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 الملخص

 ابخز احج الحؼ يعج حدغ تقي زادةلتػضيح، الجكر الدياسي كالفكخؼ،  ييجؼ البحث الى      
في مجمة مغ خالؿ مقاالتو كدراساتو السشذػرة الدياسييغ االيخانييغ في التأريخ االيخاني السعاصخ، 

، الى جانب عجد مغ (1514-41510الحخب العالسية االكلىخالؿ  .كاكه الذييخة في بخليغ
قبل مغ تتمحخرك الرحيفة أف الحزارة الغخبية الججيجة يجب أف  كيخػ السفكخيغ االيخانييغ في أكربا، 

) تجخل مختمف التخكيج لحزارة ججيجة غيخ مذخكط افباإلجساع كتشتذخ في إيخاف، ك  لجف السجتسع
، ككانت تفاصيل الحياة، كفي نفذ الػقت الحفاظ عمى الجيغ كالعادات كالكيع كال تتعارض معيا(

الذامل إليخاف العػامل التي جحبت، حدغ تقي زادة كبكية رفاقو الكتاب إلى ىحه الفكخة ىي االنحجار 
 السجةفي  حخكة التحجيث، كفذل مية كالدياسية كاألخالقية مغ جيةمغ الشاحية العس

مغ ناحية أخخػ، كىػ أنو بالخغع مغ الجيػد الستكخرة بدبب األزمات  ـ(،1511-1541)الجستػرية
انحجاره  اإليخاني كتػقف، إال أنيا لع تدتصع حتى أف تخصػ خصػة نحػ السجتسع السسارسة العسميةفي 

، كىي تخػ إيخاف رغع تجخبتيا السذخكشة في جسيع مجاالت الحياة، مغ الشاحية السػضػعية الستدارع
  كالعقمية، بجا ككأنو متأخخ عغ األمع الستحزخة في فخندا بسئة ألف ميل.
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Hassan Taqizadeh and Kaveh journal (1916 - 1922AD) 

Dr.Majed Matar Abbas 

Prof. Dr. Taiba Khalaf Abdullah 

University of Basrah - College of Arts   

Abstract 

     The research aims to clarify the political and intellectual role of Hassan 

Taqizadeh, one of the prominent Iranian politicians in contemporary Iranian 

history, in publishing the famous Kaveh magazine in Berlin, during the First 

World War, along with a number of Iranian thinkers in Europe, and the 

newspaper editors saw that Western civilization The new must be accepted 

unanimously and spread in Iran, and the promotion of a new civilization was 

unconditional, and the factors that attracted Hassan Taqizadeh and the rest 

of his fellow writers to this idea were the comprehensive decline of Iran 

from a practical, political and moral point of view on the one hand, and the 

failure of the modernist movement in the constitutional period on the one 

hand. Another, which is that despite repeated efforts due to crises in 

practice, it was not even able to take a step towards Iranian society and stop 

its accelerating decline, and it sees Iran, despite its conditional experience in 

all areas of life, objectively and mentally, as if it lags behind the nations 

Civilized in France a hundred thousand miles. 
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نقصة تحػؿ في تاريخ إيخاف  تعج ـ(،1511-1541) ال شظ في أف الحخكة الجستػرية      
احج ابخز التصػرات الفكخية كالدياسية لإليخانييغ، ككاف الديج حدغ تقي زاده  مجاؿفي  ،السعاصخ

مغ التقمبات. كاف مغ أكثخ القادة الدياسييغ  بالعجيج ت حياتو الدياسيةالحؼ مخ  ،قادتيا تأريخيا  
عمى  الدياسية كالفكخية بدبب أنذصتو خأجب اذ كالسشاضميغ مغ اجل الحخية، الجستػرييغ راديكالية،

في سفخه   نذاشو الدياسي جدء مغ اكتسل كقج ،شػيمة ندبيا   مجةخارج ايخاف السيسا أكربا العير 
خالؿ فتخة االستبجاد االصغخ، فقج نفي مغ ايخاف بأمخ مغ دمحم عمي شاه الى جانب عجد مغ  ،االكؿ

 يسكغ مغ حياتو الدياسية الفكخية، كالقدع االخخ الجستػرييغ بعج ضخب مجمذ الذػرػ كاغالقو،
في ىحا القدع، كتدامشت ىحه السجة مغ  نقصة التحػؿ بجاية في بخليغصجكر مجمة "كاكه"  اعتبار

 احباط العجيج مغ الجستػرييغ مغ التصػرات التي حجثت في البالد.
"المجشة الػششية اإليخانية في  انذختي، ػعات في تاريخ الرحافة اإليخانيةمغ أبخع السصبكانت "كاكه"   

، بدبب تجىػر االكضاع مغ البالد الخخكجبخليغ"، كتألفت المجشة مغ دستػرييغ أجبخكا عمى 
الدياسية الجاخمية، اثخ تراعج الرخاع عمى السشاصب السيسا رئاسة الػزارة داخل السجمذ الشيابي 

السعتجليغ مثميع اية هللا عبجهللا البيبياني، كقج االيخاني، بيغ الجيسقخاشييغ بكيادة حدغ تقي زادة، ك 
تصػر ىحا الرخاع الى كقػع عجد مغ االغتياالت شالت قادة مغ الحدبيغ، السيسا اغتياؿ البيبياني، 

  ودمحم عمي خاف تخبيت احج قادة الجيسقخاشييغ، كابغ اخت تقي زادة. 
كالشسدا كالسجخ كاإلمبخاشػرية العثسانية  يافي ألسانيا ع الحخب العالسية األكلى، كتػرطانجالكبعج    

دكؿ استغل ، 1510 تسػزفي  عمى العخش االيخاني كبمغاريا في عيج أحسج شاه قاجار الحؼ تػج
 الزخر الحؼ لحق بالذعب اإليخاني مغ جخاء الدياسات العجكانية السحػر، كعمى رأسيع السانيا

داعيغ إياىع إلى التػحج في  خ كالثامغ عذخ،خالؿ القخف الدابع عذ لخكسيا كبخيصانيا السدتسخة
 .اإلسالـ كبسداعجة العثسانييغ

لع يدتصع أنرار االتحاد اإلسالمي كأعزاء البخلساف الستذجديغ، الحيغ أرادكا جخ إيخاف إلى كلسا    
، غادركا شيخاف إلى قع لسػقفيعالحكػمة  دعع الحخب بسداعجة ألسانيا كالعثسانييغ، الحرػؿ عمى

لمحخب كالجياد ضج ركسيا كبخيصانيا ، لكشيع لع يفعمػا  ،ـ1510عاـ  لجشة الجفاع الػششي كشكمػا
في الػاليات  الحؼ كاف كقتياشيئ ا. في ذلظ الػقت، دعت الحكػمة األلسانية سيج حدغ تقي زاده، 

 يةاالمخيك الػاليات الستحجة مغ جاءك  ،، لذغ نزاؿ سياسي ضج ركسيا كبخيصانيااالمخيكية الستحجة
لسجسػعة مغ اإليخانييغ السكيسيغ في  تشطيع اسذ حدغ تقي زادةإلى بخليغ، كفي السجيشة نفديا، 

 "،)کسيتو مميػف ايخانی در بخليغ(،،"المجشة الػششية االيخانية في بخليغ"أكركبا، ُعخؼ باسع 
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Committee of Millions of Iranians in Berlin)،  كتألفت المجشة مغ دستػرييغ أجبخكا عمى
 الجستػرية، كبدبب اكضاع سياسية اخخػ.بعج ىديسة الحخكة  ايخافمغ  الخخكج

"، كقج اشمق تقي مجمة كاكه، نذخ"االعالمية ىػ كانت احج ادكات الشزاؿ أىجافيا، المجشة كلتعديد   
كأصجرت عجدىا  ي الحزارة الفارسية،تيسشا  بأحج القادة االسصػرييغ ف زادة ىحا االسع عمى السجمة،

مغ أبخع السصبػعات في تاريخ الرحافة  ـ، ككانت "كاكه"1512 عاـ كانػف االكؿ 40األكؿ في 
 .اإليخانية

كاعتسج البحث عمى اعجاد مجمة كاكه، كالسجالت الفارسية االخخػ بالجرجة االساس، كعجد مغ   
 كالخسائل الجامعية. السرادر كالسخاجع العخبية كالسعخبة، كاالشاريح

 

، بجأ حدغ تقي زاده مع مجسػعة مغ رفاقو في نذخ مجمة كاكه 1512عاـ  كانػف االكؿفي      
 كألسانياالتي شيجىا العالع بذكل عاـ  االحجاث، كتدامشت مع (1)الذييخة في بخليغ بالمغة الفارسية

، كالتي كانت مػزعة عمى (4)كمابعجىا (1514-1510)الحخب العالسية االكلى مجةخالؿ  خاصة
نصاؽ كاسع في أكركبا كإيخاف، كجاءت تدسية السجمة ندبة  الى) كاكه اىشكخ(، كىػ شخرية في 

يقػد انتفاضة شعبية ضج حاكع اجشبي ضالع يجعى زىاؾ، كيعيج الحكع لفخيجكف  الفارسيةاالساشيخ 
 .(3)مغ السدتعسخ() التدسية لتأكيج قجرة الذعب االيخاني عمى الخالص الحاكع الفارسي

كاف تقي زاده مغ ك ، بجاية عيج ججيج لمحخكة الفكخية االيخانية، السجمةيسكغ اعتبار صجكر    
الجستػرية كما بعجىا، السيسا انو أحج األشخاص الحيغ أصخكا عمى  االزمةركادىا، فبعج تجخبتو في 

في شػر خمط الحزارة كانت  ،ىشاؾ قػػ قػيةكسا كانت فرل الجيغ عغ الدياسة مشح البجاية، 
، كفي ىحه األثشاء كانت (0)تقي زادة        شخريا   كالحجاثة باألفكار التقميجية كخاصة الفقو، كالتي عارضيا

، خمقت العجيج مغ االضصخابات كاألزمات االجتساعية أعساؿ العاـ ىشاؾ أزمة كبيخة في مجاؿ الخأؼ
 قدع مغ،شجع ىحا (1)السبادغ الجستػريةالذغب، فسا كاف يحجث، ىػ صخاع التقاليج الجيشية، مع 

اف  السثقفيغ اإليخانييغ عمى إعادة تعخيف الحجاثة كتعديد أيجيػلػجية خاصة كمعيشة لبمج مثل إيخاف
مع بخكز حخكات قػمية في  السجة،تدامشت ىحه (2)التتعارض مع الجيغ كالكيع كالعادات الرحيحة

، (3)أكربا، ككالدة بعس االفكار الفمدفية التي اعتبخت القػمية ايجيػلػجية السجتسعات البخجػازية
الحيغ دعسػا نطخية العرػر القجيسة اإليخانية  ،العجيج مغ السثقفيغ اإليخانييغ مغ الجيل الثاني كتػجو
التاريخية، كاف دمحم عمي فخكغي، كسيج حدغ تقي زاده،  السجة، ال سيسا خالؿ ىحه (4)كاآلرية

كقج تسيدت ىحه الفتخة ، (5)السحفديغ لمحخكة التاريخية كاخخكف الخكاد الخئيدييغ ك ىع خاف  كحديشقمي
 .(14)برحيفة كاكه تحت إشخاؼ حدغ تقي زاده
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تقي زادة مجيخ التحخيخ في الرحيفة، اف الحزارة الغخبية الججيجة يجب اف تقبل  حدغ كرأػ  
                                                                                             بأالجساع كتشتذخ في ايخاف، كاعتبخ اف الحخكة الفكخية االيخانية تفتح فرال  ججيجا  في تاريخ الحجاثة 

صحيفة  كبعج نذخ، فكاف خصاب كاكه الحجاثي، ىػ الخكح  الدائجة لمتيار الفكخؼ، اال اف (11)االيخانية
الػقػؼ ضجىا  )التي تعارض تبشي فكخ الحزارة الغخبية(،كاكه، حاكلت العجيج مغ التيارات الفكخية

ككافحت لمحج مغ تأثيخىا كاحتجػا بذجة عمييا، بسا في ذلظ الحجاثة كغيخىا مغ السثل كاالنجازات 
السييسغ الحؼ  ، كلكغ لع يتسكغ أؼ مغ تمظ التيارات مغ تغييخ الخصاب الجستػرؼ (14)الجستػرية

الحتياجات االجتساعية لتمبية  قج بخزت إلى الػاجية ىاكانت تتبشاه كاكه، كىحه عالمة عمى أف أفكار 
 .(13)السمحة في البالد

تقي زاده بتكميف رسػؿ زاده بأستخجاـ أسمػب الرحافة الججيج حدغ بجأ رئيذ تحخيخ السجمة   
السشّطسة في المغة الفارسية، ككانت مصبػع ا  بشذخ "كاكه"، التي كانت كاحجة مغ أفزل الجكريات

، فكانت مذابية ججا  لرحيفة صػر اسخافيل الثػرية، سػاء مغ حيث (10)مستاز ا ال يزاىييا شيء
شخيقة اختيار العشػاف، في الذكل كاالعسجة، ككحلظ الخط االلساني، كحتى مغ جانب الدعخ كالتاريخ 

  .(11)كمكاف الشذخ، فقج تع نذخىا في ايخاف
كذكخ تقي زاده في كاكه أف اليجؼ مغ السجمة ىػ إبالغ اإليخانييغ في كل مكاف في العالع بأىسية   

التحخؾ لتحخيخ البالد مغ الحمقة السغمقة مغ التجىػر الكامل، بأخح مطاىخ الحزارة الججيجة 
يطيخ فيخيجكف  كاالعتساد عمييا، كتدمظ شخيق الشسػ كالتشسية الذامل، كسا جادؿ بأنو لدػء الحع، لغ

آخخ في إيخاف، إنيا ميسة األمة لسحاربة األعجاء، كأضاؼ أنو بدبب أف الخػنة العطساء جاءكا مغ 
العائمة السالكة، اختخنا شخيق كفاح كاكه، أرادنا تعبئة اإليخانييغ ضج القػػ االستعسارية العجكانية، 

 .(12)لػششيةكإعادة االستقاللية كالسخكدية لاليخانييغ، كتثبيت الديادة ا
كجدجت الرػرة، التي تطيخ في الرفحة األكلى مغ السجمة ذلظ، فقج حػت عمى مشطخ،     

عخضت فييا، كاكه اىشكخ) البصل االسصػرؼ(، كىػ يقػد انتفاضة، لسجسػعة مغ األشخاص السشفييغ 
شي مع شخريتو الذييخة كرايتو الجمجية، ككانت تجؿ عمى قػمية كاكه القائسة عمى الػعي الػش

 . (13)كالسعخكة مع القػػ الحميفة ضج السدتعسخ
خررت جدء مغ محتػياتيا ك كانت كاكه مجمة سياسية في الدشػات االربع االكلى مغ نذخىا،   

لشذخ اخبار الحخب كالتحميل الدياسي لالحجاث، بقمع تقي زادة كجساؿ زادة ودمحم خاف قدكيشي، كسا 
 .(14)تزسشت بعس االحياف عمى مقاالت ادبية

دمحم "شاركخ" كنذخ ميخزا  اسسا  مدتعارا  كىػالدياسية كقع دمحم عمي جساؿ زاده تحت  السجةكفي ىحه  
خاف قدكيشي مقاالتو باسسو ، أك بجكف ذكخ اسسو ، كأبػ الحدغ حكيسي )شقيق إبخاليع حكيسي ، 
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 حدغ تقي زادةسع مدتعار "مشػشيخ فخساد"، كرفاؽ آخخكف انزسػا إلى أب نذخ كحلظ حكيع السمظ(
فكاف اغمب اعزاء تحخيخ السجمة، يشذخكف بأسساء  ،الرخاعات الدياسية الجاخمية الشذخ حػؿ في

 . (15)مدتعارة، اك بجكف ذكخ اسع اصال  
كيالحع اف قزية الشذخ في السػضػعات الدياسية، اليخمػا مغ مححكر حتى في أكربا في ذلظ   

شذخكف في مجمة كاكه تحت اسع مدتعار، اك حتى بعس الػقت، كاال لساذا اغمب زمالء تقي زادة ي
االحياف عجـ ذكخ اسع، السيسا اف بعزيع مغ الذخريات السعخكفة في الػسط الثقافي في ايخاف 
كخارجو، اال اف تقي زادة يػقع  مقاالتو بأسسو، عمى الخغع مغ ذلظ كانت مقاالتو فييا نقج كحجة، 

 اك نقج الػاقع الدياسي الستيخػء لمجاخل االيخاني. سػاء اكانت لخكسيا اك بخيصانيا مغ جية
حدغ  ، الف(44)، ىػ أفكاره حػؿ كيفية اكتداب فكخ حزارة ججيجةميد خصاب كاكه، عغ غيخه  ما  

، (41)تقي زادة كاصجقائو مغ محخريغ السجمة، اخحك يبحثػف عغ العػامل، كاالسباب لتخاجع ايخاف
السعخفية، لجػ الذخؽ كالغخب مختمفة، فيي تذيخ الى عػامل كاعتقج تقي زادة اف اسذ الشطخية 

تأريخية حالت دكف التعارؼ بيغ الحزارتيغ، كىحا نقز السعخفة ىػ عكبة اماـ تقجـ ايخاف كتصػرىا، 
 .    (44)كبالتالي فأف دراسة الحزارة الغخبية تعتبخ ضخكرية لمتقجـ، كاقتخح قائسة مغ االصالحات

معطع زمالءه في كاكه، بالجراسات الذخقية األكربية، كقج تعخضت السجمة تقي زادة ك  حدغ اىتع   
تقي زادة، كجساؿ زادة، عجدا  مغ الكتب األكربية السػثػقة حدغ لمشقج اثخ ىحا الشذخ، كقجـ 

ىا  بيتخيغ تأليفات فخنگی،)افزل الكتابات الفارسية عغ ايخاف"لمسدتذخقيغ االيخانييغ، تحت عشػاف،"
 Filhlim))" فيميمع ليتغ، كسا كنذخ تقي زادة بسداعجة السدتذخؽ كالدياسي االلساني"ف(ؽ ايخا درباره
Litin، کتابذشاسی فارسی قائسة بالكتب السيسة، تحت عشػاف"("Persische Bibliographie)(43). 

كسا تحجث تقي زادة في كاكه عغ بعس األنذصة الثقافية كاالحتفاالت لإليخانييغ السكيسيغ في    
بخليغ، كتذكيل الجسعية اإليخانية األلسانية مغ قبل عجد مغ السدتذخقيغ كشخريات اخخػ، ككحلظ 

يغ االيخانييغ، مشتجػ آخخ بعشػاف "الخصابات العمسية كاألدبية" الحؼ أنذأه مجسػعة مغ العمساء كالسثقف
ا مقاالت حػؿ كضع  كفي كل مخة مغ اجتساعاتو يمقي عالع إيخاني خصاب ا عمسي ا أك أدبي ا. كىشاؾ أيز 

 (40)الصالب اإليخانييغ في بخليغ
، كيسكغ تقديع نذاط السجمة الى (41)1512 عاـ كانػف الثاني 40لمسجمة في  صجر العجد األكؿ    

، كخالؿ ىحه الفتخة كفقا  1544كانػف الثاني 44الفتخة االكلى حتى فتختيغ مختمفتيغ تساما ، استسخت 
، يتحجػ العجك  لسحخرؼ السجمة، كانت كاكه صػتا  لمعجيج مغ االيخانييغ مغ بمج بائذ مطمـػ
السدتعسخ، يجتسعػف في مجيشة بخليغ، كيذكمػف مخكد لاليخانييغ الػششييغ ضج اعجاء ايخاف خالؿ 

 ،     (42)الحخب العالسية االكلى
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كفي نفذ الػقت، كانػا يذيجكف باستسخار بألسانيا كالعثسانييغ باعتبارىع حمفاء إليخاف، ككتبػا أخبار   
انترارات الحكػمتيغ بفخخ كأثشػا عمى التقجـ االجتساعي أللسانيا، كفي بعس األحياف ذىبػا إلى 

مبخاشػر األلساني أقرى الحجكد في تسجيج الحكػمة األلسانية، عمى سبيل السثاؿ، كصف اإل
بأنو"صجيق كبيخ كمؤيج لمعالع اإلسالمي" كمخمز كمديحي، كاف نجع الخالص في "أرض قػرش 

 . (43)القجيسة" ك"تجديج العطسة كالحكسة"
، لع يكغ ىحا ىػ الدبب (44)عمى الخغع مغ أف ألسانيا تحسمت جسيع نفقات كاكه في ذلظ الػقت  

ا، فقج كحج الػفج الػششي اإليخاني في بخليغ، مثل العجيج الػحيج الحؼ جعل محخرؼ السجمة يفزمػني
مغ السجسػعات الفكخية الذخؽ أكسصية الخئيدية في ذلظ الػقت، كسا انيع كانػا يؤمشػف اف ألسانيا 
ليا القجرة عمى مػاجية العجكيغ الخئيدييغ لاليخانييغ، كىسا ركسيا كبخيصانيا، لحلظ يسكغ اعتبار كاكه 

 .(45)الدياسييغ كالسثقفيغ اإليخانييغ السعاصخيغ لتذكيل كتقػية "قػة ثالثة"مغ أكلى محاكالت 
ككتب تقي زاده في العجد االكؿ لمسجمة افتتاحية بعشػاف"البجاية" تشاكؿ القزايا الدياسية الجارية،   

ف ، نحكخ مشو "أف ركسيا كبخيصانيا ال تخحساف إيخا(34)كاحتالؿ  القػات الخكسية كالبخيصانية اليخاف
كأنيسا ال يحتخماف استقالليا، يعتسج مريخنا عمى نتيجة ىحه الحخب، كميستشا ىي االنتقاـ مغ العجك 
كاستكساؿ محاكلة استعادة استقالؿ البالد، كاعتبخ اف االنتقاـ بسثابة شيء ىاـ لمغاية، كعالمة عمى 

، كعغ القػػ (31)تساعيةرجػلة األمة، كاف التساس العجالة مغ الطالع، ىػ الذخط األكؿ لمحياة االج
 "كشششا الجسيل يتعخض لإلصابة كيقصع إلى أجداء بدبب عجكاف األعجاء، أضاؼ: االستعسارية

شييجا  في  114الجثث السذشػقة في بالد اإلسالـ، كاآلخخكف السرمػبػف البالغ عجدىع  نالحع
ىي كميا عالمات مسيدة كمعبخة عغ الػحذية  )عميو الدالـ(،تبخيد، كقبة اإلماـ الخضا السقجس

 .(34)الخكسية، كسا تقع سػاحل الخميج الفارسي تحت احتالؿ بخيصانيا السخادعة كتشتيظ أمتو"
يتابع تقي زادة مقالتو بقػلو"عمى أمل أف نتسكغ مغ إعصاء صػت لرػت أشفاؿ إيخاف السػجػديغ    

اليػـ ... لألسف لع يتع العثػر عمى فخيجكني  في كل ركغ مغ أركاف العالع، كيرخخػف عمى أىسية
في إيخاف ، كانتفاضة إيخاف ضج األعجاء مغ عسل األمة نفديا ، كىحا يكفي. نبكي بكل قػة نفػسشا 

أبصالظ لمعالع ، قف رجػلة كقمػبشا، قع يا بمج الشجػـ القامة السذيػر ، قع يا كاكه، ارفع عمسظ كأضيخ 
أكؿ  ضيختخاني الحؼ، ال تدتجيخ إال إذا عادت الخائحة إليشا، كىكحا كحقق مخة أخخػ أمل العخؽ اإلي

 .(33)كأىع السشذػرات بالمغة الفارسية ، ككاف أحج أىجافيا التخكيج لمعرػر القجيسة
كفي نياية االفتتاحية ذكخ" يجب عمى إيخاف أف تثبت مخة أخخػ أف ركحيا الػششية قج تسخدت    

كتحػلت إلى حخكة عاشفية، تخفع مخة أخخػ عمع كاكه ضج التشيغ الخكسي كتتجحر، لإلشاحة بقاتل 
 .(30)األمة"
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، إال أنو ي االيخانيالشياب تقي زاده كاف في تمظ الفتخة مشتخبا  في السجمذحدغ  عمى الخغع مغ أف  
فحىب إلى الجنسارؾ عجة  فييافزل البقاء في ألسانيا، حيث يسكغ أف يبقى أكثخ نذاشا ، أثشاء إقامتو 

في  االخيخ (، ألفGeorge Brandesمخات، لديارة الكاتب كالشاقج الجنساركي جػرج بخانجس)
" لرالح إيخاف، كشكا "Politican، كتب مقاال  في الرحيفة الجنساركية 1512الدادس مغ حديخاف 

تقي زاده عمى كتابة السديج مغ السقاالت،  عو حدغكسية كالبخيصانية في إيخاف، كشجضج الدياسة الخ 
كأبمغو بذكل مػسع عغ االنتياكات الخكسية كالبخيصانية كسػء السعاممة، كتست تخجسة مقاؿ بخانجس 

جشايات ركسيو ك انگميذ در " يصانية تجاه إيخاف،إلى الفارسية ككاف بعشػاف، الجخائع الخكسية كالبخ 
في بخليغ كالحؼ كاف عمى صمة مباشخة مع  1514ايخاف" ، التي نذخىا الشاشخ كافياني في عاـ 

 . (31)مجمة كاكه
، كتب حدغ تقي زادة مقالو بعشػاف "محكخة عغ رغبات بالد فارس 1515كفي عاـ   

باريذ، تدتحق ىحه السقالة االىتساـ ألنيا تداعجنا  ككجييا إلى مؤتسخ الدالـ في (32)كشسػحاتيا"
عمى التعخؼ عمى أفكاره القػمية حػؿ األمة اإليخانية، كاألىسية الجيػسياسية ، كاأللفة مع اليشجك 

ما قبل  السجةأكركبية ، كإمكانية التقجـ ، كتبشي الحزارة الغخبية، إف الكبخياء العخقي، كتسجيج 
اإلسالمية الفارسية، كتجانذ األمة الفارسية كالمغة السذتخكة أصبحا أكثخ العشاصخ الجيشاميكية 
الستفجخة لعقيجة حدغ تقي زادة، كسا اف بجاية القخف التاسع عذخ اضيخت تصػرا  سخيعا  لمقػمية بيغ 

بالقػؿ "إف إيخاف  تومحّكخ دة مدتثشى مغ ذلظ، كقج بجأ السفكخيغ في الذخؽ األكسط ، كلع يكغ تقي زا
تتستع بسػقع مستاز في السشصقة كربصت أكركبا باليشج كالريغ كاليشج الريشية، كأضاؼ أيزا:"إف 
ايخاف ىي مخكد السرالح الجكلية الستزاربة ، كقج شيجت خالؿ القخنيغ الساضي كالحالي ، خرام ا 

ا كمجاال  كبيخ ا لمسشافد ا سياسي ا كاقترادي ا شجيج  كفخندا كألسانيا ك القػػ  ة بيغ إنجمتخا كركسياتشافد 
، السػقف غالبا  ما يؤدؼ إلى تػتخات تيجد الدالـ العالسي، بالد فارس ليدت دكلة مغمقة مثل األخخػ 

شيباؿ أك خانات آسيا الػسصى، بل عمى العكذ، كانت ليا عالقات مشتطسة مع أكركبا مشح بجاية ال
 .(33)أكربا كأمخيكا تقخيبا" الرجاقة كالتجارة مع كل دكؿ ىجاتمعاكلجييا القخف الثامغ عذخ، 

تقي زاده، أف األمة اإليخانية مجتسع متجانذ كسا استخجـ بعس السرصمحات الدياسية حدغ كأكج 
مثل األمة كالجشدية كتقخيخ السريخ، كالتي كانت ججيجة إلى حج ما في إيخاف، كاكج اف الذعب 

سية، كػنيا كاحجة مغ أقجـ كحجات الجشدية، كبحلظ لجييا ادعاء الفارسي يذكل الجشدية لالمة الفار 
مدتحق لسبجأ الجشدية كتقخيخ السريخ، كالحؼ يجب اف يتع الحفاظ عميو مغ قبل القػػ السختبصة بو، 

تقي زاده تحخيظ السذاعخ  حدغ كمغ أجل إعصاء السديج مغ الفزل كالذخعية لألمة اإليخانية، اراد
يج القجيع إليخاف كشخرياتيا الػششية العطيسة مغ جسمتو "ىحه األمة اإليخانية، الػششية لمتاريخ السج
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كىي مغ أقػػ الجكؿ في العرػر القجيسة ، كانت معاصخة مع ديسقخاشيتيغ عطيستيغ مغ سبارتا 
لجكؿ الستحزخة كىي الشاجي الػحيج مغ اكليجيا كاألنبياء دانياؿ كعدرا، ، كمسمكتي بابل (34)كأثيشا

أنتجت أباشخة عطساء مثل سايخكس ككامبيد، كصانعي القانػف كاإلدارييغ مثل ك في الذخؽ،القجيسة 
 خاء السذيػريغ مثل الدعجؼ ، حافعداريػش األكؿ ، كأنبياء مثل زرادشت كماني ، كالعجيج مغ الذع

سة ، ال تداؿ بالد فارس قادرة عمى السداىالفخدكسى )فخدكسي( كعسخ خياـ كالفالسفة مثل ابغ سيشا 
 . "(35)في التقجـ الدمسي لمحزارة ، إذا ما أتيحت ليا الفخصة ، كىحا ال يعشي أكثخ مغ الحخية

ألف المغة الفارسية تشتسي إلى المغات اليشجية األكركبية ، كألنو مغ السحتسل كجػد ركابط عشرخية ،  
تقي زاده القخابة بيغ اإليخانييغ  حدغ ، ذكخذعبيغ اإليخاني القجيع كاألكركبيعمى األقل بيغ ال

كاألكركبييغ، مغ أجل السديج مغ التعاشف مع األزمة الدياسية كاالقترادية اإليخانية. قائال:"اليػـ ىحا 
الذعب الفارسي، مع عبقخيتو كراحتو الػراثية، ىػ أكثخ مغ أؼ كقت مزى قادر عمى االنزساـ إلى 

 .(04)ف يسكغ تحخيخه مغ العبػدية الدياسية كاالقترادية"إخػانو اليشجك أكركبييغ الغخبييغ، إذا كا
تقي زاده أف األمة اإليخانية الستدامحة ك الدمسية كانت مدتعجة لتبشي حزارة إخػانيا  حدغ كزعع 

 يبجأ بيانو كسا يمي: اذ أكركبييغ الغخبييغ،-اليشجك
ل كامل ليذ لجييا )الذعب الفارسي ىػ سباؽ مػىػب كقادر عمى اعتساد الحزارة الغخبية بذك

تحامل ضج إدخاؿ قزايا فكخية أجشبية، الذعب الفارسي ليذ لجيو تعرب عسيق الجحكر كال كخه 
 لألجانب ما لع تدتفد مغ قبل دعاة الدياسة ".

" اف البالد كانت داخل :اذ قاؿ بخاعةا في التاريخ الفارسي، كقج أكضح كاف حدغ تقي زاده بارع 
زمغ الحخكب األيػنية حتى يػمشا ىحا، جثة متالصقة كالبيت الػراثي  حجكدىا الحالية، دائس ا مغ

لشفذ األشخاص الحيغ كانػا كما زالػا يسمكػف ثقافة أصيمة خاصة بيع كالحيغ غادركا خمفيا تاريخ 
 مجيج، غالب ا ما كاف لجييا مداحة أكبخ كلكشيا ليدت أصغخ مغ اآلف ".

استقالؿ الجكلة اإليخانية، كاعتبخ التمغخاؼ أحج القفدات حاكؿ حدغ تقي زاده دائسا ضساف مخكدية ك   
 .(01)إلى األماـ نحػ التقجـ كأكج عمى الجكر الحاسع الحؼ لعبو في مخكدية إيخاف

حدغ تقي زادة، الى جانب عجد مغ زمالئو في كاكه، مختيغ كسسثميغ لمسذاركة في  كحلظ تػجو  
قج في ستػكيػلع، ككاف احج السؤتسخات التي تجعػا "السؤتسخ االشتخاكي لجكؿ شساؿ أكربا" الحؼ انع

لمدالـ، كبعج اف قجـ تقي زادة كجساؿ زاده بياف مفرل لمسؤتسخ، قاـ االخيخيغ بشذخ مقاالت حػؿ 
 .  (04)الفزائع التي ارتكبتيا ركسيا كبخيصانيا ضج ايخاف في الرحف الكبخػ بالعاصسة الدػيجية

يخانييغ، كحػؿ تقي زادة مزسػف مجمة كاكه الى نسط ادبي بعج ىديسة السانيا، تػقف نذاط اال   
الثانية لمسجمة، التي استسخت مغ كانػف الثاني  السجة، كىحه السخحمة اك (03)كتأريخي كأجتساعي ججيج
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حتى نياية حياة السجمة، شيج أسمػب كتابة كنذخ كاكه تغيخا  كاضحا ، كشخح حدغ تقي زادة،  1544
 ىحه التغييخات األساسية لمسجمة، في مقاؿ يسكغ اعتباره بياف ىحه السجمة فكتب:

، اآلف بعج أف ياتبصا  بالحاالت الشاشئة عشكاكه نتاج الحخب، كلحلظ كاف سمػكيا مخ  كانت مجمة " 
ا أف ك انتيت  انتيت، لتربح كاكه الججيجة، اذ  صجكرىا مجةحل الدالـ الجكلي، تعتبخ كاكه أيز 

ستشتيج اساسا  كسمػكا  ججيجا ، مجمة تكػف محتػياتيا في الغالب مقاالت عمسية كأدبية كتاريخية، 
د لمحزارة االكربية في بالد فارس، كىػ الجياد تيا ككجيتيا أكثخ مغ أؼ شيء آخخ تعديسميك 

األكركبي في بالدنا، الجياد ضج التعرب، كالعسل عمى الحفاظ عمى الجشدية كالذعػر القػمي 
ككحجة بالد فارس، كالدعي لتشكيح كحساية المغة الفارسية كآدابيا مغ األمخاض كاألخصار، التي 

، (00)ف ندعى لجعع الحخية الجاخمية كالخارجية"تيجدىا ك تييسغ عمييا، كالى اقرى قجر مسكغ ا
 .(01)كنذخ لمعمـػ الغخبية كاالىتساـ العاـ بتأسيذ السجارس"

مجمة ،"1544ىحا السقاؿ بصخيقة اخخػ في العجد االكؿ مغ الفتخة الثانية، في كانػف الثاني  كنذخ   
كالجياد ضج التحيد،  كافيو تشػؼ أكثخ مغ أؼ شيء آخخ التخكيج لمحزارة األكركبية في إيخاف،

محفاظ عمى الجشدية اإليخانية كالػحجة الػششية، كالدعي لمشطافة كالحفاظ عمى المغة كاألدب لكالعسل 
الفارسييغ ... اليػـ، أكثخ ما ىػ ضخكرؼ إليخاف كعمى جسيع الػششييغ في إيخاف بكل قػتيع أف 

                                  مسا قيل: أكال ، القبػؿ غيخ السذخكط يدعػا لتحقيق ثالثة أشياء، ميسا كانت مبالغ فييا، فيي أقل 
كتعديد الحزارة األكركبية ، كاالستدالـ السصمق ألكركبا، ك تبشي العادات كالعادات كالشطاـ كالعمع 
كالرشاعة كالحياة كالػضع بخمتو في مجاؿ السعخفة كالثقافة دكف أؼ استثشاءات،)باستثشاء المغة( 

ذأ عغ السعشى الخاشئ لمػششية كتدسيتيا كاذبة الػششية: كتخؾ أؼ اعتخاضات ال معشى ليا كأنانية تش
في الحفاظ عمى المغة الفارسية كآدابيا كتصػيخىا كتعسيسيا، كالثالث ىػ نذخ عمـػ الفخانج كاالىتساـ 
العاـ بتأسيذ السجارس ...ىحا ىػ رأؼ مؤلف ىحه الدصػر في خط الخجمة إليخاف، ككحلظ بالشدبة 

ر كبيخ مغ التجارة العمسية كالدياسية، يتفقػف مع السؤلف عمى أف "إيخاف ألكلئظ الحيغ، مغ خالؿ قج
 .(02) "                                                        يجب أف تكػف ضاىخي ا كداخمي ا، مادي ا ك ركحيا ، كىحا يكفي

تقي زادة في العجد االكؿ مغ الدمدمة الثانية مغ مجمة كاكه النتقادات مغ قبل  حدغ تعخضك    
 .(03)السثقفيغ االيخانييغ

، مجعية اف ىحه األفكار كالسثل القائمة بأف (05)، كلدشػات عجيجة(04)كعجد مغ السصبػعات اإليخانية 
تخمف إيخاف ال يقترخ عمى بعس العمػـ كالرشاعات التي تع قبػليا في بيت األمع الستحزخة، ألف 

 .(14)تخاجع كتخمف إيخاف أعسق كأكسع مسا يسكغ ترػره، كمغ الرعب قبػؿ الحزارة الججيجة
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تقي زاده رأيو، كفي األعجاد  حدغ في مػاجية ىحه اآلراء الستػافقة كالسخالفة كالسذخكشة، لع يغيخ   
الالحقة مغ مجمة كافيو لع يكغ ىشاؾ سػػ تعجيل شفيف في مالحطاتو ، كيؤكج عمى اآلداب 
األكركبية كرد عمى مغ جادلػا معو في إيخاف  في كتاب نذخ كسقجمة لمتعميع العاـ اك السبادػء 

ف نعمغ بأكبخ قجر مسكغ مغ االساسية لمحزارة بقػلو"مغ أجل القزاء عمى أؼ سػء تفاىع ، يجب أ
، كال يداؿ كسا ىػ الحاؿ في ي االستحػاذ عمى الحزارة الغخبيةالػضػح أنو لع يكغ ىشاؾ تغييخ ف

مشح بزع سشػات ، بػضػح كدكف أؼ غسػض. لقج تع التعبيخ عغ العشف كال يداؿ قائسا  كاكه صحيفة
، كبال اإليخانييغ ، إلى حج مايجب عمى  ، كاليـػ أكخر دكف أدنى شظ نفذ االعتقاد كأكخر أنو

خػؼ كدكف قيج أك شخط ، أف يشطخكا إلى الحزارة الغخبية ، سػاء كانت مادية أك معشػية. اقبل ... 
كلكغ ىحا يجب أال تسشعشا السسارسة مغ الحفاظ عمى جدء مغ تقاليجنا الػششية ال يتعارض مع حياتشا 

 . (11)                                           ، شخيصة أف يكػف حق ا جدء ا مغ تخاثشا الػششي
الججيجة مغ مجمة كاكه، التي ُنذخت في بخليغ، بمغة فريحة كأدبية، ىي نتيجة  السجةيحكخ اف   

جيػد عجد مغ األشخاص السشخخشيغ في العمػـ كاألدب. كيفتخخ بسداعجة كبار أساتحة كعمساء مغ 
تسام ا مع تشاسب ت مقاالتيع صفحات ىحه السجمة، ك فخىشگدتاف". فقج زيش السذيػرييغ االكاديسييغ"

 .(14)الػرؽ عالي الجػدة السدتخجـ، كدار شباعة كاكه الجسيمة
الججيجة، نذخت كاكه غالب ا أبحاث ا عمسية عالية الجػدة كمقاالت أدبية حػؿ الذعخ  السجةخالؿ   

، ككتب (13)كالمغة الفارسية، عغ شعخاء كالسيكييغ مثل فخدكسي، كقرز حجيثة مثل الفارسية عخؽ 
حػؿ فخدكسي كالذاىشامو، كإضيخ احتخامو الخاص لفخدكسي كاإلعجاب بو، الحؼ  تقي زاده مقاالت

كفقا لو "خمق األعساؿ األدبية السجيجة األفزل"، ككتب ايزا  "أف فخدكسي قبل ألف عاـ تقخيبا، غشى 
، كنذخ كحلظ ثسانيغ بحث ا ميس ا عغ (10)السمحسة التي أليست الشيزة الحكيكية لمقػمية الفارسية"

 .(11)يخ كالدياسة كالثقافة كاألدب كالرحافة في كاكه، مغ بيغ أمػر أخخػ التار 
تقي زادة في كاكه الججيجة، الصالب كالذباب االيخاني، اساليب عمسية أكربية حدغ عمست مقاالت ك   

ججيجة لمبحث، مسا دفع كشجع عالسا  شابا  مثل عباس اقباؿ اشتياني، الحؼ عاش في شيخاف، الى 
 .(12)البحثية لشذخىا في كاكهارساؿ أكراقو 

، كجيت لشقج اساليب الكتابة السجةاكثخ مغ ذلظ، السػضػعات التي تع تخريريا لمسجمة ىحه    
فارسی خاف پجر اك بػد(، )اربع  الفارسية في ذلظ الػقت، تحت عشاكيغ مثل)فارسي خاف كالجه(،)

 .(13)چيار دكرهء زباف فارسی( فتخات مغ المغة الفارسية()
تػقف اذ في العيج الججيج لمسجمة، لع يتغيخ السحتػػ فحدب، بل تغيخ ايزا  شخيقة تسػيل السجمة،   

القػػ السشترخة  ىا مغ، ال سيسا بعج تعخض األلساف لميديسة، كاجبار لياالجعع السالي مغ قبل السانيا 
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عالكة عمى ذلظ، تعػيزات ، لحلظ لع تكغ في كضع مالي يدسح بتسػيل كاكه بعج اآلف، العمى دفع 
كانت الجكلة األلسانية ليا مرالحيا الخاصة في ىحه السجمة، خالؿ فتخة الحخب، ألنيا قامت 

، لع يعج األلساف بحاجة إلى ىحه الجعاية، كليحه كبعج ذلظبالجعاية لمحكػمة االلسانية بذكل خاص، 
 . (14)األسباب أصبحت تػاجو مذكمة مالية

ييغ السداعجة في نذخ السجمة، لكغ كفقا لجساؿ زاده، لع يخسل أحج تقي زاده مغ اإليخان حدغ شمب  
تقي زاده إنو كاف أحج  حدغ ماال  سػػ شخز إيخاني، أراد أف يجفع بالزبط ما تحتاجو كاكه، كقاؿ

الخانات األثخياء مغ خخاساف، الحيغ باعػا في بجاية الثػرة الجستػرية أكالده مغ أراضيو الزخسة إلى 
تدبب في اضصخابات في السجمذ في ذلظ الػقت، فأمختو الحكػمة بالسثػؿ أماـ التخكساف مسا 

تقي زاده رفس استالـ االمػاؿ كاعادىا  حدغ محكسة قزائية في شيخاف كاف ىحا ىػ الدبب في أف
 .(15)لو
 ىااستخجاـ شخيقة التسػيل الحاتي لمسجمة، لمحرػؿ عمى االمػاؿ ككزساف استسخار  االخيخحاكؿ ك  

السجمة، فعسج الى اتباع الصخيقة االكربية في تسػيل السجالت كالرحف، كىي عخض االشتخاؾ نقجا ، 
 (24)ليتع تػصيل السجمة لمسذتخكيغ، كىحا التختيب لع يكغ مػجػدا  في ايخاف

حدغ اصبحت مجمة كاكه تعاني مغ ازمة مالية، عمى الخغع مغ اف  1544مشترف عاـ خالؿ    
راضيا  كمعو عجد قميل مسغ يداعجه مغ زمالءه، كمكتفيا  بالحج  كاف سذ السجمة،تقي زادة رئيذ كمؤ 

تقي زادة في افتتاحية العجد االكؿ مغ الجكرة  حدغ االدنى مغ االجػر كالصعاـ، كليحا الدبب نذخ
 ، مقاؿ بعشػاف" مداعجة" 1544تسػز  13الججيجة في 
لعمع كالحقائق، كالجياد ضج الجيل كالتحيد، نحغ كّتاب كاكه الحيغ نقزي كل كقتشا في اكتزسغ:" 

كلجيشا رغبة كبيخة في الخجمة، كمدتعجكف لتكخيذ كل مثابختشا كالػقت ... لشذخ ككتابة مقاالت في 
كاكه ككتابة الكتب العمسية السفيجة، كغيخىا مغ الجيػد الالزمة لمشذخ السؤقت كالسشتطع إلحجػ 

ياة كاسعة في الػقت الحالي. ابحث عغ عذخة أشخاص السجالت، كمقابل ذلظ ال نخيج أف نعير ح
ا كعمى الفػر لتقػية أساس كاكه ، بحيث يتع جسع ألفي  يدعى كل مشيع إلى دفع مائتي تػماف نقج 
تػماف مغ رأس الساؿ األكلي في البشظ، كبالتالي تربح صحيفة مدتقمة في السدتقبل مغ خالؿ 

   .(24)ع العثػر عمى عذخة اشخاص، لجعع السجمة، كلكغ لع يت(21)أمػاؿ االشتخاؾ في الجاخل"

سجمة الخئيدي، كاعتبخ الجانب األكثخ إثارة لمججؿ في لمكاف مػضػع الحجاثة كنذخ مبادئيا محػر   
، فقج كاف تقي زاده في ىحا الػقت مقتشعا  بأف الصخيقة الػحيجة لمخالص ىي (23)فتخة نذاط كاكه الثانية

، كاعتبخ التخمف الرارخ (20)األكركبية، لمحياة كالعمػـ كالتكشػلػجيا كالتعميعالخزػع الكامل لمصخيقة 
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لمحزارة اإليخانية، نتيجة لزبط الشفذ العاـ مغ التكيف مع الثقافة الغخبية، كفي الػقت نفدو الحفاظ 
 .(21)عمى الجػانب اإليجابية كالستبكية لمثقافة اإليخانية

ارة الغخبية، استخجـ ضجه بأنو محاكلة لمشيل مغ الجيغ تقي زاده الى االخح بالحز حدغ دعػة  
االسالمي، كمحػ لمثقافة كالحزارة االسالمية، اال اف بعس الباحثيغ كالسؤلفيغ السعاصخيغ، كالباحث 

تقي زادة لع يكغ يخيج الزخر بالجيغ مغ خالؿ دعػتو لمحجاثة  حدغ كاتب ىحه الدصػر، يعتقج اف
سجمة ، ىػ أف الحجاثة ىي ضاىخة غخبية، كشخيقة الكسا جدجه في  هكالتصػر، كاف جػىخ كجية نطخ 

إنقاذ إيخاف ىي القبػؿ األساسي ليحا التيار، كفي نفذ الػقت الحفاظ عمى الجػانب اإليجابية كالجائسة 
لمثقافة اإليخانية. كقاؿ إنو بيحه الصخيقة يجب أف نعخؼ ثقافة إيخاف كآدابيا جيجا ، كنخفس جػانبيا 

، كإذا عخفشا أنفدشا كالغخب بذكل صحيح، فمغ (22)الدمبية كنتخكيا كنالحع جػانبيا اإليجابيةالزارة ك 
نخاؼ مغ الحجاثة كال سشبقى مفتػنيغ، فالحفاظ عمى المغة الفارسية ىػ أحج مفاتيح االنترار في ىحا 

 .(23)الجيج كالحفاظ عمى اليػية الػششية إليخاف
، الحؼ تعخؼ (24)الحؼ يتصابق مع ماكتبو احداف ياشاشخكىحا ما لسدشاه في احجػ مقاالتو، ك   

تقي زاده، كشارؾ في مؤتسخات مختمفة حػؿ ابخز الذخريات االيخانية،  حدغ شخري ا عمى
تقي زاده في شبابو، بدبب حساسو لتقجـ البمج، كاف  حدغ كالسدتذخقيغ، كالحؼ قاؿ"عمى الخغع مغ أف
خيقة كالعادات الغخبية ثع غيخ رأيو بعج ذلظ، فقج اقتشع مقتشعا  أف عمى إيخاف أف تقبل تسام ا الص

،كسا (25)بزخكرة التعميع الػششي، كتعميع المغة الفارسية كاألدب، كاإلخالص إلى التقاليج القػمية"
خاشب مشتقجيو كدعاىع لتشحية أؼ نػع مغ األنانية كاالعتخاضات التي ال معشى لياف كالتي تشذأ عغ 

زاده في  لحدغ تقي، كالبياف التالي (34)ك يسكغ تدسيتيا بالػششية الدائفةالسعشى الخاشئ لمػششية 
، يتفق مع ترخيح  ياشاشخ: "الحزارة ال تعشي السرعج، كالسقيى حيث 1503كقت الحق مغ عاـ 

يسكشظ الخقز )ديدكػتيظ(، كشخب الػيدكي، كارتجاء السالبذ األكركبية، كالديارة، كالحجاب أك 
6 الكتب كالسعخفة كالسحاضخات ثع  55،51اء، كلكغ معشى الحزارة ىػ قزية الشقاب عشج الشد

 .(31)الرشاعة الحجيثة"
تقي زادة أف معخفة، التاريخ بذكل صحيح ىػ خصػة ضخكرية في مػاجية الغخب  حدغ كيخػ   

، يسكششا حق ا أف نخصػا (34)كضاىخة الحجاثة، مغ خالؿ االعتساد عمى الشقاط اإليجابية مغ ماضيشا
شخيق الحجاثة، كال يكػف شبابشا مفتػن ا بالغخب، كببداشة مقمج خالي مغ العمع كالسعخفة، كالدبب عمى 

الخئيدي ليحا الػضع االجتساعي الزار،ىػ الجيل بالػضع كالتأثيخات كالتصػرات كالحالة الحزارية 
خفة جيجا ، في إيخاف في الساضي، في رأيشا كل إيخاني مغ التاريخ يجب اف يعخؼ حزارة أسالفو مع
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أفزل شخيقة إلعصاء الشاس تخبية سياسية كاعتجاال  ركحيا  كأخالقيا  ىي تجريذ تاريخ الحزارة 
 . (33)يةإيخان االمة القجيسة لتمظ األمة ، كال سيسا أمة مثل

تقي زادة في كاكه اف السعخفة ضخكرية الف الحجاثة المفخ مشيا، كسا اف التأريخ قاعجة  حدغ كاكج   
سة لمحجاثة، كيعتبخ التأريخ حخكة محجدة نحػ الكساؿ كالدسػ، السيسا في حالة إيخاف، اذ كركيدة مي

اف الحقائق التاريخية تحػؿ ىحه الحخكة إلى مشعصف خاص. كاضاؼ "يجب أف تعمع األمة اإليخانية 
ع مغ أف اإلصالحات كالشطاـ كالحزارة في إيخاف ستتع إما شػاعية مغ قبل اإليخانييغ، أك يتع إجبارى

 .(30)قبل الحكاـ الحاكسيغ في إيخاف مدتكبال "
كجاء في كاكه كجية نطخ لتقي زادة اكج فييا، رغع اف االستعانة بسدتذاريغ أجانب أمخ خصيخ،   

فيجفيع ىػ قاعجة تػسيع مرالح الغخب، اال انو ال محالة مغ االستعانة بيع بذكل كقتي كليذ 
نييغ الحيغ يخيجكف تػفيخ كسائل التحجيث في البالد يجب أف ، ألف ىؤالء اإلصالحييغ اإليخا(31)دائسي

يتستعػا بالبخاعة الدياسية كالخبخة الغخبية كالتجخبة، ليدتخجمػنيا، كفي نفذ الػقت يحسػف استقالؿ 
، كفي (32)البالد كحخيتيا"، مغ الػالة مالكي االعشاؽ، الحيغ يشطخكف الى الشاس مثل الحئب كالخاعي

جة إلى السدتذاريغ مغ حكيقة، أف الحجاثة بصبيعتيا، مختبصة بشػع خاص مغ الػاقع، نذأت الحا
، كال كاحج مغ ىحه  الفغ كالحكسة، كبييكل كسياؽ اجتساعي معيغ، ككجػد مشػر ُمرمح كممتـد

 .(33)األسباب في ذلظ الػقت حاضخ لجػ االيخانييغ
 : (34)ىي كاألكثخ أىسية لمتحجيثالخصػات األساسية اف تقي زادة في السجمة،  حدغ             ككفق ا لسشيج

تجميخ مدتسخ كفق جسيع السعاييخ كاف ذلظ سيؤدؼ الى يعتقج أف السجتسع اإليخاني في تخاجع        اكال  :
فالحيغ سعػا إلى إصالحات ، ، لحا فإف إعادة بشائو كانت تقػـ عمى االعتساد عمى األساسياتأسدو

لتخمف البالد، ألف معطع الججؿ كاف حػؿ الدياسة ججيجة ىع الحيغ تسكشػا مغ تحجيج الدبب الجحرؼ 
 .(35)كاإلصالح الدياسي، ككانت الحكػمة ىي احج األسباب الخئيدية النحجار إيخاف

داخمية كتعتسج عمى اإلصالحات السحمية يجب اف تكػف عمى مدتػػ الجاخل،  اعتبخت الحجاثة        ثانيا : 
عمى قبػؿ الحزارة الحجيثة كتعديدىا،  األساسية، كالتي بسػجبيا يجب أف يكػف الشاس قادريغ

، الحيغ رأكا خالص إيخاف كتقجميا يعتسجاف عمى السداعجة  كالصبقات الحاكسة، كالشخب في ذلظ اليـػ
                                                                                           الجكلية، كانػا جسيع ا بائديغ. كبجال  مغ إيجاد كسائل إلنقاذ إيخاف كاجخاء اصالحات داخمية، كانػا 

تقي زادة التصخؼ أحج أكبخ األخصاء في شخيق  حدغ كاعتبخ ،(44)                               يأممػف دائس ا بالدفارات األجشبية
تقجـ كتحجيث إيخاف، كاف الشدعة العخقية لمسثقفيغ ىي جدء مغ مخض اكثخ عسػمية، اذ اف نػع مغ 
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                                                                                         السثقفيغ االيخانييغ غالبا  ما يعتبخكف شعػبيع" نخبة العالع" ك" مخمػقات اشخؼ"، كبحلظ يجب اف 
، كبعبارة اخخػ اعتبخ تقي زادة (41)تفاخخ الجامح، كالتسيد االجتساعييبتعج االيخانييغ عغ كىع ال

عمى  باالعتساد كاصجقاءه مغ السفكخيغ في كاكه، اف خالص ايخاف باإلصالح الجاخمي كليذ
سياسات الجكؿ األجشبية، كيعتقج أف ما يذغل عقػؿ الدياسييغ ككل مرائبيع ىػ تأثيخ القػػ 

ع يكغ اإليخانيػف متعمسيغ كمثقفيغ كيدتيقزػا، فإف نفػذ الجكؿ األجشبية ثع ييمظ الشاس، كما ل
، فإف ترخفات أكلئظ ، كمغ كجية نطخ كاكه(44)غادر الخكس ي لغاالجشبية في إيخاف سيدتسخ، ك 

الحيغ يدسػنيع "سياسيػف" ستدتسخ، كلع تكغ مغ أجل إنقاذ إيخاف، ألنيا كانت تيجؼ فقط إلى 
                                                    كانتقادىا، ككصفت خصأ  جسيع اإلصالحات بأنيا، مػجية نحػ التجخل في الذؤكف الحكػمية 

الحكػمة، عمى حج تعبيخ الدياسييغ أنفديع، حيث اترمت بسجمذ الػزراء كلع تيتع بإصالحات 
 .(43)أخخػ 

، اف الغخب عمى دراية بحكيقة أنو الخخافات اساس تخمف رأػ حدغ تقي زادة في مجمة كاكه  
قابل لمتحجيث اال بالقزاء عمى تمظ الخخافات، كمغ الػاضح أف إنقاذ  البمجاف، كسا أنو لع يعج البمج

، كشجد (40)البالد مغ االنحصاط كالتخمف يعتسج بال شظ عمى التعميع العاـ، كجسيع التجابيخ األخخػ 
عمى أنو إذا تع استبجاؿ مجمذ الػزراء ألف مخة ككصمت قػػ شابة مغ ذكؼ الخبخة كمحبة لمحخية 

ثارت العجيج مغ السجف اإليخانية في الحجاثة، كإذا تع تعييغ جسيع السدتذاريغ  إلى الدمصة، كإذا
، مخة أخخػ، كتع استقجاـ عذخات مغ الػضائف اآلخخيغ الى ايخاف، فمغ تتصػر ايخاف، (41)األمخيكييغ

ـ، كبعبارة أخخػ، اف يجب اف يكػف عغ شخيق التعميع العاالف مرجرا الخالص بالشدبة إليخاف، 
كالػعي القػمي، كالرحػة، كالػعي االجتساعي، كإعالـ الشاس بحقػقيع ىي نقاط عطسة اكجت  التعميع

كحلظ أف االختالؼ الحكيقي بيغ السجتسع اإليخاني .(42)عمييا كاكه في االنتقاؿ إلى الحجاثة في إيخاف
األمية العامة كعدا كافو األسباب الجحرية لبؤس إيخاف إلى  كالغخب يكسغ في مدتػػ السعخفة العامة،

كالجيل، كجادؿ بأف نقصة البجاية لتحجيث إيخاف يجب أف تكػف مغ التعميع العاـ كنذخ العمػـ 
الججيجة، لقج كانت بالزخكرة ضاىخة سياسية لحلظ تع فتح الباب إليجاد الفخص كإنذاء السؤسدات 

 .(43)الثقافية الكتداب األفكار في السجتسع كالتخكيج ليا
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زادة في كاكه، فإف ىحا التحػؿ ،ضخكرؼ كجدء مغ عسمية التحجيث، مع ضيػر  كبحدب تقي        ثالثا : 
نػع مغ التغييخ البصيء في السجتسع السجني، عشجىا ال يسكغ الحرػؿ عمى الدمصة باستخجاـ القػة 
مغ قبل الحكػمة. التغييخ الدياسي كاالجتساعي في السجتسعات التقميجية ىػ أكثخ مخادف ا لالستيالء 

الجكلة. كغالب ا ما تخكد سياسات أسالؼ مثل ىحه السجتسعات، سػاء كانت ثػرية أك  عمى سمصة
رجعية، فقط عمى االستيالء عمى الدمصة السخكدية مغ أجل تغييخ السجتسع. كنعشي أف يفيع بالد 
كشعب إيخاف بغس الشطخ عغ إف جياز الجكلة الخاص، األمػر األساسية الحيػية ، كيجعػ محخرك 

زل دعاة الحجاثة الغخبية ، إلى نػع مغ األخالؽ كالثقافة كالحجاثة، ككانػا يقرجكف أف السجمة، بف
السجتسع السجني عبارة عغ مجسػعة مغ الصبقات كالسؤسدات االجتساعية التي تتػسط بيغ السػاشغ 

 .(44)كالحكػمة كنػع مغ العالقة
أحج مكػنات التحجيث، كتعشي الػحجة الػششية كالسداكاة بيغ جسيع  السػاششةذكخ تقي زادة اف : رابعا  

كاعتبخ تقي زادة التصخؼ  ،(45)أفخاد السجتسع أماـ القانػف بغس الشطخ عغ الجيغ أك المغة أك العخؽ 
أحج أكبخ األخصاء في شخيق تقجـ كتحجيث إيخاف، كاف الشدعة العخقية لمسثقفيغ ىي جدء مغ مخض 

                                                                            نػع مغ السثقفيغ االيخانييغ غالبا  ما يعتبخكف شعػبيع" نخبة العالع" ك" مخمػقات  اكثخ عسػمية، اذ اف
كاضاؼ  (54)اشخؼ"، كبحلظ يجب اف يبتعج االيخانييغ عغ كىع التفاخخ الجامح، كالتسيد االجتساعي

اف القػمية الستصخفة مقابل التحجيث اليسكغ، كجادؿ بأف مثل ىحه السسارسة تعػد إلى االشتخاكية 
ا  القػمية األلسانية ليتمخ، كالتي ليدت بعيجة عغ الفصخة الدميسة كالعجالة فحدب، بل تدبب أيز 

الجساعات العخقية .. "أنا  ضخر ا كششي ا كدكلي ا كبيخ ا، اذ انيا تػلج عجاكات كمخاشخ غيخ مشصكية، بيغ
ا كأحتـخ ذاتي مغ السقاشعة  فخػر كلغ أشعخ بخيبة أمل إذا كصفػني أنشي عخبي. كأنا سعيج جج 
الشاشقة بالمغة التخكية ، كإذا تخكػني )ليذ بشية الدخخية كاالستفادة مغ اإليخانية( فمغ أعتبخىا إىانة 

كأنا أعتبخ نفدي ستسائة كمائة بالسئة إيخاني  لشفدي .... لكغ بالصبع ال شيء أغمى مغ إيخاف الي،
  (91)... إذا لع تكغ إيخاف جدجؼ"

 تقي زادة االجتساعي في كاكه:  حدغ يعتبخ تحقيق األىجاؼ التالية عشػان ا لبخنامج   
التعميع العاـ، كالشذخ السفيج لمكتب كتخجسة الكتب الفارسية كنذخىا، كىحا يسكغ اف يديع في  -1

 -3كبالتالي ارساؿ اعجاد مغ الصمبة االيخانييغ الى البمجاف الستقجمة لتعمع عمػـ ججيجة الػعي العاـ،
تذجيع قجر كبيخ  -0الحرػؿ عمى مبادغ كعادات الحزارة األكركبية كقبػليا دكف قيج أك شخط 

الحفاظ عمى الػحجة الػششية اإليخانية  -1مغ الخياضات البجنية بأنػاعو، كفق ا لمشطاـ األكركبي 
إعالف حخب ال  -3الحفاظ عمى المغة الػششية اإليخانية ، أؼ الفارسية ، مغ الفداد  -2كاستقالليا. 

محاربة األفكار الجاىمية كالسداكاة الكاممة في الحقػؽ حػؿ  -4ىػادة فييا عمى األفيػف كالكحػؿ ؛ 
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لتشاسمية كالدل السحاربة ضج األمخاض العامة كخاصة السالريا كاألمخاض ا -5األدياف السختمفة 
تصػيخ البالد في الشطاـ األكركبي كخاصة  -11الحفاظ عمى استقالؿ إيخاف  -14كأمخاض األشفاؿ 
حخب كاسعة  -13حخية السخأة كتعميسيا كتجريبيا عمى حقػقيا كصالحياتيا   -14إدخاؿ الديارات  

مػماسية الخدفية" ، التي بحؿ جيج لقمب الدسة الذخيخة الستسثمة في "الجب -10 االشاعاتكنارية ضج ا
 . (54)أصبحت لألسف مؤخخ ا شائعة في إيخاف في ضل ىحا المقب

كذكخ تقي زادة في كاكه في عجة مقاالت، الى جانب ما ذكخناه مغ تصػر الخمفية االجتساعية    
كذخط لمحجاثة، ىشاؾ قزايا اخخػ، مشيا يجب خمق خمفية اقترادية، مغ خالؿ التخكيج لشػع ججيج 

تقي زادة" نحغ ضج  حدغ لمتدامح العاـ الدياسي كالجيشي، فكتبك ،(53)مغ االخالؽ االقترادية
لتحيد الجاىل كاليسجي، كالسطمع، الحؼ يشتج عشو مزايقة لسػاششيشا الييػد، كالسديحييغ، كالبابية، ا

، كسا اشاد بفكخة مارتغ لػثخ البخكتدتانتية، انو (50)كالدرادشتية، كالحؼ يعتبخ مغ احج اسػء األفات
، كسا (51)كالخخافة عشويجب اخخاج الجيغ مغ سجشو الخخافي السطمع، ككحجه بالعقل، بخفع قيػد التحيد 

انتقج التعرب الجيشي، كاف ال يكػف عمسشة السجتسع، كفيزاف السعخفة خاؿ مغ الجيغ، النو سيكػف 
 .(52)كقتيا خصخا  

كنتيجة لمػضع الحخج كالسزصخب، بعج الحخكة الجستػرية، كاالغالؽ الستعاقب لمبخلساف مغ االكؿ   
ة كانتذار الفػضى الدياسية كاالجتساعية الى الثالث، كضيػر حكػمات ضعيفة كعجيسة القػ 

تقي زادة في كتاباتو في مجمة كاكه، الى التخكيد عمى انذاء  حدغ كاالقترادية في البالد، فقج دعى
حكػمة مخكدية قػية كتعديدىا، بجال  مغ محاكلة االشاحة بالحكػمات نتيجة السشافدة، فاستقخار الحكع 

 .(53)ىػ اكؿ خصػات االصالح
تصخؽ الى مجاالت متعجدة، كمشيا محاربة االخصار التي تيجد المغة الفارسية، فقج كتب  ةبالشتيج  

تقي زادة كصجيقو جساؿ زادة، سمدمة مقاالت، تشاكلت تاريخ المغة الفارسية كادابيا كدكرياتيا عمى 
ػرية، اكثخ فتخات مختمفة، كقدسيا الى اربعة مخاحل، كاعتبخ السخحمة االخيخة، كىي مخحمة الثػرة الجست

 .(54)السجةمخحمة شكمت تيجيجا  ججيا  لمغة الفارسية، فقج ازداد عجد الرحف كالسجالت خالؿ ىحه 
، بذكل مؤقت، 1544اذار  34كاخيخا  بدبب انعجاـ الجعع السالي، اعمغ عغ أغالؽ كاكه في   

"، أنو بدبب کاكهؽ فػؽ العاده  كرقوكذكخ في العجد االخيخ مشيا تحت عشػاف) كاكه كرقو رائعة("
السذاكل السالية، ككحلظ بدبب رحمة مؤسذ السجمة حدغ تقي زاده إلى ركسيا، فقج كمف مغ قبل 

 .(55)الحكػمة االيخانية بتػقيع اتفاقية التجارة كالجسارؾ مع ركسيا، يجب إغالؽ السجمة لعجة أشيخ
ر مغ ميػنخ، كصجر تحت اسع كاكه ميػنخ، النيا ترج 1523كتع اعادة نذخ مجمة كاكه، عاـ   

، كتزسغ مقاؿ االفتتاح  عمى ما يمي:" ... بشاء  عمى كعج 1523العجد االكؿ لمسجمة، في نيداف 
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التعاكف كالسداعجة مغ األساتحة الفاضميغ كالعمساء الذباب الحيغ يعيذػف في ىحه األرض ، تع اتخاذ 
مكاف ... كسيفعل اسع كاكه ىحه الخصػة كإذا لع تتخافق جيػدىع كمداعجتيع، فمغ تحىب إلى أؼ 

ا  مأخػذ مشو اختار االتجاه الحؼ يعتبخ تقميج ىحه السمحسة الصػيمة األمج إليخاف القجيسة عسال  مبارك 
ككيانة ميسػنة، كيخػ أنو مغ الزخكرؼ إحياء ذكخػ اسع الشبيل العطيع الحؼ نذخ كاكه في ىحه 

ي الرحافة الفارسية. كالعجد األكؿ مغ األرض إنو ألمخ مؤسف أف مثل ىحا االسع الكبيخ فارغ ف
حكبة كاكه الججيجة مع تحكيخ محتـخ بالخاحل العالمة دمحم قدكيشي، الكاتب الكبيخ كالسقتجر سيج دمحم 
عمي جساؿ زاده، كالعالع الكبيخ سيج حدغ تقي زاده، الحؼ اسذ كاكه قبل اكثخ مغ اربعيغ سشة تقخيبا 

خ إيخاف الػشغ الغالي كالعديد كباسع أمة الػشغ كاليقطة ، في نفذ البمج تأسدت، كتبجأ بفكخ تحك
 .(144)كيعتبخ ىحا االسع أفزل كأسسى إلياـ لمعسل الجاد الحؼ يشتطخنا

تقي زادة، كانت قج  حدغ كحلظ تع نذخ في العجد االكؿ رسالة، تقجيخ كاحتخاـ كتسجيج لذخز  
ؿ مغ مجمة كاكه ميػنخ الى حدغ تقي ،كتع ارساؿ العجد االك (141)كجيت مغ قبل دمحم عمي جساؿ زادة

زاده، ككاف كقتيا رئيذ مجمذ الذيػخ، ككاف مدتاء مغ نذخ كاكه، السيسا بعج نذخ االعجاد الدتة 
االكلى، فقج كضع عجد مغ العالمات كالسالحطات، كقج شمب السجيخ التشفيحؼ لسجمة كاكه ميػنخ، اف 

يخ كقت قريخ في الشسدا، فػافق عمى رؤيتو، يمتقي بحدغ تقي زادة، اثشاء رحمة تػقف فييا االخ
 .(144)كقجـ لو شخيقة مختمفة لمكتابة في كاكه

كيحكخ السجيخ التشفيحؼ لسجمة كاكه ميػنخ، بعج عجة سشػات التقيت احج السثقفيغ االخخيغ مغ   
، تقي زادة، كىػ عمي دشتي، كانا فخػر بيحيغ المقائيغ، كبدساعي الكمسات القمبيةحدغ السعاصخيغ ل

ليحيغ العالسيغ الشبيميغ، كانا اححر الشاس اف يحكسػا عمى االخخيغ، لسجخد سساع، كالـ قج يكػف 
افتخاء اك غيخ مػثػؽ، كانو بجكف دراسة االشخاص كالسػاقف بعشاية قبل الحكع، النكع ستخجمػف مغ 

 .(143)انفدكع الحقا  
قي زادة، اتبعت مدار كاسمػب ، كبعج تػجيو مغ حدغ تالسجمةتع نذخ ثالثة كثسانػف عجدا  مغ  

شخيقة كاكه بخليغ في الكتابة كالشذخ، اذ كسا تع نذخ الديخة الحاتية لسفكخيغ مثل كارؿ ماركذ، 
ماني، مازداؾ، في كاكه بخليغ، فمغ يخذى القائسػف عمى كاكه ميػنخ مغ كضع ىحه االسساء كالخمػز 

اف لمحخية كلمتعبيخ عغ االراء كاالفكار عمى صفحاتيا، لمعجيج مغ اتباع ىحه االفكار، كالنيا مك
 .   (140)الكتاب كالسحجثيغ، كالفشانيغ االيخانييغ، بالكتابة كالحجيث في كاكه ىؤالءالسختمفة، جحب 
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 الخاتمة
يتزح مغ خالؿ الجراسة، اف حدغ تقي زادة كرفاقو مغ خالؿ نذخ مجمة "كاكه"، كاف يبحث عغ    

شخيق خالص كنجاة ايخاف مغ االستعسار الخكسي البخيصاني مغ جية، كالبحث عغ نطاـ حكع يشقح 
 كيخخج ايخاف مغ تخمفيا كتأخخىا، في جػانب مختمفة مغ الحياة، مغ جية اخخػ. 

حدغ تقي زادة في سبيل ايجاد كسيمة حل كخالص بالده ايخاف مغ ىحيغ  كمشح زمغ فقج سمظ  
االمخيغ عجة شخؽ كمحاكالت، فكانت نتاجات سياسية كفكخية في نفذ الػقت، كما نذخ مجمة 

 "كاكه"، اال كاحجة مغ تمظ السحاكالت.
مغ الحكػمة  لحلظ قبل الجعػة االلسانية خالؿ الجخب العالسية االكلى، كذىب الى بخليغ، كتقخب  

األلسانية، كصخيقة لتحخيخ إيخاف مغ بخاثغ الخكس كالبخيصانيػف، كشكل حخكة سياسية كثقافية ايخانية 
 كبجعع الساني، كحػت كاكه ابحاث سياسية كادبية.

كلمخد عمى معارضيو الحيغ اتيسػه بسحاكلة شسذ الحزارة الفارسية، مغ خالؿ االخح بالحزارة   
 اثة ال يشبغي أف تتعارض مع الحفاظ عمى اليػيةالغخبية، اكج أف الحج

كاعتقجت أف أساس الحزارة اإليخانية لو جحكره في عرػر ما قبل اإلسالـ. لكشو تػصمػا في    
الػقت نفدو إلى نتيجة مفادىا أنو بدبب التجىػر الثقافي كاالجتساعي كانتذار الجيل كالخخافات 

عبية في إيخاف. في ذلظ اليػـ، فقج اإليخانيػف القجرة كالسػلبة كالتحيد الشاجع عغ السعتقجات الجيشية الذ
 لخمق حزارة أخخػ كتأسيذ حزارة تتشاسب مع احتياجات العرخ.

كاكج تقي زادة كجية نطخه، اف افزل شخيقة لمسجتسع اإليخاني، اف يححكا مسا مخ بو الغخبيػف في   
، كلع يكغ لجيو خيار سػػ قبػؿ متصمبات بشاء حزارتيع. الخخاج ايخاف مغ كادؼ التخمف كاالنحصاط

 الحزارة الججيجة.
 الهوامش

                                                           
1)) ، مخکد تحكيقات رايانو اؽ قائسيو، اصفياف،  زنجگيشامو مذاىيخ ايخاف ك جياف، جمج سـػ

 . 143ش(،ص1354ـ)4411

مصالعات   فػرمشامو    ،ركزنامو کاكه، رليافتی ركششفکخانو بخاؽ تججد ك ىػيت ايخاف،حديغ آبادياف (4)
  .51،صش 1340ـ( 4441)بيار،41ممی،شساره

ا أشمق انتفاضة كششية ضج Kavehكاف كاكه ) (3) األجشبي الذخيخ زىاؾ الطالع (، كفق ا لألساشيخ القجيسة، حجاد 
(Zahakبعج أف فقج اثشيغ مغ أبشائو أماـ ،) فقاـ بصخد األجانب كأعادكا حكع اإليخانييغ، كاعاد فخيجكف الحاكع  ،زىاؾ

الفارسية في السقاكمة ضج الحكع االستبجادؼ  الحؼ اراد اف يقتمو زىاؾ، كاعتبخ كاكه احج أشيخ الذخريات األسصػرية

https://www.noormags.ir/view/fa/creator/147999
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/147999
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، تع تدييغ ىحا العمعك  ، كرفع مئدره الجمجؼ عمى الخمح كعمعكخمد لمسقاكمة كالػحجة األجشبي في إيخاف  كاصبح
زيغ في كقت الحق بالسجػىخات الثسيشة كأصبح رمد ا لمديادة  ،(niDerafsh) Kavia درفر کاكيانی السعخكؼ باسع

تع استخجاـ  ، لحلظمعخكة القادسية في الداسانييغ ، بعج ىديسةحتى تع تجميخه مغ قبل العخبالفارسية لسئات الدشيغ، 
الجسيػرية الفارسية  زيشت كانتػف عمع 1544كفي عاـ  ،1512قي زادة، في بخليغ في عاـ كاكه، كعشػاف لرحيفة ت

ىػ االحتفاؿ  سيخجافك )السعخكفة عمى نصاؽ كاسع باسع جسيػرية جيالف الدػفيتية(. االشتخاكية الدػفياتية
 34،جامعة كاششصغ، ص1504-1434لة عمى زاىاؾ، افذيغ مخاشي، تأميع ايخاف الثقافة كالدمصة كالجك  فخيجكف  بفػز

معساػ تقيداده مشازعو در انجيذو ك عسل/ حکايت مخد غخيب ك ديار غخب، في: اميخ قخبانی، رحيع خدتػ، ( 0)
 .03ش، ص1350تقى زاده،خانو كتاب كتاريخ ايخاف، 

 .04ىساف مشبع، ص( 1)
 .54، صمشبع قبمي،ركزنامو کاكه، رليافتی...،حديغ آبادياف( 2)
، بيار ك       44ك  41شساره   مجمة ايخاف نامو، ركزنامو کاكه ك امکاف تججيج حيات ايخاف، (حديغ بيسشيار،3)

 54ص، ـ 4443ش،1344تابدتاف 
ككاف ابخز مغ ترجػ لفكخة القػمية الفارسية في كقت مبكخ ىع كل مغ، عمی اکبخ خاف داكر،عمی  (4)

تذخيغ  13، 11كاكه. دكره ججيج، شساره  رازؽ.حديغ کاضع زادهء، ايخانذيخ،عبج للاّ   دشتی،مختزی مذفق، کاضسی
 . 01،ص1544الثاني 

دمحم عمي جساؿ زاده، دمحم قدكيشي،ابػ الحدغ حكيسي) شقيق ابخاليع حكيسي" حكيع السمظ، مشػ شيخ (كىع كل مغ :5)
خيدؼ،  كغيخىع. فخساد، حدغ عمػػ، ابخاليع بػر داككد، حديغ كاضع زادة ايخانذيخ،شاىخ زادة بيداد،اسساعيل أميخ 

ش(، 1333ـ )1554، بيار كتابدتاف، 23ك  24، مجمو ايخاف نامو، شساره کاكه بخليغ ك کاكه مػنيخدمحم عاصسى،
  . 345ص

 .55مشبع قبمي، ص ( حديغ ابادياف،14)
 .54حديغ بيسشيار، مشبع قبمي، ص (11)
 .53ىساف مشبع، ص( 14)
 .144( ىساف مشبع، ص13)
باب تاج دادكد دكست ايخاف )بحث در مػرد مجرنيتو در ايخاف(. ناشخاف بازتاب ، ميالني، مباحثی ( عباس 10)

 .40،ص1550ساربخكکغ ، آلساف ، 
 . 342( دمحم عاصسى، مشبع قبمي، ص11)
 .11-4، ص 1541كانػف الثاني 11، 1كاكه، ساؿ شذع، دكره ججيج ، شساره (12)
 .41عباس ميالنى، مباحثى باب...، مشبع قبمي، ص(13)
 .343 عاصسي، مشبع قبمي،صدمحم(14)

كمشيع حدغ عمػؼ، إبخاليع بػر داككد، حديغ كاضع زاده إيخانذيخ، كرضا تخبيات كشاىخ زاده بيداد     ((15
 .345-344كإسساعيل أميخ خيدؼ كغيخىع مغ السداىسيغ الفعاليغ في نذخ كاكه. ىساف مشبع،ص

 .2،ص1544تسػز  14، 2اره كاكه، دكره ججيج، شس؛ 53( حديغ بيسشيار، مشبع قبمي، ص44)

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Derafsh_Kaviani&usg=ALkJrhh5b9Uk2VNipDh1ZGFviWy6dUh6lA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Sassanids&usg=ALkJrhhO4fg9yyGOHGMIiZDKiwJLw74DPA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Battle_of_al-Q%25C4%2581disiyyah&usg=ALkJrhhUf4iT1iyUiplX0VjkTiyN8dY9yg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Persian_Socialist_Soviet_Republic&usg=ALkJrhiDObflG1htsEEHP1I-IBt4X5qc-g
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Persian_Socialist_Soviet_Republic&usg=ALkJrhiDObflG1htsEEHP1I-IBt4X5qc-g
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Persian_Socialist_Soviet_Republic&usg=ALkJrhiDObflG1htsEEHP1I-IBt4X5qc-g
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Mehregan&usg=ALkJrhg7gJsAZGp5RjxZBIk8FRCoftToog
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Fereydun&usg=ALkJrhguQvHZtMTkuGo4ge45EFR2VJLy2w
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/147999
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ككانت العػامل التي جحبت ىؤالء الكتاب إلى ىحه الفكخة ىي االنحجار الذامل إليخاف مغ جسيع الشػاحي، كحلظ (41)
عمى الخغع مغ الجيػد الستكخرة بدبب األزمات في السسارسة العسمية ، إال أنيا لع تدتصع حتى أف تخصػ خصػة في 

اره الستدارع ، عمى الخغع مغ التحػؿ الجستػر في ايخاف،  بجا ككأنو متأخخ عغ األمع السجتسع اإليخاني كتػقف انحج
 .50الستحزخة مثل فخندا بسئة ألف عاـ. حديغ بيسشيار،مشبع قبمي، ص

تخجسة الكتب الغخبية السفيجة، كاعتساد مبادغ كعادات الحزارة األكركبية كالقبػؿ بيا دكف قيج أك شخط ، كالحفاظ (44)
عمى الػحجة الػششية كاالستقالؿ، كاالستيصاف اإليخاني عمى الشسط األكركبي، محاربة التعرب الجاىل، كالسداكاة في 

انجيذو ك عسل/ حکايت  تقيداده مشازعو درميع القانػف، رحيع خدتػ، الحقػؽ حػؿ األدياف السختمفة كتحخيخ السخأة كتع
 .05ش، ص1350اميخقخبانی، اميخ قخبانى، معساػ تقى زاده،خانو كتاب كتاريخ ايخاف،  مخد غخيب كديار غخب في

 .345دمحم عاصسى، مشبع قبمي، ص( 43)
 .345ىساف مشبع، ص( 40)
 .140، ص1325، باييد 3مجمو ايخاف ششاسى، شساره ( عباس ميالنى، مجمة كاكه كمدألة تججد، 41)
 .1، ص1512كانػف الثاني 40، 1كاكه، ساؿ يكع، دكره يكع ، شساره (42)
، شساره ( 43)  .12،ص1513،شباط 15-14كاكه،ساؿ دـك
زنجكي شػفانى) خاشخات سيج حدغ تقى زاده(،جاب اكؿ، انتذارات دمحم عمى عمسى،تيخاف، (ايخاج افذار،44)

                                                                                                            .                                                                                                                            142ـ(،ص1544ش)1324
 .141مجمة كاكه كمدألة...، مشبع قبمي، ص عباس ميالنى،( 45)
 .404مدعػد كػىدتانى نداد، باستاف كخايى در محمو ىاػ كاكه، ايخانذيخ كفخنكدتاف،مجمو مقاالت ياد، ص( 34)
 .3-4،ص1512كانػف الثاني  40، 1( كاكه، ساؿ يكع، شساره 31)
 ىساف مشبع.( 34)
 .404( مدعػد كػىدتانى نداد، مشبع قبمي، ص33)
 .404مدعػد كػىدتانى نداد، مشبع قبمي، ص(30)
 .10، ص 1335انقالب مذخكشيت ايخاف، بو كػشر عديد هللا عميداده،فخدكس،تيخاف،(حدغ تقي زادة، 31)
 .340، صش 1344از نذخيات كتابخانو تيخاف،، 3مقاالت تقي زاده، جمج ايخاج افذار،( 32)
 . 341(  ىساف مشبع، ص33)
، كتب: "بالصبع لقج كانت اليػناف مثل  1515كثيخا الجيسقخاشية اليػنانية، في عاـ ( كاف حدغ تقي زاده يحتـخ 34)

كل جػانب الكساؿ البذخؼ كالتصػرات السجنية كالفكخية ككحلظ مرجر ىحه الجيسقخاشية"، حدغ تقي زاده، تاريخ انقالب 
 .10مذخكشة ايخاف، مشبع قبمي، ص

از دكراف سفارت تقيداده در انگمدتاف، ، تيخاف، انتذارات فخزاف  حدغ تقي زاده، نامو ىاػ لشجف،(ايخاج افذار،35)
 .313، صركز

(كفيسا يتعمق بالمغة، كاف حدغ تقي زاده شجيج الححر، ككتب كنرح الدمصات اإليخانية بإرساؿ مدؤكليغ عخب 04)
العخبية مع العخب إيخانييغ، الحيغ يعخفػف المغة العخبية إلى خػزستاف ، بحيث يتحجثػف مغ حيغ إلى آخخ المغة 

اإليخانييغ، كأضاؼ أف دعػات محاكلة تشكية الفارسية، مغ قبل بعس األشخاص السكيسيغ في جديخة شيخاف السخكدية، 
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يسكغ أف يؤدؼ إلى خمع التجانذ كالتكامل الػششييغ، ألف العجيج مغ الكمسات العخبية السدتخجمة بالمغة الفارسية تخبط 
ي البمج ، كإال فمغ يتسكغ الشاس مغ التػاصل مع بعزيع البعس كيسكغ أف يربح بيغ الستحجثيغ بيحه المغات ف

االغتخاب أسػأ، إذا امتألت المغة الفارسية في زمانشا بالتجريج بالكمسات الفارسية، ك الكمسات غيخ السعتادة كالستيالكة  
كالفارسية لدكاف خػزستاف كأذربيجاف، لألزمشة الدامانية أك الداسانية ، فمغ يكػف ىشاؾ فخؽ بيغ المغتيغ الريشية 

عالكة عمى ذلظ، ححر مغ أنو إذا تع اتخاذ إجخاء "عشيف غامس" لإلحالؿ اإللدامي لمغتيع األـ ، فدػؼ يكػف لجيشا 
نفذ الػضع مثل بخيصانيا، التي حاكلت عغ قرج تجميخ المغة األيخلشجية خالؿ القخف الساضي دكف أؼ نجاح ، ألف 

ية كالسختفعات حافطػا عمى لغتيع كمغ ثع انتذخت إلى السجف الكبخػ، كاعخب حدغ تقي زاده عغ سكاف القخػ الشائ
اعجابو بالدياسة المغػية الستدامحة في امبخاشػرية ىابدبػرغ ، كذكخ أف ىحه اإلمبخاشػرية كاف لجييا أربعة مالييغ 

ع إمبخاشػرية متعجدة المغات في بخلسانيع ، حيث فقط مغ الشاشقيغ باأللسانية كلكغ بإدارتيع السستازة استصاعت أف تحك
تع استخجاـ تدع لغات مختمفة، كتع الدساح لألعزاء بالتحجث باأللسانية كالتذيكية كالبػلشجية كالدمػفيشية كالكخكاتية 

 . 22-13كالدمػفاكية كالرخبية. لمسديج يشطخ: ايخاج افذار، نامو ىاػ لشجف، مشبع قبمي، ص
 .340، مشبع قبمي، ص 3االت تقي زاده، جمجمق(ايخاج افذار، 01)
 .314( دمحم عاصسى، مشبع قبمي، ص04)
( مخكد بخكسي اسشاد تأريخي كزارة اشالعات،رجاؿ عرخ بيمػؼ) سيج حدغ تقي زاده بو ركايت اسشاد ساكاؾ(، 03)

 . 345؛دمحم عاصسي، مشبع قبمي، ص11ص
؛ ـ.ب.أ.ت.ك.أ.، رجاؿ عرخ بيمػؼ) سيج 4-1ص، 1544كانػف الثاني44، 32( كاكه، دكره ججيج، شساره00)

؛ ادكرد بخاكف، تاريخ مصبػعات كأدبيات ايخاف در دكرة مذخكشت،، 11حدغ تقي زاده بو ركايت...(، مشبع قبمي، ص
 .041، صش1301تيخاف،،0تخجسة دمحم عباس، ج

ی سياسی ك فکخؽ سيج سياست ك ركششفکخؽ؛ از افخاط تا اعتجاؿ/ گدارشی از زنجگ،(عمی افتخارؽ ركزبيانی01)
رحيع ؛ 14ش،ص1350حدغ تقی زاده، بحث في:اميخ قخبانى، معساؽ تقی زاده، خانو کتاب ك تاريخ ايخانی، 

تقيداده مشازعو در انجيذو ك عسل/ حکايت مخد غخيب ك ديار غخب، في: اميخقخبانی، معساػ تقى زاده،خانو خدتػ، 
رجاؿ عرخ بيمػؼ)سيج حدغ تقي زاده بو ركايت اسشاد..(، ؛ ـ.ب.أ.ت.ك.أ.،03ش، ص1350كتاب كتاريخ ايخاف، 

 .11مشبع قبمي،ص
 .44، صـ(4443-ش1344بيار ك تابدتاف) ،44ك 41شساره  ايخاف نامو"تقی زاده كمدئمو تججد، مجمو "( 02(

كتب دمحم   زاده في بخليغ مختمف ا مع معتقجاتو، ففي رسالة كجييا إليو مغ باريذكاف رد فعل أصجقاء تقي  (03(
قاؿ البعس إف الديج تقي زاده كاف عمى حق ، كالبعس . قدكيشي: كاف ىشاؾ الكثيخ مغ الشقاش حػؿ الجدج كالخكح

كاضع زاده ، صجيق ."قاؿ إنو رغع أنو في الحكيقة عمى حق ، لكغ القػؿ إف ىحا صخاحة ضج الحيصة كضج الدياسة
قجيع كزميل لتقي زاده في مجمة كافيو ، يرف القزية بػ "السػافقة السذخكشة" في مجمة إيخانذيخ: نشرح كنستشع عغ 

كىػ تقميج ، كلكغ لجيشا إيساف كامل برحة ىحا االعتقاد ، كقج قمشا مخات عجيجة  .التصخؼ ، كىحا ليذ بجافع الخػؼ
انية كفكخية ، ضاىخي ا كداخمي ا ، كال يجب أف تبقى عمى حالتيا الحالية، بل يجب أف إيخاف ال يشبغي أف تربح ركح

http://www.noormags.ir/view/fa/magazine/558
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تددىخ كلجييا حزارة خاصة بيا تدسى الحزارة، يسكغ تدسية إيخاف بأنيا متعمسة كليدت مخمػقة، "يجب أف نتجشب 
 .41ىساف مشبع،صنفػذىا كقبػليا".

ػا في ىحه السجالت اختالف ا كبيخ ا في األصل االجتساعي اختمف السياجخكف اإليخانيػف البارزكف الحيغ كتب ((04
كالخبخة الدياسية، فكاف ُيشطخ إلى الصالب عمى أنيع مقمجكف، لكغ الجسيع اعتقج أنيع في ضخكؼ ذلظ اليـػ كانػا 

 ، ككاف لسذفققاش فقط عمى مجػ التكيف مع الغخب، كقج اقترخ الشكقبػؿ الحجاثة ىػ الحل الػحيج .يقمجكف الغخب
كاضسي ككتاب مجمة فارانجدتاف شغف ثػرؼ كاعتقجكا أنو فقط بقبػؿ الحزارة الغخبية ككجػد زعيع حكيع كقػؼ يسكغ 

 .43ىساف مشبع،ص .إنقاذ إيخاف

 .41ىساف مشبع،ص: اميخ قخبانى، ميخزاد بخكجخدػ، تقي زادة بو دنباؿ مجرف سازػ ركح جامعو ايخاف بػد، في( 05)
 .51بمي، صحديغ بيسشيار، مشبع ق( 14)

 .43جسذيج بيشاـ، مشبع قبمي،ص( (11
 .1، ص1541اذار  3، 11(كاكه، دكره ججيج، ساؿ شذع، شساره 14)
 . 33، ىساف مشبع،ص 1ايخاج افذار، مقاالت تقی زاده، جمج (13)
 .10-5،ص 1544تذخيغ االكؿ  11، 01ليا تقی زاده دربارهء فخدكسی كشاىشامو: کاكه، شساره  راؽ مقالو (10)
كقج تزسغ الشذخ فرػال  مختمفة مغ السػاد السيسة، بسا في ذلظ السقاالت التاريخية بذكل خاص عغ إيخاف (11) 

القجيسة ك الذعخاء اإليخانييغ السذيػريغ ك مذاىيخ القخف الساضي كالشقج األدبي، كدراسات اقترادية لمسجتسع 
ق لكاكه، باالضافة الى االعساؿ اليامة لمعالمة االيخاني، كسا تع نذخ تاريخ العالقات الخكسية االيخانية، كسالح

القدكيشي، ككانت كاكه اكؿ مجمة في تاريخ ايخاف تكتب بأنتطاـ عغ لعبة الذصخنج كتخكج لمعبة اذ تعتبخىا جدء مغ 
الحجاثة كالثقافة، كاالذصخنج رياضة فكخية كخياؿ، ترفي العقل، كيسكغ العثػر عمى امثمة لبحػث لمتاريخ االجتساعي 

اذار  3، 11العتبارات العامة كاألخبار اإليخانية كغيخىا. كاكه، دكره ججيج، ساؿ شذع، شساره االدبي اليخاف كاك 
كانػف االكؿ  03،13؛ کاكه، شساره 14-3،ص 1544تذخيغ الثاني  02،31کاكه، شساره ؛ 1، ص1541
 3،11ه، دكره ججيج،شساره؛کاك 12-11،ص 1541كانػف الثاني 1،11؛ کاكه، دكره ججيج، شساره 14-3،ص 1544

 11،4؛ کاكه، دكره ججيج، شساره 12-14ص  1541تذخيغ االكؿ  14،3؛کاكه، دكره ججيج،شساره 1541اذار 
؛ بخاؽ 13-14،ص 1541كانػف االكؿ  11،14؛ کاكه، دكره ججيج، شساره 12-14،ص 1541تذخيغ الثاني 

كانػف االكؿ  03،13؛کاكه، شساره 2-3،ص 1ره اؽ از آثار عالمو قدكيشی،ر.ک.بو کاكه،دكره ججيج،شسا نسػنو
 .2،ص 1544

 .345دمحم عاصسى، مشبع قبمي، ص( 12)
 ( ىساف مشبع. 13)
 .142عباس ميالنى، مجمة كاكه كمدألو...، مشبع قبمي، ص( 14)
 .441-440ق. ؽ، ص 1325، شيخاف، 4مرصفى عمسػتى عديد،ايخاف درا پيمػؽ ، ج ( 15)
 .143،مشبع قبمي،ص( عباس ميالنى،مجمة كاكه...24)
 .311( دمحم عاصسى، مشبع قبمي، ص21)
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 ( ىساف مشبع.24)
 . 143( عباس ميالنى، مجمة كاكه..، مشبع قبمي، ص 23)
 .11، مشبع قبمي، ص(عمی افتخارؽ ركزبيانی20)
، بيار ك تابدتاف 44ك  41شساره   مجمة ايخاف نامو، بيسشيار،ركزنامو کاكه ك امکاف تججيج حيات ايخاف، حديغ(21)

 53ص ، ـ 4443ش،1344
نطافة السمبذ كالسدكغ ( كذكخ مشيا تقي زاده، التي اعتبخىا مغ السػركث الحزارؼ لمجكلة الفارسية، كمشيا 22)

كالساء ،كاضيار األخالؽ الحسيجة، كتخؾ البحاءات القبيحة في الذارع .... كالقجـك في كصحة كنطافة السسخات 
السػاعيج كتجشب الثخثخة ... كإضاعة الػقت، كاالىتساـ بالعمع، كدراسة كبشاء دار العمـػ كشبيعة الكتاب، كاالىتساـ 

الفداد كالخشػة ،كاالبتعاد عغ  بذؤكف السخأة كتجشب تعجد الدكجات كالصالؽ غيخ السبخر .. كالرجؽ كمحاربة
الذعارات الدائفة، مسغ يجعػف التجيغ، فسثال إذا تع اإلعالف عغ االجتساع في الداعة الثالثة كالشرف،  فيجب اف ال 
يكػف ىشاؾ خسذ كستة كنرف، الخئيذ ال يشبغي أف يحىب إلى قاعة االجتساع النتطار نرف ساعة أخخػ 

نزيع كفت عذخكف دقيقة عمى الدجائخ كالذاؼ اثشاء االجتساعات ، يجب الفائجة لمػصػؿ إلى األغمبية، كيجب اف ال
مغ كل العادات االجتساعية الجيجة لمغخب ، لدػء الحع لع نأخح مغ حزارة الغخب اال الجعارة كالعبػدية، كلع نتعمع 

غخيب ك ديار غخب، في: تقيداده مشازعو در انجيذو ك عسل/ حکايت مخد شيئ ا سػػ إنكار األدياف. رحيع خدتػ، 
 .05ش، ص1350اميخ قخبانی، معساػ تقى زاده،خانو كتاب كتاريخ ايخاف، 

 .1،ص1541تذخيغ االكؿ،  3، 14كاكه، دكره ججيج،شساره ( 23)
 .( مؤسذ كمدؤكؿ مػقع مػسػعة ايخانيكا في الػاليات الستحجة االمخيكية24)
؛ادكارد جی بخاكف ، تاريخ 4، ص.  1544كانػف الثاني 44،  1[ کاكه ، دكره ججيج ، ساؿ پشجع ، شساره 1](25)

 .53بيسشيار، مشبع قبمي،ص ؛ حديغ042-041ادبيات ايخاف ، ص 
 .11ـ.ب.أ.ت.ك.أ.،رجاؿ عرخ بيمػؼ)سيج حدغ تقي زاده بو ركايت اسشاد...(، مشبع قبمي، ص( 34)
در انگمدتاف، ، تيخاف، انتذارات فخزاف  از دكراف سفارت تقيداده حدغ تقي زاده، نامو ىاػ لشجف،( ايخاج افذار،31)

 .14؛  رحيع خدتػ، مشبع قبمي، ص21، مشبع قبمي، صركز
يجب عمى اإليخانييغ أف يعخفػا تاريخ حزارتيع القجيسة كأف يتعسقػا في "أعساؽ الحزارة األكركبية". إذا كانػا ( (34

كيجب أف نتحكخ أف الصخيقة الػحيجة إلنقاذ إيخاف يعخفػف إيخاف بذكل صحيح ، فمغ يتع "تخىيبيع" أك "سحخىع" عبث ا ، 
ىي التكيف مع الحزارة الغخبية. في مكاف آخخ ، يؤكج تقي زاده أف "ىجؼ إيخاف ىػ التقجـ ، كيجب أف نعمع أف 
األجانب لغ يداعجكنا بيحه الصخيقة ، لكشيع ليدػا أعجاءنا دائس ا ، كال يشبغي أف نمـػ كل االضصخابات عمى عػامل 

ية ... إذا كشا حق ا" نخيج ، لغ نخغب. "" الذيء العطيع في إيخاف ىػ مغ الخارج ، كليذ شخيق الخالص ، في خارج
 .41جسذيج بيشاـ، مشبع قبمي،ص ."إبعاد األجانب ... ال يػجج خصخ كبيخ مغ الخارج ، إنو مغ الجاخل

 .1544شباط  11، 41( كاكه، شساره 33)
 .3، ص 1544كانػف االكؿ،  11،  14كاكه ، دكره ججيج، شساره  (30)
 .52حديغ بيسشيار، مشبع قبمي، ص( 31)
 .3-2،ص1512يػليػ  14، 11كاكه، شساره ( 32)

http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/18485/91/text
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 .3، ص1541اب،  4، 12كاكه، دكره ججيجه، شساره ( 33)
 . 142-143(حديغ ابادياف، مشبع قبمي، ص34)
 . 1، ص1544تذخيغ الثاني  02،14( كاكه، شساره 35)
 .144حديغ بيسشيار، مشبع قبمي، ص( 44)
 .3-1، ص1544تسػز   13، 04كاكه، شساره ( 41)
  .53مشبع قبمي، ص( حديغ بيسشيار، 44)
 .3-4،ص1544تذخيغ  الثاني 14، 02( كاكه، شساره 43)
 .113عباس ميالنى، كاكه كمدألة ...، مشبع قبمي، ص(40)
الحيغ كانػا في يـػ مغ األياـ مغ بيغ قادة الحدب الجيسقخاشي ، قج جمبػا ألكؿ تججر اإلشارة إلى أف قادة كاكه ، ( 41)

مخة مدتذاريغ أمخيكييغ إلى إيخاف ، كقج حجث مثل ىحا في عيج كزيخ الخارجية حديشقمي خاف نػاب. كقج أمخت 
جد مغ السدتذاريغ الجكلة القائع باألعساؿ اإليخاني في كاششصغ، بإجخاء محادثات مع كزارة الخارجية لتعييغ ع

، مشبع قبمي، عمی افتخارؽ ركزبيانی األمخيكييغ، كفي الشياية كصل مػرجاف شػستخ كالػفج السخافق لو إلى إيخاف.
 .45،ص1300؛ مػركاف شػستخ ، تخجسة أبػ الحدغ مػسػؼ ، شيخاف ، مشذػرات صافي عمي شاه، 11ص

 .3-4، ص1541نيداف  14، 0؛ كاكه ،شساره 54حديغ بيسشيار، مشبع قبمي، ص( 42)
 .1، ص1544تذخيغ الثاني 02،14(كاكه، شساره 43)
 .1،ص1541كانػف الثاني  1، 11(كاكه، شساره 44)

(89)Saeid Edalatnejad ،Rationalism and Modernity The Codification of the Rights of 
Religious Minorities in Iranian Law (1906 - 2004 ), A dissertation Doctor, The 
Department of History and Cultural Studies Institute for Islamic Studies, University 
Berlin,2009,p99 

 .3-1، ص1544تسػز   13، 04كاكه، شساره ( 54)
 .14رحيع خدتػ، مشبع قبمي، ص( 51)
ستخصػ إيخاف خصػات كبيخة لػ تحققت ىحه السقتخحات كنفحت مثل ىحه األمػر، بعج عذخ سشػات ، (كذكخ انو 54)

نحػ التحجيث كالتقجـ ، كتعدز كحجتيا الػششية كسا كاف اليابانيػف. كبشفذ الصخيقة ، ساركا عمى شخيق الحجاثة 
 .1-4، ص 1541كانػف الثاني  1، 11شساره  كاكه،؛55-52حديغ بيسشيار، مشبع قبمي،ص  كالتقجـ.

  .14،ص 1541تذخيغ االكؿ  14،3کاكه، دكره ججيج، شساره(53)
كالذيعية تتساشى مع الحخية، كمغ ناحية أخخػ، تؤكج حقػؽ األقميات  اعتبخ تقي زادة اف الصقػس الدرادشتية (50)

اذار  11، 3. كاكه، دكره ججيج، شساره الجيشية بسػجب الجستػر كتشتقج التحيدات الجيشية التي تخمق السجتسع
، بيار ك 4-1، مجمو ايخاف نامو ساؿ بيدت ك يکع، شساره ؛ جسذيج بيشاـ، تقيداده ك مدئمو تججد3،ص 1541

 .14، ص1342تابدتاف 
 .5-1،ص 1541تذخيغ االكؿ  14،3کاكه، دكره ججيج، شساره (51)
 .5، ص1541تذخيغ االكؿ  14،3کاكه، دكره ججيج، شساره (52)
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الث فئات، كاف اصالح كقج اشار تقي زادة في كاكه الى مجسػعات مغ الشخب الحاكسة، كالتي قدسيا الى ث( 53)
 .144-55حديغ بيسشيار، مشبع قبمي، ص االكضاع كتصػر البمج يعتسج عمى مجػ كعي الدمصة.

 .3، ص1541اذار  3، 11؛ شساره 3، ص1544تسػز  13، 04( كاكه، دكره ججيج، شساره 54)
، 12ك  11شساره  ، تاريخ معاصخ ايخاف، ابػ الحدشى  مشحر عمى، مذخكشو كرژيع پيمػؽ؛ پيػنجىا ك گددتيا(55)

؛ مرصفى عمسػتى 314؛ دمحم عاصسى، مشبع قبمي، ص 14ص ـ(،4444ق(،) 1335پاييد ك زمدتاف )
 .441عديد،مشبع قبمي،

 . 313( دمحم عاصسى،مشبع قبمي، ص144)
 .313(ىساف مشبع،ص141)
 . 312(ىساف مشبع، ص144)
 ( ىساف مشبع.143)
مساء االيخانييغ بكاكه ميػنيخ، مثمو مثل كاكه بخليغ، مذجعا  كدليال  قيسا ، كعمى كجو ( كاف اىتساـ السدتذخقيغ كالع140)

الخرػص، البخفدػر اشبػلخ كالبخفدػر فيميمع كالبخفدػر ماتذميدكي، كالعجيج مغ االساتحة االخخيغ. لمسديج يشطخ،  
 .315-313ىساف مشبع، ص

    
 المصادر والمراجع

 -الوثائق المنشوره: -
 -اواًل:مركز بروسي اسناد تاريخي)مركز دراسة الوثائق التأريخيو(:

  مخكد بخرسي اسشاد تاريخي كزارات اشالعات، رجاؿ عيج بيمػؼ بو ركايت ساكاؾ، حدغ
 ش.1343تقي زادة، تيخاف، بي جا، 

 -ثانيًا: الكتب الفارسية الوثائقية: -
 ،از دكراف سفارت تقيداده در انگمدتاف،  حدغ تقي زاده، نامو ىاػ لشجف،ايخاج افذار

 ش.1331انتذارات فخزاف ركز، تيخاف، 
 ،زنجكي شػفانى) خاشخات سيج حدغ تقى زاده(،جاب اكؿ، انتذارات دمحم عمى ايخاج افذار

 .ـ(1544ش)1324عمسى،تيخاف، 
 ،ش 1344از نذخيات كتابخانو تيخاف،، 3مقاالت تقي زاده، جمج ايخاج افذار. 

 -و:الكتب الفارسي -
 4ادكرد بخاكف، تاريخ مصبػعات كأدبيات ايخاف در دكرة مذخكشت،، تخجسة دمحم عباس، )جمج ،

 ش.1301تيخاف،(، 0جمج
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  ،تقيداده مشازعو در انجيذو ك عسل/ حکايت مخد غخيب ك ديار غخب، في: اميخ رحيع خدتػ
 ش.1350قخبانی، معساػ تقى زاده،خانو كتاب كتاريخ ايخاف، 

  1335زاده،انقالب مذخكشيت ايخاف، بو كػشر عديد هللا عمي زاده،تيخاف،سيج حدغ تقي. 
  ميالني، مباحثی باب تاج دادكد دكست ايخاف )بحث در مػرد مجرنيتو در ايخاف(. عباس

 .1550ناشخاف بازتاب ، ساربخكکغ ، آلساف ، 
 گی سياست ك ركششفکخؽ؛ از افخاط تا اعتجاؿ/ گدارشی از زنج،عمی افتخارؽ ركزبيانی

سياسی ك فکخؽ سيج حدغ تقی زاده، بحث في:اميخ قخبانى، معساؽ تقی زاده، خانو کتاب ك 
 .ش1350تاريخ ايخانی، 

 في: اميخ        فخيبا رزيشو باؼ،تبخيد شيخ جياف كششى كو افكار تقى زاده را شكل داد
 .1350قخبانى، معسارػ تقى زاده،خانو كتاب كتاريخ ايخاف ، تيخاف ،

 ق. ؽ.1325، تيخاف، 4ى عديد،ايخاف درا پيمػؽ ، ج مرصفى عمسػت 
 اميخ قخبانىميخزاد بخكجخدػ، تقي زادة بو دنباؿ مجرف سازػ ركح جامعو ايخاف بػد، في : 

 .ش1350معساؽ تقی زاده، خانو کتاب ك تاريخ ايخانی، 
  ،مػركاف شػستخ ، تخجسة أبػ الحدغ مػسػؼ ، شيخاف ، مشذػرات صافي عمي شاه

 ش.1300
 -الكتب العربيو والمعربو: -

  4411،جامعة كاششصغ،1504-1434افذيغ مخاشي، تأميع ايخاف الثقافة كالدمصة كالجكلة. 

 -المقاالت والبحوث الفارسيو: -
 تاريخ معاصخ ايخاف، ابػ الحدشى  مشحر عمى، مذخكشو كرژيع پيمػؽ؛ پيػنجىا ك گددتيا ، 

 ـ(.4444ق(،) 1335، پاييد ك زمدتاف )12ك  11شساره 
  4-1جسذيج بيشاـ، تقيداده ك مدئمو تججد، مجمو ايخاف نامو ساؿ بيدت ك يکع، شساره ،

 ش.1342بيار ك تابدتاف 
 فػرمشامو    رليافتی ركششفکخانو بخاؽ تججد ك ىػيت ايخاف،،ركزنامو کاكه، حديغ آبادياف  

 .ش 1340ـ( 4441)بيار،41مصالعات ممی،شساره
 ،ك  41شساره   مجمة ايخاف نامو، ركزنامو کاكه ك امکاف تججيج حيات ايخاف، حديغ بيسشيار

 .ـ(4443ش)1344، بيار ك تابدتاف 44
  1325، باييد 3اف ششاسى، شساره عباس ميالنى، مجمة كاكه كمدألة تججد، مجمو ايخ. 

https://www.noormags.ir/view/fa/creator/147999
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/147999
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 ،بيار كتابدتاف، 23ك  24، مجمو ايخاف نامو، شساره کاكه بخليغ ك کاكه مػنيخدمحم عاصسى ،
 ش(.1333ـ )1554

  مدعػد كػىدتانى نداد، باستاف كخايى در محمو ىاػ كاكه، ايخانذيخ كفخنكدتاف،مجمو
 ش.1345مقاالت ياد، 

 -الرسائل واالطاريح الجامعيو: -
 Saeid Edalatnejad ،Rationalism and Modernity The Codification of 

the Rights of Religious Minorities in Iranian Law (1906 - 2004 ), A 
dissertation Doctor, The Department of History and Cultural Studies 
Institute for Islamic Studies, University Berlin,2009. 

 الموسوعات الفارسيو: -
  تيخاف، 10، 13، 14شخح حاؿ رجاؿ ايخاف در قخف ،  ش.1303ق، جمج سـػ
 ، مخکد تحكيقات رايانو اؽ قائسيو، اصفياف،  زنجگيشامو مذاىيخ ايخاف ك جياف، جمج سـػ

 ـ(.4411ش)1354
 المجالت الفارسية: -

  1544تذخيغ الثاني  13، 11كاكه. دكره ججيج، شساره. 
 ،1541كانػف الثاني 11، 1دكره ججيج ، شساره  كاكه، ساؿ شذع. 

  1512كانػف الثاني 40، 1كاكه، ساؿ يكع، دكره يكع ، شساره. 
  شساره ،  .1513،شباط 15-14كاكه، ساؿ دـك
  1512كانػف الثاني  40، 1كاكه، ساؿ يكع، شساره. 
 1544كانػف الثاني44، 32كاكه، دكره ججيج، شساره. 
  ،1541اذار  3، 11شساره كاكه، دكره ججيج، ساؿ شذع. 

  1544تذخيغ الثاني  02،31کاكه، شساره. 
  1544كانػف االكؿ  03،13کاكه، شساره . 
  1541كانػف الثاني 1،11کاكه، دكره ججيج، شساره. 
 1541اذار  3،11کاكه، دكره ججيج،شساره. 
  1541تذخيغ االكؿ  14،3کاكه، دكره ججيج،شساره . 
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  1541خيغ الثاني تذ 11،4کاكه، دكره ججيج، شساره. 
  اؽ از آثار عالمو  ، بخاؽ نسػنو1541كانػف االكؿ  11،14کاكه، دكره ججيج، شساره

 قدكيشی،ر.ک.بو 
  1541، 1کاكه،دكره ججيج،شساره. 


