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  كلمة المجمع
  

اع أتباعهم يعبر عـن  الذي اختزنته مدرستهم وحفظه من الضي إن تراث أهل البيت^    
    مدرسة جامعة لشتى فروع المعرفة اإلسالمية.

وقد استطاعت هذه المدرسة أن تربي النفوس المستعدة لالغتـراف مـن هـذا المعـين،     
الرسالية، مسـتوعبين   البيت^  وتقدم لالُمة اإلسالمية كبار العلماء المحتذين لخُطى أهل

فكريــة مــن داخــل الحاضــرة اإلســالمية إثــارات وأســئلة شــتى المــذاهب واالتجاهــات ال
 .وخارجها، مقدمين لها أمتن األجوبة والحلول على مدى القرون المتتالية

ـ منطلقاً مـن مسـؤولياته الّتـي أخـذها علـى       وقد بادر المجمع العالمي ألهل البيت^
عاتقه ـ للدفاع عن حريم الرسالة وحقائقهـا الّتـي ضـبب عليهـا أربـاب الفـرق والمـذاهب         

̂   حاب االتجاهات المناوئة لإلسالم، مقتفياً خطـى أهـل  وأص وأتبـاع مدرسـتهم    البيـت
الرشيدة الّتي حرصت في الرد على التحديات المستمرة، وحاولـت أن تبقـى علـى الـدوام     

 عصر.  في خطّ المواجهة وبالمستوى المطلوب في كلّ

مضـمار  ال البيـت^ فـي هـذا     إن التجارب الّتي تختزّنهـا كتـب علمـاء مدرسـة أهـل     
فريدة في نوعها ; ألنّها ذات رصيد علمي يحـتكم الـى العقـل والبرهـان ويتجنّـب الهـوى       
والتعصب المذموم، ويخاطب العلماء والمفكرين مـن ذوي االختصـاص خطابـاً يستسـيغه     

 العقل وتتقبله الفطرة السليمة.
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 وقد حاول المجمع العالمي ألهل البيت^ أن يقدم لطالّب الحقيقة مرحلـة جديـدة  
من هذه التجارب الغنية من خالل مجموعة من البحوث والمؤلفـات الّتـي يقـوم بتصـنيفها     

الـذين أنعـم اهللا علـيهم     مـن  ، أو^البيـت   مؤلفون معاصرون من المنتمين لمدرسة أهـل 
باإللتحاق بهذه المدرسة الشريفة، فضالً عن قيـام المجمـع بنشـر وتحقيـق مـا يتـوخى فيـه        

لشيعة األعالم من القدامى أيضاً لتكـون هـذه المؤلفـات مـنهالً     الفائدة من مؤلفات علماء ا
عذباً للنفوس الطالبة للحق، لتنفتح على الحقائق الّتي تقدمها مدرسة أهـل البيـت الرسـالية    
للعالم أجمع، في عصـر تتكامـل فيـه العقـول وتتواصـل النفـوس واألرواح بشـكل سـريع         

 وفريد.

الشـيخ مرتضـى    م ةالعّال  آيـة اهللا  لمؤلّـف الشـهيد  ونبتهل إلـى اهللا تعـالى بـأن يتغمـد ا    
بواسـع رحمتـه ويسـكنه فسـيح جناتـه لتأليفـه هـذا الكتـاب القـيم، ونتقـدم            &المطهري

 بجزيل الشكر للمحقق الفاضل والمؤرخ اإلسالمي الشيخ محمد هادي اليوسفي الغـروي، 
 .اإلخوة الذين ساهموا في إخراجه لكلّّ و

نكون قد قدمنا ما استطعنا من جهد أداًء لبعض ما علينا تجاه وكلّنا أمل ورجاء بأن 
رسالة ربنا العظيم الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كلّه وكفى 

  .باهللا شهيداً
  

  ^المجمع العالمي ألهل البيت                                           

  المعاونية الثقافية                                                    
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 بین یدي الكتاب
 

هــ) بعـد أن قـام طاغيـة      ١٣٨٣كنت بمدرسة الصدر في النجـف األشـرف عـام (   
وكـان مـن نتـائج ثورتـه قـانون      » الثورة البيضاء للشاه والشـعب «اك بما أسماه إيران إذّ
إذ ’وأعظم ما فيه بنود تخـالف نـصّ رسـول اهللا    »سرةقانون حمایة األُ «بعنوان 

 .»الطالق بید من أخذ بالساق«قال: 

ووقع إلي هناك ـ من قادم كريم من إيران ـ أعداد مجلة مصـورة فارسـية خاصـة      
وفيهـا مقـاالت للمرحـوم اُألسـتاذ الشـهيد      » زن روز = المـرأة العصـرية  «بالمرأة باسـم  

ينتقـد فيهـا هـذا القـانون المخـالف       +الخراسـاني  العالّمة الشيخ مرتضى المطهـري 
 لشريعة اهللا تعالى.

فسألنا المشايخ يوم ذاك عنه فقالوا فيـه: إنّـه مـن األفـراد البـارزين مـن مجتهـدي        
اة أُسـتاذه تقبـل   ـد وفـ ـوبعـ  +ن البروجـردي ـة اهللا السـيد حسيـ  ـذة المرحوم آيـتالم

في الفلسفة اإلسالمية وغيرها وكـان  طهران  في» اإللهيات = الشريعة«التدريس بكلية 
من فروع التاريخ اإلسالمي المقرر تدريسه في هذه الكلية   في إيـران دروس بعنـوان   

  .»اإلسالم وإيران«
كان النظام السابق الال إسالمي يقصد من وراء ذلك تقريـر مـا يقدمـه اإليرانيـون     

يكون قاصداً لتقريـر   من خدمات وجهود فكرية وعلمية، وغيرها لإلسالم أكثر من أن
معطيات اإلسالم للمسـلمين فـي إيـران! أي كـان قاصـداً بـذلك خدمـة قوميـة وطنيـة          

 لتاريخ إيران أكثر من أن يكون قاصداً بذلك تقريراً لتاريخ اإلسالم ومعطياته وآثاره!

لدحض ذلك الى ثلّـة مـن المهندسـين     +فعمد المرحوم اُألستاذ الشيخ الشهيد
ا ندوة باسمهم استمرت قائمة أكثر مـن أربعـة عشـر عامـاً، ألقـى      المؤمنين حيث أقامو

 ».اإلسالم والقوميات«فيها اُألستاذ الشهيد الفصل األول من هذا الكتاب بعنوان 
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» نـدوة المهندسـين اإلسـالمية   «وفي سبيل المساعي الفكرية اإلسالمية الى جانب 
لـف فيهـا الفصـلين الثــاني    فــألقى اُألسـتاذ المؤ » حسـينية إرشـاد  «بنيـت مؤسسـة باسـم    

والثالث ضمن محاضرات ست، وكانت تسجل هذه المحاضرات بمسجالت الصوت 
 كثير من مدن إيران. وتتناقلها أيدي الطالب الشباب في» الكاسيت«

ثم تقدم إليه جماعة أن يجمع هذه الفصـول ويـدونها ويكملهـا ويصـنّفها ويعيـد      
تاب بمسـاعدة بعـض اإلسـالميين فـي الرقابـة      النظر فيها ويسمح لهم بطبعها. وطبع الك

الحكومية على المطبوعات، فتصدت المجلة المجوسية التي كانت تصدر يومئـذ فـي   
للتهجم على الكتاب ومؤلّفه الكريم باسم النقد، وسبب هـذا  » هوخست«طهران باسم 

ه الثالثة في عرقلة إعادة طبع الكتاب للمرة الثانية، وإن طبع بعد ذلك. والكتاب بفصول
 يحاول اإلجابة على أسئلة ثالثة:

ـ اعتنقت اإلسالم أُمم كثيرة اعتقدت به ودخلت في خدمته وسعت فـي سـبيل     ١
نشره وتنفيذ تعاليمه وإرشاداته وساهمت فـي إقامـة حضـارات إسـالمية عظيمـة. فمـا       

ن حظّنا ـ نحن اإليرانيين ـ من هذه الخدمات لهذا الدين الحنيف؟ ومـاهي منزلـة إيـرا     
على هذا الصعيد؟ فهل أنّها حازت قصب السبق في هـذا الميـدان؟ أم مـاذا؟ ثـم مـاذا      

 كانت دوافع اإليرانيين الى ذلك؟
ـ دخل اإلسالم الى إيران منذ أربعة عشر قرناً، فما هي التغييرات التي أوجـدها    ٢

ن في هذه البالد؟ وفي أي جهة كانت تلك التغييرات؟ فما الذي منحـه اإلسـالم إليـرا   
وما الذي أخذه منها؟ وهل كان دخول اإلسالم الى إيران موهبة إلهية أم فاجعة! كمـا  

 ؟يصورها بعض العنصريين
والمسلمون يشـكّلون   %٢ـ ال تبلغ النسبة المئوية لغير المسلمين في إيران سوى   ٣

م هؤالء يعتقدون باإلسالم ديناً، ويحبون إيران وطناً، ولـذلك فهـ   % ٩٨بقية النسبة أي 
يودون أن يدركوا بوضـوح تلـك المسـائل التـي تـرتبط باإلسـالم والـوطن والقوميـة.         
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وبعبارة أُخرى: أن لنا أحاسيس دينية وأُخرى وطنية وقومية، فهـل هنـاك تنـاقض بـين     
 هذين اإلحساسين أو ال؟

ويقول اُألستاذ المؤلّف عن كتابه في مقدمته: مع أن الضرورة كانت تفرض على 
مسلمين القيام بدراسة وتحليل هذه المسـائل وإيضـاحها لشـباب الجيـل،     المفكرين ال

النوع في موضوعه، ولـم يقـدم غيـري أحـد علـى       فإن هذا الكتاب هو األول من هذا
إقتحام هذا الميدان، مع توفّر أرضية التحقيق في هذه المسائل. وأقول بقيـام الضـرورة   

هم في هذه المسـائل إمـا لـم يكـن لهـم      في ذلك نظراً الى أن أكثر الذين أجروا أقالم
اإلطّالع الكافي على جوانب الموضوع، أو كان دافعهم إليها شنشـنة سـوى التحقيـق،    
فقد إطّلعت أثناء مطالعاتي في هذا الموضـوع علـى أن التحريفـات كانـت أكثـر ممـا       
 كنت أتصوره، وأن هنـاك سـعياً حثيثـاً لتصـوير العالقـات بـين اإلسـالم وإيـران علـى         
خالف الواقع والحقيقة، وقـد حـدثت فـي إيـران حركـات وقعـت مستمسـكاً لـبعض         

وغيرهم، مما جرأهم على أن يصوروها بعنوان رد الفعل » المستشرقين«المغرضين من 
اإليراني أمام اإلسالم، كالفارسية والشعوبية وحتى التصوف، بل وحتـى التشـيع، كمـا    

ر المقاومة السـلبية أمـام اإلسـالم مـن أمثـال      صوروا بعض الشخصيات الفارسية بمظاه
الحكــيم اإليرانــي أبــي القاســم الفردوســي والفيلســوف الكبيــر الشــيخ شــهاب الــدين 

 ».شيخ اإلشراق«السهروردي المعروف بلقب 

وهذا الكتاب خير إجابة مفيـدة لـرد جميـع هـذه الشـبهات واإلفتـراءات والـتّهم،        
أنّهـا  «إيـران تشـكّل مفخـرة لإلسـالم وإليـران:      ال العالقات بين اإلسـالم و  وإثبات أن

الدين بما فيه من إنسانية فذّة وعطاء خالد اسـتطاع   مفخرة لإلسالم ألنّها تثبت أن هذا
نفسـه. وأنّهـا مفخـرة     أن يجذب الى نفسه أُمـة متمدنـة مثقّفـة متفكّـرة ويصـهرها فـي      

حقيقـة والثقافـة والمرونـة    مـا فيهـا مـن روح حـب ال    بإليران ألنّها تثبت أن هذه اُألمة 
ق، كانت أسبق اُألمم الى الخضوع لحقيقة اإلسالم، بل والى ـر الحـوعدم التعصّب لغي

 ».التضحية والفداء في سبيله
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ولقد حاول المحتالون من مغرضي المستشرقين أن يستغلّوا  إقبال المسـلمين فـي   
ن أبنـاء اإلمـام   وإنتسـاب األئمـة مـ    ^إيران على إعتنـاق مـذهب أئمـة أهـل البيـت     

بــن    ×الحســين بــن علــي ــدين علــي ــق أُم اإلمــام زيــن العاب الــى الفــرس عــن طري
خروجـاً  ^ ، فادعوا أن اإليرانيين  إنّما دخلوا الـى مـذهب أهـل البيـت    ×الحسين

عن اإلسالم ومروقاً عن الدين، إرتداداً الى جاهليتهم المجوسية! وجعلوا من أُم اإلمام 
 اً على ادعائهم هذا!برهان ×زين العابدين

 وانخذع بحيل هؤالء المستشرقين االستعماريين فريقان:
فريق في غير إيران من متجـددي المثقفـين المسـلمين، حيـث صـدقوا بمـا لفّقـه        
أُولئك المبطلـون وراحـوا يكيلـون الـتّهم واإلفتـراءات علـى إخـوانهم المسـلمين فـي          

لتاريخ اإلسالمي، كفجـر اإلسـالم   إيران، في كتب توصف بأنّها دراسات في تحليل ا
 وضحاه وغيرهما.

داخل إيران أيضاً من متجددي المثقفين العنصريين الالإسالميين، في آخروفريق
حيث رفعوا عقيرتهم، على عهد البهلوي يقولون: أجل، إن أسالفنا اإليرانيين وجـدوا  

هم مـن المسـلمين   أن أحسن السبل للوصول الى االستقالل والتحرر عن العرب وغيـر 
هو أن يطلبوا استقاللهم السياسـي علـى أسـاس اسـتقالل مـذهبي طـائفي فلجـأوا الـى         

 ، دون أن يكون هو الهدف األساس! مذهب التشيع
ى اُألستاذ الشهيد في كتابه القيها تصدمات وردم. وقـد أجهـد   ــولنقد هذه التوه

ب واستنباط النظـرات الصـائبة   في سبيل تأليف وتنسيق أبحاث الكتاـ ال ريب  ـ ه  ـنفس
من خالل المصادر المعتمد عليها. وهو يضم بين دفّتيـه عـدة أبحـاث تحقيقيـة ضـافية      

 حول حقيقة اُألمة اإليرانية وتأثير العوامل الدينية والثقافية وغيرها في صياغة اُألمة.
لخامسة من الكتاب وطبع في عددين من السنة ا» التشيع«أن عربتُ فصل سبقوقد

الصادرة من مدينة قم المقدسة، ورغّب اُألستاذ الشهيد في تعريب » الهادي«من مجلّة 
ى بلغـت منتصـف الكتـاب فانتصـرت الثـورة      ـــ تعريب حتالالكتاب كلّه، فأخذت في 
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اإلسالمية المباركة، وعرف اُألستاذ فيها عضواً  كبيراً بل أكبر أعضـاء مجلـس الثـورة    
 .+ئد السيد الخمينيبطلب من اإلمام القا

الهين على المستعمرين أن يروا رجال هذه الثورة اإلسالمية المظفرة منولم يكن
مستمرين في سبيل توطيد دعـائم ديـن اهللا بـين عبـاده، فـدفعوا بعمالئهـم الـى اغتيـال         

حيـث  + المطهـري  مرتضـى  هؤالء األبطال، وفي مقـدمتهم الشـهيد اُألسـتاذ الشـيخ    
لمة من ليالي شهر جمادى اُألولى أي بعد نحو من ثالثة أشهر عقب اُغتيل في ليلة مظ

انتصار الثورة المباركـة. فتغمـده اهللا برحمتـه وأسـكنه الفسـيح مـن جنّتـه وحشـره مـع          
 الشهداء والصديقين، وحسن أُولئك رفيقاً.

ن خـدمات اإليـرانيين   ـاب عـ ـب الكتـ ـكان قد كت +ف الشهيدـا أن المؤلـوبم
ر خدمـة  ـي أكبـ ـى هـ ـقيام هذه اُألمة بهذه الثورة اإلسالمية المباركة التـ ل ـلإلسالم قب

قُدمت لإلسالم في هذا العصر، لذلك ال يجد القارئ الكريم في هذا الكتاب شيئاً عن 
هذه الخدمة العظمى. وحاولتُ أن أسد هذا الفراغ في هذه المقدمة للكتاب ولو بأقلّ 

سد به هذا الفراغ ما قاله قرين المؤلّف، شـهيد العلـم   الواجب، فرأيت أن أنسب مقال ن
في رسالته الى علماء لبنان عن خدمة هذا الشعب المسـلم  + واإلسالم اإلمام الصدر

 لإلسالم بهذه الثورة العظيمة، إذ كتب يقول:

وقد استطاع الشعب اإليراني المسـلم أن يشـكّل القاعـدة الكبـرى لهـذا الـرفض       «
ن الباطل واإلصرار على التعلّـق بدولـة األنبيـاء واألئمـة دولـة      رفض كل ألوا«البطولي 

والثبات الصامد على طريق دولة األنبياء واألئمة والصـديقين، باعتبـاره   » الحق والعدل
(الشعب اإليراني المسلم) الجزء األكثر إلتحاماً مع المرجعية الدينيـة وأُسسـها الدينيـة    

 والمذهبية.
للمرجعية الصالحة التي  لرشيدة ـ بفضل القيادة الحكيمة وقد بلغت هذه القاعدة ا

والسياسي الرشيد، من خالل   )١(ظلّه)ام الخميني(دامـدها اإلمـجس ـ قمة وعيها الرسالي
اومتها الشجاعة لفرعون إيران الحديث، حتـى  صراعها المرير مع طواغيت الكفر، ومق

                                                           
 ال ننسى أن هذا البيان من المرحوم الشهيد الصدر+ كان بعيد انتصار الثورة اإلسالمية.)  ١(
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استطاعت أن تلحق به وبكل ما يمثله من قوى االستعمار الكافر أكبر هزيمة يمنى بهـا  
 المستعمر الكافر في عالمنا اإلسالمي.

وكان من الطبيعي  أن يـزداد الشـعب اإليرانـي المسـلم إيمانـاً برسـالته التاريخيـة        
م هو قَدره العظيم، ألن باإلسالم، وبـزخم المرجعيـة التـي    العظيمة، وشعوراً بأن اإلسال

ل ـر أثقـ ـبناها اإلسالم، وبالخميني القائد، استطاع (الشعب اإليرانـي المسـلم) أن يكسـ   
القيود، ويحطّم عـن معصـميه تلـك السالسـل الهائلـة! فلـم يعـد اإلسـالم هـو الرسـالة           

ان، التـي اسـتطاعت أن تكتـب    فحسب، بل هو أيضاً المنقذ والقوة الوحيدة فـي الميـد  
 النصر لهذا الشعب العظيم.

ومــن هنــا كــان طــرح المرجعيــة الرشــيدة للجمهوريــة اإلســالمية شــعاراً وهــدفاً  
تعبيراً حياً عن ضـمير اُألمـة وتتويجـاً لنضـالها بالنتيجـة الطبيعيـة، وضـماناً        وةً، ــوحقيق

 .الستمرار هذا الشعب في طريق النصر الذي شقّه له اإلسالم
والشعب اإليراني العظيم بحمله لهذا المنار، وممارسته مسؤوليته في تجسيد هـذه  
الفكرة وبناء الجمهورية اإلسالمية يطرح نفسه ال  كشعب يحاول بناء نفسـه فحسـب،   
بل كقاعدة لإلشعاع على العالم اإلسالمي وعلى العالم كلّه، في لحظـات عصـيبة مـن    

كلّ شعوب العالم اإلسالمي الـى المنقـذ مـن هيمنـة     تاريخ هذه اإلنسانيه، يتلفّت فيها 
اإلنسان اُألوربـي والغربـي وحضـارته المسـتغلة، ويتحسـس فيهـا كـلّ شـعوب العـالم          

 بالحاجة الى رسالة تضع حداً الستغالل اإلنسان لإلنسان.
على هذا األساس يقـوم الشـعب اإليرانـي المسـلم، فـي هـذه اللّحظـات الزاخـرة         

بمعاني البطولة والجهاد، والمفعمة بمعاني النصر وإرادة التغيير. يقوم  بالتاريخ، والغنية
هذا الشعب بدوره التاريخي، فيضع ألول مـرة فـي تـاريخ اإلسـالم الحـديث دسـتوراً       

 للجمهورية اإلسالمية، ويصمم على أن يجسد هذا الدستور في تجربة رائعة ورائدة.
وزعـزع مقاييسـه الماديـة بقيمـه التـي      وكما هزّ هذا الشعب العظيم ضـمير العـالم   

ر اإلنسانية المضلّلة ووجدان الماليين ـزّ ضميـك يهــجسدها في مرحلة المبارزة، كذل
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المعذّبين، ويغمر العالم بنور جديـد هـو نـور اإلسـالم، الـذي حجبـه اإلنسـان الغربـي         
يه الثقافي وعمالؤه المثقفون، وبذلوا كلّ وسائلهم ـ من االحتالل العسكري الى التشو 

والتحريف العقائدي ـ في سبيل إبعاد العالم اإلسالمي عـن هـذا النـور، لكـي يضـمنوا       
 ألنفسهم السيطرة عليه ويفرضوا عليه التبعية.

إن اإلسالم الذي حجزه االسـتعمار عسـكرياً وسياسـياً فـي قمقـم، ليصـبغ العـالم        
كـان زلـزاالً علـى    اإلسالمي بما شـاء مـن ألـوان، قـد انطلـق مـن قمقمـه فـي إيـران، ف         

الظالمين، ومثالً أعلى في بناء الشعب المجاهد والمضحي، وسيفاً مصـلتاً علـى الطغـاة    
 ومصالح االستعمار، وقاعدةً لبناء اُألمة من جديد.

ولم يبرهن اإلمـام الخمينـي بإطالقـه لإلسـالم مـن القمقـم علـى قدرتـه الفائقـة،          
على ضـخامة الجنايـة التـي يمارسـها     وبطولة الشعب اإليراني فحسب، بل برهن أيضاً 

كلّ من يساهم في حجز اإلسالم في القمقم وتجميد طاقاته الهائلـة البنّـاءة، وإبعادهـا    
 عن مجال البناء الحضاري لهذه اُألمة.

وهذا النور الجديد الذي قدر للشعب اإليراني أن يحمله الى العالم سوف يعـري  
الم زوراً، بـنفس الدرجـة التـي يـدين بهـا      أيضاً تلك األنظمة التـي حملـت اسـم اإلسـ    

 .)٢(»األنظمة التي رفضت اإلسالم
 لهذه التصريحات الخطيرة التي كانت كما يقول: +ومنذ إطالق اإلمام الصدر

تعرى األنظمة التي حملـت اسـم اإلسـالم زوراً بـنفس الدرجـة التـي تـدين بهـا         «
منـذ ذلـك الحـين اشـفقت عليـه نفـوس المـؤمنين مـن         » إلسالماألنظمة التي رفضت ا

سطوة طاغوت العراق، وبالفعل قد وقع المحذور وألقي القبض على اإلمام وأشخصـه  
من النجف األشرف الى بغداد، ولكنّه هابـه هـذه المـرة فـرده بعـد مـدة الـى النجـف         

  ليـه بالتنـازل   ي داره تحت حراسـة مشـددة، وبعـد الضـغط ع    ـــزه فــرف واحتجــاألش
  عن موقفه هذا وإبائه أشخصه الى بغداد ثانيةً، ورده هذه المـرة دون أن يهابـه، ولكنّـه    

                                                           
 .١٨ـ  ١٤)   اللّمحة الفقهية: ٢(
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 محمد هادي اليوسفي الغروي ـ قم المقدسة
 هـ  . ق ١٤٣٠/  ٩/ ١٢               
 هـ  . ش ١٣٨٨/  ٦/  ١٠                     

 

المفكّرة الكاتبة بنت الهدى ـ شـهيدان مضـرجان بـدمائهما! جزاهمـا اهللا عـن       ـ وأُخته  
 اإلسالم والمسلمين خير جزاء الشهداء والصديقين.

ـ اإلقتـداء باإلمـام القائـد السـيد روح اهللا        وال ريب أنّه كان يريـد ـ بموقفـه هـذا     
ه في العراق الجريح نحو تحقيق الجمهورية ـادة شعبـــي قيـ، ف+الموسوي الخميني

اإلسالمية هناك. واهللا هو المسؤول أن يحقّق أمل هذا الشهيد العظيم فيمن يقتفي أثره 
  بعده من علماء المسلمين والمفكرين. وما ذلك على اهللا بعزيز.

كان هذا هو التقـديم الـذي قدمتـه للكتـاب حـين طبعـه األول ضـمن منشـورات         
الشـيخ محمـد علـي التسـخيري، يـوم       العّالم ةمنظّمة اإلعالم اإلسالمي بـإدارة أخينـا   

بعثني المرحوم الشهيد الشيخ علي القدوسي المدعي العام لمحاكم الثورة اإلسـالمية،  
مدينة دزفول، في أوائل سنوات الحرب العراقيـة  قاضياً لمحكمة الثورة اإلسالمية في 

، ومر بي أخي الشيخ محمد سعيد النعمـاني وأنعـم   اإليرانية على الجمهورية اإلسالمية
 العّالم ة لي بنشر الكتاب ضمن منشورات منظّمة اإلعالم اإلسـالمي بإشـراف الشـيخ   

  التسخيري.
  تصرفات أحياناً.ثم طُبع الكتاب عدة طبعات في إيران ولبنان مع بعض ال

ة في المعاونيـة الثقافيـة للمجمـع العـالمي ألهـل البيـت^       ادواليوم تعلّقت اإلر
الطلــب، فكــان هــذا الجهــد بفرحبــت بإعــادة طباعــة الكتــاب بإشــرافي وتصــحيحي، 

المبذول. شاكراً لكل اإلخوة الذين ساهموا في إخـراج هـذا الجهـد إلـى النـور، واهللا      
 ولي اُألمور.



 

 مقّدمة المؤلّف
 

وهذا العدد يعتقـد باإلسـالم بعنـوان     )٣(منا ـ نحن اإليرانيين ـ مسلمون   % ٩٨هناك 
ك أنّه دين وإيمان، ويحب إيران بعنوان أنّها مسقط رأسه. ولذلك فـنحن نـود أن نـدر   

بوضوح تلك المسائل التي ترتبط بإيماننا واعتقادنا من ناحيـة، وبمسـقط رأسـنا الـذي     
 نحبه من ناحية أُخرى. وهذه المسائل تتلخّص في مسائل ثالث:

ـ إن لنا أحساسيس دينية، وأحاسيس أرضية، فهل أن لنا ـ بهذين اإلحساسين ـ     ١
 هذين اإلحساسين؟ إحساسين متضادين؟ أوليس هناك  تضاد وتناقض بين

ـ لقد دخل اإلسالم الى وطننا منذ أربعة عشـر قرنـاً مـن الزمـان، فيـاترى مـاهي         ٢
ــك       ــت تل ــة كان ــي أي ناحي ــذا؟ وف ــا ه ــي وطنن ــالم ف ــدها اإلس ــي  أوج ــرات الت التغيي
التحوالت؟ فماذا أخذ اإلسالم من إيران؟ وماذا أعطاها؟ وهـل كـان دخـول اإلسـالم     

 فاجعة؟ الى إيران موهبة إلهية؟ أم
ـ لقد اعتنق اإلسالم أمم كثيرة اعتقدوا به ودخلوا في خدمته وسعوا فـي سـبيل     ٣

نشره وتطبيق تعاليمه، وشاركوا في المساعي من أجل إقامة حضارة إسـالمية عظيمـة.   
فياترى ما حظّنا نحن اإليرانيين من هذه الخدمات لهذا الدين الحنيف؟ ومـاهي منزلـة   

هل أنّها حازت قصب السبق فـي هـذا المجـال؟ أم مـاذا؟ ثـم      إيران في هذه الناحية؟ ف
 ماذا كانت دوافع اإليرانيين في ذلك؟

أنا أرى أن هذه األسئلة الثالثة هي عمدة األسئلة في باب المسائل المشتركة بـين  
 اإلسالم وإيران.

 والكتاب الحاضر يشتمل على فصول ثالثة:
 ـ اإلسالم والقومية. ١

                                                           
 )  وفقاً لإلحصائيات الرسمية.٣(
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 إليران. ـ معطيات اإلسالم ٢
 ـ خدمات اإليرانيين لإلسالم والمعارف اإلسالمية. ٣

 وهذه الفصول الثالثة على التوالي تجيب على تلك األسئلة الثالثة.
هذا، وإن الكتاب في األصل بفصوله الثالثة تفصـيل وتكميـل لعـدة محاضـرات     

 ألقيتها قبل أعوام:
 . هـ ١٣٨٨محرم  عام فالفصل األول: تفصيل لمحاضرات ثالث ألقيتها في ال

والفصل الثاني والثالث: تفصيل لستّ محاضرات ألقيتها في شهر صفر من السـنّة  
 ».معطيات اإلسالم لإليرانيين وخدمات اإليرانيين لإلسالم«نفسها، بعنوان: 

ولم أر بين خطاباتي التي ألقيتها في مدة إقامتي في طهران أي خطاب يقع موقـع  
أكثر من هذه الخطابات، وخصوصاً منها هذه الخطابات الستّة التـي  اإلقبال واإللتفات 

ألقيتها تحت العنوان اآلنف الذكر. فكان الكثير من طهـران وسـاير البلـدان يراجعوننـا     
لذلك، وكانت األشـرطة الصـوتية تسـجل بكثـرة وتـوزّع، وخصوصـاً مـن قبـل طبقـة          

 طالب الجامعات والمعاهد، ومن سائر الطبقات أيضاً.
لم يكن هذا اإلقبال والعناية لميزة خاصة في تلك الخطابات، وإنّما هما لعاطفـة  و

 اإليرانيين الطبيعية بالنسبة الى المسائل المشتركة بين اإلسالم وإيران.
طّالعي أقول آسفاً: مع إن الضرورة قاضية بلـزوم تحليـل هـذه المسـائل     اوحسب 

الطبقـات وبالخصـوص فـي متنـاول     وتوضيحها مهما أمكن، وجعلها في متناول كافـة  
شباب الجيل... مع ذلك فإن هذا الكتاب هو األول من هذا النوع فـي موضـوعه، ولـم    
يقدم أحد قبلي على ذلك. وإن أرضية البحـث والتحقيـق فـي هـذه المسـائل متـوفّرة،       
وإذا عزم باحث على العمل في سبيل البحث الوافي في جميع المسائل المشتركة بين 

وإيـران، السـتغرق بحثهـا عـدة مجلّـدات ضـخام. ولـي أمـل أن يكـون هــذا           اإلسـالم 
أن يؤدوا هذا الموضوع حقّه الوقت أكثر علىفرصة من لهمفاتحة تبعث الذينالكتاب

 أحسن من هذا.
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وبما أن أغلب الذين أَجروا أقالمهم فـي هـذه المسـائل المشـتركة بـين اإلسـالم       
الكـافي علـى جوانـب الموضـوع، أو كـان مـا يبعـثهم        وإيران، إما لم يكن له اإلطّالع 

على البحث دافع آخر غير التحقيـق... لـذلك فـإن هـذه المسـائل لـم تُطـرح الـى اآلن         
كلّما طالعت في هـذا الموضـوع     بصورة صحيحة، مع مالها من األرضية الواضحة. أنا

الفخـر،  أكثر فأكثر التفـتّ أكثـر مـن ذي قبـل الـى أن هـذا البحـث ممـا يبعـث علـى           
لإلسالم وإيران كليهما! أما أنّه يبعث على الفخر لإلسالم: فألنّه يثبـت أن هـذا الـدين    

اسـتطاع أن يجتـذب الـى نفسـه أُمـة متحضّـرة       »إنسانية فـذّة وعطـاء خالـد   «بما فيه من 
متمدنة مثقّفة مفكّرة، بل وأن يصهرها في نفسه. وأما أنّه مفخـرة إليـران: فألنّـه يثبـت     

اُألمة بما فيهـا مـن روح حـب الحقيقـة والثقافـة، بمـا هـي عليـه مـن المرونـة           أن هذه 
والوجدان وعدم التعصّب، كانت أسبق أُمة الى الخضوع للحقيقة المتمثلّة باإلسـالم ـ    

 بل والى التضحية والفداء في سبيلها ـ .

وممـا الحظتــه أيضــاً ضـمن مطالعــاتي فــي الموضـوع، هــو: أن التحريفــات التــي    
قت حول هـذا الموضـوع أكثـر ممـا كنـت أتصـور، وأن السـعي حثيـث لتصـوير          تحقّ

 العالقات بين اإلسالم وإيران  على خالف الواقع والحقيقة.

ن مـن  ـض المغرضيـ ـــ اً لبعـــ فقد حدثت فـي إيـران حـوادث أصـبحت مستمسك    
ل ورد الفعـ » المقاومـة «المستشرقين وغيرهم، مما جرأهم على أن يصوروها بعنـاوين:  

اإليراني المخالف أمام اإلسالم. وذلك من قبيل الحركـات الشـعوبية، والتصـوف. بـل     
وحتّى التشيع... كما صوروا بعض الشخصيات الفارسية بمظاهر هذه المقاومة السـلبية  
من أمثال الحكيم اإليراني العظيم أبي القاسم الفردوسـي، والفيلسـوف الكبيـر الشـيخ     

 ».شيخ اإلشراق«عروف بلقب شهاب الدين السهروردي الم

وباستطاعة مباحث هذا الكتاب أن تكون إجابة مفيدة على جميع هـذه المسـائل.   
وقد كنت أحببت أن أبحث حول أفكار الفردوسي وشيخ اإلشراق بحثاً مستقالً أُحلّل 
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فيه أفكارهم حول هذا الموضوع، ولكن لم يكن يتّفق ذلك مع مـا كنـت قـد عنونـت     
ة، وكان ذلك بحاجة الى فرصة أكثر وبحث أوسع. وقد بحثنا حول به بحثي في البداي

اللّغة، ومذهب التشيع، في الفصل األول من الكتاب بصورة مختصرة من هذه الناحية. 
أُخرى من هذا القبيل بحثنا حولها في طي الكتاب على مسائل وسيقف القارئ الكريم

 من هذه الناحية أيضاً.
به المحقّقون المخلصون للحقيقة بعـد مطـالعتهم للكتـاب،    وسنستفيد مما يذكّرنا 

 ونفيد منها القراء الكرام في الطبعات اآلتية إن شاء اهللا تعالى.
 

 مرتضى المطهري
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 تمھید
هذه األيـام التـي أصـبحت فيهـا العالقـات بـين اُألمـم المختلفـة ومصـادماتها           في

حديث كلّ صباح، أصبحت مسألة القوميـة وعناصـرها البنّـاءة، وحـدودها وثغورهـا،      
 هي إحدى تلك المسائل، بل لعلّها من أهمها.

أُمم كثيرة هي أكثر من خمسين وفي هذه العشرات من األعوام األخيرة، تشكّلت
ة وجدت اسمها وشكلها وصورتها وعنوانها بـين اُألمـم. وبـأزاء هـذا، إن تكـن قـد       أُم

انتهت أُمة، فقد انقسمت أُمم ودول الى قسمين أو أكثر، وأخذ كلّ قسم منهـا وِجهتـه   
في الحياة. وتغير مـن أُمـم أُخـرى محتواهـا بمـا لهـا مـن الخصـائص الفكريـة الدينيـة           

نظام فكري واجتماعي، الى نظام آخر مخالف لنظامـه   والجغرافية المعينة وبما لها من
السابق تماماً.وكان يصاحب ويواكب جميع هذه التغييرات أعوام وسنين من المقاومة 
والمساعي، والدماء واألضاحي، وكانت تستغرق مقداراً كثيراً من الوقت والقوى فـي  

 راً  أو كبيراً.طريقها الى الوجود، وكان لها كثير من الفداء والقربان، إن صغي

فهل أن اُألمم التي وجدت في هذه المدة لم يكن لهـا وجـود قبـل ذلـك؟ أو لـم      
تكن تلك اُألمم التي قد تفككّت وتحلّلت اسماً، أصيلة مسـتقرة قائمـة علـى قـدميها؟     
وهذه اُألمم التي قد غيرت من أنظمتها، هل هـي نفـس تلـك اُألمـم مـن ذي قبـل؟ أم       

مم حتى وإن كانت قد احتفظت بكثير من خصائصها كاللغـة  ليست هي نفس تلك اُأل
رى أن أكثر المسائل السياسية واالجتماعية ـن نـم نحـوالعنصر والحدود الجغرافية؟! ث

وأن  أُطـر مصـالح اُألمـة ومنافعهـا،    يـوفـ ةـقوميـ  رـأُطـ فـي ونـوم إنّما تعنـاليوالعسكرية
 النـاس،  ة رواجاً وذيوعـاً وإقبـاالً بـين   ن أكثر المدارس الفكريـت مـالقومية قد أصبح

كانت في األصل تخالف الصبغة  أن األيديولوجيات االجتماعية والسياسية التيوحتى
 القومية، إذا تبنّت حركة أو نهضة أو ثورة، صبغتها بصبغة قومية وطنية أو عنصرية.
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نّنـا وإن لـم   وإن مسألة القومية بالنسبة لنا نحـن اإليـرانيين أيضـاً حـديث اليـوم. فإ     
أن في مفهوم كلّ فرد منّـا عـن    إّال يصبح وطننا في معرض تعد أو هجوم أجنبي اآلن، 

القومية اإليرانية اختالفاً كثيراً، بل قد يصل أحياناً الى التناقض والتضـاد. فـإن لنـا اآلن    
فكري ديني واجتماعي وثقافي يرتبط بهذه األربعة عشر قرنـاً مـن    أحدھما: ؛عنصرين

عنصر أسالفي يرتبط بما قبل هـذه القـرون األخيـرة: فـنحن      واآلخ ر:ريخ اإلسالم، تا
نرتبط من حيث العروق والجذور الطبيعيـة والعنصـريه بـاألقوام واُألمـم اآلريـة، ومـن       
حيث البناء الفكري والثقافي والنظام االجتماعي باإلسـالم، الـذي جـاء مـن قبـل غيـر       

األصالة فـي تعريـف اُألمـة للعنصـر والـدم، كانـت       العنصر اآلري. فإن تقرر أن تكون 
وإذا أعطينـا األولويـة فـي تعريـف اُألمـة لعنصـر النظـام االجتمـاعي          ؛القومية هنا شيئاً

مسـتقبل   والفكري الممتد طوال هذه القرون األربعة عشر اإلسالمية، كانت سيرتنا في
تعيـين   يكـون األسـاس فـي   أُمتنا وقومنا شيئاً آخر على خـالف مـا سـبق. إذا تقـرر أن     

حدود اُألمة اإليرانية: هو العنصر اآلري،كانت النتيجة في نهاية الشوط اإلقتـراب مـن   
العالم الغربي، وكان لهذا اإلقتراب في سيرتنا القومية والسياسية تبعات وآثار أخطرها 

  ، االنقطــاع عــن اُألمــم المســلمة المجــاورة غيــر اآلريــة، واالرتبــاط بأُوروبــا والغــرب  
عداء   يصبح الغرب المستعمر لنا صديقاً قريباً، والعرب المسلمون بالنسبة إلينا وحينئذب

تمامـاً فيمـا إذا جعلنـا مـالك أُمتنـا نظامنـا الفكـري         أجانب!... وعلى العكس من ذلـك 
والسلوكي واالجتماعي لهذه القرون األربعة عشر األخيرة، إذ يكون لنا آنـذاك سـيرة   

ايرة لمــا ســبق، ويصــبح حينــذاك العــرب والتــرك والهنــد       وتكــاليف أُخــرى مغــ  
واُألندونيسيون والصينيون المسلمون بالنسبة إلينا أصدقاء بـل أقربـاء، ويصـبح الغـرب     

 غير المسلم أجنبياً بعيداً عنّا كلّ البعد.

إذن: فالبحث حول القوميـة لـيس بحثـاً أكاديميـاً خالصـاً، بـل هـو بحـث واقعـي          
ستقبل ومصير وحدة اجتماعية وسياسية تسمى اليوم بالشـعب  يرتبط بسلوك وسيرة وم
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اإليراني، وحينئذ يكون طرحه على طاولة البحث والتعقيـب والتنقيـب ممـا ينبغـي أن     
 يكون.
 

 السابقة التاریخیة لمسألة القومیة
ظهر مفهوم القومية بهذه الصورة المتداولة فعالً في العالم منذ أوائل القرن التاسع 

دي، في ألمانيا. وهي من إحدى ردود الفعـل والتبعـات التـي ظهـرت فـي      عشر الميال
 أُوروبا بعد الثورة الفرنسية الكبرى.

وكانت الثورة الفرنسية هي بدورها رد فعل عـاص علـى أُسـلوب الفكـر الطبقـي      
واُألرستقراطي األشرافي الذي لم يكن يعترف بقيمة للرأي العام للشعوب أبداً. ومنـذ  

الفرنسية أصبحت العمدة في خطابـات المتكلمـين والكتّـاب والفالسـفة     تحقق الثورة 
 والرأي العام والحرية والمساواة...» اُألمة«هي 

والحرية والمساواة اللّتان كـان القـائمون بتنظـيم منشـور اُألمـم المتحـدة لحقـوق        
اإلنسان يـدعون أنّهـم هـم الـذين جـاؤوا بهمـا هديـة الـى البشـرية لـم تكونـا تعرفـان             

حدوداً محدودة وال أُمماً معدودة معينة، إذ أن أشعة الثورة الفرنسية سـرعان   مالنفسيه
ما عبرت الحدود الفرنسية فشملت أُوربا كلّها خالل عشر سـنين، وفـي مقدمـة أُممهـا     
األلمان. وفي ألمانيا أُفتتن الكتّاب والفالسفة بهذه األفكار المتحررة حتى أنّهم أوقفوا 

الفيلسـوف األلمـاني فـي مقدمـة     » فيختـه «نشرها والدعايـة إليهـا. وكـان    أنفسهم على 
 هؤالء الناشرين المتشوقين.

وسرعان ما علم األلمان أن هذه الحرية المدعاة في الئحـة حقـوق اإلنسـان إنّمـا     
تختص بالفرنسيين أنفسهم، وأنّه ليس لأللمان فيهـا أي نصـيب فكـان فيختـه أول مـن      

  ض علـى هـذا التمييـز بـين اإلنسـان الفرنسـي واإلنسـان األلمـاني،         رفع صوته بـاإلعترا 
  و فيما ألقاه من محاضرات في مؤتمراته التـي كـان يقيمهـا فـي أكاديميـة بـرلين،       ــوه

على هذا التمييز، وبعنوان رد الفعل أمام اختصاص الحرية والمساواة بعنوان اإلعتراض
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على حساب أنّهـا وحـدة واقعيـة ال تتفكـك،     » اُألمة األلمانية«بالفرنسيين، أعلن عنوان 
وأن لها بخصائصها العنصرية والجغرافية واللغوية والثقافية والعرفية واألخالقيـة نُبوغـاً   
ذاتياً. واستقالالً ومكانة خاصة بها. وهكذا وجـدت القوميـة األلمانيـة، التـي أصـبحت      

 فيما بعد أُطروحة القومية في العالم .
وم واضعيها الغـربيين تعنـي: أن نجعـل النـاس المتجمعـين فـي       إن القومية في مفه

حدود جغرافية معينة، ولهـم عنصـر مشـترك، وسـابقة تاريخيةولغـة وثقافـة مشـتركة،        
بعنوان أنّها وحدات مشتركة ال تقبل التفكيك واإلنفصام ـ نجعل هذه اُألمـور ـ أصـالً     

ــرة مصــالح هــ   ذه الوحــدةومنافعها للوحــدة القوميــة، وأن نجعــل مــن يــدخل فــي دائ
 ومكانتها صديقاً وقريباً، وما عداه أجنبياً بل عدواً!

وقد ظهرت في القرن التاسع عشر الميالدي ردود فعل للثورة الفرنسية، هي ثالثة 
 في األساس:

 ـ رد الفعل القومي. ١
 . ـ رد الفعل المحافظ ٢
 ـ رد الفعل االشتراكي. ٣

سـيين ردي الفعـل: األول والثـاني منحـرفين عـن      فالسـفة السيا الوقد عد عدة من 
 .)٤(اُألصول مضادين للثورة، وادعوا أن الثالث هو المعتدل من الردود

موراس، وبارس، اللّذين ووجدت القومية بعد فيخته مفكّرين آخرين مثل: شارل
ركا فــي تــدوين وتنظــيم األفكــار العنصــرية والقوميــة والوطنيــة لمختلــف اُألمــم إشــت

الى درجة أن قال بشخصية » اُألمة وحدة ال تنفصم«موراس بفكرةاُألوروبية.وقد تقدم
لمجموع اُألمـة حاكمـة علـى إرادة الفـرد وشخصـيته، وأفـرغ هـذه الشخصـية          ةواقعي

هي الفكرة التـي أصـبحت فيمـا بعـد منشـأً       الجماعية في وجود الدولة الحاكمة.وهذه
 لوجود أنظمة: التوتاليترية، والنازية في ألمانيا، ونظام الفاشيست في إيطاليا.

                                                           
  J.J. Chevallier: Lesgranrdes oeuvres Politigues Partie.  Troisieme)١( 
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وبعد هذا أصبح ما تبقّى من القرن التاسع عشر الى أواسط القـرن العشـرين عصـر    
. إن ا لمجتمعـات اُألوروبيـة   ظهور األفكار القومية والعنصريةوالوطنية وتكاملهـا، فـي  

اإلتّجاهات االشتراكية أو المحافظة فـي أُوربـا وإن كانـت علـى الصـعيد االجتمـاعي       
والسياســي قــد تركــت فــي أفكــار المثقفــين آثــاراً كثيــرة، ولكــن ألــوان العنصــريات 

د ول أوربا كانت شـديدة حـادة الـى درجـة أنّهـا كانـت تجعـل سـائر          والقوميات في
سروية واالشتراكية الماركسية ـ تحت أشـعتها خافتـة    األلوان فيها سواء الليبرالية والكن

باهتة. وهذه القوميه في اُألمـم اُألوروبيـة هـي التـي ظهـرت بصـورة عنصـرية متطرفـة         
فأشعلت نيران حربين عـالميتين. وأكثـر مـن ذلـك، فـإن القوميـة اُألوروبيـة هـي التـي          

وبيـة وفسـرتها تفسـيراً    صادقت على استعمار اُألمم الشرقية واإلفريقية واألمريكية الجن
جميالً، بالرغم من أنّها هي التي كانت ترفع شـعارات الحريـة والمسـاواة ألفـراد نـوع      
اإلنسان! وحتى أن القرن التاسع عشر والنصف من القـرن العشـرين أو قُـلْ عهـد شـدة      
االستعمار وحدته في آسيا وإفريقيا، كان يعاصر اتّساع نطـاق األفكـار القوميـة لُألمـم     

 لغربية.ا

ــس هــذه األفكــار، يســمون     وإن كتّــاب ومحقّقــي الغــرب علــى أســاس مــن نف
النهضات والحركات في اُألمم اُألخرى أيضاً باسم: الحركات القومية، وأن المثقفـين  
والمفكّــرين الشــرقيين واإلفــريقيين باســتحياء مــن نفــس القــاموس الفكــري والثقــافي 

ذه التسـمية لحركـات شـعوبهم، وهـم يـرددون      الغربي أيضاً، يقبلون هذا العنـوان وهـ  
ُألممهم تلك المقاييس نفسها التي حددها الغربيون المتياز أُممهم وافتراقها بعضها عن 
بعض. إن القومية والعنصرية في الدول الغربية وإن كانتا بعد الحرب العالمية الثانية قد 

ستعماري وفي بعض مـوارد  تركتا مكانهما ـ وعلى األقل في المستوى االقتصادي واال 
ة ـ التّحـادات أو إتّجاهـات إقليميـة أو قطريـة، ولكـنّهم مـع ذلـك          ـم االجتماعيـ ـالنظ

يحاولون في دول أُوربا الغربية وأمريكا الشمالية أن يدعوا السياح والطالب الشـرقيين  
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هي التي واإلفريقيين الى النظر في صبغتهم القومية، ويحاولوا أن يقنعوهم بأن القومية 
تَهب للشعوب الغربية الحياة ولثقافتها الحركة والنشـاط، وذلـك مـن أجـل أن يحفـظ      
هؤالء الطالب هذه الفكرة، فإذا رجعوا الى قومهم يدعونهم إليها ويقنعونهم بها، كي 
تقوم كلّ من دول العالم الثالث واحدة واحدة بعناوين القومية والعنصرية واللّغـة و...،  

حدة منها جاراتها المتساويات معها، وسـائر الـدول التـي هـي مثلهـا فـي       فتقابل كلّ وا
اإلصابة بمـرض االسـتعمار الغربـي، بـالحرب ال اإلنسـجام. والنتيجـة هـي: أن تصـبح         
الدول الغربية بما لها من قـدرات ثقافيـة وسياسـية واقتصـادية: متّحـدة متراصّـة، بينمـا        

راب وضعف سياسي وثقافي واقتصادي: تصبح اُألمم في العالم الثالث بمالها من اضط
 تعيش كلّ منها بعيدة عن اُألخرى، بل عدوة لها.

فلنر: هـل أن للقـول بالتمـايز الحـدودي بـين وحـدات المجتمـع البشـري أصـالة          
وحقيقة تطابق الواقع أم ال؟ وإذا كان له ما يبرره فهـل أن المقـاييس الصـحيحة لتلـك     

 لقومية الغربية أم هي غيرها؟الحدود هي نفس ما تعلّمنا إياه ا

 

 مقاییس كالسیكیة
نحن نرى تمييزاً بين مختلف الناس في األرض، من الترك والفرس والعرب، الى 

... فـال تختلـف فـي هـؤالء األلـوان والصـور واأللسـنة        اإلفريقي واُألوربـي واآلسـيوي  
حتـى  والخصائص الفيزيائية المختلفة فحسب، بـل تختلـف فـيهم السـنن والثقافـات و     

أساليب الفكر، والخصائص الروحية والنفسية أيضاً. فـإذا أردنـا أن نقسـم هـؤالء الـى      
وحدات اجتماعية مستقلّة، فهل نجعل مالك التصنيف: اللون أو العنصـر أو اإلقلـيم أو   
 الحدود الجغرافية؟ أو السوابق التاريخية والثقافية؟ أو عوامل أُخرى غيرها؟ أم ماذا؟

ي هــو عبـارة عــن:  إحســاس أو وجـدان مشــترك ،أو شــعور   إن اإلحسـاس القــوم 
جماعي بين عدد كبير من اإلنسان يشكّل لنفسه وحدة سياسية أو قومية مشتركة.وهذا 
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الوجدان الجماعي هو الذي يوجد في شخصية أفراد المجتمع الحاضـر وبيـنهم وبـين    
فيما بينهم  أسالفهم والماضين منهم روابط وعالقات، وهي التي تصوغ لهم مناسباتهم
 وبين سائر اُألمم، وتقرب آمالهم بعضهم مع بعض وتوفّق بينها مهما أمكن.

والتعريف الكالسيكي الغربي لهذا اإلحساس هو: أن هذا الوجدان الجماعي إنما 
يوجد من أوضاع إقليمية وعنصرية ولغويـة وآداب تاريخيـة وثقافيـة مشـتركة. بينمـا      

يبية في الواقعيات والحقائق الفردية واالجتماعية البشرية، تصل بنا الدقّة التحقيقية التنق
الــى أن دور هــذه العوامــل فــي تكــوين ذلــك الوجــدان الجمــاعي لــيس دوراً أساســاً  
عقائدياً بنّاًء، وأنّها ال تستطيع أن تصبح مالكاً الرتباط أبناء اإلنسان واتّحادهم بعضهم 

 مع بعض تحت عنوان أُمة واحدة، الى األبد.
 

 ّما الوحدة اللغویةأ
هي أن اللّغة المشتركة هي في أُولى مراحل تكوين اُألمة عامل لتعارف وإقتراب 
األفراد بعضهم من بعض، وارتباط القلوب والعواطـف، وبالتـالي فهـي مربيـة للشـعور      
الجماعي فالقومي. ولكنّا إذا راجعنا ماضي اُألمم وقارنّـاه بحاضـرها لوجـدنا أن اللّغـة     

كة ليست عنصراً مقوماً لقومية اُألمة، بل فرعاً من قوميتها. إذ لم تكـن لغـة أيـة    المشتر
أُمة منذ تكوينها على ماهي عليه اآلن، بل إنّها إنّما وجدت بوجـود اُألمـم واجتماعهـا    
بعضها مـع بعـض وارتبـاط قلوبهـا فـي رقعـة معينـة مـن األرض، وإنّهـا إنّمـا تكاملـت            

ا في طي قرون، وإنّها باختالطها بلغات سائر اُألمـم تغيـرت   واتّسعت قواعدها وأُصوله
 وتحولت حتى بلغت الى ماهي عليه اآلن.

ن تاريخ أُمة ما، كـدور الكفـاح   ـنة مـي أدوار معيـوإن كنّا نرى أن اللّغة ظهرت ف
التحرري لها، وأنّها أصبحت شـعاراً لآلمـال القوميـة والوطنيـة، كمـا كـان ذلـك للّغـة         

ة في كفاح التحرر الهندي، وللّغة العربية في كفاح التحرر الجزائري، فإن ذلك الهندي
 دور الدافع لجماهير اُألمة الى الكفاح. إّال إنّما هو ظهور مؤقّت ليس له 
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 وأّما الوحدة العنصریة
التاريخية والدراسات التحليلية في المجتمعات البشرية أثبتـت أن   تحقيقاتفإن ال

العناصر والدماء البشرية أن تتمتّع بجميع الخصائص اإلنسانية عند تـوفّر   بإمكان جميع
الشرائط االجتماعية واألخالقية المعينة. كما أن العرب قبـل اإلسـالم كـانوا مجموعـة     
نزعات عصبية وحروب قبلية وخرافات جاهلية، ولكنّهم بعد ظهور اإلسـالم فـي شـبه    

خالقية والعدالة االجتماعية، وجدوا نفس جزيرتهم ومعه التوحيد والدين والتحف األ
من أرقـى اُألمـم وأكثرهـا تمـدناً وحضـارة وإنّـا نـرى أن         إّال الخصائص التي ال تؤمل 

نفس تلك الخصائص العنصرية العربية السابقة بدأت بعد ألي من الزمن تجد طريقهـا  
ب تهـاونهم بـنفس   ، فإن ذلك إنّما هو بسـب يّمرة أُخرى الى الظهور على المسرح العرب

تلك الشرائط األخالقية والنظم االجتماعية التوحيدية فـي اإلسـالم. وهـذا يحكـي لنـا      
عن أن الخصائص العنصرية ليس لهـا أصـالة دائمـة ال تـزول، بـل باإلمكـان أن يتغيـر        
دورها وأثرها ضمن شـرائط اجتماعيـة وأخالقيـة مغـايرة لمـا هـي فيـه مـن األوضـاع          

 لجزائرية اليوم شاهد آخر على ما نقول.واألحوال. واُألمة ا
وأما إمكان صيانة تلك الشرائط واألوضاع االجتماعية واألخالقية، وكيفيـة تلـك   
    ــا نحــن بصــدده اآلن. وفضــالً عــن هــذا نقــول: إنالصــيانة، فلهمــا بحــث خــارج عم  

  ـة فـي رقيهـا  عوامل الخصائص العنصرية وإن كان لها األثر في المسيرة التاريخية لُألم
أو إنحطاطها، بل سقوطها وموتها، ولكن هـذا لـيس ممـا يبـرر أن تصـبح الخصـائص       

 العنصرية هي المالك الجامع بين ضمائر أفراد اُألمة.
فإن المشاركات الناتجة عن الخصـائص العنصـرية إمـا أنّهـا تخلـق المنـافرة بـين        

ن عامـل إرتبـاط وعنصـر    األفراد أو أنّها تشكّل أُمة ضعيفة ال تدوم، أكثر من أن تكـو 
تماسك للوجدان الجماعي واتّحاد اُألمة.  إن اُألمم التي كانت منذ بدايتها أهل هجوم 

  ون أعمـارهم فـي الحـروب الداخليـة أو الخارجيـة، إمـا       ـوغارة وحرب وعداوة يقضـ 
م، مـن قبيـل القواعـد    ــأنّهم بادوا، أو وجدوا في مسيرتهم التاريخية عوامل رابطة بينه
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...ُكْن ُتْم أَْع َداًء َف أَلََّف {خالقية واالجتماعية أصبحت قواماً لجمعهـم ووحـدتهم:   األ
. وعلى العكس من ذلك تلك اُألمم التي كانت أهل سـالم ووئـام لـم    )٥(}َبْیَن قُلُوِبُكمْ 

يتسالموا فيها بينهم وفي محيطهم وحياتهم الداخليـة فحسـب، سـالموا حتـى الخصـم      
هاجم وتعايشـوا معـه وتوافقـوا وإيـاه، هـؤالء لـم يبنـوا ألنفسـهم عنصـراً أو قوميـة           الم

بلـون خافـت خـال مـن الخصـائص       إّال مستقلّة، وحتى لو كان لهم ذلك فإنّه ال يكون 
 والميزات متّجه الى الزوال.

وهذا من خصائص كـلّ فـرد مـن أفـراد البشـر: أن يكـون فـي عالقاتـه المنطقيـة          
ف من يكمل له نقائصه الوجودية، أي يؤمن له حاجاته الداخليـة  والعاطفية يسعى خل

والخارجيــة. وإن أحكــم العالقــات الغراميــة هــي التــي يــرى العاشــق جميــع حاجاتــه  
األساسية والعميقة في وجود معشوقه ،وهذا ما نشاهده في حياتنا اليومية. فإن الـروابط  

ن فيما إذا أصبحت كلّ وحدة من االجتماعية والعالقات الوجدانية الجماعية إنّما تؤم
ذا أيضـاً شـيء ال دور فيـه    ـــ وحدات المجتمع مؤمنة ومكملةً لحاجات اآلخـرين. وه 

 للمقتضيات والخصائص العنصرية الجبرية.
 

 وأّما وحدة التقالید
نرى بين اُألمم المختلفة تقاليد قومية مشتركة كثيرة. تقاليد تصبح أحيانـاً كاللغـة   

عرفة وتمييز القوميات بعضها عن بعض. ولكن ما لهذه التقاليـد مـن   والعنصر وسيلة لم
إن التقاليد بل وحتى الثقافات والمعـارف العامـة إنّمـا     ؟الدور واألثر في تكوين اُألمم

هي من آثار الحركات اإلرادية الواعية لإلنسان السابق، ولو لـم تكـن هنـاك عالقـات     
تنقل مـن جيـل الـى جيـل، ومـا لـم تكـن         بين الماضي والحاضر لم تكن هذه التقاليد

هناك أُمة وقومية لها وجدان جماعي لم تكن هذه المعارف والتقاليد تنقـل إلينـا. إذن   
 فالتقاليد القومية الموجودة هي من نتائج القومية، ال من أُسسها ومقوماتها.

                                                           
 .١٠٣)  آل عمران: ٥(
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 أضف الى ذلـك: أن العـاملين بالتقاليـد االجتماعيـة الموجـودة فـي أُمـة مـا علـى         
 نوعين:

نوع قد عبروا عن حدود معالي األخالق الشخصية والمجاهدات النفسـية، وإنّمـا   
سعيهم اآلن إلقامة حكم العدل والبـر والتقـوى وخصـال الخيـر.. والنـوع اآلخـر: هـم        
الذين يستوحون من الجهل وحب الدنيا والحكومات االجتماعية الظالمة. وطبيعي أن 

هـي الحيـاة والحركـة والرقـي المتفـتّح، وأن       األّول:الن وع تكون نتيجة التقاليد مـن  
التـأخّر واإلنحطـاط وأسـر النـاس بيـد أربـاب        الن وع الث اني:تكون نتيجة التقاليدمن 

 الثروات والحكومات.

وبما أن بناء الوجود مبنـي علـى العـدل والتّقـى والتكامـل والتقـدم، فـإن اآلداب        
دوام وحياة اُألمـة وقوامهـا. وإن التقاليـد غيـر     اإلنسانية الحميدة تكون دوافع النتظام ال

اإلنسانية تكون رصيداً النحطاط اُألمة وموتها. ويكفي للمثال أن يراجـع بهـذا الصـدد    
مصير بعض اُألمم السابقة: كقوم لوط وعـاد وثمـود ومصـر والـروم واليونـان، وحتـى       

 هذه اُألمم الحاضرة.
 

 وأّما الوحدة اإلقلیمیة والطبیعیة
 ـــتكامل الموجفإنون في تحررها من كثيـر مـن أحكـام    ــة إنّما يكــودات الحي

الطبيعة والمحيط الخارجي والغرائز الداخلية. واإلنسان األول الـذي كـان فـي منتهـى     
أن هذه الحرية  إّال هذا الخط التكاملي كان أكثر الموجودات تحرراً من أسر الطبيعة، 

ر األحياء قبـل اإلنسـان، فـإن اإلنسـان األول كـان ال      لم تكن مطلقة بل بالنسبة الى ساي
يزال تحت تأثير المحركات الغريزية والطبيعية، ثم تدرج شعوره وقـواه اإلراديـة فـي    

و والرشد والتكامل، وعلى مدى هذا التكامل كان يتحرر أكثـر فـأكثر مـن أسـر     ــالنم
 الطبيعة. 
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هم بــبعض فــي أُولــى مراحلــه إن عالقــات أفــراد المجتمــع اإلنســاني األول بعضــ
التكاملية كانـت منبثقـة مـن غرائـزه الداخليـة أو العوامـل الطبيعيـة والبيئويـة، فكانـت          
العناصر اإلقليمية والطبيعيـة فـي تلـك المجتمعـات األوليـة وبعـدها الـدوافع العاطفيـة         
والعائلية والقبلية هي العامـل األسـاس فـي صـياغة الوجـدان الجمـاعي، ولكـن كلّمـا         

عناصر أُخرى الـى دور المـؤثر علـى الـروابط الوجدانيـة واالجتماعيـة ألفـراد         دخلت
اإلنسان في المجتمع المتكامل والرشيد، تضاءل ذلك الدور واألثـر للعوامـل الطبيعيـة    

 ومنها األوضاع اإلقليمية.
فنحن نرى اليوم دوالً وأُمماً كثيرة في منطقة معينة وفي شـرائط إقليميـة وطبيعيـة    

اماً، ليست ال تشكل جميعاً قومية واحدة فحسب، بل لها وبينها اختالفـات و  مشابهة تم
مضادات كثيرة، فنجد اُألمة الهندية مع اُألمـة المسـلمة التـي تعـيش فـي  شـبه القـارة        
الهندية في أوضاع إقليمية وطبيعية متشابهة تماماً، ولكنهمـا لـيس لهمـا وبينهمـا تلـك      

ونشـاهد   ؛التى تحكي عـن قوميـة وأُمـة واحـدة أبـداً     العالقات الجماعية واالجتماعية 
اُألمة اإلنجليزية واإليرلندية ليس بينهما ـ بـالرغم مـن السـوابق التاريخيـة و العنصـرية       
واللغوية ـ ذلك التفاهم والتالؤم الذي يبني منهما أُمة وقومية واحـدة، وعلـى العكـس     

فـي هـذه األيـام، لهـا وبينهـا       من ذلك نجد الكثير من الدول واالُمم من العـالم الثالـث  
عالقات عميقة، بالرغم من آالف الكيلـومترات مـن الفواصـل األرضـية والمفارقـات      
الطبيعية واإلقليمية وحتى اللّغوية والعنصرية والتاريخية وغيرها، كالعالقة بين الجزائـر  

 وكوبا وفيتنام، وفلسطين و...
اب الغربيـون بعنـوان أنّهـا أُسـس     إن جميع هذه العوامل السابقة التى يذكرها الكتّ

ولى لتعريف االُمم الموجودة وتمييزها بعضها عن بعض، كما أُالقومية، كلّها عالمات 
لكن هذه  ؛ئة عنصر بخواصها الكيمياوية والفيزياويةاعناصرالطبيعة األكثر من متُعرف

الواقعيـة   الخواص التي تقف عليها في المشاهدة اُألولى والمعرفة السطحية ليست كُنه
المكنونة في األشياء، ومع التعمق والتحقيق وبسط النظر والمعرفة يتكشـف لنـا تحـت    
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هذا االختالف الظاهر بـين العناصـر عـالم الـذرة الداخليـة ومـا فيهـا مـن المكنونـات،          
ويتبين لنا أن تعدد هذه العناصر إنّما هو مظهر عن الواقع الداخلي لباطن الـذرة وعـدد   

ت فيها، وأن اختالف كميتها في داخل الذرة وحده هو السـبب فـي ظهـور    األلكترونا
اختالف هذه العناصر في الكيفية أيضاً فقط.. وهكذا يجـب علينـا أن نكتشـف تحـت     
هذه العوامل والعناصر المعرفة لالُمة التي سبقت اإلشارة إليها آنفـاً، عـامالً أو عوامـل    

ة ـ أو األقـرب الـى الواقـع ـ للوجـدان         داخلية أساسـية تكـون هـى المؤسسـة الواقعيـ     
 الجماعي في اإلنسان. 

هناك عامل أساس خفي لهذا الوجدان، هو في طريقه اآلن الى الحيـاة والظهـور،   
مظهرين لتجلّي تلك الحقيقة. ونحن نريـد اآلن   إّال واللّغة والتقاليد القومية أحياناً ليستا 

ء هذه المظاهر الخارجية الى الواقـع  من تقصّي هذا التحقيق أن نهتدي الطريق من ورا
 المكنون خلف هذه األشياء والظواهر والحوادث.

وقد وصل فرانتس فانون، الكاتب اإلفريقي األخصّـائي فـي دراسـة المجتمعـات     
البشرية، والذي بحث كثيراً عن صعيد وعـي اإلحسـاس القـومي بـين االُمـم واألقـوام       

وهـي: أن دور عوامـل    ؛ى هـذه النتيجـة نفسـها   اإلفريقية بحثاً نفسـانياً بـديعاً، وصـل الـ    
دوراً  إّال التاريخ واللّغة والتقاليد واإلقليم المشترك في إيجاد اإلحساس القـومي لـيس   

مؤقتاً ال دائماً. وللتدليل على هذه يشـير الـى تلـك الـدول التـي هـي اآلن فـي معتـرك         
فـي هـذه الـدول أن    الكفاح من أجل االستقالل والتحرر من االستعمار، فيقـول: نـرى   

األمــاني األساســية واألصــيلة لإلنســان تفــرغ فــي عوامــل كالتقاليــد والتــاريخ واللّغــة   
ن تصل الى هذه األهداف ـ أي فـي صـبيحة     االمشتركة، ولكنّنا نرى أن هذه االُمم ما 

فنرى أغنياء هذه اُألمـة   ؛استقاللها ـ حتى تظهر فيها وجوه من المفارقات والمنازعات  
م يزالوا الى البارحة يضحون بأنفسهم في سبيل هذا االستقالل تفتـرق طـرقهم   الذين ل

عن فقراء اُألمة: فيسعى ذاك الغني في سبيل الحصول على مقام أمـين وموقـع سياسـي    
واقتصادي واستثماري على حساب تلك األتعـاب وذلـك الحرمـان الـذي أصـابه أيـام       
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والكفـاح فـي سـبيل الحصـول علـى       الكفاح، والفقراء يتّجهـون إلـى طريـق المقاومـة    
حقوقهم وبالتالي يكون بينهما الفراق واإلنفكاك واالصـطكاك والكفـاح مـن جديـد.     

شـترك أفـراد   يلهما آمال متضـادة، بينمـا   » طبقتين«قسم هذه اُألمة نفسها الى نوهكذا ت
رة مـن  ة و التقاليد والثقافة والتاريخ. ولنا شـواهد كثيـ  ــدة اللّغــي وحــهذه الطبقات ف

الكفاح الطبقي والديني في اُألمم الموجودة، كلّها تحكي عن عـدم األصـالة الدائمـة    
 لعوامل اللّغة والتاريخ والتقاليد والثقافات. 

السياسي الذي قد تحقّق اليوم وكان محطّ اآلمال القومية المشتركة إن االستقالل
ل العالم الثالث مع حضور والوجدان الجماعي، ال ضياء له وال معنى، وعلى األقل لدو

المستعمرين بينهم، فإن الجهاز السياسي وحتى الجهاز الحاكم في مجتمعات كثير من 
ممـثّالً لألجانـب،    إّال بـل وحتـى قديمـة االسـتقالل، لـيس       ؛الدول جديدة االسـتقالل 

أنهم مجهزون بسالح  إّال محافظين على مصالحهم ومنافعهم،  إّال وليس القائمون عليه 
تقالل والحكم الوطني، بينما هم من أهل ذلك البلد ومشتركون مع أهله في اللّغة االس

 والسوابق التاريخية.

وقد فقد االسـتقالل السياسـي والحـدود الجغرافيـة مفهومهمـا األولـي، وأصـبحا        
      هـذه الـدول وجـدت أن بصورة التحزّبات واألحالف اإلقليمية، وهذا يـدلّل علـى أن

والتقليديــة والثقاقيــة والعنصــرية الســابقة ضــئيلة غيــر أصــيلة أمــام  اختالفاتهــا اللغويــة
مصالحها المستجدة، ولذلك فهم طرحوا هذه االختالفات جانبـاً واتّحـدوا فـي سـبيل     
مصالحهم ومنافعهم، وقد تحقّق اتّحادهم هذا على الصـعيد االقتصـادي واالجتمـاعى    

يـوم باقتصـاده وثقافتـه متّحـداً     د أصبح الغرب الـح، فقـى وأوضـورة أجلـوالثقافي بص
كقطعة واحدة أمام العالم الثالث، ولذلك فهو قد طـرح األلـوان والمفارقـات القوميـة     

 اإلقليمية.وجانباً، وعلى األقل في سبيل منافعه االقتصادية المشتركة 
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أما في دول العالم الثالث (النامية أو غير النامية) فمنابعهم اإلقتصـادية مـن ناحيـة    
وقيـادتهم الفكريـة والثقافيـة     ؛في سلطة القدرات االقتصادية للدول الكبرى إّال ليست 
 تحت تأثير المثقّفين الذين يتعقّبون الثقافة الغربية المسيطرة. إّال ليست 
 

 دور المثقفین
من الطبيعي في المجتمعات المستعمرة المتخلّفة أن يكـون المثقّفـون هـم الـذين     

الوجـدان الجمـاعي فـي مـواطنيهم. وحيـث إن اللّغـة        يريدون أو يحاولون إحياء هـذا 
والتقاليد والثقافة القومية عند هؤالء المثقّفين ال تعني ما يناهض الواقع المعاش لالُمة، 
الذي هو خليط من الشقاء والتخلّف والحرمان، فهم يعرضون عـن الدعايـة الـى هـذه     

قدمـة والحاكمـة علـى العـالم،     التقاليد ومايضارعها، ويتّجهون الى مقاييس الدول المت
 فيحاولون أن يجعلوا منها مثالً لتكوين اإلحساس القومي في اُممهم. 

فنرى أن فرانتس فـانون، العـالم النفسـي واالجتمـاعي الـواعي، اإلفريقـي، الـذي        
يقول عن ظهور هذا اإلحساس القومي التقليـدي فـي مثقّفـي المجتمعـات المسـتعمرة      

الملعونـون فـي   «من أثـره المهـم والخالـد    » ن الثقاقة القوميةفي شأ«(بالفتح) في فصل 
ـ يقول ـ : إنّها مرحلة بدائية غيـر ناضـجة لتبلـور الوجـدان القـومي فـي هـذه         » األرض

الطبقة من المفكّرين، هذا يرى أن  المثقّف في المجتمعات المسـتعمرة (بـالفتح) فـي    
مي إنّمـا هـو ذائـب فـي الثقافـة      هذه المرحلة مع ما له من السعي في نشـر الـوعى القـو   

االستعمارية، وأن ما يكتبه المثقّف في هذه المرحلة يتّفـق تمامـاً مـع مـا يكتبـه أقرانـه       
(بالكسـر) وبعبـارة أُخـرى، يقـول: إن المثقـف فـي        )٦(المثقّفون في الدولة المسـتعمرة 

ــن      ــو م ــان ه ــة، وإن ك ــة الفكري ــذه المرحل ــي ه ــالفتح) ف ــتعمرة (ب ــات المس المجتمع
المفكّرين، ولكنّه ليس سوى بضاعة مستوردة جاءوا بهـا ممـا وراء الحـدود، بـل مـن      

                                                           
)  يراجع بهذا الشأن آثار جماعة من هؤالء المثقّفين الفارسيين من أمثال: ميرزا صالح، وفتحعلي آخوندزاده، ٦(

 يت...  وما كُتب عن النهضة الدستورية في إيران وتركيا الحديثة.وفريدون آدم
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إنّما يفكّـر مترجمـاً    المرحلة ـ األُولى ـلمسيطرة الغربية بالذات فهو في هذه الدول ا
 ويعمل مترجماً أيضاً!

وإن ما لهؤالء المثقّفين في هذه البلدان المتخلّفـة مـن اإلعتمـاد علـى معلومـاتهم      
م وتخلّفهم، هومحفوظاتهم، والغرور الذي يصيبهم بإمتيازهم عن سائر الناس في جهل

نقد الدقيق وتحليل الحوادث والواقعيات. ويجب أن تمر أعوام وقرون من يمنع عن ال
» نومـة األرنبـة الغافلـة   «الحوادث المؤلمة حتى يسـتيقظ هـؤالء المثقّفـون مـن نـومهم      

 وحتى تتّضح للناس حقيقتهم و مدى قيمة آرائهم.
طّ وفضالً عن هذا، فإن هؤالء المثقّفين إنّما يجعلون إحياء الوجدان القـومي محـ  

همهم في تلك المراحل االُولـى لحركـاتهم الفكريـة والعمليـة. وسـرعان مـا ينحتـون        
ألنفسهم ـ بمقتضى نفسياتهم وأفكارهم ـ أهدافاً ثانوية من الحياة الغربيـة وحضـارتها،    
بحيث تصل بهم بسرعة الى تلك الحياة المرفّهة االُوروبية. وهذا االتّجاه بنفسه يستلزم 

وامل الظلم والفساد في كلّ زمان، وهو سبب التحلّـل والـذوبان   السكوت بل مهادنة ع
 في الجهاز االستعماري، ويوجب عليهم الخدمة له أيضاً!

تبـدأ حينمـا يصـمم مثقّـف المجتمـع      »: فـانون «في تحليالت  والمرحلة الثانی ة:
 المتخلّف أن يفكّر في أُمته بتصميم وإرداة أقوى وآكد، ولكنّه حينما يـرى اُمتـه ومـا   

، يتجه إلى أيام من التاريخ  عليه اآلن وأنّها تعيش الشقاء والقلق والجهل والتخلّفهي
كي يجد فيهـا ُألمتـه الجـالل والمجـد والعظمـة، أو السـمعة والشـهرة والظهـور علـى          
األقل. ولهذا فهو يترك مجتمعه اليوم بما فيه من جوانب تجذب النظر، ليطير من فـوق  

سلسلة من العلل التى انتهت الى ما تعيش اُمتـه اآلن عليـه،    قمم القرون التي قد خلقت
الى آالف من السنين من قبل، وحتى أنّه لو لم يجد في تـاريخ اُمتـه مثـل هـذه األيـام      

 .)٧(فإنّه سوف يتّجه لذلك الى أساطير األولين

                                                           
ر ساسان، از اين أُوستا دو )  يراجع بهذا الصدد آثار جماعة أُخرى من المثقّفين الفارسيين من قبيل: بروين دخت٧(

 قرن سكوت، ماه نخشب، مجموعه إيران باستان، مجموعة إيران كوده.
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أن تبقى هذه األفكار  إّال وإن قيمة هذه الفكرة وهذا العمل لهؤالء المثقّفين ليس 
في بطون الكتب، أو أن يبقى عدد من الناس الى مـدة مـن الزمـان فـي فـرح وغـرور،       

كرة ال تنبع من األدواء الموجـودة لخلـق اهللا، فهـي لـن تسـتطيع أن      وحيث إن هذه الف
 تبعث الوجدان الجماعي للناس عامة.

هـي حينمـا يتـرك المثقّـف أوهامـه، ويعـيش آالم مجتمعـه،         والمرحلة الثالث ة:
ويتذوق طعم الحرمـان والضـغط الـذي يصـيب اُمتـه، فيتصـالح معهـم ويسـتهدف مـا          

عـواطفهم ويتعـرف عليهـا فيسـتوحي منهـا دروسـه.       يستهدفون، و يحتـرم عقائـدهم و  
ـ يجد المثقّف دوره البنّاء والمتقدم في بناء وإحياء الوجدان والشعور وهكذ ـ فحسب 

القومي، شريطة أن يكون صادقاً فـي عملـه هـذا غيـر مقلّـد فيـه وال معقّـب ألسـاتذته         
أثـر فكـره ونتـاج عملـه      الغربيين. وكلّما كان في عمله هذا مصمماً مضحياً فدائياً كان

 أوسع وأسرع.

 

 : ةالحقیقو الحدود 
واآلن، وبعد أن فقدت العوامل التي كانت حسب التعريـف الكالسـيكي الغربـي    
مــؤثّرة فــي بنــاء الوجــدان الجمــاعي واتّحــاد اُألمــة أو العناصــر المؤسســة لإلحســاس  

ات المجتمـع  القومي، أصالتها، فهل يمكننا أن ندعي عدم وجود أي تمييز بـين وحـد  
 البشري، وأن بإمكان جميع االُمم أن تتخلّى عن قومياتها المتفرقة فتبني أُمة واحدة؟

إن التجربة التاريخية والشواهد المكتسبة من المناضالت والتقلّبـات االجتماعيـة،    
تدلّنا على وجود الشعوب والقبائل واألصناف بكل حال، أصـنافاً متمـايزة ولهـا طـرق     

حيـاة بحيـث ال يمكـن إدغامهـا بعضـها فـي بعـض أو إضـمحاللها. وأن         مختلفة في ال
التحوالت والتقلّبات االجتماعية والسياسية والثقافية فـي عالمنـا المعاصـر، تبعـد روح     
التفاهم والوحدة بـين العـالم الثالـث والعـالم الغربـي يومـاً فيومـاً بـل تجعلـه مـن غيـر            

ماً عن التعايش السلمي والسالم واالتّحـاد  الممكن أيضاً، فإنّهم وإن كانوا يحكون دائ



   ٣٩ -بين اإلسالم وإيران                                                                                  
    

العـالمي، لكـن عملهـم، أو واقـع التحـوالت والتقلّبــات تبعـد ذلـك وتجعلـه مـن غيــر          
الممكن. وإذا شكّل جماعة من البشـر مجتمعـاً متجهـزاً بـأجهزة إداريـة، بـأي عنـوان        
 اجتماعي كان ذلك المجتمع وعلى أى أساس كـان، فالبـد أن يحفـظ هـذا المجتمـع     
حدوده الجغرافية والسياسية واالقتصـادية، أو الثقافيـة والفكريـة والعقائديـة، فيمـا إذا      

 كان معرضاً للخطر أو مطمحاً للنظر.
ولكــن لــيس البحــث هنــا فــي الوظيفــة الفعليــة لالُمــم اآلن، بــل إن الهــدف هــو: 
الكشف عن العوامل والعناصر التي تبنـي الوجـدان الجمـاعي لالُمـم، والتـي تؤسـس       

 القات و روابط و عواطف بين أُمة من الناس لكي تبني قوميتها.ع

ــة والســوابق     ــا: أن العوامــل المتعــارف عليهــا اآلن: مــن اللســان والثقاف وقــد رأين
التاريخية والعنصرية وإن كانت مؤثّرة في مبادئ تكوين اُألمة، ولكن ليس لها الـدور  

ر هـذه العوامـل، وأنّهـا ليسـت     ن ال أصـالة لـدو  أاألساس والدائم، ولهذا فـنحن نقـول   
أعراض. إذ أن اُألمة التي كانت تكافح حيناً في سبيل استقاللها وشرفها، هيجواهربل

 تقسم بعد وصولها الى أهدافها هذه حسب توقّعاتها والدواعي التي تضمرها والمنافعت
 التي تستهدفها، الى جماعات حاكمة ومحكومة ومنتفعة ومحرومة، وينقلبوالمطامع

الكفاح القومي الى كفاح طبقي داخلي، يشتمل على مفارقات وشقاق ينشأ بين أفـراد  
اُمة واحدة ذوي ثقافة ولغة وعنصر واحد، والذين كان الوجـدان الجمـاعي المزعـوم    

أنّهم حينما تبدلت الروابط والعالقـات بيـنهم    إّال بتلك العوامل،  ؛قد تولّد وتوطّد فيهم
ويذوب. إذن فما هو العنصر األساس لتكـوين وحـدة    يموت ذلك الوجدان الجماعي

قومية أو أُمة واحدة توجد بين قلوب أفرادهـا روابـط و عالقـات و عواطـف، وآمـال      
 وأماني مشتركة؟

نحن نرى أنّه حينما بدأ الجزائريون كفاحهم التحرري ضد االسـتعمار الفرنسـي،   
دأ ـم، أو حينمـا بـ  ـحقوقهـ  قـــ م اإلنسـاني لتحقي ـون كفاحهـ ـدأ الفلسطينيـ ـما بـأو حين

كا، كانت عناصر القوميـة مـن اللّغـة المشـتركة     ــد أمريـالفيتناميون ثورتهم العارمة ض
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والتاريخ المشترك والوحدة اإلقليمية واالقتصادية، مؤثرة في تقـارب قلـوبهم وتفـاهم    
أفرادهم، وفي الوقت نفسه نرى أنّـه كـان هنـاك فـى أقصـى نقـاط العـالم اُنـاس تهتـزّ          

 لوبهم النتصار هؤالء كما هو حال أحدهم.ق

فهناك نوع من العالقة القلبية ووحدة اآلمال يربط بين قلـوب هـؤالء، وحـدة قـد     
تدفع ببعضهم الى أن ينسى أهله وأوالده ومحيطه وبيئته، ويطوي آالف الكيلومترات 
 لكي يتّصل بجمعهم ويستشهد معهم! في حين ليست بينهم لغة مشتركة وال ثقافـة وال 
حضارة وال سابقة تاريخيـة واحـدة. وأنـتم إذا ال حظـتم تـاريخ هـذه النهضـات ربمـا         

من سائر االُمم والقوميات قد أبـدوا البطـوالت بيـنهم،    » أجانب«وجدتم فيها أشخاصاً 
 من أجل أن يبقوا فيهم بعد انتصارهم ويبنوا معهم اُمة من جديد.

ت مختلفة كلّهـا مـن عنصـر    ومن ناحية اُخرى نجد في داخل دولة واحدة جماعا
وسلف واحد، ولهم لغة وتقاليد وثقافة وشرائط جغرافية واحدة، لكنهم ليسـت بيـنهم   
أية عالقة ورابطة أبداً، وال تتوافق آمـالهم السـامية وال أهـدافهم لمسـتقبلهم، بـل هـي       
متناقضة أحياناً، وإذا كانت بينهم روابط وعالقات فإنّما هي ميكانيكية وظاهرية وفـي  
حدود حاجات الحياة اليومية. وما أكثـر الحـروب التـي نشـبت بـين الـدول والهيئـات        
الحاكمة في كثير من الدول لم يكن يطّلع عليها عموم الناس ولم يكونوا يهتمون لها. 
وفي تاريخ دولتنا هذه أيضاً نشاهد كثيراً من الشواهد والنمـاذج لعـدم إهتمـام النـاس     

 من حولهم .بما يدور في فلك السياسيين 

الهندي أو اإلفريقي االهتمام النتصار الشعوب الفلسطينية يتّفق أن يبديما وكثيراً
واللونية  أو الفيتنامية... إذن فهذه  الحدود التاريخية والجغرافية والسياسيةأو الجزائرية

واللغوية، ال يمكن أن تكون حدوداً واقعية بين أفراد بنـي آدم، وال أن تكـون أسـاس    
 عالقات بينهم .ال
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 اآلالم المشتركة
فما هو الجامع المشـترك بـين هـؤالء الـذين يجـدون بيـنهم روابـط قلبيـة وآمـاالً          
وأهدافاً تربط بينهم وهم من أطراف العالم وأكنافه؟ في حين أنّها تفصل بيـنهم وبـين   

 مواطنيهم ومجاوريهم في بلدانهم.
 كون فيها: ألم الظلم واالستعمار.ـ إن هذا العامل: هو اآلالم المشتركة التي يشتر

وقد كان ميالد القومية والوطنية مصـادفاً فـي زمانـه مـع العهـد الـذي أحـس فيـه         
الناس بألم أو خأل عام ومشترك بيـنهم، فالقوميـة األلمانيـة إنّمـا ظهـرت الـى الوجـود        

وإن  ن فيهم بـالتمييز والطبقيـة،  يحينما أحس األلمانيون باأللم من جراء تدخل الفرنسي
القومية اإليطالية أو المجرية أو الهنديـة أو الهنـد الصـينية أو الجزائريـة إنّمـا وجـدت       

 حينما شمل اإلحساس باأللم والخأل  كلّهم أو جلّهم.
ويقول المحقّقون الغربيون في تاريخ إيران: الحقيقة أن الوطنيـة اإليرانيـة أو قُـلْ    

حينما بدأت نهضة تحريم التتن والتبـغ،   اإلحساس الجماعي القومي اإليراني إنّما ولد
 أي منذ ذلك العهد أحس جماعة من اإليرانيين بألم االستعمار والمستعمرين. 

إذن: فالوجدان الجماعي واإلحساس القومي والـوطني بـين جماعـة مـن النـاس،      
اآلمال المشتركة هي التي تبني آالم وآمال مشتركة، وهذهيولد حينما توجد بينهمإنّما

لهم أهدافهم الجماهيريـة، وحينـذاك يتحركـون فيكـافحون ويناضـلون ويجاهـدون،       
ويتحملون لذلك األلم والحرمان، وذلك األلم واألمـل همـا اللّـذان يمـدان وجـدانهم      
الجماعي بـالقوام والـدوام األكثـر فـاألكثر، ويوجـدان بيـنهم عالقـات وروابـط قلبيـة          

 ووحدة قومية.
 

 عوامل الوحدة
م والقوميـات ونقـارن   ـــ أوجـدت الـى اآلن االُم   التي جميع اآلالم حظنال وحينما

ها عامالً مشـتركاً، هـو أنّـه: حينمـا أعلـن الفيلسـوف (فيختـه)        ـد بينـض، نجـبعضها ببع
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القومية األلمانية بشدة وحرارة متزايدة، أو بـدأ (غانـدي)، أو (غاريبالـدي) كفاحهمـا     
و بدأ الفيتناميون أو الفلسـطينيون محاولـة التحـرر    في سبيل استقالل الهند أو أيطاليا، أ

واالستقالل لعالج آالمهم وبلوغ آمالهم، وحينما تبدأ جماعة من اُمـة محاولـة القيـام    
والثورة، نجد أن هناك عنصرين مشتركين بينهم جميعاً، و هو: اإلحسـاس بـألم الظلـم    

 طرة. وسيطرة اإلنسان على أخيه اإلنسان، ثم محاولة رفع هذه السي
فإن (فيخته) كان يريد بإعالنه القومية األلمانية تحريـر اُألمـة األلمانيـة مـن نفـوذ      
وسيطرة الفرنسيين السياسية والثقافية، و(غاندي) كان يريد تحرير الهنـد مـن السـيطرة    
السياسية والثقافية واالقتصادية اإلنجليزية، والجزائريون كانوا يريدون تحرير الجزائـر  

 فرنسيين أيضاً، و هكذا...من تجاوز ال
إذن: فالعامل المشترك في جميع اآلالم واآلمال والقومية التي أوجدت أُمم العالم 

 هو هذا اإلحساس نفسه، وإرادة رفع الظلم وطلب العدل .
فـي عهـد الحرمـان وذوق الظلـم      إّال ولماذا ال يوجد اإلحساس القومي والـوطني  

ن اإلنسان إنّما يكتشـف نفسـه وفطرتـه وحقيقتـه     والعدوان واالستعمار واالستثمار؟ أل
ويتبصّر بقيمته و فضائله اإلنسانية في عهد الحرمان وفقـدان رحـم وعواطـف اإلنسـان     
ألخيه اإلنسان، وحينما يسعى جاهداً من أجـل التحـرر مـن تلـك األوضـاع واألحـوال       

ور والفسـق  الظلـم والجـ   يـر والشرائط غير المطلوبة. فـإن اإلنسـان حينمـا وقـع تحـت ن     
       ن، ظهــرت فيـه أشــواق الـى الحــقيـرـل منهــا األموالفجـور والكفـر والجريمــة وتحم
        والعـدل، وهـذه األشــواق هـي التـي تجمــع اآلحـاد وتمـنحهم الوحــدة والـوداد، فــإن
اإلنسان بطبعه يعشق الحق والعدل والتّقى في أعماق ضميره، ويظهـر هـذا الحـب فـي     

 كال ولون من األلوان .كلّ زمان ومكان بشكل من األش
وعلى هذا فنحن نرى: أن عامل الحرمان من التمتّع بحق الحكم، والوقـوع تحـت   

الذي يحدد الحدود الواقعية بينهم ويعين أماكن صفوفهم هونير المحكومية لآلخرين،
 في المجتمع البشري. 
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م أُمم العـالم اليـوم الـى معسـكرين:     ـاً يقسـأيض )٨(ربي (تيبورمند)ــق الغــوالمحقّ
  المحرومين، والمتمتّعين، أو قُل: الدول الصـناعية، والـدول المتخلّفـة، وهـذا التقسـيم      

إذ لـو   ؛ـ وإن كان يطابق الواقع الخارجي اليوم للعالم البشري ـ ليس تقسيماً واقعياً تاماً 
قررنا أن نقسم بني آدم اليوم الى اُمتين: حاكمة ومحكومة، فهل أن جميع المحرومين 

 يكونون على مستوى واحد؟
 يقول (فرانتس فانون) بهذا الصدد:

إن تمجيد السود في آدابهم العاطفيـة ـ إن لـم يكـن منطقيـاً ومعقـوالً ـ فهـو           «... 
مجيـد السـود الـذي يمثّـل ثـورة طاغيـة ضـد        شتائم نثرها البيض على اإلنسانية! فـإن ت 

تحقير البيض لهم، يصبح أحياناً من أحسن الوسائل والسبل الى رد الشتائم والحرمان، 
إذ رأى المثقّفون الكينيون أنّهم مواجهون ـ قبـل كـلّ شـيء ـ بـالطرد التـام والتحقيـر          

الطـرد والحرمـان   الكامل من قبل القدرة المسيطرة عليهم، فيصبح رد فعلهم أمام هـذا  
أن يمدحوا بأنفسهم ويمجدوها و يكيلوا لها الثناء العـاطر والتحسـين، وحينئـذ يتبـدل     
تصديقهم المطلق للثقافة االُوروبيـة الـى تصـديق مطلـق للثقافـة اإلفريقيـة. وحينـذاك        
يتبدل السود ـ بصوره عامة ـ المعسكر المتعب الشيخ العجوز إلى إفريقيا الفتّية! وذلك   

عقل والعلم الظالم بالشعر الحر، والمنطق الظالم بالطبيعة المنطلقة، فـإن ذلـك العقـل    ال
على الديبلوماسية ثم الظلم وعدم المسؤولية والتشكيك  إّال والعلم والمنطق ال ينطوي 

في كلّ شيء، والطبيعة والشعر ال غلّ فيه وال غشّ وال شيء سوى الوحـدة والحريـة.   
 .)٩(»لكنّها تتنعم بعدم المسؤولية أيضاً؟ وما هي جدوى أرض مثمرة

  عدم المسؤولية الذي يلتفت إليه (فانون) في كلمته هذه إنّما هو ناتج عـن أن إن
األلم واألمل المشترك الموجود في المجتمع اإلفريقي ضعيف بعد في بعض الحقـول  

 ناحية الدوافع والدواعي واألهداف.من 
                                                           

 جهاني ميان ترس واميد (عالم بين الخوف والرجاء). )  عن الترجمة الفارسية لكتابه:٨(
Frantz Fanon: Les damnees de la terre: deculture nationle. )٢( 
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إن حركة القارة السوداء ضد االستعمار والظلم والتمييز الطبقي، من أجل إحقاق 
الحق اإلنساني لهم، حركة مقدسة تطـابق الواقـع الفطـري والضـمير البشـري، ولكنّهـا       

بهـا،   حينما تتصور بصورة تمجيد النفس واإلنتقام من الغير واألمل في الحكم والمتعة
 تصبح مقدمة وأساساً لظلم جديد، ظلم لم يجد لنفسه بعد مجاالً للعمل .

إذن فللدواعي والدوافع دور في حرمان اُألمـم ومحكوميتهـا. فمتـى مـا تكاملـت      
فكرة تمجيد السود وتوصّلت الى تمجيد الحـق والعـدل، كـان نتاجهـا نهضـة مثمـرة.       

عن األلم واألمـل المشـترك بـدواعيها     ولهذا فنحن نقيس الحركات التحررية المنبعثة
فهل هي منبعثة عن المطالبة بـالحقوق والعـدل والتحـرر؟ أو عـن المطالبـة       ؛ودوافعها

بالحكم والتمتّع به واالستئثار بمنافعه ومطامعه. وهذا شيء ينتج عن مسلك الحـاكم و  
 مذهبه وفكرته ونظرته الى العالم وهو يقود حركة اُألمة.

ربية تخـرج هـذه العوامـل اآلنفـة الـذكر عـن دائـرة العناصـر البنّـاءة          إن الثقافة الغ
للوجدان الجمـاعي المشـترك والمؤسسـة لقوميـة اُألمـة. والمثقّـف الشـرقي والمسـلم         
واإلفريقي يريد أن يصبغ قومية أُمتـه تلـك المقـاييس الغربيـة نفسـها وأن يعرفهـا الـى        

د أن يبني قوميـة أُمتـه ويـدافع عنهـا بتلـك      الرأي العام بتلك الصبغة وهذا يعني أنه يري
والويل ثم الويل من هذه األسلحة التي نشتريها نحن من  ؛األسلحة التي باعها له عدوه

!العدو 
وكمــا وجــدنا فــي الحركــات القوميــة والنهضــات الطبيعيــة عــالم األلــم واألمــل  

شـتيقاق الـى   المشترك والثورة ضد سيطرة األجنبي، نشاهد فيهـا عنصـراً آخـر: هـو اال    
الحق والتحرر الفكري وأن هذين العاملين همـا معـاً خيـر مقيـاس لمشـروعية النهضـة       
واستحقاقها، فالقومية األلمانية بما كان لها من دواع عنصرية وتفوقيـة، لـم يكـن فيهـا     
لسائر الناس في األرض شيء من النور والضياء، بل الحرب والفنـاء والصـهيونية التـي    

فـي    أنّها بدئت إلنقاذ اليهود من التشرد والضياع بين اُألمم، تبدو اليـوم كانت تتراءى 
ع ما فيها مـن األلـم واألمـل    ـركة مـذه الحـفه ؛رية ظالمةـدية وعنصـة معتـآيديولوجي
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المشترك بين اليهود وبما لها من دواعي اإلنتفـاع مـن المحـرومين فـي العـالم لصـالح       
د أصبحت موضع استنكار جميع األحرار فـي العـالم.   إثني عشر مليوناً من الصهاينة، ق

وإن نهضة المقاومة القومية الفرنسية ـ مع ما كان لها من البطوالت التكتيكية ـ بما أنّها   
كانت نابعة عن روح القومية الفرنسية، فإنّها صوبت استعمار الشعب الجزائري وسحق 

نسـية أن تُؤسـس مدرسـة    نهضته التحريرية، ولـم يكـن مـن نصـيب هـذه النهضـة الفر      
للحركات التحررية. أما تلك الحركة التي كانت تحتـوي علـى عوامـل طلـب العـدل      
والحق أكثر وأظهر، أصبحت حركة عالمية وأساساً لحضارة عظيمة ومدارس فكريـة  

 إنسانية.
والحاصل: أنّا نالحظ للتمييز بين الوحدات االجتماعية واإلنسـانية و تعيـين واقـع    

جميع آالمهم وحرمانهم البالغ الى مستوى الشـعور بالمسـؤولية،    ؛حدودهاالقوميات و
والهدف الحاصل منه والدواعي والدوافع له وهذه اُألمور هي التي تصبح منبع الحيـاة  

 والحركة لجماعة من الناس. 
ومن البدهي أن هذه العوامل األساسية والجوهرية إذا إنتشرت بين أُمة فأوجدت 

وهــذا  ؛اعيـاً وإحساســاً مشـتركاً، فهــي األسـاس الصــحيح لقـوميتهم    فـيهم وجــداناً جم 
األساس بحاجة الى مهبط يحتله وقالب يحتل فيه، وهو بدوره الذي يبني تلك الثغـور  
والحدود المادية والطبيعية و المقررة. وإن صيانة تلك العوامـل األساسـية والجوهريـة    

تدخل األجنبـي ونفـوذه فيـه، ذلـك     لتزم المحافظة على ذلك القالب والمهبط عن تتس
األجنبي الذي يختلف مع تلك اُألمة في جوهرها وال يعـرف آالمهـا وال دواعيهـا وال    

 دوافعها، بل هو عدو لها.
 

 أُمة في طریقھا الى الحیاة
العوامل األساسية للوجدان الجماعي المشترك، وبلغنا في محاولتنـا   إلىكنّا ننشد 

ترك أمام سـيطرة اإلنسـان علـى أخيـه اإلنسـان وإسـتثماره،       هذه الى األلم واألمل المش
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ورأينا أن هذا الجامع المشترك إنّما يصبح جامعاً مقاوماً فيما إذا أصبح التقوى وطلـب  
الحق والعـدل (وكمـا يقـول الكتّـاب الغربيـون: الـدواعي اإلنسـانية المتعاليـة) أساسـه          

حياة، حية محيية ومطـورة، وهـي   ورأس ماله. فإن هذا األساس والرأسمال جوهرة كال
مادة إذا حقن بها مجتمع من الناس بعثتـه الـى الحركـة والتكامـل الجمـاعي والثقـافي       

 والتقليدي، والحركة والثقافة و التقاليد هي مظاهر استقالل اُألمة.
وأنت ترى اليوم أُمماً لها لغات وتقاليد وعناصر من الدماء مختلفـة، وتعـيش فـي    

ية وجغرافية متفاوتة، وتشـكّل بمجموعهـا منطقـة وسـيعة نسـبياً مـن هـذا        أوضاع إقليم
العالم، وتصور وحدات سياسية مـع دول متعـددة، وهـي بعيـده ومسـتقلّة بعضـها عـن        

 بعض. هي الدول اإلسالمية في هذا العالم المعاصر.
فالمقاييس الكالسيكية والغربية تفصل قوميات هـذه الـدول بعضـها عـن بعـض،      

ضها بالنسبة الى البعض اآلخر أجنبياً كما أن الدول واُألمم اُألخـرى أجنبيـة   وتجعل بع
عنه تماماً. وقد أصبح من الواجب على كلّ واحـدة منهـا أن تكـون منفصـلة وأجنبيـةً      

 عن اُألخريات، ولهذا االنفصال واالجتناب تبعات هي بمرءانا ومسمعنا!
من الوحدة بين هذه الجماعات، من هذا االختالف الظاهر عناصر ونشاهد بالرغم

فنحن نجد بين هؤالء الناس، المختلفين عامالً مشتركاً هو أبرز مـا يكـون مـن سـمات     
هذه المجتمعات، أال وهو الدين اإلسالمي الحنيـف، واإلسـالم عـالم ملـيء بثقافـات      

 ومعارف وآداب خاصّة منسجمة معه تماماً.
والمشترك بينهم كيف يمكـن أن   فنلر ما هي مباني الوجدان الجماعي الوحداني

يكون فيما لو كانـت قلـوب أفـراد هـذه اُألمـم تتمسـك بهـذا الـدين عقيـدة وشـريعة           
وحكماً ونظاماً؟ أعني: أن نرى ما الذي يعلّمهـم هـذا الـدين ويلقّـنهم، بصـفته مسـلكاً       
خاصّاً فـي الحيـاة لـه نظرتـه الخاصّـة الـى الكـون واإلنسـان؟ ثـم نـرى مـاهي األدواء            

 ركة بين هؤالء مع تمسكهم باإلسالم.المشت
*  *  * 
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يعلم الذين نظروا في تاريخ الحركات التحررية أن أساس تحرر اُألمم والشعوب 
مبني على تحرر واقعي لفرد أو جماعة ـ ولو قليلة ـ عن قيود أرباب الـدنيا، وتوصـلهم   

ممهـم: أن اُألمـم هـي    الى درجة التحرر الكامل من هذه العالقات، ثم تنبيـه هـؤالء ألُ  
التي تريد أن تبقي سلطة أرباب الدنيا على رؤوسها فيظلّ حكمهم قائماً، بينما هـم إذا  

 أرادوا أن يذوب أرباب القوة والثروة ذابوا كما تذوب الثلوج في المياه الحارة.
إن أساس تحرر اإلنسان مبني على إيمانه بحقّه وأنّه مظلوم ومغصوب عليـه، هـذا   

ناحية، ومن ناحية أُخرى إيمانه ببطالن جهاز هؤالء األرباب وضـعفهم وتزلـزلهم.   من 
وأي دين ومدرسة تعلّم أبناءها وأتباعها مباني وأُصـول هـذا التحـرر أوضـح وأصـرح      
من اإلسالم؟ إذ أن اإلسالم والتوحيد ال يعني سوى التحرير واالنطالق، وكسر القيود 

 مل الى ساحة القدس الربوبية.وفتح الطُرق والسبل أمام التكا

إن اإلسالم يقول ألبنائـه: إن هـذا االخـتالف الـذي ترونـه بـين أُمـم األرض فـي         
والدماء واللغات، والذي خلق منه اإلنسان مقاييس للتفرقة واالنفصال األلوان والعناصر

 مـن سـلك    إّال واالستقالل، ليس شيئاً جوهرياً وأصيالً، وليس أي منهم أعـزّ وأشـرف   
سبيل التكامل في اإلنسانية بسـلوك سـبيل اهللا واإلسـالم، وإن مـا تشـاهدونه بـين أبنـاء        
البشر من األلوان واأللسن والتقاليد ليست سوى صور لحقيقة واحدة هي كثـرة أفـراد   
هذا الموجـود اإلنسـاني، تمامـاً  كمـا تـراه بعينـك مـن االخـتالف فـي صـور الطبيعـة            

ن وفوائد خاصّة ولجميعها التقدير والتثمين في سـبيل  رائحة ولو والجمال، فلكلّ ورد
تكامل اإلنسان وليس لهذه االختالفات دور في فصل الناس بعضهم عن بعض وعداء 
بعضهم لبعض، بل لها دور (التعارف) بينهم ممـا يـؤثر فـي حصـول التكامـل المـادي       

ا َخلَْقَناُكم ِم نَیا  {والمعنوي بينهم:  َذَك ر َوأُنَث ى َوَجَعْلَن اُكْم ُش ُعوباً  أَیَُّھا النَّاُس إِنَّ
َرَمُكْم ِعنَد  ْك َل لَِتَعاَرفُوا إِنَّ أَ  .)١٠(}أَْتَقاُكمْ  هللاَوَقَباِئ

                                                           
 .١٣)  الحجرات: ١٠(
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إذن فسبيلكم أنتم الـذين تشـتركون فـي اإليمـان بهـذا الـدين الحنيـف، مـن أي         
(ديـن اهللا) بكـلّ مـا     عنصر أو دم أو إقليم أو لغة كنتم: هـو أن تحـافظوا علـى ديـنكم    

تملكون من حول وقوة، وأن ال تتفرقوا في هذا السبيل، وأن تتذكّروا أنّكم ـ كنتم من 
دون هذا الدين ـ أعداًء، وأنّكم إنّما توحدتم بجـوهرة التوحيـد اإلسـالمي، وأن ثمـار      
هذه الوحـدة كانـت عالمـاً مـن العلـوم والمعـارف والفضـائل واألخـالق، أتحـف بـه           

ِل {البشري: المجتمع  ِصُموا ِبَحْب ُروا ِنْعَم هللا َواْعَت قُوا َواْذُك  رَّ هللا  تَ َجِمیعاً َوالَ تََف
ُكْم  َفأَْصَبْحتُم بِِنْعَمتِِھ إِْخَواناً َوُكْنُتْم َعلَى شََفا  َعلَْیُكْم إِْذ ُكْنتُْم أَْعَداًء َفأَلََّف َبْیَن قُلُوبِ

اِر َفأَْنَقَذُكم ِمنْ  َك ُیَبیُِّن ُحْفَرة ِمَن  النَّ ُكْم تَْھَتُدونَ  هللا  َھا َكذلِ َعلَّ ُكْم آَیاتِِھ لَ  .)١١(}لَ

وإنّكم إن أصبحتم حماة الخير دعاة إليه، أعـداء الفسـاد والظلـم والجـور، كنـتم      
 بذلك خير أُمم العالم: 

َر أُمَّة أُْخِرَجْت لِْلنَّاِس َتأُْمُروَن ِباْلمَ { ِر ُكْنُتْم َخْی ْعُروِف َوَتْنَھ ْوَن َع ِن اْلُمْنَك 
...  .)١٢(}َوُتْؤِمُنوَن ِباّ ِ

 وأنّه ليس نتاج حياتكم االجتماعية المادية شيئاً سوى بغي بعضكم على بعض:

ْنَیا...{ وهي ـ من  )١٣(}َیا أَیَُّھا النَّاُس إِنََّما َبْغُیُكْم َعلَى أَنفُِسُكم َمَتاَع اْلَحَیاِة الدُّ
 ناحية أُخرى ـ رأسمال للتكامل الفردي واالجتماعي لكم: 

ْرِض { َط بِِھ  َنَباُت األَ ماِء َفاْخَتلَ َزْلَناهُ ِمَن السَّ ْنَیا َكَماء أَن إِنََّما َمَثلُ اْلَحَیاِة الدُّ
ُل النَّاُس َواألَْنَعاُم... ا َیأُْك  .)١٤(}ِممَّ

                                                           
 .١٠٣)  آل عمران: ١١(
 .١١٠)  آل عمران: ١٢(
 .٢٣)  يونس: ١٣(
 .٢٤)  يونس: ١٤(
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ا دامت هذه الحياة الدنيا خليطة من الظلـم والكمـال، فالسـبيل الـى أن ال     إذن: فم
يجد الظلم فرصة لالنتشار، هو أن تنعموا باإليمان الكامل بحكومة الحق والعدل، وأن 
 تضحوا في سبيلها بالنفس والنفيس، كفاحاً ضد حكومة المال والثروة وحب الذات: 

ُكْم َعلَى ِتَجاَرة ُتنِجیُكم ِمْن َعَذاب أَلِیم* ُتْؤِمُنوَن َیا أَیَُّھا الَِّذیَن آَمنُوا ھَ { ْل أَُدلُّ
ِل   ِبا ُكْم إِن ُكنُتْم  هللاَوَرُسولِِھ َوُتَجاِھُدوَن ِفي َسبِی ٌر لَ ُكْم َخْی َبأَْمَوالُِكْم َوأَنفُِسُكْم ذلِ

 .)١٥(}َتْعلَُمونَ 

عامل األساس في الوجدان الجمـاعي المشـترك   وعلى هذا، فيكون بناء أُمتكم وال
لكم، هو اإليمان باهللا (وهو الدافع لكم) وجهادكم فـي سـبيله  (وهـو األلـم المشـترك      

 الذي يكون قد بلغ مرحلة األثر العملي وهو القيام والفداء بالنفس).
َك مِ {  .)١٦(}نُكْم...َوالَِّذیَن آَمُنوا ِمن َبْعُد َوَھاَجُروا َوَجاَھُدوا َمَعُكْم َفأُولِئ

ارجعوا وانظروا في تاريخ اُألمم السالفة والمعاصرة، تـرونهم مهمـا كـانوا ومهمـا     
أصبحوا، ليسوا سوى حصائد أعمالهم ومكتسباتهم الفردية واالجتماعية، فـأنتم أيضـاً   

 لم ولن تشذّوا عن هذا الناموس الكوني العام والشامل: 

ٌة َقدْ { َك أُمَّ ْت َولَُكم َما َكَسْبُتمْ  تِْل ْت لََھا َما َكَسَب  .)١٧(}َخلَ

ْالِ◌نَساِن { ّال َوأَن لَّْیَس لِ  .)١٨(}َما َسَعى إِ

رهن بعملكم وسعيكم الذي تقومون به من أجل التكامل والحاصل: أن مصيركم
 لمظهر األتم بالحق والكمال.والتقرب الى ربكم، الذي هو خالق البر والجمال وا

َك َكْدحاً َفُمالَقِیھِ { َك َكاِدٌح إِلَى َربِّ  .)١٩(}َیاأَیَُّھا اْإلِنَساُن إِنَّ
                                                           

 .١١ـ  ١٠)  الصف: ١٥(
 .٧٥)  األنفال: ١٦(
 .١٣٤)  البقرة: ١٧(
 .٣٩)  النجم: ١٨(
 .٦)  اإلنشقاق: ١٩(
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إن اُألمم المسلمة المختلفة المنفصلة هكذا بعضها عن بعـض، تتلقّـى مـن زاويـة     
وهـذا مـا يبنـي لهـم      ؛قيمـة هكذا تعاليم وتلقينـات   .النظرة الكونية واإلنسانية والدوافع

ثقافتهم المشتركة. وقـد خلقـت هـذه الثقافـة اإلسـالمية والتوحيديـة شـهداء وأبطـاالً         
وعمالقة، وأبقت لهم ملحمات وخواطر تاريخية مهمة، تشكّل بمجموعها دوراً مهمـاً  

 في حياكة نسيج وجدانهم الجماعي اإلسالمي المشترك.

وحيدية واإلسـالمية الـى النـاس فـي القـرون      وقد بلغت هذه اُألصول والدوافع الت
الهجريـة اُألولــى بصــراحة ووضــوح بحيــث تقبلهــا كثيــر مــن أبنــاء تلــك الحضــارات  
المتمدنــة آنــذاك بكــلّ وجــدانهم وضــمائرهم ومــن أعمــاق أرواحهــم، وســرعان مــا  
تشكّلت مـنهم أُمـة عالميـة دوليـة إسـالمية. ولكنّهـا سـرعان مـا بـدلت تلـك الوحـدة            

وذلك ألن اآلخذين بأزمة اُألمور آنذاك لم يدركوا أو لم يريدوا أن يدركوا  بالتفرقة.
المفاهيم الواقعية والحقيقية للدوافع اإلسـالمية، فصـنعوا مـن تلـك الوحـدة اإلسـالمية       
خالفة أو قُل إمبراطورية عظمى عربيـة أُمويـة أو مروانيـة أو عباسـية! وكـان هـذا هـو        

ية. ولهذا انكسرت وانثلمت تلك الوحـدة الحاصـلة   الخالف الصريح لُألصول اإلسالم
في الوحدة شديد، حتى وانحرافات أُخرى فضعفباإلسالم، وتبعها تقلّبات وتحوالت

 أخذت السنة والكَرى عيون عامة المسلمين عما لهم وعليهم.

ُألمة المسلمة، تيقظ الغربيون النصارى، الى اإلفادة لحين شمول هذا السبات وفي
اآلداب االجتماعية والثقافية والعلمية اإلسالمية، فبنوا بها حضـارتهم هـذه    من ىالكبر

اإلسالمية ـ  اآلدابالعلمية مناإلفاداتباإلضافةالى تستثمرـكانتالغربية المسيحية،التي
بالظلم  إّال والحكم والقوة وإن كان اليحصل ذلك والثروةوالمالحب الدنيامن عناصر

وبـدأ  ح العالم اإلسالمي مورد الهجوم لهم في سبيل استعماره واستثماره.القاهر! وأصب
الغرب باإلستيالء على الوجود الثقافي واألخالقي والديني للمسلمين، ثم ثنّى بالنهـب  

ن جراء ذلك النـوم العميـق ـ ال الكـرى ـ        ــان مـفي منافعهم المادية واالقتصادية. وك
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وما تبعها من الهجـوم االسـتعماري أن أصـبحت اُألمـم     وهذه اليقظة الغربية المسيحية 
 اإلسالمية تفقد شخصيتها شيئاً فشيئاً وتقع في أسر الغرب.

واآلن، قد حظيت هذه اُألمم المسـلمة منـذ قـرن مـن الزمـان تقريبـاً بيقظـة وتنبـه         
جديد من جراء التطورات الثقافيـة واالجتماعيـة والسياسـية فـي العـالم، فنظـرت مـن        

نظرة جديدة الى إسالمها وتوحيدها ودوافعها اإلسالمية واكتشفت فيهـا عالمـاً   ناحية ب
من الحقائق الغضّـة والطريـة، وأوجـد فيهـا مـا شـاهدت مـن الحالـة الحاضـرة لُألمـم           
المسلمة و ما فيها وبينها من التفرقة والحرمان والتخلّـف، ألمـاً وأمـالً جديـداً مشـتركاً      

 بينها. 

 ؛رى حركة ونشاطاً آخـر فـي الـدول اإلسـالمية األسـيرة     ونرى نحن من ناحية أُخ
وذلك أن الدوافع التوحيدية والشعارات اإلسالمية الواقعية والمحـررة ال تبعـث اُألمـم    

بل كلّ أُمة رأت وذاقت مـذاق الظلـم وتعرفـت علـى هـذه التعـاليم        ؛المسلمة فحسب
ة، وكـذلك فـي الـدول    اإلسالمية. ولهذا فقد أصبح اإلسالم فـي دول إفريقيـا الحديثـ   

 يديولوجية لنهضة المحرومين.آالعربية المستعمرة ك

والحضارة الغربية التي كانت منذ القرون السـابقة فـي حـرب مـع اإلسـالم جهـراً       
وخفاًء حينما شاهدت هذه الظاهرة في اُألمـم المسـلمة تحركـت، دخلـت اإلمبرياليـة      

لماركسـي سـبل السـالم والتعـايش     الغربية المستعمرة مع المعسكر الشرقي الشـيوعي ا 
آمرت مع الصهيونية العالمية فأوجدت دولة في قلـب الـدول اإلسـالمية،    ـي، وتـالسلم

وهي بعد في سبيل الحصول على قلوب أتباع األديان اُألخرى كالبوذيين والمجـوس  
م نرى أن الغرب ال يزال يوحد ويجهز جميع القوى المضادة لإلسالو...وأصبحنا اليوم

على اإلسالم والمسلمين، ولهذا فقد أصبحنا نكتشف كلّ يوم مؤامرات فـي   ،والعدالة
ر الشعارات والتعاليم اإلسالمية و تضعيفها من جميـع األطـراف   ــن أثــم سبيل التقليل

 والنواحي المختلفة.
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فإن جميع هذه المؤامرات ستقوي إحساس المسلمين بألمهم المشترك،  ؛بأسوال
 يج الوجدان القومي الجماعي للمسلمين. وتقوي نس 

واُألمــة  .وإن تلـك النظـرة وهــذا اإلحسـاس لـآلالم سيتوســع ويسـتوعب ويشـمل      
المسلمة اليوم في طريقها الى الوجود مرة أُخرى إن شاء اهللا. أُمـة قـد عبـرت الحـدود     

، شملت جميع المسلمين بل جميع األحرار الموحدينالمصطنعة والعنصرية والدموية،
أُمة تنفي وتنكر حكومة القوميات والطبقات واُألسر والعوائل، وتجعل أركانهـا علـى   

والقيود الفكرية واالجتماعية والسياسية، وهدايتهم األغاللجميعمنتحرير البشرأساس
 الى التقرب من ساحة رب العالمين الرحمن الرحيم .

األسـد آبـادي (الشـهير     وقد كان رجال كالسيد جمال الدين الحسيني الهمـداني 
باألفغاني) ومحمد إقبال، ومحمد عبده، والنـائيني، وبشـير اإلبراهيمـي، وعبـدالرحمن     

ي مقدمة من أدرك هذه النظـرة الحديثـة فـي اإلسـالم والتوحيـد، ومـن       ــف ؛الكواكبي
ن أحس باأللم واألمل اإلسالمي الحـديث، والمؤسسـين لُألمـة التوحيديـة     ــل مــأوائ

 دة.الجدي
وهذه هي نغمة إقبال الالهوري كالنسيم البليل يوقظ القلـوب المتفرقـة والنائمـة    
لُألمة المسلمة، ويذكّرهم برسالتهم اإلسالمية في سبيل خدمة اإلنسانية، ويحمل لهـم  

 فيقول: ؛بشرى تحرير البشرية
 قم من النوم سريعاً       

 هيا فقمال تنم،          أيها المسلم قم                  
 وم سريعاًـن النـــــــم مـــقُ   أيها البائت في نوم عميق        
 ريعاًـــوم ســـن النــم مــقُ   نهبوا بيتك قم يا ذا الغريق       

 ال تنم، هيا فقُم           أيها المسلم قُم               
 قم من النوم سريعاً   

 رــــــالسح ةاـــــاجــومن     قم من النوم بصيحات الديوك    



   ٥٣ -بين اإلسالم وإيران                                                                                  
    

 رــــر ظهـــــا الفجــــحينم  وك  ــــــــــوبصيحات أذان علم 
 ال تنم، هيا فقُم           أيها المسلم قُم 

 قم من النوم سريعاً                                
 رـــــل الغديــــــراً، مثــــغائ     ارِـــــقد غدا بحرك ميتاً كالقف

 رـــــــوتاً يسيـــــــال، وال ح     ثل الصحارى نرى موجاً به، مال
 ال تنم، هيا فقم         أيها المسلم قم 

 قم من النوم سريعاً                                
 ورـــن موجاً يثــــم وكــــــقُ     قم وكن أنت به التيار، ناراً 

 ي الجسور ــــي نبنـــل لكـــــب        راً ال كي تُكبدنا دماراً ــثائ
 ال تنم، هيا فقُم         أيها المسلم قُم 

 قم من النوم سريعاً                             
 اعــــــــــلّ متــــــاً كــــناهب    فلقد حطّم (اإلفرنج) البالد 

 داعــــــــزور وخـــــل بــــب    اد  ــــال بعدوان صريح بالعب
 هيا فقُمال تنم          أيها المسلم قُم  

 )٢٠(قم من النوم سريعاً                           
 

                                                           
 )  التعريب: (للمعرب).٢٠(
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 القسم األّول
 اإلسالم والقومیة اإلیرانیة

  
 

 * نحن واإلسالم.
 * القومية اليوم.

 .)٢١(»الملّة«* لفظة 
الفارسي المصطلح في» الملّة«* كلمة 

 اليوم.
 * القومية والمجتمع.
 * العصبيات القومية.

 * القومية والناسيونالية.
 * مقياس القومية.

 * اإلسالم والقومية.
* النقطة اُألولى: في أن دعوة اإلسالم 

 دعوة عالمية.
  
  
  

                                                           
 

* النقطة الثانيـة: المقـاييس اإلسـالمية    
  مقاييس عالمية.

 * إسالم الفرس.
 * بدء إسالم الفرس.

* النقطة اُألولى: في النشاط اإلسالمي 
 ألبناء الفرس في اليمن.

* النقطة الثانية: في النشاط اإلسـالمي  
ألبناء الفرس بعد تسرب اإلسـالم إلـى   

 قلوبهم.
 * هزيمة الفرس أمام المسلمين.

 * الفرس والحكم الفارسي.
 * تسرب اإلسالم الى قلوب الفرس.

 * أما اللّغة الفارسية.
 * وأما المذهب الشيعي.

 في العربية.» اُألمة«في الفارسية بدالً من » الملّة«ستعمل كلمة )  ت١(



 

 



       ٥٩  - والقومية اإليرانية  اإلسالم / القسم األول:اإلسالم وإيران                                        

 

 اإلسالم والقومیة اإلیرانیة
 

 نحن واإلسالم
كانت لنا نحن اإليرانيين ـ كما يشهد التاريخ ـ طول حياتنا التاريخية الممتدة عبـر  
آالف السنين، وفقاً للعوامل التاريخية المختلفة، مـع اُألمـم والقوميـات المختلفـة فـي      

عالقات أخوية أحياناً ومتخاصمة أحياناً أُخرى. وقد وصلت إلينا على أثر هذه  ؛العالم
العالقات المختلفة أفكار من اآلخرين وعقائد مختلفة، كمـا إنّـا بـدورنا قـد أثّرنـا فـي       

ائدهم. وقد قاومنا قوميات اآلخرين حينما كانت تَقدم علينـا فلـم   أفكار اآلخرين و عق
نَذُب فيها، ولكنّا مع فرط عالقتنا بقوميتنا لم نتعصّـب فيهـا الـى درجـة العمـى لتصـبح       
هذه القومية سبباً لعمى عقولنا وإبعادنا عن الحقيقة وسـلب قـوة اإلدراك والتمييـز عنّـا     

 وإيجاد العناد فينا أمام الحقائق.

آلن قد مضى على عهد الهخامنشيين ـ الذي كانت فيه إيران الحاضرة باإلضافة  وا
الى مناطق من الدول المجاورة تحت حكم واحد ـ أكثر من ألفـين وخمسـمائة عـام.     
وقد قضينا نحن اإليرانيين ما يقارب النصف من هذه القـرون الخمسـة والعشـرين مـع     

ميم حياتنا، بحيث كنّا نحنّك به أطفالنا، العقيدة اإلسالمية حيث كان هذا الدين من ص
وت، وحتـى أصـبح تاريخنـا، وأدبنـا، وسياسـتنا، وحكمنـا،       ـــ ش، ونعبد اهللا، ونمــونعي

لّ شيء منّا خليطاً بهذا الدين وقرينـاً بـه   ـــوثقافتنا، وحضارتنا، وشؤون مجتمعنا، بل ك
المـدة الحضـارة   د خـدمنا نحـن فـي هـذه     ـــعتراف المطّلعين قاومزيجاً معه. وحسب 

اإلسالمية خدمات ثمينة ال توصف، وسعينا في سبيل تقدم هذا الدين ونشره بين سائر 
أُمم العالم أكثر من سائر المسلمين وحتى العرب منهم، وليس ألية أُمة مثل ما كان لنا 

 من النشاط في سبيل نشره وترويجه وإشاعته وتبليغه.
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ابط بين اإلسالم وإيران من النواحي المختلفة، فيحق لنا أن نالحظ هذه الرو ؛إذن
كي نستجلي ما كان من حظّنا من المساعي فـي سـبيل نشـره، ومـا كـان لإلسـالم مـن        
اآلثار في تقدمنا المعنوي والمادي، بدقّة كاملـة، وباإلسـتناد الـى المصـادر التاريخيـة      

 المعتبرة.

 

 القومیة الیوم
 ؛والكالم في عصرنا الحاضرالبحثكَثُر حولها التيالمسائلمن» القومية«إن مسألة

فقد التفت اليوم الى هذه المسألة كثيـر مـن أُمـم العـالم ومـنهم المسـلمون اإليرانيـون        
وغير اإليرانيين ـ إلتفاتاً خاصّاً، بل حتى غرق بعضهم في هذه المسألة بحيث ال يمكن  

 أن نحدد لتورطه فيها حداً وال حساباً!

مسألة القوميـة قـد ولّـدت اليـوم للعـالم اإلسـالمي مشـاكل كبـرى          أن ؛والحقيقة
 ؛م اإلسـالمية يوعظمى ـ هذا فضالً عن أن هذه الفكرة القوميـة تخـالف أُصـول التعـال     

حيث إنّها تنصّ على تساوي جميع العناصر في نظر اإلسالم ـ فإن هذه الفكرة تشـكّل   
بتشـكيل وحـدات قوميـة صُـغرى     «رى مانعاً كبيراً أمام تحقّق الوحـدة اإلسـالمية الكبـ   

 ».مختلفة، بل متخالفة متخاصمة

ـ يتشكّل من أُمم مختلفة، وقد أوجد اإلسالم ـ كما نعلمإذ أن المجتمع اإلسالمي
 ذه اُألمـم المختلفـة والمتفاوتـة وحـدة تسـمى: المجتمـع اإلسـالمي،        ــه نـــ سابقاً ـ م 

 ودة، أعنـي وجـود وحـدة كبـرى تشـكّل     وال تزال هذه الوحدة االجتماعية باقيةً موجـ 
فكـر واحـد،    بمجموعها أكثر من سبعمائة وخمسين مليون مسلم فـي العـالم، يسـودها   

وأمل واحد، وشعور واحد، وروابط وعالقات قوية ومتينـة جـداً. ومـا نـرى بينهـا مـن       
الفواصل فليس من نفسها هي، بل إنّما هـي مـن حكومـات ودول وسياسـات، والـذي      

العامل األساس لهذه الفواصل إنّما هي تلك القوى اُألوروبيـة واألمريكيـة   يشكّل اآلن 
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والشيوعية. ولكنّها مع ذلك لم تسـتطع أن تحطّـم أسـاس هـذه الوحـدة، الـذي يحتـل        
 األرواح والقلوب.  

 وكما يقول إقبال الالهوري:
 ، قلوب صامدةىشت دورنا     إن دعوى الحق دعوى واحدة 

 )٢٢(في صباح واحد        نحن قَطر للندى 
ليـون مـن   ويشكّل أفراد من هذه الوحدة مجتمعـاً يقـرب مـن مليـون ونصـف الم     

 .النفوس في كلّ عام في موسم الحج 
والقوميـة والعنصــرية فكــرة تجعـل اُألمــم وجهــاً لوجــه، وهـي فكــرة مــن أفكــار    
أُوروبا في القرون األخيرة، ولعلّها كانـت فكـرة طبيعيـة هنـاك، لعـدم وجـود مدرسـة        

بت هذه فكرية تستطيع أن تجمع اُألمم اُألوروبية في وحدة إنسانية متسامية. وإنّما تسر
الفكرة بين اُألمم الشرقية بواسطة المستعمرين، إذ لم يـر المسـتعمر سـبيالً الـى تطبيـق      
سياسته القائلة: فرق تَسد، أحسن من أن يلفت اُألمم المسلمة الى قومياتهـا وعناصـرها   

فيقول للهندي: إن لك سابقة تاريخية كذا وكـذا،   ؛ويشغل أفكارها بمفاخرها الوهمية
تركي: أسس نهضة الشباب األتراك والقومية التركية، ويقول للعربـي ـ وهـو     ويقول لل

سنداً وعماداً، ويقول لإليراني: » العروبة«أسرع األقوام إستجابة لهذه العصبيات: اتّخذ 
فيجب عليك أن تستقل وتفصـل نفسـك عـن العـرب إذ هـم      » اآلري«إنّك من الجنس 

 ».السامي«من العنصر 
لتهييج المشاعر القومية آثـار إيجابيـة مفيـدة فـي اسـتقالل       من الممكن أن يكون

بعض اُألمم وحريتها من قيد االسـتعمار، لكنّهـا سـببت التفرقـة فـي الـدول اإلسـالمية        
                                                           

 )  األصل: ٢٢(

 هاى ما جدا، دلها يكى است خيمه     أمر حق را حجت ودعوى يكى است    

 ا ـــــم مــــح خندانيــــشبنم يك صب     ا ــــــــــم مــــاز حجاز و چين و إيراني

 والتعريب (للمعرب).
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أكثر من أن تنتج آثاراً حسنة. ذلك أن هذه اُألمـم المسـلمة قـد طـوت هـذه المرحلـة       
الم قـد أوجـد لهـا منـذ قـرون      بإسالمها وبلغت به الى مرحلة أسمى منهـا، إذ أن اإلسـ  

وحدة على أساس فكرة وعقيدة آيديولوجيـة واحـدة، وقـد أبـدى اإلسـالم فـي هـذا        
 القرن العشرين دوراً حاسماً في الكفاح ضد المستعمرين.

وقد كان لعامل الدين اإلسالمي من األثر في الكفاح الذي تحقّق مـن المسـلمين   
نتهى بنجاتهم من براثن االستعمار الكافر، افي القرن العشرين ضد المستعمرين والذي

أثر أكثر بكثير من أثر الدافع القومي. كما في كفـاح اُألمـة الجزائريـة، واألندونيسـية،     
 والدول العربية، وحتى الباكستانية.

أجل، إن هذه اُألمم قد أبدت من نفسها منذ قرون أنّها تسـتطيع أن توجـد وحـدة    
دية وعلى أساس اآليديولوجية المشتركة، فتقوم وتحرر لها من الدوافع الفكرية العقائ

نفسها من براثن المسـتعمرين. إذن فـدفع هكـذا أُنـاس الـى دوافـع الشـعور القـومي ال         
 يمكن أن يسمى بأي عنوان سوى اإلرتجاع .

فقد أوجدت الموجة العنصرية والقومية والوطنيـة، التـي أسسـها     ؛وعلى أي حال
مســتعمرون، مشــكلة كبــرى للعــالم اإلســالمي. وقــد قيــل: إن  وأَثارهــا اُألوروبيــون ال

قوميته عن الناس، ألنّـه لـم    يالمرحوم السيد جمال الدين األسد آبادي إنّما كان يخف
يكن يرغب في أن يعرف نفسه الى الناس منتمياً إلى أُمة معينة مـن المسـلمين مخافـة    

شعور سائر القوميات المسلمة أن يعطي بذلك حجة بيد المستعمرين كي يثيروا بذلك 
 ضده. 

ع ديناً ومسـلكاً فـي الحيـاة وآيديولوجيـة باسـم اإلسـالم ال مجـال        ـنا نتّبــّا أنـوبم
والقومية فيه، فال نملك أن ال نهتم بالنسبة للحوادث التي تجري على خالف للعنصرية

 هذه اآليديولوجية باسم القومية والوطنية.
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عض األفراد أخيراً حربـاً ضـد اإلسـالم باسـم الـدفاع عـن       وكلّنا يعلم بأنّه قد بدأ ب
 ».بةوقد أهان هؤالء المقدسات اإلسالمية بعنوان الكفاح ضد العرو )١(القومية اإليرانية

 ».بةالعرو

وما نراه من آثار هذه الحـرب ضـد اإلسـالم فـي إيـران، فـي الكتـب والجرائـد،         
والمجالت اُألسـبوعية، وغيرهـا مـن الصُـحف، لـدليل علـى أن هـذا األمـر لـيس مـن           
الصدف، بل من تخطيط مدروس لـه أبعـاده وحـدوده، وأهدافـه وغاياتـه وأغراضـه،       

 ومقاصده ومراميه.

ت اليـوم الـى أوج كثرتهـا    ـد بلغـ ـــ ي قـــ وسية التـشتية المجدوإن الدعايات الزرا
 إّال وانتشارها وأصبحت موديالً حديثاً من الكالم القومي والـوطني المعسـول، ليسـت    

له حدوده وأبعاده فالكـلّ يعلـم أن اإليرانـي اليـوم ال      ،نشاطاً سياسياً مدروساً ومخططاً
شـتية أن تحـلّ محـل التعـاليم     دزران للتعـاليم ال ـــ ه ال يمكـــّ شتية، وأنديرجع الى الزرا

شتية والمزدكية والمانوية، وكلّ من يقدم نفسه الى داإلسالمية، وأن الشخصيات الزرا
                                                           

الدول هذه )  وقد تصاعدت النعرات القومية في الدول العربية يوماً بعد يوم، حتى أن عدداً غير محدود من كتّاب ١(
نوع من المقاومة  الدول العربية أخذوا يعتمدون على عروبتهم فحسب مع أنّهم مسلمون. وهذا بنفسه ـ كما نعلم ـ

على الجوانب المعنوية واإلنسانية في اإلنسان. وكما نعلم فقد عاد  إلّاأمام المقاييس اإلسالمية الشاملة التي ال تعتمد 
هذا العمل في الدرجة اُألولى بالضرر على أنفسهم، فقد عجزوا بذلك عن مقاومة إسرائيل مع ما هم عليه من كثرة 

شك أن لو اعتمدوا في حربهم معهم على القوى اإلسالمية ال العربية فحسب لما كانوا يصابون العدة والعدة. وال 
غلبت القوة » يونيو«بهكذا فشل ذريع . وقد كتب أحد الكتّاب الباكستانيين يقول: إن في حرب العرب وإسرائيل في 

ها ترى لدافع أنّكان فيها نوع من المبالغة، إذ الدينية ـ الصهيونية ـ على قوى القومية العربية!.. وهذه الكلمة وإن 
الدين دخالً كبيراً عند الصهيونيين، في حين أن للعنصرية والقومية والدم عند اليهود فضالً أكبر بكثير من فضل 

 ».العروبة«العقيدة اليهودية، لكنّها كلمة صحيحة في إنتقادها وتخطئتها لالعتماد الفارغ الموهوم عند العرب على 

واهللا لم «... يقول: » هـ ١٣٨٧مؤتمر رابطة العالم اإلسالمي في مكّة في عام «وقد خطب أحد العلماء العرب في  
 (المؤلف) (قبل الثورة اإلسالمية).» يدخل اإلسالم المعركة قط... بل كانت (العروبة) مع (الصهيونية)
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الناس تحت عنوان القومية الكاذبـة، والـذين ال يعرفـون بشـيء سـوى إنحـرافهم عـن        
وان التعاليم اإلسالمية، سواء من أعلن نشاطه بعنوان الحرب مع اإلسالم ومن جعل عنـ 

  مكافحة القومية العربية حجة كاذبة له...
إن هــوالء ال يســتطيعون أن يحتلّــوا فــي قلــوب اإليــرانيين اليــوم محــلّ األبطــال   

المسلمين أبداً... فال يمكن أن يحتـل المقفّـع أو المقنّـع وسـناباذ وبابـك ومازيـار فـي        
طالب والحسن بن علـي   قلوب اإليرانيين اليوم محلّ اإلمام أمير المؤمنين علي بن أبي

 والحسين بن علي، بل وحتى محلّ سلمان الفارسي. يعلم بهذا الجميع.

ولكن الذي يمكن أن يقـع هـو أن يثيـر هـؤالء بـدعاياتهم هـذه الشـعور القـومى         
والعنصري والوطني للشباب العاطفي المتحمس غير المتعقّل، ضد اإلسـالم، فيقطعـوا   

م اإلسالم. أقـول: إنّـه وإن كـان ال يمكـن أن تحتـل      بذلك عالقة هؤالء الشباب بدينه
عواطف دينية أُخرى محلّ العواطف اإلسالمية، ولكن يـتمكّن هـؤالء مـن أن يبـدلّوا     
هــذه العواطــف اإلســالمية بعواطــف مضــادة لإلســالم، وبهــذا يمكــنهم أن يخــدموا    

رة مطلقـة،  أسيادهم المستعمرين. ومن هنا نرى أن الذين هم يضادون اهللا والدين بصو
يدافعون في كتاباتهم الفارغة الجوفاء عن الزرادشتية واألوضاع السائدة في إيران قبل 

 اإلسالم. ومن هنا نعرف أهداف هؤالء.

ونحن نريد أن نرد هذا البحث من هذا المنطق الذي يسـتعمله هـؤالء، أي منطـق    
ــ كمـا قـال     قوميـة القومية واإلحساس القومي، أجل، بهذا المنطق، مـع أنّـا نعلـم أن ال   

وع من الوحشية، ونعلم أن الشعور القومي إنّما يحسن منه ما كان ــإقبال الباكستاني ـ ن 
له دور إيجابي لخدمة المواطنين، وأنّـه إذا أخـذ الجانـب السـلبى وسـبب التمييـز فـي        
الحكم والقضاء وفي رؤية المحاسن والعمي عـن المسـاوىء، كـان مضـاداً لألخـالق      

ونعلم أن هنـاك منطقـاً أسـمى مـن منطـق األحاسـيس القوميـة، وأن الـدين         واإلنسانية،
القوميـة مهمـا كانـت مرغوبـاً     مرتبة األحاسيس، وأن األحاسـيس والعلم والفلسفة فوق

فيها في أي مجال كانت غير مرغوب فيها في الدين والعلم والفسلفة، وأنّـه ال يمكننـا   
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ة بحجـة أنّهـا مسـألة قوميـة، كمـا ال يمكـن أن       أن نقبل مسألة علمية أو فلسفية أو ديني
ال وطـن  «نردها ونعمى عنها بحجة أنّها أجنبية ومن أجنبى عنّا، ولقد صـدق مـن قـال:    

كما أنّه ال وطن لرجال العلـم  » للدين والعلم والفسلفة، بل هي لكلّ أحد وفي كلّ بلد
وان فـي جميـع   والدين والفلسفة، بل هـم عـالَميون، لهـم وطـن فـي كـلّ مكـان وإخـ        

 البلدان... نعم، نعلم ذلك كلّه...

ولكنّا ندع هـذا المنطـق اإلنسـاني المعقـول جانبـاً ، ونـرد البحـث بـذلك المنطـق          
 لغير المتكاملين في اإلنسانية! إّال العاطفي نفسه الذي ال ينبغى 

فنبحث في أنّه: هل يجب علينا أن نحسب اإلسالمـ حسب المنطق القومي ـ أمـراً    
تنا أم من األجنبي الغريب عنّا؟ فهل أن اإلسـالم وفقـاً لمقـاييس القوميـة يعـد      من قومي

 جزءاً من هذه القومية اإليرانية؟ أم خارجاً عنها ؟

 فيجب أن نقسم البحث الى قسمين: ؛وعلى هذا

يعني: ما هو مالك أن نجعل الشيء داخالً في » القومية«في مقياس  القسم األّول:
 اً عنها؟قومية أُمة أو خارج

هل أن اإلسالم ـ وفقاً لهـذه المقـاييس وطبقـاً للقوميـة اإليرانيـة ـ         القسم الث اني:
 شيء منها أم أجنبي عنها؟

وبعبارة أُخرى إن لبحثنا كبرى وصغرى، فـالكبرى هـو القسـم األول، والصـغرى     
ة مـن هـذه الناحيـ    الزرادشـتية ونقوم بمقارنة ضـمنية بـين اإلسـالم و    هو القسم الثاني. 

أي كي نعلم ـ وفقاً للمقاييس القومية ـ هل أن اإلسالم أكثر انتساباً الى القومية    ؛نفسها
 المجوسية؟! الزرادشتيةالفارسية اإليرانية؟ أم 

  

 »الملّة«لفظة 
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لفظة عربية معناها: الطريقة السلوكية. وقد جاءت هـذه الكلمـة فـي    » الملّة«لفظة 
ولكن يختلف مفهومها في القرآن  )١() موردا١٥ً( فيالقرآن الكريم بهذا المعنى نفسه

 عما أُصطلح عليه في الفارسية اليوم: 

 في المصطلح القرآني تعنى: الطريقـة السـلوكية التـي عرضـها زعـيم      » ةالملّ«فإن
َراِھیمَ {كما في قوله تعالى:  ؛إلهي على البشر لَّ َة أَِب یُكْم إِْب  أي طريقتـه وسـبيله،    )٢(}مِّ

ً {وقوله تعالى:  َراِھیَم َحنِیفا الملّة: «اإلصبهاني في مفرداته: . ويقول الراغب )٣(}ِملََّة إِْب
كالدين، وهي اسم لما شَرع اهللا تعالى لعباده على لسان األنبياء، ليتوصّلوا به الى جوار 

الذي » عليه الصالة والسالم«الى النبي  إّال اهللا. والفرق بينها وبين الدين أنّها: ال تضاف 
َراِھیمَ {نحـو:   ؛تسند إليه ُت ِملَّ َة آَب ائي{و )٤(}َف اتَِّبُعوا ِملَّ َة إِْب  َبْع  وال تكـاد    )٥(}اتَّ

وســلم، وال  ]وآلـه [توجـد مضـافة الـى اهللا وال الــى آحـاد أُمـة النبـي (صــلى اهللا عليـه        
ال يقال: ملّة اهللا، وال ملّتي، وال ملّـة زيـد،    ؛في جملة الشرائع دون آحادها إّال تستعمل 

يقال: دين اهللا ودين زيـد، وال يقـال: الصـالة ملّـة اهللا. وأصـل الملّـة: مـن أمللـت          كما
ِل الَِّذي َعلَْیِھ اْلَحقُّ {الكتاب، قال تعالى:   . )٦(}َوْلـُیْملِ

 .)٧(»الملّة، اعتباراً بالشيء الذي شرعه اهللا«وتقال: 

                                                           
، ٨٩و  ٨٨، واألعراف: ١٦١، واألنعام: ١٢٥، والنساء: ٩٥. وآل عمران: ١٣٥و  ١٣٠و  ١٢٠)  وهي في: البقرة: ١(

 .٧٨، والحج: ٢٠، والكهف: ١٢٣. والنحل: ١٣. وإبراهيم: ٣٧ويوسف: 
 .٧٨الحج:  سورة) ٢(
 .٩٥آل عمران:  سورة) ٣(
 .٩٥آل عمران:  سورة ) ٤(
 .٣٨يوسف: سورة )  ٥(
 .٢٨٢البقرة: سورة )  ٦(
وأنا أُرجح أن تكون الملّة مشتقة من المأل ال من اإلمالء، وقد قال ط ـ التقدم.  ٤٩١ـ  ٢)  مفردات الراغب: ٧(

الراغب في المأل: جماعة يجتمعون على رأي. وهو من: ماألته أي عاونته وصرت من جمعه، ال من الملء كما قاله 
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لَّ ُھ َو  { ِطیُع أَن ُیِم  ِعیفاً أَو الَ یَْس َت َض  َفإِن َكاَن الَِّذي َعلَْیِھ اْلَح قُّ َس فِیھاً أَْو 
ْل َولِیُّھُ   .)١(}َفْلُیْملِ

ي القرآن الكريم: هي المجموعة الفكرية والعلمية والطريقة العملية إذن: فالملّة ف
التي يجب على الناس العمل بها وعلى طبقها وعلى هذا فيكون الـدين والملّـة بمعنـى    
واحد، مع فرق أن الشىء الواحد يسمى باعتبار ديناً، وباعتبار آخر: ملّة، واعتبار الملّـة  

ك من إمالء اهللا علـى رسـول اهللا إلبـالغ  عبـاد اهللا     ـ كما قال الراغب ـ هو أن يكون ذل 
 وهدايتهم إليه .

والفرق بينهـا وبـين الـدين:    «وقد سبق من الراغب ـ وهو عالم بفقه اللّغة ـ أن قال:   
الى النبي الذي تسند إليه... وال تكاد توجد مضـافة الـى اهللا وال    إّال إن الملّة ال تضاف 

اليقـال: ملّـة اهللا،    ؛في جملة الشرائع دون آحادها إّال عمل الى آحاد أُمة النبي، وال تست
فكأنّمـا قـدر فـي مفهـوم     » وال يقال ملّتي، وملّة زيد، كما يقال: دين اهللا، ودين زيـد... 

 هذه الكلمة معنى القيادة.

في » المدرسة الفكرية«قريبة من كلمة » الملّة«ولهذا فبإمكاننا أن نقول: إن كلمة 
ثة، فهي أيضاً تضاف الى زعيم المسـلك والطريقـة الخاصـةّ، وإذا    المصطلحات الحدي

 أضفنا الى ذلك معنى اإلمالء فإنّه يتّضح قرب هاتين الكلمتين أكثر فأكثر.

 

 في المصطلح الفارسي الیوم » الملّة«كلمة 
وقــد وجــدت هــذه الكلمــة فــي المصــطلح الفارســي اليــوم مفهومــاً يختلــف مــع 

تطلق اليوم في الفارسية على وحدة اجتماعية لهـا  » الملّة« مفهومها األصلي. فإن كلمة
                                                                                                                                               

جحناه أيضاً تكون الراغب أيضاً فعرف المأل: بأنّهم يمألون العيون رواء ومنظراً والنفوس بهاًء وجالالً وعلى ما ر
 الملّة بمعنى الطريقة السلوكية ـ كما يريده الكاتب الموقّر. (المعرب). 

 .٢٨٢البقرة: سورة )  ١(
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سوابق تاريخية واحدة وقوانين وحكومة واحدة وآمـال مشـتركة. فـنحن اليـوم نطلـق      
ــة     ــة واإلنجليزي ــدالً عــن كلمــة اُألمــة، فبــدل أن نقــول: اُألمــة األلماني هــذه الكلمــة ب

الملّـة الفرنسـية. وأحيانـاً ال نطلـق     والفرنسية، نقول: الملّة األلمانية والملّـة اإلنجليزيـة و  
هذه الكلمة على جميع تلك اُألمة، بل نقسمهم الى طبقتين: حاكمة ومحكومة، فنطلق 

 على الطبقة الحاكمة كلمة الدولة، وعلى الطبقة المحكومة كلمة الملّة. 

وهذا المصـطلح الفارسـي مصـطلح جديـد مسـتحدث، بـل هـو مصـطلح خـاطئ          
ئـة سـنة.   االمصطلح بهذه الصورة حتى في الفارسية من قبل م مغلوط فيه. ولم يرد هذا

أنّـه أُسـتحدث علــى عهـد مطالبـة اُألمـة بــالحكم الدسـتوري فـي إيــران         إّال وال أظنّـه  
 ».المشروطة«

هـم يسـتعملون   » الملّـة «والعرب اليوم، في الموارد التي نحن نستعمل فيها كملـة  
». الشـعب اإليرانـي  «أو » عب المصـري الشـ «فيقولـون مـثالً:   » القوم«أو » الشعب«كلمة 

 ».الملّة«ونحن نريد هنا بالبحث هذا المعنى ال المعنى السابق األصيل لكلمة 

 

 القومیة والمجتمع
 ونعبر البحث اللغوي لندخل بحثاً اجتماعياً فنقول: 

 أصغر وحدة اجتماعية. وحياة اُألسرة هي الحياة المشتركة المحدودة »اُألسرة«إن
 زوجة وأوالدهما وأزواجهم وأوالدهم. بالزوج وال

وحياة اُألسرة حياة قديمة جداً، بقدم وجود اإلنسان. وحتى الذين يعتقدون بـأب  
 غير إنسان لإلنسان يعترفون بحياة له عائلية .

هــي الوحــدة االجتماعيــة األكبــر مــن وحــدة اُألســرة، وهــي تشــمل   » القبيلــة«و
ميعاً في الجد األعلى لهـا، والحيـاة القبليـة    مجموعة من اُألسر والعوائل التي تشترك ج

هي مرحلة متطورة للحياة العائلية. وزعموا أن الذي كان يسود الحياة العائلية المنفردة 
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ــث النظــام المــالى واإلقتصــادي: هــي اإلشــتراكية ال الملكيــة    لإلنســان األول مــن حي
 د .الخاصّة والفردية، وإنّما وجدت هذه الملكية الخاصّة فيما بع

والوحدة االجتماعية األكبر من هذه الوحدة القبلية واألكثر منهـا تقـدماً وتطـوراً:    
وهـي الوحـدة الشـاملة    » الملّـة «هي التـي يصـطلح عليهـا فـي الفارسـية اليـوم بكلمـة:        

أو » الملّة«لمجموعة من الناس تسودهم حكومة واحدة وقانون واحد. وهذه الوحدة: 
أن تكون قد تكونت من مجموعة قبائـل تشـترك جميعهـا    يمكن » الشعب«أو » اُألمة«

في العرق والدم على أصل واحد، ويمكن أن تكـون هـذه القبائـل التـى تشـكّل هـذا       
الشعب ال يشترك بعضها مع البعض اآلخر في شـيء مـن ذلـك، ويمكـن أن ال توجـد      

 فيهم الحياة القبلية، أو أن تكون بين بعضهم دون البعض اآلخر منه.

 ما معربه: ٣٢٧ص  ١ج » أُصول علم السياسة«في كتاب وقد جاء 

» النـاس «بالنظر الى الفصـل المصـطلح عليـه فـي هـذا القـرن فـي الفارسـية بـين          «
فـي األكثـر بغـرض تعيـين جماعـة مـن المجتمـع، بينمـا         » الناس«تطلق لفظة »: اُألمة«و

ات حقـوق  عندهم ذات معنى يقصد به وحـدة اجتماعيـة ذ  » الملّة: اُألمة«تكون كلمة 
وتحصل هذه الوحـدة فرعـاً عـن الوحـدة      ؛سياسية حاكمة على قطعة من أرض دولية

التاريخية، واللغوية، والدينيـة، أو االقتصـادية، أو فـي اآلمـال المشـتركة علـى صـعيد        
لها معنى ذو صبغة دراسية عن المجتمعـات،  » الناس«على هذا فكلمة: الوجود والبقاء.

في األكثر من النواحي الحقوقية والسياسية الدوليـة  » مة: الملّةاُأل«بينما ينظر الى كلمة 
 أو الداخلية.

أضف الى ذلك: أن هذه األلفاظ تختلف مفاهيمها باختالف األعـراف السياسـية:   
الماركسية والليبرالية، فعلينا أن نرى القائل أو الكاتـب مـاذا يتّبـع مـن هـذه األفكـار و       

 ».اآليديولوجيات
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عالمنا هذا أُمم مختلفة، والذي نراه قد جعل من كلّ أُمة من هذه  تعيش اليوم في
اُألمم أُمة واحدة وشعباً واحـداً: هـو القـانون والحكومـة والحيـاة المشـتركة، ال شـيء        
آخــر كالعنصــر والــدم وغيرهمــا. فالجــامع المشــترك لهــذه الوحــدات هــي الحكومــة 

والشـعوب سـوابق تاريخيـة     الواحدة التي تديرهم سياسـياً. ولـيس لـبعض هـذه اُألمـم     
مـم وشـعوب الشـرق    اُكثيرة، بل إنّما هي وليدة حادثـة اجتماعيـة معينـة، ككثيـر مـن      

األوسط، التي إنّما هي وليدة الحرب العالميـة اُألولـى والثانيـة وهزيمـة اإلمبراطوريـة      
 العثمانية.

نصـرها.  وال نرى اليوم أُمة في العالم يفصلها عن سائر اُألمم والشعوب دمهـا أو ع 
فهل يفصلنا ـ نحـن اإليـرانيين ـ عـن سـائر اُألمـم والشـعوب المجـاورة دم أو عنصـر             

يـه  أمشترك؟ أم سوابق تاريخية وأوضاع حكومية وقانونية خاصّة! أفهل صحيح ما يرت
بعضنا: أنّنا من العنصر اآلري والعرب من الدم السامي؟! أم لـيس هنـاك اآلن أي عـين    

 اء بعد كلّ هذا االختالط واإلمتزاج العجيب!.أو أثر لهذه العناصر والدم

والحقيقة: أن دعوى فصل الدماء والعناصر بعضها عن بعض ليست اآلن أكثر من 
إذ أن العنصر السـامي واآلري وغيرهمـا لـم تكـن منفصـلة       ؛خرافة في القرن العشرين

د حصـل مـن   فيما غَبِر مـن القـرون السـابقة قـديماً. وأمـا اآلن فقـ       إّال بعضها عن بعض 
االختالط واإلمتزاج بينها ما لم يبق معه أي أثر من الكيان العنصـري المسـتقل، فضـالً    

 عن العين .

إن  كثيراً من الناس في إيراننا اليـوم مـن الـذين هـم بالفعـل فارسـيون وإيرانيـون        
وهم معترفون بذلك، إما هم عرب أو ترك أو مغول أو تتار أو بربر أو هنـود أو زنـوج   

بحمـاس شـديد، هـم    » العروبـة «.. كما أن كثيراً من العرب الذين يتشدقون اليوم بـ أو.
من عنصر إيراني أو تركي أو مغـولي أو غيرهـا مـن العناصـر والـدماء المختلفـة، وإذا       
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       فـإنّكم سـترون أن مـة ألداء فريضـة الحـجرة أو مكّـة المكرسافرتم الى المدينة المنو
ية أو فارسية أو بلخية أو بخارائية أو مـن مكـان آخـر فـي     أكثر أهاليها من أُصول هند

الذين هم من ساللة كوروش هناك الكثير منالعالم اإلسالمي القديم، ولعلّ أن يكون
فـي بعـض الـدول العربيـة، والعكـس أيضـاً       » للعروبـة «أو داريوش هم اآلن يتعصّـبون  

 من نسل أبي سفيان.  صحيح، فلعلّ أن يكون هنا الكثير من الذين يتعصّبون إليران

وقد كان قبل سنين يحاول أُستاذ في جامعة طهران أن يثبت بالدليل أن يزيد بـن  
 فضالً عن أوالده وذريته. إن كانت له ذرية.  !معاوية كان إيرانياً خالصاً

فما نجده اليوم مما يسمى باُألمة (الملّة) هو أنّا نحن اليوم ناس نعيش في إقليم أو 
تحت لواء واحد بنظام حكومي واحد وقوانين خاصّة واحدة. أما هل كـان  قطر واحد 

آباؤنا وأجدادنا إيرانيين أيضا؟ أو يونانيين أو عرباً أو من المغول أو من عنصـر آخـر،   
 فهذا ما ال نعلمه. 

هو مـن يكـون    يوإذا أردنا أن نحكم على أساس العنصر والدم فنقول بأن اإليران
ن علينا أن نعترف بأن أكثر اُألمة اإليرانية غيـر إيـرانيين، ونفقـد    من العنصر اآلري، كا

بذلك كثيراً من مفاخر هذه اُألمة. وهذا يعني أيضاً أنّا نكون أصبنا اُألمة اإليرانية بهذه 
الفكرة أخطر إصابة، إذ يعيش اليوم في إيران شـعوب وقبائـل ال يتكلّمـون بالفارسـية     

 ري. وال يرون أنفسهم من العنصر اآل

 فليس التبجح اليوم بالدم واالستقالل العنصري سوى خرافة. ؛وعلى أي حال

 

 العصبیات القومیة
أو الملّـة  «تصحب الوحدات االجتماعيـة، سـواء منهـا العائلـة أو القبيلـة أو اُألمـة       

أنواع من األحاسيس والعصـبيات، أعنـي أنّـه يوجـد     » حسب المصطلح الفارسي اليوم
يوجد هذا اإلحساس لنفسه والقومي، ويمكن أنن االنتصار العائليفي اإلنسان أنواع م
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، فتشـعر اُألمـم فـي أُوروبـا ـ مـثالً ـ          »كالوحدة اإلقليمية والقطرية«مجاالً أوسع بكثير 
 بنوع من حب اإلنتصار ألنفسهم أمام أُمم آسيا، والعكس صحيح .

نسـبة الـى أبنـاء    ويمكن أن يكون لبعض الناس من العنصر الواحد شعور كهذا بال
 أُمتهم بالذات .

ولكنّها تجاوزت حدود الفـرد والقبيلـة   » حب الذات«من أفراد غريزة » القومية«و
لتشمل أفراد اُألمة. ويصحبها عوارض هذه الغريـزة ـ طبعـاً ـ مـن العجـب والعصـبية،          

 والفخر والرضا عن النفس، والعمى عن عيوبها (في مقياس اُألمة).

 الیةالقومیة والناسیون
» الناسيوناليسم«الدعوات القومية يدعى في اللغات الالتينية بكلمة: الىإن اإلتّجاه

 وقد ترجمها المترجمون الى ما يعني: القومية. 

ما سبق ـ على العواطف واألحاسيس القومية ال العقل والمنطق. وهي تعتمد ـ على 
هـا إن اقتُصـر منهـا علـى     فإنّ ؛وال نريد أن نحكـم علـى القوميـة بـالطرد بصـورة مطلقـة      

الجانب اإليجابي فقط أي كان لها األثر في توثيق العالقات الحسنة وتوطيـد الـروابط   
األخوية والخدمات بين من نعـيش فـيهم الحيـاة المشـتركة، لـم تكـن مضـادة للعقـل         

بل يعترف اإلسالم بحقوق قانونيـة أكثـر    ؛والمنطق، ولم تكن ذميمة في اإلسالم أيضاً
 مثل هذه الحقوق كاألقرباء والمواطنين المجاورين .لمن لهم 

وإنّما تصـبح القوميـة محكومـة بـالطرد عقـالً فيمـا إذا اتّخـذت جانبـاً سـلبياً، أي          
أخذت تفصل بين األفراد بعنوان اختالف قومياتهم وتوجد بينهم عالقـات متخاصـمة   

 عن حقوق اآلخرين.   مىوتع

ة: هي: اإلنترناسيونالية (ضد القومية)، فهـي  والفكرة المضادة للقومية = الناسيونالي
تنظر في القضايا بمقاييس عالمية، وتحكم على األحاسـيس القوميـة بـالطرد المطلـق.     



       ٧٣  - والقومية اإليرانية  اإلسالم / القسم األول:اإلسالم وإيران                                        

لكن اإلسالم ـ كما قلنا ـ ال يحكـم علـى جميـع األحاسـيس القوميـة بـالطرد بصـورة           
 ابية.عامة، بل إنّما يحكم بالطرد على األحاسيس القومية السلبية، ال اإليج

 

 مقیاس القومیة 
يبدو للنظر أن يكون معنى القومية ـ أو من مستلزماتها ـ أن تنظـر أُمـة تعـيش فـي       
قطعة معينة من األرض الى ما أنتجته تلك اُألمة التي كانت تعيش في هذه األرض من 
الفكر واإلبداع على أنّه من آثارها القومية، والى كلّ ما جاءها من أرض أُخرى علـى  

 أجنبي عنها .أنّه 

إذ أن اُألمة تتشـكّل مـن أفرادهـا، ومـن الممكـن أن       ؛بينما ال يصح هذا المقياس
يبتدع أحدهم شيئاً ال يقبله سائر األفراد وال يستسيغه الذوق العام لتلك اُألمة، وحينئـذ  

 فال يمكن أن يحسب شيء كهذا على حساب تلك اُألمة بصورة عامة .

تختار أُمة نظاماً اجتماعياً خاصّاً لحياتها ويقترح لهـا فـرد   فمن الممكن ـ مثالً ـ أن  
منها نظاماً مغايراً للنظام العام القائم فال يقبله الرأي لتلك اُألمة، وحينئذ فـال يمكـن أن   
نحسب هذا النظام المقترح والمردود على صاحبه، من ظـواهر تلـك اُألمـة ومميزاتهـا     

تلك اُألمة. ويمكن ـ على عكس هذا ـ أن يقوم   بحجة أنّه من مقترحات فرد من أفراد 
بعرض النظام االجتماعي فرد من أُمة أُخرى في خارج حدود أراضي هـذه اُألمـة ثـم    
تستقبله وتتقبله هذه اُألمة، وحينئذ فمن البـدهي أنّـه ال يمكـن أن نصـف هـذا النظـام       

ن آخر، وال يمكـن أن  المقبول لدى هذه اُألمة أجنبياً عنها بحجة أنّه إنّما جاء من مكا
ندعي على أُولئـك الـذين تقبلـوا هـذا النظـام أنّهـم قـاموا بعملهـم هـذا علـى خـالف            
 اُألصول القومية فصهروا أنفسهم في أُمة أُخرى، أو أن نقول هؤالء قد غيروا قوميتهم.

نعم، هناك صورة واحدة يمكن ويصح، بل يتعين أن يوصف ما جاء مـن خـارج   
أنّه أجنبي وأن قبوله كان على خالف اُألصـول القوميـة، بـل يحسـب     ب ،أراضي أُمة ما

وذلـك فيمـا إذا كـان لـذلك الشـيء صـبغة        ؛هذا القبول نوعاً من محاولة تغيير القومية



 وإيران عطاء وامتنان اإلسالم                            ٧٤ -    

خاصّة ُألمة خاصة بحيث كان شعاراً لها، فمن البـدهي أنّـه إذا تقبلـت أُمـة شـعار أُمـة       
ف أُصول قوميتهـا. فمـثالً: لُألمـة    أُخرى واصطبغت بصبغته كانت قد عملت على خال

الصهيونية والنازية األلمانية شعارات خاصّة لها ألوان قومية خاصّة، فلو أرادت أُمة أن 
 تقبل هذه الشعارات واأللوان كانت قد عملت على خالف قوميتها. 

أما لو لم يكن لذلك الشيء لون وصبغة خاصّة كانت نسبته الى جميع اُألمم على 
فلو تقبلته أُمةٌ ما لم يحسب ذلك بالنسبة  ؛كان ذلك الشعار شعاراً إنسانياً عاماًالسواء، و

أن الـال بشـرط   «إليها أجنبياً غريباً و مضاداً لمقتضى قوميتها، وقديماً قـال اُألصـوليون:   
أي أن الطبيعـة المجـردة غيـر ذات الصـبغة الخاصّـة      » يتّفق ويجتمـع مـع ألـف شـرط    

فق مع كلّ صبغة وأي لون كان، أما الطبيعة المشروطة بشيء مـا  يمكنها أن تجتمع وتتّ
والتي لها لون وصبغة خاصّتان فهي ال تجتمـع مـع شـيء آخـر لـه لـون آخـر وصـبغة         

 أُخرى.

وبهذا الدليل نقول: إن الحقائق العلمية تنتسب الـى جميـع اُألمـم والشـعوب، وال     
جدول الضـرب لفيثـاغورس، وال   يحق ألية أُمة أن تحتكر أُصول األعداد والحساب و

أن تحتكر نظرية (النسبية) آلينشتاين، واليتنافى اتّخاذ هذه اُألمور مـع قوميـة أيـة أُمـة     
 ذلك إنّها حقائق ال لون لها وال رائحة وال طعم قومية أُمة خاصّة. ؛أيضاً

وبهذا الدليل نقول: إن العلماء والفالسفة واألنبيـاء والرسـل ينتسـبون الـى جميـع      
أُمم العـالم، وال يجـوز أن تُقْصـر أفكـارهم وآراؤهـم وعقائـدهم وآمـالهم علـى أُمـة          

 خاصّة أو قومية معينة.

ذلـك أن   ؛والشمس ال تختصّ بأُمة، وال يشعر أي قوم بأنّها أجنبيـة بالنسـبة إلـيهم   
تنتسب الى جميع اُألمم بنسبة واحـدة وال تتعلّـق بقـوم أو أرض خاصّـة، وإن      الشمس

قطعة من األرض ال يصل إليها نورهـا فـذلك مـن طبيعـة تلـك األرض ال       كانت هناك
 الشمس، فإن الشمس لم تخصّص نفسها بقطعة من األرض خاصّة.
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إذن، فقد تبين أن الشيء إذا كان قائماً أو منبعثاً أو نابعاً أو ناتجـاً مـن أُمـة مـا لـم      
لخاصّة بهـا والمحصـورة   يكن ذلك مقياساً يعد ذلك الشيء من المنتجات القومية لها ا

فيها وعليها، و كذلك إذا كان الشيء وارداً على تلـك اُألمـة مـن خـارج أراضـيها لـم       
 يكن ذلك مقياساً لكونه أجنبياً وغريباً عنها. 

كما أن السوابق التاريخية أيضاً ليست مقياساً صحيحاً للقومية، فمـن الممكـن أن   
خاصّاً طوال قرون عديدة مديـدة ثـم هـي تُغيـر     تكون أُمة ما قد تقبلت نظاماً اجتماعياً 

 من نظرتها فتختار لنفسها نظاماً جديداً عوضاً عن النظام السابق. 

 ةمـم اُألخـرى طـوال خمسـ    اإليرانيين ككثيـر مـن الـدول واألُ    فمثالً كان لنا نحن
وعشرين من القرون نظام ملوكي اسـتبدادي ديكتـاتوري غيـر دسـتوري، واآلن نحـن      

الثاني مـن القـرن األول منـذ أن اختـارت أُمتنـا لنفسـها النظـام الدسـتوري         في النصف 
البرلماني (المشروطة)، ولم نكن نحـن قـد ابتكرنـا هـذا النظـام بـل جاءنـا مـن العـالم          

أن أُمتنا قد تقبلت هذا النظام الخـارجي وضـحت فـي سـبيل الحصـول       إّال الخارجي، 
 ألف قتيل!).  ٦٠عليه الكثير الكثير (

قام كثير من أفراد هذه اُألمـة بالمقاومـة الشـديدة العجيبـة أمـام هـذا النظـام         وقد
 إّال الجديد، كفاحاً مسلحاً أهدروا فيه دماءهم لحفظ ذلك النظام اإلستبدادي السـابق،  

أنّهم حيث كانوا في األقلّية من اُألمـة وقـد قبـل األكثـر النظـام الجديـد وضـحى فـي         
 م إلرادة األكثريـة مـن اُألمـة مضـطراً الـى ذلـك كرهـاً       سبيله، فقد فشل القليل واستسل

 ورغماً عنه.

واآلن فهل نعد هذا النظام الجديد نظامـاً قوميـاً وطنيـاً؟! أم نقـول: إن هـذا النظـام       
الجديد بعيد عنّا وأجنبي وغريب، وإن نظامنا القومي هـو النظـام االسـتبدادي، حيـث     

ماعية، وإنّنا لـم نكـن قـد ابتـدعنا هـذا النظـام       كان هو نظامنا طوال تاريخ حياتنا االجت
 البرلماني الدستوري وإنّما إقتبسناه من بلدان أُخرى؟
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وبالنسبة الى الئحة حقوق اإلنسـان لـم نكـن نحـن قـد نظمناهـا وال اشـتركنا فـي         
تنظيمها، ولم يكن الكثير من موادها مطروحاً لدينا في طول تاريخنـا القـومي، ولكنّنـا    

ما قبلها الكثير من اُألمـم اُألخـرى فـي العـالم. فمـاذا نقـول بالنسـبة لهـذه         قد قبلناها ك
مها، يالالئحة بنظرة قومية؟ و ماذا يقول سائر اُألمم بشأنها وهي مثلنا لم تشترك في تنظ

ت إليها من خارج أراضيها؟ فهل أن األحاسيس القومية تلزمها أن تقاومها ـد وصلــوق
  وتعـدها   ؛ارج حدودها ولها سـوابق تاريخيـة مغـايرة لهـا    ــن خــا مــبحكم أنّها جاءته

غريبة وأجنبية عنها؟ أم يجب عليها أن تحسبها حقوقاً قومية وطنية غير أجنبية، وذلك 
بحكم أنّها ال لون وال رائحة فيها ُألمة خاصّة، ثم بحكم أن اُألمة قد تقبلتهـا فهـي لهـا    

 ومنها.

لممكـن أن تسـلك فرقـة مـن اُألمـة مسـلكاً       ذلك أنّه من ا ؛والعكس صحيح أيضاً
تتّخذه ديناً خاصّاً لها ثم ال يعد ذلك ديناً قومياً لتلك اُألمة، وذلـك مـن حيـث إن هـذا     
   الدين لم يتّخذ صبغة هذه اُألمة إن لم يكن ذا صبغة من أُمة أُخرى، أو مـن حيـث إن

نشـأ مـن بعـض أفرادهـا،     هذا الدين لم يقع موقع القبول لدى هذه اُألمة التي قام هـو و 
أنّها لم تستطع أن تجتـذب   إّال فالمزدكية والمانوية مثالً انبثقت في هذه اُألمة اإليرانية 

إليها جميع اُألمة وال أكثرها وال أن تحظى بتأييدها وعلى هذا فال يمكننـا أن نحسـب   
د مثل هذه هذين المسلكين من الظواهر الفكرية القومية لهذه اُألمة. بل لو أردنا أن نع

اُألمــور مــن الظــواهر القوميــة باعتبــار مبتــدعيها وأتباعهــا المعــدودين نكــون قــد أهنّــا 
 عواطف األكثرية من هذه اُألمة وأحاسيسها إهانة كبرى.

وقد علم من مجموع مـا قلنـاه الـى هنـا: أنّنـا بـالنظر الـى العواطـف واألحاسـيس          
ن أوساط الوطن قومياً، وال أن نحسب كلّ القومية ال يمكننا أن نعد كلّ ما كان نابعاً م

ما جاءنا من حدود وأراض أُخرى أجنبياً غريباً عنّا. بل العمدة في المقام أن نرى هـل  
أن لهذا الشيء صبغة أُمة خاصّة أم هو عالمي عام ال لون لـه؟ ثـم هـل أن هـذه اُألمـة      
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طراراً؟ فإن حصل الشـرطان  كُرهاً واض إّال المعنية قد قبلته بطوعها ورغبتها أم لم تقبله 
كان أجنبياً، سواء حصل أحـد الشـرطين أم لـم     إّال في الشيء كان ذلك قومياً وطنياً، و

 يحصال.

ليس سبباً صـحيحاً ألن نحسـب   » قيام الشيء من بين أُمة ما«فإن  ؛وعلى كلّ حال
 الشيء قومياً وطنياً، وال أن نعده غريباً وأجنبياً.

ل ما إذا كان اإلسـالم بالنسـبة الـى هـذه اُألمـة اإليرانيـة       واآلن علينا أن نبحث حو
حاصالً على هذين الشرطين أم ال؟: فهل أن لإلسالم لون أُمة خاصّـة كـالعرب مـثالً؟    
       أم أنّه دين عالمي عام ال لون له وال صبغة سـوى صـبغة الخـالق المطلـق؟ ثـم هـل أن

 الفرس قبلوا هذا الدين عن طوع ورغبة أم ال؟ 

واآلن نـرد البحـث   » كبرويـا «ناه الى هنا كان في مصطلح المنطقيين بحثـاً  فما بحث
 لهذه الكبرى العامة.» الصغرى«حول 
 

 اإلسالم والقومیة
من المسلّم به أن ال اعتبار في دين اإلسالم للقومية بهذا المعنـى المصـطلح اليـوم    

واحـدة، وأن   بين الناس، بل إن هذا الـدين ينظـر الـى جميـع اُألمـم والشـعوب بنظـرة       
الدعوة اإلسالمية لم تختصّ بأُمة خاصّة، بـل ال زال هـذا الـدين يسـعى ويحـاول قلـع       

 جذور المفاخرات القومية من أساسها بمختلف السبل والوسائل. 
 وعلينا هنا أن نبحث في نقطتين:

النقطة األُولى: في أّن الدعوة اإلسالمیة كانت منذ ظھورھا دعوة عالمیة 
 عاّمة.

المیة مق اییس عالمی ة ال قومی ة وال النقط ة الثانیة: في أن المق اییس اإلس 
 عنصریة.
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 النقطة األُولى: في أّن دعوة اإلسالم كانت دعوًة عالمیة
كـان منـذ إظهـاره لدعوتـه يريـد       ’يدعي بعض المستشـرقين:  أن رسـول اهللا  

الـدعوة   هداية قريش خاصّة! لكنّه حينما أحس بتقدم في دعوتـه صـمم علـى تعمـيم    
 لجميع العرب بل وغير العرب.

وى تُهمة غير شريفة! فهي ـ باإلضافة الـى أنّهـا ال دليـل     ـذه الدعوى سـوليست ه
مـن   ’عليها من التاريخ ـ تباين ما يستفاد من اآليات اُألولى النازلة على رسـول اهللا  

 ة منذ البداية.االُصول العامة، وغير اآليات من القرائن اُألخرى المرافقة لمسيرة الدعو

فـي مكّـة منـذ أوائـل الـزمن       ’ففي القرآن آيات كانت من مستهالت دعوته
 بعد البعثة، ولها مع ذلك صور عامة وعالمية.

وهي من السور المكية القصار النازلة » سورة التكوير«في فمن هذه اآليات ماجاء
    ــي ــة النب ــد بعث ــزمن بع ــل ال ــي أوائ ــة:   ’ف ــذه اآلي ــول ه ٌر  إّال  إِْن  ُھ  وَ {، تق ِذْك  

 .)١(}لِْلَعالَِمین

ْرَسْلَناَك {: سبأوفي آية أُخرى في سورة  َكافًَّة لِّلنَّاِس بَِش یراً َوَن ِذیراً  إّال َوَما أَ
َر النَّاِس الَ َیْعلَُمونَ  ْكَث  .)٢(}َولِكنَّ أَ

بُ {وفي سورة األنبياء:  ِرثَُھا َولََقْد َكَتْبَنا ِفي الزَّ ْرَض َی ِر أَنَّ األَ ْك وِر ِمن َبْعِد الذِّ
الُِحونَ   . )٣(}ِعَباِدَي الصَّ

ً َیا أَیُّھا الّناس  {وفي سورة األعراف:   .)٤(}إِنِّي َرُسوُل ّهللاِ إِلَْیُكْم َجِمیعا

                                                           
 .٢٧)  التكوير: ١(
 .٢٨)  سبأ: ٢(
 .١٠٥)  األنبياء: ٣(
 .١٥٨)  األعراف: ٤(
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بكلمـة: (يـا أيهـا    وال يوجد في أي مورد من القرآن الكريم حتى خطـاب واحـد   
العرب) أو (يا أيها القرشيون) نعم قد يأتي خطاب: يا أيها الذين آمنوا، وذلك يخـصّ  

، ويدخل في هذا الخطاب المؤمن مـن أي قـوم   ’المؤمنين الذين آمنوا برسول اهللا
كان وأية أُمة، وجاء في سائر الموارد خطاب: يا أيها النّـاس، وهـو خطـاب عـام جـاء      

 ميع الناس.فيما يعم ج

 ؛وهنا موضوع آخر يؤكّد عالمية التعاليم اإلسالمية وسـعة النظـر فـي هـذا الـدين     
وعدم اإلعتنـاء  » التعزّز«وهو ما جاء في آيات أُخرى من القرآن الكريم تفيد نوعاً من 

ــلء       ــه بم ــرهم ب ــان غي ــراض إيم ــم، وافت ــالم به ــة لإلس ــرب، وأن ال حاج ــالم الع   بإس
دم إيمانهم به. بل تفيد هذه اآليات أنّهـا تـرى روحيـة    قلوبهم وأرواحهم في صورة ع

غير العرب أنسب وأقرب الى قبول اإلسالم واإليمان به بقلوبهم. وهذه » القوم«أُولئك 
ْر {كما جاء في سورة األنعـام:   ؛اآليات تبين عالمية اإلسالم بصورة واضحة َف إِن َیْكفُ 

 ً ْلَنا بَِھا َقْوما  .)١(}لَیُْسوا بَِھا ِبَكاِفِرینَ  بَِھا ھُؤالَِء فََقْد َوكَّ

هللا إِن یََشأْ ُیْذِھْبُكْم أَیَُّھا النَّاُس َوَیأِْت بِآَخِریَن َوَكاَن {ويقول في سورة النساء: 
َك َقِدیراً   .)٢(}َعلَى ذلِ

َرُكْم ُث مَّ الَ َیُكوُن وا {ي سورة محمد: ــول فـــويق ْل َقْوماً َغْی َوإِن َتَتَولَّْوا یَْسَتْبِد
ُكم  .)٣(}أَْمَثالَ

يـة عـن اإلمـام    فـي تفسـير هـذه اآل   » مجمع البيـان «وقد روى الشيخ الطبرسى في 
  إن تتولّوا ـ یا معشر العرب ـ یستبدل قوماً غیركم ـ یعن ي «أنّه قال:  ×الباقر

                                                           
 .٨٩)  األنعام: ١(
يده على ظهر  ’لما نزلت هذه اآلية ضرب رسول اهللا«، وقد روى البيضاوي في تفسيره قال: ١٣٣)  النساء: ٢(

 الحلبي. ٢ط ٢٤٩:  ١» إنّهم قوم هذاسلمان وقال: 
 .٣٨: ’)  سورة محمد٣(
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   قد وهللا أبدل بھم خیراً م نھم«أنّه قال:  ×وروي عن اإلمام الصادق» ـ الموالي
ناساً من أصحاب رسول اهللا قالوا: يـا رسـول اهللا    نإ«وعن أبي هريرة:  »ـ الموالي ـ  

فضـرب  ’ ذين ذكر اهللا في كتابه؟ وكان سلمان الى جنـب رسـول اهللا  من هؤالء ال
ھ ذا وقوم ھ، وال ذي نفس ي بی ده ل و ك ان اإلیم ان «يده على فخذ سـلمان فقـال:   

 .)١(»منوطاً بالثریا لتناولھ رجال من فارس

أو غيرهم، بل إنّما  ولسنا نحن هنا اآلن بصدد أن نثبت أن هؤالء القوم هم الفرس
نريد أن نقول: إن اإلسالم كان ينظر الى إسالم العرب وغيرهم بنظرة واحـدة، بـل قـد    
وقـع العــرب موقــع اللــوم مــن قبـل القــرآن الكــريم لعــدم اعتــدادهم باإلســالم، وأراد   
اإلسالم بهذا أن يفهمهم بأنّه سيتقدم سواء آمنوا به أم لم يؤمنوا، إذ ليس اإلسالم ديناً 

 فئة خاصّة، أو قوم بعينهم.ل

والموضوع اآلخر الذي يحسن هنا اإللتفات إليه هو أن تجاوز فكـر أو مسـلك أو   
دين أو عقيدة عن حدودها المحدودة ونفوذها الى شعوب وراء الحدود البعيدة عنهـا  
ليس أمراً يختصّ بدين اإلسالم، بل إن كثيراً من األديان الكبرى في العالم لم تُستقبل 

د السـيد  ـا استُقبلت في سـائر األراضـي اُألخـرى. فمـثالً ولـ     ـها األصلية كمـي مواطنـف
في فلسطين ـ وهي منطقة من الشرق ـ وله اليوم أتباع في الغرب أكثر من   ×المسيح

الشــرق، فــإن األكثريــة العظمــى مــن اُألوروبيــين واألمــريكيين مســيحيون، بينمــا هــم  
المناطق و حتى القارات، وعلى العكس نجد أن  أجنبيون عن السيد المسيح من حيث

نـادر. فهـل يشـعر     إّال الناس في فلسطين إما يهود أو مسلمون، وال يوجد فيها مسـيحي  
 اُألوروبيون واألمريكيون بالنسبة الى المسيحي باألجنبية؟!

 وال أدري لماذا ال يفكر اُألوروبيون ـ الذين هم يلقون هذه األفكار المفرقة ـ بهـا   
في شأن أنفسهم هكذا، وإنّما يلقّنونها عمالءهم في أغراضهم االستعمارية؟! فلو كان 

                                                           
 ط صيدا. ١٠٨:  ٩)  مجمع البيان  ١(
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اإلسالم أجنبياً بالنسبة الى اإليراني، فالمسيحية أيضـاً أجنبيـة بالنسـبة الـى اُألوروبيـين      
 واألمريكيين.

فإنّهم قد أحسو بأن اإلسالم هـو الوحيـد الـذي يهـب النـاس فـي        ؛بل السبب بين
روح االستقالل والمقاومة كفلسفة مستقلّة للحياة، ولوال اإلسالم فلـيس هنـاك    الشرق

 شيء آخر يمكنه الكفاح ومقاومة األفكار االستعمارية السوداء والحمراء.

به ماليين في الصين واألقاليم اُألخرى، أيضاً، وقد آمن» الهند«في» بوذا«ولد وقد
 عان البوذي، بل أسلم الكثير منهم. بينما لم يبق الشعب الهندي ممحضاً لإلذ

أنّهـا   إّال وإن لم تتسع أفكاره الدينية فلم تخـرج مـن حـدود إيـران،     » دشتازر«و
 مسقط رأسه كما يقولون.وهيآذربايجانبلخ وبخارى أكثر منها فيأراضيشاعت في

قبله أهـل  ته أهل مكّة ـ وهي مولد اإلسـالم ـ بينمـا اسـ     ءولم يتقبل اإلسالم في بد
 كيلومتر تقريباً). ٥٠٠المدينة، وهي تبعد عن مكّة مئات الكيلومترات (

ونترك الكالم حول األديان والمذاهب لننظر الى مثل هـذه الحالـة فـي المسـالك     
فمـن أيـن ظهـرت    ». الكومونيسـم «والمبادئ غير الدينية. وأقواها وأشـهرها الشـيوعية   

 الشيوعية  ومن أي فكر وأية أُمة؟

همـا شخصـان ألمانيـان    » فردريك إنجلس«و » كارل ماركس«أن  ونجد اإلجابة:
بنيا أساس الشيوعية. وقد أمضى ماركس أواخر حياته في بريطانيا وهو يرى أن اُألمـة  
البريطانية اإلنجليزية هى أسرع االُمم إيماناً بالشيوعية وإنتماءاً إليها. بينما لم تتقبل أية 

زيـة واأللمانيـة هـذا المبـدأ الجديـد، بـل تقبلتهـا اُألمـة         أُمة من هـاتين اُألمتـين اإلنجلي  
الروسية (أو بعضها) في حين لم يكن ماركس يفكّر في أن تشيع فكرته الشيوعية فـي  

 الصين أو اإلتحاد السوفياتي، بدالً من اإلنجليز أو األلمان.

حسـس  وينبغي لنا أن نتساءل من هؤالء القوميين المتطـرفين: يـا تُـرى لمـاذا ال تت    
اُألمم الروسية والصينية بقومياتها فتطـرد الشـيوعية الوافـدة إليهـا مـن خـارج أراضـيها        
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   والمضادة لقومياتها؟! وإذا قُلنا لهم ذلك فسوف يضحكون على عقولنـا ويقولـون: إن
 بشر نقلّد اآلخرين ونقتبس من أفكارهم.  إّال نحن 

   ل فينفـذ فـي محـل آخـر     وليس هذا بدعاً أن يخرج دين أو نظـام مـن محلّـه األو
ه، وبشّر البشر منذ أن ظهر ءرتأى اإلسالم لنفسه ذلك منذ بدابأهمية أكثر وأكبر، وقد 

بمستقبله الظافر العظيم بين سائر أُمم العالم بمـا طعـن بـه علـى األعـراب الكـافرين بـه        
 .)١(وبقرآنه الكريم

 

 النقطة الثانیة: المقاییس اإلسالمیة مقاییس عالمیة
بالعنصر والعشيرة متفشياً بـين العـرب بشـدة غيـر     حينما ظهر اإلسالم كان التفاخر 

متناهية، ولم يكن العـرب يومـذاك يفخـرون بعـروبتهم، إذ لـم تكـن القوميـة العربيـة         
يومذاك تجد نفسـها كوحـدة تقابـل سـائر األقـوام واُألمـم، بـل كانـت الوحـدة التـي           

 .يتعصّب لها العربي هي وحدة القبيلة فقط، فكان يفخر بعشيرته وقومه فقط
 أما اإلسالم فإنّه لم يلتفت الى هذه األحاسيس المتعصّبة بل كافحها بشدة.

ر {فقد قال القرآن الكريم بصـراحة تامـة:    َیاأَیَُّھ ا النَّ اُس إِنَّ ا َخلَْقَن اُكم ِم ن َذَك 
َرَمُكْم ِعنَد  ْك َل لَِتَعاَرفُوا إِنَّ أَ  .)٢(}َقاُكمْ أَتْ  هللا َوأُنَثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوباً َوَقَباِئ

(صـلى اهللا عليـه   فهذه اآلية الكريمة و مـا رافقهـا مـن بيـان تأكيـد مـن رسـول اهللا       
، وما عامل به القبائل المختلفة من العرب وغيرهم، قد بـين طريـق اإلسـالم فـي     وآله)

 هذا األمر بوضوح.

  ين وسياسـتهم  رب مسألة العروبة على أثـر سـلطة اُألمـوي   ـض العـرح بعـوحينما ط
الال إسالمية والتي أثارت العصبيات العنصرية والقوميـة، قـام سـائر المسـلمين ومـنهم      
الفرس اإليرانيون بمقاومتها، وكـان شـعارهم فـي ذلـك اآليـة السـابقة، ولـذلك كـانوا         

                                                           
األولين من الهجرة ـ أكبر الحواضر اإلسالمية، بل )  كما تقرأون بعد هذا: أن الحجاز لم يكن ـ فيما عدا القرنين ١(

أخذت تتجلّى هذه السمة على جبين مدن كمصر وبغداد ونيشابور وما وراء النهر وبلدان أُخرى، وحمل لواء 
 اإلسالم فيها أُمم غير العرب.

 .١٣)  الحجرات: ٢(
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التـي جـاءت فـي هـذه اآليــة     » شـعوباً «بمناسـبة كلمــة  » الشـعوبية «يسـمون أنفسـهم بــ    
أي أصحاب المطالبة بالمسـاواة  » أهل التسوية«ون أنفسهم أيضاً الكريمة، وكانوا يسم
 بين الناس المؤمنين.

وبعــض  ×بنــاًء علــى حــديث اإلمــام الصــادق» قبائــل«والمقصــود مــن كلمــة 
المفسرين: هي الوحدات التي تشبه وحدة القبيلة العربية، والمقصود ـ على هذا ـ مـن     

ون قـد تجـاوزت الوحـدة القبليـة الـى      هي الوحدات القوميـة التـي تكـ   » شعوباً«كلمة 
وحدة أكبر وأكثر. وعلى هـذا فيكـون واضـحاً وجـه تسـميتهم أنفسـهم بهـذا االسـم،         
وهذا بنفسه يفهمنا أن النهضـة الشـعوبية كانـت نهضـة مضـادة للعصـبية العربيـة وأنّهـا         
كانت نهضة للدفاع عن اُألصول اإلسالمية، أو كان أساسها علـى مـا قلنـاه، وإن كـان     
هناك من جـر أمـره الـى المضـادة مـع اإلسـالم نفسـه فـال يكـون هـذا دلـيالً علـى أن             

 .)١(ّالشعوبيين كانوا أعداء الدين
   كان يكرر هذه الجملة يقول: ’وقد اعترف جميع المؤرخين بأن رسول اهللا

 إّال أیّھا الناس! كلّكم آلدم وآدم من تراب، ال فضل لعربيٍّ على عجميٍّ «
 .)٢(»بالتقوى

الفخر باألسالف بأكل الجِيف ومن يشتغل بـذلك بالجعـل    ’ويشبه رسول اهللا
م. أو لیك ونّن لیدعّن رجال فخرھم بأقوام، إّنما ھم فحم من فح م جھ نّ «فيقول: 

 .)٣(»أھون على هللا من الُجعالن التي تدفع بأنفھا النتن

يرحــب بسـلمان الفارســى أو بــبالل الحبشـي كمــا يرحــب بــأبي    ’وقـد كــان 
سود الكندي أو عمـار بـن ياسـر حليـف بنـي مخـزوم، بـل        ذرالغفاري أو مقداد بن األ

                                                           
 )  وسنوضّح بعد هذا شأن الشعوبيين وبعض ردود فعلهم المتطرفة ضد العنصرية العربية.١(
 .٤١٢:  ٢، وسيرة ابن هشام ٣٤)  تحف العقول: ٢(
 ط محيي الدين. والجعالن: جمع جعل على وزن صُرد، وهو دويبة تنشأ في القاذورات. ٣٢١:  ٢)  سنن أبي داود ٣(
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استطاع سلمان أن يتقدم على أُولئك بمقياس الكرامة على اهللا: (التقـوى) فنـال شـرف    
 .)١(»سلمان مّنا أھل البیت«الوسام النبوي الشريف: 

ين، وهـي تحمـل   حذّر كثيراً من أن تسري العصبية الى قلوب المسلم ’وكان
كـان مـولى   «وقد روى أبو داود في سننه عن أبي عقبة قال:  ال محالة ردود فعل سيئة.

(أُحداً) فضربت رجالً من المشـركين   ’من أهل فارس قال: شهدت مع رسول اهللا
فھال قلت: «فقال:  ’فقلت خُذها منّي وأنا الغالم الفارسي، فالتفت إلي رسول اهللا

 .)٢(»؟!م األنصاريخذھا مني وأنا الغال

ت ب أب وال د«: ’وقال ، ولكنّھ ا لس ان ن اطق، )٣(أال... إّن العربیة لیس 
  فم                                                                                                                                                                       ن

 .)٤(»قّصر بھ عملھ لم یبلغ بھ حسبھ 

 أنّه قال: ×في (روضة الكافي) عن أبي جعفر +وروى الشيخ الكليني

ریش ف  ي المس  جد ف  أقبلوا ینس  بون « ر م  ن ق   ك  ان س  لمان جالس  اً م  ع نف  
حتى بلغوا سلمان، فقال لھ عمر بن الخّطاب: أخبرني   ویرفعون في أنسابھم

ضاالً فھداني من أنت وَمن أبوك وما أصلك؟ فقال: أنا سلمان بن عبدهللا  كنت 
ّل بمحّم  د ّز وج   ت ع  ائالً فأغن  اني هللا بمحم  د’هللا ع   ت  ’، وكن   وكن  

رج رس ول  ’مملوكاً فاعتقني هللا بمحّمد ھذا نسبى وھذا حسبي. ق ال: فخ 
وسلمان (رضى هللا عنھ) یكلّمھم، فق ال ل ھ س لمان: یارس ول هللا م ا  ’هللا

                                                           
 )  سفينة البحار، مادة (سلم).١(
 .٣٣٢: ٢)  سنن أبي داود ٢(
 ».ليست بأب وولد خ)  «٣(
، ـ ٧٢٩ ح ١٩٩: ٢ط محيي الدين ، وجدناه في دعائم اإلسالم ، )  لم أجده في المعجم المفهرس للحديث٤(

 المعرب.
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إذا  حتى ون في أنسابھملقیت من ھؤالء جلست معھم فأخذوا ینتسبون ویرفع
ت وم ا أص لك وماحس بك؟ فق ال:  ر ب ن الخّط اب: َم ن اَن  ، ق ال عم  بلغ وا إل يَّ

ت ’النبيّ  : فما قلت لھ یا سلمان؟ قال: قلت ل ھ: ان ا س لمان ب ن عب دهللا كن 
ره) بمحّم د ّز ذك  ّز ’ضاالً فھ داني هللا (ع  ت ع ائالً فأغن اني هللا (ع  ، وكن 

. ھذا ’ني هللا (عّز ذكره) بمحّمد، وكنت مملوكاً فاعتق’ذكره) بمحمد
ل  ’نسبي وھذا حسبي. فقال رسول هللا ب الرج  ریش! إّن حس  ر ق  یا معش 
ل:  ؛دینھ، ومروءت ھ ُخلق ھ، وأص لھ عقل ھ َیاأَیَُّھ ا النَّ اُس إِنَّ ا {وق ال هللا عزوج 

َل لَِتَعاَرفُوا إِ  َرَمُكْم ِعنَد َخلَْقَناُكم ِمن َذَكر َوأُنَثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوباً َوَقَباِئ ْك  هللا نَّ أَ
ل   ’.. ثم قال النبيّ )١( }أَْتَقاُكمْ  ك فض  لسلمان: (لیس ألحد م ن ھ ؤالء علی 

 ».بتقوى هللا عّز وّجل، وإن كان التقوى لك علیھم فأنت أفضل) إّال 

 على خواء العصبيات القومية والعنصرية ’وقد أثّر هذا التأكيد من رسول اهللا
ولهـذا فقـد كـان     ؛آثاراً عميقة في قلوب المسلمين وعلى األخص غيـر العـرب مـنهم   

  دون  ؛المسلمون ـ العرب منهم وغير العـرب ـ يحسـبون اإلسـالم ديـنهم مـنهم ولهـم         
ولهذا أيضاً لم تولّد المظالم الكثيرة النابعـة عـن    ؛أن يشعروا بأنّه أجنبي وغريب عنهم

الى اإلسالم، ين غير العربمعربية سوء نظرة عند المسلالعصبيات العنصرية اُألموية وال
بل كانوا يعلمون أن ال عالقة ألعمال هؤالء الخلفـاء اُألمـويين باإلسـالم، ولهـذا فهـم      

 كانوا ينتقدون أعمال الخلفاء هذه لخروجها على المقررات والقواعد اإلسالمية.

 
 إسالم الفرس

                                                           
 .١٣الحجرات:  سورة ) ١(
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هو المقياس ألن يكون الشـيء أجنبيـاً أو    توضّح مما بينّاه في المباحث السابقة ما
وطنياً قومياً بالنسبة الى أُمة ما. وتبين أن اإلسالم يتّصف بالشرط األول في عد الشـيء  

 غير أجنبي و هو أن يكون إنسانياً عاماً غير مصطبغ بلون أُمة خاصّة.

نصـرية، وأن  وعلم أن المقاييس اإلسالمية مقـاييس إنسـانية عامـة ال قوميـة وال ع    
 اإلسالم لم يحصر نفسه في حدود العصبيات القومية والعنصرية، بل كافحها.

واآلن نريد أن نرى هـل أن اإلسـالم يحمـل الشـرط الثـاني أيضـا أم ال؟ أي هـل        
حظي اإلسالم من قبل الفرس بتقبل وترحيب أم ال؟ وبعبارة أُخـرى: هـل كـان تقـدم     

العالمي العظيم وأن اإليرانيين هم الـذين اختـاروه    اإلسالم في إيران بمحتواه اإلنساني
 لذلك؟ أم ـ كما يزعم البعض ـ كان قد فُرض عليهم كرهاً وإجباراً؟!

وال نقصد أن نقول إن عالمية وأُممية التعاليم اإلسالمية، وبعبارة أُخرى إن أُصول 
رانيين الـى هـذا   المساواة والمواساة اإلسالمية كانت هي الدافع الوحيـد إلنضـمام اإليـ   

الدين، إذ أن الذي دفع باُألمم الى اإلنضمام الى اإلسالم سلسـلة مـن المزايـا الفكريـة     
والعقائدية واألخالقية واالجتماعية والسياسية، وإن التعاليم اإلسالمية فطرية ومعقولـة  

ه. مفهومة، وإن للتعاليم اإلسالمية جاذبية خاصّة تجذب بها مختلـف اُألمـم الـى ظاللـ    
بل نقول: إن المقاييس اإلسالمية العامة العالمية هي إحدى تلـك المزايـا التـي تشـكّل     
جانباً من جاذبية اإلسالم لُألمم، ونحن ال نبحث هنا في سائر مزايا اإلسالم وإنّما ننظـر  

 هنا الى الدافع (الجاذب) بمناسبة البحث حول القومية.

ترك اإليرانيون عقائـدهم السـالفة ليتقبلـوا    اليوم زهاء أربعة عشر قرناً منذ أن  يمر
دين اإلسالم. وفي خالل هذه القرون ولد مئات الماليين من اإليرانيين علـى اإلسـالم   

 بارئهم وهم مسلمون.الىأسلموا أنفسهمحياتهم في ظلّ اإلسالم حتىثم قضواوالفطرة



       ٨٧  - والقومية اإليرانية  اإلسالم / القسم األول:اإلسالم وإيران                                        

دولـة يبلـغ أكثريتهـا     ولعلّنا ال نجد بين الدول اإلسالمية اليوم ـ سوى السعودية ـ   
المسلمة الى ما هو عليه في إيران، وحتـى الدولـة المصـرية التـي تـزعم أنّهـا عاصـمة        
الدول اإلسالمية ليس فيها ما في إيران من المسلمين (نسبياً). ولهـذا يجـدر أن يتّضـح    
لنا هل كان إسالم الفرس هذا طوال هذه القرون األربعة عشر عـن إجبـار واضـطرار؟    

 اق القلوب واألفئدة؟أم من أعم

ومن حسن الحظّ أن تاريخ اإلسالم في إيران ـ مع كـلّ مـا يحاولـه المسـتعمرون      
من الدسائس ـ واضح بين تماماً. وال بد لنا هنا ـ كـي نعـرف القـراء الكـرام بالحقيقـة         
الموضوعية ـ من أن نتصفّح تاريخ إيران فنالحظ منه كيف كان دخول اإلسـالم الـى    

 يم.هذا اإلقل
 

 بدء إسالم الفرس 
كتب كتباً الى ملوك دول العالم آنـذاك يعلـن    ’يشهد التاريخ: بأن رسول اهللا

. وكـان أحـد   ’لهم نبوته ويدعوهم الى اإلسالم، وذلك بعد سبع سنين من هجرته
دعاه فيه الـى اإلسـالم، وكـان    » رويزپ خسرو «هذه الكتب كتاباً كتبه الى ملك إيران: 

ويمثّـل التمزيـق هـذا    )١(ومزّقـه  ’كتبوا في شـأنه أنّـه أهـان كتابـه    هو الوحيد الذي 
بدوره مدى تفشّي الفساد األخالقى في جهاز الحكومة اإليرانية آنذاك، إذ لـم يفعلـه   

بهـدايا   ’بـل قـد أجـاب بعضـهم كتابـه      ؛أي رجل آخر من سائر الملوك والحكّام
 وإجابة محترمة.

الى بادام واليه على الـيمن: أن   )٢(»خسرو برويز بن هرمز بن أنوشيروان«ب ثم كت
 ».فليأتياني به... ؛ابعث الى هذا الرجل الذي بالحجاز رجلين من عندك جلْدين«... 

                                                           
 .٦٥٥ـ  ٦٥٤: ٢الطبرى  تاريخ )  ١(
 .٦٥٥ـ  ٦٥٤:   ٢  تاريخ الطبري)  ٢(



 وإيران عطاء وامتنان اإلسالم                            ٨٨ -    

ْطفِئ{ث ـــوحي ِریُدوَن لُِی ُ ــِبأَْفَواِھھِ  هللا وَر ـــوا نُ ـــ  ُی ْو  ـوِرِه َولَ ــ ُمتِمُّ نُ ْم َوهللاَّ
ِرَه اْلَك اِفُرونَ  لم يخرج رسل بادام من المدينة حتى سقط خسـرو برويـز وشُـق     )١(}َك

رسـل بـادام علـى ذلـك      ’وأطلـع رسـول اهللا   )٢(»شـيرروي قبـاد  «بطنه على يد ابنـه  
ادام، وتبين صدق النبأ بعد حين. فأسلم بادام ومعه ناس فخرجوا مذهولين بالخبر الى ب

كثير من أهل اليمن فيهم كثير من أبناء الفرس في اليمن، الذين كانوا آنذاك يعيشون 
هناك على أثر واقعة تارخية تُذكر آنذاك، ومن الطبيعي أيضاً أن يسأل الناس آنـذاك:  

 اذا يقول؟ما هو هذا الدين الجديد؟ وما هي أُصوله وفروعه وم

حتى جاء دور خالفة أبي بكر وعمر، و في أواخر عهد خالفة أبـي بكـر وهكـذا    
طوال عهد عمر تم فتح إيران بأيدي المسـلمين، فتعـرف الماليـين مـن الفـرس علـى       

 المسلمين من قريب وأخذوا يدخلون في دين اهللا أفواجاً أفواجاً.
ــ   ــا مقــاالً للفاضــل القــدير والمحقّ ــا فــي كتابن ــدرج هن ــز  ون ق الخبيــر الشــيخ عزي

؟ وقـد قسـمنا المقـال الـى     »متى بدأت خدمات الفـرس لإلسـالم  «بعنوان:  )٣(عطاردي
قسمين نقدم هنا القسم األول الذي يبحث حـول خدمـة الفـرس لإلسـالم قبـل الفـتح       

شـاء   العسكري العربي، ثم نوافيكم بالقسم الثاني منه في القسم الثاني مـن الكتـاب إن  
 اهللا تعالى.

 

 متى بدأت خدمات الفرس لإلسالم؟
بدأت العالقة بين اإليرانيين والدين اإلسالمي مـن حـين ظهـوره، وقبـل أن يـأتي      
الى إيران على يـد المجاهـدين المسـلمين أسـلم أبنـاء الفـرس المقيمـون فـي الـيمن،          

                                                           
 .٨الصف:  سورة  ) ١(
 .٢١٨: ٢الطبري  تاريخ )  ٢(
)  الشيخ العطاردي: هو من الفضالء القديرين والمحقّقين الخبراء، وقد توصّل الى تصوير كثير من نسخ الكتب ٣(

اإلسالمية الفريدة من المكتبات المهمة الهندية وغيرها. وهو اآلن بصدد تحضير كتاب كبير في تراجم أعيان 
 مجلداً. نسأل اهللا له التوفيق المطّرد. (المؤلف)خراسان قد يبلغ الى أربعين 
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، وسـعوا فـي سـبيل نشـر الشـريعة اإلسـالمية       )١(استسلموا ألحكام القرآن طوعاً ورغبة
بمــلء قلــوبهم وأفئــدتهم، وحتــى ضــحى الكثيــر مــنهم بروحــه فــي قتــال المرتــدين   

 والمعاندين لهذا الدين.
إن موضوع خدمات الفرس في سبيل نشـر اإلسـالم بحاجـة الـى تحقيـق طويـل،       

يتخصّص هو فيه مـن   وعلى كلّ محقّق وخبير في المعارف اإلسالمية أن يحقّق في ما
 هذا الموضوع .

إن تاريخ الفتوحـات اإلسـالمية فـي شـرق العـالم وغربـه يحكـى لنـا عـن جهـاد           
جماعات من اإليرانيين ضحوا بأنفسهم فـي سـبيل اإلسـالم إخالصـاً للعقيـدة ودفاعـاً       

 عنها ضد األعداء الداخليين واألجانب.  
يـة الشـرقية كشـبه القـارة الهنديـة      وإن إنتشار اإلسالم في الدول الشـرقية والجنوب 

وباكستان وكشمير وبنغالدش والبنغال، وتركية والبلغار والقفقاز وطاكستان وطاقشند 
واألفعان والصّين والتبت وماليزيا وأندونيسيا وجزر المحـيط الهنـدي، كـل ذلـك مـن      
 آثار النشـاط اإلسـالمي لإليـرانيين الـذين حملـوا اإلسـالم معهـم عـن طريـق التجـارة          

 والبحارة الى أقصى نقاط آسيا، وعرفوا اُألمم باإلسالم إرشاداً وتبليغاً.

وإن لمسلمي إيران حظّـاً  كبيـراً فـي نشـر اإلسـالم فـي الـدول اإلفريقيـة الغربيـة          
 والشمالية، وفي القارة اُألوربية وآسيا الصغرى.

فة االُمويـة  فبعد أن ثار الخراسانيون وأهالي النواحي الشرقية من إيران على الخال
فأسقطوا حكـومتهم التـي كانـت تحكـم المسـلمين باسـم اإلسـالم فحسـب، وجلـس          
العباسيون على كرسي الخالفة اإلسالمية، تقلّد الفـرس وعلـى األخـصّ الخراسـانيون     
منهم أكثر المناصب السياسية الدوليـة والعسـكرية فـي الدولـة اإلسـالمية فـي الشـرق        

 والغرب.

                                                           
 .٦٥٦ ـ ٦٥٤:  ٢الطبري   تاريخ ) ١(
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  راق مـن مـرو خراسـان استصـحب معـه جماعـات       ــلى العع اــوالمأمون حين رج
من أعيان خراسان فأسكنهم معه في بغداد، وحيث كان متألّمـاً ممـا عاملتـه بـه عائلتـه      

نصب هؤالء في المناصب الحكومية، ولهذا بعث من أعيان خراسان العباسيةعزم على
ا هنـاك فيسـدوا منافـذ    وسائر نواحي إيران الى نواحي مصر وإفريقيا الشمالية، ليستقرو

الطرق على المخالفين، ال سيما حيث كانت الدولة اُألموية الثانية قائمة في األنـدلس،  
 إذ كان العباسيون قلقين من قبل هؤالء، يحاولون أن يوصدوا سبل النفوذ عليهم.

وإن التحقيق في هذه اُألسر المهاجرة التي كان أكثرها من أهـالي مـرو ونيشـابور    
وبلخ وبخارى وفرغانة، يستغرق عدة مجلـدات مـن الكتـب، وقـد ذكـر بعـض        وهراة

 كتب التاريخ والتراجم شرحاً مفصّالً عن خدمات الفرس في أفريقيا الشمالية.

 ونحن نثبت هنا فهرساً موجزاً عن نشاط مسلمي الفرس في نقطتين:

 النقطة األُولى: في نشاطھم اإلسالمي قبل دخول اإلسالم الى إیران.
والنقطة الثانیة: في نشاطھم بعد دخول اإلسالم الى إیران ودخول الفرس 

 ، وإليكم اآلن:في اإلسالم

 

 )١(النقطة األُولى: في النشاط اإلسالمي ألبناء الفرس في الیمن

كانـت تعـيش فـي الـيمن وعـدن وحضـرموت        ’رسول الكـريم حين ميالد ال
وساحل البحر األحمر جماعات من الفرس اإليرانيين، وكان الحكـم فـي هـذه البقـاع     

 بأيديهم من قبل أكاسرة إيران.

وال بد لنا ـ قبل الخوض في الموضوع ـ أن نحقّق في علّة مهاجرة هـؤالء الفـرس     
 ها، كي ندرك الموضوع بصورة أوضح.من إيران وإقامتهم في اليمن وما واال

                                                           
 (المعرب). ١٠٢)  رأيت التحقيق في مقال الشيخ العطاردي قليالً، فحقّقت الموضوع بنفسي الى : ١(
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وكـان سـبب    )١(ظهرت الحبشة على بـالد الـيمن فـي ملـك قبـاد أبـي أنوشـيروان       
ن مـن  وظهورهم: أن ملك اليمن في ذلك الزمان: ذانواس ـ وهو الملك السـابع والثالثـ   

، وقد تنصّر بعض أهالي نجـران، فقَـدم عليـه    )٢(ملوك اليمن بعد الطوفان ـ كان يهودياً 
من نجران وشكا إليه، أن نصارى نجران قتلوا إبنين له ظلماً، واستنصره عليهم، يهودي

فحمي ذونواس لليهودية فسار احليهم بجنوده من حميـر وقبائـل الـيمن فجمعهـم ثـم      
ين القتل والدخول فيها، فاختاروا القتل، فجعل يطلب دعا إلى دين اليهودية فخيرهم ب

من قال بهذا الدين ويحفر لهم في األرض حفرة األخدود، فحرق بالنار وقتل بالسيف 
ومثّل بهم كلّ مثلة حتى قتل منهم قريباً من عشرين ألفاً حتى أتى عليهم. وفيه قال اهللا 

                                                           
: أن ذلك كان في زمن أنوشيروان وهذا ال يصح، إذ ملك الحبشة ١٢٣: ٢وفي الطبري  ٧٨: ٢)  مروج الذهب ١(

) فال يصح ٨٢: ٢كه (للمسعودي (اليمن) أكثر من ثمانين عاماً، وزالوا على عهد أنوشيروان لخمس وأربعين من مل
 هم في اليمن أيضاً على عهده. (المعرب).رأن يكون ظهو

ن بعد عبادة األصنام: أن تبع بن حسان الملك الحادي )  وقد نقل المؤرخون العرب في سبب تهود اليمنيي٢(
والعشرين من ملوكهم بعد الطوفان خرج من اليمن الى الحجاز فمر بالمدينة وأراد حربها، فخرج إليه حبران من 

ن يهود بني قريظة بالتوراة وحذراه ـ إن هو حارب المدينة ـ من عاجل العقوبة وآجلها، فوقع في قلبه كالمهما فآم
باليهودية، ثم نقلها معه الى اليمن، وتحاكم مع أهل اليمن الى أن يدخل الحبران النار فإن لم تحرقهما آمنوا 
باليهودية، فدخال النار فلم تحرقهما، فآمنوا باليهودية، إنتهى. بينما يحكي القرآن عن بلقيس على لسان الهدهد: 

) ثم يصرح القرآن الكريم بإيمانها بسليمان ٢٤(النمل:  }من  دون اللَّه وجدتُّها وقَومها يسجدون للشَّمسِ{
وحكم سليمان على اليمن، وسليمان من أنبياء بني إسرائيل اليهود. ويعد المؤرخون بلقيس الملكة بعد عشرة ملوك 

ك. وكانوا قبل اليهودية من بعد الطوفان أي قبل تبع بعشرة ملوك اّخرين، إذن فاليهودية سبقت تبع بعشرة ملو
يسجدون للشمس ال األصنام، وحتى لو كانت لهم أصنام فهي كانت تماثيل للشمس وقوى الطبيعة. والغريب أن لم 

وال أحد  ١٠٧: ٢، وال الطبري ١٧١: ١على هامش الروض األنف للسهيلي، وال اليعقوبي  ٢٧: ١يتنبه لهذا ابن هشام 
 مع وضوح الموضوع وقطعيته قرآنياً.المعلّقين على طبعات هذه الكتب، 



 وإيران عطاء وامتنان اإلسالم                            ٩٢ -    

اِر {تعالى:  ْصَحاُب األُْخُدوِد* النَّ َل أَ ُع وٌد* َوُھ ْم قُِت َذاِت اْلَوقُوِد*  إِْذ ُھ ْم َعلَْیَھ ا قُ
 .)١(}َعلَى َما یَْفَعلُوَن ِباْلُمْؤِمنِیَن شُُھودٌ 

فخرج رجل من أهل نجران حتى قَدم على ملك الحبشة، فأعلمه مـاركبوا مـنهم.   
يحمل فيهـا رجالـه    فكتب ملك الحبشة بذلك الى قيصر، فبعث قيصر إليه بسفن كثيرة

الى اليمن. فلما قدمت السفن على النجاشي حمل جيشه فيها مـن بـالد ناصـع والزيلـع     
الى بالد غالفقة من ساحل زبيـد مـن    )٣(عن طريق باب المندب )٢(وهو ساحل الحبشة

 .)٤(أرض اليمن

 فتظاهر ذونواس باإلستسالم فقبلوا منه وأبقوا عليه وتفرقوا في اليمن.
 الشريد. إّال فكتب ذونواس الى كلّ ناحية بقتل األحباش فقتلوهم 

علـيهم قائـدان أريـاط وأبرهـة      )٥(فلما بلغ النجاشي ذلـك جهـز إليـه أربعـة آالف    
أبرهة فتملّك الحكم ثم تملّك بعده ابنه يكسوم، ولمـا   فملك أرياط عدة سنين ثم قتله

 هلك يكسوم ملك اليمن أخوه مسروق بن أبرهة.
فلما طال البالء على أهل اليمن، خرج سيف بن ذي يـزن واسـمه: معـدي كـرب     

مـرة مـن أشـراف     ايسـتنجد الملـوك. وكـان أبـوه أبـ     ـ بن الفياض أبي مرة ـ من اليمن   
نــة ذات جمــال، فانتزعهــا مــن أبيــه الملــك أبرهــة األشــرم  الــيمن، وكانــت أُمــه ريحا

واستنكحها، فولدت له مسروقاً ابنه، ونشأ معدي كرب بن ذي يزن مع أُمه ريحانة في 
حجر أبرهة، وأعلمته أُمه: أن أباه أبو مرة الفياض، وأنّه خرج من اليمن فلحـق بـبعض   

 ات على باب كسرى.ملوك بني المنذر يستشفع به الى األكاسرة يستنصرهم، فم

                                                           
 .٧ـ  ٤البروج:  سورة) ١(
 .٧٧: ٢)  تاريخ المسعودي ٢(
 .١٢٧: ٢)  تاريخ الطبري ٣(
 .٧٨: ٢)  تاريخ المسعودي ٤(
 .١٣٧: ٢)  تاريخ الطبري ٥(
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فخرج ابن ذي يزن قاصداً ملك الروم وتجنّب األكاسرة إلبطائهم عن نصره أبيـه،  
ولكنّه لم يجد عند ملك الروم ما يحب ووجده يحـامي عـن الحبشـة لمـوافقتهم إيـاه      

فخـرج حتـى قَـدم     )٢(بعد أن أقـام قبـل قيصـر سـبع سـنين      )١(على الدين. فانكفأ راجعاً
وذلـك لخمـس    )٣(الحيرة على النعمان بـن المنـذر فتشـفّع بـه الـى خسـرو أنوشـيروان       

معــه بأهــل الســجون ووجــه معهــم رئيســاً يقــال لــه فوجــه  )٤(وأربعــين ســنة مــن ملكــه
وكـان عـددهم    )٦(فركبوا دجلة الى أبلّة البصرة ومنها الى اليمن في البحر )٥(»وهروز«

 يزن بشر كثير من العرب من حمير واألعراب.  ، ولحق بابن ذيئة رجالًاستم

وهروز الى البلد حارب الحبشـة فقتـل مسـروقاً وهـزم األحبـاش وأقبـل       فلما قَدم 
 حتى دخل صنعاء وغلب على بالد اليمن وفرق عماله فيها وأخرج منها الحبشة.

أنّي قد ضبطت لك اليمن وأخرجت من كان فيها مـن  «... وكتب الى أنوشيروان: 
 وبعث إليه باألموال.» الحبشة

 .)٧(ن يملِّك سيف بن ذي يزن على اليمنفكتب إليه أنوشيروان يأمره أ
فتوج وهروز معدي كرب بتاج كان معه وقفازات من الفضة ألبسـه إياهـا ورتّبـه    

وكتـب أنوشـيروان    )٨(على ملك اليمن وخلّف هناك جماعة مـن أصـحابه وخليفـة لـه    
 .)٩(فانصرف إليه إليه: أن ينصرف إليه

                                                           
 .١٤٤ـ  ١٤٢: ٢ تاريخ الطبري)  ١(
 .٨٠: ٢، وتاريخ المسعودي ١٧٣: ٢تاريخ اليعقوبي   )٢(
 .١٣٩: ٢)  تاريخ الطبري ٣(
 )  جاء اسمه في التواريخ العربية:وهرِز، وأظنّه وهروز أو بهروز.٤(
 .٨٢: ٢)  تاريخ المسعودي ٥(
 .٨١: ٢)  تاريخ المسعودي ٦(
 .١٤٢ـ  ١٤١: ٢)  تاريخ الطبري ٧(
 .٨٢: ٢)  تاريخ المسعودي ٨(
 .١٤٢ـ  ١٤١:  ٢)  تاريخ الطبري ٩(
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قليالً اتّخـذهم خـوالً وجمـازين يسـعون      إّال وعدا سيف على الحبشة حتى أفناها 
بين يديه بالحراب، فخرج يوماً حتـى إذا كـان فـي وسـطهم وجـاءوه بـالحراب حتـى        

 قتلوه.

لفـرس، فـأمره   فلما بلغ ذلك أنوشيروان بعث إليهم وهروز في أربعـة آالف مـن ا  
على اليمن. فكان عليها من قبله يجبيها إليه حتى هلك، وأمر خسرو بعده ابنه المرزبان 
بن وهروز ـ كما في الطبري عن ابن إسحاق ـ فكـان عليهـا حتـى هلـك. فـأمر خسـرو         
بعده ابنه الپنج جان بن المرزبان حتى هلك. ثم أمر خسرو بعده ابنـه خـور خسـرو بـن     

الـى الـيمن، فلـم     )١(عليها حتى غضب عليه خسرو، فنزعه وبعث بادامالبنج جان فكان 
 .)٢( ’يزل عليها حتى بعث اهللا رسوله

ن موت وهروز بعث الى اليمن أسواراً يقال لـه:  وعن الكلبي: أنّه لما بلغ أنوشيروا
جباراً مسرفاً، فلما مـات أنوشـيروان وخلفـه     وكان وين )٣(وذلك في آخر ملكه» وين«

فلما ملك ابنه خسـرو وبرويـز بـن هرمـز،      )٤(ابنه هرمز عزله واستعمل مكانه المهروزان
بنـه خـور خسـرو    كتب إليه: أن استخلف من شئت وأقبل إلي، فاستخلف المهروزان ا

ــق وحمــل إليــه. ثــم بلغــه تعــرب خــور خســرو       علــى الــيمن وســار فمــات فــي الطري
وروايته للشعر وتأدبه بآداب العرب، فعزله وولّى بادام، وهـو آخـر مـن قَـدم مـن والة      

 .)٥(الفرس

                                                           
 ، ورجحنا الثاني لوجوده في الفارسية دون األول.٢٢٧و  ٨: ٣)  جاء اسمه في تاريخ الطبري: باذان وباذام ١(
 .١٤٨: ٢)  تاريخ الطبري ٢(
)  وقد سبق أن دخول الفرس الى اليمن كان لخمس وأربعين من ملكه، وقد ملك ثمانية وأربعين عاماً كما في ٣(

 ، فيعلم أن وهروز لم يتملّك أكثر من ثالث سنين. (المعرب)٢٦٣: ١تاريخ المسعودي 
 جاء اسمه فيه المروزان، وأظنّه: المهروزان. (المعرب) ١٧١: ٢)  تاريخ الطبري ٤(
 .٢١٥: ٢)  تاريخ الطبري ٥(
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 إسالم أبناء الفرس في الیمن
بيد بادام بن ساسان الفارسي، وقد بـدأت  ظهور اإلسالم حكومة اليمن حينكانت

مع بعض القبائل العربيـة علـى عهـد هـذا الرجـل.       ’بعض حروب الرسول الكريم
وكان بادام يحكم اليمن من قبل خسرو برويز ـ كما سبق ـ فكان حاكمـاً علـى الـيمن      
وحضرموت ومراقباً على تهامة والحجاز، ومن الطبيعي أن يكون قد أخبـر برويـز بمـا    

وإن كنّا ال نجد فيما بأيدينا من المصادر التاريخيـة اإلسـالمية    ’قوم به النبيكان ي
 دليالً على ذلك.

دينة الـى مكّـة ألداء الحـج فصـده     ـن المـ ــم ’ول اهللاـــه رســد أن توجــوبع
في آخر السنة السادسة للهجـرة، بـدأ بإرسـال    » صلح الحديبية«المشركون وصالحهم 

 .)١(ك ورؤساء العالم آنذاكالرسل والكتب الى ملو

 فبعث بكتاب الى خسرو برويز مع عبداهللا بن حذافة السهمي، يقول فيه:

من محمد رسول اهللا الى كسرى عظـيم فـارس. سـالم     ؛بسم اهللا الرحمن الرحيم«
سـول اهللا الـى   اهللا وأنّـي ر  إّال على من اتّبع الهدى وآمن باهللا ورسوله وشـهد أن ال إلـه   

 ».الناس كافّة، لينذر من كان حياً، أسلم تَسلم. فإن أبيت فعليك إثم المجوس

 كما عن محمد بن إسحاق:  أو

سـالم   ؛من محمد رسول اهللا الى كسرى عظـيم فـارس   ؛بسم اهللا الرحمن الرحيم«
يك لـه،  اهللا وحـده ال شـر   إّال على من اتّبع الهدى وآمن باهللا ورسوله وشـهد أن ال إلـه   

فإنّي أنـا رسـول اهللا الـى النـاس كافّـة،       ؛وأن محمداً عبده ورسوله. وأدعوك بدعاء اهللا
فـإن أبيـت فـإن إثـم      ؛ُألنذر من كان حياً ويحق القـول علـى الكـافرين. فأسـلم تَسـلم     

   ».المجوس عليك
                                                           

 .٦٦٤: ٢)  تاريخ الطبري ١(
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ذراع  ]قـدر [وكـان الكتـاب    !)١(فلما قرأه مزّقه وقال: يكتب إلي هذا وهو عبـدي 
   .)٢(اُدم قده شتوراً

 ثم كتب برويز الى بادام:

فليأتيـاني   ؛إبعث الى هذا الرجل الـذي بالحجـاز رجلـين مـن عنـدك جلْـدين      «... 
وكان كاتباً حاسباً بكتاب الفرس، وبعث معه رجـالً   ؛ه: بابويهفبعث بادام قهرمان ».به...

ب معهما الى رسول اهللا يأمره أن ينصرف معها وكت )٣(من الفرس يقال له: خور خسرو
 الى برويز. وقال لبابويه: إئت بلد هذا الرجل وكلّمه وإئتني بخبره.

فخرجا حتى قدما الطائف، فوجدا رجـاالً مـن قـريش فسـأالهم عنـه فقـالوا: هـو        
بالمدينة. واستبشروا بهما وفرحوا، وقال بعضهم لبعض: إبشروا فقد نَصـب لـه كسـرى    

 وك! كُفيتم الرجل!ملك المل

 .’فخرجا حتى قدما على رسول اهللا

فكلّمه بابويه فقال: إن شاهنشاه ملك الملوك خسـرو قـد كتـب الـى الملـك بـادام       
يأمره أن يبعث إليك من يأتيه بك. وقد بعثني إليك لتنطلق معي، فإن فعلت كتب فيك 

! فهـو مهلكـك   الى ملك الملوك ما ينفعك ويكفّه عنك. وإن أبيت فهو من قـد علمـت  
 ومهلك قومك ومخرب بالدك!

فأقبـل   ؛وكانا قد حلقـا لحيتيهمـا وأعفيـا شـاربيهما علـى زي جيـوش الساسـانيين       
قـاال: أمرنـا بهـذا ربنـا      ویلكم ا! َم ن أمركم ا بھ ذا؟!«وقـال:   ’عليهما رسول اهللا

ّص ’(يعنيان خسرو) فقال رسول اهللا : لكّن رّبي ق د أمرن ي بإعف اء لحیت ي وق 
 ».إرجعا حتى تأتیاني غداً ثم قال لهما: شاربي 

                                                           
 .النجف ط ٦٧: ٢تاريخ اليعقوبي  )  ١(
 ط النجف ٦٧: ٢تاريخ اليعقوبي   . وشتوراً يعني: قطَعاً.٦٥٥: ٢)  تاريخ الطبري ٢(
: خر خسرو، وورد ضبط حركة: ٨٧: ٢: خر خسرة، وفي تاريخ المسعودي ٦٥٥: ٢)  جاء اسمه في تاريخ الطبري ٣(

 خر بضم األول، فهو كما ذكرنا: خور خسرو ويعني شمس الملك. (المعرب)
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الخبر من السماء: إن اهللا قد سلّط على خسـرو ابنـه شـيرويه     ’وأتى رسول اهللا
 فقتله. )١((قباد)

فدعاهما فأخبرهما: أن اهللا سلّط عليه ابنـه شـيرويه فقتلـه ليلـة الثالثـاء لعشـر ليـال        
  سنة سبع لست ساعات مضـت منهـا ـ كمـا فـي كتـاب        مضين من جمادى اُألولى من 

 .)٣(وفي الطبري عن الواقدي أيضاً )٢(الطبقات الكبرى البن سعد كاتب الواقدي
أفنكتب هذا عنـك   ؛فقاال: هل تدري ما تقول؟ إنّا نقمنا عليك ما هو أيسر من هذا

ھ: إّن دیني وسلطاني سیبلغ نعم، أخبراه ذلك عّني وقوال ل«ونخبر الملك؟ قال: 
ك إن  ّف والح افر. وق وال ل ھ: إّن  ى الخ  ى منتھ  ما بلغ ملك كسرى، وینتھ ي ال 

 .»(أبناء الفرس) أسلمت أعطیتك ما تحت یدیك وملّكتك على قومك من األبناء

ثم أعطى خور خسرو منطقة فيها ذهب وفضة كان قد أهداها له بعـض الملـوك.   
ادام فأخبراه الخبر.فقـال: واهللا مـا هـذا بكـالم ملـك،      فخرجا من عنده حتى قدما على ب
ولننظرن ما قد قال، فلئن كان هذا حقّاً ما فيه كالم،  ؛وإني ألرى الرجل نبياً كما يقول

 إنّه لنبي مرسل، وإن لم يكن فسنرى فيه رأينا.
 فلم يلبث بادام أن قدم عليه كتاب شيرويه (قباد):

غضباً لفارس لما كان استحلّ من  إّال خسرو، ولم أقتله فإنّي قد قتلت  ؛أما بعد«... 
قتل أشرافهم وتجميرهم (أي حبسهم) في ثغورهم. فإذا جاءك كتـابي هـذا فخُـذ لـي     
بالطاعة ممن قبلك، وانظر الرجل الذي كان خسرو كتـب فيـه إليـك فـال تُهجِـه حتـى       

 ».يأتيك أمري فيه

                                                           
 .٢١٨: ٢)  تاريخ الطبري ١(
 .٢٦٠: ١)  الطبقات  الكبرى ٢(
وهذا يعني أنّه كانت المدة بين بعث كتاب الرسول(صلى اهللا عليه وآله) الى كسرى الى  ٦٥٦: ٢)  تاريخ الطبري ٣(

الى  ٦الء الرسل إليه: أربعة أشهر وبضعة أيام، من ذي الحجة بعد رجوعه من صلح الحديبية سنة حين وصول هؤ
 هجرية. (المعرب) ٧عاشر جمادى اُألولى سنة 
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فأسلم وأسـلمت  » هذا الرجل لرسول إن«فلما إنتهى كتاب شيرويه الى بادام قال: 
 .)٢(وبعث الى النبي بإسالمه وإسالمهم )١(األبناء من فارس من كان منهم باليمن

لى جميع مخالفيها (بلدانها) فلـم  عمل اليمن كلّها وأمره ع ’فجمع له الرسول
أيام حياته، فلم يعزله عنهـا وال عـن شـيء منهـا وال أشـرك       ’يزل عامل رسول اهللا

 .’على عهده  τمعه فيها شريكاً حتى مات بادام

أصحابه وكان ذلك في سنة عشر بعد ما حج فلما مات فرق عملها بين جماعه من
على صـنعاء، وغيـره مـن    » شهرام بن بادام«ن ابنه ـه بيـحجة التمام (الوداع) ففرق عمل

وسـتّة   )٣(أصحابه على غيرها من بالد اليمن وحضرموت، وهم ثمانيـة مـا عـدا شـهرام    
 .)٤(آخرون على الصدقات

 

ضّدهرّدة العنسّي وج  ھاد األبناء 
الى المدينة بعدما قضى حجة التمام (الوداع) كـان قـد    ’ولما رجع رسول اهللا

تحلّل به السير واشتكى في المحرم من سنة إحدى عشرة، ولم يشغله ما كان فيـه مـن   
الوجع عن أمر اهللا والذب عن دينه. فضرب على الناس بعثاً أمر عليهم فيها أُسـامة بـن   

، ولكن طـارت األخبـار بتحلـل السـير بـالنبي، أن قـد اشـتكى، فتخلّـف         زيد الى الشام
الناس عـن جـيش أُسـامة وأظهـر مسـيلمة الكـذّاب أمـره باليمامـة، واألسـود العنسـي           

 في قومها من بني تميم. )٥(باليمن، وطليحة األسدي ببالد أسد، وسجاح
                                                           

، ٨١: ٢في ترجمة بابويه وباذان. والكامل  ١، واإلصابة ج٦١: ٢، وتاريخ اليعقوبي ٦٥٦ـ  ٦٥٤: ٢)  تاريخ الطبري ١(
  كتاب مكاتيب الرسولط قديم. وراجع  ٥٠٧: ٢، وبحار األنوار ٢٨٧: ٢، والسيرة الحلبية ٦٥: ٣وسيرة ابن دحالن 

 للعالمة الشيخ علي األحمدي(رحمه اهللا). (المعرب) ٩٧ـ  ٩٠: ١ 
 أنّه ذكر ذلك في أحداث السنة العاشرة من الهجرة وهو خطأ. (المعرب) إلّا ١٥٨: ٣)  تاريخ الطبري ٢(
 .٢٢٨: ٣)  تاريخ الطبري ٣(
 .٢٦٨ـ  ٢٦٧و  ١٤٧: ٣ المصدر السابق)  ٤(
 .١٨٥: ٣ المصدر السابق)  ٥(
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دتـه نجـران فوثبـوا عليهـا وأخرجـوا منهـا       وكان األسود العنسي في مذحج، فواع
  بل النبـيبعـد   ’عمرو بن حزم وخالد بن سعيد بن العاص ـ اللّذين كانا عليها من ق

ووثـب قـيس بـن عبـد     )٢(ورجع عمرو وخالد الى المدينـة  )١(بادام ـ وأنزلوا األسود بها 
 ’ى فروة بن مسيك المرادي وهـو علـى المـراد مـن قبـل النبـي      يغوث المرادي عل

ولحق به من بقـي علـى اإلسـالم    ’فأجاله ونزل منزله، فكتب بذلك فروة الى النبي
 .)٣(من مذحج فنزلوا األحسية، ولم يطاردهم األسود

     بـل النبـينَد من أعمـال الـيمن مـن قومعـه عبيـد بـن     ’فبينا يعلى بن أُمية بالج
صخر، قد أقامهم على ما ينبغي وكتب بينه وبينهم الكتب إذ جاءه كتاب مـن األسـود   

أيها المتوردون علينا! أمسكوا علينا ما أخذتم من أرضنا ووفّروا مـاجمعتم،  «يقول فيه: 
 ».فنحن أولى به، وأنتم على ما أنتم عليه...

حتـى بلـغ الـى بسـاتين شـعوب       ثم خرج األسود من نجـران متوجهـاً الـى صـنعاء    
بظاهر صنعاء، ومعه سبعمائة فارس سوى الركبان، وطابقه عوام مذحج. وقائـده قـيس   

 بن عبد يغوث المرادي.
فخرج لحربه شهرام بن بادام، فقُتل شهرام (رضي اهللا عنـه) وهـزم األبنـاء وغلـب     

ية، فأسند أمـر  على صنعاء، وارتد كثير من الناس، وعامل المسلمون منهم األسود بالتق
وهـي   )٥(زادآالديلمي ودادويه االصطخري وتزوج أرملـة شـهرام    )٤(األبناء الى بيروز
رسـله رسـول   وخرج معاذ بـن جبـل ـ الـذي كـان قـد أ        )٧(وبخشايش )٦(ابنة عم بيروز

ذلك العام الى اليمن ليكون معلّماً للدين يطوف في بلدان اليمن ـ هارباً حتـى   ’اهللا
                                                           

 .١٨٥: ٣ تاريخ الطبري)  ١(
 .٢٣٠: ٣ المصدر السابق)  ٢(
 .١٨٥: ٣ المصدر السابق)  ٣(
 )  معربه: فيروز.٤(
 .٢٣٢: ٣)  تاريخ الطبري٥(
 .٢٣٠: ٣ المصدر السابق)  ٦(
 .٢٣٤و ٢٣٢: ٣ المصدر السابق)  ٧(
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تلـك السـنة عـامالً     ’مر بأبي موسى األشعري ـ الـذي كـان قـد أرسـله رسـول اهللا       
 ’ومعلّماً على مأرب ـ فنزال على عكاشة بن ثور الذي كـان قـد أرسـله رسـول اهللا     

ى السكاسـك والسـكون ممـا يلـي المفـازة، وصـاهرهم أبـو        بعد حجة الوداع عامالً عل
موسى فحدبوا له لمصاهرته لهم. وانحاز سائر أُمـراء الـيمن الـى الطهـر بـن أبـي هالـة        

عامه ذلك بعد موت بادام (رضي اهللا عنـه) عـامالً    ’الذي كان قد أرسله رسول اهللا
 بالتقية. على بالد عك بحيال صنعاء. واألسود غالب عليهم وهم يعاملونه

     يـأمرهم فيهـا أن يبعثـوا الرجـال      ’فبينا هـم  كـذلك إذ جـاءتهم كتـب النبـي
الى كلّ من يرجـى عنـده شـيء     ’لمحاولة األسود أو لمصاولته، ويبلّغوا ذلك عنه

رسالً تسعة من أصحابه الـى قبائـل    ’وأرسل )١(من ذلك. فقام معاذ بن جبل بذلك
 .)٢(ب بهذا األمرالعر

الى أهل نجران الى عـربهم وسـاكنيها مـن غيـر العـرب فتنحـوا عـن         ’وكتب
 .)٣(المرتدين وانضموا الى مكان واحد

 

 كتاب النبّي الى األبناء
الـديلميين   )٤(شـايش گوبر بـن يحـنِّس األزدي بكتـاب الـى بيـروز و      ’وبعث

ودادويه االصطخري ـ وهم والة األبناء من قبـل األسـود، تقيـة ـ يـأمرهم فيـه بالقيـام          
بدينهم والنهوض في الحرب والعمل في األسود أن يحاولوه إما غيلـة وإمـا مصـادمة،    

وأن يستنجدوا رجاالً قد سماهم من بنـي   )٥(وأن يبلّغوا عنه من يرون عنده ديناً ونجدة
 .)٦(تميم وقيس. وأرسل الى أُولئك النفر أن ينجدوهم

                                                           
 .٢٣١ـ  ٢٢٩: ٣ تاريخ الطبري)  ١(
 .١٨٧: ٣ المصدر السابق)  ٢(
 .٢٣٢: ٣المصدر السابق)  ٣(
 ر اسمه بالتعريب: جشيش.)  ذك٤(
 .٢٣١ ـ ٢٢٩: ٣)  تاريخ الطبري ٥(
 .١٨٧: ٣ المصدر السابق)  ٦(
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ادويــه الفارســي أو د )١(فنــزل الرســول بالكتــاب علــى بنــات النعمــان بــن بــزرك  
مركبود وعطاء ابنه ووهب بن  واليوبعث الى بيروز الديلمي فاستسلم  )٢(االصطخري

وعبداهللا ابنه أيضاً  )٤(وفيهم الضحاك بن بيروز وكشايش الديلمي )٣(منبه فاستسلموا له
 .)٥(بن عبد يغوث المكشوح المرادي وقيس

وكان األسود قد تغير على قيس بن عبد يغوث المرادي ـ وهو قائد جنده ـ فكان   
فأجابهم.’ قيس خائفاً منه على دمه. فدعاه األبناء وأنبأوه الشأن وأبلغوه عن النبي 

بـن شـهر وذي زود وذي    وكاتب األبناء الناس ودعـوهم، فجـاءهم كتـاب عـامر    
الذين أرسل إليهم في ذلك، وهؤالء هممران وذي الكالع وذي ظليم ببذل النصر لهم

ين ’النبيسالً يأمرهم بنصر األبناء في قتال األسود والمرتد٦(ر(. 

 

 مؤامّرة األبناء لقتل العنسي
وافقتهم ودلّتهم على أن ينقبوا بيتـه  شايش على ابنة عمه آزاد فأخبرها فگودخل 

 فيقتلوه غيلة، فتوافقوا على ذلك.
فجعلوا بينهم وبين أشياعهم شعاراً ثم أذان الفجر، ثم نقبوا عليه فقتله بيروز، فلمـا  

 أو وبر بن يحنّس األزدي بالشعار ثـم األذان، ثـم قـالوا: أال    )٧(طلع الفجر نادى دادويه
ـ ففزع المسـلمون والكفّـار ـ ثـم نـادوا: يـا         )٨(إن اهللا عزّ وجلّ قد قتل األسود الكذّاب

                                                           
 واللفظ: أسلموا، وقد علم أن إسالمهم كان في السنة السابعة. ١٥٨: ٣ تاريخ الطبري)  ١(
 .٢٣٦: ٣ المصدر السابق)  ٢(
 .١٥٨: ٣ المصدر السابق)  ٣(
 .٢٣١: ٣ المصدر السابق)  ٤(
 .٢٣٦: ٣ المصدر السابق)  ٥(
 .١٨٧: ٣ المصدر السابق)  ٦(
 .٢٣٥: ٣ المصدر السابق)  ٧(
 .٢٣٩: ٣ المصدر السابق)  ٨(
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،  )١(أهل صنعاء! من دخل عليه داخل فتعلّقوا به، ومن كان عنده منهم أحد فتعلّقـوا بـه  
لـك أسـرجوا خيـولهم ثـم جعـل كـلّ واحـد        فلما رأى القوم الذين كانوا مع األسود ذ

منهم يأخذ غالماً من أبناء فارس معه من أهـل البيـت الـذي كـان نـازالً فـيهم فيردفـه        
خلفه رهينة لنفسه. فتعلّق الناس بهم فحبسوا منهم سبعين رجـالً، وذهبـوا هـم بثالثـين     

 .)٢(ن من األبناء بسبعين من المرتدينوثالث ،غالماً، ثم تبادلوا الرهائن
الى أعمالهم، واصطلح أهـل صـنعاء علـى معـاذ بـن       ’وتراجع أصحاب النبي

 جبل فكان يصلّي بهم.

بالخبر، فأتـاه الخبـر بـالوحي قبـل وفاتـه. فبشّـر النبـي         ’وكتبوا الى رسول اهللا
ــال:   ــه وق ــذلك أُمت ت «ب ل بی   ل مب  ارك م  ن أھ   ل العنس  ي البارح  ة قتل  ھ رج   قت  

روز«: ’قيل: ومن هو؟ قال »مباركین إّن هللا ق د «أو قـال:  )٣(»فیروز،فاز فی 
 .)٤(»قتل األسود الكّذاب العنسي. قتلھ رجل من إخوانكم وقوم أسلموا وصّدقوا

 .)٥( ’وقدمت رسل األبناء بالبشرى وقد توفّي رسول اهللا

 

 رّدة أھل الیمن ثانیة وجھاد األبناء
وكان قيس بن عبد يغوث المرادي ممـن ارتـد فـي ردة أهـل الـيمن اُألولـى مـع        
األسود العنسي، ولكنّه حينمـا تغيـر عليـه األسـود ودعـاه األبنـاء إلـيهم بـدعوة رسـول          

دة معـاذ بـن   أجاب دعوتهم وساندهم في قتل األسود. ثم تراضوا على اسـتعا  ’اهللا
بالبشـرى، وكـان قـيس بـن عبـد       ’جبل ليصلّي بهم، وبعثوا برسلهم الى رسول اهللا

                                                           
 .٢٣٥: ٣ تاريخ الطبري)  ١(
 .٢٣٩: ٣ المصدر السابق)  ٢(
 .٢٣٦و  ٥: ٣ المصدر السابق)  ٣(
 .٢٣٩: ٣ المصدر السابق)  ٤(
 .٢٣٦: ٣ بقالمصدر السا) ٥(
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شايش في والية اُألمـور، حتـى ولّـي أبـو بكـر فـأمر       گيغوث مسانداً لبيروز ودادويه و
 بيروز على اليمن وكتب بذلك الى وجوه أهل اليمن.

اس الى حرب األبنـاء  فلما سمع بذلك قيس حسد بيروز ورجع الى الردة ودعا الن
ن وأجاب الى ذلك جماعة، فكانـت هـذه هـي ردة أهـل الـيمن      ـن اليمــوإخراجهم م

 الثانية.

 وبدأ قيس بدعوة ذي الكالع وأصحابه الى ذلك بكتاب أرسله إليه قال فيه:

إن األبناء نزّاع في بالدكم ونقالء فيكم وإن تتركـوهم لـن يزالـوا علـيكم. وقـد      «
 ».قتل رؤوسهم وأخرجهم من بالدناأرى من الرأي أن أ

فتبرأ ذو الكالع وأصحابه واعتزلوا وقالوا: لسنا مما هنا فـي شـيء أنـت صـاحبهم     
 وهم أصحابك.

وكان بنو لحج الذين كانوا مع األسود ففروا حين قُتل الى الصـحراء بـين صـنعاء    
قـيس   ونجران، يصعدون في البالد ويصوبون محاربين لجميع مـن خـالفهم. فكـاتبهم   

في السر وأمرهم أن يتعجلوا إليه ليكون معهم كي يجتمعوا على نفي األبناء مـن بـالد   
 اليمن. فكتبوا إليه باإلستجابة له، وأخبروه أنّهم سراع إليه.

فاستعد قيس وتربص لقتل رؤسائهم غيلة، فلما دنا هؤالء الـى صـنعاء أتـى قـيس     
مـنهم يستشـيرهم ليلـبس علـيهم فـال      شايش متظـاهراً بـالخوف   گالى بيروز ودادويه و

 يتّهمونه، فاطمأنّوا إليه. فدعاهم الى طعام من الغد.

فدخل إليه دادويه فقتله (رضي اهللا عنه) فلما دنا بيروز ليدخل إليه سـمع امـرأتين   
على سطحين تتحدثان قالت إحداهما: قتل دادويه وهذا مقتول كما قتـل ذاك. فرجـع   

رتفع حتى يرى دنـو اللحجيـة الـى البلـد فـاطّلع علـى       بيروز وكان قيس أشرف على م
ــأمر جماعتــه أن يركضــو  خلفــه ليــدركوه فيقتلــوه قبــل أن يلحــق   نرجــوع بيــروز. ف

شايش فيخبره وينجوان ـ فخرج جماعتـه يركضـون خلـف بيـروز. وركـض بيـروز       گب
شايش فأخبره. وكان أخوال بيروز من خوالن في جبل يدعى باسمهم: جبـل  گوتلقاه 
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فتوجها الى جبل خوالن فانتهيا إليهم وامتنعـا   )١(شايش ابن عم بيروزگوكان  خوالن،
شـايش، واجتمـع إليهمـا نـاس كثيـر،      گبهم، وهرب كثير من األبنـاء فلحقـوا ببيـروز و   

 فامتنعا بهم وعزا.

عاء وطابق قيساً عوام قبائل العرب، فثار بهـم  وأتت خيول األسود حتى دخلت صن
 على صنعاء فأخذها وجباها وجبى ما حولها.

وعمد الى األبناء ففرقهم ثالث فرق: أقر من أقام وعياله. وفرق عيال الذين هربوا 
الى بيروز فرقتين: فوجه إحداهما الى عدن ليحملوا فـي البحـر، وحمـل اُألخـرى فـي      

شـايش فـي البـر وعيـال دادويـه      گسيرهم. فكـان عيـال بيـروز و   البر، وبعث معهم من ي
 المقتول في البحر.

 وكتب بيروز الى أبي بكر بالخبر.

سـعيد ذي زود وسـميفع ذي الكـالع     ىفكتب أبو بكر الى: عميـر ذي مـران والـ   
 )٣(ومسـروق والى ظاهر بـن أبـي هالـة     )٢(والى حوشب ذي ظليم والى شهر ذي يناف

 كتاباً قال فيه:

 ]وآلـه [من أبي بكر خليفـة رسـول اهللا صـلّى اهللا عليـه      ؛بسم اهللا الرحمن الرحيم«
وسلّم الى عمير بن أفلح ذي مران وسعيد بن العاقب ذي زود وسميفع بـن نـاكور ذي   

ا األبناء علـى مـن نـاوأهم    الكالع وحوشب ذي ظليم وشهر ذي يناف. أما بعد: فأعينو
 ».تهيوحوطوهم. واسمعوا من فيروز وجدوا معه، فإنّي قد ول

 فأما ذو الكالع فقد اعتزل فلم ينصر األبناء على قيس وال قيساً عليهم.

 وأما سائر الرؤساء فقد بقوا معتزلين أيضاً إذ طابق عوامهم قيساً.
                                                           

 ا كانا ابني عم آزاد أرملة شهرام بن بادام.هم)  إذ ذكرنا قبل أن١(
 .٣٢٣: ٣)  تاريخ الطبري ٢(
 .٣٢٨: ٣ المصدر السابق)  ٣(
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ي عــك رســوالً يســتمدهم بنــي عقيــل وبنــ وقــام بيــروز الــى حربــه، فأرســل الــى
 ويستنصرهم.

فركبت بنو عقيل وعليهم معاوية العقيلي وعك وعليهم مسـروق فاعترضـوا خيـل    
 قيس فقاتلوهم فقتلوهم وتنقّذوا العيال من أيديهم. ثم ساروا بهم الى بيروز.

فلما أتته أمدادهم، خرج بهم ومن كان اجتمع إليه قبلهم من العرب واألبنـاء الـى   
التقى بخيل قيس خارج صنعاء. فاقتتلوا فَهزم اهللا قيساً فخرج هارباً في جنده، صنعاء، ف

ودخل بيروز الى صنعاء بمن كان معه من األبناء وعـك وعقيـل وغيـرهم مـن العـرب      
 وقال شعراً يذم فيه قيساً ويفخر باإلسالم ويقول فيه: المسلمين.

 لـــعزَّ على الجهــأن ي إّال  ى اهللاـــــأب      فما عزّنا في الجهل من ذي عداوة

 )٤(وال خس في اإلسالم إذ أسلموا قبلي        دـــوال عاقنا في السلْم عن آل أحم

 نه على بني معاويـة   ’وبعث أبو بكر المهاجر بن أبي أُمية ـ الذي كان النبيعي
ـ مدداً لبيروز، وأمره بمعونـة األبنـاء علـى مـن عـاداهم مـن        )٥(وكندة فمرض وتخلّف

فكان آخر من فصل من المدينة الى اليمن لقتـال أهـل الـردتين اُألولـى      )٦(أهل اليمن
بعـه  والثانية. فأخذ على طريق مكّة فمر بهـا فاتّبعـه خالـد بـن أُسـيد، ومـر بالطـائف فاتّ       

عبدالرحمن بن أبي العاص، ثم مضى حتى القى جرير بن عبداهللا البجلي ـ وكـان قـد    
ه إليه. )٧(الى ذي الكالع وذي ظليم في نصرة األبناء  ’بعثه النبيفضم 

وكان أبو بكر قد كتب الى عبداهللا بن ثور بن أصغر: أن يجمع إليـه العـرب ومـن    
أهل تُهامة حتى يأتيه األمر. فحينما القاه المهاجر ضمه إليـه. ثـم قـدم     استجاب له من

                                                           
 .٣٢٦ـ  ٣٢٢: ٣ تاريخ الطبري)  ٤(
 .٣٣٠و ٢٢٨و ١٤٧: ٣ المصدر السابق)  ٥(
 .٢٤٩: ٣ المصدر السابق)  ٦(
 .١٨٧: ٣ المصدر السابق)  ٧(
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         علـى    ’نجران فانضم إليه فـروة بـن مسـيك المـرادي، الـذي كـان قـد بعثـه النبـي
 .)٨(صدقات مراد ومذحج

بهـم دخـل   ثم سار المهاجر من نجران الى اللحجية المرتدة، فلما القاهم وأحاط 
على المهاجر قيس بن عبد يغوث ومعه عمرو بن معدي كرب (ولعلّه هـو ابـن سـيف    

ذي يزن) على غير أمان. فأوثقهما المهاجر وبعث بهما الى أبـي بكـر وكتـب إليـه     ابن 
 بحالهما.

واستأمنت المرتدة فـأبى المهـاجر أن يـؤمنهم فـافترقوا فـرقتين وذهبـوا مـدبرين،        
بعجيب فأتى عليهم، ولقيت خيوله اُألخرى بطريـق األخابـث   فلقي المهاجر إحداهما 

فأتوا عليهم، وقتل الشرداء بكل سبيل. وقبل توبة من أناب من غيـر المتمـردة، وقتلـوا    
من قدروا عليه منهم، وسار المهاجر من عجيب حتى نزل صنعاء وكتب الى أبي بكـر  

 بذلك.

فقال: يا قيس أعدوت وقدم الرسل بقيس وعمرو بن معدي كرب على أبي بكر، 
فـأنكر   ؟على عباد اهللا تقتلهم، وتتّخذ المرتدين والمشركين وليجة من دون المـؤمنين 

 عنه. ىقيس أن يكون هو قتل دادويه، ولم يكن على ذلك بينة، فتجاف

لونصـرت هـذا الـدين     ؟وقال لعمرو: أما تخزى أنّك كـلّ يـوم مهـزوم أو مأسـور    
َألقــبلن وال أعــود. فخلّــى ســبيلهما وردهمــا الــى   لرفعــك اهللا. فقــال عمــرو: ال جــرم، 

 .)٩(عشائرهما

 .)١٠(بينما يعلم الجميع أنّهما ارتدا وقتال جمعاً كثيراً من المسلمين

                                                           
 .٣٢٦و ١٨٥: ٢ تاريخ الطبري)  ٨(
 .٣٣٠ـ  ٣٢٨: ٣ المصدر السابق)  ٩(
 )  الى هنا ينتهي ماأعددته من تحقيق حول أبناء الفرس المسلمين في اليمن (المعرب).١٠(
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 ام اإلسالمھزیمة الفرس أم
إن مسألة الصِّدام المسلّح للمسلمين مع الدولة الفارسـية وانتصـارهم عليهـا، هـي     

 مما أبرز عظمة وواقعية اإلسالم في نظر الفرس.

إذ كانت الحكومة الفارسية أيام حروبهـا مـع المسـلمين ـ علـى مـاهي عليـه مـن          
بـة بينهـا وبـين المسـلمين،     التشتّت والخلل ـ قوية جداً،بحيث لم تكن هناك نسبة متقار

إذ كانت إيران إحدى الدولتين اللّتين كانتا تحكمان العـالم يومـذاك: إيـران والـروم،     
وكانت سائر الدول تدفع لهمـا الضـرائب واُألتـاوات تحـت حمايتهـا، وكـان الفـرس        
ــلحة       ــة أو األس ــكرية والنظامي ــة العس ــن الناحي ــواء م ــلمين س ــون المس ــذاك يفوق يوم

ية أو من العدد والعدد وإمكانات التغذية واإلغاثة والنجدة. ولم يكن والمعدات الحرب
المسلمون قد تعرفوا علـى الفنـون الحربيـة علـى مسـتوى الفـرس والـروم، ولـم يكـن          
العرب في مستوى عال من معرفة الفنون النظامية. ولهذا فلم يكن ألحد أن يتنبأ بتلـك  

 لمسلمين!الهزيمة الفارسية النكراء على يد العرب ا

ولقائل أن يقول: إن سبب انتصار المسلمين: هو القوة اإليمانية، واألهداف البينة، 
وعقيــدتهم برســالتهم التاريخيــة، واطمئنــانهم بــالظفر واالنتصــار وباختصــار: إيمــانهم  

 الراسخ باهللا واليوم اآلخر.
تهم ومـا  إذ أن تضحيا ؛وال كالم ألحد في أثر هذه الحقائق في تلك االنتصارات 

أُثر عنهم من الكالم في تلك األيام ترينا أن إيمانهم باهللا واليوم اآلخر وبصـدق رسـالة   
وبرسالتهم التاريخية، كان إيمان ال يشـوبه نقـص، وأنّهـم كـانوا      ’الرسول الكريم

يؤمنون بأنّه ال ينبغـي بـل ال يجـوز لإلنسـان أن يعبـد مـا سـوى اهللا، وأنّـه يجـب علـى           
أخاه اإلنسان الذي وقع تحت نير عبودية ما سـوى اهللا علـى أي حـال     اإلنسان أن ينقذ

كان. وأن ما قالوه من المقاالت في مختلف المقامات بصـدد تشـريح أهـدافهم ترينـا     
أنّهم كانوا يتقدمون في طريقهم الى الظفر واالنتصار ببصيرة ووعي ويقظة وتنبـه تـام   

يقـودون حركـاتهم الـى ذلـك الهـدف      ئة، وأنّهـم كـانوا ذوي هـدف معـين     ائة بالمام
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ألصـحاب   ×المنشود، وأنّهـم كـانوا كمـا جـاء فـي وصـف اإلمـام أميـر المـؤمنين         
ى أس   یافھم«: ’الرســـول . وإن كـــان عمـــالء  )١١(»وحمل   وا بص   ائرھم عل   

المقدسـة فـي عـداد هجمـات     المستعمرين يقررون هذه النهضة اإلسـالمية الكبـرى و  
 الروم والمغول والتتار!

أن قوة اإليمان لـم تكـن تكفـي لتوصـلهم الـى هـذه الفتوحـات         إّال  ؛هذا صحيح
الكبرى، إذ كـان مـن المسـتحيل أن تقابـل فئـة قليلـة بتلـك األوصـاف المعروفـة مـع           

 الحكومة الساسانية فتزيلها من الوجود.

مع ما كان لهم من اإليمان الراسخ  ×ليفقد قتل أصحاب اإلمام الحسين بن ع
المقدس، بيدعسكر عمر بن سعد مع ما هم عليه من الخوف واليوم اآلخر والهدفباهللا

 والطمع والالهدفية.

وقد تقدم المسلمون العرب بحروبهم في بعض نواحي القـارة اُألوربيـة، ولكـنّهم    
 تلك القارة.حينما قوبلوا بمقاومة شديدة توقّفت حركة فتوحاتهم في 

من هنا نعلم: أن من علّل انتصار المسلمين هو عدم مواجهتهم بمقاومة جدية مـن  
قبل الفرس، بل ترحيبهم بهم، وذلك بما ذاقـوه مـن القلـق واالضـطراب والخلـل فـي       

 النظام الداخلي للدولة المفتوحة.

عـدد األفـراد داخـل حـدود الدولـة       )١٢(يخمن بعض المتـأخّرين مـن المـؤرخين   
ئة وأربعين مليوناً، وقد كان عدد كثير من هـؤالء مـن جنـود    االفارسية بما يقرب من م

هذه الدولة المترامية. بينما لم يكن يصل عدد جميع المجاهدين المسلمين فـي فتـوح   
عني أنّه لو كـان جنـود الفـرس تفـر للكـرة علـيهم       إيران والروم الى ستّين ألفاً. وهذا ي

وكان المجاهدون يطاردونهم الـى داخـل الحـدود الفارسـية كـان المسـلمون العـرب        
                                                           

 .’، معبراً عن صحابة الرسول١٤٨)  نهج البالغة، الخطبة ١١(
 كتابه الفارسي (تاريخ اجتماعي إيران).)  هو اُألستاذ سعيد نفيسي في ١٢(
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يتيهون فيها ويضيعون! ومع هذا نرى أن الحكومة الساسانية قـد بـادت علـى يـد هـذه      
 الفئة القليلة نسبياً.

 ر آخر.فعلينا أن نفتّش عن علّة الهزيمة الفارسية في أم

 

 الفرس والحكم الفارسي
والحقيقة أن نرى أن أهم عوامل هزيمة الحكومـة الساسـانية هـو سـأم اُألمـة مـن       

 نظام الحكم وآدابه ومراسيمه الظالمة والقاسية.

إذ أن المؤرخين الشرقيين والغربيين يسلّمون بأن النظـام الحكـومي واالجتمـاعي    
لـى درجـة أن الفـرس كانـت تكـره اسـتمرار       والديني الفارسي يومذاك كـان فاسـداً ا  

 الوضع القائم آنذاك.

ولم تكن هذه الكراهية والسخط مسبباً عن حوادث السنين األخيـرة بعـد خسـرو    
برويز، إذ لو كان الناس متفائلين مع أُسس الحكم القائم أو الـدين السـائد لـم يسـبب     

إذا كانـت الـروح   سخطهم المؤقت عدم المقاومة حـين مقابلـة العـدو المشـترك، بـل      
أي كانـت اُألمـة تجمـع     ؛القومية أو الدينية حية نابضة كان األمـر علـى عكـس ذلـك    

نفسها للمقاومة المسلحة ـ مهمـا كانـت األوضـاع فاسـدة ـ وتتـرك آنـذاك خالفاتهـا            
الداخلية لتكون يداً واحدة تدفع العـدو عـن نفسـها. كمـا رأينـا مـن ذلـك الكثيـر فـي          

 التاريخ.

عي أن يكون هجوم العدو المشترك سبباً لإلندماج األكثـر مـن اُألمـة    إن من الطبي
 بعضها في بعض ولنبذ الخالفات الداخلية ولكن يشترط في هذا أن تكون لُألمة روح
حية تنبع من دينها أو حكومتها. ونرى في عصرنا الحاضـر أن تواجـد إسـرائيل عـدوة     

وحـدة مهمـا أمكـن وتجمـع إمكانيـاتهم      مشتركة لُألمة العربية دفع بهم الى محاولـة ال 
ووحدة شعورهم وإحساسهم مع ما بينهم من كثرة التفرقة واالختالفات والتي يضيفها 
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بل ساعة بعد ساعة ـ وهذا مما يدل على تواجد روح حية   ـ  المستعمرون يوماً بعد يوم
 في جسد هذه اُألمة.

كلّ ما لهذه المجتمعات باً معمجتمعاً طبقياً غرييومذاك كانإن المجتمع الفارسي
الطبقية من اآلثار والعوارض، الى درجة أن كانت تختلف معابد الطبقات بعضـها عـن   
بعض، افترضوا أن يفرق اليوم في مجتمعاتنا بين مساجد األغنياء والفقـراء، فـأي روح   
ترى يحكم آنذاك على هكذا مجتمع طبقي؟! ولقد كانـت هـذه الطبقـات محصـورة     

دودة بعضها على بعض، فلم يكن يحق ألحد أن يخرج من طبقة ليـدخل  محدودة مس
في طبقة أُخرى، فلـم يكـن القـانون بصـفته الدينيـة يبـيح ألبنـاء اإلسـكافيين مـثالً أن          
يتعلّموا القـراءة والكتابـة، إذ كـان حـق التعلـيم والـتعلّم مقصـوراً علـى أبنـاء األعيـان           

 وسية.والموبدين أي رجال معابد النيران المج

وقد كان الدين الزرادشتي ـ مهما كان في األصل ـ قد بلغ الى درجة مـن الفسـاد     
لم يكن يستطيع الفرس معه أن يعتقدوا به بملء قلوبهم، بحيث لـو لـم يكـن اإلسـالم     
يدخل إيران آنذاك لكانت المسيحية تسخّر الفكر الديني لُألمة اإليرانية بدل اإلسالم 

هم الذين كانوا يومذاك ـ كما يقول المحقّقون، فإن المسيحيينوبديالً عن الزرادشتية  
دشتيون متعصّبين االعلمية والثقافية في إيران ال المجوس،إذ كان الزرالحركةيتزعمون

  في طقوسهم وتقاليدهم الخاطئة الى درجة لـم يسـتطيعوا معهـا أن يفكـروا فـي العلـم       
ى هذا نقول: إن المسيحية أُصـيبت بـدخول   وال في الثقافة وال العدالة وال الحرية، وعل

، إذ أنّها هي التي فقدت األرضية المؤاتية الزرادشتيةأكثر من اإلسالم الى إيران بضرر
  النتشارها في إيران.
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إن عدم رغبة الجنود الفرس في دينهم وحكومتهم كان يحفّزهم الى أن ال يقفوا 
يـة، بـل يسـاعدونهم فـي كثيـر مـن       روب ضد العرب المسلمين برغبة وطواعـي الحــف

 .)١٣(الموارد

لقد أثبـت البروفسـور (آرنولـد) أُسـتاذ دار     «... يقول المستشرق (إدوارد براون): 
إن الفرس إنّمـا أسـلموا سـلماً،    »: في التعاليم اإلسالمية«ره) في كتابه گالفنون في (علي

صـاف الموبـد الزرادشـتي    تبصورة جيدة. يشير (آرنولد) فـي كالمـه هـذا الـى عـدم إ     
المانويين والمزدكيين علىبالتعصّبالموبدين كانوا يتظاهرونوالصبر فيقول: إنبالحلم

ــ » نوســتيكگاأل«والمســيحيين  ــذلك فقــد وقعــوا موق ــالهم، ول ع الحقــد والعــداء ـوأمث
لجماعات كثيرة من اُألمة الفارسية. إن سيرة الموبدين الظالمـة والقاسـية بالنسـبة الـى     

لمذاهب تسببت في بعث الشـعور بـالبغض والحقـد الشـديد فـي      أتباع سائر األديان وا
قلوب كثير من أبناء اُألمة اإليرانية بالنسبة الى ديـن زرادشـت والملـوك الـذين كـانوا      

                                                           
إن خونة الفرس من أولياء اُألمور وحكّام الواليات «)  يقول محمد القزويني في كتابه الفارسي (بيست مقالة): ١٣(

ومحافظي الحدود اإليرانية حينما شعروا بتضعضع في أركان الدولة الساسانية، وهزيمة الجنود الفرس أمام اإلسالم 
ثالثاً، طرحوا بأنفسهم في حجور العرب المسلمين، ولم يكتفوا بمساعدتهم في فتوحاتهم فحسب، بل  مرتين أو

دعوهم الى اإلستيالء على سائر األراضي اإليرانية التي كانت تحت سلطتهم، مما لم يكن العرب بعد يدخلونها، 
لك النواحي التي كانت بأيديهم قبل دخول وكانوا يقدمون لهم مفاتيح القالع والخزائن إزاء استمرار حكمهم على ت

 ».المسلمين

وقد نقل القزويني هذه القضية ذاماً ُألولئك الذين كانوا يساعدون العرب المسلمين على النظر في طرق الفتوح  
وسبل الوصول إليها بينما يجب علينا أن ننظر في السبب الذي كان قد دعا هؤالء الى التخلّي عن الحكومة 

ية، وأنّهم لماذا كانوا يبصّرون الفاتحين األجانب ـ كما يقول القوميون ـ بطرق فتح القرى وسبل الوصول الى الساسان
المدن، فهل كان هذا لغير سخطهم وكراهتهم للدولة الساسانية والدين القائم بحمايتها؟! أم هل كان هذا من دون 

 ء المسلمين؟! (المؤلّف).إيمانهم بأنّهم سيجدون الراحة والحرية والخالص بإستيال
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يحامون ويدافعون عن ظلم هؤالء الموبـدين لُألمـة، وتسـببت فـي أن يعـدوا إسـتيالء       
 ».المسلمين عليهم نجاةً وتحريراً لهم من براثن الظلم

من المسلّم به أن أكثـر الـذين غيـروا عقيـدتهم     «...وهكذا يستمر (براون) فيقول: 
من المجوسية الى اإلسالم كانوا بإرادتهم واختيارهم وعن طيب أنفسهم. وعلى سبيل 

قد أسلموا بعد حرب القادسية والتحقوا من الجنود الديالمةالمثال نرى أن أربعة آالف
ح جلوالء ثم سكنوا في الكوفه. وهنـاك أعـداد أُخـر قـد     بالمسلمين وساعدوهم في فت

 .)١٤(»أسلموا برغبتهم ورضاهم أفواجاً أفواجاً...

لقد كان الدين والقانون الفارسي اإليراني آنذاك على ما كـان يبعـث معـه اُألمـة     
الـدين والحكـم الجديـد، وعنـد فـتح إيـران علـى         الفارسية الى التحضّر النفسي لتقبل

أيدي المسلمين نراهم باإلضافة الى عدم إظهار ردود فعل مضادة من قبلهم قـد تعبـوا   
 كثيراً في سبيل تقدم اإلسالم.

ليس أن اُألمة الفارسية لـم تشـعر بمواجهـة فـي     «ويقول الدكتور صاحب زماني: 
ة واُألممية فقط، بل كانوا يجدون فـي اآلمـال   نفسها مع جاذبية اإلسالم ونظرته العالمي

اإلسالمية ما كانوا يشتاقون إليه طوال قرون عديدة بالدموع والدماء واألنفس، وكانوا 
في قرارة نفوسهم بالعطش الشديد إليـه ويضـحون فـي سـبيل الوصـول إليـه        نيشعرو

 .)١٥(»بأنفسهم...

ليس إن اُألمة الفارسية في صدر اإلسـالم لـم تقابـل فـي مواجهـة آمـال       «ويقول: 
د ـق  ’الدين الجديد بشعارات دعائية خداعة غير واقعية، ولم يكن رسول اإلسالم

ر م ثلكم{صرح مراراً يقـول:   ل «أو » إّنم ا أن ا كأح دكم«و }إّنم ا أّن ا بش  ال فض 
ى أح دكم  ل وجـد الفـرس سـيرة الخلفـاء وعلـى      فقـط، بـ   »ب التقوى إّال ألحدكم عل 

                                                           
 .٢٩٩: ١)  عن الترجمة الفارسية: تاريخ أدبيات إيران ١٤(
 .٢٥٥اى بر رهبرى):  كتابه الفارسي (ديباچه )  في١٥(
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أبسـط ممـا كـانوا هـم      ×األخصّ منهم اإلمام أميـر المـؤمنين علـي بـن أبـي طالـب      
يأملونه ويريدونـه، كحلـم مـن أحـالم اليقظـة والحقيقـة... ونحـن نجـد إحـدى هـذه           

فـي   ×المقارنات بين السنن الساسـانية والـدين اإلسـالمي الجديـد فـي لقـاء اإلمـام       
المتحررين، وقد سبب هذا اللقاء تقريـر  » األنبار«ن مع دهاقين مدينة منصرفه الى صفي

التي أُثرت عن هذا القائد الـذي ال نظيـر لـه فـي     ×إحدى أبدع وأوقع خطب اإلمام
          حتـى مـر اد العـالم فيمـا غبـر ومـا هـو آت. جـاء علـيتاريخ العالم السياسي عبرة لقو

ى دوابهم، فلما قابلوه نزلوا عن دوابهـم  خوش نوشك، راكبين عل باألنبار، فاستقبله بنو
م ا أردت م بھ ذا ال ذي «: ×وأخذوا يشـتدون مشـياً بـين يديـه والـى جانبيـه. فقـال       

راء، : ×قالوا: خُلق لنـا نعظّـم بـه اُألمـراء. فقـال     صنعتم؟  وهللا م ا ینف ع ھ ذا األُم 
 .)١٦(»فال تعودوا لھ ؛وإّنكم لتشقّون بھ على أنفسكم وأبدانكم

كان اإلسالم قد أحدث منعطفاً تاريخياً في فلسفة قيادة «ثم يقول صاحب زماني: 
لـري  » الرعيـة «ال » الرعيـة «يجـب أن يكـون لصـيانة    » الراعي«فإنّه يرى أن  ؛الجماهير

لـدماء! وكـان اإلسـالم بهـذه الفلسـفة قـد أصـبح نشـيداً لتحريـر          الى ا» الراعي«عطش 
الجماهير.كان اإلسالم قد طرح سؤاالً مهمـاً أمـام فلسـفة السياسـة فـي العـالم القـديم        
والحكومة الساسانية، هو هل القائد للناس أو الناس للقائـد؟ ولـم تكـن هـذه المسـألة      

  إذ  ؛ئة ســنةاوم مــدة ســبعمالمهمــة تُطــرح علــى الجمــاهير طــوال حــروب إيــران والــر
كانت سياسة كال اإلمبراطوريتين سياسة واحدة هي الناس للقائد، والجمـاهير للطبقـة   

ــ )١٧(الممتــازة! م يكــن المــوالي والفــرس يســمعون بســذاجة وبســاطة بــالط أميــر   ـول
ي الكوفـة علـى   (إن صح التعبير بالبالط) فـ  ×فحسب، بل كان بالطه ×المؤمنين

مرأى ومسمع الفرس، فكانوا يرون سذاجته وبساطته بأُم أعيـنهم... ولهـذا فـال عجـب     

                                                           
 . (المعرب)١٤٤ونقلت النص عن كتاب (وقعة صفّين) لنصر بن مزاحم:  ٢٧٠ـ  ٢٦٧بر رهبرى:  اى )  ديباچه١٦(
 .٢٧٢اى بر رهبرى:  )  ديباچه١٧(
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وال استغراب إذا لبت الجماهير اإليرانيـة الفارسـية المظلومـة والمهضـومة والكادحـة      
 .)١٨(لهذه الدعوة

 

رس بعد تسّرب اإلسالم الى بناء الفالنقطة الثانیة: في النشاط اإلسالمي أل
 قلوبھم

وكلّما كانت األيام تمضي كانت تزداد محبة الفرس لإلسالم ويتركـون أديـانهم   
 السابقة ويدخلون في دين اهللا أفواجاً.

وخير مثال لذلك هو األدب الفارسي، فكلّما كانت األيام تـأتي وتمـر يـزداد أثـر     
ــاء  القــرآن والحــديث فــي األدب الفارســي، حتــى نــرى   أن ثأثيرهمــا فــي آثــار اُألدب

أكثـر وأشـهر ممـا     ؛والشعراء وحتى الحكماء منذ القرن السادس الهجري الى مـا بعـد  
عند أضرابهم في القرنين الثالث والرابع. وتبدو هذه الحقيقة واضحة من مقارنـة أدب  

 الفردوسي والرودكي بأدب المولوي وسعدي والنظامي والحافظ والجامي.
 في مقدمة كتابه (أحاديث مثنوي): »فروزانفر«له بديع الزمان يقول المغفور 

ــأثير الحــديث فــي الشــعر الفارســي محســوس مشــاهد منــذ أقــدم القــرون   « إن ت
 ثم يستشهد بأبيات من شعر رودكي ثم يقول:» الهجرية
منذ أواخر القرن الرابـع الهجـري حينمـا انتشـرت الثقافـة اإلسـالمية، وتأسسـت        «

تلـف نقـاط بـالد إيـران، وغلبـت الديانـة اإلسـالمية علـى سـائر          لذلك مدارس في مخ
دشتيين في إيران هزيمة مصيرية نهائية، وبدأت تتجلّـى  ااألديان، واجهت مقاومة الزر

الثقافة الفارسـية بالصـبغة والصـيغة اإلسـالمية، وتأسسـت اُسـس التعلـيم علـى األدب         
عراء نقل األلفاظ العربية، وقللوا العربي والدين اإلسالمي... حينذاك أكثر الكتّاب والش

  كَم السابقة (قبل اإلسالم) في النثر والشعر. ونحن نـرى أنمن الكلمات واألمثال والح
ر الفردوسي والدقيقي وغيرهما من ـي شعـرد فـحكم بوذر جمهر وأُوستا وزرادشت ت

                                                           
 .٣٢٣: ديباجه اي بر رهبرى)  ١٨(
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رخــى شــعراء عهــد الســامانيين وأوائــل الغزنــويين أكثــر منــه فــي شــعر العنصــري والف 
 . )١٩(»الخامس الهجريالقرن والمنوجهري في القرن الرابع وأوائل 

ويرينا التاريخ أنّه كلّما كان الفـرس يسـتقلّون سياسـياً وإداريـاً أكثـر فـأكثر كـان        
بويـه  إقبالهم على واقعية اإلسـالم يـزداد أكثـر فـأكثر. ولـم يفكّـر الطـاهريون وال آل        

الديالمة الذين كان لهم استقالل أكثر ممن سبقهم من ملـوك الفـرس، فـي أن يبعثـوا     
كتاب أُوستا من جديد أو يجعلوه منهاجاً لحياتهم! بل كانوا علـى العكـس مـن ذلـك     

 يسعون جاهدين في نشر حقائق اإلسالم.
ئـة عـام مـن الفـتح اإلسـالمي قـوة عسـكرية عظيمـة...         القد شكل الفـرس بعـد م  

وانحرافه عـن تعـاليم    هصبح عامة المسلمين يكرهون جهاز الخالفة اُألموية إلجحافوأ
  أُولئك العرب الذين كـانوا متـواطئين معهـم علـى العصـبية العربيـة        إّال اإلسالم ـ اللهم

الجاهلية ـ واستطاع الفرس أن ينقلوا الخالفة من البيـت اُألمـوي إلـى البيـت العباسـي       
فلو أنّهم كانوا يريدون آنذاك أن يؤسسـوا حكومـة سياسـية    بقدرتهم العسكرية تلك. 

مستقلة أو يجددوا دينهم القديم لكان بإمكانهم ذلـك، ولكـنّهم لـم يكونـوا يفكّـرون      
آنذاك في تأسيس حكومة مستقلة في مقابل الخالفـة وال فـي رفـض الـدين الجديـد      

ا محـلّ الخالفـة مـن    ولكنّهم كانوا يتصـورون أنّهـم لـو غيـرو     ؛وتجديد الدين القديم
أُسرة إلى أُخرى نالوا بذلك منتهى آمالهم وهو العيش في ظلّ حكومة دينية إسـالمية  

 تحت ظالل القران الكريم.
فـي ضـمن هـذا     توجاء دور بنى العباس فلم يرضـوا بـه حكمـاً وحاكمـاً. ووقعـ     

ادة بن الحسين مع الفرس من جهـة واألمـين بقيـ    الدور حرب بين المأمون بقيادة طاهر
من جهة أُخرى، ولقد برهن انتصار طاهر بن الحسين والفرس عيسى مع العرببنعلي

على عسكر األمين على أن القدرة كانت ال تزال مع الفرس آنذاك، ولكنّهم مع ذلـك  
لم يفكروا في االستقالل السياسي وال في رفض دين اإلسالم. وإنّما فكر الفـرس فـي   

                                                           
 ) أحاديث مثنوى، لبديع الزمان فروزان فر.١٩(
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وحينـذاك قنعـوا    ؛العربية أن تكـون إسـالمية واقعيـة    ذلك حينما يئسوا من الحكومات
بل قد أسـلم أكثـر الفـرس فـي دور      ؛باالستقالل السياسي وبقوا على دينهم كما كانوا

فقد بدأ االستقالل السياسي منـذ أوائـل القـرن الثالـث الهجـري،       ؛استقاللهم السياسي
ن المجوسـية  وكان كثير من الفرس باقين الى ذلـك الحـين علـى مـا لهـم مـن ديـن مـ        

والمسيحية والصابئية وحتى البوذية، وأن ما تبقّى من ذلـك الزمـان مـن كتـب الرحلـة      
كان في إيران الى ذلك الزمان كنـائس وبيـوت نيـران كثيـرة، ثـم بـدأ       «يحكي لنا أنّه 

 ».عددها يقل شيئاً فشيئاً ويتبدل كثير منها الى مساجد

من اُألسر التي كانـت حتـى القـرنين    بل يسمي لنا المؤرخون من المسلمين عدداً 
دشـتيتها، وأنهـا كانـت تعـيش بـين المسـلمين       االثالث والرابع باقية على مجوسيتها وزر

 بصورة غير مهانة ثم تركت دينها ودخلت في اإلسالم طوعاً ورغبة.

يقولون: إن سامان جـد السـامانيين، الـذي كـان ينتسـب إلـى الملـوك الساسـانية،         
(بلخ) كان قد أسلم في حدود القرن الثاني. وأن جد أسرة قـابوس   وكان هو من أكابر

التي تملكت مدة من الزمان، كـان قـد أسـلم فـي القـرن الثالـث. وأن مهيـار الـديلمي         
 الشاعر القدير والشهير الفارسي كان قد أسلم في أواخر القرن الرابع الهجري.

أكثر أهالي طبرستان وشمال إيران كانوا لم يتعر فوا على اإلسالم الى ما بعـد  وإن
القرن الثالث ولذلك فهم كانوا يحاربون عساكر الخلفـاء. وبقـي أكثـر أهـالي كرمـان      
الى ما بعد عهد اُألمويين على المجوسية. وكان أكثر أهل فـارس وشـيراز علـى عهـد     

 من المجوس. )١(االصطخري

مجوس فارس ونفوذهم الكبير  )٢((أحسن التقاسيم) وقد ذكر المقدسي في كتابه
الكبير واحترامهم الكثير عند المسلمين وأنّهم كانوا أكثر حرمة عندهم من سائر أهـل  

                                                           
 ) صاحب كتاب: المسالك والممالك.١(
 .٤٢٢و  ٤٢٠و  ٣٩) أحسن التقاسيم للمقدسي :  ٢(



       ١١٧  - والقومية اإليرانية  اإلسالم / القسم األول:اإلسالم وإيران                                        

الذمة، فكتب يقول: إن المسلمين وسائر النـاس كـانوا يشـاركون المجـوس فـي هـذا       
وز والمهرجان وكانوا يزينون لذلك أسواق البلد. ويقول عـن  البلد أفراحهم بعيد النور
ــان:    ــي خراس ــان ف ــن      «األدي ــارى وأصــناف م ــن النص ــل م ــر و قلي ــود كثي ــاك يه هن

مة فـي  عن أُسرة محتر)٢(ويذكر المسعودي في كتابه (التنبيه واإلشراف) )١(».المجوس
اصطخر فارس أنّه كان لهم كتاب جامع في تاريخ عهد الساسانيين، وأنّـه اسـتفاد مـن    
هذا الكتاب كثيراً، ويذكر في ضمن ذلك اسم المؤبد لمعبد النار الكبير في اصـطخر،  
مما يدل على أنّه كانت له ميـزة وشخصـية بحالـه مـن أتبـاع مـن المجوسـية كثيـرين.         

فـي ذكـر األخبـار عـن بيـوت النيـران       «باباً بعنوان:  )٣(ويعقد في كتابه (مروج الذهب)
فيذكر فيه بيوت نيران المجوس، ويذكر من ذلك بيت نار كبيـر فـي (داراب   » وغيرها

وهذه النار تسمى في وقتنا هذا ـ وهو سنة: اثنتين وثالثين وثالثمائة ـ :   «جرد) ويقول: 
ذلك: نار النهر، والمجوس تعظّم هذه النار بماال تعظّم به غيرها من آذرجوي، وتفسير 

 ».النيران والبيوت

    الفرس إنّما دخلوا فـي اإلسـالم تـدريجياً، وأن هذا كله يدلنا على ما قلناه من أن
تدريجياً وخصوصاً في عهود االسـتقالل السياسـي.    الزرادشتيةاإلسالم إنّما غلب على 

دشتيين في صدر اإلسـالم ـ حيـث كـان دور سـيادة العـرب ـ          ازروالغريب أنّه كان لل
حرمة وحرية أكثر من األدوار المتـأخرة التـي تملَّـك األمـر فيهـا الفـرس أنفسـهم، إذ        
كلّما كان يسلم عدد أكثر من الفرس كان المجوس يقعون موقعاً أقل نسبياً مما كـانوا  

ون عصـبية علـى المجـوس    هم عليه من الكرامة، إذ كان المسـلمون مـن الفـرس يبـد    
منهم أكثر من العرب عليهم. والظاهر أن هذه العصبيات الفارسية نفسها بين المسلمين 

                                                           
 .٣٢٣) أحسن التقاسيم للمقدسي :  ١(
 .٩١) التنبيه واإلشراف للمسعودي: ٢(
 .٢٥٣:   ٢) مروج الذهب للمسعودي  ٣(
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والمجوس هو الذي دفع بعدد من المجوس للمهاجرة إلى الهند حيث شـكّلوا األقليـة   
 الفارسية المجوسية هناك.

 : )١(لقديم)وال بأس أن ننقل هنا كالم المستر فراي عن كتابه (ميراث إيران ا
ندرك من المصـادر اإلسـالمية: أن معبـد اصـطخر المجوسـي الـذي كـان أحـد         «

مـن بـالد    زفي شـي  هكانوني المجوس في إيران على عهد الساسانيين (والذي كان ثاني
تقلصـت شـبكة معابـد     آذربايجان) كان باقياً على العهـد اإلسـالمي أيضـاً، وأنّـه إنّمـا     

النيران بتقلّص عدد المجوس. ومع هـذا فقـد وفـى (جمـع مـن) أهـل فـارس لـدينهم         
القديم الزرادشتي إلى القرن العاشر الميالدي، بل كان يعيش من بعد ذلك أيضاً جمع 
كثير من أهل فارس على المجوسية حتى أوج التوسع السلجوقي فـي القـرن الحـادي    

نا شرح جميل عن التدافع الواقع بـين المسـلمين والمجـوس    عشر الميالدي. وفي أيدي
في مدينة كازرون فـي زمـن أبـي إسـحاق إبـراهيم بـن شـهريار الكـازروني مؤسـس          

ميالدية. وقد أسلم كثيـر مـن المجـوس بهدايـة      ١٠٣٤إحدى فرق الصوفية والمتوفى 
هم لـم تـزل   هذا الشيخ، ولكنّه يظهر من هذا الكتاب (معجم البلدان) وغيـره أن مكـانت  

مستمرة. والقصة: أن عامل كازرون على عهد البويهيين، الذي كان آنذاك يحكم من 
هناك على جميع بالد فارس (شيراز) كان مجوسياً يسمى خورشيد، وكانت له حرمـة  
لدى حاكم شيراز الى درجة أنّـه أمـر هـذا الشـيخ الصـوفي المسـلم أن يحضـر لـدى         

ن والمجوس يين المسلمب البلبلة في البلدما سببه منعلىمنه العتابحاكم شيراز ليسمع
) وكان المسلمون والمجوس هم عمدة الطوائـف الفارسـية بينمـا    ١٢١ـ ص   ١١٧(ص

 كان اليهود والنصارى قليلين جداً.
كـان كلّمــا زيـد فـي الفكــر اإلسـالمي نمـت حركــات      ): «٣٩٩ويقـول فـي (ص   

لم يستطيعوا االقتناع الذين والتصوف، وفي ذلك كان يجد الفرس  )١(مختلفة كالتشيع

                                                           
 .٣٩٦:  ) ميراث إيران القديم، الترجمة الفارسية١(
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بالفكر الزرادشـتي الـواطئ: متّسـعاً ومـالذاً. وحينمـا أسـلم الحكـام الديالمـة وتشـيعوا          
م) زالت معالم المجوسية مـن   ٩٤٥هـ =  ٣٣٤واستولوا على البالد حتى دخلوا بغداد (

اختاروا العربية علـى الفارسـية، إذ كـان لإلسـالم     البالد الفارسية، فقد أسلم آل بويه و
والعربية آنذاك صبغة عالمية (ال عربية ضيقة) في حين كان المجوس قـد لجـأوا الـى    
مواطن خاصّة بهم. ويبدو أن آل بويه كـانوا يتصـفون أمـام سـائر المـذاهب بالتسـامح       

لـى أعمـالهم كمـا    والتصبر، إذ كانوا يبقون على الخلفاء السـنّة وكثيـر مـن عمـالهم ع    
كانوا مـن قبـل، بـل كـانوا يبقـون ويسـتعملون عمـاالً غيـر مسـلمين فقـد كـان عامـل             
كازرون ـ كما ذكرنا من قبل ـ مجوسياً. وقد كانوا يبدون الحب والتعاطف مع شـعائر    

 ؛والثقافة اإلسالمية أكثر من ذلك بالنسبة إلى عظمة الفرس السابقة ^البيت العلوي
م) علـى (تخـت جمشـيد =     ٩٥٥هــ =   ٣٤٤لدولـة مـر بشـيراز (   ومن ذلك: أن عضـد ا 

برسبوليس) فأمر أن يحفـر علـى صـخوره كتيبـة عربيـة (بينمـا كـان بإمكانـه أن يـأمر          
 بحفرها بالفارسية بل وحتى البهلوية).

فما هو السبب الذي كان يدفع بالفرس بعد عدة قرون مـن زوال السـيادة العربيـة    
سهم اتّجاهاً أكثر الى اإلسالم؟ وهل يمكن أن يكـون ذلـك   بدوا من أنفعنهم الى أن ي

 شيء آخر سوى جاذبية اإلسالم وإنسجامه مع الروح الفارسية؟!
بل كانت الحكومات الفارسية المستقلة ـ والتي كانت من حيث السياسـة معاديـة    
للحكومات العربية ـ تحافظ على اإلسالم وتؤيده وتنشـره وتشـجع علمـاءه أكثـر مـن       

ومــات العربيــة المســلمة نفســها، وكــان الفــرس يســاعدون العلمــاء فــي تصــنيف الحك
 وتأليف الكتب اإلسالمية وتعليمها أكثر من غيرهم.

                                                                                                                                               
إلسالم نفسه في الواقع وال فرق بين اإلسالم والتشيع في الحقيقة، فاإلسالم الحق ) حركة التشيع هي حركة ا١(

والواقعي هو التشيع ـ كما نعتقد نحن الشيعة. انظر: التشيع واإلسالم، للشهيد السيد محمد باقر الصدر(قدس 
 معرب).سره)وعلي والشيعة للمغفور له العالمة الشيخ نجم الدين العسكري(قدس سره)ـ (ال
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إن ما أبداه الفرس من النشاط لإلسالم والعلوم اإلسالمية طـوال أربعـة عشـر قرنـاً     
»: ملكـم السـيرجان  «من تاريخ اإلسالم ـ وحتى في القـرنين األولـين اللـذين يسـميهما      

ـ مما النظير له ال في المسلمين وال في الفـرس أنفسـهم أمـا فـي     »! قرنان من الصّمت«
المسلمين فذلك حيث لم تبد أية أُمة سوى الفرس مثـل مـا أبـداه هـؤالء مـن النشـاط       

وأمـا فـي الفـرس فحيـث لـم يبـد        ؛والحب والتعاطف والخدمة واإلخـالص لإلسـالم  
خر ومـن أجـل أي هـدف آخـر دينـي أو قـومي       الفرس على أي عهد وفي أي دور آ

 مثل ما أبدوه من النشاط والخدمة لإلسالم.

إنّهــم كــانوا يســتطيعون أن يعيــدوا ديــنهم وتقاليــدهم وطقوســهم القديمــة بعــد   
استقاللهم السياسي مـن دون أي مـزاحم أو معـارض، ولكـنّهم لـم يفعلـوا ذلـك، بـل         

فلمـاذا؟! ذلـك،    ؛أكثر مـن ذي قبـل  أعرضوا عن دينهم الفارسي وأقبلوا على اإلسالم 
ولـذلك   ؛ألنّهم كانوا يرون اإلسالم منسجماً مع أفكارهم وعقولهم وميـولهم الفطريـة  
طوال قـرون   فهم لم يفكروا أبداً في تجديد دينهم الذي كان يسبب لهم عذاباً روحياً

مـن تـاريخ   عديدة. وهكذا بقيت اُألمة اإليرانية بشهادة التاريخ طوال أربعة عشـر قرنـاً   
دخول اإلسالم الى هذا البلد. وإذا رأيتم أفـراداً معـدودين معلـومي الهويـة يتكلمـون      
اليوم عن تجديد الدين والمراسـيم الفارسـية القديمـة فـي هـذه األيـام أو قبيـل هـذا،         
فالينبغي أن نعد هؤالء على حساب اُألمـة اإليرانيـة كلّهـا أو جلّهـا، إذ أن الفـرس قـد       

ا مراراً أنّهم كانوا ـ واليزالون ـ يرون اإلسالم أوفق في فكرهم و روحهـم    أبدوا وأثبتو
والدليل على ذلك هو تلك الخدمات المخلصة التي أسداها  ؛من أي فكر أودين آخر

 هؤالء طوال أربعة عشر قرناً إلى القرآن واإلسالم، خدمات مخلصة مؤمنة.

قريبـاً ـ عـن بعـض خـدماتهم       وسنشرح نحن في الصفحات التالية بياناً ـ جامعـاً ت   
العظيمة، حتى يعلم الجميع كيف أن اُألمة الفارسية أسلمت بملء قلوبهـا حيـث رأتـه    

 منسجماً مع عقلها وفكرها، وأنّه يروي حاجاتها الوجدانية والفطرية.
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ربنكم «إذ كـان يقـول:     ’وهذه حقيقة تذكّرنا بقـول الرسـول الكـريم    لیض 
، كما   .)١(»ضربتموھم علیھ بدءاً وهللا على الدین عوداً

وقد حدث في إيران أمران سببا مغالطـة طائشـة بـأقالم عـدد ممـن يعلمـون أو ال       
حيث عدوهما نوعاً من المقاومة ورد الفعل الفارسي المعاكس أمام اإلسالم  ؛يعلمون

 . وهما: تجديد اللّغة الفارسية، وإحياء المذهب الجعفري الشيعى.على األقلأو العرب

ولهذا فيلزمنا أن نبحث نحن حول هاتين الظاهرتين اللتين ترتبطان بلغتنا ومـذهبنا  
 الرسميين، بمقدار ما يرتبط من البحث حولهما بما نحن بصدده.

 

 أما اللّغة الفارسیة
ره ـــ ن أُكـــ همـوا اإلسـالم أنّـه دي   فهي مما تحجج به بعض المغرضين علـى أن يت 

إذ قالوا: إن الفرس حافظوا على لغتهم طوال هذا التاريخ ولـم   ؛عليه الفرس اإليرانيون
 يتركوها تتحلّل في اللّغة العربية!

 عجبا! فهل يستلزم التدين بدين أن يترك اإلنسان لغته ليتكلم بلغة ذلك الدين؟!

 ى هذا؟!وفي أية آية أو رواية ورد ما يدل عل

                                                           
ط األرموي. ومن حسن الحظ أن من قام يتكلّم عن تجديد الدين والرسوم الفارسية القديمة  ٤٩٩: ٢) الغارات ١(

منذ صدر اإلسالم الى اليوم، قوبلوا من قبل اُألمة الفارسية نفسها برد فعل عنيف; حتى أن بها فريد. وسناباد، وبابك 
  ما ي مسلم الخراساني وافشين الفارسي والعسكر الفارسي العباسي. ولكنّا الندري ألمرومازيار، قتلوا بايدي أب

الحركات الفارسية المجوسية، والترى سوى بابك وأضرابه، فال يعدون من  يتغضي عيون المستعمرين عن مكافح
  و الذي حينما فر الى هذا وأشباهه دون قاتليهم ومكافحيهم من الفرس دفاعاً عن اإلسالم. وبابك! ه إلّاالفرس 

كل «...جبال أرمينية ركب إليه سهل بن سنباط صاحب المسلحة هناك، فلما رأى وجه بابك عرفه وقبل يده وقال له: 
وذلك أن بابك كان إذا علم أن عند بعضهم من » من هاهنا من البطارقة إنّما هم أهل بيتك قد صار لك منهم أوالد

) ط بيروت ٤٧٣: ٦(الكامل » سار إليه فأخذها ونهب ماله وعاد إلّان بعث بها إليه والنساء أمرأة جميلة طلبها، فإ
 م. ١٩٦٥
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بل ال معنى لخصوص اللّغة فـي ديـن عـالمي كاإلسـالم، ولـم يكـن يخطـر ببـال         
الفرس أن يكون االسترسال واالستمرار على لغتهم مخالفاً ُألصول اإلسالم أو فروعه. 

 ولم يكن ينبغي أن يخطر ذلك على بال.

لو كان إحيـاء اللّغـة الفارسـية مـن أجـل مكافحـة اإلسـالم فلمـاذا أتعـب هـؤالء           
نفسهم في إحياء اللّغة العربيـة أيضـاً ببيـان قواعـدها الصـرفية والنحويـة واالشـتقاقية،        أ

والمعاني والبيان والبديع، وفنون الفصاحة وأساليب البالغة؟ بل لم يخدم اللّغة العربية 
 أحد كما خدمها الفرس.

كـان  ولو كان إحياء اللّغة الفارسية من أجل مكافحـة اإلسـالم أو اللّغـة العربيـة، ل    
ينبغي للفرس أن يكتبوا بدل هذه الكتب الكثيرة في اللّغة العربية وقواعدها وفصاحتها 

 كتباً للغة الفارسية، أو أن يكفوا عن إشاعة هذه اللّغة العربية على األقل.

بل أقول: إن عناية الفرس بلغتهم لم تكن للمضادة مع اإلسـالم أو اللّغـة العربيـة،    
هذه اللّغة العربية لغة أجنبية، إذ أنّهم لـم يكونـوا يعـدون     بل لم يكن الفرس يحسبون

العربية لغة العـرب فحسـب بـل لغـة اإلسـالم والمسـلمين عامـة، وحيـث كـانوا يـرون           
اإلسالم ديناً عالمياً اُممياً  كانوا يرون اللّغـة العربيـة أيضـاً لغـة إسـالمية اُمميـة عالميـة        

 تتعلق بجميع المسلمين في العالم أجمع.

حقيقة: أنّه لو كان سـائر اللغـات كالفارسـية والتركيـة واإلنجليزيـة والفرنسـية       وال
لغة كتاب عالمي فقط!  إّال واأللمانية لغات أقوام واُمم خاصة، فإن اللّغة العربية ليست 

إذ أن اللّغة الفارسية لغة تتعلق باُمة خاصة، يشترك عدد غير محـدود مـن األفـراد فـي     
ث لو لم يكن كل واحد من هؤالء وحـده لمـا كـان يـؤثر فـي      بقائها واستمرارها، بحي

سقوط هذه اللّغة وموتها، فاللغة الفارسية ليست لغة أحد منهم خاصـة وال لغـة كتـاب    
خاص وحده، فليست لغة الفردوسي فحسب، وال لغة الرودكي فقط وال لغة النظـامي  

ص آخـر، بـل   لسان سعدي فحسب، وال لغة حافظ الشيرازي وال أي شـخ  ال غير، وال
» القـرآن الكـريم  «لغة كتاب واحـد هـو    إّال هي لغة الجميع... بينما اللّغة العربية ليست 
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فالقرآن وحده هو حافظ هذه اللّغة وعامل أساس في بقائها و استمرارها، وكلّما وجد 
بعد القرآن بهذه اللّغة فإنّمـا هـو فـي ظـالل القـرآن ومـن أجلـه، فعلـوم القواعـد إنّمـا           

ن ومن أجله، وكل من كتب لهذه اللّغة وكتب بها فإنّما هو للقرآن، وما وجدت للقرآ
ترجم إليها من الفلسفة والتاريخ والطب والرياضيات والحقوق فإنّما هو للقرآن...إذن 

 فالحق، أن العربية لغة كتاب وليست لغة قوم أو أُمة.

ة أكبـر وأكثـر لهـذه    وإن كنّا نجد في تاريخ أُمتنا أفراداً من كبارها يقولون بحرم
اللّغة عن لغتهم اُألم، فإنّما ذلك من أجل أنّهم كانوا اليـرون هـذه اللّغـة خاصـة بقـوم      
فقط، بل كانوا يرونها لغة دينهم وعقيـدتهم، ولـذلك فهـم لـم يكونـوا يحسـبون هـذا        
 شعور أفراد اُألمم غير العربية كان يحس بأن التفضيل إهانة إلى أُمتهم أو قوميتهم. إن

 للّغة العربية لغة دين، والفارسية لغة أم وقومية.ا

 وقد قال المولى المثنوي في قصيدته الشهيرة شعراً بالعربية يقول فيه:

 »إن في قتلي حياة في حياة     اقتلوني اقتلوني يا ثقات  «
 ثم يقول ما معناه:

 ».تكلّم بالفارسية، وإن كانت العربية أحلى، فللحب لغات بالمئات«

 يفضّل المولوي اللّغة العربية على الفارسية ألنّها لغة دينه اإلسالم.وإنّما 

محاورة لـه مـع شـاب    » لستانگ«وحكى سعدي الشيرازى في الباب الخامس من 
في النحو، يقول فيها عـن الفارسـية   » مقدمة الزمخشري«كان يقرأ » كاشغر«من شباب 

 ضل واألدب.إنّها لغة عوام الناس، وأما العربية فهي لغة أهل الف

 ويقول حافظ الشيرازي في غزله المعروف مامعناه:

من العربية وإن كـان لسـاني سـاكتاً، إذ كـان إظهـار الفضـل عنـد         إن فمي مليئ«
 ».من سوء األدب» الصاحب«
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يقول: كـان أحـد الحمقـى    » بيست مقالة«وقد كتب المرحوم القزوينى في كتابه 
ة المستعمرين ـ يعتب علـى حـافظ دائمـاً لشـعره     والمغفّلين ـ الذين اليقلّون اليوم ببرك 

 هذا حيث حسب فيه اللّغة العربية فضالً وأدباً وفنّاً!

وسبق أن قلنا إن اإلسالم ال يختص بقوم أو أُمة خاصة حتى يعترف برسمية لغتها 
 ويحذف سائر اللغات عن ديوان الرسمية!

ثابـت كـان قـد تعلـم     أن زيـد بـن   »: التنبيـه واإلشـراف  «وقد نقل المسعودي فـي  
اللغات: الفارسية والرومية والقبطية والحبشية ممن كان من أهل هذه اللغات بالمدينة، 

 . )٢(عند الحاجة ’فكان مترجماً لرسول اهللا

إن ديناً يرتبط بجميع البشر اليمكنه أن يعتمد على لغة خاصـة، بـل لكـل أُمـة أن     
لها من لغة وكتابة من دون أن يكون ذلـك مانعـاً أو رادعـاً لهـا عـن       تعتنق اإلسالم بما

 دخولها في هذا الدين، وإنّما لغتها وكتابتها مظهر لنوع من الفكر والذوق والسليقة.

راب إذا ما رأينا أن الفرس تكلّموا بالفارسية حتـى بعـد   ـإذن، فال عجب وال استغ
 ربـط ألحـد هـذين بـاآلخر ربطـاً يجعـل منـه المغرضـون         دخولهم في اإلسالم. بـل ال 

 عالمة على عدم عالقة الفرس باإلسالم عالقة قلبية!

إذ  ؛وليس اختالف األلسنة مانعاً عن إعتناق اإلسالم، بل إن ذلك من طرق تقدمه
بهـا، وهـذا    إّال لكل لسان إمكانياته الخاصة في الخدمة لإلسالم والمسلمين ال تحصل 

ا حصل لهذا الدين من أسباب التوفيق اإلطراد والتقدم، حيث إعتنقته أُمـم  من جملة م
 مختلفة بألسنة وثقافات متفاوتة، فخدمه كل قوم منهم على اختالف لغاتهم.

ولو كانت اللّغة الفارسية مندثرة تحت اللّغة العربية لما كان لنا اليوم ما هو لنا مـن  
ثنوى والنظـامى وسـعدي وحـافظ، ومئـات     آثار قيمة هي قمة األدب اإلسالمي: كـالم 

                                                           
 هـ . ١٣٨٨بيروت  ٢٤٦) التنبيه واإلشراف: ٢(
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فيه المفاهيم اإلسالمية والقرآنية، ومما ربط بين القرآن مما تتموج من اآلثار اُألخرى،
 واإلسالم وهذه اللّغة ربطاً خالداً.

وما أحسنه لـو كانـت هنـاك لغـة أُخـرى مـا عـدا العربيـة وسـوى الفارسـية، كـي            
ص خاصة بها ـ في خدمـة اإلسـالم. هـذا     تستطيع أن تقوم هي أيضا ـ بمالها من خصائ 

 .أّوالً 

 نقول ونسأل من هم الذين احيوا الفارسية ومن أحياها؟! وثانیاً:

  فهل كان الفرس هم الذين أحيوا هذه اللّغة ام كانت هنـاك عناصـر غيـر فارسـية     
  !! وهـل كـان    ما ال مزيـد عليـه  ـح الفارسية بـر اللغات وترجيـرك سائـي تـد أثرت فـق

في إحيـاء الفارسـية هـو الشـعور القـومى الفارسـي والـوطنى؟! أم سلسـلة مـن           السبب
 الدوافع السياسية ال عالقة لها بقومية الفرس أبداً؟!

وقد كان بنو العباس ـ وهـم عـرب ـ يحـاولون إشـاعة اللّغـة الفارسـية أكثـر مـن            
سياسـتهم  وذلك ألنّهم كانوا قـد سـلكوا فـي     ؛الفرس أنفسهم، وفقاً للشواهد التاريخية

ضد سياسة بنى اُمية التي كانت سياسة عربية مبنية علـى أسـاس تفضـيل العـرب علـى      
غيرهم. ولهذا نرى أن العنصريين من العرب اليوم يجلّون سياسـة بنـى أُميـة بينمـا هـم      

 ينتقدون سياسة بنى العباس المضادة للعروبة.

علـى غيـرهم،    كان بنو العباس يضادون العروبة وكل ما يوجـب تفضـيل العـرب   
وذلك مضادةً لبنى أُمية الذين كانت سياستهم مبنيـة علـى أسـاس القوميـة والعنصـرية      
العربية. فكان بنو العباس يؤيدون العنصر غير العربي وكـل مـا يسـبب خـروجهم عـن      

 سيطرة العرب عليهم. 

 ولهذا فهم أخذوا ينشرون اللّغة الفارسية بل يناوئون إشاعة العربية بينهم!

د كتب إبراهيم اإلمـام مؤسـس الخالفـة العباسـية الـى أبـي مسـلم الخراسـاني         فق
 يقول!
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إن استطعت أن ال تدع أحداً يتكلّم بالعربية فافعل، بل أُقتل مـن لـم يطعـك فـي     «
 !)٣(»ذلك

باعتقادي أن العرب هم ساعدوا بأنفسـهم إشـاعة   «يقول المستر فراي في كتابه: و
اللّغة الفارسية في المشـرق، وأن هـذه المسـاعدة العربيـة الحكوميـة هـي التـي سـببت         

 . )٤(»سقوط اللّغة السغدية وغيرها من اللهجات في تلك البالد
حينمــا دخــل «يقــول: » ريحانــة األدب«فــي  يوكتــب المرحــوم العالّمــة الخيابــان

هـ ، وأخذ أفاضل تلك النواحي يتقربـون إليـه    ١٧٠المأمون العباسي الى خراسان سنة 
بمدحة أو خدمة له، تقدم إليه أبو العباس المروزيـ الذي كان مـاهراً فـي النطـق بكـال     

الفارسـية والعربيـة، وأنشـدها أمامـه فوقعـت منـه        اللسانين ـ بمدحة ملمعة مخلوطة من 
موقع القبول وأجـازه بـألف دينـار سـنوياً. فرغـب الفـرس فـي هـذه الطريقـة الملمعـة           

 . )٥(وسلكوا سبل الشعر والنظم الفارسي بعد أن كانوا قد تركوها
ونرى من ناحية أُخرى أن هناك الكثير من الفرس اإليرانيين المسلمين الـذين لـم   

الذين لـم   يبدوا من أنفسهم أية رغبة في الفارسية: كالطاهريين والديالمة والسامانيين،
يسعوا في سبيل تقدم اللّغة الفارسية أي سـعى، بينمـا نـرى أن الغزنـويين ـ وهـم غيـر         

 اللّغة الفارسية من جديد. اإيرانيين ـ هم الذين أحيو

                                                           
 ) أحاله اُألستاذ المؤلّف على الخطط المقريزية، من دون تعيين الموضع، وأنا لم اجده في مظانّه، فراجع.٣(
 ) نقالً عن الترجمة الفارسية: ميراث باستانى إيران.٤(
 ) من أبيات هذه القصيدة قوله:٥(

 دينــــــــنيده به فضل وجود بر عالم يگسترا     دين ـــــــأي رسانيده به دولت فرق خود بر فرق

 دين يزدان را تو بايسته، چو رخ را هرودعين     ردم ديده را ــــــمر خالفت را تو شايسته، چو م

 نــــــرزبان فارسي راهست با اين نوع بيــــم     كس بدين منوال پيش از من چنين شعري نگفت 

  گيرد از مدح وثناى حضرت تو زيب وزَين.     غت از آن گفتم من اين مدحت تو را تا اين لليك
 للمرحوم العالّمة الخياباني.  ٣ط  ١٨٩: ٧كما في ريحانة األدب   
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نحن نعلم أن الطاهريين كـانوا يـودون اسـتعمال العربيـة فـي      «يقول المستر فراي: 
 . )٦(»شتهر بفصاحته فيهابالطهم في نيشابور، وأن بعض أوالدهم كان قد ا

      وقد نقلنا قبل هذا كالم هذا المستشرق في شـأن عربيـة الديالمـة، حيـث نقـل أن
 ».اد: تخت جمشيدگعضد الدولة أمر بالكتابة بالعربية على صخور (پاسار

ائـد الساسـاني المعـروف    وكان السامانيون ـ كما قالوا ـ من نسل بهرام جـوبين الق   
وكان هؤالء من أحسن سـالطين إيـران إسـالماً وعـدالً. وكـانوا يبـدون مـن أنفسـهم         

 عالقة شديدة بالنسبة الى الشعائر اإلسالمية.

وهـو يشـرح   » أحاديـث مثنـوي  «وقد نقل المرحـوم القزوينـي فـي مقدمـة كتابـه      
واألدبيـة اإلسـالمية   التسرب التدريجى لألحاديث النبوية فـي جميـع الشـؤون العلميـة     

ن أحمـد السـاماني   ـــ للسمعانى أنّه كتـب بشـأن إسـماعيل ب   » األنساب«نقل عن كتاب 
وقصصـه فـي الغـزو والعـدل وحرمـة أهـل العلـم        «يقـول:  » السامانية«رة ــس أُســمؤس

 . )٧(»وتقويتهم مشهورة معروفة
فـرس أقحـاح ـ أن يشـوقوا الفـرس ويروجـوا فـيهم         لم يحاول السامانيون ـ وهم  

الفارسية أبداً، ولم يبد أي واحد من وزرائهم أية عالقة بالنسبة الى الفارسية كما كان 
 الديالمة كذلك أيضاً.

 بينما ترعرعت الفارسية ونضجت في بالط الغزنويين، وهم أتراك سنة!
غيـر العصـبيات القوميـة     وهذا كله يوصـلنا إلـى القـول بـأن هنـاك دوافـع أُخـرى       

 تدخلت في إحياء وإبقاء اللّغة الفارسية.
وقد كان الصفاريون يعتنون بالفارسية أكثر من غيرهم، أفهل كان هذا نوعـاً مـن   

 العصبية الفارسية ضد العربية؟ أم من شيء وأمر آخر؟

                                                           
 .٤٠٣) عن الفارسية: ميراث باستانى إيران: ٦(
 ، ط الهند.٢٥: ٧) األنساب السمعاني ٧(
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ــراي:   عتنــى بإشــاعة الفارســية  العــل الصــفاريين هــم أول مــن  «يقــول المســتر ف
 وذلك: ألن يعقوب بن الليث الصفار لم يكن يعرف العربية  الجديدة،

فكان ـ كمـا يـروي المؤرخـون ـ يـود أن يمـدح بلغـة يفهمهـا بنفسـه مـن دون              
 ».مترجم

 وعلى هذا فيكون السبب في عناية الصفاريين بالفارسية جهلهم بالعربية.

لـى عهـد   وبعد أن يتعرض المستر فراي لنهضة فارسية جديدة ممزوجة بالعربية ع
لـم ينشـأ األدب الفارســي الحـديث مـن ثـورة علـى اإلســالم أو       «...السـامانيين يقـول:   

في ذلك العهد من المضامين الزرادشـتية   العربية، وإن ما كان يأتي في الشعر الفارسي
إنّما يرتبط باُألسـلوب السـائد آنـذاك، والينبغـي أن يؤخـذ ذلـك عالمـة علـى إيمـان          

ية. فقد كان هؤالء يأسفون علـى مافـات مـن دون أن يكـون     أُولئك الشعراء بالزرادشت
نابعاً مـن شـيء سـوى مـن عواطـف ذات حساسـية خاصـة دون إيمـان بمـا فـات فـي            
القديم، بل لم يكونوا يودون أو يفكرون في الرجوع إلى ذلـك القـديم. إن الفارسـية    

، إذ ال نشـك  الجديدة آنذاك كانت تزاحم العربية كلغة إسالمية أُخـرى ال مناوئـة لهـا   
في أن اإلسالم آنذاك كان قد استغنى عن االعتماد على العربيـة، إذ كـان قـد دخلـت     
في اإلسالم أُمم كثيرة، وكان اإلسالم قد أصبح ذا ثقافة عالمية اُممية، وكـان للفـرس   

 ».في إدارة قسم من هذه الثقافة دور كبير

وهـو يحـاول   » إيـران بدء الحيـاة الحديثـة فـي    «وكتب المستر فراي تحت عنوان 
للغّة فـي دوام بعـض الثقافـات    «دراسة تأثير الكلمات العربية في اللّغة الفارسية يقول: 

و المجتمع، كمـا يصـح هـذا األصـل بالنسـبة الـى الثقافـة        أأهمية أعظم من أثر الدين 
الفارســية اإليرانيــة، إذ ال يمكــن التشــكيك فــي عالقــة الفارســية الساســانية بالفارســية 

ية، مع أنهما ليسا شيئاً واحداً تماماً. والفرق الكبير بـين هـذين هـو ورود كثيـر     اإلسالم
ت هذه الكلمـات اللّغـة الفارسـية    من الكلمات العربية في الفارسية الحديثة، حيث قو

وجعلتهــا أكثــر عالميــة بينمــا ال نجــدلها مــا يشــبه ذلــك علــى عهــد الفارســية اُألولــى  
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نت الفارسية الجديدة غناء كثيراً، مما جعلها قادرة علـى  (البهلوية). فحق أن العربية أغ
إنشاء أدب متفتح وخصوصاً في الشعر والنظم، كما رأينا أن الشعر الفارسـي بلـغ أوج   
جماله ولطفه في أواخر القرون الوسطى. وقد سلكت الفارسية الجديدة مسـلكاً  كـان   

في العربيـة قبـل أن يـدخلوا    قواده جماعة من الفرس المسلمين الذين كانوا قد مهروا 
حلبــة األدب الفارســي الجديــد. وقــد تفتحــت الفارســية الجديــدة فــي القــرن التاســع  
الميالدي في شرقي إيران بالحروف العربية والكلمـات العربيـة، ونضـجت فـي بخـارا      

 عاصمة أُسرة السامانيين.
 ويقول المستر فراي في شأن استفادة الشعر الفارسي من العروض العربي:

وقد مزج الشعراء الفـرس الجـدد الطـرق الشـعرية الفارسـية القديمـة بالتفاعيـل        «
شـاهنامة  «العربية فأبدعوا منها بحوراً كثيرة. ولعـل أحسـن وأقـدم نمـوذج لـذلك هـو       

 . )٨(»الذي بنى على بحر التقارب العربي» فردوسى
 يوأما المذھب الشیع

أبدى الفرس منذ اختيارهم الدخول في اإلسالم في سالف األيـام عالقـة ومحبـة    
 ألهل البيت النبوي الطاهر أكثر من غيرهم.

وقد حاول بعض المستشـرقين أن ال يعترفـوا بصـدق هـذه العالقـة والمحبـة، بـل        
من ، بأنّها نوع من رد الفعل الذكي أمام اإلسالم الرسمي أو قل العرب، وذلك نيقولو

 أجل إحياء دينهم القديم!.
 وقد أصبح مقال هؤالء مستمسكاً حسناً لطائفتين:

ـ المتعصّب من المسلمين يتمسك بهذه الـدعاوى فـي إتّهـام الشـيعة بأنّهـا فرقـة       ١
سياسية غير مخلصة لإلسالم، ومن هنا يتهجم على أسـاس مـذهب التشـيع. كمـا فعـل      

مما جعل العالّمـة الفقيـد   » فجر اإلسالم« هذا، الدكتور أحمد أمين المصري في كتابه
 للرد عليه.» أصل الشيعة وأُصولها«الشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاء يكتب 
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ـ أو لقومي عنصري إيراني، يمجد المسلمين اإليرانيين األوائل الذين اسـتطاعوا  ٢
بإنحيازهم الـى مـذهب مسـتقل أن يحفظـوا اسـتقاللهم الـوطنى، ومـذهبهم السياسـي         

. )٩(»قانون وشخصيت«في كتابه » صانعىبرويز«الوراثى القديم. كما فعل هذا الدكتور
فإنّه بصدد البحث حول جمود التـاريخ فـي المـدارس وسـذاجته ضـرب مـثالً يقـول:        

ن اإليـرانيين ـ نؤيـد     كانوا يعلّموننا أن الخالف بين الشيعة والسنة هو في: أننا ـ نحـ  «...
ونعده الخليفة األول لرسول اإلسالم، بينمـا يعـده السـنّة رابـع الخلفـاء... وإن       ×علياً

هذا التحليل للخالف بـين السـنة والشـيعة يصـور الخـالف بصـورة غيـر ذات أهميـة،         
فضالً عن أن يكون منطقياً معقوالً!  وفي غضون سنين بعد أن تجاوزنا مرحلة الدراسة 

على ما أعتقده اآلن من أن ظهور التشيع انوية، وعلى أثر مختلف المطالعات، عثرتالث
من بدايع الفكـر الفارسـي اآلري اإليرانـي! وذلـك مـن أجـل الحفـاظ علـى اسـتقالله          

اختـار ابنـة آخـر ملـك      ×الوطنى ومذهبه السياسي القديم، حيث إن اإلمام الحسين
ثم أبناؤه األئمة، من أبنـاء ملـوك    ×الحسين إيراني زوجة لنفسه، فكان ابنه علي بن

اإليرانيين...ومن هنا رضي بهم الفرس أئمة وسادة وقادة! بهـم يتولـون ومـن أعـدائهم     
وهم بالعقيدة بهذه اإلمامة احتفظوا بحكومتهم اإليرانية الملكية الوراثيةأونيتبر !.« 

ره منـذ قـرن   فـي كتابـه الـذي نشـ    » كنت كوبينو«ومن المستشرقين نجد الدكتور 
يربط عقائد الشيعة في اإلمامة بعقائد » الفلسفة والدين في آسيا الوسطى«تقريباً، باسم 

زواج اإلمام الحسين بن علي الفرس القديمة في ملوكهم الساسانيين، ويزعم: أن× 
عامل مهم في سـراية العقيـدة الفارسـية القديمـة     » بشهربانويه بنت يزدجرد الساساني«

 !×شيعة في اإلمامة في ولد الحسينإلى عقائد ال

وأنـا أعتقـد أن   «وقـال:  » كوبينـو «فرضـية  » إدوارد بروان«وأيد المستشرق اآلخر: 
الحق مع كوبينو حيث يقول بأن اإليرانيين كانوا يرون أن الملوكيـة حـق سـماوي بـل     
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عظيمة موهبة إلهية أُودعت في أُسرة الساسانيين الحاكمة. وقد كان لهذه العقيدة آثار 
في مختلف أدوار التاريخ اإليراني، وأخصّ بالذكر فأقول: إن مودة اإليـرانيين لقربـى   

إذ مهما كان انتخـاب   ؛الرسول وأهل بيته والمذهب الشيعى كان من آثار هذه العقيدة
الخليفة عند العربي من العدالة والديموقراطية، فإنّـه غيـر طبيعـى عنـد اإليرانـي، ولـم       

هذا االنتخاب ومن رجاله...وكان السبب في تـذمر  أن ينفر من إّال نده له أي أثر عيكن
الفرس من شخص الخليفة الثاني بالخصوص هو أنّه كان هـو المحطّـم لالمبراطوريـة    
الفارسية العظمـى... وال شـك فـي وجـد الفـرس مـن عمـر وإن كـان قـد ظهـر بثـوب            

ج ش ×المذهب! ان الفرس يعتقدون بأن الحسين بن عليهربانويه بنت يزدجرد تزو
الثالــث آخــر ملــوك الساســانيين، وعلــى هــذا فهــم يعتقــدون بــأن كــال فرقتــي التشــيع 

فقط بل لهمـا    ’(اإلمامية واإلسماعيلية) ليستا ممثلتين لفضائل وحقوق قربى النبي
 .)١٠(»حق الحكم أيضاً وذلك للعرق الفاضل النجيب من كال الطرفين: كسرى وهاشم

المستشرقين، وبعض اإليرانيين المتأثر بهم: حقيقة مذهب هكذا يحلّل بعض ؛نعم
 الشيعة وسبب ظهوره.

إن البحث حول هذا الموضوع يحتاج الى كتاب مستقل ولكن البـد لنـا هنـا مـن     
 ذكر بعض المطالب باإلجمال فنقول:

هر بانويـه بنـت يزدجـرد ووالدة اإلمـام     بشـ  ×إن موضوع زواج اإلمام الحسين
من ملكة فارسية، وانتساب أبنائه األئمة بها الى اُسرة الساسانيين الحاكمة، ×السجاد

منح ـ كما شاهدنا ـ مستمسكاً بيد عدة من السوفسطائين والمغرضين إلتّهام اإليـرانيين    
سرة الفارسية الحاكمة! اُألإلىمن آثار انتسابهمإنّما هي ’الرسولمودتهم لقربىبأن

من بقايا العقيدة الفارسية القديمـة القائلـة    ^وأن عقيدة الشيعة بالحق اإللهي لألئمة
 بالجالل الربانى للملوكية الساسانية!.
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ويقولون: بما أن الملوك الساسانيين كانوا يدعون ألنفسهم مقامـاً سـماوياً... وبمـا    
هم ولو من طرف اُألم! وبمـا أن أكثـر شـيعتهم    ينتهى نسبهم إلي ^أن األئمة األطهار

من الفرس، وبما أن الشيعة يعتقدون لهم بمقام إلهي سـماوي... إذن، فالعقيـدة بإمامـة    
الصغريات والكبريات القديمة...وبهذهالفارسيةتلك العقيدةمن آثار^األئمة األطهار

 عية الصارمة!ئة! يصلون الى تلك النتيجة القطائة بالماالصحيحة التامة م

 وسنوضح نحن هنا خواء هذه الكذبة المفتراة ببيان موجز، نقدم له فنقول:

 هنا موضوعان يجب أن نفرق بينهما:

 الموضوع األّول:
إن من الطبيعي لكل أُمةـ ذات عقائد وأفكار دينية ـ قد غيرت عقيدتها واعتنقـت  

وتقاليده، وأن تُدخل تعاليم عقيدة أُخرى: أن ال تتجرد من جميع عقائد الدين القديم 
ومن الممكـن أن يكـون معتنـق الـدين الجديـد       )١١(ونزعات جديدة في دينها الجديد

مخلصاً له غاية اإلخالص، وأن اليكون له أي تعصب أو تعمـد لالحتفـاظ بمعتقداتـه    
فكره عن عقائده السابقة فإنّه يورد قليالً منها أو كثيـراً  أنّه حيث لم ينسلخ  إّال السابقة، 

 في مذهبه الجديد.

ال شك في أن اُألمم التي أسلمت كان بعضها وثنياً واآلخـر مسـيحياً أو يهوديـاً أو    
 مجوسياً، فمن الممكن أن تكون أفكارهم السالفة قد اثّرت في معتقداتهم اإلسالمية.

اً قد احتفظواـ الشعورياً ـ ببعض عقائدهم القديمـة   ومن المسلّم به أن الفرس أيض
بصبغة إسالمية. ومن المؤسف حقاً وجود بعض تلك الخرافات حتى اآلن بـين بعـض   

النيران ليلة آخر أربعاء من السنة الشمسية قبيل القفز علىأوساط الفرس اإليرانيين، من
 ثار المجوسية القديمة.الفارسية واليمين بالنور، الذي ال شك في أنّه من بقايا آ
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وال ريب أن من الوظائف اإلسالمية اإلبتعاد بالعقيدة الخالصة اإلسالمية الطـاهرة  
 ـ وفق المقاييس األساسية اإلسالمية ـ عن كدر األفكار الجاهلية.

فإذا أردنا أن ندرس في مسألة اإلمامة من هذه الناحية؛ كان علينـا أن نرجـع أوالً   
هــل  كــان هــذا  ، لــنعلم ’لســنة القطعيــة للرســول األكــرمالــى القــرآن الكــريم وا

 الموضوع في اإلسالم قبل أن تدخل فيه اُألمم المختلفة؟!  أم ال؟!

، نجـد أن   ’ونحن بالنظر الى القرآن الكريم والسنّة القطعية للرسـول األكـرم  
لهية... بعض عباد اهللا الصالحين لمقام اإلمامة والوالية اإلالقرآن الكريم يؤيد صالحية

قد عرف صالحية عترته الطاهرين لهذا المقام األمين وعينه  ’وأن الرسول األعظم
 من قبل اهللا سبحانه لهم.

ونجد أيضاً أن هذا كان في صميم اإلسالم قبل أن يلتقي العرب المسلمون بسائر 
 اُألمم والشعوب وقبل أن يتأثر بعضهم ببعض.

اآلية الكريمة مـن القـرآن قـد تـأثرت بنظريـة      فمثالً: هل ألحد أن يقول: إن هذه 
َطَفى آَدَم َوُنوح  اً َوآَل  هللاإِنَّ {الحــق اإللهــي، مــن الفــرس، إذ يقــول ســبحانه:  اْص  

ض وَ  ُض  َھا ِم  ن َبْع   یَّ  ًة َبْع ى اْلَع  الَِمیَن* ُذرِّ َراَن َعلَ   َراِھیَم َوآَل ِعْم   َس  ِمیٌع  هللاإِْب  
 . )١٢(}َعلِیمٌ 

وال يمكننا هنا أن نرد البحث من هذه الناحية ـ وإن كان له مجال واسع ـ إذ ليس   
هــذا مــن صــميم موضــوعنا. بــل الــذي يهمنــا اآلن هــو التحقيــق حــول دعــوى بعــض  
المستشرقين وأتباعهم وأذنابهم الذين يقولون: إن مذهب التشـيع هـو رد فعـل جميـل     
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ما اختلقوا مـذهب التشـيع لكـي يحتفظـوا     وأن الفرس إنّ ؛اخترعه الفرس أمام اإلسالم
 تحت ستاره بعقائدهم القديمة التي كانوا يعتنقونها ويؤمنون بها!

 

 الموضوع الثاني:
إن بعــض اُألمــم بعــدما تُغلــب علــى أمرهــا سياســياً وعســكرياً، تحــتفظ بعقائــدها 

 وأفكارها تحت الستار، كنوع من المقاومة ـ الفكرية ـ أمام الفاتحين.

المستشــرقون وأتبــاعهم وأذنــابهم: أن الفــرس إنّمــا اختــاروا التشــيع مــن    ييــدع
مذاهب اإلسالم مذهباً ألنفسهم، كي يحتفظوا تحت ستاره بعقائدهم القديمة! ونحـن  

 نريد أن ندرس هذا الموضوع من هذه الناحية بالذات...فنقول:

الفـرس بالرضـا    يرتبط هذا الموضوع بما بحثناه قبل هذا ما إذا كان إسـالم  أّوالً:
والرغبة ام بالعنف والجبر؟ فلو كانوا قد أُجبـروا علـى تـرك معتقـدهم السـابق وتقبـل       
اإلسالم لكان لقائل أن يقول: إنّهم أُجبروا على ترك عقائدهم السابقة، فال جرم أنّهـم  
لجأوا الى هذه الحيلة المذهبية!..أما بعد التسـليم بـأنّهم أُذن لهـم أن يحتفظـوا ببيـوت      

انهم، بل تعهد المسـلمون لهـم كسـائر أهـل الكتـاب حينمـا دخلـوا فـي ذمـتهم أن          نير
يحاموا عنهم ويحافظوا لهم على معابدهم...أما بعد التسليم بهذا كله فال داعي للفرس 
إذن أن يتظاهروا باإلسالم نفاقاً وأن يحتفظوا بعقائدهم وأفكارهم تحت سـتار التشـيع   

د أثبتنا فيما سبق من هـذا الكتـاب: أن إسـالم الفـرس     أو غيره... أضف الى ذلك: أنا ق
إنّما كان بالتدريج، وأن نفوذ اإلسالم العميق وسـلطته الروحيـة علـى الفكـر الفارسـي      
إنّمــا كــان فــي أدوار مــن التــاريخ كــانوا قــد حصــلوا فيهــا علــى اســتقاللهم السياســي 

 بالقوة..فال محل إذن لهذه المفتريات والتهم.

 نفسه في موارد متعدده من كتابه يقول:» إدوارد براون«مر يعترف بهذا األ

إن البحث حـول انتصـار   «ويقول: » إن الفرس إنّما تقبلوا اإلسالم طوعاً ورغبة...«
اإلسالم على دين زرادشت أشكل وأصعب بكثير من البحث في إستيالء العرب على 
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ض: أن المسـلمين  قـد يتصـور الـبع   «، ثـم يقـول:   »األراضي مـن ممتلكـات الساسـانيين   
ولكـن اليصـح    ؛المحاربين كانوا يخيرون اُألمم المفتوحة بين اثنين: اإلسالم والسيف

ــاطىء  ــور الخ ــذا التص ــي     ؛ه ــأذونين ف ــانوا م ــارى ك ــود والنص ــوس واليه إذ أن المج
وكـان هـذا فـي    » الجزيـة «االحتفاظ بدينهم في مقابل دفع ضريبة ماليـة معينـة تسـمى    

وقراطية، إذ أنّهـم كـانوا يعفَـون بـأزاء الجزيـة عـن االشـتراك فـي         غاية العدالة والديم
الحــروب والغــزوات وعــن دفــع األخمــاس والزكــوات التــي كانــت مفروضــة علــى   

 . )١٣(»المسلمين
 ) ثم يقول:٣٠٧و  ٣٠٦ثم يشرح جانباً من تدرج انقراض المجوس في صفحتى (

ا وصلَنا من أخبار إسالم الفـرس وإن كـان قلـيالً، لكـن الحقيقـة التاريخيـة       إن م«
التي تعدد لنا موارد متعددة من إسالم الفرس تصل الى منتصف القرن الرابع الهجـري  
تدلنا بوضوح على أن الفرس كانوا يتمتعون بروح التحمل والعفو من قبـل المسـلمين   

 ».إنّما غيروا دينهم بالسلم والتدريجالفاتحين، وهذا يدلنا على أن الفرس 
للمستشــرق الهولنــدي الشــهير » اإلســالم«عــن كتــاب » إدوارد بــراون«ثــم ينقــل 

 يإن أهـم أُمـة غيـرت دينهـا الـى اإلسـالم هـم الفـرس، فقـد قـو          «أنّه يقول: » دوزي«
اإلسالم واستقر بهم ال بالعرب! وهـم الـذين ظهـر بيـنهم أحسـن المـذاهب اإلسـالمية        

 ».اوأجمله
إن رد فعل الفرس أمام اإلسـالم كـان مليئـاً باالسـتقالل والترحيـب الجميـل الـى        
مدى ال يجعل مجاالً للقول بأن األحاسيس القومية والدينية القديمة جعلتهم يحاولون 

 إحياء عقائدهم القومية أو الدينية القديمة تحت ستار التشيع مثالً.
س مـع تلـك القـدرة والقـوة والعظمـة:      وقد شرحنا فيما سبق عوامـل هزيمـة الفـر   

فعددنا منها: كراهة شعب إيران لحكومتهم ودينهم! نعم، إن شعب إيران كان قد مـلّ  
             منهم وسـئم، وكـان علـى اسـتعداد كامـل للتفتـيش عـن ملجـأ يلتجـىء إليـه مـن شـر

                                                           
 .٢٩٧: ١) عن الترجمة الفارسية: تاريخ أدبيات ١٣(
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حكومته ودينه! وكان منفتحاً لإلصغاء الى صوت عدالة وحقيقـة يسـمعه فيسـرع إليـه     
 من أثر إنزعاجهم وكراهيتم لما هم عليه. إّال » مزدك«. وليس التفافهم حول ويتبعه

وقد أشرنا قبل هذا أيضاً الى أن دين زرادشت كان قد بلغ في إيـران مـن الفسـاد    
واإلنحراف وكراهية الناس له الى درجة بحيث لوفرضنا أن اإلسالم لـم يكـن يـدخل    

 إيران فاتحاً لسخّرته المسيحية الرومانية.

 أيضاً قوله:» دوزي«عن المستشرق الهولندي » براون«وينقل 

جري مسيرته العادية تشيء القرن السابع الميالدي كلمنكان في النصف األول«
في كلتا اإلمبراطـوريتين العظيمتـين: الـروم الشـرقية والدولـة الفارسـية، وكانـت كـل         

السلطة على آسيا الغربيـة،  واحدة منهما مستمرة في نزاعها التقليدي مع اُألخرى حول 
وإن كانت كل واحدة منهما بحسب الظـاهر تجـري فـي مسـيرتها العاديـة فـي طريـق        
الرقي والتقدم والعمران، وتُجبى الى خزائن ملـوك هـاتين الـدولتين مبـالغ طائلـة مـن       
المكوس والضرائب، وكانت كماليات كل من عاصـمتي المملكتـين مضـرباً لألمثـال     

اإلستبدادي كان يثقل كاهل كل من البلدين، بحيث أصبح تاريخ  أن وزر الحكم إّال 
ملوك كل من الدولتين مشحوناً بالفجائع الهائلة في أذى الجماهير. وكانت هذه السنّة 

 الظالمة في الدولتين نتيجة للخالفات التي كانت تسود الشعبين باسم الدين..

جديدة، أبـدت محياهـا    وفي هذه الظروف بالذات ظهرت على مسرح الحياة أُمة
الحجازية غير المعروفة، وهي من القبائـل العديـدة التـي     ىللناس من أوساط الصحار

كانت حتى ذلك الحين متفرقة مختلفة متحاربة فيما بينها، ولكنها كانت قـد تجمعـت   
واتحدت ألول مرة يومئذ، فأخرجت من نفسها الـى الوجـود خيـر أُمـة متّحـدة متّفقـة       

الحرية حباً شديداً، وتلبس مالبس بسيطة وتأكل مأكالً ساذجاً، نجيبـة   جديدة، تحب
   نـار   تكريمة، نشطة ذكية، مرحة مزّاحة..وهي بالفعل ذات غـرور وغضـب، وإذا شـب

 غضبها فهي حقودة عنودة ظالمة أيضاً!
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فهذه اُألمة هي التي أطاحـت باإلمبراطوريـة الفارسـية القديمـة العزيـزة! ولكنّهـا       
الفاسدة أيضاً وذهبت بأجمل مسـتعمرات خلفـاء قسـطنطين، وحطّمـت الدولـة      البالية 

األلمانية الفتية وهددت سائر دول أوروپا القديمة، وقـد بلغـت جيوشـها الفاتحـة مـن      
 الشرق الى سلسلة جبال همااليا.

أن هذه اُألمة لم تكن تشبه سائر اُألمم الفاتحـة، ألنهـا كانـت قـد أتـت بـدين        إّال 
إليه اُألمم، وكان هذا الـدين علـى خـالف الثنويـة الفارسـية والمسـيحية        جديد تدعو

الرومية المنحطّـة كـان توحيـداً طـاهراً خالصـاً، فـآمن بـه ماليـين مـن شـعوب اُألمـم            
 ».المفتوحة، حتى أصبح اإلسالم اليوم دين عشر البشر تقريباً

قيقية باقية الى وهل أن أُوستا الح» وستاأ«في كتابه حول » إدوارد براون«ويبحث 
 اليوم ام معدومة؟ فيقول:

وتحتـوي علـى أحكـام    » زرادشت«إن أوستا تتضمن عقائد شخصية شهيرة، هو «
الدين القديم. وكان هذا الدين قد لعب دوراً مهماً في تاريخ العالم في حينه، ومع أنّه 

فقـد   »تسـعين ألـف فـي الهنـد    «و» عشرة آالف فـي إيـران  «لم يبق اآلن عليه أكثر من 
 كانت له في سائر األديان المهمة آثار عظيمة وعميقة.

 ومع هذا ال نستطيع القول في وصف أُوستا: بأنّه كتاب متلقّى بالقبول، صحيح أن
أكثر عباراته مشكوكة وأكثر تفسيراته مرددة، ولعلنا إذا بلغنـا الـى مفاهيمهـا ومعانيهـا     

ن أقول عن نفسي: إنّنـي متـى مارحـت    تجلّى لنا بقدر أكبر من األهمية، لكني أجزم أ
أطالع القرآن الكريم أكثر، وسعيت في سبيل إدراك روح القـرآن أكثـر، التفـتّ الـى     

        أن  إّال قدره ومنزلته أكثر... بينما المطالعـة والدراسـة فـي أُوسـتا مملّـة ومتعبـة، اللهـم
يــة يكــون الشــخص بصــدد التعــرف علــى تــاريخ اإلنســان وأســاطيره، أو أُمــور تطبيق 

 .)١٤(»سواها

                                                           
 .١٥٥) عن الترجمة الفارسية: تاريخ أدبيات: ١٤(
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عن نفسه يجـب أن يقولـه عـن لسـان جميـع الفـرس       » إدوارد براون«إن ما يقوله 
آنذاك أيضاً، حيث تركوا أُوستا قرناً فقرناً ودخلوا في دين اهللا فوجاً فوجاً! إن إعتـزال  

يم أمـر طبيعـي للغايـة، ولـم يكـن      الفرس ألوستا وإنضمامهم تحت لواء القـرآن الكـر  
ه مـن أُوسـتا، أو مـا إعتـادوه ممـا      نـ هناك أي دافع يدعوهم الى أن يحتفظوا بما يتعلّمو

 كانوا يقومون به لملوكهم كرهاً، كي يعملوا به تحت ستار من مذهب التشيع...

حينما لم يستطع أن يقاوم المسلمين وهو في عاصـمة ملكـه،   » يزدجرد«إن  ثانیاً:
منها ببالطه وحرمـه، ومعهـم ألـف طبـاخ، وألـف مشّـاط، وألـف مغـن، وألـف          خرج 

 .)١٥(رقاص، وجماعة كثيرة من الخدم، وهو مع ذلك يحسبهم قليالً

نه، ومـع أنّهـم   وكان يفر من بلد الى بلد ويستجير بأهلها من الفرس وهم اليجيرو
موا معه العسكر الفـاتح السـتطاعوا حتمـاً...حتى انتهـى الـى      ولو أرادوا أن يحموه ويقا

خراسان وقد خابت ظنونـه وآمالـه فيهـا أيضـاً. فلجـأ الـى طحـان أو حـارس الحـدود          
 فقتله!..

ويجعلهم ^ يكرم أهل البيتيزدجرد نفسه، ثموهنا نقول: كيف اليجيرالفرس
ر بين أيديهم أغلـى عواطفـه، أكـل ذلـك لقـرابتهم مـن يزدجـرد        في شغاف قلبه وينش

 الذليل المهان المخذول، ال من رسول اإلسالم؟!

نفترض أن الفرس كانوا مجبرين ـ كما يتهمونهم ـ على كتمان عـواطفهم،   ثالث اً:
فكانوا يخرجونها تحت ستار التشيع. فلماذا حينما ارتفـع عـنهم هـذا الجبـر واإلكـراه،      

على استقاللهم السياسي بعد قرنين فقط، لم يهتكوا هذا الستار ولم يتظاهروا وحصلوا 
بعواطفهم كما يشـاؤون، بـل نـراهم كلّمـا تطـاول علـيهم األمـد تعمقـوا فـي اإلسـالم           

 راسخين وتناسوا عهودهم الغابرة غير آسفين؟!

                                                           
 للمستشرق: كريستن سن. ٥٢٨) عن الترجمة الفارسية: إيران در زمان ساسانيان: ١٥(
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أرفـع  فارسي: أنّه ليس لشهر بانويه عنـدنا مقـام    ييعلم اهللا ويعلم كل شيع رابع اً:
وال أعلى من سـائر اُمهـات األئمـة األطهـار، وهـن: مـن العـرب، والـروم، والمغـرب،          

فارسي أو غير فارسي يحس في قـرارة قلبـه ُألم اإلمـام     يي شيعأف والبربر، وإفريقية...
كرامة أكثر من سائرهن؟! بل إن من المسلَّم المقطوع به أن احترام  ×زين العابدين

أكثر عنـدنا مـن احترامنـا لشـهر بانويـه      ×اُم اإلمام المهدي» ميةالسيدة نرجس الرو«
 الفارسية الساسانية اإليرانية!.

بشهر بانويه من  ×دراسة قصة زواج اإلمام الحسيننحن إن تعمقنا في خامس اً:
 الناحية التاريخية ـ لبدت قصّة مشكوكةً في صحتها من األساس.

ى اُسـرة  ـى انتسـابهم الـ  ـالـ  ^ارـألطهـ ة اـرس لألئمـب الفـاع حـة إرجـّإن قضي
قول من قال: افترس الذّئب اإلمام يعقوب على الساسانيين، من الناحية التاريخية، تشبه

منارة في البصرة! فاجابوه: أنّه لم يكن يعقوب بل يوسف، ولم يكـن فـي البصـرة بـل     
 في مصر، ولم يفترسه الذّئب بل كذب عليه إخوته بذلك.

أو أي اسم آخر، وأنّهـا تكـون   » شهربانويه«جرد ابنة باسم ديزإن قصة أن يكون ل
، مشـكوكة  ×، وولدت له اإلمـام السـجاد  ×قد نالت فخر الزواج باإلمام الحسين

من الناحية التاريخية شكاً شديداً. إذ أن عامة المؤرخين لم يـذكروا فـي هـذا المـورد     
 ه (حـرار) بنـت يزدجـرد كسـرى،      كانت«ما أثبته اليعقوبي فقال:  إّال شيئاً قط، اللهمأُم

هما للحسـين بـن   يوذلك أن عمـر بـن الخطّـاب لمـا أُتـي بـابنتي يزدجـرد وهـب إحـد         
ماها: غزالة×علي١٦(»، فس(. 

                                                           
 ط النجف. ٥٠:  ٢اليعقوبي   تاريخ )١٦(
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نفسـه! ويشـكك   » إدوارد بـراون «ولذلك نرى أنّه اليعتمد على هذه القصـة حتـى   
السيد سعيد النفيسى في كتابه مـن األسـاطير! وإذا فرضـنا     ويعدها». كريستن سن«فيها 

أن الفرس قد وضعوا هذه القصّة للغرض المذكور، فإنّما يحتمل هذا الفرض فيما بعد 
ئتي سنة من أصل القضية، أي فيما يقـارن اإلسـتقالل السياسـي إليـران مـن السـلطة       ام

عـام أيضـاً. إذن فكيـف يمكـن أن     ئتي االعباسية، وهذا إنّما كان بعد ظهور التشـيع بمـ  
 يكون تشيع الفرس مسبباً عن أُسطورة والدة األئمة األطهار من ساللة ملوك الفرس؟!

 هذا من ناحية تاريخية.

 وأما من ناحية األحاديث:

 فقد ورد هذا في بعض األحاديث أيضاً:

بـن   عن إبراهيم بن إسحاق األحمري النهاوندي، عن نصـر »: الكافي«منها: ما في 
لما اُقدمت بنت يزدجرد «قال:  ×أبي جعفرجابر، عنشمر، عنعمرو بنمزاحم، عن

الً م ن المس لمین واحس بھا : ... ×على عمر... فقال له أمير المـؤمنين  خّیرھ ا رج 

 .)١٧(»×. فخيرها، فجاءت حتى وضعت يدها على رأس الحسينبفیئھ

مون هذه الرواية مع الواقع التاريخي نقول: إن في سند عدم توافق مضعن وفضالً
أحدهما: إبراهيم بن إسحاق األحمـري   ؛هذه الرواية رجلين ال يمكن االعتماد عليهما

النهاوندي، الذي اتّهمه علماء الرجال في دينه، وعدوا رواياته مما ال يمكـن االعتمـاد   
 عليه، فقد قال النجاشي: 

                                                           
 ط طهران. ٤٤٦: ١) الكافي ١٧(
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 . )١٨(»متهوماً كان ضعيفاً في حديثه،«
ضـعيف جـداً، زيــد   «واآلخـر: عمـرو بــن شـمر، الـذي قــال فيـه النجاشـي أيضــاً:       

 .)١٩(»ب بعضها إليه، واألمر ملتبسس) ينيأحاديث في كتب (جابر الجعف
وال أدري ما إذا كانت سائر الروايات من هـذا القبيـل ام ال؟ فالموضـوع بحاجـة     

 .)٢٠(الى تحقيق أكثر
إن كان الفرس يحترمون األئمة األطهار النتسابهم الى اُسـرة الساسـانيين    سادساً:

كان يجب أن يقولوا بمثله لالُسرة اُألموية أيضاً، إذ حتى الـذين ينكـرون وجـود ابنـة     
ليزدجرد باسم شهربانويه يقولون: إن قتيبة بن مسلم عثر في عهد الوليد بن عبـدالملك  

حفيدة يزدجرد، فأسرها وبعـث بهـا الـى الوليـد     » شاه أفريد«ب على في إحدى الحرو
الملقّـب  » عبـدالملك بـن  يزيـد بـن الوليـد    «بن عبدالملك فتزوجها لنفسه، فولـدت لـه   

بالناقص. إذن فالخليفة اُألموي يزيد الناقص كان ينتسب من طـرف أُمـه الـى الملـوك     
 الفرس قطعاً.

ن عبدالملك بعنـوان أنّـه صـهر ملكهـم، وال     فلماذا لم يتعاطف الفرس مع الوليد ب
مع يزيد الناقص بعنوان أنّـه وأوالده مـن أحفـاد سلسـلة الساسـانيين؟ مـع أنّهـم أحبـوا         

 في جده السادس الى يزدجرد! يـ مثالً ـ ألنّه ينته ×اإلمام الرضا

                                                           
في القسم الثاني من رجاله (الخالصة في  +ط الهند. وذكره العالمة الحلّي ١٤) كتاب الرجال للنجاشي: ١٨(

كان ضعيفاً في حديثه، متهماً في دينه، وفي مذهبه ارتفاع، وأمره مختلط. ال أعمل على شيء مما «الضعفاء) فقال: 
 النجف ـ المترجم.ط  ١٩٨وقد ضعفه الشيخ فيء (الفهرست): ». يرويه

ط الهند. وذكره العالمة أيضاً في القسم الثاني من كتابه (الخالصة في الضعفاء)،  ٢٠٤) كتاب الرجال للنجاشي: ١٩(
 ط النجف. ٢٤١»: فال أعتمد على شيء مما يرويه«كالم النجاشى ثم قال: فنقل 

ان (ال : لما فتح عبداهللا بن عامر خراسان أيام عثم ) بل يصدق ما نقله الصدوق بسنده عن الرضا(عليه السالم) قال٢٠(
، ‘بن شهريار آخر ملوك الفرس، فبعث بهما الى عثمان (ال عمر) فوهبهما للحسنين دعمر) أصاب ابنتين ليزدجر

: ٢ ×ـ عيون أخبار الرضا‘قد نفست بعلي بن الحسين ×فماتتا عندهما نفساوين، وكانت صاحبة الحسين
 ب).ـ (للمعر ٦٥٢و ٣٥٧: ٤وراجع موسوعة التاريخ اإلسالمي  ٦ح ٣٥ب  ١٢٨
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بل لو كان للفرس هكذا عواطف قومية لكان يجب علـيهم أن يحترمـوا عبيـداهللا    
احتراماً! ألن عبيداهللا فارسي من قبل أُمه قطعاً! وإن كان أبـوه رجـالً مجهـول     بن زيادا

بالفارسية من فـارس شـيراز، تزوجهـا زيـاد     » مهرگان«أو » مرجانة«النسب، ولكن أُمه 
 حينما كان والياً على فارس.

فلو كان للفرس عواطف قومية بلغـت بهـم الـى أن رفعـوا األئمـة النتسـابهم الـى        
ة الفارسية الحاكمة الى ذلك المقام الرفيع ـ كما زعم هؤالء ـ فلمـاذا استصـغروا   اُألسر

 الفارسية قطعاً وابنها عبيداهللا الفارسي من قبل أُمه؟!» مرجانة«الى مدى بعيد 
إنّما تُحتمل هـذه التهمـة فيمـا إذا كـان الشـيعة إيـرانيين فقـط، أو كانـت          سابعاً:

على األقل، أو كان جميع الذين أسـلموا مـن الفـرس    الفرقة اُألولى من الشيعة فارسية 
سابقة   رى أن الــأو أكثرهم ـ على األقل اختاروا مذهب التشيع من أول األمر.. بينما ن 

) وإن أكثر الـذين أسـلموا مـن الفـرس مـا      τللفرس في التشيع (سوى سلمان الفارسي
شيع من أول األمر، بل نرى أن أكثر علماء المسلمين اإليـرانيين فـي   اختاروا مذهب الت

التفسير والحديث والكـالم واألدب مـن السـنة ال الشـيعة، بـل لقـد كـان بعضـهم مـن          
        هذا األمر اسـتّمر بهـم الـى مـا قبـل (الصـفوية) فـإن ع بشدة، وإنالمتعصبين ضد التشي

المسلمين ـ   وكان الفرس ـ كسائر  )٢١(شيعةأكثر بلدان إيران الى عهدهم كانوا سنّة ال 
على منابرهم ومنـائرهم بتـأثير مـن دعايـات اُألمـويين،      × يسبون أمير المؤمنين علياً

حتى قيل إن بعض مدن إيران قاومت منع عمر بن عبدالعزيز من ذلـك فأصـرت علـى    
 .)٢٢( ×سبه

                                                           
: ٢. والدكتور النشار: نشأة الفكر الفلسفي في اإلسالم ٤١٥) الدكتور كامل مصطفى الشبيبي: الفكر الشيعي: ٢١(

. والدكتور على الوردي: لمحات اجتماعية من تاريخ العراق ١٩٧. والدكتور محمد العزاوي: فرقة النزارية: ٥٤٠
 ـ (المعرب). ٥٩: ١الحديث 

بنيسابور، يعدد فيها  ر الخوارزمي في بعض رسائله التي بعث بها الى جماعة من الشيعةبك ) وهذا ما يحدثنا به أبو٢٢(
  ونسـأل اهللا أن اليحشـرنا علـى نصـب إصـفهاني! وال     «ويقـول:   ^مـا جـرى مـن المحـن والمظـالم علـى آل البيـت       

ـ    ١٩١: ١عن رسـائل الخـوارزمي    كتاب: حاضر العالم اإلسالميـ كما في» على بغض ألهل البيت طوسي أو شاشي
 (المعرب).



       ١٤٣  - والقومية اإليرانية  اإلسالم / القسم األول:اإلسالم وإيران                                        

بل عهد الصفوية كانوا من الفرس، من المفسـرين  وإن أكابر علماء السنة الى ما ق
و الفقهاء والمحدثين والمتكلمين واُألدباء واللغويين والفالسفة وغيرهم (كما سـيأتي  

 تفصيله).

فإن أبا حنيفة ـ اإلمام االعظم ـ كان فارسـياً، والبخـاري صـاحب الصـحيح أكبـر        
وهري صـاحب كتـاب   محدثى السنة فارسي، وسيبويه إمـام النحـويين فارسـي، والجـ    

الصحاح فـي اللّغـة فارسـي، والفيـروز آبـادي صـاحب القـاموس المحـيط فـي اللّغـة           
فارسي، والزمخشري أكبر وأقدم المفسرين فارسي، وأبو عبيدة وواصل بن عطاء مـن  
المتكلمين فارسيان...وهؤالء كلّهم من علماء السنة... وهكذا كان أكثـر علمـاء إيـران    

 وأكثر الفرس سنة.

 

 ب اإلسالم على العصبیاتتغل  

ومن العجيب: ان الشعوب اإلسالمية كانت ـ غالباً ـ تتبـع فتـاوى علمـاء يختلفـون     
الليث بن سعد الفارسي! بينمـا  مثالً ـ كانوا يتبعون ـ حيث القومية! فالمصريونمعهم من

كان أكثر الفرس يتبعون الشافعي العربي! وكان بعـض علمـاء إيـران كإمـام الحـرمين      
يتعصّبون للشافعى على أبي حنيفـة كثيـراً، وحينمـا تشـيع      يني والغزالي والطوسيالجو

 وهم هاشميون من قريش!^الفرس بعد هذا تقلدوا إمامة األئمة االطهار

العلماء ـ علماء المذهب ـ فتاوى تشعر بنفوذ اإلسالم   فتاوى هؤالءوهكذا نرى في
رة بالنسـبة الـى العصـبية القوميـة     على العصبيات العنصرية عندهم! مما قد يوجب الحي

 والعنصرية!

فأبو حنيفة ـ مثالً يرى في باب النكاح في مسألة الكفاءة: أن العجم ليسـوا أكفـاء    
  للعرب! وأن العجمي ال يجوز له أن يتزوج امرأة عربيـة! بينمـا ال يقـول سـائر الفقهـاء     
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الكفـاءة بـين العـرب    ـ ومنهم مالك بن أنس وسفيان الثوري العربيان ـ بأي تفاوت في  
 )٢٣(والعجم!

مـن كبـار فقهـاء الشـيعة فـي كتابـه        +ويروي هـذا االخـتالف العالمـة الحلّـي    
وعندنا نحـن أن  «وينقل فيه فتوى أبي حنيفة ثم يعلّق عليها فيقول  )٢٤(»تذكرة الفقهاء«

النسب ال اعتبار به بل يجوز لوضيع النسب أن يتزوج بشريفة حتى أن العبد يجـوز أن  
َف اْنِكُحوا َم ا {يتزوج بالعلوية الشريفة وهو أحد قولي الشـافعي لمعلـوم قولـه تعـالى:     

إّن «: ×ومن طريق الخاصة: ما رواه عمار عن الصادق )٢٥(}نَِّساء  َطاَب لَُكم ِمَن ال
ضباعة بنت الزبیر ب ن عب دالمطلب م ن مق داد ب ن األس ود، رسول هللا زوّ  ج 

. »إّني إّنما أردت أن تّتضع المناكح، فقال رسول اهللا: فتكلّمت في ذلك بنو ھاشم
ل هللا زّوج المق داد ب ن األس ود إّن رس و«: ×وفي حـديث آخـر عـن الصـادق    

ِضَع المن اكح،   ىتأس تول ُضباعة بنت الزبیر بن عبدالمطلب، وإّنما زوجھ لتتَّ
رمھم عن د’الناس برسول هللا ض باعة  ولیعلم وا أن أك  هللا أتق اھم. م ع أّن 

ً  وھو بنت عمتھ والمقداد بن عمرو األسود  .)٢٦(»عامي إجماعا

إن فتوى أبي حنيفة فتوى غريبـة، ولعلهـا نشـأت مـن عـدم إطالعـه علـى بعـض         
على أبي حنيفة الفرس للشافعي العربيتعصّب علماءنفهم منأننا نستطيع أن إّال اُألمور. 

الفارسي، أن العصبية القومية كانت قـد فقـدت قوامهـا فـي تلـك العصـور بـين علمـاء         
 المسلمين.

                                                           
والخالف في  ٥٥: ٤والفقه على المذاهب األربعة  ١٢و: ٣: ٢وبداية المجتهد البن رشد  ١٢٩و  ١٢٨: ٢) الزيلعي ٢٣(

 ـ (المعرب). ١٥١ـ  ١٤٩: ٢الفقه 
 .٦٠٤: ٢الفقهاء ) تذكرة ٢٤(
 .  ٣:  النساء سورة) ٢٥(
 ط قديم. ٦٠٤: ٢) تذكرة الفقهاء ٢٦(
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ه في هذا المورد قصة تحكى لنا مدى عصبية العـرب  ونقل الفقهاء في كتب الفق
بالنسبة الى غيرهم من ناحية، وتغلب اإلسالم عليها من ناحية أُخرى فقد روى الشـيخ  

 في كتاب (الخالف في الفقه) مايلي: +الطوسي

: أن سلمان الفارسي خطب الى عمر فاجابه الى ذلـك، فكـره عبـداهللا بـن     يورو«
عمـرو بـن العـاص سـلمان      يالعـاص، أنـا أكفيـك. فلقـ     عمر ذلك، فقال له عمـرو بـن  

الفارسي فقال: ليهنك يا سلمان! فقال: وما هو؟ فقال: تواضع لـك أميرالمـؤمنين! فقـال    
سلمان: لمثلى يقال هذا؟! واهللا ألنكحتها أبداً. وسلمان كان مـن العجـم، فأجابـه عمـر     

 .)٢٧(»الى التزويج، وابن عمر لم ينكر بل كرهه

  
 تشّیع الفرس

      أكثر الفرس تشيعوا منذ عهد الصفوية فمـا بعـده. وال أُريـد بهـذا أن أقـول إن إن
في العهد الصفوي، إذ ال شك في أن إيران كانـت منـذ    إّال التشيع لم يعرف في إيران 

من أي مكان آخر، وأن التشيع لم ينفذ في أي صدر اإلسالم أصلح تربة لبذرة التشيع 
نقطة أُخرى مثل ما شاع وذاع في إيـران، وأنّـه كـان كلّمـا مـر الزمـان تهيـأت الـروح         

جذور التشيع في أعماق الروح قبل،وأنّه لوال وجودالفارسية لقبول التشيع أكثرمن ذي
فـي إيـران بتسـلّمهم أزمـة     الفارسية لما كان الصفويون يتوفقون الى أن يشيعوا التشيع 

 الحكم...

والحقيقة: إن سبب إسالم الفرس وتشيعهم هو شـيء واحـد، فـإن الفارسـي رأى     
ضالّته المنشودة. ان شعب إيران الذي كان روحه الحية، ووجد فيهاإلسالم منسجماً مع

                                                           
 ط دار المعارف اإلسالمية، بقم المقدسة. ٣٦٨: ٢فقه ) الخالف في ال٢٧(
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أكثر من الى اإلسالم  اشتاق وثقافية، حضارية ةله سابقبطبعه عاقالً فهما، والذي كانت
 أية أُمة أُخرى، فدخل فيه، بل طفق يخدمه أكبر خدمة ممكنة.

إن الحقيقة التي استطاعت ان تجتذب الروح الفارسية الى اإلسالم أكثـر مـن أي   
شيء آخر لهي المساواة والعدالة في اإلسـالم. إذ كـان الفارسـي قـد حـرم منهـا منـذ        

رأى أن أعـدل المسـلمين العـرب    قـرون،  فكـان فـي انتظارهمـا أشـد االنتظار...ولقـد       
وادعاهم الى العدل و المساواة مع سائر المسلمين بدون أية عصبية بل بعاطفة رحيمـة  

، إذ كانوا مالذ العدل والممهد لـه فـي اإلسـالم وخصوصـاً     ^ل البيتــم أهــإنّما ه
 . بالنسبة الى المسلمين غير العرب

العربيـة التـي كانـت تمـارس مـن ناحيـة       إنّنا لو التفتنا قلـيالً الـى تلـك العصـبيات     
الخالفة الرسمية بين العرب وغيرهم، والدفاع الذي كان يتكلّفه اإلمام أميـر المـؤمنين   

عن المساواة في اإلسالم بين العرب وغيرهم...تجلّت لنا هذه الحقيقة. ×علي 

× في باب أحوال سـائر أصـحابه  » البحار«في تاسع  )٢٨(+فقد نقل المجلسي
هـ) آخر باب النوادر من كتـاب المعيشـة، عـن     ٣٢٩للشيخ الكليني (ت » الكافي«عن 

إليك هؤالء العـرب! إن   اقال: أتت الموالي أميرالمؤمنين فقالوا: نشكو ×أبي عبداهللا
كان يعطينا معهم العطايا بالسوية، وزوج سلمان وبالالً وصـهيباً، وأبـوا    ’ل اهللارسو

فكلمهـم فـيهم، فصـاح     ×علينا هـؤالء وقـالوا: النفعل!فـذهب إلـيهم أميرالمـؤمنين     
األعاريب: أبينا ذلك يا أبا الحسن أبينا ذلـك! فخـرج وهـو مغضـب يجـر رداءه يقـول:       

ص  یّ « ر الم  والي إّن ھ  ؤالء ق  د   ؛روكم بمنزل  ة الیھ  ود والنص  ارىی  ا معش  
یتزّوجون إلیكم وال یزوجونكم، وال یعطونكم مثل ما یأخذون، فاّتجروا بارك 
هللا لكم، فإّني سمعت رسول هللا یقول: الرزق عشرة أجزاء تسعة أجزاء ف ي 

 .»التجارة وواحد في غیرھا
                                                           

طهران ـ  ٤٦: ١٤والوسائل  ٤٤١: ٣ومرآة العقول  ٤٢٢: ١ط حجر. وفي فروع الكافي  ٦٣٨: ٩) بحار األنوار ٢٨(
 (المعرب).
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عاويـة  وروى سليم بن قيس الهاللي الكوفي التابعى في كتابه ضمن كتاب كتبه م
وانظر الى الموالي ومن أسـلم مـن األعـاجم    «بن أبي سفيان الى زياد بن سمية مانصّه: ا

ـ أن تنكح العرب فيهم وال ينكحونهم، فخذهم بسنةعمرـ فإن في ذلك خزيهم وذلّهم
وأن ترثهم العرب واليرثونهم، وان تقصر بهم في عطائهم وأرزاقهم، وأن يقدموا فـي  

ويقطعون الشجر، واليؤم أحـد مـنهم العـرب فـي الصـالة،      المغازي يصلحون الطريق 
أن يتموا الصف، وال تولّ  إّال  العربواليقدم أحد منهم في الصف األول إذا حضرت

  أحداً منهم ثغراً مـن ثغـور المسـلمين وال مصـراً مـن أمصـارهم، وال يلـي أحـد مـنهم          
فـإذا  «الـى أن قـال:   » قضاء المسلمين وال أحكامهم، فإن هذه سنة عمر فيهم وسيرته...

جاءك كتابي هذا فاذلّ العجم واهنهم، واقصهم وال تستعن بأحد منهم وال تقض لهـم  
 .)٢٩(»حاجة

ميـة  حينما تحتكم إليه امرأة عربيـة علـى أعج   ×بينما نرى اإلمام أمير المؤمنين
فيحكم بالحق لألعجمية، فيرى من العربية االستنكار! يرفع بيديـه قبضـتين مـن تـراب     

رى فرقـاً بـين هـاتين القبضـتين! يشـير الـى قـول        أاألرض فيتأمل فيهما ويقول: إنّي ال 
ى أعجم ي « إذ قال:’رسول اهللا راب، ل یس لعرب ي عل  كلكم آلدم وآدم من ت 

 ».بالتقوى إّال فضل 

ألبي إسحاق إبراهيم بن محمـد الثقفـى الكـوفي المتـوفّى     » الغارات«وفي كتاب 
يخطب  ×الجمعة وعليكنت جالساً يوم«قال: عبداهللا األسديبن عبادهـ) عن ٢٨٣(

على منبر من آجر، وابن صوحان جالس. فجاء األشعث فجعل يتخطّى النـاس، فقـال:   
وق ال:  ×یا أمیرالمؤمنین! غلبتنا ھذه الحمراء على وجھك! فغضب عليّ «

ر  ى حش ایاه، ویھج  ب عل  من یعذرنى من ھؤالء الضیاطرة! یقیل أحدھم یتقلّ 
ردھم ف أكون م ن الظ المین! وال ذي فل ق الحّب ة  قوم لذكر هللا، فیأمرنى أن أط 

                                                           
 ط النجف األشرف ـ (المعرب). ١٠٤ـ  ١٠٢) كتاب سليم بن قيس الهاللي الكوفي التابعي: ٢٩(
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ى ال دین ع وداً كم ا ( ’وبرأ النسمة لقد س معت محّم داً  ربّنكم وهللا عل  لیض 
 .)٣٠(»)ضربتموھم علیھ بدءاً 

أحدب الى الموالي ×كان المغيرة الضبى (أحد الرواة) يقول: كان علي«وفيه: 
 .)٣١(»والطف بهم، وكان عمر أشد تباعداً منهم

: ×قال: قال رجل ألبي عبداهللابإسناده +الصدوقخللشي» األخبارمعاني«وفي 
: ×لم يكن عربياً (صلباً) أو مولى صريحاً فهو (سـفلي)! فقـال  إن الناس يقولون: من

ریح)؟« ولِ َم ق الوا فقال له الرجل: من ملـك أبـواه. قـال:     وأي شيء المولى (الص 
ك أن  س بحان هللا! أم ا. فقـال:  م ولى الق وم م ن أنفس ھم: ’قال: لقول ھذا؟ بلغ 

ّل مس  لم عربیّھ  ا ’رس  ول هللا : أن  ا م  ولى م  ن ال م  ولى ل  ھ، وأن  ا م  ولى ك  
ثـم قـال:   وعجمیّھا. فمن والى رسول هللا أل یس یك ون م ن نف س رس ول هللا؟! 

أیّھما أشرف؟ من كان من نفس رسول هللا أو من كان من نفس أعرابّي جلف 
ل رھب ة،  من دخل في اإلسالم رغبًة خیرثم قال:  بائل على عقبیھ؟! مّم ن دخ 

 .)٣٢(»ودخل المنافقون رھبة، والموالي دخلوا رغبة

وفي تاريخ اإلسالم كثير من أمثال هـذه القضـايا ممـا يوضّـح لنـا مسـيرة التفرقـة        
الم، القومية و العنصرية التي كانت تجري بين المسلمين العرب وبين غيرهم في اإلسـ 

كانوا يدافعون عـنهم وينـاوئون هـذه السياسـة اُألمويـة       ^وكيف أن األئمة األطهار
الجاهلية، والتي كانت تكفى بنفسها في تنفير الناس عـنهم، والتـي كـان دفـاع األئمـة      

 ومضادتهم لها أيضاً كافياً في جلب حماية الفرس وهوايتهم إليهم.

 

 وإھانة باسم الّدفاع!
                                                           

 .&ران بتحقيق السيد جالل الدين المحدث األرمويط طه ٤٩٨: ٢) الغارات ٣٠(
 .&ط طهران بتحقيق السيد جالل الدين المحدث األرموي ٤٩٨: ٢الغارات  )٣١(
 ـ باب النوادر. ٣٨٥) معاني األخبار للشيخ الصدوق: ٣٢(
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ن كل شيء: أنّه قد ظهرت في اآلونة األخيرة جماعة شـذّاذ  وأعجب من ذلك وم
 يوجهون الى قوميتهم الفارسية أكبر إهانة باسم الدفاع عنها:

دافع عـن حكومتهـا آنـذاك    ـريد أن تـ ــت تـيقولون: إن اُألمة الفارسية كان فتارة
ة والشـوكة  وسلطتها ودينها بكل جد!. مع أنّهم يقررون أنّهم إنهزموا بمالهم من القدر

بقليـل! يالـه مـن     إّال ) الفاً ٥٠) مليوناً أمام عدد اليزيد على (١٤٠والعدة والعدد البالغ (
 عار وذل وصغار!

يقولون: إن الفرس إنّما غيرو دينهم وعقيدتهم وإيمـانهم خوفـاً ورهبـة!     وأُخرى
إذ أنّهم لـم   ؛ال يستحقون معه اسم اإلنسانية وهذا إن صح فهم إذن أذل أُمم العالم بما

 يستطيعوا ان يحتفظوا بعقيدتهم القلبية أمام اُألمة المنتصرة عليهم!

يقولون: إن اُألمة الفارسية الزالت حتى اليوم تحت نيراالستعمار العربـي!.   وثالثة
ومعنى هذا أن السيادة العسكرية وان كانت لم تستمر على إيران أكثر من قـرن واحـد   

مة الزال منحنياً من سياط العرب منذ ذلك العهد البعيـد! ويـا   فقط، ولكن ظهر هذه اُأل
االستعمار  وهوان! إن اُألمم نصف الوحشية أخذت اليوم تقطّع سالسلضعفلهذا من

حرر، بعد أن كانـت تحـت نيرهـذا االسـتعمار المحـيط بهـا       تعنها سلسلة بعد أُخرى فت
بمالها من سـابقة حضـارية وثقافيـة أمـام     قروناً متطاولة...بينما إنهزمت أُمة كهذه اُألمة 

أُمة بدوية صحراوية، ثم لم تدم هذه اُألمة المنتصرة شيئاً حتى فقدت قواها، لكن لـم  
تزل هذه اُألمة المنهزمة تستوحش مـن تلـك الهزيمـة النكـراء! ولـذلك فهـي ال تـزال        

 اغمة!تقتبس الفكر واألدب وكل شيء من تلك اُألمة المنتصرة يوماً ما وهي ر

يقولــون: إن الفــرس إنّمــا تشــيعوا لكــي يحتفظــوا تحــت ســتار التشــيع    ورابع  ة
بمعتقداتهم و آدابهم القديمة!. ومعنى هذا أنّهم طوال هذه المدة المديدة مـن الزمـان   
إنّما كانوا يتظاهرون باإلسالم رياءاً ونفاقاً وخـداعاً ومكـراً وحيلـة، إنّهـم وإنّمـا كـانوا       

مألوا به تاريخهم أكثر من أية أُمـة أُخـرى كـذباً وزوراً! وإنّهـم      يدعون اإلسالم حتى
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إنّما كانوا وال زالوا واليزالون يقولون كذباً ويكتبون كذباً ويتظاهرون باإلسالم كـذباً  
ويصلّون ويصومون ويحجـون إلـى البيـت الحـرام كـذباً طـوال أربعـة عشـر قرنـاً مـن           

 الزّمان... يالها من خسة ودناءة!

يقولون: لم يكن السبب في انشداد هذه اُألمـة الـى اإلسـالم والتضـحية      ةوخامس
طالع هذه اُألمة على سلسلة من الحقـائق والمعـارف اإلسـالمية، حيـث     افي سبيله هو 

وجدوا في اإلسالم والتشيع ما يتالءم وينسجم مع روحهم، بل إنّمـا السـبب فـي ذلـك     
سي المنهزم! ومعنى هذا: أن هذه اُألمـة  بابنة الملك الفار ×هو زواج اإلمام الحسين

إنّما غيرت مسيرتها في التاريخ على أثر تغيير أُسـرتها الحاكمـة مسـيرتها فـي التـاريخ      
 بهذا الزواج المزعوم! يا له من خواء و ضياع!

يقولون: إن الفرس أرادوا أن يـدافعوا عـن حكـومتهم آنـذاك ولكـنّهم       وسادسة
يدان الحركة فيقفوا الى جانـب وقفـة المتفـرج ليـروا     رجحوا أن يسحبوا أنفسهم من م

الى اين تنتهى عواقب اُألمور. يا له من هـوان وفقـدان غيـرة! ونحـن إن وافقنـا هـؤالء       
 ؛الكتاب المحدثين، كانت اُألمة الفارسية ـ كما يقول هؤالء أهون أُمم العالم وشـعوبه  

العربـي خوفـاً! واهتمـت     وذلك ألنها ـ كما يزعمون ـ تركت خطّهـا واتّخـذت الخـط     
باللغة العربية أكثر من لغتها هي، فألفت لهـا الكتـب ونظمـت لهـا القواعـد و القـوانين       
خوفاً! وعلّمت أبناءها العربية بدالً عن الفارسية خوفـاً! وأدخلـت المفـاهيم اإلسـالمية     

تدافع  اهللا أفواجاً خوفاً! ولمدينفيخوفاً! وتركت دينها ودخلتفي طى أدبها الفارسي
عن حكومتها المحبوبة لديها خوفاً! ولم تدافع عن دينها المحبوب خوفـاً! وباختصـار:   

ما ـفإن كل ما ظهر في تاريخ هذه اُألمة طوال أربعة عشر قرناً من الزمان إنّما كان ـ كـ 
ن لـه  ـيقول هؤالء ـ نفاقاً ورياءاً وخوفاً وجبناً وخسة ودناءة!! وأن الشيء الذي لـم يكـ   

ود في تاريخ هذه اُألمة إنّما هي المعرفة واالختيـار وطلـب الحقـائق واإليمـان     أي وج
 بها!

 هكذا يحطّم هؤالء معنويات أُمتهم من حيث يريدون أن يدافعوا عنها! ؛نعم
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والذي يقرأ هذا الكتاب يتبين له أن ما يقوله هؤالء إنّما هـو فريـة وتُهـم موجهـة     
 ة الفارسية، ويعلم أنة إنّما صنعت ما صنعت بمعرفة واختيـار، وأنّهـا   الى اُألمهذه اُألم

كانت صادقة وصريحة ال كاذبة وال منافقة، وأنّها كانت شجاعة قوية ال خائفة جبانة، 
الحقائق والتتأثر بالحوادث العابرة، وأنّها كانت أصيلة ال خاوية... وأنّها كانت تتحرى

ه باإلســالم الصــحيح، بــل يحــاول وأن الفارســي اإليرانــي ســيحافظ علــى عالقتــه هــذ
 االنشداد الى اإلسالم كل يوم أكثر من ذي قبل...

*     *      *  
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 معطیات اإلسالم إلیران
 

 موھبة أم فاجعة؟
نبحث في هذا القسم والذي يليه فى معطيـات اإلسـالم إليـران والخـدمات التـي      

 ا الفرس لإلسالم.أسداه
 فما هي المعطيات التي يقدمها دين أو مذهب الى أُمة ما؟ ومن أي نوع هي؟

من البدهي أنّها التكون كقضاء حاجة وقتية كأن يرسل لها المدد في حربهـا مـع   
أعدائها، أو أن يغدق عليها الطعام في قحط مـن السـنين، أو أن يؤسـس لهـا المصـانع      

 األساس بالنسبة الى هذه اُألمور. والمعامل... بل هي من نوع
أنّها تكون بإيجاد ثورة مثمرة ومفيدة في أفكارهم وأرواحهم، وبتجديد أُسـلوب  
تفكيرهم في نظرتهم الواقعية، وبتحسين أخالقهم وتربيتهم تربيـة حسـنة، وبـأن يضـع     

ظمة من السنن واألنظمة البالية، وأن يبدلهم عنها بأنعليهمعنهم إصرهم واألغالل التي
فـيهم روح    حية وسنن يقظة واعية، وأن يعلمهم أهدافاً سامية وإيماناً بها، وأن يوجـد 

السعي وطلب العلم ونسيان الذات والبر الى اآلخرين... وإذا حصل كلّ هذا فإنّـه مـن   
األيدي العاملة فيهم وقواهم اإلنسانية، تنشطاالقتصادية، وأنحياتهمتتحسن أنالطبيعي

 وأن فيهم األفكار العلمية والفلسفية والفنية واألدبية والثقافية والحضـارية،  وأن تتفجر
 اُألمة في جميع شؤون ما يمكن أن يسمى بالحضارة اإلنسانية.تتكامل

ه اُألمة من الخدمة الى دين ما: فهو أن تسعى في سـبيل  ـن أن تسديـا يمكــوأما م
أفكاره، وأن تهتم بتفهم مفاهيمه ثم بتفسيرها تبليغه والدعوة إليه ونشر ثقافته وتدوين 

به،وأن تدافع عنه وتوضيحها للناس،وأن تخدم لغة ذلك الدين، وأن تعرف سائر اُألمم
سبيله بكل ما تملك من حول وقوة، وأن تخلـص لـه   فيبالنفس والنفيس، وأن تضحي

 على جميع األصعدة.
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ول من البحـث أي معطيـات   وسنبحث في هذا القسم من الكتاب حول القسم األ
اإلســالم إليران...وســنعرض للقســم الثــاني أي خــدمات الفــرس لإلســالم فــي القســم 

 الثالث من هذا الكتاب.

واآلن: ينبغي لنا أن نرى هل أن اإلسالم خدم اُألمـة الفارسـية اإليرانيـة وفقـاً لمـا      
 قدمناه من المقاييس ـ أم ال؟!

اثن السلطة الحاكمة الغاشـمة الظالمـة آنـذاك،    فهل أن اإلسالم حرر إيران من بر
ثم نفخ روحاً حية يقظة واعيـة فـي ضـمير اإلنسـان الفارسـي اإليرانـي، وغيـر مجـرى         
تاريخ إيران الى مجرى أحسن من سابقته، وفجر ينابيع القوى واالستعدادات الفكرية 

 في شعوب هذه اإلمبراطورية؟!

لمصطلح من االستعمار) فـأوقف األفكـار،   أم أن اإلسالم استعمر إيران (بالمعنى ا
و غير مجرى تاريخ إيران ولكن الى مسـيرة منحرفـة عـن مسـيرتها الصـاعدة الظـافرة       

 التي كانت لها، وضيع تلك الحضارة اإليرانية؟!

والمعارف  من إيران في عوالم العلوم والفلسفةأن اإلسالم سبب ظهور اُناسوهل
 بحيث تحسنت سمعتهم وعلو صيتهم في العالم؟والفنون والصنائع واألخالق 

ولـو   أم على العكس من ذلك أصبح مانعاً من ظهور هكذا شخصيات من إيـران، 
اإلسالمي فليس ذلك من حيث إن اإلسالم هيـأ  العالمظهر هؤالء العلماء اإليرانيون في

أثر في  األرضية المساعدة لتقدمهم في العلوم وظهورهم فيها، بل لم يكن لإلسالم أي
ظهور هكذا شخصيات من إيران، وإن ظهور رجال في إيران من أمثال ابن سينا وأبي 

الفارسية اإليرانيـة  أثر القريحةمن إّال ليس نصيرالدين الطوسيوالخواجةالبيرونيريحان
ل بتمردهم على اإلسالم؟ وبالتالي فهل كان اإلسالم إليران موهبـة أم  ــؤالء بــي هــف

 فاجعة؟! 
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فيه أنّه حينما ظهر اإلسالم على صعيد الحياة وشـكل تلـك الحكومـة    مم ا ال شك
اإلسالمية وجمع مختلف اُألمم والشعوب تحـت لـواء واحـد باسـم اإلسـالم، ظهـرت       
على مسرح الحياة حضارة عظيمة لم تكن تُعرف من قبل، وقد عرفهـا التـاريخ وعلـم    

وتسـاهم فـي هـذه الحضـارة أُمـم      االجتماع باسم الحضارة اإلسالمية. وكانت تشترك 
مختلفة من آسيا وإفريقيا وحتى أُوروبا. وكان اإليرانيون من هذه اُألمم المساهمة فـي  
هذه الحضارة، بل كان الحظّ األوفى والنصيب األوفر والسهم األكبر مـن هـذه اُألمـة    

 اإليرانية، كما يتفق على هذا جميع ذوي الخبرة في هذا المجال.
ة ياترى في هذه الحضارة؟ فهل هي كما يحكي لنا اسمها حضارة الحقيقفما هي

إسالمية؟ أي هل كان اإلسالم هو العامل األصيل والمحرك األساس والموجـد لهـذه   
الحضارة الواسعة األرجاء والمترامية األطـراف؟ أم هـل كانـت هنـاك علـل وأسـباب       

اـ ومنها اُألمة اإليرانية ـ ة فيهمأُمة من اُألمم المساهوبواعث أُخرى، وأن كلوموجبات
إنّما ساهمت فيها وفي التمدن اإلسالمي ببواعث ترتبط بسـابقتها الحضـارية والمدنيـة    

 في تاريخها الخاص بها؟
إن التحقيق في هـذا البحـث التـاريخى االجتمـاعي والـديني يسـتلزم أن نتصـفّح        

كريـة واالعتقاديـة   تاريخ إيران المقارن لظهـور اإلسـالم، وأن نحقـق فـي األنظمـة الف     
اء بـه  ـا جـواالجتماعية والسياسية والعائلية واألخالقية في ذلك العهد، فنقيس ذلك بم

م المسلمة ومنها إيـران، كـي نصـل بهـذه الدراسـة الـى النتيجـة        ـدمه لالُمـوق اإلسالم
 الصحيحة.

ومن حسن الحظّ أن تاريخ اإلسالم وهكذا تاريخ إيران حين ظهور اإلسالم مـن  
ضوح بمكان يتيسر معه أن نـدرك الحقيقـة. وقـد كثـر البحـث ـ كمـا نعلـم ـ فـي             الو

النصف األخير من القرن األخير حول هذا الموضوع. وقد بدأ اُألوربيـون بطـرح هـذه    
ى ـودوا علـ ـالمسألة ألول مرة، ولم يكن اإليرانيون من قبل ـ كسائر أُمم العالم ـ قد تع  

أن  إّال ع، ـكثر البحـث اليـوم حـول هـذه المواضيـ      كذا مسائل، وقدـي هـروا فـأن يفك
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 الى التحقيق..» الدعاية«أن عصرنا هذاـ أو على األقل أُمتنا ـ لم تطور مراحل  المؤسف
وهكـذا فـي    ؛فهناك اُناس يتحدثون عن نعمة اإلسالم لهـذه اُألمـة كالببغـاء بـال وعـي     

ون أن نفوذ اإلسالم في إيـران  فيقرر ؛مقابل هؤالء اُناس يطرحون ما يقابل هذا المعنى
إنّما هو فاجعة ال موهبة! وال يمر في هذا العصر نهار ال تكتب فيه جريدة أو مجلـة أو  

 كتاب في هذا الموضوع، أو ال تتحدث عنه أبواق الراديو أو التلفزيون.
واألهم من هذا كلّه أن كتب المدارس االبتدائيـة والثانويـة أيضـاً ال تمسـك عـن      

 ها مطالب في هذا الموضوع!تلقين طلبت
ونحن نريد أن نحقق هذا الموضوع من دون أي تحيز أو تعصّب أو تطـرف، بـل   
بحياد تحقيقي كامل. ونرى أن أرضية التحقيق في هذا البحث حاضرة وبسيطة. ومـن  
حسن الحظّ أن قد حقّق في بعض فروع هذه المسألة عدد من اُألوربيـين واإليـرانيين،   

 كثير من كالمنا على ما حقّقه وقال به أُولئك السابقون.ونحن نستند في 
 

 نظریات
ومن أجل أن نعرض للقراء الكرام بعض النظريات التي إرتئاها أصحابها في هـذا  

 الصدد نذكر نماذج منها:
التطـورات  «عنـوان  عن مقال للدكتور تقـي زاده ب  )٣٣(نقل الدكتور معين في كتابه

 أنّه قال: » االجتماعية والمدنية إليران فيما مضى
جاء اإلسالم...بدين جديد له محاسن، وأُصول عادلـة وقـوانين منتظمـة، وقـد     «...

بعث انتشار اإلسالم في إيران روحاً حيةً وقويـة أثـرت حصـول مطلبـين آخـرين فـي       
 هذه الديار اإليرانية:

 لثرية والغنية الى اللّغة الفارسية...فإن هذه اللّغة حينمااللّغة العربية ادخولأحدھما:
ع اللّغـة اآلريـة اللطيفـة والطريفـة ووجـدت      ـت الى إيران واختلطت بالتدريج مـ ـدخل

                                                           
 من الطبعة الثانية. ١٦) مزديسنا وأدب پارسي: ٣٣(
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صيغتها الفصيحة الخاصة على لسان كبار الناطقين بهـا فـي القـرون الرابعـة والخامسـة      
جميع المطالب العلمية واألدبيـة.   حصلت لنا بذلك لغة تتّسع لبيان ؛والسادسة الهجرية

ر خسرو خيـر مثـال للنـاطقين بهـا فـي المجـاالت العلميـة        ـظ وناصـدي وحافـوإن سع
 واألدبية.

هي تلك العلوم والمعارف والحضارات الغنية الرائعة التي انتشرت بين  وثانیھما:
ثاني الـى أواخـر   ن منذ أواسط القرن الوالمسلمين العارفين باللغة العربية ومنهم اإليراني

القرن الثالث الهجري عن طريق ترجمة الكتب اليونانية والسريانية والهندية الى اللّغـة  
العربية في المشرق اإلسالمي...وقلما بقى من كتب العلوم والفنون واآلداب والحكمة 

 اليونانية ما كان موجوداً في ذلك العهد ولم يترجم الى العربية...

الترجمة العربية عن اليونانية أن انتشرت الحكمـة والعلـوم   ولقد كان من أثر هذه 
والفنون بين أوساط الممالك اإلسالمية خصوصاً إيران، مما أثر ظهور عشرات العلماء 
من أمثال ابن سينا والفارابي والبيروني والرازي وغيرهم كثير ومعهم عشرات المئـات  

هـؤالء تشـكلت صـورة الحضـارة     بالعربيـة) وب  %٩٩من تأليفـاتهم المهمـة (التـي كـان     
اإلسالمية النيرة منذ القـرن الثـاني وحتـى القـرن السـابع الهجـري، التـي كانـت أرقـى          

 . »وأعلى حضارة في العالم بعد الحضارتين اليونانية والرومية...
اكتفى السيد تقي زادة في مقاله هذا بالقول بأن اإلسالم بعث فـي اُألمـة اإليرانيـة    

ال يبحث حول ما أخذه اإلسالم من إيران وما وهبه لها حتى وجـدت  روحاً جديدة، و
هذه الروح على أثـره فـي إيـران. وسـنحاول نحـن فـي هـذا الكتـاب أن نوضّـح هـذا           

جاء...باُصول «كتفى بالقول بأن اإلسالم احد ما. أما السيد تقي زاده فقد الموضوع الى
م ووهبه لهذه اُألمة. ويصرح أيضـاً:  وهذا هومما جاء به اإلسال» عادلة وقوانين منتظمة

ة مـن قبيـل   ـــ ة وأخالقيـــ بأن اإلسالم هو الذي مهد سبل إنفتاح أفكـار أدبيـة وحكمي  
مانجده عند سعدي وناصر خسرو وحافظ، وانفتاح أفكار فلسفية وطبية ورياضـية مـن   

 قبيل ما نراه عند ابن سينا والفارابي والرازي والبيروني و غيرهم.
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 سيد زين العابدين رهنما في مقدمة ترجمته للقرآن الكريم يقول:وكتب ال
ــاريخ    «...  ــورات فــي ت ــة لمــن أعظــم الث ــرة العربي إن ظهــور اإلســالم فــي الجزي

اإلنسانية...بدأت هذه الثورة منذ أوائل القرن السابع الميالدي وشـملت بالتـدريج فـي    
الـى الـدول المجـاورة لهـا      مدة قصيرة جميع أراضي شبه الجزيرة العربية، ثم توجهت
ة حينـذاك. إن التغييـرات   دوالتي كان لها آنذاك أرقى الحضارات والمعارف الموجـو 

ة التي أوجدها اإلسالم في مجتمعـات تلـك اُألمـم بعنـوان     بوالتطورات العميقة والعجي
في حياة البشرية، فانّها حطّمـت كثيـراً مـن     العجيبةالسنن الدينية الجديدة لمن الرموز 

ناسبات الحياة الجوفاء وخلقـت بإزائهـا روابـط حديثـة كانـت أقـوى مـن السالسـل         م
ية!.. إن هذه الثورة التي نسميها الحضارة اإلسالمية لـم تبـدل الجزيـرة العربيـة     ذالفوال

بعدد األنامل الى  إّال والصحراء الجرداء الصامتة الهادئة التي لم يكن يعرف من اُناسها 
التي عـرف منهـا عشـرات المئـات مـن أفرادهـا بأسـامى بـارزة         تلك الجزيرة الصاخبة 

وعناوين أخالقية عالية، أقول: لم تبدل هذه الثورة تلك الجزيرة فحسب، بل وجـاءت  
بأفكار وفلسفات كانـت حديثـة حتـى علـى اُمـم تلـك الـدولتين المجـاورتين (إيـران          

األفكـار   والروم) حتى ولو كان بعض عروقهـا مقتبسـة مـن حضـارتيهما، كانـت هـذه      
والعدالة ضـد الظلـم والعـدوان     تقوىوالفلسفات الحديثة دروساً سماوية حديثة من ال

أخذت مكانها في قلوبهم وكأنّها مياه باردة تسربت الى أكباد عطشى من هذه اُألمـم.  
لم يكن هذا االنتصار الفكري اإلسالمي على اُمم تلكم الدولتين ونفوذ هـذه التعـاليم   

اُألمم المهضومة التي كانت قد انقطعت عن المخلوقين ولـم يبـق لهـا    العادلة في تلك 
طريق الى الخالص سوى الى خالقها العظيم...أقول: لم يكن هـذا االنتصـار مـن قبيـل     

ر المسلّحين أو المسلّحين بسالح حديث علـى المسـلّحين   ـى غيــانتصار المسلّحين عل
المسلّحين والحفاة علـى المنتعلـين   بسالح قديم، ولم يكن انتصار غير المسلّحين على 

وأصحاب األخفاف الحربية...بل كان ـ كما قلنا ـ انتصاراً للفكر الحديث الـذي كـان     
يدعو الى إنصاف المظلومين مـن الظـالمين، وكـان بالتـالي انتصـاراً للمظلـومين علـى        
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  الظالمين، كانت هذه الفكـرة ـ الـدعوة الـى العدالـة ـ قـد ترسـخت فـي أفكـار اُمـم              
لك الدول بحيث أصبحوا يأتلفون مع حاملى األلويـة اإلسـالمية فـي سـبيل اإلطاحـة      ت

ترى بالعين في بيوت كل فـرد   بحكوماتهم. وأن آثار هذا االنتصار الفكري والمعنوي
من أفراد هذه اُألمم المؤمنة به، وقد مضى على انتصاره المسلّح أكثر من ألف وبضـع  

االنتصار المسلّح للفـاتحين العـرب أي    إّال ن ذلك مئات من السنين، في حين لم يبق م
 . )٣٤(»عين وال أثر

يعتقد السيد رهنما أن اإلسالم قد أطاح بالعالقات والمناسبات الجوفـاء، وأبـدلها   
ن انتصــار يــة قويــة، وعــرض علــى البشــر فلســفات وأفكــاراً حديثــة، وأذبــروابط فوال

اإلسالم كان انتصاراً للعدالة والتقوى على الظلـم والـال قانونيـة، وأن العامـل األصـيل      
النتصار اإلسالم لم يكن عسكر العرب المسلمين، بل كان العامـل األصـيل فـي ذلـك     

من تلك األراضي الجماهير الكادحة المحرومة والمتعطشة الى العدالة والحقيقة نفسها
ار هؤالء في ظل الدعوة اإلسالمية على القوات الشيطانية الحاكمـة  المفتوحة، حيث ث

 عليهم.
في البحـث عـن عناصـر     )٣٥(دالحسين زرين كوب في كتابهـور عبـب الدكتـوكت

 الحضارة اإلسالمية العظيمة يقول:
مين هـو اإلسـالم فـي    إن الذي يسر عناصر هذا التقدم العلمي والمادى للمسـل «...

الحقيقة، فإنّه هو الذي بـدل العصـبيات القديمـة فـي اُألمـم المفتوحـة بـروح التعـاون         
وذلك بتشويقهم وترغيبهم الى طلب العلـم ومزاولـة الحيـاة     ؛والمسامحة األخوية بينها

بالنشاط، وسـهل اإلسـالم سـبيل اتسـاع العلـوم والمعـارف اإلنسـانية وتطـور الصـناعة          
التي » الرهبنة الكنسية المسيحية«في قبال » الطريقة الوسطى«لمين بسلوك بتوصية المس

كانت توصى بترك الدنيا وإهمالها. وقد كانت روح العدالة والمسامحة األخويـة بـين   
                                                           

 ) مقدمة ترجمة القرآن الكريم ـ لزين العابدين رهنما.٣٤(
 .١٣) بالفارسية كارنامه إسالم: ٣٥(
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اُألمم المفتوحة حين دخـول اإلسـالم إليهـا علـى وشـك الـزوال والفنـاء. وقـد كانـت          
ت المسـيحية يومـاً فيومـاً تقطـع عالقاتهـا      الدولة البيزنطية بمـا تغـرق فيـه مـن العصـبيا     
لفعالية الفالسفة كان بمثابة » ژوستى نيان«بالعلوم والفلسفة بالنسبة نفسها، وإن تعطيل 

إعالن عن ارتباط قريب الوقوع بينهم وبين العلـم والحضـارة (بسـبب اإلسـالم). وأمـا      
حـب المعرفـة شـيئاً    في إيران. فقد: كان ما أبداه خسرو أنوشيروان من تحبيذ الفكـر و 

مـن العصـبيات   » كليلة ودمنة«مرتجالً، وما يشير إليه برذويه الطبيب في مقدمة كتاب 
الجوفاء كان مما يجعل نشر الفكر في إيران آنذاك مما ال يمكن أن يكون! وقد نفـح  
اإلسالم في هكذا عالم مكبل بالعصبيات القوميـة والدينيـة المنحرفـة نفحـات قدسـية      

، وعالج هذه العصبيات القومية والعنصرية الدموية بقرآن كريم أسس به حية وحديثة
داراً لإلسالم كان يسع جميع عالم اإلسالم بل العالم بأسره، ولم يكن ذلك هـو الشـام   
أو العراق في الحقيقة، وفي قبال تلك العصبيات الدينية المجوسية والمسيحية أوصـى  

حة معهـم، بـل وحتـى االسـتفادة مـنهم فـي       المسلمين بمعاهدة أهل الكتاب و المسـام 
العلوم والمعارف والفنون والصناعات. وقد حصلت ثمار هذه الشجرة العجيبة التي لم 

 ».ـ  تكن شرقية وال غربية ـ بعد انتشار الفتوحات اإلسالمية في شتى أرجاء العالم
ة مـن  وب: أن اإلسالم قدم الى عالم كان في حالـة هائلـ  ـن كـيعتقد الدكتور زري

ود، وأنّه بتعاليمه التي كانت توصـى بطلـب العلـوم، وتـرك العصـبيات      ـود والركـالجم
القومية والدينية، والتي كانت تعلن إمكانية التعايش مع أهـل الكتـاب، بهـذه التعـاليم     
وضع عن البشرية األغالل التي كانت على أعناقهم وأيديهم وأرجلهم على حد تعبير 

 هد أرضية مساعدة لنمو حضارة إنسانية عظيمة وشاملة.القرآن الكريم، وبذلك م
وكتب البروفيسور أُرنست كونل األلماني اُستاذ الفن اإلسالمي في جامعة بـرلين  

 في مقدمة كتابه في الفن اإلسالمي يقول: ١٩٦٤ـ  ١٩٣٥في أعوام 
كان الشتراك الناس في العقائد الدينية في اإلسالم أثر أقـوى ممـا كـان لـه فـي      «

ى المساعي الفنية والثقافية المختلفة. إن اشتراك الناس في العقائد فـي  ــة علــالمسيحي
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اإلسالم بعث المسلمين على أن يعقدوا جسراً علـى االختالفـات العنصـرية والقديمـة     
ويعبروا هذا الجسر وهم يقتبسون الروابط المعنوية واآلداب والسنن لُألمـم المفتوحـة   

سالمية الواضحة والشيء الذي كان لـه األثـر حاسـم أكثـر مـن      فيوجهونها الوجهة اإل
كل شيء في هذه التأثيرات والتأثرات إليجاد الوحدة المطلوبة ولإلجابة علـى جميـع   
مسائل الحياة: هو القرآن، فإن انتشار القرآن باللغة األصـلية وسـيادة اللّغـة العربيـة قـد      

عـالم اإلسـالمي، وأصـبحت هـي     أوجدت عالقات كانت تربط بين جميع اُألمم في ال
العامل األصيل في خلق أي نوع من اآلثـار الفنيـة، ممـا أطـاح بمـا يعرفـه الغـرب مـن         
التباين بين الفن الدينى وغير الديني فقد ارتفع هذا التباين في اإلسـالم بصـورة عامـة.    

ن أ إّال نعم قد تخصصت المعابد بصورة معمارية خاصة تالئم ما يقام فيها من أعمال، 
الزينة فيها تتفق تماماً مع القواعد نفسـها التـي كانـت تراعـى فـي األبنيـة غيـر الدينيـة         

 ».أيضاً
 ويقول هذا البروفيسور أيضاً:

و أنّـه مـع مـا كـان بـين الـدول       ـــوالشيء الذي يحوز هنا على األهمية التامة ه«...
ن جميـع هـذه   اإلسالمية في القرون الوسطى من االصطدام السياسي الشديد، كـان بـي  

الدول اإلسالمية عالقات لم تكن تؤثر في تنشيط الحركات التجاريـة بينهـا فحسـب،    
بل كانت تيسر إمكانيـة تبـادل التطـورات الثقافيـة أيضـاً. إن كتـب الـرحالت العربيـة         

هذه الدول تطّلع على جميع دولة منفيوالسياح العالميين تحكى لنا كيف كان الناس
اإلسالمية اُألخرى. وعلى هذا فال عجـب إذا مـا رأينـا أن التطـورات      مزايا تلك الدولة

الفنية والمكتشفات التقنية الحديثـة تجـد سـبيلها بسـهولة الـى كـل مكـان فـي العـالم          
مدرسـة الغـرب يصـور لنفسـه أن العـالم      تربـى فـي   اإلسالمي اليوم. إن من يكـون قـد  

في خلق هذه اآلثـار الفنيـة أكثـر     االسالمى كان يسوده نظام فكرى آخر كان له األثر
 .)٣٦(»من أي شيء آخر

                                                           
 .٨ـ ٦) عن الترجمة الفارسية: هنر اسالمي: ٣٦(
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ما يقوله هذا العالم الفني وإن كـان اليخـصّ إيـران ولكنّـه حيـث يشـمل جميـع        
األراضي التي كان يسودها اإلسالم فهو يشمل إيران أيضاً. والكلمة الجميلة في كالم 

ه يقول: إن المسـلمين بنـو علـى اختالفـاتهم العنصـرية جسـراً، أي أن       هذا العالم هو أنّ
اإلسالم استطاع أن يوجد ألول مرة وحدة سياسية واجتماعية على أساس من العقيـدة  
والمبدأ، وأن هذا يسر السبل المختلفة لتشكيل حضارة ومدنية عظيمة وشـاملة متسـعة   

 مترامية األطراف.
 ل هذه النظريات الشيء الكثير...وبإمكاننا أن نجد من أمثا

وهـي   ؛وفي قبـال هـذه النظريـات نظريـات أُخـرى ينبغـي أن تالحـظ هـي أيضـاً         
نظريات تقول: إن انتصار المسلمين العرب على الفرس فـي إيـران كـان فاجعـة تشـبه      
فاجعــة حملــة اإلســكندر والمغــول، فكمــا أن حملــة اإلســكندر والمغــول ـ والســيما   

ة فتقت جميع منسوجات الحضارة العظيمة آنذاك، كذلك كانت المغول ـ كانت حمل 
حملة المسلمين العـرب علـى إيـران فإنّهـا أيضـاً أطاحـت بمدنيـة وحضـارة فارسـية،          
وتقول: وما نراه من أن اُناساً من إيران أخـذوا يتقـدمون فـي سـبل العلـوم والمعـارف       

الهجرية، فإنّما هـو مـن آثـار    والثقافات في القرون الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة 
الخصائص العنصرية والسوابق الثقافية من قبل اإلسالم في هذه اُألمة، وأن هذا التقدم 
       لهم إنّما كان في الحقيقة نوعاً مـن االرتجـاع الـى األدوار السـابقة قبـل اإلسـالم! وأن

دم العلمـي  الشيء الوحيد الذي عمله اإلسالم إنّما هو أن سـبب توقفـاً فـي سـبيل التقـ     
والثقافي لهذه اُألمة طوال قرنين من الزمان! وحينما وجدت إيران اسـتقاللها السياسـي   

تحت نفوذ سلطة العرب ووجدت منالمميت وخرجتالسكوتمنبعد هذين القرنين
وهكذا استمرت الثقافة الفارسية شخصيتها القديمة، سلكت مرة أُخرى سبيلها السابق،

 اإليرانية!
نجد بين المحققين ـ اإليرانيين وغيرهم ـ من ينظر الى األمر هكذا، وإنّما   ونحن ال

تبدو هذه النظريات من قبل اُناس اصطبغت مقاالتهم بصبغة دعائيـة خاصّـة ومايهمنّـا    
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منها اليوم هو أن هذه النظريات تكررت أخيراً، وكانـت غالبـاً مدسوسـة فـي عبـارات      
 أدبية مثيرة ومضلّلة:

 يقول: )٣٧(ت في كتابهكتب فريدون آدمي
إن دين اإلسالم كان ضرورياً إليجاد المركزية في مجتمع بدوى كشبه الجزيرة «

العربية، ولهذا ظهر اإلسالم هناك! ولكن هـذا الـدين الـذي كـان معجونـاً خليطـاً مـن        
زيرة! والذي كـان يحتـوى علـى تعـاليم مطاطـة!      األفكار واألديان السابقة في تلك الج

حينما دخل الى إيران! أوجد في المسيرة االجتماعيـة لهـذه الدولـة تحريفـة مفاجئـة،      
آلثار مخربة مشومة في إيـران، بعـد أن كـان مفيـداً ـ وبالنسـبة نفسـها ـ            ئاًفأصبح منش

تـدم مـدة    لمجتمع بدوي كمجتمع الجزيرة العربية! ولـم يقبـع الفـرس سـاكتين، ولـم     
الحيرة وموقف الفرجة الفجائية حتى فاتت، فبدأ الفرس بـالتّغنّى بأصـوات المعارضـة    
من كل طرف وصوب، وكانوا يستدلون على طرقهم هذه فـي المعارضـة بآيـات مـن     

 القرآن ناسخة أو منسوخة!
...ولكن تعودت اُألمة الفارسية شيئاً فشيئاً على الزهـد فـي الحيـاة الماديـة وكـان      

كعالج لقلقها المفتش عن عالج مسـتعجل، وكـان ذلـك مـن نتـائج انتشـار ذلـك         هذا
القسم من تعاليم اإلسالم التي كانت ترى الدنيا جيفة فانية والدنيا سجن المؤمن، ومن 
     شيوع الفلسفة الهندية بأُصولها السلبية التي تدعو الى الفنـاء فـي اهللا. وهكـذا نـرى أن

سفة االشراق وأُصول التصوف التي تجلت بادئ األمـر  تعاليم اإلسالم قد اختلطت بفل
كصورة من صور المقاومة السلبية أمام اإلسالم، فتعاليم اإلسالم التي كانت تعد جمع 

الذنوب والمعاصي وتحرم الصناعات الظريفة وترى الرزق مقسوماً والمصير منالثروة
، فشاعت العقيـدة بفلسـفة   مقدراً محتوماً، إمتزجت بفلسفة اإلشراق واُألصول الصوفية

  اً، وكـان مـن نتيجـة ذلـك أن أُصـيبت الحيـاة الماديـة        ــي إيران شيوعاً عامـــالتقدير ف
في إيران بالشتات والضياع والتحطيم. وكان اإلعراض عـن الـدنيا و الكسـل والقناعـة     

                                                           
 .٧٥ـ٧٤) بالفارسية أميركبير وإيران ـ فريدون آدميت:  ٣٧(
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بالخرابات واالستجداء...كل ذلك كان مما أُخذ من اإلسـالم سـواء كـان صـحيحاً أم     
ي إيـران فمهـدت الطريـق الـى اإلنحطـاط      ــم فــصحيح! ولقد شاعت هذه التعاليغير 

 ».االجتماعي
يقــول: هــذا الكاتــب مــن ناحيــة: كــان الــدين اإلســالمي ضــرورياً تمامــاً إليجــاد 
المركزية في جامعة ابتدائية كالجزيرة العربيـة. ومـن ناحيـة أُخـرى يـرى: إن الكسـل       

 من محاصيل التعاليم اإلسالمية. والقناعة بالخرابات واالستجداء هي
 ونقول: كيف يمكن لهكذا تعاليم أن تهب للجزيرة العربية الوحدة والقدرة؟

وثانياً: لو كان كذلك للزم أن يصاب المسلمون منذ نفوذ اإلسـالم فـيهم بـالرخوة    
والهوان واالنحطاط، وأن اليعتنوا بعمل الحياة بتأثير من فكرة أنّها جيفـة، وأن يحيلـوا   

شــيء علــى التقــدير، وأن يقطنــوا الخرابــات مــن أول إســالمهم...والحال يشــهد  كــل
   فريقيـا الـى   االتاريخ شهادة قطعية بأنّه حينما ظهر اإلسالم في رقعة واسعة مـن شـمالي

شرق آسيا ظهرت فيها حياة جديدة وحركة ونهضـة عظيمـة وتأسسـت فيهـا حضـارة      
فـيهم روح الركـود والجمـود وسـكنى     قرون، ثم سـاد   ةالنظير لها من قبل ودامت ست

 الخرابات!..
وقد حمل هذا الكاتب ـ من حيث علم أو لـم يعلـم ـ حسـاب مكافحـة اإلسـالم         
لعبودية الدنيا والثورات وأن ال تكون هي الهدف من حياة اإلنسان المسلم، علـى أنّـه   

دف عد العمل معصية والكسب ذنباً والصناعة والثروة إثماً! حتـى ولـو كـان ذلـك بهـ     
بها اإلسالم وأكّد عليها) فهو ال يفرق بين الزهد طالما أوصىالخدمة االجتماعية (التي

بمفهومه البوذي والمسيحي الذي يربط كـالً مـن العمـل والعبـادة بعـالم مسـتقل عـن        
اآلخر، وبين الزهد اإلسالمي الذي هو عبارة عن علو النّظر وطهـارة الـنفس، أو يريـد    

 ن كان يعرف الفرق.أن ال يفرق بينهما وإ
وأعجب من كل ذلك طرحـه لبحـث القضـاء والقـدر علـى طاولـة النقـد! حيـث         
عدهما تبعاً لُألوروبيين عامالً من عوامل إنحطاط المسلمين... وكان األحرى أن يترك 
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هذ البحث ـ على األقل ـ لمن كان له أدنى تخصص فيـه! وقـد بحثـت أنـا فـي كتـاب         
حول القضـاء والقـدر بمفهومهمـا اإلسـالمي وتأثيرهمـا أو عـدم        )٣٨(»اإلنسان والقدر«

نحطاط المسلمين، بما كان يلزم من البحث حول هذه المسألة. وقد طبع اتأثيرهما في 
 قراء هذا الكتاب.أيدي ذلك الكتاب وهو في متناول 

الدراسية االبتدائية والثانوية يدعى الـى هـذه الفكـرة أيضـاً قلـيالً أو       وفي الكتب
كثيراً، وقلما نجد كتاباً كالسيكياً ورد هذا البحث ولم يدع الـى هـذه الفكـرة! ونحـن     

 ننقل هنا نموذجاً عن كتاب دراسي ثانوي ونكتفى به:
ة إيــران جــاء فــي كتــاب الجغرافيــا للســنة الثانيــة الثانويــة تحــت عنــوان: جغرافيــ 

 اإلنسانية، مايلي:

»في خوزستان إيران على عهد الساسانيين، » جندي شابور«الطب:تأسيس كليةإن
نت علـى  لمما يرينا إقبال اإليرانيين على المسائل العلمية جيداً. ونحن نقطع بأنّه قد دو

أيدي اإليرانيين كتب ورسائل قيمة ثمينة إذاك، ولكنها ضاعت ـ مع األسـف ـ علـى      
ثر حملة األجانب، ولم يبق منها اليوم سوى أسامي بعضها. لقـد كـان لسـلطة العـرب     أ

فإنّها من ناحيـة طغـت علـى القسـم      ؛على إيران آثار عميقة في حياتنا العلمية واألدبية
األكبر من آثارنا العلمية واألدبية والفنية والفنون الجميلة فمحتها وأفنتها، ومـن ناحيـة   

اة الفاتحون لغتهم وخطهم بحيث أخذ كثير من علمـاء إيـران   أُخرى فرض هؤالء الغز
ينشرون كثيراً من آثارهم العلمية واألدبية باللغة العربيـة كـابن المقفّـع والـرازي وابـن      
سينا والبيروني والفارابي والغزالي والخيام. ووجـدت اللّغـة الفارسـية اعتبارهـا حينمـا      

الجهاد البطولي الذي قام به اإليرانيون  حصلت دولتنا على استقاللها السياسي على اثر
يشكّلون بروافدهم خطبائنا وكتابنا المتكلمينالهجري، وأخذ كثير منالثالثمنذ القرن

األدبية ينبوعاً فياضاً ألدب العالم اإلنساني، مـن أمثـال: رودكـي والفردوسـي والخيـام      
                                                           

 ذا الكتاب الى العربية: العالمة الشيخ محمد على التسخيرى حفظه اهللا.) نقل ه٣٨(
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لكتاب اُألدبـاء  والمولوي وسعدي وحافظ وسعد سلمان ومئات آخرين من الشعراء وا
 .)٣٩(»من وطننا

وعلى قول هذا الكتاب: كان للعلوم والفنون في إيران قبل اإلسالم رونـق ورواج  
   سلبية في الحياة المعنويـة إليـران، وأن كثير، وأنّه كانت لسلطة العرب المسلمين آثار

بحيث إن رجاالً من أمثال ابن سينا والغزالي وخطهملغتهمعلىالعرب حملوا اإليرانيين
مـن إسـتقالل    ةبعد أربعة أو خمسة قرون من غزو العرب إليران وبعـد قـرنين أو ثالثـ   

إيران السياسي اضطروا الى أن يؤلّفوا آثارهم باللغة العربية، وأنّهم إنّما أخذوا بـالنظم  
العرب، وأن اللّغة الفارسية كانت بمثابة  والنثر الفارسي حينما نجوا و تخلصوا من أسر

 ردة فعل أمام المسلمين!
وقد بحثنا نحن قبل هذا في أُسطورة حمل العرب لغتهم على اإليرانيين وخرجنـا  

 علـى : أن وصف إشاعة اللّغة الفارسـية بأنّهـا كانـت كـرد فعـل      هي من البحث بنتيجة
في هذا الكتـاب نفسـه إن شـاء اهللا    إنّما هو دعاية مغرضة. وسنبحث بعد هذا  ؛اإلسالم

الرحمن حـول أُسـطورة أن العـرب المسـلمين محواآلثـار العلميـة الفارسـية، ونبحـث         
 بالخصوص حول ماهية كلية جندي شابور إن شاء اهللا تعالى.

وزعم أن دخـول اإلسـالم الـى إيـران يسـاوي       ؛وقد تخطّى بعضهم أكثر من هذا
جميع الخصائص األخالقيـة السـيئة لإليـرانيين اليـوم مـن      وعد  ؛شقاءاً دائماً لإليرانيين

 نتائج غزو العرب إليران ونفوذ اإلسالم بين اإليرانيين!
 ٧٨٧العـدد:  » الفردوسـي «وكنموذج لهذا نذكر هنا قسماًمن مقال جاء في مجلـة  

هجرية شمسية. وقد حاول الكاتب في هذا المقال أن يـرد علـى    ١٣٤٥آبان  ٣تاريخ: 
دعـى السـيد آل أحمـد أن فسـاد هـذا الجيـل       اإذ  )٤٠(سـيد جـالل آل أحمـد   اب الـكت

 ة، ووصف المغترب منهم بقوله:بيالحاضر إنّما هو بإنبهاره بالتقنية الغر
                                                           

 )  كتاب الجغرافيا ـ للسنة الثانية الثانوية.٣٩(
 ) بالفارسية: غرب زدگي: الثقافة الغربية واالغتراب.٤٠(
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ه إن المغترب ال مذهب له! وال عقيدة! ولكنّه ليس فاقداً للعقيدة بكـل شـيء! إنّـ   «
سقط متاع! يطلب رزقه من حيث يطلبه الناس، وكل شيء لـه علـى السـوية! يهمـه أن     
يعبر الجسر ثم ال يبالي أن يبقى هذا الجسر لغيـره أو ال! ال إيمـان لـه وال ديـن ال بـاهللا      
وال بالناس! ال يتقيد بالتطورات االجتماعية وال حتى بال دينية! فقد يذهب الى الجامع 

ب الى ندوة الحزب أو السينما، ولكنّه إنّمـا يقـف فـي كـل مكـان      والمسجد كما يذه
وقفة المتفرج! تماماً كأنّه قد ذهب الى التفرج على لعبة رياضـية للتسـلية! وهـو دائمـاً     

علـى هـامش المجتمـع محتـرزاً مـن       إّال على حذر من الورطـات التكليفيـة، فـال تـراه     
دمعة على صديق، أو حالة توبـة  التكليف، فال يكلف نفسه حتى على وسعها، وحتى ب

لـم يـأنس هـو بالوحـدة أبـداً، فهـو يفـر مـن         حـدة، بـل  افي معبد، أو تفكر في ساعة و
الوحدة إذ هو يستوحش حتى من نفسه! وهو يحضر في كل مكان من دون أن تسـمع  

هو المغترب رجل يطلب الراحة لنفسه، ف ّنإمنه نداءاً أو نقداً أو استثناءاً أو لم أو بِم؟! 
 ».يغتنم الفرصة ـ ال بالمعنى الفلسفي للكلمة...بل هو بشر بال شخصية وال أصالة!..

 ويجيب كاتب المقال في الفردوسي يقول:
...»   هذا الذي وصفته ـ يا آل أحمد ـ هو من القرن األخير فقـط؟! كـالّ! إن هل إن

طـن لـه منـذ    هكذا إنسان وصفته بال عقيدة وال مذهب متملق كذّاب بـال أصـالة وال و  
ئة سنة قد ظهر في هذه البقعة الترابية مـن األرض (إيـران) منـذ    اأكثر من ألف وثالثم

ذلك اليوم األسود المشؤوم الذي صاح فيه حرس قصور مدائن (طيسفون) وهم بفنـاء  
انعقـدت نطفـة هـذا    » جاء الجـن! جـاء الجـن!   «أبواب البلد وقد رأوا العرب قد أقبلوا: 

حظّه فـاغتر بخدعـة العـرب فـي     » فيروزان«خطأ القائد اإليراني الولد من حرام! ومنذ أ
فرهم وكرهم في حرب نهاوند فخسر المعركة ولد هذا الموجود العجيب! ولنا اليـوم  

  ام رجال يتقون! اليطمئنون بغيـرهم بـل يسـيئون الظـن بالنـاس      ـة عـئامنذ ألف وثالثم
ال نقداً وال اسـتثناًء وال لـم وال   فال يفتحون قلوبهم على غيرهم، فال تسمع منهم نداًء و

..بِم.« 
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 وكتب في العدد بعده يقول:
وبعد ألف ونيف من السنين منذ غزو العرب لهـذه األرض...تغيـرت مقاييسـنا    «.. 

األخالقية الروحية والقومية، وتبدلت كيفية هجماتنا وحروبنا ومقاوماتنا الى الضـعف  
حيـث يطلبـه النـاس، والـى أن نكـون بـال       والفشل والهوان، والى أن نطلب رزقنـا مـن   

 ».أصالة ومنافقين...وما أكثر هذه الجرائم التي صارت تغزونا من آثار هذا الغزو
هجرية شمسية،  ١٣٤٧لشهر أُرديبهشت  ٢٣في عددها المرقم هذه المجلّةوكتبت

 تقول:» المثالية في الشعر«في مقال بعنوان: 
كان باهض الثمن  على شعوب وطننا! وأنّهم نحن نعلم أن الغزو العربي إليران «..

حينمــا تقابلــت الحضــارتان الفارســية والعربيــة فشــلوا فــي مقاومــة العــرب! وأن هــذه  
الهزيمــة السياســية جــرت الــى هزيمــة معنويــة أيضــاً!.. إن العــرب كــانوا يســتهزئون    

الفـرس  بالحضارة الفارسية، و كانوا يدعون الفرس بينهم: مـوالي... وكـانوا قـد منعـوا     
التـي كـان الفـرس يشـربونها علـى الغـداء       » البـادة: الخمـرة  «ووصـفت   ؛عن أعيـادهم 

والعشاء شراباً رجساً شيطانياً و حراماً، وأخمدت شعل النيران في معابـدها فـي وطننـا،    
أن الفرس سريعاً ما أخذوا يقاومون هـذا الغـزو وقامـت اُألمـة الفارسـية مـن علـى         إّال 

واتقد ذكاء النبوغ الفارسي اإليراني من كانون نفوس علماء من  رماد المذلّة والشقاء،
أمثــال: أبــي ريحــان البيرونــي والفردوســي والخيــام وابــن المقفّــع ورودكــي ودقيقــي 

 ».والرازي والبيهقي...وهكذا ارتفع الكابوس المظلم
 يقول: )٤١(وكتب السيرجان ملكم (اإلنجليزي) في كتابه

لقد بلغ غضب العـرب أتبـاع النبـي العربـي مـن لجـاج الفـرس فـي الـدفاع عـن           «
ملكهم و مذهبهم بحيث أنّهم حينما ظفروا بهم تعرضوا لكل ما يوجـب قـوة للقوميـة    
الفارسية! فتهدمت كثير من البلدان، واحترقت كثير من معابد النيران، وقُتل كثيـر مـن   

باشرة خدمات تلك المعابد والهياكل، واحترقت كتـب الفضـالء   الموابدة المكلّفين بم
                                                           

 ليزي.) تاريخ إيران ـ للسيرجان ملكم اإلنج٤١(
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سواء كانت في المسـائل الدينيـة أو التـاريخ الفارسـي اإليرانـي أو فـي مطلـق العلـوم         
والمعارف والثقافات والفنون! وقُتل كل من كان عنده من هذه الكتـب، إذ لـم يكـن    

ون أن يعرفوا ما هي تلـك  يعرفون كتاباً سوى القرآن واليريد إذّاكالعرب المتعصبون 
الكتب، فهم كانوا يحسبون الموابدة مجوساً وكتبهم كتبـاً للسـحر. ونحـن نسـتطيع أن     
نقيس حال كتب الفرس على حالها عند الروم واليونان فنعـرف كـم يـاترى بقـى مـن      

 .)٤٢(»تلك الكتب في مملكة كإيران
الحديث، جديد!! إذ أننا ال »! بالمؤرخ«حقاً إن ما يقوله هذا الذي اصطلحوا عليه 

نجده في أي مدرك أو سند تاريخي آخر! فالبد أن نفترض أنّه كـان قـد توصّـل الـى     
سند أو مدرك لم تره العيون ولم تصل إليه األيدي ولم يكن مـن الصـالح أن يفشـوه    

د أن نفترض ذلك، إذ لو لـم نفتـرض هـذا كـان البـد أن نشـكّك فـي        للناس! أجل الب
حسن نيته وكمال صدقه، وهو ذلك المؤرخ العظيم الشأن ـ الذي ال شك أنّه لـم يتلـق    
أي أمر من قبل سفارته أو الوزارة الخارجية البريطانيـة بصـدد تـأليف هـذا الكتـاب ـ        

 وكيف يمكن أن يكون هذا؟!
ما وجده هذا المؤر إّال خ في مصادره وأسانيده التي ال تُرى ـ والتـي ال توجـد   إن 

 في إضبارات الوزارة الخارجية البريطانية ـ هو:
الفرس كانوا يلحون في الدفاع عن ملكهم ودينهم القديم ـ على خالف نإ أّوالً:

جميع المؤرخين ـ ولكنّهم مع ذلك اللّجاج والعناد، ومع ذلك العدد الذي كان يبلـغ ـ     
 وأربعـين مليونـاً مـن النفـوس، ومـع تلـك العـدة العسـكرية القويـة...         ئةاـ مي التّخمينف

انهزموا أمام جماعة من العرب الحفاة بين أربعين الى خمسين ألف رجل، كـانوا أقـل   
عدداً من الجنود الفرس المسلّحين بنسـبة العشـر، وأمـا مـن حيـث العـدة فلـم يكونـوا         

أن العرب لم يكونوا يعرفون عن تلك العدة الحربيـة  معهم طرفي قياس مناسب، و مع 
اإليرانية الشىء الكثير... وعلى هذا فال بد من أن نجعل اللّوم في هذه الهزيمة النكـراء  

                                                           
 .١٣أدب فارسي: ) تاريخ إيران ـ لملكم اإلنجليزي ـ نقالً عن كتاب: مزديسنا و٤٢(
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على حساب مهانة اُألمة الفارسية، بـدالً مـن أن نحسـب السـبب فـي ذلـك كـراهيتهم        
ن واآليديولوجية الجديـدة  لحكومتهم ودينهم ونظمهم الداخلية، وإنجذابهم الى الدي

 باسم اإلسالم.

المدن اإليرانية دمرت تماماً حتـى تسـاوت مـع أكمـات التـراب! فـأين        نإ ثانی اً:
كانت هذه المدن؟ وما هي أسماؤها؟ وما هي المصادر التاريخيـة التـي تـذكر ذلـك؟     

 يجب أن يجيب عن هذه األسئلة السيرجان ملكم!

ارة المعابد قتلوا، وأُحرقت معابـدهم بـالنيران! مـن    الموابدة ومباشري إد إن ثالثاً:
دون أن يبحث السيرجان ملكم فيما كتبه مؤرخون كالمسعودي والمقدسي وغيرهما: 

القرن الرابع الهجري)! وأن أمراء المسلمين أن المعابد كانت باقية الى عهدهم (حوالي
مـنهم المجـوس، فهـذا    كانوا يتعهدون في ميثاق المعاهدة بحفظ معابد أهل الكتاب و

 شيء اليريد السيرجان ملكم أن يبحث حوله!

الكتب العلمية والدينية اإليرانية، والذين كانت هـذه الكتـب عنـدهم،     إن رابعاً:
كانوا جميعاً معرضين للفنـاء والتلف!...وسـنبحث حـول هـذا الموضـوع مفصّـالً فيمـا        

 يأتي إن شاء اهللا تعالى.

كـانوا يسـمون الموابـدة سـحرة ويـرون ان كتـبهم        المسلمين العـرب  نإ خامساً:
 كتب سحر وشعوذة. وهذا أيضاً شيء يجب أن نسمعه من هذا المؤرخ ألول مرة!

 كان هذا هو الحديث عن نظريتين متضادتين حول اإلسالم وإيران.

 واآلن فأي هاتين النظريتين نتقبلّه نحن؟:

ران وغير إيران كانت في جاهليـة  فهل نحن نتقبل تلك النظرية التي تدعي: أن إي
سحيقة، وأن العقائد واألفكار كانت قد تردت الى الحضيض، وأن الحكومات كانت 
قد فسدت الى ما ال نهاية، وأن النظم االجتماعية السائدة ـ إن صح أن يقال  عنها أنّهـا   

لم كـان  كانت نظماً ـ كانت فاسدة جداً، قد فشى فيها الظلم وسـخط النـاس، وأن العـا    
في حاجة الى تحول و تجديد بناء... وأن اإلسالم جاء فأدى رسالته فـي هـذا السـبيل،    
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غير كثيراً من المقاييس، ووضع األغالل التي كانت على األيدي واألرجل واألعناق، 
ةً جديدة في الجسم المحتضر لكثير من اُألمم، ومنها ـاً حيـث روحـونف وأيقظ الهمم،

 إيران.

وجـاء اإلسـالم فسـلبنا كـلّ      ؛تلك النظرية التي تقول: كان لنا كلّ شـيء أن نتقبل 
 شيء!

وقد قلنا فيما مضى أنّه كان من حسن الحظّ أن تاريخ إيران والعالم حـين ظهـور   
اإلسالم تاريخ واضح بين، وأن مطالعة مختصرة في تاريخ إيران والعالم آنـذاك تبـين   

ذا كان يسود إيران من األفكـار والمعتقـدات؟   لنا الوضع بوضوح، ويكفينا أن نرى ما 
وماذا  كان لهذه األفكار والمعتقـدات مـن وزن ومقـدار فـي مقيـاس النظـام الفكـري        
والعقائدي؟ ونرى ماذا كانت هي الـنظم االجتماعيـة والعائليـة واألخالقيـة والسياسـية      

م بـالنظر الـى   في إيران يومذاك؟ ثم نوازن بينها وبين ما يعادلها من الـنظم بعـد اإلسـال   
النصوص التاريخية، ثم نستنتج من ذلك. ونحن نبدأ كالمنا هنا حـول النظـام الفكـري    

 والعقائدي إليران آنذاك فنقول:

 

 النظام الفكري والعقائدي
ونقصد بذلك بيان األفكار والعقائد الدينية العامـة السـائدة بـين عمـوم اإليـرانيين      

ألفكار والعقائد الفلسفية في ذلك العصر فـي  حين ظهور اإلسالم. وال نبحث اآلن في ا
العقائد الدينية عدامدرسة فلسفية ماعهد الساسانيينفي إيران علىإيران وهل أنّه كانت

أو ال، وعلى فرض وجودها ماذا كانت هذه المدرسـة الفكريـة..وذلك ألننـا حتـى لـو      
واقعى للكلمـة فـي   افترضنا وجود مدرسة فلسفية غير دينية ووجود فالسفة بالمعنى الـ 

فإن ذلك لم يكن مما يؤثر في أفكار عموم النـاس. فـنحن مـن أجـل أن      ؛ذلك العصر
 نالحظ األفكار والعقائد العامة يجب علينا أن نالحظ أديان إيران في ذلك الزمان.
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ال شك أن اإلسالم قدم إليران نظاماً فكرياً واعتقادياً جديداً، وقـد طـرح الشـعب    
سبق ـ جميع معتقداته وأفكاره السابقة، ولم يكن هذا القبول واالنتقـال    اإليراني ـ كما 

فورياً، بل تدريجياً، ونرى أن ذلك كان على عهد استقالل الفرس عن العرب بصـورة  
 خاصة.

ويجد هذا البحث طرافته حينما نلتفت الى أن هذا يعنـي مـن ناحيـة: أن لإلسـالم     
غيره أن ينفذ معنوياً في قلوب أُمة مغلوبـة   ميزة خاصة، حيث لم يستطع أي دين آخر

 على أمرها كما تمكن منه اإلسالم.
 يقول غوستاف لوبون بهذا الصدد:

إن الشريعة اإلسالمية أثرت في معتنقيها تأثيراً كبيراً، وقلّما نجد دينـاً آخـر نفـذ    «
إلسـالم  الى قلوب أتباعه كاالسالم، بل قلما نجد ديناً آخر دام حكمه كما دام حكم ا

وقدرته المعنوية، حيث إن القرآن الذي هو األصل فـي اإلسـالم تبـدو آثـار أحكامـه      
 . )٤٣(»وسننه في جميع أفعالهم وعاداتهم العامة والخاصة

ين جميع اُألمـم  من ناحية. ومن ناحية أُخرى: نرى أن الشعب اإليراني يمتازـ بهذا
نر أية أُمة تركت نظامها الفكري السابق ا لمنّإالتي اعتنقت اإلسالم ـ بميزة خاصة هي:  

بالسهولة التي تركته بها اُألمة اإليرانية، ولم تفتح أبواب قلوبها على عقائد هذا الـدين  
 وزي):(د يقول المستشرق المعروفالصددالعظيم،وبهذاوأفكاره بهذا التصميمالجديد
فـإنّهم   ؛إن أعظم اُألمم التي غيرت دينها القديم الى اإلسالم هي اُألمـة اإليرانيـة  «

 . )٤٤(»هم الذين قووا وأيدوا اإلسالم، ال العرب...
ع في ذلك يجب علينا أن نالحظ النظام الفكري الحاكم على المجتم ؛وعلى هذا
والعقائدية، كي يتبين لنا ما هو الذي وبين األنظمة اإلسالمية الفكريةبينهالعهد، ونقيس

 أخذه اإلسالم من إيران من األنظمة الفكرية وما أعطاها؟
                                                           

 .٥٥٢) تاريخ التمدن اإلسالمي والعربي ـ عن الترجمة الفارسية: ٤٣(
 .٣٠٣: ١) عن الترجمة الفارسية: تاريخ أدبيات، مستر براون ٤٤(
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ومن أجل أن نصل الى النظام الفكري والعقائدي لذلك العهد يجب أن نرى ماذا 
 كان في إيران من أديان ومذاهب؟ اك؟ بل ماذاكان الدين الرسمي إليران إذّ

 

 األدیان والمذاھب
اك الدين الزرادشتي فقط على الرغم مما يبدو فـي بـادئ   لم يكن يسود إيران إذّ

أنّه كان معه أديان ألقليات أُخرى كثيرة،  إّال األمر، نعم إنّه كان الدين الرسمي للدولة 
بـوة زرادشـت والمـذاهب    سواء األديان التي كانت تختلف مع الزرادشتية في أصـل ن 

 التي كانت ترى زرادشت نبياً فكانت تُعد فروعاً ومذاهب للزرادشتية.
األوضاع االجتماعية والسياسية  يتردأسبابويرى المرحوم سعيد نفيسي:أن أهم

     عى أنفي إيران على عهد الساسانيين هو عامل االختالفـات الدينيـة والمذهبيـة، ويـد
لظهورهذه المذاهب  مهماً عامالًمله الموابدة الزرادشتيون كانالذي كان يعاإلجحاف

المختلفة من الدين الزرادشتي، وظهور السخط والكراهية للدين أو للمذهب الرسمي 
 ويقول: ؛للدولة

كان لرجال الدين: الموابدة والهرابدة صالحيات مخولة غير محدودة ال سيما «...
موبد) بناًء على المقررات السياسية لذلك العهد لدى الموابدة واألئمة الكبار: (موبدان 

البالط الساساني، وقد كان لهم حق النقض والنسخ والجـرح والتعـديل والتفسـير فـي     
الزواج واإلرث والملكية! وكان كلّما ترسخت الحضارة الساسانية أياألحكام المدنية

ضغطاً وعـدواناً عليـه    يضاف الى قدراتهم و اختياراتهم. وكان شعب إيران كلّما يرى
وينفر من هؤالء أكثر فأكثر، ويحاول أن يطلق كاهله من تحت هذا الحمل الثقيل يبرأ

مما يكرهه ويسخطه. ولهذا ظهر أمام الطريقـة (المزديسـنية) الزرادشـتية التـي كانـت      
والتي كان يقال لها (بهدين) أي: الدين األحسن! الدولة والبالطالطريقة الرسمية لدين

ي الزرادشـتية: إحـداهما: (الزروانيـة) الـذين كـانوا يعتقـدون بـأن        ـيقتان أُخريان فـ طر
أهورامزدا وأهريمن موجودان من موجود أقدم وأعظم يقال لـه: (زروان اكرنـو) أي:   
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الزمان األسبق. والطريقة اُألخرى: (الكيومرثيـة) الـذين كـانوا يعتقـدون بـأن أهـريمن       
نّما وجد هذا حينما شك أهريمن فـي عملـه!. وكـان    ليس له إستقالل في الوجود بل إ

الزرادشتيين المزديسنيين اختالف شديد بحيث كان وبينبين الزروانيين والكيومرثيين
هذا الخالف قد أخذ جانب الحقد والعداء بينهم وحيث كان األجانب يستفيدون مـن  

 هذا الخالف القائم بينهم..
م يكونـوا  ـرى لـ ـرق أُخـ ـس فـ ـشتيين ـ خمـ   اك ـ ما عدا الزراد وكان في إيران إذّ

يختلفون مع الزرداشتيين والزروانيين والكيومرثيين فحسب بـل كـانوا يختلفـون فيمـا     
 بينهم أيضاً:

ر فتح ـى أثـل علـيهود إيران، الذين كانوا قد انطلقوا من سبى باب الفرقة األُولى:
ي جنوبهـا ومغربهـا أي   ى إيران وسـكنوا فـ  ـم الـع منهـاء جمـل، وقد جـوروش لبابـك

خوزستان وأكباتان، وقد زاد عددهم على عهد الساسانيين وتوغلوا داخل إيران حتى 
 تجمع عدد كبير منهم بإصبهان.

نصارى إيران، الذين كـانوا مـن أوائـل عهـد النصـرانية فـي دور        الفرقة الثانی ة:
،  ية في إيـران أيضـاً  ، وهم من سكنة النواحي الغرب األشكانيين قد اعتنقوا دين الرهبان

وقد بنوا ألنفسهم كنائس معتبرة في النواحي الشرقية والغربيـة مـن نهـر الفـرات، وقـد      
اختاروا ألنفسهم طريقة خاصـة تعـرف بــ (النسـطورية). وقـد توغلـوا شـيئاً فشـيئاً فـي          
داخل إيران الى أقصى نواحي الشمال الشرقي إليران مما وراءالنهر وقـد توغلـوا مـن    

 الصين..هناك الى 

للمـيالد، وقـد    ٢٢٨طريقة المانوية، التـي ظهـرت حـوالي عـام      الطریقة الثالثة:
حيث كانت الطريقـة سـاذجة بسـيطة العالئـق      ؛تقدمت في إيران تقدماً سريعاً وكبيراً

لها والعوائق، وكان أكثر سعى المانويين في تزكية النفوس وتطهيرهـا باطنـاً وظـاهراً    
نوية جذبات عرفانية وتجريدية خاصة، وكانت المانويـة  وتصفية األخالق، وكان للما

لذلك أسرع اإليرانيون فـي   ؛أكثر األديان القديمة عناية بالجمال والرفاه معنوياً ومادياً
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اعتناق هذا المذهب، وكان الذين يؤمنون به ذا عقيدة راسخة فيـه بحيـث لـم يسـتطع     
 شديد.الساسانيون اقتالعه مع كل ما عملوه ضدهم من تضييق وت

 ٤٩٧الطريقة المزدكية، التي أُعلن عنها في إيران حوالي عـام   الطریقة الرابعة:
للميالد. وبما أن الذي بلغنا اليوم عـن هـذه الطريقـة إنّمـا هـو مـن طـرق أعـدائها فـال          
نستطيع االعتماد على القول بأنهم كانوا يقولون باإلشـتراكية فـي األمـوال والنسـاء، أو     

خصوصـاً مـنهم   وب المصطلح اإلسـالمي. ومـع أن ملـوك إيـران     حس» إباحيين«كانوا 
وقف منهم موقـف التضـييق والتشـديد، فقـد جمعهـم فـي مكـان واحـد         » أنوشيروان«

فكانوا يعيشون في إيران على تقية » مزدك«فقتلهم عن آخرهم، مع ذلك لم ينته أتباع 
 من دينهم.

من نواحي الشمال الشرقى البوذائية، التي كانت تجاور إيران  الطریقة الخامسة:
إليران وكانت من ناحيـة أُخـرى تجـاور حـدود الصـين، وكـانوا يـدعون فـي إيـران:          
بالبدهيين، هؤالء كانت لهم عدة مراكز للتجمع، ونخص بالـذكر منهـا: باميـان وبلـخ،     

  الشـهير  » نوبهـار «فقد كان لهـم فـي هـذه المـدن معابـد لألصـنام جليلـة. وكـان معبـد          
العهد اإلسالمي بأنّه من معابد النيران والزرادشت ـ من أهـم معابـد    ـ والذي عرف في 

ن اُسرة البرامكة الذين حصلوا في تاريخ إيـران اإلسـالمي   إالبوذيين في هذه البالد. و
» برمكـة «على عهد هارون الرشيد على مناصب راقية، كانت من أعقاب رجل يـدعى  

ء البوذائيون والمانويون الذين كـانوا  لألصنام. وقد كان هؤال» نوبهار«أي متولي معبد 
يســكنون نــواحي الشــمال الشــرقي إليــران حــاربوا العــرب عشــرين عامــاً دفاعــاً عــن   

 . )٤٥(أراضيهم، على خالف سائر اُألمم اإليرانية...

 ثم يقول سعيد نفيسي:
يـة مـن نـواحي الدولـة الشاهنشـاهية اإليرانيـة الساسـانية أرض        وكانت أهـم ناح «

العراق وما بين النهرين، والتي كانت ميداناً للحرب بـين الساسـانيين والرومـان، وكـان     
                                                           

 .٢٣ـ  ٢٠) الجزء الثاني من كتاب: تاريخ اجتماعى إيران ـ بالفارسية: ٤٥(
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أكثر أُمم هذه األراضـي مـن العنصـر السـامى ويتكلمـون باللغـات السـامية وأن أكبـر         
الـى اللّغـة   » األوائل«علوم اليونان  خدمة قدمها هؤالء إليران هي أنّهم كانوا يترجمون

السريانية، وهم الذين أشاعوا الطب والرياضيات والنجوم والفلسفة في إيران، وقد قام 
      ،ريانية قـد شـاعت لـدى الـبالط الساسـانيمن بينهم علماء كثيرون. وكانت لغتهم الس

وصـاً علـى عهـد    بعد أن كانت اللّغة اآلرامية هي اللّغة الرسمية للدولة في إيران وخص
الهخامنشيين. وقد كان هؤالء من حيث الديانة على فرق متعددة لها عقائد خاصة بها، 

» مرقيـون «وأتبـاع  » باردسـان «الـذي يطلـق عليـه اُألوربيـون:     » ابن ديصـان «منهم أتباع 
وفرقة أُخرى هم الـذين يطلـق علـيهم القـرآن     » مارسيون«الذي يطلق عليه اُألوربيون: 

 .)٤٦(»الصابئين«اسم: 
إن الذين بحثوا في األديان والمذاهب فـى إيـران علـى عهـد الساسـانيين ذكـروا       

فقد اشار المحقّق الدانماركي  ؛اكوجود و شيوع هذه المذاهب واألديان في إيران إذّ
المـذاهب التـي    الى هـذه » إيران على عهد الساسانيين«الشهير: كريستن سن في كتابه 

ذكرناها آنفاً، أنّه أشار الى المذاهب واألديان القديمـة فـي إيـران فـي مقدمـة كتابـه،       
» ماني والمانوية«و» : الدين الرسمي للدولةالزرادشتية«كتابه فصوالً بعناوين: فيوأورد

وبحث في هذه األديان بالتفصيل. وفـي  » الثورة المزدكية«و » المسيحيون في إيران«و
المستشرقين وترجمة الدكتورعيسى بهنام بحوث منتأليف جمع» تمدن إيران«ب كتا

 هذا الموضوع.وأمثالها فيالكتب هذهيرجع الىيريد، أنحول الموضوع، وبإمكان من
والجدير بالذكر أنّه مع أن الـدين الزرادشـتي كـان الـدين الرسـمى للدولـة علـى        

نية وأجهزتهـا العظيمـة كانـت تـدافع عـن هـذا       عهد الساسانيين، ومع أن الدولة الساسا
الدين و تؤيده وتحامى عنه بكل قوة وبدون مسامحة، مع ذلك لم يستطع هـذا الـدين   

بحيث لم تكن المسـيحية فقـط تعـد ضـرة قويـة       ؛أن يكتسب لنفسه األكثرية الساحقة
. بل كانت تقدم وانتشارالمسيحية فيحتى اليهودية والبوذية، بل كانتدشتية، بلاللزر

                                                           
 .٢٤: ٢) بالفارسية: تاريخ اجتماعي إيران ٤٦(
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هناك أديان ومذاهب أُخرى تنشأ داخل إيران وفي أوسـاط العنصـر اآلري كالمانويـة    
دم من حيث األتباع وتقليل من أتبـاع  ـي تقـرى أيضاً فـي اُألخـوالمزدكية، وكانت ه

 الزرادشتية.
واإلسالم ـ على طول تاريخ هذه الدولة الذي يبلغ اآلالف من السنين ـ هو الدين   

قتلع علـى  ابحيث  ؛ي استطاع أن يكتسب لنفسه األكثرية الساحقة تدريجياالوحيد الذ
مذاهب ماني ومزدك وبودا من مشرق إيران وأفغانستان، وجعـل   ،ةـثالثمدى قرنين أو

 في أقلّية ضئيلة. الزرادشتيةالمسيحية و اليهودية و
ن أردشـير  إذ كـا  ؛إن الساسانيين كانوا قد بنوا سياستهم المدنية على اُسـس دينيـة  

بابكان الساساني هو من أُسرة دينية بلغـت الـى السـلطان، وحيـث كانـت لـه عواطـف        
دينية من ناحية وكان في سياسته المدنية بحاجة الى أُسس عقائدية جعل يحامى عـن  

فهو الذي أمر بتـدوين الكتـاب    ؛دين زرادشت ويدافع عنه و يحييه ويشيعه بين الناس
وهو الـذي نظـم الجهـاز الـديني الزرادشـتي، وبـه بلـغ        » أُوستا«المقدس للزرادشتيين: 

 رجال الدين الزرادشتي الى قدرة ونفوذ كبيرين يقول الدكتور محمد معين في كتابه:
 ٢٤١ــ  ٢٢٦ولما انقرضت اُألسرة األشكانية، انتقلت السلطة الى أردشير بابكـان ( «

عرش السلطة فـي إيـران    للميالد) رأس اُألسرة الساسانية. ويعد ظهور هذا الملك على
مقدمة في طريق السعادة لهذه اُألمة! فقد وجدت هذه اُألمـة بمسـاعيه سـمعة وشـهرة     

وكـان  » مزديسـنا «خاصة. وقد بنى هذا الملك أُسس سلطته وخلفائه على أساس ديـن  
في » أناهيت«قد ورث هذه العاطفة الدينية، فقد كان ساسان جده األعلى مديراً لمعبد 

فقد أمر بضرب  ؛آبائه كثيراًفي سبيل إحياء دينفقد اهتم وسعىس، ولهذااصطخر فار
صورة معبد النيران على طرف من المسكوكات النقدية شعاراً قومياً! ولقب نفسـه فـي   

أي: المثنـى علـى مـزدا. وقـد لخـص الشـاعر       » مزديسـنا «ما كان يكتـب باسـمه بلقـب    
إليـه المؤرخـون بشـأن تدينـه     الحكيم أبوالقاسـم الفردوسـي الطوسـي كـل مـا نسـب       

 ، فقال: شاهپوروعالقاته السياسية والدينية، في ضمن وصاياه ونصائحه لولده 
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 ادـــة بالعمـــة قائمـــــكخيم     ا أرى ـــة فيمـــن والدولـــالدي
 )٤٧(الدـــود البـحكم بال دين يس     ال الدين دون الحكم يبقى وال 

» افتسـا «الى بالطه، وأمره بتنظيم كتـاب  » تنسر: هيربدان هير بد«وقد دعا أردشير 
 .  )٤٨(»كما يقول دينكرت

 لدكتور معين:ثم يقول ا
فقـد بلـغ الرجـال     ؛كان عهد الساسانيين بصورة عامة عهد إزدهار لدين مزديسنا«

الزرادشت فيه الى قدرة كاملة، بحيث كانوا أحياناً يتحـدون فيمـا بيـنهم ضـد الملـك!      
وكان نفوذ الموابدة في المجتمع الى درجة كانوا يتدخلون حتى في الحياة الشخصية 

ن الالزم أن يكون الفصل البـتّ فـي جميـع اُألمورــ تقريبـاً ـ        للملك والرعية، وكان م
 ».على يد هذه الطبقة الدينية

ثم ينقل عن المستشرق الشهير: كريستن سن المتخصّص في معرفة إيران، قولـه:  
لم يكن نفوذ الموابدة مبنياً على أساس مكانتهم الدينية واألحكام العرفية التي كانت «

كهــا لهــم، وال مقتصــراً علــى تبريــك المواليــد والعــرائس الدولــة قــد وافقــت علــى تر
بل إن إمتالكهم لألراضي ومنابع الثروة التي كانت ترد  ؛والتطهير وقبول القرابين فقط

إليهم من طريق الغرامات الدينيـة واألعشـار والصـدقات والهـدايا، كـان ممـا قـد أيـد         
لزرادشـتي نـوع مـن    و لذلك فقـد كـان لرجـال الـدين ا     ؛في كل شيء ينفوذهم القو

الموابدة كانوا قد شكّلوا دولة دينيـة ضـمن    االستقالل الوسيع بحيث يمكن القول بأن
 .)٤٩(»دولة الساسانيين السياسية

                                                           
 األصل: التعريب للمعرب و )٤٧(

 تو گوئى كه در زير يك چادرند    دـــــدين وملت بيكديگرن چنان

 اىـــنه بى دين بود شهريارى بج   نه بى تخت شاهي، بود دين بپاى 
 .٢ط  ٩) مزديسنا وأدب فارسي:  ٤٨(
: إيران در زمان ساسانيان للمستشرق الشهير كريستن سن، ترجمة  . وانظر٢ط  ١٢و ١١) مزديسنا وأدب فارسي: ٤٩(

 .١٣٨رشيد ياسمي: 
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 دولة الزرادشتیةالدین الرسمي لل
وبما أن الساسـانيين كـانوا قـد بنـوا سياسـة دولـتهم علـى أسـاس دينـي، وأعلنـوا           

لم يكـن   ؛الزرادشتية ديناً رسمياً لدولتهم، وجعلوا لرجال زرادشت قدرات غير عادية
األديان والمذاهب، بل كانوا أحياناًـ وبتأثير من رجـال  السلوك مع أتباع سائرلهم حسن
لون الناس على هذا الدين باإلجبار وبقوة السالح ويلجئونهم الى ترك ـ يحمزرادشت

 أديانهم ومذاهبهم واتّباع دين زرادشت.
 يقول كريستن سن:

كان رجال زرادشت متعصبين كثيراً، فلم يكونـوا يبيحـون لمـواطنيهم أي ديـن     «
دشتية إذلم تكن الزرا ؛أن هذا التعصب كان يبنى على عوامل سياسية إّال سوى دينهم 

ديناً تبشيرياً، ولم تكن لرؤسائه دعوة جميع البشر الى الفالح والنجـاح باتّبـاع ديـنهم،    
أنّه كان لهم دعوى السلطة المطلقة داخل الوطن اُألم، فلـم يكونـوا يطمئنـون الـى      إّال 

أتباع سائر الديانات من مواطنيهم، خصوصاً فيما لو كـان دينـاً لـه فـي سـائر الممالـك       
 .)٥٠(»أتباع وعظمة

 ويقول سعيد نفيسي:
هو أنّه لـم يكـن    ؛إن من أهم أسباب إختالل أوضاع إيران على عهد الساسانيين«

جميع اإليرانيين قبل حكم هذه اُألسرة من أتباع دين زرادشـت، وإنّمـا أخـذ أردشـير     
والسبل، وذلك ألنه قد وصل الى الحكم بمعونـة   بابكان ينشر هذا الدين بكل الوسائل

وبمــا أن عــرش  ؛رجــال الــدين الزرادشــتيين وكــان هــو ابــن أحــد موابــدتهم (موبــد) 
فقـد وجـد هـؤالء فـي      ؛الساسانيين كان قد اسس على تأييد من الموابدة من أول يوم

تفوقوا حتـى  إيران نفوذاً قوياً حتى إنّهم أصبحوا أقوى الطبقات في إيران إطالقاً، بأن 
على الملوك أنفسهم، بحيث لو لم ينتخبوا هم رجالً ممـن يسـتحق الملـك بعـد مـوت      
الملك فيلبسوه التاج لم يكن يبلغ الملك حتى ولو كان وليـاً للعهـد والعـرش! ولـذلك     
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نرى أن أردشير بابكان هو الملك الوحيد من هذه اُألسرة الذي استطاع أن يجعل ابنـه  
د، ولم يكن لغيره من أُسرته اختيار ولي للعهـد ولـم يكـن لهـم ولـى      ولياً للعه شاهپور

لحكمـه لـم يكـن    » موبد الموابـدة «معين للعرش من بعدهم، وذلك ألنّه ان لم يخضع 
موبـد  «يبلغ الحكم أبداً، فكان جميع الملوك فـي هـذا العهـد الساسـاني ممـن نصّـبهم       

الموبد األكبر فيتهم بالسـوء!  ومن لم يكن يخضع منهم لحكمه كان يخالفه » الموابدة
كما اتفق هذا ليزدجرد الثاني حيث لم يخضع لحكم الموابدة بقتـل المسـيحيين ولـم    

أي: األثيم، حتى اضطر بعد ثمان سـنين  » بزهكار= بزهكر«يضيق عليهم، فلقبوه بلقب 
 .)٥١(»من حكمه الى أن يسيء السلوك مع النصارى كما كان يفعل آباؤه وأجداده

 ويقول أيضاً:
كان الساسانيون قد اتخذوا سياسة العنف مع النصارى في والية أرمنستان، التـي  «

كانت من الواليات اإليرانية بال منازع، سواء فـي العهـد الهخامنشـي أو األشـكاني أو     
دة مـن الزمـان.   الساساني، وكان أبناء الملوك األشكانيين قـد حكمـوا تلـك الواليـة مـ     

وأصبح الساسانيون يحاولون نشر الزرادشتية هناك بقوة السـيف والسـالح! وكـان مـن     
ــة     ــادهم وقــاوموا الدول نتيجــة خــوض الساســانيين فــي دمــاء هــؤالء أن لجــوا فــي عن
المركزية فأصروا والحوا على ما كانوا يعبدون من األوثان بضعة قرون! ثـم قـرروا أن   

ميالدية، واختاروا ألنفسهم طريقة خاصة في  ٣٠٢حوالي سنة يعتنقوا الدين المسيحي
  وكـان مـن نتيجـة هـذا االخـتالف الـديني        ؛المسيحية عرفت باسم: الكنيسـة األرمنيـة  

  ت الحـروب بـين إيـران والـروم     ـة أن دامـ ـران والحكومـة المركزيـ  ـان إيـن أرمنستـبي
ب في تضعيف إيران أمـام  نزاعاً على هذه الوالية. ولم يؤثر هذا الخالف وهذه الحرو

اإلمبراطورية البيزنطية ورومـا الصـغرى أو الغربيـة والشـرقية فقـط، بـل يسـرت سـبيل         
 .)٥٢(»الظفر لسائر األجانب ـ ومنهم العرب ـ على إيران
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 ويقول أيضاً:
بقيـت  » نقش رجب وسر مشهد ولعبة زرادشـت «ن أيدينا اليوم ثالث كتائب: بي«

األول، يتبـين لنـا فيهـا     شـاهپور علـى عهـد   » كريتـر= موبـد الموابـدة   «بأيدينا من آثـار  
 .)١(»جزئيات ما أقدم عليه بقوة السالح لنشر الزرادشتية في مختلف نواحي البالد

شـرحاً عـن هـذه الكتيبـة     » التمدن اإليراني«ونرى في الفصل الخامس من كتاب 
 يقول:
ميالدية في موضـع: نقـش    ١٩٣٩سنة  )٢(ظفرت هيئة الحفريات الشرقية الشيكية«

رستم، قرب مركـز تخـت جمشـيد، الـى السـر مـن البنـاء المسـمى: كعبـة زرادشـت،           
كيـف أنّـه تـدرج الـى الرئاسـة      » الموبـد = كريتـر  «ح فيهـا  ظفرت بكتيبة طويلـة يشـر  

ميالدية. وتحكي إحـدى هـذه    ٢٩٣حتى عام   ٢٤٢الروحية الزرادشتية ابتداء من عام 
 )٣(الكتائب كيف أن هذا الموبد أخرج من إيران عدداً من المبشرين لالديان األجنبيـة 

البـوذيين، والبراهمـا   » السـمنا «كـاليهود و  ؛ي بقـائهم حينما لم ير الصالح فـ  )٣(األجنبية
ــ والزنادقـة ـ أي     ـ كما نحتملالهنود» الموكتكا«والمسيحيين الناصريين (النصارى) و

 .)٤(»أتباع ماني
كان على سياسة واحدة من حيث المضايقات  وال نقول قطعاً بأن العهد الساساني

كما لم تكن قدرة رجال الدين الزرادشـت دائمـاً علـى شـاكلة واحـدة، ولـم        ؛الدينية
األول ويزدجــرد األول  شــاهپورإذ كــان ل ؛يكــن ملــوك إيــران دائمــاً تحــت نفــوذهم 

وأنوشيروان ـ وعلى األقـل فـي قسـم مـن سياسـتهم ـ سـيرة متحـررة نسـيباً عـن هـذه              
 ايقات على أتباع سائر األديان و المذاهب في إيران.المض
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الوضع الديني «يقول هؤالء المستشرقون في الفصل الخاص الذي عقدوه بعنوان 
» الموبـد = كريتـر  «بعد ما نقلوا موضـوع كتيبـة   » في غربي إيران على عهد الساسانيين

 والمضايقات التي كانت تُرتكب على عهده، يقولون:
ور، پتنقل عن كتيبة تُنسب الى شاه» اليزه واردابت«أن خرى نرىومن ناحية أُ«...

أمر فيها بحرية المغان واليهود والمانويين وأتباع كافة األديـان والمـذاهب فـي جميـع     
نواحي إيران، وأن ال يضايقوهم فـي أداء مراسـيمهم الدينيـة. وهـذه الكتيبـة (الكتيبـة       

ور الثاني پت الدينية في إيران على عهد شاهاُألولى) كتيبة الحرية التي أعطيت لألقليا
ميالدية. والمرسوم الثاني أيضـاً فـي حريـة األديـان والمـذاهب،       ٢٩٣و ٢٢٧بين سنى 

 .)١(م)٢٧٣ـ ٢٤٢ور األول (پوينسب االعتزاز به الى شاه
اع النصـارى فـي   وحينما يشرح كريستن سن في الفصل السادس من كتابـه أوضـ  

 اك:إيران، يقول عن الوضع العام لهم إذّ

من أجل أن يتضـح لنـا نـوع العالقـة بـين المسـيحية وديانـة إيـران الرسـمية فـي           «
إذ يقـول: كانـت المسـيحية علـى     » زاخو«القرنين الرابع والخامس ننقل هنا كالماً عن 

ن بعـض فـرق   عهد الساسانيين حرة حتى في أشـد أدوار التعـذيب والتعـدي، وإن كـا    
المسيحية يقع موقع األذى من لدن عمـال بعـض المـدن والقـرى اإليرانيـة. وقـد قـرر        

 ٤١٠المسيحيون أُصول ديانتهم في المجالس التي عقدوها في عاصمة إيران بين سنة 
» ماروثـا «م بحضـور رجلـين ممثلـين عـن اإلمبراطوريـة البيزنطيـة: أحـدهما         ٤٢٠الـى  

خطبه ومواعظه » افرعت«أُسقف آميدا. وقد كتب »سآكا«أُسقف ميافارقين، واآلخر 
الثاني بالنسبة الى المسـيحيين،   شاهپورفي أشد أيام الظلم الذي كان يجري على عهد 

ومع ذلك ال نرى في هذه الرسائل أثراً يحكي لنا عـن عـدم إجـرائهم لمراسـم ديـنهم      
الى علمـاء   وجهاًفي ذلك العهد بصورة عادية و من دون موانع. نعم إن الضغط كان متّ
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أنّه لم يقل قائل أن ملوك إيران عذبوا عامة المسيحيين أو أجبـروهم   إّال دين المسيح، 
ران أو الـروم كـانوا   ـي إيـ ـواء فـ ـعلى االرتداد عن دينهم. والظـاهر أن المسـيحيين سـ   

يتبعون في عالقاتهم الحقوقية فيما بينهم القوانين السريانية والرومية مـع تعـديل علـى    
عــرف المحلّــي العــام. وكــان باســتطاعة المســيحيين العــيش تحــت قيــادة األســاقفة   ال

 . )١(»نادراً إّال والجاثليق بسالم غالباً، ولم تكن نصيبهم المذابح العامة 
 إن الدين المسيحي كان حراً بصفته أقلّيـة دينيـة، ومـع ذلـك يتكـرر فـي التـاريخ       

ة مختلفة، والظـاهر أن أكثـر هـذا األذى كانـت لـه      يذكر األذى عليهم في فواصل زمن
وذلك حيث أن هذه األقليـة المسـيحية اإليرانيـة كانـت تأخـذ جانـب        ؛جذور سياسية

أصحاب مذهبهم الرومان في الحروب اإليرانيـة الرومانيـة، ولهـذا فهـم كـانوا يقعـون       
 بذلك موقع الغضب من قبل سالطين إيران.

 يقول كريستن سن بشأن يزدجرد األول:
إن السالم الذي كان يتظاهر به يزدجرد األول في عالقاته مـع المسـيحيين كـان    «

إذ هـو بتحكيمـه الصـلح بـين إيـران والـروم كـان         ؛ناتجاً عن أسباب سياسية بالريـب 
بإمكانه أن يبذل مساعيه في سبيل تحكيم قدرته وسلطته ولكن نضيف نحن الى هـذه  

رورة السياسـية القــول بـأن يزدجـرد كــان بطبعـه يميـل الــى التسـامح فـي اُألمــور        الضـ 
 .)٢(»الدينية

 ويقول في شأن أنوشيروان:
ي يجـد طريقـاً يـتخلص بـه مـن      ـت كـ ـن الزرادشـ ـع الروحانييـرو مـواتّحد خس«

روحـانيين وال طبقـة األشـراف ترجـع فـي      المزدكية. ولكنّه مع ذلك لم تكـن طبقـة ال  
عهده الى ما كانت عليه من القدرة السابقة. ال شـك أن خسـرو األول كـان زرادشـتياً،     

أنّه كان يمتاز عن سائر الملوك الساسانيين بأنّه لم يكن له جمود في أُمور دينه وال  إّال 
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لمـدارس الفلسـفية   تعصب، وكان يتسع مذاقه بالنسـبة الـى سـائر العقائـد المختلفـة وا     
أيضاً، وكان يستخدم المسيحيين في المؤسسات العامة النفع، ولم يكـن يـدخل علـى    

 .)١(»نفسه الشك في أمره هذا
 الدین المسیحي

اناً، ومقاومـة  ـيه أحيـ ـــ إيـران، والضـغط عل  المسـيحي فـي  إن مسألة ظهـور الـدين  
 لاـى مـ ـى البالط وحتـى علـإيران الى حد التأثير حتالمسيحيين ونفوذ هذا الدين في 

ي أواخر عهدهم، وحتى اعتنقه كثير مـن البيوتـات   ـن فـإليه بعض السالطين الساسانيي
األفئدة وتستدر العبرة،  يلة والعريقة...لهي قصص من التاريخ تستهويالزرادشتية األص

اإليرانيين آنـذاك،  وهي في الوقت نفسه عالمة على ضعف دين زرادشت في أوساط 
 على رغم قدرة رجاله في إيران.

بحيث نستطيع القول بأنّه لو لم يـأت اإلسـالم الـى إيـران لكانـت المسـيحية تعـم        
جميع نواحي هذا البلد، ولكان ديـن زرادشـت يـتحطم علـى يـد المسـيحية، كمـا أن        

تُعدان منـاوئين  ديني المانوية و المزدكية اللتين كانتا قد ظهرتا في أوساط إيران كانتا 
شديدين لدين زرادشت ولهذا فالزرادشتية كانوا يضـمرون لـه حقـداً شـديداً، ولهـذا      

ن ـر مـ ـن أكثـ ـتى المسيحييـ ـأيضاً كـان الزرادشـتية يعـادون المانويـة والمزدكيـة وحـ      
المسلمين، وكثيراً ما نرى في التاريخ أن الزرادشتيين وال سيما رجال دينهم يساعدون 

المانويين والمزدكيين. ومن ناحية أُخرى نرى أن المسيحيين في إيران المسلمين على 
كانوا يفضّلون المسلمين على الزرادشتية، وذلك على أثر األذى والمذابح العامة التـي  

 ور الثاني).پكانوا قد رأوها من قبل الزرادشتيين (على عهد شاه
سـن   فقد كتب كريسـتن  ؛إن نفوذ المسيحية الى إيران وانتشارها فيها كان طبيعياً

حينمـا اسـتخلف أُسـرة الساسـانيين بعـد      «سبب ظهور المسيحية في إيـران يقـول:    عن
  (فـي آسـيا الصـغرى   » الرها«األشكانيين، كان للمسيحيين مركز تبشيري مهم في بلدة 

                                                           
 .٤٤٧:  ) المصدر السابق١(



       ١٨٧  - معطيات اإلسالم إليران :الثانيوإيران/ القسم   اإلسالم                                          

قامت بين إيران والروم أسكنت الدولة اإليرانية )...وفي الحروب الكبرى التيـتركية ـ
ران حينمـا يجهـزون   ـالنواحي البعيدة عن إيران المركزي، وكان ملوك إيـ أسراها في 

م في منصرفهم من هناك أهـل  ــاناً يرحلون معهــجيوشهم الى سورية (أو تركية) أحي
و حيث كان  ؛المدينة أو قرية أو ناحية بكاملها من محلهم الى إحدى النقاط الداخلية

ن كانــت المســيحية تتغلغــل بهــم فــي القســم األعظــم مــن هــؤالء المهجــرين مســيحيي
 .)١(»مختلف نواحي إيران

 ويقول جمع من المستشرقين:
أيدي اآلراميين الذين كانوا يقيمون علىإيرانوالحقيقة إن المسيحية إنّما دخلت«

(الرهاــ ادس) أو  » أورفة«بسورية، أو المبشرين الذين أتوا الى إيران عن طريق مدينة 
اُألولى ـ الميالديـة ـ       المائةعلى أيدي أسرى الحروب. وكان يعيش في (أربيل) منذ 

 ١٤٨جماعات من المسيحيين، ونرى اليوم في (كركوك) الحالي آثاراً لهم تعود الـى  
م. ونحن وإن لم نجد للمسيحية في هذه الفترة من السنين آثاراً وأجهزة رسمية  ١٩١ـ 

أنّها كانت قد لفتت الى نفسها أنظار كثير مـن الفـرس، ونخـص بالـذكر      إّال ران في إي
 .)٢(»منهم (ماني)

 يقولون :» دين المسيح في إيران على عهد الساسانيين«وكتبوا تحت عنوان: 
. وكانـت  كانت الروم البيزنطية مسيحية من اإلمبراطور والبالط الى عموم الناس«

الدولة في إيران منذ بدء العهد الساساني تحمى وتـدافع وتـدعو الـى ديـن زرادشـت      
باإلضافة الى أن القدرة كانت في الواقع بأيدي هؤالء الزرادشـتيين، وأن عـدم وجـود    

 ؛مظاهر التعصب في إيران بالنسبة الى المسيحيين لم يكن من بـدء ظهـور هـذا الـدين    
إذ  ؛الثـاني فـي غايـة الشـدة والضـيق      شاهپورن على عهد بل كان وضع هؤالء في إيرا

اك عدواً سياسياً لقسطنطين...لقد وقع المسيحيون في أوائل أمرهم في إذّ شاهپوركان 
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إذ كـانوا يقتلـون امـا مـن دون أيـة محاكمـة أو بعـد محاكمـة          ؛إيران في أشـد األذى 
أنـواع التعـذيب    قصيرة، أو يعـذبون بطـرق فـي غايـة الشـدة، وقـد وصـل إلينـا شـرح         

للمسيحيين في إيران باللغة السريانية (السورية = الشامية) ونرى من خالله كيف كـان  
هؤالء المسيحيون ـ الذين ال نعلم نحن اليوم أسـماءهم ـ يقتلـون وهـم علـى شـجاعة         

دركت الجهات الرسمية فـي إيـران أن   اواقتدار على االستقامة في دينهم. وسرعان ما 
ين ليسوا من الخونة من أتباع المناطق الخارجية أو الفرعية، بل هم من هؤالء المسيحي

دشـت  ااإليرانيين الحقيقيين الذين كانوا فيما سـبق يعـدون مـن خـواص المـؤمنين بزر     
والمنتصرين له، وأن البعض منهم كان من ذوي الشخصيات السامية والشهيرة التي لم 

هـم كـانوا ثـابتين علـى عقيـدتهم. ومنـذ       أنّ إّال اك في قوميتهم وطنيـتهم،  يكن يشك إذّ
ذلك الحين قـررت القـوى العسـكرية العنايـة بهدايـة الضـالين والمنحـرفين بـدالً مـن          

من هذه الطريقـة أيضـاً أيـة نتيجـة مفيدة...وبعـد       أنّها لم تستفد إّال تأديبهم وتعذيبهم، 
ن إليه ويعتمـد  أربعين عاماً من األذى والعذاب وجدت المسيحية في إيران موقعاً يرك

عليه ويعتد به...وحينما انتهت أيام العـذاب بسـبب هجمـات الهياطلـة والهيـونيين فـي       
المشرق، توصلت المسيحية في إيران الى إيجاد األجهزة الرسـمية لنفسـها واكتسـاب    
المواقف الثابتة، وتوصل المسيحيون في إيران بصورة سريعة الى حياة معنوية وثقافية 

لغ منهم ذلك العذاب الذي وقـع علـيهم فـي القـرن الخـامس بسـبب       قوية بحيث لم يب
يزدجرد الثاني وبهرام الخامس أي مبلغ ولم يكسـر بهـم أي شـيء. وفـي هـذه الفتـرة       
نجد من (طيسفون = سلوقية) ونصيبين مكاتب دينية روحانية كـألمع مدرسـة شـرقية،    

الديانـة المسـيحية    و بعث تأسيس الصوامع على تربية عدد كثير من المعلمين ُألصول
في تلك الصوامع، وصارت هـذه سـنة وسـيرة دائمـة حتـى اليـوم. إن الحيـاة الواقعيـة         

 .)١(»اكللمسيحيين في إيران تظهر لنا بوضوح من خالل نتائج تبشيرهم في إيران إذّ

                                                           
 .٢١٨ـ ٢١٦) بالفارسية: تمدن إيراني: ١(
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حيـاة المسـيحية فـي ذلـك العصـر والـى قـدرة        إلى  )١(ثم يشير كاتب هذا المقال
اك، ثم إلى اإلنكسار والهزيمة التي أصـابت المسـيحية فـي المشـرق     التَبشير لديهم إذّ

 من قبل اإلسالم والمسلمين...فيقول:

أُسـتاذ كليـة   » ژ. دويليمـه «بنظرة سريعة الى الخارطة التي نشرها مؤخراً الدكتور «
يتضح لنا: كيف كـان   ؛تعابه المفيدةاره من نتائج ضمن ما نش» نولوز«الحقوق بجامعة 

المبشرون يخرجون من والية كلدة الى مدن البحـر األبـيض المتوسـط وبحـر الصـين      
والهند الجنوبية وتبت والمغول، وكيف أنّهم أدخلوا الكثير من أهل هذه المناطق فـي  

ية الرحالـة التـي   دين المسيح. ولم يكن هذا التبشير بين الدول بل بين اُألمم الصـحراو 
كانت كل يوم بمكان. وهكذا بقيت المسيحية فـي هـذه المنـاطق النائيـة الـى مـا بعـد        
القرن الثالث عشر الميالدي، وقد رأوا وجود أتباع المسيح فـي هـذه المنـاطق مبشـرو     

ولو. پفرانسيسكن من قبيل: ژان دو بالن كارپن، وروبـرك، ورحالـة مـن قبيـل: مـاركو     
تباعاً وهواة بين رؤساء طوائف المغول الرحـل الـذين   أطوري وقد وجد المذهب النس
ثر انتصاراتهم الى جهة المغرب وكـانوا متـرددين فـي اختيـار     أكانوا قد توجهوا على 

واحد من األديان المختلفة التي وجدوها في طريقهم من البوذية والمانوية واإلسـالم،  
أن  إّال لمـذاهب آنـذاك،   وقد كـاد هـذا المـذهب النسـطوري أن يتغلـب علـى سـائر ا       

 .)٢(»دخول المغول في دين اإلسالم شكّل هزيمة نكراء للمسيحية في هذه النواحي
رويـز أكثـر مـن أي    پوقد كادت المسيحية أن تنتصر في إيران على عهد خسـرو  

ين أقحاحـاً.  إيـراني  إّال قرباء الملـك الـذين لـم يكونـوا     اوقد تنصّر كثير من  ؛وقت آخر
موريكيـوس قيصـر    يونعلم أن خسرو برويز اضطر الى أن يلتجىء إلـى حصـمه القـو   

رويـز فنصـره   پالروم، على أثر ثورة القائد اإليراني الشـهير: بهـرام جـوبين، واستنصـره     

                                                           
 .)پ.ژ. دومناشة() ١(
 ) بالفارسية: تمدن إيراني.٢(
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قيصر حتى أعاده الى عاصمته... فيقال: إنّه كان قـد مـال الـى المسـيحية منـذ أن كـان       
 هناك..

 ن:ويقول كريستن س
إذ كـان   ؛ميالديـة  ٥٨١رويز الذي اتفق عـام  پولم يفرح الموابدة برجوع خسرو «

ي فيـه هـذا   الً إلى خرافات وأوهام النصارى، والذي كان يقوـيحمل معه من الروم مي
والتـي أصــبحت ملكــة الـبالط اإليرانــي فيمــا   » شــيرين«الميـل امــرأة مسـيحية تســمى   

 .)١(»بعد
رويز كـان قـد تـرك ديـن زرادشـت واعتنـق ديـن        پوقد ادعى البعض: أن خسرو 

 أن كريستن سن يقول: إّال  ؛النصارى رسمياً
رويـز كـان قـد اعتنـق     پمن أن خسـرو  »: اوتيكيوس«إن من المحقّق أن ما يقوله «

الودية مع القيصر موريكيوس الـذي كـان    أن عالقاته الطيبة إّال  ؛النصرانية، ال أصل له
وغرامـه بحبيبتـه   » ماريـا «قد نصره السترجاع عرشه، وزواجه بالملكة الرومية المسماة 

جعلته ينظر الى رعاياه المسيحيين بنظر الرحمة والعطف. وأما هـو  » شيرين«المسيحية 
دشـتية  فمن الممكن أنّه كان قد أضاف بعض خرافـات المسـيحيين إلـى أوهامـه الزرا    

 .)٢(»السابقة...
ثــم يــذكر كريســتن: نفــوذ فــرقتين مــن النصــارى لــدى الــبالط همــا: اليعقوبيــة   
والنســطورية، ويــذكر بعــض تجــاذب هــاتين الفــرقتين، ويــذكر تنصّــر بعــض القــواد  

)، الذي غسله النسطوريون غسل التعميد وسـموه  پشنسگاإليرانيين من قبيل: (مهران 
 يوركيس، وآخرين من هذا القبيل...گ: باسم

 ويقول:
دين المسيح ذهب الى الصحراء ليتعلم حقـائق الـدين    پشنسگلما اعتنق مهران «

الجديد من الرهبان، وسأل أُخته يوماً: ماذا كـانوا يقولـون بشـأني فـي الـبالط بعـد أن       
                                                           

 .٤٤٦سانيان، ترجمة رشيد ياسمي: ) بالفارسية: إيران در زمان سا١(
 .٥١٠) المصدر السابق: ٢(
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قـال: لقـد   وال تخف، إن الملك حينما سمع بـك   ايتأصبحت مسيحياً؟ فأجابته أُخته: 
الى جهنم! ثم لم يقل أي شيء، فأت إليه لعلّه يرد عليـك أمالكـك...    پشنسگأسرع 

والقاها بعد مدة وقد تزوجت بأحد األشراف، فتقدم إليهـا ودعـا لهـا وعظّـم، فقامـت      
إليه أُخته من مسندها بكـل حنـان ومـدت يـدها وقالـت وهـي تضـحك: بشـراك: لقـد          

 .)١(»تنصّرت أنا أيضاً
 وعلم مما ذكرنا الى اآلن:

طراد في إيران الزرادشتي بصـورة طبيعيـة،   االمسيحية كانت في تقدم و نإ  أّوالً:
 ولو كانت الحالة باقية كما كانت لكانت المسيحية خطراً كبيراً على الزرادشتية.

دشـتية، أي أن المبشـرين   نّه كان للمسيحية تبشير عالمى على خالف الزراإ ثانیاً:
النصارى لم يكونوا يعرفون حدوداً لدينهم، ولذلك فقد كـانوا يسـعون جاهـدين فـي     

 نشر المسيحية في إيران وغير إيران، وكانوا قد توفقوا في هذا السبيل كثيراً.

ن اإلسالم لما قـدم الـى إيـران هـزم المسـيحية المنتصـرة أكثـر ممـا هـزم          إ ثالثاً:
كسرة، وأنه لوال دخول اإلسالم لكانـت المسـيحية تسـري الـى الشـرق      الزرادشتية المن

كله، وأن الذي منع من انتشار المسيحية في المشرق األدنى واألقصى إنّما هو معنويـة  
 اإلسالم العالية.

إن البابوات النصارى كانوا يتألمون من انتشار اإلسالم في إيران أكثر مـن رجـال   
 ون بالغبن والغبطة أكثر من هؤالء.إذ كان النصارى يحس ؛زرادشت

غير نزيه استخدم البابا يمنح الجوائز والمداليات لكاتبأن جنابولهذا أيضاً نرى
هـذا   )٢(ويقدره ويشكره على ذلك» إيران«القلم ليتهجم ما استطاع على اإلسالم باسم 

 وقد مضى على ذلك العهد أربعة عشر قرناً من الزمان!
 

                                                           
 .٥١٣ـ  ٥١٢زمان ساسانيان: ) إيران در ١(
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 دین ماني
إن دين ماني أحد األديان التي كانت حية نابضة على عهد الساسـانيين. والكـالم   
حول العقائد واآلداب المانوية كثير، ونحن نعرف بالشك أن دين ماني معقّد ومـبطّن  

عبارة عـن عناصـر دينيـة زرادشـتية      سواء بالنظر الى العقائد والمناسك. والمعروف أنّه
ومسيحية وبوذية باإلضافة الى بدع من نفسه. يقول السيد حسن تقـي زادة فـي خطابـه    

 »:ندوة التعرف على إيران«التحقيقى الذي أورده في 
وقد مال جمع من المحققين الى القول بأنّه كان لبعض العقائد اإليرانية القديمـة  «

ة والمبتدعـة مـن   ـر الرسميـ ـرق والفـرق اُألخـرى غيـ   ـض الطـة وبعـما الزروانيـوال سي
الزرادشتية، فـي أواخـر عهـد األشـكانيين وأوائـل الساسـانيين، أثـر كبيـر فـي العقائـد           

شبهاً ظاهراً نشـأ مـن أن مـاني كـان يقتـبس       إّال المانوية... وعلم بالتحقيق أن هذا ليس 
عقائده وتعاليمـه فـي قوالـب    مصطلحات اُألمم التي كان يريد نشر دعوته فيها فيصب 

تلك المصطلحات المعروفة لـديهم. واهـتم بعـد ذلـك جمـع مـن المحققـين بالعقائـد         
المسيحية الموجودة بين عقائده وتحقّق أن مـاني كـان مطلعـاً علـى الـدين المسـيحي       

أنّه لم يطلع  علـى المـذهب    إّال أكثر من سائر األديان والمعتقدات اإليرانية والهندية، 
التي كانـت خليطـة بالفلسـفة الشـرقية     » نوسيةگال«للمسيحية بل على الطريقة الرسمي 

متأثرة بالفلسفة اليونانية اإلشراقية المتداولة في (سورية ومابين النهرين) بعد إسـكندر  
والتي كانت تختلف عن الفلسفة القديمة واألصيلة اليونانية، والتـي كانـت قـد نشـأت     

ــل   ــا قب ــلة بم ــرون المتص ــي الق ــاك ف ــفة   هن ــيما فلس ــيح، وال س ــيالد المس ــون«م » مرقي
 .)١(»ذين كانت لهما عقائد ثنوية أيضاًنوسيين والّگال» بارديصان«و

 ويقول السيد تقي زادة أيضاً:
بالنسبة الى عقائـد المحققـين فـي أُصـول ديـن مـاني ينبغـي أن يقـال بنـاًء علـى           «

أن ماني وإن كان قد أخـذ أفكـاراً مـن جميـع األديـان والمـذاهب       التحقيق الصحيح: 

                                                           
 .٢٩ـ ٢٨) بالفارسية: ماني ودين او:  ١(
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المعروفة لديه قليالً أو كثيراً (فمن البوذيـة قلـيالً، ومـن الزرادشـتية والزروانيـة أكثـر،       
نوسـية أكثـر مـن الجميـع وال سـيما مـن       گومن المسيحية أكثر منهما) ومن الطريقـة ال 

بل إن اُسـس وروح   ؛قتباسات فحسبااً من أن دينه لم يكن تركيب إّال فلسفة مرقيون...
الدين كان من نفسه وأن مؤسس هذا البناء العجيب كان هو ال غيـر، وأن ألـوان سـائر    
األديان المعروفة آنذاك إنّما كانت عوارض، وعمدة القصد منها التسـهيل لنشـر دينـه    

 .)١(»النصرانيةفي سائر البلدان والمدن وبين اُألمم واألقوام الهندية والزرادشتية و
وسنشـرح   ؛ماني وأياً ما كان نفس مانى فال يهمنا اآلندينومهما كانت محتويات

قسماً من عقائد وآداب وشرائع ماني في الفصول الالحقة التي نبحث فيها في الثنويـة  
ن، وأنّه كم وغيرها...والذي يهمنا اآلن هو وضع دين ماني عند ظهور اإلسالم في إيرا

كان عدد أتباعه آنذاك وكيف كان نفوذه ومعناه؟ وهل كان في إطراد وتقدم أم فـي  
 سبيل الزوال؟

والمقطوع به: أن هذا الدين كان ذا دعـوة عالميـة، وأن مـاني كـان مـدعياً للنبـوة       
وأنّه آخر األنبياء ودينه أكمل األديـان! وأنّـه كـان للمانويـة بعـده دعـاة مهـرة بحيـث         

عت أن تعبر حدود إيران ـ خالفـاً للزرادشـتية ـ فتشـمل أُناسـاً  كثيـراً مـن مـدن          استطا
أُخرى. وقد بقيت المانوية على الرغم من الضغط والضيق الذي القته من قبـل رجـال   
زرادشت حتى ظهور اإلسالم، وقد أبدى المانويون أمام المسلمين مقاومـة أكثـر مـن    

عـد العهـد اإلسـالمي الـى قـرون عديـدة، ثـم        مقاومة الزرادشتيين، وكانوا موجودين ب
 انقرضوا بعد ذلك.

إن ظهور ماني كـان فـي أوائـل العهـد الساسـاني. وكانـت والدة مـانى فيمـا بـين          
النهرين ولكنّه من أصل إيراني. وكان ماني قد أدرك عهد أردشـير رأس الساسـانيين،   

 شـاهپور دشير. ويقـال: إن  األول ابن أر شاهپوروالظاهر أن ادعاءه للنبوة كان في عهد 
كان قد تأثر بدعوته وتردد في لحظة ما أن يجعل دين مـاني الـدين الرسـمي للدولـة،     
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ويقال: إن أتباع دين ماني كانوا باقين حتى القرن السـابع   )١(ولكنّه ندم من هذه الفكرة
وره حتى انقراضه ألف عام ـن ظهـد طاول مـي قـن مانـون ديـيكالهجري. وعلى هذا 

 تقريباً.
يقول السيد  ؛ولقدحظى دين ماني في أول أمره باستقبال وانتشار سريع بين الناس

 تقي زادة:
إن لتاريخ المانويين ودعاتهم وأتباعهم حتى حملة المغول قصصا كثيرة، ويبـين  «

ميالديـة أي بعـد وفـاة مـاني      ٣٠٠ن، حتى أنّه في عام فصولها التقدم السريع لهذا الدي
بربع قرن كان قد تقدم دينه الى أراضي سوريا ومصـر وإفريقيـا الشـمالية الـى أسـبانيا      

 . )٢(»وگال...
 ويقول أيضاً:

»          هـوئن  «كان لـدين مـاني أتبـاع كثيـرون فـي طغارسـتان ومـرو وبلـخ، حتـى أن
السائح الصيني فـي القـرن السـابع المسـيحي يقـول: إن المانويـة كـان الـدين          »تسونك

المطلق إليران، ويعني بذلك تلك النواحي من إيران خاصة، فقد كان لدين مـاني فـي   
حـدود طغارسـتان قـوة كبـرى، وحتـى تعيـين الـوالي عليهـا فـي أوائـل القـرن الثــامن            

 . )٣(»المسيحي من أتباع دين ماني..
 ويقول كريستن سن:

وبقى هذا الدين في إيران على الرغم من الضغط والتشديد اللـذين كـان رجـال    «
أنّها كانت سـرية وفـي تقيـة. وفـي      إّال الزرادشتية يمارسونها ضد هذه الفرقة المانوية، 

المطـاردة علـى   الكتب المانوية باللغة القبطية روايات عما القاه المانويون من األذى و
 عهد نرسي وهرمزد الثاني. 
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وكان عمرو بن عدي الملك العربي في الحيرة يدافع عن هـذه الفرقـة ويحميهـا.    
وكان يعيش فـي واليـة بابـل الـذي كـان المنشـأ األول لهـذه العقيـدة وفـي طيسـفون           

أنّهـم هـاجروا إلـى الشـرق والشـمال حيـث        إّال العاصمة اإليرانية كثير من المـانويين،  
قطن الطوائف اإليرانية األصيلة بسبب ما القوه من الضغط والعدوان من غيـرهم مـن   ت

ن فقـدوا مـا   يأن هـؤالء الشـرقي   إّال معاصريهم، وسكن جمـع كثيـر مـنهم فـي الصـغد،      
 .)١(»يربطهم من العالقات مع الغربيين من أهل دينهم

ومن المقطوع به أن اإلسالم هو العامـل   ؛دم كثيراً حتى انقرضإن دين ماني لم ي
حيث كانت المانوية ثنوية، ومن الطبيعي أن يفقد الشرك  ؛األصيل في هزيمة المانوية

الثنوي مقوماته أمام هذا الدين الجديد الذي كـان لـه رصـيد فطـري وفكـري، وكـان       
لعلماء والفالسفة باإلضـافة الـى   أقدر على اجتذاب األفكار المستقيمة وال سيما طبقة ا

أن دين ماني كان مبتنياً على نوع من الزهد والرياضة الروحية التـي كانـت غيـر قابلـة     
فعالً، وال سيما أن ما فيه من عقيدة بنجاسة وقـذارة التناسـل وتقـديس     يللتطبيق العمل

ذا واجـه  للتجرد كان عامالً مهماً فـي إنصـراف النـاس عنـه بـالفطرة، خصوصـاً فيمـا إ       
مدرسة تبتعد عن هذه الرياضة الروحية هذا النوع من الزهد الرهباني، بل هي تقـدس  

ـ الى جانب ذلك ـ علـى معنويـة       يالزواج والتناسل وتحسبه سنةً دينية، مع أنّها تحتو
 وافرة أيضاً.

لو كان المسلمون يعدون المانويين مـن أهـل الكتـاب كـاليهود والنصـارى       ؛نعم
ادشت ويعتبرون أن لدينهم أصالً سماوياً مـن قبـل اهللا تعـالى، ألمكـن     والمجوس الزر

        للمانوية أن تدوم بصـورة أقلّيـة دينيـة كـاليهود والنصـارى والمجـوس، وال سـيما أن
المانويين كانوا كثيرين حين ظهور اإلسالم في منطقة نفوذه...ولكن المسلمين حيـث  

احوا بكيانهم حتى بصورة أقلّية دينيـة  عدوهم زنادقة ملحدين مشركين ثنويين فقد أط
 معاصرة.

                                                           
 .٢٢٥) بالفارسية: إيران در زمان ساسانيان: ١(



 وإيران عطاء وامتنان اإلسالم                            ١٩٦ -    

 

 المذھب المزدكي
والمزدكية مذهب آخر ظهر في أواخر عهد الساسانيين ووجد له أتباع كثيـرون،  
ويرى الكثيرون أن المزدكية مذهب متفرع عن دين ماني. ادعى مزدك في عهد قبـاد  

قبـاد عـن عقيـدة أو عـن تـدبير      أنوشيروان نوعاً من القيادة الدينية، واعتنق مذهبـه   يأب
 إّال سياسي لتحطيم طبقة األشراف الزرادشتيين، ولهذا فقد عال  كعب مزدك وذكـره،  

أنّه لم يمتد به الزمن حتى قتل هو وأتباعه في مجـزرة عامـة علـى عهـد قبـاد نفسـه أو       
عهد أنوشيروان بتدبير منه وأصبحت المزدكية مذهباً سرياً. وقد بقي هؤالء في العهـد  
اإلسالمي الى قرنين أو ثالثة، وكانوا وراء كثيـر مـن الثـورات اإليرانيـة ضـد الخالفـة       
 العباسية أو ضد اإلسالم أحياناً، ولهذا كان الزرادشتيون يأتلفون مع المسلمين ضدهم.

مـن شـيراز يـدعى    » فسـا «قالوا: إن المؤسس األول لمذهب مزدك رجل من أهل 
ى نوع من المانوية يخالف المانوية الرسـمية، وأنّـه   أيضاً زرادشت، وكان هذا يدعو ال

أظهر دعوته هذه في أراضي الروم ثم سافر الى إيران وأخذ يـدعو الـى مذهبـه، وقـد     
 عرف هذا في الروم باسم: بونديس. قال هذا كريستن سن: وأضاف يقول:

نفسه الذي نشره بونـديس  » درست دين«وعلى هذا فإن دين مزدك هو دين: «... 
الروم، ومن سفره الى إيران بعد بدء دعوته الجديدة في الروم نظن أن أصله كـان  في 

إنّـا نسـتطيع أن    إّال وإن كانت ال تشـبه األعـالم اإليرانيـة    » بونديس«من إيران. وكلمة 
 نعده لقباً رومياً له.

خـداى  «وليست الكتب اإلسالمية التـي أخـذت معلوماتهـا حـول المزدكيـة عـن       
الذي له مصدر آخر، جميعاً يرون أن » الفهرست ـ البن النديم «اب بل حتى كت» نامك

»: خـداى نامـك  «مؤسس المزدكيـة شـخص آخـر قبـل مـزدك، وقـد جـاء اسـمه فـي          
وعلى هذا فبـالتحقيق نسـتطيع أن   »...زردشتكان«ومن هنا انتشر عنهم اسم: » زردشت«
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صــلي ن زردشــت هــو االســم األانقــول إن بونــدس و زردشــت اســم رجــل واحــد، و
لمؤسس هذا الدين فهو مسمى باسم نبي مزديسـنا. والنتيجـة: أن فرقـة المزدكيـة هـي      
إحدى شعب المانوية وقد تأسست منذ قرنين قبـل مـزدك فـي الـروم، وأن المؤسـس      

 . »فسا«رجل إيراني باسم زرادشت بن خوركان من أهل 

كـان قائـداً دينيـاً    ... ويستفاد من محتويات الكتب العربية: أن زرادشـت الفسـائي   
أن مزدك الذي كان رجل العمل أكثر مـن النظـر عـرف     إّال تتسم دعوته بسمة نظرية، 

عند العوام بأنّه خليفة زرادشت ـ كما يقول الطبـري ـ واسـتطاع هـذا أن يجعـل اسـم         
المؤسس األصلي لهذا الدين تحت شعاع اسمه ويعرف فرقته في حياته باسـمه، ومـن   

 .)١(»ه هو المؤسس الحقيقى لفرقة المزدكيةهنا وهم من بعده أنّ

وهنا كالم كثير حول ماهيـة العقائـد المزدكيـة وعلـل ظهـور زرادشـت الفسـائي        
ومزدك من بعده. ومن المقطوع به أن أُصول عقائد المزدكية ثنوية مشركة مثل ماني، 

، أما من حيـث اآلداب والمقـررات فهـي تبتنـى     بتفاوت سنتكلم عنه في الفصل اآلتى
 على نوع من الزهد و سوء النظرة الى الحياة...ويقول كريستن سن:

األصل عند هذه الطائفة ـ كما في المانوية ـ هو تقليل عالقة اإلنسان بالماديات،   «
والحذر مما يقوي هذه العالقة المادية. ولهذا فقـد حرمـوا أكـل اللحـوم واتبعـوا فـي       

عــامهم قواعــد معينــة تبتنــى علــى رياضــة روحيــة...ويروي الشهرســتاني فــي الملــل  ط
» وحكـى عنـه أنّـه أمـر بقتـل األنفـس ليخلصـها مـن الشـر ومـزاج الظلمـة...           «والنحل: 

ويمكن أن يكون المراد من هذا القتل الذي كان يـأمر بـه مـزدك هـو قتـل الشـهوات       
فإن مزدك كـان ينهـى النـاس عـن      ؛والميول التي هي موانع في طريق الفالح والنجاح

الخالف والحقد والقتال، وحيث كان يعتقد أن السبب األصيل للخالف والحقـد فـي   
كان يقول: البـد أن نرفـع عـدم المسـاواة      ؛البشر هو عدم التساوي بينهم في الحاجات

                                                           
 .٣٦٤ـ  ٣٦٣) إيران در زمان ساسانيان: ١(



 وإيران عطاء وامتنان اإلسالم                            ١٩٨ -    

مـن  » الصـفوة «بين الناس كي نرفع الحقد والنفاق من بين أُمم العـالم. وكـان قـد أمـر     
ه بأن يتجردوا فال يتزّوجوا، وال يدخروا أكثر من طعـام يـوم واحـد ولبـاس سـنة      أتباع

واحدة فقط. وحيث كان لدى المزدكية هذا النوع من الزهد وترك الموجود، نستطيع 
من المزدكية من القواعـد كـان موجـوداً لـدى     » الصفوة«القول بأن ما كان لدى طبقة 

وا أن النـاس  ـث أدركـ ـأن األئمـة المزدكيـة حيـ    ال  إاً. ـالطبقة نفسها من المانويين أيض
اللذات والمتع المادية من قبيل تملك الرغبة في قيدأن يفلتوا منالعاديين ال يستطيعون

فالبد من أن يمكّنوا مـن اقنـاع    ؛الثروة والنساء أو المرأة الخاصة المرغوب فيها لديهم
لعقائـدهم   ذلك فقد تبنّوا هذه األفكار مبانٍم هذه بحرية وبال مانع! ولـاع ميولهـاشب أو

ونظرياتهم وقالوا: إن الخالق خلق جميع وسـائل العـيش فـي األرض كـي تكـون فـي       
 ـا      متناول البشر فيقّسمونها بينهم بالمساواة، بحيث اليكون ألحـدمـنهم شـيء أكثـر مم

اس مـن حيـث أراد   وإنّما فقدت المساواة في الدنيا بـين النـ   ؛لسائر أبناء نوعه اإلنساني
بينمـا لـيس    ؛كل واحد منهم أن يشبع ميوله ورغباته مـن كـيس أخيـه اإلنسـان اآلخـر     

في أن يتملك من المال والنساء وسائر الحاجات شيئاً أكثر مما لسائر أبنـاء   ألحد الحق
وعلى هذا فيجب أن تؤخذ هـذه اإلضـافات مـن األثريـاء لتعطـى للفقـراء كـي         ؛نوعه

١(»ة أُخرى بين البشر في هذا العالمتسود المساواة مر(. 

 إّال وليس فيما بايدينا أخبار صحيحة مقبولة عن شخصية مزدك وال عـن دعوتـه،   
أن شهرته بأفكاره االشتراكية الشيوعية. ويدعي كريستن سن أن أُصول أفكار مـزدك  

 ة.هذه ترجع الى أفكار أخالقية إنساني

فمـا   ؛ومهما كانت دوافع مزدك، وأياً ما كان هدفه من اقتراحاته االشتراكية هـذه 
ينبغي لنا البحث حوله من ناحية تاريخية هـو البحـث عـن األرضـية المسـاعدة لقبـول       
أفكاره االشتراكية في المجتمع اإليراني يومذاك. وقد تصدى كريستن سن في فصـل  

                                                           
 .٣٦٤ـ  ٣٦٣) إيران در زمان ساسانيان: ١(



       ١٩٩  - معطيات اإلسالم إليران :الثانيوإيران/ القسم   اإلسالم                                          

رح النظام الطبقي في إيران يومذاك، وأنّـه هـو   من فصول كتابه لش» النهضة المزدكية«
الذي هيأ األرضية المساعدة لتوسع نطاق القبول العام لدعوة مزدك، وسنشير نحن في 

 البحث حول األنظمة االجتماعية يومئذ الى كالم كريستن حول هذا الموضوع.

سـاعدة  وهنا نقول: إن األنظمة االجتماعية إليران يومئذ كانت أو كونت أرضية م
 لنمو أمثال هذه األفكار االشتراكية..

والسيد سـعيد نفيسـي بعـدما يشـرح فـي كتابـه أنظمـة اإلرث والـزواج والطـالق          
 وحقوق المرأة في العهد الساساني، يقول:

دد كثير من الناس عن حق ــان عــإن االمتيازات الطبقية التي كانت تسبب حرم«
ولذلك لـم يكـن المجتمـع     ؛وضاع خاصة متأزمةجاد أـي إيـب فـت السبـالملكية كان

اإليراني في العهد الساساني ذا  كلمة واحدة، بل كان يعيش فيه جماعات عظيمة مـن  
حرمان وقلق وكراهية. ولهذا فقد تحققت في هذا العهد ثورتان كانت تتبنى فيالناس

لمشروعة هدفاً وتجعل إيصال الناس الى حقوقهم اإللهية ا هذه األوضاع أسباباً للثورة.
  لها. 

األول، أي بعـد مضـى    شـاهپور للميالد يـوم تتـويج    ٢٤٠في عام الثورة األُولى:
» ماني«هنا أعلن  ؛أربعة عشر عاماً من ظهور أُسرة الساسانيين و وضعهم أساس ملكهم

 دينه الذي كان مأوى لهؤالء المحرومين، وتقدم في دعوته كثيراً.

» فسا«من أهل آخرأعلن رجل» ماني«ماً من ظهور بعد مضى خمسين عا والثانیة:
 أُصوالً أُخرى اليدرى كم كانت هي أيضاً اشتراكية.» زرادشت«في فارس يدعى 

مـزدك بـن   «عـام تقريبـاً    يئتاظهـر بعـد مـ    ؛وحيث لم يتقدم هذا كثيراً في دعوتـه 
ن أن يتقـدم  وتقدم الى الناس بتلك اُألصول السابقة نفسها. وكان البد أخيراً مـ » بامداد

  ذه األوضـاع الـال إنسـانية ويحقّـق لفقـراء المجتمـع ـ         ـم هـ ـى إيران فيحطّـالم الـاإلس
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ان دينـاً متحـرراً متطـوراً رائـداً     ـم المشـروعة، إذ كـ  ـوهم األكثرية الساحقة ـ حقوقهـ   
 . )١(»للمساواة...

مزدك إنّما شاع بين الناس شيوعاً عاماً ألنّه كان يقف  وعلى هذا فنجد أن مذهب
 الى جانب الطبقة الفقيرة في ذلك المجتمع الطبقي...

 ويقول كريستن سن بهذا الصدد:
ثـوري بعـد دخولـه الـى      يإن دين مزدك وإن كان قد ظهر بمظهر مذهب سياس«

فيه أُصوله الدينيـة،  لكنّه كان قد بقيت  ؛الطبقات السفلى من المجتمع اإليراني الطبقي
   ن المجتمع. وبلـغ األمـر بهـم   ـي الطبقات العليا مـه أتباعاً حتى فـد لـن نجـولذلك فنح

م مراتـب روحانيـة وينتخبـون رئيسـاً     ـرتبون ألنفسهـ ـى أن بدأوا يـن حيث القدرة الـم
 . )٢(»روحانياً...

» أنوشـيروان «أخ » كـاووس بـن قبـاد   «أتباعه كانوا الى جانـب  ويقال: إن مزدك و
حيث كان كاووس مزدكياً دون أنوشيروان، فكانوا يحاولون أن يصلوا بكاووس إلـى  

ولهـذا فقـد    ؛الملك على الرغم من أن قباد كان قد جعل ابنـه أنوشـيروان وليـاً لعهـده    
د خطة عظيمة...يقول عنها خطّط قباد وابنه أنوشيروان لدفعهم عن البالط بل عن البال

 كريستن سن:
وهنا أيضاً عمل البالط خطّته المجربة: فدعا جمعاً من رجال زرادشـت ومـزدك   «

وأتباعه، ودعا جمعاً عظيماً من الناس ليحضروا مجلس البحث العام، وكان قباد يـدير  
يـرى   أن خسرو أنوشيروان الذي كان قد عين لوالية العهد وكـان  إّال المجلس بنفسه، 

أن منصبه هذا أصبح في خطر مؤامرة أخيه كاووس مع المزدكيين، صرف كـل همـه   
 وجهده في أن يختم البحث بما يسبب ضرب فرقة المزدكيين ضـربة قاطعـة مهولـة...   

موبـد الموابـدة:   «فاختار لذلك عدداً من مجادلى المباحث العقائدية من بين الموابدة: 
                                                           

 .٤٧ـ  ٤٦: ٢) بالفارسية: تاريخ اجتماعي إيران ١(
 .٣٨٢) بالفارسية: إيران در زمان ساسانيان: ٢(
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المسيحيين الذي كان رافـق زرادشـت فـي هـذه     أُسقف » بازانس«وكان »...لونازسگ
  راً في هذا المجتمع أيضـاً، وكـان بـازانس هـذا محترمـاً لـدى قبـاد لمـا         ـالحادثة حاض

من الطبيعي أن غلب رجال زرادشـت علـى مـزدك     ن معرفة بالطب. وكانـه مــكان ل
والمزدكيين... وحينئذ هجـم علـيهم حـرس القاعـة الخاصـة بهـم بسـيوفهم وحـرابهم         

(أي: الـواعظ، والظـاهر أنّـه هـو مـزدك). وال يعلـم عـدد         )اندرزگر(لحتهم، وقُتلوأس
المقتولين في هذه الحيلة، إذ ليس للعـدد الـذي يـذكره المؤرخـون العـرب والفـرس       

ر أن رؤســاء الفرقــة قتلــوا هنــا جميعــاً، بحيــث لــم يبــق ـأن الظاهــ إّال أســاس صــحيح، 
لك لـم يبـدوا أيـة مقاومـة حينمـا صـدر       للمزدكية بعد هذه الواقعة رئيس مطـاع، ولـذ  

 مالكهم...أبشأنهم حكم القتل العام، فاضمحلّت الفرقة، وأُحرقت كتبهم، وصودرت 
وأصبحت المزدكية بعد هذا فرقة سرية بقيت على قيد الحياة، وظهـرت فـي اإلسـالم    

 .)١(»بعد الساسانيين مراراً عديدة

مت فرقة المزدكيين بالقوة العسـكرية فـي الظـاهر، ولكنهـا بقيـت كـالجمر       تحطّ
تحت الرماد. ونقطع أن لو لم يظهـر اإلسـالم لكـان يظهـر هـذا الـدين المزدكـي مـرة         

وذلك لما فيه من خواص اشتراكية، إذ كانت تلـك العلـل التـي سـببت ظهـور       ؛أُخرى
التـزال. إن ديـن مـزدك لـم يكـن      هذا الدين والتفاف الناس حوله بتلك السرعة باقيـة  

يختلف عن دين زرادشت في شيء بالنظر الى اُألصول الفكرية والعقائدية فـي خلقـة   
اإلنسان والعالم، فكان على المستوى نفسه إن لم يكن اعلى، ولهذا فلم تكن الجاذبية 
فيـه بأقـل منهــا عمـا فـي الزرادشــتية وسـائر األديــان السـائدة، أمـا مــن ناحيـة التعــاليم         
االجتماعية فقد كان دين مزدك على عكس دين زرادشت الذي كان يقف دائماً الى 
جانب األقوياء والمقتدرين، ولهذا فقد كـان لـدين مـزدك بـين عمـوم النـاس جاذبيـة        
أكبر وأكثر. إن أثر القوة العسكرية أثر مؤقت اليدوم. فال يمكن أن يكون هو العامـل  

                                                           
 .٣٨٦ـ  ٣٨٤) إيران در زمان ساسانيان: ١(
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العامل األصيل فـي ذلـك هـو اإلسـالم بصـفته       األصيل في انقراض المزدكيين، بل إن
ديناً توحيدياً أتى بأُصول ومباني خاصة في خلقة اإلنسـان والحيـاة والخـالق لـم تكـن      
محل قياس بالنسبة الى أُصول مزدك، وكان في تعاليمه االجتماعية مستنداً الى العـدل  

ولهـذا فقـد    ؛والمساواة من دون أن يشتمل على ما في المزدكيـة مـن إفـراط متطـرف    
ولهذا فقد توجه  ؛كان يحتوى على جاذبية أكبر وأكثر من المزدكية فكرياً واجتماعياً

عامة اإليرانيين الى اعتناق اإلسالم عوضاً عن المزدكية. ووجدت األرضية المسـاعدة  
جاذبية المزدكية على عهـد خلفـاء الجـور اُألمـويين والعباسـيين الـذين اتخـذوا سـنة         

أن التفاف عامة الناس الى الفصل بين حساب اإلسالم وهـؤالء   إّال  ؛قيصرية وكسروية
الخلفاء لم يفسح المجال للمزدكية. ولهذا فنحن نرى على راية أبي مسلم الخراسـاني  

قاذ اإلسـالم مـن شـر    ـالم السوداء نهضـتهم النـ  ـعؤالء اإليرانيون ذوو األـلن هــ إذ أع
ن وبالضبط في يوم عيد الفطر ـ األول من شهر  خلفائه الجائرين في أواخر أيام اُألمويي

ـ نرى على رايتهم هذه اآليـة  » مرو«من نواحي » سفيد ج«هـ  في قرية  ١٢٩شوال سنة 
ِرِھْم لََق ِدیرٌ  هللاأُِذَن لِلَّ ِذیَن یَُق اَتلُوَن ِب أَنَُّھْم ُظلُِم وا َوإِنَّ {الكريمة:  ْص  ى َن  )١( }َعلَ 

أبي مسلم الخراساني إلقامة صـالة الفطـر   النهضة بأمربن كثير أحد قوادنوتقدم سليما
صـالة العيـد. فلـو كـان لـدين       ةوالخطبة وأعلن الثورة ضد الخلفاء اُألمويين في خطبـ 

لمـا كانـت هنـاك فرصـة مؤاتيـة أحسـن مـن تلـك         اك جاذبيـة مزدك بين اإليـرانيين إذّ 
أننا حينما نالحظ التاريخ نجـد أن   إّال كية، الفرصة التاريخية لظهور االتجاه نحو المزد

ثـورات التحــرر اإليرانيــة علـى عهــد اإلســالم كانــت تسـتند الــى اإلســالم نفســه دون    
 المزدكية وغيرها.

والسبب في انقراض المزدكية بصورة نهائية كالمانوية، وعدم بقائها ولـو بصـورة   
المانويين: وهو أن المسلمين لم هو ما قلناه في سبب انقراض  ؛أقلّية دينية كالزرادشتية

                                                           
 .٣٩) سورة الحج: ١(
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يكونوا يحسبون المزدكيين من أهل الكتاب ولم يعتبروا للمزدكية أصالً سـماوياً، بـل   
كانوا يعدونها نوعاً من الزندقة كالمانوية. ولهذا فلم تتمكن المزدكية من البقاء حتـى  

فـي المزدكيـة    بصورة أقلّية دينية كالزرادشتية. من دون أن ننكر أن التطرف اإلفراطي
سواء من الناحية األخالقية والمعنوية والروحية كالرياضة الروحية والزهد المزدكـي،  
وسواء من النـواحي االجتماعيـة واالشـتراكية اإلباحيـة المطلقـة،... كـان عـامالً آخـر         

 النقراض هذا الدين.

 

 الّدین البوذيّ 
ن الهند، وبين أُنـاس  قرناً من الزمان في سفوح جبال هماليا م ٢٥ولد قبل حوالي 

وليد ألحد ملوكهم، كان ربيب نعمة وترف حتى الثالثين من » سياكيا«يعرفون باسم: 
عمره، وقد تعرف في هذه المدة على علوم زمانه وال سـيما تعـاليم الكتـاب المقـدس     

ثم اعتزل كل هذه النعمة والترف للرياضة الروحية ». وودا«للهنود الذي يعرف باسم: 
ورة روحية لديه. وكان الذي يشغل باله هو الفكر في مصـدر آالم البشـرية،   على أثر ث

وكيف يستطاع التوصل الى حياة سعيدة؟ وبعـد سـنين مـن الرياضـة الروحيـة توصـل       
كتشاف فكرة اعتقد بأنّها هي سر الحياة السعيدة، وتـرك  اأخيراً تحت شجرة التين الى 

أ بتعلـيم النـاس وإرشـادهم. والـذي     بعد هـذا االعتـزال والخلـوة وأنكـر الرياضـة وبـد      
قانوناً طبيعياً ساذجاً بسيطاً هو: أن هـذا العـالم يحكمـه قـانون الثـواب       إّال كتشفه ليس ا

 وأن الخير يولّد الخير والشر يولّد الشر! ؛والعقاب
وتَلقّـب بعـد دعوتـه    » سـيداتا «هذا الوليد الجديد لملوك الهند الذي كان يـدعى  

ة القـرابين واألدعيـة والبكـاء والتضـرع     د كشـفه هـذا القـانون سـنّ    أنكر بع» بودا«باسم 
والخضوع لالّلهة وأثرها في مصير اإلنسان، بل أنكر اآللهة وآمن بقدم العالم والقانون 

الـذي كـان يـدعو الـى القـرابين واألدعيـة       » وودا«األزلي لهذه الحياة، وأنكـر كتـاب   
 حسب أصل الخلقة، وينتقد ذلك.وغيرها، الذي كان يفترض تفاوتاً بين البشر ب
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أن اتّباعه جعلوا طريقته ديناً يعتنقونه،  إّال إن طريقة بودا أشبه بالفلسفة من الدين، 
وصعدوا به ـ وهو ينكر العبادة والـدعاء ـ الـى رتبـة إلـه يعبـد دون اآللهـة! إذ صـنعوا           

سـالل العلـم   « ألنفسهم معابد أقاموا فيها تماثيل بودا، وجمعوا أقواله في كتاب سـموه 
 ».الثالث

ووجد بودا أتباعاً كثيرين وهو على قيد الحياة، إذ تبعه أهل واليتين من واليـات  
الهند يومذاك أحدهما عاصمة أبيه، ثم توسع نطاق دينه بعد ذلك. واعتنـق ديـن بـودا    

أحيـا تعاليمـه وبنـى    » آشـوكا «في القرن الرابع الميالدي أحـد السـالطين الهنـد باسـم     
أنّـه حينمـا ظهـر     إّال وامع كثيرة، فاشتهر دين بـودا وكثـر أتباعـه فـي الهنـد.      ألتباعه ص

اإلسالم في الهند بدأ هذا الدين بالتقلص من موطنه األصلي، وأخذ بالنفوذ بدل ذلـك  
في اُألمم المجاورة لألراضي الهندية. واآلن دين بودا احـد األديـان العالميـة الكبـرى     

نام وجزائر فرموزة وبورمـا و كوريـا والتبـت والصـين     وله أتباع في: سيالن وسيام وفيت
 واليابان ومنغوليا وغيرها..

 ويقول كريستن سن بهذا الصدد: ؛وتسرب دين بودا الى إيران

يين فـي الواليـات   نونفذ دين بودا بعد حملة اإلسكندر وعلى عهـد سـلطة اليونـا   «
قبـل المـيالد    ٢٦٠نة الذي كان قـد اعتنـق البوذيـة سـ    » آشوكا«الشرقية إليران، وبعث 

(حوالي كابل اليوم) للدعوة الى البوذيـة... فبنـوا فـي تلـك     » ند درهگ«دعاة الى والية 
الوالية في القرون اُألولى الميالدية صوامع كثيرة، وتوجد اليوم في آثار تلك المعابـد  

ب مـن  الى الغـر » باميان«البوذية هناك نقوش ناتية على الطريقة الهندية اليونانية...وفي 
 گكابل تماثيل عظيمـة لبـودا منحوتـة فـي الجبـال... ويظهـر مـن رحلـة هيـون تسـان          

تــزال قائمــة فــي إيــران حتــى القــرن الســابع    الصــيني أن الصــوامع البوذيــة كانــت ال 
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الميالدي، ويروي أنّه كانت تقيم في الواليـات الشـرقية إليـران جماعـات مـن أتبـاع       
 . )١(»سائر الديانات الهندية

 ويقول أيضاً:

» منانـدر «واعتنق دين بودا في أوائل القرن األول الميالدي وأواخر القرن الثـاني  «
سخر قسماً  كبيراً من الهند، واكتسب بذلك شهرة عظيمة وهندوستان الذيملك كابل

 .)٢(»بين البوذيين

 ويقول أيضاً:

للمــيالد تحــت قــدرة ملــك يــدعى:   ١٢٥ودخــل واليــة قنــدهار وبنجــاب عــام  «
 .)٣(»له شهرة عظيمة في االداب البوذية، ويعد مبلّغاً  كبيراً لدين بودا» كاسنيكا«

اً: أن البودائيين وتقلّص دين بودا من هذه المناطق المذكورة آنفاً...وقد نقلنا سابق
والمانويين الذين كانوا من األقليات الدينية في إيران قاوموا المسلمين مقاومة تـذكر،  

دشتيين الذين انهزموا أمام اإلسالم من دون مقاومـة تـذكر.   اواختلفوا في هذا عن الزر
وراء وما» بلخ«ونقلنا أيضاً: أن أُسرة البرامكة كانوا قبل إسالمهم سدنة معبد بوذي في 

 النهر من خراسان.
ومع ذلك لم يتمكّن هذا الدين البـوذي مـن المقاومـة أمـام اإلسـالم طـويالً، بـل        

 ».الهند«تقلص من هذه المنطقة شيئاً فشيئاً، كما تقلص عن موطنه األصلي 
 وكتب جمع من المستشرقين بهذا الصدد يقولون:

ميـان (ناحيـة مــن   عمـران وعظمـة األبنيـة الدينيــة فـي با     گنقـل لنـا هيـون تســان   «
افغانستان قرب كابل) في القرن السابع الميالدي..ومر على نفـس الناحيـة راهـب مـن     

                                                           
 .٦٠ة: إيران در زمان ساسانيان: ) بالفارسي١(
 .٤٢: ) بالفارسية: إيران در زمان ساسانيان٢(
 .٤٤) إيران در زمان ساسانيان: ٣(
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أهل كوريا في القرون التالية فنقل لنا: أن الملـك هنـاك كـان رجـالً إيرانيـاً مـن أتبـاع        
مذهب بودا، وله جيوش قوية... وفي القرن الثالث الهجـري تملـك أمـر تلـك الناحيـة      

 .)١(»يث الصفار الثائر المسلم اإليراني...يعقوب بن الل

والخالصة: أن األوضاع التاريخية تدلنا على أن دين بودا ـ الذي كـان قـد دخـل     
الى إيران من الشرق أي الهند ـ كان يتدرج في التسرب والتقدم الـى سـائر المنـاطق،     

دخل الى إيران من الغرب وبـين النهـرين ـ كـان      كما أن دين المسيح ـ الذي كان قد 
ــودا كــان يتقــدم الــى غــرب إيــران، وديــن المســيح الــى    ؛فــي تقــدم واطــراد ديــن ب

لها وكانـت   يشرقه...والدولة اإليرانية ـ التي كانت قد جعلت الزرادشتية الدين الرسم 
لتقـدم  تحميه وتدافع عنه وتخول رجاله قدرة فائقة ـ كانت هـي التـي تحـاول عرقلـة ا    

السريع لهذين الدينين وكانت تتوفق في ذلك الى حد كبير..وقد نقلنا قبل هـذا كتيبـة   
 الموبد كريتر الذي كان يصرح فيها قائالً:

أخرجنا عدداً من مبشري المذاهب األجنبية الذين لم نر الصـالح فـي بقـائهم    «...
والبراهمـة، والناصـريين   ها) أو الرهبان البوذيين،  كاليهود (سمناها): (شمن ؛في إيران

 ».(النصارى) والمسيحيين
أن الذي أنهى النشاط البوذي في إيران وجعل المسيحية في أقلّية قليلة، ومنع  إّال 

من تقدم البوذية الى طرف الغرب والمسيحية الى طرف الشرق، بحيث يتحسر لذلك 
 القسس والمستشرقون حتى اليوم.. إنّما هو اإلسالم..

أنّـه   إّال  ؛فالبوذية كانت إحدى األديان الكبرى آنذاك في إيـران  ؛وعلى أي حال
حيث لم يكن لها دور فعال من الناحية السياسية في إيران، كاليهودية، وعلى العكس 

 قليالً. إّال من المسيحية والمانوية والمزدكية...لم يتعرضوا لها 
 

                                                           
 .٤٠٧) بالفارسية: تمدن إيراني: ١(
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 العقائد اآلریة
القـديم، وعلمنـا أنّـه كانـت هنـاك       إطّلعنا باإلجمال علـى الوضـع الـديني إليـران    

يومذاك أديان ومذاهب مختلفة، وأنّه لم تكن في إيران يومذاك وحدة دينيـة. ونحـن   
أن المقطـوع   إّال هذه األديان، منوإن لم نكن نتمكّن من التخمين بالنسبة المئوية لكل

كـان أتبـاع    به أن األكثرية إنّما كانت للزرادشتيين أتباع الـدين الرسـمي للدولـة، وإن   
 ساير األديان كثيرين أيضاً.

نحن نريد أن نعرف ما الذي أخذه اإلسالم مـن إيـران ومـا الـذي أعطاهـا فكريـاً       
وعقائدياً، وال يفرق في هذا أن نعرف نسبة أتباع كل من هذه المذاهب الـى مجمـوع   

مـن   اُألمة من حيث العدد أو ال نعرف. وإنّما الذي يهمنا أن نعـرف مـاذا كـان لهـؤالء    
 عقائد وأفكار في خلقة هذا العالم.

الطبيعي أن يكونوا أن من إّال إيران آنذاك، بأيدينا علم بالعقائد اليهودية فيوليس
  كســائر اليهــود أتبــاع التــوراة وتلمــود. ومعهمــا كانــت عقائــدهم فــانهم كــانوا أقلّيــة   

مـذاك. بينمـا   ي فـي المجتمـع اإليرانـي يو   ــــ ي أو سياســـشأن دين كبير ولم يكن لهم
كان للمسيحية شأن عظيم، وهي كما تعلم كانت تقـول بالتثليـث وربوبيـة عيسـى بـن      

 ؛مريم. وال نرى هنا حاجة للبحث حول التثليـث المسـيحي وأنّهـا بعيـدة عـن التوحيـد      
 .أّوالً وذلك لوضوحه 

ّ الـذين  وإن أقليـة علـى أي حـال،    إّال حيث لم تكن المسيحية فـي إيـران    وثانیاً:
إذ كانـت   ا اإلسالم منتقلين إليه من المسيحية لم يكونوا كثيرين على أي حـال، اعتنقو

كانت للمانويين والمزدكيين عقائد تشبه عقائد الزرادشتيين. األكثرية للزرادشتية..وقد
بحثنا هذا بالكالم حول أُصول عقائد الزرادشتيين وبعض عقائد نقتصر فيولهذا فنحن

فنتسـاءل:   ؛ة أُخرى نخص بحثنـا بالعقائـد اآلريـة وتطورهـا    المانوية والمزدكية، وبعبار
ماذا كانت عقيدة الزرادشتيين والمانويين والمزدكيين في مبدأ الوجود وعبادته حـين  

 ظهور اإلسالم؟ فهل إنّهم كانوا موحدين أو مشركين ثنويين؟:
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ــالم     ــور اإلس ــين ظه ــانوا ح ــزدكيين ك ــانويين والم ــتيين والم ــك أن الزرادش ال ش
كين ثنويين، وأنّهـم كـانوا قـد احتفظـوا بهـذه الثنويـة فـي األدوار التاليـة لظهـور          مشر

اإلسالم أيضاً، وأنّهم كانوا يجادلون علماء المسـلمين فـي هـذا الموضـوع ويـدافعون      
عن عقائدهم الثنوية. وأنّه إنّما ادعى الزرادشـتيون عقيـدة التوحيـد وأنكـروا ماضـيهم      

 ألخير.رأساً في هذا النصف من القرن ا
 إّال  ؛اهللا وحده سـبحانه  اوما أسعدنا أن يدع الزرادشتيون خرافاتهم الثنوية ويعبدو
وعلى هذا فـال ينبغـي    ؛أن من لوازم عبادة اهللا االلتزام بالصدق والحق، ونبذ العصبيات

 لمن يدعي عبادة الواحد أن ينسى ماضيه ويبديه على خالف ما  كان عليه.
 عي أنزرادشت كان في األصـل دينـاً ثنويـاً، وأن زرادشـت كـان      والنريد أن ند

فقد تعامل المسلمون مع الزرادشتيين  ؛ندعي نحن هذايكذب في دعواه النبوة. كال ال
ومعنى هذا أنّهم كانوا يعترفون بأن هذا الدين » أهل الكتاب«منذ الصدر األول معاملة 

ا انحرف عن أصله فيما تال عهده األول كان في األصل ديناً توحيدياً سماوياً، وأنّه إنّم
الى الثنوية والشرك، كمـا انحرفـت المسـيحية الـى القـول بالتثليـث واألقـانيم الثالثـة.         
وعلى هذا فنحن نقدر شخص زرادشت ونحترمه. وإنّما الذي ندعيه هو أن هذا الدين 

اً وال منسـجماً مـع   يكن ديناً توحيـدي ئة، وأنّه لمائة بالمامكان حين ظهور اإلسالم ثنوياً
 التوحيد، وأن هذه السيرة المشركة كانت مستمرة حتى هذا النصف من القرن األخير.

 فعلينا أن نتابع بحثنا هنا ضمن نقاط ثالثة:
 ـ ماذا كانت عقائد آريا قبل ظهور زرادشت؟١
 ـ ماذا جاء به زرادشت من اإلصالح والتطور اإلصالحي لتلك العقائد.٢
 دين زرادشت في عهود ما بعد اإلسالم من اإلنحراف والتغيير؟ ـ ماذا طرأ على٣
 

 ـ عقائد آریا قبل زرادشت ١
إن عقائد طوائف آريا القديمة كانت تبتنى علـى نـوع مـن عبـادة ثنويـة مشـركة       

هذه الطوائف تعبد بعض عوامل الطبيعة سواء النافعة فقد كانت ؛لبعض مظاهر الطبيعة
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ء والتراب والنار، والرعـد والبـرق والصـواعق، وبعـض     كالما ؛والضارة بحسب الظاهر
الحيوانات الضارية الكاسرة، تعبد العوامـل النافعـة لجـذب عطفهـا وخيراتهـا، وتعبـد       
العوامل الضارة ظاهراً  كي تكون في أمن من شـرها. وكـأن هـذه الطوائـف الفارسـية      

اسـيس. وعلـى أي   كانت تزعم أن لهذه العوامل الطبيعية روحاً وإدراكاً ومشـاعر وأح 
فالعوامل الطبيعية التي كانت تعبد فـي هـذا العهـد كانـت علـى نـوعين: عوامـل         ؛حال

نافعة وعوامل ضارة ظاهراً. فالحقيقة أنّها كانت منذ البدء تقول بنـوع مـن الثنويـة فـي     
 اآللهة، وتعبدها بغايتين.

ن، فكانت وكانت في العهود التالية تقول لكل نوع من هذه األنواع برب نوع معي
تعبد هذه األرباب عوضاً عن الموجودات الطبيعية نفسها، فتعبد رباً للنار وربـاً للهـواء،   
ورباً للمطر ورباً للرعد ورباً للصاعقة، وهكـذا..وفي هـذا العهـد تقسـمت اآللهـة التـي       

وا يتصورونها أرواحاً وأشباحاً الى قسمين: أرباب خيـرة ونافعـة وأربـاب شـريرة     ـــكان
ارة! أو أرواح خيرة وأرواح شريرة..أي أن الثنويـة كانـت تسـود عقائـد آريـا فـي       وض

 هذه العهود أيضاً.
 وكتب اُألستاذ سعيد نفيسي بهذا الصدد يقول:

وبعد أن استراح اآلريون اإليرانيون من فترة رحالتهم وتـنقالتهم وبنـوا بيوتـاً    «... 
دد من العوامل الضـارة والنافعـة،   ــوقرى وسكنوها، أخذوا يبدون االعتقاد تدريجياً بع

خيرة وشريرة، جميلة وقبيحة من مظـاهر الطبيعـة...وكان أهـم العوامـل الخيـرة النـور       
والمطر، وأهم العوامل الشريرة الظالم والشتاء والقحـط والمـرض والمـوت واآلفـات     

د، اُألخرى. فكانت تعبد العوامـل الخيـرة والجميلـة بالصـالة والـدعاء والنـذر والعهـو       
وتعبد عوامل الشرلكي تنجو من شرها بأوراد وأذكار خاصة.. وتدرج األمر بهـم الـى   
االعتقاد بالسحر والطلسمات، وكانت عقيدتهم بالسحر متأثرة بجوارهم لُألمم السامية 
البابلية واآلشـورية وغيرهـا، إذ كانـت هـذه اُألمـم السـامية البابليـة واآلشـورية تعتقـد          
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ابتــة أثــرت فــي اإليــرانيين أيضــاً...وهنا قــام زرادشــت بــين  بالســحر عقيــدة راســخة ث
 .)١(»اإليرانيين بوجه جميع هذه الخرافات

 ويقول المستشرق كريستن سن بهذا الصدد:

كان الدين القديم لآلريين يبتنى على عبـادة قـوى الطبيعـة والعناصـر واألجـرام      «
وتجد عمدة هـذه القـوى الطبيعيـة آلهـة ال تعـدم بعـض الصـفات الخلقيـة          السماوية،

 واالجتماعية.

ويبــدو أنّــه كــان هنــاك بــين فخــذي الجــنس اآلري: الهنــدي واإليرانــي قبــل أن 
فقد كان هناك قسم من اآللهة الطبيعية تُدعى لدى الهنود  ؛ينفصال تفاوت في آلهتهم

ويوصـف بصـفات   » اينـدرا «م إلـه يـدعى   وعلى رأس هذا القس» األجنة«أي: » ديوها«
آهـور=  «حربية، وأما القسم اآلخر من اآللهة فقد كـان اإليرانيـون يطلقـون عليـه اسـم      

ويذهب أكثر العلمـاء  » ميترا«و » ورون«وكان على رأس هذا القسم إله يدعى » آسور
 ونور«هـو نفسـه   » آهـورا «الذي يعني لدى اإليـرانيين: العـالم وأكبـر    » مزدا«الى أن «

 . )٢(»القديم الذي نسى اإليرانيون اسمه األصيل

من فكر اآلريين منذ القديم، انـإن الثنوية بمعنى العقيدة بمبدأين للخير والشر، ك
ثنوية الموجودات خيرها  إّال بل إن أقدم وأهم شيء كان يشغل بال هذا الجنس ليس 

 وشرها.

 يقول الدكتور محمد معين بهذا الصدد:و
إن اإليرانيين كانوا منذ القديم يقولـون بمبـدأين للخيـر والشـر، فكـانوا يقولـون       «

وكـانوا يعـزون اُألمـور الخيـرة كـالنور والمطـر الـى        » أهريمنـان «بآلهة وشياطين آلهة 

                                                           
 .٢٨ـ ٢٧:  ١) بالفارسية: تاريخ اجتماعي إيران ١(
 .٥٥:  ) بالفارسية: إيران در زمان ساسانيان٢(
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لنـار بنـت   ، وكـانوا يعـدون ا  »أهريمن«اآللهة، واُألمور الشريرة كالظلمة والجدب الى 
الً مسـاعداً فـي كفـاح األرواح    ـريق السـماوي عامـ  ـي البـ ـالسماء بصورتها األولية وهـ 

النورانية التي تحمل النور والضياء والحرارة والحياة مع األرواح النجسـة التـي تحمـل    
 ».الظالم والجدب

أديـان إيـران   «ثم استشهد الدكتور معين بكالم المستشرق دومزيل تحت عنـوان  
يقابـل اهللا والملكـوت (النـار والخصـب والتقـدم) عـالم الشـرو        «حيث يقول: » القديم
إن العقيدة الثنوية من خصائص الفكر اإليراني ». ديو=دئو«يحكمه األجنة الذيالظالم

 القديم. وأنت ال ترى لديهم في عالم أهريمن سوى الظالم والشر والفسـاد والهـدم...  
 ».أهريمن = أهرمئنيو«يسمى إن هذا العالم الشر يحكمه روح نجس 

 وأضاف الدكتور معين يقول:

»ميدان هذا الكفاح بين السماء واألرض هو الجو التقلبات الجوية التـي ال   ؛إن إن
قليالً، إن هذه التقلّبات كانت فـي   إّال بصورة ظواهر فضائية ال تفكر فيها  إّال تتجلّى لنا 

رواح الحساسة مظهراً لكفـاح شـديد يقـع    اآلريين القدماء ذوي األفكار المصورة واأل
بين الموجودات التي تفوق البشـر والقـادرة علـى الخيـر والشـر للبشـر. وكـان هـؤالء         

 .)١(»يصورون هذه المشاهد بصور مختلفة على شاشات مخيالتهم

  
 ـ إصالحات زرادشت ٢

 )٢(دشـت اا الموضوع يلزمنا أن نقـول: إن اإلبهـام حـول زر   وقبل أن نبحث في هذ
 الكتاب المقدس لمزديسنا، كثير:» أُوستا«تابه وك» مزديسنا«نبى 

                                                           
 الطبعة الثانية. ٤٣) بالفارسية: مزديسنا وأدب فارسي: ١(
) تُلفظ هذه الكلمة فيما بعد اإلسالم بالفارسية: زردشت أو: زرتُشت، وقد تُلفظ بصور أُخرى، وتُكتب بالعربية: ٢(

زرادشت. ويرى المحققون أن أصلها. زرتُشتر، أي صاحب الجمل األصفر. وكتب الدكتور رضازادة شفق في 
من كتابه: إيران لدى المستشرقين (إيران از نظر خاورشناسان) ملخصاً الفصلين السابع والتاسع  ١٣٣لثاني: الفصل ا
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فهل أن زرادشت شخصية خيالية مثل رستم واسفنديار، أو شخصية واقعية؟ وإذا  
 كان شخصية واقعية فمتى كان يعيش؟

 آالف من السنين! ٦سنة قبل الميالد الى  ٦٠٠واالختالف في زمانه يمتد من 
 ؟»شتاسب = ويشتاسبگ«ن يعاصر يعاصر من الملوك اإليرانيين هل كاومن كان

وأين ولد: في آذربايجان أو بلخ أو فارس أو الري أو خوارزم أو مـرو أو هـرات   
 أو فلسطين؟ كما يقولون... وأين بدأ دعوته؟

 . )١(هذه أسئلة تاريخية مهمة
ولـد فـي آذربايجـان،     ويرى أكثر المحققين: أنّـه هـو شخصـية تاريخيـة واقعيـة،     

 سنة قبل المسيح. كتب اُألستاذ تقي زاده يقول: ٦٠٠حوالي 

سنة قبل اسـتيالء إسـكندر علـى     ٢٥٨يظن قوياً أن زرادشت كان يعيش حوالي «
ق. م)  ٣٢٣سـنة قبـل هـالك اإلسـكندر (     ٣٧٢ق. م) أو  ٣٣٠ــ  ٣٣١إيران وقتـل دارا ( 

ة، هل هـي لتـاريخ مـيالد زرادشـت أو     والذي ينبغي أن يبحث حوله هو أن هذه الفتر
شتاسب؟ وعلى هذا فيجب أن نقرر أن ميالد زرادشت كان في گبدء دعوته أو إيمان 

سنة الـى قبـل مـوت     ٢٧٢ق.م). وإذا فرضنا أن فترة  ٦٣٠أو  ٦١٨ق.م) أو ( ٥٨٨عام (
واإلبهـام   )٢(».٥٩٥و ٦٢٥و  ٦٣٧إسكندر هو الصحيح أصبحت األرقام السابقة هكـذا:  

 حول أُوستا أيضاً  كثير.

                                                                                                                                               
بدأ «من كتاب: تاريخ شاهنشاهي إيران، تأليف المستد، الپروفيسور في تاريخ الشرق بجامعه شيكاغو ـ يقول: 

لشمال الغربى إليران. و كان اسمه: زرتُشتر زرتشت رسالته السماوية في أواسط القرن السادس قبل الميالد في ا
بمعنى صاحب الجمل األصفر، واسم أبيه: بور وشسب أي صاحب الفرس الرمادي واسم اُمه: دوغدوا أي حالبة 

 البقر البيض، واسم أُسرته: سبيتمه أي البيض; وهذه االسماء تحكى كلها عن حياة الرعي واألنعام ـ (المؤلّف).
 .٨٩ـ ٧٦:  ) انظر مزديسنا وأدب پارسي١(
 .٨٨زديسنا وأدب پارسي: ) نقالً عن م٢(
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فهل أن أُوستا هو الكتاب المقدس لمزديسنا وهو كتاب زرادشت؟ وهل أنّـه لـم   
يكتب بل نقل بالرواية الشفوية عن ظهر قلب، وأنّهم إنّما كتبوه بعـد دخـول اإلسـالم    

لمين؟ أم أنّـه كـان مكتوبـاً    الى إيران ليدخلوا أنفسهم في زمرة أهل الكتاب عند المس
 ؟قبل هذا ومدوناً مجموعاً؟ وإن كان ذلك ففي أي زمان ومكان

يزعم البعض أن أُوستا كان مكتوباً في العهد الهخامنشي وأنّه إنّما تلف في حملة 
اإلســكندر الرومــي علــى إيــران أو أنّــه هــو الــذي أحرقــه. وهــذا هــو المشــهور بــين    

ويقتصـر عـدد   )١(ليس مسلماً به لـدى المحققـين الغـربيين   أنّه  إّال المؤرخين الشرقيين، 
منهم على القول بأن أُوستا أُصـيب بـالتفرق والضـياع بحملـة إسـكندر. وجمعـوه مـرة        

 أن من المسلّم بـه أن أُوسـتا لـم يكـن مجموعـاً مـدوناً       إّال أُخرى في العهد األشكاني. 
حينما بدأ عهد الساسانيين، وأن أردشير الساسـاني هـو الـذي أمـر أحـد رجـال الـدين        
الزرادشت أن يرتب أُوستا من جديد. وال يعلم أن عمل هذا الرجل كـان مبتنيـاً علـى    

بـل   ،مدى توافق أُوستا الجديد مع القـديم أو اختالفـه معـه    أي أساس أو مدرك؟ وال
ف كثير... وأيضاً ال يدرى لماذا لـم يبـق هـذا الجديـد     من العلوم أنّه كان بينهما اختال

 )٢(سالماً وإنّما بقى قسم منه الى اليوم؟

 ويقول كريستن سن بهذا الصدد:
فكر اإلنسان في سبب انعدام أُوستا الساساني على العهد اإلسـالمي، ونحـن   قد ي«

نعلم أن المسلمين كانوا يعدون الزرادشتيين من أهل الكتاب، وعلى هذا فـال نسـتطيع   
أن ننسب انعدام كتابهم المقدس الى تعصب المسلمين...ورأينا أن أكثر أقسـام أُوسـتا   

سع الميالدي (الثالث الهجـري) أو كانـت بأيـديهم    الساساني كان باقياً حتى القرن التا
                                                           

 نظرية كيرشمن. ١٨٥) بالفارسية: مزديسنا وأدب پارسي: ١(
. وانظر بالفارسية أيضاً: مزديسنا ٥٣٨و  ٤٥٩وصفحات  ١٦٣ـ ١٦٢) راجع: بالفارسية: إيران در زمان ساسانيان: ٢(

 .٢٢٤و:  ١٨٥ـ ١٨٠وأدب پارسي: 
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الترجمة البهلوية له مع تفسيره الشهير بزند أُوستا ـ علـى األقـل.. ومـن المسـلم بـه أن        
الضيق المادي الذي كان قد اصاب الزرادشتيين في ذلك التاريخ لم يكن يسمح لهـم  

اً أنّـه لمـاذا بقيـت    بأن يكتتبوا  كتابهم المقدس جـيالً بعـد جيـل...ومن هنـا نعلـم أيضـ      
دولــة  إذّاكإذ لــم تكــن  ؛مناســكهم الماليــة والحقوقيــة فــي زوايــا اإلهمــال والنســيان

زرادشتية تستوفي منهم هذه الحقوق المالية، فكانت عارية من األهمية واالعتبار وبال 
فائدة...أما أنّهم لماذا لم يحفظوا أفكارهم في المبدأ والمعاد والخلق والتكوين وسائر 

فكار األساسية؟ فهناك قرائن نستطيع منها القول بـأن الشـريعة والعقيـدة الزرادشـتية     األ
   ل بعــد ســلطة العــرب (المســلمين) وأنتغيــرت بنحــو مــن اإلصــالح فــي القــرن األو
الزرادشتيين قد رغبوا في حذف بعض القصص واألسـاطير الشـايعة والعاديـة وبعـض     

 .)١(»العقائد التي أثبتت في بعض فصول أُوستا
 وينقل كريستن سن أُسطورة الخلقة وفقاً للمثبت في أُوستا الساساني هكذا:

، في الثالثة آالف اُألولى كان أوهرمـزد (أو  اًعام ١٢٠٠٠بلغ الى يإن عمر الدنيا «
الم جنباً الـى جنـب. وكـان    عالَم النور والضياء) وأهريمن (أو عالم الظالم) يعيشان بس

هذان العالَمان ال ينتهيان من ثالثة أطرافهما وإنّما كانـا يتحـدد أن مـن الطـرف الرابـع      
أحدهما باآلخر كان عالم النور أعلـى وعـالَم الظـالم اسـفل والهـواء بينهمـا. وكانـت        
مخلوقات أوهرمزد في هـذه الثالثـة آالف مـن السـنين فـي حـال اإلمكـان، ثـم رأي         

النور فتصدى إلعدامه. فأعلن أوهرمزد الحرب معه تسـعة آالف مـن السـنين     أهريمن
علـى الماضـي فتنّبـأ     إّال وهومطلع على المستقبل، ورضى أهريمن بهذا وهو غير مطلع 

له أوهرمزدبان هذا الجـدال سـينتهى بهزيمـة عـالم الظـالم، فاسـتوحش أهـريمن مـن         
قى هناك ثالثـة آالف مـن السـنين بـال     سماع هذا النبأ كثيراً ورجع الى عالم الظالم وب

أية حركة. وبدأ أوهرمزد في هذه المدة بخلق العالم، وحينما انتهى أمر الخلقـة خلـق   

                                                           
 .١٦٤ـ١٦٣) بالفارسية: إيران در زمان ساسانيان: ١(
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فكـان  » كيـومرد= كيـومرث  «ثوراً يسـمى الثـور األول، ثـم خلـق إنسـاناً عظيمـاً باسـم        
 نموذجاً لنوع اإلنسان.

خلـق بينهـا الهـوام    فهجم أهـريمن علـى مخلوقـات أوهرمـزد ولـوث مخلوقاتـه و      
 والحشرات الضارة.

وحفر أوهرمزد عند السماء خندقاً (لنفسه) وهجم عليه أهريمن كراراً حتـى فتـل   
يـومرد الـذي كـان مخفيـاً فـي      گأنّه نبت من بذر  إّال يومرد، گفي النهاية الثور األول و

 مشـينك «بطن التراب بعد أربعـين عامـاً نبـات خـرج منـه أول زوج مـن البشـر يسـمى         
وأصـبح اإلنسـان   » ميزشنگ«فبدأ عهد اختالط النور والظالم الذي يسمى » گومشيان

١(»في هذه الحرب من أعوان النور أو الظلمة بنسبة أعماله الخير والشر( . 
 واآلن لنرجع الى موضوع إصالحات زرادشت:

داشت شخصية حقيقية وتاريخية بأنّه كانـت لـه   يعترف جميع الذين يحسبون زر
 إصالحات اجتماعية وعقائدية واقتصادية في مجتمعه...

فمن إصالحاته العقائدية: منعه الناس عن عبادة الجـن والشـياطين، ودعوتـه لهـم     
 الى عبادة أهورامزد، وإعالنه أن الشياطين ملعونة ونجسة فهي غير مستحقة للعبادة.

 ائدية االقتصادية: منعه عن ذبح البقر أو أي حيوان للقربان.ومن إصالحاته العق
 يقول:» تمدن إيراني«ويكتب دومزيل في مقال له في كتاب 

بطريقـة جديـدة    يإن إصالحات زرادشت كانت تامة وكاملة، إنّه لم يكـن يـأت  «
ة أن الجانب االقتصادي إلصالحاته كان قوياً جـداً ويـزعم عامـ    إّال للبناء االجتماعي، 

المحققين أن إصالحات زرادشت تحققت حينما بدأت األقوام اآلرية تنتقل من حالة 
البداوة الصحراوية الى الحضارة البلدية والقروية، وتبدل الرعي في المراتـع الطبيعيـة   
العامة الى الرعي في أراض تخص كل قبيلة، ولهذا فقد تقررت لديهم حرمة خاصـة  

                                                           
 .١٦٨ـ١٦٩بالفارسية: إيران در زمان ساسانيان:  )١(
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هم البلدي والقـروي الجديـد بالسـماد الحيـواني، وحتـى      للثور والبقر، واهتموا في بنائ
 .)١(»إنّهم بالغوا في االهتمام ببول البقر الى درجة أن عدوه طاهراً بل مطهراً

 ويقول دومزيل أيضاً:
سـنة ذبـح الحيـوان للقربـان، ومنـع       ٦٠٠حذف زرادشت قبل المسـيح بـألف أو   «

الذي كانت له أهمية خاصة فـي ديـن الهنـود    » سومه«شرب المايع المسكر  الناس من
القديم ولدى اإليرانيين أيضاً. وكانت العبادة لديـه هـي: الفكـر الخيـر والقـول الخيـر       
والعمل الخير، وكان هذا هو العامل النشيط الـذي كـان يشـرك اإلنسـان فـي الحـرب       

ن لمشـروب مسـكر وسـخ أن يمـد     األبدية بين الخير والشر. وكان يقول: كيـف يمكـ  
الخير في معترك الحياة؟! أو يقول: أليس األحسن أن يعمل ثـور الفـالح القـروي فـي     
األعمال النافعة في المزارع عوضاً عن أن يقدم قرباناً لـرب غيـر جسـم ال يحتـاج الـى      

 »الطعام؟!
إن شراب سوم أو هوم الذي شجبه زرادشت بشدة عبارة عن عصير مسكر لنـوع  

النبــات لــم يعلــم بوضــوح أي نــوع كــان هــذا النبــات، كــان اإليرانيــون القــدماء   مــن
 يستعملونه في بعض طقوسهم ومناسكهم الدينية...

 يقول الدكتور معين:
إن الفديــة كانــت فــي نظــر اآلري القــديم بحكــم ضــيافة تُعــد لضــيوف أعــزاء، «

تقـوى اآللهـة بهـذه    واآللهة تقبل دعوة أحبائها، وكما يقوى اإلنسـان بطعامـه كـذلك    
المقدس الذي يفرح » هومه«أو » سومه«وإن هذا األثر يوجد في عصير نبات  ؛الضيافة

له ساق لطيف تحوطـه أليـاف لطيفـة    » سومه«الروح ويبهجها... إن هذا النبات الجبلى 
وله عصير أبيض بلون اللبن، ويدعى في كتب الطب العربية القديمة بهوم المجوس... 

يغلون عصير هذا النبات الى أن يتلون. وكان شرب هذا المايع عند تقـديم   إنّهم كانوا
القربان من أقدم وأعظم طقوس العبادة اآلرية. إنّهم كـانوا يصـبون مـن هـذا الشـراب      

                                                           
 .٨٦ـ  ٨٧بالفارسية: تمدن إيراني:  )١(
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على النار، فكانت الكحول الموجودة فيه توجب اشتعاالً شـديداً للنـار. وكـان رجـال     
وس العبادة يشربون منه ما يكتفـون بـه. لـم    الدين أيضاً حينما يريدون إجراء بعض طق

يكن هذا النبات محترماً ومقدساً فقط بـل أن مـن غريـب العقائـد اآلريـة أنّهـم كـانوا        
 . )١(»يزعمون له درجة من الربوبية واُأللوهية

خـرى فـي العهــد   أمـا زرادشـت فإنّـه نسـخ هـذه الخرافـة...ولكنها اُعيـدت مـرة أُ        
الساساني، بل أصبحت جزءاً من السنن الزرادشتية! فقد جاء في أُوسـتا الساسـاني فـي    

 »:هوم يشت«البند الثامن من يسنا العاشر: 
فإنّـه يصـحبه   » هوم« إّال نعم! ان سائر المسكرات يعقبها غضب السالح الدموي، «

فـإن هـوم    ؛فل صـغير سكر صادق(!) إن سكر هوم يخفف أُولئك الذين يالطفونه كط
 ».يهيئ نفسه ليكون بلسماً ألجسامهم

 ولنرجع مرة أُخرى الى موضوع إصالحات زرادشت:
أصغر حكمت الـى   يبترجمة اُألستاذ عل» تاريخ أديان«كتب جان ناس في كتابه 

 الفارسية يقول:
إن الخير والصواب بنظر زرادشت أن يزرعوا األرض وينبتوا الخُضـر والغـالّت،   «

ن يقتلعوا األعشاب المضرة، وأن يعمروا بذلك األراضـي البـائرة ويـرووا األراضـي     وأ
القاحلة. وأن يدجنوا الحيوانات النافعة وال سـيما البقـرة التـي تفيـد للزراعـة بـالعطف       
والشفقة. واإلنسان الخير هو الذي يبرأمن الكذب ويصـدق دائمـاً، واإلنسـان الشـرهو     

رامئينـو = الـروح   گان«مور واليحاول الزرع أبداً، فـإن  الذي يعمل على خالف هذه اُأل
 »الشريرة عدوة للزراعة والفالحة...

 وكتب يقول:

وأعبـد  » ديـو «كان الزرداشتيون القدماء يقولون في مناجاتهم: أنا أُعادي الشيطان 
أنا أثني علـى األرواح  » ديوان«وعدو الشيطان » يزدان«مزدا، أنا أُتابع زرادشت رسول 

                                                           
 .٥٠ـ٤٩بالفارسية: مزديسنا وأدب پارسي:  )١(
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د الخير والعمل الصـالح، واختـار   أو» نديپأمشاس«سة المقدعاهد الرب العليم أن أتعه
كـون رؤوفـاً بـالبقر الـذي هـو      أخير األعمال، وأن » ايزد«الصدق والحق، واتبع ببركة 

من العطاء الخير لمزدا، وان احترم قانون العدل وأنوار الفلك والفضاء التـي هـي منـابع    
الطـاهر الخيـر وآمـل أن    » ارمـى تـى = سـپندار مـذ    «الك الفيض اليزداني. أنا أختار مـ 

يكون هو لي أيضاً، وأُعاهد أن احاذر السرقة والفساد وأذى الحيـوان واهـالك المـدن    
 ».والقرى منازل عباد يزدان...

إن أهم شيء في إصالحات زرادشت هوما يتعلق بمسـألة الخلقـة والخـالق. فمـا     
العالم؟ هل كانـت دعـوة زرادشـت دعـوة     ان يصوره زرادشت بشأن خالق ــذي كــال

توحيديــة أو غيــر توحيديــة؟ ســنجيب علــى هــذه األســئلة فــي فصــل خــاص بعنــوان  
 ».زرادشت والثنوية«

 

 التطور في عقائد آریا بعد زرادشت
ال ينكر أحد من المؤرخين والمحققين أن عقائد آريا اتجهت بعد زرادشـت وال  

حث فيه ـ الى التردي واإلنحطاط، وأن الجوانـب   ذي نبـــسيما في العهد الساساني ـ ال 
العالية والجميلة من تعاليم زرادشت تبدلت الى أفكار منحطة وقبيحة! وتعلقت بـدين  
زرادشت في العهد الساساني آالف الخرافات. اليختلف أحد في هذا، بل يعترف بـه  

 الجميع.

رفـورم  «المستشرق المتخصص في مسائل إيران، تحـت عنـوان   » دومزيل«كتب 
 يقول:» زرتشت

أن دينـه ابتلـي    إّال الحق أن أفكار وتعـاليم زرادشـت كانـت متطـورة وشـجاعة،      «
بعده بمصير سائر األديان والمذاهب. وبوضوح نقول: إن تعاليم اُألستاذ تغيـرت بتـأثير   
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فتبـدل التوحيـد بنـوع مـن الشـرك       ؛من سنن الكون وحاجات الحياة وميول المـؤمنين 
بح اسم المالئكة المقربين يقترن بالرب األكبر، وأُضـيفت الـى مناسـك    والثنوية، وأص

 . )١(»القربان طقوس عجيبة، واستبدلت األخالق بمحاوالت روحية...

 يقول: )دومناشة.ژ. (پوكتب المستشرق 

إن الدين الخرافي والقصصي اُألسطوري القديم ظهر مرة أُخرى على الرغم من «
إصالحات زرادشت األساسية، بل ظهر وهو يدعي أن زرادشت كان منه ومن أتباعه! 

مـع مـا كـان    » هئومـة «بالطقوس المتعلقة بــ » اتها = النشيد الديني الزرادشتيگ«واُلحق 
مـع األربـاب   » آهورا مـزدا «افر وتغاير! وهكذا اصطف الرب األكبر بينها من تضاد وتن

 . )٢(»الخالدة ـ التي كان دين مزدا قد طردها ـ في صف ربوبي واحد

ور داود والدكتور معين بالفرق الفاحش بين أُوستا العهد الساساني مـع  پويعترف 
األصــل، وأن أُوســتا الساســاني كــان قــد جــدد التعــاليم الخرافيــة الســابقة علــى أُوسـتا  

 زرادشت.. ويدعون:

إذ تصـرف  » اتاهاگ«يجب علينا أن نفتش عن دين زرادشت الحق واألصيل في «
الناس بعد زرادشت بدينه حتى ابتعد دين زرادشـت فـي العهـد الساسـاني عـن مبدئـه       

 .)٣(»كثيراً...
 ور داود والـدكتور معـين، هـو قسـم مـن      پـ الذي يستند إليـه اُألسـتاذ   » اتاهاگ«إن

وهو جزء من خمسة أجزاء من أُوستا العهـد الساسـاني، وهـو مـن حيـث نسـبته       » يسنا«
التاريخية الى زرادشت أقوى أقسام أُوستا اعتباراً، فإن لـدى المحققـين قـرائن كثيـرة     

                                                           
بترجمة الدكتور  ٨٩بترجمة جواد محبى، و: ٩٤)  بالفارسية: تاريخ تمدن إيراني، بقلم جمع من المستشرقين: ١(

 عيسى بهنام.
 بترجمة الدكتور بهنام. ١٤٤)  بالفارسية: تمدن إيراني: ٢(
 .١٩٨زديسنا وأدب پارسي: )  بالفارسية: م٣(
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ـ إنّمـا هـو نشـيد زرادشـت نفسـه، وهـو        ةاتاها ـ وهو نشيد شعر للمناجاگى أن تدل عل
أيضاً أقرب أقسام أُوستا الى العقول، فليس فيه ما في سـائر األقسـام مـن الخرافـات أو     
هي فيه قليلة على األقـل بـل يوجـد فيـه أحيانـاً مـا يضـاد بعـض الخرافـات فـي سـائر            

 سـائر أقسـام      األقسام. وعلى هذا يستند من يرى أن ـداً، ويـرى أنزرادشت كـان موح
 أُوستا ملحقات غير أصيلة.

وعلى أي حال، فال شك في أن دين زرادشت اتجه الى االنحطاط بعد زرادشـت  
و ال سيما في العهد الساساني، سواء من حيث أُصـول العقائـد أو مـن حيـث األحكـام      

    وجـد لنفسـه فـي األدوار    » اأهـورامزد «والمقررات. و أي دليل أدل علـى هـذا مـن أن
 التالية لزرادشت شمائل و أشكاالً وتواجدت تماثيله في كل مكان!.

وسبق أن نقلنا شيئاً مما ينسب إليه مما يفهم منه أنّـه كـان يقـول بتجـرد الـرب ال      
إن الرب ليس جسماً حتى يحتاج الـى  «جسميته ولذلك فهو ينهى عن القربان ويقول: 

شمائل وأشكاالً ولحية وعصا ورداءاً! الساساني العهدبينما نرى أن للرب في )١(»الغذاء
» نقـش رسـتم  «و» نقـش رجـب  «إن النقوش التي بقيـت لنـا مـن العهـد الساسـاني فـي       

ة الـى أردشـير أو   ـزدا يهـب تـاج الملوكيـ   ـونرى فيهـا أن أهورامـ  » نقش طاق بستان«و
سـرو، إن هـذه النقـوش ترينـا كيـف أن الموابـدة الساسـانيين كـانوا قـد          أو خ شاهپور

 صنعوا من أهورامزدا صنماً أو وثناً يعبد، بعد أن كان قد تجرد في فكر زرادشت.
 فيقول:» نقش رستم«ويشرح لنا كريستن سن 

نرى فيه ان أهورامزدا وضع على رأسه تاجاً ذا أضالع، يبدو شَعره المجعـد مـن   «
سه من وسط فتحة التاج، لـه هيئـة قديمـة مـن حيـث حلقـات خصـائل شَـعره         فوق رأ

ولحيتــه الطويلــة والمربعــة، ولكنّــه اليختلــف كثيــراً مــن حيــث المالبــس مــع الملــك 
                                                           

) وال ٣٧(الحج:  }لُُحومَُھا َوالَ ِدَماُؤَھا َولِكن َیَنالُُھ التَّْقَوى ِمنُكمْ هللا  لَن َیَناَل {القرآن الكريم فيقول: )  أما ١(
رَّ {يمنع من القربان بعنوان اإلطعام إذ يقول:  ْطِعُموا الَْقانَِع َوالُْمْعَت ) و: ٣٦(سورة الحج:  }َفُكلُوا ِمْنَھا َوأَ

ْطِعُموا الْبَ {  ).٢٨(الحج:  }ائَِس الْفَقِیرَ َوأَ
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فله شرائط مجعدة مدالّة من تاجه كما للملك، وأما السرج والعدة (لفـرس   ؛الشاهنشاه
ضع في مقدم سرج الملك نقـش صـور   أَن اللوح الذي و إّال مزدا والملك) فهي سواء، 

 . )١(»اُسود ناتئة، اما سرج مزدا ففيه نقوش من األوراد

ونرى نحن اآلن علـى لوحـات بعـض المؤسسـات المجوسـية الزرادشـتية صـوراً        
هورامزدا بنفس تلك اللحية والعصـا كعالمـة وطنيـة وقوميـة! وليسـت للداللـة علـى        أل

اإلنحطاط الفكري في العهد الساسـاني. إن المجـوس اليـوم يـدعون مـن ناحيـة أنهـم        
َص اُر َوُھ َو { الـذي  اهللا دهم هـو موحدون ويدعون أن أهـورامزدا عنـ   ِرُك ُھ األَْب الَُتْد

ِطیُف اْلَخبِیرُ  َصاَر َوُھَو اللَّ ِرُك األَْب وهم من ناحية أُخرى يصورون له شكالً  )٢( }ُیْد
 وتاجاً وعصاً  كأنّما هو صنم يعبد.

حـن اإليـرانيين   إنّه لمن المخجل حقاً أن يصور رب له جسم وجناح و لحية لنـا ن 
بعد أن حظينا ببركة اإلسالم بأسمى المفاهيم التوحيدية وقلنا ونظمنا في ذلـك أجمـل   
المقاالت واألبيات، ثم يصرون علينا أن نقبـل هـذه الصـور كأنّهـا عالمـات وشـارات       
وطنية وقومية! فإن لم يكن هذا من االنحطاط والرجعية فما هي الرجعية إذن ومـا هـو   

 لم يكن هذا من عبادة الوثن فما هو معنى عبادة األوثان واألصنام؟!االنحطاط؟! وإن 

إن اإليرانيين حينما ترجموا التعابير اإلسالمية الـى اللّغـة الفارسـية ترجمـوا لفظـة      
(اهللا) الى (خدا) والظاهر أنّها مخففة عن (خود آي) أي (غيـر المخلـوق ـ أو واجـب      

دا) حيث إن هذه الكلمة كانت قد وجـدت  الوجود) ولم يترجموا (اهللا) الى (أهورامز
مفهوم التجسم لدى المجوس الى درجة أن أُولئك العقالء لم يـروا مـن المناسـب أن    

 يترجموا (اهللا) الى (أهورامزدا).
                                                           

شمائل اهللا في  ٢٥٧بعنوان شمائل اهللا في نقش رجب، و:  ١١٠، ويراجع: ١١٢بالفارسية: إيران در زمان ساسانيان:  ١
 على التمثال.شمائل اهللا في طاق بستان ـ تطلق كلمة: شمائل في الفارسية  ٤٨١نقش رستم، و: 

 .١٠٣سورة األنعام:  ٢
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والظاهر أنّه من » فر ايزدى«إن أحد المفاهيم الدينية في العهد الساساني مصطلح 
    د      منشآت السياسـة الساسـانية، وقـد يبـدو ألوهـذا المصـطلح مفهـوم مجـر ل نظـرة أن

مـل ومالحظـة أن هـذا المصـطلح أيضـاً كـان قـد وجـد         أمعنوي، ولكنّه يظهر بأدنى ت
 جانباً مادياً وجسمانياً:

 كتب الدكتور معين بهذا الصدد يقول:

بصورة طيـر (كالشـاهين والعقـاب) وفقـاً لمـا فـي       » فره«إنّهم كانوا يصورون «... 
ا أن جمشيد حينما نطق بالكذب طار عنـه الفـر الملـوكي فـي صـورة      أُوستا... وصورو

 .)١(»خروف«بصورة » كارنامة أردشير«في » فر«طير طار عنه... وصور 

وهنا ينقل لنا الدكتور معين أُسطورة هـرب أردشـير والوصـيفة ومطـاردة أردوان     
 لهما فيقول:

كلّما سأل جماعة عنها أجابوه: أنّهـم رأوهمـا فـي النقطـة الفالنيـة،       كان أردوان«
يتبع أثـرهم. فتعجـب أردوان مـن تعقيـب     » خروفاً«يسرعون في سيرهم ورأوا خلفهما 

الخروف لهما ويسأل الدستور (رجل الـدين الزرادشـتي) عـن هـذا فيجيبـه: إن ذلـك       
صوبهما لعلنا ما بعد، فلنذهبالخروف هو(فره الربانى= الملوكي) ولكنّه لم يصل إليه

 .)٢(»نستطيع أن نآخذه قبل أن يصل إليهما

 . )٣(وفي هذا العهد الساساني أيضاً تعرف النار بأنّها بنت الرب أهورامزدا

امزدا الى جانب أهـريمن وفـي عرضـه، بعـد أن     وفي هذا العهد أيضاً يجعل أهور
كان في بعض تعاليم زرادشت فـوق جميـع الموجـودات هـو خـالق للعقـل المقـدس        

                                                           
 .٤٢٠)  بالفارسية: مزديسنا وأدب فارسي: ١(
 . ٤٢٠)  بالفارسية: مزديسنا وأدب فارسي: ٢(
 .١٦٨)  بالفارسية: إيران در زمان ساسانيان: ٣(
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(انگره مئنيو= أهريمن)! وتوجد طبقة في هذا العهديرون الشريرةمئنيو) وللروحنتپ(س
 باالستناد الى أُوستا: أن أهـورامزدا وأهـريمن كليهمـا مخلوقـان لموجـود آخـر باسـم       

 و هكذا يقولون :» زروان = الزمان غير المتناهي = الدهر«
إن زروان الرب القديم األصيل، قدم قرابين كثيرة جداً عساه يلد مولوداً يسـميه  «

أوهورامزدا، وبعد أن قام بتقديم هذه القرابين طوال ألف عـام شـك حتـى فـي أقـوى      
أهورامزدا الذي كان قـد   حدهما:أقرابينه وأحسنها، ولهذا فقد ولد في بطنه مولودان: 

أهـريمن وليـد الشـك والترديـد. ووعـد زروان واليـة عهـد         والثاني:قدم القرابين لـه،  
فشق أهريمن بطن والـده وظهـر أمامـه، فسـأله زروان:      ،أّوالً العالم الى من حضر لديه 

اً وأنـت  من أنت! وأجابه أهريمن: أنا ابنك! و قال زروان: إن ابني يكون نورانياً ومعطـر 
عفن ومظلم! وظهر هنا أهورامزدا معطّراً نورانياً، فعرفه زروان واعترف ببنوته وقال له: 

ى اليوم، و يجـب عليـك أن تقـدم لـي القـرابين مـن       ــن حتـــكنت أنا أقدم لك القرابي
 . )١(»الحين

الــذي هــو جــزء مــن خمســة أجــزاء مــن أُوســتا الساســاني  » ونديــداد«إن كتــاب 
ذلك العهد. وقسم من هذا الكتاب أحكام وآداب الزرادشتية فيعلىالموجود، يشتمل

» ونديـداد «يشتمل على أدعية وأوراد لحبس الجن والشياطين (ديوهـا) بـل إن كلمـة    
يعني: » وند«فإن  ؛في محكمة العدل» تعني جعل (الجن = الديو» ادوندديو د«وأصلها 

يعني: » داد«الجعل، والديو: الجن والشياطين بالمعنى المجوسي الزرادشتي الخاص، و
العدل. وتكفي هذه الكلمة بهذه المعاني مرآة ُألسلوب الفكـر المجوسـي الزرادشـتي    

ا العقائد في ذلك العهد أيضاً وقد في ذلك العهد، وإن محتويات هذا الكتاب تصور لن
بسط المحقّق المتخصص في مسائل إيران المستشرق كريستن سـن، بسـط لنـا شـرحاً     

مـن  الثالـث وافياً في موضوع العقائد واآلداب الزرادشتية في ذلـك العهـد، فـي الفصـل    

                                                           
 ع الصغير، وباختالف يسيرط بالقط ١٥٢٤: ٦، وتاريخ إيران باستان ١٧٣)  بالفارسية: إيران در زمان ساسانيان: ١(
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مناسك تخصّ عبادة النار، وحول جعل الطعام والشـراب لألمـوات علـى    وعن )١(كتابه
وإرسال الحيوانات الضارية والطيور غير الداجنة » سده«سطح البيوت، وحول احتفال 

ورقصـهم  » هيـوم = سـيوم  «الى النار، وعن إحتفائهم بالنار وشـربهم المسـكر الخـاص    
 حولها، وغيرها...

 فصل الثاني من كتابه يقول:وكتب هذا المستشرق المحقّق في ال

وكانت لرجال الدين الزرادشت وظائف وتكاليف مختلفة تتعلق بعالقـاتهم مـع   «
ــع ــذنبين       ؛المجتم ــات الم ــى اعتراف ــر واإلصــغاء ال ــراء أحكــام التطهي ــل: إج ــن قبي م

والعفوعنهم، وتعيين موازين الكفارات والجرائم، وعمـل بعـض التشـريفات للـوالدة،     
وتشييع الجنائز، والقيام باألعياد الدينيـة...  »  كستيك«المقدسة والعرس، وشد المنطقة 

وكان يجب عليهم أن يثنوا على الشمس ويتضرعوا للقمر في كل يوم أربـع مـرات...   
وكان عليهم أن يتلوا أوراداً خاصة حين النوم والقيام من النوم والوضوء والغسل وشد 

العطسـة وتقلـيم األظفـار والخصـائل     المنطقة والحزام وأكل الطعام وقضـاء الحاجـة و  
وإيقاد السراج وأمثال ذلك... إن نار الموقد يجب أن التنطفئ في البيت ونور الشمس 
يجب أن ال يصل الى النار، واليجوز أن يوصل الماء الى النار، واألوانـي النحاسـية ال   

 يجوز أن تصدأ إذ النحاس من أنواع الفلز وهو مقدس عندهم.

ريفات خاصـة علـى مـن يمـس جسـد الميـت أو الحـائض أو        وكانت علـيهم تشـ  
     ما إذا كان وليدها قد مات قبل الوالدة، تشـريفات متعبـة جـداً... ويعـدالنفساء وال سي

ين فـي جهـنم مـن    من أولياء دين زرادشت، فيمن شـاهده مـن المعـذب    )٢(أرداي ويراز
القاتلين والفاعلين والكافرين والظالمين: أفراداً جعلـوا فـي رديـف هـؤالء فـي جهـنم       

                                                           
 )  إيران در زمان ساسانيان ـ الترجمة الفارسية نقلها عن البيروني.١(
 )  أرداي ويراز صاحب رسالة في معراجه أو مكاشفته تدعى: أرداي ويرازنامه.٢(



       ٢٢٥  - معطيات اإلسالم إليران :الثانيوإيران/ القسم   اإلسالم                                          

بسبب استحمامهم في الماء الحار، وتلويثهم النار والماء بالنجاسات، والكالم في أثناء 
 . )١(»الطعام، والبكاء على األموات، والمشى بدون نعال...

وكان البقر وال سيما الثور قد تقدس لديهم كثيراً... وكان قبل زرادشت يذبحون 
هذه الحيوانات لآللهة بدون أن يقصدوا من ذلك إطعام الفقراء والمساكين بل بقصـد  
تقوية وتأييد اآللهة فقط، ومنعـت التعـاليم األصـيلة لزرادشـت عـن قربـان البقـر وأي        

أن هذا الحيوان يستفادمنه للزرع أكثـر مـن الـذبح.    حيوان آخر، وأكّد زرادشت على 
ولعل هذه التعاليم أو سوابق الفرس في عبادة مظاهر الطبيعة سبب فـي تقـديس البقـر    

فقد فُرض في قصة الخلقة اُألولى أن البقر أول مخلـوق علـى األرض،    ؛بعد زرادشت
المطهـرات   وعـد بـول البقـر مـن    » كيـومرد= كيـومرث  «وأنّه قتـل مـع أول رجـل هـو     

 المقدسة! وكما يقول كريستن سن:

شرح مفصل عـن المـاء وتـأثيره فـى التطهيـر، وعـد بـول        » ونديداد«وفي كتاب «
 . )٢(»الثور أقوى تأثيراً في التطهير...

ذي ينتقـد  ويقول أبو العالء المعري الشاعر العربي الشهير في شعره المعـروف الـ  
 فيه اإلسالم واليهود والمسيح والمجوس بكلمة واحدة:

 ر!ــوغسل الوجوه ببول البق       اعه ـرى وأشيــعجبت لكس
 ر!ـرسيس العظام وريح القت       ب ـــود: إله يحـــوقول اليه

 ر!ــــــاً والينتصـم حيـويظل       ول النصارى: إله يضام ـــوق
 )٣(لرمي الجمار ولثم الحجر!       وقوم: أتوا من أقاصي البالد 

                                                           
 .١٤١)  إيران در زمان ساساني: ١(
 .١٦٧)  بالفارسية: إيران در زمان ساسانيان: ٢(
)  أحاله اُألستاذ المؤلّف على مروج الذهب بدون تعيين الموضع، ولم أجده في مظانّه وال في فهرس أعالمه، ٣(

 (المعرب).
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وفي أُوستا الساساني حكم آخر أكّـد عليـه كثيـراً هـو المنـع عـن دفـع األمـوات         
أكثـر مـن أي   » ونديـداد «تـاب  وتلويث األرض بهم، وقد أكّد على هذا الحكم في ك

حكم آخر. وكان الزرادشـتيون فـي إيـران والهنـد اليـدفنون موتـاهم حتـى النصـف         
برج «األخير من هذا القرن كما نعلم، بل كانوا يضعون موتاهم على برج مشيد يدعى 

كي تأكلهم الطيور، ثم منعتهم الحكومات من هذا العمل » خاموشان = برج الهامدين
عامة، وتيقظت وتنورت أفكار كثير من شبابهم فامتنعوا عنه بل منعـوه.  حفظاً للصحة ال

 وبقى بعض أبراجهم قائماً الى اآلن حوالي مدينة يزد.
 ويقول الدكتور معين في هذا الموضوع:

ونرى كثيراً مـن المعتقـدات الهنديـة البوذيـة تظهـر فـي ديـن زرادشـت أيضـاً،          «
ائمـاً فـي محرابهـا والهـدايا المتتاليـة تمنـع مـن        والعامل األساس هنا النار، فالنار تتقد د

خمودها...ومع ذلك نرى أن العبادة والتضرع والخضوع تبدو في الدين اإليراني أكثـر  
  وأكثر، ولهذا يمنع هذا الدين من إحراق األموات ودفنهم أيضاً، إذ تقول العقيـدة: إن

 ىأمواتهم الى الصحارالميت يلوث األرض والنار وهما طاهران، ولهذا فهم يذهبون ب
 . )١(»ويجعلونها بين يدي الريح

ونرى هنا أن دين زرادشت توجه الى طهارة الماء والتراب، ولكنّه لم يلتفت الى 
 أنّهما طاهران ومطهران أيضاً...

 ويقول كريستن سن:
ة في الجبل كان من عـادات وتقاليـد   اتياس: إن جعل األموات في غارگيقول آ«

الـزوار البـوذي الصـيني الـى أن      گالفرس على عهد الساسـانيين. ويشـير هيـون تسـان    
) وكتب إينوسترا نترف رسالة فـي  ٢٧٨: ٢اإليرانيين كانوا يعلّقون أمواتهم غالباً (بيل، 

 . )٢(»عمل الفرس القديم بموتاهم، بالروسية
                                                           

 . ٥٤ـ  ٥٣)  بالفارسية: مزديسنا وأدب پارسي: ١(
 في الهامش. ٥٢نيان: )  بالفارسية: إيران در زمان ساسا٢(
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 وكتب في قصة طرد القائد سياوش من بالط قُباد، يقول:
» گأنجمن بزر«كان من بين الجرائم المهمة التي أُخذت على سياوش من قبل «

المحكمة العليا برئاسة موبد الموابـدة: إن قـالوا: إن سـياوش حـاول أن اليعـيش كمـا       
والتقاليد اإليرانية، فعبد أرباباً مبتدعـة، ودفـن    يعيش سائر اإليرانيين ويحفظ المنشآت

زوجته المتوفّاة حديثاً، على خالف دين زرادشت حيث يقرر أن يجعـل المـوتى فـي    
 . )١(»غارة في الجبل كي تأكلهم الطيور الكاسرة

 ويقول اُألستاذ رشيد ياسمي مترجم هذا الكتاب:
 ؛يعلم أن الهخامنشيين كانوا يتـابعون فـي جميـع أعمـالهم أحكـام زرادشـت       لم«

ويرى البعض أن عبادتهم آلناهيتا (الشمس والزهرة) ودفنهم أمواتهم في المقابر دليل 
 . )٢(»على خالفهم لشريعة زرادشت

ا أن منـع دفـن األمـوات كـان قـد سـبق عهـد        وهو يحاول أن يـدعي بكالمـه هـذ   
 الساسانيين الى عهد الهخامنشيين.

 

 زرادشت والثنویة
هل كان شعب إيران عند ظهور اإلسالم بهـا ثنويـاً مشـركاً؟ إن اإلجابـة بتفصـيل      
النظام الفكري والعقائدى الفارسي الساساني يتكفل اإلجابة علـى هـذا السـؤال، نظـام     

قلّيات اُألخـرى كاليهوديـة والمسـيحية والبوذيـة، إذ لـم      المجوس الزرادشت دون األ
أقليات تعيش ضمن األكثرية المجوسية. وعلينا أن نرى ماذا كان وضـع   إّال تكن هذه 

 إيران من هذه الناحية في األدوار السابقة للعهد الساساني.

                                                           
 .٣٨٠)  بالفارسية: إيران در زمان ساسانيان: ١(
 الهامش. ٣٤٩)  بالفارسية: إيران در زمان ساسانيان: ٢(
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وقد بحثنا في الفصول السابقة حول األدوار السابقة على زرادشت وتبـين لنـا: أن   
عقيدة الثنوية كانت في الروح اآلرية حتى في عهود عبادة الطبيعة وأرباب األنواع، و 

 ».إن العقيدة الثنوية من خصائص الفكر الفارسي اإليراني«كانوا كما يقول دومزيل: 

أن نعلم أن زرادشت ماذا كان يفكر بالنسبة الى هذا الموضوع وقد حاول ويجب
 كان هو موحداً أم ثنوياً؟:اإلصالح لعقائد اآلريين؟ فهل 

إنا إذا جعلنا مالكنا للحكم في ذلك كتاب أُوستا الساساني لم نشك في أنّـه كـان   
قـديم ومـن   » كاتهـا «ثنوياً، ولكنا قلنا قبل هذا إن المحققين يرون أن قسـماً قلـيالً مـن    

. جديـداً وحادثـاً اُلحـق بـه بعـد زرادشـت       إّال زرادشت نفسه وأما سائر األقسام فلـيس  
أقرب الى التوحيد من الثنوية، وإن كانـت غيـر   » كاتها«ومحتويات هذا القسم القديم 

 صريحة في ذلك.

إن التوحيد في اإلسالم (والعقل) ينقسم الى مراتب أربع: توحيد الذات، وتوحيد 
 الصفات، وتوحيد األفعال، وتوحيد العبادة.

جـوده، وأزليتـه   فهـي عبـارة عـن القـول بقدمـه ووجـوب و       فأما توحی د ال ذات:
وأبديته وسرمديته، واستقالله وعدم النظير له. والقـول بـأن مـا سـواه ممكـن وحـادث       

 )١(}لَ ْیَس َكِمْثلِ ِھ َش ْيءٌ {بالذات وقائم به ومحدود، سواء الماديـات والمجـردات...   
ُل األَْعلَى{و  .)٢(}َولَُھ اْلَمَث

فهو عبارة عن القـول بـأن صـفاته عـين ذاتـه، فهـو العلـم         وأما توحید الصفات:
إذ من لوازم وجوب وجوده وسرمديته عدم افتراض عروض  ؛والقدرة والحياة والنور

شيء عليه وعدم افتراض ثان غيره في رتبته. وبعبارة أُخرى: أن من لوازم كمـال ذاتـه   
                                                           

 .١١)  الشورى: ١(
 .٢٧)  الروم: ٢(
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يسـتلزم محدوديـة ذاتـه،    إذ القول بكون صفاته غيـر ذاتـه    ؛القول بأن صفاته عين ذاته
 وإنّما يفترض القول بمغايرة الصفات للذات في األشياء المحدودة.

فهو عبارة عن القول بأن الفاعل والمؤثر الحقيقى في نظام  وأما توحید األفعال:
هو سبحانه، وأن كل فاعل إنّما يؤثر بفاعليته ومؤثريتـه ومشـيئته    إّال الموجودات ليس 

ل ألي موجود مادي أو مجرد، مريـدغير مريـد، وإن نظـام العلّيـة     إذال استقال ؛وإرادته
ِل اْلَحْم ُد  { هو المجرى الطبيعي إلرادة اهللا ومشيئته. فالوجود له وال شـريك لـه    َوقُ 

لِّ  ِك َولَ ْم َیُك ن لَ ُھ َولِ يٌّ  ِم َن ال ذُّ ِخْذ  َولَداً َولَْم َیُكن لَُّھ َشِریٌك ِفي اْلُمْل الَِّذي لَْم َیتَّ
َراً  ْرهُ َتْكبِی  . )١( }َوَكبِّ

فهو يرتبط بعالقة العبد بربه، ويعني كما أن اهللا واحد  وأّما التوحید في العبادة:
في ذاته وصفاته وأفعاله كـذلك يجـب علـى العبـد إن ال يعبـد ربـاً سـواه واليسـتعين         

 . )٢(}لصیَن لَُھ الدینلَِیعِبدوا هللا ُمخ إّال َوَما أُمُروا  { بسواه:

والذي ال شك فيه أن زرادشت كان يدعو الـى التوحيـد فـي العبـادة فـأهورامزدا      
وحده الذي يدعو الى عبادته زرادشت، وهو اسم يطلقه زرادشت على خالق اإلنسان 

نفسـه  ويـرى  » ديوهـا «والعالم وحده، وكان ينهى الناس عن عبـادة الجـن والشـياطين    
 رسوالً من قبل أهورامزدا فقط.

وينكر الدكتور معين أن يكون اآلريون قبـل زرادشـت يعبـدون القـوى الطبيعيـة      
ويدعى أنّهم كانوا يعبدون فـي  » ديوها«الضارة أو الجن والشياطين واألرواح الشريرة 

عهــد عبــادة الطبيعــة القــوى واألرواح الخيــرة والنافعــة ال األرواح والقــوى الضــارة،   
 ويقول:

                                                           
 . ١١١اإلسراء:  سورة ) ١(
 . ٥البينة: سورة )  ٢(
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إنّهــم (اآلريــون) كــانوا بعيــدين عــن عبــادة األرواح الضــارة بــل يلعنونهــا، ولــم «
يحاولوا قطّ أن يطلبوا رضاها بتقديم القرابين لها وأن يبدلوا غضبها بالرحمة بـاالوراد  
والعبادات المختلفة. و هذا هو أحـد وجـوه االخـتالف األساسـية بـين عقائـد األقـوام        

إذ كان هؤالء يحاولون إرضاء القوى الضـارة ودفـع    ؛والمغولاآلرية وعقائد األتراك 
 . )١(»ضررها وجلب رضاها بالعبادة و تقديم القرابين

ونحن إن قبلنا مقالة الدكتور هذه كان علينـا أن نقـول: إن زرادشـت لـم يحـاول      
حتـى  » ديوهـا «يعبدون الجن والشياطين إذ لم يكن اآلريون  ؛إصالحاً من هذه الناحية

ينهاهم زرادشت عن عبادتها. والظاهر أن الدكتور يخطئ فـي دعـواه هـذه ويخـالف     
فيها مقال جميع المحققين، ومن التأكيد الشديد المنقـول عـن زرادشـت علـى النهـى      

 بين اآلريين. إذّاكعن عبادتها يعلم أن عبادتها كانت شائعة 
أصغر حكمت، بعد بحث حول  يبترجمة اُألستاذ عل )٢(كتب جان ناس في كتابه

 بين الهنود والفرس، يقول:» ديو«وكلمة » آهورا«التطور الذي طرأعلى مفهوم كلمة 
(الـذي كـان يعبـده التورانيـون     » الـديو «ن هذه أَإن زرادشت... أعلن بالصراحة: «

واح شريرة وضارة، وهي في حرب سـجال، مـع األرواح الخيـرة    والمغان) إنّما هي أر
والنافعة. و هي إباء للكذب علـى األرواح الطـاهرة وخـداعها، وهـي مصـادر الشـرور       

 . )٣(»والقبائح، وهي التي تمنع اإلنسان عن عبادة أهورامزدا. فمنع عن عبادتها
 وة زرادشت في مايلي:ثم يلخّص جان ناس دع

 إعالن نبوته ودعوة الناس الى قبولها واالعتراف بها.أـ 

بروح واحد خير ونافع هو أهورامزدا ـ بين كـل تلـك األرواح    إّال لم يعترف  ب ـ
ـ وقال إنّه أكبر وأعلى اآللهة، وهو خالق العالم وأعلى األرواح العلويـة،    إذّاكالشائعة 

                                                           
 .٣٦)  بالفارسية: مزديسنا وأدب پارسي: ١(
 .٣٠٦)  بالفارسية: تاريخ جامع اديان: ٢(
 .٣٠٦)  بالفارسية: تاريخ جامع اديان: ٣(
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نّما خلقت بإرادة أهورامزدا ومشيئته ـ علـى خـالف مـا      وقال: إن جميع الموجودات إ
يقول به بعض الزرادشتيين المتـأخرين ـ بـل صـرح ـ كمـا فـي الجملـة األخيـرة مـن             

 ـ بأن أهورامزدا هو موجد النور والظلمة كليهما...» گاتها«

إن أهورامزدا كـان يفعـل مـا يريـد بارادتـه العلويـة المقدسـة بواسـطة روح          ج ـ
(كما يقول قدماء الفالسفة » نت مئينو = العقل المقدسپس«فعة وخيرة دعاه: مقدسة نا

 بالعقل األول).

هورامزدا، ولكنّه كان ند أل إن زرادشت كان يقول: أن ال شريك وال ضد وال د ـ
والحياة  والباطل،» دروغ«يقابله الكذب » اشا«والحقشر، فالصدقخيرمع كلإن يقول:

روح خبيثـة  » نت مئنيـو پسـ «.. وهكذا يقابل الروح الطـاهرة والمقدسـة   يقابلها الموت.
وحينمـا ظهـر هـذان الروحـان أوجـد أحـدهما الحيـاة واآلخـر         »... انگرامئينـو «شرورة 

الموت... والجنة الدائمة تكون نصيب أصحاب الصدق والحق، والى جهـنم الخالـدة   
رة الخيرة لعدوها اآلخر: اننـا  تكون عاقبة أتباع الكذب والخداع... وقالت الروح الطاه

لــن نتصــالح أبــداً ال فــي عــالم األرواح واألجســام وال فــي األقــوال واألفعــال وردود   
 األفعال.

على قاعدة: أن نفس كل إنسان  يإن أساس األخالق في دين زرادشت يبتن ھـ ـ
لحـرب  لهذه ا اًهو ميدان حرب سجال دائم بين الخير والشر، وأن صدر البشر تنور نار

تشتعل فيه. وإن أهورامزدا حينما خلق اإلنسـان وهبـه حريـة العمـل واالختيـار ليختـار       
عمله بنفسه، أي جعله ذا قدرة علـى االختيـار واالنتخـاب ليختـار بـين طريقـي الخطـأ        

 . )١(»والصواب أياً شاء منهما

الصراحة التي يدعيها جان ناس، فقـد يفيـد بعـض     بهذه» اتاهاگ«وليس األمر في 
ن يكون جميع أَفقراته هذا األمر وقد يفيد غيرها خالف ذلك. مما يوجب الترديد في 
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خيـراً: هـل أن زرادشـت كـان     أَمن زرادشت. واُألستاذ جان ناس نفسه يتردد » اتاهاگ«
كاشـف لـه ال خـالق؟    هريمن) أو يـراه أنّـه هـو    أَرا مئينو (گيرى أن أهورامزدا خالق ان

 ولهذا فهو يقول:
إن نصوص كتب زرادشت في حدود مسؤولية أهورامزدا فـي إيجـاد الـروح    «... 

را مئنيـو أي الـروح   گـ الشريرة (أهريمن) مبهمة كثيرة اإلبهام، وال يعلم منها: هل أن ان
الشريرة وجـدت مـن أول يـوم مـع أهـورامزدا أو أن أهـورامزدا خلقـه بعـد؟ وبعبـارة          

رامئنيـو  گرى: هل أن أهورامزدا هو الذي خلق الـروح الشـريرة (أهـريمن) أو أن ان   أُخ
كان موجوداً شريراً وأن اَهورامزدا إنّما كشف عن وجوده، وأنّه عين الشـر أمـام كـل    

 . )١(»خير، وكل ظلمة أمام كل نور؟
: إن زرادشت بعد أن ذهب الى بـالط  )٢(ويدعي اُألستاذ (جوزف گير) في كتابه

شتاسب في بلـخ وحصـل بحـث بينـه وبـين علمـاء الـبالط سـألوه: مـن هـذا الخـالق            گ
 الكبير؟

 فأجاب: هو أهورامزدا، الرب العالم والحاكم األعلى على العالَم.
 نّه هو الذي خلق جميع اشياء العالَم؟أنت على القول بأأسألوه: 

 إذ هو اليقدر على شيء سوى الخير! ؛فأجاب: إنّه خلق كل شيء خير
 فسألوه: فالشرور واألرجاس مخلوقات من؟

 أجاب: إن الشرور واألرجاس جاء بها انكرمئنيو = أهريمن.
 فأنت تقول بإلهين للعالم؟أفقالوا: إذن 

 . »إن للعالم خالقين... ؛قال: نعم
ولكن الظاهر: أن مصادر جوزف گير روايات زرداشتية غير تاريخيـة. ونحـن إن   
أردنا أن نعتمد على الروايات الزرادشتية لزمنا أن نرى أن زرادشت كـان ثنويـاً بـدون    

                                                           
 .٣٠٨)  تاريخ جامع أديان: ١(
 .٢٦٤نقالً عن كتاب: مزديسنا وأدب پارسي:  گفارسية: دينهاى بزر)  بال٢(
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الذي هو جزء من أُوسـتا الساسـاني؟   » ونديداد«أي شك، فأي مصدر أوثق من كتاب 
ألرض بــين اإللهــين، فاألراضــي الخيــرة وقــد جــاء فــي هــذا الكتــاب حتــى تقســيم ا 

 هورامزدا، واألراضي الجرداء وغير المباركة مخلوقة ألهريمن.والمباركة مخلوقة أل

اختلفت أنظار العلماء في توحيد زرادشت وثنوية: » گاتها«وبسبب اختالف مفاد 
 . يقول: )١(كتب گيرشمن المستشرق المتخصص بمعرفة إيران في كتابه

أنّه في العهـد الساسـاني    إّال إن دين زرادشت لم يكن مبنياً على أساس التوحيد، «
 ».تقبلَ التوحيد تأثراً بنفوذ األديان الكبرى كالمسيحية

يـدعو الـى   زرادشت كـان   ّوعلى العكس منه يعتقد دومزيل ـ كما قلنا سابقاً ـ أن  
 التوحيد.

أن زرادشت كان موحداً، ويفسر مسألة  )٢(»الملل والنحل«ويرى الشهرستاني في 
الخير والشر في الزرادشتية بنحو ينطبق على التعاليم اإلسـالمية ال الزرادشـتية، وذلـك    

 سالمية.بتأثير من العقائد الفلسفية والكالمية اإل

والحقيقة: إنّا لو نظرنا الى التوحيد من جهات متعددة، أشكل علينا كثيراً أن نـرى  
 دين زرادشت ديناً توحيدياً.

ويبتني البحث حول توحيدية دين زرادشت وثنويته على أن زرادشت هـل كـان   
يقول إن أهورامزدا خالق األهريمن وأن أهريمن مخلـوق لـه؟ أو يقـول بـأن أهـريمن      

ي وقديم ويجعله في عرض أهورامزدا؟ وافترضوا أنّه إذا ثبت أن أهريمن مخلـوق  أزل
 هورامزدا فقد تم المطلوب وثبت أن دين زرادشت دين توحيدي.أل

وهذا إنّما يصح بالنظر الى توحيد الذات فحسب، وال يصح بـالنظر الـى التوحيـد    
أن الشـرور  »: اتاهـا گ«هـا  إذ مـن المعلـوم بنـاء علـى اآلثـار الموجـودة ومن       ؛في األفعال

                                                           
 .٢٦٤نقالً عن مزديسنا وأدب پارسي:  -آغاز تا إسالم  )  بالفارسية: إيران از١(
 . هـ ١٣١٧ط مصر  ٨١و  ٧٧: ٢) الملل والنحل ٢(
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كانت تشغل بال زرادشت كثيراً تماماً كسائر القـدماء اآلخـرين، وأن زرادشـت كـان     
يقول: إن نظام هذا العالم ليس على وفق النظـام المعقـول الـذي يجـب أن يكـون، إذ      

نت پسـ «هورامزدا أو انجد فـي هـذا العـالم حقـائق شـريرة، والوجـودات المقدسـة كـ        
إذن فالبـد مـن أن نفتـرض     ؛أجل من ان ينسب خلق هذه الشرور إليهـا اعظم و» مئينيو

 وجوداً آخر يكون شراً ذاتاً وتنسب هذه الشرور المخلوقة إليه.
وإن أساس التوحيد اليستقر على هذا اُألسلوب من التفكير، سواء كـان أهـريمن   

مخلوقـاً لـه    أمـا إذا ال يكـون فواضـح، وأمـا إذا كـان      ؛هورامزدا أو ال يكونمخلوقاً أل
 فنقول:

إذن يبقى السؤال األساس على حاله، وهـو أنّـه: إذا كـان أهـورامزدا يفعـل       أّوالً:
» سـبنت مئينيـو  «قبال أهورامزدا أو » انكرامئنيو«الشر أيضاً فما الداعى الفتراض وجود 

بعنـوان أنّـه هـو الصـادر األول     » نت مئنيوپس«بل ننسب الشرور الى نفس أهورامزدا أو 
الوجود...وأما إذا كان نسـبة الشـر الـى أهـورامزدا مـن غيـر الممكـن فكيـف         لواجب 

الروح الشريرة ومبدأ كل » رامئنيوگان«يمكن أن يكون أهورامزدا قد خلق أهريمن أو 
 الشرور؟!

فما دوره هو؟ فهل هو يخلق مباشـرة؟  » رامئنيوگان«وبعد أن افترضنا خلق  وثانیاً:
رامزدا ومشـيئته؟...فإن كـان يخلـق مباشـرة فقـد وجـد       أو أنّه يكون منفّـذاً إلرادة أهـو  

ألهورامزدا شريك في الفعل والخلق، وهذا هو شـرك عينـاً. وإن لـم تكـن لـه مباشـرة       
 نسبة الشرور الى أهورامزدا. يفال أثر الفتراض وجوده في نف ؛وإستقالل في الخلق

خيـر وشـر، ولهـذا    إن جذور الثنوية تنشأ من تصور البشر أن األشياء على نوعين: 
كان يقول بوجود مبدأ للخير ومبدأ آخر للشر، ويقول لخالق الخيـر بأسـمى الصـفات    
والكماالت، ويبريه من التدخّل في خلق الوجودات الضارة! وينكر أن تكون مخلوقة 

لشـرور، فإنكـار اإلنسـان    للهذا المبدأ... وإذن فـال بـد لـه مـن أن يفتـرض مبـدأ آخـر        
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لخير للشرور هو الـذي جـره الـى افتـراض مبـدأ آخـر فـي عـرض         إلمكان خلق مبدأ ا
 وجود مبدأ الخير.

أما إذا فرضنا أن المبدأ اآلخر الذي خلق الشـرور لـيس فـي عـرض الخـالق، بـل       
نكرنا بذلك وجود أصل قديم قائم بذاته في قبال أافترضناه أنّه مخلوق له...فنحن وإن 

وهـو إنكـار إمكـان نسـبة خلـق قسـم مـن        أنّه يبقـى الموضـوع األسـاس ـ       إّال الخالق، 
المخلوقات التي تسمى شراً الى ذلك الخـالق ـ علـى حالـه. وبعبـارة أُخـرى: لـم نقـل          

أنـا جعلنـا أحـد مخلوقاتـه شـريكاً لـه فـي         إّال بوجود شريك للخالق في عـرض ذاتـه،   
 الخالقية.

ات وقد برهنت الحكمة اإللهية على أن الشرك في الخلق يستلزم الشرك فـي الـذ  
 مآالً، هذا باإلضافة الى أنّه مناقض لتعاليم جميع األنبياء والرسل.

والحقيقة: أن هذا اُألسلوب من الفكر الذي يحار في مسـألة الخيـر والشـر، لـيس     
سوف، وإنّما هو من شأن متفلسف ناقص فـي الفلسـفة والفكـر    لمن شأن نبي بل وال في

 من أعلى ال يرى سوى النور والخير والرحمةالوجود ينظر الىإن النبي الذيوالبرهان.
نظــام الوجــود علــى أســاس نظــام العلّيــة واألســباب... جعلــتوالحكمــة البالغــة، التــي

ويستحيل أن يشغل الفكر في هذه اُألمور ألباب األنبياء. أمـا الفيلسـوف الكامـل: فهـو     
سـبية و اإلضـافية   يرى الشرور أُموراً عدمية وإضافية نسبية، وأن نفـس هـذه اُألمـور الن   

على حالها هذا هي ركن من أركان النظام األكمل، وهـي علـى أسـاس حكمـة بالغـة      
 إلهية، و أنّها لو لم تكن لورد النقص على نظام العالم.

إن الخالق المتعال في الدين التوحيدي: كامل مطلق مبرأ من كل نقص، وجدت 
لـيس شـيء مـن الموجـودات      بارادته وحكمته البالغة جميع الموجودات وتفنى، وأن

الَّ ِذي {خُلق لغواً وعبثاً، وأن الحقيقة لوجود الشرور، وإن كل شيء حسـن وجميـل:   
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لَّ َشْيء َخلَقَھُ  وهـو الـذي    »يحيـى ويميـت ويميـت ويحيـى    «هو الـذي   )١(}أَْحَسَن ُك
ِل ـ  ي النََّھ  اِر َوُی  ولُِج النََّھ  اَر ف  ـ  َل ف  ـُج  اللَّْی  ـُیولِ  { َخلَ  َق {وهــو الــذي  )٢(}ي اللَّْی  

لَُماِت  َوالنُّوَر  َل الظُّ ْرَض َوَجَع ماَواِت َواألَ  .)٣(}السَّ

وكـان  )٤(وقد نقلنا قبل هذا محـاورة زرادشـت مـن قـول جوزيـف گيرفـي كتابـه       
يقول فيها: إن أهورامزدا خالق الخير فقط وينسـب الشـرور والمؤذيـات الـى موجـود      

 إّال آخر، حيث اليراها تناسب أهورامزدا ونحن وإن شككنا في صحة هذه المحـاورة  
أنّها تبين أُسلوب فكر زرادشت أو من ينتسبون إليه. ونقارن هذه المحـاورة بمحـاورة   

 الكريم بين موسى بن عمران وفرعون الزمان:نقلها القرآن 

لَّ َش ْيء َخلَْق ُھ ُث مَّ { ى ُك  َط  َن ا الَّ ِذي أَْع ُكَما  َیا ُموَسى* َق اَل َربُّ َقاَل َفَمن َربُّ
 . )٥(}َھَدى

في هذه الجملة القصيرة: إن اهللا هو الذي خلق كل شـيء وِفـق    ×يقول موسى
شيء في الوجود يخالف ما ينبغي أن يكون هو عليه، وكل شـيء  حكمته البالغة، وال 

في حد ذاتـه حسـن وجميـل، وأن ال واقـع للشـرور فـي العـالم كـي يقـال: مـن خلـق            
 الشرور؟ نعم هذا ما يقوله األنبياء والرسل سالم اهللا عليهم أجمعين. 

                                                           
 .٧السجدة:  سورة ) ١(
 .٦١الحج:  سورة ) ٢(
 .١األنعام:  سورة ) ٣(
 .٢٦٤پارسي:  )  بالفارسية: دينهاى بزرك نقالً عن كتاب: مزديسنا وأدب٤(
 .٥٠ـ  ٤٩)  سورة طه: ٥(
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ور والـال  بعنـوان أنّـه هـو خـالق الشـر     » رامئنيـو گان«وقد علم مما قلناه: إن افتراض 
معقوالت في هذا العالم، ما يخـالف اُألصـول التوحيديـة ومنطـق األنبيـاء والمرسـلين       

 سالم اهللا عليهم أجمعين، حتى وإن قلنا بأنّه هو بدوره مخلوق ألهورامزدا .

وعلى هذا ينبغي أن نقول: إن دين زرادشت ليس ديناً توحيدياً ناقصا كمـا يقـول   
إذ هو أشبه بمقال متفلسف ناقص في الفلسـفة ال   ؛بل هو فلسفة ناقصة )١(كريستن سن

 فيلسوف كامل فضالً عن مقاالت األنبياء والمرسلين سالم اهللا عليهم أجمعين.
 وينقل الدكتور محمد معين عن المستشرق ب.ژ. دومناشة أنّه يقول:

نشأ ذنوب البشر ووجود الشر... وإن دين يوجد في القران الكريم إشارات الى م«
إذ نسـب الشـرور الـى     ؛د اجاب على هذه المسألة إجابة بسيطة أُصولية خاصـة ـمزدا ق

القـدم واألزليـة. وال كـالم فـي أن الـروح       في ود يقابل وجود أهورامزدا ويشابههـوج
 ؛محالـة  الشريرة ال تقابل مزدا من حيـث القـوة والقـدرة والعظمـة بـل تنهـزم أمامـه ال       

لكنها مع ذلك تحدد مجاالت أعماله... فاإلجابة التي يعطيها دين مـزدا لمسـألة الخيـر    
 . )٢(»والشر تبرى أهورامزدا من مسؤولية الشرور التي نراها في نظام هذا العالم

شلّت يمينك! وأدام اهللا ظـل الـدكتور ب.ژ. دومناشـة وديـن مـزدا علـى رأس        ال
 الدكتور معين وأضرابه !

إن دين مزدا لو كان ينكر وجود الخالق من األسـاس لكـان يبريـه عـن مسـؤولية      
الشرور التي يراها الدكتور دومناشة أكثر وأبعـد! إن ديـن مـزدا أراد أن يكحـل عـين      

الينسب الشرور ـ التي هي سلسلة من أُمور اضافية ونسبية وهـي   مزدا فأعماها! أراد أن
في التحليل العلمي النهائي تعد عدمية ـ الـى الخـالق، فعـزل الخـالق عـن ربوبيتـه فـي         

                                                           
 .٥٠ران در زمان ساسانيا: ) بالفارسية: إي١(
 .ينقالً عن كتاب: تاريخ تمدن إيراني، بترجمة جواد محب ٢٥)  بالفارسية: مزديسنا وأدب پارسي: ٢(
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دين مزدا عمي عن اإللتفات الى عدمية الشرور وضرورتها المخلوقات!... إنمننصف
وعن فوائـد هـذه الشـرور وآثارهـا      وعدم إمكان إنفكاكها عن طبيعة نظام هذا العالم،

 والحكمة في وجودها. وهو لكي ينجو من اإلشكال قطع األصل من األساس!

وال نستطيع نحن هنا أن نرد موضوع أبحاث الخير والشر، العميقـة والدقيقـة التـي    
قد غرقت فيها آالف السفن بحيث لم تنج حتى خشبة منها... وسـفينة زرادشـت هـي    

 إحدى السفن .
 

 طانالشی
وهنــا نقطــة يلزمنــا اَن نوضــحها: مــن الممكــن أن يخــال الــبعض أن ال فــرق بــين 
أهريمن في دين زرادشت والشيطان في دين اإلسـالم، أي أنّـا إذا حسـبنا أن أهـريمن     
مخلوق ألهورامزدا فهذا يساوي الشيطان الذي يقول فيه اإلسالم أنّـه مخلـوق هللا وهـو    

 .فاعل لكثير من الشرور
إذ لـيس للشـيطان فـي اإلسـالم دور فـي خلـق الشـرور، بـل          ؛كذلكوليس األمر 
الشرور الى الشيطان الرجيم. بل اليوجد في اإلسالم شيء منخلق أيالينسب اإلسالم

فكرة تقول بوجود موجودات غير مرغوب فيها في نظام الخلقة ويجب أن ال تكـون،  
ير، بـل اإلسـالم   وحيث هي موجودة فالبد أن تكون من موجود رجس غير خالق الخ

لَّ َشْيء {يقول: إن جميع األشياء وجدت بارادة اهللا تعالى وكلها خير  الَِّذي أَْحَسَن ُك
لَّ َشْيء َخلْقَُھ ُثمَّ َھَدى{ )١(}َخلَقَھُ  وأن مجال تسـرب   )٢(}َقاَل َربَُّنا الَِّذي أَْعَطى ُك

لتشريع ال التكوين، يعني ان الشيطان إنّما يستطيع أن يوسـوس البـن   الشيطان إنّما هو ا

                                                           
 . ٧)  سورة السجدة: ١(
 .٥٠)  سورة طه: ٢(
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آدم ويرغب في المعاصي والذنوب، وال سـلطان لـه علـى اإلنسـان أكثـر مـن الـدعوة        
َطان {والدعاية   . )١( }أَن َدَعْوُتُكْم َفاْسَتَجْبُتْم لِي إّال َوَما َكاَن لَِي َعلَْیُكم ِمن ُسْل

فــإن إنســانية اإلنســان إنّمــا هــي بامتالكــه العقــل  ؛كانــت ماهيــة الشــيطان  ومهمــا
واإلرادة واالختيار، وإنّما يمكن االختيار بعد وجود العقل والتمييز ثم وجود طـريقين  
أمام اإلنسان، فإن لم يكن أحد هذين الركنين في اإلنسان لم تكن له إنسـانية واقعيـة:   

ا َخلَْقَنا اْإلِنَسانَ { * إِنَّ ا َھ َدْیَناهُ  إِنَّ ِص یراً ْطفَة أَْمَشاج َنْبَتلِیِھ َفَجَعْلَناهُ َسِمیعاً َب ِمن ُن
ا َكفُوراً  ا َشاِكراً َوإِمَّ َل إِمَّ بِی  .)٢( }السَّ

إن وسوسة النفس األمارة ووجود الشيطان لذلك شرط في تحقّق اختيار اإلنسـان  
 ؛ما أن هناك في اإلنسان إلهام بالخير ومن الخارج الدعوة له إليهو بالتالي إنسانيته، فك

كذلك يجب ان تكون وسوسة فيه للشر كي يختـار هـو أحـد هـذين، وبـذلك يخطـو       
 خطوة أُخرى في طريق اإلنسانية.

 اــا واألشقيـــوان األتقيــيدع       ا نداءين لنا ـي الدنيـــإن ف«

 )٣(»ن ترضى طريق األتقياولتك       فلتكن تصغي وتختار الندا 
ــ ــة ال    إن الج ــودات الطبيعي ــداد الموج ــي ع ــرآن ف ــي الق ــت ف ــياطين جعل ن والش

فإن المالئكة هم رسل اهللا وعماله في نظام هذا العـالم، بينمـا ال دور للجـن     ؛المالئكة
والشياطين في أُمور الخلق إطالقاً، وهم في هذا كسائر الموجـودات األرضـية... ومـن    

                                                           
 .٢٢سورة إبراهيم:  ١
 . ٣ـ  ٢:  )  سورة الدهر٢(
 )  تعريب تقريبي لبيت من المولوي المثنوى الرومي جالل الدين شمس التبريزي إذ يقول: ٣(

 دــتا كدامين را تو باشى مستع     ضدآيد بهدر جهان دو بانگ مى«

 »و آن دگر بانگش نفور اشقيا     ياـى بانگش نشور اتقـــــــآن يك
 والتعريب (للمعرب).
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نبغـي أن تكـون وإن فـي نظـام الخلـق      هنا نعلم: أن فكرة وجود مخلوقات شـريرة ال ي 
 نقصاً من هذه الجهة...هذه الفكرة ال مجال لها في الفكر القرآني في اإلسالم.

فـي القـرآن الكـريم    » الشـيطان «وال تفوتنا الفرصة هنا أن نقول: قد تُترجم كلمـة  
 ؛وهذه الترجمـة غيـر صـحيحة ألبتـة    ». أهريمن«أو » ديو«بالترجمة الفارسية الى كلمة 

  معادل لكلمة الشيطان في اللغة الفارسية، وعلى هذا فيجب أن يؤتى فـي الترجمـة  فال
يختلف عن مفهوم » أهريمن«أو »ديو«فإن مفهوم » إبليس«كلمة الكلمة أوبنفس أيضاً

بل ال وجـود فـي الحقيقـة لمفهـوم هـاتين الكلمتـين لـدى         ،كلمة الشيطان في القرآن
 إطالقاً.الكريم القرآن 
 

 رادشت في الفقھ اإلسالمي:ـ دین ز ٣
ونذكر في ختام هذا البحث بأن تشكيكنا في توحيدية دين زرادشـت إنّمـا كـان    

أي إنّـا إذا جعلنـا مــالك الحكـم علـى ديــن      ؛فـي البحـث الســابق مـن ناحيـة تاريخيــة    
زرادشت بالتوحيدية أو عدمها علـى محتويـات المصـادر التاريخيـة الموجـودة لـدينا       

لـم نسـتطع بالتـالي أن نـرى ديـن       ؛نّاها بـالموازين العلميـة للتوحيـد   اآلن وقابلناها وواز
إذ أن فرضية زرادشت بشـأن نظـام الخلقـة كمـا فـي       ؛زرادشت ديناً توحيدياً صحيحاً

» رامئنيوگان«هذه المصادر واألسناد على نحو ال ينسجم مع التوحيد، حتى إذا افترضنا 
 هورامزدا....مخلوقاً أل

سلمين نستطيع أن ننظـر الـى هـذا الـدين مـن زاويـة أُخـرى، وأن        أنّنا نحن الم إّال 
نحكم له أو عليه بمالك آخر غير مالك المصادر واألسناد التاريخية الموجـودة لـدينا   
اآلن عن هذا الدين نفسه. تلك الزاوية اُألخرى هي زاوية الفقه والحـديث اإلسـالمي،   

انـب التعبـدي المعتبـر حجـة     وذلك المالك اآلخر هو مالك إسالمي خاص يتميز بالج
لدى المسلم المؤمن. فال مانع من هذه الزاوية وبهـذه النظـرة أن نـرى ديـن زرادشـت      
ديناً توحيدياً، أي أن نراه ديناً كان في أصله توحيدياً، وأن نرى الشرك فيه ـ بمختلف  
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لتاريخيـة لـو   نواحيه: الثنوية والعبادية وغيرها ـ بدعاً الحقت به فيما بعد... إن األسـناد ا  
أن  إّال  ؛بلغ اعتبارها الى مرحلة القطع واليقين لكانت تصـبح مالكـاً فقهيـاً كافيـاً أيضـاً     

عدم التوحيد في دين زرادشت ليس مقطوعاً به بحسب األصـل، ولـذلك فلـو ألزمتنـا     
أهـل  «ذا الدين توحيـدياً وأن نـرى الزرادشـتين مـن     ــأن نحسب هـالموازين الفقهية ب

ي المصطلح الفقهى اإلسالمي، لم يكـن هنـاك أي مـانع مـن ذلـك.      ــف كما» ابــالكت
إنّمـا كـانوا يسـتندون الـى     » أهل الكتاب«والمسلمون األوائل حيث عدوهم في عداد 

هذه المصادر الفقهية. وإن كان هذا من موارد الخالف بينهم أيضاً، ولم يكن الفقهـاء  
من أهل الكتاب. والبحث التفصيلي  أقلَّ خالفاً من غيرهم في عدهمالفرسالمسلمون

بشأن المـدارك الفقهيـة والحديثيـة لهـذه المسـألة خـارج مـن أغـراض هـذا الكتـاب           
عـن  » ٢١٧ نظام اُألسرة:«موكول إلى وقت آخر. وسنبحث فيها شيئاً عندما نبحث في 

 الزواج بالمحارم، إن شاء اهللا.
 

 الثنویة الزرادشتیة بعد زرادشت
هو في شـأن زرادشـت نفسـه ودينـه األصـلي، وأمـا األدوار        والشك إن كان فإنّما

التي تعقب زرادشت وال سيما عهد الساسانيين الذي انتهى بدخول اإلسالم الى إيـران  
       الزرادشتية فيهـا كانـت ثنويـة حتمـاً. والـذين يـرون أن فال مجال ألي تشكيك في أن

ادشـتية الـى الثنويـة    زرادشت نفسه كان موحداً يعترفون ويأسفون علـى انحـراف الزر  
 فيما بعد زرادشت.

 يقول المستشرق جان ناس ـ وهو ممن يرى زرادشت موحداً ـ : 

إن العقيدة بمبدأ للشرور وفاعل للفساد والخطأ تطورت على مرور األيـام حتـى   «
قلبت دين زرادشت الـى ديـن ثنـوي مـن الناحيـة األخالقيـة والعباديـة... فقـد أصـبح          

ام إبليساً قوياً يقاوم أهورامزدا، حتى أصبحا في حرب على ـر األيـمى ـعل» رامئنيوگان«
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قدم المساواة. أن في قطعات وأجزاء أُوستا التي هي مـن آثـار القـرون المتـأخرة عـن      
 . )١(»وأهورامزدا متساويين في اُأللوهية والشأن...» رامئنيوگان«زرادشت، يحسب 

الثنويـة اسـتحكمت          أم زرادشـت كـان ثنويـاً فهـم يقولـون: إن ا الـذين يـرون أن
 :).ژ. دومناشةپ(وترسخت بعد زرادشت. يقول 

لزرادشت الى ثنويـة أقـوى تقسـم جميـع     » گاتها«تبدلت الثنوية التي كانت في «
٢(»موجودات العالم بين إلهي الخير والشر( . 

الذي هو جزء من أُوسـتا الموجـود اآلن والمطبـوع، يصـف     » ونديداد«إن كتاب 
رامئنيو بأنّه خالق لنواحي الشر في األرض: لصقيع األرض في الشتاء ورمضائها في گان

 الصيف، ولألفاعي والحيات...

حرية، وكانوا  إن الزرداشتيين تظاهروا بعقائدهم الثنوية في العهد اإلسالمي بكلّ
ــار     ــة األطه ــع األئم ــا م ــادلون فيه ــا ويج ــامون عنه ــالم   ^يح ــاء اإلس ــع علم وجمي

ومتكلميهم بكل صراحة ووضوح، وقد نُقل إلينا قسم من هذه البحوث والمجـادالت  
وعيـون   +واالحتجاج للطبرسي +في كتب الحديث للشيعة: كالتوحيد للصدوق

ــ وهـذا هـو ممـا     +المجلسـي  وبحار األنوار للعالمـة &للصدوق ×أخبار الرضا
دشتيين كانوا في العهد الساساني ثنويين وأنّهـم حـافظوا علـى عقيـدتهم     ايؤيد أن الزر

 هذه في العهد اإلسالمي ودافعوا عنها.

الشـهيرة ـ ألّـف فـي القـرن الثالـث         الزرادشـتية أحـد الكتـب   » ان دينكرد«يقال: 
 . )١(»ان والمسيحية واإلسالمالهجري ـ يشكل نصفه دفاعاً للثنوية أمام ساير األدي

                                                           
 .٣١٥)  بالفارسية تاريخ جامع اديان: ١(
 الدكتور بهرام. بترجمة ١٨٨)  بالفارسية: تمدن إيراني: ٢(



       ٢٤٣  - معطيات اإلسالم إليران :الثانيوإيران/ القسم   اإلسالم                                          

التي أشرنا إليها فيما قبل ترسخت فـي  » الزروانية«ويرى كريستن سن: أن العقائد 
والعقائد الزروانية مجموعة خليطة  )٢(يوال سيما في العهد الساساندشتييناأوساط الزر

 وخرافية.

دشـتيين بعـد ظهـور اإلسـالم رفضـوا المـواد       اويرى كريسـتن سـن أيضـاً: أن الزر   
الزروانية من بين عقائدهم وكتبهم، وأخذوا يقولون بنوع من الثنوية فيها مـن الفلسـفة   

 ع بها عن ثنويتهم. يقول:ما يمكنهم معها الدفا
إن شريعة زرادشت التي كانت علـى عهـد الساسـانيين الـدين الرسـمي للدولـة،       «

كانت تبتنى على أُصول، كانت في أواخر هذا العهد قد خوت من كل شـيء، وكـان   
البد لها من اإلنحطاط قطعاً. فلما أطاح اإلسالم بالدولة الساسانية التي كانت قد تبنـت  

ال زرادشــت، أدرك هــؤالء أن البــد لهــم مــن ســعي حثيــث لحفــظ  الــدفاع عــن رجــ
شريعتهم من اإلنحالل التام. وقد تحقّق هذا السعي الحثيث: فقد رفضوا من عقائـدهم  

تهم ديـن زرادشـت مـن    العقائد الزروانية واألساطير الصبيانية المتعلقة بها، وجعلوا سـنّ 
كانت ترجع الـى قصـة الخلقـة     دون الشوائب الزروانية، وبالتالي تبدلت القصص التي

العتيق، كي » مهريشت«للعالم، واُلغيت عبادة الشمس وجعلوها عندهم كما كانت في 
يتظاهروا بالتوحيد أكثر من الثنويـة، وحـذفوا كثيـراً مـن الروايـات الدينيـة لـديهم أو        

ة. غيروها، وتناسوا اقسـاماً مـن أُوسـتا الساسـاني وتفاسـيره الخليطـة باألفكـار الزروانيـ        
 المربوطة بقصص التكوين و التي قد بقـي  » ها يشت«وجدير بالمالحظة أنّه يقول: إن

قد لُخّصت واُختصرت وأُوجزت الـى درجـة أن تحلـل كثيـر     » دينكرد«قليل منها في 
منها حتى لم يبق مما بقى منها سوى أسطر يسيرة اليفهم منها شيء بوضوح! وقد وقع 

القرون المظلمـة بعـد انقـراض الساسـانيين. ولـم       جميع هذه التصرفات والتغييرات في
                                                                                                                                               

بترجمة الدكتور  ٢٤٩و:  ٢٧٠ـ  ٢٦٩: ي)  تاريخ تمدن إيران، بقلم جمع من المستشرقين، وترجمة جواد محب١(
 عيسى بهنام.

 )  إيران در زمان ساسانيان، الفصل الثالث.٢(
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يصرح بل لم يشر أي كتاب فارسي بهذه اإلصالحات، بل تظاهروا بمـا أصـلحوا مـن    
 . )١(»دين زرادشت وكأنّه هو نفس ما كان في ما سبق من الزمان

كن بأقل من سائر خـدمات  وسنقول نحن: إن خدمة اإلسالم لدين زرادشت لم ت
هذا الدين الحنيف. وإن هـذه اإلصـالحات وإن كانـت بصـورة غيـر مباشـرة ولكنهـا        

 أثرت أكثر حتى من إصالحات زرادشت نفسه.
 الثنویة المانویة

اك دينـان  كان البحث الى هنا في ثنوية زرادشـت، وقـد سـبق القـول إن كـان إذّ     
ن أيضاً. ونقول: إن ثنوية ماني أصـرح  آخران هما: دين ماني، ودين مزدك، وهماثنويا

من ثنوية زرادشت، وأن ثنوية مزدك هي ثنويـة مـاني بـاختالف يسـير. والشهرسـتاني      
ال زرادشت. وقد حقق المستشرقون مانيالثنوية الى ينسب)٢(»الملل والنحل«في كتابه 

ثيرة حول ماني ودينه. ولكـي نعطـي نموذجـاً مـن هـذه      في العصر األخير تحقيقات ك
التحقيقات ننقل هنا مختصراً من كلمات اُألستاذ تقي زاده أحد أوائـل المحققـين فـي    

 هذا الموضوع إذ يقول:
إن دين ماني يبتنى على أصلين هما: الخير والشـر، أو النـور والظلمـة، وعلـى     «... 

ال. إن أصل الوجود ومنشأه في هـذا الـدين   أدوار ثالثة هي: الماضي والحال واالستقب
وجودان: أحدهما النور واآلخر الظالم. وقد أطلقـت المصـادر الفارسـية علـى هـذين      

و كان هذان األصالن في األزل وقبل حدوث خلقة الـدنيا منفصـلَين   » دوبن«االصلين 
اك: إذّومستقلَين ومنفكَين أحدهما عن اآلخـر، ويسـميهما المـانويون بلحـاظ حالهمـا      

الماضي، وكان نفوذ النور في العالم العلوى والى الشرق والغـرب والشـمال، والظلمـة    
أن بينهمـا   إّال في العالم السفلي والى الجنوب، وهما وإن كان بينهما حـدود مشـتركة   

بحيث لم يكن بينهما اتصـال أبـداً. وتفيـد بعـض كلّمـاتهم أن قسـماً مـن         اًكبير فاصالً
                                                           

 .٤٥٩ـ  ٤٥٨)  إيران در زمان ساسانيان: ١(
 هـ ١٣١٧ط مصر  ٧٧وص  ٥١: ٢)  الملل والنحل ٢(
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من منطقة نفوذ النور، وعلى هذا تكـون منطقـة نفـوذ النـور أوسـع      الجنوب أيضاً كان 
من الظلمة بخمسة أضعاف. وكان كل من هذين األصلين سـاكنين علـى حالهمـا فـي     
مقرهما. وكان لعالم النـور جميـع الصـفات الحسـنة ويسـوده النظـام والسـالم والوئـام         

وســخ واالضــطراب! والســعادة والثقافــة. وكــان يســود عــالم الظــالم فقــدان النظــام وال
ويدعونها أحياناً بالشجرتين: إحداهما: شجرة الحياة واُألخرى شجرة المـوت. ويسـود   
عالم النور أبو العظمة، ويسود عالم الظالم ملك الظالم. وإن منطقة نفوذ النور تتشكل 
من خمس نواح هي األعضاء الخمسـة للـرب وهـي: الفهـم والفكـر والتأمـل واإلرادة       

ات خالدة هي مظاهر وجود للرب األكبر. وتتشكل منطقة الظالم من ويسكنها موجود
خمسة طوابق متراكبة بعضها فوق بعض، هي: دخان ونار وريح وماء آسـن وظلمـات   

 . )١(»من األعلى الى األسفل

كتـاب  ويكفينا هذا إلثبات ما نحـن بصـدده مـن ثنويـة مـاني، وللمزيـد يراجـع ال       
 نفسه.

 

 الثنویة المزدكیة
عدوا دين مزدك شعبة منشقة من دين ماني، ولهذا فإن جميع الخرافات المانويـة  

 موجودة في شريعة مزدك باختالف يسير.

 يقول كريستن سن:

إن شريعة بوندس ـ وهو زرادشت الفسائي ـ ومزدك إنّما هي في الواقع إصـالح    «
تبدأ الكالم حول العالقة بين االصلين القـديمين: النـور    لشريعة ماني، فإنّها مثلها تماماً

و الظالم وإنّما تفترق هذه عن تلك بأن بوندس ومزدك يقوالن: إن حركة الظـالم لـم   
ت تتحـرك عشـوائياً حسـب    ـل كانـ ــتكن عن إرادة الظلمة وعلمها السابق بالحركة، ب

                                                           
 .٤٠ـ٣٩)  بالفارسية: ماني ودين.: ١(
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مقصـودة. وعلـى هـذا:     الصدفة واالتفاق، وإنّما كانت حركات النور إرادية وعمديـة 
فما نراه من االختالط بين الظالم والنور في هذا العالم المحسوس والمادي ليس ناشئاً 
عن هندسة وتصميم سابقين بل عن صدفة عمياء... إذن فدين مزدك وبونـدس يؤكـد   

 . )١(»على تفضيل النور على الظالم أكثر من ماني...

 عبادة النیران
إن من إحدى المسائل المهمة والتي ينبغي اإللتفات إليهـا بشـأن النظـام الفكـري     

ــدي ــوالعقائ ــتيةي والعمل ــار    للزرادش ــألة تعظــيمهم للن ــور اإلســالم، هــي مس ــد ظه عن
 وتقديسهم و عبادتهم لها.

باقيـة حتـى    ولهذا العمل عندهم سوابق زمنية منـذ أقـدم األدوار التاريخيـة وهـي    
اليوم! يقول الشيخ الرئيس أبو علي الحسين بن علي بـن سـينا الفيلسـوف فـي الفصـل      

 »:الشفاء«السابع من الفن الثاني من فنون 
وطبقات من القـدماء المـائلين الـى القـول باألضـداد وبـأن الضـدين مبـدءان         «... 

الظلمـة...أفرطوا فـي   للكل، والواقفين في ذلك الى جانب القول بالخير والشر والنور و
تمجيد النار وتعظيم شأنها وأهلوها للتقديس والتسبيح، وكل ذلك لنورهـا وإضـاءتها،   
ورأوا أن األرض مظلمــة اليستضـــيئ باطنهـــا بالفعــل وال بـــالقوة فأهلوهـــا للتحقيـــر   

 . )٢(»والذم
ف رأينا: إن عبادة النيران إنّما نشأت مـن  ونحن إذا اعتمدنا على قول هذا الفيلسو

فكرة الثنوية في الوجود وفلسفة الخير والشـر والنـور والظلمـة...أما إذا قبلنـا مايدعيـه      
دوار عبـادة مظـاهر   أالمحققون المتأخرون قلنـا: إن سـوابق عبـادة النيـران ترجـع الـى       

ويعبـد كـل شـيء     اك يعبد كل شيء مفيد كي يفيـده أكثـر  الطبيعة، وكان اإلنسان إذّ
مضر كي يأمن من شره، وكان المعنى: أن اإلنسـان قبـل أن يلتفـت الـى مسـألة الخيـر       

                                                           
 .٣٦٥ـ  ٣٦٤)  بالفارسية: إيران در زمان ساسانيان: ١(
 ط قديم. ١٧٧)  الشفاء، قسم الطبيعيات: ٢(
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والشر بشكلها الفلسفي، أي قبل أن يرى كل شيء مزيجـاً مـن عنصـري الخيـر والشـر      
والنور والظالم، قبل هذا كله كان يعبد النيران، وأن اإلنسان في تلك العهود إنّما كـان  

ياء الى قسمين مهمين: أحـدهما حسـن جميـل، واآلخـر: شـر مضـر،       يقسم جميع األش
ويجعل لكل قسم من هذين ربـاً خاصـاً: خيـراً أو شـراً! أمـا أن يـرى أن كـل موجـود         
مركب من عنصرين مزيجين ضدين، فإنّمـا هـذا مـن أفكـار عهـود التكامـل الفكـري        

لنيران سوابق قديمة لـدى  فمن المسلّم به أن لعبادة ا ؛لإلنسان القديم... وعلى أي حال
 اإليرانيين، وأنّها كانت مثار إعجابهم أكثر من أي عنصر آخر...

 يقول الدكتور محمد معين:
الذي اختلف في تاريخه من » اتهاگ«ومع قطع النظر عن أُوستا وال سيما قسم «... 

م مـن  عام قبل الميالد...فقد بقى من اآلثار اإليرانية القديمة نقش قـدي  ١١٠٠الى  ٧٠٠
» دكـان داود «يـدعى اليـوم   » بيستون«في إسحاق آوند جنوب بهستان » ماد«عهد قوم 

عام قبل الميالد، وهو عبارة عن قبر محفور فـي الجبـل وعليـه     ٨٠٠يرجع تاريخه الى 
ريشمن: نحن نعـرف ثالثـة قبـور مـن     گصورة رجل واقف أمام النار بخشوع، ويقول 

قـد حفـر بـأمر كـورش، والثـاني جـزء مـن        » ادگپاسار«عهد الهخامنشيين، أحدها في 
نقش رستم في كتيبة مقبرة داريوش، يحتمل أن يكون هو الذي أمـر بحفـره وصـنعه.    

 . )١(»والثالث في شوش، ويظهر منه أنّه من عهد أردشير الثاني...
العمـل؟  والذي ينبغي النظر فيه هو أن نرى كيف كان موقف زرادشت مـن هـذا   

فهل أنّه كان قد نهى عنه ولكنّه عاد بعده مـرة أُخـرى حتـى أصـبح العمـل ركنـاً مـن        
دينه؟ أو أنّه لم يكن يخالف الناس في تقديسهم وتعظيمهم للنار على مـا كـانوا عليـه    

 من ذلك؟
نحن إن جعلنا أُوستا والروايات الزرادشتية مالكاً لإلجابة عن تساؤلنا هـذا، كـان   

 رادشت نفسه كان يوافقهم على هذا العمل...الجواب، أن ز

                                                           
 .٢٧٨)  مزديسنا وأدب پارسي: ١(



 وإيران عطاء وامتنان اإلسالم                            ٢٤٨ -    

 يقول الدكتورالمعين:
إنّما هو اسم ألحد أرباب مزديسنا، وهو رب النوع للنـار المـالك   » آذر«إن اسم «

 )١(ويـدعى فـي أُوسـتا أنّـه: ابـن أهـورامزدا      » آذر ايزد = ايـزدان «الخاص الموكل بها: 
أو المـالك  » ندارمدپسـ «ما أرادوا بهذا التعبير عن عظمة النـار عنـدهم، كمـا دعـوا     وإنّ

وقد جاء فـي   )٢(الموكل باألرض: ابنة أهورامزدا نظراً الى كثرة منافع األرض وطيباتها
ونثنـى عليـك يـا آذر    إنّـا نعبـد آذر ابـن أهـورامزدا،     «مـن أُوسـتا:    ٢٥البند ال من يسنا 

وقـد جعـل   » المقدس وابن أهورامزدا وسيد الحق والصدق، ونعبد جميـع أنـواع النـار   
» الضـحاك «، أي )آلژدي هاك(خصماً » زاميادشت«من  ٥٠ـ  ٤٦في البنود » إيزد آذر«

 .)٣(السلطان» فر«عدواً على الضحاك كي يحجبه عن التوصل الى » نت مئنيوپس«بعثه 
وال نستطيع أن نحصل على قرائن تاريخية تفيد أن زرادشت كان مخالفاً لتعظـيم  

الــذي هـو القسـم األكثـر اعتبـاراً مـن أُوســتا      »اتهـا گ«و تقـديس النـار... بـل نجـد فـي      
ر... بـل  الساساني من حيث النسبة الى زرادشت: كالماً عن رفع الحاجة الى آلهـة النـا  

ويدعي البعض: إن عقيدة زرادشت نفسه تختلف مـع مـانراه ونجـده عنـه فـي يسـناها       
 ويشتها.

 يقول جان ناس:
لم يبق من األعمال والعبادات واآلداب والتشريفات الدينية الزرادشـتية األصـيلة   «

شيء يذكر، وإنّمـا يعلـم أن زرادشـت قـد نسـخ مناسـك ومراسـم اإليـرانيين القـدماء          
على العقيدة بالسحر وعبادة األوثان، والتي كانت هي قبل نسـخ زرادشـت فـي     المبنية

طريقها الى الزوال. وإنّما بقى من مذهب زرادشت مرسوم عبادة واحد فقـط، وهـو ـ     
كما قيل ـ أن زرادشت قتل وهو واقف في محراب عبادته للنـار المقدسـة! وقـد جـاء      

                                                           
 )  كما قالت النصارى: المسيح ابن اهللا!١(
 )  كما قالت العرب: المالئكة بنات اهللا!٢(
 .١٦٨وكريستن سن:  ٢٧٦يسنا وأدب پارسي: )  بالفارسية: مزد٣(
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إنّي حينما أرفع يـد الضـراعة الـى    «ل: أن زرادشت كان يقو» كاتاها«في أحد أنا شيد 
» يزدان«وقد عد النار في موضع آخر من عطايا » براً صحيح العملالمقدسة أراني النار

لإلنسان تكريماً له وتعظيماً! وليعلم أن زرادشت نفسه لم يكن » أهورامزدا«التي وهبها 
فـي شـأن هـذا العنصـر     يعبد النيران، بل لم يكن يعتقد فيهـا مـا كـان يعتقـد بـه آبـاؤه       

المقدس، وهو يختلف في عقيدته بشأنها مع ما يعتقده فيها عباد النار المتـأخرون عنـه   
وإنّما كان يرى أن النار رمز مقدس وشارة ثمينـة مـن أهـورامزدا يسـتطيع اإلنسـان أن      

 .)١(»يتوصل بها الى ماهية الحقيقة العلوية للرب العليم
يقدسها، وعلى فرض تقديسـه لهـا فعلـى     ال وسواء كان زرادشت يقدس النار أو

أي صورة كان يفعل...؟ الذي نقطع به أن تعظيم النار وتقديسها وتكريمهـا وعبادتهـا   
شاع بعد زرادشت بين أتباعه بحيث أصبح أكبر شعار الزرادشـتية وهـو بعـد بـاق الـى      

بين المجوس كما تبنى الكنائس فـي النصـارى والكنيسـت     اليوم، فبيوت النيران تبنى
 في اليهود والمساجد بين المسلمين.

 وكــان النصــارى» عبــدة النــار«وعــرف الزرادشــتية فــي عهــد الساســانيين باســم  

ـ الذين وجدوا ألقدامهم مواضع فـي بـالط الساسـانيين ـ يجـادلون مـع هـؤالء بشـأن          
أوجـب تقـدم ديـن المسـيح فـي أراضـى       عبادتهم للنار. وكتب كريستن سـن يقـول:   

األرمن اضطراباً للدولة اإليرانية، فشاور مهر نرسي ملك إيران مـع علمـاء الزرادشـتية،    
ثم كتب مرسوماً ملكياً دعا فيه النصارى في إيران الى ترك ديـن عيسـى وقبـول ديـن     

وا فيـه  زرادشت، وطلب فيه منهم أن يكتبوا له أُصول دينهم. فكتبوا إليه كتابـاً تجاسـر  
أما أُصـول ديننـا فباإلجمـال نقـول: إنّـا لسـنا نعبـد العناصـر         «عليه وذكروا فيه يقولون: 

 . )٢(»والشمس والقمر والرياح والنيران كما أنتم تعبدون

 وكتب في الفصل الثامن من كتابه يقول:

                                                           
 .٣١٠ـ  ٣٠٩)  بالفارسية: تاريخ جامع اديان ١(
 .٣٠٩)  بالفارسية: إيران در زمان ساسانيان: ٢(
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هقرون كل يوم خطوة الى الوراء، ولم يبـق  إن رجال دين زرادشت كانوا يتق«... 
لهم ما كانوا يتمتعون به من القدرة في البالط والدولة حتـى يسـتطيعوا أن يصـدوا مـا     
يحدث بضدهم من حوادث دينية مضادة، ولهذا فقد تخفف مـا كـانوا يحملـوه علـى     

مية الناس من ظلم وتجاوز باسم الدين... وتقدمت الحكمة والفلسفة في األوساط العل
على أحكام الدين، وكلّما توسع أُفق الفكر لديهم كانت الشـكوك والوسـاوس تتسـع    
في أذهانهم شيئاً فشيئاً...وأخذت السذاجة والبساطة لألساطير القديمة التي كانت فـي  
بعض أجزاء مزديسنت تقلق حتى علماء الدين وتؤذيهم. ولهذا فقـد أخـذوا يصـنعون    

الحكايـات القصصـية وحـاولوا أن يوجهوهـا بـالطرق      لها تأويالت اسـتداللية لتوجيـه   
نحن ال نرى النار «المسيحي: » يسگيورگ«في حواره مع » المغان«العقلية...يقول أحد 

لكي نعبد اهللا، كما تعبدونه انـتم بواسـطة (الخـاج).     إّال إلهاً من دون اهللا، بل ما نعبدها 
ادشت وقـد ارتـد الـى    يس المسيحي الذي كان هو أحد رجال دين زرگيورگفأجابه 

على اهللا، فقلـق   ييثن المسيحية بتالوة بعض العبارات من أُوستا أثنى فيها على النار بما
نحن إنّما نعبد النـار النهـا وأهـورامزدا مـن عنصـر      «وحاول اإلجابة فقال: » المغْ«ذلك 
أجابـه المـغ: نعـم! فقـال     » فهل في النـار مـا فـي أهـورامزدا    «يس: گيورگفسأله » واحد

     كيوركيس: ان النار تحرق األنجاس واألرجاس واألرواث وكـل مـا تجـده، فهـل أن
أهورامزدا أيضاً يحرق هذه األشياء؟! فلما بلغ الكالم الى هنـا عجـز المـغ عـن جوابـه      

 .)١(»فسكت

حـاولوا الـدفاع عـن أنفسـهم     إن المغان الزرادشت حينما واجهوا علماء اإلسـالم  
أيضاً، ولكنّهم حينئذ لـم يقولـوا: إنـا نعبـد النـار ألنّهـا وأهـورامزدا مـن جـنس واحـد           
وطبيعة واحدة، بل أنكروا عبادة النار رأساً، وادعوا: إنّا نعبـد أهـورامزدا الـذي هـو اهللا     

 المتعـال  المتعال، وإنّما نجعل النار قبلة لنـا، كمـا يقـف المسـلمون حينمـا يعبـدون اهللا      
                                                           

 .٤٥٧ـ ٤٥٦)  بالفارسية: إيران در زمان ساسانيان: ١(
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       ــة. إن ــس الكعب ــدوا نف ــن دون أن يعب ــة م ــة المعظم ــى طــرف الكعب ــه ال ــلون ل ويص
» رسـتش پ«الزرادشتيين حينما يتكلمون عن تعظيم النار وتقدسيها يأتون بلفظة العبادة 

كما كان يقول آباؤهم، ولكنّهم لكي يتخلصـوا مـن تحامـل المسـلمين علـيهم كـانوا       
 ارة أنّها قبلة لنا!أحياناً يبدلون كلمة العبادة بعب

اإليراني الفارسي، الذي كان أمام الفردوسي المجوسيالدقيقي الشاعرفمثالً: نرى
و أول مـن بـدأ بـنظم شـاهنامة ثـم عقبـه الفردوسـي        ــه هـى أنّـبمعن» شاهنامة«في نظم 

وأكمل عمله و أمله! في نظمه كالم الملك لزرادشت بشأن النيران يأتى بكلمة العبادة 
 حيث يقول:» شبرست«

 شتاسب.گهذه الى الملك  يإذهب برسالت«

 فقل له: يا رب األرض والزمان.

 أوكلت إليك أمر كل نار...

 كلّما رأيت منها بأي مكان كان.

 . اليسعون في إطفاء النيران

 البالماء اللطيف وال بالتراب الثقيل.

 وقل للموابدة ورجال الدين...

 . دانُألولئك الطاهري القلوب من الهرب

 . )١(»جميع النيران» عبادة«ليغلقوا المغان ويسعوا في 

وقد اتّبع الفردوسي فـي تعبيراتـه هـذه الطريقـة الزرادشـتية نفسـها وجـاء بكلمـة         
 في كثير من موارد شعره، منها ما قاله في أُسطورة كشف النار:» رستشپ«العبادة 

                                                           
 .٢٨٣)  نقالً عن مزديسنا وأدب پارسي: ١(
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ى يوماً حية عظيمـة أو ثعبانـاً فحمـل حجـراً كبيـراً وهجـم عليهـا        إن هوشنك رأ«
النـار مــن   تليضـربها، ولـم يصــبها بـالحجر بـل أصــاب الحجـر حجـراً آخــر فانقـدح       

نور من الحجرين، وتنور قلـب الحجـر مـن     بينهما...وهكذا اكتشف النار... يقول: بدا 
كل مـن يضـرب الحديـد    دت النار من ذلك الحجر، وبالنور، ولم يقتل الثعبان ولكن 

بالحجر يظهر منهما النار...فأخذ الملك يدعو الخالق ويحييه، إذ وهب لـه هـذا النـور،    
أن تعبده ـ أيها اإلنسـان ـ إن     ي، فينبغيوجعل هذا النور قبلة لنفسه وقال: هذا نور ربان

 . ».األلباب يولاُكنت من 

بينما هو يعبر عن تعظيم النار و أن الفردوسي يقول: أنّه جعل النار قبلة لنفسه،  إّال 
وهذا من تلك التعبيرات التي وجدت بعد اإلسـالم دفاعـاً   » رستشپ«تقديسها بالعبادة: 

 عن تعظيم النار وتقديسها.
ويعكس الفردوسي في بعض أشعاره دفاعهم عن عبادة النيران فيدعي أنّهـا إنّمـا   

يقول في قصة ذهاب كيكاوس هي محراب لهم وقبلة لعبادتهم وليست معبوداً. فمثالً 
 »:شنسبگآذر«وكيخسرو الى معبد 

 كانوا هناك أُسبوعاً في عبادة ربهم...«
 وال تتوهم أنّهم كانوا يعبدون النيران نفسها...

 إنّما كانت النار حينذاك محراباً لهم...
 وهم كانوا يعبدون ربهم بعيون باكية

 إنّما كانت النار لهم بجمالها...
 ».مين العرب محاريب الحجركما يكون للمسل

 

 ھل النار محراب للعبادة أم معبود؟
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إن مسألة الثنوية التي تكلمنا حولها في الفصول السابقة إنّما ترتبط بكيفية تفسـير  
اإلنسان للوجود والعـالم. وإن الفكـر الثنـوي يقابـل الفكـر التوحيـدي سـواء التوحيـد         

 الذاتي أو التوحيد األفعالي.
ديس النار الربط له بالتفسير العام لعالم الوجود والبمسألة الذاتي وإن تعظيم وتق

  وال األفعالي، بل إنّما يـرتبط بالتوحيـد العبـادي. وصـورة المسـألة هنـا هـي أن تقـول:         
دشتيين في عبادة النيران مع قطـع النظـر عـن مسـألة التوحيـد الـذاتي       اما هو وضع الزر

عـدمها...وبعبارة أُخـرى نقـول: مـاذا كانـت       واألفعالي، ومع قطع النظر عن ثنويتهم أو
حيث رد الفعل العبادي أمام خالق العمل أي منمن حيثسيرتهم من الشرك والتوحيد

 العالم؟ فهل كان توحيدياً أو مشركاً؟
فقد كان عـرب   ؛إن التوحيد في الذات والخالقية اليالزم التوحيد في العبادة أبداً

ْن َخلَ َق السَّ ماَواِت {به في العبادة: الجاهلية يوحدون اهللا ويشركون  َولَِئن َسأَْلتَُھم مَّ
ْرَض لَیَقُولُنَّ  ولم يكونوا يذعنون بأنّهـا هـي خالقـة السـموات واألرض      )١(}هللاَواألَ

وإنّما كانوا يخضعون لها بالعبادة. وليس عرب الجاهلية فقط بـل أكثـر عبـاد األصـنام     
ى هذا فلو افترضنا أن دين زرادشت دين توحيدي بالنظر الى التوحيد في العالم... وعل

 الذاتي واألفعالي، لم يكن معنى ذلك أن نراه توحيدياً من حيث العبادة أيضاً.

إن عبادة الزرادشتيين كانت منذأ قدم األيام في معابد النيران وفي محضرها، فمـا  
زدا فـي محضـر النيـران؟ أم النـار     هي حقيقة هذه العبادة؟ هـل أنّهـم يعبـدون أهـورام    

وفـي الوقـت    )٢(}هللاھُؤالَِء ُش َفَعاُؤَنا ِعن َد {نفسها؟ إن العربي الجاهلي كان يقول: 
ّال { بعبادته لها فيقول: يقرنفسه كان  ُبوَنا إِلَى َما َنْعُبُدُھْم إِ رِّ  .)٣(}ُزلَْفى... هللا لِیَُق

 ر معين:يقول الدكتو

                                                           
 .٢٥سورة لقمان:  ١
 . ١٨)  يونس: ٢(
 .٣)  الزمر: ٣(



 وإيران عطاء وامتنان اإلسالم                            ٢٥٤ -    

دعون الزرادشــتيين: عبــدة النــار، نظــراً الــى ـوا يـــن كانـــين اإليرانييـــإن المسلمــ«
ن لم تكن النار عندهم آلهـة خاصـة أو رب نـوع مـن أربـاب      ـي حيـتقديسهم للنار. ف

األنواع كما كان كذلك لدى الفرس قبل زرادشت. بل إنّما كانـت النـار محرابـاً لهـم     
 .)١(»مسلمينكما تكون الكعبة قبلة لل

 ويقول أيضاً:
إن النار تكمن في جميع الموجودات الطبيعية، وإن جـوهر حيـاة البشـر وجميـع     «

األحياء هي تلك الحرارة الباطنية أو الغريزيـة، وإن النـار لهـي منبـع جميـع النشـاطات       
 تات والجمادات أيضاً...اإلنسانية...بل هي موجودة معنوياً حتى في النبا

 وقد عبر عن هذا، المولوي المثنوي الرومي إذ قال (ما تعريبه):
 إن صوت الناي من نار الغرام...«

 إن لون الخمر من نار الغرام...
 إن صوت الناي نار ال هواء..

 »!ال يكن من لم يكن ذا النار فيه
ليـه مـن ذي قبـل، إذ    وقد أخطأ الدكتور المعين هنـا نفـس الخطـأ الـذي أشـرنا إ     

التبس عليه األمر بين الشرك في العبادة والشرك فـي الخـالق، فتخيـل، أن الـذي يعبـد      
يجب أن يكون له مقام في الخلـق واإليجـاد، وحيـث أن المجـوس اليقولـون بهكـذا       
مقام للنار فليسوا مشركين. بينما لو كان األمر كذلك لـم يكـن عـرب الجاهليـة أيضـاً      

يكونوا يعملون لألصنام شيئاً سوى ما ينبغـي أن يكـون هللا أي الصـالة    إذ لم  ؛مشركين
وتقديم القرابين، ولم يكونوا يرون أن هبل أو عزّى أو غيرها أرباب انواع مستقلة فـي  
الربوبية. والخطأ اآلخر الذي وقع فيه الدكتور هو زعمه أن الشيء لو كان مفيـداً جـداً   

 فالبد من عبادته وتقديسه!...

                                                           
 )  بالفارسية: مزديسنا وأدب پارسي.١(
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إذ مـا مـن    ؛قياس تقديس النار بالتوجه الى الكعبة حـين الصـالة قيـاس باطـل     إن
مسلم ـ مهما كان عامياً ـ يخطر بباله وهو يقف الى الكعبة للصالة أنّـه يريـد أن يعظّـم      
بها الكعبة و يقدسها، واإلسالم حينما قرر أن تكون الكعبة قبلة لـم يقصـد أن يقـدس    

مثل نقطة الجنـوب لـو    إّال لكعبة في جعلها قبلة ليست الناس الكعبة حين الصالة، بل ا
قيل للمسلمين أن يقفوا إليها للصالة، فال مفهوم لهذا أو ذاك سـوى األمـر بـأن يكـون     
لهم حين الصالة وضع واحد. وليس في اإلسالم ما يشير الى أن هناك بين اهللا والكعبة 

ْیَنَ◌م ا فـأَ {لك إذ قـال:  عالقة وجودية خاصة، بل قد علّم القرآن المسلمين عكس ذ
لحكمة وفلسفة اجتماعية،  إّال إذن فالوقوف الى الكعبة ليس  )١(}هللاُتَولُّْوا َفَثمَّ َوْج ُھ 

ي يختارونهـا حـين عبـادتهم، وعـدم تفـرقهم فـي       ــهي: اتحاد المسلمين في الجهة الت
هي أول بيت وضع للناس للعبـادة،   أن تكون نقطة وحدة المسلمين وثانیاً: .ال  أوّ  ذلك

 وهذا أيضاً يرجع الى تعظيم عبادة اهللا سبحانه.

تقديساً للنـار نفسـها، حسـب اعتـرافهم والـدكتور       إّال بينما عبادة المجوس ليست 
 المعين.

 فكيف يمكن أن يكون تعظيم النار تعظيماً ألهورامزدا؟!
إذ ان طاعـة نبعـت مـن     ؛واسعاًإن للعبادة في قاموس المعارف اإلسالمية مفهوماً  

طاعة اهللا هي عبادة في اإلسالم، وكل طاعة لـم تنبـع مـن طاعـة اهللا فهـي شـرك بـاهللا،        
أنّــه شــرك ضــعيف  إّال وســواء كانــت طاعــة إلنســان آخــر أو حتــى للــنفس األمــارة،  

اليستلزم الخروج عن ربقة اإلسـالم. أمـا األعمـال التـي تتحقـق بقصـد إنشـاء العبـادة         
لعبوديــة، التــي ال معنــى وال مفهــوم لهــا ســوى التقــديس والتنزيــه وإظهــار   وإظهــار ا

كالركوع والسجود والتضحية وغيرها فال تجوز في اإلسالم لغير اهللا قـط، ال   ؛العبودية
للنبى واللإلمام وال للمالئكة وال ألي شيء آخر ممـا سـوى اهللا سـبحانه، وإذا تحقّـق     

                                                           
 .١١٥)  سورة البقرة: ١(
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ن شـركاً بـاهللا تعـالى، سـواء كـان عـن عقيـدة        شيء من هذه األعمال لغير ذات اهللا كـا 
 بالشرك أو عن عقيدة بالتوحيد: توحيد الذات والصفات.

ولتوضيح هذا المعنى نقول: ليس كل خضوع ألي شيء شركاً أو عبـادة لـه. بـل    
إنّما الخضوع الذي يحتوي علـى التقـديس والتنزيـه، إذ لـو كـان الخضـوع نابعـاً مـن         

ط كان تواضعاً، وأمـا إن كـان إلكـرام الغيـر وتعظيمـه      تصغير النفس أمام اآلخرين فق
كرام عبادة للغير. والفرق بين التواضع كان ذلك إكراماً و احتراماً، وليس التواضع واإل

والتعظيم في أن معنى التواضع: هو اعالن تصغير النفس فقط، وأما معنى التعظيم: فهـو  
 عالن إكرام الغير وتعظيمه.إ

سان أمام اآلخر لتقديسه وتنزيهـه عـن الـنقص كـان ذلـك      أما لو كان خضوع اإلن
إذ هو وحده الذي يستحق التقـديس   ؛له،وهذا هو الذي اليجوز لغير اهللا سبحانه عبادة

 والتنزيه عن النقائص فقط.
 :ي، وعمليوالتسبيح والتقديس نوعان: لفظ

هه وأُبريه مـن  أي أُسبح اهللا وأُقدسه وأُنزّ» سبحان اهللا«كأن يقول  يفالتسبيح اللفظ
أي أنّه هو الفاعل الحقيقي لجميـع الـنعم وهـو منشـأ جميـع      » الحمدهللا«كل نقص، أو 

أي أن » اهللا أكبـر «الخيرات والبركات والكماالت، ولذلك فالحمد يخصه ال غيـر، أو  
اهللا أكبر من كل ما يتصور بل هو أجل من أن يوصف أو يوهم. فـال يجـوز مثـل هـذا     

 نبياً مرسالً أو ملكاً مقرباً.لغير اهللا، سواء كان 

: فهو أن ينشـئ اإلنسـان عمـالً يعطـي معنـى تقـديس ذلـك        يوأما التقديس العمل
الموجود الخاص الذي يقدس، كالركوع والسجود وتقديم القرابين. نعـم ال صـراحة   
في العمل فباإلمكان أن تتحقق هذه األعمال نفسها للتعظـيم بـدون تقـديس، وحينئـذ     

أن األعمـال التـي تبـدي أمـام      إّال ه األعمال عبادة بل تعظيماً وتكريماً! فال تُحسب هذ
 األصنام أو النيران أو غيرها فال يكمن إبعادها عن معنى التقديس.



       ٢٥٧  - معطيات اإلسالم إليران :الثانيوإيران/ القسم   اإلسالم                                          

اإلنسان أن يقف أمام موجود كامل مبرأ من النقص فيقدسه، والذي  ةإن من فطر
فالتقديس  ؛على الكامل المطلقيجعله يقوم بهذا العمل هو غريزة فيه تبعثه على الثناء 

م فيه مع االستشـعار باسـتقالل ذلـك    وأفي اإلنسان. وهو ت يإذن نابع من إحساس فطر
 س في الوجود سواء شعر بذلك اإلنسان ام لم يشعر! وبعبارة أُخرى نقول: بما أنالمقد

سـان  العبادة و التقديس نابعان من إحساس غريزي في اإلنسان، فال يلزم أن يعتقـد اإلن 
العابد في شعوره الظاهر باستحقاق ذلك المقدس للتقـديس وال بتنزّهـه عـن النقـائص     

 وال باالستقالل الذاتي أو الفعلى لذلك المعبود.

نعم، هذا معنى التقديس، وهذا هو الفرق بين التقديس والتواضع، وهكذا الفـرق  
 يء قبلة.بين التقديس والتعظيم العادي، وهكذا الفرق بين التقديس وجعل الش

الذي يعمله المجوس في مورد النيران هومن التقديس ال التعظيم العادي والشيء
وال التواضع وال جعلها قبلة. والعمل إذا كان تقديساً كفى في أن يعـد عبـادة للشـيء،    
سواء كان توأماً مع العقيدة الصريحة بمقام الربوبيـة المطلقـة لـذلك الشـيء أو ربوبيـة      

 وال ذاك.نوعية أو ال هذا 

وفضالً عن هذا، فال يقول المجوس للنار بمقام أقل من ربوبية نوعية على خالف 
ما يقوله الـدكتور المعـين، بـل إنّهـم كـانوا يـرون للنـار قـدرة خارقـة وتـأثيراً روحيـاً            

آذر «ومعنوياً. وال يزالون يقولون بذلك. وقد نقلنا قبل هذا: أن النار لُقّبـت فـي أُوسـتا    
 ».ابن اهللا«ها أي أنّ» ايزد

إن النار في هذا الـدين مـن أهـم جميـع سـائر      «ويقول كريستن سن بهذا الصدد: 
يعتقـد هرتـل فـي مقاالتـه     «ويعلّق على هذا في الهامش يقـول:   )١(»العناصر الموجودة

بأن اإليـرانيين كـانوا   «تقد: يع» منابع التحقيقات الهندو إيرانية«التي كتبها تحت عنوان 

                                                           
 .٣٣٢)  بالفارسية: مزديسنا وأدب پارسي: ١(
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ويضيف كريسـتن سـن   » يرون أن عنصر النار نافذ في كل صغير وكبير في هذا العالم
 ».وأنا اعتقد أن الذي يقوله هرتل ال يخلو من حقيقة في المقام«يقول: 

أحـد معابـد النيـران    » آذر بـرزين مهـر  «وكتب الدكتور المعين نفسه بشـأن معبـد   
: أن معبد آذر برزين مهر ١٧جاء في البند الثامن من الفصل «ول: الكبيرة واألصيلة، يق

شتاسب، وكان ملجأ للعالمين حتى آمن بزرادشت أنوشـيروان  گكان قائماً حتى عهد 
شتاسب معبـد آذر بـرزين مهـر الـى جبـل ريونـد الـذي يـدعى         گوكشتاسب، فحمل 

إن الفالحـين يصـبحون   «عن خرده أُوستا أنّه يقـول:   وينقل )١(»ان و بشت أيضاًپشتاسپ
شتاسـب وتلقـى   گأعلم وأطهر وأنقى ثياباً ببركة هذه النار، وببركة هـذه النـار تسـاءل    

كان «الذي هو اآلخر احد المعابد األصيلة للنار: » آذر فرنبغ«ويقول بشأن  )٢(»الجواب
دة الكبار، وقد جاء في البنـد الخـامس مـن التفسـير البهلـوي      هذا المعبد يخص المواب

ان هـذا المعبـد اسـمه: آذر فرنبـغ، وهـي نـار عليهـا        «لنار بهرام في دعاء خرده أُوستا: 
يكون حماية سائر النيران، وببركة هذه النـار يجـد الموابـدة والدسـاتير العلـم والكبـر       

 . )٣(»الضحاك والجاه والشان الرفيع، وهذه النار هي التي قاومت
التي هي ثالث » گشنسبآذر «وجاء في البند الثامن من الفصل السابع عشر بشأن 

حتى ملوكية كيخسرو ملجأ للعـالمين،   گشنسبكانت آذر «المعابد الكبار واألصيلة: 
ست، جلست هذه النار على عـرف فرسـه فـدفعت    چچوحينما خرب كيخسرو بحيرة 

ه الظالم والسواد ووهبته النور والضياء حتى استطاع أن يهدم معابـد األصـنام، فبنـى    عن
فــي ذلــك المحــل علــى جبــل اســنوند معبــداً للنيــران وجعــل تلــك النيــران فــي ذلــك  

                                                           
 .٣٣٣)  مزديسنا وأدب پارسي: ١(
 .٣٣٤)  مزديسنا وأدب پارسي: ٢(
 .٣٤٠)  مزديسنا وأدب پارسي: ٣(
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هي إحدى ثالث شرارات مـن الجنـة نزلـت     گشنسبأن معبد آذر «. وفيه: )١(»المعبد
 . )٢(»إلمداد العالمين، وقد استقرت بآذربايجان الى عالم التراب

 :گشنسبويقول فردوسي بشأن ذهاب كيكاوس وكيخسرو الى معبد آذر 
 نقوم عند النار على قدم وساق...«

 حتى يهدينا يزدان الطاهر
 فحيث يكون يزدان راقداً

 »!يجد ممثل العدل الطريق إليه...
ئفة من طوائف عبـاد األصـنام كانـت تقـول بـأكثر مـن هـذه        فليت شعري! أية طا

 القدرة المعنوية الخارقة ألرباب أنواع يقولون هم بها؟!
اللسان الناطق بلسان ندوة الزرادشتيين فـي طهـران،   » تسهوخ«وقد كتبت مجلة 

بعنوان: رد االتهامات، ادعـى فيـه الكاتـب: أن     گشنسبمقاالً بقلم الموبد أردشير آذر
نحـن نـأتي بآيـات    «اشتيين لم يكونوا يعبدون النيران واليعبدون، ويستمر يقول: الزرد

من الكتب السماوية فنثبت بها أن اهللا هو نوراألنوار ومنبع جميـع األنـوار، ومـن هنـاك     
دشتيين باقبالهم على النار والنـور فـي حـين صـالتهم ودعـائهم، إنّمـاهم       انعلم أن الزر

بواسطة هـذه األنـوار، وأن هـذا اليخـل بتوحيـدهم بـأي       يناجون ربهم ويستعينون منه 
وجه من الوجوه، كما يتوجه أتباع سائر المذاهب في حـين صـالتهم الـى الكعبـة وال     

 . )٣(»ينبزهم بذلك أحد بالشرك وعبادة األحجار أو التراب
فوائد النـار الواضـحة بعنـوان أنّهـا عنصـر       گشنسبثم يشرح الموبد أردشير آذر 

وعلـى أي حـال، فإنّمـا تيسـر كـل هـذا التقـدم        «شريف و مقدس، وبعد ذلـك يقـول:   
لإلنسان القديم بمساعدة النيران الحمراء والمحرقة، وعلى هذا فهو كان علـى حـق إذ   

                                                           
 .٣١١: المصدر السابق)  ١(
 .١١٢: المصدر السابق) ٢(
 ش. هـ ١٣٤٨بهشت اردي ٢٩من السنة الثامنة:  ٢ت المجوسية الفارسية التي تصدر بطهران، العدد س)  مجلة هوخ٣(
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ة و حسـبها رسـالة سـماوية أُنزلـت عليـه لمسـاعدته، وبنـى لهـا         أذعن للنار بحرمة فائق
 ).١٢٢» (المعابد وجعلها مشتعلة دائماً اليطفئها بل يمنع من إطفائها

فنقـول: نعـم إن اهللا هـو نـور األنـوار، لكـن        گشنسبونجيب الموبد أردشير آذر 
و نـور األنـوار   ا نقسم األشياء الى قسمين: أنوار وظلمات، ونحسب أن اهللا هـ البمعنى أنّ

وليس نوراً للظلمات! بل إن اهللا نور األنوار يعني: بما أن الوجود يساوى النـور بالنسـبة   
ُ ُن وُر { الى الظالم الذي يساوى العدم، لهذا نقول إن اهللا هو نـور األنـوار، ونقـول:    هللاَّ

ْرِض  ماَواِت َواألَ نـور المحسـوس كالنـار والشـمس     وال فرق في هـذا بـين ال   )١(}السَّ
والقمر والمصباح وبين الحجر والتراب وليس معناه أنا إذا توجهنا الى النار نكـون قـد   

 توجهنا الى اهللا أما إذا توجهنا الى الحجر نكون قد توجهنا الى غير نور األنوار.

 »!إن الزرادشتيين يتوجهون الى اهللا بواسطة النار«يقول هذا الموبد المجوسي: 
وأنا أقول: لكن التوحيد أن اليجعل اإلنسان إلقباله على اهللا واسطة بينـه وبـين اهللا   

َك ِعَباِدي َعنِّي َفإِنِّي َقِریبٌ { إذ يقول:  فال يلزم بل ال ينبغي أن يجعل  )٢(}َوإَِذا َسأَلَ
 اإلنسان بينه وبين اهللا واسطة لإلقبال عليه دائماً.

أن يقبل اإلنسان ـ بعد إقباله على اهللا ـ علـى أوليائـه وعبـاده، يجعلهـم       نعم البأس 
شفعاء له الى اهللا للدعاء واالستغفار منه، أي يستمد منهم ـ وهم أحياء يرزقون و عبـاد   
صالحون ـ أن يدعوا اهللا له كي يهب له النور في بصره والبصيرة في دينـه مـثالً، أو أن    

 يغفر له ذنوبه بلطفه وكرمه.
ألن الواسطة هنـا موجـود حـى يـرزق قـد طـوى مراحـل مـن          ؛وقلنا ال بأس بهذا

العبودية هللا سبحانه، فهو بإمكانه أن يتوجـه الـى اهللا أحسـن وأجمـل وأكمـل وأزكـى       
وأنمى وأطهر وأسنى وأكثر، فهو أقرب منا إليه سبحانه وإن كان هو أقـرب إلينـا مـن    

للهم إنّي اعتقـد حرمـة صـاحب هـذا     ا«: ’حبل الوريد. ونقرأ في زيارة رسول اهللا
                                                           

 .٣٥:  )  سورة النور١(
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المشـــهد الشـــريف فـــي غيبتـــه كمـــا اعتقـــدها فـــي حضـــرته، وأعلـــم أن رســـولك 
» أحياء عندك يرزقون، يرون مقامي ويسمعون كالمي ويردون سالمى ^وخلفاءك

هللا ا َولَْو أَنَُّھْم إِذ َظلَُموا أَْنفَُسُھْم َجاُءوَك َفاْسَتْغَفَرو{اللهم إنّك قلت: «ونقرأ أيضاً: 
َر لَُھُم الرَُّسوُل لََوَجُدوا  ً  هللا َواْسَتْغَف َرِحیم ا اباً  وإنّي أتيتك مستغفراً تائباً من  )١(}َتوَّ

 ».ذنوبى، وإنّي اتوجه بك الى اهللا ربي وربك ليغفر لى ذنوبي

بل إنّما هو  فالتوجه الى اهللا والتوسل إليه بأوليائه هكذا ليس من الشرك في شيء،
 من عيون العبادات الحقّة.

فقـد بحثنـا حولـه قبـل      ؛أما قياس هذا الموبد التوجه الى النار بالتوجه الى الكعبـة 
 هذا و تبين أنّه قياس مع الفارق.

ولـذلك فهـو علـى حـق لـو       ؛ويقول هذا الموبد: إن في النار فوائد كثيرة لإلنسان
 أذعن لها بحرمة فائقة!

بل إنّما بعث األنبياء كي يعرفوا اإلنسان بمنبـع الخيـرات    ؛ت القصيدونقول: هنا بي
ي يعطوه بصيرة نافذة فـي أمثـال هـذه اُألمـور، وكـي      ـم واآلالء، وكـركات والنعـوالب

يوجهوه من األسباب الى مسببها، وكي يفسروا له: أن الحمد هللا رب العـالمين، يعنـي:   
  رب العالمين باالستحقاق.أن كل ثناء ودعاء إنّما يخص ذات اهللا

النار رسالة سماوية نزلت لمسـاعدة اإلنسـان فحسـب؟!     نأثم نتساءل فنقول: هل 
لو كان المقصود من السماء هذا الجو الذي على رؤوسنا فال شـيء مـن النـار وال مـن     
سائر العناصر تنزل من السماء ولو كانـت فليسـت رسـالة سـماوية إلهيـة. أمـا لـو كـان         

السماء عالم الغيب والملكوت األعلى فكل شيء نازل من السـماء إذن،  المقصود من 
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 إّال َوإِن مِّ ن َش ْيء {وعلى هذا فكل شيء رسالة سـماوية وال يخـتص هـذا بـالنيران    
لُُھ  زِّ  .)١(}بَِقَدر َمْعلُوم إّال ِعْنَدَنا َخَزائِنُُھ َوَما ُنَن

 

 الرسوم والتشریفات
لنار وتعظيمها وعبادتها ساذجاً بسيطاً، بل لها تشـريفات عجيبـة و   وليس تقديس ا

» مزديسـنا وادب پارسـى  «غريبة، ونحن ننقل هنا قسماً من هذه التشريفات عن كتـاب  
للدكتور معين الذي يدافع عنها أو على األقل عن تعظيمهـا وتقديسـها، ويوجـد قسـم     

 بعد باقية بينهم الى اليوم. منها في سائر الكتب المجوسية والتي تدافع عنهم، وهي

 يقول الدكتور معين:
في دين مزديسنا تشريفات كثيرة، كما في الكاثوليك، وعلـى خـالف اإلسـالم.    «

أما التشريفات في مورد معابـد النيـران: فينبغـى أن يكـون المعبـد فـي فسـحة وسـيعة.         
 إّال ويوجد في كل معبـد كـانون خـاص إليقـاد النيـران ال يحـق ألحـد الـدخول إليـه          

الى النيران يجب أن » آتربان«وحينما يدخل » آتربان«للموبد المحافظ على النيران أو 
كـي ال تتلـوث النيـران مـن أنفاسـه. وفـي الطـرف        » نـام پ«يتلثم على فمه بلثـام يسـمى   

األيمن من مقر النيران غرفة وسيعة مربعة تنقسم الى أقسام متعددة متساوية، كل قسم 
العبادة...وكان  أي محل تشريفات» اهگيزشن «سمى هذه الغرفة خاصة،  تالوظيفة منه

 )٢(قد تقرر في شريعة زرادشت: أنّه ال ينبغي أن تسـطع الشـمس علـى النـار المقدسـة     
ولهذا فقد عملوا في بناء هذه الغرفة طريقة خاصـة: جعلوهـا مظلمـة يتوسـطها كـانون      
النيران...ويوجد في معابد النيران مشاعل مختلفة بـاختالف درجـات اُألسـر اإليرانيـة:     

آتـش  «و» آتش قرية: نـار القريـة  «و» آتش قبيلة: نار القبيلة«و» ةآتش خانه: نار اُألسر«
وكـان قـد تقـرر لصـيانة النيـران      » مانبـذ «ويسمى محافظ نار اُألسرة » بلوك: نار اإلقليم

                                                           
 .  ٢١)  سورة الحجر: ١(
)  عجيب إن الزرادشتيين والمدافعين عنهم يحاولون توجيه تقديس النار بعنوان أنّها من جنس النور والنور عنصر ٢(

 األنوار، وهم من ناحية أُخرى يرون أن سطوع الشمس على النار يسبب تلويث النيران!! مقدس ألن اهللا هو نور
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ــة برئاســة موبــد مــن      ــار اإلقلــيم هيئــة روحاني ــدين، ولصــيانة ن رجــالن مــن رجــال ال
وقد كتب بشأنه في باب » وزكرس«الموابدة...ومن نسك أُوستا الساساني منسك يسمى 

عبادة النيران تفصيل خليط بقصـص وأسـاطير جـاء فيـه: كـان المعبـد مليئـاً مـن ريـح          
الكندر وغيره من المواد العطرية، وكان عند النار رجل من الروحانيين قـد تلـثم بلثـام    
على فمه كي ال يلوث بنفَسه النار، وبيده عود قد طُهر طبـق اآلداب الدينيـة يقلـب بـه     

أجـل، كـان ذلـك    » تاپهدانه ا«النار يوقدها. و كان هذا العود غالباً من نبات موسوم به 
وكان قـد  » برسمه«الرجل الروحاني يقلب النار كل حين بهذا العود الذي كان يسمى 

قُطــع طبقــاً آلداب خاصــة، يشــعل النــار بــه ويــدعو بــدعوات خاصــة، ثــم كــان ســائر  
وكانوا في أثناء تالوة األدعية أو أُوستا يـدقون أغصـان    )١(»هئومه«الروحانيين ينثرون 

اه = محـل عمـل   گـ يزشـن  «في هاون بعد تطهيرها... وكـان يوجـد فـي    » هئومه«نبات 
هـي  وص مـن التشـريفات،   آالت وادوات كل منها تفيد في تشريف خـا » التشريفات

 كمايلي:

ـ هاون ومـدقّها، وهـي بمنزلـة نـاقوس المسـيحيين وتسـتعمل اآلن عنـدهم          ٢و ١
 كذلك، وكان في األصل لدق أغصان نبات هئومه.

وهـو شـجر كالرمـان، واليـوم     » تـا پهدانـه ا «ـ برسمه، الذي كان يقطع من شـجر  ٣
 يصنع من الفضة أو البرونز. ويقلب به النار.

 مدان = محل عود برسمه.ـ برس٤

 ».هدانه ابتا«ين، وهوسكين صغير يقطع به عود برسمه من شجر چـ برسم٥
 راهئوم والمياه المقدسة.پـ كؤوس لنبات هئوم و٦
 ةراهئـوم، وهـي فيهـا تسـع    پـ طوس صغار من نوع الطسوت لنفس نبات هئـوم و ٧
 ثقوب.
 برسمه.ـ الورس، وهو حبل صغير حيك من شعر البقر، ويشد به عود ٨

                                                           
 نبات هئومه نبات منع زرادشت عن استعماله وقال: أنّه نبات وسخ وقذر أو نجس كما سيأتى هذا.)  ١(
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وهـو حجـر مربـع، تجعـل عليـه تلـك اآلالت       » أرويـس كـاه  «ـ حجر كبير باسم ٩
 .)١(السابقة

 ويقول أيضاً:
جاء في القواميس الفارسية: برسـمه: فـروع رفيعـة ال عقـدة فيهـا، وهـي بمقـدار        «

ز، گـ فإن لم يكن هئوم فمـن ال » زگ«شبر، يقطع من شجر هئوم، وهو شجر يشبه شجر 
ين ـ وهـو السـكين     چز فمن شجر الرمان. وأدب قطعه: أن يطهـر برسـم  گفإن لم يكن 

الصغير لقطعه ـ بالماء ثم يتلى عليه بعض األدعية التي تُتلى حين عبادة النيران وغسـل   
ع بها األبدان وأكل الطعام ـ ويجب أن يكون ممسكة المدية أيضاً من حديد ـ ثم يقط  

 .)٢(»عود برسمه
 ثم يقول:

دعية حالياً، يراقب النار موبد آخر يأخذ بيده فروع حينما يشتغل موبد بقراءة األ«
برسمه من برسمدان ويديرها ثم يعطيها مـن يمينـه لشـماله وبـالعكس ثـم يردهـا الـى        

 ».برسمدان
 ويقول :

زند أُوستا يقول: لنا قسـمان مـن معابـد النيـران: معابـد كبـار        كتب دار مستتر في«
ويوجـد اآلن فـي بمبـي    ». بـارى گا«أو » آدران«وصـغيرة تـدعى   » آتش بهرام«تدعى 

ئة من الثاني. والفرق بين األول والثاني في كيفية اهندوستان ثالثة من القسم األول وم
 ١٣سنة كاملـة، وهـي تتشـكل مـن      فإن تحضير نار بهرام يمتد ؛النار وكيفية تحضيرها

من انواع النيران فهـي تعـد كجـوهر روحـى لجميـع النيـران المعبـودة. وهـي تسـتلزم          
وقـد  ». حد أجـزاء أُوسـتا الساسـاني   آيد = اوندد«تشريفات مختلفة جاء توضيحها في 

دشـتيين  اين أي الزرينية لدى المجوس أن يكون في كل حـوزة مـن البهـد   جرت السنّ
                                                           

 .٣٠٥ـ  ٢٩٧)  ملخص عن كتاب: مزديسا وأدب پارسي: ١(
 .٤٠١)  بالفارسية: مزديسنا وأدب پارسي: ٢(
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واحد. ويعتقد بعض رجال دينهم بأنّه اليجب أن يكـون لهـم   » بهرام«ل من النوع األو
إذ هـو نـار الملـك وال يمكـن أن يكـون       ؛واحد فقط فـي كـل إقلـيم   » بهرام«أكثر من 

ملكان إلقليم واحـد!...وبما أنّهـا نـار الملـك فيلـزم لهـا أريكـة ملوكيـة، ولـذلك فهـم           
 .)١(»رجةينظمون لها ست قطع من خشب الصندل بصورة أريكة مد

هذا هو قسم من مراسم وتشريفات تعظيم وتقـديس النيـران للزرادشـتيين.     ؛أجل
وال كالم لي اآلن حول توحيدية هذه األعمال أو شـركها؟ لكنـي أود أن تفكـر أنـت     

أنـت أشـد خرافـة مـن      ترى هل تجد أيها القارئ في هذه المراسيم منطقياً وعقلياً، ثم
هذه األعمال في العالم؟ ثم قسها أنت بالعبادات اإلسالمية: الصـالة واألذان والجمعـة   
ــادات فــي اإلســالم، واألذكــار واألوراد    والجماعــة، والحــج والمســاجد و نســك العب

ترى هل كان يحق  والتسابيح اإلسالمية، ثم ترى أنت بنفسك البون الشاسع بينهما، ثم
 رانية حينما واجهت هذه التعاليم القيمة أن تنبذ ما كان يعبد آباؤها أم ال؟!لُألمة اإلي

وال بأس هنا أن نورد شيئاً من صدى بوم من البومة ونعرف القـراء الكـرام بقيمـة    
 هذه األصداء والنعرات...

الهندية، التي تعرف باسم » نوسارى«ور داود بشأن بيت النار ببلدة پكتب إبراهيم 
 يقول:» بهرام آتش«وهي من نوع  »إيرانشاه«

مسطور في سنّة الفرس: أن اإليرانيين حملـوا نـار بهـرام معهـم مـن إيـران، ولعلّـه        
حق، إذ نقرأ في: تاريخ الطبري والمسعودي: أن اإليرانيين كـانوا يحملـون نـار بهـرام     
معهم حين هزيمتهم الى مناطق أوغل في إيران وأبعد عـن الفـاتحين، مخافـة أن تقـع     

وبيــوت النــار اإليرانيــة وإن خمــدت تــدريجياً وأُبــدلت  )٢(نيــران بأيــديهم فيطفئوهــاال
نما جهداً في صيانتها عن الخمود. وإن يزدجرد الثالث حي -بمساجد، ولكنّهم لم يألوا

بشخصه. إذ كـان بيـت نـار    » مرو«المقدسة الى » وى«حمل معه نار » نهاوند«انهزم في 
 ١٢٣٠مع ذلـك يمضـى اليـوم عليهـا أكثـر مـن        ٧١٦بنيت عام » سنجان«في » ايرانشاه«

                                                           
 .٣٥٧ـ  ٣٥٥)  بالفارسية: مزديسنا وأدب پارسي: ١(
 )  وهم بذلك كانوا يحملون معهم ربهم وملجأ العالم ـ كما جاء في البند الثامن من أُوستاـ من مكان الى مكان!!!٢(
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عاماً، وهي الزالت تراقب عن كثب حيرة أتباعها في اإلقليم األجنبي! لكنها لم تفقـد  
ر، بــل كانــت تــدعو أصــحابها بلســانها الحــار! الــى لونهــا األحمــر فــي حــوادث الــده
أنّهـا   إّال عامـا،   ٢٣٥» نوسـارى «أقامت فـي  » سنجان«االستقامة والحرارة. وبعد هزيمة 

أعوام وهي تضي  ٢٠٤...ويمضى عليها اليوم ١٧٣٦الى  ١٧٣٣من عام  ،خمدت عامين
دة والهيربـدان  في هذه القرية، وحولها آالف من الزرادشتيين فيهم الدسـاترة والموابـ  

والبهدينان، ويزورها مجوس إيران وفرس هندوستان وال سيما في أشـهر أرديبهشـت   
يعلـو صـوت نشـيد أُوسـتا مـن      » ايرانشـاه «أي » إيران خديو«وآذرماه، وفي هذا البيت 

الموابدة البيض كل صـباح وضـحى و مسـاء. إن إيرانشـاه تـذكرنا بخـدامها ـ الـذين          
 . )١(»شيزه وري واستخر بما كان لها من جالل الساسانيينيبلغون المئات ـ ببيوت نار

أنّـه مـن أسـاتذة جامعـة      يفهل من أحـد يصـدق أن يتجاهـل هكـذا رجـل يـدع      
 طهران؟!

أهي جهالة أم تجاهل؟ ولكني أقول: شاهت وجوه ربائب المستعمرين وال أدري
 ين!...العمالء الخونة المجرم

 

 مزدیسنا وأدب پارسي:
كتب الدكتور محمد معين (عفا اهللا عنه وعافاه) كتاباً بهذا االسـم، اسـتفدنا نحـن    
منه في بحوثنا هذه كثيراً. وهدف هذا الكتاب ـ كما يحكيه اسمه ومقدمة المؤلّـف ـ     

بسيط هو: أن نرى مدى إنعكـاس اللغـات المجوسـية واألفكـار الزرادشـتية       يأمر علم
األدب الفارسي اليوم. وهذا العمل من الناحية العلميـة مفيـد بـل ضـروري. ولكـن      في 

ور داود ـ الذي كان اُألستاذ المرشد للدكتور معين ونافـذاً فيـه وفـي أفكـاره      پإبراهيم 
     نفوذاً منقطع النظير ـ قد بين في تقديمه الكتاب الهدف األصيل منـه، وهـو: إثبـات أن

لت في طول تاريخها الممتد آالف السنين بـل حتـى فـي    روح اإليرانيين كانت وال زا
العهود اإلسالمية: روحاً زرادشتية! وأنّه لم يـتمكّن أي عامـل مـن العوامـل أن يجعـل      

                                                           
 .٣٥٩ـ  ٣٥٨)  نقالً عن مزديسنا وأدب پارسي: ١(
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هذه الروح تحت شعاع نفوذه، بل إن هذه الروح هـي التـي أثـرت فـي تلـك العوامـل       
 وجعلتها متأثرة بها وصهرتها في نفسها:

أيدي الفاتحين العـرب الـى الفـرس، تـأثر هنـا بلـون       إن الدين الذي وصل على «
ويرى بـور داود: أن اإلسـالم الـواقعي    » التشيع ممتازاً عن مذاهب السنة«إيراني يدعى 

 . )١(هو إسالم السنّة ال الشيعة!
حيات األفراد هـو اإلقلـيم و   إن بور داود يرى أن العامل األصيل في التأثير في رو

العنصر و اللسان ،ثم يبني على هذا األساس فلسفته التـي تقـول: إن الـروح اإليرانيـة ـ       
! بينما كلنا يعلم أنّه لـم  الزرادشتيةحتى اليوم ـ هي الروح المزديسناوية أي المجوسية  

رك والمغول يبق اآلن عنصر أو دم سالم يمكننا أن نفخر به، فقد كثر اختالط أقوام الت
والعرب واليونان والهنود وغيرهم وهكذا االمتزاج بسبب الزواج كثرة ال يمكن ألحد 

ور داود إلـى  پـ أن يدعى اليوم أنّه إيراني خالص صريح أو غيـره! فمـثالً ال يـدرى أن    
ماذا ينتمي من هذه الدماء؟ ومن المحتمل أن يكون من قبل أبيه عربياً أُموياً ومن قبـل  

 اهللا. إّال اً جنگيزياً! ال يعلمه األم مغولي
اختالط جميع اللغات، نرى أن اللّغة الفارسية ففضالً عن ؛كالعنصر والدم واللسان

ال جميـع إيـران، وبـين هـذه اللّغـة      » خراسـان «اليوم هي لغة ناحيـة مـن إيـران القـديم     
 وأُوستا بون بعيد كما بين السماء واألرض.

لقطر، وقطرنا اليوم ـ كمـا يقـول بـور داود ـ هـو        إذن فال يبقى لنا سوى اإلقليم وا
 قطعة من األرض اإليرانية القديمة .

والنتيجة: أن فلسفة بور داود تقول: إن جميع المعـاجز الروحيـة والنفسـية تكمـن     
في الماء والتراب، وأن الجنس والفصل للروح اإليرانية عبارة عن هذين العنصرين ال 

من في الروح اإليرانية فألن أُوستا ـ بمـا فيـه مـن خرافـات      غير! فأما أن روح أُوستا تك
 وأوهام ـ من منتجات هذه التربة وهذا الماء.

                                                           
 مقدمة بور داود على كتاب: مزديسنا وأدب پارسي. ١



 وإيران عطاء وامتنان اإلسالم                            ٢٦٨ -    

 ويقول بور داود:
وأُسلوب التفكير والحياة فينا ـ تماماً  كالعنصر والدم واللّغة ـ إنّما هي من ديـول    «

ا منــذ آالف الحيــاة وأُســلوب الفكــر والعنصــر واللّغــة ُألولئــك الــذين يعــدون أســالفن
 .)١(»السنين

وأنا أقول: إن حياتنا وأُسلوب تفكرينا ـ تماماً كالعنصـر والـدم واللّغـة بـل وأكثـر       
من ذلك ـ قد تحول تحـوالً كبيـراً، وإن موهبـة االسـتعداد الفكـري اإليرانـي رفضـت        

والشمس واإلنسان وشرب ماء هيومه وكثيراً من هـذا   الخرافات الثنوية وعبادة النيران
 القبيل رفضاً باتاً، وذلك في ضوء التعاليم اإلسالمية السامية.

تشبث بـور داود بكلمـات الشـعراء و    » الغريق يتشبث بكل حشيش«ومن باب أن 
العرفــاء اإليــرانيين الــذين كــانوا يتكلمــون باللغــة العرفانيــة الخاصــة، والــذين أطلقــوا  

هم منذ قرون متطاولـة مـن الخرافـات الدمويـة والعنصـرية واإلقليميـة والقطريـة،        أنفس
فيفسر كلماتهم العرفانية فـي بيـوت    ؛وتعودوا أن يفكروا في الوطن اإلسالمي العالمى

بعنوان أنّهم يتظاهرون بكلماتهم هذه بالميل الى نفـس تلـك   » المغ«النيران والخمرة و 
 يقول:الخرافات البالية، ولذلك فهو 

إن قلب اإليراني كان بعد خمود بيوت النيران بيت نار للغرام، ويـرى أن بلسـمه   «
الذي طالما قد نزح من هـذه الـديار، وال تصـل إليـه     » پير مغان = شيخ بيوت النار«بيد 

 ».أيدي المريدين
وأنا أيضاً أقول: إن قلب الشاعر والكاتب العارف اإليراني ـ كالحـافظ وسـعدي     

امى ومئات غيرهم من أضرابهم والـذين مـن بعـدهم ـ بيـت نـار للغـرام،         ومولوى وج
أن بيت النار هذه ليست تلك البيت التـي تُعبـد فيهـا     إّال وبلسمه بيد شيخ ذلك البيت... 

تلــك النــار الطبيعيــة والتــي يصــاحبها برســمه وبرســمدان وبرســمجين والطســت ذات  
يت النار هذه ليس لها اسم تُدعى به، الثقوب التسعة وسائر اآلالت واألدوات. بل إن ب

وكذلك الشيخ الذي بيده بلسم األدواء ليس ذلك الشيخ ذا المالبس البيضـاء والملـثم   
                                                           

 )  مقدمة بور داود على كتاب: مزديسنا وأدب پارسي.١(
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الذي بيده برسـمه يقلـب بهـا النيـران والـذي يصـرف عمـره فـي أتفـه وأشـد اُألمـور            
بعـد   خرافة... بل إن الشيخ هنا هو ذلك الولي أو السالك المرشد، الذي عرفه اإليرانـي 

 . )١(تعرفه على المفاهيم اإلسالمية السامية

مضت قرون قد طرده فيها اإليرانـي   أما الذي يعبر عنه بور داود بشيخ المغان فقد
من إيران. وأخطأتَ إذ قلت: إن يد اإليراني ال تصل اليوم الى حجـر أُولئـك الشـيوخ    
المجوس بل إن أيـدي هـؤالء الشـيوخ المجـوس الـى حجـر إيـران واإليـرانيين. ولـو          

 بور داود تصل إليهم قطعاً، وكان يتـنعم طـوال   يكانت األيدي ال تصل إليهم فإن يد
سنين مديدة بأموال أُولئك الذين نهبوا أموال الهنود الفقراء بالمسـاومة مـع االسـتعمار    
البريطانى، وكان يطعن هذه اُألمة الشريفة من خلفها يريد أن يرد أيديها الى األغـالل  

 ين وهومه وغيرها...چالتليدة البالية: بيوت النار وبرسمه وبرسم

ثر بالدكتور بور داود، فأخذ يعقّب أهدافـه  وآسف أن الدكتور المعين كان قد تأ
... بينمـا كنـت أجـده غيـر بعيـد      الزرادشتيةو أحياناً يحطّ من شأن اإلسالم للدفاع عن 

 عن الضمير و الوجدان بل واإليمان وأُصول اإلسالم.

                                                           
)  للولي معنيان: ولى من الوالية (بالفتح) بمعنى المودة والمحبة، ومنه هذا االصطالح الذي يراد منه أولياء اهللا أي ١(

والدنيا بعد  أحباؤه والمقربون لديه. وولى من الوالية (بالكسر) الذي يراد منه عند الشيعة: أن اهللا جعل والية الدين
 الرسل واألنبياء بيد أوصيائهم أولياء اهللا وحججه على عباده. والمصطلح األول هو المعنى المراد هنا.

والسالك: اسم فاعل من السلوك، أي الذي قد سلك سبيالً يسير فيه، ويصطلح إطالق هذا االسم ـ عند الصوفية  
 رشد.والعرفاء ـ على الذي قد سلك سبيالً يقتدى فيه بالم

والمرشد: اسم فاعل من اإلرشاد، ويصطلح إطالقه ـ عند الصوفية والعرفاء ـ على شخص يشرف على عدد من  
 السالكين يرشدهم الى كيفية سلوك السبيل الى صفاء النفس وتزكيتها.

فقه وهذه المصطلحات ـ كما قلنا ـ مصطلحات صوفية النجدها في القرآن والحديث وال عند علماء الشريعة وال 
والعقيدة، بل هي في أُصولها مقتبسة من الرهبانية المسيحية والبوذية، وقد ورد ذم الصوفية وأعمالهم في بعض 

 .^الروايات واألحاديث عن أئمة أهل البيت

 رأيه في الموضوع ـ (المعرب). +ولُألستاذ الشهيد الشيخ المطهري 
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من كتابه حـول حقيقـة وجـود زرادشـت      ٧٦يبحث هذا الدكتور المعين في ص 
رأيه في زرداشت يقول:  گبعض العلماء مثل هو سين وقد أبدى«وأُسطوريته ويقول: 

 ».أُسطورية تماماً مثل رستم وزال واسفنديار يةإنّه شخص
وال يخفـى أن هـذه النظريـة ـ أي التشـكيك فـي حقيقـة وجـود هـذا           «ثم يقـول:  

الشخص ـ اُبديت من قبل مختلف األوساط في كـل فـرد مـن أفـراد األنبيـاء والرسـل        
 »!’حتى حول عيسى ومحمد«ي الهامش يقول: و يعلق ف» وأئمة الدين

عجيب أن يقيس مسلم يدعي اإلسالم وجود الرسول المقدس بوجود زرادشت، 
أو يقيس فرضية علمية لعالم محقق بشأن زرادشت بما قاله أو يقولـه شـخص مزعـوم    

 بشأن رسول اإلسالم للوقيعة بالمسلمين!

كالبرهمية  األديان اآلريةر فيللنا«حول قداسة النيران فيقول:  ٢٧٣صفيويبحث
والزرادشتية، واألديان السامية كاليهودية والمسيحية واإلسالم، وحتى بـين اإلفـريقيين   

 .»عباد األصنام...للنار في هذه األديان جميعها أهمية خاصة

وأنا ال أدري أين وجد هذا الرجل للنارحرمة في اإلسالم وهو رجل صاحب قلم 
أُسرة مسلمة عريقة في اإلسالم. إنّما الذي في القرآن هـو: أن  ع في روكتاب وقد ترع

الجن و الشياطين مخلوقين من النـار، وأن اإلنسـان مـن التـراب، وأن اإلنسـان الترابـى       
 تقرب الى اهللا وأن الشيطان أبعد عن قرب اهللا سبحانه.

  إن «يقـول:  » ايـزدي  ۀفـر« يعبصـدد الكـالم بشـأن مـا يـد      ٤١٥وفي صفحة 
نور رباني إذا أصاب شخصـاً تسـامى فـي حياتـه،     » زامياديشت«ايزدي كما في  ۀفر

فالذي يصل الى الملوكية هو الذي أصابه هذا النور وبـذلك يسـتحق التـاج والعـرش،     
ويصبح عادالً قائماً بالقسط! وناجحاً في أُموره، وإن التكامل النفسي والروحي يكـون  

 »!لة أيضاً من هذا النورمن هذا النور، وإن النبوة والرسا
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ايزدي كما فـي أُوسـتا زامياديشـت     ۀفركانوا يتصورون : «٤٢٠ويقول في ص 
ثم نقل في هامش هـذه الصـفحة تلـك القصـة     » بصورة طير أو عقاب ٤٠و  ٣٣البنود: 

 يزدي كان يطارد أردشير بصورة خروف! ۀفرالتي ذكرناها قبل هذا في أن 

» السلطان«على مفهوم كلمة » يزدي ۀفر «يحاول تطبيق مفهوم  ٤١٥وهو في 
في حين ال تناسب بين  الزرادشتيةفي القرآن الكريم، في محاولة لتوجيه هذه الخرافة 

أو » السـلطة والقـدرة  «في القرآن الكـريم يعنـي:   » السلطان«إذ  ؛هذين المفهومين أبداً
اسـتعمل   التي هـي سـبيل الـى القـدرة والغلبـة علـى الخصـم، وقـد        » الدليل و الحجة«

َطانُُھ َعلَى الَِّذیَن {القرآن هذا المفهوم في سلطة الشيطان على اإلنسان فقال:  إِنََّما ُسْل
َوالَ تَْقتُلُ وا ال نَّفَْس الَِّت ي { وهكذا في سلطان اإلنسان على عملـه فقـال:   )١(}َیَتَولَّْوَنھُ 

َم  ِرف ِف ي  ِباْلَحقِّ َوَمن قُِتلَ  إّال  هللاَحرَّ ال یُْس  َطاناً َف  ْظلُوماً فََقْد َجَعْلَنا لَِولِیِِّھ ُس ْل ُم
الـذي يقولـون عنـه    » يـزدي  ۀفر «وال عالقة بين هذا المفهوم ومفهـوم   )٢( }الَْقْتلِ 

 أحياناً: أنّه نور ربانى يقذفه اهللا في قلب من يشاء فيصل به الى النبوة أو الملك، وأحياناً
 يصورون هذا النور بصورة خروف أو عقاب!

ألم يكن من األفضل أن يكتفـي الـدكتور المعـين بـاالدب الزرداشـتى مـن دون       
 التدخّل في األدب القرآني؟!

دشتيين ال يعبدون النيران، وإنّما هم اويصر الدكتور المعين على أن يثبت أن الزر
ن. فـي حـين يعلـم اهللا ويعلـم هـو      يجعلونها قبلة لعبادتهم كما تكون الكعبـة للمسـلمي  

وغيره: أنّه ليس هناك في المسلمين من يعظم الكعبة لنفسها حينما يقف إليها للصـالة  
 يواليستعين بها وال يعترف لها بقدرة غير طبيعية وغيبية، بـل إن المسـلم حينمـا يصـل    

في صـالته   يقف الى الكعبة ولكنّه يتوجه بها الى ربه سبحانه ال إليها، وهو يناجي ربه
                                                           

 .١٠٠:  )  سورة النحل١(
 .٣٣)  سورة اإلسراء: ٢(
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اَك نَْسَتِعینُ {إذ يقول:  اَك  َنْعُبُد َوإِیَّ  إّال وان وقوفه الى الكعبة في نظـره لـيس    )١( }إِیِّ
واجباً من الواجبات كطهارة المالبس وطهارة الوضوء والغسـل، أي أنّـه يـرى وقوفـه     

حـين   الزرادشتيةبينما اآلداب  إليها أدباً من آداب الصالة الواجبة ال هدفاً من أهدافها.
تقديساً وتعظيماً لنفس النار مع االعتقـاد بآثارهـا الغيبيـة     إّال وقوفهم الى النيران ليست 

غير الطبيعة وآسـف أن الـدكتور المعـين تبعـاً للـدكتور بـور داود يحـاول فـي فصـل          
يرها هي وغ» مغ«و» مى«أن يرى أن كل ما جاء من التعبير بكلمات » مغانه مى«بعنوان 

القديمـة، جـاء فـي     الزرادشـتية كناية عن عالقة الشعراء اإليرانيين بالمراسـم واآلداب  
» التوحيـد ووحـدة الوجـود   «فـي  » هاتف اإلصـفهاني «هذا الفصل بقسم من ترجيعات 

 الزرادشـتية وهو يؤشر على الكلمات التي يراها شارة علـى عالقـة الشـاعر بالمراسـيم     
 »!أنا من إسالمي في خجل«قوله: القديمة بخطوط سوداء، منها 

بينما يعلم الدكتور المعين جيداً: أن للشعراء العرفاء مصـطلحات خاصـة يقـابلون    
بها المرائين والمتظاهرين بالدين، فحينما يخطّئون الزهد مثالً أو حتى اإلسالم (!) إنّما 

طريـق   ينظرون بذلك الى الزهد واإلسالم الكاذب الذي اليزال في كل زمان سداً في
اإلسالم الصادق. ولذلك فنحن نجد من هذه التعبيرات حتى لدى الشعراء الروحـانيين  

خ البهـائى العـاملى المهـاجر الـى إيـران، والحـاج       ـن كالشيـ ـن المتشرعيـالمجتهدي بل
المولى أحمد النراقي، والميرزا محمد تقي الشيرازى والحاج ميـرزا حبيـب الرضـوي    

د العالمـة الطباطبـائي. فـأين    الخراساني والحاج الشيخ محمد حسين اإلصفهاني والسي
 هذا عن مدعى بور داود والدكتور المعين؟!

                                                           
 .٥الفاتحة:  سورة ) ١(
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ويصــرح الهــاتف اإلصــفهاني نفســه الــذي يستشــهد الــدكتور المعــين بترجيعاتــه 
أُخـرى،   نالتوحيدية في هذه القصيدة: بأن العارفين يقصدون من هذه التعبيـرات معـا  

 ذه الكلمات على مفاهيمها الظاهرة، إذ يقول:وأنّه الينبغي أن تحمل ه
 يا هاتف! إن أرباب المعارف..«

 الذين يدعون سكرانين وأحياناً عارفين...

 إنّما يقصدون من الدف والمطرب والصنج والساقى..

 ومن المدام والجام والساقى والصليب..

 أسراراً...

 ».عنها باإليماء يصرحون

أن نحمل كلمات نفس هذا الشاعر العارف علـى  فكيف يمكننا مع هذا التصريح 
  )١(معانيها الظاهرة؟!

                                                           
)  استشهد هنا الشيخ المطهري بأبيات من الشعر العرفانى للشيخ البهائى والشيخ النراقي، ونحن نترجم معانيها هنا ١(

 بإيجاز أما الشيخ البهائى فيقول:

 لقد خسرنا الدين بنظرة واحدة ونحن مع ذلك فرحون.« 

 من قمار الحب وليس في قمار الحب ندامة... أجل هذا 

 نعم أن أسجد الى صنم، فال تهدني طريق المساجد... 

 أنا كافر بسبب الغرام، فاين أنا عن اإلسالم؟! 

 نحن النقصد من حبنا للحبيب سوى الحبيب نفسه. 

 فلتكن الجنان والحور لك أيها الزاهد بسخاء! 

 مر وجهه من الخمرة..رأيت في حانوت الخمر زاهداً قد اح 

 =                                      قلت له: بارك اهللا فيك! أمسلم أنت أم أر منّي؟ 

 ».عمر قلوبنا بكرمك، قبل أن تنهدم هذه القلوب =

 »:صفائى«ويقول الشيخ النراقي من علماء القرن الثالث عشر الهجري، وهو يتكنّى في شعره بلقب  

 ق حبه أو فدى نفسه.طوبى لمن خسر رأسه في طري« 

 لقد فتحوا بوجهي باب حانوت الخمر عسى أن يدعوني رجل من الخمارين... 
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أضف الى ذلك: أن هذه المصطلحات والتعبيرات المجازية التنحصـر فـي إطـار    
من المدام وبيوت النـار وشـيخ المغـان، بـل قـد جـاء هـؤالء         الزرادشتيةالمصطلحات 

ــاء فــي شــعرهم بكلمــات مــن قبيــل: الصــنم، والمســيحي، والصــليب،     الشــعراء العرف
والشطرنج، والنرد وغيرها أيضاً بكثرة، فهل يمكننا أن نحسب هذه الكلمـات شـارات   

 عن عالقة هؤالء بعبادة األصنام أو المسيحية أو لعب القمار والشطرنج؟!
أجل: استدل أحد الكُتّاب المصابين بهذه األفكار ببيت شعر من حافظ يقول (مـا  

 تعريبه):
علـى  » مـات المعنويـة علـى منـارة فهلويـة     كان البلبـل أمـس البارحـة يقـرأ المقا    «

حيـث لـم يكـن     يأحاسيسه القومية، وإن الشاعر قد أبدى بهذا أنّـه قـد تـذكر الماضـ    
هـو   يدشتااإلسالم قد أتى الى إيران، وكانت اللّغة الفهلوية اللّغة الرسمية والدين الزر

مراسـيم والسـنن   الدين الرسمي للدولة في إيران، وإنّه قد أبدى بهذا البيت ميله الى ال
 للدين السائد في وطنه قبل دخول اإلسالم!

                                                                                                                                               
 ».السابقة يولكني لما أصبحت من مريدي الخمارين قضيت عبادات 

 ويقول أيضاً: 

 مادام غلمان الدير يقيمون فيه فلي فيه مقام...« 

 تحرم الغرام؟!قل لي أيها الواعظ اين من القرآن تلك اآلية التي  

 الى حبيبي؟! يوفي أي دين يحرم الخمر الذي يهدين 

 لقد قلنا عن العشق وقالوا...والكالم عنه بعد لم يتم. 

 خطوة أو خطوتين! إلّاومن بيتنا الى بيت الغرام طريق قصير ليس  

 »!الى حانوت الخمر ألن المدارس أصبحت منازل العوام» الصفائي«وإنّما ذهب  

 قد كان صاحب مدرسة دينية وحوزة علمية، ومع ذلك يقول:هذا وهو  

 ؟*»اتّعجب لماذا يبنون المدارس بينما هم يستطيعون أن يبنوا حوانيت الخمور« 

  ـــــــــــــــــــــــ 
الى هذه الكنايات عن المقدسات بأسماء المحرمات في اإلسالم؟ فهو أمر عهدته على مرتكبيه  ي* أما ما هو الداع

 يه... وليت شعري، وليتني كنت أدري ـ (المعرب).وقائل
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يقول: )١(وكان قد أجابه كاتب آخر مادي 
 لو كان كذلك فالبيت التالي حيث يقول فيه (ما تعريبه):

...فات كي تسمع من الشـجر  كان يقول: إن نار موسى أبدت وقودها مرة أُخرى«
يكون دليالً على عالقة الشاعر باليهودية أيضـاً! والبيـت اآلخـر لـه فـي      » مقال التوحيد

 هذه القصيدة حيث يقول (ما تعريبه):
 واسمع من حظنا الساقط هذه القصة:«

 »إن الحبيب قد قتلنا بأنفاسه المسيحية
 يكون دليالً على عالقة الشاعر بالمسيحية!

شك في أن هذه التعبيرات والمصطلحات رموز عن سلسلة مـن المعـاني   أجل، ال 
 اليهودية... أو المسيحية الزرادشتيةالعرفانية، وال ربط لها بعالقة قائلها بأديان 

ومن هؤالء شمس الدين المغربى الشاعر العارف من القرن التاسع الهجري، وهو 
طلحات، يقول في ديباجة ديوانه ممن يستعمل في شعره العرفانى كثيراً من هذه المص

 (ما تعريبه):
 أنت إذا رأيت في هذا الديوان من الشعر:«

 كلمات: الخرابات والخراباتي والخمار...
 والصنم والصليب والمسبحة...

 والمغ والمسيحي والمجوسي والدير...
 والمدام والساقى والشمع واأليوان...

 وصيحة السكر والبربط ونعرات السكارى...
 ...ةانوت الخمر...والمناجاوح

 وصوت المزمار...واألرغنون...
 والصبوح والمجلس والكأس المتتالي...

                                                           
 وأُصول مادي. فان)  الدكتور حسين األراني في كراسته بالفارسية، عر١(
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 والدن والكأس ودنان الخمار...
 والمسابقة في شرب المدام...

 والسبق الى حانوت الخمار من المساجد...
 والمبيت في بيت الخمار...

 ورهن الكأس عند الخمار لشراء الخمر...
 ن الروح عليها...بل وره

 والورد واألزهار والحديقة...
 وأحاديث الندى والمطر والضباب...
 والخط والخال والقد والحواجب...
 والعذار والعارض وخصال الشعر...
 والشفاه واألسنان والعيون السكرى

 والرأس واألقدام والخصر واليد واألصابع...
 فال تجزع من هذا المقال...

 ن هذا المقال... بل أدرك المقصود م
 إذ كنت من أرباب اإلشارات...
 فال تجمد على ظاهر العبارات...

 دقّق النظر كي ترى دقيقاً...
 واعبر من القشر كي ترى اللباب...

 وان لم تعبر من هذه الظواهر...
 فكيف تكون من أرباب السرائر...

 فلكل من هذه األلفاظ روح...
 لمعنى.وبكل روح من هذه الكلمات عوالم من ا

 فاعبر أنت جسم الكلم الى أرواحها
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 وكن مفتشاً عن المسمى واعبر األسماء.
 وال تترك شيئاً من دقائق هذه المعاني..

 ».كي تصبح من أرباب الحقائق
أضف الى ذلك: أن هـذه التعبيـرات التخـتص بالشـعراء اإليـرانيين، بـل الشـعراء        

الفـارض المصـرى ومحيـى الـدين      الفارسيين الهنود، والشعراء العرب مـن قبيـل: ابـن   
العربي األندلسي، لهم من هذه التعبيرات والمصطلحات أيضاً، فهـل يمكـن لعاقـل أن    
ــيم          ــتهم بمراس ــذكّر بعالق ــا ي ــاً مم ــا أيض ــة وغيره ــؤالء بالمدام ــابير ه ــول: إن تع يق

 الزرادشتيين؟!
 أضف الى ذلـك كلـه: أن تشـبيه الخـواطر القلبيـة والمعـارف المفاضـة االلهاميـة        

أمـا القـرآن الكـريم     ؛والبهجة الحاصلة منها بالشراب قد ورد في القرآن ونهج البالغة
ــدهر: فــيفيقــول َطُھ  وراً {ســورة ال َراباً  ــرار  )١(}َوَس  َقاُھْم َربُُّھ  ْم َش   أي إن رب األب

. ويصــف اإلمــام )٢(ســواه ويوصــلهم الــى اهللاســيرويهم بشــراب طهــور يقطعهــم عمــا 
ویغبق ون ك أس الحكم ة «أُناساً يقول فيهم كما في نهج البالغـة:   ×أميرالمؤمنين
أي إنّهم يشربون كأساً من الحكمة في الصـباح وكأسـاً آخـر منهـا      )٣(»وحبعد الصب

                                                           
 .٢١:  )  اإلنسان١(
؟ أما قوله: +ة:مايشرب ،وليس معناه الخمر أو المدام، فأين هذا عما يقصده اُألستاذ الشهيد)  الشراب في اللّغ٢(
بعض   فالقطع عما سوى اهللا ووصله من مصطلحات الصوفية والعرفاء وإن جاء في» يقطعه عماسواه ويوصله إلى اهللا«

وصل بمعنى االرتباط به في القصد والعمل وال الروايات واألدعية بمعنى االنقطاع عن قصد ماسوى اهللا شركاً ورياًء
أو بمعنى لقائه يوم القيامة. وهذا الشراب الطهور لألبرار في الجنّة، فما معنى القطع عن غيره والوصل به في الجنة؟! ـ 

 (المعرب).
ـ الصالح أقول: إن قياس المؤلّف تكنية العرفاء عن المعارف اإلسالمية بأسماء المحرمات  ٢٠٨: ١)  نهج البالغة ٣(

   = في كلمته ×ـ على فرض صحة السند ـ قياس مع الفارق، فإن اإلمام ×في اإلسالم على هذه الكلمة لإلمام
تين الى الحكمة فأخرجهما بذلك عن معناها الظاهر وجعلهما هذه الوحيدة بين جميع خطبه وكلّماته أضاف الكلم= 
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فمـاذا يرتـأى    )١(لصبوح: الخمر في الصباح، والغبوق: الخمر في المسـاء في المساء، وا
هنا الدكتور المعين؟ هل يحسب كل هذه الكلمات عالمة عن عالقة قائلهـا بـاآلداب   

 والمراسيم الزرادشتية القديمة؟!

نجليـزي  من كتابـه كـالم السـيرجان ملكـم اإل     ١٣وينقل الدكتور المعين في ص 
إن أتبــاع النبــي العربــي (!) «البريطــاني المستشــرق االســتعماري المغــرض إذ يقــول:  

حطموا مدن إيران وساووها مع التراب، أحرقوا بيوت النيران بنيرانهـا وقتلـوا الموابـدة    
إذ كـانوا يـرون الموابـدة مجوسـاً      ؛بسيوفهم، وأفنوا الكتب ومن كان عنده شيء منهـا 

 »!حر و كهانةسحرة، وكتبهم كتب س
إن الدكتور المعين مطلع على مصادر تاريخ اإلسالم أكثر مـن السـيرجان ملكـم،    
و هو يعلم حقاً أن هذه األراجيف من اختالق شخص السيرجان ملكم، وأنّها التوجد 
في أي مصدر للتاريخ! فمـن المؤسـف حقـاً أن ينقـل مـع ذلـك هـذه الكلمـات التـي          

يجاد النظرة السيئة الى اإلسـالم لـدى الشـباب غيـر     اليخفى على أحد سوء أثرها في إ
 المطّلع على تاريخ اإلسالم وإيران.

أن يـتظلم للمجـوس فـي العهـد اإلسـالمي       ٢٢ويحاول الدكتور المعين فـي ص  
 فيقول:

فإنّهـا   ؛أما الطائفة اُألخرى التي بقيت بوطنهـا إيـران محتفظـة بـدينها المزدينـا     «.. 
الخشنة لُألمة المتغلبة عليها، بـل وحتـى مـن مواطنيهـا     اضطرت الى أن تتحمل السيرة 

المسلمين، فأضحت محتقرة مهانة، مضطرة الى أن تُخفي عقائدها ودينها القديم دين 
آبائها وأجدادها، فلم تكن لها الحرية في إجراء مراسيم هـذا الـدين، وكانـت تقضـي     

عزل ربيعاً عن سيستان وولـى  حياتها مرةً. يقول مؤلّف تاريخ سيستان: إن زياد بن أبيه 
                                                                                                                                               

من التشبيه الصريح، أما العرفاء فياليتهم كانوا يفعلون هكذا، ويا ليتهم لم يكونوا يجعلون هذه التكنية مصطلحاً لهم 
 بها. إّال الينطقون 

 )  مجمع البحرين، مادة صبح.١(
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إذا صرت الى سيسـتان فاقتـل   «: نأهجرية)، وأمره  ٥١عليها عبداهللا بن أبي بكرة عام (
فلمـا أتـى الـى سيسـتان علـى هـذا العهـد، وعـزم         » جميع الهرابدة وانبذ نار المجـوس. 

 .»مجوس سيستان والدهاقين أن يعصوا الوالي فيما يأمرهم به من هذا
لمعين من هذه القصة بهذه القطعة ثم الينقل بقيتها، ويستشـهد  ويكتفي الدكتور ا

هو بها على مدعاه بأن المجوس لم تكن لهم الحريـة إلجـراء مراسـيم ديـنهم، وأنّهـم      
 كانوا يضطرون الى إخفاء عقائدهم ودينهم دين آبائهم وأجدادهم!...

خـالف  و«...أجل نقل الدكتور بنفسه بقيـة هـذه القصـة فـي موضـع آخـر يقـول:        
’ مسلمو سيستان أمر زياد هذا وقالوا: إن هذا األمر علـى خـالف سـيرة رسـول اهللا    

شــدين، والتعــاليم اإلســالمية. فراجعــوا الخليفــة فــي الشــام فأجــاب: إن  اوالخلفــاء الر
المجوس معاهدون، وإن أنفسهم وأموالهم محترمـة لـدينا، وال يحـق ألحـد التعـرض      

 »!لها

موضع آخر من كتابه عن تاريخ سيستان نفسـه يقـول:    وينقل الدكتور المعين في
هجريـة (أي قبــل هــذه القضـية بخمــس ســنين)جاء الـى سيســتان ربيــع     ٤٦فـي ســنة  «

الحارثى والياً، فأحسن السيرة و أمـر المسـلمين أن يتعلمـوا القـرآن وتفسـيره والعلـم،       
 »!..وأخذ بالعدل، حتى أسلم كثير من المجوس من حسن سيرته

  دشـتيين علـى عهـد الخلفـاء ومعاويـة وفـي حكومـة        احـال الزر  أجل هكذا كـان 
الربيع الحارثي، وحينما يأمر زياد بن أبيه بالظلم يقابل برد فعل شديد مـن المسـلمين،   
وحينما يرى الخليفة الظالم معاوية رد فعل المسلمين ينقض حكم عاملـه ويؤيـد نظـر    

 المسلمين.
كراه المجوس واضطرارهم الى إخفاء وعلى هذا فال مجال لبكاء الدكتور على إ

 دينهم، ولماذا يستشهد الدكتور لذلك بنقل قسم من قطعة تاريخية ويترك بقيته؟!...
لسنا ننكر نحن ظلم اُألمويين، ولكنا نقول: إن هذه المظـالم بالنسـبة الـى مـا كـان      

اُألموي ين كانوا قد يراه اإليرانيون من حكامهم قبل اإلسالم لم تكن شيئاً يذكر. ثم إن
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 ة ســيوفهم الــى صــوب آل علــيهــوا حــدــرونهم   (عليهم الســالم)وج ــذين كــانوا ي ال
المنافسين لهم في األمر ويحسون بالخطر الشديد مـن نـاحيتهم، وكـان المجـوس فـي      

 قطعاً. (عليهم السالم)هذه الحكومة أحسن حاالً من أتباع أهل البيت

ة عنصـرية وأن حكـومتهم كانـت    من المؤكّد أن سياسـة اُألمـويين كانـت سياسـ    
حكومة قومية عربية ال إسالمية، فانهم كانوا يفرقون في حكمهم بين العرب وغيرهم. 

هذا التفريق كان بين العـرب وغيـرهم حتـى بـين المسـلمين مـنهم، ولـم يكـن          ّأن إّال 
يدخل في ذلك الدين، بل كـان المجـوس آمنـين مـا زالـوا يعملـون بشـرائط معاهـدة         

 الذمة.
ين، وكـانوا يجـادلون أئمـة    يان للمجـوس الحريـة الكاملـة علـى عهـد العباسـ      وك

المسلمين و علماءهم حول اإلسالم والمجوسية. وقد نقلنا فـي القسـم األول مـن هـذا     
الكتاب: أن إسالم أكثر الفرس وترك بيوت النار وبنـاء المسـاجد بمكانهـا كـان علـى      

 عهد استقل فيه اإليرانيون سياسياً.
تمـدن  «فـي كتـاب   » مقاومـة الزرادشـتية  «.ژ. مناشه في مقال بعنوان پوقد كتب 

إن انقراض الدولة الساسانية على يد العرب المسلمين لم يصـبح سـبباً   «يقول: » إيراني
          في اخفاق الـروح اإليرانيـة، وال فـي إزالـة الـدين الزرادشـتي بصـورة قطعيـة. بـل إن

جديـدة.   طيفة، ونفخ هذا الدين فيهـا روحـاً  اإليرانيين نقلوا الى اإلسالم بقايا حضارة ل
ان الفرس لم يسلموا دفعـة واحـدة، وال نسـتطيع أن نغـض الطـرف عـن مقاومـة ديـن         

 ».زرادشت لإلسالم
في أن المسلمين كانوا يعدون المجـوس مـن أهـل     )ةـاشـدومنژ.  .(پثم يبحث 

لما نحن بصدده ـ الذين هم المصدر األساس إن المؤرخين العرب«يقول: الكتاب، ثم
ـ يذكرون لنا أسماء بلدان متعددة كانت فيها بيوت نيران حتـى القـرن الثالـث والرابـع     

أن يكون قـد بقـي لهـا رجـال للمراسـيم       الهجريين. وإذا كانت بيوت النار باقية فال بد
الدينية. بل إن حياة المجوس تستوجب بقاء رجال روحانيين يعلمونهم أُصـول ديـنهم   
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ولهذا فقد بقيت الطبقات المجوسـية، وسـنرى أن نظـام الطبقـات هـذا أثـر       وقوانينهم. 
كثيراً في المجوس والذين كانوا على شك في البقاء على دينهم أو اإلسالم. وقد بـدأ  

 ».رجال زرادشت في القرن الثالث الهجري بمجادالت كالمية لفظية وكتابية
 

 النظام االجتماعي
م في إيران، يجـب علينـا أن ننظـر فـي النظـام      من أجل أن نرى مدى تأثير اإلسال

االجتماعى اإليراني يومذاك الذي غيره اإلسالم وساد بنظامه في إيران بدالً من ذلـك  
 النظام.

إن مجتمع إيران الساساني كان مجتمعاً طبقيـاً صـنفياً، تجـرى فيـه أُصـول النظـام       
رعوا هذا النظام الطبقي، الطبقي على أشد الوجوه. ولم يكن الساسانيون هم الذين اخت

 وإنّما أيده الساسانيون.)١(شكانيبل كان جارياً في إيران منذ العهد الهخامنشي واأل

ورتـب أردشـير المراتـب فجعلهـا     «يقـول:  » لـذهب مروج ا«كتب المسعودي في 
 .)٢(»سبعة أفواج

عظمهـا  أوكانـت للفـرس مراتـب:    «يقـول:  » التنبيـه واإلشـراف  «كتابـه  وكتب في
والثاني الوزير... »...الموبد«الملك وسائر رعيته، فأولها وأعالها وسائط بين خمس، هم

...والرابع: دبير بد...والخامس هو: تخشه بد...وكان هؤالء المـدبرين  هبدپوالثالث: االس
فيـه  » هنامهگ«للملك والقوام به والوسائط بين الملك ورعيته... وللفرس كتاب يقال له 
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 .٢٤٠و  ١٢٣و  ١٦أيضاً: 
 .٢٥٤: ١)  مروج الذهب للمسعودى ٢(
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مراتب مملكة فارس وأنّها ستمائة مرتبة على حسب تـرتيبهم لهـا وهـذا الكتـاب مـن      
 .)١(»، وهو عظيم في اُأللوف من األوراقوتفسيره: كتاب المرسوم» آئين نامه«جملة 

فلما أصبح رستم مـن تلـك الليلـة ركـب...حتى أتـى      «ونقرأ في كامل ابن األثير: 
على منقطع عسكر المسلمين، ثم صعد حتى انتهى الى القنطـرة، ووقـف علـى موضـع     

رسل الـى زهـرة (بـن عبـداهللا) فواقفـه وأراده علـى أن       ، وأفتأمل المسلمين يشرف منه
يصالحه ويجعل له جعالً على أن ينصرفوا عنه، من غير أن يصرح له بذلك، بل يقـول  

 له: كنتم جيراننا وكنا نحسن إليكم و نحفظكم... ويخبره عن صنيعهم مع العرب...
نيا، إنّما طلبتنا وهمتنا ليس أمرنا أمر أُولئك! إنّا لم نأتكم لطلب الد«فقال له زهرة: 

اآلخرة. وقد كنّا كما ذكرت الى أن بعث اهللا فينا رسوالً، فدعانا الى ربه فأجبناه، فقال 
لرسوله: إنّي سلطت هذه الطائفة على من ال يدين بديني، فأنا منتقم به مـنهم، واجعـل   

 يعتصـم بـه   ذل وال إّال لهم الغلبة ماداموا مقرين به. وهودين الحق اليرغـب عنـه أحـد    
 »عزّ إّال أحد 

 فقال له رستم : ما هو ؟

به فشهادة أن ال إله إال اهللا، وأن محمـداً رسـول    إّال قال: اما عموده الذي اليصلَح 
اهللا. قال: وأي شيء أيضاً؟ قال: واخراج العباد من عبادة العباد الى عبـادة اهللا، والنـاس   

هذا؟ ثم قال: أرأيت إن أجبت الى هذا بنو آدم وحواء إخوة ألب وأُم! قال: ما أحسن 
أما إن أهل  ؛و معى قومي كيف يكون أمركم أترجعون؟ قال: إي واهللا! قال: صدقتني

فارس منذ ولى أردشير لم يدعوا أحداً يخرج مـن عملـه مـن السـفلة، كـانوا يقولـون:       
 إنّهم إذا خرجوا من أعمالهم تعدوا طورهم وعادوا أشرافهم.

خير الناس للناس، فال نستطيع أن نكون كما تقولون، بـل نطيـع    نحن«فقال زهرة: 
 ».اهللا في السفلة وال يضرنا من عصى اهللا فينا

                                                           
 هـ . ١٣٥٧ط مصر  ٩١)  التنبيه واإلشراف للمسعودي: ١(
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 .)١(»فانصرف (رستم) عنه ثم دعا رجال فارس فذاكرهم هذا فأنفوا
الذين توصـلوا الـى المصـادر التاريخيـة     ويتّفق المحققون والمؤرخون الغربيون ـ  

المختلفة من يونانية ورومية وسريانية وأرمنية وعربيـة، والـذين سـاعدتهم الحفريـات     
النظام الطبقـي   ّاألخيرة مساعدة عظيمة في كشف الحقائق التاريخية ـ يتفقون على أن 

لـذي  اإليراني له سوابق تاريخية قديمة. ويبحث في هذا الموضـوع كريسـتن سـن ـ ا     
كان قد توصل الى جميع هذه المصادر وعمل في تاريخ إيران على عهـد الساسـانيين   

ى بحثـاً مفصّـالً، علـ   ــ   )٣(وفي الفصـل الثـاني منـه أيضـاً    )٢(ثالثين عاماً في مقدمة كتابه
 الطالبين مراجعته.

نّمـا اصـطلح عليـه المؤرخـون المسـلمون العـرب بعنـوان        إويدعي كريستن سن: 
مما يطلقونه على شخصيات ذلـك العهـد أو   » أهل البيوتات«و » األشراف«و» العظماء«

» انگـ بزر«و» وهرانپواسـ «األدوار التالية، إنّما هو ترجمة أدبية لكلمـات فهلويـة هـي:    
ــا هــذا بشــيء مــن التفصــيل فــي فصــل   )٤(»ازاذان«و األنظمــة «. وســنخص نحــن بحثن

 باالستفادة من تحقيقات كريستن سن وآخرين.» االجتماعية اإليرانية الساسانية

فـي  » النهضة المزدكيـة «ويبحث كريستن سن في الفصل السابع من كتابه بعنوان 
 اُألسرة ونظام الطبقات في إيران، فيقول:الحقوق المدنية واالجتماعية و

إن المجتمع اإليراني كان قائماً على دعامتين: الدم، والمـال. فقـد كانـت هنـاك     «
» تنسـر «حدود متينة جداً تفصل النجباء واألشراف عن عوام الناس، على ما في رسالة 
لحشـم  وكان يمتاز هؤالء باللبـاس والمركـب والبيـت والبسـتان والنسـوان والخـدم وا      

و...وكان للطبقات من حيث المراتب االجتماعية درجات داخلية أيضـاً، فكـان لكـل    
                                                           

 هـ ١٣٨٥ط بيروت  ٤٦٢: ٢)  الكامل في التاريخ البن األثير ١(
 من الترجمة الفارسية. ٣٦ -٢٩: إيران در زمان ساسانيان ) ٢(
 من الترجمة الفارسية. ١٦١ـ ١١٧: السابق)  ٣(
 .٣٤١ـ ٣٣٩ران در زمان ساسانيان: )  إي٤(
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شخص في المجتمع مقام ثابت اليتغير. وكان من القواعد السياسية المتينة للساسانيين: 
أن الينبغي ألحد أن يطلب درجة هي فوق ماتناسبه من حيث نسبه وحسبه... وكانـت  

ــارة األ  ــي طه ــة تحم ــوانين الدول ــر   ق ــي اُألس ــدماء ف ــراض والعناصــر وال ــراق واألع ع
عبارة يظهر » فارسنامه«والبيوتات، وهي التي تحمي أمالكهم غير المنقولة. ونجد في 

كان مـن عـادة   «من عهد الساسانيين، تقول هذه العبارة: » آئين نامك«أنّها مأخوذة عن 
ألطـراف كالصـين   ملوك الفرس واألكاسرة أن يتّخذوا أزواجاً من بنات جميع ملوك ا

 إّال بـل كـانوا اليزوجـون البنـات      ؛والروم والترك والهند، ولكنّهم لم يعطوهم بنتاً أبداً
إنّهم كانوا يسـجلون أسـماء اُألسـر الكبيـرة فـي ديـوان       » من الذين هم من أهل بيتهم.

الحكومة، وكانت الدولة هـي التـي تتعهـد بحفـظ هـذه األنسـاب والبيوتـات. وكـانوا         
مة من شراء أموال األشراف. ومع هذه فقد انقرض بعض أسر النجباء على يمنعون العا

 مرور الزمن...
فقـد كـان لكـل واحـد مـنهم مقـام ثابـت         ؛وكان بين طبقات العامـة تفـاوت بـين   

 .)١(»فلم يكن يتمكّن أحدهم من أن يشتغل بحرفة غير ما خلقه اهللا له! ؛اليتغير
 ويقول اُألستاذ سعيد نفيسي:

وجدنا أن أكثر شيء سبباً إليقـاع   ؛نحن إذا تجاوزنا الخالفات الدينية والمذهبية«
النفاق في أوساط الناس في إيـران هـو التمييـز الطبقـي الخشـن الـذي كـان قـد أقـره          

أن  إّال الساسانيون والـذي كانـت لـه جـذور فـي الحضـارات اإليرانيـة السـابقة أيضـاً،          
لساسانيين كانوا قد ضيقوا على النـاس بـذلك. كـان يمتـاز بالدرجـة اُألولـى بيوتـات        ا

سبعة من األشراف ثم خمس طبقات بعدهم، ثم يحرم عامة الناس من هذه الميـزات.  
فكانت الملكية الكبرى في انحصار تلك البيوتات السبعة تقريباً. إن إيـران علـى عهـد    

لى نهر جيحـون ومـن طـرف آخـر الـى جبـال       الساسانيين الذي كان يصل من طرف ا
ئة وأربعين مليوناً من النسمات، اقوقاز ونهرالفرات، كان يحتوي ال محالة على زهاء م

                                                           
 .٣٤١ـ  ٣٣٩)  إيران در زمان ساسانيان: ١(
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ة ألـف فـي   ائئـة ألـف كـانوا سـبعم    افلو افترضنا عدد كل اُسرة من هذه اُألسر السبع م
ضـاً  المجموع، ولو افترضنا عدد الـدهاقين ومحـافظى الحـدود ـ الـذين كـانوا هـم أي        

ونـاً  يكانـت النتيجـة: أن مل   ؛يتمتعون بحق الملكيـة المحـدودة ـ سـبعمائة ألـف أيضـاً       
ئـة وأربعـين مليونـاً كـان يسـتحق الملكيـة فقـط        اونصف المليون تقريباً من مجموع م

وكان يحـرم منـه غيـرهم بتاتـاً. فكـان البـد مـن أن يتبـع هـؤالء الماليـين مـن النـاس             
ذه الميــزات المحرمــة، ويقــرر لهــم المســاواة  المحــرومين أي ديــن جديــد يرفــع هــ 

 .)١(»يمنحهم حق الملكية ويحطم نظام الطبقاتووالمواساة 
مـن المصـادر الزرادشـتية و     إّال وقد جاء في شاهنامه الفردوسي ـ الـذي ال يأخـذ   

طبقي العجيب، وأن طلب اإليرانية فقط ـ قصة معروفة ترينا بكل وضوح ذلك النظام ال 
 العلم أيضاً كان من خصائص الطبقات الممتازة...

اك فـي سـلطة أنوشـيروان،    جراراً الى الشـام وهـو إذّ   حيث يقول: جر قيصر جيشاً
وقابلته جيوش اإليرانيين، حتى خلت خـزائن إيـران علـى أثـر طـول المـدة. فاستشـار        

ار... فـدعا جماعـة مـن التجـار،     أنوشيروان من بوذرجمهر وقرر أن يقترضوا مـن التجـ  
وكان بينهم رجل بياع األحذية، فكان ذلك من الطبقات السفلى، تقـدم هـذا وقـال: ال    
مانع لدي من أن أدفع لكم ما تريدون نقداً ودفعة واحـدة... علـى أن يـرخّص لولـدي     
الوحيد أن يحضر لدى المعلمين، إذ هو يشتاق الى ذلك كثيراً...وقد نظـم الفردوسـي   

 ي هذا المعنى يقول ـ (ما تعريبه):ف
 عطي هذا دفعة واحدة...اُقال له الحذّاء: أنا «

 أضع شكري ماالً على رأسي وأقدمه.
 قال له الحذاء: يا حسن الوجه (أيها الرسول)!

 :)بوذر جمهر(ال تتألم من كالمي هذا وابلغه الى 
 إن لي في الدهر ولد واحد...

                                                           
 .٢٥ـ ٢٤: ٢)  تاريخ اجتماعي إيران ١(
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...ال يقل قدره علي 
 لو كان ملك العالم...فقل له: 

 يسرني سراً...
 أن ادعه لدى أرباب المعارف...

 فإن له رأسمال العلم وحبه....
...قال الرسول: ليس هذا من الصعب علي 

 إذ قصّرت علينا السبيل الى ما نريد من الذهب...
 وجاء بوذر جمهر الى الملك...

 وقال: أيها الملك السعيد الجميل المحيا!
 علينا حذّاء...لقد عنّى 

 لو يسمع الملك هذا الرجاء...
 قال الرسول: إن هذا الرجل يقول:

 ـ قرن اهللا ملك العالم بالعقل ـ 
 لي ولد واحد قد بلغ مبالغ الرجال،

 وهو يفتش عن دليل الى المعارف...
 فلو أخذ الملك بيد هذا الولد...
 حتى يصبح هذا من الكتّاب...
 ه...دعوت إله الخير له بطول عمر

 ودوام قصره...حقاً..
 قال له الملك: أيها الرجل العاقل...
 ما غرك وأوقحك كي تطلب هذا؟

 إن الشيطان هو الذي أوقحك هكذا!
 ارجع إليه وارجع له جِماله...
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 وإياك أن تأخذ منه ذهباً وال فضة...
 إن أبناءنا إذا جلسوا على هذا العرش...

 كانوا بحاجة الى كتّاب سعداء...
 إذا أصبح ابن الكاسب كاتباً...ف

 فنّاناً عالماً عارفاً...
 إذا وجد هذا الفن بائع األحذية...
 وهب له عيناً بصيرة وأُذناً واعية...

 اك ُألولي األلباب واالُسر...ولم يبق إذّ
 الحسرة والندامة... إّال 

 وكان علينا بعد الموت اللعنات...
 إذ أن هذا هو دين هذا الزمان...!

 رجع الجِمال إليه...فا
 واطلب الذهب وال تطلبه من الحذّائين...

 فرجع الرسول بالمال...
 .)١(»وامتأل الحذّاء غماً من دراهمه هذه

 ويقول كريستن سن:
وذلـك   ؛ناً كـان يبـاح  كان الرقّي من طبقة الى غيرها ممنوعاً بصورة عامة. وأحيا«

فيما إذا أبدى أحد الرعايـا فنّـاً خاصـاً، وحينئـذ كـان يعـرض علـى الملـك، ثـم علـى           
 ؛تجارب الموابدة و الهرابدة والمشاهدات الطويلة... فـإذا رأوه أهـالً لـذلك ومسـتحقاً    

كـان الحـال فـي    »...تنسـر «اُلحق بطبقة اعلى من طبقته كما يرون...على ما فـي رسـالة   
أحسن، إذ كان رجال المدن يعفَون من الخدمة العسكرية وان كانوا يـدفعون  المدينة 

الضرائب كالقرويين، وكانوا يصبحون ذوي جاه وأموال من طريق التّجارة والصناعة. 
                                                           

 ط سازمان كتابهاى جيبي. ٢٠٧: ٦)  شاهنامة الفردوسي ـ فارسي ـ  ١(
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إذ كان عليهم أن يسكنوا القرية دائماً ويخدموا  ؛أما سائر الرعايا فكانوا في أسوء حال
كان على هؤالء أن يطـاردوا بـين يـدى الجنـود     : «العلَم. ويقول اميانوس مارسياينوس

جماعات جماعات! فكأنّهم كانوا محكومين بالعبودية أبد العمر بل ابد الدهر، وكانوا 
حـوال الرعايـا   أولـيس لنـا كثيـر اطـالع عـن      » مع ذلك محرومين من كل أجر وعطـاء 

الء األشراف هؤ نإ«ميانوس أيضاً: إالذين كانوا في طاعة األشراف والمالك...ويقول 
ولـم  ». كانوا يحسبون أنفسهم ذوي االختيار حتى في نفوس هؤالء الغلمان من الرعايا

يكن يختلف حال الرعايا مع العبيد بالنسبة الى هـؤالء األشـراف والمالك...ومـع هـذا     
فمن المسلم به أن الحقوق القانونية للزراع كانت تعين بكـل دقـة، وذلـك بـالنظر الـى      

للزراعة في دين زرادشت وما لهذا العمل من المبالغة في الثنـاء عليـه   همية الخاصة األ
لدى الكتب الزرادشتية المقدسة، فقد كان بعـض نسـك أُوسـتا تحتـوى علـى أحكـام       

 .)١(»وقواعد تخص هذا الموضوع
 ويقول أيضاً:

ن المعلومــات عــن المجتمــع اإليرانــي القــديم مــن إن مــا نســتطيع اســتخراجه مــ«
أنّها تعرفنا على مجتمع اُحكم بناؤه  إّال ن كانت ناقصة ومتفرقة ـ  إالمصادر القديمة ـ و 

الذاتي على العالقات العتيقة التي كانت تـرتبط بالعالقـة العائليـة والعشـائرية المتينـة،      
والملكيـة، وهـم كـانوا    » لعنصـر فقد كانوا وضـعوا القـوانين لحمايـة اُألسـرة (الـدم = ا     

 .)٢(»يحاولون أن يحفظوا بهذه القوانين التمييز الطبقي مهما أمكن
ويذكر كريستن سن في الفصل الثـامن مـن كتابـه نمـاذج ودالئـل وقـرائن علـى        

 .)٣(الحياة الطبقية الخشنة لذلك العهد
الطبقـات االجتماعيـة   «وقد بين طرفاً من هذا الموضوع دومزيل في مقال بعنـوان  

 .)٤(»إليران القديم
                                                           

 .٣٤٥ـ٣٤٣)  بالفارسية: إيران در زمان ساسانيان، صفحات: ١(
 .٣٥٩)  بالفارسية: إيران در زمان ساسانيان: ٢(
 .٥٣٢و  ٤٢٦و  ٤٢٥و  ٣٩٠و  ٣٨٨)  المصدر السابق: ٣(
 .٥٦ـ  ٥١)  بالفارسية: تمدن إيراني: ٤(
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وكان للروحانية الدينيـة (رجـال الـدين) والتعليمـات العامـة التـي كانـت تـرتبط         
 يقول اُألستاذ سعيد نفيسي:أوضاع خاصة.  بالطبقة األُولى

اك التفـوق الكامـل فـي جميـع الشـؤون االجتماعيـة. وكـانوا        كان للروحانيين إذّ«
ينقسمون الى ثالث فرق: اُألولـى: الموابـدة... وكـان رئـيس الموابـدة يعـرف بعنـوان        

وكـان هـذا يسـكن فـي     » موبد الموابـدة «أي » موبد موبدان«أو بعنوان » موبدان موبد«
رانية، وكان يعتبر الشخص األول الروحاني للدولة، وكانت له صالحيات العاصمة اإلي

هـي طبقـة الهرابـدة، الـذين كانـت قـد        الطبق ة الثانی ة:واختيارات غير محـدودة...و 
أوكلت إليهم وظائف التعليم والتربية، وكـان التعلـيم والتربيـة مقصـورين علـى أوالد      

بعـد الهرابـدة:   الطبق ة الثالث ة لنـاس! و الموابدة والنجباء، وكان تحرم منهما أكثريـة ا 
طبقة آذربدان، الذين كانوا سـدنة وخـدام معابـد النيـران وموقوفاتهـا، كانـت وظيفـة        

ـ حفظ النار المقدسة لبيوت النيران، ثم كنسها وغسلها وما يحيط بها من   أّوالً هؤالء ـ  
حفـالت وتطهيـر   األفنية واألبنية والسـاحات، وإدارة المراسـم الدينيـة كالصـلوات وال    

 .)١(»المواليد، والعرائس واألموات

الذي يرتبط بالبحث عن األنظمة االجتماعية في إيران القديم  اآلخروالموضوع 
هو نظام حكومة الساسانيين. إن حكـم الساسـانيين كـان حكمـاً دكتاتوريـاً إسـتبدادياً       

! وأنّهم مظاهر اهللا في األرض! ولم يوا يرون أنفسهم من عنصر سماومحضاً. إنّهم كان
يكونوا يرضون من أُمتهم بأقل من السجود خضوعاً لهم! وكان الناس قد اعتادوا على 
هذا األمر! الذين يريدون أن يقرأوا عن هـذا الجانـب مـن المجتمـع اإليرانـي القـديم       

بترجمة اُألستاذ على  ١دوارد براون جإل» تاريخ أدبيات«فبإمكانهم أن يراجعوا كتب: 
 )٣(لجمــع مــن المستشــرقين بترجمــة الــدكتور بهنــام» تمــدن إيرانــي«و )٢(صــالح پاشــا

                                                           
 .٢٦ـ٢٥: ٢)  بالفارسية: تاريخ اجتماعى إيران ١(
 .١٩٣و  ١٩٢و  ١٤٢)  صفحات: ٢(
 .١٩٤ـ ١٨٩)  صفحات: ٣(
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إيـران در زمــان  «وال سـيما   )١(٢لُألسـتاذ ســعيد نفيسـي ج   » تـاريخ اجتمـاعي إيـران   «و
 .)٢(للمستشرق كريستن سن الدانماركي، بترجمة اُألستاذ رشيد الياسمي» اسانيانس

وال أرى من الضروري أن أبحث هنا في هذا الموضوع بالتفصيل، وسنبحث فيـه  
 ت اإليرانيين لإلسالم.في القسم الثاني: خدما

 

 نظام األُسرة
إن الموضوع الذي كان الموابدة يتصرفون فيه كثيراً بالنسخ والجـرح والتعـديل   «

هو موضوع الحقـوق الشخصـية أو قـل قـانون األحـوال الشخصـية، وال سـيما أحكـام         
النكاح واإلرث، فإنّها كانت مهمة ومعقّدة الـى درجـة كـان الموابـدة يتصـرفون فيهـا       

ا يشاؤون، وكان لهم في هذا الموضوع صالحيات مخولة لم تكن ألي دين من كيفم
 .)٣(»األديان

أما تعدد الزوجات فقـد كـان أمـراً شـائعاً فـي العهـد الساسـاني، وإن كـان أكثـر          
قد كتبه كـل  أنّه ال مجال إلنكاره قطعاً، ف إّال اك، دشتيين اآلن يحاولون إنكاره إذّاالزر

من كتب عن هذا الموضوع من المؤرخين من هرودت اليوناني واسترابون في العصر 
 الهخامنشي وحتى المؤرخين المعاصرين.

لكـل  «فمثالً هرودوت كتب عن طبقـة األشـراف فـي العهـد الهخامنشـي يقـول:       
 .)٤(»واحد منهم عدة نساء دائمات رسميات، ولهم أزواج كثيرة غير معقودات...

إنّهم كانوا يتزوجون كثيـراً، ولهـم   «وكتب استرابون عن نفس هذه الطبقة يقول: 
 .)٥(»أزواج كثيرة غير معقودات أيضاً

                                                           
 فما بعد. ١٦)  صفحات: ١(
 .٥٢٨، ٥١٧، ٤٩٦، ٤٨٥، ٤٧١، ٤٦٩، ٤٣٠، ٤٢٦، ٤٠٥، ٤٠١، ٣٣٠، ٢٩١، ٢٨٤، ١٧٥، ١٤٦، ١١٢، ٤)  صفحات: ٢(
 .٣٤: ٢)  تاريخ اجتماعي إيران ٣(
 .١٥٣٥لمشير الدولة ط صغير:  ٦الفارسية: تاريخ إيران باستان )  ب٤(
 .١٥٤٣لمشير الدولة ط صغير:  ٦)  تاريخ إيران باستان ٥(
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إن كثـرة األزواج  «ي فـي األشـكانيين:   ويقول ژوستن من مؤرخي العهد األشـكان 
كان معموالً لديهم منذ أن توصلوا الى ثروة ومكنة وال سيما اُألسرة المالكـة... وإنّمـا   

 .)١(»كانت عيشة البداوة الصحراوية تمنعهم من قبل أن يتزوجوا كثيراً
ي كان شايعاً بين طبقة األشراف في إيران القديم كـان أمـراً أكثـر مـن     بل إن الذ

تعدد الزوجات، فإنّـه لـم يكـن محـدداً بحـد كـاألربع أو أقـل أو أكثـر، وال مشـروطاً          
بشرط كالعدالة و تساوى حقوق األزواج أو القدرة الجنسية أو المالية، بـل كمـا كـان    

 كان نظام العائلة واُألسرة أيضاً:نظاما طبقياً كذلك  إذّاكالنظام االجتماعي 
 يقول كريستن سن:

إن تعدد الزوجات يعتبر هو األصل في أساس تشكيل اُألسرة في إيـران القـديم   «
(لدى األشراف) وأما عدد األزواج الالتى كان للرجل أن يتزوج بهن فإنّه كان منوطاً 

واحــدة بصــورة  بقدرتــه، فالظــاهر أنّــه لــم يكــن للفقــراء والعــاديين أكثــر مــن زوجــة
عامة...وكان رئيس العائلة (كدخدا = كدكْخداى) يتمتع يحـق الرئاسـة علـى اُألسـرة     
(سرداري دودمان = سرادريه دودك) و كانت إحدى الزوجات صاحبة حقوق كاملة 

ادشاهيها) أو الزوجة الممتازة، كان ادون منها تلـك الزوجـة   پادشاه زن = زن پتدعى (
اريها)الزوجــة الخادمــة. وكانــت هاتــان الزوجتــان  چگ اكر زن = زنچــالتــي تلقــب (

تختلفان من حيث الحقوق القانونيـة... فقـد كـان علـى الـزوج أن ينفـق علـى زوجتـه         
الممتازة ويحافظ عليها، وكان لكـلّ بنـت هـذا الحـق نفسـه الـى أن تتـزوج وكـذلك         

ط! وقـد  للولد، أما الزوجات الخادمات فإنّما كـان يقبـل مـنهن أوالدهـن الـذكور فقـ      
أن الظـاهر أنّـه لـم     إّال ، إذّاكعدوا في الكتب الفارسية األخيرة خمسة أقسام لألزواج 

 .)٢(»يكن في قوانين الساسانيين أكثر من هذين القسمين اآلنفين
                                                           

 .٢٩٣لمشير الدولة ط صغير:  ٦)  بالفارسية: تاريخ إيران باستان ١(
 .٣٤٧ـ ٣٤٦)  بالفارسية: إيران در زمان ساسانيان: ٢(



 وإيران عطاء وامتنان اإلسالم                            ٢٩٢ -    

ا الحـق ألبيهـا   ولم يكن للبنت حق اختيار الـزوج باالسـتقالل، بـل إنّمـا كـان هـذ      
فقط، فإن لم يكن أبوها حياً كان هذا الحق ينتقل الى شخص آخر من اُألسرة نفسها، 

 .)١(»فاالُم أوالً، وإن لم تكن فأحد األعمام أو األخوال
زوجة، ولم يكن يحق للزوجة أن تتصرف ال وكان للزوج حق الوالية على أموال

في أموالها بدون إذن زوجهـا، بـل إن القـانون لـم يكـن يعتـرف بالشخصـية القانونيـة         
ضـى  وكان للزوج أن يشرك زوجته في أُموره وأمواله بمقت )٢(للزوج فقط إّال الحقوقية 

سند قانوني، فبمقتضى هذا السند كانت الزوجة تصبح شريكة في أموال الزوج وكان 
لها حينئذ ان تتصرف فيها كزوجها، وبهـذه الكيفيـة فقـط كانـت الزوجـة تسـتطيع أن       

. إذا كـان الـزوج يقـول لزوجتـه:     )٣(تعقد معاملة صحيحة مع شخص آخر غير زوجهـا 
إذهبي فاختاري لنفسك فانت حرة، لم تكن تُطلق الزوجة بهذا بل كانـت تـؤذن بهـذا    
أن تختار لنفسها زوجاً آخر كي تكون له زوجة خادمة (جاكر زن) فـإذا ولـدت بعـد    
 زواجها الجديد في حياة زوجها السابق كان األوالد لزوجها األول، أي كانت الزوجة

. وكان يحـق للـزوج أن يعيـر لرجـل إحـدى      )٤(تبقى تابعة لزوجها األول قانونياً ودينياً
اً، كـي يسـتفيد   ئزوجاته حتى زوجته الممتازة من دون أن تكون مقصّرة في حقّـه شـي  

م يكـن لهـذا الـزوج    هذا الرجل من خدماتها، ولم يكن يعتبر في هذا رضا الزوجة. ول
الثاني أن يتصرف في أمـوال هـذه الزوجـة، واألوالد بعـد هـذا الـزواج كـانوا للـزوج         

 .)٥(األول... و كانوا يرون هذا من أعمال البر والخير و اإلحسان الى أخ في الدين فقير

ومـن خصـائص الفقـه الساسـاني: زواج اإلبـدال، الـذي       «...تن سـن:  ويقول كريس
للبيرونـي أخـذه عـن ترجمـة     » الهند«ي رسالته ونجد تفصيله في كتاب ـشرحه تنسر ف

                                                           
 .٤٤: ٢و تاريخ اجتماعى إيران  ٣٥١)  بالفارسية: إيران در زمان ساسانيان: ١(
 .٤٦: ٢و تاريخ اجتماعى إيران  ٣٥٢)  بالفارسية: إيران در زمان ساسانيان: ٢(
 .٢:٤٦و تاريخ اجتماعى إيران  ٣٥٢)  بالفارسية: إيران در زمان ساسانيان: ٣(
 .٣٥٣)  بالفارسية: إيران در زمان ساسانيان: ٤(
 .٤٥: ٢وتاريخ اجتماعى إيران  ٣٥٤)  بالفارسية: إيران در زمان ساسانيان: ٥(
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إذا مات الرجل و لم يخلّف ولداً فلينظروا فإن كانت لـه  «ابن المقفّع مباشرة، وهو: أنّه 
لـه أمـرأة فابنـة المتـوفّى أو ذات     أمرأة زوجوها من أقرب عصبة باسمه، وان لم يكـن  

قرابته، فإن لم توجد خطبوا على العصبة من مال المتوفّى، فما كان مـن ولـد فهـو لـه!     
ومن اغفل فقد قتل ماال يحصى من األنفس، ألنّه قطع نسل المتوفّى وذكره الى آخـر  

 .)١(»الدهر
م اإلرث: أن تــرث الزوجــة وأوالدهــا الــذكور بالتســاوي، وأن وكــان مــن أحكــا

يعطى للبنات غير المتزوجات نصف سهم الذكران، والزوجة الخادمة لم تكـن تـرث   
 .)٢(شيئاً وكان يحق للرجل أن يهب ألحدهم في حياته شيئاً أو يوصى له بشيء

 عـن األوالد األدعيـاء الـذين كـانوا مـورد      ثم ينقل كريسـتن سـن شـرحاً مفصـالً    
 ذكره خوف اإلطالة. عن ونبتعد نحن )٣(للمنع عن انقطاع ذكر اُألسر إذّاكاالهتمام 

ن همـا:  ين المالك والمحـور فـي المقـررات العائليـة كـان شـيئ      إوخالصة القول: 
صـر، وأن سـائر األحكـام والمقـررات إنّمـا كانـت لصـيانة هـذين         المال و الـدم = العن 

 المحورين.
مبنياً على هذا األساس ذلك العهد، كانوأن الزواج بالمحارم الذي كان شائعاً في

أيضاً، أي أن اُألسر في سبيل منـع امتـزاج دمهـا بالـدم األجنبـي وتـوارث اموالهـا بـين         
ا مهما أمكن. وحيـث كـان هـذا العمـل علـى      األجانب كانت تسعى أن تتزوج بأقربائه

خالف الطبع والفطـرة كـانوا يحملـون النـاس عليـه بسـلطة الـدين والدولـة ومواعيـد          
 الثواب في اآلخرة و وعيد العذاب لمن يمتنع عنه.

وقد جاء في كتاب: ارداى ويرافنامه، المنسوب الى نيك شابور من علمـاء عهـد   «
ج الروح، جاء فيه: أنّه رأى في السـماء الثانيـة   خسرو األول، والذي هو شرح عن معرا

                                                           
 .٣٥٥)  نقالً عن كتاب: إيران در زمان ساسانيان: ١(
 .٣٥٧) إيران در زمان ساسانيان: ٢(
 .٣٥٧ـ  ٣٥٥)  بالفارسية: إيران در زمان ساسانيان: ٣(
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فكانوا مغفوراً لهم الـى األبـد.   » خويتك دس«أرواح اُناس كانوا قد تزوجوا محارمهم 
وأنّه رأى في قعر العذاب روح امرأة مخلدة في العذاب ألنها كانت قـد كسـرت هـذا    

ر سـبعاً مـن   الرباط المقدس! وأن ويراف هـذا الـذي اسـتحق المعـراج كـان قـد اختـا       
إصـالحات  » دينكـرت «أخواته للزواج معهن. وقد جاء في الكتاب الثالث من كتـاب  

بمعنى الزواج من األرقـاب مشـيراً فيـه    » نزد بيوند«منها: ما يصطلح عليه  ؛لهذه المسألة
دشـتيين  امـن كبـار الزر  » گنوساى بزر«الى زواج األب بابنته واألخ باخته. وقد شرح 

وجاء بفوائد ومنافع كثيرة لهذا الزواج وقـال: أنّـه يكفّـر كبـائر      هذا القسم من الكتاب
 .)١(»الذنوب

 ويقول كريستن سن:

ــارزة    « ــفات الب ــن إحــدى الص ــرة كــان م ــارة النســب ودم اُألس إن االهتمــام بطه
محـارم واصـطلحوا   للمجتمع اإليراني القديم، الى درجـة تجـويز الـزواج باألرقـاب ال    

وكـان هـذا شـايعاً فـيهم منـذ القـديم       » خوايت ودث«وفي أُوستا » سگخويدو«عليه: 
وإن كان لم يصرح بشرحه فـي  » خوايت ودث«وحتى على عهد الهخامنشيين ولفظ: 

أنّه الريب في أن المراد منه في المناسك القديمة كـان الـزواج مـن     إّال أُوستا الحالى، 
 .)٢(»المحارم

سيما فُرس الهند شعروا في هـذ العصـر األخيـر. بشـناعة هـذا       دشتيين والاأما الزر
العمل و تركوه بأنفسهم، ثـم حـاولوا أن يتنكّـروا وال يعترفـوا بمشـروعية هـذا العمـل        

 بتوجيهـات » خويتـك دس «دشـتية، وحـاولوا أن يفسـروا كلمـة     ابينهم كسنة دينيـة زر 
 وتأويالت باردة للغاية.

 يقول كريستن سن:

                                                           
 .٣٩: ٢)  بالفارسية: تاريخ اجتماعى إيران١(
 .٣٤٧رسية: إيران در زمان ساسانيان: )  بالفا٢(
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دشتيين في هذا العصـر األخيـر إلنكـار    اإن السعي الذي يعمله بعض الفرس الزر«
الزواج باالقارب المحـارم ال أسـاس لـه، بـل هـو عمـل صـبيانى مـع وجـود المصـادر           

وكتـب األجانـب مـن لـدن عصـر       ةدشـتي االمعتبرة التي بـين أيـدينا مـن المراجـع الزر    
 .)١(»انيين و حتى العصر الحاضرالساس

 ويقول اُألستاذ سعيد نفيسي:
إن من البدهي المسلّم المقطوع به الذي نجده بصورة قاطعة وحيـة فـي مصـادر    «

ذلك العهد اإليراني القديم: هو أن الزواج باألقارب والمحارم من الطبقة اُألولى كـان  
والً بــل شــائعاً بيــنهم حتمــاً، وعلــى الــرغم مــن الضوضــاء الحمقــاء التــي يفتعلهــا معمــ
 .)٢(»دشتيون أخيراًاالزر

دشـتيين المقدسـة   اثم يأتي اُألستاذ النفيسى بالنصوص التي جاءت في كتب الزر
هــا الكتّــاب المســلمون وغيــره، ثــم بالتصــريحات التــي أورد» دينكــرت«مثــل كتــاب 

حيان التوحيدي مسكويه. ثم يأتي بأخبار زواج قبـاد بابنتـه أو ابنـة     يكالمسعودي وأب
باخته، والذي صـار مسـيحياً فيمـا     گشنسبأُخته، وزواج بهرام جوبين باخته، ومهران 

 بعد.
الدولة في كتابه عن المؤرخ اليوناني القديم استرابون بشأن وينقل المرحوم مشير

 خامنشيين يقول:اله
إن هؤالء (أي مـن كـان يلقـب: مـغ، مـن شـيوخ بيـوت النـار) كـانوا يتزوجـون           «

 .)٣(»بأُمهاتهم حسب عادتهم القديمة
 ويقول بشأن األشكانيين:

ــائهم     « ــكانيين بأقرب ــوك األش ــذكرون زواج المل ــب ي ــؤرخى األجان ــض م إن بع
للملـك كمبوجبـة،   » هـرودوت «بكل كراهية، ذكر ذلك المؤرخ  وأرحامهم وأقاربهم

                                                           
 .٣٤٨)  بالفارسية: إيران در زمان ساسانيان: ١(
 .٣٥: ٢)  بالفارسية:تاريخ اجتماعى إيران ٢(
 .١٥٤٦: ٦» إيران باستان«)  من كتاب ٣(
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شـتيين هـذه   الوتارك للملك أردشير الهخامنشي. ويرد بعـض الكتّـاب الفـرس الزرد   پو
النسبة ويقولون: الينبغي أن تفهم كلمة (خواهر = االخـت) عنـد األشـكانيين بمعناهـا     

ى جميع بنـات الملـوك، إذ   ارتيين كانوا يطلقون األخت علپالحقيقى، بل إن الملوك ال
 ».كان هؤالء اُسرة فيهم بنات األعمام وأحفادهم

 ويضيف مشير الدولة يقول:
بما أنّه يجب أن نتحـرى الحقيقـة فـي كتابـة التـاريخ نقـول: إن الحـق فـي هـذه          «

كان أمراً مستحباً لـدى  » خويتك دس«المسألة هو أن زواج االقارب األرحام المسمى 
الظاهر أنّهم كانوا يعللون هذا األمر بحفظ البيـوت واُألسـر وطهـارة     و ؛الفرس القدماء

 .)١(»األعراق والعناصر والدماء
 ويقول اليعقوبي المؤرخ المعتبر للقرن الثالث الهجري ـ وهومن أصل إيراني ـ :

نّهـا صـلة   وكانت الفرس... وتنكح اُألمهات واألخوات والبنات، وتـذهب الـى أ  «
 ،لهن وبر...ب الى اهللا فيهن٢(»بهن، وتقر(. 

 ويقول كريستن سن بشأن نصارى إيران:
لقد اعتاد هؤالء ـ تقليداً للفرس المجوس وخالفاً لدينهم ـ علـى زواج األقـارب     «

 ٥٤٠الذي أصبح جاثليق نصارى إيـران عـام   » ماربها«واألرحام. وسعى في منعهم عنه 
 .)٣(»م سعياً حثيثاً

 ولقد كان هذا األمر رائجاً بين المجوس في صدر اإلسالم.
، فزبره ونهاه عن ذلـك.  ×فقد روي أن رجالً سب مجوسياً بحضرة أبي عبداهللا

 .)٤(»أما علمت أن ذلك عندھم النكاح؟«:؟ ×فقال: إنّه تزوج بأُمه! فقال

                                                           
 .٢٦٩٣: ٩)  المصدر السابق١(
 .١٧٤: ١)  اليعقوبي ٢(
 .٤٤٨)  بالفارسية: إيران در زمان ساسانيان: ٣(
 .١٨٩: ٤واالستبصار  ٢ح  ٣٦٥: ٩باب عن التهذيب  ٢ح ٥٩٦: ١٧)  وسائل الشيعة ٤(
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عن أبي الحسن الحذّاء قـال: كنـت عنـد أبـي     «وجاء في روايات أبواب الحدود: 
، فسألني رجلٌ: ما فعل غريمك؟ قلت: ذاك ابن الفاعلة! فنظر الـي  (عليه السالم)عبداهللا

اً شـديداً، قـال: فقلـت، جعلـت فـداك! إنّـه مجوسـي أُمـه         نظر (عليه السالم)أبو عبداهللا 
 .)١(»اَولیس ذلك في دینھم نكاحاً!: (عليه السالم)أُخته! فقال

+ فـي كتابـه (التوحيـد) خبـراً رواه الحـر العـاملي       +وروى الشيخ الصـدوق 
أيضاً في الوسائل في أبواب النكاح، أبواب ما يحرم بالنسـب، البـاب الثالـث: تحـريم     

وفي األمالي وكتاب التوحيد... عن األصبغ بـن نباتـة   «اُألخت مطلقاً، الحديث الثالث: 
في حديث: أن األشعث قـال لـه: كيـف يؤخـذ مـن المجـوس        ×عن أمير المؤمنين

 ليهم نبي؟!الجزية ولم ينزل عليهم كتاب ولم يبعث إ

بلى یا أشعث: قد أنزل هللا علیھم كتاباً وبعث إلیھم نبّیاً. وكان «: ×فقال
لھم ملك، سكر ذات لیلة فدعا بابنتھ الى فراشھ فارتكبھا. فلّما أص بح تس امع 

 بھ قومھ، فاجتمعوا الى بابھ وقالوا: أخرج نطّھرك ونقم علیك الحّد!

رم علی ھ م ن أبین ا آدم وح ّواء؟ فقال: ھل علمتم أّن هللا ل م یخل ق خلق اً أ ك 
ص  دقت، ق  ال: أل  یس ق  د زّوج بنی  ھ م  ن بنات  ھ وبنات  ھ م  ن بنی  ھ؟ ق  الوا:  ق  الوا: 
صدورھم ورفع  صدقت ھذا ھو الدین! فتعاقدوا على ذلك، فمحا هللا العلم من 
ال حس اب....والمنافقون أس وأ ح االً  عنھم الكتاب فھم الكفرة ی دخلون الن ار ب 

 .)٢(»منھم....

من هذه الروايات أن المجوس كانوا يفعلون هذا في صدر اإلسالم، ولهذا ويفهم
فقد أصبحت هذه المسـألة مـورداً للبحـث والتسـاؤل فـي الفقـه اإلسـالمي، وعرضـها         

مـن إيـرانيين وغيـرهم، فـي مختلـف أبـواب       وبحث حولها فقهاء اإلسالم شيعة وسـنة  
الفقه كمسألة حية لها مصاديق واقعية خارجية، ولقد كان أكثر هؤالء الفقهاء إيرانيين 

                                                           
 .٥٣ح  ٧٥: ١٠والتهذيب  ٣ح  ٢٤٠: ٧باب عن فروع الكافي  ٣ح  ٤٣٠: ١٨)  وسائل الشيعة ١(
 .٣٢١ـ  ٢٢٨وعن التوحيد له:  ٢٠٦عن األمالي للصدوق:  ٢باب ٣ح  ٢٧٦: ١٤ل الشيعة )  وسائ٢(
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من الفرس، بل كان آباء بعضهم من مجوس الفـرس أيضـاً كـأبي حنيفـة النعمـان بـن       
الذي اُسر في كابل أفغانستان. ولـو لـم يكـن     )١(ثابت بن زوطي المجوسي اإلصفهاني

دشتيين لم تكن تطرح هذه المسألة في كتب الفقه اإلسالمي اهذا األمر رائجاً بين الزر
 لذلك العهد.

الخالف في «اب في كت (قدس سره)ولقد عرض الشيخ الكبير أبو جعفر الطوسي
مسائل ترتبط بميـراث المجـوس، وال سـيما حينمـا يكـون       ٢كتاب الفرائض ج» الفقه

المجوسي المسلم وارثاً بعنوانين، أي مثال يكون الوارث أماً للمتوفّى واختاً له من أبيـه  
 ).١٢٣الى  ١١٩أو أُخت أبيه، وعرض أنظار سائر الفقهاء أيضاً، من مسألة (

الســنّة المجوســية بــين المجــوس اليــوم مــن قبيــل إنكــار  إن إنكــار وجــود هــذه 
دشتيين المتأخرين يحاولون أن يعيـدوا النظـر مـرة أُخـرى فـي      اأن الزر إّال البديهيات، 

تاريخ هذا الدين، فيجددوا بعض نظرياتهم ويصلحوها، فـي أُصـول ديـنهم وفروعـه،     
 ولذلك فهم قد أباحوا ألنفسهم الكذب المصلحي الكثير.

 

 والتعلیم للمرأة التعلّم
، لكنّـا نمـر فـي طيـات     إذّاكعلى الرغم من أن المرأة كانت في وضع غير صالح 

التاريخ على حوادث وتراجم ترينا أنّه قد كان يحصل للمراة أحيانـاً مقـام شـامخ فـي     
 الدراسات العليا لذلك العهد.

ر ان هـزا گـ مادي«ويأتي المحققون باسم كتـاب حقـوقي مـن ذلـك العهـد يسـمى       
ويوجد اآلن قسم من هذا الكتاب ترجمـه  » أخبار ألف فتوى للقضاء«ويعني: » داستان

ونشره بارتلمه أحد المحققين الغربيين. ونجد في هـذا القسـم أسـماء عـدد مـن قضـاة       
 ذلك العهد.

                                                           
ـ  من بلدة نسأ من خراسان الكبرى، وهي التي تسمى اليوم: درگز أن أصله كان ٣٣٤)  كذا، بل سيأتي في ص ١(

 (المعرب).
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 ولقد كان المرجع الحقوقي لذلك العهد أُوستا وزند أُوستا:
 وجاء في هذا الكتاب قصة تقول:

ذهب أحد القضاة الى المحكمة أحاط به خمس مـن النسـاء وسـألته    بينما كان ي«
إحداهن مسائل ترجع الى بعـض المـوارد الخاصـة مـن بـاب الـرهن وبـاب الضـمان،         
وحينما أتت على آخر سؤال لها لم يحـر القاضـى لهـا جوابـاً، فقالـت إحـداهن: أيهـا        

نّنـا سـنجد اإلجابـة    اُألستاذ! التتعب نفسك في هذا الباب وقل بال خجل: ال أعـرف! فإ 
 .)١(»ان اندرز بذگلوگ«في الشرح الذي كتبه 

 فهل يمكن أن تكون القصّة دليالً على استمتاع نساء ذلك العهد بتعاليم عالية؟ 

حسب ما حقّقه بارتلمه في حقوق المرأة في العهـد الساسـاني، والـذي أصـبحت     
اساً لنظريات كريستن سن، نقول: إن المـرأة فـي بعـض البيـوت الممتـازة      تحقيقاته أس

ــذا       ــودهم به ــت تس ــة كان ــاة الطبقي ــالي، أي إن حي ــالتعليم الع ــاً ب ــع أحيان ــت تتمت كان
رويـز  پالخصوص أيضاً كسائر المـوارد والمواضـيع. كمـا نجـد أن بنتـين مـن خسـرو        

، ولقد كان اختيـارهن للحكـم   أصبحتا ملكتين لفترة قصيرة في أواخر العهد الساساني
بالبـذرة الملوكيـة! إذ كـانوا يتصـورنهم مـن       إذّاكبسبب العقيدة السائدة فـي الفـرس   

بابكان ـ مؤسس أُسرة الساسانيين ـ نسبه    ! ولقد أوصل أردشيريبل ربان يعنصر سماو
ولقـد ادعـى   »! بـذرة الملـوك  «بقدماء ملوك الفرس كي ال يؤخذ عليـه أنّـه لـيس مـن     

» بـذرة الملـوك  «رويـز رجـالن لـم يكونـا مـن      پكية في االضطرابات بعد خسـرو  الملو
رويـز فـي هـذا العهـد نفسـه مـن       پولذلك فلم يدوما  كثيراً، وإنّما تمكنت بنتـا خسـرو   

رويز كـان قـد قتـل جميـع إخوانـه السـبعة       پحيث إن ابن خسرو  ؛الوصول الى العرش
أحـد سـوى هـاتين البنتـين مـن       كإذّاعشر على عهد أبيه! فلم يبق مـن بـذرة الملـوك    

أخواته. فال ينبغي الخلط بين العقيدة السائدة بالدم والعنصر ومسألة حقوق المرأة فـي  
                                                           

 .٤٤٠)  بالفارسية: إيران در زمان ساسانيان: ١(
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وران وآزرمي دخت، وال المعلومـات  پفال يمكننا أن نجعل توصل  ؛ذلك العهد البائد
عهـد  العالية لعدد من نساء الطبقات الممتازة مقياساً نقيس به حقوق المرأة فـي ذلـك ال  

 بشكل عام.

 ويقول كريستن سن:
إن ما بأيدينا من المصـادر التاريخيـة اليعطينـا شـيئاً عـن تعلـيم المـرأة. ويخمـن         «

» نسك بغ«بارتلمه: أن تعليم المرأة كان أكثرما يرتبط بأُصول إدارة البيت. وإن كتاب 
يبحث حـول تعلـيم المـرأة فنـون إدارة البيـت. ومـع ذلـك كـان بعـض نسـاء البيـوت            

 ».الممتازة تحصل على تعاليم عالية
 ويبحث كريستن سن في الفصل السابع من كتابه حول نهضة المزدكية فيقول:

إنّنـا نجــد فــي الوصــف الــذي أعطينــاه عــن الوضــع الحقــوقي للمــراة فــي عهــد  «
والسبب في ذلك هو: أن الوضـع   ؛الساسانيين مبنياً على تحقيقات بارتلمه تناقضاً كثيراً

تطوراً كثيراً وكبيراً. يقول بارتلمه: إن حقـوق   يرأة في عهد الساسانيين لقللم يالقانون
المرأة في هذا العهد كانت تتبع حقوق اآلخرين، وبعبارة أُخرى يقـول إنّهـا لـم تكـن     

أن هذا كان في النظرة العلميـة فقـط، وأمـا     إّال ذات شخصية حقوقية وقانونية مستقلة. 
قـه. إن األحكـام القديمـة كانـت باقيـة فـي عهـد        عملياً: فقد كانـت ذات حقـوق محق  

الساسانيين الى جانب القوانين الجديدة، ومن هنا جاء هذا التناقض الظاهر. إن المـرأة  
 .)١(»في إيران قبل فتح المسلمين كانت على أبواب االستقالل الحقوقي والقانوني

 

 قيخالالنظام األ
نحن إن أردنا أن نعرف مدى األخالق العامة لعموم الناس في إيران القـديم، لـم   

أننا نستطيع أن نحصل من مجموعة من القـرائن   إّال نجد لذلك مصادر مباشرة وكافية. 

                                                           
 .٣٥٤)  بالفارسية: إيران در زمان ساسانيان: ١(
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طبيعيـة  فنقول: إن األخالق علـى قسـمين:    ؛إذّاكالتاريخية على درجة األخالق العامة 
 واكتسابية.

 ؛فهي عبارة عن الخصائص العنصرية واإلقليمية لها بيعية لالُمة:أما األخالق الط
ــرية      ــائص البش ــي الخص ــؤثر ف ــي ت ــي والجغراف ــيط الطبيع ــة والمح ــا أن الوراث إذ كم
ــؤثر فــي     ــوزن، كــذلك ت ــون البشــرة والعيــون والشــعر والطــول وال الجســمانية مــن: ل

 الخصائص الروحية واألخالقية لهم.
يذهب أثره بـاالختالط واالمتـزاج    يالعنصري الوراثهو: أن العامل  ؛بفارق واحد

فإنّـه يتمتـع بنـوع مـن      يواالزدواج و االنتقال والهجرة. أما العامل الجغرافـي واإلقليمـ  
فإنّنا نجـد أن صـفات العاطفـة والرحمـة والشـفقة وحـب الضـيف         ؛الثبات واالستقرار

ن واليزالــون وســرعة الخــاطر وصــيانة العــرض، مــن الخصــائص التــي كــان اإليرانيــو
 يوصفون بها.

تـرتبط بدرجـة الحضـارة لـدى اُألمـة، الحضـارة       فهـي  : األخالق االكتسابية أما
والثقافة اإلنسانية والروحية المعنوية ال الفنية والصناعية. وهي ترتبط من طرف بكيفية 
التربية و التعليم، ومن طرف آخر بالنظام االجتمـاعى والسـنن السـائدة فـي المجتمـع.      

عامل التربية والتعليم له األثر المباشـر، أمـا عامـل البيئـة االجتماعيـة فتـأثيره غيـر         وإن
مباشر. وإن قسماً مهماً من األخالق العامة هو رد فعل لروحية األفـراد أمـام الحـوادث    

 التي تمر في بيئتهم ومجتمعهم وال سيما القوانين والسنن الحاكمة على حياتهم.

مـن حيـث األخـالق الوراثيـة      يان وال يزال لهم المقام السامأما اإليرانيون فقد ك
 وقد مدحوا منذ أقدم العهود بخصائص سامية فيهم. ؛ة اإلقليميةيوالطبيع

أما هرودوت المؤرخ اليوناني الشهير للقرن الخـامس قبـل المـيالد، الـذي يلقـب      
صفاً شـامالً  فقد وصف الفرس القدماء و ؛والذي أصله من آسيا الصغرى» أبا التاريخ«
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أنّـه يمكننـا أن    إّال تقريباً، إذ إن وصفه يشتمل على مجموعة من المحاسن واألضداد، 
 .)١(ئنقول: إن المحاسن في وصفه أكثر من المساو

، هـو اآلخـر   رنفون تلميذ سقراط الذي كان يعيش بعد قرن هـرودوت تقريبـاً  گو
أنّـه عاصـر دور االنحطـاط فـي إيـران فأخـذ يقـيس         إّال ممن وصف الفرس القـدماء،  

أخالق الفرس في عهده بأخالقهم على عهد كوروش ويشرح ما حدث من التغير في 
 .)٢(أخالق الفرس على عهده

ن األخالق الطبيعية لإليرانيين مع سائر اُألمم لوجـدناهم ليسـوا أقـل    إنّنا لو قارنّا بي
من سائر اُألمم إن لم يكونوا أقـدم وأسـبق، ولكنّـا نكـف عـن نقـل خصـائص الـروح         

 اإليرانية ـ الحسنة والسيئة ـ خوف اإلطالة.
وقد ورد الثناء في الروايات واألحاديث اإلسالمية على الخلق اإليراني وال سـيما  

 تين: حب المعرفة، والتحرر الفكري فيها.ياحمن ن
َرأَهُ َعلَ ْیِھم َم ا َك اُنوا {قال اهللا سبحانه: ْلَناهُ َعلَى َبْعِض األَْعَجِمیَن* فََق زَّ َولَْو َن

 .)٣( }بِِھ ُمْؤِمنِینَ 

ه اآلية: في ذيل هذ (عليه السالم)وقال اإلمام أبو عبداهللا جعفر بن محمد الصادق 
لو نزل القرآن على العجم ما آمنت بھ العرب، وقد نزل على العرب فآمنت «

 .)٤(»بھ العجم. فھذه فضیلة العجم

ل  ؛من دخل في اإلسالم رغبة خیر مّمن دخل رھبة«... : ×وقال ودخ 
 .)٥(»المنافقون رھبة، والموالي دخلوا رغبة...

                                                           
 .١٥٣٦ـ  ١٥٣٤:  ٦)  يراجع: تاريخ إيران باستان ـ لمشير الدولة ١(
 .١٥٤٢ـ١٥٣٧: ٦)  يراجع: تاريخ إيران باستان ـ لمشير الدولة  ٢(
 .١٩٩ ـ ١٩٨ )  الشعراء:٣(
عن تفسير الصافي للفيض الكاشانى. وكلمة العجم تشمل كل غير عربي، سواء كان  ١٦٤: ٢)  سفينة البحار  ٤(

عجم في هذا الحديث هم الفرس، وعلى أي حال فهم من العجم أن الظاهر أن المراد من ال إّال إيرانياً أو غير إيراني، 
 إن لم يكونوا أول من يقصد بالعجم في مقابل العرب بصورة مطلقة ـ (المؤلّف).

 .٦٩٣: ٢)  المصدر السابق ٥(
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وروى الحاكم في مستدركه عـن ابـن عمـر قـال: قـال رسـول اهللا صـلّى اهللا عليـه         
 (وآله) وسلم:

. فقالوا: فمـا اولتـه يـا رسـول     رأیت غنماً سوداً دخلت فیھا غنم كثیر بیض«
 اهللا؟

لو . قالوا: العجم يا رسول اهللا؟! قال: العجم یشركونكم في دینكم وأنسابكمقال: 
 .)١(»لھ رجال من العجم ثریا لنا كان اإلیمان معلقاً بال

وقد خصّص كريستن سن صـفحات مـن كتابـه بـالكالم عـن أخـالق اإليـرانيين        
 يقول فيه:
مــن أمثــال اميــانوس ـ إن المجتمــع اإليرانــي كمــا عرفــه المؤرخــون الغربيــون    «

بأنّـه مجتمـع طبقـى     إّال نصـفه نحـن    ووصـفوه لنـا، ال  ــ   )٣(يوسپروكپو )٢(مارسلينوس
ن فيـه و هـم الـذين كـانوا يصـورون      واشرافي صرف، فقد كان األشراف هم المعروف

 ».وجهة اُألمة اإليرانية بينما هي وجهتم فقط

إن الوصف الذي ينقله كريستن سن المؤرخ اميانوس مارسلينوس يـرتبط بطبقـة   
األشـراف فقـط، ومـن الطبيعـي أن تتـرجح الصـفات والخصـائص السـيئة فـيهم علـى           

 المحاسن، فليس فيهم صفات سامية، وال نرى من الضروري أن ننقلها هنا.
 ويقول كريستن سن:

ساسانية التي كانت أُمثولتهم للسياسـة،  إن المؤرخين العرب يثنون على الدولة ال«
» خالصة العجائب«وينقل هنا نصّاً عن كتاب يسميه » بالعظمة إّال وال يذكرون الفرس 

 يقول:

                                                           
 .١٦٥: ٢)  سفينة البحار ١(
 ن الرابع الميالدي.)  المؤرخ الرومي المعاصر للساسانيين في القر٢(
 )  المؤرخ الرومي المعاصر لقباد وأنوشيروان من الساسانيين.٣(
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كان العالم يذعن بتفوق اإليرانيين، وال سيما في تدبير الدولة والحروب، وفنون «
، ووضـع األشـياء   الصياغة، واألطعمة، واألدوية والعقاقير، والمالبس، وتأسيس المدن

فــي موضــعها، والشــعر والنثــر والخطابــة واالرتجــال، وقــوة العقــل والكمــال، وكمــال 
الطهارة و التقوى، والثناء على ملوكهم... فقد كان لهم التفوق في جميع هـذه اُألمـور   
لدى جميع أُمم العالم بصورة متسالم عليها. وإن تاريخ هذه اُألمـة لعبـرة لمـن أراد أن    

 ».ينظم شؤون الدولة يعرف كيف
 ومن العجيب من كريستن سن أنّه بعد نقل كل هذا يقول:

إن اإليرانيين احتفظوا طوال قـرون متطاولـة بمقـام القيـادة فـي اُألمـور المعنويـة        «
أنّهم ضعفوا في سياستهم وأخالقهم بعد سقوط الدولة الساسانية. ولـيس   إّال ألنفسهم، 

ديـن اإلسـالم كـان مـن حيـث اُألسـس        ّـ أنسبب هذا الضعف ـ كما تصور الـبعض     
األخالقية أقل وأدنى من الدين الفارسي المجوسي، بل إن مـن إحـدى علـل انحـدار     
اُألمة اإليرانية في أخالقها هو الوضع العام، للحكومة التي قامت بينهم باإلسـالم، فقـد   

فت تلـك الصـفات   ذابت طبقة النجباء شيئاً فشيئاً بين سائر الطبقات العامة، وبذلك ضع
 ».التي كانوا يمتازون بها

وإن الذي يعنيه كريستن سن من األخالق التي جاء بها مع السياسة، هو األخـالق  
السياسية التى تختلف مع األخالق اإلنسانية بالتناقض أحياناً. وإن سقوط طبقة النجبـاء  

أثر بحقوق وضعف خصائصهم التي كانت تمتلك بها الحكومة والقدرة والثروة، وتست
العامة و تستثمرهم في خدمة مصالحها، والتي كـان يبتنـى علـى هـذا األسـاس حكـم       
قاهر... إن سقوط كل هذا لمن المؤسف حقاً في األخالق السياسية التي نظر كريستن 

سـقوط طبقـة    ّسن هنا من زاويتها. أما في المنطـق اإلنسـاني واألخـالق اإلنسـانية فـإن     
 حكم العامة لمما يبهج القلوب ال مما يؤسفها!األشراف وانفتاح الطرق ل
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وليس بأيدينا معلومات عن وضع التربية والتعليم في العهد الساساني، ومهما كان 
فقـط، وهـم إنّمـا كـانوا يعلّمـون النـاس       » الهرابدة«فإنّما هو ما كان يتحقق على أيدي 

 كتاب أُوستا فحسب.

 أيـة مـرآة  مـن ماء اإليـرانيين أحسـن  قـد  أخـالق  ترينـا مكانهـا أن إبإن المرآة التـي 
اإليرانـي   يوالعائلية لذلك العهد. إن المجتمع الحضار األنظمة االجتماعيةأُخرى، هي

وقـد بحثنـا قبـل هـذا هــذين      ؛نـمتوازنَيــ إذّاكم يكونـا  ـرة اإليرانيـة لـ  ـك اُألسـ ـوكذلـ 
 الموضوعين بشيء من التفصيل.

لـى طبقتـين: أقلّيـة وأكثريـة، أقلّيـة      وفي المجتمـع غيـر المتـوازن ينقسـم النـاس إ     
متنعمة و متمتعة، وأكثرية فقيرة معوزة. والطبقة المتنعمة والمتمتعة تتصـف بمقتضـى   
حالها بنوع مـن األخـالق، والطبقـة الفقيـرة تتصـف بنـوع آخـر مـن األخـالق، وكـال           

هكذا النوعين اليكونان من األخالق اإلنسانية المتوازنة في شيء فالطبقة المتمتعة في 
مجتمعات تكون عادة طبقة مترفة مسـرفة، مبـذرة خائفـة، تغتـر وترضـى عـن نفسـها،        
تستأثر وال تعمل، ال تقاوم وال تبصـر. كمـا نـرى هـذه االوصـاف قلـيالً أو كثيـراً فـي         
منقوالت اميانوس مارسلينوس بشأن النجباء. أما الطبقة الفقيرة ففي هكـذا مجتمعـات   

ن وإرادة السوء باآلخرين و االنتقـام مـنهم، تعتقـد    تتصف بسوء الظن والحقد والعصيا
 بالنصيب والصدفة، وتنكر العدل والنظام في العالم.

مـا قلنـاه، وإن لـم يصـف      يإن القواعد التـي تحكـم المجتمعـات البشـرية تقتضـ     
 بما وصفناه. إذّاكمؤرخٌ عامة الناس في إيران 

بقة التـي كـان يجـب    إن الضرائب كانت تؤخذ في إيران على الرؤوس، لكن الط
أن تطالَب بها أكثر من غيرها كانت تُعفى منها تمامـاً. وحتـى أنوشـيروان الـذي أعـاد      



 وإيران عطاء وامتنان اإلسالم                            ٣٠٦ -    

النظر فـي وضـع الضـرائب وأصـلح بعضـها مـع ذلـك اسـتثنى منهـا: الكبـراء والنجبـاء            
 .)١(والجنود ورجال الدين و الكتّاب وموظّفي الدولة

ومن البدهي أن هذه االستثناءات والتمييزات كانت تثير الطبقة التـي كـان عليهـا    
 أن تدفع الضرائب وتجرها الى التمرد والعصيان.

ونستطيع أن نصل الى أخالق عامة الناس في ذلـك العصـر مـن بعـض الحـوادث      
 فيه:

 فقد كتب ابن األثير يقول:
 ل له: ما جاء بكم وماذا تطلبون؟برجل من العرب، فقابكوثى، فأتيثم سار فنزل«

فقال: جئنا نطلب موعود اهللا بملك أرضـكم وأبنـائكم إن أبيـتم أن تسـلموا. قـال:      
رستم: فإن قُتلتم قبل ذلك! قال: من قتل منا دخل الجنـة، ومـن بقـي منّـا أنجـزه اهللا مـا       

 وعده، فنحن على يقين.
عتكم فاسـلمكم اهللا  فقال رستم: قد وضعنا إذن في أيديكم! فقال: أعمـالكم وضـ  

بها، فال يغرنّـك مـن تـرى حولـك، فإنـك لسـت تجـاول اإلنـس، إنّمـا تجـاول القـدر.            
فضرب عنقه ثم سار فنزل البرس، فغصب أصـحابه النـاس أبنـاءهم وأمـوالهم ووقعـوا      
على النساء وشربوا الخمور، فضج أهلها الى رستم، فقـال: يـا معشـر فـارس! واهللا لقـد      

أعمالنا، واهللا إن العرب مع هؤالء ـ وهم لهم حرب ـ    إّال ما اسلمتنا صدق العربى، واهللا 
أحسن سيرة منكم، إن اهللا كان ينصركم على العدو ويمكـن لكـم فـي الـبالد بحسـن      

مغيراً ما بكـم، ومـا    إّال السيرة وكف الظلم والوفاء واإلحسان، فإذا تغيرتم فال أرى اهللا 
 .)٢(»نه منكمأنا بآمن من أن ينتزع اهللا سلطا

 

صحیفة أعمال اإلسالم في إیران  أما 
                                                           

 .٣٩٠)  بالفارسية: إيران در زمان ساسانيان: ١(
 ط بيروت. ٤٦٠ـ٤٥٩: ٢)  الكامل في التاريخ  ٢(
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طلعتنــا كيــف كــان وضــع إيــران حــين قــدوم أإن النظــر فــي الصــحائف الســابقة 
 اإلسالم إليها، وكيف كان حالها فيا ترى ماذا أخذ منها وما أعطاها؟

ون: أن أول ما أخذه اإلسالم مـن إيـران   اعيدوا النظر في ما سبق من المواضيع تر
هو: شتات من األفكار والعقائد الدينية المختلفة، وأن أول ما أعطاها بـإزاء ذلـك هـو:    

  ة، وأن هذا األمـر إنّمـا تحقّـق ألول مـرة فـي إيـران علـى       ــوحدة في العقيدة الصحيح
ه وجنوبـه، الـذين   إن الناس في مركز إيران وشـرقه وغربـه وشـمال    ؛فقط ؛يد اإلسالم 

كان بعضهم آريين وبعضهم ساميين، وكانوا ذوي ألسنة وعقائد مختلفة وكان الـرابط  
 . الوحيد الذي يجمعهم هو الحكم و القوة فقط

... إن هـؤالء النــاس اعتنقـوا ألول مــرة فـي التــاريخ فلسـفة واحــدة وتبنّـوا فكــرة      
واحـداً، ووجــدت بيــنهم   واحـدة واتّجهــوا الـى أمــل واحــد ووجـدوا ألنفســهم هــدفاً   

أنّه تحقّق واسـتمر حتـى    إّال أحاسيس أخوية... و هذا وإن تحقّق في طول أربعة قرون 
مة. بينما حكم النظام الموبدى في إيران هذه المدة كـان  من هذه اُأل % ٩٨اليوم شامالً 

يسعى دائباً في سبيل إيجاد وحدة عقائدية على أسـاس الزرادشـتية، ولكنّـه لـم يوفـق      
ط. في حين حصل اإلسالم على هذا التوفيق بما فيه من قوة اقناعية في محتواه وقـوة  ق

مغناطيسية في روحانيته ومعنويته، وإن كان الحكم اإلسالمي العربـي قـد انحسـر عـن     
 إيران بعد قرنين من الزمن.

إن اإلسالم أصبح سداً أمام توسع المسيحية في إيران وانتشاره في الشرق بصورة 
 ة.عام

نحن ال نستطيع أن نقول اآلن إن إيران لو كان يصبح مسيحياً كيف كـان يكـون،   
أننا نتمكن من التخمين بأنّه كان يأتي على إيران ما أتى على سـائر اُألمـم والـدول     إلّا

التي اعتنقت المسـيحية أي ظلمـات القـرون المسـيحية الوسـطى. إن إيـران أصـبحت        
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رة عظيمة بعنوان الحضـارة والتمـدن اإلسـالمي،    ببركة إسالمها من حملة مشعل حضا
 في حين كانت اُألمم المسيحية تغطّ في ظلمات القرون الوسطى.

وهنا تساؤل يطرح نفسه على الفكر يقول: لـو كـان هـذا مـن خصـائص اإلسـالم       
 وذاك من توالي المسيحية فلماذا نرى األمر اليوم على العكس تماماً؟!

المسيحية منذ سبعة أو ثمانية قـرون، ونحـن تركنـا    والجواب واضح: إنّهم تركوا 
 اإلسالم!

إن اإلسالم كسر الحصار الديني والسياسي الذي كان قد فُرض على إيـران، فلـم   
يكن يقدر اإليراني على إبراز استعداداته الفكرية بين سائر اُألمم، ولم يكـن يـرخّص   

مجاورة فضالً عن البعيـدة... وفـتح   لهذه اُألمة أن تستفيد من نتائج أفكار سائر اُألمم ال
اإلسالم أبواب سائر أُمم األرض على إيران واإليراني، وأبواب إيران علـى حضـارات   

 وثقافات سائر اُألمم. وحصلت لإليرانيين من هذه األبواب المفتوحة نتيجتان:
نّهم تمكنوا من أن يثبتوا لآلخرين لياقتهم واستعداداتهم الفكرية الـى  إ إح داھما:

 رجة أن تقبلهم العالم بالقيادة في كثير من العلوم والفنون والصناعات.د

إنّهــم اســتطاعوا بتعــرفهم علــى الثقافــات والحضــارات اُألخــرى أن    وثانیتھم  ا:
 يسهموا إسهاماً عظيماً في تكميل ونشر حضارة وثقافة إنسانية عالمية باسم اإلسالم.

تاريخ هذه اُألمة: أن اإليراني أصـبح  ولهذا فنحن نرى ـ من ناحية ـ ألول مرة في   
فمثالً نرى ليـث بـن سـعد اإليرانـي إمامـاً للمصـريين، وأبـا         ؛مرجعاً دينياً لغير اإليراني

وأبا عبيدة معمـر بـن مثنـى وواصـل      ؛حنيفة اإليراني إماماً أعظم ال نظير له بين أئمتهم
والكسـائي إمـامي   بن عطاء وأمثـالهم أئمـة فـي الكـالم والجـدل والعقيـدة، وسـيبويه        

الصرف والنحو وآخرين أئمة في اللّغة والبالغة واألدب والتفسير والحديث وأُصـوله  
 والفقه وأصله وسائر الفروع اإلسالمية.

 وال بأس أن ننقل هنا هذا الخبر:
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جـاء فـي   «يقـول:  » أبو حنيفة حياته وعصره«نقل الشيخ محمد أبوزهرة في كتابه 
ما نصه: قال لى ابن أبـي ليلـى: قـال لـى عيسـى بـن موسـى         العقد الفريد البن عبد ربه

وكان دياناً شديد العصبية: من كان فقيه العراق؟ قلت: الحسن ابن أبـي الحسـن. قـال:    
ثم من؟ قلت: محمد بن سيرين. قال: فما هما؟ قلت: موليان. قال فمن كان فقيه مكّة؟ 

بن يسار. قال: فما هـؤالء؟  قلت: عطاء ابن أبي رباح ومجاهد وسعيد بن جبير وسلمان 
قلت: موال. قال: فمن فقهاء المدينة؟ قلت: زيد بن أسلم ومحمد بـن المنكـدر ونـافع    

بن نجيح. قال: فمن هؤالء؟ قلت: موال. فتغير لونه ثم قال: فمن أفقه أهل قُباء؟ قلـت:  ا
قـال:   ربيعة الرأي وابن أبي الزناد. قال فما كانا؟ قلت: مـن المـوالي. فأربـد وجهـه ثـم     

فمن فقيه اليمن؟ قلت: طاووس وابنه وابن منبه. قال: فمن هؤالء؟ قلت: مـن المـوالي.   
فانتفخت أوداجه وانتصب قائماً وقال: فمن كان فقيه خراسان؟ قلت: عطاء بن عبـداهللا  
الخراساني. قال: فما كان عطاء هذا؟ قلت: مولى فازداد وجهه تربـداً واسـود اسـوداداً    

: فمن كان فقيه الشام؟ قلت: مكحول قال: فما كان مكحول هـذا؟  حتى خفته، ثم قال
قلت: مولى فتنفّس الصعداء ثم قال: فمن كان فقيه الكوفة؟ فواهللا لـو ال خوفـه لقلـت:    
الحكم بن عتيبة وحماد بن سليمان، ولكن رأيت فيه الشـر، فقلـت: إبـراهيم النخعـي،     

 أكبر! وسكن جأشه. والشعبى، قال: فما كانا؟ قلت: عربيان فقال: اهللا

في حـديث جـرى بـين عطـاء     » مناقب أبي حنيفة للمكي«وقد جاء مثل ذلك في 
قـال دخلـت علـى هشـام بـن عبـدالملك بالرصـافة،        «وهشام بن عبدالملك وهذا نصه: 

فقال: يا عطاء! هل لك علم بعلماء األمصار؟ قلت: بلى يا أميرالمؤمنين! فقال: من فقيـه  
ولى ابن عمر، قال: فمن فقيـه أهـل مكّـة؟ قلـت: عطـاء ابـن       أهل المدينة؟ قلت: نافع م

أبي رباح. قال: أمولى أم عربي؟ قلت: ال بل مولى. قال: فمن فقيه أهـل الـيمن؟ قلـت:    
طاووس بن كيسان. قال: مولى ام عربـي؟ قلـت: ال، بـل مـولى. قـال: فمـن فقيـه أهـل         

مولى. قال: فمـن فقيـه    اليمامة؟ قلت: يحيى بن كثير قال: مولى أم عربي؟ قلت: ال، بل
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أهل الشام؟ قلت: مكحول. قال: مولى ام عربي؟ قلـت: ال، بـل مـولى قـال: فمـن فقيـه       
أهل الجزيرة؟ قلت: ميمون بن مهران. قال: مولى أم عربي؟ قلت: ال، بـل مـولى. قـال:    
فمن فقيه خراسان؟ قلت: الضـحاك بـن مـزاحم. قـال: مـولى أم عربـي؟ قلـت: ال، بـل         

فقيه أهل البصرة؟ قلت: الحسن وابن سيرين قال: موليـان أم عربيـان؟   مولى. قال: فمن 
قلت: ال، بل موليان. قال: فمن فقيه أهل الكوفة؟ قلت: إبراهيم النخعي. قال: مـولى أم  

 .)١(»عربي؟ قلت: عربي، قال: كادت تخرج نفسي واليقول واحد عربي

فمتى اُتيحـت الفرصـة هكـذا للشخصـية اإليرانيـة أن تجـد فخـر اإلمامـة الدينيـة          
لمختلف الدول من الحجاز والعراق واليمن والشـام والجزيـرة ومصـر وغيرهـا؟ وقـد      

 الفترة.توسعت منطقة شعاع هذه اإلمامة فيما بعد هذه 
والعجيــب أن الســيرجان ملكــم اإلنجليــزي يطلــق علــى هــذه القــرون اإلســالمية  
اُألولى: قرون جمود اإليرانيين وركودهم وخمودهم، بينمـا هـي قـرون تفتحـت فيهـا      

 ذهنية اإليرانيين العلمية والمعنوية بعد ركود طويل!
لعنصــرية و إن الســيرجان ملكــم يريــد أن ينظــر الــى القضــايا بنظــارة العصــبيات ا

السياسية التي كان يدعو إليهـا المسـتعمرون فـي القـرن التاسـع عشـر للمـيالد. فالـذي         
يحكم له أو عليه السيرجان ملكم هو أن يرى من الذي يحكم اُألمـة ومـن أي عنصـر    

                                                           
ط األزهرية. والخبر الثاني في مناقب  ٢٦٢: ٢الفريد والخبر األول في العقد  ١٥ـ١٤)  أبو حنيفة حياته وعصره: ١(

ط استانبول. لكلمة المولى في اللّغة العربية معان متعددة بل أضداد; فمثالً: يطلق المولى على  ٦أبي حنيفة للمكى: 
وكذلك يطلق على العبد » من كنت مواله فهذا علي مواله«: ×في علي ’اهللا السيد المطاع، كما قال رسول

  = طيع. والمعنى الجامع له هو القرب والصلّة ومن موارد إطالقه: والء العتق، فكان يطلق المولى على العبدالم
المحرر بل وعلى أوالده أيضاً، كما كان يطلق على مواله المحرر (بالكسر) و كان يطلق أيضاً على من كان  = 

 بموجبه القبيلة العربية بحمايته والدفاع عنه كأحد أفرادها.يتحالف مع القبائل العربية من العرب وغيرهم حلفاً تتعهد 

وأطلق المولى على العجم اإليرانيين ألن أجداد البعض منهم كان عبداً محرراً، أو كان متحالفاً مع العرب،  
على وسرى هذا فاُطلق المولى على جميع الفرس، أما ما ادعاه البعض: من أن العرب كانو يطلقون كلمة الموالي 

 اإليرانيين ألنّهم يرونهم عبيداً طلقاء، فهذا خطأ قطعاً ـ (المؤلّف).
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أو دم؟! أما الذي ال يحسب له حساباً فهو حالة اُألمة ووضعها، وما الذي خسـرته ومـا   
 ربحته بأزائه.

 ؛لسيرجان ملكم وأضرابه ال يأسفون أن يروا الحجاج يقتـل النـاس ويظلمهـم   إن ا
وإنّما يأسفون ـ بل يتظاهرون باألسف ـ فيما إذا كـان هـذا الحجـاج عربيـاً، فيتأسـفون       

 لماذا لم يكن هذا إيرانياً، أو لماذا لم يفعل  هذه األفعال رجل من إيران بمكانه!

إذ يرينا تلك الثورة التي ظهرت  ؛سالم لذيذ جداًإن النظر في تاريخ إيران بعد اإل
بين اإليرانيين  فـي النـواحي العلميـة والثقافيـة والحضـارية، حيـث كـانوا كالعطاشـى         
المحرومين من الرواء يغتنمون الفرص المتاحة لالنتهال مـن زالل العلـوم، واسـتطاعوا    

إمامتهم عليها، وقـد اسـتمرت   بالتالي أن يبرزوا استعداداتهم، وألول مرة تقبلت اُألمم 
هذه اإلمامة في النواحي العلمية والدينية والفقهية بالنسبة الى العلماء اإليـرانيين حتـى   

 القرنين السادس والسابع الهجريين.

 هذا كله من ناحية...
ومن ناحية أُخرى: فقد سببت هذه األبـواب المفتوحـة فـي فـتح السـبيل لـدخول       

ة والمصـرية وغيرهـا الـى هـذه اُألمـة باإلضـافة الـى الثقافـة         الثقافات اليونانية والهنديـ 
والعلوم اإلسالمية العربية، مما وفّر لالُمة بناء حضارة وثقافة إسالمية عظيمة، وهيأ لهـا  
األرضية المساعدة النفتاح ذهنية مئات مـن العلمـاء والفالسـفة واُألدبـاء والمـؤرخين      

عيين كأبي علي بن سينا والفارابى وأبـي ريحـان   والرحالة و الرياضيين واألطباء والطبي
 البيروني والخاجة الطوسي وصدر الدين الشيرازى والخيام الطوسي وغيرهم...

 ومن المضحك أن يقول بور داود:
أنّه لو لم تكن الثقافة العربية دخلت الى أُمتنا مع الحملة العربية وكان علماؤنا «... 

ألبـي علـى وكتـاب    » دانشـنامه «لـى نهـج كتـاب    كالخيام وأبي على يكتبون كتـبهم ع 
 .)١(»لكانت اللّغة الفارسية اليوم أغنى وأوسع!» نوروزنامه«

                                                           
 هـ ش. ١٣٤٧آبان  ٢٩، بتاريخ ١٢٧٤٥)  نقالً عن جريدة اطالعات في العدد: ١(
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وأنا أقول: لو لم تكن حملة هؤالء العرب (على قول الخصم) وكان يستمر ذلـك  
ه الموابدة على االستعدادات اإليرانية، فهل كان يـنجم بـين   الحصار الذي كان قد جر

ومئـات مـن   » نوروزنامـه «و » دانشـنامه «هؤالء العجم كالخيام وأبي علي حتى يكتبـوا  
الكتب اُألخرى؟! ان هذه اآلثار التي خلفهـا هـؤالء العلمـاء اإليرانيـون وقـدموها الـى       

ك الحملة العربية نفسـها التـي كـان مـن     العالم بالعربية و الفارسية، إنّما هي من آثار تل
أثرها كسر ذلك الطوق المفروض على اُألمـة مـن الموابـدة والهرابـدة، والتـي تعـرف       

 على أثرها اإليرانيون على ثقافة دينية غنية ترى طلب العلم فريضة على اُألمة.
ؤذينا أن نقول: لو لم تكن الشمس تسطع علينا في النهار وتداود يشبهإن مقال بور

 نهار أيضاً. بحرارتها لكنا نعمل براحة أكثر! في حين لو لم تطلع الشمس فال 

إن فتح أبواب الثقافة اإلسالمية وأبواب سائر الثقافـات لـم يكـن مـن نتـاج كسـر       
القالع الخارجية المضروبة على هذه اُألمة فقط، بل كان هنـاك عامـل آخـر هـو رفـع      

قرره النظام الموبدي الطبقي سداً أمام أفراد هـذه  المانع عن طلب العلم الذي كان قد 
اُألمة. إذ لـم يكـن اإلسـالم يعـرف شـرفاء وأعيـان ممتـازين عـن غيـرهم بخصـائص           
خاصة، ولم يكن يقصر طلب العلم و المعرفة علـى طبقـة رجـال الـدين أو أيـة طبقـة       

المقدار أُخرى، فقد كان اإلسالم يرى لإلسكافي والكواز الحق في طلب العلم بنفس 
الذي يراه ألبناء األئمة والملوك. بل إن النوابغ غالباً يظهرون من بين أبناء اإلسـكافيين  
والكوازين أكثر من أبناء الملوك والقصـور. إن رفـع هـذا المـانع مـن الـداخل وكسـر        
ذلك الطوق من الخارج سببا في إحراز اإليرانيين لمكانتهم السـامية فـي بنـاء حضـارة     

 المية وفي اإلمامة في الفقه والعلم والدين.إسالمية ع

إن اإلسالم عرف اإليراني بنفسه وبالعالم، وتبين للعـالم خطـأ مـا كـان يقـال عـن       
فقد تبـين للعـالم    أن ال ذوق له في العلميات وإنّما هو رجل حرب وسياسة... ياإليران

ص في استعداده أن تأخره عن بعض العلوم في بعض األدوار التاريخية لم يكن من نق
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ولهـذا فإنّـه أبـدى نبوغـه العلمـي فـي        ؛وإنّما كان ذلك من حصره في النظام الموبدي
 العهد اإلسالمي الى أبعد الحدود.

إن النظام الموبدي الذي كان يخنق األفكار قبـل اإلسـالم جعـل بعـض الغـربيين      
 :فيقول غوستاف لوبون ؛يخطئون فيرون أن ذلك من قصور في الفكر الفارسي

سياسة العالم كانت أهمية عظمى، لكن ليسـت لهـم أيـة     في إن أهمية اإليرانيين«
أهمية في تاريخ التمدن والحضـارة اإلنسـانية إنّهـم أوجـدوا إمبراطوريـة عظمـى فـي        
قرنين من الزمن على القسم األعظم من العالم، لكنّهم لو يوجدوا أي شيء في العلـوم  

لم يضيفوا أي شيء الى كنوز العلوم والمعـارف التـي   والصناعات والفنون واألدب، و
توارثوها من اُألمـم المفتوحـة لهـم... إن اإليـرانيين لـم يكونـوا مبـدعين وإنّمـا كـانوا          
يحملون حضارة خاصة اقتبسوها من غيرهم، ولهذا فإن إسهامهم في إيجاد الحضـارة  

 .)١(»العالمية شيء قليل
 ويقول المؤرخ الفرنسي كلمان هوار:

إن إيران كانت مملكة عسكرية فكان من المحال أن توجد فيها العلوم والفنـون  «
حـر األبـيض   و الصناعات، والطبيب اليوناني الذي كان يتربـى فـي مـدارس منـاطق الب    

المتوسط إنّما كان المثل الوحيد للعلم في إيـران كمـا أن أصـحاب الفنـون األجانـب      
   ــانيين والليــديين والمصــريين كــانوا الممثلــين لصــناعاتهم فــي إيــران، وكمــا أن اليون

 .)٢(»أصحاب الحساب في إيران كانوا آراميين وكلدانيين وساميين
 في كتابه: )راولينسونژ. (ويقول 

فإنّـه   ؛إن قدماء اإليرانيين لم يسدوا أَية خدمة في سبيل تطوير العلوم والمعارف«
لم يكن بين هذه اُألمة والتحقيقات التي تستلزم الصـبر والتـأنّي والتعـب الـذي يكـون      

                                                           
لغوستاف » تمدنات قديمى«للسيد محمد على جمال زاده عن كتاب » ٩٣ان: خلقيات ما ايراني«)  نقالً عن كتاب ١(

 لوبون ـ بالترجمة.
 . ١٠٨:  )  المصدر السابق٢(
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لى آخره منشأ لرقى العلوم أية رابطة أو عالقة... إن اإليرانيين كانوا من أول سلطانهم ا
ال يلتفتون شيئاً الى طلب العلوم وكانوا يتصورون إن أبناء قصـور فـي شـوش وتخـت     

 .)١(»جمشيد يكفي لتثبيت قدرتهم التي كانت تسطير على العالم...
إذ ال ينبغـي   ؛ال شك في أن هذه النظريات تنشأ من سوء النظر الى اُألمة اإليرانيـة 

استعداد هذه اُألمة، وأن ال يلقوا بتبعة النظام الموبدي نقص فيمنالنقص ناشئاً أن يروا
على عاتق اإليراني واستعداداته الذاتية. هذا فضالً عن أن وصف اُألمة اإليرانيـة بهـذه   

 أصالة الحضارة الفارسية اإليرانية.بعد عننحن فيمااألوصاف إنّما هومبالغة. وسنبحث
صالة هذه الحضارة والثقافـة هـو أن نفـس هـذه اُألمـة أبـدت مـن        والدليل على أ

 نفسها اإلسهام في تنمية الثقافة والحضارة في العهد اإلسالمي الى أعلى المستويات.
أنّهـم يطلقـون    إّال وإن غوستاف لوبون وكلمان هوار وراولينسون يعترفون بهـذا،  

ن أن الحضارة اإلسالمية كما على ما حصل في هذا المجال: الحضارة العربية، في حي
 أنّها ليست إيرانية وال هندية كذلك هي ليست عربية.

إن اإلســالم أثبــت أن هــذا التصــور بشــأن اإليــرانيين تصــور خــاطئ، فقــد أبــدى 
اإلسالم استعداد اإليرانيين ألنفسهم وللعالم، وبعبارة أُخرى نقول: إن اإليراني كشـف  

 ها الى العالم أيضاً.عن نفسه بفضل اإلسالم ثم عرف

، فلماذا لم يصبح بعض اإليرانيين قبل اإلسالم أئمة روحيين من أمثـال: ليـث   إّال و
بن سعد ونافع وعطاء ويحيى ومكحول ومئات آخرين لشعوب مصر والعراق والشـام  
واليمن والحجـاز ومـراكش والجزائـر وتـونس والهنـد وپاكسـتان وأندونيسـيا وحتـى         

شخصـيات علميـة    إذّاكم من أُوروبا؟ ولماذا لـم تظهـر بيـنهم    أسبانيا واألندلس وأقسا
 أمثال: محمد بن زكريا الرازي والفارابي وابن سينا وغيرهم؟

                                                           
 . ٨٢:  )  المصدر السابق١(
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إن اإلسالم حينما دخل الى إيران كان يشكل بالنسبة الـى عمـوم اُألمـة اإليرانيـة     
لقـوى  ثورة بيضاء بما لهذه الكلمة من معنى وخصائص، وإن كان يشكل بالنسبة الى ا

 السياسية و الدينية الحاكمة حملة عسكرية فاتحة قاهرة.

إن اإلسالم غير من وجهة النظر اإليرانية الى العالم: فقـد رمـى مـن فكـره جميـع      
الخرافات الثنوية و ما كان ينشأ منها من سوء النظرة والتشاؤم، تلك الثنوية التي كانت 

ي كان قد مضى عليهـا عنـد اإليرانـي    تُعد من خصائص الفكر الفارسي اإليراني، و الت
بـل   يقولون، والتي حاربها زرادشت نفسـه فـانهزم دينـه أمامهـا     السنين كما من آالف

وتلوث دينه بعده بها... أجل إن اإلسالم أخرج هذه الثنوية من فكر اإليرانيين وغسـل  
ــه هــو أن     ــا تقــوم ب ــيس أســمى م ــورة مباركــة؟ أل ــه ث ــأتي ب ــاذا ت   رؤوســهم منهــا. وم

مقيت وتعطى لإلنسان بدلها هدفاً وبرنامجاً هو سيء م ماـى العالـوجهة النظر التغيرمن 
االجتماعية الخاطئة، وعقائده الباطلة، وتقلب المقاييسوأيديولوجية، وتغيرمن أفكاره

َض ٌة َراِفَع ةٌ {وأن تكون كمـا يعبـر القـرآن عـن القيامـة       متعـالي  فـتخفض ال  )١(}َخاِف
بالباطل وترفع المتسافل ظلماً الى األعلـى، وتغيـر األخـالق الـى صـورة مـؤثرة نابضـة        
بالحياة والنشاط، وتنفث روح العصيان أمام المخلوقين بطاعـة الخـالق، وتخلـق فـيهم     

عروق اُألمة دمـاً جديـداً... ألـيس كـل هـذه مـن       في  تجرياإليمان بالحق الصراح، و
 ... وأليس قد وجد جميع هذا باإلسالم في إيران؟!خصائص الثورة المباركة؟

يقولون: السيف! أجل السيف! أما ماذا صـنع سـيف اإلسـالم؟ إن سـيف اإلسـالم      
إنّما كسر ظهر السلطات الشيطانية في إيران، وقصم ظهـر النظـام الموبـدي المشـؤوم،     

ن بهـا،  ئـة وأربعـين مليونـاً مـن البشـر المسـتعمري      اووضع األغالل عن ما يقـرب مـن م  
واعطاها الحرية...أجل إن سيف اإلسالم كان ينزل على رؤوس الظـالمين دفاعـاً عـن    

                                                           
 .٣الواقعة: سورة )  ١(
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المظلومين ولقطع أيدي الجبارين...نعم إن سيف اإلسالم كان في خدمـة المظلـومين   
ِل {والمستضعفين من الرجال والنسـاء والولـدان:    ُك ْم الَ تَُق اتِلُوَن ِف ي َس بِی  هللاَوَم ا لَ

َجاِل َوالنَِّساِء َواْلِوْلَدانِ َواْلمُْسَتضْ   .)١(}َعفِیَن ِمَن الرِّ

إن اإلسالم سلب من إيـران الثنويـة وعبـادة النيـران والهـوم والشـمس والنجـوم،        
وأعطاها: التوحيـد وعبـادة اهللا، وإن خدمـة اإلسـالم إليـران كانـت أكثـر مـن خدمتـه          

مشركين في العبادة فقط، أما شرك إيران فقد كـان  للعرب بهذه النظرة إذ كان العرب 
 شركاً حتى في الخالقية ال في العبادة فحسب.

إن اإلسالم بدل فكرة الخالق ذي القرون واألجنحة واللحية والشوارب والعصا و 
ُھ َو اْلَح يُّ  إّال الَ إِلَھ  هللا{الرداء، ذي الشعر المجعد والتاج المقرنس، بمن قال عنه: 

 .)٢(}ومُ الَْقیُّ 

ِص فُونَ {ون فقال: فوالذي نزّهه عما يص ِة َعمَّ ا َی زَّ َك َربِّ اْلِع  ، )٣(}ُسْبَحاَن َربِّ
ِطیُف اْلَخبِیرُ { َصاَر َوُھَو اللَّ ْألَْب ِرُك ا َصاُر َوُھَو ُیْد ِرُكُھ األَْب والـذي قـال    )٤(}الَُتْد

لِّ َشيء َعلِیٌم* َوُھ َو َمَعُك ْم {عنه:  اِھُر َواْلَباِطُن َوُھَو ِبُك ُل َواْالِخُر َوالظَّ ُھَو األَوَّ
 .)٥(}أَْیَن َما ُكنُتمْ 

إن اإلسالم علم الناس التوحيد في الذات وفي الصفات وفي األفعال فـي أسـمى   
وحيد هو األصل األول واألسـاس والقاعـدة اُألولـى، وبنـى     صوره وأشكاله، وجعل الت

.ألصله هذا فلسفة عالية تحرك الفكر اإلنساني نحو كل جمال وحق 

                                                           
 . ٧٥)  سورة النساء: ١(
 .٢٥٥)  سورة البقرة: ٢(
 . ١٨٠)  سورة الصافات: ٣(
 .١٠٣)  سورة األنعام: ٤(
 .٤ـ  ٣)  سورة الحديد: ٥(
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ية مئـات الخرافـات مـن أمثـال:     لوأخرج اإلسالم من حياة اإليراني الفكرية والعم
مواجهة أهورامزدا وأهريمن طـوال تسـعة آالف مـن السـنين، والقـرابين التـي قـدمها        
زِروان طوال ألف عام كي يحصل على ولد، وتوليـده ألهـريمن علـى أثـر شـكه فـي       

الجن والشياطين، والتشريفات العجبية لعبادة النيران، قبول قربانه ونذره، وأدعية سجن
الوحشية والطيور الحيواناتالبيوت،وسوقسطحعلىوتقديم الشراب والطعام لألموات

مرات، ومنع سطوع الشمس على النار، ومنع دفن ربعوالقمر أفي النار، وعبادة الشمس
الكثيرة العسيرة لمس الحائض واألموات، والمنع عن االستحمام األموات،والتشريفات

 بالماء الحار، والتبرك باالغتسال ببول البقر، و...و
وأقر اإلسالم عوضاً عن الوقوف أمام الشـمس أو النـار والتمتمـات غيـر المعنيـة،      

تقليب النيران والتلثم بالبنام، وعوضاً عن الركوع أمام النار والطست ذات وعوضاً عن 
الثقوب التسعة! عبادة في منتهى الحكمة والمعقوليـة والمعنويـة والكمـال واللطـف...     
وإن األذان والصالة والصوم والحج والجماعة والجمعـة والمسـجد والـذكر والـدعاء     

 على ماندعي ونقول.المليء بالمعارف والحكم لشواهد حية 
إن اإلسالم نسخ التفرقة بين سعادة الروح والبـدن، ورد التضـاد بـين عمـل الـدنيا      

على الرياضة واألعمال الشاقة، وأبطل تقديس التجرد واآلخرة، وفنّد الفلسفات المبنية
، إذّاكـ الموجود في المسيحية والمانوية والمزدكية ـ والـذي كـان ينتشـر فـي إيـران       

 االبتعاد عن النعم الطيبة الطاهرة فقال: وذم 
َم ِزیَنَة { ْل َمْن َحرَّ ْزقِ هللا  قُ یَِّباِت ِمَن الرِّ ِعَباِدِه َوالطَّ وفي  )١(؟}الَّتِي أَْخَرَج لِ

اَھ ا* َوَق ْد { الوقت نفسه أكّد على تزكية النفس وتطهيرهـا فقـال:    َق ْد أَْفلَ َح َم ن َزكَّ
اَھاَخاَب   .)٢(}َمن َدسَّ

                                                           
 .٣٢)  سورة األعراف: ١(
 . ١٠ـ  ٩)  سورة الشمس: ٢(
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إن اإلسالم هدم أساس المجتمع الطبقي الذي كان له تاريخ طويل، والقائم على 
عمادي: المال والعنصر والذي كانت القـوانين واآلداب والمراسـيم تـدور دائـر مـدار      

علـى عمـادي    هذين األصلين، وبنى مجتماً استثنى من بنائه هذين العنصرين، بل مبنيـاً 
 العلم والعمل والتقوى.

إن اإلســالم محــا نظــام رجــال الــدين الطبقــي والمتــوارث والمحتــرف، وأخــرج 
الروحانية عن االختصاص بطبقة خاصة، وجعلها على أُصـول الطهـارة والعلم،مـن أي    

 طبقة كان الشخص.
يسـتن  إن اإلسالم قلع جذور فكرة ربوبية الملوك وسماويتهم الى األبد، يقول كر

 سن:
ــزدا        « ــدة م ــون: عب ــا يكتب ــهم فيم ــدعون أنفس ــانوا ي ــانيين ك ــالطين الساس إن س

(مزديسين) و في الوقت نفسه كانوا يلقّبون أنفسهم بأنهم (ربانيون من عنصـر يـزدان)   
 .)١(»إله الخير

 ويقول:
بنى آدم لكنّه من بين اآللهة، وإلـه   وكتب خسرو برويز عن نفسه يقول: رجل من

 .)٢(»جليل بين بنى آدم
 ويقول إدوارد براون:

يحتمل أن ال نجد في التـاريخ أصـالً يـذعن بموجبـه للملـوك بحقـوق سـماوية        «
           الـذي  أكثر أتباعاً مـن هـذا األصـل فـي تـاريخ ملـوك إيـران... ويقـول نولـد كـه: إن

اليكون من أُسرة مالكة ـ مثل بهـرام جـوبين الـذي كـان مـن النجبـاء وطغـى أو مثـل          
شهربراز ـ إذا غصـب السـلطة كـان يكـاد أن اليصـدق عملـه، وإذا تحقّـق فلـم يكـن           

                                                           
 .٢٨٤)  بالفارسية: إيران در زمان ساسانيان: ١(
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 ّعلــى الشــر وفقــدان الحيــاء! إذ كــان النــاس قــد اعتــادوا علــى أن يــروا أن  إّال يحمــل 
 ».مالكة فقطفي اُألسرة ال إّال الملوكية التصلح 

ثم يستشهد إدوارد براون علـى ذلـك بقصـة فـرار بهـرام جـوبين ولقائـه بـالعجوز         
من الملوكية مع اعترافه بأنّه ليس مـن اُألسـرة    يومحاورته معها وتخطئتها له فيما يدع

 المالكة.
حينما أتى بنظرية بعض الفالسفة االُوربيـين فـي    يوكتب الدكتور محمود صناع

وليست هذه النظرية جديـدة بـل يجـب    «تنى على حقوق إلهية، يقول: السياسة بأنّها تب
ويبين هذا المعنى مـا كـان يعتقـده     ؛أن نفتش عن جذورها في تاريخنا نحن اإليرانيين

 .)١(»إيزدي ۀفر«اإليرانيون القدماء في 
ذا الكالم، حتـى  إن اإلسالم حطّم هذا األصل، فلم يبق مع اإلسالم مجال لمثل ه

رأى أبناء الصفارين وصيادي األسـماك والعبيـد والمـوالي والـدراويش حقّـاً لهـم أن       
الـى أسـمى    ميدعوا صالحية الملوكية في إيران، حيث رفع اإلسالم الهمم وصعد بهـ 

 .)٢(المراتب
 اإلسالمي على استعداداتهم ال عناصرهم ودمائهم.العهداعتمادالملوك فيوأصبح

إن اإلسالم كما أخرج فكرة اختصاص روحانية الـدين بطبقـة خاصـة مـن ذهـن      
ب اإليراني، كذلك أخرج منه فكرة اختصاص الملوكية بأُسرة خاصة، إن اإلسالم ذه

بفكرة الحكم االرستقراطي واألشرافي عن الفكر اإليراني، وأوجد فيـه فكـرة أُخـرى    
 ترجع أُصولها الى حكم ديموقراطي أو قل حكم الشعب بالشعب.

إن اإلسالم مـنح المـرأة شخصـية حقوقيـة قانونيـة. وأبطـل تعـدد الزوجـات غيـر          
حقـوق النسـاء    المشروط وغيـر المحـدود، وإنّمـا أباحـه بشـرائط تبتنـى علـى تسـاوي        

                                                           
 .٥)  آزادي فرد وقدرة: ١(
لعبيد، والصفويون أبناء )  كان الصفاريون أبناء صفار، والديالمة أبناء صياد أسماك، والغزنويون أبناء الموالي وا٢(

 . درويش ـ (المعرب)
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باحـة  إفيهـا الضـرورة االجتماعيـة. ومنـع      يوإمكانات الزوج وفي حـدود معينـة يراعـ   
لألجنبي وإعارتها له، واستلحاق ولدها مع اإلباحة، والـزواج النيـابي، والـزواج     بضعها

بالمحارم من األقارب، والوالية المطلقة للزوج على المرأة... ولم يكن اإلسالم بركـة  
 بل أثر في الزرادشتية وأوجب إصالحها:للمسلين فقط، 

 فقد قال كريستن سن:
حينما أطاح اإلسالم بالدولة الساسانية التي كانت وراء رجال الزرادشتية، أدرك «

هؤالء أن عليهم السعي لحفظ شريعتهم من التحلل الكامل، وتحقّق هذا السـعي: فقـد   
حيطـة بـالزِروان جانبـاً، والغـوا     طرح هؤالء العقيدة بـالزِروان واألسـاطير الصـبيانية الم   

عبادة الشمس والقمر، وغيروا كثيراً من أحاديث دينهم بل حذفوا كثيراً منها، وتناسوا 
 ».أقساماً من أُوستا الساساني وتفاسيره المزيجة باألفكار الزِروانية، اوافنوها...

ن األول، وال تقتصر معطيات اإلسالم إليران واإليراني على ما قدمه لهما في القـر 
  ذ ـن منـ ـــ دق أو يحـدق بهـذا الوط  ـل خطر أحـ ـع كـزال يدفـي الم والــع اإلسـل دفـب

أن أطلّ عليه، فاإلسالم هو الذي صهر المغول في بوتقته وصنع منهم ـ وهم الوحـوش  
د صنع مـن السـلطان الجـايتو:    ـفق ه وحضارته ،ـان وثقافتـالكاسرة ـ أُناساً يحبون اإلنس 

وبايسـنقر وشـاهرخ   ن بـايقرا ـحسيـ  رـاألمي ورـأوالد تيم من عــده، وصنـــمحمد خدابن
 وگوهرشاد وغيرهم....

واإلسالم اليوم هو الذي يقف أمام الفلسفات الغربية المحطمة، وهو الذي يجعل 
هذه اُألمة تشعر بالشرف والعزة والكرامة وتشعر باالستقالل، فإن الـذي تـتمكن هـذه    

بـه اآلخـرين هـو القـرآن ونهـج البالغـة ال األوسـتا وال         يخر به وتبـار اُألمة من أن تف
 الزند.

 وهنا نختم الكالم حول معطيات اإلسالم إليران.
 وسنوضح في القسم الثالث خدمات اإليرانيين لإلسالم. إن شاء اهللا.
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 كثرة الخدمات وسعتھا
في هذا القسم نعرض للخدمات التي قدمها اإليرانيون لإلسالم. وقد قلنا فـي أول  

تها وإمكاناتها الثاني: إن خدمة اُألمة لدين من األديان هي أن تجعل قواها وطاقاالقسم
المادية والمعنوية واستعداداتها الفكرية في خدمـة ذلـك الـدين، وأن تخلـص لـه فـي       

 ذلك كله.

وإن اإليرانيين جعلوا مايملكون من الطاقات واالمكانات في خدمة اإلسالم أكثر 
من أية أُمة أُخرى، وأثبتوا من أنفسهم اإلخالص في هذا السبيل أكثر وأظهر مـن أيـة   

الخدمة واإلخالص لإلسالم، منبلغه اإليرانيونتبلغ ماأُمة أُخرى لمأُخرى، وإن أيةأُمة
وحتى من العرب الذين ظهر اإلسالم بين ظهرانيهم وعلى أيـديهم. ونهـدف فـي هـذا     

 القسم من الكتاب الى إثبات هذه الدعوى، وال سيما إخالصهم له.

   ،أنّهـم قلّمـا يلتفتـون الـى نقطـة      إّال  والكالم حول خدمة اإليرانيين لإلسالم كثير،
أن اإليرانيين إنّما أوجدوا عبقرياتهم في ظلّه وفي سبيله، وأن الذي يخلـق العبقريـات   

اإليمان واإلخالص. والحقيقة أن اإلسالم هو الذي ضخّ فـي اإليرانـي روحـاً     إّال ليس 
ذا لـم يبـد اإليرانيـون    فلمـا  إّال جديدة وبعثه من جديد ودفع باستعداداته الى الحيـاة، و 

 ئة من هذه الخدمة في سبيل دينهم القديم؟!اواحداً بالم

وكما أن اإلسالم دين يسيطر على مختلف جوانب الحياة البشرية ويشمل جميـع  
كذلك نرى أن خدمة اإليرانيين لإلسالم خدمة تشمل جميع جوانب اإلسالم  ؛نواحيها

د. وسنشير نحن في هـذا المختصـر الـى    وأنّها قد تحققت في مختلف الجوانب والصُع
 اإلجمال واالختصار.بجميع هذه الجهات والجوانب في حدود ما نطلع عليه ولو 

أن نذكرها هنا هي خدمة الحضارة اإليرانية العريقة التي ينبغيإن أولى الخدمات
والقديمـة للحضــارة اإلسـالمية الحديثــة، فقــد قـدمت تلــك الحضـارة القديمــة لهــذه     
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رة الحديثة خدمة كبرى. وهذا المعنى وإن كان خارجاً عن مانهـدف إليـه هنـا    الحضا
إذ أن إفادة الحضـارة القديمـة للحضـارة     ؛من بيان خدمة اإليرانيين المخلصة لإلسالم

الحديثة التي هي في دور النمو والتدرج أمـر طبيعـي خـارج عـن إخـالص أصـحاب       
ن من العالقة واالرتباط ما إذا لم يذكر أن بين هذين الموضوعي إّال الحضارة القديمة، 

ا الكتاب بعنـوان:  أحد هذين مع اآلخر بدا وكأن فيه نقصاً. أضف الى ذلك أنا قد عنونّ
يرتبط بـإيران ممـا   ولهذا فعلينا أن نذكر ما  )١(»الخدمات المتقابلة بين اإلسالم وإيران«

له عالقة باإلسالم من ناحية أُخرى، سواء كـان مـن خدمـة اإليـرانيين لإلسـالم أم لـم       
 يكن. وإن القارئ بوده أن يطلع على هذا الموضوع هنا أيضاً.

وبعد هذا نصل الى خـدمات اإليـرانيين لإلسـالم. وقـد تحقّـق هـذا فـي مختلـف         
 الجوانب:

 غه ودعوة اُألمم إليه.في جانب التبشير باإلسالم وتبلي
 وفي جانب الجندية والعسكرية له.

 وفي ناحية العلوم والثقافات.
 وفي الصناعات والذوقيات والفنون...

واآلن نبــدأ كالمنــا حــول مــا قدمتــه الحضــارة اإليرانيــة القديمــة الــى الحضــارة   
 اإلسالمية الحديثة، فنقول:

  
 الحضارة اإلیرانیة العریقة

ج بحث الحضارة اإليرانية وقيمتها الواقعية وما حدث فيهـا مـن   ال تطلبوا منا أن نل
: ال صـالحية لـي إلبـداء    أّوالً تطور منذ العهد الهخامنشي حتى العهد الساسـاني، ألنـه   

فالموضـوع خـارج عـن مـورد      ثانی اً:الرأي في الموضوع كمتخصص فـي البحـث. و  
 بحثنا وإنّما هو هامش له.

                                                           
 )  هذا هو العنوان الكامل للكتاب، ونحن اختصرناه بعنوان: اإلسالم وإيران.١(
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حث باالستفادة مـن مسـلمات التـاريخ والمقبـول     وإنّما نستمر نحن هنا في هذا الب
منه لدى أصحاب الرأي فيه وباالعتماد على منقوالتهم فيه. وعلى هذا فما نقوله نحـن  

أن إيران كانت لهـا   األّول:هنا إنّما هو ما نقله هذا وذاك. ومن المقطوع به هنا أمران: 
أن  الث اني:ة مشـرقة و قبل اإلسالم حضارة عريقة وقديمة وذات سابقة تاريخية طويلـ 

 هذه الحضارة أفادت في الحضارة اإلسالمية، كما يقول ب.ژ. مناشة:

 إن اإليــرانيين قــدموا لإلســالم بقايــا حضــارة مهذّبــة، نفــث فيهــا اإلســالم روحــاً«
 .)١(»جديدة فوجدت حياة جديدة

أي تمتع إيران قبل اإلسالم بحضارة قديمة وعريقـة، فهـو وان    القس م األّول:أما 
أن شـرحه بشـيء مـن االختصـار، اليخلـو مـن        إّال كان اليحتاج الى البيان والتوضيح، 

 فائدة هنا، فنقول:

بشـأن الـنظم اإلداريـة إليـران     » برمسـتد «تـاليف  » ار باستانگروز«جاء في كتاب 
 عهد الهخامنشي يقول:على ال
إن إدارة الدولة اإليرانية الشاهنشاهية التي كانت تمتد من بحر الجزائر الـى نهـر   «

السند ومن المحيط الهندي الى بحر الخزر (أو قزوين)، لم يكن أمراً هيناً، ولـم تكـن   
قد قابلت مثل هذه الوظيفة الخطيرة أية حكومـة قبـل العهـد الهخامنشـي الـذي بـدأه       

ق.م). وباإلمكان أن نحسب مثل هذه  ٥٢١ـ ٥٨٥واستمر به داريوش الكبير ( كوروش
اإلدارة الحكومية التي وجدت ألول مـرة فـي التـاريخ، إحـدى مراحـل التـاريخ التـي        

 ».ينبغي اإللتفات إليها...
 وفيه أيضاً بشأن القوة البحرية إليران على العهد الهخامنشي يقول:

ارشا بن داريوش مئات من السفن في البحر األبيض كان إليران على عهد خشاي«
 ».أقوى قوة بحرية إذّاكالمتوسط، وكانت إيران 
 وكتب يقول أيضاً:

                                                           
 سى بهنام))  نقالً عن كتاب (تمدن إيراني) بقلم جمع من المستشرقين وبترجمة الدكتور (عي١(
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وفي عهد داريوش أمروا أحد رجال الدين المصـريين مـن األسـرى أن يـذهب     «
 ».الى مصر فيؤسس فيها مدرسة طبية وجراحية...

 وكتب بشأن الصناعات في العهد الساساني يقول:
للصناعات على العهد الساساني أهمية خاصة فـي تـاريخ الفنـون فـي إيـران، إذ      «

لنـا حتـى اليـوم مـن بقايـا       يكان الفن المعماري قد تطور تطوراً نرى عظمتـه فيمـا بقـ   
أنقاض القصور و المسـاكن والمعابـد والقـالع والسـدود والجسـور...في فيـروز آبـاد        

 .)١(»ن) وقصر شيرين...وسروِستان فارس و طيسفون (المدائ شاهپورو
 »:المحاسن واألضداد«ويدعي الجاحظ في كتابه 

كانت العجم تقيد مآثرها بالبنيـان والمـدن والحصـون، مثـل بنـاء أردشـير وبنـاء        «
اصطخر وبناء المدائن والسدير والمدن والحصون، ثم إن العرب شاركت العجـم فـي   

٢(»دت بالكتب واألخبار والشعر واآلثارالبنيان وتفر(. 
 ويقول بشأن العلوم والمعارف والثقافات في ذلك العهد:

إن اللّغة الفهلوية ـ اللّغة الرسمية إليران والهند وأُروبـا علـى العهـد األشـكاني ـ        «
ئة احتى اليوم من تلك اللّغة سـتم  لنا يكانت رائجة على العهد الساساني أيضاً، وقد بق

كلمة كلها تتعلق بأُمور الدين الفارسي القديم. ونعلم أن ذلك األدب كان أوسـع مـن   
الموابدة الذين كانوا النقَلـة الوحيـدين المحـافظين علـى هـذه اللّغـة        ّأن إّال هذا بكثير 

حمـاة اآلداب   بالكتابة ـ كـانوا يهملـون اآلثـار غيـر الدينيـة، وكـان ملـوك الساسـانيين         
تفوق في هذا أنوشيروان أكثر من غيره، فقد أمر بترجمة آثار أفالطون والفلسفة، وقد

 .)٣(»شابور يوارسطو الى اللّغة الفهلوية وتدريسها في مدرسة جند
د، علـى أيـدي نصـارى إيـران،     ور في ذلـك العهـ  پشا يوقد أُسست مدرسة جند

ر هذا المركز في عمله فـي العهـد   ـوأصبحت من المراكز الثقافية في العالم. وقد استم
                                                           

 . ٢٠)  بالفارسية: تمدن إيراني: ١(
 .٤٠)  المحاسن واألضداد ـ للجاحظ: ٢(
 .٢٣٤: ١)  نقالً عن الترجمة الفارسية لتاريخ التمدن لويل دورانت ٣(
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اإلسالمي أيضاً ولم يوقف عن العمل، وإن األطباء النصارى الذين يذكرون في بالط 
الخلفاء العباسيين من خريجى هذه المدرسـة مـن قبيـل ابـن ماسـويه وبختيشـوع وآل       

ولما أصبحت بغداد مركـزاً للثقافـة فـي العـالم اإلسـالمي أصـبحت مدرسـة         نوبخت.
نفسـها   شـاهپور تحت شعاع بغداد وهكذا انقرضت تدريجياً. فجنـدي   شاهپورجندي 

 هي من إحدى المراكز التي أمدت الحضارة اإلسالمية وخدمتها وساعدتها.
 ويقول ويل دورانت بشأن الفن في العهد الساساني:

وقبـاد واألكسـارة شـيء سـوى بقايـا فنـون العهـد         شاهپورق من جالل ولم يب«... 
هذا لالعجاب باستمرار الفن اإليراني وتفاعلـه المتبـادل منـذ عهـد      يالساساني، ويكف

 .)١(»وليس وحتى عهد الشاه عباس الكبير وإصفهان...پرسپداريوش الكبير و
 يقول:وبشأن النسيج في العهد الساساني 

لقد استفاد النسيج في العهد الساساني من نقوش األصنام والتماثيـل والفسيفسـاء   «
الكاشاني وسائر األشكال البديعة. كانوا ينسجون األقمشة من الحرير والقزّ واإلبريسم 
في أشكال: المطرز، وديبا، والدمشقى، والفرش والبسط واألسـتار وأقمشـة الكراسـي    

دقة المتناهية والمهارة الكافية، ثم يصبغونها بااللوان الصـفراء  والمظالت واألخبية، بال
 .)٢(»والزرقاء والخضراء والسماوية...

 وبشأن صناعة الكاشي والخزف والسفال من الطين يقول:

لم يبق بأيدينا من الخزف الساساني سوى قطـع مـن الخـزف العـادي المصـنوع      «
لالستعماالت اليومية، وكانت هذه الصناعة قد تطورت منذ العهد الهخامنشي والظاهر 

 .)٣(»أنّها تقدمت على عهد الساسانيين أيضاً وتكاملت على عهد المسلمين

 ويدعي ويل دورانت:
                                                           

 .٢٥١: تاريخ التمدن) ١(
 .٢٥٤: ١)  تاريخ التمدن لـ (ويل دورانت) ٢(
 .٢٥٥)  المصدر السابق ٣(
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عـد  فإن الفنون على عهد الساسانيين تبدو وكأنّها بعثة جديـدة ب  ؛وعلى كل حال«
أربعة قرون من التقهقر على عهد األشكانيين، ولكنا إذا أردنا أن ال نبـالغ فـي الحكـم    
لها ينبغي أن نقول إنّها لـم تبلـغ فـي العظمـة والكمـال الـى رتبـة الفنـون علـى العهـد           
الهخامنشي، وهي ال تصل من حيث اإلبداع والدقة والـذوق والفـن الـى رتبـة الفنـون      

 .»اإليرانية بعد اإلسالم...
 ويقول ويل دورانت في آخر هذا الفصل من كتابه:

إن الفن الساساني قد أدى مـا عليـه مـن االسـهام فـي الحضـارة البشـرية بإشـاعة         «
صورها في الهند والصين وأراضـي األتـراك فـي المشـرق، وآسـيا الصـغرى وسـورية        

لى التطـور  انيا ولعل نفوذه في الفن اليوناني ساعده عپوقسطنطينية و مصر والبلقان واس
من تصاويره الكالسيكية القديمة، الى أُسلوب التجميل البيزنطى. وكذلك ساعد الفن 
المسيحي الالتيني على التطور في السقوف الخشبية الى اإليوانات والقباب الحجريـة  
أو اآلجرية (الطابوقية) وقد انتقل الفن المعمـارى الساسـاني فـي بنـاء القبـاب الكبيـرة       

رة للمـدن الـى المعابـد والمسـاجد والقصـور فـي اإلسـالم. وال شـيىء         واألبواب الكبي
يضيع في التاريخ، فكل فكرة فيه سوف تجد لنفسـها الفرصـة فتتطـور وتتقـدم وتنمـو      

 .)١(»فتهب الحياة وتضيف إليها شرارة وحرارة وحركة أُخرى...
إيـران  «مته الفارسية لكتاب: وينقل الدكتور رضا شفق في الفصل الثالث من ترج

األيـدي فـي   «عـن كتـاب بعنـوان:    » منابع الفنون اإلسـالمية «بعنوان: » عند المستشرقين
أنّـه  » لپـ مترو«للدكتور ديمند رئيس قسم الفنون الشرقية في متحـف  » الفن اإلسالمي

 يقول:
  فنـون وصـناعات، وإن كـان فهـو كـأن       ’لم يكن للعرب على عهد محمد«...

إنّما اقتبسوا فنون ما بين النهرين ومصر وسورية وإيران. ونجد في صـحف  لم يكن، و
ذة الفنـون مـن جميـع الواليـات     ـون أساتـ ـوا يطلبـ ـن كانـ ـن الخلفـاء اُألموييـ  إالصين: 

                                                           
 .٢٥٦: تاريخ التمدن)  ١(
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المفتوحة لهم ويستفيدون منهم في بناء المدن والقصـور والمسـاجد، فكـانوا يطلبـون     
والفسيفساء المعرق لتجميل مسـاجد دمشـق،   األساتذة البيزنطيين في صناعة الكاشاني 

وكانوا يجعلون عليهم أساتذة إيرانيين، وكانوا يستخدمون ألبنية مكّة صنّاعاً من مصر 
والقدس ودمشق، وكان هذا مستمراً حتى عهد العباسـيين أيضـاً. ويقـول الطبـري فـي      

ين وكـوفيين.  تاريخه: إنّهم استخدموا لبناء بغداد أساتذة إيـرانيين وسـوريين وموصـلي   
وهكذا وجد أُسلوب إسالمي جديد نابع من الخلط بـين المصـادر الشـرقية المسـيحية     

 . )١(»واإليرانية...
 إن أثر الفن الساساني في الفن اإلسالمي وإن كان قد توصل إليه بعـض القـدماء  «

أنّه بدا واضحاً أخيراً على أثر الحفريات في طيسفون قـرب بغـداد،    إّال من المحققين، 
وكيش في ما بين النهرين، ودامغان إيران، حيث توصلوا الى كمية كثيرة مـن المـواد   

) فبــدت فيــه نمــاذج الفنــون  چاإلنشــائية وال ســيما النقــوش البنائيــة فــي الجــصّ (كــ  
 .)٢(»حالمعمارية اإلسالمية بشكل واض

 وكتب يقول:
إن الفن الساساني استمر حتى انتهى الى الفـن اإلسـالمي حيـث اقتبسـه الفنـانون      «

 .)٣(»فيه مما أدى الى أُسلوب خاص في اإلسالم المسلمون فصوروه نفسه أو غيروا
فصـالً بعنـوان   » رة فـي تـاريخ العـالم   نظـ «وفتح نهرو في الجـزء الثـاني مـن كتابـه     

وحـاول أن يثبـت اسـتمرار روح الفنـون والثقافـات      » استمرار السنن اإليرانية القديمة«
 اإليرانية منذ ألفي عام وحتى اآلن، وقال:

إن للفن اإليراني سنناً ظاهرة، وقد استمرت هذه السنن مدة أكثر مـن ألفـي عـام    «
إذ  ؛ر فــي إيــران: الحكــم والملــوك والمــذاهب(بعــد اآلشــوريين الــى اآلن) وقــد تغيــ

                                                           
 .١٩٦ـ ١٩٥)  بالفارسية: إيران از نظر خاورشناسان، ترجمة الدكتور رضا زاده شفق: ١(
 .٢١:  )  المصدر السابق٢(
 .٢٠٢)  المصدر السابق: ٣(



       ٣٣١  -لإلسالم اإليرانييندماتخ:الثالثوإيران/ القسم  اإلسالم                                        

استولى على إيران حكام منها ومن غيرها، ودخلها اإلسـالم فغيـر كثيـراً مـن أُمورهـا،      
 .)١(»ومع ذلك فقد استمرت سنن الفنون اإليرانية وهي بعد مستمرة...

 ويقول:
» جيش المسلمين العرب حينما كان يتقدم فـي نـواحي آسـيا المركزيـة وفـي      إن

جديداً فقط، بل وحضارة حديثة نامية، ولذلك  شمال أفريقيا، لم يكن يحمل معه ديناً
فقد اقتبست هذه الحضارة الفتية حضارات ما بين النهرين ومصر وسـوريا، فاصـبحت   

ب وامتزجـوا معهـم وتشـبهوا بهـم،     ، واختلطـوا بـالعر  يالعربية لسانهم الرسمي والعـاد 
وأصبحت بغداد و دمشق والقاهرة مراكز للحضارة والثقافة العربية اإلسالمية، وقامـت  
فيها بنايات جميلة و كثيـرة علـى أثـر الحركـة الحضـارية الحديثـة... وإيـران وإن لـم         

ثّرتـا فـي   أن الحضارة والثقافة العربية (اإلسالمية) قد أ إّال تشابه العرب ولم تذب فيهم 
إيران تأثيراً بالغاً، وأحدثتا في إيران ـ كالهند ـ حيـاة جديـدة للنشـاط العملـي والفنـي        

 .)٢(»اإلسالمي، وتأثّرت هي بنفوذ الحضارة والثقافة الفارسية فيها
رجم ـ كما نعلم ـ بعض الكتـب اإليرانيـة علـى عهـد       وقد تُرجم الى العربية فيما تُ

لخلفاء اُألمويين والعباسيين، وهذه الكتب وإن لم تكن تضاهي ما تُرجم الـى العربيـة   ا
مكاننـا أن نعـدها نوعـاً مـن أنـواع اإلسـهام       إأن ب إّال من سائر مصادر المعرفة البشـرية،  

اإليراني في الحضارة والثقافة اإلسـالمية، وسـنبحث نحـن فـي هـذه الترجمـات بحثـاً        
 ء اهللا.موجزاً فيما يأتى إن شا

وقد اقتبس المسلمون نظـامهم اإلداري مـن النظـام اإلداري اإليرانـي، إذ نُظمـت      
وين االخليفة الثاني عمر بن الخطاب بأُسلوب الدفاتر والدومنذ عهدالدفاتر والدواوين

اإليرانية القديمة، بل كانت اللّغة الديوانية أحياناً لغة فارسية أيضاً، وفضّـل المسـلمون   
 ما بعد أن يترجموها الى العربية بأنفسهم:من الفرس في

                                                           
 .١٠٣٨: ٢اهي بتاريخ جهان، ترجمة: محمود تفضلي گ)  بالفارسية: ن١(
 .١٠٤٢)  المصدر السابق : ٢(
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 »:الفهرست«فقد قال ابن النديم في كتابه 
كان خالد بن يزيد بن معاويـة...خطر ببالـه الصـنعة، فـأمر بإحضـار جماعـة مـن        «

فالسفة اليونانيين ممن كان ينزل في مدينة مصر وقد تفصّـح بالعربيـة، وأمـرهم بنقـل     
اني والقبطي الى العربـي. وهـذا أول نقـل كـان فـي      الكتب في الصنعة من اللسان اليون

 ».اإلسالم من لغة الى لغة
ثم نُقل الديوان وكان باللغة الفارسية الى العربية فـي أيـام الحجـاج، و    «ثم يقول: 

الذي نقله صالح بن عبدالرحمن مولى بنى تميم، وكان أبوصالح من سـبي سجسـتان،   
حجاج، يخطّ بين يديه بالفارسية والعربيـة،  وكان يكتب لزادان فرخ بن بيري كاتب ال

فخف على قلب الحجاج، فقال صالح لزادان فرخ. إنّك أنت سببي الـى األميـر، وأراه   
قد استخفّني، وال آمن أن يقدمني عليك وأن تسقط منزلتك. فقال: ال تظن ذلـك، هـو   

 لوشئت أن اُحـول  إلي أحوج منّي إليه، ألنّه اليجد من يكفيه حسابه غيري. فقال: واهللا
الحســاب الــى العربيــة لحولتــه، قــال: فحــولْ منــه أســطراً حتــى أرى ففعــل، فقــال لــه: 

بـه علـة. وبلـغ زادان     تمارض! فتمارض فبعث الحجاج إليه (بياد روس) طبيبه، فلم ير
فرخ ذلك فأمره أن يظهر...واتفق أن قتل زادان فرخ في فتنة ابن األشعث.... فاستكتب 

صالحاً مكانه. فأعلمه الذي كان جرى بينه وبـين صـاحبه فـي نقـل الـديوان،      الحجاج 
فعزم الحجاج على ذلك وقلّده صالحاً. فقال له مردانشاه بن زادان فـرخ: كيـف تصـنع    

  » بويـد «؟ قـال: أكتـب: عشـراً ونصـف عشـر، فقـال: فكيـف تصـنع         »بدهويه وششويه«
الـدنيا كمـا قطعـت أصـل الفارسـية!       قال: أكتب: وأيضاً...فقال له: قطع اهللا أصلك مـن 

 إّال ن نقل الـديوان، فـأبى   ـئة ألف درهم على أن يظهر العجز عاـه الفرس مـت لـوبذل
 . »نقله، فنقله

فأما الديوان بالشام فكان بالرومية...ونُقل الديوان فـي زمـن   «...ويقول ابن النديم: 
 .)١(»هشام بن عبدالملك

                                                           
تقامة ـ الجزء الرابع ـ المقالة السابعة: مقالة الفالسفة ـ الفن األول الحكاية ط االس ٣٥٢)  الفهرست البن النديم:١(

 الرابعة.
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 هذا ما يتعلق ببالط الخلفاء وحكّامهم.

وكان السالطين المسلمون في إيران بعد االسـتقالل يكتبـون الـدفاتر والـدواوين     
 وله قصّة ليس هذا محلّها.باللغة الفارسية، وأعادها الغزنويون األفغانيون الى العربية، 

وقد قلنـا سـابقاً إنّـا لسـنا بصـدد بيـان مـا قدمتـه الحضـارة اإليرانيـة القديمـة الـى             
الحضارة اإلسالمية الحديثة، وإن هذا ليس من صالحياتنا والمن اختصاصـنا. بـل إنّنـا    

 نهدف من نقل ما نقلناه من مسلمات التاريخ التأكيد على أمرين فقط:

سالم حضارة، وأن هـذه الحضـارة أصـبحت    اإلران كانت لها قبل أن إي أحدھما:
 من إحدى عناصر الحضارة والثقافة اإلسالمية.

أن هذه الحضارة التي كانت في طريقها الى التقهقر وجدت باإلسـالم   ثانیھم ا:و
 روحاً جديدة وحياة أُخرى وصورة حية نابضة.

 وليس هذان األمران موضع إنكار أو ترديد.

 الراغبين الرجوع الى المصادر المتوفرة في كل من هذين الموضوعين. وبامكان

 

 إخالص اإلیرانیین لإلسالم
وهو أن اإليرانيين خدموا اإلسالم خدمة كبـرى وأن   ؛واآلن نلج صلب الموضوع

هذه الخدمة كانت عن إيمان وإخالص ومـن الصـميم. ونبحـث أوالً حـول اخـالص      
 سالم.اإليرانيين، ثم نشرح خدماتهم لإل

نـدعي أن جميـع اإليـرانيين كـانوا      فـال  ؛وال نريد أن نبالغ في إخالص اإليرانيين
مخلصين لهذا الدين، وأن كل ما تحقّق منهم من خدمـة لـه كـان عـن كامـل الصـفاء       
ومن صميم اإليمان به. بل كل ماندعيه هو أن أكثرية اإليرانيين كانوا مخلصـين لهـذا   

دافع لخدمته سوى خدمته. وأنّه لم تبلـغ أَيـة أُمـة أُخـرى      الدين، وأنّه لم يكن لهم أي
ه اإليرانيـون فـي هـذا السـبيل، ولعلنـا      ـرب ما بلغــمن سائر اُألمم المسلمة عرباً وغير ع
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أي أن أيـة أُمـة أُخـرى لـم      ؛نستطيع القول بأن اإليرانيين ال مثيل لهم في هـذا السـبيل  
 ما خدم الفرس اإلسالم وأخلصوا له.تخدم أي دين من األديان ولم تخلص له ك

إذ باإلمكان أن تُجعل أُمة من اُألمم تطيع بالقوة، وليس باإلمكـان أن يخلـق فيهـا    
فإن منطقة نفوذ األموال و  ؛اإليمان والحركة والنشاط بالقوة والقهر واإلكراه واإلجبار

مـن اإليمـان    إّال القدرات محدودة بحدود واضـحة، وإن عبقريـات البشـرية لـم تنشـأ      
 واإلخالص فحسب.

وقد يدعي البعض بأن دافع اإليرانيين لحركتهم ونشاطهم الكثير في سبيل الثقافة 
والمعارف اإلسالمية كان رد فعل لهم عن هزيمتهم العسكرية أمام العرب في ميادين 

ونهاوند وغيرها، فقد عرف اإليرانيون أن الهزيمة العسكرية القادسية وجلوالءوحلوان
ن إليست الهزيمة النهائيـة. بـل إن الهزيمـة النهائيـة هـي الهزيمـة القوميـة والثقافيـة. و        

اإليرانيين إنّما نشطوا في مجال المعارف اإلسالمية بأثر مـن أحاسيسـهم القوميـة كـي     
يثبتوا وجودهم أمام اُألمم وال سيما العرب أنفسهم، ولكي يحفظوا بالضمن أفكـارهم  

. وبعبارة أُخرى يقولون: إن اإليرانيين حيـث لـم يتمكنـوا مـن     وآدابهم بصبغة إسالمية
ولـم  عدم قبول اإلسالم كحقيقة واقعية، فكروا في سـبيل أن يجعلـوا اإلسـالم إيرانيـاً،    

 يجدوا لهذا سبيالً سوى الطريق الى القبض على الشؤون العلمية اإلسالمية.

 ، وذلك:المائةمئة بوباعتقادنا أن هذا التفسير بعيد عن الواقع والحقيقة 

قد بينا قبل هذا أن سوابق الخـدمات اإليرانيـة لإلسـالم تصـل الـى مـا قبـل         أّوالً:
الهزيمة العسكرية، وأن ما قام به اإليرانيون من خدمة لإلسالم بعد الهزيمـة أمامـه، لـه    

 نظائر منهم من قبل الهزيمة العسكرية.

كان يستمر أربعة عشر قرناً من الزمان. لو كان الدافع رد فعل للهزيمة لما  وثانی اً:
ن الصـحيح  ـس مـ ـكان باإلمكان تفسير الحركات الموقتة بهكذا دوافع آنيـة، فليـ   ولو

 تفسير الحركات التي تدوم قروناً بمثل هذه الدوافع الزمنية.
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وفضالً عن مرور القرون على هذه الحركة والنشاط، فإن كيفية العمل أيضاً ليس 
ا توجيهات وتأويالت. وسنرى في الفصول التالية أن كيفية العمـل  مما تصح فيه هكذ

 اإليراني في المجاالت اإلسالمية يبدو منها اإليمان واإلخالص واضحاً جلياً.

ولو كان اإليرانيون يهدفون من خدمتهم لإلسـالم جبـر الكسـر العسـكري الـذي      
سـائر اُألمـم، ممـا أدخـل      فلماذا أصبحوا من حملة هذا الـدين بـين   ؛ه أمامهـوا بــأُصيب

أضعاف أعدادهم من اُألمم في اإلسالم؟ ولماذا كان اإليرانـي يضـحي بنفسـه جنـدياً     
المخـاطر لإلسـالم مـن دون أن يكـون هنـاك أي خطـر يهـدد القوميـة          ابـان في سبيله 

اإليرانية؟ ولماذا تبدى هذه اُألمة حين شـيوع المنكـرات والمنـاهي ردود فعـل أكثـر      
 ر اُألمم المسلمة؟وأشد من سائ

 وسنوضّح في البحوث اآلتية جميع هذه النقاط.

واآلن نورد هنا بحثـاً عامـاً عـن العوامـل التـي دفعـت اُألمـم المسـلمة للحركـات          
 العلمية و الثقافية:

 

 دوافع األُمم المسلمة
عامة على العالم اإلسالمي من حيث الدوافع والمحركات نلقي نظرةيلزمنا هنا أن

 فنقول:

عالم اإلسالم حركة علمية وثقافية اشترك فيها العرب والفرس والهنود فيهرتظ
ون ـى اُألوروبيـ ـون وحتـ ـون والسوريـ ـوالمصريون والجزائريون والتونسيون والمغربيـ 

واألسبانيون، فكانت هذه الحركة تمتد وتتواصل من أقصى نقاط المشـرق اإلسـالمي   
شماله الى جنوبه. فمثالً  كان يشـترك   الى أقصى نقاط المغرب اإلسالمي وكذلك من

في هذه الحركة سيبويه وابن سينا اإليرانيان من ناحية وابن مالك وابن رشد األندلسي 
 من ناحية أُخرى. فماذا كان الدافع لهذه الحركة العظيمة؟

 هنا نظريات نشير إليها:
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مـم قـد   ي جميع اُألمم روح عربية، فكان في جميـع هـذه األُ  ــان قد ظهر فـــ ك  ١
 ».العروبة«أوجدت حركة متوازنة متفقة متحدة تحت عنوان 

العرب المعاصرين يحاولون أن يحرفوا التاريخ هكذا قطعاً، وإن كان بعضوليس
 بهذه الصورة المنحرفة.

ليثيـروا مـن    ؛ن الحضارة اإلسالمية بعنوان الحضارة العربيةيويذكر بعض اُألوروبي
عتمـدوا علـى قـوميتهم فيفصـلوا أنفسـهم عـن العـالم        الغرور العربي من ناحيـة، كـي ي  

اإلسالمي أكثر من ذى قبل، ولكـي تتـأذى سـائر اُألمـم المسـلمة مـن العـرب الـذين         
 يصدقون هذه الفرية الكاذبة، من ناحية أُخرى.

ـ إن اُألمم المسلمة إنّما نشطت بفعل أحاسيسها القومية والوطنية الخاصة، فكان ٢
 ا القومية الخاصة.دافع كل أُمة أحاسيسه

وبطالن هذه النظرية من الوضوح بمكان النحتاج معه الـى توضـيح فسـاده. وقـد     
م ـبحثنا فـي القسـم األول مـن الكتـاب فـي هـذا الموضـوع بمـا فيـه الكفايـه، إن اُألمـ           

قومياتها عبرت عليها إلى سائر الشعوب المسلمة، جسوراً علىالمسلمة كانت قد مدت
 اإليراني أو الهندي يشعر باُألخوة مع المسلم اإلفريقي أو األسباني...المسلمولهذا كان

ـ إن هذه اُألمم كانـت تعـيش داخـل الحـدود العقائديـة والفكريـة اإلسـالمية،          ٣
فكانت دوافعها نابعة من اإلسالم ديناً وعقيدة وفكراً، ومـن تعاليمـه العاليـة واإلنسـانية     

ية واإلنسانية موكان يؤيد هذا روح العلم العال ؛التي تسمو على القوميات والعنصريات
 أيضاً.

 وإن الشواهد والقرائن التاريخية تؤيد هذه النظرية بصورة قاطعة.

معرفة الدوافع في اُألمة أو في األفراد في أية حركة تاريخية، هو وإن الطريق الى
للتعريف  فصول التالية يكفيبه في العند الفرد أو اُألمة. وما نأتيكيفية العملالنظر في

 بدوافع اإليرانيين في هذه الحركة التاريخية...

 وهنا نأتي بقسم آخر مما كتبه الشيخ العطاردي بعنوان:
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 النشاط اإلسالمي اإلیراني
إن حوادث اليمن وتضحية أبناء الفرس المسلمين فيها في سبيل اإلسالم لهي من 

مة لإلسالم، وعلى أنّها لم تألُ جهداً في سبيل أكبر الشواهد على طواعية قبول هذه اُأل
هذه اُألمـة حملـت علـى اإلسـالم      ّنإنشره والدعوة إليه والدفاع عنه. فالذين يكتبون: 

و تحملهـم األحاسـيس   أبقوة السالح، إما هم يجهلون تاريخ هذه اُألمة فـي إسـالمها،   
 لكبرى.القومية والعصبيات العنصرية على التفوه بهذه الفرية ا

يكتب المؤرخون جميعاً: أن     هـذه   اإلسالم تقدم فـي إيـران بسـرعة عجيبـة، وأن
حروب كثيرة وال جدال عنيف، وأنّه شمل هذه اُألمـة مـن    دون نـه مـت بـاُألمة رحب

تزيد على  بحيرة خوارزم في فترة النهر السند الىساحل الفرات الى نهر جيحون ومن
كنّا نـرى بعـض الحـروب فـي بعـض المـوارد بـين العـرب          عشرين عاماً فقط! وأنّه إن

المسلمين وأبناء هذه اُألمة فإنّما هو مع الموابدة والطبقات الممتازة التي كانت تسـعى  
 للحافظ على مصالحها بسد طريق اإلسالم.

بعد أن فتح المسلمون الدولة اإليرانية لم يطل كثيراً حتى دخل أكثـر النـاس مـن    
ن اإلسالم باستثناء جبال مازندران وديلمان، ثم بدأ نشاط هؤالء في هذه الدولة في دي

سسه المقدسة. ولقد سـعت اُألمـة اإليرانيـة فـي     ُسبيل نشر اإلسالم وتحكيم قواعده وأ
فيها تحت نفوذ حكم الخلفـاء اُألمـويين   إيران طول القرون الثالثة اُألولى التي كانت 

ــرح أحكــام اإل    ــبيل ش ــي س ــيين، ف ــائية   والعباس ــة والقض ــية واالجتماعي ــالم السياس س
 واألخالقية، سعياً حثيثاً، وعرضت مسائل مهمة ووضحتها ونظّمتها.

والحـديث والتفسـير والكـالم والفلسـفة      وم األدب والفقـه ــعل تـذا تأسســوهك
ذه الحركـة.  ـة هـ ـوف! في القرون اإلسالمية اُألولى، وتصـدرت اُألمـة اإليرانيـ   ـوالتص

وري وإصـفهان،   رس نيشابور وهرات وبلـخ ومـرو وبخـارى وسـمرقند    وأصبحت مدا
وسائر مدن إيران مراكز للنشاط العلمي الدائب. وتربى فيها مئات الرجـال مـن كبـراء    

 اإلسالم، الذين نشروا الثقافة والحضارة اإلسالمية في شرق العالم وغربه.
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األنظـار فـي    حد الموضوعات المهمـة التـي توجهـت إليهـا    أوكان علم الحديث 
نعتـرف هنـا بـأن اإليـرانيين كـان لهـم الحـظّ         إيران وال سيما في خراسان، ويلزمنا أن 

فهم كمؤسسين لمدرسة علم الحـديث.  نعرالوافر في تدوين األحاديث . بل يجب أن 
فقد كان جمع من أهل الحديث منهم يسافرون األسفار الكثيرة كي يسـمعوا األخبـار   

ومسانيدهم. وبلغت  صحاحهمحديث بأسماعهم فيدونوها في والروايات من مشايخ ال
    ط ّالبكثيـراً مـن    أهمية مدرسة الحديث في خراسان يومئـذ مرتبـة كبيـرة حتـى أن 

سـتفادة  فريقيا والحجاز والعـراق والشـام لال  إالحديث كانوا يهاجرون إليها من مصر و
 لخ وبخارى.من مشايخ الحديث بها فيقيمون السنين في نيشابور ومرو وهرات وب

والذين تعرفـوا علـى كتـب الحـديث مـن الصـحاح والمسـانيد وأحـوال الرجـال          
 جميـع أصـحاب الصـحاح السـتة للسـنّة وهكـذا مـؤلّفي         ومشايخ الرواية، يعلمـون أن

هم: الشيخ الطوسـي، ومحمـد    ؛الكتب األربعة للشيعة إيرانيون، ستة منهم من خراسان
اج القشـيري النيشـابورى، وأبـو عبـدالرحمن     بن إسماعيل البخاري، ومسلم بن الحجـ 

النسائي، وأبو داود السجستاني، و الترمـذي، والبيهقـي. والشـيخ محمـد بـن علـي بـن        
الحسين بن بابويه القمي الصدوق من قم، و الشيخ محمد بن يعقوب الكليني من قرية 

نوا مـن  كُلين من الري، وابن ماجة من قـزوين، ومئـات مـن المشـاهير غيـر هـؤالء كـا       
 إيران.

ن، والشـعراء،  ـن، واللغوييـ ـن، والمؤرخيـ ـن، والمتكلميـ ـالمسلميـ  فكبار الفالسفة
والمفسرين، والسياسيين، والملـوك، والقـادة الفـاتحين كثيـر مـنهم كـانوا مـن إيـران.         
أليس البرامكة، والنوبختيـون، والقشـريون، والصـاعديون، والسـمعانيون، مـن إيـران؟       

لك الطوسي، والشيخ الطوسي، والخواجة نصير الدين الطوسـي  اجة نظام الموأليس خ
إيران؟ أليس الملوك الطاهريون، والسامانيون، وآل بويه، والغزنويون، والغوريون، من

اُألسر غير هؤالء ممن سعوا في سبيل نشر اإلسالم وحضارته والسربداريون، وعشرات
 كلّهم من إيران؟
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إيرانيان خراسانيان هما: أبوحنيفة النعمان بن ثابت  واثنان من األئمة األربعة للسنّة
ن كـان قـد   إسان ووأحمد بن حنبل المتولد بمرو خرا )١(بن زوطي الكابلي أو النسائي

 نشأ أحدهما في الكوفة واآلخر ببغداد العراق.
سهموا كثيراً في توطيد أُصول وقواعد األدب أن اإليرانيين إوبصورة عامة نقول: 

سالمى في القرون اُألولى،مما فتح الطريـق أمـام األجيـال التاليـة.و     و الثقافة والفكر اِإل
 لوضوح هذا الموضوع نتوقّف عن التفصيل فيه.

يالن. وفـي هـذا   گـ فـتح المسـلمون طبرسـتان و    وفي أوائل القرن الرابـع الهجـري  
فقد قطـع السـامانيون عالقـتهم بالخالفـة فـي      ؛القرن بالذات اسـتقل اإليرانيـون سياسـياً   

بغداد واستقلوا بالسلطة في خراسان والنواحي الشرقية من إيران، ولم يكونوا حتى في 
 جة الى مركز الخالفة.فهمهم للمباني واُألسس الدينية بحا

 

  النشاط اإلسالمي لإلیرانّیین في الھند
 ... الغزنویون:

إن الغزنويين هم أول أُسرة إيرانيـة دخلـت باإلسـالم الـى الهنـد عـن طريـق نهـر         
يـديهم وجعلـوا   أى عهـد الغزنـويين ب  ـرة علـ ـالكبي» نجابپ«ة ـالسند، وقد كانت مقاطع

ه الناحية مركـزاً لحكـومتهم. وعلـى عهـد     وهي إحدى المدن الكبيرة في هذ» الهور«
الهند منهم أبو ريحان البيروني العالم والفيلسوف إيران الىمن علماءهؤالء سافر جمع

ن كانوا ينصرفون الى القتل والنهب أكثر من تبليـغ  إاإليراني الخراساني. والغزنويون و
سـكرية فـي شـبه القـارة     اسـية والع يثروا كثيراً في تحطيم الموانع السأاإلسالم ولكنّهم 

 الهندية أمام تبليغ اإلسالم وفتحوا الطريق أمام القادمين.

                                                           
ز، الشيخ العطاردي الخراساني، وعليه فال يصح ما مر عن ك)  نسأ: منطقة في محافظة خراسان، واآلن تسمى در١(

 .)المعرب(المؤلّف: أن أصله كان من إصفهان ـ 
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 ... الغوریون :
و » شنسـب «والغوريون كانوا من الغور في هرات، وتنتهى نسبتهم الى من يدعى 

ففوض إليـه اإلمـام   × كان هذا قد أسلم على عهد أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب
 ×اًخين يقول: حينما كان بنو أمية يسبون عليـ بعض المؤر مارة ناحية الغور. وكتبإ

ام غـور هـذا   ل حكّـ حمـ تعلى المنائر والمنابر وكانوا يكرهون الناس على ذلـك، لـم ي  
 .×يمية و لم يسيئو األدب الى علاألمر من بنى اُ

هى وجعلها عاصـمة لـه هـو    لل ملك مسلم سار بجيوشه الى الهند وفتح دوكان أو
هـى عاصـمة دولـة إسـالمية ومـا      لد سام الغوري، ومنذ ذلك أصـبحت د السلطان محم

نجليز. وقد قدم الغوريون الى الهند زالت عاصمة للملوك المسلمين حتى استعمرها اإل
علماء كثيرون من إيران واستوطنوا الديار الهندية، وهاجر على عهدهمخدمات مهمة،

الحكام الغوريين وتأسـس الكثيـر مـن     وبدأ التبليغ باإلسالم في الهند على عهد هؤالء
 المساجد والمدارس اإلسالمية على عهدهم.

وكان أحد كبار العلماء اإليرانيين الذين هاجروا على عهـد الغـوريين الـى الهنـد     
، وقد خـدم هـذا الهنـد كثيـراً وتتلمـذ عليـه جمـع كثيـر         يالخواجة معين الدين الششت

ئمة اآلن بعد مئات السنين وقبره يـزار فـي   أصبحوا بعده قادة وعلماء دين. ومدرسته قا
 ».اجمير«

 

 ...التیموریون:
من أحفـاد األميـر تيمـور،    » ظهير الدين محمد بابر«وسار بجيوشه الى الهند أيضاً 

ى أربعـة  ـمارته، واستمر بعـده فـي الحكـم جمـع مـن أوالده الـ      هى مركزاً إللوجعل د
د اإليـرانيين وكانـت   ـعهـدهم بيـ  ى ـرون، وكانت المناصب الحكومية والدينيـة علـ  ـق

العالقات بين التيموريين والصفويين في إيران عالقـات طيبـة، وهـاجر علـى عهـدهم      
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جمع كثير من إيران الـى الهنـد مـن الفقهـاء والمجتهـدين والشـعراء والعرفـاء وعمـل         
 هؤالء على نشر اإلسالم في الهند كثيراً.

اعتمـاد الدولـة ميـرزا    «ير گانوكان أحد هؤالء الذين خدموا الهند على عهد جهـ 
وكان هـذا حـاكم مـرو مـن قبـل شـاه طهماسـب الصـفوي وغضـب عليـه           » غياث بك

، وصادر أمواله، فسافر الحاكم حتى وصل الى بالط جالل الدين األكبر فـي  يالصفو
 ير وأصبحت ملكة الهند.گالهند، وزوج ابنته نور جهان من جهان

ا غياث بك وأصبحت ملكة الهند أيضـاً.  م حفيدة ميرزگبي وتزوج شاه جهان بانو
ن بناية تاج محل التي تعتبر اليوم إحدى األبنية التاريخية المهمة التي ليس لها مثيل إو

م گفي العالم هي مقبرة هذه السيدة اإليرانية ملكة الهند. وعلى عهد نورجهان وبانو بي
هند وخدموا اإلسـالم  ممتاز محل، صاحبة مقبرة تاج محل هاجر جمع من إيران الى ال

 نشراً وتبليغاً، وكانوا من الشيعة. 

  
 والقطب شاھیون:

قطب شاه في همدان وسافر في غضارة الشباب الى الهنـد والزم   يولد محمد عل
خدمة حاكم دكن، واستزاد في العزة والمقام يومـاً بعـد يـوم لمـا كـان يتمتـع بـه مـن         

حـاكم   )للهجـرة  ٩١٨(وأصـبح عـام   » قطب الملك«النشاط، حتى لُقب بعد مدة بلقب 
منطقــة دكــن، وكــان قطــب شــاه مــن تالمــذة الســيد الشــيخ صــفي الــدين األردبيلــي  

رسـمياً للدولـة فـي     الموسوى، وحينما أعلن الشاه إسماعيل المذهب الجعفري مـذهباً 
 إيران، تبعه في ذلك قطب الملك في الهند وعمل على نشره والتبيلغ عنه.

في دكن في سـبيل تبليـغ اإلسـالم ومـذهب التشـيع سـعياً       وسعى القطب شاهيون 
بليغاً، وهاجر على عهدهم جمع من إيران الى ناحية دكن من الهند وعملوا علـى نشـر   

د ـهاجرت الى الهند على عهالعلمية التيحد كبار الشخصياتأاإلسالم والتشيع. وكان
ر هذا العالم مـدة خمسـة   سترآبادي، واستمد مؤمن االـن هو المير محموب شاهيـالقط
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يعمـل فـي سـبيل نشـر اإلسـالم والتشـيع       » وكيـل السـلطنة  «وعشرين عاماً في منصـب  
الكثير، وكان يعتبر متبحراً في أكثر العلوم العقلية والنقلية على عهده بل أعلم العلمـاء  
في عصره. واستمر القطب شاهيون في الحكم على هـذه المنطقـة قـرنين مـن الـزمن،      

 خ في ذلك طويل مفصّل.ولهم تاري

 

 ...والعادل شاھیون:
الساوجي، فقد ولد في مدينة عادل شاه اإليرانيمؤسس هذه اُألسرة يوسفوكان

ساوة قرب قم، وسافر الى الهند في عنفوان الشباب ودخل في خدمة حكام بيجـابور،  
وتملك السلطة في هذه الناحية بعد مدة وعرف باسـم يوسـف عـادل شـاه السـاوجي.      

كان العادل شاهيون شيعة ولهم السعي الكثير في سبيل تبليـغ اإلسـالم ونشـر التشـيع     و
في الهند، وفتح علي عادل شاه كثيراً من مناطق الهنـد المركزيـة التـي كانـت بأيـدي      

 الوثنيين ونشر فيها اإلسالم والتشيع.

وحتـى  وكان في جيشه على الدوام جماعة من العلماء األعالم من إيران والعراق 
من المدينة المنورة وكان هؤالء يشرفون على اُألمـور الدينيـة فـي العسـكر والـبالط،      

اسـية بأيـدي اإليـرانيين. ولهـؤالء الملـوك الهنـود       يوكان أكثر اُألمور الحكوميـة والس 
 ضت له في كتابى: التاريخ اإلسالمي للهند.عرتالمسلمين تاريخ طويل 

  
 ... والنظام شاھیون: 

دى ـت أصـبح أسـيراً لـ   ـالً هنـدياً باسـم تيمابهـ   ـذه اُألسـرة رجـ  ـهس ـوكان مؤس
المسلمين على عهد السلطان أحمـد شـاه البهمنـى، فوجـده السـلطان ذا ذكـاء وفطنـة        

اء واستعداد وقريحة، فوهبه البنه محمد شاه وبعثه معـه الـى المكتـب للدراسـة،     ــوده
مدة قليلـة ولُقـب بالملـك حسـن      لم هذا الهندي الخط العربي واللّغة الفارسية فيــفتع
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، وتوصل أخيراً الى الحكم بما يطول ذكره مما لـيس محلـه هنـا، وتشـيع بعـد      يالبحر
 تملكه السلطة وسعى في نشر التشيع وتبليغ اإلسالم سعياً بليغاً.

وكــان أكثــر رجــال بالطــه وحكومتــه وأكثــر الشخصــيات الدينيــة لدولــة النظــام 
إليرانيون هم الذين يـديرون اُألمـور السياسـية والدينيـة     ن من اإليرانيين، وكان اوشاهي

في الدولة. و الملك شاه طاهر الهمداني الدكني سـافر علـى عهـد هـؤالء الـى الهنـد،       
وكان هذا من مؤيدي شاه إسماعيل الصفوي فخالفه وكاد أن يقتل على ذلك فتخفّى 

معظماً محترماً حتى  نوودخل الهند هارباً من الصفويين، وعاش في بالط النظام شاهي
 توصل الى الحكم بنفسه.

فقـد تربـى علـى يديـه      ؛في الهند خدمـة مهمـة  » شاه طاهر«وقد خدم هذا الرجل 
علماء كثيرون في مختلف الفنـون والفـروع اإلسـالمية، وكانـت حوزتـه العلميـة مـن        
إحدى كبريات الحوزات العلمية في الهند. وله خدمات قيمة بحيث ينبغي أن يكتـب  

ن ون هذا الرجل المجاهد وخدماته وجهاده كتاب مسـتقل مفصّـل. وللنظـام شـاهي    بشأ
 أن يكتب فيه كتاب كبير. إّال أيضاً تاريخ مفصّل ال يسعه 

 

 ...والملوك األودّیون: 
وعلى عهد السلطان حسين الصفوي هاجر السيد محمد أحد علماء نيشـابور الـى   

صـب الدولـة، واهتمـت الدولـة بهـم      هى، ودخـل أوالده فـي سـلك منا   لالهند وأقام بد
كثيراً، حتى أصبح أحد أحفاد السيد محمد باسم السيد برهـان الملـك حـاكم صـوب     

هى، واسـتمر أوالده  دلأود من بالد الهند، واستقل هذا هناك بعد مدة وقطع عالقاتـه بـ  
 ملوكاً بتلك الناحية.

مع كثير مـن نيشـابور   لى عهد هؤالء الملوك النيشابوريين جـــوهاجر الى الهند ع
وساير المدن الخراسانية وقطنـوا فـي لكهنـو، وكـان كـل أو       ×ومشهد اإلمام الرضا

رجال الدين والسياسة لهؤالء الملوك خراسانيين، منهم السادة النقوية النيشابورية. جلّ
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فـي ظـل   » عبقـات األنـوار  «وقد كان المرحوم ميرحامـد حسـين النيشـابورى صـاحب     
 ».تاريخ شاهية نيشابورية«فارسية في الهند منها كتاب ؤالء تواريخلههؤالء. وقد كتب

الـه  گهنا في مقاطعات وواليات الهنـد: بن  وحكمت طبقات أُخرى غير من ذكرنا
نجاب وغيرها، وسـعت كـل اُسـرة منهـا فـي سـبيل نشـر        بجرات، وبرار، وگو بيهار، و

د تاريخ طويل ينبغي أن تتفـرغ  اإلسالم و تبليغ التشيع الشيء الكثير. ولإلسالم في الهن
للعمل و التحقيق فيه لجنة من العلمـاء والبـاحثين. ومـن حسـن الحـظ تـوفّر المصـادر        

 الكثيرة من كتب المكتبات الهندية والباكستانية.

 

 اإلسالم في كشمیر
٧١٥اإلسالم لـم يكـن دخـل كشـمير حتـى عـام        كتب المؤرخون المسلمون أن 

» القولوندريين«كشمير رجل إيراني عليه بزّة الدراويش هذا العام دخل الهجري، وفي
دى ـبـ أي هذه المقاطعة فـي سـبيل نشـر اإلسـالم وتبليغـه. و     ـل فـي والعمـوأخذ بالسع

 الكشميريون والهنود عاطفة خاصّة وأخذوا يحيطون به ويحوطونه بهالة من الكرامة.

خـل الـى مدينـة    كان هذا الرجل يـدعى: شـاه ميـرزا، د   »: فرشته«وجاء في تاريخ 
على عهد سيه ديو حاكم كشمير، وتقبل على نفسه خدمـة هـذا الحـاكم    » رگسرى ن«

وتملـك   (راجه) وأخذ شاه ميرزا ينفذ الى قلب الحاكم شيئاً فشيئاً حتى توفي سيه ديو
الحكم بعده ابنه رنجن فجعل شاه ميرزا وزيراً مستشـاراً لديـه، وهكـذا اقتـدر الميـرزا      

 ستقالل بالسلطة ألنفسهم.االحتى ادعى أوالده 

وتوفّي رنجن بعد مدة وتملكت بعده زوجته، وخالفها شاه ميـرزا وأوالده، حتـى   
سـلمت علـى يديـه ودعـي سـلطان كشـمير وخُطـب        أتزوجها وقبلته زوجاً وحاكمـاً و 

 ».شمس الدين«باسمه وتلقّب بلقب 

رشاد الناس إليـه  ر هذا الرجل اإلسالم في الهند وسعى كثيراً في تبليغه وإـوقد نش
 وأسلم على يديه وبعده أكثر أهالي كشمير.
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وممن خدم اإلسالم في كشمير هو السيد ميرعلى الهمداني، وهو رجل كبير مـن  
مفاخر المسلمين، وقد تتلمذ لديه الـوف مـن الطلبـة أصـبح كـل واحـد مـنهم أُسـتاذاً         

وحينما تعبـر مواكـب    يدرس اآلخرين. و له اآلن في كشمير مزار محترم يزار ويكرم،
تنكّس أعالمها احتراماً لهذا السيد ناشـر اإلسـالم    هعلى مزار ×عزاء اإلمام الحسين

 والتشيع.

 

 اإلسالم في الصین
أن مــن  إّال بـالتحقيق متـى دخــل اإلسـالم الـى تخــوم أراضـي الصـين،        ىال يـدر 

بخـارى فـي   المسلّم المقطوع به أنّه دخل إليها على أيدي تجـار خـوارزم وسـمرقند و   
القرون اُألولى اإلسـالمية. وزاد تـردد اإليـرانيين الـى الصـين علـى عهـد خوارزمشـاه         
وخصوصاً عالء الدين محمد خوارزمشاه الذي استولى على تركستان. وسكن الصين 

يزخـان لمـا   گبعد حملة المغول وتسلّطهم على إيران جمع كثير من اإليرانيين، فإن جن
هبوا بأربــاب العلــوم والمعــارف وأصــحاب الحــرف هــدم مــدن خراســان أمــر أن يــذ

والصنائع الى الصين ومغولستان (منغوليا) كي يعلّم هؤالء أهل الصين مما يعرفون من 
الفنون في إيران، فعلّم اإليرانيون أهل الصين الصناعة والديانة، وهكذا تطرق اإلسالم 

نصـيحة. ويـدل علـى    الى الصين على أيدي اإليرانيين عن طريق الـوعظ واإلرشـاد وال  
 هذا أن جميع كتب اإلسالم في الصين إنّما كانت باللغة الفارسية فقط. 

 

 اإلسالم في جنوب شرق آسیا وأفریقیا الشرقیة
ووصل اإلسالم عن طريق الهند وموانئ الخليج الفارسـي وبحـر عمـان الـى دول     

التجـار   زر المحـيط الهنـدي. ولجمـع مـن    ــــ فريقيا الشـرقية وج إجنوب شرقي آسيا و
والبحارة اإليرانيين سهم كبير في وصول اإلسالم الى هذه المناطق. فقد كـان بعـد أن   
هجم المغول على إيران وأبادوا المدن العامرة لهـذه الـبالد أن هـاجر منهـا جمـع مـن       
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العلماء والتجار، فالذين كانوا في شرقي إيـران هـاجروا الـى الهنـد وتوابعهـا، والـذين       
يران ومركـز إيـران فـروا عـن طريـق البحـر الـى حيـث انتهـى بهـم           كانوا في جنوب إ

المسير، واضطر رجال الجنوب مـن إيـران والخلـيج وبحـر عمـان الـذين كانـت لهـم         
معرفة بالطرق البحرية الـى أن يختـاروا العـيش بـرؤوس أمـوالهم فـي إحـدى النقـاط         

يـرانيين المقيمـين   اإل نإالنائية، أو أن يفروا بفقرهم وفاقتهم الى دول جنـوب آسـيا. و  
بأفريقيا الشرقية وأندونيسيا أكثرهم من أهالي فارس شيراز والجنوب وعلـى أي حـال   
فقد انتشر اإلسالم على أيدي هؤالء المهاجرين من المدن البائدة، عن طريق الخطابـة  
والوعظ واإلرشاد، ولهؤالء آثار محفوظة في جنوب شرقي آسيا وأفريقيا الشرقية بعد 

 وسنين. وللتحقيق نحن بحاجة الى كتاب مستقل.مرور قرون 

 

 اإلسالم في المغرب وشمال أفریقیا
طـاحوا بنهضـتهم البطوليـة بـالبالط اُألمـوي، وحينمـا اسـتقر        أإن أهالي خراسـان  

      عـدداً   إّال العباسيون على أريكة الخالفة أبعدوا العـرب عـن مناصـب الحكومـة اللهـم
دولتهم الجديدة، وحيث كان ظهـور دعـوتهم   قليالً من الخواص أشركوهم في أُمور 

من خراسان وعلى أيدي الخراسانيين فقد أوكلوا الوالية في أكثـر الـبالد الـى رجـال     
 خراسان، وأمروهم في شرق العالم آنذاك وغربه.

وحينما رجع المأمون من خراسان الى العراق صاحبه جماعة من أشراف ورجال 
م فـي كثيـر مـن مـدن الـبالد. وكـان المغـرب        لـيهم الحكـ  إخراسان، فأوكل المأمون 

األقصى وشمال أفريقيا من المناطق التي يخافون منها على أنفسهم، إذ كانت حكومة 
األندلس بأيدي االُمويين فكانوا يتخوفون من الخطر اُألموي من تلك الناحية. ولذلك 

عـداء  أوا ر وأفريقيا من بين رجال خراسـان الـذين كـان   ـفقد كانوا يختارون حكام مص
شداء. وذلك منذ عهد المهدي العباسى فما بعد، وعلى هذا العهد لداء واألمية األاُ يـبن

رقي إيران فـي مصـر ومنـاطق أفريقيـا الشـمالية،      ـال شـفقد زاد نفوذ الخراسانيين ورج
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وأصبح حفظ الحدود والثغور اإلسالمية بتلك النواحي بأيدي الخراسانيين، وكان أمر 
بأيديهم. فسعت هذه اُألسر اإليرانية في المغرب األقصى وجزر البحر  الجهاد والصلح

األبيض المتوسط وآسيا الصغرى في سبيل تبليغ اإلسالم سعياً حثيثاً. ونحن اآلن نذكر 
حتى ظهـور الفـاطميين فـي مصـر      يالحكام من هؤالء من زمن المهدي العباس ءامأس

 وأفريقيا، وإليك أسماءهم:

 .يلنيشابورـ يحيى بن داود ا ١

 ـ مسلمة بن يحيى الخراساني. ٢

 بن محمد البلخي. ـ عباد ٣

 ـ سري بن حكم البلخي. ٤

 ـ محمد بن سرى البلخي. ٥

 ـ عبداهللا بن سري البلخي. ٦

 .يـ عبداهللا بن طاهر البوشنج ٧

 الهروي. يـ عمير البادغيس ٨

 .يـ إسحاق بن يحيى السمرقند ٩

 .يـ عبد الواحد البوشنج ١٠

 ـ عنبسة بن إسحاق الهروي. ١١

 ـ يزيد بن عبداهللا. ١٢

 ـ مزاحم بن خاقان. ١٣

 ـ أحمد بن مزاحم. ١٤

 ـ ارخوز بن اولغ. ١٥

 ـ أحمد بن طولون الفرغاني. ١٦

 ـ خمارويه بن أحمد الفرغاني. ١٧

 ـ جيش بن خمارويه الفرغاني. ١٨
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 ـ هارون بن خمارويه الفرغاني. ١٩

 .البلخي يـ عيسى النوشهر ٢٠

 ـ شيبان بن أحمد الفرغاني. ٢١

 .يالخلنج يـ محمد بن عل ٢٢

 ـ محمد بن طغبج الفرغاني. ٢٣

 بن أخشيد الفرغاني. ـ انوجور ٢٤

 ـ علي بن أخشيد الفرغاني. ٢٥

 ـ أحمد بن علي بن أخشيد. ٢٦

 ـ شعلة األخشيدي. ٢٧

 ـ حسن بن عبيداهللا األخشيدي. ٢٨

 .ـ فاتك األخشيدي أمير الشام ٢٩

 ـ حسين بن أحمد بن رستم. ٣٠

ئتي سـنة علـى مصـر    اهؤالء الثالثون كلّهم خراسانيون، وكانوا يحكمون طوال م
فريقيا والمغرب األقصى وسواحل البحر األبيض المتوسـط وسـائر األراضـي    إوشمال 

اإلسالمية في نواحي المغرب وسواحل المحيط األطلسي، وكان نشر الشريعة والدفاع 
وربـا  اإلسالم وثغور األراضي المفتوحة في بعض نـواحي األنـدلس واُ  عن حدود بالد 

  ؤالء الحكـام هـاجر مـن خراسـان وسـائر      ـد هـى عهـن، وعلـدي هؤالء الخراسانييـبأي
مدن إيران عشرات من الفقهاء والمجتهدين والمفسرين والمحدثين والقضاة واُألمراء 

ة وشيدوا هناك قواعد العقائد والمبـاني  ك المناطق الغربيـى تلـوالكتّاب والسياسيين ال
م كتـب العلـوم واألدب والتـاريخ اإلسـالمي لشـمال أفريقيـا       ـن سجلتهـة ممـاإلسالمي

 واألندلس في بطونها.
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وسنذكر هذه اُألمور بالتفصيل إن شاء اهللا عن المصـادر المعتبـرة المحفوظـة فـي     
تـاريخ  «، فـي كتـاب   مكتبات تونس ومراكش والتي جاءني الفهرس المخطوط عنهـا 

 . )١(»خراسان الكبير

 )٢(ردود الفعل

ن نكتشف مدى إخالص اإليرانيين لإلسالم فان لنا مقياسـاً حسـناً، هـو    أمن أجل 
أن نرى كيف كانت ردود الفعل عند اإليرانيين في الحركات التي ظهرت في أوائـل  

اإليرانيين أيدوا المخالفين  أنة اُألصول اإلسالمية؟ فهلمخالفالهجري منالقرن الثاني
 أم قاوموهم وثاروا عليهم؟

 :فالذي نراه في ذلك العصر من الحركات المخالفة لإلسالم ثالثاً

حركة الزنادقة التي ظهـرت فـي أوائـل القـرن الثـاني الهجـري، وكانـت         أُوالها:
وكانت تسعى جاهدة للتشكيك في تخالف أساس التوحيد وسائر اُألصول اإلسالمية، 

 أُصول العقائد اإلسالمية.

                                                           
 )  هذا آخر ما نقلناه عن مخطوطة الشيخ عزيز اهللا العطاردي حفظه اهللا ومصادر المقال هي ـ١(

 ملوك األرض واألنبياء ـ لحمزة األصفهاني. يـ سن١ 

 مل التواريخ ـ البن األثير الجزري.اـ ك ٢ 

 .ـ تاريخ فرشته ـ محمد قاسم فرشته االسترابادي ٣ 

 هرة في ملوك مصر والقاهرة ـ البن تغري بردي.اـ النجوم الز ٤ 

 الهمدني ـ مخطوط. يـ لقاسم عل ةنيشابوري ةـ شاهي ٥ 

  ـ والة مصر ـ للكندي. ٦ 
 ـ طبقات شاهجهاني ـ لمحمد صادق ـ مخطوط (المؤلّف). ٧  

شهيد العالمة الشيخ المطهري (أعلى اهللا مقامه الشريف) حيث ) هذا آخر ما عربته من الكتاب على عهد اُألستاذ ال٢(
عضاء (مجلس قيادة الثورة اإلسالمية) أاغتيل برصاص الغدر في ظالم الليل بعد خروجه من جلسة الشورى مع 

فإنا  ) هـ ١٣٩٩(المنعقدة في بيت اُألستاذ المهندس يداهللا سبحاني، ليلة األربعاء الخامس من شهر جمادى الثانية عام 
 (المعرب). باهللا العلي العظيم. إلّاهللا وإنا إليه راجعون، وال حول وال قوة 
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حركة القوميـة العربيـة التـي حركهـا اُألمويـون، والتـي سـحقت تحـت          وثانيتها:
إِن أَكْـرمكُم عنـد   {قدميها أهم اُألصول االجتماعية في اإلسالم، وهي قوله سبحانه 

أَتْقَاكُم ١(}اللَّه(. 

الفحشاء والمنكر والغناء واللهو والطّرب بين الناس، والتي قام بها إشاعة الثتها:وث
 اُألمويون أيضاً وتوسعت على عهد العباسيين كذلك.

هذه الحركات الثالث ترتبط باُألصول العقائدية واالجتماعية واألخالقية العملية 
 ر، فما كان دورهم؟في اإلسالم، وال شك أن كان لإليرانيين في هذه الحركات دو

يحوم المؤرخون االجتماعيون حول حركة الزندقة في القرن الثاني الهجري مـن  
 :  جوانب مختلفة

كلمـة   ومـاهي أُصـولها؟ فهـل أن    ،حـول كلمـة الزندقـة مـاهي     أوالًفهم يبحثون 
أصــلها شــيء آخــر؟ وعلــى الحــالين فمــن هــم   م أنأ؟ »زنــديك«معــرب » الزنــديق«

قصد بالزنادقـة اإليرانيـون البـاقون     الزنادقة؟ فهل أنالزنادقة هم أتباع ماني؟ أم كان ي
المقصود بهـا   م أنأية أو المانوية أو المزدكية؟ تعلى دينهم القديم سواء كان الزرادش

طبقة منكـري مـاوراء الطبيعـة الـذين كـانوا بـالطبع ينكـرون جميـع األديـان بمـا فيهـا            
 المانوية؟
وصفهم، بل حتى على من سبقكانت تطلق على جميع الكلمة به أنالمقطوعومن
من المسلمين المتجاهرين بالفسق والفجور المعلنين بهما الذين اليبـالون بمـا   مجموعة

والذين كانوا يسخرون أحيانـاً مـن المتـدينين وينثـرون أو ينظمـون      قيل فيهم وما يقال
 كالماً في ذلك كان يعد إهانةً للدين نفسه.

بينهم؟ فهل أنّهم عرفوا الكلمةهذهالعرب؟ ومتى ظهرتزندقة بينسابقة الفما هي
م كانوا يعرفونها حتى قبل ـن؟ أم أنّهـما اإليرانيييم وال سـد اختالطهم باالُمـالزندقة بع

 ظهور اإلسالم؟
                                                           

 .١٣الحجرات:  سورة )١(
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ئ هو ما كانت تستعمل فيه باد المعنى األصيل لهذه الكلمة ويعتقد المحققون أن
م استعملت بشأن المجوس، فالدهريين، ثم فـي كـلّ مرتـد عـن     وهي المانوية، ث األمر

 اإلسالم داخل فيه باالسم والرسم فحسب. ومـن حيـث القـدم  يقـال إن هـذه الكلمـة      
األعـالق  «و» المعارف البن قتيبـة «كانت موجودة قبل اإلسالم بين العرب ففى كتاب 

عناها عـن طريـق عـرب    قريشاً كانت قد عرفت هذه الكلمة وم أن»: النفيسة البن رسته
 الحيرة قبل اإلسالم.

وعلى أي حال، فهناك قائمة أسماء من القـرون اُألولـى اإلسـالمية بعضـها عربيـة      
تَّهم أصحابها بالزندقة، من قبيل:وأُخرى إيرانية، ي 

، ابـن منـاذر،   يأبوشاكر الديصاني، أبو نؤاس، أبو مسلم الخراساني، ابـن الراونـد  
وية، حماد بن زِبرقـان، حسـين   ان برد، حماد عجرد، حماد الرفشين، بشار بأالبرامكة، 

، صالح بن عبد القدوس، عبدالكريم يبن عبداهللا بن عبيد اهللا بن العباس، داود بن علا
بن خليل، عبداهللا بن معاويـة بـن عبـداهللا بـن      يعل بن أبي العوجاء، عبداهللا بن المقفَّع،ا

ة، يحيى بن زياد، يزيد بن الفـيض، يعقـوب   يونس بن أبي فرو، جعفر، مطيع بن أياس
، الوليد بن يزيد بن عبدالملك بن مروان بـن أبـي   يبن الفضل بن عبدالرحمان المطلبا

 العاص بن أُمية...

كـانوا ينكـرون    ـكعبد الكريم بـن أبـي العوجـاء       ـفبعض أصحاب هذه األسماء  
تـه  حسب أحادي ـهذا الرجل   ماوراء الطبيعة قطعاً، فال شك في أنث الشيعة في محاج
كان ينكر ماوراء المادة والطبيعة، فـال شـك    ـ ^مع األئمة األطهار وأصحاب األئمة

 في زندقة بعض هؤالء ولنا الشك القوى في زندقة آخرين منهم.

والقرائن تدلّنا على أن ظهور جماعة من الزنادقة بمعنى المانوية والثنوية القـائلين  
أصبح  ؛، أو بمعنى الدهريين ومنكري ماوراء المادة والطبيعةبوجود إلهين: نور وظلمة

عـداءهم بهـذه الحجـة    أمستمسكاً لرجال السياسة وبعض أصحاب النفوذكي يحطّموا 
الدينية، ولهذا فاليمكن االعتماد على زندقة جميع من اتُّهم بها، وال سيما ونحن نـرى  
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، وأن بيـنهم مـن هـو مـن شـيعة      بين المتهمين من يعرف بالبر والزهد والوفاء لإلسـالم 
أن يتَّهم هـؤالء بكـل شـيء مـن قبـل جهـاز        يعداء الخلفاء، ومن الطبيعأأهل البيت و

 الخالفة.
وبين هؤالء من اتُّهم بالزندقة الشتغاله بالعلوم العقليـة: فقـد قـال ابـن النـديم فـي       

» لحادوكان يرمى أبو زيد باإل: «يالفهرست في ترجمة أبي زيد أحمد بن سهل البلخ
 -بـا زيـد   أيعنـي   -هذا الرجل مظلوم «ثم يروى عن أحد أصدقائه أنّه كان يقول فيه: 

نشأنا معاً وإنّما أُتـي مـن المنطـق، وقـد قرأنـا       اوهو موحد، أنا أعرف به من غيري، وأنّ
 .)١(»اهللا المنطق وما اَلحدنا بحمد

فــي ترجمــة حميــد بــن ســعيد المعتزلــي  وفــي األغــاني ألبــي الفــرج اإلصــبهاني
كان حميد بن سعيد وجهـاً  «المعاصر البن أبي داود قاضى القضاة على عهد المعتصم 

من وجوه المعتزلة فخالف أحمد بن أبي داود في بعض مذهبه، فـأُغري المعتصـم بـه    
 .)٢(»بأنّه شعوبي زنديق

ان ذكر ابن مناذر في حلقـة يـونس فقـدح    ويروى عن رجل في ابن مناذر أنّه ك«
فيه أكثر أهل الحلقة حتى نسبوه الى الزندقة فلما صرت فـي السـقيفة التـي فـي مقـدم      

فإذا ابن مناذر قائم يصلى فرجعت حائط القبلة فدنوتالمسجد سمعت قراءة قريبة من
 إّال اه ل بما قلـتم وهـا هـو قـائم يصـلّي حيـث ال يـر       ـالقة للرجـع ة فقلت الـالى الحلق

 .)٣(»اهللا

الزندقة كانت تهمة ألصقها بـه   واتُهم أفشين بالزندقة، ويرى بعض المؤرخين أن
 نظراؤه السياسيون.

                                                           
 ط. مصر. ١٩٨) الفهرست: ١(
 .١٧: ١)  األغاني ٢(
 .٢٩: ١٧)  األغاني ٣(
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وعادى ابن المقفّع كلّ مـن الخليفـة العباسـي منصـور الـدوانيقي وحاكمـه علـى        
ي من الخليفة ثم اتّهموه خيراً قتله سفيان بأمر سرأالبصرة سفيان بن معاوية المهلبى، و

بالزندقة، وكان ابن المقفّع عالماً نقل كتب ماني وغيره الى العربية، ويبـدو مـن بعـض    
ما كتبه أنّه كان قد أخلص لإلسالم. ومن الواضح أن نقل كتـب مـاني الـى العربيـة أو     

كافيـاً علـى    حتى االشتراك والحضور فـي بعـض حلقـات المـانويين ال يصـبح دلـيالً       
 ة ابن المقفّع.زندق

علـيهم أيـام عـزتهم، فلمـا اَفلـت       ياألصمعي كان يمدح البرامكة ويثنـ  نإيقال: 
 هم بالزندقة.نجمة البرامكة هجاهم واتّ

العباسي بطل مكافحة الزندقة، فهو الذي قتـل عـدداً كبيـراً مـنهم      يويعتبر المهد
هم. وكان بشار بن برد فـي  مره في الرؤيا بقتلأوادعى أن جده العباس بن عبدالمطلب 

نـاهز الثمـانين لـم يكـن      وصديقاً له، ومع اشـتهاره بالزندقـة علـى عمـر     يبالط المهد
قاويـل شـاعره العزيـز، حتـى دخـل      أيتعرض له بسوء، بل كان يحاول تأويل  يالمهد

و هجاه في رباعية يخاطب بها بني أُمية، وحينئذ ثارت  يبشار في حريم سياسة المهد
 على زندقة ابن برد وأمر أن يجلد بالسياط فجلد حتى مات!غيرة المهدي 

واآلن لنــر مــا هــي ردود الفعــل لــدى اإليــرانيين المســلمين أمــام حركــة الزندقــة 
 والزنادقة؟

حركة الزندقة كانت تنسب الى عدد من اإليرانيين المتظاهرين  جابة نقول: إنلإل
رى أن اإليـرانيين  ـل نـ ـن اإليرانيين بـ ـبي حن ال نرى أنها تفشوـع ذلك فنــباإلسالم، وم

المسـلمين اإليـرانيين،    يمـ قاوموها أشد مقاومة، فـي نـاحيتين: كالميـة مـن قبـل متكلّ     
 وفقهية من قبل فقهاء المسلمين اإليرانيين أيضاً.
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فالعراق كما نعلم هو المركز األكبر لتجمع اإليرانيين المسلمين وفقهائهم، ونرى 
انـت ردود الفعـل عنـدهم علـى الزندقـة والزنادقـة أشـد مـن سـائر          فقهاء العراق ك أن

 .)١(الفقهاء

وأصـحابه، وكانـت    يفقد كان أبو حنيفة وأصحابه إيرانيين على خـالف الشـافع  
بشأن الزنادقة أقـل وطـأة مـن فتـوى األحنـاف، ففـى بـاب قبـول توبـة           يفتوى الشافع

تلف فيها الفقهاء، فمنهم من اليفرق بين المرتـد والزنـديق فـي قبـول     المرتد مسألة اخ
من هؤالء والفريق اآلخر يقول بعدم قبول توبة المرتد، وأبو حنيفة  يتوبتهما، والشافع

ن أصحاب أبي حنيفة كانوا يفتون بعدم قبـول توبـة   إ :من هؤالء في أحد قوليه. و قيل
ى شيخهم أبي حنيفة. وعرفت هذه الفتـوى  الزنادقة جازمين بذلك أقوى جزم من فتو

 ليهم.إأنّها رد فعل شديد من قبل اإليرانيين بالنسبة الى الزنادقة المنسوبين 

، أي التمييز العنصرى والمفاخرات القوميـة التـي كانـت ضـد     ا الحركة الثانيةمأ
 فقد وجدت هـذه التحريفـة علـى أيـدى العـرب، إذ كانـت       ؛أصل المساواة اإلسالمية

 سياسة االُمويين مبنية على أصل تقدم العرب على غيرهم في الدولة اإلسالمية!

وكان معاوية قد كتب الى عماله يأمرهم بأن يفضلوا العرب على غيرهم في كلّ 
شيء. فكانت هذه السياسة ضـربة قاضـية علـى الهيكـل اإلسـالمي، إذ أصـبحت هـي        

                                                           
)  نقصد بالفقهاء هنا فقهاء السنة. ولقد كان رد الفعل عند العلماء الشيعة اإليرانيين شديداً أيضاً، فالشيخ الطوسي ١(

المجلّد الثاني من كتاب عنون هذه المسألة في كتاب المرتد من ) هـ  ٤٦٠(محمد بن الحسن الخراساني المتوفّى 
الزنديق: هو الذي يظهر اإلسالم «وهو يفرق بين المرتد والزنديق ويقول في الفرق بينهما: » الخالف في الفقه«

وما أظهره من » ويبطن الكفر، فإذا تاب وقال تركت الزندقة، روى أصحابنا: أنّه التقبل توبته: ألنه دين مكتوم...
وأيضاً فإن مذهبه إظهار اإلسالم  -فإن قتله بالزندقة واجب بال خالف  - ط القتل عنه التوبة لم يدل دليل على اسقا

فإذا طالبته بالتوبة فقد طالبته بإظهار ما هو مظهر له، فكيف يكون إظهار دينه توبة له؟ والمرتد على ضربين: 
فأسلم  : كان كافراًواآلخروبته. ولد على فطرة اإلسالم من بين المسلمين، فمتى ارتد وجب قتله وال تقبل ت :أحدهما

 ).٤٣٤: ٢(الخالف » وجب قتله... إلّاثم ارتد: فهذا يستتاب، فإن تاب، و
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ت صغار، فان اُألمم لم تكن تتحمل أساس انقسام الدولة اإلسالمية الكبرى الى دويال
تفوق أُمة أُخرى وقيمومتها عليها. وكان اإليرانيـون قـد قبلـوا اإلسـالم دينـاً لهـم ولـم        

باإلضـافة   -ترحب باإلسالم  يكونوا يقبلون العرب أسياداً عليهم، بل إنّما كانت اُألمم
و بـذلك كـان دينـاً    لتَجرده من أي لون قومي أو صبغة عنصرية، فهـ  -الى سائر مزاياه 

يقبلـون سـيادة العـرب     -وهكذا سائر المسـلمين   -نسانياً عالمياً. ولم يكن اإليرانيون إ
 على أنفسهم أبداً.

إذ  ؛منطقيـاً  نسـانياً إوكان أول رد فعل أبـداه اإليرانيـون أمـام هـذه التمييـزات رداً      
 ل:إذ قا ’إنّهم دعوا العرب الى العمل بكتاب اهللا، وصدق رسول اهللا

 .)١(»ليضربنّكم واهللا على الدين عوداً كما ضربتموهم عليه بدءاً«
إن الدعوة التي قام بها اإليرانيون في صـدر اإلسـالم كانـت دعـوة الـى المسـاواة       

 تفضيل العجم على العرب كما يقال. ة الاإلسالمي
الظلـم والتمييـزات االُمويـة     كما أن ثورة أصحاب الرايات السود الخراسانية ضد

بدأت باسم اإلسالم والعدالة اإلسالمية ال باسم آخـر فـدعاة ونقبـاء العباسـيين الـذين      
دالـة  كانوا يـدعون النـاس سـراً كـانوا يـدعونهم الـى الرضـا مـن آل محمـد والـى الع          

اإلسالمية، والراية التي وصلت الى الخراسانيين من قبل صاحب الدعوة كانت سوداء 
 هللاأُِذَن لِلَّ ِذیَن یَُق اَتلُوَن ِب أَنَُّھْم ُظلُِم وا َوإِنَّ {  :قد كتب عليها هـذه اآليـة المباركـة   

ْصِرِھْم لََقِدیرٌ   .)٢(}َعلَى َن

  دون شـعار سـوى الشـعارات اإلسـالمية المقدسـة      وكانت الدعوة قد بـدأت مـن   
ومن دون أي اسم سوى عنوان أهل البيت وآل محمد والقرآن واإلسالم، وبـدون أن  

ة يـ يكون هناك تصريح باسم آل العباس أو حتى باسم أبي مسـلم الخراسـاني أو القوم  
                                                           

. بتحقيق المحدث ٤٩٩: ٢هـ  ٢٨٣ألبي إسحاق إبراهيم بن محمد الثقفي الكوفي المتوفى » الغارات«)  كتاب ١(
 األرموي.

 .٣٩الحج:  سورة) ٢(
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، ففـي أحـد   اإليرانية أو أي اسم آخر، ثم جعل أبو مسلم إماماً عليهم من قبل إبـراهيم 
ن أبـو   إولقائهم ب أسفار الدعاة العباسيين الى مكة بعنوان الحجمسـلم   براهيم اإلمـام عـي

  مأماماً ألهل خراسان مـن دون أن يعلـم مـن هـو؟ ومـن أيـن هـو؟ وهـل هـو عربـي           إ
 إيراني؟ ولكنه لظهوره في خراسان لُقِّب بالخراساني.

التقدم والموفقية التي حصلت أجل حاول بعض المؤرخين اإليرانيين أن يحسبوا 
لثورة أصحاب الرايات السود رهناً لشخصية أبي مسلم الخراساني. ونحن النشـك فـي   

د األرضية لـم يكـن هـو أبومسـلم      ّأن إّال أبا مسلم كان قائداً محنكاً الئقاً،  أنالذي مه
عن خدماته بل هو ما قلناه. ولهذا يروى أن أبا مسلم حينما عاتبه المنصور أخذ يتكلّم 

في سبيل استقرار الخالفة العباسية وحاول أن يهدئ المنصـور بتـذكيره بخدماتـه فـي     
مـاء الُجيبـت،   هذا السبيل. فأجابه المنصور: لو كان الداعي الى هذا األمـر أمـة مـن اإل   

ولو كنت أردت أن تدعو الناس أنت وحدك الى هذا األمر لما كان يجيبك إليه أحد! 
على أي حال، وليس أنّه حقيقة إّال المبالغة ن كان فيه شيءمنإذا والمنصور ه  وكالم
ه وهو في قمة انتصاراته ولم تقم لقتلـه أيـة   ـا فعله المنصور به إذ قتلـى هذا ممـأدل عل
 قائمة!

إن العباسيين إنّما أصـبحوا قـادة ثـورة اإليـرانيين بمـا كـانوا يؤججـون فـيهم مـن          
أُِذَن لِلَّ  ِذیَن یَُق  اَتلُوَن ِب  أَنَُّھْم { وا يتلــون آيــة األحاســيس اإلســالمية، وحينمــا كــان   

فيعددون مظالم بني أُمية كانوا يحدثونهم عن ظلمهم آلل محمد أكثر من  )١(}ُظلُِموا
 أن يذكّروهم بظلمهم لإليرانيين!

علـن أصـحاب الرايـات السـود ثـورتهم،      أويـوم عيـد الفطـر     هــ)  ١٢٩(وفي سنة 
علنوها ضمن خطبة صالة العيد، وقد صالها بهم رجل يدعى سليمان بن كثير وكـان  أ

 عربياً من دعاة بني العباس، وكان شعارهم يوم ذاك هذه اآلية الكريمة:

                                                           
)١ :٣٩)  سورة الحج. 
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َل لَِتَعاَرفُوا { ا َخلَْقَناُكم ِمن َذَكر َوأُنَثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوباً َوَقَباِئ أَیَُّھا النَّاُس إِنَّ
هـدافهم. ولوجـود   أفكانت هذه اآلية تبين شطراً من  )١(}أَْتَقاُكمْ  هللاَرَمُكْم ِعنَد إِنَّ أَكْ 
ة، يـ غيـر القبل المجتمعاتتعني ـالمفسرون  قال كما ـوكونها  هذه اآليةفي» شعوباً«كلمة

 ».شعوبيين«وا اإليرانيون الدعاة الى المساواة اإلسالمية ونبذ التمييزات، سم يسم

ئة، وكـان هـذا   ائة بالمان رد الفعل هذا لتلك التحريفة العربية كان رداً إسالمياً مإ
عالمة على عالقة اإليرانيين الصادقة باإلسالم ديناً وعقيدة، إذ لو لم يكونوا مخلصـين  
لإلســالم لكــان يكفــيهم أن يعتمــدوا علــى قــوميتهم وتــاريخهم كــالعرب،ولو كــانوا  

مـا تفخـر    ذا لكانوا يتقدمون في دعواهم على إخوانهم العـرب قطعـاً، إذ أن  يفعلون ه
به العنصرية اإليرانية أكثر من العرب قطعاً. ولكنهم لم يفعلوا هذا بـل إنّمـا لجـأوا مـن     

 ضيم القومية العربية الى ظل اإلسالم العادل ال الى أي شئ آخر.
ُألولى الصحيحة وأنّها وقعـت  حركة الشعوبية انحرفت عن مسيرتها ا وال ننكر أن

فيما كانت القومية العربية قد وقعت فيه من حبائل الشيطان أي في مجرى المفاخرات 
اُألخرى وال سيما العربية، بل العنصر اإل القومية و العنصرية، وأن فضل العناصريراني ي

 تجاوزت أحياناً هذه الحدود العنصرية الى حد الزندقة واإللحاد.

حتى انفصلت عنها عامة المسلمين اإليرانيين المرحلةهذهالشعوبيةأن بلغتما لكن
بما فيهم بعض العلماء المتقين وحكمت عليها باالنحراف واستنكرتها، وهذا يعني أننا 

، بـرد  ـ    التي بـدأت غيـر منحرفـة     ـن أمام هذه االنحرافة منهم  ـنواجه هنا من اإليرانيي
ه التحريفة عن اإلسالم. ولقـد كـان هـذا الـرد العنيـف هـو       رأ من هذـيتب يـسالمإفعل 

ي هزيمة هذه الحركة الشعوبية، ولو كان اإليرانيون يحافظون على المسـيرة  ـالسبب ف
العالم  يالصحيحة لهذه الحركة لكانوا يخدمون بدعوتهم تلك أنفسهم خاصة ومسلم

 عامة.

                                                           
 .١٣)  سورة الحجرات: ١(
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لشـعوبية و رآهـا خطـراً    وقد تأسف بعض اإليرانيين من هذه التحريفة في دعـوة ا 
على اإلسالم حتى أنّه برغم قوميته اإليرانية أخذ يتعصب للعرب كرد فعـل للتحريفـة!   

 وهذا من عجائب التاريخ ومن عالئم تأثرهم العميق باإلسالم.
مـن أكـابر علمـاء إيـران ومـن      » الكشـاف «فلقد كان الزمخشري صاحب كتـاب  
لجواره بيت » جاراهللا«بخراسان، وإنّما لُقّب نوادر األيام، وكان أصله من أهل خوارزم 

 بخطبة يقول فيها:» المفصّل في الصرف والنحو«اهللا الحرام، ونراه يبدأ كتابه 
مــن علمــاء العربيـة، وجبلنــي علــى الغضــب للعــرب   ياهللا أحمـد علــى أن جعلنــ «

نضـوي إلـى لفيــف   أنصـارهم وامتـاز، و  أأن اتفـرد عـن صــميم    يوالعصـبية، و أبـى لـ   
الرشـق بألسـنة    إّال مـن مـذهبهم الـذي لـم يجـد علـيهم        يبية) وأنحاز، وعصمن(الشعو

 ».الالعنين، والمشق بألسنة الطاعنين
علم من العبارة األخيرة أنين   ويالشعوبية كانت قد أصبحت مردودة بنظر اإليـراني

 ن لم يكن يحصل داعيها على شيء سوى اللعن والمالم!إأنفسهم الى درجة 
» يتيمة الدهر في محاسن اُدباء أهـل العصـر  «صاحب كتاب  يلنيسابوروالثعالبي ا

، الـذي كـان مـن أكـابر مفـاخر العلمـاء المسـلمين اإليـرانيين،         )هجرية ٤٢٩(المتوفّى 
صـدار  يكـرس قلمـه إل  » سر األدب في مجـارى كـالم العـرب   «نجده في مقدمة كتابه 

عن تقـدم العـرب علـى غيـرهم     الشعار والهتاف لحماية العرب ضد الشعوبية، ويتكلّم 
فان من أحـب  «والرسول يقول:  كعربي متعصب تماماً، فهو بعد الحمد والثناء على اهللا

، ومـن أحـب الرسـول أحـب العـرب،      ’اهللا تعالى أحب رسوله محمداً المصـطفى 
ومن أحب العرب أحب اللّغة العربية التي نزل بها أفضل الكتـب علـى أفضـل العجـم     

ليها، ومـن هـداه   إن أحب اللّغة العربية عني بها و ثابر عليها، وصرف همه والعرب، وم
 يمـان وآتـاه قـوة بصـيرة وحسـن سـريرة فيـه اعتقـد أن        اهللا لإلسالم وشرح صـدره لإل 

خير الرسل، واإلسالم خير الملل والعرب خير اُألمم، و العربية اهللا عليهمحمداً صلوات
 .)١(»خير اللغات و األلسنة

                                                           
 . هـ ١٢٧٢ط طهران  ١ب في مجاري كالم العرب للثعالبي النيسابوري: داأل )  سر١(
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إذ ال  ؛في تقديم العرب على غيرهم في اإلسـالم نظـرة خاطئـة    ينظرة الثعالب نإو
مالزمة بين اإليمان باإلسالم ديناً و بين تقديم و تفضيل العرب قومياً، بل العكس هـو  

إليمـان باإلسـالم، فالمالزمـة الصـحيحة هـي بـين       ن هذه الفكرة تنافي اأالصحيح، إذ 
اإليمان باإلسالم و اإليمان بعدم تقـدم أي قـوم علـى أي قـوم آخـرين مهمـا وكيفمـا        

ـ    {ما بـالعلم لقولـه سـبحانه:    أالفضل بحكم القرآن  فان ؛كانوا ين ذهـلْ يسـتَوِي الّ
ونلَمعالَ ي ينالَّذو ونلَمع{أو بالتقوى لقوله سبحانه:  )١(}ي   نـدع كُممأَكْـر اِهللاإِن 

فَضَّلَ اللّه الْمـجاهدين {هللا لقوله سبحانه: اأو بالجهاد والعمل في سبيل  )٢(}أَتْقَاكُم
والحب للعربية ليس فرعاً لحـب العـرب علـى     .)٤()٣(}◌  علَى الْقَاعدين أَجراً  عظيما

بـل هـو فـي العالقـة بـالقرآن الكـريم والرسـول         ؛رغم دعوى الثعالبي وصغراه وكبراه
 لعظيم...ولكن هذه المبالغة الثعالبية إنّما هي ردة فعل المبالغة الشعوبية.ا

وأبو عبيدة معمر بن المثنى المتكلم المعروف في القرن الثـاني الهجـري، إيرانـي    
 ».مقاتل فرسان العرب«يتعصّب للعرب وينتقص العجم، وله كتاب يدعى 

ويعارضه على بن الحسـين المسـعودي المـؤرخ العربـي الشـهير صـاحب كتـاب        
فـاد عبـداهللا بـن    حأمـن  » التنبيـه واإلشـراف  «وكتاب » مروج الذهب ومعادن الجوهر«

 )هــ  ٤٣٦(مسعود الصحابي الجليل، والمتوفّى في أوائل القرن الخـامس أي فـي سـنة    
» التنبيه واإلشراف«ويقول في كتابه » مقاتل فرسان العجم«يعارض أبا عبيدة في كتابه 

وقد أتينا على خبره وسبب مقتل غيـره مـن فرسـان الفـرس     «... في ذكر ملوك ساسان:
جمع على تقدمه وفضله وشـجاعته  أمن الملوك وغيرهم، ممن تهمطبقاعلىوشجعانهم

                                                           
 .٩: الزمر سورة ) ١(
 .١٣سورة الحجرات: )  ٢(
 .٩٥سورة النساء: )  ٣(
 هـ . ١٢٧٢ط طهران  ١بي النيسابوري: الرب في مجاري كالم العرب للثعال)  سرا٤(
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ومقاماته المشهورة وأيامه المذكورة، في كتاب لنـا ترجمنـاه بكتـاب (مقاتـل فرسـان      
 .)١(عبيدة معمر بن المثنى في (مقاتل فرسان العرب)أبيمعارضةلكتاب» العجم

فالمسعودي العربي يرى أن أبا عبيـدة لـم ينصـف العجـم ولـذلك يـرده بكتـاب!        
 وهذا أيضاً من عجائب اإلسالم.

ولـيس هــدفنا هنـا التحقيــق الكامــل فـي ماهيــة الشـعوبية وردود الفعــل الموافقــة     
 نإوالمخالفة التي ظهرت وانقرضت، فلهذا العمل فرص أُخرى. بل نهدف أن نقـول:  

نهضة نظيفة ورد فعل جميل من اإليـرانيين أمـام التمييـزات     -ابتداء  -الشعوبية كانت 
قليــة إيرانيــة أالعنصــرية العربيــة، فلمــا انحرفــت هــي عــن مســيرتها األصــلية بأقاويــل  

واصطبغت هي بصبغة قومية إيرانية بـل تلونـت أحيانـاً بصـبغة الزندقـة ولـون اإللحـاد        
كار من قبـل عامـة اإليـرانيين وعلمـائهم     عوضاً عن اإلسالم، حكم عليها بالرد واالستن

ن كان االستعمار الكـافر اليـوم يحـاول    إالمتقين وقد انقرضت منذ ألف سنة مضت! و
 إحياء هذا الميت! ولكنّه لن يوفّق إن شاء اهللا!

المنحرفة ضد اإلسالم في الصدر األول، التي قاومها اإليرانيون  ثالثة الحركاتو
هي حركة إشـاعة الفحشـاء والمنكـر والغنـاء      ؛سالمية اُألخرىأكثر من سائر اُألمم اإل

 والبغي.
وقد كان للغناء والموسيقى في إيران سابقة عهد طويـل، وكـان لإليـرانيين أنـس     

إن «يقـول:  » تـاريخ إيـران  «شديد باللهو والطرب. فقد كتب مشـير الدولـة فـي كتابـه     
ونقـل الـدكتور   » ومطربـة...  بهرام غور جاء من الهند باثني عشر ألـف مغنيـة وراقصـة   

عن تاريخ حمزة اإلصـفهاني: أن بهـرام غـور كـان قـد      » فجر اإلسالم«أحمد أمين في 
أمر الناس أن يعملوا نصف النهار ويقضـوا النصـف اآلخـر فـي العـيش والطـرب وأن       
  يشربوا الخمور ويعزفوا أنغام أصوات الموسيقى! ولهذا فقد عال مقام المغنّين. فقد مـر

؟ فقالوا: طلبنـاه فلـم   يلهم، فسألهم: أين المغنّ يماعة يتعاطون الخمرة وال مغنّيوماً بج
                                                           

 . هـ ١٣٨٨ط بيروت  ٩٠ -٨٩)  التنبيه واإلشراف للمسعودي: ١(
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الهند وطلب منه المغنّين، فجاءه اثنـا عشـر ألـف     نجده لغالئهم. فكتب بهرام الى ملك
 مغن ومطرب وراقص، ففرقهم بهرام في بلدان إيران!...

البسـيطة السـاذجة،   على صوره  إّال ولم يكن يتعرف العرب من الغناء والموسيقى 
هم العجم انتشر فيهم الغناء واللهو بصورة سـريعة، حتـى   انخوإولكنهم بعد اختالطهم ب

أن الحجاز تقدمت في كثرة تعاطيـه علـى العـراق والشـام، حتـى أصـبح الحجـاز فـي         
النصف الثاني من القرن األول الهجـري مركـز الفقـه والحـديث واللهـو والموسـيقى!       

والحكام وأصحاب النفوذ االُمـويين كـانو يشـيعون الفاحشـة هـذه       االُمراء  وذلك ألن
مخالفـة شـديدة انعكسـت آثارهـا فـي       ^بشكل فاضح! وخالفهم أئمة أهـل البيـت  

 آثارهم من الحديث والفقه!

وأردنا أن ندرس الموضـوع فـي مسـتوى عامـة     ^ وإذا تجاوزنا األئمة األطهار
ين الناس، رأينا أنين مع ما كان أل عامة المسلمين اإليرانيسالفهم مـن  والعلماء اإليراني

السوابق في تعاطي الغناء والطرب قد قاوموا انتشار هذه االنحرافة وخالفوها أكثر مـن  
 عامة العرب والعلماء العرب!

وهو عربي في  ـفقد كتبوا بشأن مالك بن أنس اإلمام المعروف لمذهب المالكية  
 يالمغنّ نإيا بني! «ه وقالت: مغناء والطرب فمنعته اُأنّه أراد أن يشتغل بال ـحسبه ونسبه  

إذا كان قبيح الوجه لم يلتفت الى غنائه! فدع الغناء واطلب الفقه، فإنّه اليضر معه قبح 
 .)١(»فتركت المغنين واتبعت الفقهاء، فبلغ اهللا بي ماترى«يقول مالك:» الوجه

الغنـاء والمنـادرة،    بفنّـي الحجـاز كـان غنيـاً     والحق أن«وكتب أحمد أمين يقول: 
كمـا كـان غنيــاً بالفقـه والحــديث، وكـان أكثــر المغنّـين فــي قصـور أُمــراء بنـي أُميــة        

اً أن يكثـر الفقـه والحـديث    يبـ وخلفائهم ممن تخرجوا في مدرسة الحجاز. وليس عج
اً أن يبزّ الحجاز العراق والشام في الغناء ومـا إليـه،   بفي الحجاز، لما بينّا، إنّما كان عجي

قرب الى الذهن أن يكون العراق وارث المدنيات المتتابعـة، أو الشـام وقـد    أفقد كان 
                                                           

 .٢٠١)  بالفارسية (تاريخ إيران) لمشير الدولة: ١(
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تحضّر بحضارة الرومانيين، أسبق من الحجاز في اجادة الغناء ومـا يحـيط بـه مـن لهـو      
ذا قورن بالعراق أو الشام كان قرب الى البداوة، وهو إأ ـكما قدمنا  ـومجون والحجاز  

حتى لقد كان فقهاء الحجاز أوسع صدراً و «ثم قال: » فقيراً مجدباً، فما السر في ذلك؟
  مـا ألهـل العـراق     أكثر تسامحاً في الغناء والمجون من أهل العراق. وقد رأينـا قـبالً أن

 .)١(»من تشدد في الدين كان وليد الفرس
اإليرانيين كانوا أهل غناء وطرب ولهم في الموسـيقى   ي يدعو للتأمل هو أنوالذ

أن يكونوا هـم الـذين يحـاولون تأويـل حرمـة       يسابقة عهد طويل، والحال هذا يقتض
ـ وثان .أوالًهـذا   ؛الغناء أو أن يتسامحوا في ذلـك  فـي   الغنـاء واللهـو إنّمـا انتشـرا     نإ :اًي

نيين، فاكثر المغنين المعروفين لذلك العهد كانوا من المغنين اإليرا ييدأالحجاز على 
اإليرانيين كانوا أورع من غيرهم عـن الطـرب مـا عـدا      ، ومع ذلك نرى أن)٢(اإليرانيين

 هؤالء المطربين المأجورين!
جـواء غيـر   فقـد كـان لأل   إّال ، وإذّاكجواء الدينيـة للكوفـة   ا يتبع األكان هذ طبعاً 

 الدينية كبالط هارون الرشيد والبرامكة شأن آخر.
 

 تبلیغ اإلسالم ونشره
مسألة مهمـة وجـديرة    يالم في العالم وعلله وكيفياته، لهــار اإلســإن مسألة انتش

ته للمنطق ومواكبتـه لسـنن الحيـاة    فطرية هذا الدين ومطابق باالهتمام. ومن البدهي أن
 كانت عوامل أساسية في انتشار اإلسالم.

                                                           
 .١٧٧)  فجر اإلسالم: ١(
)  يعلم هذا بمراجعة موسوعة (األغاني) ألبي الفرج اإلصبهاني، وللمثال نأتي بأسماء بعض مشاهيرهم: ابن مزن ٢(

) ١٣٧: ٥غاني) وداود بن سلم (األ١١٩: ٢منبه الشامي (األغانيي )، وحنين الحجازي، وأب١٥٧: ١المدني (األغاني
 وإسحاق الموصلي وابنه إبراهيم.

بن اهللا ) وعبيد ١٥٧: ١ومن الفقهاء والمحدثين بالحجاز المتعاطين له: عبداهللا بن المبارك، وابن جريج (األغاني 
) وعبيداهللا بن عمر العمري، وسعيد بن المسيب أيضاً من الفقهاء ٩٦: ٨عبداهللا بن عتبة أحد الفقهاء السبعة (األغاني

). وسعيد بن المسيب وعبداهللا بن المبارك ينكران على أهل العراق تشددهم في الغناء ١٢١: ١٧السبعة (األغاني 
 ).١٧:١٢١و ١٥٧: ١وتجويزهم للحداء والرجز (األغاني 
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المبشرون المسيحيون بحروب صدر اإلسالم فيعلنـون أن عامـل التوسـع     ثويتشب
كراه! ونحن نعلم أن لو لـم يكـن فـي جـوهر دعـوة دينيـة       جبار واإلفي اإلسالم هو اإل

حسـاس  ادرة على خلق اإليمـان واإل القدرة على االقناع فمن المحال أن تكون القوة ق
لم يتعهـد   يسالم دين اجتماع. أجل لقد وقعت حروب في صدر اإلسالم، فاإليالدين

، ولذلك فهو يـرى  يبسعادة الفرد فقط بل تعهد بسعادة الدنيا واآلخرة للمجتمع البشر
ن شعار خاطىء، و لهـذا فقـد قـرر الجهـاد. ولكـ     » ما لقيصر لقيصر وما هللا هللا«أن شعار 

ينبغى لنا أن نرى ما هو هدف اإلسالم من الجهاد؟ ومن كان يحـارب المسـلمون فـي    
 سقطت؟أدت أو ن تلك الحروب من أطلقت؟ ومن قيإصدر اإلسالم؟ و

والى أين تقدم المجاهدون بجهادهم؟ وما هـي تلـك المنـاطق التـي لـم يوجـف       
تحصـل فيهـا    عليها بخيل وال ركـاب وال حـراب؟ فمـا أكثـر تلـك المنـاطق التـي لـم        

ن أكثر البالد اإلسالمية والتي يعيش فيها المسلمون بأقلية لم تطأهـا أقـدام   أالحرب، و
 جنود اإلسالم.

انتشار اإلسالم تحقق بصورة طبيعية وعادية. وقد شرحنا في القسـم األول مـن    نإ
عـد  اإليرانيين تقبلوا الدخول في اإلسالم بصورة تدريجية وال سيما ب نأالكتاب كيف 

الزرادشتية إنّما انكسرت وانهزمت أمـام   نأفول سيادة العرب. السياسية على إيران، وُأ
يـة  أاإلسالم في قرون كان اإليرانيون قد استعادوا استقاللهم السياسي، فلم تكن هناك 

 قوة قادرة على قسر اإليرانيين بترك دينهم السابق.

سالمية عن المسيحية والمانوية وسائر التي تميز انتشار الدعوة اإلوالمسألة المهمة
ة ـم عامـ ـالذي قام بتبليغ اإلسالم هـ  اً انتشار سريع، هي أنـالدعوات التي كان لها أيض

س جهازاً خاصاً للدعاية، فعموم المسلمين بتأثير من البواعث الوجدانية ـالمسلمين ولي
 علـيهم مـن قبـل    قاموا بنشر اإلسالم وتبليغه، مـن دون أن يكـون ذلـك تكليفـاً محـوالً     

أو غير ذلك. وهذا هو الذي يمنح اإلسالم ميزة خاصة فائقة، حتى اليبقـى  جهاز دينى
 نظير له في هذه الناحية.



 وإيران عطاء وامتنان اإلسالم                            ٣٦٤ -    

نستطيع هنا أن نعد األراضي اإلسالمية واحدة واحدة فنبحث في كيفيـة   ونحن ال
وهو يحتاج ، أوالًهذا العمل خارج عن أهداف الكتاب  نإعوامل نشر اإلسالم فيها، ف

الى فرصة للتتبع األكثر. بـل نحـن هنـا نـدرس فـي دور اإليـرانيين فـي تبيلـغ اإلسـالم          
 ونشره، وهو دور كبير يصلح ألن يكون نموذجاً جيداً لنشر اإلسالم في العالم.

ئة مليــون احصــائيات األخيــرة الــى تســعميقــرب عــدد المســلمين اليــوم طبقــاً لإل
وهـؤالء الـذين هـم اآلن     )٢(ويقرب عدد اإليرانيين الى خمسة وعشرين مليونا )١(مسلم

لهم األثر األكبر في إسالم أكثر من نصف مسلمى العالم، وال  )٣(أقل من ثالثين مليوناً
 سالمهم دعوة المسلمين اإليرانيين.إأقل من أن تكون إحدى مقدمات ومبادئ 

فاليوم يعيش أكثر من نصف مسـلمى العـالم فـي الهنـد وباكسـتان وأندونيسـيا، و       
سـالم هـذه   إأهالى هذه البالد النائية؟ وهل لإليرانيين نصيب فـي  سلم أنتساءل: كيف 

 المناطق؟ولنبدأ من أندونيسيا:
وقد «يقول: » الدين في أندونيسيا«كتب صاحب كتاب نهضة أندونيسيا في فصل 

تحقق نفوذ اإلسالم الى أندونيسيا بنفس الطريقـة التـي بيناهـا لسـائر األديـان (البوذيـة       
ل مرة على يـد تـاجرين عـربيين مـن      والهندوكية) غير أنانتشار اإلسالم قد تحقق ألو

ردوي، اللذين كانا من التجـار  گعنصر إيراني باسم عبداهللا العريف وبرهان الدين الشا
المقيمين بكجرات في الجنوب الغربي من الهند، فهذان التاجران اللذان كانا يتـرددان  

اإلسـالم وثقافتـه العاليـة فـي منطقـة      هما اللذان نشـرا معـارف    الى جنوب شرقى آسيا
 .)٤(»عملهما

إن السعي العلني للمسلمين في سوماطرة والذي كان قد سرى الى «وكتب يقول: 
ى اختالف شديد بين الناس المسـلمين والحكومـة الدينيـة    ـال دىأتان ـاوة وكاليمنـج

                                                           
 .)المعرب( ـ بلغ بهذا العدد الى المليار والنصف من النفوس )  واإلحصائية األخيرة ت١(
 .)المعرب( ـ )  واإلحصائيات األخيرة تبلغ بهذا العدد إلى أكثر من خمسة وسبعين مليوناً ٢(
 .)المعرب( ـ أكثر من سبعين مليوناً بقليل )  بل اليوم هم ٣(
 .٣٠)  بالفارسية: رستاخيز أندونيسيا: ٤(
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وأدت هـذه االختالفـات    ،)١(عشر والرابـع عشـر الميالديـين   البوذية في القرنين الثالث 
وعرفت أندونيسيا مركـزاً لتبليـغ اإلسـالم    » اهيتبوجمو«مبراطورية إأخيراً الى سقوط 

زمان. وكـان هـذا مـن أثـر اُألصـول األخالقيـة       في جنوب شرقى آسيا لمدة قرن من ال
ة والمسـاواة وسـائر   خـو والروحية اإلسالمية المبنية على المحبة واألمانة والعدالـة واالُ 

الملكات الفاضلة، وكانت هذه الخصائص مالئمة لطبيعة النـاس المحليـين وعـاداتهم    
أن كـانوا أتبـاع   القديمة، فكان أن استقبلوا هذا الدين الجديد برحابـة صـدورهم بعـد    

ثر تقدم اإلسالم تقهقـرت المـذاهب والمعـارف البرهميـة     أعوام! وعلى مئات األ بوذا
جــاوه، وهنــا امتزجــت العقائــد  يريــاف فــي شــرقالــى المنــاطق الجبليــة والقــرى واأل

اإلسـالم كـان فـي تقـدم      أن إّال والتقاليد البوذية بعقائد وتقاليد أهالي هـذه األمـاكن،   
 .)٢(ويحتوي سائر المذاهب المحلية ويجعلها تحت نفوذه إّال في مكان دائم ال يعرض

الدكتور سوكارنو كان يقول فـي خطابـه: إن الشـرف     نإ«وكتب المؤلف يقول: 
ا اإلسـالم هديـة لشـعب    ـاء بهـ ـي جـ ـال التـ ـي الخصـ ـوالصدق والمساواة واألمانة... ه

 .)٣(»سياأندوني
بقلم جمع مـن علمـاء مختلـف الـدول     » اإلسالم صراط مستقيم«وجاء في كتاب 

رات گحسـين جاجـاونين   -بقلـم ب.ا  » اإلسـالم فـي أندونيسـيا   «اإلسالمية مقال بعنوان 
 أُستاذ العلوم اإلسالمية بكلية اآلداب في أندونيسيا، يقول:

موجود بأيدينا يذكر فيه انتشار اإلسالم في أندونيسيا هـي   يد تاريخقدم سنأن إ«
للهجرة،  ٦٩٢أثناء رجوعه في عام  ـولوتوقف  پ الخواطر والذكريات السفرية لماركو

االرك (شـمال  پـ فـي نـواحي    ـيطاليـا    إفـي  » فينيسـيا «الصينى الـى  » قوبالى«من بالط 
لمنـاطق قـداعتنقوا اإلسـالم تـأثراً     تلـك ا  يسواحل سوماطرة فشاهد أن كثيراً من أهـال 

 »...ساراسين«ليهم من إبدعوة التجار القادمين 
                                                           

 أندونيسيا من القرن السابع الى القرن الرابع عشر الميالدي بوذيين والحكومة بوذية. في )  كان أكثر١(
 .٣٢ - ٣١بالفارسية:  - )  رستاخير أندونيسيا ٢(
 .٢٨)  بالفارسية: رستاخيز أندونيسيا: ٣(
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في طريقه الـى الصـين   ) هـ  ٧٧٩(والرحالة المراكشي الشهير ابن بطوطة المتوفّى 
الملك ظهير ابن الملك صالح... فيقول:  إذّاكوكان ملكهم » سوماطرة«زار  )٧٤٦(عام 

قـرن مـن    إذّاكن اإلسالمي رسمياً فـي تلـك الـديار    وكان يمضى على استقرار الدي«..
وكتب في كتابـه أحاديـث عـن تواضـع وزهـد وديانـة هـذا السـلطان         » الزمان تقريباً...

ب مجالس للبحـث والجـدل فـي المواضـيع الدينيـة وقـراءة       رتّ ، وأنّه كان قديالشافع
اً علـى  القرآن بمحضر العلمـاء و المتكلمـين، وأنّـه كـان يـذهب لصـالة الجمعـة مشـي        

 »األرض حافياً، وأنّه كان يجاهد الكفّار في حوزته أحياناً...
تسعة المعروفين بالمقدسين التسعة الذين قاموا رجال الثم يتكلّم في مقاله بشأن ال

كـان  » سـه سـيتى جنـار   «أحـدهم باسـم    نإبنشر اإلسالم في ربوع أندونيسيا، ويقـول:  
 الطّعن من قبل اآلخرين، ثم يقول: يحمل عقائد تشبه عقائد الحالّج، فكان مورد

أن هـذا اليصـبح دلـيالً     إّال كانت تشبه عقائد الحالّج تماماً،  ين عقائد سه سيتإ«
إّال اإلسالم قدم الى أندونيسيا مـن طريـق إيـران فقـط،      على أن أن    مـن المسـلّم بـه أن 

ويمكـن تأييـد    اإلسالم قدم من إيران الى الهند الغربية ثم الى سوماطرة ثم الى جـاوة 
من قبيل أن الشيعة يجلسون للعزاء في اليوم العاشر مـن   ؛المدعى هذا بمؤيدات كثيرة

، وفي أندونيسيا أيضاً يقـدم بعضـهم الـى بعـض      ×يالمحرم لشهادة الحسين بن عل
هـي مصـحفة   » سـورا «االسم الذي نرجح أن تكون » بوبود سورا«طعاماً مطبوخاً باسم 

مكــان وباإل» ســورا«مون المحــرم فــي جــاوه بهــذا االســم كمــا يســ» عاشــوراء«كلمــة 
الواقعـة فـي شـمال سـوماطرة، وهـم يسـمون       » أتجه«مشاهدة النفوذ الشيعى في ناحية 

أندونيسـيا   ين يستدل به على تلقّـ أا يمكن ومم». شهر الحسن والحسين«شهر المحرم 
صـوات  روف واألاء حين تعليم كيفيـة قـراءة الحـ   القر أن اإلسالم عن طريق إيران هو

العربية الصحيحة يستعملون المصطلحات الفارسية ال العربية...وهناك عالمات أُخـرى  
 .)١(»المطالعات المختلفة لآلثار األندونيسية يمن آثار الثقافة الفارسية في مطاو

                                                           
 .٤٦٧ـ  ٤٦٦)  بالفارسية، إسالم صراط مستقيم: ١(
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ندونيسية، الذي اشـترك  األ يوالبروفيسور إسماعيل يعقوب رئيس جامعة سورابا
ل ـأو أوائـ  )١٣٨٨(في األيام األخيرة من عـام   +للشيخ الطوسي يلففي المؤتمر األ

دور العلماء اإليـرانيين فـي الثقافـة والمعـارف اإلسـالمية      «، في حديثه بعنوان )١٣٨٩(
 وأنا حاضر: -قال » التراث العلمي للعالمو

يران إي والــذى يعــرف اليــوم بــإن اســم فــارس الــذي جــاء فــي الحــديث النبــو«
الدين اإلسـالمي دخـل الـى     نأفنحن نعلم  ؛أندونيسيا بشهرة تامة يمعروف بين مسلم

أندونيسيا على لسان المبلغين بـه القـادمين الـى أندونيسـيا مـن خارجهـا وال سـيما مـن         
اإلسالم في جميع ربوعها، حتى أصبحت  اورإيران، فقد قدم هؤالء الى أندونيسيا ونش

 .  )١(»ئة وعشرة ماليين من الناس تسعون مليوناً منهم مسلموناوم تشتمل على مالي
المسـلمين اإليـرانيين    يولقد كان انتشار اإلسالم في الهند وباكستان رهين مسـاع 

لعالمـة عزيـز اهللا   الى حد كبيـر. وقـد نقلنـا قبـل هـذا مقـاالً عـن هـذا البحـث للشـيخ ا          
مكان التوصل ممـا بحـث فيـه الـى     وباإل» النشاط اإلسالمي اإليراني«العطاردى بعنوان 

ثر المسلمين اإليرانيين في انتشار اإلسالم فـي الهنـد وباكسـتان، وكانـت     أمعرفة مدى 
 من المتصوفة اإليرانيين أو غير اإليرانيين. يأكثر هذه المساع

اُألستاذ المساعد ورئيس دائرة التاريخ اإلسـالمي   يلصديقواُألستاذ مظهر الدين ا
الثقافـة اإلسـالمية فـي الهنـد     «بعنـوان   لـة لجامعة السند في حيدرآباد باكستان، في مقا

 كتب يقول:» اإلسالم صراط مستقيم«من كتاب » وباكستان
كانت للعرب عالقات تجارية بالهند الجنوبية من قبل ظهور اإلسالم، واستمرت «

مـع التبليـغ باإلسـالم.     ’ه العالقات التجارية عن طريق البحر بعد ظهور الرسولهذ
صيبت الهند باالضـطرابات السياسـية والنزاعـات المذهبيـة اغتـنم المسـلمون       وحينما اُ

رت بساطة اإلسـالم  ـوأقاموا فيها. وأث العرب هذه الفرصة فهاجروا الى سواحل ماالبار
، حتى اعتنق في مدة الخمس والعشرين ثراً بالغاًأود وح العقائدفيه في أفكار الهنـووض

                                                           
 .١٥٩: ١)  الذكرى األلفية للشيخ الطوسي، بالفارسية ١(
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سنة كثير منهم اإلسالم بما فيهم سلطان ماالبار. واستمرت تجارة العرب مع الهند عن 
ليهم في األكثر عـن طريـق البـر أي ممالـك إيـران      إأن اإلسالم تقدم  إّال طريق البحر، 

 وآسيا المركزية.

ى الناس والدولة من علماء الـدين، وذلـك   كان الصوفيون أحب ال«وكتب يقول: 
مـور السياسـية، بينمـا كـان علمـاء الـدين أحيانـاً        هم كانوا يجتنبون التـدخّل فـي األُ  نّأل

من هواة الصوفية. وقـد   يهليوجبون قيوداً على أعمال السالطين، ولذلك كان امراء د
سـعود غـازى   دعا الى اإلسالم آالف األفراد مـن الهنـود الشـيخان الصـوفيان سـاالر م     

حكام غيـر المسـلمين. وقـد    الوإسماعيل، في القرن الخامس الهجري، على الرغم من 
بنى الصوفي الكبير معين الدين السمرقندى الذي كان قد أتى الـى الهنـد قبيـل أُسـرة     
الغوريين، بنى هذا الشيخ الطريقة الصوفية الجشتية التي الزالت مـن إحـدى كبريـات    

ن والهند، وقبره في اجمير يزار من قبـل المسـلمين الهنـود.    الطرق الصوفية في باكستا
ووجدت طريقة السهروردية في الهند بعد الطريقة الجشتية، وكانت تخالف الجشـتية  
ــت       ــا، إذ كان ــة ومالحظته ــاألوامر الديني ــل ب ــى العم ــديد عل ــد الش ــث التأكي ــن حي م

والسـماع  نـواع الـرقص   أالسهروردية تخالف ما تـداول فـي سـائر فـرق الصـوفية مـن       
ــذكر واإل ــة    الخــاص بال ــم القادري ــروفتين باس ــك طــريقتين مع ــى ذل ــال! أضــف ال بته

والنقشبندية اللتين كانتا قد قدمتا الى الهند من قبل المغـول ووجـدتا لنفسـيهما مجـاالً     
 .)١(»للنفوذ كبيراً

 ية الناشرين لإلسالم في تلك المناطق إيرانيين.وكان عامة أو غالبية هؤالء الصوف
ثـر الكبيـر الـذي كـان     السابق الذكر، بالنظر الـى األ  يولمعرفة معين الدين الجشت

يراني العارف في نشر اإلسالم في القارة الهندية، ننقل هنا نصّ ما كتبه لهذا الرجل اإل
لهذا شاكرين له ذلـك. وهـو    ، خصيصاًيالعالم المتتبع المحقّق الشيخ عزيزاهللا العطارد

ه كان لـه  نّأيذكر مع معين الدين عارفاً إيرانياً آخر باسم نظام الدين األولياء، مصرحاً ب
 تى به هنا أيضاً، قال: الشيخ العطاردي:أسالم القارة الهندية، فإاألثر العظيم في 

                                                           
 .٣٦٥)  الذكرى األلفية للشيخ الطوسي، بالفارسية: ١(



       ٣٦٩  -لإلسالم اإليرانييندماتخ:الثالثوإيران/ القسم  اإلسالم                                        

فـي القـرن السـادس الهجـري فـي       يالهـرو  يولد الخواجة معـين الـدين الجشـت   «
فـي   فاشتغل فيها بالرياضة» هرات«وبدأ هناك بتحصيل العلوم ثم هاجر الى  )١(تانسيس

قامـة مـدة فـي جشـت عـزم      إوبعد ». يجشت«و من هنا قيل له: » جشت«ناحية يقال لها 
على السفر الى طوس واقام هناك في طابران في خانقاه الخواجه عثمان الهاروني أحد 
كبار مشايخ الصوفية بخراسان، واشـتغل هنـاك بتكميـل مقاماتـه العرفانيـة والروحيـة،       

يفة له بعده في طريقته. ثم سـافر مـن طـوس الـى     حتى أصبح من مريديه بل أصبح خل
اك مـن المراكـز المهمـة للعلـوم     بغداد وأقام بها مـدة مسـتفيداً مـن مشـايخها وهـي إذّ     

اإلسالمية. حتى أصبح بها مدرساً ومرشداً يستفيد منه جماعـة مـن مريديـه. ثـم طـاف      
ه ومريديـه،  مدة في الحرمين الشريفين ومصر والشام، واستجازه خلق كثير من تالمذت

 واستفادوا من مجالسه العلمية والعرفانية.
وفي مفتتح القرن السابع الهجري، جر السلطان شهاب الغورى عسكراً جراراً مـن  

هراة الى الهند، وبعد أن  يبين الجبال الغورية في شرق» فيروزكوه«في  يصلموطنه األ
حهـا بعـد مـدة وجعلهـا     ففت يهلسالف الغزنويين توجه الى دأيدى أأخرج الهور من 
ن تصرف المسلمون في پنجاب واستقر الحكم وانتشر اإلسـالم فـي   أعاصمة له. وبعد 

نجـاب  پربوعه، هاجر جمع من العلماء والقادة المسلمين لتبليغ الـدين اإلسـالمي الـى    
. وفي هذه االثناء هاجر الخواجه معين الـدين مـع   يوراجستان، واستقلّوا بالنشاط الدين

االُمراء الغوريين الى الهند وسكنوا في بلدة اجميـر مـن منطقـة راجسـتان.     السالطين و
وأسس الخواجة مؤسسات إسالمية في اجمير وبنى مدارس ومساجد كثيـرة واشـتغل   

 بتبليغ وتدريس أُسس اإلسالم في تلك البالد.
مواضيعه الدينيـة عـن طريـق العرفـان والتصـوف       يوكان خواجة معين الدين يلق

فكار الهندية، واشتهر في مدة قليلة شهرة عظيمة وطاف به النـاس  فق باألالذي كان أو
 من كلّ حدب وصوب واستفادوا منه أكبر استفادة.

                                                           
بل  يوالدته كانت في سمرقند، وال يصحح هذا العالمة الشيخ العطارد ّ)  قرأنا في مقال مظهر الدين صديقي أن١(

 .)المؤلّف( يرى أن والدته كانت في سيستان، ومهما كان فهو إيراني سيستاني أو سمرقندي. 
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وكان يحترمه الملوك واالُمراء المسلمون احتراماً كبيراً، وتهيأت له جميع وسائل 
م الـى  طراد من كلّ ناحية، وتمكن مـن هدايـة الماليـين مـن عبـدة األصـنا      التقدم واإل

التوحيد، و تقدم اإلسالم ببركته الى مغرب الهند وشماله. وأدب معين الـدين تالمـذة   
مصدراً لخدمات قيمة، فكان قطب الـدين   تهكثيرين وأصبح كلّ واحد منهم في منطق

صـبحا منشـأ   أبختيار وفريد الدين گنج شكر من تالمذته والمتربين علـى يديـه، وقـد    
 آلثار وخدمات جليلة.

الدين بعد مدة من النشـاط وتأسـيس المؤسسـات الثقافيـة      ة معينـي خواجـّوتوف
والدينية في مدينة اجمير، فبنى المسلمون له مقبرة جليلة وعظيمة الزالـت قائمـة بعـد    

ســهم فـي مقبرتــه  أن أكبـر مــزارات المسـلمين الهنــود، وقـد    ـمــ يـثمانيـة قــرون، وهـ  
حتـى عهـد نظـام حيـدرآباد،      يجـ سالطين الهند المسلمون من عهد ناصر الدين الخل

 ـروقة وداخل المقبرة أبيات كثيرة باللغة الفارسية   وقد كتب على كتائب األيوان واأل
 منها األبيات التالية: (معربة). ـاللّغة الرسمية لمسلمى الهند 

 شريف الشرفاء معين الدين.

 أشرف األولياء فوق األرض.

 أي كالم! ليس في كماله أو جماله

 اً للدين وحصناً حصيناً.كان مبين

 قلت في صفاته أبياتاً.

 كان في العبادة دراً ثميناً.

 يا من كان بابه قبلةً ألهل اليقين.

 عتابك!أويا من كان القمر يقبل 

 ويا من كان مئات الملوك على رتبة ملوك الصين..

 عتاب أبوابك..أيسحقون وجوههم على 

 ويا من يخدم أبواب بيتك المالئك...
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 يا من روضته من رياض الجنان..و

 ويا من ذرات ترابك من العنبر.

 ويا من قطرات المياه في بيتك ماء معين.

كان سالطين التيموريين الهنود يقصدون معين الدين بكل إرادة واحتـرام، حتـى   
ولـه  » أجميـر «الـى  » اگـره «جالل الدين أكبر جاء إليه مرة زائراً ماشياً من عاصـمته   ّأن

المسلمين الهنود من الشيعة والسنة حب عظيم، ويقيمـون فـي شـهر رجـب      في قلوب
طـراف والنـواحي،   من كلّ عام لذكراه مجلساً عظيماً يشترك فيه مئات اُأللوف من األ

تعابه في سبيل اإلسـالم. وقـد جـاءت    أكي يكرموا معين الدين ويشكروا له خدماته و
 ترجمته في عدة من المذكّرات التاريخية.

 

 الدین أولیاءنظام 
 يصلولد محمد بن أحمد نظام الدين في الهند وهاجر أبوه من بخارى موطنه األ

الهور ثم سكن في بدايوان. وهنا ولد نظـام الـدين وفقـد أبـاه فـي       الى الهند وأقام في
ه تربيته، وكانت امرأة صالحة طاهرة زاهدة، وسـعت فـي   ماُالخامسة من عمره وتولت 

وبدأ نظـام الـدين أوليـاء بتحصـيل مقـدمات العلـوم فـي بـدايوان،         تربية ولدها الكثير. 
و اشتغل هناك بتكميـل معارفـه لـدى شـمس الـدين       هيوانتقل بعد مدة مع أُمه الى دل

 جازه هذا األخير.أوفريد الدين مسعود، و يصولالدامغاني وعالء الدين االُ

ك كان عزيـزاً اليقبـل   وكان نظام الدين أولياء في أول حاله فقيراً مضطراً ومع ذل
قبل عليه الكبار وامراء المسلمين مـن كـلّ   أصيته في الهند  من أحد شيئاً. وبعد أن طار

حدب وصوب، وطلب منه الملوك المسلمون منهم السلطان جالل الدين الخلجـي أن  
السمرقندي أحد الشعراء المعروفين ونظم فيه  الدهلوييالقوه. وتعلق به األمير خسرو 

 ن الشعر.أبياتاً م
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وقد بذل نظام الدين في سبيل نشر المعـارف اإلسـالمية جهـوداً كثيـرة، واشـتغل      
في منطقة من مناطق الهند بتبليغ اإلسالم. منهم الخواجـة نصـير    هكلّ واحد من تالميذ

نجاب آثاراً روحانيـة مذهبيـة. ومـنهم سـراج     پجرات وگالدين الذي خلف في رودو 
واسام. ومنهم برهـان الـدين الـذي     ال وبهارگية، في بنالدين الذي نشر العلوم اإلسالم

الهند المركزيـة. وبصـورة عامـة نقـول: إن      يكان يرشد الناس في منطقة دكن ونواح
انتشار المعارف اإلسالمية في مختلف مناطق الهند كان من حسن عنايـة نظـام الـدين    

 أولياء وتالمذته وخلفائه.
هى ودفن هناك، واليزال قبره الى اليـوم  لد في ٧٢٥ي نظام الدين أولياء عام وتوفّ

مزاراً للمسلمين ويجلسون المجالس ويتجمع لذكراه آالف من المسـلمين ويخطـبهم   
 العشرات.

» تـاريخ فرشـته  «ونظام الدين أولياء يراجع  يولدراسة  أحوال معين الدين الجشت
 .)١(تأليف هندوشاه االسترابادي

كالم في األثر العظيم إليران المسلمة في إسـالم القـارة الهنديـة. وهـذا       ال ؛أجل
فقد قرأنا في القسم الثـاني مـن هـذا الكتـاب      ؛تماماً عكس ما كان إليران قبل اإلسالم

دين القارة الهندية (البوذية) كان في حال التقدم الى جهة ال أنقسماً كبيراً  شرق، وأن
كـان قـدم مـن الهنـد الـى        ديـن بـوذا   نإمن إيران كان قد تأثر بالدين الهندي، نعـم،  

إيران وقُبل في األوساط اإليرانية، ومن المسلَّم به أن لو لم يظهر اإلسالم ويصـل الـى   
سالم قبل... ولكن بعد أن ظهر اإلالتقبل والتقدم أكثر منتلقى منإيران لكانت البوذية

ووصل الى إيران فقد ضخَّ دمـاً جديـداً فـي عـروق الحيـاة المعنويـة والروحيـة لهـذه         
زاحت البوذية أالهند بدينها الجديد و نفس األمر حتى أثرت إيران فياألمة، فانعكس

 حتى عن نفسها.
                                                           

 المقيم بطهران. اهللا العطاردي الخراساني)  هذا اخر مقال اُألستاذ الشيخ عزيز١(
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 اإلسالم هو الذي حمل الفارسية الى الهند، فان شاعة الفارسية فـي الهنـد لـم    إإن
عن طريق التعاليم اإلسالمية، حتى أصبحت الفارسية فـي مقـاطع مـن تـاريخ      إّال تكن 

باستخدامها كوسـيلة لمعرفـة    إّال الهند وجغرافيته لغة رسمية ولم تحض على الرسمية 
 اإلسالم.

قبــال إشــاع الفارســية أخيــراً فــي الهنــد شــعراء مــن قبيــل العالمــة محمــد   أوقــد 
اإلســالمية. وقــد حــاول أخيــراً بعــض  الباكســتاني بتــأثير مــن األحاســيس والعواطــف

ن يشيعوا اللّغة الفارسية في بعض الدول المجـاورة مـع قطـع    أالمدعين لحب األوطان 
النظر عن اإلسالم، ولم يوفقوا ولن يوفقوا، للسبب الذي ذكرناه من ارتبـاط الفارسـية   

 بالتعاليم اإلسالمية.
 

 تقّدم اإلسالم في الصین
جود أكثر من خمسين مليون مسلم اليوم في الصـين.  حصائيات تدل على وإن اإل

ن تقدم اإلسالم في الصين إنّما تحقق عن طريق تبليغ اإلسالم والدعوة إليه من قبل إو
المسلمين المسافرين الى تلك الديار والمقيمين فيها منهم. ولإليرانيين من هذه الناحية 

 حظّ وافر.
      ره وضـعفه فـي     نرى البحث عن ذلـك فـي مقـال عـن مبـدأ تقـدم اإلسـالم وتطـو

 .)١(»اإلسالم صراط مستقيم«في كتاب » الثقافة اإلسالمية في الصين«الصين، بعنوان 
وينقل هذا المقال في مبدأ دخول اإلسالم الى الصين تاريخاً عـن مصـادر صـينية    

 المصادر اإلسالمية، يقول:خاصة لم يذكر شيء منه في سائر 

                                                           
عضو في السفارة التابعة لجمهورية  -كما في مقدمة الكتاب  - )  كتب هذا المقال السيذ داود سي تينك، وهو ١(

مسلمين في منطقته، وكان من خريجي جامعة االزهر، الصين في بيروت، وهو قبل أن يخرج الى تايوان كان زعيم ال
وقد تقلد عدة مناصب سياسية مهمة في دولة الصين. وهو اليوم من خطباء المسلمين والناطق الرسمي باسمهم في 

 الصين.



 وإيران عطاء وامتنان اإلسالم                            ٣٧٤ -    

يقول: جاء في السنة الثانية من سلطة يونك وى » تانك«إن التاريخ القديم الُسرة (
 ّنإللهجرة رسول من الحجـاز بهـدايا الـى بـالط الخاقـان، وقـال:        ٣١فيما يقارب عام 

  دولتهم قد تأسست منذ اثنين وثالثين عامـاً... وبعـد ان اطّلـع الخاقـان علـى معلومـات       
توافق تعاليم كنفوشيوس وتُصدقها، فأيد اإلسـالم   رآها عن الدين اإلسالمي المقدس

وصدق به واستثقل ما قرره اإلسالم من الصلوات الخمس وصوم شهر رمضـان، وأذن  
معه في تبليغ اإلسالم في الصين، ووافق على تأسيس أول مسجد للصالة ومن )١(لسعد

بر تأسيس هـذا  في مدينة چانكان، وهكذا كان يتظاهر بتعاطفه مع الدين الجديد. ويعت
المسجد في الصين حدثاً مهماً في تاريخ اإلسالم حيث بقيـت آثـار بنائـه حتـى اليـوم      

 .)٢()»سيان الجديدة«بصورة مجللة في 
إن صح هذا دلّ على أن مبدأ دخول اإلسالم الى الصين كان على يـد المسـلمين   

ن قطعنا النظر عن هذا، فقد تقدم اإلسالم في الصين على يد التجار العرب األوائل. وإ
 كثرية من اإليرانيين. يقول في المصدر السابق:األالمسلمين بما كان فيهم من 

وازداد سفر التجار المسلمين الى الصين في عصر خالفة بني اُمية وبني العبـاس،  «
أُمية بلقـب: العـرب ذي المالبـس     وعرف العرب الداخلون الى الصين في خالفة بني

البيضاء، وحيث توسعت العالقات الودية بـين االمبراطوريـة اإلسـالمية والصـين علـى      
ين عرفوا بلقب: العـرب ذي  ذعهد بني العباس هاجرت إليها وفود كثيرة من العرب ال

 »..المالبس السوداء
، دخـل  )هـ ١٨٤ هـ الى ٣١( وفي قرن ونصف من الزمان أي في الفاصلة بين سنة

الى الصين عدد يعتد به من التجار العرب واإليـرانيين مـن طريـق البحـر، وأقـام كثيـر       
                                                           

)١ح هنا أنهذا هو سعد بن أبي وقاص الصحابي والقائد المشهور، واليطابق هذا ما في المصادر  سعداً )  صر
ن يكون سعداً آخر أسالمية عن وفاة ابن أبي وقاص ودفنه في المدينة. وعلى فرض صحة المصدر الصيني يمكن اإل

 غير ابن أبي وقاص المعروف.
 .٤٢٣ - ٤٢٠)  بالفارسية: إسالم صراط مستقيم: ٢(



       ٣٧٥  -لإلسالم اإليرانييندماتخ:الثالثوإيران/ القسم  اإلسالم                                        

وتقدموا من هناك فـي امتـداد السـواحل ودخلـوا الـى      » وج گنكوا«منهم في ساحل 
وازداد »...چـو  گــ هان«مدن مهمة ووصلوا الى أقصى المنـاطق الشـمالية وحتـى مدينـة     

إليــرانيين فــي هــذا العصــر فــي النــواحى الجنوبيــة وصــاهروا  عــدد التجــار العــرب و ا
الصينيين وقطنوا معهم. وكانت لهم مجامع خاصة وحياة مسـتقلة عـن سـائر الصـينيين     
ولهم تقاليدهم الخاصة في مراسيم العرس واألعمال اليومية ممـا يراعـون فيـه أحكـام     

ي مسـائل الـزواج   اإلسالم المقدسة. وحتى إنّهم كانت لهم محاكم خاصة تحكمهم ف
والطالق واالرث وغيرها طبق الفقه اإلسالمي. و استقالل المسـلمين هـذا دليـل آخـر     

 .)١(»اك في الصينعلى قدرة اإلسالم إذّ
بريســم والحريــر كــان التجــار العــرب واإليرانيــون يتــاجرون باأل«وكتــب يقــول: 

ة واألواني الصينية وسـائر األمتعـة التجاريـة مـن الصـين الـى الشـرق        والبضائع الصناعي
وسط وأورپا، ويرجعون بالنباتات الطبيـة واألدويـة واللؤلـؤ وسـائر محاصـيل تلـك       األ

النواحى الى الصين. وكان هؤالء التجار في الحقيقة وسـائط للتجـارة وتبليـغ اإلسـالم     
مسـلمين للتجـارة وتبليـغ اإلسـالم الـى      وكانوا بتجارتهم الرابحة هذه يجتذبون سائر ال

الصين، وكلما كانت ترد الى الصين وفود جديدة مـن المسـلمين يـزداد عـددهم فـي      
 .)٢(»الشمال الغربي والجنوب الشرقي من البالد

غلـب فـي   وكان حمل ونقل البضائع التجارية في مناطق الشمال على األ«ويقول: 
  تنقــل بقوافــل الجمــال والبغــال والحميــر، فكــان حمــل البضــائع   اختيــار المســلمين و

ومزارع الرزّ علـى شـواطئ الجـداول    » هوايهو«و» تسو گـ نيا«واحل نهر ـي امتداد سـف
المتفرقة من تلك األنهار يتم علـى يـد المسـلمين، والمصـطلحات واألرقـام الفارسـية       

رز على تفـوق المسـلمين علـى    عملة اليوم في أخذ ورد الغالّت التجارية دليل باتالمس
 .)٣(»الصينية يهذه التجارة في هذه النواح

                                                           
 .٤٢٣ـ  ٤٢٢: بالفارسية، إسالم صراط مستقيم)  ١(
 .٤٢٤)  نفس المصدر: ٢(
 .٤٣٢)  المصدر السابق: ٣(
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وينقسم المسلمون في الصين الى قسمين: قسـم يصـطلح علـيهم بلقـب:     «ويقول: 
، أي أصحاب العمائم الذين يشبهون بالسيك الهنود. وقسم خاص آخـر مـن   ـسيكيانگ

وهـؤالء يتـداولون فـي أُمـورهم الدينيـة كلمـات       » نهـا «المسلمين في الصين يسمون 
 .)١(»عربية و فارسية في تركيبات خاصة

بمعنى العالم  گـنويلقب رئيس الروحانيين في المساجد: آخوند أو آخو«ويقول: 
ين لآلخونـد  حكام الدينية، ويعتبر أئمة الجماعة فـي المسـاجد كمسـاعد   لأل المعلمأو 

والً بـين  اوكانت طريقة التعلـيم القديمـة فـي الصـين مقتبسـة ممـا كـان متـد         )٢(األعلى
 .)٣(»المسلمين العرب واإليرانيين في الصين من الدراسات

أثـر  « اُألسـتاذ بجامعـة طهـران فـي مقالـة بعنـوان:       يوالدكتور السيد جعفر شـهيد 
الذي أورده في االحتفال بالذكرى األلفية للشيخ » نشر اإلسالم في العالماإليرانيين في

الطوسي في مشهد والذي نشر في المجلّد األول من كتاب الذكرى، نقل بصـدد بيـان   
 يقول:» شا عطاء الملك الجوينيگجهان«تقدم اإلسالم في الصين عن كتاب 

وليس بعيـداً عـن األفهـام واالوهـام،      )٤(ق العقلوما يمكن أن نصل إليه من طري«
هـو الكـالم المعجـز. والمعجـزة      :والث اني .هو ظهور النبـوة نفسـها   :األّول هو شيئان:

األرض فأريت مشـارقها ومغاربهـا،    يزويت ل«األقوى منه هي أن نرى تحقق حديث 
ئة ونيف من السنين...وهكذا ترتفـع  اممثالً، بعد ست» منها يل يمازو يأمت وسيبلغ ملك

راية اإلسالم وتعلو أنواره فتشع على ديار لم يصل إليها عطر اإلسالم قـط، ولـم يحـل    
أقدام عبدة الـالت والعـزى. فكـم     إّال راضيهم أفيها صوت األذان في آذانهم ولم تطأ 

قبل اليوم على ديـار الشـرق فـي الصـين مـن مـؤمن موحـد بلـغ الـى أقصـى ديـار            أقد 
                                                           

 .٤٣٧: بالفارسية، إسالم صراط مستقيم ) ١(
 .٤٤٢)  المصدر المصادر: ٢(
 .٤٥٦)  المصدر المصدر: ٣(
 ثبات النبوة.)  إل٤(
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حصاء والحصر، فبعضهم سـيق  المشرق بل سكنها. وقطنها من يخرجون عن حدود اإل
حشــام ممــاوراء النهــر وخراســان، بعنــوان أصــحاب الحــرف واأل )١(الــى هنــاك حشــراً

وطائفة كثيرة منهم ممن طـافوا أقصـى المغـرب والعـراقَين والشـام وغيرهـا مـن بـالد         
 اوبلغوا كلّ حدب وصوب وبلـد ومدينـة، وبنـو    ،اإلسالم على سبيل التجارة والسياحة

فـي مقابـل بيـوت االصـنام للعبـادة، واشـتغل فيهـا         ألنفسهم صوامع للصـالة ومـدارس  
فادة واالستفادة. حتى كأنّما الحديث يشير الى أبناء هـذا الزمـان إذ يقـول:    العلماء باإل

 .)٢(»بالصین  اطلب العلم ولو«

   عطاء الملـك الجـويني يـرى أن ين وغيـر    ذهـاب المبلغـي   إنن المسـلمين اإليـراني
ئة سنة من الهجرة النبوية، اهلها الى اإلسالم، بعد ستمأاإليرانيين الى الصين ودعوتهم 

 .’هي إحدى معجزات خاتم األنبياء

  
 الجندیة والتضحیة

يجابيـة،  سواء ما بلغ منها إلـى نتائجهـا اإل   ـإن جندية اإليرانيين في سبيل اإلسالم  
لهـي إحـدى    ـوالجهود الخالصة    يلى الثمر على الرغم من المساعومالم يصل منها ا

 الصفحات البيضاء في العالقة بين اإلسالم وإيران.
المخلصة للمسلمين اإليرانيين المقيمين فـي الـيمن.    يوقد قرأتم قبل هذا المساع

ان ن قيام اإليرانيين بوجه الحكومة اُألموية الذي انتهـى بظهـور الدولـة العباسـية كـ     إو
كـان   ـكمـا سـبق      ـهذا القيام المسلّح    نوعاً من هذه الخدمات لالُمة المسلمة، إذا أن

ن كان قيامهم هذا مع إقامة الشعائر اإلسالمية وارجاع المسلمين الى صراط الدين. وإل
االُسرة التـي تسـنّمت الحكـم لـم تكـن       انتصاره المسلّح لم يكن موفقاً تاماً وذلك ألن

                                                           
)  شرح ناشر الكتاب هذه الكلمة في الهامش فقال: (الحشر في اللّغة المغولية بمعنى األفراد الذين كانوا يختارون ١(

 أعمالهم في البالد المفتوحة).من بين أصحاب الصنعة والعمال من األمم المفتوحة عنوة لتشغيلهم في 
 ، باللغة الفارسية.١٧٩: ١)  الذكرى األلفية للشيخ الطوسي ٢(
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اُألموية. ولقد قامت في إيران فـي القـرن الثـاني والثالـث الهجـري       حسن من سابقتهاأ
حبطـت مـن قبـل اإليـرانيين أنفسـهم، وإن الدقـة فـي التـاريخ         أثورات غير إسـالمية و 

 ين           تكفلت لنا ببيـان أنالـذين كـانوا يحبطـون هـذه الثـورات إنّمـا كـانوا مـن اإليـراني
 أنفسهم دون العرب.

المسلمون اإليرانيون لكان من المحال أن تحـبط الدولـة    فإنّه لوال الجنود والقواد
العربية تلك الثورة التي كان يقودها في آذربايجان بابك خرم دين، مع كلّ ما قـدمت  

لفاً من الضحايا... وهكذا سائر الثورات أئتين وخمسين اهذه الحروب مما يقرب من م
 رهم.التي كان يقودها المقنّع أو السنباد أُوستادسيس أو غي

غة إسـالمية،  بكان قد صـبغ حروبـه فـي الهنـد بصـ      يوإن السلطان محمود الغزنو
فكــان الجنــود المســلمون اإليرانيــون يتقــدمون فيهــا بانــدفاع الــى الجهــاد اإلســالمي  

سـالطين إيـران إنّمـا     نإالمقدس. وكذلك كان األمـر فـي الحـروب الصـليبية حيـث      
 حاسيس اإلسالمية.م وبفعل األصدوا حملة الصليبيين الغربيين باسم اإلسال

  الجنود المسلمين اإليرانيين هـم الـذين ذهبـوا باإلسـالم الـى آسـيا الصـغرى         نإو
فـي كتـاب    يال العرب وال غيرهم. ونستمع هنا الى مقال الدكتور السيد جعفـر شـهيد  

 يقول: +الذكرى األلفية للشيخ الطوسي

ارة عـن ممالـك الـروم    ـــ بفـي عـرف المسـلمين كانـت ع    » بـالد الـروم  «كلمة  نإ
الشرقية، كما كانوا يلقبون البحر األبيض المتوسط ببحر الروم، وعلى هذا فهـم كـانوا   

   مـن   يسمون آسيا الصغرى: بالد الروم. وحينما فتح المسـلمون أراضـي الشـام رأوا أن
راد معاوية أن يهجم عليهـا ولكنـه   أالضروري عليهم أن يفتحوا آسيا الصغرى أيضاً. و

 بمخالفة الخليفة عمر بن الخطاب.فوجئ 

 يحتى عمورية. والزالت هذه األراضالحربوتقدم فيأمنيته هذهأنّه تحققت إّال 
االُمويين والعباسيين مورداً لألخذ والرد، وكانت مدن وقـالع تلـك    يعلى عهد خالفت

لم يتمكن أُخرى. ويشهد التاريخ أنّه  وتتداولها من يد الى يد يالمنطقة تتناولها األيد
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رجـاء  أالخلفاء اُألمويون و ال العباسيون أن يمكنوا اإلسالم ويرسوا دعائمه في جميـع  
هذه المنطقة.. حتى تأتى حكومة السالجقة فتغير أوضاع هذه المنطقة، وتحكـم هـذه   
اُألسرة جميع مناطق آسيا الصغرى وتبدأ رسالة تبليغ اإلسالم فيها ونشر معارفـه باللغـة   

المنظوم والمنثور، وبلغ األمر الى أن طلع علينا من تلك المنطقة فـي   يواألدب الفارس
نـواره مـع   أضاء منطقتـه أوالً ثـم سـرت    أسماء العرفان جالل الدين التبريزي الرومي ف

في تاريخ آسيا  يللقسرائ» األخبارمسامرة«عن كتاب اللّغة الفارسية حيثما كانت. ننقل
 يالقادة المسلمين واالُمـة اإليرانيـة الـى األراضـ     الصغرى عبارة ترينا وجهة النظر عند

المفتوحة: لو كان غرض خلفاء اإلسالم من فتح العراق أو األراضـى الغربيـة تحصـيل    
الجزية وزيادة الخراج والفي وعمران بيت المال، فإنّه لم يكن ينظـر قـادة الفتوحـات    

 الى نشر اإلسالم فقط. يقول القسرائي: إّال الشرقيون 

ئـة وعشـرين ألفـاً مـن الجنـود بـالد اإلسـالم،        االـروم مـع م   يانوس ملكقصد أرم«
نكيسار وسيواس وتوقات وابلستان وغيرها. فبعث الملـك    ملك» دانشمند«وتوجه الى 

دانشمند رسالً الى ملوك اإلسالم خلفه حرضهم علـى مقابلـة عسـاكر الكفّـار، ووعـد      
 ابلستان. ار ووالّه ملكئة ألف ديناأن إذا حصل الظفر وصله بم» قلج أرسالن«

لصـيانة الـدين وحمايـة اإلسـالم      يواتفق قلج أرسالن مع سائر ملوك تلك النواح
رميـانوس بعـد   أواجتمعوا وعزموا علـى غـزو الكفّـار. ووهـب اهللا لهـم النصـر وانهـزم        

قـوم قليـل. وأرسـل الملـك دانشـمند       إّال حروب ومقابالت كثيرة ولم ينج من الكفّار 
ى قلج أرسالن وتوقف عـن توليتـه علـى ابلسـتان، فلمـا سـمع قلـج        ئة ألف درهم الام

 ئة ألف درهم وقال:اأرسالن بهذا رد عليه الم

 . )١(»الدراهم والدنانيرالىاإلسالم، وال حاجة بيالحرب لحمايةأنا إنّما أتيت الى«
 سه عن مساعي المسلمين العسكرية في الهند، يقول:وكتب في هذا الكتاب نف

                                                           
 .١٧٦)  كتاب الذكرى األلفية للشيخ الطوسي. بالفارسية: ١(
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هجرية عبداهللا بن سـوار العبـدي    ٤٣حمل على أراضي السند ألول مرة في سنة «
  قد جعلـه علـى ثغـور السـند مـن قبـل البصـرة. وفـي سـنة           چالذي كان عبداهللا بن كري

اسـم  قتـل محمـد بـن ق    )هــ  ٨٩(حمل عليها المهلب بن أبي صفرة. وفي سـنة   )هـ ٤٤(
ملك السند في حرب دارت هناك، وبقتله حكم المسلمون أراضي السند بـال أي مـانع   
 يذكر. وأما انتشار اإلسالم في معظم شبه القارة الهندية فكان على يد اإليرانيين أيضاً.

الـدين   وهنا نرجع الى سند من التاريخ. كتـب الجرفاذقـاني فـي مبـدأ أمـر ناصـر      
عـداء الـدين وجعـل ناحيـة الهنـد      أجهاد الكفّار وقمع  ثم توجه الى«سبكتكين يقول: 

 »عداء اإلسالم جبهة القتال والغزو.أوثان ومسكن ومعبد األ
السـلطان يمـين الدولـة     نإ«يقـول:   يوكتب  عن أحوال السـلطان محمـود غزنـو   

هذه الوالية الى أماكن لم تكـن   يقاصأوأمين الملة حينما أخذ نواحى الهند وبلغ في 
ذلك اليوم راية لإلسالم وال من الـدعوة المحمديـة معجـزة وال آيـة، طهـر      تصلها قبل 

نــار مشــاعل الشــرعية فــي تلــك الــديار أتلــك البقــاع مــن ظلمــات الكفــر والشــرك، و
ــ ذان وشــعائر اإليمــان وتــالوة القــرآن  وشــيد المســاجد، وأظهــر األ ىواألمصــار، وبن

 ...يودراسته في تلك النواح

لغزنوي في جانب المشرق ليست غريبة في الشـبه عـن   سيرة السلطان محمود ا نإ
انيا والفاتح اإلسالمي فـي المغـرب، واليفوتنـا أن    پسيرة عبدالرحمان األول حاكم أس

بـين الفتوحــات اإلســالمية فـي الشــرق والغــرب تفاوتــا كبيـراً فــان المســلمين العــرب    
يـراً مـن تلـك المنـاطق     كث أن إّال ا الغربيـة،  پـ ورواستطاعوا أن يبلغوا بفتوحاتهم تخوم أُ

خرجت في طول التاريخ عن حوزة المسلمين وخرج المسلمون عنهـا وخرجـت هـي    
الحضارة والثقافة اإلسالمية التي بنيت في النواحي الشـرقية   عن اإلسالم. بينما نرى أن

على يد المسلمين اإليرانيين بقيت ثابتة مستقرة الزال معهـا النـاس فـي هـذه المنـاطق      
ن لـم يكونـوا   إقرون المديدة يصلّون الى قبلة اإلسالم ويتلون كتـاب اهللا و بعد مرور ال

حتالل قسم من أراضي المسلمين في ناحية الشمال من شـبه  إقارن  نّهعرباً. والعجيب أ
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علنت دولة قوامها تسعون مليوناً من المسلمين في الجانب الشرقي أالجزيرة العربية أن 
 .)١(»دولة باكستان اإلسالميةعلنت عن وجودها باسم أمن إيران، 

 ءامسـ أقلج أرسالن وسـبكتكين والغزنـوي    سماءفي هذه الفتوحات وإن كانت أ
حكـام أراضـي    إذّاككانوا  -كما ذكر ذلك الدكتور الشهيدي  -أن هؤالء إّال تركية، 

 من هذه االُمة اإليرانية حتماً دون غيرها. إيران باسم اإلسالم، وجنودهم كانوا
 

 العلوم والثقافة
دى فيهـا اإليرانيـون خـدمات    أإن ميدان العلوم والثقافة من أوسع الميـادين التـي   

 جلّى لإلسالم.
إن سرعة التطور والتقدم والنفوذ، والشمول والكلية والجامعية، واشتراك مختلف 

الجميـع   إعجاب مم مختلفة...كلّ ذلك مما أثارأُ يطبقات المجتمع، بل اشتراك مساع
 بشأن الحضارة والثقافة اإلسالمية...يقول جرجي زيدان بهذا الصدد:

»لم يسـتطع   العرب نقلوا من علوم اُألمم في قرن وبعض القرن ما يالحظ أيضاً أن
الرومــان بعضــه فــي عــدة قــرون، وذلــك شــأن المســلمين فــي أكثــر أســباب تمــدنهم  

 .)٢(»العجيب
بدعوا واخترعوا العلوم التـي احتـاجوا إليهـا لفهـم القـرآن الكـريم       أإن المسلمين 

والتفسير والكالم والفقه والحديث والنحو والصرف والمعاني والسنةالشريفة كالقراءة
قليـل اليـذكر. مـا     شـيء اقتبسوا فيها شيئاً فـذلك  والبيان و البديع والسيرة وغيرها، ولو 
تعاب سائر اُألمم من الطبيعيات والرياضيات أو يكان من العلوم حصيلة تمدن ومساع

ضافوا إليها الكثير. أولغتهمترجموها ونقلوها الىوالفلسفة وغيرها فهموالنجوم والطب
 يقول جرجي زيدان:

                                                           
 . بالفارسية.١٨٢- ١٨٠)  الذكرى األلفية للشيخ الطوسي: ١(
 ط، د. حسين مؤنس. ١٨٣: ٣لجرجي زيدان   -تاريخ التمدن اإلسالمي   )٢(
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ى العلم أنّه جمع شـتات تلـك العلـوم    كان من جملة أفضال التمدن اإلسالمي عل«
 .)١(»من اليونانية والفارسية والهندية والكلدانية الى العربية، وزاد فيها ورقّاها...

 ويقول جرجي زيدان أيضاً:
سـفة والطـب   إن المسلمين نقلوا إلى لسانهم معظم ما كان معروفاً من العلم والفل«

و النجوم والرياضيات واآلداب عند سائر اُألمم المتمدنة في ذلك العهد، ولم يغـادروا  
ن كـان أكثـر نقلهـم عـن     إاك لـم ينقلـوا منـه شـيئاً، و    لغة من لغات اُألمـم المعروفـة إذّ  

حسن ما عندها، فكان اعتمادهم في أاليونانية والفارسية والهندية. فأخذوا من كلّ اُمة 
الطب والهندسة والموسيقى والمنطق والنجـوم علـى اليونـان، وفـي النجـوم       الفلسفة و

والسير واآلداب والحكم والتاريخ والموسـيقى علـى الفـرس، وفـي الطـب (الهنـدي)       
قاصـيص علـى الهنـود، وفـي الفالحـة      والعقاقير والحسـاب والنجـوم والموسـيقى واأل   

دان، وفي الكيمياء والتشـريح  والزراعة والتنجيم والسحر والطالسم على األنباط والكل
على المصريين، فكأنهم ورثوا أهم علوم اآلشـوريين والبـابليين والمصـريين والفـرس     
والهنــود واليونــان. وقــد مزجــوا ذلــك كلــه وعجنــوه واســتخرجوا منــه علــوم التمــدن  

 .)٢(»اإلسالمي الدخيلة
 

 أّول حوزة علمیة
ثمرت العلوم والثقافات والتمدن والحضـارات اإلسـالمية بصـورة عامـة،     أنمت و

كأي موجود حي يظهـر كخليـة واحـدة وينمـو تـدريجياً تبعـاً السـتعداد الحيـاة فيـه،          
 قساماً مترابطة.أغصاناً وأويتفرع على نفسه فروعاً و

انطالق معينة وموضوع خاص وكذلك بدأت الحركة العلمية اإلسالمية من نقطة 
شخاص معينين. فلننظر ماهي تلك النقطة المعينة؟ واين هـو المكـان الـذي    أوعلى يد 

 انطلقت منه؟ واين تأسست أول حوزة علمية للمسلمين؟

                                                           
 ط، د. حسين مؤنس. ١٣٣: ٣)  تاريخ التمدن اإلسالمي ١(
 ط، د. حسين مؤنس. ١٨٢: ٣)  تاريخ التمدن اإلسالمي لجرجي زيدان  ٢(
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أجل: بدأت الحركة العلمية اإلسالمية في المدينة المنورة. وأول كتاب استقطب 
دراكه هو القـرآن ثـم   إون الى درسه وفهمه وأفكار المسلمين الى نفسه وسعى المسلم

 الحديث.

وهكذا تعرف عرب الحجاز ألول مرة في المدينـة علـى التلمـذة والجلـوس فـي      
سـاتذة اسـتماع تعلـم    مجالس الدرس والحفـظ والضـبط والكتابـة واالسـتماع الـى األ     

ودراسة، فكان المسلمون يجتمع بعضهم الـى بعـض كـي يتعلمـوا ويحفظـوا بحـرص       
من آى الذكر الحكـيم، وكـانوا    ’ثير ما كان ينزل تدريجياً على رسول اهللاوولع ك

مرهم بكتابـة اآليـات   أيـ  ’ال يعلمون أهل الـذكر ممـن كـان رسـول اهللا     يسألون ما
وعرفوا فيما بعد بكتّاب الوحي. ويتعلمون أيضـاً أحاديـث الرسـول التـي كانـت تبـين       

انت تعقد في مسجد الرسول ويتعلم سنته الشريفة وأحكام الشريعة. وهذه الحلقات ك
يوماً  ’أثناء البحث والكالم. وقد دخل الرسول فيها المسلمون المسائل الدينية في

فيـه حلقتـين إحـداهما للعبـادة واُألخـرى للـتعلم، وبعـد أن أجـال          ىالى مسـجده ورأ 
ثم ذهب وجلـس الـى   » رسلتأُكالهما على خير، ولكن، بالتعليم «ببصره عليهما قال 

 .)١(قة العلميةالحل

وبعد المدينة أصبح العراق محطّاً للحركة العلمية ومنه المصران العراقيان البصرة 
هو مركزاً علمياً للخالفة العباسية، وفي بغداد تُرجمـت  و الكوفة. وبعد بناءبغداد أصبح

 لعربية.العلوم الى ا
ري وخراسان وماوراء النهر، ومصر والشام واألندلس، الوبعد بغداد صار كلّ من 

 كزاً للحوزات العلمية.اوغيرها مر
مراء والحكام المسـلمين كـان عـامالً    وبعد أن يذكر جرجي زيدان أن تشويق اُأل

 يقول: ؛مؤثراً في انتشار العلوم
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ت وتعـددت مؤلفـاتهم واتسـع    إذا كثـر المؤلفـون   -والحالـة هـذه    -فال عجـب  «
غنيـاء والفقـراء، وفـيهم العـرب     واألوالـوزراء  مـراء  مباحثهم، وكان منهم الملـوك واألُ 

والفرس والروم واليهود والسريان والهنود والترك والديلم والقبط، وغيرهم من الملل 
نحاء العالم المتمدن يومئذ، فى الشام ومصـر والعـراق وفـارس    أالخاضعة لإلسالم في 

راسان و ماوراء النهر والهند وفي المغرب واألندلس وغيرها. وقد حوت مؤلفاتهم وخ
نتجته قريحة اإلنسان الى ذلـك الزمـان، مـن الطبيعيـات واإللهيـات      أالبحث في كلّ ما 

ــات. ودعــت   ــات والرياضــيات والنقلي ــوم   أوالعقلي ــى تشــعب العل بحــاثهم الواســعة ال
 .)١(»وتفرعها

ترجمة العلوم أكثر العلماء من المسيحيين وال سيما السريانيين، في بدءحركةكان
 أن المسلمين شغلوا أماكنهم الشاغرة بعدهم تدريجياً. يقول جرجي زيدان: إّال 

»مارهـا فـي   لقاها خلفاء النهضة العباسية فـي بغـداد ظهـرت ث   أبذور العلم التي  إن
النهر، وفي مصـر والشـام واألنـدلس     خراسان والرى وخوزستان وآذربايجان وماوراء

وغيرها. وظلت بغداد مع ذلك حافلـة بالعلمـاء بقـوة االسـتمرار وبمـا فيـه مـن أسـباب         
نها مركز الخالفة. فنبغ فيها جماعـة مـن أهـل العلـم المسـلمين، فضـالً عـن        الثروة وأل

أكثـر   نوا يخدمون الخلفاء في التطبيب والترجمـة. علـى أن  األطباء النصارى الذين كا
نحاء أقاطرون إليها من تالعلماء غير المسلمين الذين نبغوا فيها بعد تلك النهضة كانوا ي

ن يكـون ظهـورهم   أون فالغالـب  مجزيرة العراق وغيرهـا لخدمـة الخلفـاء. أمـا المسـل     
التـي تفرعـت مـن الدولـة      ن أكثـر ملـوك الـدول الجديـدة    أخارج العراق، وال سيما و

العباســية اقتــدوا بخلفــاء النهضــة العباســية فــي ترغيــب أهــل العلــم واســتقدامهم الــى  
عواصمهم في القاهرة وغزنة ودمشق ونيسـابور واصـطخر وغيرهـا، فـالرازي مـن ري      

بيرون فـي بـالد السـند، وابـن جلجـل       منفي تركستان، والبيروني  اوابن سينا من بخار
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ندلس، وكذلك ابن ماجة الفيلسوف وابن زهر الطبيب وأقاربـه آل  النباتي من أهل األ
 .)١(»زهر و ابن رشد وابن الرومية النباتى، وكلهم من األندلس

ل خلية للثقافة والعلوم اإلسالمية ظهرت إلى الحياة في مدينـة الرسـول  فأو’ ،
 لحضارة اإلسالمية.وهي أول نقطة بذرت فيها بذرة ا

 

 فما ھو الموضوع األّول؟
وأما أول موضوع استقطب التفات المسلمين إلى نفسه وبدأ المسلمون حـركتهم  

فإن المسلمين بدأوا علومهم مـن البحـث عـن معـاني      ؛العلمية منه، فهو القرآن الكريم
ومفاهيم آيات القرآن الكـريم ثـم الحـديث الشـريف، ولهـذا كانـت مدينـة الرسـول         
صــلى اهللا عليــه وآلــه أول مدينــة ظهــرت فيهــا الحركــة العلميــة، وأول مركــز علمــي  
للمسلمين هو مسجد الرسول فيها، وأول موضوع علمي هو ما يتعلق بـالقرآن والسـنة،   

. والقـراءة والتفسـير والكـالم    (صـلى اهللا عليـه وآلـه)   وأول معلم هـو الرسـول األكـرم    
لصرف والبالغـة والتـاريخ والسـيرة وغيرهـا ممـا      والحديث والرجال واللّغة والنحو وا

 ة.يعد من العلوم اإلسالمية اُألولى إنّما وجدت لحفظ القرآن والسنّ

روفيسور دخويه، المستشرق المتعـرب الكبيـر،   بثبت لنا الأ«دوارد براون: إويقول 
فيما كتبه في الطبري وقدماء المؤرخين العرب للمجلـد الثالـث والعشـرين مـن دائـرة      

العلـوم المختلفـة    معارف البريطانية، بصورة تستحق الثناء والتقدير، أثبـت كيـف أن  ال
  ما التاريخ اإلسالمي تطورت في ظل القرآن الكـريم، وكيـف أنهـذه العلـوم    وال سي

 لهية.تمركزت حول الحكمة اإل
قبل األجانب علـى  أقال: إن العلوم اللغوية كانت في الدرجة اُألولى طبعاً، وما أن 

بول اإلسالم حتى أحسوا بالحاجة الفورية إلى علوم الصرف والنحـو واللّغـة، وذلـك    ق
أن القرآن الكريم كان بلغة العرب، ولشرح معاني الكلمات النـادرة والغريبـة (نسـبياً)     
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شعار العربية القديمة بقدر اإلمكـان...ولفهم معـاني هـذه األشـعار     احتاجوا إلى تتبع األ
علـم األنسـاب واالطـالع علـى األيـام وأخبـار العـرب بصـورة          العربية أحسوا بضرورة

مـور الحيـاة لـزمهم السـؤال مـن      عامة. ولتكميل األحكام النازلة في القرآن الكـريم ألُ 
  فـي مختلـف األحـوال واألوضـاع،      ’األصحاب والتابعين عن أقوال وافعـال النبـي

زم الوقـوف علـى   وهكذا ظهر في النتيجة علم الحديث. ولمعرفة اعتبـار األحاديـث لـ   
سـناد كـان مـن الضـروري الوقـوف علـى       أسناد األحاديث، وللتحقيـق فـي حقيقـة األ   

شخاص، وجـر هـذا إلـى مطالعـة أحـوال      التواريخ والسير وأوصاف وأحوال هؤالء األ
مشاهير الرجال وترتيب علم الوقائع واألزمنـة. ولـم يكـن تـاريخ العـرب كافيـاً لفهـم        

العـرب مـن    يودة في القرآن بل إن تـواريخ مجـاور  معاني كثير من اإلشارات الموج
ين واليونانيين والحميريين والحبشيين وغيرهم كان إلى حدما الزماً لفهم تلك  اإليراني

اإلشارات. و لنفس هذا السبب ولجهـات عمليـة أُخـرى كانـت تـرتبط باتسـاع رقعـة        
 .)١(»اإلسالم عدوا علم الجغرافيا أيضاً واجباً الى حد ما

التفـات   نإوجرجي زيدان أيضاً يبني نظره على هذا األساس، فإنّـه أيضـاً يقـول:    
عجبـوا بـالقرآن   أالمسلمين الى العلوم بدأ من القرآن الكريم، إذ كـان المسـلمون قـد    

دنيـاهم،  ن لهـم ديـنهم و  مالقـرآن كـان قـد ضَـ     ناواهتموا بتالوته تـالوة صـحيحة، فـ   
   حسـاس المسـلمين   إ ولذلك فهم صرفوا جميع مساعيهم في فهـم أحكـام القـرآن. إن

بالحاجة إلى فهم الفاظ ومعاني القرآن أوجد لهم مختلف العلوم اإلسالمية. وخالصة 
جتمـع اإلسـالمي ونمـت وتكاملـت حتـى      مالخلية الحية التي ظهـرت فـي ال   نإالقول 

هي تلك العالقة بين المسلمين والقرآن التـي   ؛مأوجدت ذلك التمدن اإلسالمي العظي
عجاب العظيم للمسلمين بالقرآن عجاب به. وبشأن هذا اإلكانت تصل بهم الى حد اإل

وقـد  «قبال المسلمين على فتح أبواب العلوم يقول جرجـي زيـدان:   إالذي أصبح منشأ 
على صـفائح   عنى المسلمون في كتابة القرآن وحفظه عناية ليس بعدها عناية، فكتبوه
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الذهب والفضة، وعلى صفائح العاج، وطـرزوا آياتـه بالـذهب والفضـة علـى الحريـر       
منــازلهم، ونقشــوها علــى الجــدران فــي المســاجد  ووالــديباج، وزينــوا بهــا محــافلهم 

صـناف الرقـوق   أجملهـا علـى كـلّ    أوالمكاتب والمجالس، ورسموه بكل الخطوط و
صناف المداد وألوانهـا ومـألوا مـا    ألرقاع بدراج والكراريس واوالجلود والكواغد باأل

 بين السطور بالذهب.
يديهم ويختزنونها أوالسالطين يتبركون بكتابة المصاحف بالخلفاء واالُمراءوكان

في المساجد أو نحوها. وفي دار الكتب الخديوية (المصرية) بالقاهرة أمثلة كثيرة من 
مـن   یقلـم الكـوفي الخـال   شـكال المـذكورة مـن ال   المصاحف المخطوطـة بمعظـم األ  

عجـام و الشـكل ومـا بينهمـا. وقـد ضـبطوا عـدد سـور         تمـام األ إعجام الى الشكل واأل
 .)١(»القرآن وآياته وكلماته وحروفه، وعدوا ما فيه من األلفات والباءات إلى الياءات

ئهم، وأصبح هو المرجع في الشـرع  دباأُوارتسمت عباراته على ألسنة «... ويقول: 
نشاء وفي كلّ شيء. فاقتبسوا أساليبه في خطبهم وكتـبهم، وتمثلـوا   والدين واللّغة واإل

طـوارهم، مـع تباعـد    أبآياته فـي مؤلفـاتهم، وظهـرت آدابـه وتعاليمـه فـي اخالقهـم و       
وصـه  التي اعتنقت اإلسالم في أُصولها ولغاتها وبالدها. واستشهدوا بأقوالـه ونص  اُألمم

آية من  ٣٠٠في علومهم اللّغوية، فضالً عن العلوم الشرعية. ففي كتاب سيبويه وحده 
بشـيء   هاإذا رصّـعو  إّال القرآن، وأصبح أهل البالغة التروق لهـم الكتابـة أو الخطابـة    

 .)٢(»من آي القرآن

ز بـاهللا ثـاني خلفـاء    ي أسسـها العزيـ  ـي المكتبة التـكان ف«دان: ـي زيـويقول جرج
الفاطميين، بمساعدة وترغيب وزيره يعقوب بـن كلـس، عنـد اسـتيالء صـالح الـدين       

 .)٣(»ختمة قرآن بخطوط منسوبة، محالة بالذهب ٣٤٠٠األيوبي على مصر 
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وإن جناح المصاحف الموجود اآلن فـي متحـف الروضـة الرضـوية بمـا يشـتمل       
مذهبة منقوشة بنقوش جذّابة، عالمة بارزة على عالقـة هـذه االُمـة    عليه من مصاحف 

 بهذا الكتاب المقدس.
 إن الحركة العلمية والثقافية اإلسالمية بدأت على النحو الذي ذكرناه.

 واآلن نبحث بشأن المشتركين في هذه الحركة العلمية والثقافية.
إن كـان  والعالم اإلسالمي  أكثر اآلثار العلمية التي نقلت وتُرجمت من خارج إن

أكثر اآلثار اإلسالمية سواء فـي العلـوم الدينيـة أو غيرهـا كانـت       أن إّال من غير إيران، 
المسلمين اإليرانيين، وهذا هو فخر وميزة المسلمين اإليرانيين علـى العهـد    يمن مساع

 اإلسالمي.
عرف باسـم العـرب   خرجنا ما كتبه اإليرانيون مما أنحن إذا «ون: ايقول إدوارد بر

والعلوم العربية مـن التفسـير والحـديث واإللهيـات والفلسـفة والطـب واللّغـة وتـراجم         
أحوال الرجال وحتى الصرف والنحو، إذا اخرجناه من سائر ما كتبه غيرهم، نكون قد 

 .)١(»حسن ما كتب من هذه العلومأاخرجنا 
 نإد أن نبالغ ونغض الطرف عن حقـوق المسـلمين غيـر اإليـرانيين، فـ     نحن ال نري

التمدن و الثقافة اإلسالمية ليست ملكـاً لقوميـة خاصـة بـل هـي لعامـة المسـلمين، وال        
أل يحقـمن العرب وغيرهم   ـمة  اُ ي  أن يسجلوها باسمهم. ولكن كما قلنا سابقاً يحـق 

 الثقافة والحضارة.مة أن توضّح ما اسهمت به في هذه أُ يأل
 

 متى بدأ التدوین والتألیف؟
تباعهم وأذنابهم عدم شيوع التدوين والتأليف في صدر أال يدعي المستشرقون و

عهد الخلفاء األوائل بل يدعون أن ذلك كان ممنوعاً (شرعاً!) ويستندون اإلسالم على
تـأليف،  في المنع عن الكتاب وال’ذلك إلى كلمات كانت تروى عن رسول اهللافي
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ع اإلسالم وألنّهم رووا في ذلك أحاديث توصي بالتأليف  وأنذلك إنّما شاع بعد توس
  والتصنيف عن النبي الكريم.

 يقول جرجي زيدان:

إن الخلفاء الراشدين كانوا يخافون الحضارة على العرب، لئال تـذهب بنشـاطهم   «
أوائل اإلسـالم كانـت   علومهم في  و بداوتهم. ولذلك منعوهم من تدوين الكتب، ألن

راً لقلـة االخـتالف ولسـهولة    ـة األحاديـث، ونظـ  ـوروايـ  قاصرة على القـرآن والتفسـير  
المراجعة واالستفتاء من ثقات الصحابة والتابعين، لقرب عهدهم من صاحب الشـريعة  

عن تدوين تلك العلوم..فلما انتشر اإلسالم واتسعت األمصـار وتفرقـت    كانوا في غنى
قطار وحدثت الفتن واختلفت اآلراء وكثـرت الفتـاوى والرجـوع إلـى     الصحابة في األ

الكبراء، اضـطروا الـى تـدوين الحـديث والفقـه وعلـوم القـرآن، واشـتغلوا فـي النظـر           
واالســتدالل واالجتهــاد واالســتنباط، وتمهيــد القواعــد واُألصــول وترتيــب األبــواب   

نـس بـن   أالى حديث رواه والفصول، فرأوا ذلك مستحباً فعمدوا الى التدوين ورجعوا 
ــه  ــو قول ــك وه ــه: » قی  دوا العل  م بالكتاب  ة: «’مال ص  ید«وقول الكتاب  ة و العل  م 

 .)١(»...قید

إن ما ينسبه جرجي زيدان إلى الخلفاء الراشدين كذب محض، فلم يكـن هنـاك   
لكتابـة والتـدوين التـي اعتبرهـا جرجـي      خوف من التمدن والحضارة وال خوف مـن ا 

زيدان جزءاً من ذلك. وإنّما الـذي كـان هـو منـع صـحابة الرسـول عـن الخـروج مـن          
المدينة واستيطانهم في بلد آخر، ومنعهم عن كتابة األحاديث النبوية فحسب. وهذان 

 من جميع الخلفاء الراشدين كما يقـول. وقـد ذكـر    إنّما هما من الخليفة الثاني عمر ال
وآخرين مـن   ×ياختالف وجهة نظر اإلمام عل ـ  كما نعلم ـقدم كتب التاريخ  أفي 

الصحابة من جانب مع عمر وآخرين من الصحابة من جانب آخر حول مسـألة كتابـة   
إن شاء اهللا تعـالى. وقـد نقـض اإلمـام      يالحديث. وسنتكلم في هذا الموضوع فيما يأت
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مـن المدينـة    ×ينـة بخروجـه هـو   منع عمر للصحابة عن الخروج من المد× يعل
 الى الكوفة واستيطانه بها مع جمع كثير من الصحابة معه.

 صالً وال فرعاً.أوعلى هذا فال أساس لكالم جرجي زيدان 
مـع   ـ   القرن األول الهجـري قـد مضـى علـى المسـلمين      دوارد براون أنإ يويدع

قلـون معلومـاتهم بالحـديث    ولم يـدونوا كتابـاً لهـم، وإنّمـا كـانوا ين      ـاشتياقهم العلمي 
الوحيـد   يرنثـ القـرآن الكـريم هـو األثـر ال     نأسلفاً الى الخلـف، و الملفوظ المحفوظ 

 الذي كان يكتب بينهم ويحافظ عليه مكتوباً. يقول:
إن طلب العلم إنّما كان يتحقق في القـرن األول الهجـري بـالرحالت واألسـفار     «

سـباب،  أكلّ رحلة في المرحلة اُألولى دواع والتي كانوا يقومون بها لطلبه، وقد كان ل
حت رسماً جارياً بصأأن الرحلة لطلب العلم  إّال حسب مقتضيات األوضاع واألحوال، 

نوع من الجنون والغرام الفارغ، وأصبحوا يستدلون لرحالتهم بل حتى أنّها تبدلت الى
ب فی ھ علم اً س لك هللا ب ھ«بأمثال هذا الحديث  ى  م ن س لك س بیالً یطل  س بیالً ال 

كان عبداً مملوكاً في مصـر، فلمـا اُعتـق لـم يخـرج منهـا حتـى          مكحوالً نإو ،»الجنة
ستيفاء طلب كلّ ما كان متداوالً من العلوم في مصر على عصره، ولما رافقه التوفيق إل

هذا الطريق رحل الى الحجاز والعراق والشام لعلّه يعثر على حديث معتبر فـي تقسـيم   
 .)١(»الغنائم

وال أساس لهذه النظرية فاننا بالنظر الدقيق فـي اآلثـار اإلسـالمية لصـدر اإلسـالم      
وأنّهـا   ’الكتابة والتذكرة كانت معمولـة وموجـودة علـى عهـد رسـول اهللا      نعلم أن

ترجم لكتاب ثبات هذا مدارك وأسانيد كثيرة، وقد نقل المده، ولنا إلـن بعـاستمرت م
مصنفات الشيعة اإلمامية في «براون الى الفارسية كالماً في هامش الترجمة عن كتاب 

للعالمة الفقيـد شـيخ اإلسـالم الزنجـاني لـرد هـذه النظريـة وإثبـات         » العلوم اإلسالمية
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وكذلك اثبت زيف هذه النظريـة العالمـة الجليـل المرحـوم آيـة اهللا السـيد        )١(خالفها
وسـننقل  » تأسيس الشيعة لعلوم اإلسالم«النفيسعلى اهللا مقامه في كتابهأالصدر  حسن

 .)٢(شيئاً منه في ضمن المباحث اآلتية وخوفاً من إطالة الكالم ال ننقل شيئاً منه هنا

  
 عوامل التقدم السریع

كان من عوامل سرعة تقدم المسلمين في العلوم أنّهم لم يتعصّبوا في أحد العلوم 
والفنون والصنايع، بل كانوا ينتفعون بما يجدونـه مـن ذلـك فـي أي مكـان وبيـد كـلّ        

 سبيل ذلك في معاشرة من سواهم.أحد، وكانوا يتسامحون في 
أحاديث الرسول الكريم كانت قد لفتت أنظـار المسـلمين إلـى أن     وكما نعلم أن

كلم ة « ،’ينتفعوا بالعلم والحكمة أينمـا وجـدوها وفـي يـد كـلّ أحـد، فقـد قـال        
ث وج  دھا فھ  و أح  ّق بھ  ا ض  الّة الم  ؤمن فحی   ــج ا )٣(»الحكم  ة  ــي نه ــة وف لبالغ

ل النف اق« ض الّة الم ؤمن فخ ذ الحكم ة ول و م ن أھ  ومـن كلمـات    )٤(»الحكم ة 

                                                           
 .٣٩٦ - ٣٩٢ون: ادوارد بر)  يراجع هامش المجلّد األول من الترجمة الفارسية لتاريخ أدبيات إيران إل١(
تعريب الشيخ التسخيري. وال يقصد المرحوم المؤلف بقوله (المباحث  -للمؤلف  -لنبي األمي )  راجع كتاب: ا٢(

اآلتية المباحث اآلتية) بحثا مستقال حول هذا الموضوع وإنما قال في ضمن المباحث اآلتية ثم لم يأت في ضمن 
أسيس الشيعة) ولم يعقد المرحوم الصدر بشيء مما جاء به المرحوم العالمة السيد الصدر في كتابه (ت -كما قال  -إلّا

نظرية تأخر عامة المسلمين عن الكتابة كراهة أو تحريماً من جانب الخلفاء  رد في كتابه هذا بحثا خاصا لتزييف أو
الرواية وكتابة وتدوين إلى وأصحابه وشيعته  ×أو من الخليفة الثاني فقط، وإنّما أثبت سبق اإلمام أميرالمؤمنين

 األحكام والفقه وأسماء الرجال وتاريخ الحروب وتأليف الكتب وتصنيفها.األحاديث و

ذا بقوله (وسنتكلم في هذا الموضوع بعد هذا فيما يأتي إن شاء اهللا تعالى) وليته كان هوقد وعد المؤلّف قبل  
تاريخ تدوين : من  ، ولكنّه لم يتكلّم في هذا الموضوع بعد هذا أبداً. ولي في هذا الموضوع كتاب يفي بوعده

 .)المعرب(الحديث حتى عهد معاوية، مطبوع منشور ـ 
 ط جديد. ٩٩: ٢)  بحار األنوار ٣(
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ركین«الرسول القائد أيضاً قوله:   ^وروى األئمـة  )١(»ُخذ الحكمة ولم م ن المش 
باطل وال تأخذوا الباطل خذوا الحّق من أھل ال«عن السيد المسيح أنّه كان يقول: 

الم ل الح ّق، وكون وا نق اد الك  هــذه الروايـات هـي التـي أوجــدت     ن. إ)٢(»م ن أھ 
رضية المساعدة لسعة النظرة وشـمولها وعـدم التعصّـب عنـد المسـلمين فـي تلقّـي        األ

ــلمين،    ــر المس ــارف مــن غي ــوم والمع ــي أوجــ والعل ــلمين روح دهــي الت ــي المس ت ف
غير المسلمين، فهـم  والصناعات منامحة والتساهل و عدم التثاقل في تعلم العلومالمس

ن يأخذون منه وال يهتمـون لـذلك، بـل    وال ينظرون الى مما يأخذونينظرون الىكانوا
كانوا يرون أنفسهم ورثة الكتاب والحكمة وأصحابها األصليين في العالم كما تعلموا 

بل كانوا يرون الحكمـة عنـد غيـرهم عاريـة      الكرم، ،ذلك من قائدهم العظيم الرسول
 ن تؤخذ منه، كما قال العارف المولوي في شعره:أيجب 

 الجارية عارية لدى النخاسين كما أن   إن الحكمة عارية لديك يا أخي 
العلم واإليمـان يجـب أن الينفصـل أحـدهما عـن اآلخـر،        بل كانوا يعتقدون بأن

وطن الحكمة هو قلوب  لمؤمنة غريبة يجب أن تنقذ، وأنوأن الحكمة في البيئة غير ا
ضالة «أهل اإليمان، و ال شك في فهم هذه المعاني من هذا الحديث:  كلمة الحكمة 

ولذلك فقد كان هم المسـلمين أن يتوصـلوا    »المؤمن فحیث وجدھا فھو أحّق بھا
 الى علوم العالم ومعارفه.

ن والحضارة اإلسالمية:ويقول جرجي زيدان بشأن عوامل سرعة تقدم التمد 
ومن العوامل الفعالة في سرعة نضج العلم فى النهضة العباسية، وكثرة مـا تـرجم   «

الخلفاء أصحاب تلك النهضة كانوا يبذلون كلّ مـرتخص   نإفي تلك المدة القصيرة، 
رهم بالبـذل واإلكـرام والمحاسـنة،    ـل الكتب، ويرغّبون النقلة وغيـ ــسبيل نقوغال في

ان فـيهم النصـراني واليهـودي    ـــ د كـــ طع النظر عن مللهم أو نحلهم أو أنسابهم، وقبق
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والصابئي والسامري والمجوسي. فكان الخلفاء يعاملونهم كافة بالرفق واإلكـرام، ممـا   
 .)١(»يصح أن يكون مثاالً لالعتدال والحرية وقدوة لوالة االُمور في كلّ العصور

ألبـي إسـحاق الصـابئي     يّثم ينقل جرجي زيدان قصة رثاء السيد الشريف الرضـ 
ويدلك ذلـك علـى أن التعصّـب    »! ولم يمنعه شرفه في اإلسالم من هذا الرثاء«ويقول: 

، فإذا كان األمير معتـدالً أو  يأو التساهل إنّما يكون مصدرهما من صاحب األمر والنه
ثله، ولذلك فقد كان التساهل في عصر النهضة العباسـية شـامالً،   متعصباً كانت رعيته م

على الخصوص الخلفاء وأهل الوجاهة والعلم. ولم يكن العالم المسـلم يسـتنكف أن   
يأخذ العلم عن نصراني، حتى الفارابي الفيلسوف الكبير، فقد أخـذ بعـض علمـه عـن     

 .)٢(»أحد نصارى نجران
لـم يكـن    يأن هذه النتيجة غير صحيحة عندنا...فان السـيد الشـريف الرضـ    إّال ... 

طالقـاً، فهـو لـم    إيتبع في فكره وفعله هذا أحداً من الخلفاء بل لم يكن تابعـاً للخلفـاء   
غـه واحترامـه   لّيكن ليتعلم سعة الصدر والنظر من الخلفاء، بل من شـريعة اإلسـالم ومب  

عتـرض عليـه فـي ذلـك     اأي حال، ولذلك فقد أجـاب السـيد مـن     للعلم والعلماء على
 »!إنّي رثيت علمه ال شخصه«بقوله: 

والدكتور زرين كوب في كتابه يعد روح التسامح وعدم التعصّب في المسـلمين  
 .)٣(عامالً مهماً في سرعة تقدم المسلمين

قبال المسلمين على طلب العلوم هـو ترغيـب اإلسـالم    إي والعامل اآلخر المؤثّر ف
كيد على ذلك. وجرجي زيدان مع ما فيه من التعصب للمسيحية مما يبدو جلياً فـي  األ

بعض المـوارد و أحيانـاً يصـر علـى أن المسـلمين كـانوا يخـالفون كـلّ كتـاب سـوى           
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ن عامالً مؤثراً في القرآن...مع ذلك نراه يعترف بأن ترغيب اإلسالم في طلب العلم كا
 ذلك...يقول:

وقـد تأيـدت    -نشـاء العلـوم اإلسـالمية    إولما اتسع سلطان المسلمين وفرغوا من «
دولتهم و ذهبت عنهم السذاجة والغفلة عن الصناعات، وأخذوا في أسباب الحضـارة  

طــالع علــى العلــوم تشــوقوا الــى اإل -بــالحظ الــوافر وتفننــوا فــي الصــناعات والعلــوم 
حـديث  السناد الى ة بما سمعوه من األساقفة والقساوسة، وهان عليهم ذلك باإلالفلسفي

ضالّة المؤمن یأخذھا ممن س معھا، وال یب الي م ن أي «النبوي القائل:  الحكمة 
ركین«وقولـه:   »وعاء خرجت ب «و» خ ذوا الحكم ة ول و م ن ألس نة المش  طل 

ى اللح د اطلبوا العلم من المھ د«و »العلم فریضة على كّل مسلم ومسلمة  »ال 
 .)١(»اطلبوا العلم ولو بالصین«و

 ويقول الدكتور زرين كوب:
إن التشويق األكيد الذي كان يقوم به اإلسـالم فـي التوجـه الـى العلـم والعلمـاء       «

 القـرآن  نإ ؛كان من عمدة العوامل في تعرف المسلمين على الثقافة والعلوم اإلنسانية
الكريم كان يدعو الناس مكرراً الى التفكر والتدبر في أحوال الكائنـات والتأمـل فـي    
 أسرار آيات التكوين، وكثيراً ما كان يشير الى تفضيل أهل العلم ودرجاتهم، وقد عد

ليةً لشـهادة اهللا والمالئكـة، وقـد قـال اإلمـام      ات» أُولي العلم«في مورد من آياته شهادة 
يـث  دضـف الـى ذلـك أن هنـاك أحا    أا في نبل العلم و فضـل أهلـه.   الغزّالى: كفى بهذ

كانــت تــروى بمختلــف األســانيد تحكــي عــن تكــريم العلمــاء وأهــل العلــم، فهــذه   
األحاديث وإن كانت مورد البحث واالختالف صدوراً وداللة ولكنّها ال شك كانـت  

عـتهم الـى التأمـل    من االُمور التي أوجبت مزيد رغبة المسلمين في العلم والثقافة، ودف
 ضف إلى ذلـك أن أوالتدبر في أحوال الكون والتفكّر والفحص عن أسرار الكائنات. 

رسول اإلسالم كان يرغّب المسلمين في طلـب العلـم عمـالً، فضـالً عـن القـول، فقـد        
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حرر كلّ من علّم عشرة من أبناء المسلمين في المدينة القـراءة والكتابـة، وهـو الـذي     
ت بتعلم العبرية أو السريانية أو كليهما، فهذا الترغيب هو الذي أوجـب  أمر زيد بن ثاب

نجيـل علـى مـا    إقبال أصحابه على طلب العلوم، فقد تعلم ابن عباس كتب التوراة واإل
 نإهو مشهور، وألـم عبـداهللا بـن عمـرو بـن العـاص بـالتوراة ووقـف علـى السـريانية.           

مسلمين بالعلوم وهـي التـي أكرمـت    هي التي زادت في عالقة ال ’تأكيدات النبي
 .)١(»العلماء وأهل العلم بين المسلمين وعظّمتهم

واآلن لنرد البحث حول الدور المهـم والمـؤثّر لإليـرانيين فـي العلـوم والثقافـات       
 اإلسالمية.

ن في تكوين وتدوين إن هدفنا في هذا الكتاب هو توضيح الدور المؤثر لإليرانيي
نريـد   العلوم والثقافات اإلسالمية. وما ذكرناه هو من باب المقـدمات الضـرورية...وال  

ن نسلك سبيل المبالغة ونغـض النظـر عـن حقـوق سـاير األفـراد واُألمـم الـذين         أقطعاً 
ليس  -كما كررنا  -فإن التمدن اإلسالمي  ؛قديكون لهم في هذا المضمار حظّ عظيم

ن تسـجله  أة مـ أُمية خاصة بل إنّه من اإلسـالم والمسـلمين، وال يحـق أليـة     من مآثر قو
ة أن تعين وتشـخّص حظّهـا مـن    مأُلكلّ  أنّه يحق إّال باسمها الخاص، عربيةً أو غيرها...

 ذلك.
 

 القراءة والتفسیر
إن أول علم تكون من العلـوم اإلسـالمية هـو علـم القـراءة ثـم التفسـير، فـالقراءة         

لفاظ وكلمات القرآن، والتفسير يرتبط بمفاهيم ومعـاني كـالم   أيفية التلفّظ بترتبط بك
 اهللا المجيد.

                                                           
 .١٨ـ  ١٧) بالفارسية: كارنامه إسالم: ١(



 وإيران عطاء وامتنان اإلسالم                            ٣٩٦ -    

ــف والوصــل والمــد والتشــديد واإل   دغــام ففــي القــراءة تبــين أُصــولوقواعد الوق
بعض كلمات القـرآن قـد قُرئـت بأشـكال مختلفـة فتُبـين        ضف الى ذلك أنأوغيرها، 

 شكال في علم القراءة.تلك األ

وكـان الرسـول   ’ عظـم صحابة كانوا يتعلمون قراءة القرآن مـن النبـي األ  إن ال
الكريم يباشر تعليم بعضهم ثم يأمرهم بتعليم الباقين. وكان التابعون الذين لم يدركوا 
عصر الرسول الكريم يتلقون قراءة القرآن من قراءة الصحابة. وهكذا وجدت جماعـة  

قبـل المسـلمون   أليمها لآلخرين، وقـد  تخصّصوا في قراءة القرآن بصورة صحيحة وتع
القـراءة الصـحيحة    مبحرص وولـع شـديدين فـي تعلّـ    على هؤالء القراء المتخصصين 

يــروون قــراءتهم عــن النبــي أو للقــرآن الكــريم، وكــان هــؤالء القــراء المتخصّصــون 
صحابته وكـان لكـلّ واحـد مـنهم بـدوره تالمـذة متخصّصـون تـرجم لهـم أصـحاب           

 المعاجم والتراجم.

واما ما هو السبب في اختالف القراءات؟ وهـل كانـت هـذه القـراءات المختلفـة      
ــول الكــريم     ــد الرس ــى عه ــى عل ــودة حت ــك   أموج ــان ذل ــل ك ــى األول فه م ال؟ وعل

كما هي عليـه  ’؟ و بعبارة أُخرى: هل كانت هذه الكلمات أوحيت إليه’بإذنه
يظهر في سـائر الكتـب    ن سبب اختالف القراءات هو ماأم أاآلن باختالف القراءات؟ 

من اختالف نقل الرواة؟...فهذا موضوع يجب أن يبحث على حدة. والـذي يسـلّم بـه    
المسلمون هو أنّهم كانوا يبذلون منتهى مساعيهم كي يقرأوا القرآن كمـا كـان يقـرأه    

، ولذلك فهم كانوا يتعلمون قراءته عند من تعلّمـه عنـد الرسـول    ’الرسول الكريم
 ة.مباشرة أو بالواسط

ساتيذهم ومعلميهم شفاهاً وحفظاً فـي الصـدور و   أبدأ القراء بتعلم فن القراءة من 
 ذلك. كتباً في  يعلمونه تالميذهم كذلك، ثم كتبوا
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عى بعضهم أنل من ألف كتاباً في علم القراءة هو أبوعبيد قاسم بن سـالّم   وادأو
حبيب من القـراء السـبعة    فإن حمزة بن ؛. وهذا مردود)هجرية ٢٢٤سنة ( المتوفّى في 

و من الشيعة كان يعيش قبل أبي عبيد بقرن، وقد ألّف كتاباً في فن قراءة القـرآن  ــوه
ة اهللا المرحـوم السـيد حسـن الصـدر     ـــ ر آيــق ذلك العالمة الكبيــا حقــكم الكريم...

  واستشهد لذلك بكالم ابن النديم في الفهرست وكالم النجاشي في الفهرست. بـل إن
اإلمام علي بـن  من أصحابهو أبان بن تغلبهؤالء أول من دون علم القراءة كما ذكر

 .’الحسين زين العابدين

أول من جمع القرآن وكتبه هـو أميـر المـؤمنين     يثبت المرحوم السيد الصدر أنو
علي×ل من نقّط  ، وأنمصحف (ولم ينقّط قبله) هو أبـو األسـود الـدؤلي مـن     الأو

، وأن أول من صنّف كتاباً فـي علـم القـراءة هـو أبـان بـن       ×المؤمنين أصحاب أمير
ل من كتب كتاباً في معاني غريب القرآن، وأنل من كتب كتابـاً فـي    تغلب وهو أوأو

بن كعب المعروف بوالئه لعلي فضائل القرآن هو الصحابي الشهر أُبي×ل  ، وأنأو
 ء النحوي المعروف الشيعي اإليرانـي، وأن من ألّف كتاباً في مجازات القرآن هو الفرا

الكـوفي،  الشـيعي  أول من كتب كتاباً في أحكام القرآن هو محمد بن السائب الكلبي 
ـاج        وأنل من صنّف كتاباً في التفسير هو سعيد بـن جبيـر التـابعي الـذي قتلـه الحجأو

١((عليه السالم)على والئه لعلي(. 

وعلى أي حال فقد عرف من بين التابعين وتابعي التـابعين الـذين كـانوا يعيشـون     
في القرن األول والثاني من الهجرة عشرة منهم بعنوان أنّهم متخصصون في فـن قـراءة   

وهم: نافع بـن عبـدالرحمن، وعبـداهللا    » القراء السبعة«القرآن، عرف سبعة منهم بعنوان 
مرو ابن العالء، وعبداهللا بن عامر، وعاصم بن أبي النجود، وحمـزة بـن   بن كثير، وأبوع

 .يالكسائ يحبيب، وعل

                                                           
 .٣٢٢ـ  ٣١٦)  تأسيس الشيعة لعلوم اإلسالم: ١(
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أربعة من هؤالء السبعة إيرانيون وثالثة منهم غير إيرانيين، من كلّ مـن األربعـة و   
الثالثة اثنان من الشيعة وماعداهما من غير الشيعة. فقد روى العالمة الجليـل المرحـوم   

عن الشيخ عبـدالجليل   )١(»تأسيس الشيعة لعلوم اإلسالم«صدر في كتابه السيد حسن ال
 نإعلـى أي حـال فـ   والرازي: أن أكثر أئمة القراءة مـن العدليـة (المعتزلـة أو الشـيعة)     

 أربعة منهم إيرانيون وهم:
، وقـد تتلمـذ فـي القـراءة     ـ عاصم بن أبي النجود، فإنّه كان من الموالي العجـم   ١

وقد عرفت قراءته أنها أجود ×على أبي عبدالرحمن السلمي وهو كان تلميذ علي ،
علـى   تإن أُصـول المصـاحف كتبـ   «مانصّـه:  » ريحانة األدب«القراءات. فقد جاء في 

. كـان عاصـم   )٢(»موافقة قراءة عاصم، وكتب سائر القراءات بخط أحمر في الهوامش
نـور اهللا التسـتري فـي كتابـه      ييعيش في الكوفة و توفي بها. وقد صرح بتشيعه القاضـ 

 فّيوتـو  )٣(والعالمة السيد حسن الصدر في كتابـه تأسـيس الشـيعة   » مجالس المؤمنين«
 ). هـ ١٣٠(في حدود عام 

بأنّـه  » الفهرسـت «رح ابـن النـديم فـي كتابـه     ـ نافع بـن عبـد الـرحمن، وقـد صـ       ٢
نافعــاً كــان شــديد  أن»: ريحانــة األدب«صـبهاني األصــل ســكن المدينــة. وجــاء فـي   إ

السمرة، وفي القراءة إمام أهل المدينة وكانوا يعتمدون على قراءته ورأيه. وهـو كـان   
 .هـ)١٦٩ أو ١٥٩(نافع سنة . وماتالعشرةأحد القراءيزيد بن القعقاعقدأخذ القراءة من

ابن كثير كان من أبناء الفرس الـذين   نإقال ابن النديم: قيل  ؛ـ عبداهللا بن كثير  ٣
نوشيروان الى اليمن كي يأخذوا الحكم فيها من الحبشة ويرجعـوه ليـد سـيف    أبعثهم 

المهـم لهـؤالء فـي نشـر اإلسـالم فـي        بن ذي يزن اليمني...وقد بينّا نحن سـابقاً الـدور  

                                                           
 .٣٤٦)  تأسيس الشيعة لعلوم اإلسالم: ١(
 .٢ط  ٤٢٦: ٤)  ريحانة األدب،  ٢(
 .٣٤٦)  تأسيس الشيعة لعلوم اإلسالم: ٣(
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ابن كثير كان قد أخـذ أُصـول علـم القـراءة مـن       نإ»: ريحانة األدب«في اليمن. وجاء 
اس عن عليهـ ١٢٠(. وكانت وفاته عام ×مجاهد عن ابن عب (. 

 ـالفهرست البن النديم  ما جاء فيعلى ــ علي بن حمزة الكسائي، وحمزة أبوه    ٤
دب العربـي ومـن   هو ابن عبداهللا بن بهمن بن فيروز. وقد كان الكسائي من مشاهير األ

أكابر النحويين، وكان معلم أبناء هارون الرشيد، وكان معـه فـي سـفره إلـى خراسـان      
د بن الحسن الشيباني الفقيه وقاضي القضاة في يوم واحـد   يومات بالرودفن مع محم

بالري، فقال هارون: لقد دفنا اليوم الفقه والعربية بالري. مات في أواخـر القـرن الثـاني    
 . وكان الكسائي يتشيع.للهجرة

 أما التفسیر
يسألون مايشكل عليهم مـن معـاني    ’فقد كان المسلمون على عهد رسول اهللا

. وقد كان لبعض صحابته بصيرة فائقة فـي فهـم   ’ومفاهيم آيات القرآن إياه نفسه
فـي التفسـير فمـن هـؤالء     » المراجـع «معاني القرآن، ولذلك فقد عرف هـؤالء بعنـوان   

باس وعبداهللا بن مسعود، وكان البن عباس شهرة أكثر في ذلـك، ولـذلك   عبداهللا بن ع
        ـاس تلميـذ اإلمـام علـيفقد نقلت آراؤه في كتب التفسـير كثيـراً. وكـان ابـن عب× 

وتالميذه. وتذكر كتـب   ×وكان يفخر بهذا. وابن مسعود أيضاً  كان من شيعة علي
جود نسخة من هذا الكتـاب  التفسير اسم كتاب البن عباس في ذلك ويدعي البعض و

وكان ابن عباس مع علمـه الجـم فـي التفسـير إذا      )١(اليوم في المكتبة الملكية بالقاهرة
سئل عن علمه من علم علي× كقطرة أمام ×يقول: علمي من علم ابن عمى علي

!يبحر لُج 

التفسير كان حتى أواخر القـرن األول الهجـري يـروى     زيدان أن ويدعي جرجي
وكانوا يتناقلون التفسير شفاهاً الى أواخر القرن األول. فكان أول من دون التفسير في «

ثم اشتغل فيه سواه وهم كثيرون حتى انتهـى   ) هـ ١٠٤(الصحف مجاهد المتوفّى سنة 
                                                           

 .٤٦)  كما جاء في كتاب: مفسران شيعه، من منشورات جامعة طهران: ١(
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ــنة    ــوفّى س ــدي المت ــى الواق ــك ال ـــ ) ٢٠٧(ذل ــنة   ه ــوفّى س ــري المت ـــ  ٣١٠(والطب ) ه
 .)١(»وغيرهما

ابن عباس وحتى سعيد بـن جبيـر كانـا قـد كتبـا       نإف ؛وال تصح هذه النظرية قطعاً
 ـة          في التفسير قبل مجاهد. بـل إنهـذه النظريـة لجرجـي زيـدان هـي فـرع نظريـة عام

ل لم يؤلفوا شيئاً. ونحـن سـنبطل هـذه النظريـة فـي      أن المسلمين في القرن األ يعتدو
 الفصول التالية.

وكما اهتم اإليرانيون بفن القراءة كذلك اهتموا بفن تفسير القرآن، بل إن اهتمام 
اإليرانيين بالقراءة والتفسير والفقه والحـديث والعلـوم التـي تـرتبط بمصـادر اإلسـالم       

د آخـر. واليمكننـا هنـا أن نعـرف بجميـع      كان أكثر من أي اهتمام لهـم فـي أي مـور   
المفسرين اإليرانيين ففي كلّ قرن منهم العشـرات بـل المئـات ممـن كتـب فـي ذلـك        

 سـواهم ق بشأن جميـع هـؤالء وفصـل اإليـرانيين مـنهم عمـن       يلّف وصنّف، والتحقأو
نموذجاً من خدمات اإليرانيين في التفسـير ال   ييحتاج الى عمر مديد ولكن لكي نبد

هـم التفاسـير وأشـهر المفسـرين المعـروفين بـين المسـلمين،        أأس بعطف النظـر الـى   ب
ين. ونختار هؤالء من بين من يذكر اسمه ورأيـه كثيـراً    وسنرى أنأكثرهم كانوا إيراني

 في كتب التفاسير ألنّه من كبار القدماء أو ممن خلفوا كتباً معروفة في التفسير.
تنقل آراؤهم في كتب التفسير الذين سرون األوائل أي المف :أّما الطبقة األُولى

كثيراً فبعضهم من الصحابة وبعضهم من التابعين وبعضـهم مـن تـابعى التـابعين، كـابن      
لكلبــي اومجاهـد ومقاتـل وقتـادة، و    يبـي بـن كعـب، والسـد    عبـاس وابـن مسـعود وأُ   

 والسبيعي والثوري والزهري، واألعمش وعكرمة وعطاء والفراء، وغيرهم.
فبعض هؤالء شيعة وبعضهم غير شيعة، وبعضهم إيرانيون وبعضهم غير إيـرانيين،  

األكثرية في هـذه   و إن تراجم  جميع هؤالء خارج عن عهدة هذا الكتاب. وبدهي أن

                                                           
 .٧٠: ٣)  تاريخ التمدن اإلسالمي ١(
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الطبقة لغير اإليرانيين، وإنّمـا المعـدود مـنهم عجـم إيرانيـون وهـم مقاتـل واألعمـش         
 والفراء.

خراسـان أو الـري، كـان يعـيش فـي القـرن الثـاني        فمقاتل بن سـليمان مـن أهـل    
ن النـاس  إ«، وكان من العامة. ويبالغ الشافعي فيـه فيقـول:   ) هـ ١٥٠(للهجرة، مات عام 

 ».في التفسير عيال على مقاتل
مـن أهـل   ــ   )١(على ما فـي ريحانـة األدب   ـ  وأما سليمان بن مهران األعمش فهو 

ثنى عليه علماء العامة. وكـان  أو ×وقد ولد بالكوفة وسكن بها وتشيع لعليدماوند، 
 .) هـ ١٥٠(يعرف باللطائف والطرائف وتُنقل عنه أُمور من ذلك. مات حوالي 

وأما الفراء فهو يحيى بن زياد األقطع من معاريف اللغويين والنحويين، وله ذكـر  
تلميذ الكسائي ومعلماً ألبناء هارون من كثير في كتب األدب العربي، وقد كان الفراء 

بتشـيعه، وهـو إيرانـي،    » تأسـيس الشـيعة  «و» رياض العلمـاء «بعده، وقد صرح صاحب 
المعروفة مـع شـهيد فـخّ الحسـين بـن علـي بـن        » فخّ«وكان أبوه زياد األقطع في وقعة 

أو  ٢٠٧(الحسن المثنى، فقطعت يده عقوبة له ولذلك عرف باألقطع، مات الفراء عام 
 ). هـ ٢٠٨

وإذا تجاوزنا هذه الطبقة نصل الى طبقة المؤلّفين في التفسير. وقـد قلنـا سـابقاً أن    
حصـاء،  أصحاب التفاسير في الشيعة والسنة كثيرون بل يخرجون عن حد الحصر واإل

و إنّما نكتفي نحن هنا بذكر أشهر التفاسير المعروفة اليوم بـين السـنة والشـيعة، ونبـدأ     
 فاسير الشيعة فنقول:البحث في ت

والمفسـرين  ^إن المفسرين الشيعة ينقسمون الى: المفسرين على عهـد األئمـة  
تفاسير، من قبيل أبـي حمـزة    ^في عصر الغيبة، فقد كان لكثير من أصحاب األئمة

 يوأبي بصير األسدي ويونس بن عبدالرحمن وحسين بن سعيد األهوازي وعلالثمالي

                                                           
 .٣ط  ١٥٤)  ريحانة األدب: ١(
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ومحمد بن خالد البرقي القمـي وفضـل بـن شـاذان النيسـابوري.      بن مهزيار األهوازي ا
 وكثير منهم إيرانيون.

ونحن هنا نكتفي بذكر نمـوذج   ؛والمفسرون الشيعة في عصر الغيبة أيضاً كثيرون
من كتب التفسير المعروفة بـين الشـيعة، ممـا يعلـم بـه أن أكثـر تفاسـير الشـيعة كتبهـا          

 إيرانيون:
وهو من أشهر تفاسير الشيعة، موجـود مطبـوع،    ؛اهيم القميـ تفسير علي بن إبر  ١

 كوفي انتقل الـى قـم، وهـو مـن مشـايخ الشـيخ الكلينـي.        الوإبراهيم بن هاشم أبوعلي
 .هـ ) ٣٠٧(وكان علي حياً حتى عام 

والعياشـي هـو محمـد بـن مسـعود السـمرقندي، وكـان عاميـاً          ؛ـ تفسير العياشي  ٢
ورث من أبيه ثالثة آالف دينار صرفها  وكان قدلشيخ الكليني.ل اًفتشيع، وكان معاصر

تى كان بيته قد أصبح مثـل  ـجميعها في النسخ والمقابلة واالستنساخ واقتناء الكتب، ح
ع من أهل العلم كلّ في شأن من الشؤون العلمية، يصرف عليهم ـيه جمــالمدرسة، فف
يـد فـي    -الحديث والفقـه والتفسـير  فضالً عن -رث أبيه. وكان للعياشي إالعياشي من 

له كتباً كثيرة وادعى أنها كانت  الطب والنجوم. ذكره ابن النديم في الفهرست وعدد
واالها. كان العياشي إيرانياً واألظهر أنّه كان من أصـل   كثيرة االنتشار في خراسان وما

 ثة.الثال المائةعربي، قال ابن النديم: قيل إنّه تميمي. وهو من علماء 
إبراهيم النعماني، وكان يكنى عنـه  بن وهو أبو عبداهللا محمد  ؛ـ تفسير النعماني  ٣

تأسـيس  «أحياناً بابن أبـي زينـب. وهـو مـن تالمـذة الشـيخ الكلينـي. ويقـول صـاحب          
الرابعـة مـن    المائـة بمكتبته نسـخة مـن تفسـير النعمـاني. وهـو مـن علمـاء         نإ»: الشيعة

وهـو   )١(القاسم الحسين بن المرزبـان الـوزير المغربـي    العراق. وله ابن أُخت يدعى أبا
ينتسب إلى يزدجرد الساساني، بلغ الوزارة عدة مرات فلُقّب بـالوزير المغربـي. وكـان    

واللّغة قد حفظ القرآن قبل أن يكمل الخامسة عشرة من عمره، وكان ماهراً في النحو 
                                                           

 .٢٠٢ـ  ٢٠١: ٨، وريحانة األدب  ٣٣٦)  راجع: تأسيس الشيعة: ١(
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والحساب والجبر والهندسة والمنطق وبعض الفنون اُألخرى، وكان أديبـاً قـديراً، ولـه    
وأوصـى أن ينقـل   هــ )    ٤٢٨أو  ٤١٨(مـات سـنة   » خصـائص القـرآن  «كتاب بعنـوان  

(عليه السالم)جثمانه من بغداد الى النجف األشرف ليدفن عند أميرالمؤمنين علي. 

فة أبي جعفر محمـد بـن الحسـن بـن علـى الطوسـي       بيان: لشيخ الطائتـ تفسير ال  ٤
ولـذلك  هــ )   ٣٨٥(الخراساني، اإلمام في الفقه والحديث والتفسير والكالم، ولد سـنة  

 واشـترك فـي   +بالذكرى األلفيـة لـه   )١(ت جامعة مشهد في العام الماضيلفقد احتف
فـي   ير من العلماء المسلمين وغيـرهم مـن شـيعة وسـنة. وتـوفّ     االحتفال عدد كبي سنة

وكان قد هـاجر مـن خراسـان الـى العـراق فـي الثالثـة والعشـرين مـن عمـره           ) هـ٤٦٠(
مام الشيعة علـى  إوحضر محضر الشيخ المفيد والسيد المرتضى علم الهدى ثم أصبح 

شـيعة فـي زمـن الغيبـة.     ماماً يعد في الرعيل األول من علماء الإعهده بعدهما، وال زال 
وانتقل في أواخر عمره من بغداد الى النجف األشرف على أثر حوادث جرت هناك، 

، الحـوزة  ×فأسس الحوزة العلميـة للشـيعة فـي جـوار مرقـد موالنـا أميـر المـؤمنين        
 العلمية النجفية التي ال زالت مصدر إشعاع علمى للشيعة بعد مرور ألف عام.

مفسر الفضل بن الحسن الطَّبرِسى (بفتح الطّاء) وسكون ـ مجمع البيان: للشيخ ال  ٥
راك أعلى الوزن نفسه، وهي مدينة قرب قـم إلـى    -الباء وكسر الراء = معرب: تفرش 

وكتابـه  ) هــ   ٥٣٦(وقد فرغ من تحرير هذا التفسير في شـهر ذي القعـدة الحـرام عـام     
ريـر، ويعنـى بـه    ليف والتحأحسن التفاسير مـن حيـث األدب وحسـن التصـنيف والتـ     أ

الشيعة والسنّة، وقد طبع مراراً فـي إيـران ومصـر وبيـروت. ولـه تفسـير مختصـر آخـر         
وقـد كتبـه بعـد فراغـه مـن مجمـع البيـان عنـد مـا عثـر علـى            ». جوامع الجـامع « ىيدع
جوامـع  «ري ووجد فيه نكاتاً أدبية فاتته فـي مجمـع البيـان، فـألف     شللزمخ» الكشاف«

ه من ذلك. ويجـد أهـل الفـن فـي مجمـع البيـان مـن االُمـور         استدراكاً لما فات» الجامع

                                                           
 هـ ١٣٨٦هـ فالمؤلف كتب هذا عام  ١٣٨٥) أي عام ١(
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ن كان في الكشاف من البالغة ما ليس فـي مجمـع   إاألدبية ماال يوجد في الكشاف، و
 البيان.

ـ روض الجنان: للشيخ المفسر أبي الفتوح الرازي الطهراني، فارسى. وهـو مـن     ٦
والشـيخ فخرالـدين    الطبرسـي اآلنـف الـذكر    غنى تفاسير الشـيعة، ويـرى الـبعض أن   أ
  ، يح نيسـابورياً يسـكن بـالر   ود انتفعا من هذا التفسير كثيراً. وكـان أبوالفتـ  ــرازي قــال

ربي ينتهي الى عبداهللا بن بديل بن ورقاء الخزاعي مـن أصـحاب   ــن أصل عــو مــوه
 ن.في صفي ×أميرالمؤمنين

تالمذة الشيخ  وكان أبو الفتوح يعاصر الشيخ الطبرسي والزمخشري وقد قرأ على
وكان يعيش في القرن السادس الهجري. وقبره اليوم بالري يزار ويكـرم   +الطوسي

فـي  ‘في جوار مرقد السيد عبدالعظيم الحسني والسيد حمزة بـن موسـى بـن جعفـر    
 واجهة القبلة.

ـ تفسير الصـافي: وهـو للمـولى محسـن الفـيض الكاشـاني مـن مشـاهير علمـاء            ٧
عشر الهجري، فقيه محـدث ومفسـر حكـيم عـارف، وكـان       الشيعة في القرن الحادي

كثير البركة في عمره تأليفاً وجودة في التـأليف. كـان مقيمـاً مـدة بقـم فـي المدرسـة        
ثم سافر إلى شيراز وقرأ الحـديث علـى السـيد ماجـد     » الفيضية«المعروفة بالنسبة إليه: 

ين الشـيرازي وصـاهره.   البحراني والفلسفة والعرفان لدى الحكيم اإللهي صدر المتأله
 ). هـ ١٠٩١(ومات في كاشان في سنة 

الدين الشيرازي: كان معروفاً بالفلسفة والعرفـان، بـل هـو     ـ تفسير المولى صدر  ٨
األحاديث،  له يداً طولى في تفسير القران وشرح أن إّال خاصة، مدرسة فلسفيةصاحب

َولََق ْد والستين: { ية الخامسةمن الكافي، وسورة البقرة الى اآلاالُصولفقد شرح كتاب
ْبتِ  والحديد وسورة السجدة ويس والواقعة  }...َعلِْمُتُم الَِّذیَن اْعَتَدْوا ِمْنُكْم ِفي السَّ

َرى اْلِجَباَل « والجمعة والطارق واألعلى والزلزال، وآيات الكرسي، والنور، وآية َوَت
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يقرب من نحـو   أنّه مفصّل تفصيالً إّال ه وان لم يكن كامالً فتفسير )١(»َتْحَسبَُھا َجاِمَدةً 
تفسير الصافي، وقد طبع مراراً في إيران وقد اتّفقت وفاته في البصرة فـي طريقـه إلـى    

 .) هـ ١٠٥٠(عام  جحال

ـ منهج الصادقين: وهو تفسير فارسي طبع في ثالثة مجلّـدات كبـار فـي تبريـز،       ٩
ر الفارسي الوحيد تقريباً. مؤلفه المرحوم المـولى فـتح   وكان إلى فترة قريبة هو التفسي

العاشرة، وأكثر كتبـه بالفارسـية، منهـا شـرح      المائةاهللا الكاشاني من علماء كاشان في 
 نهج البالغة بالفارسية.

لسيد عبداهللا شـبر المعاصـر للشـيخ جعفـر كاشـف الغطـاء       لـ تفسير شبر: وهو   ١٠
القوانين، كان عالماً عابـداً متتبعـاً متبحـراً، لـه كتـب      ب ـرزا القمي صاحـى الميـوالمول
) هـ١٢٤٢( سنة والرجال والتفسير. توفّي فيوالكالم والحديثالفقه واُألصولفيكثيرة

 ودفن بالكاظمية.
ـ تفسير البرهـان: مؤلّفـه المـولى المرحـوم السـيد هاشـم البحرانـي المحـدث           ١١

على مبنى األخباريين الذين إنّما يفسرون القرآن  المتتبع الشهير وقد كتب هذا التفسير
بالحــديث فحســب بــدون أي توضــيح آخــر بــل حتــى بــدون توضــيح لتلــك األخبــار 
واألحاديث وكيفيتها في تفسير اآلية، بل إنّمـا بنقـل األحاديـث المرتبطـة بتلـك اآليـة       

 .) هـ ١١٠٩أو  ١١٠٧(فقط. مات هذا العالم 

لماء الحوزة في شيراز معاصر للمرحوم المجلسـي  نور الثقلين: مؤلفه أحد ع -١٢
في تفسـيره هـذا بنقـل األخبـار فقـط، وهـو المرحـوم الشـيخ          ىعن والحر العاملي وقد

 فاته بالضبط.وعبدالعلي بن جمعة، وال يعلم 

هذه التفاسير هي أعرف وأشهر تفاسير الشيعة حتّى القرن الثالث عشـر الهجـري،   
دي أهلـه، وإذا أراد غيـر الشـيعة أن يراجعـوا تفاسـير      يـ أالمطبوع منها والمتـداول فـي   

                                                           
 .٨٨النمل:  سورة )١(
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تب في هذا القرن الرابـع عشـر عـدة مـن التفاسـير      للشيعة راجعوا هذه التفاسير. وقد كُ
 القيمة أو هي في حال التأليف، أمسكنا عن ذكرها.

ومن أراد الحصـول علـى إحصـاء لكـلّ تفاسـير الشـيعة فعليـه بمراجعـة الكتـاب          
تأليف العالمة الجليـل المرحـوم الحـاج الشـيخ     » تصانيف الشيعة الذريعة الى«الجليل 

 على اهللا مقامه الشريف.أآقا بزرك الطهراني 

لم من هذه النماذج التي رأيناها أنمـؤلفي أكثـر التفاسـير المعروفـة اليـوم       وقد ع
هم من الشيعة اإليرانيين أو العرب المستعجمين في إيران أو عرب الخلـيج   امأللشيعة 

 لفارسي الذين سكنوا إيران.ا

  
 أما تفاسیر السنة

، وهو المؤرخ والمحدث يالطبربتفسيرن، المعروفآتفسيرالقرفيـ جامع البيان  ١
ماماً فـي  إن علماء أهل السنة، كان ــى مـو الفقيه الشهير، وهو من علماء الدرجة اُألول

مره ثـم بنـى مدرسـة فقهيـة     أأكثر علوم زمانه. وكان في الفقه عياالً على الشافعي أول 
. وكـان  يمـن أئمـة الفقـه السـنّ     ولم يقلد أحد األئمـة األربعـة بـل أيـاً     مستقلّة واجتهد

فترة من الزمن ثم انقرضوا بعد حصر المذاهب في األربعـة. ويـذكر   إلى لمذهبه أتباع 
ابن النديم في الفهرست عدة مـن الفقهـاء الـذين كـانوا يتبعـون مـذهب الطبـري فـي         

 .الفقه
 ) هـ ٢٢٤(والطبري نسبة الى طبرستان وهي مازندران وهو من آمل، ولد بها سنة 

طبع تفسيره في القاهرة. وتُرجم إلى الفارسـية بـأمر نـوح     ) هـ ٣١٠(ومات ببغداد سنة 
بن منصور الساماني من ملوك السامانيين قام به وزيره البلعمي العربي في أصله ونسبه، 

 هران .خيراً بطأوطبعت الترجمة 
تقن تفاسير أهل السـنة، ويمتـاز مـن حيـث األدب     أـ الكشّاف: وهو من أشهر و  ٢

ارزمي المقلّـب  ووال سيما البالغة. مؤلفه أبوالقاسم محمود بـن عمـر الزمخشـري الخـ    
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جار اهللا، وكان من أكابر علماء اإلسالم، وقد ألّف كتباً كثيـرة فـي األدب والحـديث    ب
ن كان هو مـن أهـل   إو ،هللا لمجاورته سنين بمكة المكرمةوالموعظة. وإنّما لُقّب جار ا

وتبركـاً وطلبـاً    تيمناً إيران الباردة، وإنّما تحمل ذلك الجو الحجازي الحاربالد شمال 
لآلثار المعنوية الكثيرة في المجاورة هناك. والظاهر أنّه كتـب تفسـيره الكشّـاف أيـام     

 مجاورته بيت اهللا الحرام.
مــن الكشّــاف بــذيل اآليــة السادســة والخمســين مــن ســورة  وفــي الجــزء الثالــث

 العنكبوت:
اَي َفاْعُبُدونِ { ْرِضي واِسَعٌة َفإِیَّ  .}َیا ِعَباِدَي الَِّذیَن آَمُنوا إِنَّ أَ

معناها إن المؤمن إذا لم يتسهل له العبادة في بلد هـو فيـه ولـم يـتمش لـه      «يقول: 
أنّه فيه أسلم قلباً وأصح ديناً وأكثـر عبـادة    أُمور دينه كما يحب فليهاجر إلى بلد يقدر

وأحسن خشوعاً. ولعمرى إن البقاع تتفاوت فـي ذلـك التفـاوت الكثيـر، ولقـد جربنـا       
أعون على قهر النفس وعصـيان الشـهوة،    -فيما درنا وداروا  -وجرب أولونا فلم نجد 

بعد أللشيطان و طردأحث على القناعة وأالمنتشر و ضم للهمأجمع للقلب الملتفت وأو
مر الديني في الجملة، من سكنى حرم اهللا وجـوار بيـت   ضبط لألأمن كثير من الفتن و

اهللا، فلله الحمد على ما سهل مـن ذلـك وقـرب ورزق مـن الصـبر وأوزع مـن الشـكر.        
ى أرض « ’وعــن النبــي ّر بدین  ھ م  ن أرض ال   وإن ك  ان ش  براً م  ن  -م  ن ف  

 .)١(»ھیم ومحّمد...استوجب الجنة وكان رفیق إبرا -األرض 

ارزم ووكان الزمخشري قد فقد إحدى رجليه في أحد أسفاره العلمية في شتاء خ
سـفاراً  أهـذا الحـال سـافر    الباردة وكان بعد ذلك يتّكئ على عصا ورجل خشبية، ومع 

 ). هـ ٥٣٨(ومات سنة   ) هـ ٤٦٧(طويلة وجاور بيت اهللا الحرام مدة. ولد عام 
٣   ـ مفاتيح الغيب: أو التفسير الكبير، لمحمد بن عمر بن حسين بن حسن بن علي

المعروف باإلمام فخرالدين الرازي. وهو مـن مشـاهير علمـاء اإلسـالم، فنفسـه وكتبـه       

                                                           
 .}يا عبادي الَّذين آمنُوا إِن أَرضي واسعةٌ فَإِياي...{تفسير سورة العنكبوت، آية:  ٢١٠: ٣)  الكشاف ١(
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بــين الشــيعة والســنة، ولــه  ةه فــي الفلســفة والكــالم والتفســير معروفــوآراؤه و أفكــار
مختلف المؤلفات في مختلف الموضوعات. ولد بمازندران وسكن بالري وسافر الـى  

 ٥٤٣(ارزم وبلغ الى رتبة كاملة من االعتبار والشهرة في عصره. ولـد سـنة   وهرات وخ
 في هرات.هـ )  ٦٠٦ومات عام 

بتفسير النيسابوري، وهو من تفاسير الدرجة االُولـى   فوـ غرائب القرآن: المعر  ٤
عند أهل السنة. مؤلفه الحسن بن محمـد بـن حسـين المعـروف بنظّـام النيسـابوري أو       
األعرج، و كـان مـن أهـل قـم ولكنـه سـكن نيسـابور، وكـان رجـالً جامعـاً ألطـراف            

 ). هـ ٧٣٠(الكمال، وله مؤلّفات في الرياضيات واآلداب. مات حوالي عام 

ـ كشف األسرار: وهو فارسى في عشـرة مجلـدات، طبـع قبـل أعـوام بطهـران،         ٥
وهو ألبي الفضل رشيد الدين الميبـدي اليـزدي كـان يعـيش أواخـر القـرن الخـامس        

 وأوائل القرن السادس. ولهذا التفسير مكانة بين أهل الفضل ال بأس بها.

يضـاوي، وهـو عبـداهللا بـن     ـ أنوار التنزيل وأسرار التأويل: المعـروف بتفسـير الب    ٦
عمر بن أحمد المعروف بالقاضي البيضـاوي نسـبة إلـى بيضـاء مـن فـارس. وتفسـيره        
تلخيص عن تفسير الكشاف ومفاتيح الغيب. وقـد اسـتفاد منـه الفـيض الكاشـاني فـي       
تفسيره الصافي، و للشيخ البهائي هوامش عليه وتعليقات وتحقيقات. وكان البيضـاوي  

 ي والعالمة الحلّي، مات في أواخر القرن السابع الهجري.ق الطوسقمعاصراً للمح

وهو أبوالفداء » البداية والنهاية«ـ تفسير ابن كثير: وهو ابن كثير المؤرخ بكتابه   ٧
 .)  هـ ٧٧٤(القرشي الشامي تلميذ ابن تيمية. طبع تفسيره بالقاهرة. وتوفي هو في عام 

عمق وأكثر علماء اإلسالم تأليفاً، و ـ الدر المنثور، لجالل الدين السيوطي من أ  ٨
تفسـير المـأثور أي   فـي ال بعضها من النفائس كاالتقان في علوم القرآن. والدر المنثور 

نظيـر لـه فـي هـذا البـاب،       ا الخبار والروايات واألحاديث، وهو ممـ تفسير لآليات باأل
ل إنّـه كـان قـد    وهو عند السنّة كتفسير البرهان عند الشيعة. وكان السيوطي مصـرياً قيـ  
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» ريحانـة األدب «وقـد عدلـه صـاحب     )١(حفظ القرآن ولم يكمل السـابعة مـن عمـره!   
 .) هـ ٩١١هـ أو  ٩١٠(تسعة وسبعين كتاباً. مات عام 

ـ تفسير الجاللين: وهـو مـن سـورة الحمـد الـى سـورة الكهـف لجـالل الـدين            ٩
حلّى اليمني الشافعي من أكـابر علمـاء الشـافعية، مـات     محمد بن أحمد بن إبراهيم الم

تمامه. فأكمله له من سورة الكهف الى آخر القرآن بنفس ولم يوفق إلهـ)   ٨٦٤(عام 
اُألسلوب جالل الدين السيوطي، و لذلك عرف بتفسير الجاللين. طبع عدة مرات فـي  

 ).٣ط  ٢٥٠:  ٥كما في ريحانة األدب ( -إيران ومصر والهند 

  ـ تفسير القرطبي: وهو أبوبكر صائن الدين يحيى بن سعدون األندلسي،  ١٠
في الحديث والنحو واللّغة والتجويد والقراءة والتفسير، عصرهعلماء أكابروهومن

شياخ في عصره. وهو من أهل قُرطبة باألندلس (أسبانيا) مات عـام  بل وكان مرجع األ
 .) هـ ٥٦٧(

ايا القرآن الكريم: المعروف بتفسير أبي السـعود،  ـ إرشاد العقل السليم الى مز  ١١
وهو ألبي السـعود مـن أكـابر علمـاء الدولـة العثمانيـة فـي القـرن العاشـر، وقـد كرمـه            
السلطان بايزيد الثاني لتأليفه هذا التفسير تكريماً كثيراً، اشتغل بالقضاء وأصبح قاضـى  

طبـع تفسـير أبـي السـعود      ) ـهـ  ٩٥٢(القضاة ثم نصب مفتياً عاماً وشيخاً لإلسـالم عـام   
أن بعض المحققين من شيوخ الدرجة اُألولى  إّال لم أر هذا التفسير  بالقاهرة مراراً وأنا

 .) هـ ٩٨٢(السعود سنة  ومن المفسرين يرى لهذا التفسير قدراً جليالً مات أب
ــ    ١٢ ــو فارس ــان: وه ــه   يـ روح البي ــي، وفي ــرة.   أعرب ــية كثي ــة فارس ــات عرفاني   بي
شيخ إسماعيل الحقي من علماء الدولة العثمانية، اشتغل في اسـتانبول بـالوعظ   مؤلفه ال

واإلرشاد ثم سـافر الـى مدينـة بروسـه مـن بـالد تركيـة. كـان صـوفياً وتفسـيره ملـيء            

                                                           
 . ٣ط  ١٤٨: ٣) ريحانة األدب ١(
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بالذوقيات والعرفان، ولهذا فهو لم يسلم من أذى معاصريه لعقائده الصوفية. مات عام 
 .) هـ ١١٢٧(

محمود بن عبداهللا البغدادي الحسني الحسيني اآللوسي  ـ روح المعاني: للسيد  ١٣
ولكنه كان في كثير من المسائل يتبع فتـوى الفقـه الحنفـي! ولـه      الشافعي، كان شافعياً

 ×شرح على القصيدة العينية لعبد الباقي العمري الموصلي فـي مـدح أميرالمـؤمنين   
و مـن أهـل العـراق،    به شرح السيد كاظم الرشتي المعروف بشرح القصيدة. وه ييبار

 ). هـ ١٢٧٠( . مات اآللوسي سنة )١(وقيل إن آلوس نقطة على شاطئ الفرات

فتح القـدير: للشـوكاني محمـد بـن علـي بـن محمـد بـن عبـداهللا الشـوكاني            -١٤
باسـم  اليمني، كبر في بلدة صنعاء اليمن وبلغ الى رتبة التدريس واإلفتـاء. ولـه كتـاب    

 .) هـ ١٢٥٠(به عرف الشوكاني. مات عام » نيل األوطار من أسرار منتقى األخبار«

هذه التفاسير األربعة عشر التي ذكرناها آنفاً هـي أشـهر تفاسـير أهـل      والظاهر أن
تبـت فـي القـرن الرابـع     السنة وأكثرها تداوالً بينهم حتى القرن الثالث الهجري، وقد كُ

مسكنا عن ذكرهـا.  أر مهمة في مصر وسائر البالد اإلسالمية عشر بين أهل السنة تفاسي
وستة من هؤالء المفسرين قبل القرن السابع الهجري، واثنان منهم مـن الـيمن، واثنـان    

انيا) وواحد من الشام، وواحـد مـن   بسأمنهم من استانبول، وواحد منهم من األندلس (
 مصر، وآخر من العراق.

ة لإلسـالم أي القـراءة والتفسـير    نـ هذه الخدمة الثميالسهم األوفر في  ونالحظ أن
خالصـاً ونشـاطاً فـي    إيمانـاً و إالمسـلمة   اإليرانيين هم أكثر كلّ اُألمـم  نإلإليرانيين، و

 خدمة اإلسالم.
 

 الروایة والحدیث
                                                           

 .٣ط  ٥٩:  ١)  ريحانة األدب ١(
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إن مــن ميــادين خدمــة اإليــرانيين لإلســالم فــي صــعيد العلــم والثقافــة موضــوع   
ة واستماع الحديث وجمعه وضبطه ونقله عن النبـي وآلـه.   األحاديث، أي قراءة الرواي

وهو كالتفسير ينقسم إلى أحاديث الشيعة والسنة. وكان باعـث المسـلمين علـى جمـع     
الرسول  لى أنإاألحاديث ونقل األخبار حاجة للمسلمين إليها ُألمور دينهم، باإلضافة 

كـان يكـرر تشـويق     -عة الكريم نفسه ـ وفقاً لألحاديـث الصـحيحة بـين السـنّة والشـي      
 الناس إلى أن يثبتوا ماسمعوه منه وينقلوه لمن يليهم من الغائبين.

ولهذا فقد أبدى المسلمون منذ صدر اإلسالم شوقاً شديداً من أنفسهم إلى ضبط 
ونقلها. وبعد أن انتشر اإلسالم ودخل فيه الناس أفواجـاً، وجـد أصـحابه    ’ أحاديثه

فظ بعض األحاديث والقضايا عنه قدراً وأهميـة خاصـة   المتشرفون بالحضور لديه وح
يسافرون من بلـد  ’لدى سائر المسلمين، فكان أصحاب الشوق إلى أحاديث النبي

وكثيـراً   ،إلى بلد ومن نقطة إلى أُخرى كي يسمعوا الحديث من الصـحابة أو التـابعين  
ما كان أحـدهم يسـافر للتحقيـق فـي صـحة حـديث أو سـقمه أو سـماع حـديث مـن           

حابي معتبر عشرات الفراسخ أو مئات الكيلومترات حتى يصل الى ذلـك المحـدث   ص
 ويسمع منه ما قد رغب فيه.

لما اشتغل المسلمون بتفهم معاني القرآن، كان من جملة «ويقول جرجي زيدان: 
حاديث النبوية. وأقدم من روا عنه باألقوال النبى، وهو ما عبأما افتقروا إليه في تفهمها 

وحفظها، فكانوا إذا أشكل عليهم فهم آية واختلفـوا فـي تفسـيرها    ـ الصحابة   ـسمعها  
حكامها استعانوا بتلك األحاديث على استيضـاحها. فلمـا كانـت الفتـوح     أأو حكم من 

تفرق الصحابة فـي األرض وعنـد كـلّ مـنهم بعـض األحاديـث، وقـد يتفـرد بعضـهم          
ن مـن أهـل دمشـق مـثالً     حاديث لم يسمعها سـواه، فاصـبح طالـب الحـديث إذا كـا     أب

إذا رحل في طلبه إلى مكة والمدينـة والبصـرة والكوفـة والـرى ومصـر       إّال اليستوفيه 
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وغيرها. وكذلك المقيم في أحد هذه الـبالد فإنّـه اليسـتطيع اسـتيفاء الحـديث مـا لـم        
 . )١(»يطلبه من البالد اُألخرى. وهذا ما يعبرون عنه بالرحلة في طلب العلم

إن شوق المسلمين الى اسـتماع أحاديـث النبـي وضـبطها ونقلهـا بـدأ مـن عهـده         
، وحيث كثر الطلب على حديثه كثر عرضه، وكلمـا كـان كـذلك دخـل فيـه      ’هو

الغلّ والغش، وكذلك كان، فقد روى جمع من ضعفاء اإليمان علـى عهـده أحاديـث    
بتكـذيبها وتحـذير النـاس منهـا ومـن       ’ا من الصحة حتى قـام هـو  عنه ال أساس له

ابين والوضّاعين عليه أو فـي أحاديثـه، ولكـي يجعـل     علن عن ظهور الكذّأأصحابها، ف
 حاديثه وسقمها عين لذلك القرآن الكريم.ألهم مقياساً يقيسون عليه صحة 

تركاً بين كان مش ’ومع أن االهتمام باالستماع ونقل أحاديث الرسول الكريم
أنّه كان هناك اختالف أساسي في القـرن   إّال ، ^بيتالعامة المسلمين وخاصة أهل 

عامـة المسـلمين    ، وهـو أن ^بيتالاألول الهجري بين عامة المسلمين وخاصة أهل 
ة الحـديث  تابكــ  كرهـوا في هذا القرن تبعاً ألمر الخليفة الثاني وآخرين من الصـحابة  

القرآن الكريم، أو لئالّ يستقطب االهتمـام بالحـديث مكـان    لكي ال يختلط الحديث ب
يعتنـون بكتابـة األحاديـث    ^ االهتمام بالقرآن الكريم. بينما كان أتباع أهـل البيـت  

 كما كانوا يعنون بنقلها.

وأما عامة المسلمين فقد تنبهوا للخطأ أوائل القرن الثاني، وكسر هذا السـد الـذي   
سـباط الخليفـة   أالزاهـد مـن    يموبن عبدالعزيز الخليفة اُأل عمر، بناه عمر بن الخطاب 

 الثاني. ولهذا فقد تقدمت شيعة أهل البيت في كتابة وتدوين الحديث قرناً من الزمان.
وقد نقل العالمة الجليل والمحقّق المتتبع المرحوم السيد حسن الصدر في كتابـه  

وفتح الباري البـن حجـر فـي    النفيس: تأسيس الشيعة لعلوم اإلسالم عن صحيح مسلم 
الحـديث، فكرههـا طائفـة، مـنهم      ةإن السـلف اختلفـوا فـي كتابـ    «المقدمة أنّهما قاال: 

                                                           
 اُألولى. - ط الهالل  ،٦٥ : ٣اإلسالمي  )  تاريخ التمدن١(
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عمربن الخطاب، وعبداهللا بن مسعود، وأبو سعيد الخـدري، فـي جماعـة آخـرين مـن      
الصحابة والتابعين. وأباحها طائفة أُخرى كـأمير المـؤمنين علـي بـن أبـي طالـب وابنـه        

جمـع أهـل العصـر الثـاني علـى      أنس، وعبـداهللا بـن عمـرو بـن العـاص ثـم       الحسن، وا
 .)١(»جوازها...الى آخر كالمهم

 يأما أول وثاني كتاب للحديث فهـو كتـاب الجفـر وهـو كتـاب فـي جلـد مطـو        
وكانوا يطلعون عليه أحياناً بعض شيعتهم  ^كان عند األئمة األطهار ×يبخط عل

 .÷ون عنه لهم. ثم مصحف فاطمةأو ينقل

فـي السـنن    ’وإذا تجاوزنا هذين الكتابين، فكتاب أبي رافع مـولى رسـول اهللا  
 يوكان هـو وابنـاه علـ    ’عتقه رسول اهللاأواألحكام والقضايا. وكان أبو رافع قبطياً 

وعبيداهللا من شيعة علي×وصـاحب خزانتـه. وقـد     ×، وكان عبيد اهللا كاتب علي
ل مصـنِّ      تأصحاب كُ ،عدف فـي  ب الرجال مـن الشـيعة كالنجاشـي فـي الفهرسـت: أو

 .)٢(الشيعة

شرح وتوضيح حديث حاديث، وله أثر فيهو الكاتب اآلخر لألوسلمان الفارسي
 . )٤(لغاية التحقيق’الذي كان قد قدم المدينة بعد وفاة الرسول )٣(الجاثليق الرومي

خرين، ومن التـابعين  وبعد سلمان يأتي ذكر أبي ذر الغفاري واألصبغ بن نُباتة وآ
 .)٥(سليم بن قيس الهاللي وله كتاب باسمه مطبوع

لإلمام السـجاد زيـن العابـدين    » الصحيفة السجادية«وفي طبقة التابعين يأتي ذكر 
، توفي في أواخر القرن األول، وعرفت صـحيفته هـذه بزبـور آل    ‘علي بن الحسين

 لونها منذ أواسط القرن الثاني للهجرة.محمد، وأخذ الناس يتداو
                                                           

 .٢٨٤)  تأسيس الشيعة: ١(
 .يط الداور ٥، ورجال النجاشي: ٢٨٠)  المصدر السابق: ٢(
 )  الجاثليق: معرب كاتوليك. فهو لقب وليس اسماً له.٣(
للصدوق ط. مكتبة الصدوق عام » التوحيد«)  وردت مقاطع من هذا الحديث في أماكن متفرقة من كتاب ٤(

 . فليراجع هناك.٣١٦، ٢٨٦، ٢٨٢هـ في الصفحات: ١٣٨٧
 .٢٨٠)  تأسيس الشيعة: ٥(
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ــاقر والصــادق وكانــت هــذه المــدة أي عهــد اإل  ــامين الب ــة  ‘ م مــدة فتــور التقي
وحصول شيء من الحرية للشيعة ولـذلك فقـد كانـت هـذه الفتـرة هـي أكثـر األدوار        

كتابةً وضبطاً ونقالً للحديث عندهم، فقـد روى الحسـن بـن علـي الوشّـا قـال:       ورواية 
جعفـر بـن    يلمسجد الجـامع بالكوفـة أربعمائـة شـيخ كـلّ يقـول: حـدثن       أدركت في ا

كـانوا يحضـرون مجـالس اإلمـام للعلـوم       محمد، بـل يـذكر اسـم أربعـة آالف رجـالً     
ئـة كتـاب للحـديث عرفـت     ائـة مـن هـؤالء، أربعم   اواألحاديث، وكان قد ألف أربعم

 ئة، وكان هؤالء من مختلف القوميات والجنسيات.اباُألصول األربعم

وراج في العهد الذي تاله في أواخر القرن الثالث بل أوائل القرن الرابع الهجري 
تأليف جوامع حديث الشيعة، وقد انحصرت كتـب األحاديـث الموجـودة اليـوم بـين      

فيـه نبـوغ اإليـرانيين     السنة و الشيعة في هذه الجوامع، وهذا العهد هو العهد الذي بـدا 
 الم بصورة واضحة.خالصهم و تصميمهم في خدمة اإلسإو

نتمكن من أن نـذكر جميـع اإليـرانيين فـي مختلـف طبقـات أهـل         ا النّإوواضح 
هذا لوحده يستلزم تأليف مجلدات من الكتب، بل إنّمـا نـذكرهنا    نإالحديث، حيث 

ن أنتّـاب هـذه   أكثـر كُ  أكثر كتب الحديث اعتباراً وشهرة بين الشيعة والسنة كي يتبي
واالها، ونبدأ الحديث عن جوامع  و السنة كانوا من إيران وما الجوامع لحديث الشيعة

 حديث الشيعة:

ر محمد بن يعقوب الكليني ـن أبي جعفــلثقة اإلسالم شيخ المحدثي ـ الكافي: ١
 الرازي.

طـراف  أمـن  » الري«من قرى » كُلين«وهذا الرجل الكبير إنّما هو من قرية تدعى 
ية من محدثى الشيعة، وكان أبـوه يعقـوب وخالـه    سرته في هذه القرأُطهران. وكانت 

عالن يعيشان في هذه القرية بالذات (وقبر يعقـوب بهـا، وهـو يـزار ويتبـرك بـه، علـى        
يمين الخارج من طهران الى قم قرب حسن آباد) وتعلّم الكليني الحديث منذ صـغره  

لجمعه  في طلب الحديث» الرحلة«في كلين نفسها، ثم رحل إلى الري، وهو من أهل 
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خذ منهم، و قضى العشرين عاماً األخيرة من عمره ببغداد، وتوفي دراك شيوخه واألإو
فيها (ودفن قرب الجسر بها الى جنب المدرسة المستنصرية في زقاق، وقبره معـروف  

واستُنسـخ   يزار ويتبرك به) وألّف كتابه (الكافي) في هذه المـدة ببغـداد، ومنهـا انتشـر    
 وتناولته أيدي طالّبه.

كتاب الكافي دورة من حديث الشيعة من اُألصـول واألخالقيـات والفـروع، فـي     
 مجموع ستة عشر ألف حديث، وهو أكثر كتب الحديث اعتباراً عند الشيعة.

ألبي جعفر محمد بن علـي بـن بابويـه القمـي      ـ كتاب من الیحضره الفقیھ: ٢
سـرة ابـن بابويـة أُسـرة     المعروف بالصدوق، كان هو وأبوه من كبار علماء الشـيعة، وأُ 

من ال يحضـره  «ثر، وأخذ اسم أئة اعلمية معروفة. وللشيخ الصدوق مايقرب من ثالثم
لمحمـد بـن زكريـا الـرازي الطبيـب والحكـيم       » مـن ال يحضـره الطبيـب   «عن » الفقيه

ئة وعشـرين  اعمالمعروف. وقد جمع الصدوق فـي هـذا الكتـاب (خمسـة آالف وتسـ     
 حديثاً).

أصحاب الرحلة في طلب الحديث أيضاً،فقد سافر فـي  ق منوكان الشيخ الصدو
فادوه ولذلك أا مشايخ الحديث فأفادهم أكثر ممجمع منشبابه الى بغداد،فحضر لديه

عجـاب والتحسـين، ورجـع الشـيخ الصـدوق إلـى خراسـان        فقد خرجوا من عنـده باإل 
بـه (مـن   نـة، ويشـير فـي كتا   اوسافر إلى نيسابور وطوس وسرخس ومـرو وبخـارا وفرغ  

ودفـن  ) هـ  ٣٨١(اليحضره الفقيه) إلى بعض هذه األسفار. ومات الشيخ الصدوق عام 
 يقرب قبر السيد عبدالعظيم الحسن» مقبرة ابن بابويه«في مقبرة عرفت باسمه فيما بعد 

 بالري.

، +لشيخ الطائفة أبي جعفر محمد بـن الحسـن الطوسـي    تھذیب األحك ام: -٣
داد المفسرين. كان هذا الرجل الكبير أكبـر رجـال اإلسـالم    وقد مر ذكره الخير في ع
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في األدب و الكالم والتفسير والفقه والحديث والرجـال. وهـو أول مـن أدخـل الفقـه      
وقـد جمـع الشـيخ الطوسـي فـي كتابـه       ». المبسـوط «إلى مرحلة جديدة بتأليف كتابـه  

 ها في فروع الفقه.كل ئة وتسعين حديثاً ماسموخألفاً ثالثة عشر » تهذيب األحكام«

له أيضاً، وهو يشتمل علـى خمسـة    ـ االستبصار فیما اختلف من األخبار: ٤
 ). هـ ٤٦٠(عشر حديثاً. توفي الشيخ الطوسي عام  ئة وأحداآالف و خمسم

وهي أكثر كتـب  » الكتب األربعة«وتُعرف هذه الكتب األربعة عند الشيعة بعنوان 
ا هذه الكتب معروفون بالمحمدين الثالثة: محمد الحديث اعتباراً عند الشيعة. ومؤلّفو

 بن يعقوب، ومحمد بن علي، و محمد بن الحسن. وثالثتهم يكنّون بأبي جعفر.ا

وللشيعة بعد هذه الكتب األربعة ثالثة كتب أُخرى هـي أشـهر جوامـع الحـديث     
 للمتأخرين:

المحـدثين   م ةعال  لشـيخ اإلسـالم    ^بحار األنوار في أخبار األئمة األطهار -١
المجلسي. وهذا الكتـاب هـو أجمـع كتـب الحـديث علـى        يمحمد باقر بن محمد تق

ما تفرق في سائر كتب األحاديث، وكان هدفه  +اإلطالق، فقد جمع فيه المجلسي
ف، ولـذلك فقـد جمـع السـليم والسـقيم      ـن الضياع والتلـا مـاألكبر هو المحافظة عليه

 هـ في إصفهان ودفن بها. ١١١١عام  +والصالح والطالح. مات

ـ الوافي بأحاديـث التهـذيب واالستبصـار والفقيـه والكـافي: للحكـيم العـارف          ٢
 والمحدث الشهير محمد بن المرتضى المعروف بالمولى محسن الفيض الكاشاني.

وهذا الكتاب يجمع الكتب األربعـة بحـذف المكـررات. وللفـيض مـايقرب مـن       
) هــ   ١١٩١(عام  ـ كما سبق   ـلفنون. وكانت وفاته  ئتي كتاب في مختلف الفروع واام

 في كاشان.

ـ وسائل الشيعة إلـى تحصـيل مسـائل الشـريعة: للمحـدث المتبحـر محمـد بـن           ٣
فـي هـذا الكتـاب مراجعـة      يالعاملي. وقد روع الحسن الشامي المعروف بالشيخ الحر
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ب الكتاب علـى أبـواب   اً إلى ترتيهالعاملي فيه متج يالفقيه للفروع الفقهية، وكان سع
ة في كتـب الفقـه وتتبعهـا، ولـذلك فقـد قطّـع المؤلـف هنـا         نتتناسب والمسائل المعنو

  األحاديث قطعة قطعة قد أتى بكل قطعة من الخبر في المحل المناسب له. كان الحـر
    معاصراً للمجلسي، ويروي أحدهما عن الثاني أي يتبادالن الرواية. مـات الشـيخ الحـر

وار مرقد اإلمام علي بن موسى الرضا عليه الصالة والسـالم حيـث كـان    العاملي في ج
وم فــي الصــحن الشــمالي ـره اليـــوقبــ ) هـــ ١١٠٤(ام ـدس عـــيقــيم فــي المشــهد المقــ

 .×لإلمام

ويعرف مؤلّفو هذه الكتب المتأخرة بالمحمدين الثالثـة: محمـد بـاقر المجلسـي،     
د بن الحسن الحرد محسن الفيض، ومحمومحم+. 

وإذا تجاوزنا هذه الجوامع السبعة رأينا جوامع قيمة أُخرى من قبيل: عوالم العلوم 
والمعارف لعبداهللا بن نـور اهللا البحرانـي، وجـامع المعـارف واألحكـام للسـيد عبـداهللا        
ــوري        ــين الن ــرزا حس ــيخ مي ــاج الش ــوم الح ــيعة للمرح ــائل الش ــتدرك وس ــبر، ومس ش

يمض على تأليفه أكثر من قرن واحد ومع ذلـك   المازندراني النجفي، وهذا األخير لم
 فقد وجد لنفسه المكانة الالئقة.

وهكذا علم أن خمسة من المحدثين الستة الكبار للشيعة مـن إيـران وواحـد مـن     
واحداً من الثالثة اآلخـرين مـن إيـران واثنـين مـن البحـرين وعـرب         جبل عامل، وأن

 إيران (خوزستان).

 ن الحديث منهم هو عبدالملك بن جـريج فـي   أما أحاديث السنة: فانل من دوأو
  واليعلم أصله، وال يوجد اليوم كتابه. ) هـ ١٤٤( الثانية، وهو مولى مات عام المائة

» الموطـأ «وأول من جمع الحديث من أهل السنّة هـو مالـك بـن أنـس فـي كتابـه       
  يعتمد عليه.ومالك عربي من أئمة المذاهب األربعة للسنّة وكتابه موجود مطبوع 
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وللسنّة ستّة من كتـب الحـديث عرفـت بالصـحاح السـتة، ولكـي نأخـذ نموذجـاً         
الشتراك اإليرانيين في تدوين كتب الحديث عند أهـل السـنة نعـرف بهـذه الصّـحاح      

 ومؤلّفيها:
ـ صحيح البخاري، وهو محمد بن إسماعيل البخاري، وهذا الكتاب وهو أكثـر    ١

راً، الّفه مؤلفه في ستة عشر عاماً. وقد روى ابن خلكـان  كتب الحديث عند السنة اعتبا
أنّـه   يعن البخار» الكنى واأللقاب«، وعنه المحدث القمي في )١(»وفيات األعيان«في 

كتب حديثاً في كتابي هـذا حتـى اغتسـلت وصـلّيت ركعتـين ثـم       أي لم نّإكان يقول: 
شياء. والبخاري نسبة إلى بخارا وقد رحل في أذاكرته أوردت الحديث. وقد قيل عن 

طلب الحـديث إلـى خراسـان والعـراق والحجـاز والشـام ومصـر وبغـداد وفـي بغـداد           
فـي إحـدى قـرى سـمرقند باسـم       ) هــ  ٢٥٦(عجب به أهل العلم والفضل. مات عـام  أ
 ».گـخرتن«

كتـب   ـ صحيح مسلم، وهو مسلم بن الحجاج القُشيري النيسابوري وهـو أكثـر    ٢
الحديث اعتباراً عنـد السـنة بعـد صـحيح البخـاري، وقـد يفضـله بعضـهم حتـى علـى           
صحيح البخاري. وقد رحل مسلم فـي طلـب الحـديث إلـى العـراق والحجـاز ومصـر        

عـام  » نصـرآباد «والشام والزم البخاري بنيسابور مدة من الزمـان. ومـات بنيسـابور فـي     
 صل عربي.من أ يوالظاهر أنّه إيراني خراسان ) هـ ٢٦١(

شعث المعروف بأبي داود السجستاني، نسـبة  أـ سنن أبي داود: وهو سليمان بن   ٣
سيستان اليـوم، رحـل فـي طلـب الحـديث إلـى مختلـف البلـدان،         وهي إلى سجستان 

 ) .هـ ٢٧٥(عام أصل عربي ماتوكان معاصراً ألحمد بن حنبل. والظاهرأنّه إيراني من

يسى الترمذي من تالمذة البخاري. مات عام ـ جامع الترمذي: وهو محمد بن ع  ٤
 والترمذي نسبة الى ترمذ من بالد ماوراء النهر. )هـ ٢٧٩(

                                                           
 .٣٣٠: ٣)  وفيات األعيان  ١(
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ـــ ســنن النســائي: وهــو أبــو عبــدالرحمن أحمــد بــن علــي بــن شــعيب النَســائي   ٥
الخراساني. رحل في طلب الحديث رحالت الى مختلف البلدان، ولما بلغ إلى الشـام  

(عليــه خصــائص اإلمــام علي«ب هنــاك كتــاب ، فكتــ×يرآهــم منحــرفين عــن علــ
في فضائله وأهل بيته، وروى في هـذا الكتـاب أكثـر مـارواه عـن أحمـد بـن        » السالم)

حنبل، وكان من عادته أن يصوم يوماً ويفطر يوماً. وكتب ابن خلكان يقول: سئل فـي  
 ’أن رسـول اهللا : «يرو مـا  إّال   دمشق عن فضائل معاوية فأجاب: ال أعلم له فضـالً 

فضربه أهل الشام ضـرباً مبرحـاً. قيـل أنّـه     » ال أشبع هللا بطنھدعاه فقيل: يأكلّ، فقال: 
مات على أثر ذلك الضرب، راحالً من الشام إلـى مكـة المكرمـة، والنّسـاء مـن توابـع       

 ). هـ ٣٠٣(خراسان. ومات النّسائي سنة 

طلـب  ـ سنن ابن ماجه: وهو محمـد بـن يزيـد بـن ماجـة القزوينـي، رحـل فـي           ٦
 .) هـ ٢٧٣(الحديث إلى العراق والحجاز ومصر والشام. ومات عام 

كما رأينا أن مؤلّفي الكتب األربعـة فـي الشـيعة التـي هـي أكثـر كتـب حـديثهم         
اعتباراً هم إيرانيون، كذلك نرى أن مؤلّفي الصحاح السـتة فـي أهـل السـنة التـي هـي       

قحـاح أو إيرانيـون مـن    أما إيرانيـون  أيضاً أكثر كتب حديثهم اعتباراً أيضاً إيرانيون، إ
 أصل عربي.

وباإلضافة إلـى مـؤلّفي الصـحاح السـتة هنـاك علمـاء آخـرون معروفـون بعنـوان          
(لهم كتب في الحديث مهمة قيمـة، أمسـكنا عـن ذكرهـا) بيـنهم إيرانيـون       » الحافظ«

 ملة.مطالة الكثيرون أمسكنا عن ذكرهم خوف اإل

 

 الفقھ
م، وهوعبارة عن فن استخراج واستنباط األحكام مـن  والفقه من أهم علوم اإلسال

خالفـاً للحـديث إذ هـو     يجماع والعقل. وهو علم نظـر مصادرها: الكتاب والسنة واإل
 علم حفظي لفظي.
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مارس المسلمون االجتهاد منـذ القـرن األول، واالجتهـاد بمفهومـه الصـحيح مـن       
طقـة خاصـة أو عنصـر    سالم الذي هو ديـن عـام اليخـتص بقـوم أو من    لوازم دين كاإل

بزمان دون زمان والذي هو خاتم الشرائع واألديان، فهو حاكم في مختلـف   والخاص
 أوضاع العالم البشري.

ل أما في الشـيعة   وقد يظن البعض: أناالجتهاد ظهر في أهل السنة في القرن األو
   ذلـك يرجـع الـى غنـى الشـيعة عـن االجتهـاد        فقد ظهر في القـرن الثالـث، ويـرون أن 

االجتهــاد فــي « يثبــتُّ خطــأ هــذه النظريــة فــي مقــالت أ. ولكنّــي ^لحضــور األئمــة
السيد حسن الصدر  . وكتب المرحوم العالمة)٢(»شيخ الطائفة يمن وح«و  )١(»اإلسالم
، كـان مـن   ’بن أبي رافع مولى رسـول اهللا  يإن أول من دون علم الفقه عل«يقول: 

 .)٣(»فقهاء الشيعة وخواص أميرالمؤمنين وكاتبه، وشهد معه كلّ حروبه...

ن جبـل  ويدعي أهل السنّة أن أول من اجتهد من أصحاب رسول اهللا هـو معـاذ بـ   
 في سفره الى اليمن.

الفقـه بمعنـى االسـتنباط وتطبيـق الجزئيـات علـى الكليـات         نإوعلى أي حـال فـ  
سـاس بـين   أواُألصول كان موجوداً منذ الصدر األول بين الشيعة والسنة، مع اخـتالف  

الفريقين من حيث المصادر واالعتماد على الـرأي والقيـاس واالستحسـان والمصـالح     
 المرسلة.

بن النديم في الفهرست اسم عدد من الكتب الفقهية للشيعة من أصحاب ويذكر ا
 أنّهم أقل من غيرهم . إّال وبعضهم إيرانيون » فقهاء الشيعة«تحت عنوان  ^األئمة

أكثر فقهاء الشـيعة فـي عصـر حضـور األئمـة أو غيبـتهم        نإوبصورة عامة نقول: 
قدماء فقهاء الشيعة الذين ال زالـت   أكثر نإ، ويينيرانإحتى القرن السابع الهجري غير 

 كتبهم تُقرأ و تُدرس غير إيرانيين.
                                                           

 بالفارسية. - ٢العدد  - )  المنشور في الكتاب السنوي: مكتب تشيع ١(
 .٣، وذكرى الشيخ الطوسي ٢)  كتاب الذكرى األلفية للشيخ الطوسي ٢(
 ط بغداد. ٢٩٨)  تأسيس الشيعة: ٣(
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بــن  ينــرى مــن اإليــرانيين فــي الطبقــة اُألولــى مــن القــدماء: الصــدوق األول علــ
الحسين بن بابويه القمي والصدوق الكبير محمد بـن علـي بـن الحسـين، بـل كـلّ آل       

حفـاد الحسـين بـن علـي بـن بابويـه       أبابويه من قبيل الشيخ منتجب الدين الـرازي مـن   
بـن عبـدالعزيز الـديلمي     القمي، وهكذا شيخ الطائفة أبوجعفر الطوسي، والشيخ سالّر

تلميذ الشيخ المفيد والسيد المرتضى، وابن حمزة الطوسـي  » المراسم«صاحب كتاب 
فـي عـداد   ـ الـذي سـبق ذكـره آنفـاً       ـ والعياشي السمرقندي » الوسيلة«صاحب كتاب 

إرين، وقلنا المفسعة في خراسان.ئابن النديم ذكرله كتباً فقهية كثيرة وقال أنّها شا ن 

الء نرى عدداً أكبر من فقهاء الشيعة حتـى القـرن السـابع الهجـري غيـر      ؤوبإزاء ه
إيرانيين، كابن الجنيد، وابن أبي عقيل، والشيخ المفيد، والسيد المرتضى علم الهدى، 

راج، وأبي الصالح الحلبي، والسيد أبي المكارم ابن زهـرة،  والقاضى عبدالعزيز بن الب
وابـن إدريـس الحلّـي، والمحقّـق الحلّــي، والعالّمـة الحلّـي، والشـهيد األول والشــهيد        

 الثاني.

شيعة  األقلية، بل الظاهر أن يكانوا ف إذّاكوسبب ذلك واضح، فالشيعة في إيران 
ان أو كانوا فـي حالـة أفضـل مـنهم فـي      لبنان وحلب والعراق كانوا أكثر من شيعة إير

 إيران.

ما في هذه القرون األخيرة يشكل أكثرية فقهاء الشيعة ــوبعد القرن السابع وال سي
اإليرانيون، وال حاجة إلى ذكرهم هنا لكثرتهم. وفـي الوقـت نفسـه بـرز بعـض فقهـاء       

فـي العلميـة   ما عرب العـراق وممـن لـه مقـام شـامخ      ــالشيعة من غير اإليرانيين وال سي
والمرجعيــة كالشــيخ جعفــر كاشــف الغطــاء والشــيخ محمــد حســن صــاحب جــواهر  

 الكالم، رضوان اهللا عليهم أجمعين.

*     *     * 

وليس من غير المناسب أن نذكرهنا تاريخاً مختصراً من الفقه والفقهاء مـن زمـن   
ي خدمـة فقـه   ر الحاضر، كي يتضح حظّ اإليرانيين منهم فـى العصـالغيبة الصغرى حت
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الشيعة، ويتضح تسلسل هذه الحلقة الثقافية اإلسالمية وأنّها استمرت بـدون وقفـة فـي    
 ئة عام تقريباً.ال ألف وماطو

علم الفقه، أي الفقه المدون في مؤلّفات خاصة الزالـت باقيـة ولهـا سـابقة ألـف      
قرنـاً حتـى   الحوزات العلمية الفقهية الزالت مستمرة منذ أحد عشـر   ئة عام، أي أناوم

وا بدورهم تالمذة وهكذا حتى العصـر  أساتذة تالمذة األ ىاليوم، ربصبحوا أساتذة رب
 الحاضر، ولم تنقطع هذه الرابطة حتى اليوم.

نعم هناك علوم كالفلسفة والمنطق والرياضيات والطب لهـا سـابقة أكثـر وكتـب     
و قطـع الصـلة بـين    أنها لم تُكتب لها حيـاة مسـتمرة ومتصـلة بـدون توقـف أ      إّال قدم، أ

للعلوم  إّال ساتذة والطالب فيها وعلى فرض الوجود فال توجد هذه الحياة المستمرة األ
 في ظل اإلسالم بما اليطرأ عليها توقف.

 بصورة مختصرة. وسنبحث فيما بعد عن استمرار حياة الفلسفة في اإلسالم ولو

بقات أربـاب العلـوم،   مما اهتم به علماء المسلمين هو بيان ط نأومن حسن الحظّ 
تـب  لنـا كُ ووقد تحقق هذا ألول مرة بالنسبة لعلماء الحديث ثـم لعلمـاء سـائر العلـوم،     

كثيرة بعناوين: طبقات الفقهـاء ألبـي إسـحاق الشـيرازي وطبقـات األطبـاء البـن أبـي         
 أُصيبعة وطبقات النحويين وطبقات الصوفية ألبي عبدالرحمن السلمي.

تب في طبقات الفقهاء إنّما هو ألهل السنة، ولـم يكتـب   كلّ ما كُأن وكما أعلم: 
في طبقات فقهاء الشيعة كتاب خاص، وللكشف عن طبقات فقهـاء الشـيعة البـد مـن     

 .)١(جازات أو كتب طبقات الرواةمراجعة كتب التراجم أو اإل

                                                           
كما ـ الكتاب  أن إلّايعة، في مجلدات بعنوان: طبقات أعالم الش الطهراني كتاباً گ)  كتب المرحوم العالمة آقا بزر١(

عالم الشيعة. وقد كتب المغفور له السيد محسن االمين أيحكي العنوان ـ غير خاص بطبقات الفقهاء خاصة من 
يعني بتراجم أعيان  ـكما يحكي العنوان  ـالعاملي كتاباً آخر في مجلدات بعنوان: الذريعة الى أعيان الشيعة، ولكنه 

 .)المعرب( ـ طبقات أعالم فقهاء الشيعة  الشيعة وليس خاصا بتراجم
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ونحن هنا ال نريد أن نفصل طبقات فقهاء الشيعة، بل إنّما نريد أن نذكر شيئاً عـن  
زالت آراؤهم موضع البحث والدارسة مع ذكـر   شخصيات نامية من فقهائهم الذين ال

 كتبهم الفقهية، وفي ضمن ذلك نشير الى شيء من طبقاتهم.

 ) بدليلين:هـ ٣٢٩-٢٦٠فقهاء الشيعة من زمن الغيبة الصغرى (ونبدأ بتاريخ 

، (عليهم السـالم) ن عصر ما قبل الغيبة الصغرى عصر حضور األئمة األطهـار إ -١
ن كـان الفقهـاء أي المجتهـدون وأربـاب الفتـوى موجـودين       إوفي عصر حضورهم و

ع وجـود  أنّهـم كـانوا تحـت شـعا     إّال يحثـونهم علـى الفتـوى واالجتهـاد،      ×وكانوا
الــى  توصــلمكــان الإالرجــوع الــيهم إنّمــا كــان فــي صــورة عــدم  أي إن ^األئمــة
مكـن ذلـك. والفقهـاء    أمهمـا   ^لـيهم إ توصـل ، و كان الناس يحاولون ال^األئمة

 أنفسهم كانوا يراجعون األئمة في كثير مما كان يشكل عليهم من الفقه والفتوى.

يبـة الصـغرى فيمـا نـرى علـى األقـل، أي       ـ إن فقهنا المدون ينتهي الى زمن الغ  ٢
ليس بأيدينا اليوم كتاب فقهي من قبل دور الغيبة الصغرى من فقهاء الشـيعة، أو نحـن   

 لم نجد شيئاً منه على األقل.

يعلـم  ^وعلى أي حال فقد كان للشيعة فقهاء كبـار فـي عصـر األئمـة األطهـار     
اإلسالمية. وقد خصص ابن  مستواهم بقياسهم الى الفقهاء المعاصرين لسائر المذاهب

بفقهـاء الشـيعة   » الفهرست«النديم الفن الخامس من المقالة السادسة من كتابه النفيس 
سمائهم بعض كتبهم في الفقه أو الحديث. ويقول بشأن الحسـين  أويذكر بعد التنويه ب

ويقـول  » أوسع أهل زمانهما علماً بالفقه واآلثار والمناقـب «وأخيه:  يهوازبن سعيد األ
وبشأن محمد بن الحسن بن الوليـد  » من العلماء الفقهاء«ابن إبراهيم القمي:  يبشأن عل

 ».وله من الكتب كتاب: الجامع في الفقه«القمي يقول: 

كتبهم الفقهية كانت مبوبة على بعض أبواب الكتب الفقهية يذكرون  أنوالظاهر
ات واألخبار واألحاديث، ـروايـالن ـوا يعتبرونه ويعلمون به مـفي كلّ باب منها ما كان

 فكان الكتاب كتاب أحاديث في األحكام مع العمل بها.
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الفصـل الرابـع فـي    «في مقدمة المعتبـر بهـذا الصـدد:     ×ويقول المحقّق الحلّي
السبب المقتضي لالقتصار على من ذكرناه من فضالئنا: لما كـان فقهاؤنـا رضـوان اهللا    

ضـبط عـددهم ويتعـذر حصـر أقـوالهم التّسـاعها       عليهم من الكثـرة الـى حـد يتعسـر     
قـوال جماعـة مـن فضـالء     أوانتشارها وكثرة ما صنفوه، وكانت مع ذلك منحصرة فـي  

اجتزأت بايراد كـالم مـن اشـتهر فضـله وعـرف تقدمـه فـي نقـل األخبـار           ؛المتأخرين
وصحة االختيار وجودة االعتبار. واقتصرت من كتب هؤالء األفاضل على ما بـان فيـه   

ن اختـرت نقلـه: الحسـن بـن     تهادهم وعـرف بـه اهتمـامهم وعليـه اعتمـادهم. فممـ      اج
محبوب، ومحمد بن أبـي نصـر البزنطـي، والحسـين بـن سـعيد، والفضـل بـن شـاذان،          

» رض«ويونس بن عبدالرحمن. ومن المتـأخرين: أبـوجعفر محمـد بـن بابويـه القمـي       
لي بن بابويه، وأبو علي بـن  الفتاوى: عيعقوب الكليني. ومن أصحاب كتبومحمد بن

الجنيد، والحسن بن أبي عقيل العماني، والمفيد محمد بن محمد بـن النعمـان، وعلـم    
 .)١(×الهدى، و الشيخ أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي

النظـر واالجتهـاد    فالمحقّق مع أنّه يرى الجماعة اُألولى من المتـأخرين مـن أهـل   
واالنتخاب مع ذلك اليراهم من أصحاب الفتوى، وذلك ألن كتبهم وإن كانت مظهـر  
آرائهم االجتهادية لكنها لم تكن بصورة الكتب الفقهية االجتهادية بل كانت بصـورة  

نظار. ونحن هنا نبدأ بحثنا اآلن ظهار اآلراء واألإكتب األحاديث واألخبار ال الفتوى و
 االولين في الغيبة الصغرى. عن المفتين

والمدفون بقم. هو الشيخ محمـد   )هـ ٣٢٩(بن بابويه القمي المتوفّى عام  يـ عل  ١
بن بابويه المعروف بالشيخ الصدوق المدفون قرب الـري االبـن كـان محـدثاً      يبن عل

قين ب فقيهاً صاحب فتوى. ويعرفان أحياناً بالصـدو أكثر مما يكون فقيهاً بينما كان األ
 األب واالبن.

                                                           
 .٧للمحقّق الحلّي، المقدمة: » المعتبر)  «١(
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ـ العياشي السمرقندي صاحب التفسير المعروف كان أحد الفقهـاء المعـروفين     ٢
في ذلك العهد معاصراً للشيخ على بن بابويه القمي بل متقدماً عليه قلـيالً. كـان رجـالً    

ن كان اشتهاره بالتفسير أكثر، له كتب كثيرة في علوم مختلفة منها في الفقه. إجامعاً و
كتبه كثيرة شائعة في أهـل خراسـان. ولـم نـر شـيئاً      »: الفهرست«ابن النديم في ويقول 

 من آرائه ينقل في الفقه، و لعلّ كتبه بادت.
كثيـراً صـرفه جميعـه     وكان العياشي عامياً ثم تشيع. وكان قد ورث من أبيه مـاالً  

م كلّ ذلـك  في استنساخ الكتب واستكتابها واقتنائها وشرائها وتجميعها والتعلم والتعلي
 في داره ببغداد.

بن بابويه في الفقه، بعضهم جعفر بن قولويه شيخوقد عد الشيخ المفيد قريناً لعلي
جعفر بن قولويه كـان   نإو على هذا فقد عده هؤالء من فقهاء الغيبة الصغرى، وقالوا: 

. وال يمكـن الموافقـة علـى ذلـك إذ     )١(المعروف يشعرتلميذاً عند سعد بن عبداهللا األ
، وعلى هـذا فاليمكـن أن يعـد    هـ) ٣٦٨أو  ٣٦٧(هو شيخ الشيخ المفيد وقد توفي في 

 معاصراً لعلي بن بابويه، بل المعاصر هو أبوه محمد بن قولويه.

يعلـم  ـ ابن أبي عقيل العماني: وقيل اليمني، وعمان من سواحل بحر اليمن، وال  ٣
ريخ وفاته. كان يعيش في الغيبة الصـغرى. قـال السـيد بحـر العلـوم: إنّـه كـان شـيخ         ات

جعفر بن قولويه، وجعفر بن قولويه هوشيخ الشيخ المفيد. وهـذا أقـرب الـى الحقيقـة     
من القول السابق الذي عد جعفر بن قولويه قريناً لعلي بن بابويه. وتنقـل آراء بـن أبـي    

 عقيل في الفقه كثيراً.

سكافي: هو أيضاً من شيوخ الشيخ المفيد، قيل: تـوفي فـي عـام    ـ ابن الجنيد اإل  ٤
وقيل: إن آثاره كانت تبلغ الخمسين. ويذكر الفقهاء ابـن الجنيـد وابـن أبـي      )هـ ٣٨١(

 عقيل بعنوان: القديمين، وتذكر آراء ابن الجنيد في الفقه كثيراً.

                                                           
 عباس القمي(قدس سره).)  الكنى واأللقاب. للشيخ ١(



 وإيران عطاء وامتنان اإلسالم                            ٤٢٦ -    

لنعمـان. مـتكلّم فقيـه. يـذكره ابـن      ـ الشيخ المفيد: اسمه محمد بن محمـد بـن ا    ٥
في متكلمي الشـيعة بعنـوان   » الفهرست«النديم في الفن الثاني من المقالة الخامسة من 

كتابه المعروف  )هـ ٤١٣(في عام  يوتوفّهـ)  ٣٣٦(ولد عام  ـعليه   يو يثن» المعلّمابن«
مـن الليـل ثـم     ، موجود مطبوع. كان الشيخ المفيد ينام قلـيالً »المقنعة«في الفقه يدعى 

بقيته في الصالة والقراءة و المطالعة. كان الشـيخ المفيـد مـن تالمـذة ابـن أبـي        ييقض
 عقيل.

وتـوفي فـي سـنة    ) هــ   ٣٥٥(ـ السيد المرتضى المعروف بعلَم الهدى: ولد عام   ٦
مامية. كان رجـالً جامعـاً أديبـاً متكلمـاً     بمعلم الشيعة اإل يالحلّ مةالعّال به لقّ ) هـ ٤٣٦(

بآرائه الفقهاء، كتابه المعروف في الفقه: االنتصار، وجمـل العلـم والعمـل.     يفقيهاً يعن
 .+خوه السيد الرضي (جامع نهج البالغة) على الشيخ المفيدأتتلمذ هو و

ـ الشيخ أبوجعفر الطوسي المعروف بشيخ الطائفة: من النجوم الالمعة في سماء   ٧
واُألصول والحديث والتفسـير والكـالم والرجـال.    اإلسالم، له مؤلّفات كثيرة في الفقه 

وهـاجر الـى بغـداد مركـز علـوم      هــ)   ٣٨٥(الطوسي نسبة الى طوس خراسان ولد عام 
فـي العـراق الـى آخـر      يوله ثالثة وعشرون عامـاً، وبقـ  هـ )  ٤٠٨(اإلسالم آنذاك عام 

عية. درس على عمره: وانتقلت إليه بعد أُستاذه السيد المرتضى الرئاسة العلمية والمرج
بـرز تالمـذة شـيخه السـيد     أالشيخ المفيد خمس سنين واستفاد مدة مديدة من محضر 

هو على قيد الحيـاة بعـد أُسـتاذه     يوبق )هـ ٤٣٦(المرتضى حتى توفي هذا األخير عام 
عشر عاماً ثم هجرهـا الـى النجـف     يمنها في بغداد اثن يالسيد أربعة وعشرين عاماً، بق

ت الى نهب بيته ومكتبته، فأسس في النجف األشرف حوزة جر ثر حوادثأاألشرف 
(ودفن في بيته إلى جنـب مسـجده إلـى جـوار مرقـد      هـ)  ٤٦٠(علمية وتوفي فيها عام 

على عهد الديالمة  يالمبنشاهينجامع عمران بنخلف ×موالنا اإلمام أميرالمؤمنين
د المعـروف باسـمه، يـزار    البويهيين، ثم وسع المسجد فيما بعد فدخل قبره في المسج

 ويتبرك به).
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» النهايـة فـي مجـرد الفقـه والفتـاوى     «كتب في الفقه باسم:  +وللشيخ الطوسي
أصبح كتاب التدريس على عهد الشيخ وبعده الى مـدة مديـدة. وكتـاب آخـر باسـم:      

دخل بالفقه في كتابه هذا الى مرحلة جديدة، وكـان أوسـع كتـاب للفقـه     » المبسوط«
ذكر فيه آراء فقـه الشـيعة   » الخالف في الفقه«ده. وكتاب آخر باسم: الشيعي على عه

ياها بآراء غيرهم (مشيراً الى وجه االستدالل غالباً) وله في الفقه كتـب أُخـرى   إمقارناً 
قصدوا به الشيخ الطوسـي  » الشيخ«أيضاً. وكان القدماء حتى قبل هذا القرن إذا أطلقوا 

 يكما سـبق مـن المحقّـق الحلّـ    ، ه الشيخ المفيد قصدوه وشيخ» الشيخان«طلقوا أوإذا 
بـل إن الشـيخ الطوسـي هـو أعـرف الوجـوه التـي تـذكر         » المعتبـر «في مقدمـة كتابـه   

آراؤهم في مختلف الكتب واألبواب الفقهية. وكان ابنـه الشـيخ أبـوعلي أيضـاً فقيهـاً      
مرحـوم الميـرزا   مرجعاً للشيعة بعد أبيه يلقب بالمفيد الثاني جليـل القـدر، وقـد نقـل ال    

 وشـرحاً » ياألمـال «له كتـاب   ): أن٤٩٧: ٣حسين النوري في كتابه (مستدرك الوسائل 
لوالده الشيخ الكبير. ونقل الشيخ الدرازي آل عصـفور البحرانـي   » النهاية«على كتاب 

بنات الشـيخ أيضـاً كـن فاضـالت بـل فقيهـات. وكـان         أن»: لؤلؤة البحرين«في كتابه 
فه في مرجعية الشيعة و رئاسة الحوزة العلمية، اسمه الشيخ ولد خلّ للشيخ أبي على بن

الشيخ أبوالحسن محمد بن الشيخ أبي علي بن الشيخ الطوسـي. وقـد قـال ابـن العمـاد      
رحلـت إليـه   ): «..١٢٦: ٤الحنبلي في كتابه (شـذرات الـذهب فـي أخبـار مـن ذهـب        

كثير الزهـد.    وكان ورعاً عالماً طوائف الشيعة من كلّ جانب الى العراق وحملوا إليه.
: لـو كـان جـازت علـى غيـر األنبيـاء صـالة        يثنى عليه السمعاني. وقال العماد الطبرأو

 .) هـ ٥٤٠(توفّي في سنة  )١(»صليت عليه

ز الحلبـي المعـروف بـابن البـراج: تلميـذ السـيد المرتضـى        ـ القاضـي عبـدالعزي    ٨
والشيخ الطوسي، بعثه الشيخ الطوسي الى موطنه مـن بـالد الشـام، فاسـتمر قاضـياً فـي       

                                                           
 ، ط النجف األشرف.١٢٢) مقدمة العالّمة السيد محمد صادق بحرالعلوم على رجال الشيخ الطوسي، ١(
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وأكثر ما يذكر مـن كتبـه: المهـذّب،     ) هـ ٤٨١(طرابلس الشام عشرين عاماً. مات سنة 
 والجواهر.

سـيد المرتضـى والشـيخ الطوسـي     ـ الشيخ أبوالصالح الحلبي الشـامي: تلميـذ ال    ٩
 س الّرنّه كـان تلميـذ الشـيخ    إيقول: » ريحانة األدب«ئة سنة. وكتب صاحب اوعمر م

بن عبدالعزيز. ولو كان هـذا صـحيحاً ألوجـب أن يكـون تلميـذاً لـثالث طبقـات مـن         
ولـو كـان    )هــ  ٤٤٧(مـات عـام   » الكـافي «الفقه يسـمى   كتابه المعروف فيوالشيوخ! 

لكـان أكبـر مـن كـال شـيخيه. وكـان       هــ)   ٤٤٧(وكـان قـد تـوفي فـي     ئة سنة اعمره م
 ».خليفة المرتضى في البالد الحلبية«المرحوم الشهيد الثاني يلقبه: 

الـديلمي المتـوفّى بـين عـام      : المعروف بسـالر يـ حمزة بن عبدالعزيز الديلم  ١٠
اً تـوفي فـي   والسيد المرتضى: كان إيرانيالمفيد وهوتلميذ الشيخ  )هـ ٤٦٣وعام  ٤٤٨(

كان من  وإن  ن سالرإو». المراسم«خسرو شاه تبريز. كتابه المعروف في الفقه يسمى 
طبقة الشيخ الطوسي وليس من تالمذته، مع ذلك نرى المحقّق الحلّي يعبر عنه مع ابن 

أي يحسبهم من » أتباع الثالثة«بعنوان: » المعتبر«البراج وأبي الصالح في مقدمة كتابه 
، والظاهر أنّه يقصـد مـن هـذا أن هـؤالء الثالثـة أتبـاع للشـيوخ: الشـيخ المفيـد          األتباع

 والسيد المرتضى والشيخ الطوسي.

بواسطة واحدة عن أبي علـي بـن الشـيخ     يـ السيد أبو المكارم ابن زهرة: يرو  ١١
الطوسي، وهو في الفقه تلميذ الشيخ الطوسي بوسائط. كان من أهل حلب تـوفي عـام   

يقصـد  » الحلبيـان «وحينمـا يطلـق:   » الغُنيـة «كتابه المعروف في الفقه يسمى  ) هـ ٥٨٥(
 ميقصـدون بهـ  » الحلبيـون «: أبوالصالح الحلبي وابن زهرة الحلبي. وحينما يطلق: هماب

) ٥٠٦: ٣ليهما ابن البراج فإنّه أيضاً من حلب. وجاء في (مستدرك الوسـائل  إباإلضافة 
 للشـيخ الطوسـي  » النهايـة «زهرة كان قد قرأ كتاب ابن  نإفي أحوال الشيخ الطوسي: 

على أبي علي الحسن بن الحسين المعروف بابن الحاجب الحلبي وهـو كـان قـد قـرأ     
في النجف األشـرف، وهـو كـان قـد قـرأ الكتـاب        يأبي عبداهللا زينوبار ىعل الكتاب
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قـرءا  رشيد الدين علي بن زيرك القمي والسيد هاشم الحسـيني وهمـا قـد    على الشيخ 
عبدالجبار الرازي، وهو كان من تالمذة الشـيخ الطوسـي، وعلـى     الشيخ  ىالكتاب عل

 تلميذ الشيخ الطوسي بأربع وسائط. هذا يكون ابن زهرة

ابن حمزة الطوسي: المعروف بـابن عمـاد الـدين الطوسـي، وقـد كـان مـن         - ١٢
ي فـي حـدود   طبقة تالمذة الشيخ الطوسي. ولم يعلم تاريخ وفاته بصـورة دقيقـة، تـوفّ   

منتصف القرن السـادس الهجـري. وهـو مـن أهـل خراسـان. كتابـه المعـروف يسـمى          
 ».الوسيلة«

ابن إدريس الحلّي: من فحول علمـاء الشـيعة، هـو عربـي والشـيخ الطوسـي        - ١٣
جده األعلى الُمه. كان معروفاً بالتحرر الفكـري، فقـد كسـر طـوق هيبـة جـده الشـيخ        

ء انتقـاداً فقهياًعلميـاً الذعـاً يقـرب مـن التـوهين بمقـامهم.        وانتقد سائر العلماء والفقهـا 
وله خمس وخمسون سنة. كتابه المعـروف فـي الفقـه يسـمى     هـ)  ٥٩٨(توفي في عام 

ابن إدريس كان من تالمذة السيد أبي المكارم بن زهـرة، بينمـا    وقد قيل إن» السرائر«
أنّه كـان شـيخاً مـن معاصـريه      إّال نصل من تعبيراته عنه في كتابيه: الوديعة والسرائر  ال

 وكان يكاتبه في بعض المسائل الفقهية.

، المعـروف  يالشيخ أبوالقاسم جعفر بن الحسن بـن يحيـى بـن سـعيد الحلـ      - ١٤
بالمحقق الحلّي. له كتب كثيـرة فـي الفقـه منهـا: شـرائع اإلسـالم فـي مسـائل الحـالل          

تاب الشرائع. كان بينه وبين ابـن  والحرام، والمعارج، والمعتبر، والمختصر النافع من ك
إدريس وابن زهرة واسطة واحدة في المشيخة والتلمذة. وقد كتب المحـدث القمـي   

قـال المحقّـق الكركـي فـي     «يقـول:  » الكُنـى واأللقـاب  «في أحوال ابن نما فـي كتابـه   
وصف المحقّق الحلّي: إن أعلم أساتذة المحقّق في فقه أهل البيت هو الشـيخ محمـد   

والظاهر أن مقصود المحقّـق   +ما الحلّي، وأجل أساتذته هو ابن إدريس الحلّينبنا
، والمحقّق هـ) ٥٨٩(الكركي هو أن أجل أساتذة ابن نما هو إدريس، إذ أنّه توفي في 
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، فمن المقطوع به أن المحقّق لم يكـن ليـدرك مجلـس درس ابـن     هـ) ٦٧٦( يقد توفّ
 إدريس.

إن المحقّـق الحلّـي كـان تلميـذ جـده وأبيـه       «يقـول:  » ريحانة األدب«وكتب في 
المحقّق لـم يـدرك ابـن     وهذا خطأ، إذ أن» والسيد فخار بن معد الموسوي وابن زهرة

 ، نعم اليبعد أن يكون أبو المحقّق من تالمذة ابن زهرة.) هـ ٥٨٥(زهرة المتوفّى في 

لق الفقهاء لقب أحد في الفقه. وإذا أطوال يقدم عليه +العالمة الحلّيشيخ وهو
المحقّق بصورة مطلقة كان المقصود هو هذا الشيخ الكريم. وكان قد القاه في الحلـة  
الفيلسوف والرياضي الكبير الخواجة نصيرالدين الطوسي وقـد حضـر مجلـس درسـه     

شـرائع  «دراسـية وال سـيما    في الفقه. وكتب المحقّـق فـي الفقـه كانـت والتـزال كتبـاً      
 علق عليها كثير من الفقهاء بعده.وقد شرح كتبه و» اإلسالم

ي بن المطهر الحلّي: المعروف بالعالمـة الحلّـي.   ـن علـالحسن بن يوسف ب - ١٥
كان من أعاجيب الرجال األفذاذ. كتب كثيراً في الفقـه واُألصـول والكـالم والمنطـق     

ئـة كتـاب مطبـوع أو    ارب مـن م ـوالفلسفة والرجال وغيرها، يوجد اآلن من كتبه ما يق
ليكون مرآة لنبوغ هـذه الشخصـية الفقهيـة     )كتذكرة الفقهاء(بعضها  يوط، يكفمخط

كثيرة في الفقه شرحها وعلق عليها كثير من الفقهاء بعده. كتبه الفقهية النابغة. له كتب
مختلـف الشـيعة،    ،المعروفة هي: اإلرشاد، تبصرة المتعلمين، القواعد، تـذكرة الفقهـاء  

كان في الفقه تلميذ خاله المحقّق الحلّـي، وفـي الفلسـفة    المنتهى. له أساتذة كثيرون، 
د درس الفقه السنّي لدى علماء ــوالمنطق تتلمذ على خواجة نصيرالدين الطوسي. وق

 .) هـ ٧٢٦(وتوفّي هـ )  ٦٤٨(أهل السنة! ولد عام 

فخر المحققين: محمد بن الحسن بن يوسف بن المطهر الحلّي بن العالمـة.   - ١٦
ره العالمـة الحلّـي فـي مقدمـة كتابيـه      ـــ . ذكهـ) ٧٧١(ي في وتوفّهـ )  ٦٨٢( د عامــول

تمنى في آخر القواعد أن يكون الولد مكمالً وتذكرة الفقهاء ذكراً جليالً، بل القواعد
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يضـاح الفوائـد فـي شـرح مشـكالت      إ«سـماه  ألما لم يتمـه والـده العالمـة. لـه كتـاب      
 ذا الكتاب.يعنى الفقهاء بآرائه في ه» القواعد

محمد بـن مكـي الجزّينـي العـاملي: المعـروف بالشـهيد األول، تلميـذ فخـر          -١٧
المحققين، وهو من أعاظم فقهاء الشيعة، بل هو من طراز المحقّق والعالمة. مـن أهـل   

قـدم مراكـز الشـيعة والزالـت. ولـد الشـهيد       أفي جنوب لبنان، وهي من » جبل عامل«
بفتـوى فقيـه مـالكي وتأييـد فقيـه آخـر       هــ)   ٧٨٦(ام واستشهد عهـ)  ٧٣٤(األول عام 

! هو من تالمذة العالمة ومنهم فخر المحققين. كتبـه المعروفـة فـي الفقـه هـي:      يشافع
أي نقل منـه    اللمعة الدمشقية، التي ألفها في مدة  قليلة في السجن الذي أودى بحياته

بعد قرنين من الزمان فقيه  شرح هذا الكتابقد الى المشنقة العثمانية، ومن الغريب أنّه 
كبير كتـب لـه مصـير المؤلّـف األول، أي أنّـه استشـهد أيضـاً ولقـب بالشـهيد الثـاني.           

الذي كان وال يزال من الكتب » الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية«والشرح هو 
 ،الدراسية للطـالب. وسـائر كتبـه هـي: الـدروس، الـذكرى، البيـان، األلفيـة، القواعـد         

وعلق عليها بعد مؤلفها جماعة هذه الكتباآلثار الفقهية. وقد شرحنفائسها منوجميع
 من الفقهاء.

كتب هؤالء الثالثـة: المحقّـق الحلّـي، والعالمـة، والشـهيد األول، مـن علمـاء         نإ
من متون الكتب الفقهية حيث شرحها وعلّق عليها كثير أصبحتالقرنين السابع والثامن

وال نرى بين فقهاء الشيعة من عنى الفقهاء هكذا بآثارهم كهؤالء، من الفقهاء بعدهم، 
خ مرتضـى األنصـاري   يضيف رابع الى هؤالء الثالثة في القرن السابق وهـو الشـ  حتى اُ

ئـة وثالثـة   االتسترى بكتابيه: الرسائل والمكاسب. يمضى اليوم على وفاتـه أكثـر مـن م   
 عشر عاماً.

العلـم والفضـل والفقـه فـي الشـيعة، وقـد        أُسرة الشهيد األول كانت مـن بيوتـات  
جياالً متعاقبةً فـان للشـهيد األول ثالثـة أبنـاء كلهـم مـن العلمـاء        أتمتعت بهذا الشرف 

 +، بل كان الشهيدتينم الحسن أيضاً فقيهأ م علي وابنتهأ كانت زوجتهبل والفقهاء،
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ريحانـة  «ل فـي  يرجع بعض النساء في بعض المسائل الفقهية الى هاتين السيدتين يقـو 
سـيدة  «أي » ستّ المشايخ«لقّب بعض األكابر فاطمة بنت الشهيد بالشيخة أو »: األدب

 ».المشايخ

الفاضل المقداد السيوري: من أهل سيور من قرى الحلة، كان من التالميـذ   - ١٨
كنز العرفان فـي فقـه   «المبرزين للشهيد األول. كتابه المعروف في الفقه والمطبوع هو 

و هو من كتب آيات األحكام، أي أنّه فـي تفسـير اآليـات القرآنيـة الكريمـة      » نالقرآ
التي يستنبط منها مسائل فقهية. وقد كتب في آيات األحكام كتب كثيـرة فـي الشـيعة    

الفاضل  فّيهذا الموضوع، توفيالمقداد من أجود ماكتبوكنز العرفان للفاضلوالسنة
 التاسع. ، فهو من القرنهـ) ٨٢٦(المقداد سنة 

األســدي: ولــد عــام  يجمــال الســالكين أبوالعبــاس أحمــد بــن الفهــد الحلّــ - ١٩
، وهو من طبقة تالمذة الشهيد األول وفخـر المحققـين،   هـ) ٨٤١(ي في وتوفّهـ) ٧٥٧(

بـن الخـازن الفقيـه     يمشايخه في الحديث هـم: الشـيخ الفاضـل المقـداد والشـيخ علـ      
هـؤالء هـم شـيوخه فـي الفقـه       و الظـاهر أن  )١(يمبن عبـدالكر  يوالشيخ بهاء الدين عل

أيضاً. له مؤلّفات فقهية معتبرة من قبيـل: المهـذب البـارع فـي شـرح المختصـر النـافع        
وشـرح ألفيـة الشـهيد األول.    » المقتصـر «للمحقق الحلّي، وشرح إرشاد العالمـة باسـم   

عدة «ثر من الفقه، وكتابه المعروف في الدعاء واشتهر ابن فهد باألخالق والسلوك أك
 ».الداعي

بن هالل الجزائري: الزاهـد المتّقـي جـامع المعقـول والمنقـول.       يالشيخ عل - ٢٠
الرواية ابن فهد الحلّي وال يبعد أن يكون شيخه في الفقه أيضاً. قيل إنّه كـان  شيخه في

قّق الكركي من تالمذته وقد في عصره شيخ اإلسالم ومرجع الشيعة العام. وكان المح
وصف شيخه هذا بالفقه وأنّه كان شيخ اإلسـالم. وقـد تتلمـذ لديـه ابـن أبـي جمهـور        

 حسائي أيضاً. ولم يعرف تاريخ والدته ووفاته بالضبط.اإل

                                                           
 .٣٨١: ١)  الكنى واأللقاب ١(
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بن عبدالعالي الكركي: المعروف بالمحقق الكركي أو المحقّق  يالشيخ عل - ٢١
 الثاني.

كمل دراسته فـي الشـام   أمن أكابر فقهاء الشيعة.  كان من فقهاء جبل عامل، وهو
شـيخ  «ففـوض إليـه منصـب     ،والعراق ثم جاء إلى إيران (على عهد الشـاه طهماسـب)  

المنشـار أبـي    يألول مرة في إيران، ثم فـوض بعـده الـى تلميـذه الشـيخ علـ      » اإلسالم
ماسب هتبه طزوجة الشيخ البهائي، ثم فوض بعده إلى الشيخ البهائي، والقرار الذي ك

المحقّق هو فـي   علن فيه أنأتامة بل  باسم المحقّق الكركي وفوض إليه فيه اختيارات
الواقع صاحب االختيار وإنّما الملك وكيل للمحقق ونائب عنه في إدارة شؤون الـبالد  
السياسية والتنفيذية، قرار معروف مشهور. كتابه المعروف الذي يذكر في الفقه كثيراً 

شـرح لقواعـد العالمـة الحلّـي، ولـه حـواش       » لمقاصد فـي شـرح القواعـد   جامع ا«هو 
 وشروح على المختصر النافع والشرائع للمحقق وكتب أُخرى للعالمة وكتب للشهيد.

 تيان المحقّق الثاني إلى إيران وتأسيسه للحوزة في إصفهان وتربيتـه لتالمـذة   إإن
زين في الفقه مميعة. وقد توفي المحقّق فيمـا بـين   عطى إليران صفة مركزية للشأا مبر

بن هالل الجزائري وابن فهـد الحلّـي،    يوهو من تالمذة عل ) هـ ٩٤١الى  ٩٣٧(أعوام 
وكان ابن فهد تلميذ تالمذة الشهيد األول من قبيل الفاضل المقداد السـيوري، وعلـى   

شـيخ  هذا يكون بينه وبـين الشـهيد األول واسـطة أو واسـطتان. وكـان ابـن المحقّـق: ال       
 م ةالعّال رشـاد  عبدالعالي بن علي بن عبد العالي أيضاً من فقهاء الشـيعة، ولـه شـرح إل   

 والفية الشهيد.

عـاظم  أالشيخ زين الدين الجبعي العاملي: المعروف بالشهيد الثاني. هو من  - ٢٢
  فـي مختلـف العلـوم فـي عصـره، وهـو        فقهاء الشيعة، كان رجالً جامعاً وكانت لـه يـد  

 +كـان مـن تالمـذة العالمـة الحلّـي     » صـالح «جـده السـادس   » عاملجبل «من أهل 
في األصل من أهل طوس خراسان ولذلك كان الشـهيد الثـاني يوقـع     والظاهر أنّه كان

سفار كثيرة أله ) هـ  ٩٦٦(واستشهد عام  ) هـ ٩١١(ولد سنة ». الطوسي الشامي«أحياناً: 
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كة ومصـر والعـراق وتركيـا    وأساتذة كثيرون، فقد سافر الى دمشق وبيت المقدس وم
  .سفارهأوقد استفاد من 

نرى في قائمة مشيخته اثني عشر شيخاً من العامة، ولذلك كان رجالً جامعاً مطلعاً 
على الفلسفة و العرفـان والطـب والنجـوم باإلضـافة الـى الفقـه واُألصـول. كـان متقيـاً          

ألهلـه ولقـوتهم    زاهداً، كتب تالمذته بشأنه: أنّه كان يـذهب فـي اُألمسـيات يحتطـب    
يدرس مدة من الزمـان علـى المـذاهب     بعلبكويجلس في الصباح للدرس، وكان في 

الخمســة: الحنبلــي والحنفــي والجعفــري و الشــافعي والمــالكي. ولــه مؤلّفــات كثيــرة  
الروضـة البهيـة فـي شـرح     «أشهرها شرحه على اللمعة الدمشـقية للشـهيد األول باسـم    

. +للمحقـق الحلّـي  » األفهام الى شرح شرائع اإلسـالم  مسالك«ثم » اللمعة الدمشقية
وكان الشهيد الثاني من تالمذة المرحوم المحقّق الكركي قبل مجيئة إلى إيران، وهـو  

من معـاريف المجتهـدين   » معالم الدين«لم يأت إلى إيران. ابنه الشيخ حسن صاحب 
 في الشيعة.

قدس األردبيلي، ضُرب به الشيخ أحمد بن محمد األردبيلي: المعروف بالم - ٢٣
المثل في الزهد والتقوى، وهو من محققي فقهاء الشيعة. سكن المحقّق األردبيلي فـي  
النجف األشرف، و كان معاصراً للشاه عباس الصفوي الكبير، وكلّما أصر الشـاه علـى   
مجيئه إلى إصـفهان لـم يـرض بـذلك. وكـان الشـاه عبـاس يحـب أن يراجعـه الشـيخ           

ن فر رجل مقصّر مـن عقوبـة الشـاه إلـى     أجة ليخدمه فيها، حتى اتفق المقدس في حا
النجف األشرف وطلب من المقدس األردبيلي أن يشفع له عند الشـاه عبـاس، فكتـب    

 الشيخ الى الشاه يقول:

»اس: أنإّال ن كـان ظالمـاً سـابقاً    إهذا الرجل و ليعلم صاحب الملوكية العارية عب 
تقصيره عسى اهللا أن يغضي عن بعض تقصـيراتك.  عفوت عنلويبدو اآلن مظلوماً، فأنّه

 ».عبد صاحب الوالية: أحمد األردبيلي

 فكتب الشاه عباس جوابه يقول فيه:
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مرتم به من الخدمة ممنوناً لكم، والرجاء أن ال أم ما قد اًاعرض عليكم: إن عباس«
 ».ـ  كلب الحضرة العلوية: عباس ـ تنسوا هذا المحب من دعاء الخير

إن إباء المقدس األردبيلـي عـن الـذهاب إلـى إصـفهان كـان السـبب فـي إحيـاء          
صورة النجف األشرف بعنوان مركز علمي آخر للشيعة بعد إصفهان، كمـا أن امتنـاع   

وسـبطه السـيد محمـد صـاحب     » المعـالم «الشهيد الثاني و ابنه الشـيخ حسـن صـاحب    
لى إصفهان كـان هـو السـبب فـي دوام     عن الرواح من الشام وجبل عامل إ» المدارك«

تلك الحوزة هناك وعدم انقراضها، وقد بلغ امتناعهم عـن االنتقـال عـن الشـام وجبـل      
مع شـدة اشـتياقهم   (عليه السـالم) عامل إلى درجة أنّهم انصرفوا عن زيارة اإلمام الرضا

 إليها، مخافة أن يضطروا الى اإلجابة فيما إذا دعوا من قريب!

نّا نعلـم أنّـه   إ إّال د اآلن على مشيخة وأساتذة المقدس األردبيلي، قف أنا لحأولم 
إنّما تلقى الفقه لدى تالمـذة الشـهيد الثـاني، وأن ابـن الشـهيد حسـن بـن زيـن الـدين          

كانا من تالمذة المقـدس  » المدارك«و سبطه السيد محمداً صاحب » المعالم«صاحب 
المـولى أحمـد    نإ«دواني يقـول:   يفي النجف األشرف. وقد كتب الفاضل الشيخ عل

األردبيلي، والمولى عبداهللا الشوشتري، و المـولى عبـداهللا اليـزدي، والخواجـة أفضـل      
با محمد الشيرازي، والمولى الميرزا أالدين تركه، والميرزا فخرالدين هماكي، والشاه 

ود، جان، والميرزا فتح اهللا الشيرازي كـانوا مـن تالمـذة الخواجـة جمـال الـدين محمـ       
تلمذته لـدى المحقّـق    والظاهر أن» وهوكان من تالمذة المحقّق جالل الدين الدواني

. وقـد تـوفي المقـدس األردبيلـي فـي النجـف        الدواني كانت في العلوم العقلية فقـط 
والثـاني  » شرح اإلرشـاد «له كتابان معروفان في الفقه أحدهما  ) هـ ٩٩٣(األشرف عام 

 بها الفقهاء. يوله نظريات دقيقة يعن» رآنزبدة البيان في أحكام الق«

  خ البهـائي: وهـو أيضـاً    ـروف بالشيـ ـالشيخ بهاء الدين محمـد العـاملي، المعـ    -٢٤
من تالمـذة   ـقبل في صباه مع والده الشيخ حسين بن عبدالصمد  أجبل عامل، من أهل

لـى منـاطق   الى إيران. كـان رجـالً جامعـاً لـه مؤلّفـات متنوعـة، سـافر ا        ـالشهيد الثاني  



 وإيران عطاء وامتنان اإلسالم                            ٤٣٦ -    

درك مختلف الشيوخ فـي مختلـف الفـروع والفنـون، وكـان ذا ذوق وفكـر       أمختلفة و
لمـام بالطـب   إنابغ، كان أديباً وشاعراً وفيلسوفاً ورياضياً ومهندساً وفقيهاً ومفسـراً ولـه   

أيضاً. وهو أول من كتب رسالة عملية فقهية غير استداللية بالفارسية ودورة كاملة من 
 نسبة الى الشاه عباس الصفوي.» الجامع العباسي«سم الفقه عرفت با

عدمن الرتبة اُألولـى   وحيث لم يكن الشيخ البهائي متخصّصاً في الفقه فلم يكن ي
أنّه ربى تالمذة كثيرين، منهم المولى صدر الـدين الشـيرازي والمـولى     إّال من الفقهاء 

ل الجـواد صـاحب كتـاب    محمد تقى المجلسي األول والمحقّـق السـبزواري والفاضـ   
قد انتهى بعـد المحقّـق   » شيخ اإلسالم«وكما قلنا سابقاً كان منصب ». آيات األحكام«

ثـم إلـى الشـيخ البهـائي.      المنشار أبي زوجـة الشـيخ البهـائي    يالكركي إلى الشيخ عل
وكانت زوجة الشيخ البهائي بنت الشيخ على المنشار امرأة فاضلة فقيهـة. ولـد الشـيخ    

وقـد سـافر إلـى آذربايجـان      )هــ  ١٠٣١أو   ١٠٣٠(ومـات عـام    )هـ ٩٥٣(نة س البهائي
 وهرات والشام وفلسطين والعراق ومصر.

المولى محمد باقر السبزواري، المعـروف بـالمحقق السـبزواري: نسـبة الـى       -٢٥
حـاط بـالعلوم   أمدينة سبزوار الخراسانية، وتربى في مدرسة الحوزة العلمية باصفهان و

نقلية فاصبح جامع المعقول والمنقول. يذكر في الفقـه كثيـراً، لـه فـي الفقـه      العقلية وال
ولـه حـواش علـى قسـم     » الكفايـة «واآلخر باسـم  » الذخيرة«كتابان معروفان أحدهما: 

كـان   )هـ ١٠٩٠(الحسين بن علي بن سينا. مات عام  يلهيات للشيخ الرئيس أبي علاإل
ل.من تالمذة الشيخ البهائي والمجلسي األو 

السيد حسين الخونساري، المعروف بالمحقق الخونساري: وهو أيضاً ممـن   - ٢٦
تربى في مدرسة الحوزة العلمية باصفهان وأحاط بـالعلوم العقليـة والنقليـة فهـو أيضـاً      
جامع المعقول و المنقول وهو زوج أُخت المحقّق السـبزواري. كتابـه المعـروف فـي     

للشهيد األول. كـان مـن   » رح كتاب الدروســي شـــمشارق الشموس ف«الفقه يدعى 
معاصــري المحقّــق الســبزواري والمــولى محمــد محســن الفــيض الكاشــاني والمــولى 
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ي فـي سـنة   د تـوفّ ـاري قـ ـالمحقّـق الخونسـ   ّر أنـق ذكـد سبـمحمد باقر المجلسي. وق
 .) هـ١٠٩٨(

حسـين  جمال المحقّقين: المعروف بالسـيد جمـال الخونسـاري ابـن السـيد       - ٢٧
شـرح  «قـول والمنقـول، لـه حاشـية  معروفـة علـى       معالخونساري. و هو أيضاً جـامع ال 

للشيخ الـرئيس أبـي   » الشفاء«وحاشية مختصرة على قسم الطبيعيات من كتاب » اللمعة
 علي الحسين بن علي بن سينا طبعت في هامش الطبعة الحجرية في طهران.

شيخ ابنه السيد حسين القزويني وهـو  وهو من شيوخ السيد إبراهيم القزويني وهو 
 شيخ السيد مهدي بحرالعلوم.

هنـدي، شـرح كتـاب    الالشيخ بهـاء الـدين اإلصـفهاني: المعـروف بالفاضـل       -٢٨
ولهـذا يـدعى: كاشـف    » كشـف اللثـام عـن قواعـد اإلسـالم     «للعالمة سماه » القواعد«

ضـل الهنـدي سـنة    بهـا الفقهـاء. مـات الفا    ىاللثام، له في الكتـاب آراء ونظريـات يعنـ   
 في فتنة األفغان. وكان جامع المعقول والمنقول.هـ)  ١١٣٧(

كمل البهبهائي: المعروف بالوحيـد البهبهـاني،   أالشيخ محمد باقر بن محمد  -٢٩
وهـو مـن تالمـذة    » يـة فالوا«كان من تالمذة السيد صدر الدين الرضوي القمي شـارح  

كان يعيش بعد الصفوية، وقـد سـقطت    السيد جمال الدين الخونساري اآلنف الذكر.
حوزة إصفهان عن مركزيتها بعد إنقـراض الصـفوية، فهـاجر بعـض العلمـاء والفقهـاء       
منهم السيد صدر الدين الرضوي القمي أُستاذ الوحيد البهبهاني الى العتبات المقدسـة  

ة البهبهــاني مــع أُســتاذه بكــربالء المقدســة وربــى تالمــذالوحيــد فاســتقر فــي العــراق،
  العلــوم والشــيخ جعفــر كاشــف الغطــاء والميــرزا  الســيد مهــدي بحــر مــنهم عديــدين

والحـاج المـولى مهـدي النراقـي والسـيد      » القـوانين «القاسم القمي صاحب كتاب  أبو
ــ ــاقر الشــفت   يعل ــاض والميــرزا مهــدي الشهرســتاني والســيد محمــد ب  يصــاحب الري

مهدي الشهيد المشهدي والسيد جـواد   اإلصفهاني المعروف بحجة اإلسالم، والميرزا
 والسيد محسن األعرجي.» مفتاح الكرامة«صاحب 
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وفوق هذا أنّه جاهد جهاداً متواصالً في الدفاع عن االجتهاد ومكافحة األخباريـة  
ن هزيمـة األخبـاريين وتربيـة جماعـة مـن      إالتي كانت قد راجـت فـي ذلـك العهـد، و    

كـان مـن   ». أُستاذ الكُلّ«قيب هذا الشيخ بلقب المجتهدين البارزين كان السبب في تل
التقوى في حد الكمال. وكان تالمذته يعترفـون لـه بـاحترام فـائق. وهـو ينتسـب الـى        
المحدث المجلسي األول فهو من أسباطه (بوسائط). فان ابنـة المجلسـي األول (آمنـة    

» الـدين  معـالم «م) كانت زوجة المولى صالح المازندراني صاحب الحاشـية علـى   گب
في اُألصول، وكانت فاضلة فقيهة تحل أحياناً مايشـكل علـى زوجهـا الفاضـل. وهـي      

 جدة الوحيد البهبهاني.

الســيد محمــد مهــدي بحرالعلــوم: التلميــذ األكبــر واألكــرم للشــيخ الوحيــد  -٣٠
البهبهاني، وهو من كبار الفقهاء، له منظومة في الفقه معروفة، وله آراء في الفقه يعنـى  

لمـا   ^الفقهاء. يحترمه علماء المذهب حتى أن بعضهم عـده تـالي المعصـومين    بها
      كاشـف   اًالشـيخ جعفـر   كان له مـن المقامـات المعنويـة واألخالقيـة العاليـة، حتـى أن

يمسح نعال السيد بحنك عمامته! ولد بحـر العلـوم عـام     ـكما يقال  ـالغطاء الكبير كان  
 .) هـ ١٢١٢(ومات سنة هـ) ١١٥٤(

الشيخ جعفر كاشف الغطاء: كان تلميذ الوحيد البهبهاني وتتلمذ عليه السيد  -٣١
» كشف الغطـاء «مهدي بحرالعلوم. كان فقيهاً ماهراً له كتاب في الفقه معروف يدعى 

هو عربي كان يعيش في النجف األشرف وقد ربى تالمذة عديدين منهم السيد جواد 
كان له ثالثـة  » جواهر الكالم«صاحب والشيخ محمد حسن » مفتاح الكرامة«صاحب 

ثنـى  أالقاجـاري وقـد    يأوالد كلّهم فقهاء. وكان كاشف الغطاء معاصراً للشاه فتح عل
له في الفقه نظريـات دقيقـة    ) هـ ١٢٢٨(ي في عام عليه في مقدمة كشف الغطاء. وتوفّ

 وعميقة تذكر مقرونة بتعظيم مقامه العلمي.

» رائع اإلسـالم ـرح شـ ـجواهر الكالم فـي شـ  «ب ـن: صاحـالشيخ محمد حس -٣٢
يمكن أن يدعى أنّه دائرة معارف للفقه الشيعي، فليس اليوم فقيـه يسـتغني عنـه، وقـد     
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مجلـداً   ٤٣طبع مراراً على الحجر وأخيراً طبع على الحروف بالقطع الوزيري يقع فـي  
ف صفحة أي يشكل الكتاب أكثر من عشرين أل ٤٠٠من كلّ مجلد يشتمل على أكثر

وبحث حول الفقه، مطالعـة الكتـاب تسـتغرق مـدة مـن       ىمنه فيه معن صفحة كلّ سطر
 والمدة؟ الزمان فكم صرف على تحضيره وتأليفه من الجهد

ن هـذا  إثـر العظـيم.   إنّه صرف ثالثين عاماً من عمره الشريف حتى أوجد هذا األ
صـبر واالسـتقامة   الكتاب مظهر عظيم من مظاهر اإليمان والرغبـة والهمـة والنبـوغ وال   

على العمل والمثابرة. كان صـاحب الجـواهر مـن تالمـذة كاشـف الغطـاء وهـو شـيخ         
وكانـت لـه حـوزة درس كبيـرة وتربـي      » مفتاح الكرامة«السيد جواد العاملي صاحب 

لديه تالمذة كثيرون، كان عربياً أصبح مرجعاً علمـاً للشـيعة فـي عصـره، مـات أوائـل       
 .) هـ ١٢٦٦(ملك الشاه ناصرالدين عام 

الشيخ مرتضى األنصاري: من أحفاد جابربن عبداهللا األنصـاري مـن صـحابة     -٣٣
. ولد في دزفول ودرس لدى والده حتى العشرين من عمـره ثـم سـافر    ’رسول اهللا

علماء كربالء نبوغه الخارق للعادة طلبوا مـن والـده أن اليرجـع     ىا رأالى العراق، فلم
الشـيخ األنصـاري فـي العـراق أربـع       يفي كربالء، وبقبه الى بلده، وقبل والده فتركه 

عالم، ثم رجع الى بلده على أثر حـوادث مؤلمـة،   سنين مستفيداً من بحوث العلماء األ
ومكث في دزفول عامين ثم رجع مرة أُخرى إلى النجف وحضـر مجـالس الـدروس    

ريـق  عامين ثم عاد إلى إيران. وصمم على االستفادة من محاضر علماء إيـران وفـي ط  
التقى في كاشان بالشيخ المولى أحمد النراقي صاحب كتاب  ×مشهد اإلمام الرضا

وهو ابن الشيخ المولى محمد مهدي النراقي اآلنف » معراج السعادة«و» مستند الشيعة«
بحاثه ثالث سنين. ثم رحـل إلـى مدينـة    أقامة في كاشان وحضر الذكر، فعزم على اإل

 مشهد وتوقف فيها خمسة أشهر.

سافر الى إصفهان وبروجـرد، وكـان هدفـه لقـاء األسـاتذة واالسـتفادة مـنهم.        ثم 
وأخـذ يـدرس هنـاك     هـ) ١٢٥٣و  ١٢٥٢(ورجع مرة أُخرى الى النجف األشرف عام 

 ».الجواهر«حتى أصبح مرجعاً عاماً للشيعة بعد الشيخ محمد حسن النجفي صاحب 
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هـو يكـاد أن يكـون عـديم     لُقّب الشيخ األنصاري: بخاتم الفقهاء والمجتهدين، و
الفقه والفقه الـى مرحلـة جديـدة، لـه فـي       دخل أُصولأالمثيل في الدقة وعمق النظر، 

    المكاسـب «و» الرسـائل «كتابيـه   الفقه واُألصول آراء جديـدة السـابقة لهـا. حتـى أن «
تباعـه، وقـد علقـوا علـى كتبـه      أصبحا كتابين دراسيين. والعلماء بعده مـن تالمذتـه و  أ

دة، وهو الوحيد بعد المحقّق الحلّي والعالمة الحلّي والشهيد األول الـذي  متعد حواشٍ
علق العلماء بعـده علـى كتبـه وشـرحوها كثيـراً. وكـان يضـرب بـه المثـل فـي الزهـد            

 في النجف ودفن فيها.هـ)  ١٢٨١(في سنة  فّيوالتقوى وتنقل عنه أُمور، تو

لميرزا الشـيرازي الكبيـر   السيد ميرزا محمـد حسـن الشـيرازي: المعـروف بـا      -٣٤
 المجدد.

والً ثم رحل إلى النجف األشرف وحضر بحـث صـاحب   أدرس في إصفهان د: 
وأصبح من تالمذته المبـرزين، وأصـبح    يالجواهر ثم دروس الشيخ مرتضى األنصار

دة التبـغ  هـ بتحريمـه التبـغ معا   ىلغـ أاماً. وهو الـذي  ع ٢٣بعد مرجع الشيعة العام طوال 
 ».يژر«ستعمارية اإلنجليزية اال

وتربى لديه تالمذة كثيرون كالشيخ اآلخونـد المـولى محمـد كـاظم الخراسـاني      
والسيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي والشـيخ الحـاج آقـا رضـا الهمـداني والحـاج       

النوري والسيدمحمد الفشاركي اإلصفهاني والميرزا محمد تقى الشيرازي ميرزاحسين
بهـا الفقهـاء.    ىأن آراءه الفقهية تُنقل شـفوياً ويعنـ   إّال راً مكتوباً ف أثوغيرهم. لم يخلّ

 ). هـ ١٣١٢(مات عام 

الشيخ اآلخونـد المـولى محمـد كـاظم الخراسـاني: ولـد فـي مشـهد اإلمـام           -٣٥
 ٢٢، وهاجر الى طهـران ولـه   هـ) ١٢٥٥(ة فقيرة غير معروفة سنة ـن عائلــم ×الرضا

درك درس أبالفلسـفة ثـم هـاجر الـى النجـف األشـرف فـ       عاماً واشتغل فيها مدة قليلة 
الشيخ األنصاري عامين وكان أكثر درسه لدى السيد الميرزا الشيرازي، ورحل السـيد  

الشـيخ   ي، فبقـ هـ) ١٢٩١(قامته عام خذها محالً إلالشيرازي من النجف الى سامراء واتّ
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لمدرسـين  اآلخوند في النجف األشرف وشكل حـوزة خاصـة لدرسـه، وكـان أكثـر ا     
توفيقاً واطّراداً، فكان يحضر مجلس درسه أكثر من ألف طالب مئتان مـنهم قـد بلغـوا    
رتبة االجتهاد. وكان أكثر الفقهاء في هـذا العصـر األخيـر مـن تالمذتـه كالسـيد أبـي        

اإلصفهاني والمرحوم حاج آقا حسين البروجردي والمرحوم السيد  يالحسن الموسو
حوم آقا ضياء الدين العراقي (األراكي) وغيرهم. وأكثـر  حاج آقا حسين القمي والمر

أصـبح كتابـاً دراسـياً مهمـاً     » كفايـة اُألصـول  «شهرة اآلخوند في اُألصول، وكتابه فيـه  
شرحه وعلق عليه جماعة من العلماء وآراؤه في اُألصول تُنقل فـي الحـوزات العلميـة    

التزام السلطة في إيران بالنظـام   صوليون. وهو الذي أفتى بضرورةويعنى بها الفقهاء اُأل
 ودفن في النجف األشرف. ) هـ ١٣٢٩(مات عام » المشروطة«الدستوري 

صـوليين فـي   الشيخ الحاج ميرزا حسين النائيني: كان من أكـابر الفقهـاء واألُ   -٣٦
القرن األخير، درس لدى السيد محمد الفشاركي والميـرزا الشـيرازي اآلنفَـي الـذكر،     

المدرسين مقاماً وعلماً وأكثر اشتهاره في علم اُألصول، عارض فـي   علىأوأصبح من 
دخــل آراء جديــدة فــى اُألصــول، أآرائــه آراء أُســتاذه الشــيخ اآلخونــد الخراســاني و

اإلسالم  يوأكثر فقهائنا المتأخرين من تالمذته. له كتاب نفيس في أُسس الحكومة ف
ــانوني    ــدفاع عــن النظــام الدســتوري الق ــماه أوال ــة فــي وجــوب حكــم   تنب«س ــه االُم ي

 ودفن فى النجف األشرف.) هـ  ١٢٥٥(مات عام » المشروطة

  
 الخالصة والنتائج

عرفنــا هنــا ســتّةً وثالثــين وجهــاً مــن وجــوه الفقهــاء المعــروفين مــن زمــن الغيبــة 
الصغرى، أي من القرن الثالث حتى القرن الرابع عشر، ولهذه الوجوه شـهرة تامـة فـي    

الفقه وكتبه ودروسه. ونصل إنّهم وآراَءهم الزالت تذكر فىأيصوله، أُعلمي الفقه و
 مما ذكرناه إلى أُمور:

الفقه الزال حياً منذ القرن الثالث الهجري وحتى اليوم ولم تنقطـع حياتـه    نإ أ ـ 
الحوزات الفقهية الزالت دائـرة مـن دون توقـف طـوال هـذه القـرون        نإالمستمرة، و
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ــ   األ ــي ه ــع ف ــم تنقط ــر، و ل ــد عش ــيوخ واأل ح ــة الش ــدة عالق ــذة  ذه الم ــاتذة بالتالم س
والمتعلمين، فمثالً لو بدأنا مـن أُسـتاذنا الكبيـر المرحـوم آيـة اهللا البروجـردي بتعـداد        

نجـد   وال ^.المشايخ الى الوراء الستطعنا أن نصل بهـم إلـى عصـر األئمـة األطهـار     
زمـان، بـل ال يمكـن    هكذا حياة مستمرة لثقافة من الثقافات طوال أحد عشر قرناً من ال

وبروح وحيـاة واحـدة بـدون أي انقطـاع تتـوالى       يأن نجد دواماً ثقافياً بالمعنى الواقع
فـي الحضـارة والثقافـة اإلسـالمية،      إّال وتصل بالطبقات طوال هذه القـرون المتماديـة   

طـول ولكنهـا تنقطـع وتتوقـف ثـم      أأجل نرى في سائر الحضارات والثقافات سـوابق  
 خرى.تجد حياتها مرة أُ

ا لم نبدأ بالفقه من القرن الثالث المقارن للغيبة الصغرى بمعنـى  أنّ وذكرنا قبل هذا
ن فقه الشيعة قبـل هـذا كـان فـي     إالفقه الشيعي بدأ من القرن الثالث، بل من حيث  أن

فلم يكن الفقه مستقالً وكان فقهاء الشـيعة منضـوين    ^عصر حضور األئمة األطهار
فان الفقه والكتاب الفقهي في الشيعة بـدأمن عهـد    إّال ، و^نوار األئمةأتحت شعاع 

الصحابة، فقد كتب أول كتاب في ذلك علي بن أبي رافع أخو عبيداهللا بـن أبـي رافـع    
 .×صاحب بيت المال و كاتب أميرالمؤمنين

إن معارف الشيعة ومنها فقههم لم ينظم ولم يدون بأيدي الشيعة اإليـرانيين  ب ـ 
سهم فيه اإليرانيون وغيرهم، بل كان الغالب مـنهم قبـل   أبل  ـبعضهم  كما زعم  ـفقط  

الصفوية في القرن العاشر الهجري من غير اإليرانيين، وإنمـا بـدأ دورهـم مـن أوسـاط      
 عهد الصفويين.

لم يكن مركز الفقه قبل الصفوية إيـران، بـل بـدأ الفقـه الشـيعي نضـجه فـي        ج ـ 
تقـل إلـى جبـل عامـل ثـم عـاد الـى الحلـة         بغداد ثم رحل إلى النجف األشـرف ثـم ان  

الفيحاء في العراق ثم رجع الى حلب في سـورية ثـم انتقـل إلـى إصـفهان علـى عهـد        
الصفوية ثم رجع الى النجف األشرف على عهد المقـدس األردبيلـي وغيـره واسـتمر     

من المدن اإليرانية التـي عـدت مـن مراكـز الحـوزات      » قم«حتى اليوم. وكانت مدينة 
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للشيعة منذ القرون اُألولى على يد فقهاء قدماء من قبيل الشيخ على بـن بابويـه    العلمية
والشيخ محمد بن قولويه، وعادت الى الحياة على عهد القاجار بيد الشيخ الميرزا أبـي  

ثـم جـددت حياتهـا علـى يـد الشـيخ       » قـوانين اُألصـول  «القاسم القمي صاحب كتاب 
هـ والزالت هي إحـدى الحـوزتين الكبيـرتين     ١٣٤٠عبدالكريم الحائري اليزدي عام 

 للشيعة بل أكبر الحوزات.

وعلى هذا فقد كان مركز النشاط الفقهي بغـداد حينـاً والنجـف األشـرف وجبـل      
عامل وحلب والحلة وإصفهان وقم أحياناً أُخرى. وكانت قد تشكلت حوزات محليـة  

وهمـدان وشـيراز ويـزد    وال سيما بعدها في مدن أُخرى من قبيل مشهد  ،قبل الصفوية
أنها لم تصبح مركزاً للفقهاء وال  إّال وكاشان وتبريز وزنجان وقزوين وتون (فردوس) 

إصفهان وقم وكاشان، وخير دليل علـى النشـاط العلمـي     إّال ولى حوزة من الدرجة اُأل
 البلدان المذكورة.هذه والفقهي لهذه المدن بقاء المدارس التاريخية في جميع 

مهم في الخطوط العامة للدولـة الصـفوية    ء جبل عامل كان لهم دورإن فقهاد ـ 
كانوا صـوفية، فلـم لـم يكـن يعتـدل خـط الصـفوية         ـكما نعلم   ـالشيعية، فالصفويون  

ولـو لـم تتأسـس     ؟من قبل فقهاء جبل عامل إّال الصوفي الدروشي بسيرة فقهية عميقة 
الصفوية ينتهي الى مـا انتهـى   ي إيران، لكان خطّ ـة عميقة فـوزة فقهيـيديهم حأعلى 

ثر كبير في صيانة السـيرة العامـة   أإليه العلويون في الشام أو تركية. و كان لهذا العامل 
للدولة واالُمة اإليرانية من تلك التحريفات في الصوفية، وتعـديل العرفـان والتصـوف    

يخ ن لفقهـاء جبـل عامـل مـن قبيـل المحقّـق الكركـي والشـ        إالشيعي. ومن هنـا نقـول   
كبيـراً علـى ذمـة هـذه       البهائي واآلخرين بتأسيسهم الحوزة الفقهية في إصـفهان حقـاً  

 االُمة.

ن التشيع في جبل عامل مقدم من حيث الظهـور والزمـان علـى التشـيع فـي      إھـ ـ 
تـدعي  أن الشـيعة   وهـذا رد قـاطع للنظريـة التـي      )١(كما قال شكيب أرسـالن  -إيران 

                                                           
 ».جبل عامل في التاريخ«)  يراجع كتاب: ١(
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هم الذين ابتدعوا التشيع. ويذهب جمع الى أن التشيع إنّما ظهـر فـي   الفرس اإليرانيين 
ة في أراضي الشـامات التـي كانـت    قامة أبي ذر الغفاري مدإثر أجبال بني عاملة على 

يومئذ تشمل جبال عاملة أو مـا يقاربهـا. فكـان الـى جانـب مقاومتـه ونهيـه لمنكـرات         
في اكتناز ثروات االُمة ومع سائر االُمويين يـدعو النـاس الـى مشـايعة      هتكاثرمعاوية و

١(ومتابعته وواليته ومحبته ×علي(. 

*   *  * 
 

 ة، فينبغي أن أذكر قبل ذكرهم مقدمة:نّأما فقهاء أهل الس
ا على عهد العباسيين مأكان الفقهاء العرب غير الشيعة يؤيدون من قبل االُمويين، 

 فقد كان الفقهاء غير العرب من غير الشيعة يلقون الدعم والتأييد.
 يقول جرجي زيدان بشأن الخلفاء االُمويين:

اضيين من هذا الكتاب: ما كان من تعصب الجزأين المقد علمت مما فصّلناه في«
المدينة مع تحيزهم المسلمين وغيرهم، وأهلالعرب من غيرواحتقارهماُمية للعرببني

رضـائهم  إنكـار الخالفـة علـى بنـي أُميـة كـان اُألمويـون يسـعون فـي          إألهل البيـت و 
يقطـع  بن عبدالعزيز، فإنّـه كـان ال   كرامهم، وخصوصاً أهل الورع من الخلفاء كعمرإو

راد المنصـور تصـغير   أبعد مشورتهم. فلما أفضى األمر الـى بنـي العبـاس     إّال  أمراً مهماً
مر الفرس ألنّهم كانوا أنصارهم وأهـل دولـتهم، كـان مـن جملـة      أعظام إمر العرب وأ

بنــاًء ســماه (القبــة  ىمســاعيه فــي ذلــك تحويــل أنظــار المســلمين عــن الحــرمين، فبنــ 
اً للناس، الخضراء) حج     اإلمـام مالـك    وقطع الميرة عـن المدينـة وفقيـه المدينـة يومئـذ

هلها في أمر المنصور فأفتى لهم بخلع بيعته فخلعوها وبـايعوا محمـد   أالشهير، فاستفتاه 
 إّال مر محمد هذا، وحاربه المنصور ولم يتغلـب عليـه   أ. وعظم يبن عبداهللا من آل علا

                                                           
، وال تثبت هذه النظرية تاريخياً، وأشار لضعفها المؤلّف بقوله: يذهب »جبل عامل في التاريخ« )  يراجع كتاب: ١(

 .)المعرب(جمع... 
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بيعة المنصـور قهـراً، وظـل مالـك مـع ذلـك       بعد العناء الشديد. فرجع أهل المدينة الى 
عـم   ـفعلم أمير المدينة يومئذ وهـو جعفـر بـن سـليمان        ؛ينكر حق البيعة لبني العباس

 .)١(»بذلك فغضب ودعا بمالك وجرده من ثيابه وضربه بالسياط وخلع كتفه ـالمنصور 

في ترجمـة محمـد بـن شـجاع المعـروف بـابن       » الفهرست«وينقل ابن النديم في 
قصة ترينا سياسة الخلفاء العباسيين بشأن اإليرانيين (غير الشيعة):  ؛الثلجي، من الفقهاء

إسـحاق   يقرأت بخط ابن الحجازي أنّه قال: محمد بن شجاع (الثلجي) قال لـ «يقول: 
: دعاني أميرالمؤمنين فقـال لـي:    صديقاً  ـ  ـ  الثلجي ـ يوكان ل ـالمصعبي  بن إبراهيم ا

به مع الرأي، ولـيكن مديـد القامـة    وتفقه لي من الفقهاء رجالً قد كتب الحديث  اختر
جميل الخلقة خراساني األصل من نشأة دولتنا ليحامي على ملكنا حتى أقلّده القضـاء.  

حمـد بـن شـجاع، وأنـا أفاوضـه ذلـك. قـال:        فقلت: ال أعرف رجالً هذه صـفته غيـر م  
فافعل، فإذا أجابك فصر به إلي. فدونك يا أبا عبـداهللا. فقلـت: أيهـا األميـر! لسـت إلـى       

جل ثالثة: لمن يكتسب ماالً، أو جاهاً، أو ذكـراً.  ذلك بمحتاج، وإنّما يصلح القضاء أل
صـدنا مـن أهـل العلـم     ...والذكر فقد سبق لي عنـد مـن يق  يغن وافر وأنا يفأما أنا فمال

 .)٢(») هـ ٢٥٦(والفقه بما فيه كفاية... وتوفّي سنة 

 نإأربعـة يعرفـون بـأنّهم أصـحاب مـذاهب، و      ـكما نعلم  ـوبين فقهاء أهل السنّة  
أبا حنيفة، ومحمد بـن إدريـس الشـافعي،     ؛عامة أهل السنّة يتّبعون أحد هؤالء األربعة

ن كان حصر المذاهب في مذاهب هـؤالء: إنّمـا   إن أنس، وأحمد بن حنبل. وب ومالك
 ظهر في القرن السابع الهجري، وأما قبل ذلك فكانوا على أكثر من عشرة مذاهب.

ونحن نقسم بحثنا بشأن فقهاء أهل السنة الـى ثالثـة أقسـام: قبـل األئمـة، وعصـر       
 األئمة، وفي غيبة اإلمام.

                                                           
 .٤٣٩: ١بن خلكان، ط: د. حسين مونس، نقالً عن ا٧٩: ٣لجرجي زيدان،  » تاريخ التمدن) «١(
 ط بيروت. ٢١٩)  الفهرست: ٢(
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’ فكـان دور التـابعين الـذين لـم يـدركوا رسـول اهللا       وأما قبـل هـؤالء األئمـة   
 دركوا صحابته. فمن هؤالء كان في المدينة سبعة وهم:أولكن 

أبوبكر بن عبد الرحمن بن الحارث بـن هشـام المخزومـي القرشـي المتـوفّى       -١
 .) هـ ٩٤(

سعيد بن المسيب المخزومي القرشي أيضاً العابد الزاهد الذي قيـل إنّـه أحيـا     -٢
عاماً ليله إلى الصباح وكان يصلي الصباح بوضوء العشـاء اآلخـرة. وقيـل أنّـه      خمسين

مـن   )١(»تأسـيس الشـيعة  «كان يتشيع. وعده العالمة المرحوم السيد حسن الصـدر فـي   
 . )هـ ٩١(الشيعة، مات عام 

مــام القاســم بــن محمــد بــن أبــي بكــر، حفيــد الخليفــة أبــي بكــر وجــد اإل    - ٣
وأُم القاسـم إحـدى بنـات يزدجـرد      )٢(الُمه، صرح السيد الصـدر بتشـيعه   ×الصادق

 المائـة و المائةه إيراني. مات بين م، فهو من قبل أبيه قرشي ومن قبل أُالملك الساساني
 وعشر.

وهو ابن زيد  )هـ ٩٩(خارجة بن زيد بن ثابت األنصاري المتوفّى في حدود  - ٤
 بن ثابت األنصاري المعروف.ا

 ). هـ ٩٤( ـ سليمان بن يسار، هو مولى، والظاهر أنّه إيراني، مات عام ٥

. وهو ) هـ ٩٨(عبيد اهللا بن عبداهللا بن عتبة بن مسعود المتوفّى في حدود عام  - ٦
 ابن أخي عبداهللا بن مسعود الصحابي المعروف.

وهــو ابــن الزبيــر بــن العــوام )  هـــ ٩٤(عــروة بــن الزبيــر المتــوفّى فــي حــدود  -٧
ا سبق أنلم ممحتمـل فيـه أن يكـون     الصحابي المعروف، عواحداً من هؤالء السبعة ي

إيرانياً، واآلخر من طرف أُمه، واآلخرون عرب إما مكيـون أو مـدنيون. وهنـاك فقهـاء     
                                                           

 .٢٩٨)  تأسيس الشيعة: ١(
 .المصدر السابق)  ٢(
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أُسـتاذ   الفقيه المعـروف، وهـو  » ربيعة الرأي«غير هؤالء السبعة بعضهم إيرانيون، منهم 
 مالك بن أنس إمام المالكية، و هو الذي ابتدع العمل بالقياس.

 وأما أئمة المذاهب األربعة فهم:

أبوحنيفة النعمان بن ثابت بن زوطـي، أو النعمـان بـن ثابـت بـن النعمـان بـن         - ١
يكـرم   ة، والهو إيراني عد أعظم أئمة أهل السـنّ  )هـ ١٥٠(المرزبان، المتوفّى في عام 

أحد كما يكرم أبوحنيفـة،  ‘ ل السنة بعد النبي والخلفاء الراشدين والحسنينعند أه
 ن كان مقلّدوه في إيران قليلين.إئة مليون مسلم، واة أكثر من ميقلّده اليوم من السنّ

وهـو عربـي قرشـي،     )هــ  ٢٠٤(محمد بن إدريس الشافعي المتوفّى فـي سـنة    -٢
 نيفة لو لم يكن أكثر منه في ذلك.ومن حيث التقليد واألتباع اليقل عن أبي ح

وهـو عربـي قحطـاني، يتبعـه أهـل       )هــ  ١٧٩(مالك بن أنس المتوفّى في سـنة   -٣
 المغرب.

أن  إّال وهـو عربـي أيضـاً     )هـ ٢٤١(أحمد بن حنبل الشيباني، المتوفّى في عام  -٤
خراسان، قال ابن خلكان: خرجت أُمه من مرو وهي » مرو«كانت قد سكنت فيأُسرته

حامل به ووضعته في بغداد. وعلى هذا فهو إيراني من أصل عربي. وعلى هـذا فلـيس   
أبا حنيفة، واآلخرون عدناني وقحطاني  إّال من هؤالء األئمة األربعة إيراني في األصل 

 وشيباني.

وهناك أئمـة مـذاهب انقرضـوا وانقـرض أتبـاعهم، مـن قبيـل: محمـد بـن جريـر           
وداود بـن علـي الظـاهري اإلصـفهاني المتـوفّى       )ـهـ  ٣١٣(الطبري المتـوفّى فـي عـام    

وهو مؤسس المذهب الظاهري، الذي هو مذهب حرفي جامد على ظـواهر   )هـ ٢٧٠(
اُألموي النزعة والهوى والـذي ال يخلـو مـن     ـاألخبار فقط، وكان ابن حزم األندلسي  

هما إيرانيان الفقه داود الظاهري. وكالفييتبع ^البيت الطاهرإلى أهلعداوة بالنسبة
 من حيث المنشأ أو حتى األصل.
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وهناك من أهل السنّة فقهاء آخرون كبار: بعضهم أربـاب مـذاهب وبعضـهم ال...    
سـهام اإليـرانيين   إبعضهم إيرانيون وبعضهم ال. ومن أجل أن نأتي بنماذج تبين مـدى  

 نذكر عدداً منهم: ـ السنّي  ـفي الفقه 

شقي العراقي، تلميذ أبي حنيفة، المتـوفّى فـي   محمد بن الحسن الشيباني الدم -١
مات ودفـن   يهاجر من العراق مع هارون الرشيد إلى إيران فلما بلغ الر )هـ ١٨٩(عام 
 بها.

أبو يوسف، تلميذ أبي حنيفة. تقلد منصب قاضي القضـاة للمهـدي و    القاضي -٢
 ر.كان من أوالد األنصا )هـ ١٩٢(الهادي وهارون الرشيد، وتوفي في سنة 

هو عربي عـدناني مـن أتبـاع أبـي      )هـ ١٥٨(زفر بن الهذيل، المتوفّى في سنة  -٣
 حنيفة.

هـو إمـام    )هــ  ١٧٥(ليث بن سعد اإلصفهاني، فقيـه مصـر، المتـوفّى فـي سـنة       -٤
 ن كان يتبع في الفقه أبا حنيفة كما قيل.إمذهب، و

بي حنيفة ومالك عبداهللا بن المبارك المروزي، نسبة إلى مرو خراسان، تلميذ أ -٥
 ). هـ ١٨١(ي في سنة . توفّيروالثو

 )هــ  ١٥٧(وزاعي الشامي، المتوفّى فـي عـام   أبوعمر عبدالرحمن بن عمرو األ -٦
تلميذ الزهري وعطاء بن أبي رباح. كان إمام أهل الشـام فـي مـذهبهم. وال يعلـم أهـو      

 عربي يمني أم حليف أم مولى؟

أمـا الفقهـاء غيـر المعـروفين فـال يحصـون       هؤالء هم مشاهير فقهاء أهل السـنّة. و 
 كثرة. وفي المشاهير والمعارف إيرانيون وغير إيرانيين.

بن كيسان إيراني مولى معتق معاصر للفقهاء السـبعة فـي القـرن األول.     اووسـفط
س القيـاس  سـ أوكذلك ربيعة الرأي الفقيه المعروف وشيخ مالك بن أنس و أول مـن  

وعكرمة مـولى ابـن عبـاس     )هـ ١٣٦(يل: ربيعة الرأى. مات عام والرأي وإليه نُسب فق
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البربري نال مقام الفقه والتفسير. وسليمان بن مهران األعمش فقيـه إيرانـي مـن القـرن     
 األول.

وفي القرون التالية فقهاء إيرانيون نذكر مـنهم: ابـن السـريج الشـافعي وأبـا سـعيد       
لرابـع، وأبـا حامـد االسـفرائيني وأبـا      االصطخري وأبـا إسـحاق المـروزي فـي القـرن ا     

إسحاق االسفرائيني وأبا إسحاق الشـيرازي وإمـام الحـرمين الجـويني واإلمـام محمـد       
الغزالي وأبا المظفر الخواني وكيا اللُّهراسي في القرن الخامس، وأبـا إسـحاق العراقـي    
 الموصــلي فــي القــرن الســادس، وأبــا إســحاق الموصــلي فــي القــرن الســابع، واإلمــام 

 الشاطبي األندلسي في القرن الثامن.
 وأما في القرون األخيرة فكان فقهاء إيران من الشيعة، لتشيع أكثر اإليرانيين.

 

 وأما في فنون اآلداب
سـهم فـي   أونعني بها هنا: النحو والصرف واللّغة والبالغة والشـعر والتـاريخ فقـد    

غـة العربيـة أكثـر مـن     نيين للّخـدمات اإليـرا   نإهذا القسم اإليرانيون بخدمات كثيـرة.  
خدمة العرب لها وأكثر مـن خـدمتهم للغـتهم أنفسـهم! فقـد اهـتم اإليرانيـون لخدمـة         

يحسـبون اللّغـة    -كسائر المسلمين  -العربية بدوافع دينية مقدسة، فلم يكن اإليرانيون 
ا فقـد طفقـوا   العربية لغة القومية العربية، بل لغة القرآن واللّغة اإلسالمية االُممية، ولهذ

 يتعلّمونها ويضبطونها ويدونونها من دون أي عصبية، بل بكل جد ونشاط!
فـق بـل   إن علوم األدب العربي تبدأ مـن قـوانين اللّغـة العربيـة أي النحـو، وقـد اتّ      

هو الذي ابتكر علم  ×جمع المؤرخون المسلمون على أن اإلمام أميرالمؤمنين علياًأ
در فـي كتابـه النفـيس    ـن الصـ ـليـل المرحـوم السـيد حسـ    النحو، وقد ذكر العالمة الج

النحو لكاتبه أبي  أُصول× فقد علّم )١(دالئل لذلك وشواهد ال تُرد» تأسيس الشيعة«
األسود الدؤلي الشيعي، وأمره أن يفكر فيما أعطاه وينحو نحوه، فعمل بما أمره سـيده  

                                                           
 .٦١ـ  ٤٠)  تأسيس الشيعة: ١(



 وإيران عطاء وامتنان اإلسالم                            ٤٥٠ -    

) ×ي العلم نحواً، ألنّه كان ينحو نحـو أميـر المـؤمنين   وزاد عليه أشياء (و لذلك سم
م ما تعلمه وعلمه لولديـه عطـاء بـن أبـي األسـود وأبـي الحـرب بـن أبـي األسـود           وعلّ

 نإقـرن ويحيـى بـن النعمـان وعنبسـة الفيـل. وقـد قيـل         ويحيى بـن يعمـر وميمـون األ   
 ديبين كانا من تالمذة عطاء بن أبي األسود.با عبيدة األأاألصمعي و

ونرى في الطبقة التالية لهـؤالء أسـماء: أبـي إسـحاق الحضـرمي وعيسـى الثقفـي        
وأبي عمرو ابن العالء الشيعي القـارئ المعـروف الجليـل القـدر، وهـو لغـوي عـارف        

شعار العرب. كان من أدبه أنّه الينشد شعراً في شهر رمضـان  أباللغة واألدب وال سيما 
من الشعر الجاهلي فكرهـه وهـو يـذهب الـى     عدم شعره ألنّه كان أ المبارك. ولما حج

ربه. وكان األصمعي ويونس بن حبيب النحوي وأبو عبيـدة سـعدان بـن المبـارك مـن      
 . )١(تالمذته

ونجد في الطبقـة التاليـة لهـذه الطبقـة: الخليـل بـن أحمـد الفراهيـدي العروضـي          
ألدب بل يعد مـن النوابـغ فـي ذلـك. وكـان      الشيعي، صاحب الرأي والنظر في اللّغة وا

 الخليل، واألخفش من تالمذة الخليل وسيبويه. ةسيبويه المعروف من تالمذ
نقسم النحويون بعد هذا إلى فرقتين: أهل الكوفـة وأهـل البصـرة، فالكسـائي     اثم 

المعروف وتلميذه الفراء وتلميذه ثعلب، وتلميذه ابن األنباري من الكوفيين، وسيبويه 
وتلميذه المبرد وتلميذه الزجاج وتلميذه الفارسي وتلميذه المازني تلميذه األخفش و 

 وتلميذه ابن جنّي وتلميذه الجرجاني كانوا من البصريين.
 وبعض هؤالء إيرانيون، منهم:

هـ يقول عنـه ابـن النـديم: أعجمـي      )١٨٣(ـ يونس بن حبيب، المتوفّى في سنة   ١
معاني القـرآن  «يل إنّه لم يتزوج وأوقف نفسه لمعاطاة العلم، له كتاب في . ق)٢(األصل
 ».الكريم

                                                           
 .٣ط  ٢١٣: ٢)  ريحانة األدب ١(
 .٦٩)  الفهرست: ٢(
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هو أيضاً إيراني كما قـال ابـن    )هـ ٢١٠(ـ أبو عبيدة المعمر بن المثنّى، المتوفّى   ٢
 .)١(النديم
 .)٢(أنّه من أهل طخارستان» ريحانة األدب«المبارك الضرير، جاء فيبنسندان -٣
المتـوفّى فـي   » سـيبويه «أبو بشر عمرو بن عثمـان بـن قنبـر، المعـروف بلقـب       - ٤

هو من أهـل فـارس (شـيراز) ولـد فـي البيضـاء ودرس بالبصـرة         )هـ ١٨٠(حدود عام 
وعاد الـى  ». الزنبورية«وسافر الى بغداد، واتفقت له قصّة مع الكسائي عرفت بالمسألة 

ولـه أربعـون  عامـاً. ودفـن فـي مسـقط رأسـه. عـرف كتابـه فـي النحـو             فارس ومـات 
فنّه وأنّه من قبيل كتاب المنطق ألرسطو الكتب فيأنّه أحسن» الكتاب«المعروف باسم

اريس ولندن وبرلين وكلكته ومصر. بوالمجسطي لبطليموس في الهيئة. طبع مراراً في 
وا عياالً عليه في النحو. استشهد فـي كتابـه   قال السيد بحر العلوم وغيره: إن العلماء كان

هذا بثالثمائة آية من القرآن للشواهد النحوية، ولذلك لم يـرض المـازني أن يدرسـه    
لبعض أهل الذمة لئالّ تمس يد الذمي آيات القران الكريم وإن كـان بذلـه لـه جـزيالً     

 في ذلك.
النحـويين، ولـه    وسـط، هـومن أكـابر   خفش األـ سعيد بن سعدة، المعروف باأل  ٥

كتب عديدة في النحو، وله زيادة بحر في العروض على ما وضعه الخليـل بـن أحمـد    
وعلـى هـذا فهـو إيرانـي     » مجاشـعي «ويقـال هـو   » خـوارزم «الفراهيدي. وهو من أهل 

 ). هـ ٢٢١أو  ٢١٥(المنشأ عربي األصل، أو أنّه مولى أو حليف. مات عام 
ي سبق ذكره في القراء. هو إيرانـي جـده   ائي القارئ، الذسعلى بن حمزة الك -٦

فيروز، كان مع هارون الرشيد في سفره الى مرو خراسان فمات بالري في حدود سـنة  
 ).هـ ٢٠٠(

 ذكره في القراء أيضاً.سبق القارئ الذي  يالفراء النحو -٧

                                                           
 .٧٥)  الفهرست: ١(
 .١٨٩: ٨)  ريحانة األدب ٢(
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نبـار، الـذي   نبـاري، نسـبة الـى األ   نباري المعـروف بـابن األ  محمد بن قاسم األ -٨
أنباراً ألنّه كان مخزن الحبوب على عهد الساسانيين. كان تلميذ ثعلب النحـوي.   يسم

 .) هـ ٣٢٧(مات 
وف بالزّجـاج، كـان   رـ أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن سري بـن سـهل، المعـ     ٩

تلميذ المبرد وثعلب النحويين. وكان يخرط الزّجاج والبلّور يعيش علـى ذلـك فلُقِّـب    
عطي كلّ يوم درهماً لشيخه المبرد على حـق التعلـيم. مـات عـام     بالزّجاج. قيل: كان ي

 ).هـ ٣١٠(
مـن فـارس، وكـان معاصـراً للديالمـة      » فسـا «، هو من أهل يالفارس يأبو عل -١٠

» خـاتم النحـويين  «. لقّبـه بعضـهم   هــ)  ٣٧٧(ومـات سـنة   هـ)  ٢٨٨(البويهيين. ولد عام 
لسـالمة بـن عيـاض    » المصـباح «عن كتاب  )١(»تأسيس الشيعة«ونقل السيد الصدر في 
. ييعنـي سـيبويه والفارسـ   » يوخُـتم بفارسـ   يفُتح النحو بفارس«الشامي أنّه كان يقول: 

 وال شك في أن هذا الكالم فيه مبالغة كثيرة.
ديـب نحـوي بالغـي معـروف، وأكثـر شـهرته فـي        أعبد القاهر الجرجـاني،   -١١

زالـت تحـتفظ بقيمتهـا     النحويين. له كتب نفيسة في البالغة ال البالغة، ويعد من كبار
أو  ٤٧١(عجاز القرآن وغيرهـا. مـات عـام    إعجاز ومن قبيل: أسرار البالغة ودالئل اإل

 .) هـ ٤٧٤
 ؛من كبار النحويين إيرانيـون  ـ  وهناك غير هؤالء الذين ذكرناهم جماعة آخرون

 غيره.و، يعجمأحمر، مولى ففي القرن الثاني: خلف األ
وفي القرن الثالث: أبو حاتم السجستاني، وابن السكيت األهوازي الشـيعي، وابـن   
قتيبة الدينورى، أصحاب الكتب النفيسة: أدب الكاتب، والمعارف، وعيـون األخبـار،   
و غيرها. وأبوحنيفـة الـدينوري، النحـوي الحكـيم الرياضـي والمـورخ. وأبـوبكر ابـن         

 الخياط السمرقندي، وغيرهم.

                                                           
 .٥١سيس الشيعة: )  تأ١(
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القرن الرابـع: الحسـن بـن عبـداهللا المرزبـان السـيرافي الشـيرازي المجوسـي         وفي 
األصل. ويوسف بن الحسن بـن عبـداهللا بـن مرزبـان السـيرافي، وأبـوبكر الخـوارزمي        

 الطبرستاني األصل.

 وفي القرن الخامس: ابن خالويه الهمداني وأبومسلم اإلصفهاني.

 لمعروف بالرضي الشيعي.ومن القرن السابع: نجم األئمة االسترآبادي ا

وهناك جمع من علماء البالغة إيرانيون، من قبيـل: عبـدالقاهر الجرجـاني اآلنـف     
 )هــ  ٣٧١(الذكر، ومحمد بن عمران المرزباني الخراساني الشيعي المتوفّى في حدود 

الذي قيل عنه إنّه هـو واضـع علـم البيـان ولـيس عبـدالقاهر الجرجـاني. والزمخشـري         
، والسـكاكي  )هــ  ٣٨٥(الصـاحب ابـن عبـاد الطالقـاني المتـوفّى فـي       اآلنف الـذكر، و 

 ) هـ٧٩١(أو السرخسي المتوفى  ، والتفتازاني النسائيهـ) ٧١٠(الخوارزمي المتوفّى في 
 ).هـ ٨١٦(والسيد مير شريف الجرجاني المتوفّى في سنة 

وفي اللغويين جمـع مـنهم إيرانيـون، مـن قبيـل: الجـوهري النيسـابوري صـاحب         
المتوفّى في حدود النصف الثاني للقـرن الرابـع، والراغـب اإلصـفهاني     » صحاح اللّغة«

» قــاموس اللّغــة«، ومجــد الــدين الفيروزآبـادي صــاحب  هــ)  ٥٦٥(المتـوفّى فــي ســنة  
مجمـع  «و» السامى في األسامى«، والميداني النيسابوري صاحب هـ) ٨١٦(المتوفّى في 

 .وغيرهم )هـ ٥١٨(المتوفّى في » األمثال
جمعاً من المؤرخين إيرانيـون، مـن قبيـل: أبـي حنيفـة الـدينوري السـابق         كما أن

الــذكر، و ابــن قتيبــة الــدينوري الســابق الــذكر، والطبــري الســابق الــذكر، والــبالذري 
 )هــ  ٣٥٦(وأبي الفرج اإلصفهاني اُألموي األصل المتـوفى فـي    )هـ ٢٧٩(المتوفّى في 

 .) هـ ٣٥٠(وحمزة اإلصفهاني المتوفّى في سنة 
ون تأليفـاً فـن التـاريخ، قـال     ـر الفنـ ـلّ أكثــوالمؤرخون المسلمون كثيرون، بل لع

 جرجي زيدان:

ة أُخرى (ما عـدا العصـر   ـمأُن أي ـتقدم المسلمون في التاريخ وكتبوا فيه أكثر م«
ئة كتاب في التاريخ اإلسالمي. ااسم ألف وثالثم» كشف الظنون«ذكر حتىالحديث)
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ما كتب فيه من شروح لكتب التاريخ أو تلخيص لهـا، أو الكتـب المفقـودة    وهذا عدا 
ي فـي مقدمـة كتابـه    دالتي لم يـأت بـذكرها فـي كشـف الظنون...وقـد ذكـر المسـعو       

 . »اسم عشرات من الكتب التاريخية التي كانت على عهده...» مروج الذهب«

اإليـرانيين  مـم مختلفـة مسـلمة مـن     أُوقد شاركت في تدوين التـاريخ اإلسـالمي   
والعراقيين كالخطيب البغدادي وعبدالرحمن بن الجوزي وسبطه وشمس الـدين أبـي   

صـاحب كشـف    يربلـ بـن عيسـى اإل   يربلي(وعلـ المظفر بن الجوزي وابن خلكان اإل
مشـقيين كالصـفدي وابـن      أاألصـل مـن مواليـد     يرانياًإوهما » ةالغمربيـل بـالعراق. الد

ريـزي، والتونسـيين كـابن خلـدون، واألندلسـيين      عساكر، والمصريين كالقفطي والمق
 كابن عبدالبر وابن آبار وابن بشكوال.

شـخاص، كالســيرة النبويــة  نــواع كتابـة التــاريخ: فمــن السـيرة وتــواريخ األ  أوأمـا  
وتواريخ بعض الملوك الى تواريخ بعض المدن وبعض البلدان والدول كتاريخ مصـر  

ريخ أهـل الفـن الواحـد، ككتـب طبقـات      دمشق وتـاريخ العلـوم أي تـا   مدينة وتاريخ 
الحكمــاء وطبقــات األطبــاء وطبقــات الحفــاظ. والتــواريخ العامــة كتــاريخ اليعقــوبي   

 وتاريخ الطبري.

صاحب كتاب الجغرافيا: كالمقدسيفياإليرانيين من كتبالكتّاب المسلمينوفي
و » يمصـور األقـال  «صطخري الفارسي الشيرازي صاحب كتاب واال» أحسن التقاسيم«
أول مؤرخ لإلسـالم هـو    تبعاً للسيوطي ـ أن ـويعتقد جرجي زيدان » مسالك الممالك«

محمد بن إسحاق المطلبي الشيعي المولى مـن عـين تمـر بـالعراق، والثـاني عـروة بـن        
 الزبير بن مصعب بن الزبير بن العوام بن عبد المطلب الصحابي المعروف.

ل تاريخ لإلسالم هو ما كتبه عبيداهللا بن أبي رافع أو السيد الصدر أثبت أن ّأن إّال 
القبطي المصري مولى أميرالمؤمنين وكاتبه وخازنـه علـى بيـت المـال. وكتابـه بشـأن       

 .’من صحابة الرسول األكرم ×أصحاب أميرالمؤمنين
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ولو كان محمد بن إسحاق (كاتب السيرة النبوية التـي رواهـا ابـن هشـام فنسـبت      
». عـين تمـر  «وال سـيما فـي   » المـولى «ـ كما هو المعروف من كلمـة  إليه خطأ) إيرانياً  

لوجـب القـول    ـبالعراق التي كانت الى ما قبل الفتح اإلسالمي تحت سيطرة الفـرس    
شخصين،  ـ  رافع القبطي المصريأبيبعد ابن ـالتاريخ ةمن أوائل من تصدى لكتاب بأن

، مع فارق أن كتاب ابـن  »إسحاق ابن«واآلخر إيراني وهو » عروة«أحدهما عربي وهو 
 وكتاباهما مفقودان. إسحاق موجود في متناول اليد

ويذكر ابن النديم في الفهرست أسماء جمع من المؤرخين األوائل من المـوالي،  
م عليه أوالمولى غير عربي، وال أعلم بالقطع هل كان يطلق المولى على اإليراني فقط 

أنّه يصرح في بعضـهم أنّـه    إّال رب المتحالفين؟ وعلى غيره من غير العرب أو حتى الع
 إيراني، منهم:

 ).هـ ٢٠٧(محمد بن عمر الواقدي، المؤرخ المعروف المتوفّى في  -١

 ).هـ ١٥٦(أبوالقاسم حماد بن سابور الديلمي، المتوفّى في  -٢

 أبو جناد بن واصل الكوفي. -٣

 أبوالفضل محمد بن أحمد الكاتب. -٤

 .عالن الشعوبي -٥

 الكليني الرازي...وغيرهم. -٦

ــأن    وال ــزعم ب ــة أو ال ــة أو الغفل ــوز المبالغ ــدي    تج ــا دون بأي ــي إنّم األدب العرب
اإليرانيين ففي أرباب األدب العربي من سائر القوميـات مـن لـه تفـوق فيـه مـن نفـس        

شـرنا  أتراك والرومان. ولقـد  كراد واألندلسيين و المصريين والشاميين واألالعرب واأل
 لى هذا سابقاً، وال نطول عليكم هنا أكثر من هذا.إ

دب أوفي الكتب األدبية العربية أربعة كتب تُعد من أركـان األدب العربـي هـي:    
الكاتــب البــن قتيبــة الــدينوري، والكامــل للمبــرد، والبيــان للمبــرد، والبيــان والتبيــين   

ى واحد مـنهم هـو   القالي. ومؤلفو هذه الكتب عرب سو يللجاحظ، والنوادر ألبي عل
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ابن قتيبة. فأما المبرد فهو مولى أزدي، و أما الجاحظ فهو كناني، وأما القالي فهـو مـن   
 ن وائل.مديار بكر 

للسيوطي أنّه قـال:  » المزهر«عن كتاب » ضحى اإلسالم«وقد نقل أحمد أمين في 
عـرب، لـم   في القرن الثاني الهجري ثالثة رجال عدوا أئمة الشـعر واألدب ولغـة ال   برز

يسبقهم سابق ولم يلحقهم الحـق، وكـلّ مـا للعـرب مـن الشـعر واألدب واللّغـة فمـن         
 هؤالء الثالثة:

 .هـ) ٢١٥(أبي زيد األنصاري الخزرجي المتوفّى  -١
 أيضاً.هـ)  ٢١٥(األصمعي األديب اللغوي المعروف، المتوفّى في حدود  -٢
 .) هـ ٢١٠(أبي عبيدة المعمربن المثنى، المتوفّى في حدود  -٣

 وأبو عبيدة إيراني األصل، وأبوزيد خزرجي، وأما األصمعي فباهلي.
 

 وأما في علم الكالم
العقائـد   ، والغرض منه التحقيق فـي أُصـول  المائةئة باي مــسالمإعلم الكالم علم 

اإلسالمية والدفاع عنها، سواء كانت العقيـدة عقليـة كالتوحيـد وصـفات اهللا، أو نقليـة      
الشيعة، لما له من التأثير في مصـير االُمـة. ولـذلك فـالكالم ينقسـم الـى        مامة عندكاإل

 قسمين: عقلي ونقلي.
سالم الذي طرح على البشرية مسـائل كثيـرة   كاإل ظهور علم الكالم في دينٍ نإو

حول المبدأ والمعاد واإلنسان والعالم، وفي مجتمع كالمجتمع اإلسـالمي فـي القـرون    
 ...كان طبيعياً وضرورياً.يقو ينشاط علماُألولى التي كان يسودها 

ريم يستدل لبعض المسائل العقاديـة، كالتوحيـد والمعـاد والنبـوة،     ـن القرآن الكإ
ْل َھاُتوا {ويقيم عليها البراهين، ويطالب المخالفين بالحجج والبراهين، فيقول مثالً:  قُ

َصاِدقِینَ  ْرَھاَنُكْم إِْن ُكنُتْم   .)١(}ُب

                                                           
 .١١١) البقرة ١(
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وأول من أخذ يطرح المسائل العقلية العقائدية في اإلسالم علـى طاولـة التحليـل    
ــار والبســيط    كمســألة الحــدوث والقــدم والمتنــاهي وغيــر المتنــاهي والجبــر واالختي

. ولهـذا السـبب تقـدمت    ×بن أبي طالـب  يوالمركب و أمثالها هو أميرالمؤمنين عل
 عقلية اإلسالمية.شيعته على غيرهم من المسلمين في المسائل ال

دمات اإليرانيين لإلسالم في موضـوع علـم الكـالم مـن     خونحن نبدأ بحثنا حول 
 الشيعة اإليرانيين:

أول متكلم مسلم ألّف كتاباً في مسائل علم الكالم هو علي بـن إسـماعيل    نإ -١
وخطيـب   ×بن ميثم التمار. وكان جده ميثم من أصحاب سر اإلمام أميـر المـؤمنين  

البحـرين كانـت تحـت حكـم      نإعة و متكلمهم. وهـو هجـري بحرانـي، وحيـث     الشي
الساسانيين فهو يعد لذلك إيرانيـاً. حفيـده علـي بـن إسـماعيل بـن ميـثم كـان معاصـراً          
لضرار بن عمرو وأبي الهذيل العالف وعمـرو بـن عبيـد مـن مشـاهير المتكلّمـين فـي        

 القرن الثاني الهجري، وله معهم كالم ومباحثات.

. ×هشام بن سالم الجوزجاني، كان مـن مشـاهير أصـحاب اإلمـام الصـادق      -٢
مـن  )١(من لقبه بالمتكلم كما جاء ذلك في كتاب الحجة من الكافي ×وفي أصحابه

قبيــل: حمــران بــن أعــين، ومــؤمن الطــاق، وقــيس بــن الماصــر، وهشــام بــن الحكــم،  
 .)٢(×قيس بن الماصر أنّه تعلم الكالم من اإلمام زين العابدينفي قيلوقدوغيرهم...

٣-   آل  الفضل بن أبي سهل النوبختي، من آل نوبخت. وقد ذكر ابن النـديم بـأن
نوبخت معروفون بالتشيع، وفـيهم فضـالء معروفـون نبغـوا بيـنهم طـوال ثالثـة قـرون،         

وبخت هو منجم كـان فـي بـالط المنصـور، ذهـب يومـاً       ون«المجال للكالم عنهم هنا. 
بولـده أبــي سـهل الــى بـالط المنصــور ليعرفـه بــه، فسـأله المنصــور عـن اســمه فقــال:       

فقال المنصور: أهـذا اسـمك كلـه؟    » خورشيد ماه، طيماذاه ما بازاردباد، خسرونه شاه«
                                                           

 ، ط: آخوندي.١٧١: ١الكافي  ) أُصول١(
 .٣٥٨)  تأسيس الشيعة: ٢(
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ن تختـار  قال: نعم، فضحك المنصور وقال له: ماذا فعل أبـوك! اختصـر اسـمك، فإمـا أ    
 ».وعرِف بها )١(فرضي أبوسهل بهذه الكنية» أبوسهل«أو انتخب لك كنية » طيماذ«

كثير من متكلمي الشيعة، من قبيل: الفضل بن أبي سهل بـن  » نوبخت«وفي أُسرة 
وهو من المترجمين على عهد » بيت الحكمة«نوبخت الذي جعله هارون الرشيد على 

ارون والمأمون. وكذلك إسحاق بن أبي سهل بن نوبخت وابنه إسماعيل بن إسحاق ه
بن إسحاق وحفيده أبوسهل إسـماعيل بـن    يابن أبي سهل ابن نوبخت وابنه اآلخر عل

علي بن إسحاق، الملقب عند الشيعة بشيخ المتكلمين، والحسن بـن موسـى النـوبختي    
 .)٢(غيرهم إيرانيونابن أُخت أبي سهل إسماعيل بن علي وآخرون 

الفضل بن شاذان النيسابوري، كـان يعـيش فـي أواخـر القـرن الثـاني وأوائـل         -٤
القرن الثالث، وقد سبق ذكـره قبـل هـذا. كـان مـن أصـحاب األئمـة الرضـا والجـواد          

 في الكالم. ، وله كتب كثيرة×والهادي

محمد بن عبداهللا بن مملك الجرجاني اإلصفهاني، معاصر الجبائي، في القـرن   -٥
 الثالث.
أبوجعفر بن قبـة الـرازي فـي القـرن الثالـث الهجـري، كانـت بينـه وبـين أبـي            -٦

 القاسم الكلبي البلخي مباحثات ومناظرات كتابية في مسائل اإلمامة.
بن قبة الـرازي. قيـل إنّـه كـان غلمـان أبـي       ردي، معاصر اگأبوالحسن السوسن -٧
 ماعيل بن علي النوبختي، وأنّه حج خمسين حجة ماشياً على قدميه.سسهل ا
علي ابن مسكويه الرازي اإلصـفهاني، مـن أعـاظم المتكلمـين والحكمـاء       أبو -٨

وله كتاب » الفوز األصغر«و» الفوز األكبر«له كتب مطبوعة منها  -طباء المسلمين واأل
من أهم الكتب األخالقية في اإلسالم. كان يعاصر » عراق في علم األخالقهارة األط«

الحسين بن علي بن سـينا الحكـيم والطبيـب اإلسـالمي المعـروف. مـات عـام         يأبا عل
 .) هـ ٤٣١(

                                                           
 بتصرف. ٣٦٣: تأسيس الشيعة)  ١(
 لألشتياني.» خاندان نوبختي«بتصرف، وكتاب  ٣٧٥ـ  ٣٦٢)  راجع: تأسيس الشيعة: ٢(
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رون. وقد ذكرنـا هـؤالء كنمـوذج مـن     يمي الشيعة اإليرانيين وغيرهم كثن متكلّإ
الثاني إلى الرابع الهجري. وأما في القـرون األخيـرة فـان    الشخصيات الفائقة من القرن 

 أركان علم الكالم تقوم على متكلمي الشيعة فقط.
وبعد ظهور الخواجة نصر الدين الطوسي الحكيم والمتكلم والرياضي والسياسي 

وجد علم الكالم في الشـيعة أهميـة أكثـر    » تجريد االعتقاد«المعروف، وتأليفه لكتابه 
بحـاث الكالميـة فـي الشـيعة والسـنة أكثـر مـن أي        ابه هـذا محـور األ  بحيث أصبح كت

 كتاب آخر.
 

 ا متكلمو السنةأمّ 
قدمهم الحسن البصري ثم تلميذه واصل بن أفكثير منهم ولعلّ أكثرهم إيرانيون. 

العجم بل الفرس، كان الحسن البصري يعـيش فـي    يعطاء الغزّال وكالهما من الموال
ول والنصـف األول مـن القـرن الثـاني للهجـرة، مـات عـام        النصف الثاني من القرن األ

سـها  سأو تلميذه واصل الذي انفصل واستقل عنه واتخذ طريقـة جديـدة    )١()هـ ١١٠(
 . )٢()هـ ١٨١(تباعه بالمعتزلة، مات عام أفعرفت باالعتزال و

هذيل العالّف، من الموالى العجم، عد من مؤسسي المدرسة العقلية فـي  أبو ال -٣
 يعلم الكالم فى اإلسالم، كان ماهراً خبيراً بكتب الفلسـفة، وكـان لـه كاتـب مجوسـ     

، جمع يوماً جمعاً من المجوسيين مع شيخه أبـي الهـذيل فـي مجلـس     »ميالس«يدعى 
والهـذيل، وأسـلم مـيالس. بـل كتـب      فحمهم أبأواحد، فتباحثوا في التوحيد والثنوية ف

وكـان   )٣(شبلي النعمان يقول: أسلم على يد أبـي الهـذيل بضـعة آالف مـن المجـوس     
يحاذر مناقشته كلّ من يعرفه، لقوته في الحجاج. له مناظرة معروفة مع صالح بن عبـد  

                                                           
 .٢٦٩: ١)  ريحانة األدب  ١(
 .٦٠: ٥)  ابن خلكان في وفيات األعيان ٢(
 عن الترجمة الفارسية. - ٢٩)  تاريخ علم الكالم: ٣(
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والمـتكلم   )١(نقلهـا ابـن النـديم فـي الفهرسـت      القدوس الشكاك والزنـديق المشـهور،  
الوحيد الذي كان أبو الهذيل يهابه هو الشام بن الحكم المتكلم الشيعي المعروف من 

 .)٢(×أصحاب اإلمام الصادق

» بلـخ «كـان مـن أهـل     )هــ  ٢٢١(نظّام، المتـوفّى  إبراهيم بن سيار المعروف ال - ٤
من كتابه في ذيل ترجمـة محمـد بـن عبـدالكريم      ٣كما ذكر ذلك ابن خلكان في ج 

الشهرستاني. له نظريات معروفة في الكالم وشيء منها في الفلسفة. كان قد لقي هشام 
 بن الحكم وأفاد منه.ا

ل، وكـان هـو مـن شـرطة     عمرو بن عبيد بن رباب، كان أبوه مـن أسـرى كابـ    -٥
 ).هـ ١٥٠(ومات قبل عام  )هـ ٨٠(البصرة. ولد عام 

كــان يميــل الــى قــوم الخــوارج، ويعــرف بمناعــة طبعــه. كــان صــديقاً للمنصــور 
كرمـه المنصـور وطلـب إليـه أن     أالدوانيقي قبل خالفته، دخل عليه يوماً في خالفتـه ف 

ك لو بقي في يـد غيـرك ممـن    هذا األمر الذي أصبح في يد نإ«يعظه، فقال له عمرو: 
ليك، فاحذر ليلةً تمخض بيوم ال ليلـة بعـده! فلمـا أراد النهـوض،     إكان قبلك لم يصل 

قال: قد أمرنا لك بعشرة آالف درهم، قال: الحاجة لي فيها، قـال: واهللا تأخـذها، قـال:    
المنصور حاضـراً فقـال: يحلـف أميـر المـؤمنين       ال واهللا ال آخذها. وكان المهدى ولد

حلف أنت؟! فالتفت عمرو الى المنصور وقال: من هذا الفتى؟! قال: هو ولي العهـد  وت
إبني المهدى! فقال: أما واهللا لقد ألبسته لباساً ما هو من لباس األبرار، وسميته باسـم مـا   

متع مايكون به اشغل ما يكـون عنـه. ثـم التفـت عمـرو إلـى       أاستحقه، ومهدت له أمراً 
ك، الن أبـاك أقـوى علـى    حنثـه عمـ  أن أخي إذا حلـف أبـوك   المهدى فقال: نعم يا اب

الكفّارات من عمك. فقال له المنصور: هل من حاجة؟ قال: ال تبعث إلي حتى آتيـك!  
 قال: إذاً ال تلقاني! قال: هي حاجتي! ومضى. فأتبعه المنصور طرفه وقال: 

                                                           
 .٢٥٢)  الفهرست: ١(
 ، عن الترجمة الفارسية. ٣١)  تاريخ علم الكالم، شبلي النعمان: ٢(
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  كلكم يطلب صيد      دروي يكلكم يمش     
 .)١(يدغير عمرو بن عب               

وعمرو بن عبيد هذا هو الذي دخل عليه هشام بن الحكم وعمرو ال يعرفه، فسأله 
فحمه، فظـن عمـرو أنّـه هـو هشـام بـن الحكـم فسـأله: أأنـت          أمسائل في اإلمامة حتى 

 .)٢(هشام؟ قال: نعم، فلما عرفه احترمه وأكرمه
هؤالء الذين ذكرناهم من الطبقة اُألولـى والثانيـة مـن المتكلمـين اإليـرانيين مـن       

 ية كثيرون، نـأت أهل السنة. وقد قام بين اإليرانيين في القرون التالية متكلمون من السنّ
 هنا بأسماء عدد منهم على ترتيب القرون والطبقات:

اق الراونـدي الكاشـاني.   ففي القرن الثالث: أبوالحسين أحمد بن يحيى بـن إسـح  
حفــاد يزدجــرد الساســاني. أبـاهللا، وكــان مــن   يوابـن المــنجم نــديم الموفــق والمكتفــ 

 وأبوالقاسم الكعبي البلخي، وأبوعلي الجبائي الخوزستاني، وابنه أبوهاشم الجبائي.
السـمرقندي، وابـن فـورك اإلصـفهاني      وفي القرن الرابع: أبو منصـور الماتريـدي  

 إسحاق االسفرائيني. النيسابوري، وأبو
وفي القرن الخـامس: أبوإسـحاق الشـيرازي، وإمـام الحـرمين الجـويني، واإلمـام        

 محمد الغزالي.
ن الـرازي، وأبوالفضـل ابـن العراقـي، ومحمـد      ـر الديـ ـرن السادس: فخـ ـي القـوف

 الشهرستاني، وغيرهم.
 

 الفلسفة والحكمة
اليونانيين واإليـرانيين والهنـود   فقد بدأت ألول مرة من ترجمة كتب  ؛أما الفلسفة

و غيرهم، وقد بدأ هذا من القرن الثاني الهجري. وهنا كـالم كثيـر فـي مبـدأ الترجمـة      
                                                           

 .١٣١: ٣)  ابن خلكان: وفيات األعيان ١(
 .١٧٠: ١الكافي  )  أُصول٢(
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ونقل علوم اآلخرين الى لغة اإلسالم من الطب والرياضيات والفلسفة وغيرها، فـبعض  
 بن يزيد بن معاوية. يقول: بدأ هذا العمل ألول مرة على يد خالد

حضـار جماعـة مـن فالسـفة اليونـانيين      إأمر ب«بن يزيد هو أول من  الدن خإقالوا: 
ن كان ينزل مدينة (اإلسكندرية) مصر وقد تفصّح بالعربية، وأمرهم، بنقـل الكتـب   مم

ــاني والقبطــي الــى العربــي. وهــذا أول نقــل كــان فــي      فــي الصــنعة مــن اللســان اليون
 .)١(»اإلسالم

أما كتب الفلسفة فال شك أنها بدأت في زمن بني العباس، كما هو الشأن بالنسـبة  
 الى كثير من العلوم والفنون اُألخرى وكثير من اآلداب واألخالق.

ولم يترجم من إيران أي كتـاب فلسـفي وإنّمـا تـرجم مـن الكتـب اإليرانيـة الـى         
 .العربية ما كان في األدب والتاريخ والنجوم والطبيعيات

وابن النديم يـذكر فـي مواضـع متعـددة مـن الفهرسـت أسـماء مختلـف الكتـب          
 اإليرانية المترجمة الى العربية، وليس فيها شيء من الفلسفة.

والكتاب الفلسفي الوحيد المعرب من اللّغة الفهلوية هو قسم من منطـق أرسـطو،   
 بن المقفّع.المنقول سابقاً من اليونانية الى الفهلوية. والمترجم هو عبداهللا 

 ويقول ابن النديم في الفن األول من المقالة السابعة (مقالة الفالسفة):

وكانت الفلسفة ظاهرة في اليونانيين والروم قبل شريعة المسـيح عليـه السـالم،    «...
فلما تنصّرت الروم منعوا منها وأحرقوا بعضها وخزنوا البعض، ومنع الناس من الكـالم  

الروم ارتـدت عائـدة إلـى     ذ كانت بضد الشرائع النبوية، ثم إنفي شيء من الفلسفة، إ
مذاهب الفالسفة، وكان السبب في ذلك، ليوليانس ملك الروم، وكان ينزل بأنطاكيـة،  

 . )٢(»له ثامسطيوس مفسر كتب أرسطاليس... وهو الذي وزر

                                                           
 الرحمانية. -ط مصر  ٣٣٨)  الفهرست: ١(
 الرحمانية. - ط مصر  ٣٣٧: المصدر السابق)  ٢(
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سـابور ذي األكتـاف مـع إمبراطـور الـروم، وأن       ثم يذكر ابن النديم قصة حـرب 
مبراطور وأخرج الرومان مـن إيـران، بـل    من السجن وقتل اإل وسجن ثم فر سابور أُسر

مبراطـوراً لرومـا. وهنـا ترجـع الـروم الـى       إتدخل في شؤون الـروم وجعـل قسـطنطين    
 المسيحية وتمنع مدارسة الفلسفة.ثم يقول:

الطـب الـى اللّغـة    المنطـق و  م شـيئاً مـن كتـب   وقد كانت الفرس نقلت في القدي«
 .)١(»الفارسية، فنقل ذلك إلى العربية عبداهللا بن المقفّع وغيره...

ترجم شيء من الفلسفة عن إيران كذلك لم يكـن أحـد مـن مترجمـي     وكما لم ي
ترجمة الكتب الفارسية بما أن . ولكن المنطق و الفلسفة عن السريانية واليونانية إيرانياً

إلى العربية هي إحدى صور خدمة اإليرانيين للحضارة والثقافة اإلسالمية لذلك نحـن  
هنــا أســماء المتــرجمين عــن الفارســية إلــى العربيــة نقــالً عــن ابــن النــديم فــي   نــذكر

 الفهرست، ولو لم يكن كلهم إيرانيين، وهم:
الذي هو األصـل والمصـدر   » خداينامه«رسطو، واُعبداهللا بن المقفّع مترجم منطق 

مـن الكتـب الهنديـة المترجمـة الـى      » كليلة ودمنـة «للفردوسي، و» للشاهنامة«الرئيس 
 .)٢(الفهلوية على عهد أنوشيروان

على عهـد هـارون الرشـيد    » لبيت الحكمة« يسهل الفضل بن نوبخت المتولّ وأبو
. والحســن بــن موســى النــوبختي. وأحمــد بــن يحيــى الــبالذري المــؤرخ )٣(والمــأمون

بـداهللا بـن حميـد    المعروف. و موسى بن خالد. ويوسف بن خالد (كانا عند داود بن ع
بن زياد التميمي. والحسن بن سهل. وجبلة بن سـالم كاتـب هشـام     يبن قحطبة) وعلا
ومحمد بن جهم البرمكي. وهشام » اختيارنامه«مترجميزيدبن عبدالملك. وإسحاق بنا

                                                           
 الرحمانية. -ط مصر  ٣٣٧)  الفهرست: ١(
 ، ط مصر.١٧٢)  الفهرست: ٢(
قلت وأبوسهل هذا هو الفضل بن أبي «مايلي:  ٣٦٢، ط مصر. وجاء في كتاب تأسيس الشيعة: ٣٨٢الفهرست: )  ٣(

 .)المعرب(» سهل بن نوبخت صاحب دارالحكمة للرشيد.
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بن القاسم وموسى بن عيسى الكردي. وزادويه بـن شـاهويه اإلصـفهاني. ومحمـد بـن      
أو  ـوسـالم     )١(اني. وبهرام بن مردانشـاه. وعمـرو بـن الفرخـان    بهرام بن مطيار اإلصفه

وصــالح بــن عبــدالرحمن كاتــب الحجــاج ومتــرجم  )٢(بيــت الحكمــة يمتــول ـســلم   
ي متـرجم بعـض الكتـب الهنديـة مـن      وعبداهللا بن علـ  )٣(الدواوين الفهلوية الى العربية

 .)٤(الفارسية الى العربية 

 واآلن لنتكلّم عن الفالسفة في العهد اإلسالمي من اإليرانيين، فنقول:
 ين في الفلسفة اإلسالمية أكثر من أي فرع علمإإنآخر. يسهام اإليراني 

هد اإلسالمي من الصدر األول حتى اليـوم،  وهنا نرى أن نذكر طبقات فالسفة الع
 كما ذكرنا طبقات فقهاء الشيعة باختصار، ولم نر كتاباً في هذا الموضوع حتى اليوم.

أني بالنظر الـى عالقتـي بالفلسـفة و     إّال وإن كان ليس بالسهل اليسير  العملوهذا 
ن إوضوع وعمال في هذا المأشغفي للوقوف على سير الفلسفة في اإلسالم، قد قمت ب

راها ناقصة لم تكمل بعد. واليتيسر التحقيق في سير الفلسـفة فـي اإلسـالم مـن     أكنت 
الزمنــي. ونحـن نــذكر هنـا طبقــات    اليودون معرفـة طبقـات الفالســفة مـن حيــث التـ    

والمعاصرون لكـلّ طبقـة إمـا مسـاهمون      .الفالسفة باختصار حسب المشيخة والتلمذة
 اهمين ولكنّهم تالمذة لمن قبلهم أو معاصرون فقط.في التعليم لمن بعدهم أو غير مس

   ونعنــي بفالســفة العهــد اإلســالمي: الفالســفة الــذين اشــتغلوا بالفلســفة فــي جــو
 ليسوا مسلمين بل يهـوداً  ـوال سيما في العهود اُألولى  ـسالمي، وقد نجد أفراداً منهم  إ

بعد أن نذكر جميـع  ونحن  ـقل  في نظر بعض العلماء على األ ـن أو ملحدين  يومسيحي
 الطبقات من الصدر األول حتى يومنا هذا نستعرض بعض النتائج.
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 الطبقة األُولى
تبـدأ الفلســفة اإلسـالمية بــأبي يوســف يعقـوب بــن إسـحاق الكنــدي المعــروف     
بفيلسوف العرب، وهو عربي خالص، كان معاصراً للمأمون والمعتصـم بـاهللا العباسـي،    

ميين الحسين بن إسـحاق وعبدالمسـيح بـن ناعمـة     ومن معاصريه من المترجمين الرس
ترجمه عبدالمسـيح، وهذّبـه   «مانصه: » ثولوجياأ«. وقد جاء في مقدمة كتاب يالحمص

وقـد شـكك بعضـهم فـي أن يكـون مترجمـاً       » وأصلحه أبو يوسـف يعقـوب الكنـدي   
مستقالً بينما يروي عن تلميذه أبي معشر البلخـي أن الكنـدي كـان أحـد المتـرجمين      

 عة الرسميين.األرب
أن الكنـدي كـان فيلسـوفاً     إّال أجل كان عهد الكنـدي عهـد الترجمـة والتعريـب     

ئتين وسبعين كتاباً ورسالة، وقد قام ابن النـديم  اقديراً صاحب رأي. ينسب إليه زهاء م
بفهرسة كتبه المختلفة فـي المنطـق والفلسـفة والنجـوم والحسـاب والهندسـة والطـب        

دينيـة. وقـد عثـر أخيـراً علـى بعـض نسـخ كتـب الكنـدي          العقائـد ال  وحتى في أُصول
عظم مما كان في الحسبان، فهو من نوابغ أوطبعت، وعلم من هذه الكتب أن الكندي 

يـين واحـداً مـن    بالتاريخ ومن النجوم في العهد اإلسالمي األول. بل عده بعض االورو
 .)١(عقل البشريكان لهم أثر كبير في تاريخ ال  اثنى عشر رجالً عقلياً عمالقاً

قدمة كان الكندي رجالً صنيع نفسه، واليرينا التاريخ في طبقته أو في الطبقة المت
 .)٢(عليه فيلسوفاً صاحب نظر ورأي مسلماً وغير مسلم غيره

كتبوا بشأنه أنّه درس في البصـرة وفـي بغـداد، ونحـن نعلـم أنّـه لـم يكـن يوجـد          
نذاك في أحد هذين البلدين ولهذا فهو رأس سلسـلة الفالسـفة فـي العهـد     آفيلسوف 

 )٣(هو إلى طبقة أو حلقة قبله. ياإلسالمي من دون أن ينتم
                                                           

، والدكتور السيد حسين نصر، في: (سه حكيم مسلمان): ١٩٩بن في (تاريخ فلسفة اسالمي):  )  انظر: هنري كور١(
 ».عده كاردانوس في عداد أرخميدس وأرسطو وأقليدس«يقول:  ١١٦وكتب:  ١٦

 فارسي. - )  تاريخ علوم در اسالم ٢(
 فارسي. - )  تاريخ فلسفه اسالمي٣(
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والپروفيسور (كور بـن) أيضـاً فـي كتابـه أن      )١(كتب الدكتور تقي زاده في كتابه
مـا  الكندي كان قد تنبأ في رسالة له بأمـد االمبراطوريـة العربيـة (الخالفـة العباسـية) م     

 طابق أو قرب مما حدث و تحقق. يقول كوربن:
ــق   « ان هــذا الفيلســوف تنبــأ فــي رســالة لــه بأمــد االمبراطوريــة العربيــة عــن طري

قتبسـها مـن العلـوم اليونانيـة منهـا النجـوم،       إالمحاسبات الرياضية الفلكية التي كان قد 
 )٢(»)هـ ٦٩٣(زهاء عام  يومن تفاسير النصوص القرآنية... أنها تنته

ف المسلمين علـى الفلسـفة اليونانيـة بـدأ     عرتَ نإ«واليصح ما كتبه بعضهم يقول: 
بترجمة آثار حكماء اليونان واإلسكندرية وتفاسيرهم وشروحهم، وبدراسات جماعة 

مروزي (المرورودي السرياني) وأبي بشـر  بن حيالن وأبي يحيى ال كالقويري ويوحنا
ف المسلمين علـى الفلسـفة   عرتَ . إذ أن)٣(»ى بن يونس و أبي زكريا يحيى بن عديمتّ

أي والنظر بينهم كان قد تحقق قبل دور اليونانية بل حتى ظهور الفيلسوف صاحب الر
هؤالء بكثير، بل إن الفلسفة اإلسالمية بدأت من ظهور أبي يوسـف يعقـوب الكنـدي    
واستمرت عند تالمذته. وهؤالء الذين ذكرهم هذا الكاتب ليسوا حتى مـن معاصـري   

براهيم القويري وإبراهيم المـروزي ويوحنـا بـن حـيالن وابـن      إالكندي بل بعضهم (ك
هم في الطبقة  ب) من معاصري طبقة تالمذة الشيخ الكندي، وآخرون منهم إنّماكرين

الثالثة بل الرابعة كما سنذكر ذلك فيما يأتي و سنوضح هذا الموضـوع أكثـر وسـنبين    
 مدى تأثير هؤالء في تقدم الفلسفة في اإلسالم.

يـدة بـل   الكندي كان فيلسوفاً قديراً وفي نفـس الوقـت مسـلماً متصـلباً طـاهر العق     
 مدافعاً عنها وله كتب كثيرة في الدفاع عن اإلسالم. وقد قال بعضهم أنّه كان يتشيع.

مـع اإلسـالم يأخـذ     ـنـذاك    آ ـكان في المسألة التي يتعارض فيها رأي الفلسـفة    
جانب اإلسالم، كما يظهر ذلك من رأيه الخاص بشأن مسألة الحدوث الزمني للعـالم،  
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معاد. وكان يسعى جاهداً للجمـع والتوفيـق بـين اُألصـول     ومسألة حشر األجساد يوم ال
  الفلسفية والمعارف اإلسالمية، بل بـدأ هـذا بالكنـدي واسـتمر حتـى اليـوم. والغريـب        

زعمه بعضهم من أنّه كـان يهوديـاً لكـون اسـمه واسـم أبيـه: يعقـوب بـن إسـحاق،           ما
الموضـوعة مـن    با يوسف! واألبعد من ذلك ما في بعض الروايات المـردودة أوكنيته: 

 أنّه حاول الرد على القرآن!

 عظـم  أقيمـة الكنـدي العلميـة والفلسـفية هـي       وقد ظهر أخيراً بفضل التحقيـق أن
بكثير مما كانت عليه في تصور الكثيرين عنـه. وأنّـه كـان مسـلماً معتقـداً مـدافعاً عـن        

موق، رتماعي الماإلسالم بل أنّه كان شيعياً. وأنّه كان يحسد على موقعه العلمي واالج
هذه التهم والنسب إنّما هي من آثار ذلك الحسد. وأن 

الكندي كان الوحيد في طبقته، فال نجد فيلسوفاً آخر معه مسلماً  وقد قلنا آنفاً أن
 تقريباً .هـ)  ٢٥٨(أو غير مسلم. مات الكندي عام 

 

 الطبقة الثانیة
الكنـدي، وفرقـة أُخـرى    تتشكل هذه الطبقة من فرقتين مختلفتـين: فرقـة تالمـذة    

 ولى.الترتبط بمدرسة الكندي. أما الفرقة االُ

أبوالعبــاس أحمــد بــن الطيــب السرخســي، أكبــر تالمــذة الكنــدي. ولــد عــام  -١
على يد القاسم بن عبيداهللا وزير المعتضد باهللا العباسـي.  هـ)  ٢٨٦(و قتل عام هـ) ٢١٨(

تابـاً ورسـالة التوجـد اليـوم نسـخة      ويذكر ابن أبي أُصيبعة أنّه ألّف أربعة وخمسـين ك 
فـي الجغرافيـا، ولعلّـه هـو أول جغرافـي فـى       » المسـالك والممالـك  «منها، منها كتـاب  

اإلسالم، وله كتاب آخر في الفـرق بـين النحـو والمنطـق، وكتـاب آخـر فـي ارتبـاط         
 أُصول وأركان الفلسفة بعضها ببعض، وكتاب آخر في قوانين الجدل الدياليكتيكي.

أنّه اختـرع الفبـاء ذات صـوت أكملهـا     «بن األلماني عنه يقول:  كور يكتب هانر
التـي   ءامعطى معلومات قيمة في موضـوع األسـ  أه إنّ«ويقول أيضاً » حمزة اإلصفهاني
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الرواقيـون فـي    ياطلقوها في العربية على الرواقيين بحيث لـو لـم يكـن مـا كتـب لبقـ      
 ».التاريخ خلف ستار اإلبهام

 ن حظّ التكفير.ولم يحرم هذا الرجل م
أبوزيد أحمد بن سهل البلخي، كـان أديبـاً وفيلسـوفاً، ذكـره ابـن النـديم فـي         -٢

ويذكر عنه شـيئاً   )١(ضمن اُألدباء والكتّاب وذكر كتبه الفلسفية في ضمن كتبه األدبية
ند في ضمن ترجمة محمد بن زكريا الرازي (في ضمن األطباء) وأنّه درس الفلسفة ع

هذا البلخي هو نفـس أبـي زيـد البلخـي أو هـو شـخص        نإ :البلخي، من دون توضيح
كثيـرة بخـطّ ابـن البلخـي فـي علـوم كثيـرة كلهـا كانـت            آخر. ويقول أنّه شاهد كتباً

 .)٢(مسودات ناقصة لم تكمل بعد
لـى مـن اُألدبـاء    من الدرجـة اُألو  -باإلضافة الى مقامه في الفلسفة  -وعد البلخي 

 المسلمين، حتى عده بعضهم في رتبة الجاحظ بل فضّله عليه آخرون.
وقد عد ابن النديم له باإلضافة الى ساير كتبه كتباً بعناوين: شرائع األديان، ونظـم  

 ). هـ ٣٢٢(القرآن، وقوارع القرآن، وغريب القرآن، وفضائل مكة. مات عام 
في تاريخ الحكماء البن القفطـي ذكـر عـن    ولم يأت في فهرست ابن النديم وال 

المتأخرين اتفقوا على هذا، والظاهر أنّهم اسـتندوا   أن إّال تلمذة البلخي على الكندي، 
ولكـن إذا كـان تـاريخ وفـاة      )٣(ليـاقوت الحمـوي  » معجـم اُألدبـاء  «جميعاً الى مـا فـي   

إذ أن الكندي مـات فـي حـدود عـام      ؛ن ذلك من البعيد جداًكاهـ)  ٣٢٢(البلخي عام 
أن نفتـرض أن البلخـي عمـر     إّال ، وبين هذين التاريخين أربع و سـتّون سـنّة،   هـ) ٢٥٨(

فقـط، فلـو كانـت     ٨٨أو  ٨٧أنّه عـاش  » معجم اُألدباء«ئة عام، بينما يصرح اأكثر من م
عاماً، وهذا عمر ال يناسب  ١٤أو  ١٣كان عمره يوم وفاة الكندي هـ)  ٣٢٢(وفاته سنة 

 التلمذة لدى الكندي. ولعلّه كان تلميذه بالواسطة.
 ومن المحتمل أن يكون البلخي شيعياً أيضاً، ورمي بالكفر واإللحاد أيضاً.

                                                           
 .٢٠٤)  الفهرست: ١(
 .٢٣٠)  الفهرست: ٢(
 م. ١٩٢٣ط، مصر  ١٤٥: ١)  معجم األدباء ج ٣(
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من تالميذه أبا الحسن العامري الفيلسوف المعـروف، وسـنذكره. ونحـن     نإقيل: 
 نستعبد ذلك.

ادي ـلبلخـي، كـان مـن أصـحاب الحـديث ويعـ      ر بـن محمـد ا  ـأبو معشرجعف - ٣
الكندي وطريقته، فاحتال الكندي حتى استدر عطفه على الفلسفة والفالسفة والنجوم 
والرياضيات بل جعله يميل الى تعلمها واستراح من أذاه، بـل ذكـر ابـن النـديم أن أبـا      

ئة عام ومـات سـنة   اكثر من معاش أبو معشر أ )١(معشر دخل في حلقة تالمذة الكندي
 . وهو مؤرخ ومنجم أكثر من أن يكون فيلسوفاً.)هـ ٢٧٢(

ويذكر ابن النديم أسماء حسنويه ونفطويـه وسـلمويه وشخصـاً آخـر وأنّهـم مـن       
أنـا نعلـم أن طبيبـاً     إّال تالمذة الكندي، وليس بأيدينا عن هذا غير ما ذكره ابن النديم، 

صـراً للكنـدي وكـان الطبيـب الخـاص للمعتصـم بـاهللا        باسم سلمويه بن بنـان كـان معا  
العباســي، وقــد تكلّــم عنــه ابــن النــديم وابــن أبــي أُصــيبعة بالتفصــيل، وهــو نصــراني   

ولكن هل سلمويه هذا هو الذي عده ابن النديم من تالمذة الكندي، أو هو  )٢(سرياني
 ذلك.غيره؟ ال نعلم 

ذكره ابن النديم » دبيس محمد بن يزيد«ومن جملة تالمذة الكندي رجل يدعى 
ويذكر ابن أبي أُصيبعة ضمن رسائل الكنـدي  » زرنب«ورجالً آخر باسم  )٣(باإلجمال

 ».رسالة الى زرنب تلميذه في أسرار النجوم«
 على الكندي، فهم: يتتلمذلم و أما الفرقة الثانية أي من 

ـ أبوإسحاق إبراهيم القويري، يذكره ابن النديم في الفهرست بعد أبي العبـاس    ١
أي مفسـراً  » ممن أخذ عنه المنطق، وكـان مفسـراً  «السرخسي ويقول في القويري: هو 

أن تُقـرأ معلومـاً أو مجهـوالً أي    » أخـذ «لكلمات الفالسفة القدماء. ويحتمل في كلمة 
                                                           

 .١٧٩)  الفهرست: ١(
 .١١٤ـ  ١٠٥: ٢، عيون األنباء   ٤٢٦)  الفهرست: ٢(
 .٥٢٠)  الفهرست البن النديم: ٣(
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فعول، وعلى احتمال قراءتها معلوماً أي مبنيـاً للفاعـل يكـون معنـاه أن يكـون      مبنياً للم
 القويري ممن أخذ المنطق عن الكندي. ولم نر من استفاد هذا من كالم ابن النديم.

ويذكر ابن أبي أُصيبعة في عيون األنباء ضمن ترجمـة الفـارابي قصّـة عـن لسـان      
ان ثـم فـى اإلسـكندرية، وجـاء فيهـا اسـم       الفارابي عن كيفية ظهور الفلسفة فـي اليونـ  

 القويري، ويقول فيها:
الى أن كان اإلسـالم بعـده بمـدة طويلـة، فانتقـل التعلـيم مـن اإلسـكندرية الـى          «

معلـم واحـد، فـتعلّم منـه رجـالن وخرجـا        يبها زمناً طويالً، الـى أن بقـ   يأنطاكية وبق
و، فأما الذي من أهـل  معهما الكتب، فكان أحدهما من أهل حران واآلخر من أهل مر

مرو فتعلّم منه رجالن: أحدهما إبراهيم المروزي واآلخر يوحنا بن حيالن، وتعلّم مـن  
سـقف و القـويري، وسـارا إلـى بغـداد، فانشـغل إسـرائيل بالـدين         الحراني إسرائيل األ

 .)١(»من إبراهيم المروزيمتّى م أبو بشر وانشغل القويري في التعليم... وتعلّ
ويظهر من كالم الفارابي أن التعلـيم والـتعلم فـي الحـوزة العلميـة المسـيحية فـي        
أنطاكية كان محصوراً بحدود المنطق الى آخر األشكال الوجودية. وقال الفارابي عن 

م إلـى  نفسه أنّه قد تعلّم المنطـق عنـد يوحنـا بـن حـيالن، ويقـول: حينمـا انتقـل التعلـي         
 المسلمين الغوا تحريم بقية المنطق الذي كانت تحرمه الكنيسة المسيحية.

 »:التنبيه واإلشراف«ويقول المسعودي في 
وقد ذكرنا في كتاب (فنون المعارف، وما جرى في الدهور السوالف) الفلسـفة  «

 و حدودها.... وألي سبب انتقل التعليم في أيام عمـر بـن عبـدالعزيز مـن اإلسـكندرية     
الى أنطاكية، ثم انتقاله الى حران في أيام المتوكلّ، وانتهى ذلك في أيام المعتضد الى 
القويري ويوحنـا بـن حـيالن وكرنيـب وأبـي بشـر متّـى بـن يـونس تلميـذي إبـراهيم            

 .)٢(»المروزي... ثم إلى أبي نصر الفارابي تلميذ يوحنا بن حيالن
                                                           

 ط. بيروت، دارالفكر. ٢٢٥،: ٣نباء )  عيون األ١(
 الصاوي.، ١٣٥٧ط مصر  ١٠٦ـ  ١٠٤)  التنبيه واإلشراف: ٢(
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 وكان القويري شيخ أبي بشر متّى، كما قال ابن النديم .
ـ أبو يحيى إبراهيم المروزي، اآلنـف الـذكر، هـو أيضـاً شـيخ أبـي بشـر متّـى.           ٢

 .)١(كتب في المنطق بالسريانية أنّه كتب ما إّال فاضل ويقول ابن النديم بشأنه: أنّه رجل
ـ يوحنّا بن حيالن، هو الذي ذكرناه في ترجمة إبراهيم القويري، وقلنا أنّه كان   ٣

شيخ الفارابي في المنطق. وال يدرى متـى وأيـن درس الفـارابي المنطـق علـى يوحنـا       
ويصـرح ابـن القفطـي أن     )٢(كان سافر إليه إلى حران بالشامقد الفارابي  نإهذا، فقيل 

أن »  عيـون األنبـاء  «بينما يظهر من كالم الفارابي المنقـول فـي    .)٣(ذلك كان في بغداد
  يوحنا لم يأت الى بغداد.

النيسابوري اإليرانشهري. وليس بأيدينا معلومات بن محمد ـ أبو العباس محمد   ٤
وناصـر خسـرو فـي    » اآلثـار الباقيـة  «وريحان البيروني فـي كتابـه   صحيحة عنه. ذكره أب

د بن زكريا الرازي بشأن قدم ية لمحمفوقيل: أن األفكار الفلس». زاد المسافرين«كتابه 
ة للعجم يعالمكان والهيولى مأخوذة عنه. وقيل إنّه كان يدوال يدرى هـل هـو   )٤(النبو

من تالمذة وأتباع الكندي أو من مجموعة القويري وابـن حـيالن والمـروزي؟ أو هـو     
 مستقل عن كلّ هؤالء أو هو مرتبط بغير هؤالء؟

والى هنا علم أنّه الى حدود أوائل القرن الرابـع كانـت للفلسـفة طريقتـان طريقـة      
 ىفلسـفة والطـب والنجـوم والموسـيق    بدأت بالكندي وكانت تشتمل على المنطـق وال 

 وغيرها، والطريقة اُألخرى هي طريقة الحرانيين التي لم تكن تتجاوز المنطق بدائياً.
 

 الطبقة الثالثة
 وفي هذه الطبقة خمسة معروفون يذكرون:

                                                           
 .٤٣٥: ، تاريخ الحكماء للقفطي٣٨٢)  الفهرست: ١(
 ه.)  وفيات األعيان البن خلكان في ترجمت٢(
 .٢٧٧)  تاريخ الحكماء للقفطي: ٣(
 فية للرازي.للسيرة الفلس ته)  الدكتور مهدي المحقّق في مقدمة ترجم٤(
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». جـالينوس العـرب  «ـ أبوبكر محمـد بـن زكريـا الـرازي، الـذي اشـتهر بلقـب          ١
بل إنّـه فـي فـن الطـب يحسـب األول فـي التـاريخ،         وأكثر تخصصه واشتهاره بالطب،

. وقـد قلنـا   )هــ  ٣١٣(ومـات   )هــ  ٢٥١(ويفضّله بعضهم حتى على ابن سينا. ولـد عـام   
ه من تالمذة البلخي والمحتمل المفضّل أن ابن البلخي هذا هو  سابقاً أنابن النديم عد

ذ الكنـدي، ولنـا قـرائن    زيد البلخي تلميذ الكندي، وعلى هذا يكون الـرازي تلميـ   أبو
١(أُستاذ الرازي هو أبو زيد البلخي أُخرى تؤيد أن(. 

فهـو أكبـر مـن تلميـذه الـرازي المتولّـد       ) هــ   ٢٤٤هــ أو   ٢٤٣(ولد أبو زيد سـنة  
الـرازي   بسبع أو ثماني سنين، وهذا ليس ببعيد وال سيما مع اإللتفات الـى أن  )هـ٢٥١(
أبوزيـد حيـاً بعـد تلميـذه الـرازي تسـع        يما اشتغل بالدراسة في سن عاليـة. وقـد بقـ   إنّ

يرانشهري الذي ذكرناه سـابقاً، وليسـت بأيـدينا    سنين. وأُستاذه اآلخر هو أبوالعباس اإل
 معلومات صحيحة عنه.

رسـطو، كـان فـي    اُكان للرازي أفكار فلسفية خاصة، ولم يكن مستسـلماً لفلسـفة   
 وله نظرة خاصة معروفة بشأن القـدماء » األجزاء الذّرية«ام يقول بوجود تركيب األجس

 الخمسة تطرح في كتب الفلسفة للبحـث، وقـد ردهـا الفـارابي وأبـو الحسـين الشـهيد       
 بن رضوان المصري وابن الهيثم البصري. يالبلخي وعل

سـماه بعضـهم تهكّمـاً    » النبـوات «وقد جاء في فهرست كتب الرازي كتـاب فـي   
سـماه بعضـهم تهكّمـاً بمخـاريق     » حيـل المتنبئـين  «األديان. وله كتاب آخر في  بنقض

األنبياء. وهذه الكتب ال توجد اليوم. وقد أتى المتكلّمون اإلسـماعيليون كـأبي حـاتم    
ن كان إالرازي كان منكراً للنبوات، و تفيد أنكتبهم بمواضيعالرازي وناصرخسرو في

 ويقصد به الرازي.» ملحد«نّما عبر عنه بكلمة أبوحاتم لم يصرح باسم الرازي وإ
وليست تلك الكتب اآلن بأيدينا حتى ننظر فيما قيل من هذا القبيل، ولكن بـالنظر  

الرازي لم يكن منكراً للنبـوة بـل كـان     الى مجموعة من القرائن نستطيع أن نستنتج أن
                                                           

 .٧: السيرة الفلسفية للرازي)  ١(
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في بيت أحـد أكـابر   سماعيلي يحارب المتنبئين. إن  مباحثات الرازي مع أبي حاتم اإل
الري بمحضر من أكابر البلد وعلى رؤوس األشهاد يسـتحيل أن تكـون فـي إنكـار أو     

ريحان البيرونـي   إبطال النبوة ثم يعيش محترماً مكرماً. وأما ما ادعاه بعضهم من أن أبا
... فهـو غيـر   )١(»مخـاريق األنبيـاء  «و» نقـص األديـان  «نسب الى الرازي هذين الكتابين: 

فـي حيـل   «واُألخـرى  » فـي النبـوات  «ا  هكذا: مصحيح قطعاً، بل إن أبا ريحان يذكره
هـذا   التي تفيـد أن » يعيد«ثم هو يأتي مع اسم كلّ واحد من هذين بكلمة » المتنبئين

نسبة هكذا كتاب الـى الـرازي   االسم أطلقه عليه غير المؤلف. و ابن أبي أُصيبعة ينكر 
و نسبه الى الرازي » مخاريق األنبياء«و يحتمل أن يكون بعض األشرار قد صنع كتاب 

ح أنطلقه عليه علأهذا االسم  بدافع من العداء، بل يصربن رضوان المصرى وكان  ي
  غيـر كتـاب    »المخـاريق «كتـاب    يعادى الرازي! و يظهرمن كالم ابن أبـي أُصـيبعة أن

 ، وأن ال غموض في شأن هذين الكتابين.  »حيل المتنبئين«و » نبواتال«
أضف الى ذلك أن الرازي كان شديد التمسـك بعقيـدة التوحيـد و المعـاد وبقـاء      

و آخر  )٢(»لإلنسان خالقاً متقناً حكيماً في أن«الروح وأصالتها في اإلنسان، و له كتاب 
إلـى علـي بـن شـهيد     «أي الرد على المانوية، وكتـاب   )٣(»يسن الثنويفي الرد على س«

ويحكي ابن أبي أُصيبعة أنّـه فـي هـذا الكتـاب يـرد علـى        )٤(»البلخي في تثبيت المعاد
وكيف يمكن أن يقبـل ويعتقـد   )٥(»في أن النفس ليس بجسم«المعاد. وكتاب  يمنكر

 ينكر النبوات والشرائع؟! صول المبدأ والمعاد والروح والنفس ثم هوشخص باُ
واالحتمـال  )٦(»فـي آثـار اإلمـام الفاضـل المعصـوم     «لـه كتابـاً    ّأضف إلى ذلك أن

، وكتابـاً باسـم   ماميـة األقوى هو أن يكون الكتاب في اإلمامـة علـى طريقـة الشـيعة اإل    
                                                           

 .٥٦ق في مقدمة ترجمة السيرة الفلسفية: )  الدكتور المحق١ّ(
 .٣٥٢: ٢عيون األنبياء )  ٢(
 .المصدر السابق)  ٣(
 .٣٥٩: ٢المصدر السابق )  ٤(
 .٣٥٨: ٢المصدر السابق: )  ٥(
 ٣٥٩: ٢المصدر السابق )  ٦(
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 )٢(»كتاب اإلمام والمأموم المحقّـين «وكتاباً بعنوان  )١(»النقض على الكيال في اإلمامة«
فكرة اإلمامـة كانـت قـد شـغلت بالـه، وبـدهي أن منكـر         وكلّ هذه الكتب تحكي أن

 مامة.تكون له حساسية في اإل وات البالشرائع والن
 )٣(وال يبعد أن يكون الرازي كان يفكر تفكير الشيعة في اإلمامة كما قال بعضهم

عـداء الشـيعة   أوكلّ من كان يفكر بهذه الفكرة مـن المفكـرين كـان يرمـى مـن قبـل       
 بالكفر والزندقة.

نسب إلى الرازي في إنكار النبواالستدالل الذي ي ة من الضعف بدرجة أن ثم إن
ن أيبعد جداً أن يكون ذلك من مفكر كـالرازي، مـن قبيـل: أن لـو كـان علـى النـاس        

 فلماذا لم يكونوا كلهم أنبياء؟! يهتدوا 

تصـل قطعـاً    خطاء وانحرافـات ال أوالذي يمكن أن يقال هنا أن الرازي كانت له 
 لك أعداؤه بالمعنى فصاغوها نكار الشرائع والنبوات، وإنّما نقل كلماته في ذإالى حد

كتبـاً ال تخلـو مـن األخطـاء      نكار. ونحـن رأينـا فـي عصـرنا هـذا      بصيغة الترديد أو اإل
الشخص تلـك الكتـب لمـا     أن مخالفيها حملوها على وجوه لو لم ير إّال واالنحرافات 

كان يصدق أن تكون هذه المقاالت النقدية أو الرسائل ترد على ذلك الكتـاب مـثالً،   
 حيث البعد بين األصل والرد. من

رازي نوعان من المخالفين: مخالفون ردوا على بعـض آرائـه الفلسـفية    ـان للــوك
كالفارابي والشهيد البلخي وابن هيثم وآخـرين. ومخـالفون ردوا علـى بعـض أفكـاره      

ه، وهـم  ـم عنـ ـــ م الذين صوروه باإللحاد وأثروا فـي تصـور غيره  ــؤالء هـالدينية. وه
ومالحدة عصرنا يؤيدون اُولئـك  ». المالحدة«ماعيلية الذين رماهم التاريخ بلقب اإلس

المالحدة اإلسماعيليين القدماء في نسـبة اإللحـاد الـى الـرازي ال لكـي يسـقطوه عـن        
                                                           

 ٣٥٨: ٢عيون األنبياء )  ١(
 .المصدر السابق)  ٢(
 )  فالسفة الشيعة. لعبداهللا نعمة.٣(
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أنّهم لـو ألحـدوا فقـد وافقهـم فـي      باالعتبار بل لكي يرفعوا من شأن أنفسهم و يقولوا 
 ذلك بعض فالسفة المسلمين.

الرازي مع تخصصه ونبوغه في الطب كان  يء ينبغي التأكيد عليه وهو أنوهنا ش
ضعيفاً في أفكاره الفلسفية، وهنا نعطي الحـق البـن سـينا أن يقـول بشـأن الـرازي فـي        

ال  المتكلـف الفضـول المـتكلم بمـا    «معرض جوابه على اسئلة أبـي ريحـان البيرونـي:    
 ». هينعي

لخي، كان حكيماً شاعراً بالعربيـة والفارسـية،   ـ أبوالحسين شهيد بن الحسين الب  ٢
بل هو من أقدم الشعراء الفارسيين. وكأن ابن النديم لم يكن يعرف شهيداً البلخـي إذ  

ثـم يـأتي    )١(»رجل يعرف بشهيد بن الحسين البلخي ويكنّى أبا الحسن«يذكره بعنوان 
من استظهر هذا  ن لم نرإزيد البلخي، و بعبارة يفيد ظاهرها أن يكون شهيد تلميذ أبي

لشـهيد كتبـاً ولـه مـع الـرازي      ل نإالمعنى مـن كـالم ابـن النـديم. ويقـول ابـن النـديم        
 مناظرات.

التـي تعـرض فـي كتـب الفلسـفة      » اللـذة «ويرد شـهيد نظريـة الـرازي فـي مسـألة      
م سفار وغيرها، وكذلك نظريته المعروفـة فـي القـدماء الخمسـة. مـات شـهيد عـا       كاأل

 .)هـ  ٣٢٥(
ـ أبـو أحمـد حسـين بـن أبـي الحسـين إسـحاق بـن إبـراهيم بـن زيـد الكاتـب               ٣

ن المســلمين ومــن الحكمــاء يكــان مــن أفاضــل المتكلمــ». بــابن كرنيــب«المعــروف 
الطبيعيين (بمعنى العلم بحكمة الطبيعة، ال القول بأصالة الطبيعـة) علـى خـالف أخيـه     

عالء ابن أبي الحسين، إذ كانـا مـن أصـحاب    أبي الحسين ابن كرنيب وابن أخيه أبي ال
الرياضيات ال الطبيعيات، وقد ذكرهما ابن النديم في عداد الرياضيين أيضاً. كـان أبـو   
أحمد بن كرنيب متكلماً وفيلسوفاً وطبيباً، وكان يدرس الكالم والفلسفة ولـه تالمـذة   

». ه دانشـوران نامـ «في ذلك ويعد في كليهما من البارزين، كما جاء ذلـك فـي كتـاب    
                                                           

 .٤٣٠)  الفهرست:١(
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وعنـه   )١(»كان في منتهى الفضل والمعرفة بالعلوم الطبيعية القديمة«ويقول ابن النديم: 
وابـن أبـي أُصـيبعة فـي     » تـاريخ الحكمـاء  «أخذ هذا المعنى واللفظ ابـن القفطـي فـي    

يري ه فـي طبقـة أبـي بشـر متّـى وبعـد القـو       ورأينـا أن المسـعودي عـد   ». عيون األنباء«
ى قـد  أبـا بشـر متّـ    ن كـان يقـال إن  إوالمروزي. واليبعد أن يكون قد درس عندهم، و

درس عند ابن كرنيب. واليعلم تاريخ والدته ووفاته وال أساتيذه ومشـايخه وتالميـذه   
 بالضبط. ويحتمل أن يكون من الطبقة الثانية.

فلسـفية   والكتاب الذي ينسب إليه، كتاب في رد ثابـت بـن أبـي قـرة فـي مسـألة      
وهـي تعـرض   » لزوم أو عدم لزوم تخلّل سكون بين حركتين متضـادتين «معروفة هي 

عيـون  «البـن القفطـي و   » تـاريخ الحكمـاء  «حتى اآلن في كتب الفلسفة. وقد جاء في 
وهـو غلـط   »  متسـاويتين  ينحـركت »: «نامه دانشوران«البن أبي أصيبعة وتبعهما » نباءاأل

 ».حركتين متضادتين»: «الفهرست«البتة، والصحيح هو ما جاء في 

ـ أبو بشر متّى بن يونس (يونان) النصراني البغدادي المنطقي. يقول ابن النـديم    ٤
» ديرقني«أن » نامه دانشوران«وقد جاء في ». يديرقن«أهل منفي الفهرست: إنّه يوناني

وهـي  » مدرسـة مرمـارى  «أو » اسـكول مرمـارى  «ويطلق عليه أيضـاً  » ديرمرمارى«هي 
 نإزعامة المنطقيين انتهت في عصره إليه. ويقـول:   نإب بغداد. ويقول ابن النديم: قر

م القويري وأبي أحمد بن كرنيـب وآخـرين همـا (روفيـل)     ـد إبراهيـأبا بشر درس عن
و(بنيامين).وقد ذكرنا قبل هذا أن أبا بشر كان قد درس عنـد يحيـى المـروزي أيضـاً.     

بشـر متّـى االيسـاغوجي     درس أبـو «ة الفـارابي:  أبـي أُصـيبعة ضـمن ترجمـ    ويقول ابن
والقاطيغورياس (المقوالت)  الفهرست)السابق كما في(هوبنيامين(المنطق)عندنصراني

 ».عند روبيل والقياس عند أبي يحيى المروزي

                                                           
 .٣٨١)  الفهرست: ١(
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وكــان أبــو بشــر مترجمــاً وفيلســوفاً، والواقــع أنّــه كــان منطقيــاً ال فيلســوفاً حســب 
كتبــه فــي المنطــق وشــروحه علــى الكتــب المنطقيــة  المصــطلح اليــوم. ولكــن كانــت
 .)١(ألرسطو مدار التدريس والتعليم

كمـا عـن ابـن القفطـي. وكتـب ابـن أبـي        هــ )   ٣٣٠ـ   ٣٢٠(كان حياً حتى أعوام 
هــ)   ٣٠٨(مـن أنّـه مـات عـام     » نامه دانشوران«. فما في هـ) ٣٢٨(أُصيبعة أنّه مات عام 

 غلط من الناسخ.
 عـن التعريـف. وبحـق    يـ أبونصر محمد بن محمد بن طرخان الفارابي. هو غنـ   ٥

 كان من المنطقـة التركيـة،   )٢(»فيلسوف المسلمين من غير مدافع«و» المعلم الثاني«هو 
واليعلم هل هو تركي إيراني أو إيراني تركي؟ فهو كان يتكلّم باللغتين، ولكنـه كـان   
يعيش دائماً بالزّى التركي. كان رجالً قنوعاً متحرراً، وكان يعيش غالباً علـى ضـفاف   
األنهر و الجداول والحدائق والبساتين، وكان تالميـذه يصـلون إليـه ويدرسـون عنـده      

نّه هو الذي أضاف كثيراً إلـى  إكندي في المنطق. ويقال هناك. أكمل نقائص أفكار ال
فن التحليل واألنحاء التحليلية والتعليمية المنطقية التي لم تكن تترجم إلى ذلك اليوم، 

فادة من كلّ صنعة منها. إنّه مـن األفـراد   وهو الذي عين الصناعات الخمس وموارد اإل
دعى له أنّـه كـان يعـرف سـبعين     دت عظمتهم الى صنع شخصية خيالية حتى اأالذين 

سـتاذه يوحنّـا بـن حـيالن، فعنـده درس      اُستاذاً قديراً يذكر، نعم كـان  اُ لغة! وهو لم ير
المنطق. كتب المتأخرون عموماً  يقولون: إنه بدأ الدرس في بغداد عند أبي بشر متّـى  

والظاهر أن مصدر هذا هو  )٣(ثم رحل إلى حران فدرس عند يوحنّا بن حيالن المنطق
كالم ابن خلكان، فهو الذي صرح بهذا من دون أن يذكر مصدراً لـذلك. ويعلـم مـن    

الفـارابي كـان معاصـراً ألبـي بشـر بـل كانـت         صـيبعة أن اُكالم ابن القفطي وابن أبـي  
                                                           

 .٢٢٧: ٢، عيون األنباء ج  ٣٢٣، تاريخ الحكماء: ١٠٥، والتنبيه واإلشراف: ٣٨٢)  راجع الفهرست: ١(
 .٢٧٧)  تاريخ الحكماء البن القفطي: ٢(
 .١٩»: سه حكيم مسلمان«و ١٨٢»: لي در اسالمتاريخ علوم عق)  «٣(
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ان أبونصر معاصراً ألبـي بشـر متّـى    وك«شخصيته أكبر من أبي بشر، يقول ابن القفطي:
وكـالم ابـن أبـي أُصـيبعة أيضـاً      » أنّه كان دونه في السن وفوقه في العلم إّال بن يونس ا

من المستبعد أن يكون الفارابي بعد إدراكه لحوزة  ضف إلى ذلك أنأقريب من هذا. 
ا بـن  أبي بشر متّى في بغداد واالستفادة منه قـد ذهـب الـى حـران ليـدرس عنـد يوحنـ       

 يحيالن المنطق. وأما نفس الفارابي فقد ذكر يوحنا بن حيالن بعنوان: المعلـم. ويـدع  
الفارابي درس عند يوحنّا في بغداد. ابن القفطي أن 

، أي بعد ستّ سنين بعد ميالد الـرازي وقبـل عـام مـن     هـ) ٢٥٧(ولد الفارابي عام 
 ثمانين عاماً.وعاش اثنين وهـ)  ٣٢٩(وفاة الكندي. ومات الفارابي عام 

شـراق،  أنّه لم يخل بنفس الوقت عـن ذوق فـي اإل   إّال كان الفارابي من المشائين 
وكان رياضياً موسـيقاراً.  ». فصوص الحكم«شراقي هذا كتابه كما يحكي عن ذوقه اإل

ألفالطون. ولقد أنسـى مـن   » المدينة الفاضلة«وله آراء ونظريات سياسية خاصة بشأن 
  في الشهرة أرسطو ولُقّب بالمعلم الثاني.قبله من الفالسفة وتال

 

 الطبقة الرابعة
 ا نسـتفيد مــن المنقــوالت أن أنّــ إّال كثيـرين،    وال نعـرف مــن هـذه الطبقــة أفــراداً  

أنا لم نقف على معلومـات   إّال تالمذة الريب. وابن كرنيب كان لهم الفارابي و أبا بشر
 صحيحة عنهم. ومن هؤالء:

ي النصراني، كان يعاصر ابن النديم وكـان ابـن النـديم    المنطق ييحيى بن عد ـ  ١
معجباً بكثرة اشتغاله بالعلوم. وقد كتب كلّ مـن ابـن النـديم وابـن القفطـي وابـن أبـي        

بشر متّى. وقد ذكر ابن القفطي تالمذة الفارابي وأبيمنيحيى كان أُصيبعة باالتفاق أن
ئل من الفلسفة اُألولى، مما لـم يكـن   المنطق وفيها مسا وغيره كتباً كثيرة له أكثرها في

له ابن القفطي  اًابن النديم وتبعيشاهد قبل الفارابي وال سيما بين المسيحيين. وقدكتب
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 ٣٦٤أو  ٣٦٣(وابن أبي أُصيبعة: أن رئاسة المنطقيين في عهده انتهت إليـه. مـات سـنة    
 عاماً. ٨١، وله هـ)

خفاءها وعـدم  إة كانوا يحاولون ة سرييإخوان الصفا وخالّن الوفا، وهم جمع -٢
ثبتوا أنّهم فالسفة متدينون ملتزمون، وكان هـدفهم الجمـع بـين    أاإلجهار بها، ولكنهم 

ــدين و الفلســفة فــي ســبيل   ــشــكّلوا لــذلك جمع صــالح المجتمــع، وقــدإال ة ســرية ي
عضـاؤها. وقـد صـنّفوا إثنتـين     أكالحزب، كان لهـا شـرائط وآداب خاصّـة يلتـزم بهـا      

تبين آيديولوجيتهم و نظرتهم إلى الحياة والكون، وهي أثر إسـالمي   وخمسين رسالة
خالد ينبغي أن يعد دائرة لمعارف عصـرهم فـي مصـرهم بغـداد. والريـب أنّهـم        بحق

ثـروا فـيمن بعـدهم. وهـذا     أكانوا متأثرين بمن قبلهم وال سيما الفارابي وال شك أنّهـم  
 هنا.مما يحتاج إلى بحث طويل خارج عن حدود بحثنا 

حيــان  ســمائهم هــو مــا كشــف عنهــا معاصــرهم أبــوأوالــذي هــو ظــاهر لنــا مــن 
بـن هـارون    يالتوحيدي وهـم: أبوسـليمان محمـد بـن معشـر البسـتي وأبوالحسـن علـ        

 الزنجاني وأبو أحمد المهرجاني العوفي و زيد بن رفاعة.

فـراد آخـرين مـن قبيـل: ابـن مسـكويه الـرازي المتـوفّى         أوقد زاد بعضهم أسماء 
المتــرجم والفيلســوف، وأبوالوفــاء هـــ)  ٣٩٨(وعيســى بــن زرعــة المتــوفّى  )هـــ ٤٢١(

الء مـن أوائـل   ؤ.. وبعـض هـ  هــ)  ٣٨٧(اللبوزجاني الرياضي النابغة المعروف المتوفّى 
خوان الصفا فـي النصـف الثـاني مـن القـرن الرابـع       إالقرن الخامس، بينما انكشف أمر 

يـدي عـرض علـى وزيـر صمصـام الدولـة بـن        با حيان التوحأ نإبنشر رسائلهم، حيث 
خوان، وقال لـه: أنّـه عـرض هـذه     عقائد وسيرة اإلهـ)  ٣٧٣(عام  يعضد الدولة البويه

سليمان المنطقي السجستاني وهو أبدى رأيه بشأنهم. و علـى   أبيالرسائل على أُستاذه 
هذا يجب أن تكون هذه الرسـائل قـد نشـرت فـي حـدود النصـف الثـاني مـن القـرن          

وعلى هذا يجب أن نعدهم من الطبقة الرابعة أي من طبقـة تالمـذة الفـارابي،     ع...الراب
 ن لم يكن بأيدينا تاريخهم.إو
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خوان الصفا الذين جمعوا بين العقل والدين والفلسـفة والشـريعة ورأوا كـالً    إن إ
منهما مكمالً لآلخر، كانوا في سيرتهم في الفلسفة يميلـون إلـى الطريقـة الفيثاغوريـة     

 ×عـداد، وفـي الـدين كـانوا يميلـون إلـى علـي       نّهم كانوا يستندون كثيراً إلـى األ أل
 وشيعته.

 

 الطبقة الخامسة
أبوسليمان محمد بـن طـاهر بـن بهـرام السجسـتاني، المعـروف بـأبي سـليمان          -١

المنطقي، وعلى نقل ابن القفطي كان يدرس عند  يالمنطقي كان تلميذ يحيى بن عد
هر أن بدء دراسته كان عند أبي بشر ثم استمر فـي الدراسـة عنـد    أبي بشر أيضاً، والظا

 يحيى بن عدي.

حيان التوحيدي كان من الفضالء واُألدباء والكتّاب  أباىعسليمان تلميذ يدوألبي
متــاع والمؤانســة، والصــديق المعــروفين فــي اإلســالم، ولــه كتــب نفيســة بعنــاوين: اإل 

 في كتبه كثيراً ونقل كثيراً من إفاداته.والصداقة. وقد ذكر أُستاذه أبا سليمان 

صـبيعة مختصـراً،   با سليمان كلّ من ابن النـديم وابـن القفطـي وابـن أبـي اُ     أوذكر 
جمع بحث حول أبي سليمان هو بحـث  أمنهما، و ومؤكّد أن ابن القفطي أكثر تفصيالً

 .)١(»بيست مقاله«المرحوم محمد القزويني في الجزء الثاني من 

وكان بيت أبي سليمان موعـد الحكمـاء والفضـالء وكـان هـو رئيسـهم، وكانـت        
مسائل الفلسفة والعلوم ويستفيد  ـالتي هي فى الواقع نداوت فلسفيةـتطرح في مجالسه

منها الحاضرون المشتركون، وبتعبير أبي سليمان. كـان يقتـبس بعضـهم مـن بعـض أو      
 ».المقابسات«مجالس سماها  ١٠٦حيان في  جمعها أبو يتقابسون، و قد

                                                           
 .١٦٦ـ  ١٢٨: بيست مقاله: )  بالفارسية١(
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أن من المسلّم به أنّه كـان فـي النصـف     إّال وال يعلم تاريخ والدته ووفاته بالدقة، 
الثاني من القرن الرابع، شخصية ممتازة معروفة. ويحدس المرحوم القزويني أن تكون 

ويحتمـل أن يكـون   ) هــ  ٣٨٠(ووفاته في حدود عـام  هـ)  ٣٠٧(والدته في حدود عام 
 .)هـ  ٣٩٠(قد عاش إلى 

والحكماء والفضالء الذين كانوا يشتركون في محفل أبي سليمان كانوا غالباً من 
تالمـذة يحيــى بــن عــدي وتالمذتــه هــو مـن قبيــل أبــي محمــد العروضــي، أبــي بكــر   

 القومسي، وعيسى بن زرعة.
ذا أيضـاً، ولـم   أبوالحسن العامري النيسـابوري. وليسـت لنـا معلومـات عـن هـ       -٢
في الحموي أي من ابن النديم وابن القفطي وابن أُصيبعة، وإنّما ذكره ياقوت   يذكره

 دباء.معجم اُأل
الســعادة «للعــامري كتابــان أحــدهما فــي األخــالق باســم «وقــال بعــض الكتّــاب: 

وله كتاب آخر فـي الـدفاع عـن    » األمد الى األبد«واآلخر في الفلسفة باسم » واالسعاد
وكمـا كـان يميـل    » عالم بمناقب اإلسـالم اإل«م وتفوقه على ساير األديان باسم اإلسال

الى الفلسفة اليونانية كان يميل الى الفلسفة السياسية الساسانية، وكـان هـو تلميـذ أبـي     
 .)١(»زيد البلخي

ولكـن نحـن ال   وادعى بعضهم أنّه قد تبودلـت رسـائل بـين العـامري وابـن سـينا.       
 كان عمره حين وفاة العامري أحد عشر عاماً.  نحتمل ذلك، ألن ابن سينا

العامري كان تلميذ أبي زيد البلخي. وهذا أيضاً من المستبعد، فبعيد أن  نإوقيل: 
ومـات   )هــ  ٣٢٢(البلخـي مـات عـام     واسـطة، ألن  يكون العـامري تلميـذ البلخـي بـال    

 عاماً. ٥٩تكون الفاصلة بين اُألستاذ والتلميذ وعلى هذا  )هـ ٣٨١(العامري عام 
ـ أبو الخير حسن بن سوار، المعروف بابن الخمـار. حكـيم طبيـب متـرجم مـن        ٣

ن يكون فيلسوفاً أو مترجماً. كـان تلميـذ   أأنّه طبيب أكثر من  إّال السريانية إلى العربية، 
                                                           

 )  بالفارسية: سه حكيم مسلمان.١(
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. كـان نصـرانياً اسـلم    كثيرين  يحيى بن عدي المنطقي السابق الذكر، وقد ربى تالمذة
 ».نامه دانشوران«في أواخر عمره كما في كتاب 

نامـه  «عده معاصره ابن النديم من األذكياء الفطنين جداً. ويدعي صاحب كتـاب  
المرحـوم محمـد    يأنّه عمر طويالً ولكنه لم يصـرح بتـاريخ وفاتـه. ويـدع    » دانشوران

أن وفـاة  » ١٤١: ٢صـوان الحكمـة   « في المقالة بشأن» بيست مقاله«القزويني في كتابه 
 ). هـ ٤٠٨(أبي الخير كانت في سنة 

 علأبا قيل: إنابن سينا الـذي لـم يكـن يعتـد بمعاصـريه كـان يـذكر أبـا الخيـر           ي
 .)١(»ن يعد أبوالخير في عداد اآلخرين. رزقنا اهللا لقاءهأالينبغي «بالخير وأنّه قال فيه: 

مـره قسـماً مـن    أـ أبو عبداهللا الناتلي. هو الذي درس لديـه ابـن سـينا فـي بـادئ        ٤
فال شخصية له مسـتقلة. وكـان    إّال المنطق و الرياضيات، وإنّما اشتهر من هذا الطريق و

الناتلي طبيباً أيضاً. فقد عده ابن أبي أُصيبعة في ترجمة أحوال أبي الفـرج بـن الطيـب    
الناتلي كان تلميذ أبي  عاصرين ألبي الفرج. وقد ادعى بعضهم أنفي عداد األطباء الم

وهذا خطأ. فان ابن أبـي أُصـيبعة   )٢(الفرج بن الطيب، مستنداً إلى مقال ابن أبي أُصيبعة
أبي أُصـيبعة يعـد أبـا     أتى بالناتلي في عداد معاصري أبي الفرج ال تالميذه، بل إن ابن

الفرج من معاصري ابن سينا الذي هـو بـدوره تلميـذ النـاتلي، فكيـف بالنـاتلي يكـون        
 تلميذ أبي الفرج؟

 

 الطبقة السادسة
وهذه الطبقة يجب أن نلقبها بطبقة النوابغ، فليست أي طبقة من طبقات الفالسـفة  

 فيها أفراد أكبر وأكثر من هذه الطبقة السادسة.

                                                           
 .٨٤: ١)  بالفارسية: نامه دانشوران ١(
 .٢٠٤)  بالفارسية: تاريخ علوم عقلي در تمدن اسالمي: ٢(
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١- د بن يعقـوب مسـكويه الـرازي. كـان أصـله مـن أهـل         أبوعليأحمد بن محم
الري، وكان يعيش مدة مع أبي ريحان البيرونـي وابـن سـينا وأبـي الخيـر وأبـي سـهل        

 )هــ  ٤٢٠(المسيحي وأبي نصر العراقي في بالط خوارزمشاه. مات فـي إصـفهان عـام    
 .  )١(وال يعلم تاريخ والدته ويقال إنّه عمر طويالً

وقال  )٢(ونقل عن أبي حيان التوحيدي أن ابن مسكويه تتلمذ مدة لدى أبي الخير
معجـم  «وهـذا ينـافي مـا جـاء فـي       )٣(ابن مسكويه درس عند العامري أيضاً نإبعضهم 

أبـا الحسـن العـامري أقـام فـي الـري خمسـين عامـاً وكـأن بينـه وبـين ابـن              أن» دباءاُأل
 .)٤(مسكويه سداً فلم يذهب إليه

ابن سينا حضر مجلس ابن مسـكوية   ومن القصص المعروفة عن ابن مسكويه: أن
ضـع ابـن مسـكويه كتابـه فـي      و طرح إليه جوزة وقال: عـين مسـاحة هـذه الجـوزة. فو    

صالح أخالقـك أحـوج   إبين يدي ابن سينا وقال: أنت إلى » عراقطهارة األ«األخالق 
 مني الى تعيين مساحة هذه الجوزة!

قليالً واليعتد بهم، وقال في  إّال وكان أبوعلي ابن سينا اليعظّم أحداً من معاصريه 
 بها لم يفهم. هرحت عليه مسألة وكلما حاولت أن أعلمطابن مسكويه: 

ع. نّـه تشـي  إسلم، بل قال بعضهم أ وكان ابن مسكويه هو أو أبوه مجوسياً زردشتياً 
فـي التـاريخ،   » تجـارب اُألمـم  «و المسلّم به أنّه كانت له ميول شيعية. ومن أشهر كتبه 

 في األخالق.» عراقطهارة األ«في الفلسفة، و» صغرالفوز األ«و
روني الخوارزمي. كان من شخصيات الدرجـة  أبوريحان محمد بن أحمد البي -٢

اُألولى في الثقافة اإلسالمية. بل ادعى بعض المستشرقين أن ال نظيـر لـه فـي اإلسـالم.     
                                                           

 .٨٣: ١سية: نامه دانشوران )  بالفار١(
 .١٤٥: ٢)  بالفارسية: بيست مقاله: للقزويني ٢(
 .٢٧)  بالفارسية: سه حكيم مسلمان: ٣(
 .١٨٢)  بالفارسية: فالسفة إيراني: ٤(
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لّـف  أدويـة والتـاريخ واألديـان.    كان متخصصاً فـي الرياضـيات والنجـوم والهيئـة واأل    
، مـن قبيـل:   عجب بهـا العـالم والـى اليـوم    أسة ية النفيوصنّف عدداً من الكتب التحقيق

ومـات  هــ)   ٣٦٢(تحقيق ماللهند، اآلثار الباقية، القانون المسعودي، وغيرها. ولـد عـام   
ارزميــة (وهــي لغتــه األم) والفارســية والعربيــة و. كــان يــتكلّم بالخهـــ) ٤٤٢(فــي ســنة 

واليونانية والسريانية. ولكنه كان يكتب بالعربية ويراها أصلح اللغات للعلوم، وكان لـه  
حب إلـي مـن أن يثنـوا    أيشتموني بالعربية  ولع خاص، حتى أنّه كان يقول: لو بالعربية

 على بغيرها من اللغات.
لم تُعرف له مشيخة سـوى شـخص واحـد باسـم أبـي نصـر بـن علـي بـن عـراق،           
والظاهر أنّه هو أبونصر العراقي الذي كان ببالط خارزمشـاه السـلجوقي. وكـذلك لـم     

 يعرف له تالمذة أيضاً.

لغيـره، وإنّمـا كـان     عاش طويالً (قريب الثمـانين) وأوقـف عمـره للعلـم ال    عمر و
 يقف عن طلب العلم واالشتغال به في العام يومين فحسب.

 هــ وكـان أبـو    ٤٠٠ارزم فـي حـدود عـام    ووتالقى أبوريحان مع إبن سينا فـي خـ  
 ريحان أكبر من ابن سينا بسنين، وسأل ابن سينا عن ثماني عشـرة مسـألة مـن الفلسـفة    

ولكن  )١(خشن له في الكالمأوسيناشكاالً على أرسطو، وأجاب عليها ابنإبعضها كان 
عي أهل التحقيق أنسئلة طرحها البيروني بعد رجوع ابن سينا من خوارزم. هذه األ يد

الـى أسـئلة مـن ابـن سـينا يقـول       »  اآلثار الباقيـة «ريحان البيروني في كتاب  ويشير أبو
  ».الفتى الفاضل«...

كان البيروني قوي االعتقاد باُألصول اإلسالمية، يذكر عـن اإلسـالم فـي كتاباتـه     
واقعي، ويـذكر اآليـات القرآنيـة بالمناسـبة، وكـان مفارقـاً للشـعوبية        ها كأي مؤمنكلّ

                                                           
)  حققت القسم الفلسفي من هذه االسئله باإلضافة الى سائر األسئلة التي يحتمل كونها من البيروني وطبعت ١(

 .)المؤلف( –لهيات ونشرت باسم (بررسيهائي درباره أبوريحان بيروني) في منشورات كلية اإل
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شـيعياً  . ويحتمـل قويـاً أن يكـون    )١(وأفكارهم وقد أبدى استنكاره لهم في بعض كتبه
 في مذهبه.

٣- الحسين بن عبداهللا بن سينا، اعجوبة الدهر ونادرة العصـر. نحتـاج فـي     أبوعلي
التعرف عليه والتعريف به إلى كتاب ضخم. أملى بعـض أخبـار حياتـه إلـى الخامسـة      

، وأكمـل هـذه االمـالي    جرجـان والثالثين من عمره علـى بعـض تالميـذه بطلبـه، فـي      
لجوزجاني إلى آخر حياته. وباستطاعتنا أن نقف علـى حياتـه   تلميذه الشهير أبو عبيد ا

مـالي. كانـت حياتـه مضـطربة مليئـة بـالحوادث       العادية والعلمية والسياسية من هذه األ
 ولم تطل كثيراً، ومع ذلك فإنّه خلّف آثاراً علمية عجيبة، وهذا أمر عجيب.

نصّ هذا التقرير عـن  ابن أبي أُصيبعة وابن القفطي قد نقال  ومن العجيب أيضاً أن
حياة الشيخ الرئيس ولم يختلفا في ذلك، ولكنهما اختلفا في آخر جملـة تتعلـق بمـدة    

وعلـى نقـل ابـن القفطـي     عاماً  ٥٤عمره، بحيث يكون عمره على نقل ابن أبي أُصيبعة 
عاماً  ٦٣أن يكون عمر الشيخ قد بلغ الى » نامه دانشوران«. واحتمل صاحب كتاب ٥٨

 ئن.حسب بعض القرا
  شخصـية ابـن سـينا غطّـت علـى سـائر        والنقطة التي ينبغي اإللتفات إليهـا هـي أن

حكماء اإلسـالم مـن قبلـه، وجعلـتهم تحـت شـعاعها. وأصـبحت كتبـه مـدار البحـث           
 والتحقيق والشرح وكتابة الهوامش والحواشي عليها سواء في الطب أو الفلسفة.

ا مركـز الطـب والفلسـفة، ولـم     بغداد كانت قبل إبن سـين  والنقطة اُألخرى هي أن
يذهب إبن سينا إلى بغداد، بل كان أبـوه مـن بلـخ وأُمـه مـن بخـارا، وقضـى النصـف         
األول من عمره في تلك النواحي، ثم توجه بأسباب إلـى خراسـان وجرجـان وتوقـف     

قامته في إصفهان وهمدان، واألكثر فـي  إفي بعض المدن حتى طرح في العاقبة رحل 
العلمـي يجتـذب إليـه طـالّب العلـم والحكمـة مـن كـلّ حـدب           همدان. فكان صـيته 

وصوب، ولقد ربى تالمذة كثيرين. إن شخصية إبن سينا في حياته وذيوع كتبـه بعـده   
                                                           

راجع (بررسيهائي در باره أبو ريحان بيروني) (للمؤلّف)، و (نظر متفكران إسالمي در باره طبيعت) للدكتور )  ١(
 .حسين نصر
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وتواجــد العــدد األكثــر مــن   -وقــد أصــبحت محــور األبحــاث بــين أهــل الفضــل   -
فة المتخصصين في دراسة تلك الكتب في إيران، سبب فـي انتقـال مركـز ثقـل الفلسـ     

 والطب من بغداد إلى إيران.
أنّه فـي   إّال أبوالفرج ابن الطيب العراقي البغدادي (ظاهراً) الطبيب الفيلسوف،  -٤

علـى طبابتـه معاصـره ابـن سـينا وهـو        يالطب أقوى وأشهر منه في الفلسفة، بحيث يثن
يكن يعتد بأحـد مـن معاصـريه فـي     بن سينا لم ابل إن  )١(يعتد به في الحكمة والفلسفة

أن إبـن سـينا كـان    » تتمة صُوان الحكمـة «الفلسفة بصورة عامة و مطلقة. وقد جاء في 
ينبغي أن ترد تصانيفه علـى البـائع ويـرد ثمنهـا     «يقول بشأن كتب أبي الفرج الفلسفية: 

سـينا وأبـي ريحـان البيرونـي إلـى       حينما جر البحـث بـين ابـن   «وكتب يقول:  )٢(»أيضاً
وأما » الخشونة في الكالم والمكاتبات، وبلغ ذلك إلى أبي الفرج قال: كما تدين تدان

أمـا أنـا   «بن سينا في أبـي الفـرج البغـدادي يقـول:     اابن القفطي فإنّه بعد أن ينقل كالم 
 ».منها حيا علوم السابقين و ابدى ما خفىأأن أباالفرج  إّال وكلّ منصف فال نقول 

 كان أبوالفرج مسيحياً ومن تالميذ أبي الخير، وقد استفاد من دروسه جماعة.
 .)هـ  ٤٣٥(وقيل إنّه توفي في سنة هـ)  ٤٢٠(إلى عام حياً يقول: ابن القفطي: كان 

ـ أبوالفرج ابن هندو. كـان فـي الطـب والحكمـة تلميـذاً ألبـي الخيـر، بـل مـن            ٥
 أديباً شاعراً متكلماً.أفضل و أكبر تالمذته. وكان رجالً 

ــثم البصــري، الفيلســوف    يأبــوعل -٦ الحســن بــن الحســن (أوالحســين) بــن الهي
والطبيب و الفيزياوى والرياضي. له شهرة عالمية في الفيزيـاء والرياضـيات. وهـو مـن     

ومــات عــام هــ)   ٣٥٤(العوامـل المــؤثرة فـي تقــدم الرياضـيات فــي العــالم. ولـد عــام     
ه صنع هندسة لالستفادة من ماء النيل إنّ»: «تتمة صُوان الحكمة«وجاء في  )٣( )هـ٤٣٠(

                                                           
 .٢٣٥: ٢)  عيون األنباء ١(
 .٢٤)  تتمة صُوان الحكمة: ٢(
 .٢٩٣سية: تاريخ علوم در تمدن إسالمي: )  بالفار٣(
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حين هبوط الماء فيه، وذهب بـذلك إلـى الحـاكم بـاهللا الفـاطمي فلـم يقـع منـه موقـع          
 كان متشـرعاً عابـداً يعظـم   «وجاء فيه أيضاً » القبول بل غضب عليه، ففرمنه إلى دمشق

ثم يذكر إقباله على اهللا وتوجهه إليه حين موته. وقد قضى شـطراً مـن عمـره    » الشريعة
 .)١(في المغرب

له مؤلّفات كثيرة كأنـه اشـتغل   «ويقول المرحوم السيد حسن تقي زادة في كتابه: 
 . ويقول سارتون:»بها طول عمره

ثم أكبر علماء المسلمين في الفيزياء بل هو من أكبر أرباب هذا الفن إن ابن الهي«
تـأثيراً عظيمـاً فـي تقـدم     » علم المنـاظر «في طول التاريخ. وقد أثر كتابه المعروف في 

ن گالعلوم في الشرق والغرب، وقد استفاد منـه كـلّ مـن الفيلسـوف الكبيـر روجـرزبي      
وقـد قـام ابـن الهيـثم بتحقيقـات دقيقـة        وكوبلر مؤسس القوانين الحديثة لعلم النجوم.

وعالية في قوانين النور، والظاهر أنّـه هـو أول مـن قـام بتجربـة (الغرفـة المظلمـة) فـي         
ربـع درجـات، وحـاول أن يعـين     التجارب النورية. وهو الذي حلّ المعادالت ذات األ

 .)٢(»عمق كرة الهواء
ر ومع هذه الطبقة من الفالسفة ظهر أصحاب الرتبة اُألولـى مـن الرياضـيين الكبـا    

من قبيل أبي الوفاء البوزجاني النيسابوري وعبدالرحمن الصوفي الرازي، وأبـي سـهل   
 الكوهستاني الطبرستاني وغيرهم. ولكن ينبغي ترجمة هؤالء في فصل خاص.

 

 ة السابعةقالطب
هذه الطبقة فرقتان: فرقة تالمذة ابن سينا، وأُخرى ليست من تالمذته. أمـا الفرقـة   

 األولى:

                                                           
 .٢٩٣)   بالفارسية: تاريخ علوم در تمدن اسالمي: ١(
ي زاده. ونأسف أن لم يتم طبع هذا الكتاب بصورة مستقلة. للمرحوم تق» تاريخ علوم در اسالم«)  نقالً عن كتاب: ٢(

وإنما طبع في كراسات مسلسلة بعنوان (مقاالت وبررسيها) من العدد الثاني إلى الثامن. والمقاطع االنفة من العددين 
 .١٦٤السابع والثامن: 
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رسـطو  اُ الفقيه المعصومي. قال الشيخ الرئيس بشـأنه: هـو لـي مثـل     أبو عبداهللا -١
حسـب طلـب تلميـذه هـذا وباسـمه. وهـو       » رسالة العشق«فالطون. وقد كتب الشيخ أل

جوبة ابن سـينا، فلمـا كتـب أبـو ريحـان كلماتـه       أالذي توسط في أسئلة أبي ريحان و
لـك علـى تلميـذه هـذا،     أبى الشيخ أن يكتب إليـه جوابـاً وأحـال ذ    ،الخشنة إلى الشيخ

لو كنت اخترت في خطابـك مـع الحكـيم كلمـات غيـر      «فكتب إليه هذا يلومه يقول: 
الفقيه المعصومي كتـب كتابـاً فـي     ويدعي البيهقي أن )١(»هذه لكان أولى عقالً وعلماً

أصبح مورد عالقة الحكماء  »المفارقات وعدد العقول واألفالك و ترتيب المبدعات«
ولكنــه مفقــود اآلن. واليعلــم تــاريخ والدتــه و وفاتــه، ويحتمــل أن تكــون وفاتــه فــي 

 .)هـ  ٤٥٠()٢(حدود
سـلم. وهـو مـن    أـ أبو الحسن بهمنيار بن مرزبان اآلذربايجاني، كـان مجوسـياً ف    ٢

سئلته الكثيرة من شيخه واجوبة الشيخ لـه،  أينا، ومن عوامل شهرته أشهر تالمذة ابن س
جوبـة علـى أسـئلة بهمنيـار. والعامـل اآلخـر لشـهرة        أوأكثر كتاب المباحثـات للشـيخ   

الذي يـذكر كثيـراً فـي كتـب الفلسـفة، نقـل عنـه        » التحصيل«بهمنيار كتابه المعروف 
مواضـع عديـدة، وموضـوعين    مطالب متعددة فـي  » األسفار«صدر المتألّهين في كتابه 

أخيراً ضمن منشورات » التحصيل«وقد طبع كتابه ». البهجة والسعادة«عن كتابه اآلخر 
 .)هـ  ٤٥٨(كلية اإللهيات والمعارف اإلسالمية. بتحقيقي وتعليقي. مات بهمنيار عام 

ـ أبو عبيد عبدالواحد الجوزجاني، تلميذ ومالزم الشيخ الرئيس طـوال عشـرين     ٣
 وعشرين عاماً وهو الذي أكمل مذاكرات حياة الشيخ.أو خمسة 

وكان الشيخ اليهتم بحفظ آثاره، فكان يكتب رسائل مختصرة أو مطولة حسـب  
مختلف المناسبات ويعطيها الى من طلبها من دون أن يستنسـخ منهـا، ولعـلّ أكثـر مـا      

رياضيات من اهتمام أبي عبيد بذلك. وهو الذي أكمل قسم الآثار الشيخ يكونمنبقي
                                                           

 .٦٠)  تتمة صُوان الحكمة، المترجمة: ١(
 .٨)  مقدمة عبدالرحمن بدوي على تعليقات ابن سينا: ٢(
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ن حيـاة أبـي عبيـد علـى     ـع مـ ـنطل ولم )١(»دانشنامه عالئي«وكتاب » النجاة«من كتاب 
 أكثر من هذا.

وان تتمـة صُـ  «أبو منصـور حسـين بـن طـاهر بـن زيلـة اإلصـفهاني. جـاء فـي           - ٤
للشيخ الرئيس، وشـرح رسـالة حـي بـن يقظـان، وألّـف       » الشفاء«ختصر اأنّه » الحكمة

كتاباً في الموسـيقى، وكـان ممـن ال مثيـل لـه فـي عصـره فـي الموسـيقى. مـات عـام            
أي بعد اثنين و عشرين عاماً من وفاة أُستاذه. وهو ممـن سـأل الشـيخ أسـئلة      ) هـ٤٥٠(

سـئلة بهمنيـار   أهو مجموعـة  » المباحثات«كتاب  أصل نإ«أجاب عليها الشيخ، وقيل: 
 .)٢(»سئلة ابن زيلة وقليل من آخرينأوقليل من 

 وكان البن سينا تالمذة آخرون نكف عن ذكرهم.

 وأما اآلخرون من هذه الطبقة من غير تالمذة الشيخ:

ماً. وهو ممن اشترك في الرد علـى  ـ علي بن رضوان المصري، كان طبيباً وحكي١
نظرية محمد بن زكريا الرازي. وكـان رجـالً كريمـاً ولكنـه كـان كريـه المنظـر. ولـه         

بمـا جـاء فـي التـوراة واإلنجيـل والقواعـد       ’كتاب فـي إثبـات نبـوة خـاتم األنبيـاء     
. وال نعرف شـيئاً  هـ) ٤٥٣(مات عام ». نامه دانشوران«الفلسفية، على ما جاء في كتاب 

 ن أساتذته وتالمذته.ع

بن حسن بن عبدان بن سعدان بن بطالن البغدادي النصراني  ـ أبوالحسن مختار  ٢
المعروف بابن بطالن. هو تلميذ أبي الفرج بن الطيب النصراني اآلنـف الـذكر. وكـان    

ن يكـون فيلسـوفاً. وكـان    أن ـر مــأنّه طبيب أكث إّال ابن بطالن كأُستاذه طبيباً وفيلسوفاً 
بن رضوان اآلنف الذكر وكان يعيره بقبح منظره ويلقبه تمساح  يويعارض عل ينافس

                                                           
 )  رسالة السيد حسن األحمدي علون آبادي للسنة اُألولى لدورة الدكتوراه من كلية اإللهيات في طهران.١(
 )  أرسطو عند العرب: لعبد الرحمن بدوي.٢(
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وسافر إلى مصر والتقى به وفارقه متألماً منه. وسافر إلـى حلـب والقسـطنطنية.     )١(الجن
 .)هـ  ٤٤٤(عزب حتى مات سنة أوكان 

كما جاء فـي   -أنا نعلم أنّه  إّال  حواله،أنباري. لم نعرف شيئاً عن ـ أبوالحسن األ  ٣
كان فيلسـوفاً رياضـياً، وكـان رياضـياً أكثـر مـن أن يكـون         - )٢(»تتمة صُوان الحكمة«

ام درس الرياضيات لديه. فيلسوفاً، وأنالحكيم عمر الخي 

 

 الطبقة الثامنة
ونوا من تالمذة تالمذتـه  عم من أن يكأهذه الطبقة هم من طبقة تالمذة ابن سينا، 

 أو معاصرين لهم، وهم:

أبوالعباس فضل بن محمد اللوكري المروي، كان فيلسوفاً وأديبـاً، وقـد يعبـر     -١
ديب أبي العباس اللوكري، كان من تالمذة بهمنيار، له كتـاب معـروف باسـم    عنه باأل

ن مـورد عنايـة   ن كانت نسخه متوفرة، وكاإلم يطبع بعد و» بيان الحق بضمان الصدق«
الفالسفة بعده. و جاء ذكره في قسم اإللهيات من كتاب األسفار. عـرف بتربيـة طبقـة    

انتشرت الفلسفة على يديه فـي  »: «تتمة صُوان الحكمة«من التالميذ، وقال البيهقي في 
 ».خراسان

زهر في مقال له طُبع يقول اُألستاذ محمود محمد الخضري من أساتذة الجامع األ
الكتاب الذهبي للمهرجان األلفي البن «بغداد في سينا فيالذكرى األلفية البن بمناسبة

أنـي أظـن أنّـه تـوفي      إّال عمر أبوالعباس طويالً، ولم أجد تاريخ وفاتـه  »: «٥٥سينا ص 
 ».في أواخر القرن الخامس الهجري

                                                           
 .٢٤٠: ٢)  عيون األنباء ١(
 )  تتمة صُوان الحكمة.٢(
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ل ينق» ٨التعليقات البن سينا ص «واُألستاذ عبدالرحمن البدوي في مقدمة كتاب 
، أي أوائـل القـرن السـادس     )هــ  ٥١٧(عن بروكلمن أنّه ذكر وفاة اللوكري فـي عـام   

 الهجري. ويقول اُألستاذ البدوي: ال أدري من أين أخذه بروكلمن.
أبوالحسن سعيد بن هبة اهللا بن الحسين. يقول ابن أبـي أُصـيبعة: كـان ممتـازاً      - ٢

الفضــل كثيفــات وعبــدان فــي الطــب وفاضــالً فــي الحكمــة. كــان مــن تالمــذة أبــي  
وكـان ال يسـمح   )٢(وهما من تالمذة أبي الفرج ابـن الطبيـب السـابق الـذكر     )١(الكاتب

البركات  للمسيحيين واليهود أن يدخلوا في زمرة تالمذته ويحضروا درسه، وكان أبو
يحتال لالستفادة مـن درسـه   » المعتبر« ف بـاليهودي البغدادي صاحب الكتاب المعرو

الـى أبـي الحسـن سـنة كاملـة، فلمـا اطّلـع علـى ذلـك           يتبة الباب يصغعفيجلس عند 
 أبوالحسن بعد عام ترحم عليه وسمح له بالحضور.

مـن تـأليف   » التلخـيص النظـامي  «يقول ابن أبي أُصيبعة: قرأ أبو البركـات كتـاب   
 .)هـ  ٤٩٥(ي الطب أم الفسلفة. مات سعيد سنة الشيخ نفسه عنده. وال أدري هل هو ف

ـ حجة الحق أبوالفتح عمر بن إبراهيم الخيامي النيسابوري المعـروف بالخيـام.     ٣
أن  إّال الفيلسوف والرياضي الكبير ويحتمل أن يكون شاعراً أيضاً، وله شـهرة عالميـة،  

ت اللتـين همـا فضـله    بالفلسفة والرياضيا بالشعر المنسوب إليه ال ـمع األسف   ـشهرته  
قل قد صوره بصورة أكثره ليس منه على األالمنسوب إليه الذيهذا الشعر نإ. يالواقع

مختلفة عن صـورته الواقعيـة، صـورة إنسـان مشـكك فـارغ يغتـنم الفـرص للشـهوات          
 واليشعر بأية مسؤولية.

يـف  وأن ترجمة الشاعر اإلنجليزي فيتر جرالد لرباعيات الخيام (ومع تغييـر وتحر 
 كما يقول تقي زاده) بلغة فصيحة هي التي سببت هذه الشهرة الكاذبة.

                                                           
 .٢٥٩: ٢)  عيون األنباء ١(
 .٢٣٦: ٢)  عيون األنباء ٢(
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سـلوبه الفكـري الفلسـفي، إحـداهما     أثرت عن الخيام رسائل فلسفية توضّـح لنـا اُ  
في جواب سـؤال أبـي نصـر محمـد بـن عبـدالرحيم       » الكون والتكليف«رسالة بعنوان 

قة والغـرض منهـا وفلسـفة    النسوي قاضي نواحي فارس، كان قد سأله عن حكمة الخل
العبادات، وكان قد مدحه بأبيات من الشعر بالعربية لم يبـق منهـا سـوى هـذه األبيـات      

 تعريبها): وهذااألربعة، (

 يــــالسالم على العالمة الخيم يرـــفاق   إن كنت ترعين يا ريح الصبا ذممي 

 كمـــجدوى من الح يخضوع من يجتد       ة ــراب األرض خاضعــلديه ت يبوس

 مــــــم الرمـــعظات األــــاة رفـــماء الحي       ه ـــسحائب يذي تسقـــفهو الحكيم ال     

  مِ ــــن أن يقال: لــــه عــــبراهين ـــيتغن  بما يأتي  عن حكمة الكون والتكليف     
جابة حكيم على مباني شيخه ابـن سـينا (أو شـيخ     إوقد أجاب الخيام على هذا السؤال 

حاطـة الخيـام   إ) وكلّ من يحيط علماً بالمباني الفلسفية البن سينا يعـرف مـدى   شيخه
» سـر التضـاد فـي العـالم    «وأجـاب أيضـاً علـى    » المعلـم «بها. و يـذكره الخيـام بعنـوان    

لقـد حقَّقـت أنـا وشـيخي ابـن سـينا وقـد        «كفيلسوف قطعي ويقول: » مسألة الشرور«و
أنهـا   إّال هذا اآلخرون على ضعف نفوسـنا،   اقتنعنا بوجهة النظر هذه تماماً، وقد يحمل

 ».بنظرنا مقنعة تماماً

وقد طبعت هذه الرسالة مع رسائل أُخرى في روسية، وطبعت قبل ذلك في مصر 
الناشـر المصـري    أن يوقد ادعى الناشـر الروسـ  ». جامع البدايع«ضمن مجموعة باسم 

رسـالة الكـون    ةلـ رسـالة مسـتقلة فـي حـين هـي تكم     » التضـاد «أخطأ إذ جعـل رسـالة   
 والتكليف وجزء منها.

وما يبديه الخيام في هذه الرسالة بصورة جزمية هو ضد مضمون ما نُسب إليه من 
األبيات التي تبدي التحير والتردد في فلسفة الكون والتكليف. ولهذا فقـد نفـى بعـض    

ض الـبع  ىالمحقّقين اإليـرانيين واألوروبيـين صـحة نسـبة هـذه األبيـات إليـه. وقـد رأ        
هناك شخصين معاصرين أو متقـاربين، أحـدهما شـاعر     ّباالستناد إلى بعض القرائن أن
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واآلخر حكيم فيلسوف، كان الشاعر يلقب بالخيام، وكان الحكـيم والرياضـي يلقـب    
 الخيام والحكيم الرياضي عمر الخيامي. يالشاعر هو عل أن )١(بالخيامي. ورأى البعض

عاه البعض أنما اد إذ  )٢(الخيامي هو اللفظ العربـي للخيـام النيسـابوري    وال يصح
فتح عمـر إبـراهيم   هكذا يقول أبـوال «يقول هو في مقدمة رسالته الفارسية في الوجود: 

 .)٣(»الخيامي
ولعلّ من المسلّم به أنّه كان يمازح ويزاحم المتعبـدين القشـريين بكلماتـه تلـك،     

يمانـه واعتقـاده   إوهذا األمر هو الذي أحـدث لـه هـذه الضـجة والزحمـة، مـع كمـال        
نوروزنامه المنسوب إليه. شـأنه فـي    بمباني الدين كما يظهر ذلك من جميع كتبه حتى

 ذلك شأن أكثر العلماء مثله.
أنّه كان في خُلقه ضيق،  إّال كتب البيهقي بشأنه أنّه كان يتلوتلو ابن سينا في العلم 

و لــه ضــنّة فــي التعلــيم والتصــنيف...دخل يومــاً إلــى حضــرة شــهاب اإلســالم الــوزير 
أبوالحســين الغزالــي، فتبــاحثوا حــول عبــدالرزاق بــن الفقيــه وكــان لديــه إمــام القــراء 

اختالف القراء في آية، فلما حضر اإلمام (الخيام) قـال شـهاب اإلسـالم: علـى الخبيـر      
 سقطنا...فبين الخيام وجوه اختالف القراء وذكر لكلّ وجه علة وسبباً. فقال اإلمام أبـو 

 .)٤(الفخر: كثر اهللا مثلك في العلماء
، والمقطـوع   )هــ  ٥٢٦أو  ٥١٧(تاريخ وفاته عـام   نإال يعلم تاريخ والدته، وقيل 

ولكنه بعيد أن يكـون قـد أدرك دروس ابـن     )٥(أنّه عاش طويالً يقرب من تسعين عاماً
سينا بالمعلم فانما هو بلحاظ أنّه من تالمذة مدرسته  سينا، فلو كان يعبر الخيام عن ابن

 ال نفسه، والظاهر أنّه كان قد درس على تالمذة الشيخ.

                                                           
 .٦لعدد: وهر) السنة اُألولى. اگ)  راجع البحث التحقيقي للسيد محمد محيط الطباطبائي في مجلة (١(
)٢ ٤٠٨صغر الحلبي في كتابه: فالسفه إيراني: أ)  علي. 
 )  مجموعة رسائل الخيام الطبعة الروسية.٣(
 .٧٢ـ  ٧١)  ترجمة تتمة صُوان الحكمة: ٤(
 .٢٤٢بالفارسية. العددان: الخامس والسادس: » مقاالت وبررسيها)  «٥(
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ن كـان  إأبوحامد محمد بن محمد بن محمد بن أحمـد، الغزالـي الطوسـي. و    -٤
ليس صحيحاً. فهو اليعد نفسه فيلسـوفاً   -بالمعنى المصطلح  -عده في عداد الفالسفة 

الفلسفة و الفالسفة وال سيما ابن سينا، ولم يدرس الفلسفة علـى شـيخ بـل     بل يخالف
وبعـده  » مقاصـد الفالسـفة  «تفرغ لمطالعة الفلسفة ثالث سنين ثم كتب كتابـه الشـهير   

 الذي هو من الكتب المهمة في العهد اإلسالمي.» تهافت الفالسفة«كتابه اآلخر 
أنّه ما كـان أحـدهم    إّال إلسالمي كان الذين يضادون الفلسفة كثيرين في العالم ا

يظهر بعده بقليل علماء فالسفة كالسهروردي بمكانة الغزالي،ولو لممن القدرة العلمية
والخواجة نصير الدين الطوسي لكان الغزالي يلـف الفلسـفة بسـتار اإلهمـال والنسـيان      

 .)١(والضياع
أن نظرياته السلبية والموجبة أحياناً كان لها دور كبير في تطور الفلسفة  بماولكن

 لذلك ذكرناه في عداد الفالسفة.
المعـدودة التـي    وهو من جملة الكتب» إحياء علوم الدين«أشهر كتاب له كتاب 

 أثرت في المسلمين.
 وله تاريخ معروف. )هـ ٥٠٥(وتوفي في هـ)  ٤٥٠(ولد الغزالي عام 

وينبغي أن يذكر في هذه الطبقة محمد الشهرستاني وأبوحاتم مظفـر االسـفرازي   
أن األول متكلم أكثر من أن يكـون فيلسـوفاً والثـاني     إّال و ميمون بن نجيب الواسطي. 

 ان أكثر من أن يكونا فيلسوفين.والثالث رياضي
 

 الطبقة التاسعة
يالقي، تلميذ أبي العباس اللوكري وعمر الخيام. كـان  شرف الدين محمد اإل -١

، وقـد عـده بعضـهم     )٢()هــ  ٥٣٦(فيلسوفاً طبيباً، قيل إنّه قتل في حرب قطوان في سنة 
                                                           

ستاذ جالل همائي وكتاب (فرار از مدرسه) لالُ )  لالطّالع على فكرة وتاريخ الغزالي راجع كتاب (غزالي نامه)١(
 للدكتور عبدالحسين زرين كوب أُستاذ جامعة طهران.

ة ناقصة هنا، وهي ناقصة الترجمة الفارسيوالعربي لصوان الحكمة.  )  كراسة اُألستاذ أحمدي نقالً عن النص٢ّ(
 بصورة عامه، بل هي تلخيص وليست ترجمة كاملة.
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نيار وبالنظر إلى تاريخ وفاتهما يتضح فساد هذه النظرية. وهو أُستاذ القاضي متلميذ به
مــات ». البصــائر النصــيرية«زيــن الــدين عمــر بــن ســهالن الســاوجي صــاحب كتــاب 

 . )هـ ٥٣٦(يالقي عام اإل

سـلم،  أ) ملكا البغدادي. كـان يهوديـاً ف  ىأبو البركات هبة اهللا بن علي (أو يعل - ٢
سالمه،وقد ذكرنا تتلمذه على هبة اهللا بن سعيد في كتابه المعروف إفي سبباختلفواو
وحقاً إنّه من الكتب المعتبرة في الفلسفة. كان أبو البركات فيلسوفاً صـاحب  » المعتبر«

لمتألهين يعتنون بكتابه. كان مخالفاً في فلسفته مع مدرسة ابن ا نظر، وكان أمثال صدر
سينا. تصل سلسلة أساتيذه الى الفارابي مباشرة، إذ هو تلميـذ سـعيد بـن هبـة اهللا وهـو      
تلميذ أبي الفضل كثيفات وعبدان الكاتب وهما تلميذا أبـي الفـرج ابـن الطيـب وهـو      

المنطقي وهـو تلميـذ أبـي     يعدتلميذ أبي الخير حسن بن سوار وهو تلميذ يحيى بن 
 نصر الفارابي. أكثر آحاد سلسلة أساتيذه غير مسلمين.

أبا البركات البغدادي يرد ابـن سـينا قـال: إنّـه ال      قيل: قيل للحكيم عمرالخيام: إن
 .)١(يردهأن يفهم ما يقول ابن سينا فضالً عن 

شـاعة الشـهيرة بشـأن احـراق     صـاحب اإل  ـ   كان شيخ والد عبداللطيف البغدادي
وابن الفضالن وابن الدهان المنجم ومهـذب   ـالمسلمين الفاتحين لمكتبة اإلسكندرية 

 .)٢(الدين النقاش وقد عمي في آخر عمره فكان يملي على تالمذته هؤالء

ارزم وه من أهل خماُبن طاهر الطبسي المروزي تلميذ اللوكري، كانت ـ محمد  ٣
 .)٣()هـ٥٣٩(وأبوه من حكام بعض أقسام مرو. مات في سرخس بعد مرض الفالج عام 

                                                           
 .١١١ـ  ١١٠بي من تتمة صُوان الحكمة: نقالً عن النص العر» تاريخ علوم عقلي در اسالم«)  بالفارسية: ١(
 .٢٩٩ـ  ٢٩٨: ٢ألنباء )  عيون ا٢(
 )  كراسة اُألستاذ األحمدي نقالً عن النص العربي من تتمة صُوان الحكمة.٣(



 وإيران عطاء وامتنان اإلسالم                            ٤٩٦ -    

يـدينا  أبن غيالن، كان من تالمذة اللوكري، ليس ب الغيالني عمرـ أفضل الدين   ٤
أن من العلـوم أنّـه كـان مـن تالمـذة اللـوكري وهـو شـيخ صـدر           إّال ترجمة صحيحة. 

الدين السرخسي، وفقاً لما نقله محمود محمد الخضيري. وقد ذكره اإلمام فخرالـدين  
أفكـاره كـان    نإ. قيـل  )١(في كتاب (المحصل) وترحم عليـه  ٦٠٦الرازي المتوفّى في 

مشـتغالً   هــ)  ٥٢٣( تخالف أفكار ابن سينا.كتب رسالة في حدوث العـالم وكـان عـام   
 بالتحصيل في المدرسة النظامية في مرو.

بكر محمد بن يحيى بن الصائغ األندلسي المعروف بابن باجـة، كـان مـن     أبو -٥
» الـنفس «خيراً رسـالة فـي   أكثيرة في الفلسفة. وقد طبعت   فة. ألف كتباًاعاظم الفالس

اكســتان بالــدكتور محمــد صــغير حســن معصــومي أُســتاذ جامعــة داكــا (فــي    يبســع
 .)٢(. كان شيخ ابن رشد الفيلسوف األندلسي المعروفهـ) ٥٣٣(مات عام ». الشرقية
أنّـه كـان شـاعراً     إّال ندلسي، كان شاعراً حكيمـاً طبيبـاً،   ـ أبو الحكم المغربي األ  ٦

أكثر من الفلسفة والطب، وكان هازالً أكثـر مـن الجـد، كـان عربيـاً باهليـاً انتقـل مـن         
كان شيخ ابـن   )هـ ٥٤٩(شام ومات عام الالمغرب إلى الشرق فعاش في حدود مصر و

 الصالح وهو شيخ أُستاذ شهاب الدين السهروردي.
 

 العاشرةة قالطب
ـ صدرالدين أبوعلي محمد بن علي بن الحارثان السرخسي، كان تلميذ أفضل   ١

الدين الغيالني وأُستاذ فريد الدين داماد، وشيخ أُسـتاذ الخاجـة نصـيرالدين الطوسـي.     
كثير اطالع عنه، ذكره مختصراً في تتمة صُوان الحكمة. وقد نقل محمـود   ليس لدينا 

كثيـرة فـي    أنّـه كـان قـد ألـف كتبـاً      » خريـدة القصـر  « محمد الخضيري عن صـاحب 
الفلسفة والمساحة والحساب، وكان مقيماً مدة في بغداد والقاه أبومنصـور الجـواليقي   

                                                           
 .٥٦)  المهرجان األلفي لذكرى ابن سينا: ١(
 . ١٠٢: ٢)  عيون األنباء ٢(
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لعلّـه كـان   هــ)   ٥٤٥(ورجع من بغداد الى سرخس. وتوفي في عام هـ)  ٥٣٩(المتوفى 
 .)١(شاباً

ـ أبو بكـر محمـد بـن عبـدالملك بـن طفيـل األندلسـي، مـن حكمـاء األنـدلس             ٢
حـى  «المعروفين كان تلميذ ابن الصائغ حسب الظاهر، أكثر شهرته بكتابـه المعـروف   

كتاب ابـن طفيـل    أن إّال قتبسه من رسالة (حى بن يقظان) البن سينا إالذي » بن يقظان
م بـديع الزمـان فـروزان فـر وطبعـه ونشـره       شمل. ترجم هذا الكتاب المرحـو أأكمل و

 .)هـ  ٥٨١(اه ترجمة ونشر كتاب) عمر طويالً ومات عام گ(بن
القاضـي أبوالوليـد محمـد بـن أحمـد بـن محمـد بـن رشـد األندلسـي، كـان             - ٣

فيلسوفاً و طبيباً وفقيهاً، ولـه كتـب متعـددة فـي جميـع هـذه الفـروع المختلفـة. كتابـه          
رسـطو، وهـو مطبوع.وكتابـه    الُ» الطبيعـة  بعـد  ما«ى كتاب المعروف هو شرح كتبه عل

مطبـوع أيضـاً. وقـد طبعـت مجموعـة رسـائله       » بدايـة المجتهـد  «الفقهي المعروف هو 
يون بمقام في الفلسفة فـي حـد ابـن سـينا، بينمـا ال      بورالفلسفية في بمبي. يعترف له االُ

رد فيـه  » تهافـت التهافـت  «قيمة آلرائه بين الفالسفة المسلمين. أحد كتبه المعروفة هو 
رسـطو كثيـراً وهـو    قيمـة لـه. يتعصـب الُ    على تهافت الفالسفة للغزالي، وهو كتاب ال

رسطو كثيراً بل يدلي بآرائه أمـام آراء ابـن   نا الذي اليتعصب  الُيلذلك يخالف ابن س
الـذي كـان يعـارض     -رنسـت رونـان   إسينا. وقد عمل الفيلسوف الفرنسي المعـروف  

عماالً كثيرة بصدد التعريـف بـابن رشـد.    ـ أسد آبادي  د جمال الدين األالمرحوم السي
 .) هـ ٥٩٥(مات ابن رشد عام 

أنـا نعلـم أنّـه كـان      إّال يدينا عنه معلومات كثيرة، أمجدالدين الجيلي، ليست ب - ٤
٢(من جملة الذين درسوا عنده هـو اإلمـام فخرالـدين الـرازي     يدرس في مراغة، وأن( 

كـان   )٣(سـهروردي فـي مراغـة أول أمـره    الوكذلك درس لديه الشـيخ شـهاب الـدين    
                                                           

 .٥٧)  الكتاب الذهبي للمهرجان األلفي لذكرى ابن سينا: ١(
 .٣٤: ٣ء )  عيون األنبا٢(
 . ٢٦٩: ٧)  معجم األدباء ج ٣(
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ضـمن  » معجـم اُألدبـاء  «حكيماً متكلماً و فقيهـاً أُصـولياً. يصـفه يـاقوت الحمـوي فـي       
 .)١(صولي المتكلمترجمة الشيخ السهروردي بالفقيه واُأل

القاضي زين الدين عمر بن سهالن الساوجي المعروف بابن سهالن. ولد في  - ٥
صُـوان  «ساوة، وكان يعيش في نيسابور عن طريق استنساخ الكتـب للنـاس، عبـر عنـه     

كـان تلميـذ شـرف الـدين     ». نظّـم الحكمـة والشـريعة فـي عقـد واحـد      «أنّـه  » الحكمة
. كتابـه  )٣(البـن سـينا  » الطيـر «قيل إنّه كتب شرحاً على رسالة  )٢(يالقي اآلنف الذكراإل

الذي طبع قسم المنطق منـه فـي مصـر وهـو مـن أحسـن       » ريةيالبصائر النص«المعروف 
فـي حريـق كمـا جـاء فـي      » البصـائر «تبه ماعـدا كتابـه   كتب المنطق. احترقت جميع ك

ولئك النفر الذين يتمتعون بذكر نابض فـي  اُابن سهالن من  نإ». صوان الحكمة ةتتم«
 واليعلم تاريخ وفاته. )٤(فيها هالفلسفة اإلسالمية، فقد ذكر آراء

د بن محمد السري المعروف بابن الصـالح، قيـل:   ـ أبو الفتوح نجم الدين أحم  ٦
أصله من همدان (المدينة اإليرانية) وقيل: بل هو عراقـي مـن أهـل سميسـاط (فـي       نإ

حدود حلوان قرب الفرات) هاجر الى بغداد ودرس لدى أبي الحكم المغربي السـابق  
وال يعـرف لـه تـاريخ     )٥(أبي قبل عام من وفاة شيخههـ)  ٥٤٨(الذكر، وتوفي في سنة 

من الطبقة التاسـعة. كـان شـيخه أبـو الحكـم المغربـي يعتـرف         ن يعدأوالدة. ويمكن 
 .)٦(بفضله عليه. قيل إنّه شرح الشفا البن سينا والفوز األصغر البن مسكويه

يني) كان يعـد وحيـد زمانـه    محمد بن عبدالسالم األنصاري الماردي (المارد -٧
ولد في فلسطين أو القدس منه بالذات وآبـاؤه   )٧(أوحدياً مةعال  في علوم الحكمة بل 

                                                           
 . ٢٦٩: ٧)  معجم األدباء ١(
 .١٢٧تاذ أحمدي نقالً عن النص العربي لتتمة صوان الحكمة: )  رسالة اُألس٢(
 .٢٢٩)  تاريخ علوم عقلي در إسالم. بالفارسية: ٣(
 مبحث الجواهر واألعراض. - )  راجع: األسفار ٤(
 .٢٦٠ـ  ٢٥١: ١نشوران )  نامه دا٥(
 .٦٨: ٨)  ريحانة األدب ٦(
 .٣٢٨: ٢)  عيون األنباء ٧(
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جده األعلى كان من األنصار. كـان شـيخه فـي الفلسـفة      كانوا يعيشون بها والظاهر أن
ودرس لديـه   )١(ة البـن سـينا  ابن الصالح اآلنف الذكر، شرح القصيدة العينية المعروفـ 

كان متعبداً متشـرعاً للغايـة. مـات     )٢(الشيخ شهاب الدين السهروردي شيئاً من الفلسفة
 .)٣() هـ ٥٩٤(بروح دينية بل روحانية خاصة عن عمر يناهز الثمانين عاماً سنة 

 

 الطبقة الحادیة عشرة
مـام فخرالـدين   بـن الحسـين الـرازي المعـروف باإل     ـ فخرالدين محمد بن عمر  ١

الرازي، كان فقيهاً متكلماً فيلسوفاً مفسراً خطيباً طبيباً كان ذا ذهنية وقّادة، قليل النظيـر  
فلسـفي مـع   سلوب تفكيـره كالمـي أكثـر منـه     في تبحره في مختلف الفنون والعلوم. اُ

علمه بالفلسفة وتأليفه الكتب القيمة فيها، بل له حمالت على الفالسفة وتشكيك حتى 
في مسلّمات المسائل الفلسفية. كان حسن السليقة في تنظيم وتبويب وتقرير المسائل. 

». المباحث المشرقية«أفاد منه المولى صدر الدين الشيرازي كثيراً. أهم كتبه الفلسفية 
في تفسير القرآن الكريم الذي فتح له مقاماً الئقاً » مفاتيح الغيب«بكتابه وأكثر شهرته 

الـدين الجيلـي    بين كتب التفسير. النعرف لـه شـيخاً فـي الفلسـفة سـوى الشـيخ مجـد       
دراسـة. لـه تالمـذة     اآلنف الذكر، ولعلّـه اطّلـع علـى أكثـر مسـائل الفلسـفة مطالعـة ال       

قطـب الـدين المصـري وزيـن الـدين      برزهم شمس الدين الخسروشـاهي و  أكثيرون. 
 الكشّي وشمس الدين الخوئي وشهاب الدين النيسابوري.

 .)٤()هـ ٦٠٦(ومات عام هـ)  ٥٣٤(ولد الفخر الرازي في سنة 
ني المعروف بن حبش بن ميرك السهروردي الزنجايحيىالشيخ شهاب الدين -٢

االتجاه  نإعاجيب زمانه. له ذهنية وقّادة مبتكرة، أشراق، الريب أنّه كان من بشيخ اإل
                                                           

 .٣٢٧: ٢)  عيون األنباء ١(
 .٢٩٠)  تاريخ الحكماء البن القفطي، ص:٢(
 .٣٢٨: ٢اء )  عيون األنب٣(
 .٢٩٣ـ  ٢٩١، تاريخ الحكماء البن القفطي: ٤٥ـ  ٣٤: ٣) عيون األنباء ٤(
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هـذا   أن إّال شراق في الفلسفة كان موجوداً قبله حتى لدى الفـارابي وابـن سـينا    إلى اإل
س مدرسة اإلشراق وأبـان طرقهـا فـي كثيـر مـن المسـائل       الرجل العظيم هو الذي أس

التـي   ـتقريبـاً     ـ ن جميع المسائل الفلسفيةإبينها وبين مدرسة المشائين. ووضح الفرق 
تعرف اليوم بعنوان أنها من نظريات اإلشراقيين في قبال المشـائين التـي يظـن الـبعض     

فالطـون وأرسـطو، إنّهـا مـن نتـائج أفكـار السـهروردي        أأنها من مسائل الخالف بـين  
تلمذ لدى مجد الدين ت ،ما المسلمين منهم سينفسه، جاء يقابل بها أفكار المشائين وال

الــدين  ظــاهراً) وفخــرـ الجيلــي فــي (مراغــة) وظهيــر الــدين القــاري (فــي إصــفهان    
    مثلـه فـي الـذهن     المارديني (في العراق) والزمه مدة. وكـان المـارديني يقـول: لـم أر

. وقيـل أنّـه درس (البصـائر النصـيرية)     )١(والذكاء وحدة النظر وأخاف عليه مـن ذلـك  
 البن سهالن لدى ظهير الدين القاري.

إن السهروردي كان نابغاً في سائر العلوم أيضاً ومنها فى الفقه، رحـل الـى حلـب    
والشام وشارك في دروس الفقه فـي المدرسـة الحالويـة بحلـب لـدى الشـيخ افتخـار        

به صيته من الملك الظاهر ابن صـالح  قرالدين، فبان تفوقه وأصبح مقرباً لدى شيخه، و
الدين األيوبي، وكان يناظر لديـه الفقهـاء والمتكلمـين فيغلـب علـيهم، فحسـده نـاس        

ولـه سـتّة    )هـ ٥٨٧(أو  )هـ ٥٨٦(وسعوا فيه إلى صالح الدين فأمر ابنه بقتله، فقتله عام 
 .)٣(أو ثمانية وثالثون عاماً )٢(وثالثون

قالوا إنّه كان معاصراً بل ترباً لفخر الدين الرازي بـل مشـتركاً معـه فـي كثيـر مـن       
دروسه، ولما أُعطي الفخر الرازي بعد موته نسخة من كتابه (التلويحات) قبله وأسـبل  

 .)٤(دمعه لذكرى أيام مشاركته إياه في دروسه
                                                           

 .٢٦٩: ٧دباء )  معجم اُأل١(
 .٣١٦: ٥)  وفيات األعيان ٢(
 .٢٧٤: ٣نباء )  عيون اُأل٣(
 .٧٦)  بالفارسية: سه حكيم مسلمان: ٤(
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لم يكن السهروردي يمانع أو يتحفظ من منـاظرة الفقهـاء والمتكلمـين بـل كـان      
حتى في أسرار الحكمة ال يعمل بما أوصـى بـه ابـن سـينا فـي آخـر (اإلشـارات) مـن         

ظهارها للجميع، ولعلّ ذلك لشبابه. ومن هنا كان الواعـون يظنـون أنّـه    إالتحفظ وعدم 
خه فخرالدين المارديني قال: وقع ما كنـت أخافـه   سيالقي حتفه. و لما بلغ نعيه الى شي

 علم شهاب الدين أكثر من عقله! نإعليه. ولهذا كان يقال فيه: 
أفضل الدين المرقي الكاشاني المعروف بلقب (بابا أفضل). له شخصية بارزة  ـ ٣

ولكنه ليس بايدينا تـاريخ واضـح عنـه، لـه كتـب كثيـرة بالفارسـية والعربيـة طبـع لهـا           
 قيل إنّه كان خال الخواجة نصير الدين الطوسي، ولكنه بعيد جداً. )١(فهرس

بابـا أفضـل،   « -مـن منشـورات فـرانكلين     -جاء في (دائـرة المعـارف) الفارسـية    
الشاعر والعـارف اإليرانـي. قيـل إنّـه     شهرته أفضل الدين، محمد بن حسين الكاشاني، 

بعـد عـام    يفي قرية (مرق) مـن قـرى كاشـان وتـوفّ    هـ)  ٥٩٢أو  ٥٨٢(ولد في حدود 
، وقيل في أوائل القرن السـابع. كـان مـن أصـحاب نصـير الـدين       ) هـ ٦٦٤هـ أو  ٦٥٤(

وفاتـه كانـت عـام     أن )٢(وجاء فـي (لغـت نامـه) وهكـذا فـي (غزالـى نامـه)       » المقربين
 .)هـ  ٦٦٧(وقيل بل كانت في سنة هـ)  ٦٠٦(وقيل بل كانت عام  )هـ٧٠٧(

وقد نقل اُألستاذ محمـود الخضـيري فـي مقـال لـه فـي كتـاب (دعـوة التقريـب)          
عـن نسـخة مخطوطـة مـن كتـاب      » أفضل الـدين الكاشـاني فيلسـوف مغمـور    «بعنوان 

وفـاة   انيا: أنبسـ أمن مكتبة اسـكوريال  » ين والملّيينانينمختصر في ذكر الحكماء اليو«
 .)٣() هـ ٦١٠(بابا أفضل كانت في سنة 

شـارات)  إوقد استدلّ في كتاب (فالسـفه إيرانـي) بتـرحم الخواجـه فـي (شـرح       
تأليف (شرح اإلشارات) كان  حيث أن» رحمه اهللا«الشيخ الرئيس ابن سينا عليه بقوله 
                                                           

 للدكتور يحيى مهدوي ومجتبى مينوي.» فهرست مصنفات أفضل الدين الكاشاني«)  بالفارسية ١(
 .٢ط ١٠٦: )  بالفارسية: غزالي نامه٢(
 .١٨٥)  دعوة التقريب: ٣(
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 )هــ  ٦٦٧(وفاة أفضل الدين كانـت قبـل    على أن )١()هـ ٦٤٤الى  ٦٢٤(عوام أا بين فيم
 ومع االستفادة لذلك جاء في مقال الخضيري ومقدمة اُألستاذ المرحوم النفيسي.

عـن حيـاة الخاجـة نصـير     وقد نقل اُألستاذ محمد المدرسي الزنجـاني فـي كتابـه    
 نإ«عن كتاب الخاجه في السير والسلوك الـى اهللا أنّـه كتـب يقـول:      )٢(الدين الطوسي

أبي كان يرغّبنـي فـي تحصـيل فنـون العلـم واالسـتماع الـى كـالم أربـاب المـذاهب           
ارنا رجل من تالمذة أفضل الـدين الكاشـاني رحمـه    والمقاالت، حتى اتفق أن مر بدي

  نـواع الحكمـة  أسب، وكـان لـه تقـدم فـي     اى يقال له كمال الدين محمد الحــاهللا تعال
، فأشـار علـي والـدي    يوال سيما الرياضيات، وكان له سابق صداقة و معرفة مع والـد  

لديـه بـتعلم فنـون     ه والحضـور بخدمتـه، فاشـتغلت أنـا    ــــ ردد لديـــ باالستفادة منه والت
 ».الرياضيات

الخاجة نصير الدين كـان تلميـذ تلميـذ أفضـل الـدين       ويتّضح من هذا المقال أن
الـدين كمـا جـاء فـي دائـرة       وأنّه لم يكن أفضل الدين مـن أصـحاب الخواجـة نصـير    

المعارف الفارسية، بل كان في طبقة أساتذة أساتذة الخواجة. وعلى هـذا فلـو حسـبنا    
أو قريبـاً منهـا كـان أقـرب     ) هــ  ٦١٠أو ٦٠٦(الـدين كانـت فـي سـنة     وفاة أفضل  أن ،

ميالده لم يكن في أواخر القـرن   احتماالً مما جاء في (لغت نامه) أو (غزالى نامه) وأن
السادس كما جاء في مقدمة اُألستاذ سعيد النفيسي لرباعيات بابا أفضل، وفـي (تـاريخ   

 ل كان في أواسط هذا القرن.أدبيات إيران) للدكتور ذبيح اهللا صفا، ب

عن الخواجة نصيرالدين بيتين في مدح أفضل الدين بالفارسية معناهمـا:  وقد نقلوا
فضل الدين، لترك المالئكة تسـبيحهم  ألو عرض الفلك األعلى فضل الفضالء وفضل 

 ونادوا: إن أفضل الدين هو األفضل!

                                                           
 ».هـ ٦٤٠إن شرح اإلشارات تم عام «)  قال في روضات الجنّات: ١(
 ذشت وعقائد فلسفي خواجه نصيرالدين الطوسي.گ)  بالفارسية: سر٢(
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 الطبقة الثانیة عشرة
 إّال يدينا تاريخ واضح عن هـذا الرجـل،   أ. ليس بـ فريد الدين داماد النيسابوري  ١

الخاجة درس اإلشـارات   أنا نعلم أنّه كان من شيوخ الخاجة نصيرالدين الطوسي، وأن
وكان فريد الدين من تالمذة صدرالدين السرخسي اآلنف الـذكر.   )١(على هذا الرجل

لسلة أساتذته بابن سينا، هكذا: الخواجـة  والخواجة يتصل من طريق فريد الدين في س
لدى فريد الـدين لـدى صـدرالدين لـدى أفضـل الـدين الغيالنـي لـدى أبـي العبـاس           

 اللوكري لدى بهمنيار لدى شيخه ابن سينا. وال يعلم عام وفاته.

شمس الدين عبدالحميـد بـن عيسـى خسروشـاهي المعـروف بلقبـه: شـمس         - ٢
ي أُصيبعة بعنوان: إمام العلماء سيد الحكمـاء قـدوة   الدين الخسروشاهي، يذكره ابن أب

بـرز  أكان بارزاً في الطب والفلسفة والعلوم الشرعية وكان مـن   )٢(األنام شرف اإلسالم
شهرته في محيط الفلسفة إنّما  أن إّال تالمذة فخرالدين الرازي. لخص (كتاب الشفاء) 

ها منـه الخاجـة نصـير الـدين الطوسـي وردت فـي كتـب        جوبة فلسـفية سـأل  أهي بعدة 
 .)٣(الفلسفة

بـراهيم بـن علـي بـن محمـد السـلمي المعـروف بقطـب الـدين          ـ قطب الدين إ  ٣
المصري. كان هذا أيضاً من بارزي تالمذة فخرالدين الرازي، يقول ابن أبـي أُصـيبعة:   

ثـم سـافر إلـى إيـران      ن أصله كان من بالد المغرب وانتقل الى مصر وأقـام مـدة بهـا   إ
الفلسفة  بن سينا فيلدى فخرالدين الرازي، كان يفضل شيخه فخرالدين على افدرس

وكان  )٤(نيسابور في حملة المغول المسيحي على ابن سينا في الطب. قتل فيوأباسهل
                                                           

 .٥٨٢)  روضات الجنّات: ١(
 .٢٨٣: ٣)  عيون األنباء ٢(
، ولم يرها كافية فألّف رسالة ١٧٠، وفي تعليقة صدرالمتألهين على الشفاء: ٩٥: ٤ )  كما في األسفار: ط حجرية٣(

 مستقلّة في جواب هذه األسئلة طبعت في هامش كتابيه (المبدأ والمعاد) و(شرح الهداية).
 .٤٦ـ  ٤٥: ٣)  عيون األنباء ٤(
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تلميـذ فخـر الـدين    تلميـذ  وعلـى هـذا يكـون الخاجـة      )١(هذا من شيوخ الخاجة أيضـاً 
 الرازي.

بن يونس) الموصلي المعروف بـابن منعـة، عبرعنـه    ا(كمال الدين يونس أو   - ٤
 .)٢(معاصره ابن أبي أُصيبعة بقوله: قدوة العلماء وسيد الحكماء

كان مشتغالً في مدرسة الموصل بتدريس علوم الفلسـفة ولـه فيهـا تالمـذة، وقـد      
كان من أكابر «فقد قال فيه:  )٣(درس لديه الخاجه أيضاً كما جاء في (ريحانة األدب)

الحكماء من علماء العامة. كان وحيد عصره فـي النحـو والصـرف والفقـه والحـديث      
والتفسير والطب والتاريخ والموسيقى والهندسة والحكمة والهيئة، اشتهر شـهرة فائقـة   

حـوزة درسـه    في فترة قصيرة وأصبح مرجعاً الستفادة الفضالء، فقد كـانوا يحضـرون  
 .»)هـ ٦٣٩(من البلدان البعيدة...مات عام 

 

 الطبقة الثالثة عشرة
ـ الخاجة نصير الدين محمد بن الحسن الطوسي، لقبوه: أُستاذ البشر، والحاجـة    ١

تثمـين أعمالـه الفلسـفية ودوره فـي تحـول الفلسـفة بحاجـة إلـى          نإإلى التعريف به، 
المعدودين في تـاريخ العـالم، شـكك فـي      كتاب خاص. يعد في الرياضيات من القلة

        عـى تقـي زاده أناألفكـار للهيئـة الجديـدة، فقـد اد أساس الهيئة البطليموسـية وأعـد 
إشكاالت الخاجة في كتابه (التذكرة) على أسـاس هيئـة بطليمـوس اعـد القتراحـات      

 .)٤(كوبرنيك في الهيئة الجديدة للعالم

                                                           
 .١٧٧: ٢)  ريحانة األدب ١(
 .٣٣٧: ٢)  عيون األنباء ج ٢(
 .١٧٧: ٢حانة األدب )  ري٣(
 من منشورات كلية المعارف اإلسالمية بطهران. -  ١٦٢: ٩و ٨ان: العدد» مقاالت وبررسيها«)  بالفارسية: ٤(
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آخـر   بـدى شـكواه مـن حياتـه فـي     أكان للخاجة حياة صاخبة كـابن سـينا، وقـد    
كبيـراً مـن     لّف كثـرة مـن اآلثـار وربـى عـدداً     أشاراته بصورة مؤلمة، ومع ذلك فقد إ

 .)هـ  ٦٧٢(ومات عام هـ)  ٥٩٧(التالمذة. ولد عام 

الدين مفضل بن عمر األبهري، كتابه المعروف (الهداية) في الطبيعيـات   أثير - ٢
 و اإللهيات فقد فتح لنفسه مجاالً الئقاً، وقد شـرحه القاضـي حسـين الميبـدي وصـدر     

 ثر كثيراً في التعريف بالكتاب ومؤلّفه.أالمتألهين الشيرازي، وهذا الشرح األخير 

في عكس في باب العكوس )٧٨ضيد صقال العالّمة الحلّي في كتابه (الجوهر الن
   العكـس لهـا، يقـول العالمـة: باسـتثناء       السالبة الجزئية التي يتفـق المنطقيـون علـى أن

الـدين   ثيرأالقضية المشروطة الخاصة والعرفية الخاصة، ثم يقول: هذا مما وقف عليه 
 مفضل بن عمر األبهري.

بلقب: دبيران، كان مـن  نجم الدين على بن عمر الكاتبي القزويني المعروف  - ٣
أكابر الحكماء والمنطقيين والرياضيين. كتابه المعروف (حكمة العـين) الـذي كُتبـت    

(الشمسية) كتبه باسم الخاجـة شـمس    .له شروح عديدة. وكتابه المعروف في المنطق
الدين صاحب الديوان الجويني، وشرحه قطـب الـدين الـرازي، وأصـبح الكتـاب مـع       

ية المتداولة بين طالب العلوم الدينية إلى هذه األواخر. كان شرحه من الكتب الدراس
الكــاتبي القزوينــي مــن أســاتذة العالمــة الحلّــي وقطــب الــدين الشــيرازي، ومصــاحباً  

 .)هـ ٦٧٥(جة نصير الدين الطوسي في بناء مرصد مراغة، مات امعاصراً للخ

  
 الطبقة الرابعة عشرة

 رالدين الطوسي:تتشكّل هذه الطبقة من تالمذة الخاجة نصي

 م ةالعّال  نإالحسن بن يوسف بن المطهر الحلّي المعـروف بالعالّمـة الحلّـي.     -١
أنّه رجل جامع وله في المنطق والفلسفة مهـارة   إّال الحلّي و إن كانت شهرته في الفقه 

كاملة ومؤلّفات قيمة. ذكرناه في طبقات الفقهاء وأنّه من نوابـغ رجـال اإلسـالم. كـان     
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وتـوفي فـي سـنة    هــ)   ٦٤٨(دياً) من تالمـذة الخواجـة والكـاتبي. ولـد عـام      عربياً (أس
 . هـ)٧١١(

البحراني المعـروف بـابن ميـثم البحرانـي،     بن علي بن ميثم كمال الدين ميثم  - ٢
الخاجـة   نإكان أديباً فقيهاً فيلسـوفاً. درس الفلسـفة لـدى الخاجـة نصـيرالدين، قيـل:       

 . )١(أيضاً درس لديه الفقه
شرح نهج البالغة وقد عد شرحه أحسن الشروح من حيـث المباحـث الفلسـفية،    

كما حقق ذلك صاحب هـ)  ٦٩٩أو  ٦٧٩أو  ٦٧٨(في  يطبع في خمسة مجلدات. توفّ
 .)٢(الذريعة

طـب الـدين   قطب الدين محمود بن مسعود بن مصلح الشيرازي المعـروف بق  -٣
الشيرازي. كـان فـي المنطـق تلميـذ الكـاتبي القزوينـي وفـي الحكمـة والطـب تلميـذ           
الخاجة نصيرالدين الطوسي. شـرح كتـاب (القـانون) البـن سـينا و(حكمـة اإلشـراق)        
للسهروردي. وكتب بالفارسية كتاباً في أنواع الحكمـة طبـع باسـم (درة التـاج) وكـلّ      

أكثر شهرته في الفلسفة بشرحه لحكمة اإلشراق. كـان   نأ إّال كتبه الثالثة قيمة ثمينة، 
 .)٣()هـ  ٧١٦أو  ٧١٠(مساعداً للخاجة في بناء مرصد مراغة، توفي في عام 

الحسن بن محمد بن شرف شاه العلوي الحسيني االسترآبادي المعروف بابن  -٤
ه والزمـه، وبعـد وفـاة الخاجـة     شرفشاه. أدرك محضر الخاجة فـي مراغـة ودرس لديـ   

رحل إلـى الموصـل واشـتغل بتـدريس الحكمـة (فـي المدرسـة النوريـة) علـق علـى           
أو  ٧١٧أو ٧١٥((تجريد االعتقاد) للخاجة و شرح (قواعد العقائد) له وتوفّي في سـنة  

 .)٤()هـ ٧١٨
                                                           

 ، ط حجر.٥٨٢ت الجنّات: )  روضا١(
 .٢٤٣: ٨)  ريحانة األدب ٢(
 .٤٧١: ٤)  ريحانة األدب ج٣(
 .٥٤ـ  ٥٣: ٨)  ريحانة األدب ٤(
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 الطبقة الخامسة عشرة
مد بن أبي جعفر الرازي المعـروف بقطـب الـدين    قطب الدين محمد بن مح - ١

الرازي، من مشاهير علماء اإلسالم، كان حكيمـا منطقيـاً وفقيهـا، درس لـدى العالمـة      
الحلّي وأجازه للحديث، القاه الشهيد األول واستجازه لرواية الحـديث ووجـده بحـراً    

عليـه طـالب    ينضب. شرح (الشمسية) للكاتبي القزويني وأصبح شرحه كتاباً عـول  ال
العلوم الدينية حتى هذه األواخر. كتب كتاباً آخر سماه (المحاكمات) قضى فيـه بـين   

لكتاب اإلشارات: فخرالدين الرازي ونصـيرالدين الطوسـي. وشـرح     ينشارحين كبير
رموي في المنطق، كان يـدرس أحيانـاً   كتاب (مطالع األنوار) للقاضي سراج الدين األ

ية: وقد طبع اخيراً بعنوان شرح المطالع. اشتهر الرازي بكتبه في الحوزات العلمية الدين
 .)١()هـ ٧٦٦(ن كان له كتب أُخرى. توفي في سنة إهذه الثالثة و

ــرك       -٢ ــب: مي ــروف بلق ــروي المع ــاه الم ــارك ش ــن مب ــد ب ــدين محم ــمس ال ش
، يـذكر فـي كتـب الفلسـفة     البخارائي. شرح كتاب (حكمة العين) للكـاتبي القزوينـي  

بعنوان: شارح الحكمة. وقد علق السيد ميرشريف الجرجاني على شرح حكمة العين. 
 واليعلم تاريخ وفاته.

الشــيرازي، كــان حكيمــا متكلمــاً  ييجــالقاضــي عضــدالدين عبــدالرحمن اإل -٣
ابه أُصولياً، له نظريات تدرس في علم اُألصول وبعض المسائل الفلسفية والكالمية. كت

كتب علـم الكـالم ولكنـا نعلـم أن الكـالم قـرب        منيعد  الذيالمعروف (المواقف) 
كثيــراً مــن الفلســفة بعــد دور الخواجــة نصــيرالدين الطوســي وتأليفــه كتابــه (تجريــد  
االعتقاد) إذ أنّه في كتابه هذا أخذ يوجه األهداف الكالمية وجهة فلسـفية وأن كثيـراً   

خـص و اإللهيـات أخـذت تُعـرض فـي كتـب الكـالم،        من مسائل الفلسفة بالمعنى األ
ولكتاب المواقف موضع يليق به بهذا الصـدد. شـرح هـذا الكتـاب السـيد ميرشـريف       
الجرجاني وطبع مع أصله مراراً عديدة، وكان يدرس في الحوزات العلمية. وقد ربـى  

                                                           
 .٤٦٧ـ  ٤٦٥: ٤)  ريحانة األدب ١(
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بهري القاضي العضدي تالمذة كالتفتازاني وشمس الدين الكرماني و سيف الدين األ
 .)هـ  ٧٦٠أو  ٧٥٦(ومات عام  )هـ ٧٠١أو  ٧٠٠(ولد عام 

 

 الطبقة السادسة عشرة
سعد الدين مسعود بـن عمـر بـن عبـداهللا التفتـازاني المعـروف بـالمولى سـعد          -١

جامعاً لـم يخـل مـن     أنّه كان رجالً إّال التفتازاني، أكثر شهرته بالكالم وعلوم البالغة، 
والفلسفية. ألف رسالة موجزة في المنطـق باسـم (تهـذيب    االطّالع على العلوم العقلية 

 يعتبـاً كثيـرة. ويـد   المنطق) الزال يدرس فـي الحـوزات العلميـة. ألـف التفتـازاني كُ     
بعضهم أن التفتازاني أعاد للمعارف اإلسالمية بحسن بيانه حيـاة جديـدة بعـد ويـالت     

بـل   ،الفلسـفة فقـط   النظر فـي  يولاُحروب المغول. ولم نكن نقصد بطبقات الفالسفة 
كان من حمل هذا الفن من المعارف اإلنسانية وتوسط فـي انتقالـه مـن قبلـه الـى مـن       

فـي قريـة    )هــ  ٧٢٢أو  ٧١٢(من ثبوت هذا الشأن للتفتـازاني. ولـد عـام     بعده، وال أقلّ
فـي سـرخس. وقيـل: بـل فـي      هــ)   ٧٩٣أو  ٧٩٢أو  ٧٩١(بلـدة نسـأ وتـوفي فـي     قـرب  

 .)١(سمرقند ودفن في سرخْس
اني جبن محمد بن علي الجرجاني المعروف بالسيد الشريف الجر يالسيد عل -٢

: المحقّق الشريف، فهو معروف بدقـة نظـره وتحقيقـه.    بحق يأو سيد ميرشريف. ودع
تدريس الفلسفة وقد ربى لله حوزة  تأنّه كان جامعاً، كان إّال دب و الكالم، اشتهر باأل

فيها تالمذة كثيرين، وله في حفـظ ونقـل العلـوم العقليـة الـى األجيـال المتعاقبـة دور        
 أكثرها شروح وتعاليق قيمة. ويقول القاضي نـور  أن إّال مؤثر، له مؤلّفات وآثار كثيرة 

علماء اإلسالم بعده عيال عليـه متطفلـون. تعاليقـه: تعليقـة علـى شـرح حكمـة         نإاهللا: 
خرى على شرح المطالع في المنطق، وأُخرى على الشمسـية فـي   العين في الفلسفة، وأُ

المنطق أيضاً، وأُخرى على المطـول للتفتـازاني فـي البالغـة، ولـه شـرح علـى كتـاب         

                                                           
 .٣٤٠: ١)  ريحانة األدب ١(
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، وتعليقة على الكشاف للزمخشري وهـو تفسـير   همفتاح العلوم للكساكي في الفن نفس
فـي الكـالم. ومـن    يعنى بالجوانب البالغية للقرآن، وشرح لكتاب المواقف للعضدي 

كتبه المعروفة: التعريفات، ويعرف باسم: تعريفات الجرجاني، ومنهـا كتابـه: الكبـرى    
في المنطق، بالفارسية كتبه للمبتدئين، واآلخر: صرف مير، بالفارسية في فن الصرف، 

 كان واليزال كتاباً دراسياً للطالب المبتدئين.
) جرجـان هو مـن أهـل جرجـان (   كان من تالمذة القطب الرازي السابق الذكر، و

ونقل صاحب روضات الجنّات عن مجالس المؤمنين: أنّه لمـا قـدم الشـاه شـجاع بـن      
ض إليـه التـدريس فـي مدرسـة       مظفر إلى جرجان والتقى بالسيد نقله إلى شـيراز وفـو

(دار الشفاء) التي كان قد أسسها هو بشيراز. ولما دخلها األمير تيمور أخـذه معـه الـى    
ي وله معه مناظرات، ولما مات األمير تيمـور رجـع ميـر    نناك التقى بالتفتازاسمرقند وه

 ريف الى شيراز فكان بها حتى مات.شال
اشتغل السيد الشريف منذ العشرين من عمره بالتدريس والتحقيق، وال سـيما فـي   

الحـافظ الشـيرازي    نإالفلسفة والحكمة، وكانت له حوزة مـن الفضـالء حولـه. قيـل:     
د الشريف إذكان ممتناشد طالبه الشعر قال لهم: اشـتغلوا   ان يحضر درسه. فكان السي

الحـافظ قـال لـه: مـاذا      ىأنّـه إذا رأ  إّال بالحكمة والفلسفة عوضـاً عـن هـذه األباطيـل،     
؟ تنهانـا  نشدني من غزلك. فكان طالبه يعترضون عليه: مـا هـذا السـر   ألهمت جديداً؟ أ

شـعر   نإلالستماع الى شعر الحافظ! فكان يقـول:   عن تناشد الشعر وأنت تبدى الرغبة
 !)١(لهامات ربانيةإالحافظ أحاديث قدسية ودقائق قرآنية و

 .)٢()هـ ٨١٦(وتوفّى في شيراز عام هـ)  ٧٤٠(في جرجان عام ولد السيدميرشريف
 

 الطبقة السابعة عشرة
 هذه الطبقة أكثرها من تالمذة المحقّق الشريف وناشري أفكاره.

                                                           
 )  انظر مقدمة األنجوي لديوان حافظ نقالً عن الدكتور محمد معين في كتابه (حافظ شيرين سخن).١(
 .٤٧٦)  روضات الجنّات: ٢(
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وشكنارى، كان هـذا الرجـل مـن تالمـذة السـيد ميـر شـريف        گمحيي الدين  -١
 وأُستاذ جالل الدين الدواني، وال معرفة لنا بميالده ووفاته.

روف بالبقال، كان هذا الرجل أيضاً من تالمـذة السـيد   عمالخاجة حسن شاه ال -٢
الدواني في كتابه  يمير شريف وأساتذة الدواني، وقد نقل الفاضل المعاصر الشيخ عل
        الخاجـة حسـن شـاه     في حيـاة جـالل الـدين الـدواني عـن كتـاب (حبيـب السـير): أن

 حمد بايسنقر.وشكنارى قاما بالتدريس في شيراز على عهد الميرزا مگومحيي الدين 

سعد الدواني أبوالمحقّق جـالل الـدين الـدواني. هـو أيضـاً مـن       أسعد الدين  - ٣
 تالمذة السيد مير شريف.

شيخ السيد صدر الدين الدشتكي وجالل الدين الدواني، قوام الدين الكربالي -٤
 هو أيضاً من تالمذة السيد مير شريف الجرجاني.

وى هـؤالء الـذين ذكرنـاهم، وفـي هـذا العهـد       وال نعرف في هذه الطبقة أحداً س
الذي كانت حملة المغول قد بدت آثارها من القتـل والنهـب فـي جميـع المجـاالت،      

وركاني، الندري هل كان قد بقيت فـي غيـر   گوزادت في العلة مجازر األمير تيمور ال
 م ال؟أشيراز حوزة للدراسة 

 

 الطبقة الثامنة عشرة
بـراهيم الحسـيني الدشـتكي الشـيرازي المعـروف      ـ سيد الحكماء محمـد بـن إ    ١

عاظم الحكماء ومن أُولـي النظـر   أبالسيد صدرالدين الدشتكي والسيد السند. كان من 
منهم، وكانت آراؤه ونظرياته ومعاصره الشهير جالل الدين الدواني حتى عهد السـيد  

رائـه  زال بعـض آ  ميرداماد موضـع دراسـة ومالحظـة بـين الفضـالء والطـالب، بـل ال       
وأفكاره موضع النظر بين الفالسفة المسلمين وبعضها مقبولة حتى بعد أفكـار المـولى   

، كـان قـد درس العلـوم العقليـة لـدى      ) هـ ٩٠٣(وتوفي في هـ)  ٨٢٨(صدرا. ولد سنة 
 قوام الدين الكربالي تلميذ السيد الشريف ورجل آخر يدعوه السيد الفاضل الفارسي.
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حمـد بـن أسـعد الـدين الـدواني الصـديقي المعـروف        العالمة جالل الدين م - ٢
صاحب نظر في المنطق والفلسفة والرياضيات، والمحقّق الدواني.كانبالعالمة الدواني

له آراء وأفكار الزالـت تـدرس فـي كتـب الفلسـفة. وهـو مـن تالمـذة قـوام الـدين           و
عد الدين سأوشكناري وحسن شاه المعروف بالبقال ووالده گالكربالي ومحيي الدين 

 الدواني (وكلّهم من تالمذة السيد الشريف).
أن الدواني هـذا   )٢(وكذلك ريحانة األدب )١(وقد زعم صاحب روضات الجنّات

من تالمذة السـيد ميـر شـريف نفسـه بصـورة مباشـرة، وقـد أوضـح خطـأهم الفاضـل           
وأثبت أن العالّمة الدواني لم يدرك حيـاة   )٣(الدواني في كتابه النفيسالمعاصر الشيخ 

 شريف بل كان تلميذ تالمذته. السيد مير

كــان العالّمــة الــدواني ممــن أحــدث ضــجة علميــة فــي حياتــه وبعــد موتــه، ولــه 
الدين دشتكي، وكانـت كتبـه    يد صدرمشاجرات كثيرة شفوية وكتابية معروفة مع الس

بعده محطّ أنظار الفضالء ونقض بعضهم ورد بعضـهم اآلخـر ودفـاع آخـرين. فمـثالً      
نظرية للعالّمة الـدواني فـي    )نقل صدرالمتألهين في المجلّد الثالث من كتابه (األسفار

حريـر فـي   واعلم أنا إنّما تعرضنا لكالم هذا العالمة الن«ثالث صفحات ثم ردها وقال: 
ــوهين لمــا   ــالجرح والت ــالقبول   أهــذا الموضــع ب ــاظرين وتلقــوه ب ــر الن ــه أكث كــب علي

دركـه العرفـاء   أثباتـاً للتوحيـد الخـالص الـذي     إفيـه   نأمنه ومنهم  واالستحسان، زعماً
 .)٤(»الشامخون فضالً عن توحيد الواجب الذي اعتقده المسلمون

 مدى نفوذ أفكار الدواني فيمن تأخر عنه.ومن هنا يعلم 
ه مركزاً للعلوم الفلسـفية علـى أثـر صـيته وشـهرته      دوكانت مدينة شيراز على عه

الفلسفة يتجهون إلى شيراز من خراسان وآذربايجان وكرمان وحتى بها، وكان طالب
 . )هـ٩٠٨أو  ٩٠٣(وتوفي في  )هـ ٨٣٠(ولد عام  )٥(والمناطق التركيةوالروم بغداد 

                                                           
 ط. ق. ٤٧٦)  روضات الجنّات: ١(
 .٢١٤: ٣)  ريحانة األدب ٢(
 )  بالفارسية: شرح زندگاني جالل الدين دواني.٣(
 ط. ق. ١٦ـ  ١٤: ٣)  األسفار ٤(
 للشيخ علي الدواني.» انياني جالل الدين دوگزند«)  يراجع بالفارسية: ٥(
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، المعـروف بـالمولى علـي القوشـجي     علي بن محمد السـمرقندي القوشـجي   -٣
 صاحب الشرح المعروف على كتاب (تجريد االعتقاد) لنصير الدين الطوسي.

اضـي زادة الرومـي   زيـج الـغ بيـك الـذي بـدأه الق     إن كان متكلماً ورياضياً، قيـل:  
(شيخ القوشجي) وغياث الدين جمشيد الكاشاني الرياضي النابغة، ولم يوفّقا إلتمامه، 

) بن شـاهرخ بـن أميـر الـذي كـان هـو رياضـياً مـاهراً         گیبتمه القوشجي بأمر (الغ أ
 وأُستاذاً للقوشجي.

 .)١()هـ ٨٧٩(قام عندهم وتوفي لديهم عام أسافر إلى تبريز وديار العثمانيين و
وشرحه على تجريـد االعتقـاد للخواجـة نصـيرالدين الطوسـي مـن الكتـب التـي         
كانت وال تزال محطّ أنظار الفضالء ولهم عليه تعاليق كثيرة قيمة، ولشرح القوشـجي  

 فعال في تاريخ الفلسفة اإللهية. ردو
 

 الطبقة التاسعة عشرة
 ن الدشتكي والعالّمة الدواني:وهم تالمذة السيد صدر الدي

الـدين دشـتكي، كـان مـن      الدشـتكي ابـن السـيد صـدر     رغياث الدين منصـو  -١
 أعاظم الحكماء.

قيل: فرغ من علوم زمانه في العشرين من عمـره. كانـت لـه رئاسـة الـوزارة علـى       
عهد الشاه طهماسب، ثم استقال ورجع إلى شيراز وأسس فيهـا مدرسـة عرفـت باسـم     

لمنصورية) التـزال قائمـة حتـى اليـوم. تـابع عمـل والـده فـي رد نظريـات          (المدرسة ا
العالمة الدواني وكان أحياناً يحضر المناظرات الشفوية بين والده والـدواني. لـه عـدة    

حواشـي  وكتب فلسفية من قبيل: إثبات الواجـب، شـرح هياكـل النـور للسـهروردي،      
بي على بن سـينا، المحاكمـات   حواشي على الشفاء ألوعلى شرح اإلشارات للخاجة، 

 بين والده والدواني في حواشيهما على تجريد االعتقاد.
                                                           

 .٤٩٦ـ  ٤٩٥: ٤)  ريحانة األدب ١(
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سـرابية المقـدس المنصـور    «لهيـات األسـفار بعنـوان:    إذكره صدر المتألّهين فـي  
توفّي غياث الـدين  )١(»عاظم السادات والعلماءأالمؤيد من عالم ملكوت السماء غياث 

 .)هـ  ٩٤٨أو  ٩٤٠(ام الدشتكي ع
الدين دشتكي. قالوا: شرح عدة  يزي، التلميذ اآلخر للسيد صدررمحمود الني - ٢

الدين حامالً على جالل  كتب لجالل الدين الدواني ودافع فيها عن آراء أُستاذه صدر
 .)٢(الدين
ر الـدين  يـ ميبدي اليزدي. شهرته بشرحه (الهدايـة) ألث القاضي كمال الدين ال - ٣

األبهري، المعروف بشرح الهداية للميبدي، ولـه شـرح للـديوان المنسـوب إلـى أميـر       
له به شهرة أيضاً، وله كتـاب آخـر فـي الفلسـفة بالفارسـية باسـم (جـام         ×المؤمنين

 .)٣(يتي نما)گ

شـغل كرسـى درس جـالل الـدين     أجمال الدين محمود الشيرازي، هو الذي  -٤
كنـاف، مــنهم المـولى أحمــد   طــراف واألإليــه طـالب العلــم مـن األ   بعـد وفاتــه، وفـد  

األردبيلي المعروف بالمقدس األردبيلي، والمولى عبداهللا الشوشتري، والمولى عبداهللا 
جــان  منطــق) والمــولى ميــرزااليــزدي صــاحب الحواشــي المعروفــة علــى (تهــذيب ال

 .)٤(الشيرازي المعروف بالفاضل الغنوي

٥ -        ــدالحق ــدين عب ــرف ال ــة ش ــن الخاج ــي ب ــي األردبيل ــين اإلله ــولى حس الم
األردبيلي. كان من تالمذة العالمة الدواني واألمير غياث الدين، وكان شيعياً، وعاصـر  

هدى بعضها إليه. سافر لكسـب  أرسائله باسمه و الشاه إسماعيل الصفوي وكتب بعض
الفيض والفضيلة الى مختلف البالد منها شيراز وهرات، وله كتب وآثـار مختلفـة فـي    

                                                           
 ط. ق. ١٨: ٣)  األسفار ١(
 .١٢٦اني جالل الدين دواني: گ)  بالفارسية: شرح زند٢(
 . ١٠٨اني جالل الدين دواني: گ)  بالفارسية: شرح زند٣(
 .١١٠)  المصدر السابق: ٤(
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المنطق والكالم والفلسفة والهندسة والهيئة على عادة عصره بصورة حواش وهوامش 
علـى شـرح المواقـف وشـرح المطـالع وشـرح        ضافات، من قبيـل: حـواشٍ  إوتعاليق و

لشمسية وشرح الهداية للميبدي وهوامش على حواشي أُستاذه العالمة الـدواني علـى   ا
شــرح التجريــد، وتعــاليق علــى حاشــية الســيد الصــدر علــى ذلــك الكتــاب، وشــرح    

قليدس في الهندسة، و(بيسـت  الجغميني، وشرح تذكرة الخاجة في الهيئة، وتحرير اإل
 .)١(ب). والنعلم تاريخ وفاتهسطرالباب در اصطرالب): (عشرون باباً في علم اال

  
 الطبقة العشرون

ـ المــولى عبـداهللا اليــزدي صــاحب الحاشـية المعروفــة علـى منطــق التهــذيب،       ١
الكتـاب الدراسـي لطـالب المنطـق فـي الحـوزات        ،المعروفة بحاشية المـولى عبـداهللا  

مور الشرعية، وعلـى العكـس مـن ذلـك     ُألالعلمية. وقد ادعى بعضهم أنّه كان جاهالً با
من أهل المعقول وال سيما المنطق. تتلمذ في شـيراز لـدى جمـال     نقول: إنّه كان فقيهاً

الدين محمود السابق الذكر واألمير غياث الدين دشتكي، وفي آخر عمره ذهب إلـى  
 .)٢() هـ ٩٨١(قدسة حتى توفي فيها في عام مالعراق وجاور العتبات ال

ــو  - ٢ ــاغ ن ــب اهللا الب ــان    يالمــولى حبي ــرزا ج ــالمولى مي ــروف ب ــيرازي المع الش
. من تالمذة جمال الدين محمود، كتب عـدة تعليقـات وهـوامش    يوالفاضل الباغ نو

جـاء ذكـره فـي     )هــ  ٩٤٤(للعالمة الدواني. توفي في عـام   على عدة شروح و حواشٍ
 اري بعنوان الفاضل الباغ نوي.الطبيعيات من شرح المنظومة للسبزو

شمس الدين محمد الخفري الشيرازي، تلميذ األميـر غيـاث الـدين منصـور،      -٣
درك دروس العالمة الدواني والسيد صدرالدين دشتكي. له حواش على أوالظاهر أنّه 

ان: إثبات الواجب. كـان دقيـق النظـر،    وشرح التجريد وشرح حكمة العين ورسالة بعن
                                                           

 .١٨٦ـ  ١٨٥)  روضات الجنّات: ١(
 .٣٥٨الجنّات: )  روضات ٢(
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المتـألهين عنـه فـي المجلّـد األول مـن األسـفار عـدة مطالـب وبحـث          وقد نقل صـدر  
حولها. ويمكن أن يعد من الطبقة التاسعة عشرة فهـو مـن شـباب تلـك الطبقـة وكبـار       

 ).هـ ٩٣٥أو  ٩٥٧(طبقة العشرين. مات عام 
. قال صـاحب   )١(الخاجة أفضل الدين تركة. من تالمذة جمال الدين محمود -٤

روضات الجنّات: الفاضل الحكيم الخاجة أفضل الدين محمـد حبيـب اهللا المعـروف    
 نصـر «مامي المعـروف بــ   كان شيخ الشيخ أبي القاسم الحكيم الكازروني اإل» تركة«بـ

ه ات) في تـاريخ الحكمـاء بشـأن أُسـتاذ    اووقال نصر البيان في كتابه (سلّم السم» البيان
فـي خراسـان   هــ)   ٩٩٠-٩٧٠(شهرة هذا اُألستاذ وبزوغه كان مابين سنين  نإ): ة(ترك

 والعراق.

نطاكي المصري، رأينا ذكـره فـي (نامـه دانشـوران).     الحكيم داود بن عمر األ -٥
العاشـرة وأوائـل الحاديـة     المائـة كان من أجالء األطباء الفضالء والحكماء في أواخر 

ن أحواله أنّه ولد أعمى في أنطاكية وكان حتى السـابعة مـن   ماله مأعشرة. وجاء فيما 
كـان يسـأل اهللا عزوجـل    وذلـك حفـظ القـرآن وتعلّـم المقـدمات       عمره مفلوجاً، ومع

عالجه رجل من العجم اسمه محمـد شـريف فشـفى، وعلَّمـه      ق، حتىـاء والتوفيــالشف
طنـة واسـتعداد ،   رآه فيـه مـن ذكـاء وف    لمـا ي المنطـق والرياضـيات والفلسـفة    نطاكاأل

تـتعلم   نأولى في أن يتعلم منه الفارسية فيقول له محمد شريف: اُألويرغب األنطاكي 
 !ياليونانية وليس في هذه الديار أحد يعرف اليونانية مثل

وسافر داود الى القاهرة فـرآهم غيـر آبهـين بـالعلوم العقليـة. فـذهب الـى الحـج         
العشق العرفاني ذكرت  لّفات منها رسالة فيله مؤ )هـ ٩٠٨(سنة فييوجاور مكة وتوفّ

ن حفظه و مهارته فـي المتـون الفلسـفية    ـص عـر له قصــوتذك )٢(في (نامه دانشوران)
                                                           

 .١١٠ل الدين دواني: اني جالگ)   بالفارسية: شرح زند١(
 .٢٠٤ و ٨٩: ٩)  بالفارسية: نامه دانشوران ٢(
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قات والمحاكمات والمطارحـات  يوالطبية كالقانون والشفاء واإلشارات والنجاة والتعل
 خوان الصفاء وخالّن الوفاء.إ والحمكة الشرقية ورسائل

 

 الطبقة الحادیة والعشرون
 أمير محمد باقر داماد أشهر من أن يعرف. -١

ال أعرف حوزة علمية تذكر بعد حملة المغول غير حـوزة فـارس (شـيراز) لعلـل     
ليست بينة حتى اآلن. نعم كان بعض العلمـاء فـي هـرات وسـمرقند وأمـاكن أُخـرى،       

 مى حوزة كانت في شيراز فقط.ولكن حوزة يمكن أن تس

جدلية، فقد كانـت الجهـود فيهـا فـي طـول       -سف مع األ -وحوزة شيراز كانت 
قرنين و نصف قرن تصـرف للمجـادالت، يكتـب أحـدهم كتابـاً أو رسـالة فيشـرحها        
اآلخر ويعلق عليها الثالث ويكتـب عليهـا الرابـع هـوامش، وحواشـى علـى الحواشـي،        

 ذلك كان دور شيراز دوراً تحضيرياً.وهوامش على الهوامش...ومع 

وعلى عهد الشـاه عبـاس الكبيـر ظهـر شـيوخ كالسـيد ميردامـاد والشـيخ البهـائي          
صبحت إصفهان مركزاً للعلوم العقلية اإلسـالمية حتـى أن السـيد    أوالمير فندرسكي، ف

 صدر الدين يهاجر من وطنه شيراز الى إصفهان لكسب الزيادة في العلم.

الفقهية كذلك تأيدت بهجرة جماعة من علماء جبـل عامـل إلـى     كما أن الحوزة
 إصفهان من قبيل المحقّق الكركي وغيره.

لــم يكــن فيهــا أي شــي مــن  نإومــن خصــائص الحــوزة الفلســفية فــي إصــفهان 
بحاث والجدليات غير المفيدة، فقد اصطبغت الفلسفة بسبب السـيد ميردامـاد بلـون    األ

 آخر ال مجال هنا للبحث فيه.

مـن أن   ن لم يكن من الطراز األول من حكماء اإلسالم فـال أقـلّ  إلسيد ميرداماد ا
رياضـياً وأديبـاً    يعد على رأس الطراز الثاني منهم. كـان باإلضـافة الـى الفلسـفة فقيهـاً     

 رجالياً جامعاً، يلقب أحياناً بالمعلم الثالث، أو كان يلقب نفسه بذلك.
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نعرف في الطبقـة الثانيـة والعشـرين بعـض     شكّل حوزة دراسية مباركة جليلة. وس
تالمذته. والنعرف بالضبط شيوخ وأساتذة السيد ميرداماد في الفلسـفة، نعـرف مـنهم:    
الشيخ عبدالعالي العاملي الكركي، السيد نورالدين العاملي، تاج الدين حسين الصاعد 

المعقـول  خيـر هـو أُسـتاذه فـي     الطوسي، فخر الدين السماكي االسترآبادي، وهـذا األ 
 واآلخرون في الفقه.

فلسـفة وترجمـة ونقـد آثـار السـيد      «فـي مقـال بعنـوان     البهبهـاني  يقال السيد علـ 
كتب إسكندر بيك: أن فخر الدين محمد الحسـيني االسـترآبادي معاصـر    »: «ميرداماد

) كـان مـن كبـار بلـدة سـماك مـن مقاطعـة اسـترآباد،         هـ ٩٨٤ -٩١٨الشاه طهماسب (
درك مجـالس  أكـالم هـذا الرجـل أن السـيد ميردامـاد كـان قـد         ويستفاد مـن فحـوى  

نّه من حيـث العمـر لـم يكـن بـذلك المسـتوى       إ إّال دروس السيد فخرالدين الحسيني، 
 .)١(في مقابل المحقّق الخفري يالدين يلقب بالمحقق الفخر وكان السيد فخر

يذكر السيد فخرالدين بعنوان أحد » الكنى واأللقاب«والمحدث القمي في كتابه 
ولكنـه ذكـر شخصـاً آخـر     » ريحانـة األدب «يد ميرداماد. وكـذلك صـاحب   شيوخ الس

أيضاً بهذا االسم (فخر الدين الحسيني اإلسـترآبادي) فـي  هـذا العصـر بالـذات، ولـه       
 .)٢(هوامش على قسم الجواهر واالعراض واإللهيات من شرح التجريد للقوشجي

هوامش على حاشية الدواني علـى تهـذيب    -دواني ال يوله ـ كما ذكر الشيخ عل 
واحداً، ولكن صاحب الذريعة  إّال المسمى بهذا االسم ليس  ويبدو للنظر أن )٣(المنطق

خـر  أحدهما: فخرالـدين محمـد بـن الحسـن السـماكي، واآل      )٤(يصرح أنّهما شخصان
 فخرالدين محمد بن الحسين.

                                                           
. والمحقّق ٢٧ة اإللهيات والمعارف اإلسالمية: )  العددان الثالث والرابع من (مقاالت وبررسيها) من منشورات كلي١(

من بالد شيراز. (الكنى » خفر«الخفري هو شمس الدين محمد بن أحمد الفاضل الحكيم الخفري نسبة الى 
 .)المؤلّف()، ١٩٦ـ  ١٩٥: ٢واأللقاب 

 .٣٠٤: ٤)  ريحانة األدب ٢(
 .١٦٥)  بالفارسية: شرح حال جالل الدين دواني: ٣(
 .٩٩: ١)  الذريعة ٤(
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وليست لدينا معلومات أكثر مـن هـذا عـن شـيوخ وأسـاتذة السـيد ميردامـاد فـي         
نعلم عند من درس فخرالدين السماكي (المحقّـق الفخـري)؟ ومـن هـم      الفلسفة، وال

 تالمذته اآلخرون؟ ومتى كانت وفاته؟
. كان من مهـاجري  عبدالصمد العامليالشيخ بهاء الدين محمد بن الحسين بن -٢

جبل عاملة. كان نابغة في الجمع بين العلوم والفنون المختلفة، والنعـرف مـن شـيوخه    
ساتذته في العلوم العقلية (المنطق والفلسـفة) أحـداً سـوى المـولى عبـداهللا اليـزدي       أو

حلقة سلسلة أساتذته في المعقول بالخاجة نصير الدين الطوسي السابق الذكر. وتتصل
فيلسـوفاً أديبـاً فقيهـاً مفسـراً رياضـياً مهندسـاً        ا. الشيخ البهائي كان حكيمـاً ثم بابن سين

 نإوشاعراً. وليست لدينا معلومـات عـن تالمذتـه وحـوزة درسـه فـي الفلسـفة، يقـال         
الشيخ نبوغه المتفـوق بعثـه    ىصدرالمتألهين كان يحضر درس الشيخ البهائي ولما رأ

رسالة فـي   ال  إثر من الشيوخ في الفلسفة أا أي إلى درس السيد ميرداماد. وليس بأيدين
 .) هـ ١٠٣٠(الشيخ في سنة  يتوفّ )١(وحدة الوجود قيل طبعت أخيراً في مصر

ميرأبوالقاسم فندرسـكي. منسـوب الـى فندرسـك مـن توابـع اسـترآباد. كـان          -٣
يماً ورياضياً عارفاً. لـه تالمـذة كثيـرون وحـوزة عـامرة ومـع ذلـك ليسـت بأيـدينا          حك

معلومات كثيرة عن حياته. كان معاصـراً للشـيخ البهـائي وميردامـاد. سـافر الـى الهنـد        
واطّلع على آراء حكمائها. له رسـالة فـي الصـناعات باسـم (رسـالة صـناعية) ورسـالة        

 .) هـ ١٠٥٠(. توفي في )٢(نأُخرى في (الحركة) على مذاق المشائي
 

 الطبقة الثانیة والعشرون
 فندرسكي. هذه الطبقة من تالمذة الشيخ البهائي وميرداماد ومير

                                                           
 .٧٢: ١في المنشورات الفلسفية من كلية اآلداب رقم  -يريگ)  الدكتور محسن جهان١(
مجموعة بعنوان (منتخباتي از آثار  )  طبعت مختارات من هاتين الرسالتين بعناية السيد جالل األشتياني في٢(

 حكماي الهي إيران).
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ر الحسيني الطباطبائي النـائيني المعـروف بـالميرزا    رفيع الدين محمد بن حيد -١
 رفيعا.

كان من تالمذة الشيخ البهائي وميرفندرسكي. وهو من السادات الطباطبائيين فـي  
نائين وزوارة وأردستان. ومن أحفاده المرحوم الميرزا جلوه الفيلسوف المعروف فـي  

مشـكّك أقبـل عليهـا    لـه رسـالة فـي أقسـام ال     )هــ  ١٣١٤(عهد القاجار و المتـوفى فـي   
المتأخّرون، وله هوامش على شرح اإلشارات للخاجة وشرح حكمـة العـين للشـريف    
الجرجاني، ورسالة أُخرى فـي حـلّ شـبهة االسـتلزام المطروحـة فـي كتـب الفلسـفة،         

في أُصول العقائد مع مقـدمات فلسـفية، نشـرها    » ثمرة شجرة إلهية«ورسالة ثالثة باسم 
وتـوفي  هــ)   ٩٩٩(من الفضالء المعاصرين. ولد ميرزا رفيعا عام  أخيراً عبداهللا النوراني

 عاماً. ٨٥عن عمر يناهز الـ هـ)  ١٠٨٣(في 

ـ محمــد بــن إبــراهيم القــوامي الشــيرازي المعــروف بــالمولى صــدرا وصــدر     ٢
دخل الحكمة اإللهية الى مرحلة أالمتألهين، الحكيم اإللهي والفيلسوف الرباني الذي 

والحكمة اإللهية هـو   دمى بالعلم األعلى والعلم الكلي والفلسفة اُألولمايس نإجديدة. 
قسام الرياضية والطبيعية تعد القسم الحقيقي من الفلسفة والفلسفة الحقيقية، إذ كلّ األ

ه فـي هـذا الفـن،    نامن العلوم، والمولى صدرا في هذا القسم من الفلسفة قد بزَّ كلَّ أقر
خرى اُ أُصول سس اُألولى من هذا الفن وبناه علىول واالُعليهم، فقد غير اُألصوغطّى

 ثابتة قويمة.

إن فلسفة المولى صدرا من جهة تشبه ملتقى أربعة طرق: هـي الحكمـة المشـائية    
 يشـراقية السـهروردية، والعرفـان النظـري لمحيـ     رسطوئية والسينائية، والحكمـة اإل االُ

ربعة أنهـر  أخرى وتالقت كإحداها باالُ الدين ابن العربي، والمفاهيم الكالمية...التقت
أوجدت نهراً عظيماً. ومن جهة أُخرى هي بمنزلة صـورة مفاضـة علـى عناصـر أربعـة      

فعال وردودها، فوهبت هذه الصورة ماهية وواقعية جديدة مرت بسلسلة من األمختلفة
 .ىوللتلك العناصر المتطورة، ماهية متفاوتة مع ماهية كلّ واحدة من تلك المواد األ
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إن فلســفة المــولى صــدرا طفــرة ظهــرت بعــد سلســلة مــن الحركــات المتداومــة  
 والمتدرجة في المعارف العقلية اإلسالمية.

فعباراتـه أدبيـة   » سـهل ممتنـع  «درا من النوع الذي يقـال فيـه   ـإن فلسفة المولى ص
مصنوعة، في ظاهرها بسيطة ساذجة، ولكن المستعد لدراستها عليـه أن يـدرس كتابـه    

 تى يفهم أنّه اليفهم كي يعود ليدرسها مرة أُخرى.ح

ناس متصدون لتدريس فلسفة المولى صدرا في حين أنّهم لـم ينفـذوا الـى    رب اُ
 تحليل أفكار المولى صدرا ليس من عمل كلّ واحد. نإأعماق فلسفته، ولهذا ف

كان المولى صدرا تلميذ الشـيخ البهـائي وميردامـاد. ويـذكر الشـيخ البهـائي فـي        
صول الكافي بعنوان: شيخي في العلوم النقلية، ويذكر السيد ميرداماد بعنـوان  شرحه الُ

 )هــ  ١٠٥٠(شيخي في العلوم العقلية، كتبه أشهر من أن نعرفها لكم هنا. توفي في سنة 
 في البصرة في طريقه الى الحج للسفرة السابعة.

المـذة السـيد   المعـروف بـالمولى شمسـا. كـان مـن ت      يالنـي گشمس الدين ال - ٣
ميرداماد. له مراسلة مع زميله في الدراسة المولى صدرا سأله عن عدة مشاكلّ فلسـفية  
من قبيل الموضوع في الحركة الكمية والوجود الذهني، وأجابه المولى صدرا برسالة 

 مطبوعة في هامش رسالته في المبدأ والمعاد.

ة الســلطان، كــان مــن ســلطان العلمــاء اآلملــي المازنــدراني المعــروف بخليفــ -٤
تالمذة الشيخ البهائي وميرداماد، زوجه الشاه عباس الثـاني ابنتـه وفـوض إليـه الـوزارة      
واستوزره الشاه صفي أيضاً. وكان محققاً يبدو مدى تحقيقه في حواشيه على المعـالم  
وشرح اللمعة، وكتاباته خاليه عن الحشو والزوائد، وله هوامش على حاشـية الخفـري   

 عاماً. ٦٤عن عمر يناهز هـ)  ١٠٦٤(التجريد للقوشجي.توفي في سنة على شرح 

السيد ميرداماد وتلميذه، والظاهر أنّه هـو   السيد أحمد العاملي ابن خال وصهر -٥
الطبعة الحجرية، سينا، فيالشفاءالبناإللهيات منالهوامش المطبوعة على قسمصاحب

 رداماد، وقد يصرح بذلك.مور يبدو أنها من السيد ميو جاء فيها باُ
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شمس الدين اإلشكوري صاحب الكتاب المعروف باسم (محبوب القلـوب)   -٦
 كما في تاريخ الفالسفة. كان من تالمذة المولى صدرا 

والمقدس األردبيلي  )١(السيد أمير فضل اهللا االسترآبادي، من تالمذة ميرداماد -٧
كما جاء في (روضات الجنّات) ضمن ترجمة المقدس األردبيلـي نقـالً عـن (ريـاض     

قيل سئل المقدس األردبيلي قبيل وفاته: إلـى مـن نرجـع بعـدك؟ قـال: فـي        )٢(العلماء)
 وفى العقليات الى األمير فضل اهللا. معال   الشرعيات الى األمير

 

 لطبقة الثالثة والعشرونا
ـ المولى محسـن الفـيض الكاشـاني، الحكـيم والعـارف والمحـدث المشـهور.          ١

تلميذ وصهر المولى صدرا، منه تعلم الحكمة، له رسائل في الحكمة والفلسفة طبعت 
ت السيد اُألسـتاذ. تـوفي فـي    لينا منها إنّما هو تلخيصات من مقاالإ. وما وصل )٣(أخيراً
 وقد ذكرناه في المحدثين والمفسرين أيضاً. )هـ ١٠٩١(سنة 

وهر مـراد)  گـ المولى عبدالرزاق الالهيجي صاحب (شوارق اإللهام) وكتاب (  ٢
صدرا. هو أقل تأثّراً بأُسـتاذه صـدرا مـن الفـيض، فقـد       ىن أصهار المولـو أيضاً مـو ه

الـدواني وغيـاث    مةالعّال قبل المولى صدرا من قبيل  اصطبغت رسائله بآراء الحكماء
 (ودفن في قم المقدسة).هـ)  ١٠٧٢(أو  )هـ ١٠٧١(الدين دشتكي. مات عام 

الجنّات) عن صاحب (روضاتاإلصفهاني صاحبالتبريزي يعلرجبالمولى -٣
 رماً لـدى الشـاه عبـاس الكبيـر وأصـحاب المقامـات      ـان محتـاء) أنّه كــاض العلمـ(ري

                                                           
 .٢٨، العددان الثالث والرابع: »مقاالت وبررسيها«)  بالفارسية: ١(
 ط حجر. ٢٣)  روضات الجنّات: ٢(
 )  طبعت بعناية السيد جالل األشتياني.٣(
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الحكومية. له تالمذة من قبيل المولى محمد التنكابني والحكيم محمد حسـين القمـي   
 والقاضي سعيد القمي. 

  .)١()هـ ١٠٨٠(فندرسكي. توفي عام  كان من تالمذة مير
عـاظم  أالمولى محمد باقر المعروف بالمحقق السبزواري، كان حكيمـاً ومـن    -٤

له هوامش متينة على إلهيات الشفاء  )٣(ومير فندرسكي )٢(قهاء، تلميذ الشيخ البهائيالف
المحقّـق الخونسـاري (آقـا حسـين)      نإالبن سينا، قـال صـاحب (روضـات الجنّـات):     

وسـه كثيـراً، ولكـن    والمولى محمد تنكابني المعروف به (سراب) قد اسـتفادا مـن در  
فـي عـام    يفّالمحقّق الخونساري كان تلميذه فـي المنقـول ال المعقـول. تـو     الظاهر أن

 .)٤( )هـ ١٠٩٠(

ــق    - ٥ ــالمحقق الخونســاري تلميــذ المحقّ ــا حســين الخونســاري المعــروف ب آق
 .)٥(المعقولخته، وتلميذ مير فندرسكي في السبزواري في المنقول وصهره على اُ

له هـوامش معروفـة علـى إلهيـات الشـفاء موجـودة، وشـرح إلشـارات الخاجـة،          
 ).هـ ١٠٩٨(وهوامش على شرح التجريد للقوشجي، والمحاكمات. توفي في سنة 

 يكتب صاحب (روضات الجنّات) في ترجمة المولى زمان بن المولى كلب علـ 
ألّفـه  » ب اسمه: فرائد الفوائد في أحوال المدارس والمسـاجد له كتا«التبريزي، يقول: 

وذكـر فيـه أسـماء    )٦(قامته بمدرسـة الشـيخ لطـف اهللا فـي شـرقي سـاحة (الشـاه)       إأيام 
، والمـولى  حسين الخونسـاري آقا جماعة من طالب هذه المدرسة المباركة: من قبيل 

                                                           
 .٩١)  مقدمة الشواهد الربوبية: ١(
 .١١٦)  روضات الجنّات: ٢(
 .٣٤٢: ٥)  ريحانة األدب ٣(
 .١١٧)  روضات الجنّات: ٤(
 .٣٤٢: ٥ريحانة األدب )  ٥(
 )  حسب التسمية القديمة، وتسمى: ساحة اإلمام الخميني(رحمه اهللا).٦(
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حسن اللنباني الجيالني (هو أيضاً كان من الحكماء والعرفاء شمسا الجيالني، والمولى
المـولى   نإوله شرح للمثنوي المولوي الرومي التبريزي. وهو من هذه الطبقة) وقـال:  

سـوة  حسن اللنباني كان عديم النظير في الفضل والتقـوى. ومـنهم زبـدة المحققـين واُ    
التبريزي وتلميـذه ميـر قـوام الـدين الطهرانـي (الـرازي)        يرجب علالسالكين المولى 

ثم أضاف صاحب الروضات يقول: ومـنهم الفاضـل    )١(»عين الحكمة«صاحب كتاب 
اني، صـاحب  گـ لبايگالمحقّق الحكـيم البـارع المـولى أبـو القاسـم بـن محمـد ربيـع ال        

و المنقـول... الـذي كـان ظـاهراً مـن تالمـذة       قات اللطيفـة علـى كتـب المعقـول     يالتعل
 .)٢(المجلسي األول

المولى حسن اللُنباني اآلنف الذكر هو أبوالمولى حسين اللُنباني تلميذ المجلسي. 
 اني) من هذه الطبقة.گايبلگوعلى هذا يكون هذا أيضاً (اللُنباني وال

والمعـارف اإلسـالمية فـي مشـهد السـيد جـالل        هتم أخيراً اُستاذ كلية اإللهيـات إ
 إلهـي از آثـار حكمـاى     منتخبـاتي «الدين األشتياني بتعريف هؤالء وآثـارهم بعنـوان   

 ».از عصر ميرداماد ومير فندرسكي تا عصر حاضر -إيران 

 

 الطبقة الرابعة والعشرون
 محمد بن سعيد بن محمد مفيد القمـي المعـروف بالقاضـي سـعيد والملقـب      -١

بالحكيم الصغير.كان من تالمذة المولى محسن الفيض والمولى عبدالرزاق الالهيجي 
كـان فـي إصـفهان،     يالتبريزي. تتلمذه لدى المـولى رجـب علـ    يوالمولى رجب عل

صاحب الروضـات، وتتلمـذه   عباس الصفوي كمانقلالشاهستاذه محترماً لدىوكان كاُ
                                                           

 .٢٨٧)  روضات الجنّات: ١(
 .٢٨٧)  روضات الجنّات: ٢(
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م المقدسة، ويحتمل أن يكون قـد درس  لدى المولى عبدالرزاق الالهيجي كان في ق
لدى الفيض في قم أيضاً. ولم يعلم صاحب الروضات وصاحب ريحانة األدب تاريخ 

هــ  ١٠٤٩(والدته كانت سنة  وفاته، ولكن نقل في هامش الروضات عن الذريعة أن( 
 .) هـ ١١٠٣(ووفاته عام 

 )١(لتبريـزي ا يالمولى محمـد التنكـابني (سـراب) تلميـذ المـولى رجـب علـ        - ٢
 .)٢(والمحقّق السبزواري

جمال الدين الخونساري المعروف بالسيد آقا جمال الخونسـاري ابـن السـيد     -٣
حسين الخونساري السابق الذكر، تتلمذه كان لدى والده وخاله المحقّق السـبزواري،  

الشفاء مطبوعة مع الطبعة الحجرية، وهوامش علـى  له هوامش مختصره على طبيعيات 
 .)هـ ١١٢١(شرح اإلشارات. كان محققاً جامعاً بين العلوم الشرعية والعقلية. توفي في 

قوام الدين محمد الرازي المعروف بقوام الدين الحكيم. قال اُألستاذ همـائي   -٤
لـدين كـان تلميـذ    قـوام ا  نإرودي: گـ في مقدمتـه لشـرح المشـاعر للمـولى جعفـر اللن     

يالني. وقد طبـع السـيد جـالل    گالتبريزي وأُستاذ الشيخ عناية اهللا ال يالمولى رجب عل
الدين األشتياني في المجلّد الثاني من مختاراته من آثار حكماء إيران، آثاراً مـن هـذا   

 الرجل وكتب شيئاً من ترجمته.

ي، وهـو مـن تالمـذة    التبريـز  ييرزاده. تلميذ المـولى رجـب علـ   پمحمد رفيع  -٥
ع بعض آثاره في المجلّد الثاني من مختارات آثار حكماء ــفندرسكي. طب تالمذة مير

 .)٣(إيران

                                                           
 .٣١٢)  روضات الجنّات: ١(
 .٦١٩)  روضات الجنّات: ٢(
 .٤٥١ـ  ٤٤٩: ٢)  منتخبات آثار حكماي إيران بعد از ميرداماد ومير فندرسكي ٣(
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 العشرون و الطبقة الخامسة
ان رجـالً حكيمـاً   المولى محمد صادق األردستاني، ال نعلم عنه سوى أنّـه كـ   -١

 .)١()هـ١١٣٤(ي في توفّمعاصريه وكفّره وأبعده حتىغضب عليه بعضوزاهداً مرتاضاً،

ن المولى صـادق رسـالة باسـم    ـم يــشتياني واألخ الهمائي أنّه قد بقاآلقال السيد 
 .)٢((حكمت صادقية) في النفس وقواها المادية والمعنوية

يالنـي مـن تالمـذة ميرقـوام الحكـيم مـدرس       گمن معاصـريه: الشـيخ عنايـة اهللا ال   
الفسلفة المشائية، واآلخر مير سيد حسين الطالقاني مدرس كتب الشيخ شهاب الـدين  

 .)٣(الدين ابن العربي يشراق وشرح فصوص الحكم لمحيالسهروردي شيخ اإل

 

 الطبقة السادسة والعشرون
األخيرة. مازندراني القرونحكماءالخاجوئي.كان من مشاهيرالمولى إسماعيل -١

األصـل. عظّمـه صـاحب روضـات الجنّـات ووصـفه بـالعلم والجمـع للعلـوم الشـرعية           
نادرشـاه الـذي لـم     نإار، ويقـول:  والعقلية و كذلك التقوى والمعنوية والمتانـة والوقـ  

كان يخضع أمام هـذا الرجـل. كـان معاصـراً لفتنـة األفغـان، وقـد         حديكن يتواضع أل
طغت على بعض كتاباته. و يقـول صـاحب (روضـات الجنّـات): لـم نعـرف أسـاتذته        

ان، وتربى في حوزة درسه تالمـذة  غوشيوخه، وهو الذي تصدى للفلسفة بعد فتنة األف
قا محمد البيدآبادي والمولى مهدي النراقـي والميـرزا أبـي القاسـم     آقبيل بارزون من 

 .)٤()هـ ١٠٧٣(المدرس اإلصفهاني والمولى محراب الحكيم. توفي في 
                                                           

 .١٠٤: ١)  ريحانة األدب ١(
 ة همائي على شرح مشاعر المولى جعفر اللنگرودي.)  مقدم٢(
 )  مقدمة همائي على شرح مشاعر اللنگرودي.٣(
 .٣٢ـ  ٣١)  روضات الجنّات : ٤(
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 الميرزا محمد تقي األلماسي: ذكره صاحب الروضات بعنـوان: أنّـه حفيـد أو    -٢
ط المجلسـي األول وقـد دفـن فـي بقعـة المرحـوم       سبط المجلسي، بل كان والـده سـب  

 .)١(المجلسي بإصفهان
 .)٢(ستاذ آقا محمد البيدآبادياُويصرح أنّه كان 

ويذكر همائي في مقدمة شرح المشـاعر رجلـين آخـرين مـن معاصـري المـولى       
 )هــ  ١١٣٤(يالنـي المتـوفّى فـي سـنة     گة الإسماعيل الخاجوئي أحدهما: المولى حمز

ردستاني واآلخر المولى عبداهللا الحكيم من أساتذة آقا تلميذ المولى محمد صادق األ
 .)٣(محمد البيدآبادي

 

 الطبقة السابعة والعشرون
مـاء القــرون  عــاظم حكأآقـا محمـد البيــدآبادي الگيالنـي اإلصــفهاني. كـان      -١

 األخيرة، ومحيى فلسفة المولى صدرا.

القـدماء مـن قبيـل ابـن سـينا      أفكـار  مواج أمنذ عهد صدر المتألهين حيث كانت 
 شاع من الفلسفة من قبـل ميـر   ما في ماشراق السهروردي هي الغالبة، وال سيوشيخ اإل

بـين   ال  إ االتبريـزي، لـم تكـن تطـرح أفكـار صـدر       يفندرسكي ثم المولى رجـب علـ  
الفضالء من تالمذته والمنتهين إليه. ويقول المولى صدرا نفسه إنه كان يعيش كأحـد  

بينمـا كـان معاصـره المـولى      )٤(الطالب العاديين ولم تكن له شـهرة أو حرمـة خاصـة   
وا الشـاه ووزراءه كـان   ّالتبريزي في مرحلة من الحرمـة والكرامـة حتـى أن    يرجب عل

 يسرعون الى زيارته ولقائه.
                                                           

 .١٢٢)  روضات الجنّات: ١(
 .٦٢٤)  روضات الجنّات: ٢(
 .١٥)  مقدمة همائي على شرح المشاعر: ٣(
 ط حجر. ٢٧٨)  المبدأ والمعاد: ٤(



       ٥٢٧  -لإلسالم اإليرانييندماتخ:الثالثوإيران/ القسم  اإلسالم                                        

تدريجياً، والظاهر أن النبع والعين التي ظهـر منهـا    إّال فلم تُعرف أفكاره ولم تعلُ 
 معين صدرا للجميع هو المرحوم آقا محمد البيدآبادي.

متقشّفاً، وذكره نفسهـ رجالً زاهداً متّقياً حليماً مؤثراً علىكان ـ كما في الروضات 
الطهراني في كتبـه وقـال: عـارف سـالك الـى اهللا، أخالقـي مهـذّب.         گالشيخ آغا بزر

بعنايـة السـيد   » وحيـد «طبعت عنه رسـالتان فـي السـير والسـلوك بالفارسـية فـي مجلـة        
المدرسي الطباطبائي من أفاضـل الحـوزة العلميـة بقـم المقدسـة. إن الـروح العرفانيـة        

المال والرجال، كانوا يقبلـون   واألخالقية للبيدآبادي سببت له اإلعراض عن أصحاب
توفّي في سـنة   وقد تربى على يده تالمذة كثيرون سنذكرهم. عليه وهو يعرض عنهم.

 . )١()هـ  ١١٩٧(

عاظم فقهاء وحكماء اإلسالم، هـو  أالمولى مهدي النراقي الكاشاني. كان من  -٢
لمـاء اإلسـالم الجـامعين بـين المعقـول      وابنه المولى أحمد النراقي يعـدان مـن كبـار ع   

والشريعة. تتلمذ لديه المرحوم السيد محمـد بـاقر شـفتي اإلصـفهاني والحـاج محمـد       
 .)٣(وكان هو من تالمذة المولى إسماعيل الخاجوئي )٢(إبراهيم الكلباسي

ن آبـادي المعـروف بالمـدرس، مـن مشـاهير      ميرزا أبوالقاسم الحسيني الخاتو -٣
مدرسي الفلسفة في إصفهان. وهو من أُسرة مير محمد حسين الخاتون آبادي وسـبط  

 .)٦()هـ١٢٠٣(توفّي في عام  )٥(تالمذة المولى إسماعيل الخاجوئيمنكان )٤(المجلسي

                                                           
 .٦٢٤)  روضات الجنّات: ١(
 .٦٤٨: المصدر السابق)  ٢(
 .٣٣: المصدر السابق) ٣(
 .٢٦٦: ٥)  ريحانة األدب  ٤(
 .٣٣)  روضات الجنّات: ٥(
 .٣٣: المصدر السابق)  ٦(
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ــراب ال - ٤ ــولى مح ــده صــاحب   گالم ــروف. ع ــارف المع ــي، الحكــيم والع يالن
ــاجوئي  ــذة الخ ــي تالم ــى    )١(الروضــات ف ــذ عل ــه تتلم ــة أنّ وأضــاف صــاحب الريحان

 .)٢(البيدآبادي أيضاً

كتابـه (نقبـاء البشـر ص    وقد نقل المرحوم الحاج الشيخ آقا بزرك الطهرانـي فـي   
١١١٤المرحوم الميرزا عبدالرزاق خان البغايري صـاحب كتـاب (معرفـة القبلـة)      ) أن

كان من أسباط المولى محـراب. تـوفي المـولى محـراب      )هـ ١٣٧٢(المتوفّى في سنة 
 .)٣()هـ ١١٩٧(في عام 

 

 الطبقة الثامنة والعشرون
النورى المازندراني اإلصفهاني كان من أكبر الحكماء اإللهيين  يالمولى عل - ١

  اإلسالميين ،ومن األفراد المعدودين باألنامل في هـذه القـرون األخيـرة الـذين نفـذوا      
سة في مازنـدران وقـزوين، ثـم رحـل الـى      االى أعماق فلسفة المولى صدرا، بدأ بالدر

ي القاسـم المـدرس   ـدى والسـيد أبـ  دآباـآقا محمد البيـ  ن دروسـان واستفاد مـإصفه
ى بعدهم إلدارة حوزة الفلسفة والحكمة في إصفهان. اإلصفهاني وتصد 

قليل النظيـر بـل عـديم النظيـر فـي التـدريس وتشـكيل         يالنور يكان المولى عل
الحوزات الدراسية وتربية الطالّب و طول مدة تكفله بذلك (قيل سـبعون سـنة) ونشـر    

 العلوم العقلية. 
مدرسته فـي طهـران طلـب مـن      ينما بنى المرحوم محمد حسين خان المرووحي

القاجاري أن يدعو المولى علياً النوري من إصفهان لتدريس المعقـول   يالشاه فتح عل
لفان أفي هذه المدرسة، فدعا الشاه الشيخ لذلك وكتب الشيخ في جوابه: في إصفهان 

                                                           
 .٣٣)  روضات الجنّات: ١(
 .٣٨٥: ٥)  ريحانة األدب  ٢(
 )  مقدمة الشواهد الربوبية.٣(
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بـل أكثـر ـ مـن       ئـة مـنهم ـ    اأربعممن الطالب مشتغلون بتحصيل الحكمـة والفلسـفة،   
، وإذا حضـرت الـى طهـران تالشـت هـذه      يالمتفوقين بحضور درسي يحضـرون لـد  

الحوزة الدراسية. فطلب منه الشاه مرة أُخرى أن يختار للتـدريس فـي هـذه المدرسـة     
المولى عبداهللا الزنوزي وبعثه الـى طهـران    يأحد أفاضل تالمذته، فاختار الشيخ النور

 .)١(لذلك
لم يكن كلّ هؤالء التالمذة من حومة إصفهان، بـل اشـتركوا فـي حـوزة دراسـة      

كناف البالد، وتفرقوا في البالد ونشروا معهم العلم والحكمـة،  أالرجل الكبير من هذا 
 طوال سبعين سنة.

صبي. كان يحضـر صـالة    بيضّت لحيته، وأناأقال صاحب الروضات: رأيته شيخاً 
د ويجلس بعدها عنده مع أند باقر حجة اإلسالم في مسجد السيد محمالمرحوم السي 

ه، وكان السيد حجة اإلسالم والمرحوم الحاج الكلباسي اللـذان  السيد كان من تالمذت
كانت لهما الرئاسة و المرجعية في إصفهان يقدمان المولى علياً النوري على نفسـيهما  

 .)٢(في المجالس
عـن طريـق هـذا     إّال ومع وجود حكماء كبار في ذلك العهـد لـم تسـتمر الفلسـفة     

ر، وقد بقيت عنه بعض الهوامش المختصرة والقصيرة على (األسفار) فـي  الرجل الكبي
 .)٣()هـ١٢٤٦(نهاية الدقة و المتانة. قيل: وله تفسير كبير لسورة التوحيد. توفي في سنة 

الحاج المولى أحمد النراقي ابن الحاج المولى مهدي النراقي السابق الـذكر.   - ٢
جامعاً للفنون مفتياً مجتهداً مرجعـاً للتقليـد والفتيـا. تلقـى العلـوم العقليـة،       كان كوالده 

 .)٤()هـ ١٢٤٥أو  ١٢٤٤(ي في سنة توفّ

                                                           
كتب هذا المرحوم آقا علي المدرس الزنوزي ابن المرحوم المولى عبداهللا الزنوزي ضمن ترجمة نفسه ووالده، )  ١(

 يل).گوطبع في مقدمة (األنوار الجليلة) للمولى عبداهللا الزنزوي من منشورات جامعة (مك 
 .٤٠٢)  روضات الجنّات: ٢(
 .٦٤٧)  روضات الجنّات: ٣(
 .١٦٠: ٦)  ريحانة األدب ٤(
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وينقل العالّمة الطهراني فـي كتابيـه (الكـرام البـررة) و(نقبـاء البشـر) عـن كتـاب         
جماعة من أهـل العلـوم    ءام، أس(لباب األلقاب) للمرحوم المولى حبيب اهللا الكاشاني

كاشان كانـت حتـى العهـد     في كاشان، يبدو من ذلك أن ١٤و  ١٣العقلية في القرنين 
شاعة العلوم العقليـة فـي كاشـان كانـت     إ القريب من مراكز العلوم العقلية. والظاهر أن

 بسبب النراقيين.
هـذا الرجـل مـن    الميرزا مهدي بن الميرزا هداية اهللا الشهيد المشهدي. كـان   - ٣

مشاهير الفقهاء ومعاريف علماء ذلك العصر. وكـان فـي الفقـه واُألصـول مـن تالمـذة       
الوحيد البهبهاني، ومعاصراً للسيد مهـدي بحرالعلـوم والشـيخ جعفـر كاشـف الغطـاء.       

صفهاني األصل، تعلم الحكمة من دراسات آقـا محمـد البيـدآبادي، وأقـام فـي      إكان 
النـوري   يفقه واُألصول والعلوم العقلية. يذكره المولى علـ المشهد المقدس مدرساً لل

 زميله في الدراسة لدى المرحوم البيدآبادي، في استفتاء من الميرزا أبي القاسم القمي
بعنوان: الميرزا مهدي المشهدي. وكان عالماً بالرياضيات تعلمها  ـكما في الروضاتـ 

وجد أوالده، وأوالده الميـرزا هدايـة   من الشيخ حسين العاملي المشهدي والد زوجته 
اهللا والميرزا عبدالجواد والميرزا داود كانوا أيضاً حكماء واألخيـران رياضـيين أيضـاً.    
واستمرت الحكمة والعلوم في أُسرة السيد مهدي الشهيد قرابة قرن ونصف قـرن مـن   

ف والشـاعر  الزمان. والمرحوم الحاج ميرزا حبيب اهللا الرضوي المجتهد الحكيم العار
كان حفيده أو سبطه، وكذلك المرحـوم آقـا    )هـ١٣٢٧(المشهدي المعروف المتوفّى 

الحكيم الشهيد المشهدي أُستاذ الفلسفة في خراسان في منتصـف القـرن الرابـع     گبزر
 كان حفيده أو سبطه وسيأتي ذكره. )هـ١٣٥٥سنة (في عشر الهجري القمري المتوفّى

ات الشيخ الرئيس وبعض كتب الرياضيات. ولـد  شارإكان الميرزا مهدي يدرس 
استشهد في المشهد المقدس دفاعاً عن حقوق الناس مقاوماً إلختالس  )هـ١١٥٢(عام 

 .)١(موال العتبة المقدسة الرضوية، على يد نادر ميرزاأشاه من  نادر ميرزا حفيد نادر

                                                           
 فما بعد. ٨٦من:  )  تراجع مقدمة حسن حبيب لديوان المرحوم الحاج ميرزا حبيب الرضوي١(
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 الطبقة التاسعة والعشرون
النـوري، تعهـد بالدراسـة بعـد والـده،       يميرزا حسن النوري ابن المـولى علـ   - ١

عببها. وممن استفاد من دراساته كثيـراً المرحـوم آقـا علـ     أوشكل حوزة يالمـدرس   ي
تاذ جـالل  حينما رحل إلى إصفهان. وقد نقل اُألسـ  -يأتى ذكره  -الزنوزي، الطهراني

مة كتابه أنبعض العلماء رجحوا الولد على الوالد فـي الفلسـفة.    الدين همائي في مقد
 يد علـ كالسـي   أن تلميـذاً  إّال وليس اليوم لدينا منه أثـر يـذكر كـي يحكـم لـه بـذلك       

المدرس شاهد صدق على مراتب فضله. و على أي حال فهو ممن لـه دور مـؤثر فـي    
 الى الالحقين.نقل الفلسفة من السابقين 

المــولى إســماعيل بــن المــولى محمــد ســميع الــدرب كوشــكي اإلصــفهاني   -٢
  النــوري وأســاتذة يالمعــروف بواحــد العــين. كــان مــن أجــالّء تالمــذة المــولى علــ  

الحاج المولى هادي السبزواري. كانت له حوزة دراسية يعتـد بهـا. لـه هـوامش علـى       
الهيجي، وشرح لعرشيته. تـوفي فـي سـنة    األسفار والمشاعر للمولى صدرا وشوارق ال

 . )١()هـ١٢٧٧(
المولى عبداهللا الزنوزي. هو الـذي بعثـه الحكـيم النـوري مـن إصـفهان إلـى         - ٣

طهران بطلب من محمد حسين خان المروي لتدريس الفلسفة في مدرسته. ومن حينه 
 ة إصفهان لذلك.بدأت مركزية طهران للدراسة تقوى وضعفت مركزي

ثـم ذهـب    -المـدرس   يكما ذكر ابنه آقا علـ  -درس المقدمات في آذربايجان 
إلى كربالء المقدسة وتمتع بدراسة الفقه في حـوزة المرحـوم صـاحب الريـاض، ثـم      
رجــع إلــى قــم المقدســة فتمتــع بحضــور دروس الميــرزا القمــي المجتهــد المعــروف 

م الحكمـة بحضـور دروس الحكـيم    (صاحب القوانين) ثم رحـل إلـى إصـفهان فـتعل    
وبعـد عشـرين عامـاً مـن التـدريس فـي        )هــ ١٢٣٧(النوري ثم انتقل إلى طهـران عـام   

 .)٢()هـ ١٢٥٧(مدرسة مروي رحل إلى جوار رحمة اهللا سنة 
                                                           

 .٢٨٥: ٦)  ريحانة األدب ١(
الزنوزي ابن المرحوم في مقدمة (األنوار الجلية) من مؤلّفات والده، طبع أخيراً في  ي)  تراجع مقدمة آقا عل٢(

 يل) القسم اإلسالمي.كة (مك جامع
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رودي الالهيجـي، كـان معاصـراً للمـولى عبـداهللا      گـ المولى محمـد جعفـر اللن   -٤
يالنـي  گالزنوزي وتمليذاً للسيد أبي القاسم المدرس اإلصـفهاني والمـولى محـراب ال   

ثره المعروف (شـرح المشـاعر) للمـولى صـدرا، طبـع      أالنوري.  يوال سيما المولى عل
نجليزية بقلم الـدكتور  الرابعة لميالد  المولى صدرا مع مقدمة باإل المائةاسبة أخيراً بمن

الســيد حســين نصــر ومقدمــة بالفارســية بقلــم اُألســتاذ جــالل الــدين همــائي ومقدمــة  
شتياني. و لـه باإلضـافة إلـى شـرح     آلبالفارسية أُخرى بقلم اُألستاذ السيد جالل الدين ا

يد للقوشجي وحاشية الخفري علـى شـرح التجريـد    المشاعر هوامش على شرح التجر
 .) هـ ١٢٥٥(للقوشجي ألّفها أيام السلطان محمد شاه القاجاري عام 

علـى   )هــ  ١٢٩٤(ال نعلم تاريخ وفاته، وكتب همائي يقول: كانت وفاته قبل عام 
 التحقيق.

بـررة  في كتابه (الكرام ال گالمرحوم العالمة الطهراني الشيخ آقا بزر والعجيب أن
) يذكر ثالثة حكماء معاصرين ٢٥٧وص  ٣٢٩في علماء القرن الثالث بعد العشرة ص 

رودي گـ يالن: الشـيخ جعفـر الالهيجـي والشـيخ محمـد جعفـر اللن      گـ باسم واحد مـن  
والشيخ محمد جعفر الالهيجي. شرح المشـاعر وكتـب هـوامش علـى إلهيـات شـرح       

 التجريد.
هذا االسم فـي عصـر واحـد مـن منطقـة      ومن المستبعد جداً وجود ثالثة حكماء ب

 واحدة.
 يالمــولى آقــا القزوينــي. كــان هــذا الرجــل مــن أفاضــل تالمــذة المــولى علــ -٥

سرع إليه الفضالء أشكل حوزة عامرة في قزوين بعد رجوعه من إصفهان و )١(النوري
فـي ترجمتـه لنفسـه أنّـه      المـدرس الزنـوزي   يا علمن كلّ مكان. و كتب المرحوم آق

رحل الى قزوين لالستفادة من فـيض دروس هـذا الرجـل. وهـو مـن تالمـذة المـولى        
 .)٢(النوري يسماعيل اإلصفهاني أكبر تالمذة المولى علإ

                                                           
 .١٥١)  الكرام البررة للعالمة آقابزرك الطهراني: ١(
 .٤٥)  مقدمة األشتياني لشرح المشاعر لالهيجي: ٢(
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يثين من معاصري السبزواري. تـوفّ ه في الطبقة الثالوبهذا االعتبار يمكن أن نعد 
 .)١()هـ  ١٢٨٢(في 

 

 الطبقة الثالثون
لهيين في القرون األخيرة الحاج المولى هادي السبزواري، أشهر الحكماء اإل - ١

 والـده،  تـوفّي في سبزوار. كان له سبع سـنين حـين    ١٢١٢بعد المولى صدرا. ولد سنة 
ولما بلغ العاشرة ذهب للدراسة إلـى المشـهد المقـدس وأقـام بهـا عشـر سـنين، حتـى         
جذبه صيت حكماء إصـفهان إلـى تلـك المدينـة واسـتفاد فيهـا مـدة سـبع سـنين مـن           
دراسات المولى إسماعيل الـدرب كوشـكي اإلصـفهاني، وثـالث سـنين مـن دروس       

إلـى   س ثم عزم الحجالحكيم النوري، ثم رجع إلى المشهد المقدس وتصدى للتدري
كـي   الحرام وفي إيابـه أقـام ثـالث سـنين بكرمـان وحـاول أن ال يعـرف بهـا          اهللا بيت

يرتاض ويربي نفسه فيها ولذلك قام في جميع تلـك المـدة بمسـاعدة خـادم المدرسـة      
في خدمة الطالب، حتى خطب ابنة الخادم وتزوجها ثم سـافر الـى سـبزوار. وتوقـف     

دون أن يخرج منها حتى مرة واحدة، واشتغل بالمطالعة والتحقيـق  بها أربعين عاماً من 
 والتدريس والتأليف والعبادة ورياضة النفس وتربية الطالب حتى الوفاة.

ولم يبلغ بعد الحكيم النوري أحد مبلـغ الحكـيم السـبزواري فـي تشـكيل حـوزة       
وقـد طـار    طراف وتربيتهم ونشرهم في الـبالد. فلسفية عامرة واجتذاب الطالب من األ

سـرع إليـه طـالب الحكمـة مـن      أكناف إيران وأقسام من خارجها، وأصيته في جميع 
كلّ مكان، و أصبحت سبزوار المدينة المتروكة الهادئة قبلة طالب الحكمـة مـن أثـر    

 وجود هذا الحكيم العظيم بها.
صاحب النظرية المعروفـة فـي    ـوبينو الفيلسوف الفرنسي المعروف  گكان كنت 

الوزير المختار لفرنسا في إيران على عهد شهرة الحكـيم السـبزواري،    ـاريخ  فلسفة الت
                                                           

 . ٥)  مقدمة األشتياني لألنوار الجلية: ١(
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طبقت شهرته العـالم  «وكتب كتاباً عن إيران بعنوان (ثالث سنين في إيران) يقول فيه: 
قبل إليه طـالب كثيـرون مـن الهنـد وتركيـا والحجـاز لالسـتفادة مـن دراسـاته          أحتى 

 .)١(»الفلسفية في سبزوار بمدرسته العلمية
كان الحكيم السبزواري حسن البيان والتقرير، وتدريسه كان عن شوق وجاذبية، 

قاماتـه العلميـة والحكميـة صـاحب ذوق عرفـاني عظـيم، وكـان        وكان باإلضافة إلى م
 صاحب مراقبة وتعبد وانضباط وتدين، سالكاً الى اهللا.

وصاف هي التـي جعلـت تالمذتـه يحبونـه كحـب الغـرام، فإنّـه        مجموعة هذه األ
المثيل له في جاذبيته في التدريس والعالقة بينه وبين طالبه، حتى كان بعض تالمذتـه  

 جله.فاصلة زمينة امتدت أربعين عاماً فيهيجون ويبكون أل يذكرونه بعد
 تالمذته كما اطلعنا عليهم هم:

 المولى عبدالكريم خبوشاني (القوجاني) له حاشية على منظومة المنطق. -١

ميــرزا حســين الســبزواري المقــيم بطهــران أُســتاذ المــولى محمــد الهيــدجي   - ٢
 .)٢(مقدسةأكبر اليزدي المقيم بقم ال يوالميرزا عل

مثيل لـه فـي    الحاج ميرزا حسين العلوي السبزواري المقيم بسبزوار، الذي ال - ٣
 .)٣(التحقيق

 .)٤(الحكيم عباس الدارابي أُستاذ الفلسفة الشهير في مقاطعة فارس - ٤

 .)٥(الشيخ إبراهيم السبزواري أُستاذ شيخ الرئيس القاجاري - ٥

                                                           
لشرح منظومة السبزواري من طبع المؤسسة، نقالً » يل)گمؤسسة المطالعات اإلسالمية في جامعة (مك «)  مقدمة ١(

 وبينو.گمن تأليف كنت » المذاهب والفلسفة في قرون الوسطى«عن كتاب 
 .٥٠٢ونقباء البشر:  ٣٨١: ٦)  ريحانة األدب  ٢(
 .٥٦٩)  نقباء البشر: ٣(
 .٩٨٣)  نقباء البشر: ٤(
 .٣)  نقباء البشر: ٥(



       ٥٣٥  -لإلسالم اإليرانييندماتخ:الثالثوإيران/ القسم  اإلسالم                                        

ــه مكاتبــات مــع الحكــيم     - ٦ ــراهيم الطهرانــي الــذي كانــت ل الشــيخ محمــد إب
 .)١(رآها العالمة الطهراني عند الشيخ محمد جواد الجزائري السبزواري، وقد

 .)٢(سم الموسوي الزنجانيالسيد أبوالقا -٧
 .)٣(السيد عبدالرحيم السبزواري - ٨
 .)٤(المولى محمد الصباغ - ٩

 .)٥(الشيخ محمدرضا البروغني أُستاذ الشيخ هادي البيرجندي -١٠
  .)٦(غفور الدارابيالميرزا عبدال -١١
المولى غالم حسين شيخ اإلسالم المشهدي أُستاذ الحاج فاضل الخراسـاني   -١٢

 .)٧(وآقا بزرك الشهيدي المشهدي
وقدي أُســتاذ الحــاج فاضــل الخراســاني وآقــا بــزرگ الميــرزا محمــد الســر -١٣

 الشهيد المشهدي.
 الفاضل التبتي. يالشيخ عل -١٤
 ميرزا آقا حكيم الدارابي. -١٥
 ميرزا محمد اليزدي. -١٦
 الحاج ميرزا أبوطالب الزنجاني. -١٧
 ي.دالحاج المولى إسماعيل العارف البجنور -١٨
 الشيخ عبدالحسين شيخ العراقين. -١٩

                                                           
 .٦)  الكرام البررة: ١(
 . ٥١)  نقباء البشر: ٢(
 .٧٢٧)  نقباء البشر: ٣(
 .٨٥٤)  نقباء البشر: ٤(
 .٧٢٧)  نقباء البشر: ٥(
 .٨٢ -  ٦٧شتياني لرسائل الحكيم السبزواري: )  مقدمة اآل٦(
 ٨٢ـ  ٦٧مقدمة اآلشتياني لرسائل الحكيم السبزواري :  )  ٩ـ  ٧(
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 ميرزا محمد الحكيم اإللهي. -٢٠
إن أكبر حسـنات الحكـيم السـبزواري هـو المرحـوم الحكـيم الربـاني والعـارف         
الكامل اإللهي .الفقيه المعروف اآلخوند مولى حسين قلي همداني الدرجزيني قـدس  
سره، هذا الرجل الكبير والكريم الذي كان ابن فالح طاهر الطينـة رحـل مـن همـدان     

لعلــم، ثــم جذبــه صــيت الحكــيم الســبزواري وشــهرته وجاذبيتــه الــى طهــران لطلــب ا
علــم تاريخهــا أالمعنويــة الــى ســبزوار، واشــترك فــي حــوزة ذلــك الحكــيم مــدة ال    

ومقدارها، ثم تشرف إلى العتبات المقدسة ودخل فـي زمـرة طلبـة أُسـتاذ المتـأخرين      
 لتكميل العلوم الشرعية. +الحاج الشيخ مرتضى األنصاري

م تشرف بلقاء اآلقا سيد علـي الشوشـتري وطـوى مراحـل السـير و      وفي تلك األيا
السلوك الى اهللا لدى هذا العالم الجليل وتوصل هو إلى مقام من الكمـال والمعرفـة ال   

 .قليلٌ إّال يعلم له مثيل 
ولو كان تالمذة حوزة الحكيم السبزواري يفتخرون بالحضور في تلـك الحـوزة،   

جل كهذا.تلك الحوزة تفتخر بحضور ر فان 
كانت حوزة تربية أكثر مـن   يإن حوزة دراسة المرحوم اآلخوند مولى حسين قل

التعليم، حوزة لتربية اإلنسان األكثر كماالً. وقد تخرج فـي هـذه الحـوزة رجـال كبـار      
يمكن التوصل إلى سعة رقعة هذه التربية بمطالعـة مواضـع متفرقـة مـن كتـاب (نقبـاء       

 البشر).
سناد المنشورة بشأن السـيد جمـال الـدين األسـدآبادي     األويستفاد من المصادر و

شخصين في مدة إقامتـه فـي    أن السيد استفاد من الحضور لدى )١(المعروف باألفغاني
النجــف األشــرف: أحــدهما الشــيخ األنصــاري، واآلخــر اآلخونــد مــولى حســين قلــي 

الدين كان مشتغالً بالدراسة في النجف األشرف، السيدجمال بأنوبالنظر إلى التصريح
                                                           

مجموع أسناد «. و٣١ـ  ٢٦»: هاى اسالمي ذار نهضتگايه پسيد جمال الدين الحسيني «)  يراجع بالفارسية: ١(
 للدكتور إيرج أفشار وأصغر مهدوي.» ومدارك درباره سيد جمال
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وباإلضافة إلى ما يستفاد من ذلك من بعض آثاره، والتصريح بأن السيد جمـال الـدين   
السيد كان يحضر في العلوم العقلية  د من دراسات هذين العلمين، يظهر أنكان يستفي

لدى ابن بلدته اآلخوند الهمداني. وعلى هذا فالسيد جمال من تالمذة تالمذة الحكيم 
 السبزواري.

قامتـه فـي النجـف    إحسب المصادر الموجودة كان السيد جمال الدين فـي مـدة   
ســيد أحمــد كربالئــي الطهرانــي مــن تالمــذة األشــرف مــع الســيد ســعيد الحبــوبي وال

اآلخوند الهمداني المعروفين بالخضوع وسلوك مراحل السير إلـى اهللا، وكانـت بيـنهم    
. وهذا جانب من جوانـب شخصـية هـذا الرجـل الخـارق للعـادة وبعـد        )١(صداقة قوية

 جديد من أبعاد حياته لم نر أحداً تنبه إليه.

لسبزواري ينظم الشعر بالفارسية والعربيـة، وكنّـى نفسـه فـي الشـعر      كان الحكيم ا
القسـمين   ن كانت له أشعار غيـر قويـة فـي الـنظم فـي     إالفارسي بكلمة (أسرار) وهو و

 له أشعاراً في القسمين أيضاً في كمال الجمال والنظم. أن إّال العربي و الفارسي، 

من الغيبوبـة والالوعـي ونظـم    في حالة  )هـ ١٢٨٩(ي الحكيم السبزواري سنة توفّ
 أحد تالمذته بيتين يؤرخ بهما وفاة اُألستاذ الحكيم قال فيهما ما معناه:

 رشـــــــرى للعــــن الثـــن مـغ األنيـــبل    ىـذى الدنــلما مضى (أسرار) من ه  

 .)٢(هـ) ١٢٨٩بلغ الحياة ولم يمت (أسرار):(    واــــــــــخه أن أرخـقد قلت في تاري
حكيم وآقا علي المدرس. ابن المـولى   يالزنوزي المعروف بآقا عل يآقا عل - ٢

ساتذة قليلي المثيل في القـرن األخيـر. ولـد    عبداهللا الزنوزي السابق الذكر، وهو من األ
أي قبل رحلة والده من إصفهان الى طهران بثالث سنين.  )هـ ١٢٣٤(في إصفهان عام 

                                                           
 )  المصدر السابق.١(
 )  من تعريب المعرب، واألصل:٢(

 از فرش به عرش ناله بر شد     اسرار جو از جهان بدر شد 

 تر شد  گويم كه نمرد، زنده     ي ـوئــــتاريخ وفاتش ار بج
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استفاد كثيراً من علومه الشرعية والعقلية من والده، ثـم هـاجر الـى العتبـات المقدسـة      
زا حسـين  لتكميل دراساته، ثم رجع إلى إصفهان وتمتع بالحضور لدى دراسات المير

النوري. ثم ذهب إلى قزوين واستفاد من دروس المولى آقـا   يالنوري ابن المولى عل
القزويني، ثم رجع مرة أُخرى الى إصفهان إلى دروس الميرزا حسن النوري لتكميـل  

هسـاالر)  بدراساته، وأخيراً رجع إلـى طهـران وأصـبح مدرسـاً رسـمياً فـي مدرسـة (س       
 .)هـ ١٣٠٧(حتى توفّي في طهران سنة  )١(القديمة

عـاظم الحكمـاء وأسـاطين    أإي. كـان مـن    آقا محمـد رضـا الحكـيم القمشـه     -٣
العرفاء في القرون األخيرة. وهو من أهل المدينة (قُمشه = شهرضـا) هـاجر فـي شـبابه     

والمـولى محمـد   )٢(يإلى إصفهان للدراسة وتمتع بالحضور لدى الميرزا حسـن النـور  
وتعهد التدريس مدة سنين في إصـفهان، وقبـل عشـر سـنين مـن       )٣(رودي گجعفر اللن

وتصـدى للتـدريس هنـاك    نهاية عمره هاجر إلى طهران وسـكن فـي مدرسـة الصـدر     
 من الفضالء، وهي السنين التي ذاع فيها صيت المرحوم.عدة واستفاد منه 

كان متواضعاً عارفاً، يأنس بالوحدة والخلوة ويستوحش من المجتمعـات. وكـان   
 ينإنّه صرف مايملكه من المنقـول وغيرالمنقـول للمعـوزين فـي سـن      ال  إثرياً في شبابه 
 ش فقيراً حتى نهاية عمره.هـ) وعا ١٢٨٨جافة جافية (

المدرس الزنوزي والميـرزا أبـي    يالى طهران أيام شهرة آقا عل هرتحالإكان أيام 
الحسن جلوه، ومع أنّه كان يذهب مذاهب المولى صدرا درس كتب ابن سينا وكسـر  
بذلك مجالس دروس الميرزا أبي الحسن جلوة مع تخصّصه في فلسفة ابن سينا، حتى 

لجلوة سقط عن الجلوة أي الشهرة والصيت!ا اشتهر: أن 
القرويين ولم يـدخل فـي زى العلمـاء أبـداً.      يإي عن ز لم يخرج الحكيم قمشه

إي قال: رحلت  ير القشقائي الذي كان تلميذ الحكيم قمشهگوقد نقل المرحوم جهان
                                                           

 الجلية بقلم المرحوم نفسه.)  مقدمة األنوار ١(
 بالفارسية. ٢)  مقدمة رسالة (واليت) للحكيم القمشه أي ص ٢(
 . بالفارسية.٢١زيده سه شاعر إصفهان): ك)  مقدمة همائي لكتاب (بر٣(
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إي، وفـي الليلـة اُألولـى     إلى طهران بدافع شوق االستفادة من دروس الحكـيم قمشـه  
قمشـة القرويـة   العلمـاء وإنّمـا يشـبه بـائعي األ     ينفسها وصلت إليه فرأيتـه لـيس فـي ز   

فـي   يوم غد(قرية: سده، من قرى إصفهان) عرضت عليه حاجتي فقال: ميعادي معك 
الخرابات، وهي محل بخارج خندق طهـران القـديم، وكـان هنـاك مقهـى لـدرويش.       

يتـه فـي خلـوة علـى حصـير. فتحـت       ذهبت غدها مع كتاب أسفار المولى صـدرا، فرأ 
الحكـيم فـي حالـة     ىالكتاب فكان يقرأ من حفظه ثم يأخذ في تحقيق المطلب، فـرأ 

 .)١(بريق فتكسره!من الوجد والطَرب فقال: أجل! ان حرارة الخمرة تستبد باإل
كنّـي نفسـه فـي الشـعر الفارسـي      ، وييإي ذا ذوق شعري قـو  كان الحكيم قمشه

فـي حجرتـه فـي المدرسـة فـي وحـدة وخلـوة         )هــ  ١٣٠٦(بكلمة (صهبا) تـوفّي عـام   
 يوسكون. وكان يوم وفاته مصادفاً لوفاة مفتي البلد الكبير المرحوم الحاج المولى عل

بعـد   إّال اؤه علـى وفاتـه   حبـ أالكنى، وكانت الضجة قائمة في البلد لوفاته، ولـم يطّلـع   
 .)٢(ات من ذلك، فسارعوا الى تجهيزه ودفنوه عند رأس المرحوم الكنىساع

مات الحكيم السبزواري كما عاش وحيـداً، وعـاش كمـا قـال هـو فـي بيـت مـن         
 الشعر معناه:

  م ـــم نعيمهـــاب النعيـــــاً ألربـــــهنيئ
  زاوية والخربات ليست قليلة!  وأما أنا فأريد  

 تالمذة كثيرين منهم:بتربية إي  الحكيم قمشه ىوقد عن
آقا ميرزا هاشم اإلشكوري وآقا ميرزا حسن الكرمان شاهي، وآقا ميـرزا شـهاب   

يرخان القشقائي، واآلخوند المـولى محمـد الكاشـي اإلصـفهاني،     گ النيريزي، وجهان
النـوري مـدرس مدرسـة     يمقدسة، والشـيخ علـ  أكبر اليزدي مقيم قم ال يوالميرزا عل

شوارق، والميرزا باقر الحكيم والمجتهد االصطهباناتي  يالمعروف بالشيخ علالمروي
                                                           

 .١٤إي:  )  مقدمة رسالة (واليت) للحكيم قمشه١(
 زيده ديوان سه شاعر إصفهان).گ)  مقدمة همائي لكتاب (بر٢(
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ركة الدسـتورية (المشـروطة) ودفـن فـي     ـي الحـ ـل فـرف الذي قتـم النجف األشـمقي
اصـطهبانات، الحكـيم صـفا اإلصـفهاني الشـاعر العـارف المعـروف، والشـيخ عبــداهللا         

الفضل كالنتر  لرشتي الرياضي، والشيخ حيدرخان النهاوندي القاجاري، والميرزا أبوا
الطهراني، والميرزا سيد حسين الرضوي القمي، والشيخ محمود البروجردي، والميرزا 

  .)١(محمود القمي
ميرزا أبوالحسن جلوه. كان من مشاهير أساتذة ومدرسي هـذه الطبقـة. درس    -٤

 )هــ  ١٣١٤(ي فـي سـنة   وتوفّ) هـ ١٢٣٨(سنين متمادية وربى تالمذة كثيرين. ولد سنة 
ن يعتقد بفلسفة المـولى صـدرا.   كان المرحوم جلوه يدافع عن فلسفة ابن سينا ولم يك

هاجر إلى طهران. وهو تلميـذ الميـرزا حسـن النـوري والميـرزا حسـن        صفهانياًإوكان 
جلوه جـاء إلـى طهـران ليـذهب الـى       نإالنوري. قيل:  ييني من تالمذة المولى علجال

عرض عـن هـذا وأقـام بطهـران.     أسبزوار ليستفيد من دروس الحاج السبزواري ولكنه 
ة الفلسفة في طهران في أواخر القرن الثالـث عشـر وأوائـل القـرن الرابـع      ودارت حوز

المــدرس.  يإي وآقــا علــ عشــر علــى محــور هــؤالء الثالثــة: جلــوه، والحكــيم قمشــه
 واألخيران كانا متقدمين على جلوة علمياً. وأكثر تالمذتهم مشتركون.

 

 الطبقة الحادیة والثالثون
كـان مـن أسـاتذة الفلسـفة والعرفـان فـي        الميرزا هاشم اإلشـكوري الرشـتي،   -١

ركـان  عصره، وقد تربى في حوزة دراساته المباركـة تالمـذة كثيـرون. وهـو أحـد األ     
ن المتوسطة الناقلة للفلسفة والعرفان إلى طبقات اآلتيـة. شـهرته بـين معاصـريه بالعرفـا     

نـس للفنـاوري الـذي هـو شـرح لمفتـاح الغيـب        النظري. له هوامش علـى مصـباح األُ  
، وهي مطبوعة ولكنها مع األسف طبعة رديئة تذهب بـالعينين ثمنـاً لقراءتهـا!    يقونولل

                                                           
والخالفة  إي في (الوالية . ومقدمة رسالة المرحوم الحكيم قمشه١١٨٥و ٧٣٣و ٦٩٠ البشر:  ء)  يراجع: نقبا١(

 .٢  :الكبرى) التي هي هوامش على فصّ من فصوص الحكم 
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المدرس والميرزا جلوه. تـوفي فـي سـنة     يإي وآقا عل كان من تالمذة الحكيم قمشه
 . )هـ ١٣٣٢(

ميرزا حسن الكرمانشاهي، معاصر اإلشـكوري، وهـو تلميـذ األسـاتذة الثالثـة       -٢
ربـى تالمـذة كثـرين ومـن أركـان انتقـال الفلسـفة الـى         اآلنفي الذكر. هو أيضـاً ممـن   

 .) هـ ١٣٣٦(الطبقات المتأخّرة. توفي في سنة 
إي والميـرزا   زي الشـيرازي، تلميـذ الحكـيم قمشـه    يـ رنيميرزا شهاب الدين ال -٣

جلوه، وكانت له مهارة تامة في الفقه واُألصول أيضاً. وكانـت لـه طـول ممارسـة فـي      
الدين ابن العربي. أقام الحكـيم النيريـزي بمدرسـة     يمحي العرفان النظري على مسلك

ــبلهم مقــر أُســتاذهم الحكــيم قمشــه   ــق   الصــدر التــي كانــت ق إي وأخــذ فــي التحقي
كانت لدى المرحوم الشـيخ  » حقيقة الوجود«والتدريس وتربية التالمذة، له رسالة في 

 .)١(آقا بزرك الطهراني
الشيرازي الدارابي المعروف بالحكيم عباس. كان مـن أسـاتذة   الميرزا عباس  -٤

الفلسفة فـي محافظـة فـارس. وهـو تلميـذ الحكـيم السـبزواري وقـد ذكرنـاه. وكتـب           
العالمة الطهراني يقول: كان بارعاً في المعقول والمنقول، كتب األسفار بخطه وكتب 

ن تالمذته الشـيخ  فندرسكي. وم عليه هوامش لنفسه، وشرح دعاء كميل، وقصيدة مير
مـن   الشيرازي النجفي المعروف بلقب (شانه سـاز) والميـرزا إبـراهيم النيريـزي     أحمد

 أن إّال . ويقول العالمة الطهراني: ال أعلـم تـاريخ وفاتـه.    )٢(مدرسي الحكمة في شيراز
هــ   ١٣٠٠(نة وفاته كانـت فـي سـ    فرصة الدولة الشيرازي كتب في (آثار العجم) أن (

 وقبره بمقبرة حافظ الشيرازي.
يرخان القشقائي. اشتاق الى تحصيل العلم في كبره وتتبع ذلك حتـى  گجهان  -٥

أصبح أُستاذ الفلسفة في إصفهان. كان المرحوم القشقائي باإلضافة الى مقامه العلمـي  
                                                           

 .٨٤٥)  نقباء البشر: ١(
 .٩٨٣: المصدر السابق)  ٢(
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الـى آخـر    يقـ والفلسفي نموذجاً في الوقار واالنضباط والمتانة األخالقيـة والتقـوى. ب  
عمره في زيه األولي وكان تالمذته يحبونه حباً جماً. كان تلميذ المرحوم آقـا محمـد   

ــه ــد   رضــا قمش ــل أن يكــون ق ــرزا  أإي، ويحتم ــته دروس المي ــة دراس ــي بداي درك ف
صبهان والمولى إسماعيل اإلصفهاني الـدرب  إعبدالجواد الحكيم الخراساني المقيم ب

في بلدة دهاقان من قرى إصـفهان   )هـ ١٢٤٣(يرخان في عام گولد جهان  )١(كوشكي
 ودفن بها وقبره في مقبرة (تخت فوالد).هـ)  ١٣٢٨(وتوفي في إصفهان سنة 

يرخـان  گاآلخوند المـولى محمـد الكاشـي المقـيم باصـفهان، معاصـر جهـان         -٦
صـفهان وبقـى حتـى    إي، كان يقـيم بمدرسـة الصـدر ب   إرضا قمشهوتلميذ اآلقا محمد 

يرخان. كان رجالً رياضياً تظهر عليـه حـاالت عجيبـة.    گآخر عمره مجرداً مثل جهان 
كثير من األكابر كانوا من تالمذته منهم المرجـع الكبيـر المرحـوم السـيد الحـاج آقـا       

. توفّي اآلخوند الكاشـي سـنة   )٣(خ حاج آقا رحيم أربابــوالشي )٢(حسين البروجردي
 يرخان.گفي إصفهان ودفن في مقبرة (تخت فوالد) قرب جهان  )هـ ١٣٣٢(

كـيم  الح يآقا ميرزا محمد باقر اإلصطهباناتي، هو أيضـاً مـن تالمـذة آقـا علـ      -٧
إي والميــرزا جلــوه. ذهــب لتكميــل دراســاته العقليــة الــى العتبــات   والحكــيم قمشــه

المقدسة، وهناك درس لديه العلـوم العقليـة جماعـة مـنهم المحقّـق الكبيـر المرحـوم        
الحاج الشيخ محمد حسين اإلصفهاني الغروي والمرحـوم الحـاج الشـيخ غـالم رضـا      

 .)٤(في إصطهبانات )هـ ١٣٢٦(طة) سنة اليزدي. قتل في الحركة الدستورية (المشرو
  ي. كـان مـن تالمـذة األسـاتذة     ـزدي القمـ ـر الحكمـي اليـ  ـأكبـ  يـالميرزا عل - ٨

. )٥(الثالثة اآلنفي الذكر باإلضافة الى السيد ميـرزا حسـين السـبزواري المقـيم بطهـران     
                                                           

 .١١رودي على مشاعر المولى صدرا: گشرح اللن)  مقدمة همائي ل١(
 .(المؤلّف) ما كنت أحضر دروسه في بروجرد) حيني(شمس ١٣٢٢)  سمعت ذلك منه سنة ٢(
 . هـ ١٣٩٨عام  &)  توفّي٣(
 .٢١٢)  نقباء البشر: ٤(
 هيدجي.في ترجمة المولى محمد ال ٣٨١: ٦)  ريحانة األدب ٥(
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وكان في أواخر عمره مقيمـاً فـي قـم المقدسـة      )١(ولعلّه درس عند األخير الرياضيات
وبعد أن انتقل المرحوم الحاج الشيخ عبدالكريم الحـائري الـى قـم المقدسـة وشـكل      

رحـوم الحـاج   الحوزة العلمية واجتمع الفضـالء حولـه، حضـر لديـه جماعـة مـنهم الم      
السيد محمد تقى الخونساري من مراجـع التقليـد فـي عصـرنا و الحـاج السـيد أحمـد        

 )٢(الخونساري أحد مراجع التقليد المعاصرين وأُستاذ الكبار من المراجـع المعاصـرين  
 ).هـ ١٣٤٥(والظاهر أنّه توفي في سنة 

الحاج الشيخ عبدالنبي النوري، جامع المعقول والمنقـول. كـان فـي المنقـول      -٩
المـدرس. ومـن    يذ المرحوم الميرزا الشيرازي الكبير وفي المعقول تلميذ آقا علتلمي

ودفـن   )هــ  ١٣٤٤(في سـنة   يإي وجلوه. توفّالمحتمل أن يكون قد تتلمذ لدى قمشه
في حسرة عبدالعظيم في مقبرة ناصرالدين شاه القاجاري. كان المرحوم الحاج الشيخ 

الذهن في مسائل العلـوم المختلفـة، والتقـوى.     النبي معروفاً بالموسوعية وحضور عبد
وتتلمذ عليه المرحوم الشيخ محمد تقي اآلملي الفقيه والحكيم المعاصر المتـوفّى فـي   

 مدة أربعة عشر عاماً. )هـ ١٣٩١(

الحاج ميرزا حسين العلوي السبزواري تلميذ الحاج السبزواري في المعقول  -١٠
التعظـيم   نإ. كان معروفاً بالذكاء والحفظ. قيـل:  وتلميذ الميرزا الشيرازي في المنقول

جـازة اجتهـاده لـم يعملـه ألحـد غيـره. ونأسـف أن        إالذي أبداه الميرزا الشيرازي في 
عمره ذهـب عبثـاً فـي سـبزوار مـن دون أن يسـتفاد منـه اسـتفادة يعتـد بهـا. ولـد سـنة             

 .)٣()هـ ١٣٥٢(ي في عام وتوفّ)هـ ١٢٦٨(
                                                           

 )  إذ كان أكثر تخصّصه في الرياضيات.١(
سالمية )  هو سماحة آية اهللا العظمى نائب اإلمام السيد روح اهللا الموسوى الخميني(قدس سره) قائد الثورة اإل٢(

عالن باسم اإلمام يكفي المباركة المظفرة. وإنّما كنى عنه تقية، ألنه كتب الكتاب في عهد الشاه حيث كان اإل
 .)بالمعر( –شد العقوبات ألمواجهة 

 .٥٦٩)  نقباء البشر: ٣(
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الم الخراسـاني. كـان مـن تالمـذة الحـاج      ـخ اإلسـ ـــ ن شيـالشيخ غالم حسي -١١
درك درسه مدة ست سنين في سبزوار، وحمل مشعل العلوم العقلية مدة أالسبزواري، 

سنين في المشهد المقدس. يذكر اسمه مع المرحـوم الحـاج ميـرزا حبيـب فـي قضـية       
 .)١((وهي قصة معروفة في مشهد)» هجسرا«

الخراساني المعروف بالحاج  يكان من تالمذته المرحوم الحاج الشيخ عباس عل
 .)٢()هـ ١٣١٩(وتوفي في عام ) هـ  ١٢٤٦(فاضل. ولد في سنة 

لسروقدي المشـهدي، كـان مـن تالمـذة الحـاج السـبزواري       الميرزا محمد ا -١٢
 .)٣(المشهد المقدس، وحضر لديه الحاج فاضل الخراسانيومدرسي العلوم العقلية في

المــولى محمــد الهيــدجي الزنجــاني، بعــد أن درس المقــدمات فــي زنجــان  -١٣
الرياضـيات مـن دراسـات آقـا ميـرزا محمـد       وقزوين رحل الى طهـران واسـتفاد علـم    

حســين الســبزواري المقــيم بطهــران، والحكمــة والفلســفة مــن دروس الميــرزا جلــوه. 
ولتكميل معلوماته سافر الى العتبات المقدسة وهناك أكمل دراساته العقلية والشرعية. 
وبعد رجوعه الى طهران أصبحت له حـوزة دراسـية خاصـة. لـه هـوامش علـى شـرح        

 ية للحكيم السـبزواري مطبوعـة. كـان متمتعـاً بصـفاء الـنفس وتهـذيبها وبقـ        المنظوم
كـان يـنظم الشـعر     )هـ ١٣٣٩(سالفه مجرداً حتى نهاية عمره وتوفي في سنة أكبعض 

 له وصية حكيمة واعظة طبعت في آخر ديوانه المطبوع. )٤(بالفارسية والتركية جيداً

  
 الثالثونالطبقة الثانیة و

الفاضـل الخراسـاني، كـان فـي العلـوم العقليـة مـن         يالحاج الشيخ عباس علـ  -١
تالمذة الحكيم السبزواري وفي الشرعية من تالمذة المرحوم الميرزا الشيرازي الكبير 

 كما سلف. وهو من نماذج الفضائل والجامعية في القرن األخير.
                                                           

)١٣٧ـ  ٢٥مة حسن حبيب لديوان المرحوم الحاج ميرزا حبيب الشهيدي الخراساني: )  تراجع مقد. 
 .١٤٦)  مقدمة الشواهد الربوبية: ٢(
 . ١٤٦)  مقدمة الشواهد الربوبية: ٣(
 .٣٨١: ٦)  ريحانة األدب ٤(
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لقرن األخير ثالثة: الحاج فاضل نماذج الفضل والدقة والتحقيق والموسوعية في ا
النبي النوري في طهران، والحاج  الخراساني في المشهد المقدس، والحاج الشيخ عبد

الحــاج ميــرزا حســين كــان  نإميــرزا حســين العلــوي الســبزواري فــي ســبزوار. وقيــل 
أفضلهم. أما الحاج فاضل فقد كان المدرس الرسمي لكتب الفلسفة في حوزة مشـهد  

فيهـا   فيأي في السنة التـي تـو  هـ)  ١٣٤٤(على عهده. توفي في مشهد في سنة العامرة 
 معاصره في طهران.

الحكـيم. هـو مـن     گالميرزا العسكري الشهيدي المشهدي المعروف بآقا بزر -٢
النـوري وذكـرا    يأحفاد المرحوم الميرزا مهدي الشهيد المشهدي معاصر المولى علـ 

نـا إن أُسـرة الشـهيدي الزالـت بيـت العلـم والحكمـة        في الطبقة الثامنة والعشرين، وقل
ابن المرحـوم ميـرزا    گوالروحانية طوال قرن ونصف قرن من الزمان. المرحوم آقا بزر

ذبيح اهللا، وهو ابن تلميذ المرحوم ميرزا هداية اهللا وهو ابـن وتلميـذ المرحـوم الميـرزا     
 حسين العاملي. مهدي الشهيد تلميذ  المرحوم آقا محمد البيدآبادي والشيخ

، والظاهر أنّه كان تلميذ گولم نطلع على شيء عنه في دراسات المرحوم آقا بزر
والده والمرحوم المولى غالم حسين شـيخ اإلسـالم والميـرزا محمـد السـروقدي فـي       

درك بعـض دروس  أالمشهد المقدس قبل ارتحاله الى طهران، ثم انتقل الى طهـران فـ  
 الحكيم اإلشكوري والحكيم الكرمانشاهي. المرحوم جلوه ودرس أيضاً لدى

دركته ورأيته شـيخاً كبيـراً متواضـعاً قـد ابيضـت لحيتـه حينمـا كنـت بادئـاً          أوقد 
هـ) له ولد باسم الميرزا مهدي كـان يلمـع كنجمـة     ١٣٥٤-١٣٥٢بالدراسة في مشهد (
في حوزة مشهد، كان يدرس األسفار وشرح المنظومة والكفاية، في الفضل والفضيلة

وأصبحت مشهد ضجة  )هـ ١٣٥٤(ربعين، توفّى شاباً سنة وكان عمره بين الثالثين واأل
ضـبارة العلـم والحكمـة فـي     إغلقت واحدة، وتوفي والده بعده بسنة واحدة، وبوفاته اُ

 هذه اُألسرة الشريفة في مشهد.
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كان المرحوم آقا بزرك معروفاً بالتواضع وصراحة اللهجة والتحرر، وكان يعـيش  
تهى الفقر ومع ذلك اليقبل من أحد شيئاً، وبعد أن اطّلع على فقـره أحـد علمـاء    في من

طهران ممن كانت له مع المرحوم سابقة صداقة، اتصل بالمقامات الحكوميـة وصـدر   
له قرار بتعيين راتب، فلما وصل القرار مع رسالة ذلك العالم الصديق واطّلع المرحـوم  

عمـل هـذا العـالم الطهرانـي وكتـب فـي ظهـر        على محتوى الرسالة تـأذّى كثيـراً مـن    
 الرسالة راداً لها وللقرار: نحن النذهب بماء وجوهنا القانعة!

سـنة  )١(إي. ولد في قرية مـن قـرى مدينـة بادكوبـه     آقا سيد حسين الباد كوبه -٣
. وأتى الى طهران بعـد دراسـة المقـدمات وتعلّـم الرياضـيات عنـد الميـرزا        )هـ١٢٩٣(

اإلشــكوري والحكــيم الكرمانشــاهي. ثــم ذهــب الــى جلــوه، والفلســفة عنــد الحكــيم 
النجف األشرف و أخذ في تكميل العلوم الشرعية في حوزة اآلخوند المـولى محمـد   

 كاظم الخراساني والشيخ حسن المامقاني.
إي اشـتهر فـي    ونقل العالمة الطهراني فـي (نقبـاء البشـر) أن المرحـوم البادكوبـه     

ليـة وأخـذ يـدرس الفنـون المختلفـة العقليـة       النجف األشـرف بـالعلوم الشـرعية والعق   
ج السـيد محمـد   والشرعية، واستفاد منـه جماعـة كثيـرون مـنهم أُسـتاذنا العالمـة الحـا       

هيات الشفاء من أولـه الـى آخـره عنـد هـذا      إلدرس طبيعيات و حسين الطباطبائي&
 الرجل الكبير في النجف.

ـد حسـين    هـذ الرجـل والمرحـوم الحـ     ونقل العالمة الطهراني: أناج الشـيخ محم
طالع الكامل في العلوم العقليـة. تـوفي فـي النجـف     الغروي كانا وجهين معروفين باإل

 .)٢()هـ ١٣٥٨(األشرف في سنة 

                                                           
الشيوعية ربع عشرة مدينة سلبتها روسيا القيصرية من إيران على أثر حرب كافرة واستمرت روسيا أ)  هي بلدة من ١(

فى االغتصاب وتسمى اليوم قفقازية االتحاد السوفياتي أو جمهورية آذربايجان السوفياتية. وتاريخ اإلسالم والتشيع 
 .)بالمعر( –مليء بعلمائها ورجالها 

ودفن في مقبرة المرحوم السيد أبي الحسن اإلصفهاني  -٩١٨و ٥٨٤: ٢)  نقباء البشر في القرن الرابع عشر ج ٢(
يسر من مدخل الصحن الشريف (باب الرشتي المجاهد فى الجانب األالموسوي جوار مقبرة الشيخ حبيب اهللا 

 .)المعرب( –الساعد) مقابل األيوان الشريف ومرقد المحقّق األردبيلي 
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الشاه آبادي الطهرانـي اإلصـفهاني األصـل جـامع      قا ميرزا محمد عليأالسيد  -٤
ــرزا       ــذ المي ــان تلمي ــفة والعرف ــي الفلس ــان ف ــول، ك ــول والمنق ــرزا  المعق ــوه والمي جل

ــرزا حســن اآل   ــذ الحــاج المي شــتياني فــي طهــران  اإلشــكوري، وفــي الشــرعيات تلمي
واآلخوند الخراساني والميرزا محمد تقي الشـيرازي فـي النجـف األشـرف وسـامراء.      
وبلغ في طهران الى مقـام المرجعيـة والفتـوى. وعنـدما أقـام المرحـوم الحـاج الشـيخ         

ة، هاجر إلى قم ودرس بها سنين. وكان ممتازاً في عبدالكريم الحائري في قم المقدس
في تلك المدة يحضر درس هذا الرجـل   )١(العرفان بال مثيل. كان أحد أساتذتنا الكبار

 .)٢()هـ ١٣٦٩(الكبير، وكان يثني عليه كثيراً في العرفان توفي في طهران عام 
المجتهد الكازروني الشيرازي ابن الحـاج السـيد عبـاس المجتهـد      يالسيد عل -٥

واشـتغل بالدراسـة    )هــ  ١٢٩١(وانتقل إلى شيراز عام  )هـ ١٢٧٨(الكازروني. ولد سنة 
حصـل علـى العلـوم العقليـة مـن الشـيخ أحمـد الشـيرازي          )هــ  ١٣٠٤(فيها حتى عـام  

حتمـل أنّـه أدرك شـيئاً مـن أواخـر أيـام       أ(شـانه سـاز) و   النجفي والشيخ محمد حسين
وأقـام عشـر سـنين فـي النجـف األشـرف        )هـ ١٣٠٠(الحكيم عباس الدارابي المتوفّى 

) وحضر دروس اآلخوند المـولى محمـد كـاظم الخراسـاني وبلـغ      هـ ١٣١٥ – ١٣٠٤(
) وال هــ  ١٣٤٣-١٣١٩( المراتب العالية. ورجع إلى شيراز يدرس بها حتى نهاية عمره

سي شـيراز كـانوا مـن تالمذتـه فـي      سيما في الفلسفة والعرفان وكثير من فضالء ومدر
المرحوم السيد علياً كان نموذجاً من سلفه الصـالح. ولتالميـذه    نإالمعقول والمنقول. 

 وكلّ الشيرازيين قصص كثيرة عن تقواه وصفاء نفسه الطاهرة.
نابادي المعروف بالشيخ محمد الحكـيم والشـيخ   گال الشيخ محمد الخراساني -٦

صـفهان. كـان مـن تالمـذة المرحـوم جهـان       إمحمد الخراساني، مقيم مدرسة الصدر ب
يرخان). وأصـبح بعـدهما   گيرخان واآلخوند المولى محمد الكاشي (واألكثر جهان گ

                                                           
 .&)  يعنى اإلمام الخميني١(
 من غيرها. ومتفرقات ١٦٧: ٣)  ريحانة األدب ٢(
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 )١(شـيرازي آقـا ال  يأُستاذ الفلسفة في إصفهان، من تالمذته المرحوم الحاج ميـرزا علـ  
دين همائي أُستاذ جامعة طهران. كان الحكـيم الخراسـاني المثيـل لـه     والسيد جالل ال

داً حتـى نهايـة   مجـر  ـكالكاشـي و القشـقائي     ـ    ، وبقى قليلٌ إّال في الطهارة والتواضع 
 ).هـ ١٣٥٥(عمره حيث توفي في سنة 

وبعد الحكيم الخراساني تعهد رجالن آخران في إصفهان بحمل مشعل الحكمة 
ائي والمرحوم الشـيخ محمـود المفيـد،    بحوم الحاج آقا صدرا الكووالفلسفة هما: المر

 ئة عام.اوبوفاة هذين الرجلين انطفأ هذا المصباح الذي استمر مضيئاً طوال أربعم
الحاج الشـيخ محمـد حسـين الغـروي اإلصـفهاني. كـان وحيـداً فـي التقـوى           -٧

وكـان والـده تـاجراً     في النجف األشرف، )هـ ١٢٩٦(والعلم معقوالً ومنقوالً. ولد عام 
المرحوم اإلصـفهاني حتـى عشـرين عامـاً مـن عمـره فـي         يمتديناً مقيماً بالكاظمية. بق

الكاظمية مشتغالً بالدراسـة ثـم انتقـل الـى النجـف األشـرف وحضـر درس المرحـوم         
اآلخوند المولى محمد كاظم الخراساني و استمر على ذلك حتى نهايـة عمـر اُألسـتاذ    

 . ) هـ١٣٢٩(
ي العلوم العقلية تلميذاً للمرحوم الميرزا محمد باقر الحكيم االصطهباناتي، كان ف

وله تأليفات كثيرة في الفقه واُألصول، وأفكاره مطروحة اآلن بين األفكار الحيـة بـين   
العلماء والفضالء في حوزات دروس الفقه واُألصول. له منظومة في الفلسفة عالية فى 

) ولـه رسـالة فـى المعـاد. وقـد اسـتفاد حضـرة أُسـتاذنا         المعاني بعنوان (تحفة الحكـيم 
) مـن دروس هـذا الرجـل    هــ  ١٣٥٤-١٣٤٤بـين سـنّي (   &العالمة السيد الطباطبـائي 

 . )٢(بالسكتةهـ)  ١٣٦١(خر بذلك. توفي في سنة تالكبير وهو يف

                                                           
ستاذه وصديقه الشيخ محمد، بل كان صديقاً له ولزميله حاج آقا )  الظاهر أنه لم يكن يختلف كثيراً في العمر مع ا١ُ(

في أواخر عمره ولذلك فقد درس الفلسفة عند صديقه وقرينه في  إّال رباب، ولكنه لم يتفرغ لدراسة الفلسفة أرحيم 
 .)المؤلّف(العمر. 

علقيات اإلصفهاني هوامش وت - من تالمذة المرحوم اإلصفهاني -)  مقدمة المرحوم الشيخ محمد رضا المظفر ٢(
 األنصاري. المؤلّف. الشيخعلى مكاسب 
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في طهران، وحصل على أقسام من  ١٣٠٤، ولد سنة ياآلمل يالشيخ محمد تق -٨
هــ) الـذي    ١٣٣٦ـ    ١٢٦٣دروس المعقول والمنقول من والده الشيخ محمـد اآلملـي (  

شـاهي، ثـم    كان هو من الفالسفة. ثم اشـترك فـي دروس المرحـوم الميـرزا الكرمـان     
        تمتّع بعد وفاة الكرمانشاهي زهاء أربعـة عشـر عامـاً بـدروس الحـاج الشـيخ عبـدالنبي
المجتهد النوري. ثم انتقل إلى النجف األشرف وأخذ في تكميل دراسـاته فـى الفقـه    
واُألصول بحضور دروس الحاج ميرزا حسين النائيني والسيد أبي الحسـن اإلصـفهاني   

لعراقي وبلغ المقامات العالية. وفي األخالق استفاد من تربيـة  والشيخ آقا ضياء الدين ا
آقا القاضي. و عندما أقام بطهـران اشـتغل بتـدريس     يالعارف الكامل الحاج ميرزا عل

هم أثر له في العلوم العقلية هوامش وتعليقـات علـى شـرح    أالعلوم العقلية والشرعية. و
في العلوم الشرعية شرح استداللي علـى  منظومة السبزواري طبعت مراراً. وأهم أثر له 

 .)١()هـ ١٣٩١(العروة الوثقى. توفي في 

الحاج آقا ميرزا مهدي األشتياني. كان من االسـاتذة المتبحـرين فـي عصـرنا.      -٩
ك) كان من تالمذة الحاج آقا محمد رضا جالميرزا جعفر الملقب بالميرزا (كو والده

الحـاج ميـرزا حسـن اآلشـتياني المجتهـد       إي، ووالدته بنت المرحوم  الحكيم القمشه
ــرزا     ــا ميــرزا مهــدي مــن تالمــذة المي حســن المعــروف بطهــران . كــان المرحــوم آق

الرسـمي للفلسـفة والعرفـان     كرمانشاهي والميرزا هاشم اإلشكوري. و كان المـدرس 
صـحيفة   نإحيـث   )٢(هسـاالر) ببطهران طوال سنين عديـدة وال سـيما فـي مدرسـة (س    
لرسـمى للفلسـفة بهـا مـاهراً فـي      وقف هذه المدرسة تنص على أن يكـون المـدرس ا  
طلـب منـه عـدة مـن      هــ)  ١٣٦٥(العلوم العقلية وصاحب نظر في الشرعيات. وفي سنة 

                                                           
المصطفوي للطبعة الثانية من تعليقة المرحوم على شرح المنظومة. وغيرها. حسن  )  مقدمة الحاج ميرزا ١(
 .)المؤلّف(
)  سميت بعد انتصار الثورة اإلسالمية باسم المؤلف، إذ كان االسم القديم يوحي بتمجيد رجال النظام الملكي ٢(

 .)المعرب(السابق. 
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فضالء وطالب الحوزة العلمية بقـم المقدسـة أن ينتقـل إليهـا ليدرسـوا لديـه الفلسـفة        
 فهاجر إليها مدة عامين، وكنت فيمن حضر لديه للدراسة.

على شـرح منظومـة المنطـق والفلسـفة مطبوعـة.      له آثار قيمة، هوامش وتعليقات 
وله كتاب باسم (أساس التوحيـد) فـي قاعـدة (الواحـد...) ووحـدة الوجـود، مطبـوع.        

 .) هـ ١٣٧٢(عرفها. توفي في سنة أوآثار أُخرى ال 

الحاج آقا ميرزا أحمد األشتياني هو أصغر أوالد الحاج ميرزا حسن مجتهد  - ١٠
ول والمنقـول وانموذجـاً فـي التقـوى والطهـارة، اشـتغل       شتياني، كان جامعـاً للمعقـ  اآل

بتدريس الفقه واُألصول والعلـوم العقليـة مـدة أربعـين عامـاً، وهـو أيضـاً مـن تالمـذة          
الحكــيم الكرمانشــاهي والحكــيم اإلشــكوري. ولتكميــل دراســته العقليــة ذهــب الــى  

ن يدرس األسفار وكان يشترك فـي درسـه فضـالء مـ    ويدرس النجف األشرف فكان 
الدرجــة اُألولــى كثيــر مــنهم كــانوا مــن المجتهــدين، مــنهم حضــرة اُألســتاذ العالمــة  

 .)١(عام. رحمه اهللا المائةهـ) وقد بلغ  ١٣٩٥الطباطبائي. توفي قبل (

ن أساتذة الفلسفة في العصر األخيـر محضـاً   آقا ميرزا طاهر التنكابني. كان م -١١
هــ)   ١٢٨٠(حاطة محيرة. ولـد سـنة   إفي الفلسفة. وكان محيطاً بمتون وآراء الفالسفة 

درك عصر الميـرزا جلـوه   أفي بلدة (كالردشت) وانتقل الى طهران لتكميل دراساته ف
إي والحكـيم المـدرس، وال أدري هـل كـان يحضـر لـدى الحكـيم         والحكيم قمشـه 

مانشاهي أو الحكيم النيريزي أو ال؟ وأصبح هو اُألستاذ الوحيد بعد هؤالء الثالثـة،  كر
 .) هـ ١٣٦٠(حتى توفي في سنة 

ساتذة فـي  السيد أبوالحسن الرفيعي القزويني، كان من مشاهير ومعاريف األ -١٢
نصف القرن األخير، وكان جامعـاً للمعقـول والمنقـول، تعلـم الفلسـفة لـدى الحكـيم        

نشاهي والحكيم اإلشكوري. وبعد تأسيس الحوزة العلميـة بقـم المقدسـة سـنة     الكرما
                                                           

 .)المعرب( –مراجع التقليد في قم المقدسة مجالس الفاتحة  عليه)  دفن بطهران وأقام ١(
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بزعامة المرحوم الحاج الشيخ عبدالكريم الحائري اليزدي هـاجر الـى قـم     )هـ ١٣٤٠(
المقدسـة، فكـان يحضــر درس الشـيخ الحـائري ويــدرس شـرح منظومـة الســبزواري       

 )١(أحد أساتذتنا الكبار سفار المولى صدرا، وكان الفضالء يحضرون دروسه، منهمأو
عليـه بحسـن البيـان     يفقد قرأ لديـه شـرح المنظومـة وقسـماً مـن األسـفار، وكـان يثنـ        

والتقرير. رجع المرحوم الرفيعي في حياة المرحوم الشيخ الحائري الى قزوين، وكـان  
طالب الحكمة أحياناً يذهبون الى قزوين لالستفادة منه، وفـي السـنين األخيـرة رجـع     

 . هـ ١٣٩٣الى طهران وأقام بها وكان يعد من مراجعها حتى توفي في سنة 
مشاهير مدرسي الفلسفة في العصـر  الشيخ محمد حسين الفاضل التوني، من  -١٣

األخير. كان على الظـاهر مـن تالمـذة الحكـيم اإلشـكوري والحكـيم الكرمانشـاهي.        
وكان بعد تأسيس الجامعة يدرس الفلسـفة مـدة سـنين بكليـة العلـوم العقليـة والنقليـة        
(كليــة الشــريعة = اإللهيــات)  لــه هــوامش وتعليقــات علــى مقدمــة شــرح الفصــوص  

 تقريباً.هـ)  ١٣٤٠(وتوفي في  )٢(هـ)١٢٠٩(سنة  للقيصري. ولد
خير، ولـد سـنة   ار من أساتذة الفلسفة في العصر األالسيد محمد كاظم العصّ - ١٤

بها ثالث سنين يـدرس   يوذهب الى إصفهان وعمره ثمانية عشر عاماً وبق )هـ ١٣٠٥(
يرخـان) ثـم انتقـل الـى طهـران      گان الفلسفة (لدى اآلخوند المولى محمـد كاشـيوجه  

الحكـيم اإلشـكوري والحكـيم     ؛ودرس ست سنين لدى أساتذة الفلسـفة فـي طهـران   
كمـل العلـوم   أالكرمانشاهي والحكـيم النيريـزي. ثـم ذهـب الـى العتبـات المقدسـة و       

هــ)   ١٣٤٠(الشرعية لدى أساتذة الفن مـدة عشـر سـنين، ثـم رجـع الـى طهـران سـنة         
 ماً، وأخذ في تدريس الفلسفة بها.وعمره خمسة وثالثون عا

ل أن يـدرس  بـ ) قهــ . ق  ١٣٥٣ش = .  هـ١٣١٣(وبعد تأسيس جامعة طهران عام 
العلوم العقلية والنقلية (الشريعة = اإللهيات) وحينما غيروا اسم وكلية في كلية اآلداب 

                                                           
لإلمام  . وكان أعداء الثورة اإلسالمية قبل وفاة المرحوم القزويني يشيعون ذلك تنقيصاً&)  يعني اإلمام الخميني١(

 .)بالمعر( -بأنّه متقدم على مشايخه مع تقدمهم عليه !
 .٨٨٩)  نقباء البشر: ٢(
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بهـا  تقريبـاً، أخـذ يـدرس     هــ)  ١٣٦٥(هساالر) الى (كلية الروحانيين) سنة بمدرسة (س
 حتى نهاية عمره.

ريحياً يطايـب المجالسـين، ال يأخـذ    أكان المرحوم السيد العصّار طيب المحضر 
اُألمور كلها بجدية كاملة بل يمزجها بالهزل. له آثار في وحدة الوجود والبداء وعلـم  

 .)١()هـ ١٣٩٤(المرحوم سنة  يخيراً. وتوفّأالحديث والتفسير. وطبع بعض آثاره 
  

 الطبقة الثالثة والثالثون
نا. ونحن نمسك القلم اليوم عن ترجمـة هـذه الطبقـة    تساتذأهذه الطبقة هي طبقة 

 في فرصة مناسبة.وفي الحال الحاضر، للمالحظات ونوكلّ ذلك الى وقت آخر 
*     *     *  

 

أن ال تخلو جدولة هذه الطبقات من نقائص، ألنها كُتبت ألول مـرة،  من الطبيعي 
أن قد سبقنا أحد الى هذا العمـل. أول نقـص فـي هـذا الجـدول هـو أنّـه لـيس          ولم نر

لـم نـذكرهم، إذ لـم يكـن      وأَجامعاً فكثيرون من علماء الفلسـفة غـاب عنـا ذكـرهم،     
ك بالميسـور، وإنّمـا كـان    الغرض ذكر جميع الحكماء في العصر اإلسالمي، وليس ذل

غرضنا أُولئك الذين حملوا راية هذا الفن وكان لهـم دور إيجـابي فـي إسـتمرار هـذا      
القسم العظيم من الثقافة اإلسالمية وأثّروا فيمن بعدهم إلدامة هـذا العلـم، عـن طريـق     
التأليف، أو التدريس وتربية التالمـذة. وفـي ختـام هـذا الجـدول أرى مـن الـالزم أن        

 أُموراً: أذكر

ن كان مالكـه طبقـة األسـاتذة    إو ـكأكثر الجداول   ـإن هذا الجدول تقريبي   - ١
س سنين فيدرس لديه أناس ليسوا سواء من حيث  اًاُستاذ والتالمذة، ولكنّا نعلم أنيدر

                                                           
 وغيره. ١٧٠ - ١٦٩، تأليف أبوالقاسم سحاب )سپهساالر(: تاريخ مدرسة )  بالفارسية١(



       ٥٥٣  -لإلسالم اإليرانييندماتخ:الثالثوإيران/ القسم  اإلسالم                                        

البدء والختام في تاريخ الدراسة، ومتقدمو كلّ طبقة في تاريخ الدراسة غالباً يتمتعون 
 يضاً.أ يبتقدم علم

تالمذة المولى إسماعيل اإلصفهاني منذكرنا الحاج السبزواري باعتبارهفمثالً: قد
إي وهما أيضاً  النوري، مع الميرزا جلوه والحكيم قمشه يوهذا من تالمذة المولى عل

الحاج السبزواري من متقدمي هـذه   من تالمذة النوري، في طبقة واحدة. في حين أن
 .)هـ١٢٨٩(من عهد المولى النوري نفسه وتوفّي في  الطبقة وقد أدرك شطراً

وكـان  هــ)   ١٣١٤(بينما الميرزا جلوه من شباب هذه الطبقة وكان حياً حتى سـنة  
 هو في البداية عازماً على االستفادة من دروس السبزواري في سبزوار.

بداية عهد الفالسفة المسلمين في النصف األول مـن القـرن الثالـث الهجـري      -٢
نهاية القـرن الرابـع الهجـري يعـد دور الترجمـة، فكـان كثيـر مـن الفالسـفة فيـه           حتى 

مترجمين وكثير من المترجمين فالسفة، مـع وجـود متـرجمين غيـر فالسـفة وكـذلك       
الترجمة مستقالً عـن دور التـأليف والتحقيـق،     فالسفة غير مترجمين، ولكن ليس دور

لترجمة فقط قرناً أو قرنين ثـم ظهـر   أن المسلمين اشتغلوا با ـكما زعم البعض   ـوليس  
ولية أصحاب آراء بينهم من نسميهم فالسفة أصحاب آراء، بل ظهر مع الترجمات األ

ن كيعقوب بن إسحاق الكندي وربى هذا تالمذة واستمرت منه الفلسفة، وكـان  ونادر
، بـل  يإسحاق العبادي و عبدالمسيح الحمص نهو معاصراً لمترجمين من قبيل حنين ب

 متقدم على كثير آخرين من المترجمين من قبيل ثابت بن قرة وغيره.هو 

بيـنهم   غلب يهوداً أو نصارى أو صابئين، وقلّمـا نجـد  المترجمون كانوا في األ -٣
ابن المقفّع الذي يمكن القول بأنّه كان زرادشتياً، ولكنـه   إّال هم ، اللّمسلماً أو زرادشتياً

فأسلم. أما الفالسفة أصحاب اآلراء في هذا العهد  ليس زرادشتياً بالدقة بل كان مانوياً
نجد حتى فيلسوفاً واحداً صـاحب رأي غيـر مسـلم. وهـذه      فكانوا كلهم مسلمين، وال

 بحاث المجتمعات والتاريخ.أنقطة تستحق البحث العلمي في 
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حتـى القـرنين    -وقليـل مـن دور الترجمـة     -أكثر الفالسفة بعد دور الترجمة  -٤
طباء، كابن سينا الفيلسوف الطبيب، بل إن الطّـب فـي   أع كانوا فالسفة السادس والساب

 كثير منهم غالب على الفلسفة.

المسلمون واليهود والنصـارى،   -دور الفالسفة األطباء  -ويشترك في هذا الدور 
الترجمة. فكثيراً ما نجد فـي هـذا    ولكن ال أثر للصابئة في هذا الدور على عكس دور

عظماء مسيحيين أو يهوداً هم فالسفة ضمناً ولكن النجد فيلسـوفاً عظيمـاً   طباء أالدور 
 النصارى.  من اليهود أو

فمثالً: أبوالفرج بن الطيب معاصر ابن سينا كان من الطـب بمنزلـة يثنـي عليـه بهـا      
ابن سينا، ولكن لم يكن ابن سينا أو غيره يجد فيه شـيئاً ملحوظـاً مـن حيـث الفلسـفة،      

 هذه الناحية أبوالبركات البغدادي وحتى أبوالخير حسن بن سوار، فاننعم يستثنى من 
  أنـا  إّال رأي من اليهـود وأبـوالخير كـذلك مـن النصـارى،       أبا البركات كان فيلسوفاً ذا

في نهايـة األمـر. وهـذه     سلم كالهماألم يبق هذان على دينهما األول بل  ـكما نعلم  ـ 
الفالسفة أصـحاب اآلراء فـي    ت االجتماعية. إناألرقام ملفتة للنظر من حيث الدراسا

دور المترجمين الفالسفة والفالسفة المترجمين كلهم مسلمون، أو فـي طبقـة األطبـاء    
لهـم مـن    الفالسفة والفالسفة األطّباء كذلك كلهم مسلمون، أما غير المسلمين فمع ما

الــروح  األطبــاء العظمــاء ال فيلســوف لهــم صــاحب رأي ونظــر. وهــذا دليــل علــى أن
 اإلسالمية أوفق مع التعقّالت الفلسفية من سائر األديان.

قرنـاً)   ١٢وأجلب لالنتباه أنا النجد في طول تـاريخ الفلسـفة والطـب اإلسـالمي (    
مـر ظـاهراً فـي الرياضـيات). ومـن البـدهي أن       فيلسوفاً زرادشتياً وال طبيباً (وكذلك األ

فـي هـذه النهضـة العلميـة والثقافيـة      الزرادشتيين أيضاً كانوا يتمكنـون مـن المشـاركة    
لـم   والفلسفية والمساهمة فيها كاليهود والمسيحيين، ولكـنهم لـم يشـاركوا قـط! كمـا     

يرانيون من حملة مشاعل العلم يشاركوا فيما قبل اإلسالم أيضاً في الثقافة العالمية! فاإل
انوا يـديرون  م الـذين كـ  ـــ والثقافة قبل اإلسالم كانوا مسيحيين ويهوداً وصـابئيين، وه 
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الزرادشتي الوحيد بين الفالسفة في الـدور اإلسـالمي هـو     شؤون جامعة جندي شابور
بـن   يسلم بعد ذلك. وبين األطباء يعـرف علـ  أبهمنيار بن مرزبان اآلذربايجاني، ولكنّه 

عباس األهوازي بابن المجوسي، ولكنه أيضـاً لـيس مجوسـياً وإنّمـا آبـاؤه مجوسـيون       
راون في (الطب اإلسالمي) وغيـره، وكمـا يشـهد بـذلك أيضـاً لقبـه       دوارد بإكما قاله 

 (ابن المجوسي).
تنسـجم مـع العلـم     روح الزرادشتية كانت (أو أصبحت) ال تالئـم وال  الحقيقة أن

والفلسفة، وإذا كان افراد منهم يكسرون القيود ويتجهون الـى العلـوم كـانوا يودعـون     
 الزرادشتية. 

ة المسلمين شـيعة، وأكثريـة الفالسـفة غيـر الشـيعة لهـم       األكثرية بين الفالسف -٥
اتّجاهات شيعية، باستثناء فالسـفة األنـدلس الـذين كـانوا بعيـدين عـن محـيط الفكـر         

   العقـل الشـيعي كـان فلسـفياً مـن       الشيعي. ومن الممكن أن يكون هـذا دلـيالً علـى أن
حول هذا الموضوع، والبحث  )١(البداية وقد بحثنا في كتاب (في رحاب نهج البالغة)

 وسع بحاجة الى فرصة أكثر.األ
لإليرانيين في الفلسفة والحكمة بالنسبة الى غيرهم سـهم أوفـر، مـن مجمـوع      -٦

يراني وغيره وال سيما فـي القـرنين األخيـرين أي    اإل الثقافة اإلسالمية التي يشترك فيها
التشـيع فـي إيـران بـالمرة      من القرن العاشر حيث شـاع  المغول، وال سيما من بعد عهد

اإليرانيين ليسـوا أول مـن    نإفقد أصبحت الفلسفة اإلسالمية مقصورة على اإليرانيين. 
أن  سـالمى هـو مـن العـرب ولكـنهم بعـد      إأول فيلسوف  الفلسفة اإلسالمية،إذ أن بدأ

تعرفوا على الفلسفة تعلقوا بها أكثر من أي قوم آخرين ونحـن نـرى أن لهـذا عـاملين     
دشـتية  االعقلية اإليرانية عقلية فلسفية بالرغم من المضـايقات الزر  أن جذريين أحدهما

                                                           
 حسب االسم المنشور على غالف الكتاب. ٤٦ـ  ٤٢ب نهج البالغة: )  في رحا١(

، والمؤلّف كان قد أسماه ما تعريبه: (جولة في ربوع نهج البالغة) وبحث  والكتاب للمرحوم المؤلّف وبتعريبي 
 .)المعرب(ـ  حوله كما في الكتاب، ولكن الناشر تصرف فى اسم الكتاب على خالف تسمية الكاتب والمعرب
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النظـر عـن الفالسـفة اإليـرانيين      قبل اإلسالم واآلخر: نفوذ التشيع في إيران ولو صرفنا
الــذين هــم مــن حيــث الــدم والعنصــر عــرب أو تــرك أو أي عنصــر آخــر مــن قبيــل:  

لدواني وصدرالدين دشتكي وغياث الدين دشـتكي  فخرالدين الرازي وجالل الدين ا
لـيهم قليلـون   إاإليـرانيين بالنسـبة    وابن رشد األندلسي وعدة آخـرين، فالفالسـفة غيـر   

فالسـفة فـي   اء وهـم جماعـة مـن أطبـ     ـا غير مسلمين  مإجداً. والفالسفة غيراإليرانيين 
:ابن الهيثم البصري  إيرانيين من قبيل أو مسلمون غير -مصر والشام واألندلس وغيرها

المصري وأبي البركات البغدادي وعلي بن رضـوان المصـري والكنـدي وابـن رشـد      
وابن الطفيل وابن الصـائغ وقطـب الـدين المصـري وكمـال الـدين يـونس الموصـلي         

 وعددهم ليس بكثير. -احتماالً  -والفارابي 

الـذي   سـينا هـو   كان مركزالتعليم والتعلم للفلسفة قبل ابن سينا بغـداد، وابـن   - ٧
نقل المركزية من بغداد الى إيران (إما همدان وإما إصفهان) بل لم يـذهب ابـن سـينا    
 الى بغداد قط، بل لم يكن له أُسـتاذ فـي الفلسـفة وإنّمـا درس شـيئاً مـن المنطـق عنـد        

نبوغ ابن سينا وشهرته هما اللذان جذبا طالب الحكمة إليـه والـى مطالعـة     نإاُألستاذ. 
كلّ مكان حتى أصبحت كتبه ناسخة لكتب السابقين. ومدرسـو كتبـه كـانوا    كتبه من 

سـينا   ابـن  في إيران فقـط ومنهـا انتشـرت فلسـفته الـى خـارج إيـران. وبانتشـار أفكـار         
صين في إيران فقط سقطت بغـداد  ونسخها لكتب السابقين وتواجد مدرسيها المتخصّ

بن سينا بالبحث والدراسـة مـن   عن مركزيتها السابقة بل أصبحت بغداد تتناول فلسفة ا
قسـام  على عهـده فـي األ   دون أن تكون لها المركزية في ذلك. وكانت حوزة ابن سينا

ن إيران، وبعده توسعت حتى خراسان علـى يـد تلميـذ    ـــًالجنوبية م المركزية وأحيانا
 بي العباس اللوكري .أتالمذته 

ن ناحيـة أُخـرى طويـت    ـ مع حملة المغول من ناحية وحمالت أمثال الغزالي م  ٨
موائد الفلسفة من غير إيران قليالً أو كثيـراً، وبقيـت شـعلة منهـا فـي إيـران متقـدة ثـم         

 غتدرجت من ضعفها الى القوة والكمال وال سيما في حوزة فارس (شيراز) ومـع بـزو  
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شمس الصفوية والنهضة العلمية والفلسفية في إصفهان وجـدت الفلسـفة مـرة أُخـرى     
 جديدين على يد صدرالمتألهين والميرداماد. اًءرونقاً وبه

ليست نواحي إيـران مسـهمة فـي الفلسـفة اإلسـالمية بنسـب متسـاوية بعـدما          - ٩
انحصرت تقريباً في الشـيعة اإليـرانيين منـذ زمـن الصـفوية حتـى يومنـا هـذا، فـبعض          

لهـا   سهام الملحوظ في العلوم النقلية والشرعية لكن ال إسـهام المناطق مع مالها من اإل
في العلوم العقلية أو ليس إسهامها إسهاماً ملحوظاً بل قليالً. فخوزسـتان مـع مالهـا مـن     

سهم لها في الفلسفة والحكمـة والعلـوم    اإلسهام المهم في األدب والحديث والفقه ال
ستان. وليس أبوسليمان المنطقي السجستاني جالعقلية. وكذلك مقاطعات سيستان وبلو

الى منطقة سيستان. و لبعض المحافظات سهم قليل كآذربايجان، سوى استثناء بالنسبة 
والمـولى رجـب    ،سهم من أهلها: بهمنيـار، وشـمس الـدين خسروشـاهي    أن نذكر مم

وفـي عصـرنا العالمـة     ،واآلقا عليـاً الحكـيم الزنـوزي    ،، والمولى حسين األردبيلييعل
مـن قبيـل خراسـان     سـهام أكثـر  إخـر  بعض الواليـات والمحافظـات األُ  لـ الطباطبائي، و

 وإصفهان وفارس و...

ومما اليحتسـب أن يكـون السـهم األوفـر لشـمال إيـران مـن جـيالن ومازنـدران          
ن ثالثين من معاريف أساتذة الفلسفة هم مـن أهـل هـذه الناحيـة وبيـنهم      إوجرجان، ف

فالســفة كبــار مشــاهير مثــل ميردامــاد والمــولى إســماعيل الخــاجوئي واآلقــا محمــد   
فندرسـكي وعبـدالرزاق الالهيجـي والمـولى      النوري والمير يالمولى علبادي وآالبيد

أنّهـم   إّال ن كانت دراستهم وتعلّمهم في إصفهان إرودي وغيرهم، هؤالء وگجعفر اللن
 من شمال إيران.

طبقات الفالسفة على الترتيب الذي نحـن حصـلنا عليـه، سلسـلة منظمـة       نإ -١٠
ن نـرى نظيـر ذلـك فـي     أمكاننـا  إمستمرة. كما ب مرتبة ال وقفة فيها، وهي حلقات ثقافة

 الفقه والحديث و العرفان واألدب وحتى في الرياضيات.
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في نقطتين نصل فيهمـا الـى نقطـة مجهولـة مـن حيـث سلسـلة التالمـذة          إّال اللهم 
 ساتذة:واأل

في المولى إسماعيل الخاجوئي، على عهد االفغانيين، حيث لم يـذكر   إح داھما:
رى:تذته شـيئاً.  اسـ أعـن   ـ ا نعلم   كم ـولم يذكروا   فـي فخرالـدين السـماكي     واألُخ 

 ساتذته شيئاً.أأُستاذ السيد ميرداماد حيث النعرف أيضاً عن 

لم تتوقف سلسلة التلمذة في هـاتين النقطتـين بـل إنّمـا هـي مجهولـة اآلن علينـا،        
أن نبـين سلسـلة    هاتين النقطتـين اسـتطعنا  ذا. وإذاصرفنا النظر عنــد هــولعلها تتبين بع

أساتذتنا حتى ابن سينا. وإذا قبلنا الشيخ البهائي بعنوان أحد أسـاتذة الفلسـفة ارتفعـت    
إحدى تلكما النقطتين أي اتصلت سلسلة التلمذة عن طريـق الشـيخ البهـائي وأُسـتاذه     

 عن طريق ميرداماد. المولى عبداهللا اليزدي حتى ابن سينا، ال

له أُستاذ فـي الفلسـفة وإنّمـا تعلّـم مـن كتـب        والبن سينا وضع خاص إذ لم يكن
 اآلخرين.

الفارابي والكندي أيضاً كابن سينا لم يكـن لهمـا أُسـتاذ فـي الفلسـفة وإنّمـا        -١١
صبحا فيلسـوفين بـل كـلّ واحـد منهمـا أصـبح رأس سلسـلة        أبمطالعة كتب اآلخرين 

 الفالسفة.

م يكـن حينئـذ أي   ال يذكر التـاريخ أي فيلسـوف بعنـوان أُسـتاذ للكنـدي، بـل لـ       
فيلسوف في محـيط الكنـدي، ولهـذا فـان فلسـفة الكنـدي بـدأت مـن شخصـه فقـط           

مـا   نإوالفارابي قرأ المنطق فقط لدى أُستاذه (يوحنا بـن حـيالن) وقـد قلنـا قبـل هـذا       
ة. يقال بأنالفارابي كان تلميذ أبي بشر متّى ليس له أي أساس من الصح 

مـن حيـث    لغير المسلمين، من حيث الكتـب ال وعلى هذا فإن المسلمين مدينون 
 المعلّمين.

 واآلن علينا أن نعرض لخدمات اإليرانيين في العرفان والتصوف.
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 العرفان والتصّوف
من العلوم التي ولدت في حجر الثقافة اإلسالمية وترعرعت وتطورت، ما يسمى 

 بالعرفان.

االجتمـاعي واآلخـر    ويمكننا الكالم حول العرفان من جـانبين: أحـدهما الجانـب   
 الجانب الثقافي.

للعرفاء مفارقة مهمة عن سـائر طبقـات أصـحاب الثقافـة اإلسـالمية كالمفسـرين       
باإلضـافة   ـوالمحدثين والفقهاء والمتكلمين والفالسفة واُألدباء والشعراء...وهي أنّهم  

 ـمهمة إلى تكوينهم طبقة ثقافية وعلمية باسم العرفاء وظهور علماء كبار بينهم وكتب
أوجدوا فرقة اجتماعية خاصة في عالم اإلسالم، تختلف عـن سـائر طبقـات أصـحاب     
الثقافة كالفقهاء والحكماء وغيرهم الذين ليسوا سـوى طبقـة ثقافيـة غيـر متميـزة عـن       

ما أهل العرفـان فحيـث يـذكرون بعنـوانهم الثقـافي يـذكرون بعنـوان        أسائر الطبقات، 
 ».المتصوفة«هم االجتماعي يذكرون بعنوان نّاوحينما يذكرون بعنو» العرفاء«

ن لـم يعـدوا كفرقـة مذهبيـة فـي اإلسـالم، وهـم أيضـاً         إإن العرفاء والمتصـوفة و 
اليدعون هذا، وهم موجودون في كلّ أو جلّ الفرق والمذاهب اإلسالمية الحاضـرة،  
ــي       ــن األفكــار واآلداب ف ــلة م ــاك سلس ــلة، وهن ــة متص ــة اجتماعي ــم فرق ــك ه ــع ذل م

عاشـرات وااللبســة. واألزيــاء وكيفيــة شــعر الـرأس واللحيــة والســكنى فــي التكايــا   الم
  ت وغيرها تصبغهم بصبغة فرقة خاصة مذهبية واجتماعية. نعـم كـان هنـاك    هاوالخانقا

عرفاء لم تكن لهم ميـزة ظـاهرة عـن اآلخـرين وهـم مـع ذلـك         ـوال سيما في الشيعة  ـ
حقيقيـون هـم هـذه الطبقـة، ولـيس تلـك       متشددون في سلوكهم العرفاني. والعرفـاء ال 

 الفرق التي اخترعت مئات اآلداب وأوجدت عشرات البدع.

بحاث التاريخية عـن الجانـب االجتمـاعي والمـذهبي     وال نبحث نحن في هذه األ
من العرفان، وإنّما نبحـث هنـا فـي الجانـب الثقـافي بـالنظر الـى        » التصوف«أي جانب 

ى العرفان كعلم وكفرع مـن فـروع الثقافـة اإلسـالمية     تدرجه التاريخي. أي إنّا ننظر ال
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ال وقفة، وليس بعنـوان فرقـة أو طريقـة    بالتي كانت في طول التاريخ كوحدة متّصلة و
 اجتماعية.

 والعرفان بوصفه جهازاً علمياً وثقافياً له قسمان: قسم عملي، وآخر نظري.
ان وعالقاتـه مـع   عبارة عن ذلك القسم الذي يبـين وظـائف اإلنسـ    :القسم العملي

 يعملـ » علم«نفسه ومع العالم ومع الخالق. والعرفان في قسمه هذا كاالخالق، أي هو 
في » سلوكالو السير«مع مالحظة نذكرها بعد هذا. وهذا القسم من العرفان يسمى علم 

  ن أنبـيأو قمـة  » التوحيـد «الـى اهللا كـي يصـل الـى     » السـالك «هذا القسم من العرفان ي
وأي حال يعرض لـه فـي    يمن أين يجب أن يبدأ وأي مرحلة يجب أن يطو اإلنسانية

هذه المنازل والمراحل مع إشراف ومراقبة  يالمنازل بين الطريق. ويجب أن يكون ط
ن لم تصحب السالك إإنسان كامل قد طوى هذا الطريق ووعى رسوم هذه المنازل، و

ذا اإلنسـان الكامـل الـذي البـد     همة إنسان كامل هددته المخاطر. ويعبر العرفاء عن ه
 ».طائر القدس«و » بالخضر«من اصطحابه مع السالكين: 

 يقول الحافظ الشيرازي ما معناه:
  إن طريق الوصل جد طويلــــــف       بهمة  اصطحبني» طائر القدس«فيا «

 ويقول:
 )١(»الظالم وخيم» الخضر«تكون مع      نأوال تتركن هذي المراحل دون 

والتوحيد الذي ينظر إليه العارف أنّه قمة اإلنسانية المنيعة وأنّه آخر مراحـل سـير   
         العارفين، يختلف مع التوحيـد فـي نظـر العـوام وحتـى مـع توحيـد الفيلسـوف فـي أن 

 نإشريك له، اختالفـاً أساسـياً كـالبون بـين األرض والسـماء.      ال واجب الوجود واحد 
ما سـوى اهللا   نإالموجود الحقيقي منحصر بذات اهللا تعالى، و أنتوحيد العارف يعني 

اهللا، توحيـد العـارف    إّال نفس الوجود، توحيد العارف يعني ال شـيء   ظاهرة وجود ال
اهللا. وال يؤيد هذه المرحلة  إّال ة اليرى فيها السالك العارف ــل الى مرحلــيعني التوص

                                                           
 ب للمعرب.)  التعري١(
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 ياناً إلحاداً وكفراً، في حـين يعتقـد العرفـاء أن   من التوحيد مخالفو العرفاء بل يرونه أح
هذا هو التوحيد الحقيقي وأن كل مراتب التوحيد ال تخلو مـن شـرك. ويـرى العرفـاء     

التوصل الى هذه المرحلة ليس من عمل الفكـر والعقـل بـل هـو مـن عمـل القلـب         أن
 والمجاهدة والسير والسلوك وتصفية النفس وتهذيبها.

هذا القسم من العرفان هو القسم العملي منه، وهو بهذا النظـر   وعلى أي حال، فان
 كعلم األخالق يبحث عما يجب أن يعمل وال يعمل، مع ثالثة فوارق:

العرفــان يبحــث عــن عالقــات اإلنســان مــع نفســه ومــع العــالم ومــع اهللا،  نإ :أّوالً 
ة أن وعمدة نظره في عالقـات اإلنسـان بربـه. بينمـا اليـرى جميـع األخالقيـين ضـرور        

األخالقيـون المتـدينون، فهـؤالء يعنـون بهـذه       إّال يبحثوا حول عالقات اإلنسـان بربـه،   
 الجهة من عالقات اإلنسان.

  ـ كما يبدو من مفهوم هاتين الكلمتين ـمران متحركان أإن السير والسلوك  ثانی اً:
 بخالف األخالق فإنّه بحث هادئ ساكن. الكالم فـي العرفـان عـن نقطـة البـدء وعـن      
المقصد و المنازل والمراحل التي يجب على السالك سلوكها كي يصل الـى النهايـة.   

لإلنسان صراطاً اليصل الى منزل حتـى يجـوز مـن     أن ـبدون أية شائبة   ـالعارف يرى  
له في تطـوره   منزل سابق، ويرى العارف أن روح البشر كروح الطفل أو النبات وكما

عن لزوم اتّصـاف الـروح بسلسـلة     إّال ي األخالق وفق نظام خاص. بينما ليس الكالم ف
نصاف واإليثـار وغيرهـا،   من الفضائل من قبيل الصدق والعدالة والعفّة واإلحسان واال

 يالق ترى أن روح اإلنسان بحيـث يجـب أن يـزين بسلسـلة مـن الزينـة والحلـ       ــاألخ
لكـن بصـورة   رفان أيضـاً يـأتي الكـالم عـن العناصـر األخالقيـة و      ـي العــوالنقوش. وف

 ديالكتيكية متحركة.

كثـر  مفـاهيم ومعـان معروفـة أل   بإن العناصر الروحية واألخالقيـة محـدودة    ثالثاً:
ردات قلبية االسير والسلوك العرفاني يأتي عن أحوال ووحين أن الكالم فىالناس، في
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الطـرق، وال سـبيل لسـائر     يلسالك السبيل فـي خـالل المجاهـدات وطـ     إّال ال تحصل 
 الى هذه األحوال والواردات. الناس

ر من العرفان في تفسير الوجود أي تفسير الخالق والعالم واإلنسـان.   :القسم اآلخ 
و العرفان في هذا القسم كالفلسفة يحاول تفسير الوجود، بخالف القسـم األول الـذي   

فضـل. وكمـا كانـت هنـاك فـوارق بـين       هو كاألخالق ويحاول تغيير اإلنسـان الـى األ  
 و العرفان كذلك هنا توجد فوارق بين العرفان والفلسفة.األخالق 

 

 العرفان واإلسالم
ديـن   يكـأ  ـاإلسالم    للعرفان بقسميه العملي والنظري روابط متينة باإلسالم، فان

قد بين عالقات اإلنسـان بربـه وبالعـالم وبنفسـه وفسـر       ـآخر، وأكثر من أي دين آخر  
هو ما النسبة بين مـا بينـه اإلسـالم ومـا عرضـه      الوجود ككل. وهنا سؤال يطرح نفسه و

 العرفان؟

لهـم كالمـاً وراء كـالم اإلسـالم،        من المؤكّد أن عون أنالعرفاء المسـلمين اليـد
حسن من أويتبرأون من هكذا نسبة بشدة. بل يدعون أنّهم اكتشفوا الحقائق اإلسالمية 

سـواء فـي القسـم العملـي أو      غيرهم وأنّهم هم المسلمون الواقعيـون. ويسـتند العرفـاء   
 واألئمة وأكابر الصحابة. بيالنظري الى الكتاب والسنة و سيرة الن

 :يولغيرهم آراء بشأنهم نذكرها على التوال

المّیین: -أ  هـؤالء يعتقـدون بـأن    نظریة جماعة من المحّدثین والفقھاء اإلس 
 دين باإلسـالم وأنخـداعاً   إّال لسـنة لـيس   اسـتنادهم الـى الكتـاب وا    العرفاء ليسوا متقي

 للعوام وجلباً لقلوب المسلمين، وأن ال ربط للعرفان أساساً باإلسالم.

هؤالء الذين ال عالقة لهـم   ب ـ نظریة جماعة من مثقّفي العصر الحاضر:
وما يمكن أن يوصـف بأنّـه مـن    » اإلباحية«باإلسالم ويتقبلون كلّ مايستشم منه رائحة 

العرفـاء ال   كالسـابقين يعتقـدون بـأن    سالمية. هؤالء أيضـاً  المقاومة أمام المقررات اإل
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غيـر   إيمان لهم باإلسالم، بل إن العرفـان والتصـوف إنّمـا همـا وجهـان لنهضـة اُألمـم       
 العربية أمام اإلسالم والعرب تحت ستار من المعنوية والروحانية.

يضاده، وإنّما وهؤالء يتّحدون مع الفرقة اُألولى في أن العرفان يخالف اإلسالم و
سون اإلسالم، وهم يحقرون العرفـاء باالسـتناد الـى     يختلفون في أنالفرقة اُألولى يقد

خراج العرفان بهذه الطريقة عن إحساسات والعواطف اإلسالمية العامة، ويحاولون اإل
  العرفـاء   صعيد المعارف اإلسالمية. بينمـا الفرقـة الثانيـة يسـعون ليجـدوا مـن شخصـية       

وسيلة للدعاية ضد العـرب واإلسـالم. هـؤالء     ـتمتع بعضهم بشخصية عالمية  الذين ي ـ
يداستناد العرفاء الى الكتاب والسنّة إنّمـا كـان عـن تقيـة مـن العـوام وحفظـاً         عون أن

 لنفوسهم.

مكاننا أن نجد فـي العرفـان والتصـوف وال سـيما فـي      إب ج ـ نظریة المحای دین:
 للفرقة: تحريفات ومبتدعات كثيرة ال جانباً عملياً العرفان العملي وباألخصّ فيما يجد

أن العرفـاء كسـائر طبقـات أصـحاب الثقافـة       إّال توافق كتـاب اهللا وال السـنة المعتبـرة.    
لمضادة اإلسـالم.   يءن ينطقوا بشأ خالص لإلسالم، ولم يريدوااإلسالمية في غاية اإل

ة كــالمتكلمين مــن الممكــن أن يكــون لهــم أخطــاء كســائر طبقــات أصــحاب الثقافــ 
 يكونوا يضمرون السوء بالنسبة الى اإلسالم.لمأنّهم إّال والفقهاء، والفالسفةوالمفسرين

ناس مغرضين إمـا مضـادين   اُإن افتراض مضادة العرفاء لإلسالم إنّما جاء من قبل 
فلو طالع اإلنسان كتـب العرفـاء بـال غـرض وبـال إنحيـاز لـم         إّال للعرفان أو لإلسالم، و

في أنّهم كانوا مخلصين تماماً لإلسـالم، وإن كـان مـن الممكـن أن يجـد فـيهم        يشك
 خطاء كثيرة، ولكن بشرط أن يعرف منطقهم وعرفهم الخاص ومصطلحاتهم.أ

ح النظريــة الثالثــة ونعتقــد بــأنالعرفــاء لــم يكونــوا يضــمرون الســوء  ونحــن نــرج
متخصّصون في المعـارف  لإلسالم، و في الوقت نفسه نرى من الالزم أن يحقّق أُناس 

نحيـاز أو  إاإلسالمية والعرفان في مدى توافق المسائل العرفانيـة مـع اإلسـالم، بـل أي     
 مماألة.
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   العرفـان اإلسـالمي مـن قبيـل      والمسألة التي يلزم أن نعرض لها هنـا هـي: هـل أن
الفقه و اُألصول والتفسير والحديث أي هو من العلـوم التـي اتخـذ المسـلمون موادهـا      

صلية من اإلسالم واكتشفوا لها القواعد واُألصول والضوابط؟ أو هو من قبيل الطب األ
والرياضيات التي دخلت الى عالم اإلسالم من خارجه وتطـورت وتكاملـت علـى يـد     

 هناك قسماً آخر؟ أن وأالمسلمين؟ 

صـر بعـض   أيختار العرفاء أنفسهم الشطر األول واليقبلون أى احتمال آخر. وقـد  
العرفان وأفكـاره الدقيقـة واللطيفـة إنّمـا دخلـت عـالم        رقين ويصرون على أنالمستش

لها عروقاً مسيحية وأنها من نتيجة ارتباط المسلمين  اإلسالم من خارجه، فقد يرون أن
ن، وقد يرون أنها ردود فعل اإليـرانيين ضـدالعرب واإلسـالم! وقـد     يبالرهبان المسيحي

فالطونية الجديـدة التـي هـي مـن نتيجـة تـأليف أفكـار        يرون أنها من نتائج الفلسفة األ
فالطون وفيثاغورس والجينوسـيين فـي اإلسـكندرية وآراء وعقائـد اليهـود      أأرسطو و

ين. كما أنالعرفاء من المسلمين  يمخالف والمسيحيين. وقد يرون أنها من أفكار البوذي
 غير إسالمية.للعرفان والتصوف جذوراً  زالوا يحاولون أن يجدوا  كانوا وال

إنّما أخذ مواده اُألولى من  يوالنظر يأن العرفان بقسميه العمل والنظریة الثالثة:
صـوالً ولـم يـتخلص مـن تـأثير األفكـار الكالميـة        اإلسالم وبين لها قواعد وضوابط واُ

شــراقية. أمــا مــا هــو مــدى موفّقيــة العرفــاء فــي بيــان القواعــد ما اإلوالفلســفية و ال ســي
لصـحيحة المسـتخرجة مـن المـواد اإلسـالمية اُألولـى، وهـل أنّهـم كـانوا          والضوابط ا

أو ال؟ وما هو مدى تقّيدهم بعدم االنحـراف عـن اُألصـول    اء موفقّين في ذلك كالفقه
اإلسالمية الواقعية؟ و ماهو مدى تأثير المجريات الخارجية علـى العرفـان اإلسـالمي؟    

؟فاد منهاأصبغها بصبغته والعرفان اإلسالمي صهرها في بوتقته و وهل أن أمواج  أو أن
ي مسيرتها؟ هذه أُمور يجب أن تبحـث  ــي فـــتلك المجريات دفعت العرفان اإلسالم

العرفان اإلسالمي أخـذ أُصـوله مـن اإلسـالم      و أنــي مظانّها. والمقطوع به هــدقة فــب
 فحسب. 
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اإلسالم  يدعون أن ـة  من أصحاب النظرية الثانية  وعد ـأصحاب النظرية اُألولى  
دين ساذج وبال تكلّف وخال من كلّ رمز أو مطالـب غامضـة غيـر مفهومـة أو صـعبة      

 كمـا أن  :ساس عقائد اإلسالم عبارة عن التوحيد، والتوحيد في اإلسالم يعنـي أالفهم. 
خـالق متميـز عنـه، وأسـاس عالقـة       بـان للبيت بانياً متميزاً عن البيت، كذلك العالم لـه  

بمتاع الحياة الدنيا في نظر اإلسالم هو الزهد، يعني اإلعراض عن متاع الحيـاة   اإلنسان
الدنيا الفانية للتوصّل الى نعيم الحياة الخالدة. وإذا تجاوزنـا هـذه االُسـس وصـلنا الـى      

جاء به العرفاء باسم التوحيد  ما سلسلة من المقررات الساذجة الفقهية. هؤالء يرون أن
التوحيد اإلسالمي، إذ التوحيد العرفاني عبارة عـن وحـدة الوجـود     شيئاً وراء إّال ليس 

ن ال شيء فـي الوجـود سـوى اهللا و شـؤونه وأسـمائه وصـفاته وتجلياتـه. والسـلوك         أو
العرفاني أيضاً شيء وراء الزهد اإلسالمي، إذ نجد فـي السـلوك العرفـاني سلسـلة مـن      

قبيل العشـق وحـب اهللا، والفنـاء    نجدها في الزهد اإلسالمي، من  المعاني والمفاهيم ال
وراء الشـريعة اإلسـالمية،    مرأفي اهللا وتجلّى اهللا على قلب العارف. والطريقة العرفانية 

 إذ فيها آداب ال نجد أثراً لها في الفقه والشريعة اإلسالمية.

ونهم     إخيار الصحابة الذين ينتسب  هؤالء يرون أنلـيهم الصـوفية والعرفـاء ويعـد
زُهاداً عابدين، ولم يكن لهم أي اطالع على السلوك العرفـاني،   إّال يكونوا أئمتهم، لم 

أجل كانوا معرضين عن متاع الحياة مقبلين على اآلخرة، ولم يكن لهم أي أصـل فـي   
 ذلك سوى الخوف والرجاء، الخوف من عذاب جهنّم ورجاء ثواب الجنة، فقط.

المـواد اإلسـالمية اُألولـى     ة، فـان والحقيقة: أنّه ال يمكن تأييد نظريـة هـذه الفرقـ   
ا تفترضه هذه الفرقة عمداً أو جهـالً، فـال التوحيـد اإلسـالمي بهـذه البسـاطة       غنى ممأ

والسذاجة والفراغ الذي افترضه هؤالء وال المعنوية اإلسالمية اإلنسانية مقصورة علـى  
آلداب صـحابة الرسـول الكـرام كـانوا كمـا وصـفهم هـؤالء، وال ا        الزهد الجامـد، وال 

 عضاء والجوارح الظاهرة.عمال األأاإلسالمية محدودة ب

مكانهـا أن تكـون   إتعاليم اإلسالم األصيلة كان ب بمطالب تثبت أن يونحن هنا نأت
كم أفـاد العرفـاء    املهمة لسلسلة من المعارف العميقة في العرفان النظري والعملي. أم
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هو بحث اليمكننا التعرض له في ف ؟وكم انحرفوا عنها ؟المسلمون من هذه التعليمات
 هذا المختصر.

القرآن يؤكد علـى   نإإن القرآن الكريم ال يقيس الخالق والخلقة بالباني والبناء، 
م ا ُتَولُّ ْوا  َف أَْینَ {اهللا هو خالق العالم ويصفه بأنّه في كلّ شيء ومـع كـلّ شـيء     أن◌َ

َرُب إِلَْیِھ ِمنُكمْ  َوَنْحنُ {و )١(}هللاَفَثمَّ َوْجُھ  لُ َواْالخِ ــھُ { )٢(}أَْق اھِ ــَو األَوَّ ُر ـُر َوالظَّ
 .)٣(»}َواْلَباِطنُ 

أمثال هذه اآليات دعت األفكار الى توحيد أسمى وأعلى من توحيـد   وبدهي أن
آخر الزم ان ن اس  إّن هللا علم أنّھ یأتي في«العوام. وقد جاء في حديث الكافي: 

 ».وقل ھو هللا أحد ،متعمّقون فأنزل اآلیات األُولى من سورة الحدید
للتقرب الى اهللا حتى آخر منزل أن نلقي المراحل يط والسلوكو في السيرويكفي

لهام ومكالمة المالئكة والوحي واإل» رضوان اهللا«و»لقاء اهللا«فيبعض اآلياتنظرة على
. وقـد جـاء   ’، وآيات معراج الرسول األكـرم  ÷ياء كمريموال سيما مع غير األنب

و عن » ةنالنفس المطمئ«و» امةالنفس اللو«و» ارةمالنفس األ«الحديث عن  ،في القرآن
َوالَِّذیَن َجاَھُدوا {و» المجاهدة«، وعن الهداية نتيجة »يالعلم اللدن«و» فاضيالعلم اإل«

بعنوان أنهـا  » تزكية النفس«وعن  )٤(}لََمَع اْلُمـْحِسنِینَ  هللا فِیَنا لَنَْھِدَینَُّھْم  ُسبُلََنا َوإِنَّ 
اَھا{طريق الفالح الوحيد:  اَھا* َوَقْد َخاَب َمن َدسَّ  الحب«وعن  )٥(}َقْد أَْفلََح َمن َزكَّ

 .وأنّه فوق كلّ حب» اإللهي

ن إهـا النـاس   يأكـم  نّإرات العالم، بعبارة يفهم منها: وعن تسبيح وتحميد جميع ذ
دركتم ذلك التسبيح والتحميد. وفي القرآن جاء الكالم فـي طينـة   أ» تفقّهكم«كملتم أ

 ».النفخة اإللهية«اإلنسان عن 
                                                           

 .١١٥) البقرة: ١(
 .٨٥)  الواقعة: ٢(
 .٣) الحديد: ٣(
 .٦٩سورة العنكبوت: )  ٤(
 . ١٠ـ  ٩)  سورة الشمس: ٥(
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ها ألن تكون ملهمة لمعنويـة عظيمـة ووسـيعة    رتكفي هذه المفاهيم واآليات وغي
  سيما بشأن عالقة اإلنسان بربه.اإلنسان، والو بشأن اهللا والعالم

وليس الكالم في كيفية استفادة المسلمين مـن هـذه المـواد بصـورة صـحيحة أو      
من الغربيين والمغتربين الذين لجماعة غير صحيحة بل الكالم في النظريات المغرضة 

. الكالم عـن رأسـمال عظـيم فـي صـميم اإلسـالم       تهيحاولون تفريغ اإلسالم من معنوي
انه أن يكون ملهماً عظيماً في عالم اإلسـالم، علـى فـرض أن يكـون العرفـاء      كان بإمك

فـاد منـه آخـرون غيـر     أفادة الصحيحة من هذا الرأسـمال العظـيم، فقـد    أخفقوا في اإل
 معروفين بعنوان العرفان.

  الروايـات والخطـب واألدعيـة واالحتجاجـات اإلسـالمية و       أضف الـى ذلـك أن
الـذي كـان فـي صـدر اإلسـالم لـم        تثبت لنـا أن  ،ة اإلسالمتراجم أكابر المتربين بتربي

فــي الروايــات والخطــب  نإوالثــواب،  مــل األجــرأعلــى يكــن زهــداً جامــداً وعبــادة
تـراجم شخصـيات الصـدر األول تحكـى      نإعظيمة. و نواألدعية و االحتجاجات معا

ق واحتـراق  عن سلسلة من الهيجانات والواردات الروحية والبصـائر القلبيـة وعـن عشـ    
 واحداً: يثاًدمعنوي عظيم، نذكر من ذلك هنا ح

إّن يقـول:  × عن إسحاق بن عمار قال: سمعت أبـا عبـداهللا  «في أُصول الكافي: 
صلّى بالناس الصبح، فنظر الى شاّب في المسجد وھو یخفق  ’رسول هللا

برأسھ. مصفراً لونھ، قد نحف جسمھ وغارت عیناه في رأسھ، فق ال  يویھو
الن؟: ’هللا لھ رسول ف أص بحت ی ا ف  قـال: أصـبحت يـا رسـول اهللا موقنـاً.       كی 

 إّن لكّل یقین حقیقة، فما حقیقة یقینك؟: ’من قوله، وقال’فتعجب رسول اهللا
جري فعزفَـتْ  افقال: إن يقيني يا رسول اهللا هو الذي أحزنني وأسـهر ليلـي وأظمـأ هـو    

وقد نُصب للحساب وحشـر   لى عرش ربيإنفسي عن الدنيا وما فيها، حتى كأني أنظر 
أنظر الى أهل الجنّة يتنعمون في الجنة ويتعارفون الخالئق لذلك وأنا فيهم، حتى كأنّي
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لـى أهـل النـار وهـم فيهـا معـذّبون مصـطرخون        إنظر أوعلى األرائك متكئين، وكأنّي 
ھ ذا  ألصـحابه: ’. فقـال رسـول اهللا  يوكأنّي اآلن أسمع زفير النار يدور في مسـامع 

. فقال الشاب: ادع لـى يـا   الزم ما أنت علیھ . ثم قال له:ر هللا قلبھ باإلیمانعبد نوّ 
، فلـم يلبـث أن خـرج فـي     ’رسول اهللا أن أُرزق الشهادة معك، فدعالـه رسـول اهللا  

حيــاة )١(»فاستشــهد بعــد تســعة نفــر وكــان هــو العاشــر’بعــض غــزوات النبــي إن .
                                                           

استقبل «. أيضاًقال: ×بوبصير عن اإلمام الصادقآخوندي. وروى الحديث أ - طهران  ٥٣: ١الكافي ج  )  أُصول١(
رسول اهللا  يا ؟ فقال :كيف أنت يا حارثة بن مالكحارثة بن مالك بن النعمان األنصاري فقال له: ’رسول

فقال: يا رسول اهللا عزفت نفسي عن الدنيا  لكلّ شيء حقيقة فما حقيقة قولك؟:’مؤمن حقّاً. فقال له رسول اهللا
ت هواجري، وكأنّي انظر الى عرش ربي قد وضع للحساب، وكأنّي انظر الى أهل الجنة فاسهرت ليلى وأظمأ

عبد نور اهللا قلبه، أبصرت : ’يتزاورون في الجنة، وكأنّي أسمع عواء أهل النار في النار. فقال له رسول اهللا
 إلّا. فلم يلبث زق حارثة الشهادةاللهم ار. فقال: يا رسول اهللا اُدع اهللا لي أن يرزقني الشهادة معك. فقال: فاثبت

 ».أياماً حتى بعث رسول اهللا(صلى اهللا عليه وآله) سرية فبعثه فيها، فقاتل فقتل تسعة، ثم قتل

استشهد مع جعفر بن أبي طالب بعد تسعة نفر «وفي رواية القاسم بن بريد عن أبي بصير هذه الرواية نفسها قال:  
 ».وكان هو العاشر

ورواه بعدهما الصدوق في  ٣٩٠و ٣٨٤: ١ني في الكافي البرقي في المحاسن يلفظيه قبل الكلالخبر بوقد روى  
ولكن فى آخره: فقال له: يا رسول اهللا، ما أنا أخوف من شيء على نفسي أخوف منّي عليها من  ١٨٧األخبار:  يمعان

 . أيضاً كذلك ×بصري، فدعا له رسول اهللا فذهب بصره! والخبر عن الصادق

حداً وما بعدهما من المشاهد وذكر اُالطوسي في رجاله: فقال: حارثة بن النعمان األنصاري شهد بدراً و وذكره 
حين  والثانية:حين خرج رسول اهللا الى بني قريظة.  أولها:هو أنّه رأى جبرئيل دفعتين على صورة دحية الكلبي: 

 . ط نجف ١٧اوية: رجع من حنين، وشهد مع أمير المؤمنين القتال وتوفّي في زمن مع

باسم حارثة بن مالك  ١٥٣٢) فى اإلصابة برقم ٨٥٢وقد ذكر ما ذكره الطوسي بتفصيله ابن حجر العسقالني (م  
رج فيه خ) باسم الحارث بن مالك األنصاري، وأ١٤٧٨بن النعمان األنصاري من بني النجار. وقبل ذلك ذكره برقم (

يث معضل ال يعول عليه إذا لم يثبت دعهم الحديثية ثم قال: أنّه حيثه هذا بألفاظ مختلفة عن عدة من جوامدح
 موصوالً.

وعلّق عليه محقّق البحار الشيخ البهبودي فقال: الظاهر أن هذا الحديث من سفاسف المتصوفة المتزهدة،  
 =                  فة.فإنّه من شعار المتصو» إنّه كان في المسجد يخفق ويهوى برأسه«خصوصاً بمالحظة ما في بعضها: 
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من الهيجانـات المعنويـة اإللهيـة    مليئة’وحاالت وكلمات ومناجاة الرسول األكرم
ــرم     ــول األك ــة الرس ــراً بأدعي ــاء كثي ــهد العرف ــد استش ــة، وق ــارات العرفاني  .’واإلش

وهـو الـذي    ملهمة للمعرفة المعنويـة،  ×وكلمات أمير المؤمنين علي بن أبي طالب
 أكثرية أهل العرفان والتصوف سلسلة مشيختهم. يإليه ينه

ما األدعية الشيعية كنز من المعارف، كدعاء كميل ـاألدعية اإلسالمية والسي نإو
 ودعاء أبي حمزة الثمالي والمناجاة الشعبانية وأدعية الصحيفة السجادية.

 ن خارج عالم اإلسالم؟فهل لنا مع جميع هذه المنابع أن نفتش عن أي منبع م

رى نظير هذا في حركة أبي ذرالغفاري االجتماعيـة المعترضـة علـى الخالفـة     ـــن
أباذر كان يعتـرض علـى الحكـام     نإرها، نمتاها على تجبرها ويإالمغتصبة، والمنتقدة 

همــالهم إمــوال المســلمين وفــي ظلمهــم وجــورهم وتعــديهم وتجــاوزهم وحــيفهم أل
                                                                                                                                               

السالم «) أنّه بينا رسول اهللا في بعض أسفاره إذ لقيه ركب فقالوا: ٥٣: ٢في الكافي ( يثم قال: وهكذا ما رو =
قالوا: الرضا بقضاء فما حقيقة إيمانكم؟  فقالوا: نحن مؤمنون يا رسول اهللا، قال: ما أنتم؟عليك يا رسول اهللا. فقال: 

 ».علماء حكماء كادوا أن يكونوا في الحكمة أنبياء! هللا والتسليم ألمر اهللا. فقال رسول اهللا:اهللا والتفويض الى ا

قال: فال ندري أن هذه العصابة التي كادوا أن يكونوا أنبياء من كانوا؟ وعند من تعلّموا الحكمة والعلم النافع  
لم يعرفهم رسول اهللا فسألهم: من أنتم؟ أو ما أنتم؟!  ملـِحتى ارتقوا الى هذه الدرجة العليا؟! فإن كانوا من أصحابه فَ

ـولعرفوا في الصحابة ولم يشتهروا؟!لم  من أخذوا الحكمة ومنبعها وعاصمتها  يوإن لم يكونوا من أصحابه، فعم
 ). هذا، والمقتول في مؤتة هو الحارث بن النعمان بن أساف ـ سيرة١٧٦، ١٧٥: ٧٠بحار األنوار (؟ ’مدينة الرسول

بن النعمان بل ليس بهذا االسم أحد ) وليس الحارثة بن مالك ٧٦٩: ٢) أو يساف ـ مغازي الواقدي (٣٠: ٣ابن هشام (
بن البرصاء أسلم في السابعة في التاريخ وإنّما حارث بن مالك أبو وافد الليثي وليس هو به، أو الحارث بن مالك 

 .وليس هو به أيضاً قطعاً

× ما في رجال الطوسي ولكن ليس وفاته في عهد معاوية، بل في عهد علي أجل، األقرب الى الصواب 
) عن عبداهللا  أو عبيد ٢٠: ٢بصفين شهيداً (ظ) كما في شرح األخبار للقاضي النعمان المغربي المصري اإلسماعيلي (

ويحد ثم ذكر خبر مروره بالنبي ،ثه جبرئيل فلم يسلّم اهللا بن أبي رافع القبطي، باسم: حارثة بن النعمان، بدري
 .)بالمعر(عليهما ـ 
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اة اإلســالمية، وقــد تحمــل لــذلك التبعيــد واألتعــاب المضــنية لرعايـة العــدل والمســاو 
 المرهقة، حتى ارتحل من الدنيا في منفاه غريباً.

وجاء اليوم بعض المستشرقين يطرحـون تسـاؤالً يقـول: يـاترى مـن كـان يحـرك        
أباذر لهذه الحركات؟ وهم يفتشون عن عامل من خارج عـالم اإلسـالم حـرك أبـاذر     

صـوت العدالـة    ياإلمـام علـ  «جرداق المسيحي فـي كتابـه    هكذا! ويرد عليهم جورج
لقد فطن هؤالء المؤلفون لعبداهللا بـن سـبأ والمزدكيـة، ولـم يفطنـوا      «يقول: » اإلنسانية

فراحوا يجدون فيـه  » تأليب ابن السوداء الناس على األئمة«ألبي ذر واإلسالم. وهالهم 
سلمون على عثمان، ومـا ينكـره كـلّ    نكره المأسبب النقمة على عثمان، ولم يهلْهم ما 

يثار الفئة القليلة على الجماعة الكثيرة، ومن إشعب على كلّ حاكم في كلّ عصر من 
استئساد هذه الفئة برأي الحاكم وبعونه! لهذا راحـوا يسـألون السـاقية الناضـبة البعيـدة      

 !)١(»عن مصدر الغيث ولم يسألوا البحر المحيط القريب

ونرى مثل ذلك في موضوع العرفان، فالمستشرقون هنـا أيضـاً يفتشـون عـن منبـع      
اإلسالم ليكون هو الملهـم للمعنويـات العرفانيـة بينمـا هـم يتجـاهلون هـذا البحـر          غير

العظــيم! فهــل يمكننــا أن ننكــر كــلّ هــذه المنــابع مــن القــرآن والحــديث والخطــب   
دعيــة والســيرة مــن أجــل أن نصــدق فرضــية بعــض المستشــرقين  واالحتجاجــات واأل

 وأذنابهم من الشرقيين؟!

ومن حسن الحظ أن بعض المتأخرين من المستشرقين مثل نيكولسون اإلنجليزي 
ممن يعترف لهم الجميع بمطالعاتهم الوسيعة في العرفان اإلسالمي وماسينيون الفرنسي

مي هو القرآن والسنة، يقول نيكولسون بهـذا  اعترفوا بأن المنبع األصلي للعرفان اإلسال
 الصدد:

                                                           
 .٨٩٩: ٤لعدالة اإلنسانية )  اإلمام علي صوت ا١(
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ْرِض  هللا {رى القــرآن يقــول:  ـــــن« ُل { )١(}ُن  وُر السَّ  ماَواِت َواألَ ُھ  َو األَوَّ
اِھُر َواْلَباِطنُ  لُّ مَ {)٣( }ُھَو... إّال الَ إِلَھ  هللا{)٢( }َواْالِخُر َوالظَّ   )٤(}ْن َعلَْیَھا َفانُك

وِحي{ َولََقْد َخلَْقَنا اإلِنَساَن َوَنْعلَُم َما ُتَوْسِوُس ِب ِھ نَفُْس ُھ {)٥( }َونََفْخُت فِیِھ ِمن رُّ
ِل اْلَوِریدِ  َرُب إِلَْیِھ ِمْن َحْب َوَمن { )٧(}هللامَّ َوْجُھ َفأَْیَنَ◌ما ُتَولُّْوا َفثَ {)٦( }َوَنْحُن أَْق

ِل  وال شـك فـي وجـود جـذور للتصـوف       )٨(}لَُھ ُنوراً َفَما لَ ُھ ِم ن ُن ور هللالَّْم َیْجَع
والعرفان في هذه اآليات، ولم يكن القرآن للصوفيين األوائل كلمات اهللا فحسـب بـل   

يسعون في الحصـول علـى الحالـة الصـوفية     سبب التقرب إليه أيضاً، وكان الصوفيون 
في أنفسهم عن طريق العبادة والتعمق في أقسام من القرآن وال سـيما   ’لرسول اهللا

 .)٩(»معراج رسول اهللا«اآليات الرمزية في 

 ويقول أيضاً:
أُصولها مذكورة في القرآن أكثـر مـن أي مصـدر آخـر و      الوحدة الصوفية نرى«

الیزال العبد یتقّرب إلّي بالنوافل «كذلك الرسول يقول كما في الحديث القدسي 
حتى إذا أحببتھ، فإذا أحببتھ كنت سمعھ الذي یسمع بھ وبصره الذي یبصر بھ 

 .)١٠( »...ولسانھ الذي ینطق بھ ویده التي یبطش بھا

                                                           
 .٣٥النور: )  ١(
 .٣) الحديد: ٢(
 .٢٥٥) البقرة: ٣(
 .٢٦) الرحمن: ٤(
 .٢٩) الحجر: ٥(
 .١٦) سورة ق: ٦(
 .١١٥) البقرة: ٧(
 .٤٠) النور: ٨(
 .٨٤)  بالفارسية: ميراث اسالم: مجموعة مقاالت من المستشرقين بشأن اإلسالم: ٩(
 .٢٩١: ١ المحاسن للبرقي) ١٠(
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استلهمه العرفاء والمتصوفة وعدمها، صحة مافيوقد كررنا القول بأن الكالم ليس
ل هـي منـابع إسـالمية أو مـن خـارج      ــمنشأ هذه االستلهامات ه الم في أنـــل الكـــب

 ؟ )١(اإلسالم
 القرن األّول

اإلسالم وال فى القرن األول جماعـة يعرفـون    من المسلم به أن لم يكن في صدر
فـى القـرن الثـاني    » الصـوفي «ن المسلمين، بل إنّما نجد اسم ــان أو التصوف بيــبالعرف

لقـب أبوهاشـم الكـوفي الصـوفي فـي القـرن       بهـذا ال  يأول من دعـ  نإالهجري، قيل: 
في رملة فلسطين لعبادة جماعة من العبـاد والزهـاد   » الخانقاه«الثاني، وهو أول من بنى 

                                                           
آراء اآلخرين بشأنهم على ما يدعيه العرفاء النفسهم وما يبرأون منه، ثم ذكر  +)  ذكر اُألستاذ المؤلف الشهيد١(

 التوالي: 

 نظرية جماعة من المحدثين والفقهاء. -أ 

 نظرية جماعة من مثقفي العصر الحاضر. - ب  

نظرية المحايدين القائلة بوجود انحرافات ومبتدعات كثيرة في التصوف والعرفان العملي مما اليوافق  - ج  
م في العرفان النظري أيضاً، من دون أن يكونوا يضمرون السوء خطاء لهأكتاب اهللا وال السنة المعتبرة، وبوجود 

لإلسالم. ثم رجح اُألستاذ المؤلف هذه النظرية الثالثة ونبه على لزوم تحقيق المتخصصين في المعارف اإلسالمية، 
 ات ثالث:في مدى توافق العرفان مع اإلسالم. ثم طرح مسألة المنابع اُألولى للعرفان والتصوف، فجاء هنا بنظري

 بأن العرفان كسائر العلوم اإلسالمية من اإلسالم المحض. أنفسهم مدعى العرفاء -١ 

مدعى المستشرقين وجماعة من المسلمين: بأن منابع العرفان اُألولى من غير اإلسالم: إما من الرهبنة  ـ ٢ 
 اآلرية اإليرانية ضد العرب واإلسالم!المسيحية، أو الفلسفة األفالطونية، أو األفكار البوذية أو اليهودية أو 

شراقية. وهنا أيضاً أختار أنّه من اإلسالم ولكنه لم يتخلص من تأثير األفكار الكالمية والفلسفية وال سيما اإل - ٣ 
 ».قة...والحقيقة: أنّه ال يمكن تأييد نظرية هذه الفر«اُألستاذ المؤلف الشق الثالث وقال بشأن النظريتين اُألولى والثانية: 

 ».بمطالب تفيد أن تعاليم اإلسالم األصيلة كانت... يونحن هنا نأت«وقال بشأن تأييد النظرية الثالثة:  

كم أفاد العرفاء من هذه التعليمات وكم انحرفوا  اأم«وفي الوقت نفسه كرر التنبيه على التحريفات فيه فقال:  
 .)المعرب( ـ . ولنعلم ما أفاد اُألستاذ بهذا الصدد »عنها فهو بحث اليمكننا التعرض له في هذا المختصر
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واليعلـم   )هــ  ١٦١( سـنة  في فّىوأبوهاشم من شيوخ سفيان الثوري المتو )١(المسلمين
 تاريخ وفاة أبي هاشم بالضبط.

بوالقاسم القشيري من مشاهير العرفاء والصوفية: إن هذا االسم ظهـر قبـل   ويقول أ
هـذا االسـم ظهـر أواخـر القـرن الثـاني        نإنهاية القرن الثاني. ويقول نيكولسون أيضاً: 

الهجري. ويظهر من رواية في كتاب المعيشة من كتاب الكافي المجلّـد الخـامس: أن   
ف األول مـن القـرن الثـاني يـدعون بهـذا      جماعة منهم سفيان الثوري كانوا فـي النصـ  

اللقب. ولو كان أبوهاشم الكوفي أول من عرف بالصوفي وهو أُسـتاذ سـفيان الثـوري    
فيعلم أن هذا االسم عـرف فـي النصـف األول مـن القـرن      ) هـ  ١٦١عام (في  ىالمتوف

سـم هـو   الثاني الهجري ال أواخره كما يقول نيكولسون. وال شبهة في أن وجه هذا اال
 عراضاً عن الدنيا.إلبسهم الصوف اجتناباً عن المالبس الناعمة زهداً و

  وال علم لنا متى أُطلق هؤالء على أنفسهم لقب العرفان أيضاً، والقـدر المسـلّم بـه    
هـذا   أن ــ  )٢()هــ   ٢٤٣( عـام  المتـوفّى فـي   يالسـقط  يّكما يفهم مـن كلمـات السـر    ـ

ألبـي نصـر سـراج    » اللمع«المصطلح كان شائعاً في القرن الثالث الهجري: وفي كتاب 
الطوسي، الذي يعد من الكتب المعتبرة في العرفان والتصوف نقل عبـارة عـن سـفيان    

هذا المصطلح ظهـر فـي حـدود منتصـف القـرن الثـاني الهجـري (اللمـع ص          تفيد أن
٤٢٧.( 

ك جماعة في القـرن األول الهجـري يعرفـون بلقـب     وعلى أي حال، فلم يكن هنا
الصوفية. وظهر هذا اللقب في القرن الثاني والظاهر أن ظهـور هـؤالء بصـورة جماعـة     

 .)٣(خاصة كان كذلك في هذا العهد، ال القرن الثالث كما عليه بعض المؤلّفين

                                                           
» الصوفية والفقراء«نقل عن كتاب  ٤٤. وفي هذا الكتاب: ١٩)  تاريخ التصوف في اإلسالم للدكتور قاسم غني: ١(

للصوفية صومعة صغيرة رجل من أصحاب عبدالواحد بن زيد وهو من أصحاب الحسن البن تيمية: أن أول من بنى 
 .)المعرب(البصري. ولو كان هذا الرجل هو أبو هاشم الكوفي الصوفي فال منافاة بين النقلين. 

 )  كما في تذكرة األولياء للشيخ العطار.٢(
 )  الدكتور قاسم غني في تاريخ التصوف فى اإلسالم.٣(
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اعة خاصة في القرن األول الهجري يعرفـون باسـم العرفـاء    ولكن عدم وجود جم
ناســاً زاهــدين خيــار الصــحابة كــانوا اُ أو الصــوفية أو أي اســم آخــر، اليــدل علــى أن

يماناً ساذجاً بسيطاً فاقدين للحياة المعنوية (كما يدعي ذلك الغربيون إعابدين مؤمنين 
 أن إّال سـوى الزهـد والعبـادة،    والمغتربون)  ولعلّ بعض خيار الصحابة لـم يكـن لهـم    

جماعة منهم كانوا يتمتعون بحياة معنوية قوية، وأُولئك أيضـاً لـم يكونـوا فـي درجـة      
سلمان وأباذر لم يكونـا فـي درجـة واحـدة مـن اإليمـان، فقـد كـان          نأواحدة، حتى 

لسلمان شرح صدر باإليمان لم يكن ليطيقه أبوذر، ولذلك جاء فـي أحاديـث متعـددة    
 .)١((سفينة البحار)» لو علم أبوذر ما في قلب سلمان لقتله: «ما معناه

 واآلن نعرض لطبقات العرفاء والصوفية من القرن الثاني حتى العاشر الهجري.
 

 القرن الثاني
من الحسن  -كالكالم  -المصطلح يبدأ تاريخ العرفان  ألف ـ الحسن البصري.

وعمـر ثمانيــة   )هـــ ٢٢(ولــد الحسـن البصــري سـنة   ) هــ   ١١٠(البصـري المتـوفّى فــي   
عشـار عمـره فـي القـرن األول مـن الهجـرة. لـم يعـرف         أوثمانين عاماً و صرف تسـعة  

 الحسن البصري باسم الصوفي إنّما يعد من الصوفية ألنّه :

يمكن أن يعد أول كتاب في التصوف. » ة حقوق اهللارعاي«ألّف كتاباً باسم  أّوالً:
إن أول مسـلم  «نيكولسـون:   يعكسـفورد ويـد  اُوتوجد نسخة منفردة منـه فـي مكتبـة    

كتب طريقة الحياة الصـوفية الحقيقيـة هـو الحسـن البصـري، الطريقـة التـي يشـرحها         
ب العمـل بهـا   المقامات العالية: األول التوبة، ثـم سلسـلة مـن األعمـال اُألخـرى... يجـ      

 .)٢(»لالرتقاء الى مقام اسمى بكيفية خاصة

                                                           
 .)المعرب(لتباس. طالع على شرح هذا الحديث لرفع اإللإل» سلم«)  تراجع مادة ١(
 ».حاالت وسخنان أبوسعيد أبوالخير«نقالً عن كتاب  ٤٦٢)  تاريخ التصوف في اإلسالم: ٢(
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نفس العرفاء ينهون بعض مشيخة طرائقهم الى الحسن البصري ومنه إلـى   وثانیاً:
 وينهـي   )١(ي سـعيد أبـي الخيـر   ، مثل سلسلة مشايخ أبـ (عليه السالم)أميرالمؤمنين علي

ابن النديم في الفهرست فى الفن الخامس مـن المقالـة الخامسـة، سلسـلة أبـي محمـد       
درك الحسن البصـري سـبعين رجـالً مـن     أجعفر الخلدي الى الحسن البصري ويقول: 

 أصحاب بدر.

حسـن البصـري كـان مـن جماعـة أو      وتفيد بعض الحكايات المنقولة أن ال ثالث اً:
فرقة عرفت فيما بعد باسم المتصوفة. وسننقل بعض هذه الحكايات حسب المناسبات 

 المولّدين اإليرانيين. يلااآلتية. وكان الحسن البصري من المو

فرط في الزهد وترك اللذات، أن كان من أهل البصرة مم ب ـ مالك بن دین ار،
 هـ). ١٣١(وفي في سنة و قد نقلت عنه حكايات وقصص. ت

كان من أهل بلخ، له قصة معروفة مثل قصة بوذا، قيل أنّـه   ج ـ إبراھیم األدھ م،
كان ملكاً على بلخ فجرت أُمور تاب على أثرها ودخل فـي أهـل التصـوف. يهـتم بـه      

عام وي المثنوي. توفي في ـي ديوان المولـة فـه قصة جميلـرفاء كثيراً. وجاءت عنـالع
 ).هـ ١٦١(

عاجيـب العـالم.   أكانت من أهل البصرة أو مصر، وهي مـن   رابعة العدویة، ـ د
وسميت رابعة لكونها رابعة بنات اُسرتها. وهي غير رابعة الشامية التـي هـي أيضـاً مـن     

 العرفاء و معاصرة للجامي في القرن التاسع الهجري.

صـة جميلـة   عجيبة. ولهـا ق  تبيات عرفانية وحاالألرابعة العدوية كلمات سامية و
ادة الحسن البصري ومالك بن دينار ورجل آخر لها في مرضها. توفيت في عام يفي ع

 .)هـ ١٨٥أو  ١٨٠(يت في وقيل توفّهـ)  ١٣٦أو  ١٣٥(

                                                           
ور عبدالرحمن بدوي في كلية اإللهيات والمعارف اإلسالمية في ت. وتراجع محاضرات الدك٨٥)  ميراث اإلسالم: ١(

. ومن الجدير بالمالحظة أن كثيراً من كلمات نهج البالغة في رسالة الحسن البصري، ٥٣ - ٥٢السنة الدراسية 
 .×سل الصوفية الى الحسن البصري ومنه الى أمير المؤمنينجدر بالمالحظة والتحقيق انتهاء بعض سالأو
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، كان من أهل الشام، ولد وعاش بها. وال يعلم أبو ھاشم الصوفي الكوفي -ھـ 
وهـو   )هــ  ١٦١سنة (فّى في تاريخ وفاته، وإنّما يعلم أنّه كان شيخ سفيان الثوري المتو

حسـب الظـاهر. وكـان سـفيان يقـول: لـو لـم        » الصوفي«بلقب  يكما سبق أول من دع
 يكن أبوهاشم لم أكن أعرف رموز الرياء!

دهم. وقـد نقـل علـي بـن عيسـى      كان من تالمذة إبراهيم األ شقیق البلخي، -و 
أنّه القى اإلمام موسـى  »: نور األبصار«والشبلنجي في » كشف الغمة«ربلي في كتابه اإل

 ).هـ١٨٤أو  ١٧٤أو  ١٥٣ عام( في فّيونقل عنه بعض الكرامات. تو ×بن جعفر

ومن هنـا يظـن   » فيروز«كان من كرخ بغداد، واسم أبيه  ز ـ معروف الكرخي،
 ين     أنّه من أصل إيراني. كان من معاريف ومشاهير العرفاء. قيـل إنأبويـه كانـا مسـيحي

كثيـر مـن    يواسـتفاد منـه معلومـات قيمـة. وينتهـ      ×ام الرضاسلم هو على يد اإلمأو
و  ×مشايخ طرق العرفاء على مدعاهم الى معروف الكرخي ومنه الى اإلمام الرضـا 

، ولهـذا تسـمى هـذه المشـايخ (بسلسـلة      ’منه الى األئمة السابقين حتى رسـول اهللا 
 ).هـ ٢٠٦أو  ٢٠٠عام (الذهب) أو (الذهبيين) توفي في 

كان (من أهل مرو) إيرانياً من أصل عربـي، قيـل كـان     ن عیاض،ط ـ فضیل ب
في بداية أمره سارقاً وقاطع طريق، وتسلق ليلة دار رجل قائم الليل يتلو القرآن فسـمع  
آية تاب على أثرها. إليه ينسب كتاب (مصباح الشريعة) وقيل هـو دروس تلقاهـا مـن    

على هذا الكتاب في خاتمة  . وقد أظهر المحدث النوري االعتماد×اإلمام الصادق
 ).هـ ١٨٧(المستدرك. مات فضيل في سنة 

 

ث  القرن الثال
(طيفور بن عيسى) من أكـابر العرفـاء، مـن أهـل بلـدة       ألف:  بایزید البسطامي

كان يقول: خرجت من كوني   !بسطام. هو أول من تكلم عن الفناء في اهللا والبقاء باهللا
ويسـميه العرفـاء    !وله شطحات أوجبـت تكفيـره  بايزيد كما تخرج الحية من جلدتها! 
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. )هــ  ٢٦١(مات عـام   !أي كان يتكلّم بما يقول وهو كالسكران !»السكر«من أصحاب 
، وهذا ال يتفق مع التاريخ الثابـت،  ×قيل إنّه كان يسقي الماء في دار اإلمام الصادق

 .×إذ لم يدرك بايزيد عصر اإلمام الصادق

بغداد، وآباؤه من أهل (مرو). كان من مشاهير كان من أهل  ب:  بشر الح افي،
أهل الفسق والفجور ثم تاب. وقد نقل العالمـة الحلّـي    من مرهأالعرفاء. كان في بداية 

، ×في كتابه (منهاج الكرامة) قصة تدل على توبته على يد اإلمام موسى بـن جعفـر  
فـي عـام    فّيوكان حافياً فعرف بالحافي. وقيل في علة تلقيبه بالحـافي وجـه آخـر تـو    

 .)هـ ٢٢٧أو  ٢٢٦(

حباء بشـر  أ، كان من أهل بغداد، واليعرف أصله، وكان من ج ـ سرى السقطي
يثار والشفقة بالنسبة الـى النـاس. ونقـل ابـن خلكـان فـي       صدقائه، وكان من أهل اإلأو

 زلت استغفراهللا ثالثين سـنة مـن قـولي: الحمـد     (وفيات األعيان) عنه أنّه كان يقول: ال
الوا: كيف ذلك؟ قـال احتـرق السـوق فخرجـت ألرى هـل وصـلت النـار الـى         ق (!)هللا

هللا، ثم انتبهت الى أنّه حتى ولـو لـم تبلـغ النـار الـى       فقيل لى: ال، قلت: الحمد يحانوت
 هتم بشؤون المسلمين؟!أن أفال يجب على أ يحانوت

 .وقد نظم هذا سعدى الشاعر والكاتب اإليراني بقليل من االختالف والتفاوت

كان السري من تالمذة معروف الكرخي وكان شيخ الجنيد وخاله. ولـه كلمـات   
كثيرة في التوحيد والحـب اإللهـي وغيرهمـا، وهـو الـذي يقـول: العـارف كالشـمس         

رض تحمل البر والفاجر، وكالماء منه كلّ شيء حى، يشرق على جميع العالم، وكاأل
 .) هـ ٢٥٠أو  ٢٤٥عام (وكالنار يضىء لجميع الناس. توفي في 

بصري األصل، من أحباء وأصدقاء وأصحاب الجنيـد،   الحارث المحاسبي، ـ د
ولذلك لقّب بالمحاسبي كناية عن اهتمامه بالمحاسبة والمراقبة، كان معاصراً ألحمـد  
بن حنبل. ولعداوة أحمد بن حنبل مع أهل الكالم طرد الحارث لدخوله فـي الكـالم،   

 .) هـ ٢٤٣(عام  وهذا سبب إعراض الناس عنه. مات
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كان من أهل نهاوند في أصله، ويدعوه العرفاء والصوفية  . الجنید البغدادي، ھـ
يعـد عارفـاً معتـدالً    ». شـيخ الطائفـة  «كما يلقـب الشـيعة الطوسـي    » سيد الطائفة«بلقب 

حيث لم يسمع منه ما كان يسمع من غيره من الشطحات، ولم يلبس مالبس الصـوفية  
(مالبـس الصـوفية) لرضـا    »: الخرقـة «لماء والفقهاء. قيل لـه: الـبس   وكان يتزيا بزي الع

اللبـاس يصـنع شـيئاً لصـنعت لنفسـي مالبـس مـن         علـم أن ألو كنت «صحاب، قال: األ
(حرقـة  »: حديد! ولكن الحقيقة تقول: لـيس االعتبـار بالخرقـة إنّمـا االعتبـار بالحرقـة      

ذلك الحـارث المحاسـبي   طـي وكـ  فالقلب) كان الجنيد ابن أُخت و تلميذ السـري الق 
 وعمره تسعون عاماً.هـ)  ٢٩٧( ةسن قيل مات 

كان من أهل مصر، وكان فـي الفقـه تلميـذ مالـك بـن       ذوالنون المصري، -و 
وهـو أول مـن اسـتعمل الرمـوز     الصـوفية. الجـامي: بـرئيس  أنس الفقيه المعـروف. لقبـه  

هـا ووارداً فيهـا وال   هلأمـن كـان مـن     إّال مصطلحات للمسائل العرفانية، كي اليفهمها 
يفهم شيئاً منها من لم يردها من بابها. وتـدرج هـذا العمـل بعـده واسـتُعملت المعـاني       

تعاليم الفلسفة األفالطونية الحديثة  العرفانية  في ثوب الغرام و الغزل ويرى البعض أن
-٢٤٠( ) تـوفي فيمـا بـين سـني     هــ  ٣٣٠دخلت العرفان على يد ذي النون المصـري ( 

 .) هـ٢٥٠

ه مـن  ـــ كان من أكـابر العرفـاء والصـوفية، أصل   سھل بن عبدهللا التستري،  -ز
باسـم   يفتدع» النفس جهاد«شوشتر، وإليه تنسب فرقة من العرفاء الذين يرون األصل 

 ٢٨٣( ةســنمكــة المكرمــة، وتــوفي فــي  ري فــيــــى ذا النــون المصـــــالق». الســهلية«
 .)١()هـ ٢٩٣أو

كان مـن أهـل (البيضـاء) مـن توابـع شـيراز،        حسین بن منصور الحالج، -ح 
وترعرع في العراق. هوأكثر العرفاء، ضـجيجاً وصـخباً حولـه، إذ كانـت لـه شـطحات       

                                                           
 .٦,٢دالرحمن السلمي: )  طبقات الصوفية ألبي عب١(
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الربوبية، فكفّره الفقهاء وصُلب علـى عهـد    ءتّهم بالكفر واالرتداد وادعاكثيرة، حتى اُ
فشـاء األسـرار، قـال حـافظ العـارف      إب ـباسي. واتهمه العرفاء أنفسـهم    المقتدر باهللا الع

 الشيرازي: 

 .)١(»فشا سر قدفي الجرم: كان مذيع    ب به ــــإن الذي شمخ الصلي«

كلماتـه وكلمـات    نإالعرفـاء ويقولـون:    ويعده بعضهم مـن المشـعوذين، ويبريـه   
وغيبوبـة صـوفية    بايزيد التي يستشم منها رائحة اإللحاد صدرت عنهم في حالة سـكر 

 . )٢()هـ ٣٠٩أو  ٣٠٦(صلب عام  (!)ويعده العرفاء في الشهداء (!)عرفانية
 

 القرن الرابع
درك أكــان مــن مريــدي وتالمــذة جنيــد البغــدادي، وقــد    : أب  وبكر الش  بلي،أ
شــعار أ، ونقلــت عنــه فــي كتــاب (روضــات الجنّــات) وســاير كتــب التــراجم جالح ّال 

جــة عبــداهللا األنصــاري: أول مــن تكلّــم بــالرمز وكلمــات عرفانيــة كثيــرة. وقــال الخوا
طه والّـف  والكناية واإلشارة ذوالنون المصري، ولما جاء جنيد رتـب هـذا العلـم وبسـ    

مـات شـبلي بـين     (!)علـى المنـابر  أفيه، ولما جاء دور شبلي صعد بهذا العلـم الـى    كتباً
 نِيعاماً.    ٨٧و عمره هـ)  ٣٤٤-٣٣٤(س 

نوشـيروان مـن عنصـر ساسـاني،     أكان ينتسـب الـى    ،ب : أبو علّي الرودباري
وكان من مريدي الجنيد وتعلم األدب من ثعلب والفقه مـن أبـي العبـاس بـن شـريح،      

  ).هـ.٣٢٢(مات سنة  (!)ولذلك عد جامعاً للشريعة والطريقة والحقيقة
وهـو مـن   » اللمـع «صـاحب الكتـاب المعـروف     :أبونصرالّسراج الطوس ي :ج

. )هــ ٣٧٨(لقديمة والمعتبرة العرفانية والصوفية. مات في طوس سنة المتون األصيلة وا
                                                           

 )  من تعريب المعرب.                                                             ١(
ل الحالّج ورد آراء بعض أوردت بحثاً مبسطاً حو» ريگرايش به ماديگعلل «)  في مقدمة الطبعة الثامنة لكتابنا ٢(

 الماديين المعاصرين الذين سعوا الى عده من الماديين.
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الـبعض أن المقبـرة    يدعكثيرمن مشايخ الطريقة من تالمذتـه بواسـطة أو بـدونها. ويـ    
هـي  » االن دوزب يرب«ائين خيابان) في مشهد وتعرف باسم بالشارع ( التي هي في أدنى

الفارسـية: زيـن سـاز، أي صـانع     مقبرة أبي نصـر السـراج هـذا، والسـراج يسـاوي فـي       
 االن دوز .ب ، أيالسروج، ثم تغيرت الكلمة الى صانع الجلّ 

، كان من أهل خراسان وهو تلميذ ومريـد أبـي نصـر    : أبوالفضل السَرخس ي د
 .) هـ ٤٠٠(العارف المعروف الشهير، مات عام السراج وأُستاذ أبي سعيد أبي الخير

اء أُخت أبي علي الرودبـاري، وهـو مـن عرفـ    هو ابن  ـ أبوعلّي الرودباري، ھـ
 . )هـ  ٣٦٩(الشام. مات عام 

، أكثر شهرته بكتابه الذي ألّفه في العرفان والتصوف باسـم  ـ أبوطالب المّكي و
العرفانيـة   ،لة والقديمـة يوهو مطبوع موجـود ويعـد مـن المتـون األصـ     » قوت القلوب«

ف بالمكّي لمجاورته سنين بمكـة  والصوفية. أصله كان من بالد الجبل من إيران وعر
 . )هـ ٣٨٦أو  ٣٨٥(المكرمة. مات عام 

 

 القرن الخامس 
، أحــد معــاريف العرفــاء وتنســب إليــه قصــص أ: الش  یخ أبوالحس  ن الخرق  اني

أنّه كان يذهب الى قبر بايزيـد البسـطامي ويتصـل بروحـه      يععجيبة. منها أنّه كان يد
 ويحل به بعض مشاكله. يقول المولوي:

 دــــــكان يلقاه على القبر المشي     الخرقان بعد بايزيد   ظهر«
 .)١(»فيحل المشكل الصعب الشديد     االً ناطقاًــان يلقاه مثـــك

ذكره المولوي في المثنوي كثيراً والظاهر أنّه يجلّه كثيـراً. قيـل: لـه لقـاء مـع ابـن       
خيــر العــارف المعــروف. مــات عــام  ســينا الفيلســوف المعــروف وأبــي ســعيد أبــي ال 

 .) هـ٤٢٥(

                                                           
 )  من تعريب المعرب.١(
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، من أشهر العرفاء وأكثرهم حالة عرفانية، الخیر النیسابوري ب: أبوسعید أبو
ن تعطـي مـا   أأن تدع ما في فكرك، و«له رباعيات جميلة. سئل: ما هو التصوف؟ قال: 

اً كـان لـه لقـاء بـابن سـينا. حضـر ابـن سـينا يومـ         » ن تندفع بمايأتي عليـك أفي يدك، و
مجلس وعظه، وكان أبوسعيد يتكلّم في ضرورة العمل وآثار الطاعة والمعصية، فأنشأ 

 عمالنا يقول:أابن سينا في االعتماد على رحمة اهللا دون 

 اصٍـتبرأت من طاعة أو مع     ي ــت عفوك يا خالقـتولي
  )١( (!)فال فرق بين مطيع وعاصٍ      ـيا عنيت بنا يا إلهـن مإو

 فأجابه أبوسعيد فوراً:
 تعمل من الحسنات شيئاً يذكر    يا من عملت السيئات ولم  «

 )٢(؟»سيان شيطان وعبد يشكر     ل ــــال تستند عفو اإلله، فه
 وله بيتان يقول فيهما:

 رح القدر بالعرفان فاعتبـــــويصب            غديومبكرى تزول الجهات الست«
  )٣(»الوصف واألثر  يكون حشرك طبق       سعيا وراء صفات الحال حيث غداً 

 .) هـ ٤٤٠(مات أبوسعيد سنة 

جامع الشريعة والطريقـة، والـواعظ والمفسـر     ج: أبوعلى الدقاق النیسابوري،
أو  ٤٠٥(المعروف، لقب بالشيخ النائح لكثـرة نوحـه وبكائـه فـي مناجاتـه. مـات عـام        

 ).هـ٤١٢

، صاحب كتاب (كشـف  د: أبوالحسن علّي بن عثمان الھجویري الغزن وي
 ).هـ ٤٧٠(المحجوب) من الكتب المعروفة لهذه الفرقة، طبع أخيراً مات عام 

                                                           
 عرب.)  من تعريب الم١(
 )  من تعريب المعرب.٢(
 )  من تعريب المعرب.٣(
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األنصــــاري أيــــوبأبــــينســــلمــــن،الخواج    ة عب    دهللا األنص    اري : ھ    ـ
اجاة ـار ومنـــعبــد العرفــاء، لــه كلمــات قصــأو ن أشــهرـو مـــالمعــروف. هــ الصــحابي

حقيـر فـي الصـغر،    «ورباعيات جميلـة مهيجـة، شـهرته فـي األكثـر بهـا. مـن كلماتـه:         
جـزاء  «؟ ومن كلماتـه:  »وسكران في الشباب، وضعيف في الشيخوخة، فمتى تعبد اهللا

حسان عمل الحميـر، وجـزاء السـيئة    حسان باإلالسيئة بالسيئة عمل الكالب، وجزاء اإل
 »!يكون من عمل الخواجة األنصاريبالحسنة هو الذي ينبغي أن 

 وله بيتان يقول فيهما:
 عار عليك فال تكن مختاال     ان ـــــــــإن التكبر أيها اإلنس

 )١( سواه تواضعاً وكماال إّال      انظر الى إنسان عينك ال يرى 
رات. لـه  ولـذلك عـرف بشـيخ هـ    ) هـ  ٤٨١(ودفن بها سنة  يولد في هرات وتوفّ

كتب كثيرة، أشهرها وأكمل كتب العرفان الذي كان يدرس في هذا الفن هو كتـاب  
 تبت عليه شروح كثيرة أيضاً.وكُ» منازل السائرين«

، من أشهر علماء المنقول ورئيس و: اإلمام أبوحامد محّمد الغزالي الطوسي
، ولكنّـه  المدرسة النظامية ببغداد، وكان يشغل أسـمى منصـب دينـي علـى عهـده بهـا      

حس أن العلوم و المناصب لم تشبع روحه فاختفى واشتغل بتهذيب نفسـه وتصـفيتها   أ
عشر سنين في بيت المقدس بعيداً عن عيون الناس، واتجـه نحـو العرفـان والتصـوف،     

بعـد  » إحيـاء علـوم الـدين   «ثم لم يقبل أي منصب حتى آخر عمره. ألف كتابه الكبير 
 .) هـ ٥٠٥(ألصلي عام رياضاته. ومات في طوس وطنه ا

 

 القرن السادس

                                                           
 )  من تعريب المعرب.١(
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خـي محمـد   أ، أشـهر العرفـاء، مريـد أحمـد الغزالـي      أ: ع ین القض اة الھم داني
كثيرة، وله أشعار رائعـة ال تخلـو مـن الشـطحيات، ولـذلك كفّـره         لّف كتباًأالغزالي، 

 ).هـ ٥٣٣-٥٢٥(الفقهاء فقتل و احرق جسده وذر رماده في الهواء. قتل في حدود 

شـعر عرفـاني عميـق، أتـى بـبعض      الشـاعر المعـروف، لـه    نائي الغزنوي،ب: س
 أفكاره المولوي المثنوي وشرحها. مات في النصف األول من القرن السادس.

يل) من مشاهير العرفاء والمتصوفة، قبره بالمعروف به (ژنده  ج ـ أحمد الجامي،
الخـوف والرجـاء    فغانستان. لـه شـعر فـي   أن وايرإفي مدينة (تربت جام) قرب حدود 

 فكم من مراكب الرجال قد انقطع عن الطريق. وال تيـأس فـان   ،رتال تغ«يقول مامعناه: 
 »!ذكياء قد وصلوا المنزل بحداءاأل

 وقال في رعاية االعتدال في اإلنفاق واإلمساك:

ال تكن كالفأس فال تقطع لنفسك دائماً...وال تكن كـالمبرد بـال منفعـة لنفسـك.     «
مات أحمـد الجـامي فـي حـدود      ».نشار فجر شيئاً لنفسك وانشر منه شيئاًوتعلّم من الم

 ).هـ ٥٣٦(عام 

ع في بغداد ودفن بهـا.  رولد في شمال إيران ونما وترع د: عبدالقادر الجیالني،
كـان مـن الشخصـيات    » يالنگـ «الجيالن معـرب  » جيل«و ارتأى بعضهم أنّه من أهل 

سلسلة (القادريـة) مـن سالسـل الصـوفية، قبـره      الصاخبة في عالم اإلسالم. إليه تنسب 
كبيرة مفرطـة. أصـله مـن السـادة      ىببغداد معروف مشهور، وقد نقل عنه كالم ودعاو

 .) هـ ٥٦١أو  ٥٦٠(الحسنيين. مات عام 

ّطاح ھـ ، لكثـرة  : الشیخ روزبھان البقلي الشیرازي المعروف بالشیخ الش 
 ).هـ ٦٠٦(ين. مات عام شطحياته، طبع بعض كتبه ونشر من قبل المستشرق

 

 القرن السابع
 ربى هذا القرن عرفاء عظماء نذكرهم حسب توالى تواريخ وفاتهم.
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من مشاهير وأكابر العرفاء، وإليه ينتهـي   الخارزمي، اأ: الشیخ نجم الدین كبر
الشـيرازي.   يكثير من مشايخ الطرق الصوفية، تلميذ ومريد صهر الشيخ روزبهان البقل

رون متربون على يده، منهم بهـاء الـدين الولـد، والـد المـولى المولـوي       له تالمذة كثي
الرومي. كان يعيش في خارزم على عهد المغول، ولما أراد المغول أن يهجمـوا علـى   

رجوا من البلـد وتنجـوا بأنفسـكم. فأجـاب نجـم      ـخارزم أرسلوا إليه: بإمكانكم أن تخ
قهم في يوم العسر والشدة. ولـبس المتـه   فاراُ نا في الرخاء كنت فيهم فاليوم الأالدين: 

 . )هـ ٦١٦(للحرب وجاهد مع الناس حتى قتل شهيداً، سنة 

كان من أكابر الدرجة اُألولى من  ب: الشیخ فرید الدین العّطار النیسابوري،
العرفاء، له كتب ودواوين شعر، ويعتبـر كتابـه (تـذكرة األوليـاء) فـي ترجمـة العرفـاء        

ويخـتم بخبـر آخـر عـن      (عليه السـالم) خبر عن اإلمام الصادق والصوفية و يبدأ بذكر
ــاقر   ــام الب ــالم) اإلم ــه الس ــه     (علي ــرة ويولي ــادر المعتب ــن المص ــاب م ــذا الكت ــر ه ، يعتب

 المستشرقون أهمية وافرة. وكذلك كتابه اآلخر (منطق الطير) كتاب مهم في العرفان

 قال المولوي بشأنه والعارف اآلخر سنائي:

 »، وسنذهب نحن خلف هذين الرجلينوناًعياً وسنائي كان العطار روح«
 وقال أيضاً:

 »!السبع من (العشق) ونحن بعـد فـي منعطـف زقـاق واحـد      طاف العطار المدائن«
ويقصد المولوي بالمدائن السبع للعشق ما شـرحه العطـار فـي كتابـه (منطـق الطيـر) و       

 اصطلح عليه بالوديان السبعة.

 لشن راز):گ(ويقول محمود شبستري في كتابه 

 ».ئة قرن (عطار) واحداأنا ال أخجل من شعري، فال يأتي في كلّ م«

كان العطار تلميذ ومريد الشيخ مجد الدين البغدادي من مريدي وتالمذة الشـيخ  
درك صحبة قطب الدين حيدر من مشـايخ هـذا العصـر المـدفون     أنجم الدين كبرا، و

 في مدينة (تربة حيدرية) ونسبت المدينة إليه.
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 ٦٢٦(كان العطار معاصراً لفتنة المغول ومات فيها، بل قيل إنّه قتل فيهـا فـي عـام    
 .) هـ ٦٢٨أو 

صاحب الكتاب المعـروف   ج ـ الشیخ شھاب الدین الُسھروردي الزنجاني،
ه الـى أبـي   ــــ من المتون الجيدة في العرفان والتصوف. ينتهي نسب» عوارف المعارف«
كلّ سنة، وله مـع عبـدالقادر الجيالنـي لقـاء وصـحبة.       ر، كان يزور مكة والمدينةــبك

ومن مريديـه الشـيخ سـعدي الشـيرازي وكمـال الـدين إسـماعيل اإلصـفهاني الشـاعر          
 بشأنه: يالمعروف. ويقول سعد

أن ال أحسـن الظـن    إح داھما: قال لى مرشدي الشيخ العالم (شهاب) حكمتين:«
 ».بالناس : أن ال أسيء الظنواألُخرىنفسي، 

الفيلسوف المعروف بشيخ اإلشـراق المقتـول   غير السهروردي ا السهروردي وهذ
 ).هـ ٦٣٢(مات السهروردي العارف حدود عام  )هـ ٥٩٠-٥٨١(بحلب سنة 

، كان من العرفاء من الطراز األول، وله شعر عرفاني ابن الفارض المصري ـ د
يـر مـن العرفـاء مـنهم     عربي في نهاية الظرافة، وقد طبع ديوانه مكرراً وشرح شـعره كث 

عبدالرحمن الجامي العارف المعروف في القرن التاسع. ويقـاس شـعره العرفـاني فـي     
العربية بشـعر الحـافظ الشـيرازي فـي الفارسـية. قـال لـه محيـي الـدين العربـي: اشـرح            

شـعاري! كانـت لـه حـاالت غيـر      شعارك. قال: كتابـك (الفتوحـات المكيـة) شـرح أل    أ
حالـة (الجذبـة والخلسـة) و قـد نظـم أكثـر شـعره فـي تلـك           اعتيادية، فكان غالباً فـي 

 .) هـ ٦٣٢(األحوال. مات ابن الفارض سنة 

محی  ي ال  دین العرب  ي الح  اتمي الط  ائي األندلس  ي م  ن أوالد ح  اتم  ـ  ھ  ـ 
ولد في األندلس، والظاهر أنّه صرف أكثـر عمـره فـي مكـة وسـورية، وهـو        الطائي،

طريقتـه   يسي من عرفـاء القـرن السـادس، تنتهـ    تلميذ الشيخ أبي مدين المغربي األندل
 بواسطة واحدة الى الشيخ عبدالقادر الجيالني السابق الذكر.
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أكبـر عرفـاء اإلسـالم، لـم يبلـغ       -وأحياناً يقـال: ابـن العربـي     -كان محيي الدين 
 مبلغه أحد قبله وال بعده، حتى أنّه لقب بالشيخ األكبر.

قرناً بعد قرن، ظهر في كـلّ قـرن عرفـاء     تكامل العرفان اإلسالمي من بدو ظهوره
، وعلى يد محيي الـدين  ان هذا التطور تدريجياًـضافوا إليه، وكأكبار طوروا العرفان و

ل العرفان مرحلـة جديـدة ال سـابقة    ـنهاية كماله، فإنّه أدخالعربي في القرن السابع بلغ 
ظـري الفلسـفي فقـد تأسـس     العلمي والنرفان ـن العرفان أي العـلها، أما القسم الثاني م

على يد ابن العربي، وأكثر العرفاء بعـده ضـيوف عليـه، وهـو بكـل هـذا أُعجوبـة مـن         
كــامالً أو قطــب   أعاجيــب الحيــاة، ولــذلك اختلــف النــاس بشــأنه، فــبعض يــراه وليــاً

مـا  أاألقطاب، وينزّله آخرون حتى حد الكفر ويدعونه: ماحي الدين أو مميت الـدين.  
جـالل، ويـراه   الفيلسوف الكبير والنابغـة العظيمـة فهـو يجلّـه نهايـة اإل     صدر المتألّهين 

كتاب طبع أكثر الموجـود منهـا    يئتاعظم حتى من الفارابي  وابن سينا! له أكثر من مأ
(ثالثون كتاباً تقريباً) أهمها (الفتوحات المكية) وهـو كتـاب كبيـر يعـد فـي الحقيقـة       

دق وأعمق مـتن عرفـاني شـرحوه    أ م وهودائرة معارف للعرفان، وبعده فصوص الحك
كثيراً، وقليل من يفهمه في كلّ عصر، قد ال يتجاوز من يفهمـه ثالثـة أو أربعـة! مـات     

 .) هـ ٦٣٨(بدمشق ودفن بها وقبره معروف، عام 

نسبةً الى (قونية = تركية) تلميذ ومريد وربيب  صدرالدین محّمد القونوي، ـ و
للخاجة نصير الـدين والمولـوي الرومـي وتبودلـت      محيي الدين العربي، كان معاصراً

بينه وبين الخاجة نصير الدين مكاتبات، وكان محترماً لدى الخاجة، وفـي قونيـة كـان    
الصفاء يسود الصداقة بينه وبين المولوي، كان القونوي إمام جماعـة وكـان المولـوي    

عرفـان ابـن   وتعلـم   -كمـا نقـل    -المولـوي كـان تلميـذه     يحضر جماعته. والظاهر أن
العربي منه كما توجد معان منـه فـي ديوانـه. قيـل: دخـل يومـاً الـى محفـل القونـوي،          

وقـال: مـاذا    يفتحرك من مسنده وقدمه الى المولوي ليجلس عليه، فلم يجلس المولو
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ن جلست مجلسك؟! فطرح القونوي مسنده بعيداً وقال: ما ال تجلس عليه إجيب ربي اُ
 ال اجلس عليه!

ن شارح ألفكار محيي الدين، ولعلّه لو لم يكن لم تكن أفكار ابـن  القونوي أحس
ن الكتـب الدراسـية فـي الحـوزات الفلسـفية      ــــ العربي تدرك وتنتشر، وكانت كتبـه م 

اإلسالمي في القرون الستة األخيرة، وهي عبارة عن: مفتاح الغيب، النصوص والعرفان
رينه ومعاصره المولوي الرومي ي سنة وفاة قـــف يــفّفي شرح الفصوص، الفكوك. تو

 .) هـ ٦٧٣(بسنة واحدة  أو بعدهما هـ)  ٦٧٢(والخواجة نصيرالدين الطوسي 

روف ب  المولوي، ـ ز الل ال  دین محّم  د البلخ  ي الروم  ي المع    موالن  ا ج  
صاحب الكتاب العالمي: (المثنوي) كان من كبار عرفاء اإلسـالم ومـن نوابـغ العـالم،     

يفـة األول. وديـوان شـعره المثنـوي بحـر مـن الحكمـة        يصل نسبه الـى أبـي بكـر الخل   
والمعرفة والنقاط الدقيقة من المعرفة الروحية واالجتماعية العرفانية، وهو مـن شـعراء   

خـرج فـي صـباه مـع والـده      أصله من بلـدة بلـخ، فقـد    نإالطراز األول من اإليرانيين، و
في نيسابور ثم ذهب مع والـده  لزيارة بيت اهللا الحرام وبعد رجوعه القى الشيخ العطار 

الى قونية وأقام بها. كان المولوي عالماً محترماً مشتغالً بالتدريس. ثـم القـى العـارف    
ى ديوانـه  المعروف شمس الدين التبريزي فانجذب إليه شديداً وترك كلّ شيء وسم

 ).هـ ٦٧٢(باسمه، وذكره في المثنوي بحرارة واشتياق. مات المولوي عام 

ر ال  د ، الشــاعر المعــروف، تلميــذ صــدرالدين الھم  داني )١(ین العراق  يح: فخ  
 .) هـ ٦٨٨(القونوي و مريد شهاب الدين السهروردي السابق الذكر. مات عام 

 

 الثامن القرن

                                                           
)  نسبة الى عراق العجم مدينة في المحافظة اإليرانية المركزية بين قم وطهران وساوه وخونسار، غُير اسمها الى ١(

 .)المعرب( ـأراك 
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، كان من أهل الديوان الحكومي الرسـمي، ثـم تـرك    أ: عالء الدولة الس مناني
ي سـبيل اهللا، وألّـف كتبـاً    ــــ نفـق كـلّ ثروتـه ف   أشغله ذلك ودخل في سلك العرفـاء و 

  كثيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة 
وله نظريات خاصة في العرفان النظري تطرح في الكتب العرفانية المهمـة. مـات عـام    

 .) هـ ٧٣٦(

 رماني الشاعر المعروف من مريديه وقد قال في وصفه:كان الخاجوي الك

»وانطلـق  ×وصل الى عـين الحيـاة مثـل الخضـر     ×من مشى في طريق علي ،
 ».من وساوس الشيطان كالعالّمة السمناني

، مـن محققـي عرفـاء هـذا القـرن. شـرح (فصـوص        ب:  عبدالرزاق الكاش اني
، وكالهما مطبوعان وإليهما الدين و (منازل السايرين) للخاجة عبداهللا ييالحكم) لمح

 يرجع أهل التحقيق.

  وقد نقل صاحب (روضات الجنّات) في ترجمة الشيخ عبـدالرزاق الالهيجـي أن 
الشهيد الثاني أثنى ثناء بليغاً على عبدالرزاق الكاشاني. وقد كان بينه وبين عالء الدولة 

بل محيـي الـدين.   السمناني مباحثات ومشاجرات في المسائل النظرية المطروحة من ق
 . )هـ ٧٣٥(مات عام 

، على الرغم من شهرته العالمية ليست ترجمته ظ الشیرازيـواجة حافــج: الخ
شـار  أواضحة، و المقطوع به هو أنّه رجل عالم عارف حافظ ومفسر للقرآن الكـريم،  

 الى هذا المعنى في شعره فقال:

 . »ي تحفظه في قلبكلم أر أحلى من شعرك يا حافظ...وذلك بسبب القرآن الذ«

سيبلغ عشقك هللا الى حالة الصرخة.. كالحافظة، فتقـرأ القـرآن عـن ظهـر القلـب      «
لطـائف الحكـم مـع نقـاط      ىلم يجمع أحد من حفّاظ العالم مثلـ ». «بأربع عشرة رواية

 »!قرآنية
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شـعاره لـم يعلـم مـن هـو مرشـده ومربيـه.        أومع ذكره المرشد وشيخ الطريقة في 
لعرفان وقليل من يدركها، واعترف جميع العرفاء بعده بأنّه قـد طـوى   شعاره في قمة اأ

بياته كالمحقق الدواني الفيلسوف أالعالية. وشرح بعض الكبار بعض العرفانيةالمقامات
 المعروف في القرن التاسع حيث كتب رسالة في شرح بيت له قال فيه:

»! خطـاء الساترة على األقال شيخنا: لم يخطئ قلم الخلقة... طابت نظرته الطاهرة «
 .) هـ ٧٩١(مات الحافظ سنة 

لشـن  گالمنظومة العرفانيـة الراقيـة باسـم (   صاحبد: الشیخ محمود الشبستري،
راز = حديقة األسرار) تعد هذه المنظومة أحد الكتب العرفانية الراقية ممـا خلـد اسـم    

لالهيجـي،  ناظمها. وقد كتب عليها شروح كثيرة، لعلّ أحسـنها شـرح الشـيخ محمـد ا    
 ).هـ ٧٢٠(مطبوع موجود. مات سنة 

أحــد المحقّقــين العرفــاء، لــه كتــاب باســم (جــامع  ھ  ـ : الس  ّید حی  در اآلمل  ي،
األسرار) من الكتب العرفانية النظرية الدقيقة، طبع أخيراً طبعة الئقة. وله كتـاب آخـر   

قيـه  الف يباسم (نصّ النصوص في شرح الفصوص) كان معاصراً لفخر المحققين الحلّ
 المعروف. لم تعلم سنة وفاته.

صاحب الكتاب  ل«لمعروف او: عبدالكریم الجیلي  . أول »اإلنس ان الكام 
من طرح مفهوم اإلنسان الكامل بصورة نظرية هو محيـي الـدين العربـي ولقيـت هـذه      
المسألة اهتماماً خاصاً في العرفـان اإلسـالمي، بحـث هـذا الموضـوع تلميـذه ومريـده        

 في فصل مشبع، واثنان من العرفـاء ألّفـا   » مفتاح الغيب«ي في كتابه الدين القونو صدر
الدين النسفي من عرفاء النصف الثاني من  كتابين حول هذا الموضوع، أحدهما عزيز

» اإلنسـان الكامـل  «، وكالهما بعنوان اًالقرن السابع، واآلخر: عبدالكريم الجيلي مترجم
يالن) أو گـ ولم نعلم هل هو مـن جـيالن (   عاماً. ٣٨وعمره هـ)  ٨٠٥(مات الجيلي سنة 

 من جيل من قرى بغداد.
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 القرن التاسع

وهو من معاريف ومشاهير  ×ى عليــه الـ، ينتهي نسب: الشاه نعمة هللا الوليأ
مـن أشـهر الطـرق الصـوفية فـي هـذا العصـر        » نعمة اللّهية«العرفاء والصوفية، وسلسلته 

عامـاً   ٩٥ة (والسـواح األجانـب)! قيـل عمـر     الحاضر. قبره ببلدة كرمان تـزوره الصـوفي  
. أكثر عمره في القرن الثامن وله لقاء مع الحافظ هـ) ٨٣٤أو  ٨٢٧أو  ٨٢٠(ومات سنة 

 الشيرازي، وله في العرفان شعر كثير.

صائن الدین عل من محققي العرفاء، لـه طـول بـاع     تركة اإلص فھاني، ي  ب:  
، كتابه (تمهيد القواعد) مطبوع وهو دليـل  الدين ييفي العرفان النظري على مباني مح

 على تبحره في العرفان، وإليه يرجع المحققون.

من علماء البالد العثمانيـة، كـان رجـالً     ج: محّمد بن حمزة الفناري الرومي،
مفتـاح  «هـو شـرح لكتـاب    » مصـباح االُنـس  «جامعاً وله كتـب كثيـرة، شـهرته بكتابـه     

الـدين العربـي أو تلميـذه     يـي رح كتـاب مح لصدر الدين القونوي، ولـيس شـ  »  الغيب
الدين القونوي من عمـل كـلّ أحـد، وقـد عمـل هـذا مترجمنـا الفنـاري وأيـده           صدر

محققو العرفان الذين أتوا بعده. طبع هذا الكتاب بطهـران طبعـة حجريـة مـع هـوامش      
المرحوم آقا ميرزا هاشم الرشتي مـن العرفـاء المحقّقـين فـي القـرن األخيـر، والطبعـة        

 يئة اليقرأ منها بعض هوامش الرشتي.رد

ــاب (  د: ش  مس ال  دین محّم  د الالھیج  ي ن  وربخش، ــارح كت ــن راز) گش لش
للشبستري كان معاصراً لصدر الدين دشتكي والعالّمة الدواني، وكان يقيم في شيراز، 

    صـدر الـدين دشـتكي والعالمـة      وكتب القاضي نـور اهللا فـي (مجـالس المـؤمنين) أن
جالل. كان من غاية اإل نھیجّال حكماء القديرين في عصرهما كانا الدواني وهما من ال

مريدي السيد محمد نوربخش، وهو تلميذ ابن فهد الحلّي الذي سبق ذكره في تاريخ 
سلســلة فقــره  )٦٩٨ص(لشــن راز) گالفقهــاء. يــذكر الالهيجــي فــي شــرحه لكتــاب (
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الـى اإلمـام   (حسب المصطلح الصوفي) الـذي ينتهـي الـى المعـروف الكرخـي ومنـه       
 ».سلسلة الذهب«وتسمى هذه السلسلة ’رسول اهللاحتىواألئمة السابقين×الرضا

لشن راز) الذي يعد مـن المتـون العرفانيـة القيمـة،     گأكثر شهرته بشرحه لكتاب (
كما ذكر في مقدمته. وال يعلـم تـاريخ وفاتـه،     )هـ ٨٧٧(بدأ بتأليف كتابه هذا في سنة 

 . )هـ ٩٠٠(م والظاهر أنّه كان قبل عا

ل عربـي، ينتهـي نسـبه إلـى     ـن أصـ ـــ ، م: نور ال دین عب دالرحمن الج امي ھـ
الحسن الشيباني الفقيه الشهير في القرن الثاني الهجري. كان شاعراً قـديراً، يعـد آخـر    

) ولمـا  يشـت دشاعر عرفاني كبير بالفارسية. كان يلقـب نفسـه فـي بدايـة أمـره بلقـب (      
يـل) غيـر لقبـه إلـى لقـب شـيخه (الجـامي)        ب(ژنـده   أحمـد الجـامي   يدخل في مريد

من توابع مشـهد اإلمـام الرضـا ، ولـذلك قـال فـي       » جام«باإلضافة الى أن مولده والية 
 بيت له: 

مولدي (جام) و رشحات قلمي من فيوضات إناء شـيخ اإلسـالم الجـامي ولهـذا     «
 الشيخ والمولد).(يقصد النسبة إلى » ) بمعنيينيشعار (الجامكان لقبي في جرائد األ

له مؤلّفات كثيرة في فروع مختلفة من النحو والصرف والفقه واُألصول والمنطق 
والفلسفة والعرفان، منها (شرح فصوص الحكـم) لمحيـي الـدين، و(شـرح اللمعـات)      
لفخرالدين العراقي، و (شرح تائية ابن الفـارض) و (شـرح قصـيدة البـردة) فـي مـدح       

وكتاب ×للفرزدق) في مدح علي بن الحسينيةالقصيدةالميم، و(شرح’الرسول
نفحــات «الشــيرازي. وكتــاب  يلســعد» لسـتان گ«علــى غــرار » بهارســتان«و» اللـوائح «

في تراجم العرفـاء. كـان الجـامي مـن مريـدي طريقـة بهـاء الـدين نقـش بنـد           » نساالُ
ء مؤسس الطريقة النقشبندية ومع ذلك فإن شخصيته الثقافية والتاريخية أكثـر مـن بهـا   

محمداً الالهيجي مـن مريـدي طريقـة السـيد      بمراتب عديدة، كما أنالدين نقش بند 
شخصيته الثقافية والتاريخيـة أكثـر مـن السـيد محمـد.       نإمحمد نوربخش ومع ذلك ف

وحيث كان نظرنا في هذه الشجرة التاريخية الى الجانـب الثقـافي للعرفـان ال الجانـب     
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مداً الالهيجـي و عبـدالرحمن الجـامي بالـذكر دون     الطريقي للفرقة، فقد خصصنا مح
 عاماً. ٨١عن عمر ناهز ) هـ  ٨٩٨(مريديهما. مات الجامي عام 

*     *     * 
 

       كان هذا تاريخاً مختصراً للعرفان من بدايتـه حتـى نهايـة القـرن التاسـع ونـرى أن
فيـة العرفانيـة   العرفان بعد هذا تغير وضعه عـن سـابقه، فـإن الشخصـيات العلميـة والثقا     

قطـاب الصـوفية   أكلهم كانوا الى هذا التاريخ من المشايخ الرسمية للتصـوف، وكـان   
هم الشخصيات الثقافية العرفانية الكبيرة، واآلثار العرفانية الكبرى هي منهم. ومنذ هذا 

 التاريخ يتغير الوضع عن سابقه بثالث جهات:

ية ذلـك التفـوق العلمـي والثقـافي     قطاب الصـوف منذ هذا التاريخ لم يكن أل أّوالً:
التصوف منذ هذا التاريخ غـرق فـي ظـواهر     نإوائلهم، ولقائل أن يقول: الذي كان أل

 وآداب ابتدعتها الصوفية في كثير من األحيان. 

تخصّص جماعة في العرفان النظري لمحيي الدين دون أن يدخلوا في أي  ثانی اً:
ث اليوجد بين المتصوفة الرسميين نظير سلسلة من مشيخات وطرق التصوف، بل بحي

الشـيرازي   ـ   صدر المتألّهين ـكان صدر الدين  ُألولئك العرفاء غير المتصوفين، فمثالً 
 )هــ  ١٠٩١(و تلميذه الفيض الكاشاني المتـوفى فـي سـنة    هـ)  ١٠٥٠(المتوفّى في سنة 

مـن أقطـاب   أكثـر  هــ)   ١١٠٣(وتلميذ تلميذه القاضي سعيد القمي المتـوفّى فـي سـنة    
الدين مـن دون أن يكونـوا مـن أي سلسـلة مـن       يعصرهم وعياً للعرفان النظري لمحي

سالسل التصوف، والزالت هذه الظاهرة مسـتمرة حتـى عصـرنا هـذا، فـالمرحوم آقـا       
رزا هاشـم الرشـتي مـن العلمـاء     ــــ إي والمرحوم آقـا مي  د رضا الحكيم القمشهـــمحم

تخصّصين فـي العرفـان النظـري مـن دون أن يكونـا      والحكماء في القرن األخير كانا م
 هما من سالسل المتصوفة.

بل لما تأسس العرفان النظـري منـذ عهـد محيـي الـدين وصـدر الـدين القونـوي         
ودخل العرفان في صورة فلسفية خرج العرفان عن صورته الصوفية. حتى أنـا نحتمـل   
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عرفـاء الفالسـفة غيـر    أن يكون محمد بن حمزة الفنـاري السـابق الـذكر مـن هـؤالء ال     
هذا الوضع أصبح منذ القرن العاشر مشخصاً واضحاً، فظهرت جماعـة   أن إّال الصوفية، 

والسـلوك   متخصصة في العرفان النظري إما لم يكونوا من أهل العرفان العملي والسير
وسـلوك،   ن كـانوا أهـل سـير   إأو كانوا بعيدين عن سالسل الصوفية الرسميين حتـى و 

 نوا كذلك قليالً أو كثيراً.وفي األكثر كا

 ً ونصادف منذ القرن العاشر فـي عـالم الشـيعة جماعـات كـانوا أهـل السـير         :ثالث ا
والسلوك والعرفان العملي وقـد طـووا المقامـات العرفانيـة بأحسـن وجـه مـن دون أن        
يكونوا من إحدى سالسل العرفان والتصوف الرسمي، بل لم يكونوا يعيرون لهـم أي  

 ا في كلّ أعمالهم أو أكثرها أو بعضها.مإوا يخطّئونهم أهمية، بل كان

أيضاً، فكانوا يوفقون توفيقاً ويطبقون كانوا فقهاءالعرفاء أنّهمخصائص هؤالءومن
الظاهرة أيضاً تـاريخ  ولهذه العرفاني.بين اآلداب الفقهية وآداب السلوككاملين  تطبيقاً

 ال مجال له هنا اآلن.

الجانب الثقافي من العرفـان ظهـر فـي جميـع      ة التاريخية أنوتبين من هذه الشجر
ارزم. وال ونحاء العالم اإلسالمي من األندلس الـى مصـر وسـورية والـروم حتـى الخـ      أ

أن ية. إ شكين في هذه الثقافة كان أكثر من حيث الكمأسهام اإليرانيا كبـار العرفـاء   م
 غيرهم...من الدرجة اُألولى فقد ظهروا بين اإليرانيين و

 

 الصناعة والفنون
ما بيناه في قسم العلم والثقافـة كـان مـن مظـاهر الخـدمات الفكريـة التـي قـدمها         

عمل اإليرانيون فكرهم في سبيل اإلسالم والثقافـة  أاإليرانيون لإلسالم، وتبين منه كم 
اإلســالمية. والــذي نشــير إليــه هنــا هــو مظــاهر خــدماتهم الفنيــة والصــناعية والذوقيــة  

 حساسية.إلوا
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حساســات المخلصــة مكانهــا أن تبــدى اإلإحساســية بإن الخــدمات الذوقيــة واإل
إذ الخدمات الذوقيـة أكثـر اتصـاالً باإليمـان مـن       ؛لإلسالم أكثر من الخدمات الثقافية

الضغط والثروة اليستطيعان أن يخلقا عبقرية وإنّما هو اإليمان الذي  نإالثقافية العامة. 
ذه القاعدة تصدق بالنسبة الى العبقريات الفكرية أيضاً وكثير مـن  يخلق العبقريات، ه

آثار اإليرانيين في قسم العلـوم والثقافـة اإلسـالمية عبقريـات، ولكنّهـا أوضـح انطباقـاً        
 حساسية.بالنسبة الى العبقريات الذوقية واإل

، مـن  سـالمياً إإن أكثر العبقريات الصناعية إليران في العهد اإلسالمي كـان دينيـاً   
فن العمران والنقوش والخطوط والتذهيبات والخواتيم والقاشاني والمعرقات والرخام 

 وغيرها.

وال أراني بأي وجه ذا صالحية للدخول في هذا الموضوع، وهو موضوع يصـلح  
 ترك الكالم فيه لذوى الصالحية بشأنه.أن يكون كتاباً مستقالً، أ

رين فـي كثيـر   ـت للناظـ ـسابقة قـد تجلّـ  هذه العبقريات ال والواضح للجميع هو أن  
من المساجد والمشاهد والمدارس والمصاحف وكتب األدعية (والمزارات والعتبات 

في فنّه في هذه المساجد والمشاهد والمدارس ظهر مهارتهأالمقدسة). المعمار المسلم
وز وكذلك القاشاني والخواتيم والكتائب المخطوطة النفيسـة الصـنع. وكنـ   ، اإلسالمية

لنـا مـدى ظهـور     يالمصاحف في مختلف المتاحف فى الدول اإلسالمية وغيرها تبد
نبعاث الروح اإلسـالمية فـى   إ يالفن اإليراني في الصعيد اإلسالمي، وفي الحقيقة تبد

 الذوق اإليراني.

إن اإليرانيين ال في إيران فحسب بل في غير إيران أيضاً أوجدوا كثيراً من اآلثـار  
يـة مسـلمة كالهنـد    قلّأمية، بل في بعض الـبالد غيـر اإلسـالمية التـي فيهـا      الفنية اإلسال

ــرة صــنعت ب   ــار إســالمية كثي ــرانيين هــي  أالصــينية توجــد آث ــائق أيــدي اإلي ســناد وث
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إلخالصهم بالنسبة الـى اإلسـالم. ونحـن نكتفـي هنـا بهـذه اإلشـارة ونحيـل التفصـيل          
 والتحقيق في ذلك الى عهدة أهل الفن.

 

 داباللّغة واآل
حساسية التـي قـدمها اإليرانيـون لإلسـالم هـي      ومن مظاهر الخدمات الذوقية واإل

اُألدباء والعرفاء  نإسداها اإليرانيون من طريق اللّغة الفارسية لإلسالم، أالخدمات التي 
بدعوا في بيان الحقائق اإلسالمية بثوب اللّغة الفارسـية الجميلـة،   أو الخطباء اإليرانيين 

دخلوا المعاني اللطيفة القرآنيـة  أمثال اللطيفة وجسدوها، وئق اإلسالمية باألمثلوا الحقا
 .ىفي ثياب قصص جميلة، والمثنوي خير شاهد على هذا المدع

خدمات اللّغة الفارسية (الدرية) لإلسالم هي موضوع بحث وتحقيق مسـتقل،   نإ
  الم فـي طـول عمرهـا    هـذه اللّغـة خـدمت اإلسـ     أن ي هذا الموضوع يرــن يطالع فـمو

د لجمع الشـعر الفارسـي   ـئتي عام أكثر من أي شيء آخر. ولو تصدى أحالف والماأل
ألصـبح عـدة مجلّـدات    ^بيـت الوأهـل   ’في التوحيد والقرآن ومـدح الرسـول  

 فضالً عن شعر الحكمة والموعظة والقصص والغزل.

متـأثّرين   ـزاال ال ـما  إن الشعر والنثر الفارسيين كانا طيلة اثني عشر قرناً من عمره
أكثر المضامين العرفانية والحكمية الفارسـية لهـا    نإبالقرآن والحديث بصورة قوية، ف

 جذور في الحديث والقرآن وقد طوت تحت أثر القرآن والسنة طريق السمو.

  ذي كـان يظهـر أحيانـاً    ـع اللّغة الفارسية (الدريـة) الـ  ـض العناصر مــداء بعــإن ع
خراج اللغات العربية وأحياناً باقتراح تغيير الخط الفارسي (العربي في أصـله)  إباقتراح 

ي مرآة للثقافة ـهذه اللّغة لغة إسالمية أكثر من أي شيء آخر، وه جل أنكلّ ذلك أل
ن دون مكافحـة هـذه اللّغـة، تحـت سـتار      ـحة اإلسالم مـ ـن مكافــاإلسالمية، وال يمك
 جنبية.وط األجنبية أو الخطمكافحة اللغات األ
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ونحن في بحثنا هذا عن الخـدمات القيمـة التـي قـدمتها اللّغـة الفارسـية لإلسـالم        
العلماء ذوي الصالحية ذلك الىبهذه اإلشارة ونعهد بالبحث التفصيلي فيأيضاً نكتفي

 األكثر لذلك.

 

 قرنان من السكوت!
 ـن مختصـراً    وإن كـا  ـمما قرأ القارئ العزيز في القسم الثالث من هـذا الكتـاب     

حصل على نتيجة واحدة هي:  أن رد الفعل اإليراني أمام اإلسالم كـان شـاكراً نجيبـاً،    
    يحكي عن نوع من الوفاق الطبيعي بين الروح اإلسـالمية واالتجاهـات اإليرانيـة. وأن

فـواههم الفارغـة الجائعـة، أو    أاإلسالم كان إليران واإليرانيين كغـذاء لذيـذ بلـغ الـى     
وال سيما مع األوضاع الزمكانية  ـالطبيعة اإليرانية   ريق في فم عطشان وأناُكماءعذب

هذا الطعام اللّذيذ الى نفسـها واتّخـذت منـه     جذبت ـقبل اإلسالم  واالجتماعية إليران
 القوة والحياة، ثم صرفت هذه القوة والحياة لخدمة اإلسالم.

هـ، أي قرابة  ١٣٢تى ـــح ٤١ة ــننعلم أن االُمويين حكموا العالم اإلسالمي من س
حيوا ما أماته اإلسالم من الميزات القومية والعنصرية، وعملوا أمن الزمان. وهؤالء قرن

وبكلمة: كانت سياستهم سياسة  ـوال سيما اإليرانيين  ـبالتمايز بين العرب وغير العرب  
 عنصرية قومية.

يــث لــم تكــن لهــم هــذه كانــت لُألمــويين حسياســية خاصــة ضــد اإليــرانيين بح 
الحساسية ضـد سـائر العناصـر غيـر العربيـة كـالقبطيين. ولعـلّ السـبب األصـلي لهـذه           

الى العلـويين وال سـيما شـخص اإلمـام       الحساسية االُموية هو االتجاه اإليراني النسبي
نقطة الحساسـية اُألمويـة هـي مضـادتهم للعلـويين.       نإ. أجل، ×بن أبي طالب يعل

وبالنظر الى أن كانت مبنيـة علـى أسـاس تنفيـذ الجوانـب اإلسـالمية        ×سياسة علي
المضادة للعنصرية والطبقية، وكان من الطبيعـي أن يكـون تنفيـذ هـذه اُألصـول ثقـيالً       
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على العـرب عمومـاً وخصوصـاً علـى القرشـيين الـذين كـانوا يـرون أنفسـهم العنصـر           
والقرشـية لصـالح حكـومتهم ضـد     فاد اُألمويون من النخوة العربية أاألسمى! لهذا فقد 

 العلويين.

للعلويين سواء مـن العـرب    كان اُألمويون يكافحون كلّ عنصر موالٍ  ولهذا أيضاً
وشـيعتهم  × فريقيين أو الهنود، بل إن الظلم الذي القاه آل علـي أو اإليرانيين أو اإل

مـنهم  شق مـن الظلـم الـذي جـرى     أمن العرب من سياسة االُمويين العرب كان أكثر و
 على اإليرانيين.

حيث صعد العباسيون مناصب الحكـم   )هـ ١٣٢(وتقلّبت صفحة التاريخ من سنة 
علـى   ـتـراك للحكـم     والعلم، وبنوا سياستهم حتى عهد المعتصم الذي جاء بعنصر األ

سنة اُألولى من حكم العباسـيين   المائةحماية اإليرانيين وتأييدهم ضد العرب! فكانت 
  أوالد البـوذيين   ـيرانيين، وكـان بعـض الـوزراء اإليـرانيين كالبرامكـة        عصراً ذهبياً لإل

 وفضل بن سهل ذي الرياستين السرخسي أكبر قدرة بعد الخليفة. ـببلخ 

 أن إّال ن كانوا في القرن األول مـن الحكومـة العباسـية فـي رفاهيـة،      إاإليرانيون و
لعباسـية، ولـم تكـن لهـا حكومـة      ث السياسة كانت جزءاً من الخالفـة ا ــران من حيـإي

أي من عهد حكومة الظاهريين علـى خراسـان وال سـيما مـن      -ئة سنة امستقلة وبعد م
 شكّل هؤالء حكومة إيرانية مستقلة. -عهد الصفّاريين 

وهذه الحكومات المستقلة في نفس الوقت كانت حتـى نهايـة الخالفـة العباسـية     
ن يعتقـدون بنـوع مـن القداسـة لمقـام      تحت شعاع نفوذهـا المعنـوي، وكـان اإليرانيـو    

 ىواليعترفون بالشرعية والقانونية أل ’الخالفة باعتباره اسم خالفة الرسول األكرم
حكومة في إيران مالم تأت بمرسوم من قبل الخليفة، حتى انتهت الخالفة فـي القـرن   

ا وتأثيرهـا  فتهـا فـي نفوذهـ   السابع فانتهت هذه الرابطة. وبعد انتهاء الخالفة العباسية خلّ
والمعنوي الخالفة العثمانية في غير إيران، أما فـي إيـران فلـم يكـن لهـم أي       يالروح

 نفوذ وتأثير فيها لتشيع اإليرانيين واعتقادهم بعدم شرعية خالفتهم.
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وقد أطلق بعـض المستشـرقين وعلـى رأسـهم السـيرجان ملكـم اإلنجليـزي علـى         
رن األول الهجـري حيـث افتتحـت إيـران     أي من نصف الق ـولين في إيران القرنين األ

قرنـي   ـ  حتى منتصف القرن الثالث الهجري حيث تشكلت لها حكومة مستقلة نوعاً ما
ين، باعتبار أنإيـران فـي هـذين القـرنين      السكون والسكوت بل عبودية ورقية اإليراني

 كانت جزءاً من منطقة الخالفة ولـم تكـن لهـا حكومـة مسـتقلة وقـد افتعلـوا ضـجيجاً        
صاخباً حـول هـذا المعنـى حتـى أدخلـوا بعـض اإليـرانيين تحـت تـأثير هـذه الفكـرة            

 (الكافرة)!

نعم، إن نحن نظرنا الى التاريخ من زاوية نظر أمثال السيرجان ملكم، أي لم ننظـر  
الى االُمة اإليرانية ولم نلتفت الى التحوالت الثقافية وغير الثقافية المثمرة التي ظهرت 

فادت االُمة اإليرانية فوائد قيمة، وإنّما ننظر الـى الطبقـة   أنين في إيران وفي هذين القر
الحاكمة، حق لنا أن نعد هذا العهد الذي كانت فيه إيـران جـزءاً مـن منطقـة الخالفـة      

 عهد السكوت والسكون.

أجل، لو نظرنا الى طبقة الحجاج بن يوسف وأبي مسلم الخراساني فقط، اللـذَين  
ئة ألف نسـمة، وأصـبحنا كعربـي متعصـب     الفاً واآلخر ستمأئة وعشرين اقتل أولهما م

ئة ألـف أيضـاً! أو كـإيراني    اعنصري نأسف لماذا لم يقتل الحجاج العربي هذه السـتم 
متعصب نأسف لماذا لم يجلس أبو مسلم الخراساني مجلس الحجاج العربي من قبـل  

حـق لنـا أن نسـمي القـرنين      ! إذاًلفاً أيضاً بيده القديرةأوالعشرين  المائةكي يقتل هذه 
دوار األولين في إيران قرني السكون والسكوت، إذ حينما نقـيس هـذين القـرنين بـاأل    

الشيء الوحيـد الـذي يؤسـف لـه هـو أن يضـرب المثـل فـي هـذين           اُألخرى نرى أن
 القرنين باسم حكام أمثال الحجاج العربي دون أبي مسلم الخراساني!

ُألمة اإليرانية، الى أبناء الحذّائين والحرفيين، أُولئـك الـذين قـام    أما إذا نظرنا الى ا
دة وأبـي حنيفـة وال نوبخـت وبنـي شـاكر ومئـات       ــــ من بيهم أمثال سيبويه وأبـي عبي 

ركوا فـي حلبـة مسـابقة ثقافيـة     اأمثالهم، الذين تفتّحت استعداداتهم واستطاعوا أن يش
صـبحوا ألول مـرة فـي تـاريخ إيـران      حرة يحوزوا فيها قصب السبق على اآلخرين، وي
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ــوا   أأئمــة  ــاراً باقيــة، ويقرن دب وعلــم وديــن لســائر اُألمــم، ويخلّــدوا مــن أنفســهم آث
أسماءهم وترابهم بالعزة والفخر الخالد... كان هذان القرنـان قرنـي الحركـة والكـالم     

 والنشاط والثورة اإلسالمية الشعبية.

عنصـرية،   ديولوجية عالمية إنسـانية ال يأفي هذين القرنين تعرف اإليرانيون على 
فتقبلوا حقائقها على أنها حقائق سماوية إلهية تفوق كلّ زمان ومكان، وتعلمـوا لغتهـا   
على أنها لغة إسـالمية عالميـة التـرتبط بخصـوص قـوم بـل هـي لغـة مدرسـة وديـن،           

 ها لغتهم، بل قدموها على لغتهم القومية والعنصرية الخاصة.نّأفتعلموها ك

إن اللسان اإليراني كـان قـد أُخـرس فـي هـذين      «عجباً من هؤالء إذ يقولون: فوا 
 »!على لسان السيف إّال القرنين ولم يكن ينطق بكالمه 

أنا ال أفهم حقيقة معنى هذا الكالم! أليست اللّغة العلمية لغةً حرة؟ وأليست اللّغـة  
ون هـذين القـرنين   األدبية لغةً حرة؟! أفلم يؤلف سيبويه الفارسي الشـيرازي فـي غضـ   

رسطو في دبي الفذّ الذي يعد موازناً لكتاب المجسطي لبطليموس والمنطق ألكتابه األ
البن قتيبة من حصيلة هـذين القـرنين؟! أفلـيس    » أدب الكاتب«فنّهما؟! وأليس كتاب 

 إنّهم يقولون: هذه كلها بلغة عربية. دبية الراقية من اللّغة؟!خلق اآلثار األ

كــرههم علــى أن يخلقــوا آثــارهم الرائعــة باللغــة أ ان أحــد قــدفهــل كــأونقــول: 
جبار؟! وهل هذا من العربية؟! و هل من الممكن أن يخلق أحد أثراً رائعاً بالضغط واإل

العار على اإليرانيين أنّهم بعد أن تعرفوا على لغـة وجـدوا فيهـا المعجـزة اإللهيـة ولـم       
وبعـد مضـي ثالثـة     ؟تقدوا به وأيـدوه قوم بل وجدوها لغة كتاب اع ييروها متعلقة بأ

متزاج كلمات ومعاني هذه اللّغة بلغتهم اإليرانيـة القديمـة. هـل مـن العـار      إقرون على 
 عليهم بعد هذا أنّهم صنعوا هذه اللّغة الفارسية المعاصرة من مزيج اللغتين؟!
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بقـدر   كانت لغة هذه القومية (اإليرانيين قبـل اإلسـالم) لغـة قـوم يتمتّعـون     «قالوا: 
فياترى ماذا سمعوا عندما قابلوا العرب  (!)من األدب والثقافة والعلوم والمعارف كاف

 ؟!»ئة لغةاالمسلمين حتى اخرسوا بعد أن كانوا ينطقون بم
إن اللّغـة  « طرح هذا السؤال الـدكتور زريـن كـوب، وأجـاب علـى نفسـه يقـول:       

لها أي لطف أو ظرافة، ومـع  العربية كانت قبل هذا لغة قوم نصف وحشيين ولم يكن 
ذلك نـرى أنّـه لمـا دوى صـوت األذان فـي فضـاء ملـك إيـران، انطفـأت شـعلة اللّغـة            
الفهلوية أمامه. إن الذي أخرس لسان اإليرانيين في هـذه الحادثـة هـو عظمـة الرسـالة      
الجديدة وموافقتها الفطرة اإلنسانية، وكانت هذه الرسالة الجديدة هـي القـرآن الـذي    

عجـاز بيانـه وعمـق معنـاه البليـغ. إذاً فلـيس عجبـاً أن        إقد أخرس خطباء العـرب ب كان 
تخرس هذه الرسالة العجيبة الجديدة ألسن الخطباء في إيـران أيضـاً وتحيـر عقـولهم!     

ين الذين كانوا قد اعتنقوا هذا الدين بطيب خـاطرهم كـانوا    الحقيقة أنأُولئك اإليراني
لبابهم بحيث لـم  أالجديد حرارة وشوقاً فائقاً يخلبهم  يجدون في هذا الدين اإلسالمي

 .)١(»يكونوا ليضيعوا أوقاتهم بعد ذلك في الشعر والنثر بلغتهم القديمة
ليس بأيدينا أي سند على أن يكون الخلفاء اُألمويون قد أجبروا اإليـرانيين علـى   

ل كـان  ـإذ لم تكن في إيران لغـة واحـدة، بـ    ؛غاتهم األصليةترك لغتهم األصلية (بل ل
ى أي سـند مـن التـاريخ    ـدد ال يسـتند الـ  ـلكلّ منطقة لغة خاصة بها) وما قيل بهذا الص

وإنّما هو خيال من مريض مغرض. بل إن الجمال والجاذبية اللفظية والمعنوية للقـرآن  
هم يرون هذه التحفة السـماوية  وتعاليمه العالمية أثرت في جميع المسلمين حتى جعلت

بكل ما فيها من لطف، لهم، وينجذبوا الى لغة القـرآن حتـى يتناسـوا لغـتهم األصـلية.      
وليس هذا خاصاً باإليرانيين أن ينسوا لغتهم القديمة بعـد تعـرفهم علـى نعمـة القـرآن      

لـوال   السماوية، بل هذا شأن جميع اُألمم التـي اعتنقـت اإلسـالم. وقـد قلنـا مـراراً: إنـه       
العباسيين بما كانت لهم من سياسة مناواة العرب، لما كانت توجد هـذه اللّغـة    يمساع

                                                           
 .١٠٨ـ  ١٠٧)  بالفارسية: دو قرن سكوت: ١(
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الفارســية المعاصــرة المختلفــة عــن الفارســية قبــل اإلســالم، إذ هــم أكثــر مــن حــثّهم  
وحرضــهم علــى تكــوين هــذه اللّغــة، إذ كــانوا يكرهــون أن تشــيع اللّغــة العربيــة فــي  

 اإليرانيين!

يؤيدون الشّعوبيين الذين كانوا يضادون العرب ويؤلفون الكتـب  كان بنو العباس 
في مطاعنهم ومثالبهم! هذا (عالن الشعوبي) كتب كتاباً في مساوئ العرب وصـفاتهم  
الذميمة في حين كان موظفاً رسمياً لهارون الرشيد والمأمون يستنسخ الكتب لهم مـن  

يرها سهل بـن هـارون الشـعوبي    جراً لذلك، بينما كان مدأبيت الحكمة ببغداد ويأخذ 
وقد قلنا بشأن اللّغـة الفارسـية سـابقاً:     )١(الشديد ضد العرب والذي كتب كتاباً ضدهم

ل من أعطى الجائزة لشاعر فارسي تشويقاً له! إنالمأمون هو أو 

ن الفارسية القديمة، وهذا هو السبب سبباً في سكوت اإليرانيين عأجل كان ذلك
في شيوع الفارسية الثانوية (الدرية الخراسانية). وليس ذلك مما نأسـف لـه بـل نشـكر     

  ذه قـد قـدمت  ـاص، واللّغـة الفارسـية هـ   ـال خـاهللا عليه، فلكل لغة لطف وظرافة وجم
خـدمات   ـ يمان اإليرانيين الفارسيينإة وببركة لطفها و جمالها الخاص، وبفضل هم ـ 

 جلّى لإلسالم.

 دوارد براون نفسه عن أغراض أمثال السيرجان ملكم ويقول منصفاً:إويجنّب 
همـا: كتـاب    كتابان في تاريخ إيران يعرفهما اإلنجليز أكثر من أي كتـاب آخـر  «

السيرجان ملكم والثاني كتاب كلمينتـز ماركهـايم. وقـد بحـث هـذان الكتابـان حـول        
ح العرب فـي القـرن السـابع المـيالدي وبـين تشـكيل أول       عهد التحول الفاصل بين فت

أُسرة حاكمة إيرانية مستقلة أو شبه مستقلة (الطاهريون والصفّاريون) بعد اإلسالم، في 
القرن التاسع الميالدي (القرن األول  والثاني الهجريين). بحثـا هـذين القـرنين بصـورة     

حسن مـن سـائر   أثير من النواحي هذين القرنين كانا في ك ناقصة سطحية..في حين أن
                                                           

 ط. د حسين مؤنس. ٢٢٩: ٣)  تاريخ التمدن اإلسالمي ١(
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دوار تـاريخ إيـران   أثمـر  أدوار والعهود، وال سيما من حيث المعنوية وحتى العلمية األ
 .)١(»على اإلطالق

 وبعد بحث حول سلمان الفارسي يقول:
ماعـة المحترمـة مـن    إن سلمان هو الشخص اإليراني الوحيد الذي دخل في الج«

وكثير من العلماء ذوي المرتبة العالية في اإلسالم كانوا من أصل  ’أصحاب النبي
سـرى الحـروب العربيـة توصـلوا الـى مراتـب شـامخة فـي عـالم          أفارسي، و عدد مـن  

سـرى حـرب جلـوالء.    أخوتـه الثالثـة)   إيرين األربعة (ابـن سـيرين و  ساإلسالم كأبناء 
اإليرانيين بعد اسـتيالء العـرب    معنى كالم من يقول: بأن وعلى هذا فاليصح بأي وجه

 نإعلى إيران حتى ثالثة قرون فقـدوا حيـاتهم العلميـة والمعنويـة! وبـالعكس نقـول:       
تلك القرون اُألولى كانت عهداً مهماً عديم النظير من نفس هـذه الناحيـة المرفوضـة،    

المراسيم و العقائد واألفكار،  متزاج الجديد بالقديم وتحول اآلداب وتطورإفهو عهد 
 .)٢(»وليس عهد الركود والسكون أو الموت والجمود

  ة اإليرانيـة باإلضـافة  ـالشخصـيات المسلمـ   و أنـــن هــومن مميزات هذين القرني
ر فـي ذلـك، بلغـوا بأنفسـهم     الى انفتاح استعداداتهم العلمية والثقافية واكتسابهم الفخ 

ة الى درجة أنّهم أصبحوا مورد احترام ديني من قبل ــة الدينية والمذهبيــمقام القداس
زالت أسماؤهم في هالة من القدسـية فـى الكتـب اإلسـالمية سـيما       اُألخرى وال اُألمم

ايـة  غير اإليرانية وغير الشيعية والزال الناس في أقصى البالد اإلسـالمية يـذكرونهم بغ  
التعظيم. أجل كان هذا العهد من حيث العلم والثقافة في الطراز األول، وأما من حيث 

 نظير له. القداسة الدينية فهو عهد ذهبي ال

وإذا أردنا أن نوضّح نتائج هذين القرنين كان علينا أن نلقي نظـرة علـى المجتمـع    
ل الهجـري حيـث افتتحـت    اإليراني ثم نستخلص النتائج، من العشرة الثالثة للقرن األو

                                                           
 .٣١٢ـ  ٣١١: ١)  بالفارسية: تاريخ أدبيات إيران ١(
 .٣٠٢ـ  ٣٠١: ١)  بالفارسية: تاريخ أدبيات إيران  ٢(
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إيـران بيــد المســلمين حتــى العشــرة الثانيــة مــن القــرن الثالــث الهجــري حيــث أوجــد  
الطاهريون في خراسان حكومة شبه مستقلة، أو حتى العشرة السادسة من القرن الثالث 
 حيث استقل الصفّاريون (في خوزستان وكثير مـن منـاطق إيـران حتـى خراسـان ومـا      

 وراء النهر).

أن كثيراً من العلماء اإليرانيين الذين ظهرت استعداداتهم العلميـة فـي    وال يخفى
عهد الصفّاريين والسامانيين وغيرهم لم يكونوا داخل حـوزة الحكومـة اإليرانيـة، بـل     

 إن أكثرهم كانوا يقيمون بالعراق أوالحجاز أو سائر البلدان.

’ رسـول اهللا وإذا تجاوزنا سلمان الفارسي الذي اكتسـب لنفسـه فخـر صـحبة     
والذي هو في نظر الشـيعة أفضـل صـحابة     »منا أھل البیت«...ونال شرف قوله فيه 

، وفي نظر غير الشيعة هو من كبار الصـحابة،  ×وأميرالمؤمنين ’الرسول األكرم
...إذا تجاوزنـا هـذا الرجـل    ’ع للناظر على جدار مسجد النبـي ــه يلمــزال اسم وال

مـن   نإت مـن اإليـرانيين، وحيـث    ـالسـمعة والصيـ   العظيم، ونظرنا الى سائر أصـحاب 
حساسات الوطنية والقومية والعنصرية اإليرانيـة  إنّما يتكلّم بمنطق اإليقابلنا بهذا الكالم

حساساتنا الشيعية وحتى اإلسالمية جانبا، وإنّما نبحث الموضـوع مـن   إلذلك ندع اآلن 
اذا اكتسبنا في هذين القرنين م أن نرى جانب المفاخرات القومية كما يريدون، ونريد

 من المفاخر القومية؟

نال جمع من اإليرانيين في هذين القرنين مقام اإلمامة الدينية والقداسة المذهبيـة  
ئة مليـون مسـلم   ازال خمسم في القراءة والتفسير والحديث والفقه بين سائر اُألمم، وال

افع وعاصم ابـن كثيـر ومحمـد    (غير الشيعة) يعظمون هؤالء عقائدياً. من هذه الطبقة ن
بن إسماعيل البخاري ومسـلم بـن الحجـاج القشـيري وطـاووس بـن كيسـان وربيعـة         ا

حنيفة وليث بن سعد. وليث بن سعد هو اإليرانـي الـذي أصـبح     الرأي واألعمش وأبو
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مفتي مصر، ولما تشرف الى الحج تقدم إليه سفيان الثوري يجر زمام ناقته تشـرفاً بـه،   
 شاهير الدرجة اُألولى من فقهاء العامة، وهو عربي عدناني!وسفيان من م

اإلمامة فى األدب: من قبيل سيبويه، القرنين الىجماعة آخرون توصلوا في هذين
و الكسائي والفراء وأبي عبيدة معمـر بـن المثنـى ويـونس واألخفـش وحمـاد الراويـة        

 وابن قتيبة الدينوري.

مـة فـي التـاريخ مـن قبيـل: محمـد بـن        وجماعة آخرون بلغـوا الـى صـفوف اإلما   
حنيفة الدينوري، والبالذري صاحب فتوح البلدان وأُناس  إسحاق صاحب السيرةوأبي

 آخرون.

طبقة أئمة علم الكالم وتصدرت آراؤهم كتب الكالم الى وجماعة آخرون بلغوا
، العالّف والنظام وواصل بن عطاء والحسن البصريوأبي الهذيلمن قبيل: آل نوبخت

 وعمرو بن عبيد وأمثالهم.

أوالد شاكر الخوارزمي، مثلجمع آخرون في الفلسفة والرياضيات والنجومولمع
 و النوبختيين وأبي معشر البلخي وأبي الطيب السرخسي وغيرهم.

انيا بســأصــير فــاتح ن نــذكر مــن القــادة المســلمين اإليــرانيين موســى بــن نُ أولنــا 
 اهراً ذا اليمينين.ظران واألندلس، ومن المقاتلين في إي

 هذان هما القرنان اللّذان سموهما عهد الركود والسكون والسكوت! ؛أجل

 )هـ ١٤٠٠(آلخر ذي الحجة الحرام عام  تم الكتاب بعون الملك الوهاب

  محمد هادي اليوسفي الغروي
  الحوزة العلمية بقم المقدسة                                                 

  

 



  

  المصادر
 ـ  أ ـ

 هـ). ١٣٩٤د أبو زهرة المتوفّى (، محمـ أبو حنیفة حیاتھ وعصره ١

 هـ). ١٣٩٩مرتضى المطهري، اسشتهد (الشهيد  الشيخ  ،االجتھاد في اإلسالمـ  ٢

بديع الزمان فروزانفر محمد حسن بن علي ابن الشيخ البشرويه ـ أحادیث مثنوي،  ٣
 هـ). ١٣٥٢الخراساني المتوفّى (

 أحمــد بــن أبـي بكــر البنــاء محمــد بـن  ـ أحس ن التقاس  یم ف ي معرف  ة األق الیم،  ٤
 هـ). ٩٨٥المقدسي المتوفّى (

 عبدالرحمن البدوي (معاصر).رسطو عند العرب، أـ  ٥

 .(معاصر) الدكتور محمود صناعيزادي فردى وقدرت (فارسي)، آـ  ٦

صراط مستقیم (فارسى)،  ٧ أبو قاسـم بحـر العلـومي (مـن علمـاء القـرن       ـ إسالم 
 الرابع عشر).

أبو جعفر محمـد بـن الحسـن الطوسـي     اختلف من األخبار، ـ االستبصار فیما  ٨
 هـ). ٤٦٠(شيخ الطائفة) المتوفّى (

محمد بـن إبـراهيم القـوامي الشـيرازي     ـ األسفار األربعة (الحكمة المتعالی ة)،  ٩
 .ط حجرية هـ) ١٠٥٠المعروف بالمال صدرا الشيرازي أو صدر المتألّهين المتوفّى (

أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن حجـر  حابة، ـ اإلصابة في تمییز الص ١٠
  هـ). ٨٥٢العسقالني المتوفّى (

 ٣٢٩أبو جعفر محمد بن يعقـوب الـرازي الكلينـي المتـوفّى (    ـ اُصول الكافي،  ١١
 هـ)، ط آخوند.

  تصدر في طهران.ـ اطالعات (جریدة یومیة فارسیة)،  ١٢
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  ن الحسـيني العـاملي المتـوفّى    السيد محسـن عبـدالكريم األمـي   ـ أعیان الشیعة،  ١٣
 هـ). ١٣٧١(

  أبو الفرج اإلصفهاني علي بن الحسين بـن محمـد االُمـوي المتـوفّى     ـ األغ اني،  ١٤
 هـ). ٣٥٦(

أبو جعفر محمد بـن علـي بـن الحسـين بـن بابويـه القمـي المعـروف         ـ األمالي،  ١٥
 هـ). ٣٨١بالصدوق المتوفّى (

 جورج جورداق (معاصر).نسانیة، صوت العدالة اإل ×ـ اإلمام عليّ  ١٦

أبـو سـعيد عبـدالكريم بـن محمـد بـن منصـور التميمـي الســمعاني         ـ األنس اب،  ١٧
  هـ). ٥٦٢المتوفّى (

هـ)، تعريـب الشـيخ    ١٣٩٩الشيخ الشهيد المطهري استشهد (ـ اإلنسان والقدر،  ١٨
  محمد علي التسخيري.

ري)،  ١٩ ن عبــداهللا الزنـوزي المتــوفّى  علــي بـ ـ األن وار الجلی ة (بمقدّم  ة المطّھ 
 هـ)، ط جامعة (مك كيل) القسم اإلسالمي. ١٣٠٧(

 فريدون آدميت.ـ أمیر كبیر وإیران،  ٢٠

رقین)،  ـ إیران از نظر خاور شناسان (فارس ي) ٢١ ران ل دى المستش  د. (إی 
 رضا زاده شفق.

آرتوركريسـتن سـن ترجمـة رشـيد     ـ إیران در زمان ساس انیان (فارس ي)،  ٢٢
 ياسمي.

 المستشرق (جوزيف گرشمن)ـ إیران از آغاز تا إسالم (فارسي)،  ٢٣

  
 ـ ب ـ

محمد باقر بن محمـد  ـ بحار األنوار الجامعة لدرر أخبار األئمة الطاھرة،  24
 هـ). ١١١تقي المجلسي المتوفّى (
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 هـ). ٥٩٥محمد بن أحمد بن رشد األندلسي المتوفّى (ـ بدایة المجتھد،  25

منشــورات كليــة در ب  اره أب  و ریح  ان بیرون  ي (فارس  ي)، ـ بررس  یھائي  26
ــات،    اإللهيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ـ مجتبى  طهران

زیده سھ شاعر إصفھان (فارسي) (بمقّدمة ھمائي) 26  .ـ برگ

الميـرزا محمـد خـان بـن عبـدالوهاب بـن عبـدالعلي        ـ بیست مقالة (فارسي)،  27
 هـ). ١٣٦٨القزويني المتوفّى (

 

 ـ ت ـ

ل براون (مستشرق إنجليـزي)،  يإدوارد غرنقفارسي)، ـ تاریخ أدبیات إیران ( 28
 م).١٩٢٦هـ  ـ  ١٣٤٣المتوفّى (

الميرزا حسن (پيرنيا) مشير الدولـة المتـوفّى   تاریخ إیران باستان (فارس ي)،  ـ 29
 هـ)، ط جيبي.١٣٥٤(

 سير جان ملكم (مستشرق إنجليزي). ـ تاریخ إیران، 30

 هـ). ١٣٨٦بن علي أكبر المتوفّى (د. سعيد نفيس تاریخ اجتماعي إیران،  ـ 31

 جان بى تاس، ترجمة أصغر حكمت.ـ تاریخ جامع أدیان،  32

أبو الحسـن علـي بـن يوسـف بـن إبـراهيم الشـيباني القفطـي         ـ تاریخ الحكماء،  33
 هـ). ٦٤٦المتوفّى (

لويـل دورانـت، ترجمـه الـى الفارسـية جماعـة مـن        ـ تاریخ تم دن (فارس ي)،  34
 ش). ١٣٧٢ن انتشارات وآموزش انقالب إسالمي (المترجمين، سازما

المي،  35 زيـدان، المتـوفّى   بـن  جرجـي زيـدان بـن حبيـب     ـ ت اریخ التم دن اإلس 
 م)، ط. د. حسين مؤنس.١٩١٤هـ ـ  ١٣٣٢(
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 قاسم غني السبزواري (معاصر).ـ تاریخ التصّوف في اإلسالم،  36

 شيكاغو (معاصر).بروفسور مستد اُستاذ جامعة ـ تاریخ شاھنشاھي إیران،  37

شمس العلماء الشيخ شبلي النعماني ـ تاریخ علم الكالم (الترجمة الفارسیة)،  38
 م).١٩١٤هـ ـ  ١٣٣٢الهندي المتوفّى (

الم 39 ، حسـن تقـي زاده التبريـزي    (مق االت و بررس یھا) ـ تاریخ عل وم در إس 
 (معاصر).

المي،  40 ط جامعـة   صـر) ذبـيح اهللا صـفا (معا  ـ تاریخ علوم عقل ي در تم دن إس 
 .طهران

أبو جعفر محمد بن جرير الطبـري  ـ تاریخ الطبري (تاریخ االُمم والملوك)،  41
 هـ). ٣١٠المتوفّى (

 هنري كوربن (معاصر)، ترجمة تقي زاده.ـ تاریخ فلسفة إسالمي،  42

 أبو القاسم سحاب.ـ تاریخ مدرسة (سپھساالر) (مدرسة عالي مطّھري)،  43

 الشـافعي أبو الحسن علي بن الحسين بن علـي المسـعودي   ، ـ تاریخ المسعودي 44
  هـ). ٣٤٦المتوفّى (

، أحمد بن أبي يعقوب بـن وهـب بـن     ـ تاریخ الیعقوبي (تاریخ ابن واض ح) 45
 هـ). ٢٨٤واضح اليعقوبي المتوفّى (

 محمد قاسم فرشته االسترآبادي.، (فارسي) ـ تاریخ فرشتھ 46

ری 47 ــدين الموســوي العــاملي  عة، ـ تأس  یس الش  یعة لعل  وم الش   حســن صــدر ال
 هـ). ١٣٥٤الكاظمي المتوفّى (

صوان الحكمة،  48 أبو الحسن علي بـن القاسـم زيـد بـن الحسـين البيهقـي       ـ تتّمة 
 هـ). ٥٦٥المتوفّى (

أبو محمد الحسن بـن علـي بـن الحسـين بـن      ـ تحف العقول عن آل الرسول،  49
 .شعبة الحراني (من أعالم القرن الرابع)



       ٦٠٩  -   المصادر                                                                                        

الشـيخ العـارف فريـد الـدين محمـد بـن إبـراهيم        ـ تذكرة األولیاء (الت ذكرة)،  50
 هـ). ٦٢٧النيسابوري الشهير بـ (العطّار) المتوفّى (

الحسن بـن يوسـف بـن علـي بـن المطهـر الشـهير بــ (العالّمـة          ـ تذكرة الفقھ اء،  51
 هـ). ٧٢٦الحلّي)، المتوفّى (

 هـ). ١٤٠٠لسيد محمد باقر الصدر المستشهد (الشهيد اـ التشّیع واإلسالم،  52

أب و عل ّي الحس ین ب ن  ـ تعلیقات ابن سینا (بمقّدم ة عب دالرحمن الب دوي) 53
 ھـ). ٤٢٧عبدهللا بن سینا المتوفّى (

صدر المتألھین على الشفاء،  54 مال صدرا محمد بـن إبـراهيم القـوامي    ـ تعلیقة 
 هـ). ١٠٥٠الشيرازي المتوفّى (

  المـولى محسـن المعـروف بــ (الفـيض الكاشـاني)، المتـوفّى       ر الصافي، ـ تفسی 55
 هـ). ١٠٩١( 

ل)،  56 عبـداهللا بـن عمـر بـن     ـ تفسیر البیضاوي (أنوار التنزیل وأسرار التأوی 
 هـ). ٧٩١محمد الشيرازي البيضاوي المتوفّى (

ى أبو الحسن علي بن الحسين بن علي المسـعودي المتـوفّ  ـ التنبیھ واإلشراف،  57
 هـ)، الصاوي. ١٣٥٧هـ)، ط مصر ( ٣٤٦(

 غوستاف لوبون.ـ تمدن قدیمي،  ٣١

جمع من المستشرقين، ترجمة د. عيسـى   ـ تمدن إیراني (الترجمة الفارس یة)، 58
 بهنام وجواد محبي.

 هـ). ٤٦٠أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي المتوفّى (ـ تھذیب األحكام،  59

بن علـي بـن الحسـين بـن بابويـه القمـي (الصـدوق)         أبو جعفر محمدـ التوحید،  60
 هـ). ٣٨١المتوفّى (

 

 ـ ج ـ



 وإيران عطاء وامتنان اإلسالم                            ٦١٠ -    

 محمد تقي الفقيه العاملي (معاصر).ـ جبل عامل في التاریخ،  61

راغ  62 ــر الشــهيدي المتــوفّى    وش  ن در دنی  ایي ت  اریخ، رـ ج   الــدكتور جعف
 هـ).١٤٢٩(

 .ي إيرانف منهج دراسي للسنة الثانية ـ الثانونية، ـ جغرافیة  63

 .(پایھ گذار نھضت إسالمي) ،ـ جمال الدین الحسیني (األفغاني) 64

 تيبورمند.ـ جھان میان ترس و اُمید (العالم بین الخوف والرجاء)،  65
 J.J. Chevallier Lesqrandes Oveures Politiques Troiserme partieـ  66

 
 ـ ح ـ

المي (ع ن رس ائل الخ وارزمي) 67 لـوثروب سـتودارد   ، ـ حاضر العالم اإلس 
 كيب أرسالن.شاألميركي، ترجمة عجاج نويهض، تعليق األمير 

 د. محمد معينـ حافظ شیرین سخن (فارسي)،  68
 

 .ـ خ ـ 

عباس إقبال بن محمـد علـي اآلشـتياني المتـوفّى     ، (فارسي) ـ خاندان نوبختي 69
 هـ).١٣٧٤(

 هـ). ٥٥٤المتوفّى ( يسسالم بن أبي بكر بن فرجان القابـ خریدة القصر،  70

زي،  71  هــ)  ٨٤٥أحمد بن علي بن عبدالقادر المقريزي المتـوفّى ( ـ خطط المقری 
 .ط المعارف اإلسالمية في قم المقدسة

العالّمة الحلّي الحسن بن يوسف بن علي بن المطهر ـ الخالصة في الضفعاء،  72
 هـ). ٧٢٦المتوفّى (

 هـ). ٤٦٠ي محمد بن الحسن المتوفّى (أبو جعفر الطوسـ الخالف في الفقھ،  73

 محمد جمال زاده.، (فارسي) ـ خلقیات ما إیرانیان 74

 

  ـ د ـ
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مقالة لالُستاذ محمـود  محمد المدني (معاصر).  الشيخ محمدـ دعوة التقریب ،  75
  هـ). ١٣٨٦ط المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية القاهرة عام (الخضيري ، 

السيد حسن األحمدي علون (رسالة دكتوراه)،  فارسي)( ـ دانشنامھ عالئي 76
 آبادي، كلية اإللهيات، طهران.

 د. صاحب زماني.، (فارسي) إي بر ھنر ـ دیباجھ 77

 رشمن.گجوزف ـ دینھاى بزرك (فارسي) (األدیان الكبرى)،  78

للشاعر ـ دیوان میرزا حبیب الشھیدي الخراساني (بمقّدمة حسن حبیب)،  79
 هـ). ١٣٢٧لرضوي المشهدي المتوفّى (حبيب اهللا ا

 

 ـ ذ ـ

أبو محمد المحسن بن علي بـن محمـد رضـا    ـ الذریعة الى تصانیف الشیعة،  80
 هـ). ١٣٨٩الطهراني (آقا بزرك طهراني)، المتوفّى (

 .مهرجان األلفي بمرور ألف سنة الشيخ الطوسي (كتاب)ـ الذكر األلفیة،  81

 لمهرجان األلفي لذكرى ابن سينا.صدر عن اـ الذھبي (كتاب)،  82

 

 ـ ر ـ

أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي (شيخ الطائفة) المتوفّى ـ رجال الطوس ي،  83
 .ط النجف األشرف هـ) ٤٦٠(

أبو العباس أحمد بن علـي بـن أحمـد بـن العبـاس النجاشـي       ـ رجال النجاشي،  84
 هـ). ٤٥٠األسدي الكوفي المتوفّى (

هادي بـن محمـد مهـدي    السبزواري (بمقّدمة اآلشتیاني)،  ائل الحكیمسـ ر 85
 .هـ) ١٢٨٩المتوفّى ( الحكيم السبزواري

 ـ رستاخیر أندونیسیا (نھضة أندونیسیا). 86
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ــاقر   ـ روض  ان الجّن  ات ف  ي أح  وال العلم  اء والس  ادات،  87 ــد ب د محمــي الس
 هـ). ١٣١٣الخوانساري اإلصفهاني المتوفّى (

ف،  88 روض األن     شــعلة عبــدالرحمن بــن إســماعيل الدمشــقي المتــوفّى أبــو ـ ال  
 هـ). ٦٦٥( 

محمـد علـي بـن محمـد طـاهر المـدرس التبريـزي الخيابـاني         ـ ریحانة األدب،  89
 هـ). ١٣٧٣المتوفّى (

 علي الدواني (معاصر).، ي جالل الدین دواني (فارسي)دگانزنـ  90

  
 ـ سـ 

ور عبـدالملك بـن محمـد بـن     أبو منصب في مجاري كالم العرب، دـ سّر اإل 91
 هـ). ٤٢٩إسماعيل الثعالبي النيسابوري المتوفّى (

محمد ـ سرگذشت وعقائد فلسفي خاجة نصیر الدین الطوسي (فارسي)،  92
 .(معاصر) المدرس الزنجاني

المحدث القمي الشـيخ عبـاس   ـ سفینة بحار األنوار ومدینة الحكم واآلثار،  93
 هـ). ١٣٥٩متوفّى (بن محمد رضا القمي، ال

 .هـ)٣٦٠المتوفّى ( اإلصفهانيبن الحسن حمزة ملوك األرض األنبیاء،  يـ سن 94

 هـ). ٢٧٥أبو داود سليمان بن أشعث السجستاني المتوفّى (ـ سنن أبي داود،  95

د. حسين نصر، ترجمه من العربية د. مسعود مير ـ سھ حكیم سلمان (فارس ي)،  96
 بهاء.

أحمد بن دحالن المكّي الشافعي ن بھامش السیرة الحلبیة، ـ سیرة ابن دحال 97
 هـ). ١٣٠٤المتوفّى (

 هـ). ١٠٤٤علي بن برهان الدين الحلبي الشافعي المتوفّى (ـ السیرة الحلبیة،  98
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هـ)، ترجمـه   ٣١١أبو بكر محمد بن زكريا الرازي المتوفّى (ـ السیرة الفلس فیة،  99
 الى الفارسية د. مهدي المحقّق.

  أبو محمد عبدالملك بن هشام بن أيوب الحميـري المتـوفّى   ـ السیرة النبویة،  100
 هـ). ٢١٨(
 

 ـ ش ـ

 ط سازمان كتابهاي جيبي.ـ شاھنامة فردوسي (فارسي)،  101

 قاسم الهمداني، مخطوط.ـ شاھیة نیشابوري (فارسي)،  102

الل ال  دین دوان  ي (فارس  ي) 103 رح زن  دگاني ج   ــيخ ،  ـ ش   ــي الش ــي عل دوان
 .(معاصر)

 ـ شرح مشاعر جعفر لنگرودي (فارسي). 104

 هــ)  ١٢٨٩المتـوفّى (  الحكيم هادي بن مهدي السـبزواري  ـ شرح المنظومة، 105
 (بمقدمة مؤسسة مطالعات اإلسالمى)، جامعة (مك كيل)، ط المؤسسة.

ري، صدر الدين الشيرازي، محمد بن إبراهيم القوامي السبزواـ شرح الھدایة،  106
 هـ). ١٠٥٠المتوفّى (

أبو علي سينا الحسـين بـن عبـداهللا بـن الحسـين بـن       ـ الشفاء قسم الطبیعیات،  107
 .هـ) ٤٢٧المتوفّى ( علي بن سينا البخاري

صدر المتـألهين محمـد بـن إبـراهيم بـن يحيـى القـوامي        ـ الشواھد الربوبیة،  108
 ـ).ه ١٠٥٠الشيرازي المعروف بـ (المال صدرا) المتوفّى (

 

 ـ ص ـ

صوان الحكم ة،  109  أبو سليمان المنطقي محمد بن طاهر بن بهـران السجسـتاني  ـ 
 .هـ) ٣٨٠المتوفّى (
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راء،  110 ــو العبــاس أحمــد بــن عبــدالحليم بــن   ـ الص  وفیة والفق   ــدين أب تقــي ال
 هـ). ٧٢٨عبدالسالم بن تيمية الحنبلي الحراني المتوفّى (

 

 ـ ط ـ

الم الش  یعة، 111 محســن بــن علــي بــن محمــد رضــا (آقــاى بــزرك   ـ طبق  ات أع  
 هـ). ١٣٨٩الطهراني) المتوفّى (

 محمد صادق (مخطوط).، (فارسي) ـ طبقات شاه جھاني112

أبــو عبــدالرحمن محمــد بــن الحســين الســلمي األزدي  ـ طبق  ات الص  وفیة،  113
 هـ). ٤١٢المتوفّى (

ي كاتب الواقـدي،  محمد بن سعد بن منيع الزهري البصرـ الطبقات الكبرى،  114
 هـ). ٢٣٠المتوفّى (

 

 ـ ع ـ

 ١٣٥٨المتـوفّى (  اآلرانـي  تقي د. حسيندى (فارسي)، اـ عرفان واُصول م 115
 .هـ) ١٣٦٣هـ)، طبع في طهران عام (

  ن محمد بـن عبـد ربـه األندلسـي، المتـوفّى     ـد بـر أحمـأبو عمرید، ــ العقد الف 116
 هـ)، ط األزهرية. ٣٢٨( 

الشـيخ الشـهيد مرتضـى المطهـري،     یش بھ مادیگري (فارسي)، ـ علل گرا 117
 هـ). ١٣٩٩استشهد (

الشيخ محمد جعفر بن محمد الطهراني الشهير بـ (نجم الدين ـ علّي والشیعة،  118
 الشيريف العسكري) (معاصر).

أبو جعفر محمد بن علي بـن الحسـين بـن بابويـه     ، ×ـ عیون أخبار الرضا 119
 هـ). ٣٨١المتوفّى (القمي (الصدوق) 
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أبو العباس أحمـد بـن القاسـم بـن أبـي      ، في طبقات األطباء ـ عیون األنباء 120
 هـ)، دار الفكر، بيروت. ٦٦٨اُصيبعة الخزرجي، المتوفّى (

 

 ـ غ ـ

هــ)،   ٢٨٣أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الثقفي الكوفي، المتوفّى (ـ الغ ارات،  121
 .تحقيق األرموي، طُبِع في طهران

راب)،  122 بـن أحمـد    جالل آل أحمـد ـ غرب زدگي (الثقافة الغربیة واالغت 
 .الطالقاني

زالي نامة 123  جالل همائي.، (فارسي) ـ غ

 

 ـ ف ـ

أحمد بن إبراهيم بن طباخ المشهور بـ (أحمد أمين المصري) ـ فجر اإلسالم،  124
 هـ). ١٣٧٣المتوفّى (

 زرين كوب.عبدالحسين ، (فارسي) ـ فرار از مدرسة 125

 . محمد العزّاوي.الدكتور ـ فرقة النزاریة،  126

 ٣٢٩أبو جعفر محمد بن يعقوب الرازي الكلينـي، المتـوفّى (  ـ فروع الك افي،  127
 هـ).

 كانت تصدر في طهران.ـ فردوسي (مجلّة)،  128

أبو جعفر محمد بـن الحسـن الطوسـي (شـيخ الطائفـة)، المتـوفّى       ـ الفھرست،  129
 هـ).٤٦٠(

ت)، 130 أبو الفرج محمد بن أبي يعقـوب الـوراق (ابـن    ـ فھرست (كتاب الفھرس 
 هـ). ٤٣٨نديم البغدادي)، المتوفّى (ال

يحيى مهدوي ومجتبى  الدكتور ـ فھرست مصنّفات أفضل الدین الكاشاني،131
 وي.نمي
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ى الم  ذاھب األربع  ة، 132 عبــدالرحمن بــن محمــد عــوض الجــزري، ـ   الفق  ھ عل  
 هـ). ١٣٦٠المتوفّى (

 .(معاصر) . كامل مصطفى الشيبيالدكتورـ الفكر الشیعي،  133

الشيخ عبداهللا نعمة، محمد علـي بـن يحيـى نعمـة، المتـوفّى      ـ فالسفة الشیعة،  134
 هـ). ١٣٨١(

 علي أصغر حلبي.ـ فالسفة إیراني (فارسي)،  135

 ١٣٩٩( الشهيد الشيخ مرتضى المطهري، استشـهد ـ في رحاب نھج البالغة،  136
 .، تعريب معرب هذا الكتاب: اليوسفي الغرويهـ)

  
 ـ ق ـ

 پرويز صانعي، من منشورات جامعة طهران.ـ قانون وشخصیت (فارسي)،  137

  
 ـ ك ـ

 هـ). ٣٢٩أبو جعفر محمد بن يعقوب الرازي الكليني، المتوفّى (ـ الكافي،  138

 اصر).عبدالحسين زرين كوب (معـ كارنامة إسالم (فارسي)،  139

أبو الحسن علي بن محمد الشـيباني  ـ الكامل في التاریخ (كامل التواریخ)،  140
 .هـ) ١٣٨٥( هـ)، ط بيروت ٦٣٠الموصلي المعروف بـ (ابن األثير)، المتوفّى (

  هــ)،   ٧٦سليم بن قـيس الهاللـي العـامري، المتـوفّى (    ـ كتاب سلیم بن ق یس،  141
 ط النجف األشرف.

 السيد محمد بحر العلوم (معاصر).، ـ كتاب الكندي 142

ررة،  ١٤٣ أبـو محمـد محسـن بـن علـي بـن محمـد رضـا (آقـا بـزرك           ـ الكرام الب 
 هـ). ١٣٨٩الطهراني)، المتوفّى (

أبو القاسم جار ـ الكّشاف عن حقائق وعیون األقاویل في وجوه التأویل،  144
  ).هـ ٥٣٨اهللا محمود بن عمر الخوارزمي الزمخشري المتوفّى (
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رار) نكلشـ  145 الشـيخ محمـود التبريـزي سـعد      ، راز (فارسي) (حدیقة األس 
 هـ) ٧٤٠الدين الصوفي الشبستري المتوفّى (

 هـ). ١٣٥٩عباس بن عبدالرضا القمي المتوفّى (الشيخ ، ـ الكنى واأللقاب 146
 كانت تصدر في طهران.ـ گوھر (مجلّة فارسیة)،  147

 ـ ل ـ

 د. علي الوردي (معاصر).من تاریخ العراق الحدیث،  ـ لمحات اجتماعیة 148

هــ ـ     ١٤٠٠السـيد الشــهيد محمـد بـاقر الصــدر، استشـهد (    ـ اللمح ة الفقھی ة،  149
 م).١٩٨٠

 Les damnees Laterre, Mr. Farntz Fanonـ  150

 

 ـ م ـ

 السيد حسن تقي زاده التبرزي (معاصر).ـ ماني ودین أو (فارسي)،  151

 (معاصر). يمجموعة قصص، سعيد النفيسخشب (فارسي)، ـ ماه ن 152

ــألهين محمــد بــن إبــراهيم بــن يحيــى القــوامي  ـ المب  دأ والمع  اد،  153 صــدر المت
 هـ). ١٠٥٠الشيرازي المتوفّى (

رآن،  154 أبـو علـي الفضـل بـن الحسـن الطبرسـي،       ـ مجمع البیان في تفسیر الق 
 هـ).٥٤٨المتوفّى (

 مجلّة كانت تصدر في طهران.(فارسي)،  ـ مجموعة إیران باستان 155

 سلسلة أبحاث، ذبيح بهروز.ـ مجموعة إیران كوده (فارسي)،  156

 مجتبى المينوي (الطبعة الروسية).ـ مجموعة رسائل خّیام (فارسي)،  157

 إيرج افشار ود. أصغر مهدوي.ـ مجموعة أسناد ومدارك (فارسي)،  158

الجـاحظ البصـري الكنـاني،     بحـر  بـن  عمـر أبو عثمان ـ المحاسن واألضداد،  159
 هـ). ٢٥٥المعروف بـ (الجاحظ)، المتوفّى (
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  أو  ٢٧٤( رقي، المتـوفّى ـالد البـ ـــ أبوجعفرأحمد بـن محمـد بـن خ   ـ المحاسن، 160
 هـ). ٢٨٠ 

 هـ). ١٠٨٧فخر الدين الطريحي، المتوفّى (ـ مجمع البحرین،  161

بن الحسين بن الحسن بن علي التميمي  أبو عبداهللا  محمد بن عمرـ المحّصل،  162
 هـ). ٦٠٦البكري الطبرستاني المعروف بـ (الفخر الرازي)، المتوفّى (

 المستشرق (كنت كوبينو).ـ المذاھب والفلسفة في القرون الوسطى،  163

، محمد باقر (صلى اهللا عليه وآله)ـ مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول 164
ود علي اإلصفهاني المشـهور بــ (العالّمـة المجلسـي) المتـوفّى      بن محمد تقي بن مقص

 هـ). ١١١١(

أبو الحسـن علـي بـن الحسـين بـن علـي       ـ مروج الذھب ومعادن الج واھر،  165
 هـ). ٣٤٦المسعودي الشافعي، المتوفّى (

 د. محمـد معـين  ـ مزدیسنا وأدب پارسي (بمقّدمة پور داود) (فارس ي)،  166
 ، الطبعة الثانية.هـ) ١٣٥٧المتوفّى (

أبو عبيد البكري عبداهللا بن عبدالعزيز بن محمد البكري ـ المسالك والممالك،  167
 هـ). ٤٨٧األندلسي ، المتوفّى (

صدرا (بمقّدمة ھمائي). 168  ـ مشاعر المولى 

للمستشرق الهولندي أرند جان فنسـك،  لفاظ الحدیث، ألـ المعجم المفھرس  169
 .ط محيي الدين م)١٩٣٩ هـ ـ ١٣٥٨المتوفّى (

أبو جعفـر محمـد بـن علـي بـن الحسـين بـن بابويـه القمـي          ـ معاني األخبار،  170
 هـ). ٣٨١(الشيخ الصدوق)، المتوفّى (

ر،  171 نجم الـدين أبـي القاسـم جعفـر بـن الحسـن       ـ المعتبر في شرح المختص 
 هـ). ٦٧٦المعروف بـ (المحقّق الحلّي) المتوفّى (
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أبو عبـداهللا يـاقوت بـن عبـداهللا الرومـي الحمـوي البغـدادي،        باء، عجم األُدمـ  172
 م).١٩٢٣هـ)، ط في مصر ( ٦٢٦المتوفّى (

ن منشـورات جامعـة   الدكتور محمد الشفيعي، م ، (فارسي) ـ مفّسران شیعة 173
 طهران.

أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بـ (الراغب ـ مفردات غریب القرآن،  174
 هـ). ٥٠٢لمتوفّى (اإلصفهاني)، ا

ث)(فارسي) ـ مقاالت وبررسیھا  175 ، البحـث التحقيقـي للسـيد    (سلس لة أبح ا
 محمد محيط الطباطبائي، ط كلية المعارف اإلسالمية، طهران.

 ، الشيخ علي األحمدي الميانجي (معاصر).’ـ مكاتیب الرسول 176

هادي اليوسفي الشيخ محمد ـ من تاریخ تدوین الحدیث حتى عھد معاویة،  177
 .المعربالغروي 

 السيد جالل اآلشتياني.ـ منتخباتي از آثار حكماي إلھي إیران (فارسي)،  178

ل،  179 ل والنح   ــد     ـ المل   ــي بكــر أحم ــن أب ــدالكريم ب ــن عب ــد ب ــتح محم ــو الف أب
 هـ). ١٣١٧( سنةهـ)، طُبِع في مصر  ٥٤٨الشهرستاني، المتوفّى (

محمد بن سـالمة األزدي الطحـاوي، المتـوفّى    أحمد بن ـ مناقب أبي حنیفة،  180
 هـ)،  ط استانبول.٣٢١(

 د. محسن جهانگيري. )،١ـ المنشورات الفلسفیة في كلیة اآلداب (رقم  181

الشيخ زين الدين بن علي العاملي ـ منیة المرید في آداب المفید والمستفید،  182
 هـ). ٩٦٥(الشهيد الثاني)، المتوفّى (

المي، ـ موس  وعة ال 183 ــروي  ت  اریخ اإلس   ــفي الغ ــادي اليوس ــد ه ــيخ محم  الش
 .المعرب

ث اإلسالم،  184  مجموعة مقاالت المستشرقين.ـ میرا

ث إیران القدیم 185  المستشرق مستر فراي.  ،(فارسي) ـ میرا

 

 ـ ن ـ
 جمع العلمي في طهران.ملجنة التأليف للـ نامة دانشوران،  186
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 هـ). ١٣٩٩يد مرتضى المطهري، استشهد (الشيخ الشهـ النبّي األُّمي،  187

 .(معاصر) الدكتور علي سامي النشارـ نشأة الفكر الفلسفي في اإلسالم،  188

أبو المحاسن يوسف بن تغري ـ النجوم الزاھرة في ملوك مصر والقاھرة،  189
 هـ). ٨٧٤بردي البشقاوي الطاهري، المتوفّى (

نهــرو، ترجمــة محمــود   ْألللَ  هراجــوـ نگ  اھي بت  اریخ جھ  ان (فارس  ي)،  190
 التفضلي.

أبو محمد محسن بن علي بن محمـد  ـ نقباء البشر في القرن الرابع عشر،  191
 هـ). ١٣٨٩رضا الطهراني (آقا بزرك)، المتوفّى (

ب 192 ب ورس  ائل اإلم  ام عل  ّي ب  ن أب  ي طال   )، ×ـ نھ  ج البالغ  ة (خط  
د بـن الحسـين بـن موسـى     هـ)، جمعـه ورتّبـه السـيد أبـو الحسـن محمـ      ٤٠المستشهد (

 هـ). ٤٠٦الموسوي (الشريف الرضي) المتوفّى (

 

 ـ ھـ ـ
المي (فارس  ي)،  193 ر إس   ــل ـ ھن   ــن كون ــاني ارتس ــرق األلم ــة  المستش ، ترجم

 .المهندس هوشنك طاهري

 ـ ھوامش وتعلیقات اإلصفھاني على مكاسب الشیخ األنصاري. 194
، ش) ١٣٤٨السنة الثامنـه ( )، ٢العدد (ت (مجلة مجوسیة فارس یة)، سـ ھوخ 195

  كانت تصدر في العهد البائد.
 

 ـ و ـ

هــ)، ط   ١١٠٤محمـد بـن الحسـن الحـر العـاملي المتـوفّى (      ـ وسائل الشیعة،  196
 طهران.

  أبو العباس أحمد بن محمد بن أبي بكر البرمكي المعروف یات األعیان، فـ و 197
 هـ). ٦٨١بـ (ابن خلكان) المتوفّى (

 هـ). ٢١٢نصر بن مزاحم المنقري التميمي، المتوفّى (صفّین، ـ وقعة  198



       ٦٢١  -   المصادر                                                                                        

يعقوب الكندي المصري النجيبي بن أبو عمر محمد بن يوسف ـ والة مصر،  199
 هـ). ٣٥٠الشهير بـ (الكندي) المتوفّى (

 هـ). ١٣٠٦إي) المتوفّى ( محمد رضا (الحكيم قمشهـ والیت (فارسي)،  200

  وفّى ـإي) المتـ محمـد رضـا (الحكـيم قمشـه    رى، ـالكب والیة والخالف ة ـ ــ ال 201
 هـ). ١٣٠٦(

 

  الفھرس
 ٧ كلمة المجمع

 ٩ بین یدي الكتاب
 ١٧ مقّدمة المؤلف

 ٢١ بین اإلسالم وإیران ٭
 ٢٣ تمھید     
 ٢٥ السابقة التاریخیة لمسألة القومیة     
 ٢٨ مقاییس كالسیكیة     
 ٢٩ أما الوحدة اللغویة     
 ٣٠ أما الوحدة العنصریة     
 ٣١ أما وحدة التقالید    

 ٣٢ وأما الوحدة اإلقلیمیة والطبیعیة     
 ٣٦ دور المثقلین     
 ٣٨ الحدود والحقیقة     
 ٤١ اآلالم المشتركة    
 ٤١ عوامل الوحدة    
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 ٤٥ اُمة في طریقھا إلى الحیاة    
 ٥٥ اإلسالم وإیران٭

 ٥٧ اإلسالم والقومیة اإلیرانیةالقسم األّول: 
 ٥٩ اإلسالم والقومیة اإلیرانیة     
 ٥٩ نحن واإلسالم     
 ٦٠ القومیة الیوم     
 ٦٥ »الملّة«لفظة     
 ٦٧ في المصطلح الفارسي الیوم» الملّة«كلمة     
 ٦٨ القومیة والمجتمع    

 ٧١ العصبیات القومیة     
 ٧٢ یةالقومیة والناسیونال     
 ٧٢ مقیاس القومیة     
 ٧٧ اإلسالم والقومیة     
 ٧٧ النقطة األُولى: في أّن دعوة اإلسالم كانت دعوًة عالمیة     
 ٨١ النقطة الثانیة: المقاییس اإلسالمیة مقاییس عالمیة     
 ٨٥ إسالم الفرس     
 ٨٦ بدء إسالم الفرس     
 ٨٨ متى بدأت خدمات الفرس لإلسالم     
 ٨٩ النقطة األُولى: في النشاط اإلسالمي ألبناء الفرس في الیمن     
 ٩٣ إسالم أبناء الفرس في الیمن      
 ٩٧ رّدة العنسّي وجھاد األبناء ضّده      
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 ٩٩ كتاب النبّي الى األبناء     
 ١٠٠ مؤامّرة األبناء لقتل العنسي     
 ١٠١ ناءرّدة أھل الیمن ثانیة وجھاد األب     

 ١٠٦ ھزیمة الفرس أمام اإلسالم     
 ١٠٨ الفرس والحكم الفارسي     
النقط ة الثانی ة: ف ي النش اط اإلس المي ألبن اء الف رس بع د تس ّرب      

  اإلس                                                                                                                                                    الم

 الى قلوبھم    

  

١١٢ 

 ١٢٠ أما اللغة الفارسیة     
 ١٢٨ وأما المذھب الشیعة     
 ١٣١ الموضوع األّول     
 ١٣٣ لموضوع الثانيا     
 ١٤٢ تغلب اإلسالم على العصبیات     
 ١٤٤ تشیع الفرس     
 ١٤٧ وإھانة باسم الّدفاع     

 ١٥١ القسم الثاني: معطیات اإلسالم إلیران
 ١٥٣ معطیات اإلسالم إلیران     
 ١٥٣ ؟موھبة أم فاجعة     
 ١٦٦ نظریات     
 ١٧١ النظام الفكري والعقائدي     
 ١٧٣ األدیان والمذاھب     
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 ١٧٩ الدین الرسمي للدولة الزرادشتیة     
 ١٨٤ الدین المسیحي     
 ١٨٩ دین ماني     
 ١٩٣ المذھب المزدكي     
 ٢٠٠ الدین البوذي     
 ٢٠٤ العقائد اآلریة     
 ٢٠٦ ـ عقائد آریا قبل زرادشت ١     
 ٢٠٩ ـ إصالحات زرادشت ٢     

 ٢١٥ التطور في عقائد آریا بعد زرادشت          
 ٢٢٤ زرادشت والثنویة           

 ٢٣٥ الشیطان          
 ٢٣٧ ـ دین زرادشت في الفقھ اإلسالمي ٣      

 ٢٣٨ الثنویة الزرادشتیة بعد زرادشت          
 ٢٤٠ الثنویة المانویة          
 ٢٤٢ الثنویة المزدكیة          
 ٢٤٣ عبادة النیران          
 ٢٤٩ ھل النار محراب للعبادة أم معبود؟          

 ٢٥٨ الرسوم والتشریفات            
 ٢٦٢ مزدیسنا وأدب پارسي           

 ٢٧٧ النظام االجتماعي           
 ٢٨٦ نظام األُسرة           
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 ٢٩٤ التعلّم والتعلیم للمرأة           
 ٢٩٦ النظام األخالقي           

 ٣٠٢ أما صحیفة أعمال اإلسالم في إیران          
ث: خدمات اإلیرانیین ٭  ٣١٧ إلسالملالقسم الثال

 ٣١٩ كثرة الخدمات وسعتھا     
 ٣٢٠ الحضارة اإلیرانیة العریقة     
 ٣٢٨ إخالص اإلیرانیین لإلسالم     
 ٣٣٠ دوافع األُمم المسلمة    

 ٣٣٢ نشاط اإلسالمي اإلیرانيال     
 ٣٣٤ النشاط اإلسالمي لإلیرانّیین في الھند     

 ٣٣٤ الغزنویون          
 ٣٣٥ الغوریون          
 ٣٣٥ التیموریون          
 ٣٣٦ القطب الشاھیون          
 ٣٣٧ العادل شاھیون          
 ٣٣٧ النظام شاھیون          
 ٣٣٨ األودّیونوالملوك           

 ٣٣٩ اإلسالم في كشمیر     
 ٣٤٠ اإلسالم في الصین     
 ٣٤٠ اإلسالم في جنوب شرق آسیا وأفریقیا الشرقیة     
 ٣٤١ اإلسالم في المغرب وشمال إفریقیا     
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 ٣٥٧ تبلیغ اإلسالم ونشره     
 ٣٦٦ نظام الدین أولیاء     
 ٣٦٨ تقّدم اإلسالم في الصین     
 ٣٧٢ الجندیة والتضحیة     
 ٣٧٦ العلوم والثقافة     
 ٣٧٨ حوزة علمیة أّول     
 ٣٨٠ فما ھو الموضوع األّول؟     
 ٣٨٣ متى بدأ التدوین والتألیف؟     
 ٣٨٦ عوامل التقّدم السریع     
 ٣٩٠ القراءة والتفسیر     
 ٣٩٤ أما التفسیر     
 ٤٠٠ أما تفاسیر السّنة     
 ٤٠٥ الروایة والحدیث     
 ٤١٣ الفقھ     
 ٤٣٥ الخالصة والنتائج     
 ٤٤٣ وأما في فنون اآلداب     
 ٤٥٠ وأما في علم الكالم     
 ٤٥٣ أما متكلموا السّنة     
 ٤٥٥ الفلسفة والحكمة     
 ٤٥٩ الطبقة األُولى     
 ٤٦١ الطبقة الثانیة     
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 ٤٦٥ الطبقة الثالثة     
 ٤٧٢ الطبقة الرابعة     
 ٤٧٤ الطبقة الخامسة     
 ٤٧٦ الطبقة السادسة     
 ٤٨١ الطبقة السابعة     
 ٤٨٤ الطبقة الثامنة     
 ٤٨٨ الطبقة التاسعة     
 ٤٩٠ الطبقة العاشرة     
 ٤٩٣ الطبقة الحادیة عشرة     
 ٤٩٧ الطبقة الثانیة عشرة     
 ٤٩٨ عشرة الطبقة الثالثة     
 ٤٩٩ الطبقة الرابعة عشرة    

 ٥٠١ الطبقة الخامسة عشرة     
 ٥٠٢ الطبقة السادسة عشرة     
 ٥٠٣ الطبقة السابعة عشرة     
 ٥٠٤ الطبقة الثامنة عشرة     
 ٥٠٦ الطبقة التاسعة عشرة     
 ٥٠٨ الطبقة العشرون     
 ٥١٠ الطبقة الحادیة والعشرون     
 ٥١٢ طبقة الثانیة والعشرونال     
 ٥١٥ الطبقة الثالثة والعشرون     
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 ٥١٧ الطبقة الرابعة والعشرون     
 ٥١٩ الطبقة الخامسة والعشرون     
 ٥١٩ الطبقة السادسة والعشرون     
 ٥٢٠ الطبقة السابعة والعشرون     
 ٥٢٢ الطبقة الثامنة والعشرون     
 ٥٢٥ رونالطبقة التاسعة والعش     
 ٥٢٧ الطبقة الثالثون     
 ٥٣٤ الطبقة الحادیة والثالثون     
 ٥٣٨ الطبقة الثانیة والثالثون     
 ٥٤٦ الطبقة الثالثة والثالثون     
 ٥٥٣ العرفان والتصوف     
 ٥٥٦ العرفان واإلسالم     
 ٥٦٦ القرن األّول     
 ٥٦٨ القرن الثاني     
 ٥٧٠ القرن الثالث     
 ٥٧٣ القرن الرابع     
 ٥٧٤ القرن الخامس     
 ٥٧٦ القرن السادس     
 ٥٧٧ القرن السابع     
 ٥٨١ القرن الثامن     
 ٥٨١ القرن الثامن    
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 ٥٨٣ القرن التاسع    
 ٥٨٧ الصناعة والفنون     
 ٥٨٨ اللغة واآلداب     
 ٥٨٩ قرنان من السكوت!     

 ٥٩٩ المصادر
 ٦١٣ لفھرسا

      


