25 ذو القعدة 1309 ����� 22 حزيران 1892، طلب سفري إيران من حكومة بريطانيا حول إرضاء خاطر 
شاه إيران بشأن منع صحيفة ضياء اخلافقني. 

- ذو احلجة 1309 ����� متوز 1892، إصدار خامس وآخر عدد من صحيفة ضياء اخلافقني، مث تعطل بسبب 
إباء املطابع الربيطانية طباعتها. 

- حمرم 1310 ����� أغسطس 1892، سفر السيد مجال إىل عاصمة اخلالفة العثمانية ونشاطاته الواسعة الحتاد 
املسلمني. 

- رجب 1312 ����� كانون الثاين 1895، تسليم ثالثة من أتباع السيد الساعني يف وحدة املسلمني إىل احلكومة 
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اإليرانية وقتلهم. 
- 26 رجب 1313 ����� 9 ابريل 1896، عودة مريزا رضا الكرماين من تركيا إىل إيران. 

- اجلمعة 17 ذو القعدة 1313 ����� 30 ابريل 1896، مقتل ناصر الدين شاه يف حرم السيد عبد العظيم 
بيد مريزا رضا الكرماين. 

- 18 ذو القعدة 1313 ����� 1 مايو 1896، اعتقال اإليرانيني املقيمني يف اسطنبول باهتام االشرتاك يف مقتل 
شاه إيران. 

- 10 ذو احلجة 1313 ����� 23 مايو 1896، بدء املراسالت إلعادة السيد مجال إىل إيران.
- األربعاء 2 ربيع األول 1314 ����� 11 أغسطس 1896، إعدام املريزا رضا الكرماين وإقامة جملس عزاء عليه 

بواسطة الشيخ هادي جنم آبادي يف طهران. 
- 25 رجب 1314 ����� 30 ديسمرب 1896، تقرير سفارة إيران بشأن تدهور صحة السيد وأصابته بالسرطان. 
- الثالثاء 5 شوال 1314 ����� 9 مارس 1897، توجيه آخر نداء للسيد إىل اإليرانيني ووفاته يف بالط السلطان 

عبد احلميد. 
- حمرم 1364 ����� ديسمرب 1944، نبش قرب السيد يف تركيا ونقل رفاته إىل كابل على يد احلكومة األفغانية.

 




