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مسؤولیت محتوی ،استعمال کلمات و جمالت درین نوشته بدوش نویسندۀ مطلب میباشد

تأریخ10/06/2016 :

نوشته  :احمد فواد ارسال
ماستری در مطالعات تحلیل استخباراتی
ماستری در مطالعات امنیت ملی/منطقه ای
تمرکز در آسیای جنوبی/مرکزی/خلیج عرب/فارس

مواخذی مورد استفاده تحقیقی در ارتباط به بحث عالمانه محترم لمر و
محترم فضل الرحمن فضل در مورد خطابه ای "تعلیم دادن و تعلیم آموختن"
سید جمال الدین افغان در پنجشنبه  8نوامبر سال 1882
با عرض افتخار در وجود و زحمات استادان و محققان که در وبسایت وزین افغان جرمن آنالین مقاالت تحقیقی مستند تاریخی
و علمی مینویسند ،به شمول داکتر صاحب کاظم ،داکتر صاحب زمانی ،و دیگر بزرگواران ،باید عرض شود که تحقیق و
مقاالت اخیر محترم احسان لمر در مورد سید جمال الدین افغان یکی از نمونه های مقاالت برجسته در این وبسایت شمرده
میشود.
در ارتباط با نشر مقاله تحقیقی عالمانه ای محترم فضل الرحمن فضل توسط محترم احسان لمر در تائید تاریخ  ،جای بیانیه و
عنوان بیانیه سید جمال الدین افغان و مواخذ موجود ذیل خدمت محترم احسان لمر ،محترم فضل الرحمن فضل و خوانندگان
محترم وبسایت وزین افغان جرمن آنالین تقدیم میگردد .این مواخذ قابل دسترسی مجانی و به انگلیسی میباشند:
در مورد تاریخ و جای بیانیه:
در کتاب به زبان انگلیسی بنام "مشکالت و چلنج های در مقابل دین و اسالم  :یک مطالعه نهضت های اسالمی  ،شخصیت ها
 ،موضوعات و تمایل ها "  ،چاپ هندوستان  ،نوشته رفیع آبادی در صفحه  830نوشته شده است که سید جمال الدین افغان
این خطابه را در  8نومبر سال  1882میالدی در البرت هال شهر کلکته ارائه کرده است .شخص رفیع آبادی در همان کتاب
و در همان صفحه نوشته است که این خطابه سید جمال الدین افغانی در یک مجموعه مقاالت وی توسط عبدالغفار شهباز در
سال  1884جمع آوری و منتشر گردیده است .عنوان آن کتاب عبدالغفار شهباز " مقاالت جمالیه" تشریح شده است .کتاب
مذکور در لینک ذیل موجود است.
Sayed Jamalluddin Afghani- His life, contribution and Roll as a Modern Islamic Reformer
https://books.google.com/books?id=WRMZ4Q4yezAC&pg=PA816&source=gbs_toc_r&cad=4#v=onepage&q&f=false

در مورد تاریخ ،جای بیانیه و عنوان خطابه:
در یک مقاله بنام "جواب اسالم به امپریالیزم – نوشته های دینی و سیاسی سید جمال الدین افغان" نیکی کیدی نوشته است که سید
جمال الدین افغان این خطابه را در روز پنجشنبه  8نومبر سال  1882در البرت هال کلکته ارائه کرده است .نیکی کیدی عنوان
مقاله را در انگلیسی " تعلیم دادن و تعلیم گرفتن" ترجمه کرده است .این مقاله در لینک ذیل موجود است.

An Islamic Respense to Imperialism
http://www.aub.edu.lb/fas/cvsp/Documents/reading_selections/CVSP%20203/al-Afghani.pdf

د پاڼو شمیره :له  1تر1
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

