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مدرسة أهل البيت التي جتّسد اإلسالم املحمـدي األصـيل، وتسـتند إىل 
ــأمصــدر الــوحي، ذات معــارف كــربى تتصــف  عىل درجــات االتقــان، ب

فـإّن >. ابق مع الفطرة اإلنسانية السـليمةواالستدالل، واملنطق اجلزل، وتتط
، ص ٢عيـون اخبـار الرضـا، ج ( <الناس لو علموا حماسن كالمنا الّتبعونـا

عتنـت وتسـامت وانترشـت أن هذه املدرسة الثّرة والوّضـاءة قـد إ). ٢٧٥
ئمـة االطهـار، وبجهـاد وجهـود بارشـادات األ بفضل الرعايـة الرّبانيـة و
 .اآلالف من العلامء والفقهاء

قامـة نظـام إلقد أّدى انتصار الثورة اإلسـالمية بقيـادة اإلمـام اخلمينـي 
نظـار أإىل اسـتقطاب  فقـًا ملبـدأ واليـة الفقيـه، أدىاجلمهورية اإلسالمية و

 .الكثري من أحرار العامل إىل هذه املدرسة وخاصة املسلمني منهم
 وريـةوليد هذا التغيري املبـارك يف اجلمه^ املجمع العاملي ألهل البيت 

عـىل للثـورة بتكرها املرشد األإ، وجاء انطالقًا من فكرة  اإلسالمية اإليرانية
يف عـام ) ُمدَّ ظله الوارف(اإلسالمية سامحة السيد آية اهللا العظمى اخلامنئي 

واضــطلع حتــى اآلن بتقــديم خــدمات جليلــة يف جمــال الــدعوة . م١٩٩٠
د عـن حيـاض ذوـــوال ^ت ــــل البيـأهو رآن ـــوترويج معارف الق

 .^ل البيت ــاع أهـتبأريم وـرآن الكـالق
ويف سياق هنوضه برسالته من أجـل  ^إّن املجمع العاملي ألهل البيت 

وترصـني  ^االرتقاء بمستوى الوعي واملعرفة لـدى أتبـاع أهـل البيـت 
بعقـد قـام دعائم البيت الشيعي، وبالتعاون مع املؤسسات واملراكز العلمية 
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النـارص  كريم العامل والسـيايس البـارز يف العـامل اإلسـالمياملؤمتر الدويل لت

 ).األطرويشنارص ال( للحق
ونظرًا إىل ايكال مسؤولية اللجنة العلمية للمؤمتر، اىل معاونيـة الشـؤون 
الثقافية يف املجمع العـاملي، بـادرت هـذه املعاونيـة إىل كتابـة جمموعـة مـن 

، ومدرسـته الفقهيـة، املقاالت حول شخصـية النـارص وحياتـه، ومؤلفاتـه
. واملذهب الزيدي، والوجوه املشرتكة بني اإلمامية والزيدية وما شابه ذلـك

جياد إ الباحثني يف هذا املجال، ةندرة املصادر، وضيق املجال، وقلّ  سبّبتلقد 
ويف ضـوء مـا سـبق ذكـره بـذلنا . الكثري من الصعوبات عىل هـذا الطريـق
املجموعات من املقاالت عىل أكثر ما  جمهودنا من أجل أن ُتصاغ وُتنرش هذه

 .يمكن من االتقان والعمق
وهنا أرى لزامًا عيلَّ ان ُاقّدم شكري للجهود املتواصلة التي بذهلا االمـني 

مدير وأمـني  أشكرالعلمي للمؤمتر فضيلة الدكتور موسوي نجاد، وكذلك 
معهد الدراسات االسرتاتيجية ومهـا حجـة اإلسـالم واملسـلمني الـدكتور 

سـيد ابـراهيم الحمسن رضواين والدكتور حممـد اسـامعيل نباتيـان وسـامحة 
معصومي، وكذلك الكتاب، واملرتمجـني، واملقّيمـني وخاصـة رئـيس قسـم 
الرتمجة االخ عبد الكريم الكرماين، ومجيع االخوة الذين عاضـدونا بشـكل 

 .أو آخر عىل صياغة واعداد وطباعة هذه املقاالت
 
 

 نجف لك زائي
 شؤون الثقافيةمعاون ال

  ^ املجمع العاملي ألهل البيت يف 
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رمحن الرحيم، عّظم اهللا أجورنا أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم بسم اهللا ال
 .جوركمأو

ما دخل االسالم إىل ايران، مل يكن من الواضح جلّيًا يومذاك أين يكمن عند
. االسالم األصيل، ومع كالم أي شخص تتامشى اطروحة القرآن والعرتة

فاجلنود والقادة املسلمون يوم دخلوا أرض ايران الشاسعة التي كانت بالد 
طروحة جديرة العقل والدراية، ادرك االيرانيون حينها أن هؤالء القوم لدهيم ا

لوا منهم ذلك من غري حرب. بالنظر وإالّ فلو كانت ايران تريد . ولذلك فقد تقبَّ
ايران مل تقع يومًا يف الرشك . القتال، لكان من املؤكد أن تنترص حسب الظاهر

ورغم اهنا مل تقّدم شهداء من أجل التوحيد أو تريب أمثال افالطون . واإلحلاد قط
، إال اّهنا مل تنحدر نحو عبادة األوثان كام كان عليه وارسطو كام فعلت اليونان

ومن أجل استجالء مكانة ايران يف املنطقة يومذاك، فاننا . احلال يف اهلند
فقد كان الرشق االوسط يعيش ). اليونان، وايران، واهلند(نستعرض هذا املثلث 
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ْن ِهَي إِالَّ إِ { :أما يف إحلاد أو يف رشك، أو اهنم كانوا يقولون ليس هناك من إله

ْنيا لقد  ٢.} ما نَعبدهم إِالَّ ليقَربونا إِلَى اللَّه{ :أو اهنم كانوا يقولون ١،}َحياُتنَا الدُّ
كان . كانت هذه هي اهلاوية وهذا هو املأزق الذي كان يعيشه الرشق االوسط

وعندما ظهر .  هناك طبعًا يف أعقاب طوفان نوح اناس موّحدون هنا وهناك
يف هذه املنطقة، استطاع بفضل ما كان يطرحه من أدّلة ×  لنبي ابراهيما

وبراهني، أن هيدي فئة قليلة جدًا من أهايل هذه املنطقة اىل التوحيد، حتى انه مل 
يستطع هداية عّمه، فهو قد أقام األدّلة والرباهني عىل أن الكواكب واالصنام 

وعندما رأى أن . الرباهني مل تؤثر واالوثان غري قادرة عىل فعل يشء، إال أن تلك
إنَّ َمن يتأهب لكل املخاطر، حيمل . تلك الرباهني ال تؤثر فيهم، تناول فأساً 

ومن بعد تلك الواقعة  ٣.}فَجعلَهم جذاذاً إِالَّ كَبيراً لَهم{ :الفأس ويسري ُقُدماً 
 :ل هلمأثر هذا العمل يف مجاعة من الناس إىل حد  ما؛ بحيث انه عندما قا

} قُوننْطكانُوا ي إِن مئَلُوهوا إِلى* فَسعجهِم  فَرتنّبه عدد منهم  ٤،}». . .  أَنْفُس
غري أن رؤوس الرشك واإلحلاد تآمروا إلزاحة النبي . ووعوا حقيقة األمر
حرقُوه و انْصُروا { :وحينام أوقدوا تلك النريان قائلني. ابراهيم من طريقهم

وعند ذاك حتّولت  ٦.}برداً و سالماً  يا نار كُوني{: جاء األمر االلهي ٥،}مآلهتَكُ

                                                                                       
 . ٢٩انعام، . ١
 . ٣زمر، . ٢
 . ٥٨األنبياء، . ٣
 . ٦٤و  ٦٣األنبياء، . ٤
 . ٦٨األنبياء، . ٥
 . ٦٩األنبياء، . ٦
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ورغم أن امكانات وسائل اإلعالم يومذاك . النار إىل روضة غنّاء، وتبّدل احلال
مل تكن مثلام هي عليه اليوم، َبْيد أن خرب تلك الواقعة كان عىل قدر فائق من 

وعىل إثر تلك الواقعة . يف الرشق األوسطاألمهية بحيث انترش يف أقرص مّدة 
 ١،}إِن هي إِالَّ حياتُنَا الدنْيا{ :أخذ امللحدون واملرشكون الذين كانوا يقولون

 . أخذوا يفّكرون يف وجود اهللا ويف توحيده
أدى عمل النبي ابراهيم سالم اهللا عليه، الذي وقع يف : قال أبو رحيان البريوين
 .ىل توعية فئة من الناس يف أّول األمر، وهم اليونانيونمنطقة الرشق االوسط إ

ومن } حرقُوه و انْصُروا آلهتَكُم{ ويف أعقاب تلك املامرسات التي قيل فيها
وعوا واستفاقوا وغدوا سّباقني إىل الشهادة من  }برداً و سالماً  يا نار كُوني{بعد 

مًال سهًال، غري أن شخصية كربى مل يكن تناول السّم ع. أجل صيانة التوحيد
وهلذا فقد كانت نتيجة . مثل سقراط تناول ذلك السّم من أجل حفظ التوحيد

شهادة سقراط تربية ارسطو وافالطون اللذين بفضلهام أحيا التوحيُد كلَّ تلك 
ورغم أن ايران مل تستطع أن ترّيب مثلهم أفرادًا نظري ارسطو وافالطون، . البقاع

وحسبام يرى أبو رحيان البريوين لو أن علامء . مل تقبل اإلحلاد وال الرشكَبْيَد أّهنا 
اهلند فعلوا مثلام فعل علامء اليونان وقّدموا عددًا من الشهداء ال يتجاوز عدد 
اصابع اليد الواحدة، ملا كان قد بقي اليوم يف عرص الوعي والتقّدم شيئًا مما نراه 

وعىل هذا . ن يف اهلند التي ُتعترب بلد األرساراليوم من عبادة البقر وعبادة الفئرا
األساس فانَّ ايران بلطف اهللا وفضله، وإن مل تكن كاليونان التي قّدمت من أجل 
التوحيد شهداًء ورّبت أمثال ارسطو وافالطون، اال أهنا مل ختضع لإلحلاد 

                                                                                       
 . ٢٩األنعام، . ١
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قد ف. وأما تيار الزرادشتية فقد كان إىل جانب التوحيد. والرشك وما شابه ذلك

نقل مؤّلف كتاب جواهر الكالم الشيخ حممد حسن النجفي رضوان اهللا عليه أن 
هم أيضاً   . املجوس كان هلم كتاب وقد ضاع كتاهبم وُقتِل نبيُّ

يف الواقع أن االيرانيني  كانوا قد سمعوا باحلق والتوحيد، ولذلك عندما جاء 
. لتي جاء هبا االسالماالسالم إىل ايران كانوا يرتّقبون لريوا ما هي الرسالة ا

وحيثام ذهب جنود املسلمني وقادهتم إىل مناطق اخرى مثل كردستان، وتركمن 
ولكن حيثام ذهب . صحرا، وبلوشستان، من املؤسف اهنم قد سلكوا طريقًا آخر

أفراد من السادات ومن األعالم والشخصيات الكبرية، إىل بالد مثل طربستان، 
ولذلك فأنت . حت تلك البالد مهدًا للتشّيعوقم، وگلپايگان، وخوانسار، أصب

ولو كان . عندما تذهب إىل طربستان جتد مزارات أبناء السادات يف كل خطوة
عليهم أن يستولوا عىل طربستان باحلرب والقتال ملا تسنّى هلم ذلك عىل 

وذلك ألن تلك البالد مليئة بمواضع الِقتال، وبالوديان واجلبال ! اإلطالق
كل شجرة هناك عبارة عن موضع قتايل، وما كان يتسنّى للعرب والشقوق، بل و

ولكن أجدادنا رّحبوا هبؤالء السادات؛ حيث . فتح طربستان بالقّوة العسكرية
رأى أجدادنا أهنم كانوا يتحّدثون عن عيل بن ايب طالب، وعن فاطمة الزهراء، 

ك األعالم ولذلك فقد استقبلوا اولئ. وعن اإلمام احلسن، وعن اإلمام احلسني
 .الكبار

لقد كان النارص الصغري والنارص الكبري من هذه الشخصيات التي كان هلا 
يف تلك احلقبة مل يكن هناك طبعًا تفاوت واضح . النصيب األوفر يف نرش التشيّع

بني الشيعة االثني عرشية، واألربعة إمامية، وما شابه ذلك، فنارص الصغري هو 
لرشيف املرتىض والرشيف الريض ألّمهام، ووالدة ابن نارص الكبري، وهو جّد  ا

احلوزات العلمية كّلها . هذين السّيدين اجلَليَلْني هي فاطمة رضوان اهللا عليها
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أي لوال النجف ولوال ما جتود به من الفضل، لكان . مدينٌة بالفضل للنجف
ينبغي اغالق احلوزات العلمية مثل حوزة قم، و حوزة مشهد، و حوزة 

فضل النجف وعطاؤها . ما سواها يف سائر مدن املرشق واملغرباصفهان، و
يتجّسد يف الكتب األربعة، ويف كتاب رشائع االسالم، وجواهر الكالم، 

وعىل صعيد آخر فإنَّ . والرسائل، واملكاسب، والكفاية، ومجيع الكتب الفقهية
ي احلوزة العلمية يف النجف، كان الرشيف املرتىض هو الذي أنشأها وهو الذ

وهذه الكرامة التي حتظى هبا النجف ال ُتعزى إىل كوهنا حرم أمري . كان يديرها
والشك طبعًا يف أن قدسية وعظمة وبركة امري (×  املؤمنني عيل بن ايب طالب

إذ أن هناك من هو اسمى من عيل بن ) املؤمنني عىل الرأس، ومقبولة عند الكل
وهي املدينة املنّورة التي  وهناك موضع أكثر بركة من النجف،، × أيب طالب

غري أن تلك ، ’ يضم ثراها أرضحة سّتة معصومني وعىل رأسهم رسول اهللا
فحينام يكون زعيم احلوزة العلمية يف املدينة . املدينة ليس هلا ما للنجف من عطاء

ولكن حني يكون زعيم احلوزة . املنّورة هو ُاّيب بن كعب، فهذه هي النتيجة
الرشيف املرتىض، فان ثمرة ذلك هي هذه الربكات التي  العلمية يف النجف هو

ُارسة النارص الكبري هلا يف رقاب االيرانيني . جتود هبا احلوزة العلمية يف النجف
حق احلياة؛ فهم الذين رّوجوا للتشّيع ونرشوه، وهم من عّرفوا الناس عىل أهل 

. ر هذه األُرسةوحريٌّ بنا أن ُنحيي ذك. بيت العصمة والطهارة ودّلوهم عليهم
 .وهذا هو ما تقومون به من خالل عقد هذا املؤمتر

الثورة االسالمية مدينة بالفضل هلذه االرسة؛ وذلك ألن الراية التي كان 
ويف . حيملها دعاة الثورة عىل أكتافهم كانت مطّرزة باسم احلسني واسم الزهراء

يا حسني يا حسني، : سنوات الدفاع املقّدس أيضًا كان اجلميع هيتفون وينادون
ولو مل تكن . واولئك هم الذين حيفظون حدود هذه البالد. وكربالء كربالء
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. شعارات وهتافات كربالء واحلسني موجودة ال سمح اهللا، ملا بقي لدينا يشء

حدود هذا البلد الزاخر بالُدرر كانت موجودة يف احلرب العاملية االوىل ويف 
كننا ُكنّا ننصاع لألجانب يف كل ما كانوا يريدونه احلرب العاملية الثانية أيضًا، ول

ومن بعد . وبناًء عىل ما سبق فإنَّ هذه الشخصّيات  متّثل رشفنا وهوّيتنا. ِمنّا
انتصار الثورة االسالمية يف ايران، حيثام دار الكالم حول التشّيع األصيل، كان 

كان يأيت كالم  ولكن حيثام. ذلك جيري مصحوبًا باسم اإلمام والشهداء والثورة
الغري، ُكنا ُنجابه مشكلة مثلام هو احلال يف بلوشستان، واقليم تركمن، واقليم 

وعىل هذا األساس إذا كان االمر يتعّلق بالتعّرف عىل هوّيتنا، . كردستان
ويف الوقائع التي . والتعّرف عىل كرامتنا وعّزتنا، فنحن مدينون هلذه االُرسة

السالمية يف ايران، قّدم أبناء الشعب كل اولئك حصلت أثناء اندالع الثورة ا
وقد انطلقت يف . الشهداء، ولكنهم مع ذلك بقوا هيتفون بشعارات املوت للشاه

أيام الثورة االسالمية يف ايران أربع مسريات مليونية، وكانت كّلها بفضل سّيد 
، كانت اوالمها يف يوم تاسوعاء من املحرم، والثانية يف عاشوراء. الشهداء

والثالثة يف يوم أربعينية احلسني، والرابعة يف اليوم الثامن والعرشين من شهر 
وهذه االرسة هلا . إنَّ عّزتنا، وكرامتنا، وهوّيتنا، وبالدنا، قائمة هبذه االمور. صفر

البقعة املباركة لرضيح نارص احلق ستتحول باذن اهللا إىل . يف أعناقنا حّق احلياة
ا يدعو إىل األسف أن هذه البقعة التي يقع فيها هذا ومم. مركز استقطاب ثقايف

الرضيح ليست هلا الفتة حتمل اسمه، وال هوية، وال يوجد شخص يتكّفل 
يف حني أن . بخدمة هذا املوضع واالهتامم به، وليس يف ذلك املوضع رواق

وأن ُيقرأ هناك . وينبغي أن ُتقام هناك صالة مجاعة. املوضع يتطلب اجياد رواق له
ينبغي احياء هذا املوضع . عاء ُكميل، وينبغي أن ُيقرأ هناك دعاء التوّسل أيضاً د

وعند ذاك ستكون له من العائدات ما . وحتويله إىل مركز لالستقطاب الثقايف
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قبل بضعة سنوات، من بعد االنتهاء من صالة اجلامعة التي . يكفي لتغطية نفقاته
بة العلوم الدينية، وكان من أهل كانت ُتقام يف مدرسة السعادة، قام أحد طل

أنا من أهل اليمن، وقد ذهبت إىل مدينة آمل لزيارة رضيح : اليمن، وقال يل
. نارص الكبري، إال انني وجدت مقربته ليست كام ينبغي ويف وضع غري مرضٍ 

فلامذا هذا اإلمهال؟ وملاذا ال يكون هناك اهتامم به؟ اليمنّيون يعتربون النارص 
من الطبيعي اهنم يزورون . ، ويأتون إىل آمل خفية لزيارة مرقدهالكبري إماماً 

واليوم إذا . رضيح اإلمام الرضا يف مشهد عالنبة، ولكنهم يذهبون إىل آمل خفية
وحيثام كان . رأينا اهنم قد ثاروا يف اليمن؛ فذلك يعود الفضل فيه إىل أهل البيت

هللا سيعقد املؤمتر إن شاء ا. هناك صمود ومقاومة فذلك بربكة أهل البيت
بجهودكم وبالتعاون مع ادارة االوقاف املوّقرة، بالشكل الذي جيعل من تلك 
البقعة املباركة مركزًا لالستقطاب الثقايف، وإذا ُايضء هناك مصباح وُجعل من 
ذلك املوضع مزار، واقيمت فيه صالة مجاعة، وُقرأ فيه دعاء التوسل ودعاء 

وهناك إىل جانب بقعة . ًا وُحتفظ له عظمتهُكميل، سيبقى ذلك املوضع خالد
وهذا هو اآلخر الزال إىل اآلن . النارص الكبري، يوجد مرقد شمس آل الرسول

جمهوالً، وينبغي أن ُيعرف هذا الشخص أيضًا وان ُتعرف طبيعة العالقة التي 
. ويتعّني أيضًا أن ُيعاد بناء مرقده واحياءه. كانت تربطه مع النارص الكبري

أن ختت مجشيد حجر قيم ويف ذلك املوضع آثار قديمة، إال أن تلك صحيح 
إن االحياء من هؤالء مل يقّدموا شيئًا ذا باٍل، فام بالك . االحجار ال جدوى منها

والشك أيضًا يف أن تلك اآلثار ينبغي احلفاظ عليها، لكن . باألموات منهم
 .هؤالء األعالم األجالء هم رشف الدين

كره ستكون لكم باذن اهللا أمانة عاّمة لإلعداد هلذا املؤمتر ويف ضوء ما سبق ذ
وعليكم السعي من أجل أن ُتقّدم إىل هذا املؤمتر مقاالت حول اإلمامة، واالئمة، 
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ثم ُيستجىل بعد ذلك كيف استطاع الرشيف املرتىض أن . والزيدية، وفقه الزيدية

وكذلك . عامل التشّيع ينطلق من هذه االُرسة ويدير كل تلك احلوزات العلمية يف
اخوة اجلليل الرشيف الريض الذي مجع خطب وكلامت أمري املؤمنني عىل أفضل 
وجه وبأعقل اسلوب؛ وذلك أن أمري املؤمنني كان له يف مقابل اخلليفتني األول 

ولو أن الرشيف الريض أورد ذلك الكالم يف هنج البالغة، ملا . والثاين، كالم حاد
فالرشيف الريض قد . يشء ُيذكر< نهج البالغة> كتابكان قد بقي من هذا ال

اختار من كالم امري املؤمنني بطريقة عاقلة ومل يورد فيه الكالم الذي يتسبب يف 
ولذلك نجد أن ما يقارب . اجياد االختالف والتوّتر ويفكك وحدة املسلمني

فقد قال . سنّةثامنني باملائة من كتاب هنج البالغة، إّنام هو مما أورده علامء أهل ال
ابن ايب احلديد وهو من كبار علامء أهل السنّة حول تدوينه أهم رشوحات كتاب 

ما كنت أحسب انني سأنتهي من ذلك يف اقل من أربع عرشة سنة، . هنج البالغة
ونقل ابن ميثم . ولكن أمحد اهللا انني انتهيت من هذا الرشح بعد عرش سنوات

. ثري من الفقرات واملوارد عن ابن ايب احلديدالبحراين يف رشحه لنهج البالغة الك
وعندما يأيت ابن ايب احلديد عىل ذكر أمري املؤمنني يصفه بأسمى كلامت االحرتام 

. ويف عموم جمتمع أهل السنّة ُيذكر أمري املؤمنني باإلجالل والتوقري. والتكريم
فهو قد . ّيناً وُيفهم من وراء كل ذلك أن مما قام به الرشيف الريض مل يكن عمًال ه

كام هو احلال بالنسبة إىل اإلمام اخلميني رضوان . جعل من عيلٍّ تايل تلو القرآن
اهللا عليه، الذي مل يذكر أي يشء من الكالم ـ املثري للفرقة ـ الذي كثريًا ما ينقله 

إذ أن هذا الكالم إذا ُنقل . اآلخرون يف أقواهلم، وكان يسعى إىل حتقيق الوحدة
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ه ما نشاهده اليوم من تكفري ومذابح وقتل واغتياالت وما شابه فستكون نتيجت
و ال تَسبوا الَّذين يدعون { :قال اهللا تبارك وتعاىل يف سورة األنعام املباركة. ذلك

أي ال تسّبوا االصنام ألن الصنم  ١،}من دون اللَّه فَيسبوا اللَّه عدواً بِغَيرِ علْمٍ
ولكن إذا كان لديك بحث علمي واستدالل، يمكنك . بد الصنممقّدس عند عا

وإذا كانت سورة االنعام تنهى عن سّب األصنام، فذلك من أجل أن . أن تطرحه
وعىل هذا األساس فان من أعقل االعامل التي ُانجزت يومذاك هو . ال يسّبوا اهللا

كيمة ذلك العمل الذي قام الرشيف يف مجع هنج البالغة بتلك الطريقة احل
 . واملدّبرة

إثنان من الكتب األربعة ومها كتايب التهذيب واالستبصار، كتبهام الشيخ 
وقد نقل بحر العلوم أن الرشيف املرتىض كان يتعّرف عىل األفراد من . الطويس

فكان إذا وجد يف أحد الطالب . ذوي األهلية واالستعداد اجليد أو املتوّسط
ن يستدعيه وخيتربه وبعد ذلك صار يعطيه كا. شخصًا ذا أهلية تفوق اآلخرين
وكان خيترب طالبًا آخر فيجده أقل استعدادًا من . مرتبًا شهريًا قدره اثنا عرش ديناراً 

ذلك الطالب الذي . الطالب االول؛ فيقّدم له راتبًا شهريًا مقداره ثامنية دنانري
اما و. كان حيصل عىل اثني عرش دينارًا كمرتب شهري، صار الشيخ الطويس

الطالب الذي كان يستلم مرتبًا شهريًا قدره ثامنية دنانري فذلك هو القايض ابن 
هذا االسلوب الذي اّتبعه الرشيف املرتىض . الّرباج الذي غدا من أعيان الشيعة

يف التعرف عىل الطاقات واالستعدادات هو الذي أعطى تلك النتائج؛ وإال فان 
طويس كانت لتجعل منه إمام مجاعة ال حالة الفقر التي كان يعيشها الشيخ ال

                                                                                       
 . ١٠٨م، األنعا. ١
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وهكذا احلال . أكثر، وملا كان باستطاعته أن يؤّلف كتابني من الكتب األربعة

فهؤالء من كواكب سامء الدين والتشّيع . أيضًا بالنسبة إىل القايض ابن الّرباج
 .واالسالم األصيل

ون عطاًء كّيل أمٌل يف انكم بام كان والزال لديكم من ّمهة عالية، ستقّدم
إذا كانت األمانة . أفضل، وأن تتمّخض عن جهودكم هذه عّدة كتب علمية

املعنّية بعقد هذا املؤمتر فاعلة عىل مدى السنة، يمكنكم إن شاء اهللا احلصول عىل 
وعىل دائرة االوقاف املوّقرة أن تبذل جهدًا وحتيي هذه . معطيات متواصلة

ولكن لو ُجيّهز . رية هلذا الغرضوليس من الرضوري ختصيص اموال كث. البقعة
ذلك املكان باالنارة، وُيبنى عىل ذلك املرقد رضيح مناسب، وُتكتب لوحات 
للتعريف بشخصّيته، وُيبنى له رواق، وُيقرأ هناك دعاء كميل، وُتنصب هناك 

ثم إذا . هذه االمور هلا تأثري كبري. مكّربات صوت ُيبّث منها األذان عىل الدوام
. اإلمام اخلميني له كتاب زيارة. للزيارة سيكون ذلك أفضل ُجعل له رضيح

كام ينبغي أيضًا . حيث جيوز كتابة زيارة لغري املعصوم. وهذه الزيارة نحن كتبناها
كتاب زيارة . وضع هوية تعريف هبذا املكان؛ ألن كتب الزيارة هذه عىل قسمني

و عىل مائتني أو ثالثامئة اآلن يوجد يف قم ما يرب. عاّمة يمكن أن ُتقرأ يف كل مكان
ولكن ليس ألي من هذه املزارات . مزار يف قم، وهلذه املزارات كّلها كتاب زيارة

فكتاب الزيارة بمثابة ) س(يف قم زيارة مأثورة باستثناء السّيدة فاطمة املعصومة 
والقسم اآلخر . وَهذا ما ُنِقل أيضًا يف كتاب مفاتيح اجلنان. هوية تعريف عاّمة

وليس من الرضوري طبعًا ان تكون الزيارات كّلها . يارات املأثورةمن الز
. ياحّبذا لو ُتكتب زيارة دقيقة للنارص الكبري وُيذكر فيها اسمه واسم أبيه. مأثورة

هذا العمل ستكون له باذن اهللا بركات يف الدنيا ويف . وان ُتقام هناك صالة مجاعة
ات وبام هلا من ُبعد معنوي، واهنم ينبغي أن نعتقد بقدسية هذه الشخصي. اآلخرة



  ٢١                            )مد ظلّه(مقتطفات من الكلمة التي ألقاها سماحة آية اهللا جوادي اآلملي  

إنَّ طهارهتم . كانوا شخصيات ال ُيستهان هبا، وهلم حق عظيم يف رقابنا
والريب طبعًا يف ان اإلمام اخلميني وشهداءنا االبرار هلم . وقدسّيتهم هلا أثرها

الثواب بالدرجة االوىل، ومن بعدهم تأتون أنتم؛ ألهنم هم الذين أوجدوا هذا 
 .اجلالل والعظمة املجد وهذا

واما بالنسبة إىل مرقد شمس آل حممد، الذي يقع عىل مقربة من بقعة نارص 
الكبري، فمكانه موحش؛ وينبغي عىل منظمة الرتاث الثقايف أن متّد يد العون، 
. وعىل ادارة االوقاف أن تقّدم املساعدة أيضًا لكي يتسنّى اعادة بناء هذا املوضع

وان . احّبذا لو يتسنّى أيضًا مجع مؤّلفاهتا واحيائهاوي. هذه األماكن مصدر خري
هذه االمور تبقى خالدة عىل . تكتب هوية للتعريف به، وان تكتب له زيارة أيضاً 

 .مّر الزمن
لقد كانت املوقوفات . القضية املهمة االخرى تتعلق بالوقف واملوقوفات

ت هذه ولكن يف زمان العهد البهلوي زال. موجودة قبل العهد البهلوي
ويف العهد امللكي، اشرتى رضا خان مجيع االرايض، واملزارع، . املوقوفات كّلها

. وزالت املوقوفات. والبساتني اجلّيدة اشرتاها من مجيع الناس بالقّوة وبالتهديد
ولكن من بعد انتصار الثورة االسالمية، تّم احياء املوقوفات إىل حد  ما، ولكننا 

فالوقف قد مات أو انه يف مرحلة . ء الوقفولالسف مل نتمّكن من احيا
وكل ما استطعنا فعله هو أننا تصدينا ملا . مل نتمكن من احياء الوقف. االحتضار

ولكن مل تكن لدينا القدرة . كانوا يقومون به من اغتصاب املوقوفات وأحييناها
وقف وُيعزى ّرس ذلك إىل اننا مل نتمّكن من معرفة ال. واملهارة عىل احياء الوقف

ومل نوّضح بشكل جّيل الفارق بني الصدقة اجلارية وبني . بالشكل الصحيح
. الصدقة اجلامدة، لكي يعلم الناس هل الوقف صدقة جارية أم صدقة جامدة

أي حينام ُجيعل . لقد بّينا الوقف بالنحو الذي فهم منه ان الوقف صدقة جامدة
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ولكن الوقف . ّرصف فيهاملِلُك وقفًا فمعنى ذلك انه يتعذر من بعد ذلك الت

. يمكن رشحه باسلوب علمي والقول انه صدقة جارية وليس صدقة جامدة
ادعوكم إىل أن توقفوا العرصات والعقارات، وال تقولوا مثًال انه البد أن يكون 
يف هذا املوضع حمل جتاري، بحيث انه إذا تعّذر جعله حمًال جتاريًا، يمكن حينذاك 

فهذه صدقة جارية، إال اهنم كتبوا الوقف . و مشفىجعله مدرسة أو مستوصفًا أ
وهذا ما ينتهي إىل جعله . بشكل ُيفهم منه انه ال جيوز تغيري طريقة استخدامه

فكل ملك . وليس هناك من أحد مستعد لاليقاف هبذه الطريقة. صدقة جامدة
فهذا املكان الذي هو اليوم بيت، قد يتحّول . البد وان يتبدل بعد عّدة سنوات

اجعلوا العني . عليكم أن ال تقّيدوا ذلك العقار. عد عٍد إىل مؤسسة أو مدرسةب
فقد . وقفًا بحيث ان كل ما يمكن استحصاله منه يكون حالالً وطّيبًا وطاهراً 

وانتم إذا . يكون اليوم دارًا، ويتحّول غدًا إىل حمل جتاري، وبعد غد ُيبنى فيه برج
ذا النحو وانه صدقة جارية وليس جامدة، وصفتم الوقف ـ يف املؤمترات ـ عىل ه
 .فان الناس يرغبون أكثر يف املبادرة إليه

عسى ان تكون مساعيكم وجهودكم حلفظ آل بيت العصمة والطهارة، 
واسأل اهللا أن تشمل أدعية هذه العرتة، نظامنا، وقائدنا، . مقبولة عند اهللا

ه تبارك وتعاىل  أن واسأل. ومراجعنا، وشعبنا، وبلدنا حتى ظهور صاحب األمر
 . حيرش إمامنا وشهدائنا مع نبيّه

والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته



 
 

بعد االستعانة باهللا والصالة والسالم عىل نبي الرمحة واهلداية حممد املصـطفى 
وآل بيته الطيبني الطاهرين الذي بقوا عىل مّر التاريخ حاملني لرايـة الـدفاع عـن 

فتح كتابًا يضـم بـني دّفتيـه جمموعـة نوتبيني الرشيعة املحمدية، الرسالة النبوية، 
 النارص للحقمقاالت حول أحد الكواكب الوّضاءة من أهل بيت الرسالة، وهو 

ورأينا مـن املناسـب . احلسن بن عيل بن احلسن بن عيل بن عمر بن زين العابدين
الكـرام، وهـذه تسليط الضوء عىل هذا املوضوع بمقّدمة نضعها بني ايدي القراء 

 . املقّدمة تصّب يف ثالثة حماور
تـاريخ تعـّرف أهـايل الـبالد  عـننقّدم يف املحور األّول ملحـة نتحـّدث فيهـا 

يف اعقـاب ذلـك املحـور  و. يني والفكر  الشـيعيالرشقية من اخلالفة عىل العلو
 ونتناول يف املحور الثالث. النارص للحقالثاين رشحًا امجاليًا عن سرية وشخصية 

اهداف ورضورة عقد مؤمتر حول هذه الشخصية، مع تقديم نبذة عـن املقـاالت 
 . املقّدمة إىل هذا املؤمتر وُكّتاهبا

عجاب أصحاب العلم وأن يتغاضوا عام يعتورها إنأمل أن تنال هذه املقاالت 
 . من نواقص واشكاالت

 
  على العلويين والفكر الشيعيتاريخ تعرف أهالي البالد الشرقية 

  منذ البداية إلى عهد الحكم العلوي في طبرستان ـ  ١
كان لبالد خراسان والبالد الرشقية االخرى مـن اخلالفـة تـرابط عريـق مـع 

) هــ ٤١ـ    ٣٦(فبعد املّدة القصرية خلالفة اإلمام عيل . التشّيع وأهل بيت النبي
ىل واستشـهاده عـ) هــ  ٦١ـ    ٦٠(كانت الثورة امللحمية أليب عبد اهللا احلسـني 

 تلـك أهـايل تعـرف إىل أّدت التي العوامل أكثر من ،ذلك النحو الفجيع واملظلوم
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 الـبالد تلـك مسـلمو .النبي بيت أهل عىل اإلسالم، يف حديثاً  دخلوا الذين البالد
 صاروا االمويون، يامرسها كان التي العرقي التمييز سياسة من ذرعاَ ً ضاقوا الذين

 السياسـية نشاطاهتم عىل األمثلة ومن .موياال للحكم مضادة ثورة بكل يرّحبون
 يف انـدلعت التـي الثـورات يف أهاليهـا مـن بارزة عنارص مشاركة املجال، هذا يف

 وثـورات والكيسـانية، املختـار،  ثـورة  ومنهـا األّول القـرن مـن الثـاين النصف
  .اخلوارج
 حممد ماماإل عهد يف البيت ألهل العلمية املديات آفاق وتنامي انتشار أّدى وقد
 إىل . ) هــ ١٤٨  ــ  ١١٤( الصـادق جعفـر واإلمـام  ،) هــ ١١٤  ــ  ٩٤( الباقر

 عـىل أوسع بشكل تعّرفهم وإىل التشّيع، إىل املناطق تلك أهايل من املزيد استقطاب
  .الشيعية التعاليم
 بـن زيـد ثـورة يف متّثـل الذي الشيعي للتيار اجلديد السيايس النهوض كان لقد
 فمن .االموي احلكم ضد النضال يف آخر منعطفاً  ،هـ١٢١ عام يف احلسني بن عيل
 الـبالد تلـك من واختذ خراسان، نحو حييى ابنه سار الكوفة، يف زيد استشهاد بعد

 ثـورة من تالها وما × عيل بن زيد لثورة  ناك لقد .االمويني ضد لنشاطه مركزاً 
 خراسـان أهايل أن بحيث دالبال تلك أهايل يف الفائق تأثريها  هـ١٢٥ عام يف حييى
 يلبسون وظّلوا حييى، باسم اجلديدة همديموال يسّمون سنة مدى عىل بقوا ينقل كام

 الشهداء سيد إىل إبيه جهة من زيد بن حييى نسب يعود .عليه حزناً  سنة ملدة السواد
 اهللا عبد هاشم أيب حفيد االم جهة من فهو ذلك عن وفضالً   ،× عيل بن احلسني

 .الكيسانية  الشيعة زعيم احلنفية نب حممد بن
 املعاديـة املشـاعر اضـطرام مـع وبـالتزامن زيـد، بـن حييى استشهاد بعد ومن
 التـي .هــ١٣٢ عـام يف اخلراسـاين مسلم أيب ثورة اندلعت خراسان، يف لالمويني
 إىل العباسـيني جمـيء وبعـد .اجلـائر االمـوي للحكـم النهايـة مرحلـة فيها كانت

 وذلك .آخر نحو عىل ولكن لالمويني الظاملة السياسات اّتبعوا ما رسعان السلطة،
 إىل االنضـامم إىل العدالـة، إىل التـواقني ايـران أهـايل مـن واسعة قطاعات دفع ما



 ٢٥   تمهيد

 تلـك مـن واحدة إىل االشارة ويمكن .العبايس للحكم املناهضة الثورات سلسلة
 يف انطلقـت تـيال ×احلسني بن احلسن بن اهللا عبد بن حييى ثورة وهي الثورات
 وقـد الـديلم، وبالد خراسان يف ،.هـ١٩٢ ـ ١٧٠ هارون خلالفة االوىل السنوات

ب  .لـه مقـراً  الوسطى الربز جبال من يتخذ كان ألّنه الديلم بصاحب الثائر هذا ُلقِّ
 وقبولـه لـه، األمان اعطاء من حصل وما العباسية للخالفة املتشدد املوقف ولكن
 .ثورته امخاد إىل املطاف ختام يف أّدى ما وهو املهانة ىلإ حييى اضطر األمان، لذلك
 التـي السـلمية السياسـة إىل نظـراً  )هــ٢١٨ ـ ١٩٨( املأمون خالفة عهد ويف

 مـن ذلـك تبع وما خراسان، إىل للمجيء موسى بن عيل لإلمام ودعوته انتهجها،
 تلـك أهايل لتعّرف آخر منعطف حدث الرشقية، البقاع إىل العلويني هجرة موجة
 عـام يف الفجيـع استشـهاده اثـر وعـىل .أفضـل بشكل  النبي بيت أهل عىل البالد
 املزيـد يف سـبباً  الوقائع تلك غدت االصقاع، خمتلف يف العلويني تفّرق و هـ٢٠٣
 بـن حممـد اسـمه آخـر علوي قاد مبارشة املأمون موت بعد .اليهم الناس ميل من

 كان خراسان، بالد يف عارمة ثورة × احلسني بن عيل بن عمر بن عيل بن القاسم
 معـه التعـاطف موجة كانت .الطالقان بصاحب اشتهر ولذلك الطالقان؛ مركزها

 القاسـم بـن حممد ثورة ولكن .طربستان إىل وامتدت خراسان أرض جتاوزت قد
 ذلـك بعـد مـا إىل بقي وانام تهبوفا يتوقف مل ثورته تأثري أن دَبيْ  الطاهريون، امخدها
 .مديدة وعقود بسنوات
 مـن × السـّجاد اإلمام أحفاد من آخر رجل قاد حتى طويل وقت يمض ومل
عمر بن حييي بن احلسني بن زيد بن عيل بن  بن حييى اسمه وكان الشهيد زيد ذرية

 ٢٤٨(ثورة كربى يف العراق يف زمان خالفة املستعني باهللا العبـايس  ×احلسني 
 شـاميل يف واسـعة اصـداء ،ن أيضاً وكان لثورته التي قمعها الطاهرّيو). هـ٢٥٢ـ 

 احـرتام بكـل يذكرونـه كـانوا الـبالد تلـك أهـايل أن األخبـار يف ورد فقد .ايران
 حلركتـه مشاهبة حركة تنظيم يف يفّكرون اخذوا ثورته، فشل أعقاب ويف وتبجيل،

 .الطاهريون وهم هلم التابعة القوى وضد العّباسيني ضد
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  ـ  حكومة العلويين في طبرستان  ٢
بعد امخاد ثورة حييى بن عمر، دعا أهايل املناطق الوسطى من بحـر اخلـزر ويف 

أحد القادة العلويني وهو احلسن بن زيد الذي » كجور«و »كالر>مقّدمتها منطقة 
يف شهر رمضان مـن ) مرزن آباد(، وبايعوه يف سعيد آباد <الري>كان قد التجأ إىل 

.  حلكـم العلـويني يف طربسـتانللهجرة؛ وبذلك غرسوا البذرة االوىل ٢٥٠عام 
بلقـب  ×اشتهر احلسن بن زيد الذي ينتهي نسبه إىل اإلمـام احلسـن بـن عـيل 

شالوس نجـح يف فـتح واليـات مهمـة اخـرى يف توبعد أن فتح . الداعي الكبري
طربستان ومنها آمل وساري واسرتآباد وجرجان، حتـى قـارب ختـوم خراسـان 

بمنعطفات وتقّلبـات كثـرية عـىل مـدى وقد مّرت مّدة حكمه . الكربى يومذاك
عرشين سنة، وبعد انتهاء مّدة حكمه واصل طريقه أخوه حممد بن زيـد احلسـني 

ويف ختام املطاف ُقتل حممد بن زيـد يف سـاحة املعركـة التـي ). هـ٢٨٧ـ  ٢٧٠(
وبعد مّدة وجيزة رفـع . وقعت بينه وبني السامانيني عىل مقربة من مدينة جرجان

طربستان رايته مّرة اخـرى بقيـادة احلسـن بـن عـيل املعـروف  احلكم العلوي يف
وامتـد نطـاق حكمهـم هـذه املـّرة إىل منـاطق اخـرى اضـافة إىل . بنارص احلـق

 .طربستان ليشمل جيالن وبالد الديلم
 

  في طبرستان وجيالن و الديلم  الناصر للحقـ  حكومة  ٣
ر بـن عـيل بـن ق احلسن بن عيل بن احلسن بن عيل بـن عمـللحالنارص توّجه 
ـ   ٢٥٠(يف أيام شبابه اىل طربستان ملنارصة احلسن بن زيد احلسـني  ×احلسني
حتـى ) هــ  ٢٨٧ ــ  ٢٧٠(، ومن بعده وقف اىل جانب حممد بن زيـد )هـ  ٢٧٠

ومن بعد مقتل حممد بن زيد، سار اىل بالد جيالن والـديلم، . اللحظات األخرية
ة سنة مل يكـن أهـايل تلـك الـبالد ومكث هناك يدعو اىل اإلسالم ملدة أربع عرش

حتى ذلك الوقت قد دخلوا يف اإلسالم بأمجعهم، ولكن بسبب ما كان يّتصف به 
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هذا الرجل من مرتبة علمية وما كان يّتسـم بـه مـن أخـالق إنسـانية وإسـالمية 
سامية، استجاب أهايل تلك الـبالد لدعوتـه واعتنقـوا اإلسـالم وانضـموا إليـه 

كـان . ه إلقامـة حكومـة العلـويني الشـيعية يف طربسـتانوالتّفوا حوله ونارصو
النارص عاملًا عادالً وقائدًا حمنّكًا، وقد نجح يف اعادة احلكم العلوي يف طربسـتان 

بعد توقف دام أربع عرشة سنة، وهكذا أصبح ثالث حـاكم علـوي  ٣٠١يف عام 
اخرى حيكم تلك البالد وامتدت دائرة حكمه لتشمل اضافة إىل طربستان مناطق 

ويف ختام املطاف تويف النارص يف . وهي بالد الديلم واالجزاء الرشقية من جيالن
للهجرة عن اربع وسبعني سنة يف عاصمة حكمـه وهـي مدينـة آمـل،  ٣٠٤عام 

 .وُدفِن هناك
 
  شخصيته و  لحق؛ سيرتهللناصر ا

 ـ  منذ الوالية حتّى اقامة الحكومة ١
قامة يرضب إىل االدمة به طـرش مـن نه كان طويل البأ النارص للحق وصفوا

. بمعنى من كان سمعه ثقيالَ ً األطروشرضبة أصابت اذنه يف حادثة وقعت له، و
ولد يف العقد الثالث من القرن الثالث وُحيتمل عىل األغلب ان والدتـه كانـت يف 

للهجــرة، يف املدينــة املنــّورة، ونشــأ يف ارسة كانــت معروفــة بــالعلم  ٢٣٠عــام 
ن أبوه عيل بن احلسن من العلـامء ورواة احلـديث وشـاعرًا، وقـد كا. واالجتهاد

وكانـت . اشتهر باسم العسكري بسبب استقدامه إىل العراق واقامته يف املعسكر
 .ه من أهايل خراسان واسمها حبيبةمّ أ

ُحيتمل أن يكون والد النارص قد اسُتقِدم إىل العراق وبالتحديد إىل سـامراء يف 
مـثلام هـو احلـال بالنسـبة إىل ) هــ٢٤٧ـ  ٢٣٢(العبـايس زمان خالفة املتوّكـل 

وإذا كان احلسن بن عيل قد وفد برفقته إىل العراق، فالبـد أن . العلويني اآلخرين
من املعروف عنـه انـه قـد نقـل احلـديث عـن . يكون ذلك قد وقع يف أّيام شبابه
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للهجـرة  ٢٦٠م وممّا ُينقل عنه أيضًا قوله انه كان يف سامراء يف عا. مشايخ الكوفة

ومعنى ذلك أّنـه أمىضـ الشـطر . ×يف أيام استشهاد اإلمام احلسن العسكري 
وُحيتمـل أن يكـون . االعظم من شبابه أي ما يقارب مخس عرشة سنة يف العـراق

ومـن بعـد استشـهاد اإلمـام احلسـن . قد أمضاها يف الكوفـة وبغـداد وسـامراء
الزمن عـىل اقامـة حكومـة هـ، حيث كان قد مّر عقد من ٢٦٠العسكري يف عام 

لقد كان النارص واحدًا مـن . ايران شاميلالعلويني يف طربستان، توّجه النارص إىل 
الشخصيات البارزة واملؤّثرة يف حكومة الداعي الكبري احلسـن بـن زيـد وأخيـه 

فقد ُنقل انه كان يشغل منصب قايض القضـاة ملـدة مـن الـزمن يف . حممد بن زيد
النـارص كام ُنقل عن حممد بن زيد انه قال يف وصفه بأن  .عهد حكم حممد بن زيد

اّنه تتنسم رائحة اخلالفـة مـن : أهل الحراز منصب اخلالفة والقيادة بقوله للحق
 .جبينه

 
  داع ال يعرف الملل ـ  مجاهد ال يعرف الكلل و ٢

شخصية  جماهدة ودؤوبة ومكافحـة، ومل يـأل جهـدًا عـىل  النارص للحقكان 
اهللا وبسط حكومة العدل، وبقي عىل الدوام منهمكًا يف الـدعوة  طريق اقامة دين

إن >: وقد رشح يف رسالة األهداف التي يسعى إليها عىل النحو التايل. إىل دين اهللا
دعويت إىل األمر باملعروف والنهي عن املنكر وإلحياء ما مات من كتاب اهللا ومـا 

 .<ُدفن من سنّة رسوله
ة حممد بن زيد إىل نيسـابور للـدعوة إىل ديـن اهللا ُنقل انه توّجه يف عهد حكوم

. ومقاتلة اعدائه، وقد نجح هناك يف استاملة الكثري مـن قـوات العـدو إىل جانبـه
ولكنه يف ختام االمر اعُتِقل وُرضب بالسياط ألف سوط فوقع سـوط منهـا عـىل 

وقد صـمد النـارص . األطروشاذنه فاصيب بقّلة السمع أو الطرش وهلذا ُلّقب ب
وكـان اثنـاء مـّدة . ىل شّدة التعذيب وثبت عىل االنكار ومل يفش أسامء أصحابهع
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التعذيب قد ُحبس يف بيت الرشاب امعانًا يف ايذائه ألهنـم كـانوا يعلمـون شـّدة  
! لقد قويت برائحة تلـك اخلمـور: وكان النارص بعد ذلك يقول مازحاً . كرهه له

 ت تصنع؟لو اكرهت عىل رشهبا، ما الذي كن: وقد قيل له
 !كنت انتفع بذلك ويكون الوزُر عىل املْكِره: فقال

من املعروف عنه انه كان يعّلق القرآن والسيف يف رقبتـه ويتوّجـه إىل الـدعوة 
هــ سـار إىل بـالد الـديلم و ٢٨٧ومن بعد مقتل حممد بن زيد يف عـام . واجلهاد

اهتم القديمـة دقجيالن، وكان أهاليها وحّكامها قد بقوا إىل ذلك الوقت عىل معت
لحـق اسـتامهلم لالنـارص يف اإلسالم ووقفوا ضّده، ولكن  لوامتنعوا عن الدخو

بحســن اخالقــه وباملوعظــة احلســنة وبســلوكه اإلســالمي اإلنســاين؛ فــأحّبوه 
لحـق لالنـارص وهكذا متّكن . واضحوا يتهافتون عىل التضحية بأنفسهم بني يديه

لـبالد أن يـرّيب مـن أهاليهـا جـيًال عىل مدى اربع عرشة سنة من اقامته يف تلك ا
يؤمن باإلسالم وبالتشّيع وان جيعل منهم مقاتلني شجعان واصبح هلم دور مؤثر 

ومن أبرز األمثلة عىل ذلك آل بويه وآل . يف تاريخ املنطقة والعامل عىل مدى قرون
 .زيار الذين اصبحوا من السالالت املؤثرة يف القرن الرابع

 
  دؤوب وشاعر بارع ـ  عالم بارز، ومؤلف ٣

لحق متخصصًا يف العلوم واملعارف اإلسالمية؛ حيث كـان قـد لالنارص كان 
. جنى الكثري من العلوم عن طريق ائمة الشيعة وعن آبائه وعن كبار علامء الشيعة

ومما ُينقل بشأنه انه كان يتقن مجيـع العلـوم املتعّلقـة بـالقرآن والسـنّة واملعـارف 
ك فقد كان عىل احاطة تامة بكتـب االديـان السـاموية اإلسالمية، وفضًال عن ذل

وكـان الفقهـاء والعلـامء حيرضـون كلهـم يف . االخرى ومنها التوراة واالنجيـل
ونقلـت كتـب الشـيعة وخاصـة . جمالس دروسه وما كان يرويه مـن االحاديـث

مصادر الزيدية الكثري من أقواله ويّرصح علامء الزيديـة وأئّمـتهم بمـدى عظمـة 
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وقد مجع أحد تالميذه واسمه ابـو عبـد . أهل زمانه يفانه مل يكن له نظري منزلته و

وتناول حفيده . <ألفاظ النارص>: اهللا الوليدي أقواله يف كتاب وضعه حتت عنوان
وجـرى . <مسـائل النارصيـات>فتاويـه الفقهيـة يف كتابـه  دراسةالسيد املرتىض 

ة عـىل مـدى قـرون بـني تأليف كتب متعددة حول آرائه الفقهية، وبقيت متداول
وكان اتباع مدرسـته . ايران باعتبارها النصوص الفقهية األصلية شاميلالشيعة يف 

ايران  شاميلالفقهية والكالمية ُيسّمون بالنارصية، وكانت تلك املدرسة رائجة يف 
 . إىل زمان قيام الدولة الصفوية يف القرن العارش

فروع العلوم اإلسـالمية، حتـى لحق تأليفات كثرية يف خمتلف للنارص اكانت 
وهـذه املؤلفـات . أن بعض املصادر سّجلت له اسامء مائة ومخسني كتابًا ورسـالة

تتناول احلقول املختلفـة للعلـوم اإلسـالمية مثـل الكـالم، والعقائـد، والفقـه، 
والتفسري، واحلديث، والتاريخ، واالنساب، وامللل والنحل، ومـا إىل ذلـك مـن 

 .االمور االخرى
ت يف كتب التاريخ اشعار كثرية لنارص احلق، وقيل ان لـه ديـوان شـعر يف ُنقل

ومل يبق من هذه املؤلفات إال . كتاب عىل حدة فيه ألف بيت شعر يف تفسري القرآن
اليشء القليل، ولكن الكثري مما جاء فيها ُنقل يف املصادر الالحقة وخاصة ما كتبه 

ن مـن ن مستقالاآلن كتابصدر حتى ا. ةايران يف القرون التالي شاميلالزيديون يف 
 .<االحتساب>و  <البساط>  التي ُتنسب إىل النارص ومهاالكتب جمموع 

 
  ـ  فارس شجاع وحاكم عادل ٤

وكـان . لحق متمّيزًا وقّلام جتد له نظريًا يف الفروسـية والشـجاعةلالنارص كان 
ا يـروى يف وممـ. يشارك بنفسه يف حماربة االعداء ويبدي شجاعة منقطعـة النظـري
 .ذلك انه ُقتِل يف معركة واحدة من معاركه عرشون ألفًا من اعدائه
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كان هذا الرجل يّتصف بالصالبة والشجاعة يف احلـروب، ويف الوقـت ذاتـه 
وبعد ان تسّلم مقاليد احلكـم اعلـن . كان يّتصف بالرأفة والعدالة يف جمال احلكم

 .ن عىل الناسإلغاء الرضائب التي كان يفرضها احلّكام املحليو
 

  بارزرياضي  ـ  حکيم واعظ و ٥
: لحق حكم مؤثرة وُمجل يف املـواعظ؛ فقـد قـال يف مقـاللالنارص  ُنقلت عن

مامنـا وكأننـا أاهيا الناس، إننا يف هذه الدنيا مسافرون، والـدار التـي ُبنيـت لنـا >
هلـا الـزاد بالعمـل الصـالح؛  ّي يـفعلينـا أن هن. مقبلون عليها ونوشك أن نبلغهـا

انني ال اخدع نفيسـ وال . فطريق اجلنّة مسلكه وعر وال يمكن بلوغها اال باملشّقة
شك يف أن مـن كـان أٌامنّيها باآلمال وال اطمع يف اجلنّة من غري عمل صالح وال 

منا من أهل الظلم والسيئات، يضاعف له العذاب وذلك ألننا أبناء من كان علم 
وشّيد أركان هذا الدين وبّني الرشائع  هداية لآلخرين وأوصلهم إىل أبواب اخلري

 . ّتباعهإإذًا فنحن اوىل ب. والسنن
ب، بـل كـان هيـتم برتبية روحه وقواه املعنوية فحسـ لحقلالنارص  ومل يكتف

وممـا . أيضًا ببناء قواه اجلسمية ويامرس انواع الرياضة التي جتعل اجلسم اكثر قّوة
ني سنة من عمره، كان يركب اىل طـرف ُينقل عنه انه بينام كان يف ما يقارب السبع

وكان لـه جملـس للنظـر، وجملـس لالمـالء . البلد ويرضب بالصوجلان للرياضة
فاذا ركب اجتمع فقهاء البلد وأهل العلم كّلهم وحرضـوا يف املصـّىل . واحلديث

 .وجلسوا فيه، فاذا فرغ من ذلك َعَدل اليهم وجلس وأمىل احلديث
  ـ  وفاته ٦

للهجرة يف مدينـة  ٣٠٤شعبان من عام  ٢٥ري ليلة اجلمعة يف توّيف النارص الكب
آمل وهو يف حالة سجود، عن عمٍر جاوز االربـع وسـبعني سـنة كانـت زاخـرة 
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وُدفن يف مدينة آمل وُبني له مزار هناك، وبقي هذا املزار موضع . كة والعطاءرببال

يف كتـاب  أخرب حممد بن احلسن بن اسفنديار الكاتـب. احرتام عىل طول التاريخ
للنارص،  كللهجرة، عن وجود مزار مبار ٦١٣الذي أّلفه يف عام  تاريخ طربستان

ن يكثـري اً ومدرسة، ودار للكتب، واوقاف معمورة هناك، وأضاف أن هناك ُاناس
وبعد مائتي سنة من ذلك التاريخ، أي يف أوائل القـرن . يقيمون اىل جوار رضحيه

 . مزار عامر ومدرسة للنارص يف آملالتاسع ذكر ظهري الدين املرعيش وجود 
  

  نبذة عن المقاالت وكُتّابها اهداف وضرورة عقد هذا المؤتمرو
الشك يف أن ختليد شخصيات من طـراز شخصـية النـارص الكبرييـدخل يف 
صميم واجباتنا لتنوير هذا اجليل واألجيال القادمة وتعريفهم بأعالم هـذا البلـد 

ت وجمـالس ختليـد الشخصـيات، يمكـن ومفاخره؛ فعن طريق مثل هذه الندوا
تقديم الكثري من الدروس احلافلة بالعرب حـول سـرية امثـال هـذه الشخصـيات 

ومن املؤكد أن حياة وسرية . وهنجها واسلوب حياهتا اخلاّصة واسلوهبا يف احلكم
النارص الكبري بصفته نارش راية اإلسالم يف جـيالن والـديلم ومـا كـان منـه مـن 

ة من ايران، جدير بأن ُجترى بشأنه دراسـات أكثـر شامليطق الحكم عادل يف املنا
ولكن ما حتقق اآلن، بعد ميض الف ومائة وثالثـني سـنة عـىل وفاتـه، يمكـن أن 

لحـق كانـت موضـع اهـتامم واحـرتام ل النـارصيكون بمثابة اخلطوة االوىل عىل 
املـؤمتر الشيعة الزيدية الذين يعيش مجاعة منهم حاليًا يف الـيمن، فـان مثـل هـذا 

 .طريق حتقيق هذا اهلدفالتخليدي يمكن ان يكون ذا تأثري يف حتقيق املزيد 
لحـق لالنارص  إنّ . من التقارب بني أتباع مدرسة التشّيع نظرًا إىل أن شخصية

يمّثل نموذجًا عينيًا وعمليـًا لتقـارب التوّجهـات واالسـس الفكريـة لكـٍل مـن 
وا ئـ، ويف هـذا السـياق عبّ ةلشـيعياإلمامية واالختالف بـني خمتلـف التيـارات ا
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ومن االمور التي . طاقاهتم من أجل بث اخلصومة والتنازع بني الزيدية واإلمامية
يمكن أن تكون ذات تأثري يف هذا املجـال التعريـف بالشخصـيات التـي حتظـى 
. بقبول واحرتام كال املذهبني والتي يعتربها كل مذهب من شخصّياته ورجاالته

إن كانـت االختالفـات بـني : أنـه ه إىل مثـريي الفرقـة هـو والسؤال الذي يوّج 
 يعتـربالشيعية والزيدية بالنحو وباحلد الذي يشيعونه ويزعمون وجوده، فكيـف 

كل واحد من هذين املذهبني، النارص الكبري بام له من موقـف علمـي وجهـادي 
فهل كان اإلمامية يعارضـون اجلهـاد والنضـال؟ وهـل  ممن ينتمي اليه؟واضح، 

كان الزيدية غرباء عـن الـرتاث الفكـري لإلماميـة وعـن ائمـة الشـيعة االثنـي 
عرشية؟ إنَّ النارص الكبري مثال يبطـل هـذه االحيـاءات ويفنّـد مـزاعم التفرقـة، 

 .ويدل عىل الرتابط بني فكري اإلمامية والزيدية
يمكن أن نلّخص يف ما ييل االهداف التـي نرمـي إليهـا مـن وراء عقـد هـذا 

 :ونرش هذه املجموعة من املقاالت، يف ما ييل املؤمتر،
التعرف عىل شخصية مؤثرة يف تاريخ ايران ودور هذه الشخصية يف بنـاء  ـ ١

 .جمد هذا البلد
التعريف بشخصية ذات تأثري يف جمال السياسة واحلكم ومـا قّدمتـه هـذه ـ  ٢

 .الشخصية من جتربة يف عامل السياسة
ء العـامل اإلسـالمي واملـذهب الشـيعي، ومـا التعريف بعامل كبري من علامـ  ٣

 .قّدمه من عطاء علمي
اجياد وشائج وعالقات بني جيل الشباب املعـارص وبـني املـايض الثقـايف ـ  ٤

االيراين اإلسالمي والشيعي، هبدف التصّدي للهجوم الثقايف الغريب مـن جهـة، 
 .وللنزعات القومية املتطّرفة من جهة اخرى

ن من درجات التقارب بني املذاهب اإلسالمية وخاّصة اجياد أعىل ما يمكـ  ٥
 .مذهبي اإلمامية والزيدية
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  نبذة عن المقاالت المقدمة إلى هذا المؤتمر
يف هذه املجموعة مـن املقـاالت التـي كتبهـا أصـحاهبا خـالل مـّدة وجيـزة 

 النـارص للحـق وبجهود استثنائية، انصبَّ االهتامم عـىل الرتكيـز عـىل شخصـية
تامدًا عىل املؤّلف أو املؤلفات التي كتبها يف ما مىض ُاناس متخصصـون وارسته اع

ومتّخضت لـدينا يف ختـام املطـاف تسـع مقـاالت تـوّفرت فيهـا . يف هذا املجال
رشوط النرش، ووقع عليها االختيار، وها نحن نقّدم هاهنا نبذة عن كـل واحـدة 

 :منها
ل اإلمام السّجاد اجلاليل، حواحلسينی سيد حممد رضا الاملقالة االوىل لالستاذ 

االستاذ احلسيني اجلـاليل كـان لـه قبـل هـذا . ×زين العابدين عيل بن احلسني
عطاء علمي وافر قّدمه من خـالل عرشـات الكتـب واملقـاالت التـي كتبهـا يف 
خمتلف حقول املعارف اإلسالمية ومنها التاريخ واحلديث، كـام انـه مـن جانـب 

 .لزيدي وأعالمهآخر حيظى باحرتام وتقدير علامء املذهب ا
وقع االختيار عىل هذه املقالة بسبب تركيزهـا عـىل الـدور املحـوري لإلمـام 
السجاد يف تاريخ اإلسالم والتشّيع، والسبب اآلخر ُيعزى إىل أن اإلمام السـجاد 

. ×هو اجلد األعىل لنارص احلق، وعن طريقه يّتصـل نسـب النـارص إىل النبـي
اإلمام السـجاد حامـل رايـة الفقـه >ت عنوان هذه املقالة التي ُتنرش ألول مّرة حت

تسـّلط الضـوء عـىل الـدور الفريـد  <اإلسالمي عىل اساس مدرسة أهل البيـت
لإلمام السجاد يف مرحلة ما بعد ثورة سّيد الشهداء، والدور االنتقايل لألئّمة مـن 

 .ذرّيته إىل مرحلة النهضة العلمية والثقافية
: عـيل موسـوي نجـاد وجـاءت حتـت عنـوانسيد الاملقالة الثانية كانت بقلم 

النـارص  وهي تتحدث بالتفصيل حول نسـب <أضواء عىل نسب النارص الكبري>
كاتب هـذه املقالـة . وارسته النارص للحق ابتداء من السجاد وانتهاء بوالد للحق
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دات الزيديـة قـكانت له يف ما سبق مقاالت وكتب منشـورة حـول تـاريخ ومعت
 .وتراثهم

 ثة الالحقة تتحـدث حـول خمتلـف جوانـب حيـاة وشخصـيةاملقاالت الثال
الدكتور مصطفى جمد الذي كانت لـه قبـل هـذه املقالـة مؤلفـات  النارص للحق

ايـران، تنـاول يف مقالتـه  شـاميلنرشت حول تاريخ التشّيع، ووجود العلويني يف 
 <االجتاهات العقائديـة والسياسـية لنـارص احلـق>: هذه التي جاءت حتت عنوان

 هبـا قـام التـي والنشـاطات األعامل ورشح ،الضوء عىل مصادر بحثه هذاتسليط 
 .حكومته عهد إىل زيد بن احلسن حكومة عهد منذ ايران، شاميل يف النارص
 النـارص حيـاة عـىل أضـواء> :مقالتـه يف كتـب فقد فالح ابراهيم الدكتور واما
 بصـفته بـريالك للنـارص واالخالقيـة الثقافيـة االجتاهات حول بالتفصيل<الكبري
 مقالـة اخـرى زاوية من تناولته الذي واملوضوع .مسلامً  وحاكامً  اإلسالم إىل داعية
 وهذه <األطروش لنارص واالجتامعية الثقافية واالجتاهات اخلدمات> :هو اخرى
  .امحدي مري عيل سيد بقلم كانت املقالة
 وامتـداد نايـرا شاميل يف للحق النارص تراث استمرار  تناولت لسادسةا لةاملقا
 :املنطقة هذه يف تأثرياته

 مـا يف عديدة أعامل مىض ما يف له صدرت قد كانت رمحتي كاظم حممد الدكتور
 أمهيـة> :عنـوان حتـت مقالـة كتـب املـّرة هذه ويف .والتشيع اإلسالم تاريخ خيص

 إىل فيـه اشـار <ايـران شـاميل يف للعلـويني الثقـايف التـاريخ دراسة يف املخطوطات
 الضـوء وسـّلط ايـران، شـاميل يف الزيدي املذهب انتشار حول املتوّفرة املعلومات

 شـاميل يف الزيـديون خّلفهـا التـي املخطوطـات بعـض عىل آخر يشء أي من اكثر
 القـرن يف هنـاك وجـودهم حـول تتحدث التي املخطوطات تلك وخاصة ايران،
 املفيـدة مـاتباملعلو تزويـدنا حـاول ذلـك إىل واستناداً  العارش، القرن إىل السابع
 .اليسري النزر سوى عنها نعرف ال التي احلقبة تلك حول
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 اإلسـالم حجـة بقلـم كانت املقاالت من املجموعة هذه ضمن ةبعاسال املقالة
 النظريـة األسـس يف بحـث> :عنوان حتت وهي رشيعتمداري رضا محيد الدكتور
 واملحور .لحقل النارص تراث ما نوعاً  تتناول وهي <النارصيات يف املرتىض للسيد

 عنـوان حيمـل نوعـه مـن فريـد كتـاب هو املقالة هذه حوله تدور الذي األسايس
 السيد اخلامس القرن يف الكبري اإلمامي العامل تأليف من وهو <النارصيات مسائل>

 كتـاب جـامع الـريض السيد واخوه اهلدى علم> املرتىض السيد كان لقد .املرتىض
 املـذكور الكتـاب يف يعـّرب  املرتىض فالسيد .حقلل النارص احفاد من البالغة، هنج
 آراء  مع ويقارهنا لحقل لنارص الفقهية آرائه بعض ويبحث جلّده، التام اجالله عن

 .االخرى اإلسالمية املذاهب من وغريه اإلمامية مذهب
 االسـتاذ تـأليف من االوىل املقالة غرار عىل وهي ة،مناثال املقالة جاءت واخرياً 
 هنـاك ان املعـروف فمـن .الزيـدي املـذهب يف بـالنظر وختتص يل،اجلال احلسيني
 متامدية، قرون مدى وعىل اإلمامي، واملذهب الزيدي املذهب بني كثرية مشرتكات

 وكان .الصفوي العهد زمان إىل أيضاً  ايران شاميل يف أتباع له كان اليمن، إىل اضافة
 اتباع ومازال .وقائدهم مإمامه بصفته املنطقة تلك يف نشاطه يامرس للحق النارص
 كثـرياً  وهيتمون أئمتهم كبار من كواحد النارص يعتربون اليوم إىل الزيدي املذهب
 املـذهب> :عنـوان حتـت اجلـاليل احلسـيني االسـتاذ يبحث املقالة هذه يف .برتاثه

 يبحث ،<عرشية االثني اإلمامية مذهب مع ومقارنته واحلارض املايض بني الزيدي
 الـرتاث أمهيـة عـىل الرتكيـز مـع املـذهبني، بني واالختالف اكاالشرت أوجه أهم

 باملذهب صحيحة معرفة املذهبني من واحد كل لدى تتكون ان ورضورة املشرتك
 مسـاعي باجهـاض الكفيلـة األسـاليب عـىل التعـّرف رضورة إىل ويشري اآلخر،

 .املذهبني بني الفتنة إلقاء إىل الرامية  عداءألا
دنجا موسوی علی السيد  
مني العلمي للمؤمتراأل  
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  السيد محمد رضا الحسيني الجاللي                                                  
 

هرين حجج وعىل األئّمة املط احلمد هللا والصالة والسالم عىل حمّمد رسول اهللا
 وعىل صحابتهم وشيعتهم أولياء اهللا  اهللا

 
 :التمهيد 

) عليهم السالم(إّن اإلمام زين العابدين عّيل بن احلسني بن عّيل بن أيب طالب 
كان له دوٌر متمّيز بني األئّمة االثنـي عرشـ، حيـث ) هـ٩٥ـ  ٣٨(زين العابدين 

 :وا بهعاش مرحلًة فاصلًة بني ُأسلوبني من اجلهاد الذي اضطلع
) صىل اهللا عليه وآله وسـلم(اجلهاد الدموّي الذي قام به بعد الرسول األكرم 

ثـّم احلسـني  ،ثّم احلسن املجتبى السـبط األكـرب ×كلٌّ من اإلمام أمري املؤمنني 
 .يف سبيل اخلالفة) عليهام السالم(  الشهيد بكربالء
أوجب عىل  وشناعة عمل الَقَتلة بحيث ×اعة شهادة احلسني ظوقد كانت فَ 

األئّمة من بعده تبديل ُأسلوب اجلهاد وأدواته بل ووجهته،  من اجلهاد املعَلـن يف 
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سـبيل اخلالفــة وتــوّىل احلكــم والسـلطة، إىل اجلهــاد املعَلــن يف ســبيل الرشــيعة 

 . والدستور واألحكام
مع احلفاظ يف كّل من الدورين عـىل اهلـدف غـري املعَلـن،  لكـون كـّل مـنهام 

) النبـّوة(التـي هـي اسـتمراٌر ألهـداف ) اإلمامة(يف حتقيق أصل  مكّمال لآلخر
 . اإلهلّية

وهذا البحث يتكّفل بيان أسباب هذا التبّدل وأهدافه وأساليب عمل اإلمـام 
 .يف سبيل حتقيقه وتنفيذه ×السّجاد 

 
 :شمولية اإلسالم ُألمور الدين والدنيا 

وجعلـه  ،متـًا لرسـاالت السـامءإّن اإلسالم الذي اختاره اهللا عّزوجّل دينًا خا
للبرشّية دينًا قّيًام ال عوَج فيـه، مجـع يف تعاليمـه كـلَّ مزّيـة تـؤّثر يف كـامل البرشـ 

ولذا احتوى  ،وسعادته يف احلياة الدنيا، وتؤّدي إىل نجاته وفوزه يف احلياة اآلِخرة
وظائف كام احتوى األحكام وال ،ما خيّص العقائد وااللتزامات الفكرّية والعلمّية

 .العملّية، سواء يف ذلك ما يرتبط بدنيا اإلنسان، وما يرتبط بدينه
 ،)صـىل اهللا عليـه وآلـه(وقد تبلور هذا يف سرية املسلمني يف عرصـ الرسـول 

صـىل اهللا عليـه (منها اخلضوع حلكومته  ،حيُث عاشوا معه عىل عقائد والتزامات
ا عاشوا معـه عـىل تطبيـق وكذ ،وكونه أوىل منهم بأنفسهم ،وواليته عليهم) وآله

الرشيعة وااللتزام بأحكامهااملنزلة يف كتاب اهللا وماجاء بـه  الدستور اإلهلّي وهي
 ).صىل اهللا عليه وآله(من سننه وقضاياه

 
 :قيام اإلمامة بشؤون اإلسالم كافّة 

صـىل اهللا (اهللا  فإّن اّلذين خّلفهم رسول ،وكذلك كان شأُن اإلمامة بعد النبّوة
إّنام جعلهم بمنزلته يف كوهنم أوىل بـاملؤمنني مـن  ،من بعده أئّمًة لُألّمة) عليه وآله
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فهـم  ،كـام كـان الرسـول نفسـه ،وأّهنم ُأمناُء عىل دنيا النـاس وديـنهم ،أنفسهم
وعىل األُّمة هلم ما كان  ،يقومون بام قام به من واجبات التعليم واإلرشاد واهلداية

  هنا اّتفقـت كلمـة العلـامء عـىل أّن اإلمامـة  ومن ،عليهم له من االنقياد والطاعة
وأّن اإلمـام هـو . »رئاسٌة عاّمة عىل ُأمور دين األُّمة ودنياهـا« : ـ بعَد النبّوة ـ هي

 .الذي له هذه الرئاسة
فإّن املرتّبعني عىل  ،وكذلك عاشت األُّمة يف عرص اخلالفة واخللفاء هذا الواقع

تسنّموها ـ كانوا يـرون أنفسـهم أوليـاء عـىل أريكة اخلالفة ـ بأّية طريقة أو وجه 
وكـانوا يـرون أّن هلـم السـلطان وإدارة الدولـة  ،الناس وحاكميهم عىل دنيـاهم

وشؤوهنا، وكـذلك كـانوا يتـدّخلون يف الشـؤون الدينّيـة واألحكـام الرشـعّية،  
فُيقيمون الصلوات وُيعّينون القضاة،  بل حياسـبون اآلخـرين عـىل خمـالفتهم يف 

 .األحكام وااللتزامات املحّددةالفقه و
الذين نعتقُد ـ نحُن الشيعَة ـ بكوهنم ) عليهم السالم(واألئّمة من أهل البيت 

بـالنّص اجلـّيل، ) صىل اهللا عليه وآلـه(خلفاَء منصوبني من قبل اهللا وبوصّية النبّي 
 حّكامـًا ووالًة عـىل ُأمـور الدولـة: جعلهم أئّمًة ألُّمته، البّد أن يكونـوا كـذلك

والقيادة،  كام هم أدّلٌة عىل األحكام وحمّددون حلدودها وقائمون بشـؤوهنا،  وال 
) اإلمامـة(معنى إلخالء إمامتهم عن أّي جزء أو رشط،  أو صفة ثبتـت ألصـل 

 .سواء ما يرتبط بالدين أو الدنيا
 

 :من هذا الواقع  ^موقف أهل البيت
عىل هذا الواقع،  منُذ أّول يؤّكدون ) عليهم السالم(وقد كان أئّمة أهل البيت 

هذه احلياة الدنيا،  ملا ثبـت هلـم مـن حـّق ) صىل اهللا عليه وآله(حلظة فارق النبّي 
اإلمامة اإلهلّية والوصاية النبوّية، بنصـوص واضـحة وأدّلـة رصحيـة الئحـة،  مل 
يتصّور أحٌد قيام أحد بمخالفتها،  ولذا ملّا متّت األُمور يف سقيفة بني ساعدة عـىل 



 للناصرالکبير  مقاالت المؤتمر الدولي  ٤٢
ومجاعـة أهـل البيـت  ×الف ذلك،  كان االستنكار املعَلن من أمري املؤمنني خ

أّول ُخطوة واضحة رصحية مل ختَف عىل أحد،  وقامت سّيدُة  نساء العاملني فاطمُة 
بإعالن ذلك عىل رؤوس األشهاد،  برصخاهتا املدوّية يف ) عليها السالم(الزهراُء 

عـىل كـّل حمـتّج،  وكـّل قائـل،  وكـّل  ُأذن التاريخ، بخطبها التي قطعت الطريق
: حديث، حّتى قضْت بام ناَهبا من جّراء ذلك، وممّـا جـرى عليهـا مـن االعتـداء

مغُصوبَة اإلرث،  مكسـورَة الضـلع،  وعـىل عضـدها مـن أثـر السـياط كمثـل 
 . الدمُلج

ُمنْحازًا عن حّقه، صابرًا، ويف العني قذى، ويف احللق  ×وبقي أمري املؤمنني 
رى ُتراَثه َهنْبًا، فظّل حريصًا عىل سالمة ما ُأوِيصَ به وأوكَِل إليه، ُيراقُب شجى، يَ 

عن َكَثب تّرصفاهتم، ِحفاظًا عىل اإلسالم أْن ال تضّيع ُأصـوله وفروعـه،  وعـىل 
باسم الدين والصحبة من املنافقني  ـأهدافه أن ال تقلع من اجلذور بيِد من تسّللوا 

قامـات الرفيعـة املتقّدمـة، ومل َيـْرتك موقعـه، ومل ُيفـّرغ إىل املناصب العليـا وامل ــ 
الساحَة هلم،  بل بدأ بتدبري مهّم،  وقاَم يبذُر ُبُذوَر احلّق يف املواقع اخلصـبة حّتـى 
أنبتت نباتًا حسنًا وهي الثّلـة اخلـّرية مـن الرجـال العـارفني الـذين وقفـوا عنـد 

ه ورعاتـه،  ونقلتـه ورواتـه، الرضورة مواقف مّرشفة لنرصة احلّق، وكـانوا محلتـ
عىل طول املّدة، يرصُخ باإلعالن عن حّقه املغصـوب،  ويشـتكي عـىل  ×وهو 

من تعّدى عىل سلطانه وواليته، وأضاَع عىل األُّمة الفرص يف التقّدم واالزدهار، 
 .والتزّود من علوم األئّمة األطهار

رته، وأّرص عىل إعالن وملّا رجعت إليه األُّمة، وسّلمت إليه األزّمة، أثبت جدا
إمامته، وقاوم ُأولئك الذين صنعتهم الفرتة املظلمة من اجلُنـاة النـاكثني، والُعتـاة 

صـىل اهللا (الباغني، وشّتت فلول الُبله املارقني، وحّقق ونّفذ ما أمـره رسـول اهللا 
من قتال هؤالء املجرمني، فجاهدهم عىل أصل حّقه يف اإلمامـة، كـام ) عليه وآله
 .جاهد الكّفار عىل أصل حّقه يف النبّوة) صىل اهللا عليه وآله(سول أّن الر



 ٤٣       ^ على مذهب اهل بيت يرائد الفقه االسالم ×االمام السجاد

بإثبـات حّقهـام يف اإلمامـة ) علـيهام السـالم(وجاء دوُر احلسـنني السـبطني 
» مها إمامان قاما أو قعدا« ) : صىل اهللا عليه وآله(املنصوص عليها بقول الرسول 

وانقيادها، أو قعدا عنهـا بتخّلـف فأثبت هلام اإلمامة، سواًء قاما هبا بتطويع األُّمة 
األُّمة وارتدادها عنهام، ولقد قاما بام وجدا من النارصين وإْن قّلوا، إثباتًا حلّقهـام 
وإعالنًا عن إمامتهام، وملّا مل جيدا أعوانًا قعدا، ولكن مل ُيقلعـا عـن اإلعـالن عـن 

هلـام، وقـد حّقهام يف اإلمامة، وعن ظلم معاوية ويزيد يف غصب املقام املوضـوع 
طالبا به وقاما يف سبيله حّتى ذهبا ضحّية جهادمها، بعدوان الغاصـبني وخـذالن 

 .شهيدًا مظلوماً  ×مسمومًا، وقىض احلسني  ×فقىض احلسن   :اخلاذلني
 

 :^موقف اإلمام السجاد ومن تاله من األئمة
بتلـك الصـورة الفجيعـة، وبتلـك  ×لقد كان لقتل اإلمام احلسني الشهيد 

ة عىل انتهاك حرمات اهللا، والتعّدي عىل رسول اهللا، وبذلك التحّدي السافر اجلرأ
ألحكام اهللا وألعراف الناس، كان ذلك حّدًا فاصال بني اإلسـالم ومـا فيـه مـن 
عقيدة ورشيعة، وبني ما كان يؤّمله الناس من هـذا الـدين مـن عـدل وإنصـاف 

 . ورمحة ورأفة وأعراف
صـىل اهللا عليـه (سـالم وسـبط رسـول اهللا وهو ابُن اإل ×فإذا كان احلسني 

وصـحايب مـن أصـحاب الرسـول، وحامـٌل لإلسـالم الكامـل بعقيدتـه ) وآله
) صىل اهللا عليـه وآلـه(اهللا  ورشيعته، الذي تلّقاه غّضًا مع اللبن، ومن فم رسول

ويف حجره مبارشًة، إذا كان هذا احلسني ُيقتـُل هكـذا َعلنـًا، ويف وضـح النهـار، 
فَمـن ! تْذَبُح الشاة، بال نكري ُيسمُع، وال رادع َيمنُع، وال صوت ُيرفـعُ وُيذبُح كام 

 ذا الذي ُيرجى هلذا الدين أن حيمَيُه؟
 وَمن ذا الذي يستطيُع أن ُيرجع املياَه املهدورَة إىل جمارهيا؟ 
 وكيف يمكن ألحد أن ينادَي بطلبه أقّل حقٍّ ُمضاع ؟ 



 للناصرالکبير  مقاالت المؤتمر الدولي  ٤٤
 يمكنه أن يطلبها ؟ فكيَف بَمْن ضاعْت منه القيادُة ؟ فهل 
 أو ُغِصبت منُه أن يتقاضاها من غاصبها ؟ 

كشـَف عـن أّن األُّمـة  ×مع أّن الذي حصل بقتل اإلمام احلسـني الشـهيد 
ابتعدت عن ذلك الذي كان لإلسالم من شمولّية حلكم الدنيا وحكم الدين معًا، 

 !ومل يعرفوا عن هذا الواقع شيئًا أصال 
 لسكوُت، واخلنوُع واخلضوُع للظلمة الفاسدين؟وإالّ فام ذلك الصمُت وا 

فعىل اإلسـالم السـالُم،  إذا ُبليـت « :  ×وهبذا نعرف كالم اإلمام احلسني 
 .»األُّمة بوال مثل يزيد 

 ×ارتّد الناُس بعد قتل احلسني « :  × ونعرف معنى قول اإلمام الصادق
 .» ثّم إّن الناَس حلقوا وكثروا ... 

القايس، والذي فقد فيه النارص من الناس،  كان جهـاد ففي مثل هذا الظرف 
هو السبيل الوحيد ألداء ما كان عىل عاتقه من  ×اإلمام السّجاد زين العابدين 

واجب اإلمامة، وهو احلفاظ عىل اإلسالم بعقيدته ورشيعته، ُأصوال وفروعًا،  إذ 
نتصـار،  كان هو الشخص الوحيد الـذي تّتجـه إليـه األنظـار،  ويتوّقـع منـه اال

باعتباره وّيل الثار،  وأكرب َمْن يف الدنيا من بني النبّي املختار، مـع فضـله وعلمـه 
وما عرف له من مجيل اآلثار،  فهو األوىل للقيام بعمـل عـىل مسـتوى املسـؤولّية 

 . امللقاة عىل عاتقه
واحلّق أّنه قد أّدى هذا الواجب الثقيل الصعب بأفضل ما يمكن،  كام فّصـلنا 

 .» ×جهاد اإلمام السّجاد«من أدائه يف كتابنا  صوراً 
ما وصلت إليه األحوال باألُّمـة مـن االنخـذال عـن  ×فقد استغّل اإلمام  

العقيدة ونكوصها عن االلتزامات جتاه اإلمامة،  وإعراضها عن معرفة هذا احلّق 
نت لإلمام،  وكانت السلطات تعرُف من األُّمة هذا املوقف وهذه احلال،  فلذا كا



 ٤٥       ^ على مذهب اهل بيت يرائد الفقه االسالم ×االمام السجاد

ال َتأَبُه بترصحيات اإلمام ونداءاته وإعالمه عـن إمامـة نفسـه وعـن إمامـة أهـل 
 . البيت عاّمةً 

هـذه احلـال،  كـان ُيعلـن عـن إمامـة نفسـه برصـاحة،   ×و ملعرفة اإلمـام 
ــه ويف  ــه وأدعيت ــة،  وكــذلك ُيعلــن يف خطب ــالنّص واللياق واســتحقاقه املقــام ب

لئّال يتصّور ) عليهم السالم(مقام أهل البيت املناسبات املختلفة عن أّن هذا املقام
تقاعس عن مطالبة اإلمامة، أو تنـازل عنهـا، ألّن منصـب اإلمامـة  ×أحٌد أّنه 

ليس ألحد حّتى اإلمام نفسه أن ينزعه عن نفسه، أو يتخّىل عنه، ألّنه لباٌس ألبسُه 
لزوال احلّق  اهللا عليه وأثبته له، وال يكون إعراض األُّمة عنها وعن اإلمام موجباً 

وال لنفيه، وإْن سكت اإلماُم وسكَن ومل يّتخذ إجـراًء يف سـبيل اسـرتجاع احلـّق 
 .لفرض عدم النارص

 
 :البديل الموازي في الهدف 

مـن منصـبه يف السـلطة  ×وملّا بلغ األمر إىل مـا آل إليـه مـن إزواء اإلمـام 
يف  ×اإلمام السـّجاد الدنيوية، ومنعه من أداء دوره اإلهلّي يف هذا املجال، فإّن 

جمموع ما قام به من جهود جّبارة يف النضال ضّد احلكومات األموّيـة واملروانّيـة 
املتعاقبة يف عرصه، ممّا ُيعـّد جهـادًا يف تقـويض ُأسسـها وتفويـت الفـرص عـىل 
التدابري التي كانوا يّتخذوهنا، قد قاَم بإحياء اإلمامة وأخذ زمام أمرها باملبادرة إىل 

لثاين، وهو أمـُر منصـبه يف جمـال السـلطة الدينيـة وهـي إمامـة الرشـيعة شّقها ا
اإلسالمية، وإثبات احلّق الرشعّي لألئّمة يف قيادة الناس وهدايتهم إىل احلّق مـن 
رشيعة اهللا ودينه، و تطبيق الدستور بنّصه الصحيح الذي أوحاه اهللا إىل رسـوله، 

من أصفى ينابيعه وروافـده، وهـم  وأورثه الرسول إىل األئّمة من بعده، لينرشوه
 .لكوهنم أدرى بام يف البيت) عليهم السالم(أئّمة أهل البيت 



 للناصرالکبير  مقاالت المؤتمر الدولي  ٤٦
ثّم إّن السلطات ـ بعد استتباب األمر هلم ـ مل يكن هلـم اهـتامم كبـري بـاألُمور 

إّين مـا « : الرشعية والدينية، وقد ّرصح هبذا معاوية يف بداية سلطته العاّمة بقوله 
وهكـذا كـان شـأن » وإّنام قاتلُتكم ألتـأّمر علـيكم  ،ا أو تصومواقاتلُتكم لتصّلو

مجيع من جاء بعده من احلّكام، وإّنام كانوا يقومون بظواهر من الرشـع ليخـدعوا 
هبا الناس، وُيظهروا أّهنم ملتزمون باإلسالم والرشيعة، وإن كانوا هبـا جـاهلني، 

أمر األحكـام الرشـعّية مـا مل بل هلا خمالفني،  فلهذا مل يكرتثوا بمـن كـان هيـتّم بـ
يتعّرض للسلطان، ومل يزاحم العـرش، وال مـايقوم بـه مـن خمالفـات يف داخـل 

 .البالط من الشهوات والنزوات
أن بـدأ العمـل عـىل هـذا اجلانـب، ليحّقـق  ×فكان مـن اإلمـام السـّجاد 

هذاالشطر من اإلمامة، بعد أن مل يسـتطع تنفيـذ ذلـك الشـطر، ومل تتعـّرض لـه 
ت ألّهنا مل َتَر يف هذا ما هيّدد ُملكها وُسلطاهنا، واطمئناهنا بعدم متّكن تأثري السلطا

 :ذلك عليها، لوجوه 
ألّن أحدًا مل جيرؤ عىل املعارضة والتعّرض للسلطة، للخـوف املسـتويل  :أّوال 

عىل األُّمة، وَمْن حاول مثل ذلك فإّن مصريه هو مصري القـائمني بحركـة احلـّرة، 
حيـث ُأبيـدوا، ألّهنـم مل جيـدوا  ×وابن األشـعث، وزيـد الشـهيد والتّوابني، 
 .األنصار
ألّن السلطات كانت جتد َمْن ُيّربُر هلم خمالفاهتم للرشـيعة، وُيصـّححها  :ثانيًا 

هلم بوضع الفتـاوى الباطلـة، وُصـنع األحاديـث املوضـوعة، مـن قبـل وّعـاظ 
لـنفخ يف جلـودهم، السالطني، بل من السهل صنع الفقهاء وتكبري رؤوسـهم وا

وإعطائهم سامت بارزًة من القضاء والفتوى، بل اإلمامة الفقهّية، مثل ما صنعوه 
 .مع الُزْهري

 



 ٤٧       ^ على مذهب اهل بيت يرائد الفقه االسالم ×االمام السجاد

 :لتحقيق هذا الهدف  ^تدابير األئمة
وبـدءًا باإلمـام زيـن  ×من بعد احلسني الشهيد ) عليهم السالم(إّن األئّمة 

 هذا اهلدف وحتقيقه،  عرب قاموا بتدابري دقيقة للوصول إىل ×العابدين السّجاد 
 :املراحل التالية

 . ـ توجيه األُّمة إىل أمهّية الرشيعة، وحتديد موجبات االهتامم هبا ١
) علـيهم السـالم(ـ إثبات انحصار العلم بالفقه الصحيح عند أهل البيـت ٢

 .واستمراره عندهم
 .ـ التصّدي لفقهاء السلطة ومايدور يف فلكهم ٣
 .من كبار فقهاء العرص بأعلمّيتهم وأفقهّيتهم ـ حتصيل االعرتافات ٤
 .ـ تكوين مدرسة لرتبية األجيال من الفقهاء الكبار ٥
 .ـ خلق األعامل الفقهية اخلالدة ٦

ظهور املذهب الفقهي : والنتيجة التي حصلت من تلك التدابري واجلهود هي
ية، املستقّل عن السلطات، والبعيد عن أغراضهم السياسية ومصاحلهم الشخصـ

د به، مضافًا إىل األُصول القويمـة املتلّقـاة مـن  اعتامدًا عىل النّص الصحيح والتَعبُّ
أنفسهم، والتي ُتوافق الكتاب الكريم، والسنّة املوثوقـة،  )عليهم السالم(األئّمة 

والعقل العادل، واملنطق الُعريف السليم، وهي مناهـُل ثـّرٌة الرتـواء أهـل العلـم 
نابُع فّياضٌة إلرواء املناطق التي مل ينّص عليهـا باخلصـوص، باملعرفة الشاملة، وم

الندراجها حتت املناهل العاّمة التي وضعت لتكون قواعد حتّل مسـائل املكّلفـني 
يف صور الشّك، أو اجلهل، وفقدان النصوص اخلاّصة، أو إمجاهلـا، أو تعارضـها 

 .واالرتباك فيها
بمناطق الفراغ، والحاجة إىل اللجوء ولذا مل يوجد يف الفقه الشيعّي ما ُيسّمى 

املصـالح املرسـلة التـي تعتمـد عـىل اجتهـاد الـرأي، أو  إىل القياس الظنّّي، وال
استصالح البرش، املرفوض عنـدهم، ألّن فـرض هـذه األُمـور يعنـي العجـز يف 
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الدستور اإلسالمّي، أو القصـور يف شـمولّيته وقابلّيتـه، بـام يشـّكك يف رّبانّيتـه 

 .والعياذ باهللا وخامتّيته،
 

  :ولنفصّل في تبيين الجهود في هذه المراحل 
فإّن الرشـيعة تعتـرب : وكام أسلفنا:أمهّية الرشيعة و موجبات االهتامم هبا :أّوال

نصف الدين، إذ هو عقيدة وُدستور، ويكفي هذا لوجوب االهتامم به عىل املسلم 
شخصـية، واألُرسّيـة، املعتقد، مع أّن الرشيعة تدخل يف صـميم حيـاة املسـلم ال

واالجتامعّية، فتحّدد له املسار فيام جيُب عليه وما حيرُم،  وما يلزُم لـه أن يفعـَل أو 
يرتَك، فإذن جيب عليه العلم بأحكامها يف مجيع ما حوله،  وما  له أو عليـه، ومـن 
ُهنا فإّن من الواضح رضورة االهتامم هبا بعد االعتقاد باإلسالم، وأّنـه ديـن اهللا، 

وهي الثمرُة العينيـة التـي ) صىل اهللا عليه وآله(االلتزام بام أنزله اهللا عىل رسوله و
جيتنيها املسلم املكّلف من انتامئه الـدينّي،  وهبـا تثمـُر مزرعتـه يف الـدنيا ليجنـَي 

 .ثامَرها اليانعَة يف دار بقائه وخلوده يف اآلخرة
وهـو االلتـزام باإلمامـة يف وملّا انفلَت من املسلمون الشطُر األّول من الدين، 

فقـد أصـبحت العنايـُة  ،جمال احلكم والسلطة، وخرجت من إمكانـاهتم تنفيـذه
بالشطر الثاين من الدين وهو األحكام العملّية، وهي الرشيعة من أهّم الواجبات 

يف )عليهم السـالم(عىل املكّلف، وهذه هي الوجهة السياسّية التي اّختذها األئّمة 
 .ذلك الظرف

 :واستمراره عندهم : انحصار العلم بالفقه الصحيح عند أهل البيت  :ًا ثاني
نة عن أّن العلم الصحيح هو املوجود عند أهل  لقد استفاضت النصوص املعلِ

 ): عليهم السالم(البيت 
إّن علّيًا عامل هذه األُّمة، والعلم يتوارث، ومل هيلك أحد منّـا إالّ « : منها قوهلم 

 .»م مثل علمه ترك من أهله من يعل



 ٤٩       ^ على مذهب اهل بيت يرائد الفقه االسالم ×االمام السجاد

 .»... سلوين قبل أن تفقدوين « : نفسه ُينادي  ×وكان عيل 
 )صىل اهللا عليـه وآلـه(جيلس يف مسجد رسول اهللا  ×وكان احلسن املجتبى 

 .» فيتكّلم ممّا يشفي غليَل السائلني ويقطع حجَج القائلني« وجيتمع الناس حوله 
 )اهللا عليـه وآلـهصـىل (يف مسجد جّده الرسـول  ×وكان للحسني الشهيد 

 .» ليس فيه من اهلُّزيىل يشٌء « : جملس انتبَه إليه  األعداء، حّتى قال معاوية 
صـىل اهللا (ابنـا رسـول اهللا « : فقـال ) عليهام السالم(وابن عمر جمّد احلسنني 

 .أي يزّقانه كام يزّق الطائر فرخه » أّهنام كانا يغّران بالعلم غّرًا ) عليه وآله
منـار اإلسـالم « ) عليهم السالم(زرق  اخلارجي بأّن أهل البيت وأقّر ابن األ

 .»ونجوم األحكام 
صـىل (علمهم بعلم جّدهم الرسـول ) عليهم السالم(وقد وصل أهل البيت 

املّتصل بوحي السامء بطريق جربئيـل عـن اهللا، فكـان كـّل واحـد ) اهللا عليه وآله
ّدي، وحـديث جـّدي حديثي حديث أيب، وحديث أيب حديث ج« : منهم يقول 

 .»حديث رسول اهللا
 :وقال الشاعر الشيعي 

ئيَل عن البارْي        وواِل ُأناسًا قوُهلم وحديُثُهْم                 روى جُدنا عن ِجْربَ
األكثر تأكيدًا عىل هذا اجلانب إعالنـًا وتطبيقـًا،  ×وقد كان اإلمام السّجاد 

 .لة األُوىل، كام ترىألّنه األسبق تأسيسًا وتشييدًا، بعد املرح
 :التصّدي لفقهاء السلطة ومن يدور يف فلكهم  :ثالثًا 

بشّدة ألعوان الظلمة من الفقهـاء وأهـل ) عليهم السالم(لقد تصّدى األئّمة 
العلــم املتلّبســني بــه، واملنتســبني إليــه، واعتــربوهم رشكــاء معهــم يف ظلمهــم 

 وعدواهنم وجتاوزاهتم للحدود، 
يقول للُزْهـري وهـو مـن الـرؤوس الكبـرية وذوي  ×دفهذا اإلمام السّجا

 : اجللود املنفوخة، يف بالط األمويني واملروانيني، قال يف رسالته القارعة إليه 
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أن آَنسـَت وحشـَة الظـامل، : واعلم أّن أدنى ما كتمَت وأخّف ما احتملـَت « 

ك منه حني دنوَت، وإجابتك له حـني دعيـ َت، فـام وسّهلَت له طريق الغّي، بُدُنوِّ
أخوفني أن تبوَء بإثمك غدًا مع اخلونة، وأن تسأَل عّام أخذَت بإعانتك عىل ظلـم 

أَو ليس جعلوك قطبًا أداروا بك َرحى مظاملهم؟ وجرسًا يعربون بـك ... الظلمة 
سالكًا سبيلهم، ُيدخلون بـك  ،إىل بالياهم؟ وُسّلًام إىل ضاللتهم؟ داعيًا إىل غّيهم

تادون بك قلوب اجلّهال إليهم، فلم يبلغ أقىص وزرائهم، الشّك عىل العلامء، ويق
 .»!وال أقوى أعواهنم إالّ دوَن مابلغَت من إصالح فسادهم 

 .» فنحمد اهللاَ الذي عافانا ممّا ابتالك به « : ويقول يف هناية رسالته إليه  
ياهـذا، لـو رصَت إىل منازلنـا «: وكان يقول ملن ُيشاجره يف املسـائل الفقهيـة

 .» ناك آثار جربئيل يف ِرحالنا، أيكون أحٌد أعلم بالسنّة منّا ؟ ألري
ألريناك مـواطن  ،أما لو كنَت عندنا باملدينة« : ويقول لرجل من أهل العراق 

ِئيَل من دورنا، استقانا الناُس العلَم، فرتاهم علموا، وجهلنا   .»؟!ِجْربَ
ّمـة طـوال عهـد وهكذا قاوم اإلمام االنحراف الفقهـّي الـذي منيـْت بـه األُ 

اخللفاء املبطلني، بالتزام الرشيعة وأخذها ممّن حاول التفّقَه مـن طـرق ال تّتصـل 
بمنابعه الصافية املأمونة، بل اعتمدوا اآلراء واملقاييس العقلّية التي مل ينزل اهللا هبا 

 : من سلطان، فكان يقول ـ بكّل رصاحة ـ 
ــة، و«  ــالعقول الناقص ــاب ب ــن اهللا ال ُيص ــاييس إّن دي ــة، واملق اآلراء الباطل

َفَمْن سّلم لنا َسلَِم، وَمن اقتدى بنا ُهِدَي، وَمن  ،الفاسدة، ال ُيصاُب إالّ بالتسليم
 .» كان يعمل بالقياس والرأي هلك

وَمن َوَجَد يف نفسه ممّا نقوله أو نقيضـ بـه « : واسمع قوله يف هتديد املنحرفني 
 .»اين والقرآن العظيم، وهو ال يعلم َحَرجًا، َكَفَر بالذي أنزل السبع املث
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هكذا شّدد اإلمام النكَري عىل تلك البوادر املضّللة، وحارب بدعة تقليد غـري 
أهــل البيــت مــن املــذاهب املصــطنعة،  املجعولــة مــن قبــل الســلطة، واملعطــاة 

 .سببّيًا وال يرتبطون هبم نسبياً ) عليهم السالم(ألصحاهبم البعداء عن األئّمة 
واملنهل العذب للرشيعة، وحـّث  ،حيّدد املنبع الفّياض ـنفس الوقت يف  ـوهو 

 ).عليهم السالم(األُّمة عىل تقليد أهله وهو فقه أهل البيت 
ــًا  ــة اإلمــام  :رابع ــامء العرصــ وفقهــائهم بأفقهّي ــار عل ــيهم (اعــرتاف كب عل
ــام ):الســالم ــأّن اإلم ــاء، ب ــار الفقه ــرتاف كب ــذكورة ســّببت اع ــود امل إّن اجله

 .هو أفقه أهل عرصه،  بام فيهم علامء البالط ووّعاظ السالطني ×ادالسجّ 
مـا رأيـت هاشـميًا « :  ـمن الزّهاد والفقهاء املعروفني  فهذا أبو حازم ـ وهو 

ومثله قـال الزهـري .» وما رأيت أحدًا كان أفقه منه  ،أفضل من عّيل بن احلسني
 .ابن شهاب املقّدم يف البالط 
إّن عّيل ابن احلسني أفقـه « : افعي الذي تأّخر عنه قال وكذلك من األئّمة الش

 .» ) عليهم السالم(أهل البيت 
لقد سـعى اإلمـام ، تكوين مدرسة لرتبية األجيال من الفقهاء الكبار :خامسًا 

بـني األّمـة وتبيينـه وبّثـه، ) عليهم السالم(يف تركيز فقه أهل البيت ×السّجاد 
ه مـن طـّالب العلـم القـاطنني يف املدينـة، بتعليمه ألكرب عـدد ممكـن ممّـن حولـ

أواملهاجرين الوافدين من أطرافها،  مضافًا إىل األعداد الكبرية من اإلماء والعبيد 
الذين كان يشرتهيم ليعتقهم بعـد أن يعّلمهـم طـوال سـنة،  يعيشـون معـه، ثـّم 

جهـاد  «يمّوهلم لينترشوا يف األرجاء ويبّثوا تعاليمه، وقد حتّدثنا عـنهم يف كتـاب 
 .»  ×اإلمام السّجاد 

وكذلك بّث العلم والوعي بني طّالب العلم الذين كـانوا حيرضـون دروسـه 
يف املدينـة، وقـد تأّلفـت ) صىل اهللا عليه وآله(التي كان يلقيها يف مسجد الرسول 

 . »القّراء « منهم جمموعة كبرية تقّدر بألِف شخص سّموا بـ
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ويدرسـون الكتـب بـام يف ذلـك القـرآن واملراد هبم الذين يعرفـون القـراءة، 

 .الكريم، ومل ختتّص التسمية بقّراء القرآن فقط، كام هو املعروف اليوم
ولو فرض كون املراد خصوص الذين يقرأون القـرآن،  فالينـايف أن يكونـوا 
طلبة للفقه وقّراء لغريه من كتب العلم أيضًا،  إذ ال معنى ملن يقرأ القرآن بحيـث 

 . لك أن ال يقرأ غريه من كتب العلميكون معروفًا بذ
مع أّن قارئ القرآن البّد أن يكون ُمدركًا ملعانيـه عـامال بمـؤّداه بـام يف ذلـك 

 . العقائد والفقه وغري ذلك
بأّي من هذه الوجوه فرض معناها، فهي داّلة عـىل أّن تلـك » القّراء « فكلمة 

إّن «: أنا النّص نجده يقول املجموعة كانوا من أهل العلم طّالبًا وغريهم، فإذا قر
فيخـرج وخرجنـا  ،القّراء كانوا ال خيرجون إىل مّكة حّتى خيرج عّيل بـن احلسـني

 .»معه ألف راكب
دون غريه من الصـحابة الـذين  ×فهذا يدّل عىل التزام القّراء ركاب اإلمام 

كان عددهم كثريًا يف ذلك العرص، وال التابعني الكبار الذين كان عـددهم أكثـر، 
فالتزام اخلروج مع خصوص اإلمام فيه مـن الداللـة الواضـحة عـىل اعتقـادهم 
بأعلمّية اإلمام بُأمور احلّج، وهـذا هـو شـأن النـاس وديـدهنم أّهنـم يصـحبون 

 .األعرف بأحكام احلّج ليكون مرشدًا هلم
وإذا عرفنا أّن املتكّلم بذلك الـنّص هـو سـعيد بـن املسـّيب الفقيـه املعـرتف 

 .من االعرتاف له بالعلم باألحكام ×ما كان لإلمام السّجاد  بعلمه، نجد مدى
إّن انتشار تلك املجموعة بني األُّمة واحدة من ثـامر تلـك اجلهـود احلثيثـة يف 

 :وقد نبغ فيهم الكثريون من أمثال ×مدرسة اإلمام 
سعيد بن جبري الشهيد، الذي كان ابن عّباس ـ حرب األُّمة وبحرهـا ـ إذا أتـاه 

أليس فيكم ابن ُأّم الدمهاء؟ ـ يعني سعيد بـن : فة يستفتونه ؟ يقول هلم أهل الكو
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ت سـعيد يا: وابن عمر، ملّا سئل عن فريضة ـ يف اإلرث ـ ؟ قال للسائل . جبري ـ
 .بن جبري فإّنه أعلم باحلساب منّي

هبذا املستوى حتى أرجع إليـه  ×فإذا كان واحد من تالمذة اإلمام السّجاد 
 !فكيف باإلمام نفسه؟! ن الصحابة رجالن فقيهان م

 .إّنه حّقًا كان األفقه واألعلم، بال منازع
أّنـه خّلـد  ×إّن من جهود اإلمـام السـّجاد :خلق األعامل اخلالدة  :سادسًا 

 : تراثًا عظيًام، تستمتع منه األجيال
فمضافًا إىل رسالة احلقوق الوثيقة اإلنسانية العظيمة، التي تعترب مـن مفـاخر 

. وإىل الصحيفة السّجادية التي هي من نوادر الفكر اإلسـالمي العريـق ماإلسال
 ،فهناك األدعية الكثرية والعظيمة التي استدركت كملحقـات للصـحيفة األُوىل

وهكذا إىل السابعة،  وحيتوي جمموعهـا عـىل كنـز  ،والتي سّميت بالثانية والثالثة
، بل موسوعة فذّ  ة تفتخر هبا األُّمة اإلسالمية مدى علميٍّ عرفاينٍّ تربويٍّ أخالقيٍّ

 .األجيال
ثّم إّن احلديث الرشيف يعترب ثـاين مصـادر الفكـر اإلسـالمي ـ بعـد القـرآن 
الكريم ـ وكانت رواية احلديث هي السمة البارزة للفقهاء األوائل، وكان لإلمام 

ل راويـًا ممّـن اّتصـ)  ١٧٠(دورٌ كبٌري يف هذا املجال، حيث أثبت علامء الرجـال  
كــام ســّجله الشــيخ الطــويس يف كتــاب  ،باإلمــام ورووا عنــه احلــديث مبــارشة

 ).الرجال(
 :وأّما جهد اإلمام احلثيث يف ختليد احلديث، فقد ذكروا له ما ييل

والنسـخة يف  رواها حفيده عبداهللا بن إبراهيم بـن احلسـني األصـغر) نسخة(
املنسـوبة إليـه  الكتـاب اجلـامع للروايـات املنقولـة عـن: مصطلح احلديث هي 

 .باخلصوص من دون حتديد موضوع وال ترتيب أبواب 
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 مجعه داود بن عّيل بن بشري، أبو سليامن الـدّهان الكـويف) ×كتاب حديثه (

 .  وهذا العنوان يقتيض أن يكون حديثه من الكثرة ما ُجيمع بني دّفتني
د ترمجـه وقـ» احلّفـاظ الكبـار  «أّهنم عّدوه من  ×كام يدّل عىل كثرة حديثه 

 .»تذكرة احلّفاظ « الذهبي يف كتابه 
إّنـه قليـل «:وجمموع هذه الشواهدتكون حجرًا يلقم بـه مـن قـال يف اإلمـام

 .»احلديث
 .وهذا ظلم سافر من ذلك القائل ومن لّف لّفه 

ليكـون دلـيال عينيـًا عـىل ُجهـد » جامع « ونقرتح أن جيمع حديث اإلمام يف 
املوضوعات التـي كـان يعتنـي هبـا، واهللا املوّفـق كام يتحّدد معه أهّم  ×اإلمام 

 .واملعني 
 : وأّما يف الفقه 

اجلـامع يف (فقد أثرعنه ما أّلفه املحـّدث الشـهري أبـو محـزة الـثاميل يف كتـاب 
 ).الفقه

الذي بقي حمفوظًا، هو من الرتاث اإلسـالمي اخلالـد، ) املنسك(كام أّن كتابه 
بابًا، حيتـوي عـىل أحكامـه الواجبـة وسـننه  وهو جيمع ما يرتبط باحلّج يف ثالثني

 .وقد وّفقني اهللا لتحقيقه، ونسأله تعاىل التوفيق لنرشه املندوبة
 :  وأخريًا 

إّن مـن كبـار ) :عليهم السـالم(ملن يليه من األئّمة  ×متهيد اإلمام السّجاد 
اإلمـام البـاقر حمّمـد، وزيـد : هـم أوالده الثالثـة  ×تالمذة اإلمـام السـّجاد 

عـن أبـيهم ) املنسـك (شهيد،  واحلسني األصغر، وقد اشرتكوا مجيعًا يف رواية ال
 .كام رشحنا ذلك يف ما قّدمناه للكتاب ×اإلمام 

كام أّن كًال منهم ـ وخاّصة اإلمام الباقر وزيـد الشـهيد ـ  هلـام جهـود علمّيـة 
 . وتراث خالد يف علوم الدين وخاّصة احلديث والفقه
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 .×حفيده اإلمام جعفر الصادق  ×السّجاد وكذلك روى عن اإلمام 
العلمية، و بـاألخّص الفقهيـة، متهيـدًا  ×وقد كانت جهود اإلمام السّجاد 

أن يتزّعم املدرسة الفقهية ألهل البيت وأن ُيوّسعها، وإالّ فـإّن  ×لإلمام الباقر 
 ×من غري املمكن أن توجد تلك املدرسة الكبرية التي عمل فيها اإلمام البـاقر 

 ).١١٤ـ  ٩٥(يف فرتة إمامته  ،جأةً ف
الذي متّكن من إنامئها وترويتها حّتى بلـغ عـدد  ×وكذلك اإلمام الصادق  

  طالــب علــم ) أربعــة آالف(تالميــذها يف هنايــة عرصــه مــا ينــوف عــىل 
يف مسـجد الكوفـة فقــط، كـام حــّدده  ,شــيخاً ) ٧٠٠(للحـديث، مـنهم  رِ راو و

 .مؤّرخو العلم



 للناصرالکبير  مقاالت المؤتمر الدولي  ٥٦
 : الخاتمة نتيجة البحث

 : ×وهكذا فقد أثبتنا أّن اإلمام السّجاد 
عىل األُّمة، ) عليهم السالم(متّكن بجهاده وجهوده من بسط والية أهل البيت 

 . وإنقاذها من الضاللة التي أرادها هلا املحّرفون لسنن الدين والرسالة
ومتّكن اإلمام أن حيافظ عىل الرشيعة اإلسالمية يف ظّل أهل البيـت، وحسـب 

بعد أن سـلبت مـنهم السـلطة احلكوميـة بأقسـى  ،م ومن معني علومهممعرفته
ــة، وســحق   شــكل ــاق األرواح الربيئ ــدماء الطــاهرة، وإزه يعتمــد ســفك ال

 .الكرامات، وهدر احلرمات، مثل ما انتهى إليه األمر يف كربالء
بجهاده املرير من فرض الوالية الترشيعّية عـىل  ×وقد متّكن اإلمام السّجاد 

أفضل شكل وأقـواه وأحكمـه، بحيـث مل يـتمّكن األعـداء مـن سـلبه الساحة ب
وإبادته، عىل الرغم من العراقيل التي وضعها احلّكام بعد ذلك يف طريـق األئّمـة 

بـأّن أهـل البيـت قـد : ّرحـوأصحاهبم، حّتى بلغ األمر ببعض األذناب أن يصـ
 !.تفّردوا يف الفقه بمذاهب شاّذة

تي مارسـها الطغـاة احلـاكمون بـالزور، يف وهذا واحد من نتائج الضغوط ال
الذين قاوموا كّل ذلك إىل حّد الشهادة، ونرشوا ) عليهم السالم(مواجهة األئّمة 

احلّق حّتى من وراء قضبان السجون الرهيبة، وكذلك أصحاهبم الثقـات الـذين 
محلوا هذا احلّق ونرشوه، وهم مطاَردون، حيملون عىل أكتافهم أعمـدة املشـانق، 

جهون فقهاء السلطة الذين اصطنعتهم، ونفخت يف جلودهم يف قبـال أهـل ويوا
 ، و وهنرشـهم، وإخفاًء للحّق الـذي محلـوه وإطفاًء لنور) عليهم السالم(البيت 

ضّحوا من أجل احلفاظ عليه، إحياًء لرشيعة اإلسالم، ولتتّم احلّجة، ولئّال ختلـو 
 .األرض منها عىل مدى األّيام
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 )علـيهم السـالم(ظّل الفقه الشيعّي، فقه أهل البيتوبجهادهم وجهودهم، 
خالدًا حّيًا يلمع بني املذاهب اإلسالمية األُخرى، ويسـتهوي إليـه رّواد احلقيقـة 

 .الناصعة، وطّالب احلّق املبني
والتنقيب عن جذوره، ×وعلينا أن نسعى يف إبراز معامل فقه اإلمام السّجاد 

أّنه األسبق واألقوم واألفضل، ألّنه ينتمي إىل ليعرف الفقهاء يف العامل اإلسالمّي 
 .أهل بيت الرسالة والنبّوة واإلمامة،بأفضل الطرق وأصّحها عىل اإلطالق

 .وّفقنا اهللا تعاىل لذلك



 
 
 



 
 
 
 

     
  علي موسوي نجادالسيد 

  الهيئة التعليمية في  جامعة األديان والمذاهب في قمفى عضو 
 

  المدخل
نـارص ال«واملشـهور بــ ) ق.هــ  ٢٤٠ــ ٢٣٠(يعترب  أبو حممد احلسن بن عيل 

، من أشهر العلامء والشخصيات »األطروشنارص ال«و » نارص الكبريال«، »لحقل
 ــ  قليلـة ــ وانه مع وجود تقارير وأخبـار  .العلوية املؤثرة يف تاريخ التشيع وإيران

ري  والتي قد استفاد منها الباحثون ، الكبالنارص  ويف مصادر متعددة تتحدث عن
 .  الكبريالنارص  يف مصادر البحث والتعريف بشخصية إال انه ما زلنا نواجه نقصاً 

الكبري ونسـبه يف النارص  وسنقوم يف هذا البحث بتقديم تعريف شامل بأصل
من اواخر القرن االول واىل القـرن الثالـث ( فرتة زمنية حمددة بامئة ومخسني سنة 

بن االمام عيل بن  األرشفوسوف نتعرض للتعريف بـعمر ):  حري القمري اهل
 ,وابنـه حسـن الشـجري ,وابنه عيل االصغر ,احلسني زين العابدين عليه السالم

وكذلك سنتناول بالتعريف بعـض  ,نارصالبنه عيل العسكري والذي هو والد إو
 .بنائهم املؤثرين وممن لعبوا دوراً أ

هلذه العائلة هي قرهبم من ائمة اهل البيت عليهم  ومن اخلصوصيات الفكرية
 ,الســالم و اخــذ العلــوم عــنهم،  ومشــاركتهم يف النضــال الســيايس للعلــويني 
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وحمافظتهم عىل االعتدال وعدم التورط يف التيارات املتطرفة يف الفرق واملذاهب 

 .املوجودة آنذاك
 
  الكبيرالناصر  نسب

السجاد زين العابدين عيل بـن احلسـني الكبري يتصل باإلمام النارص  إن نسب
وال شك أن  ,رابع إمام عند الشيعة االمامية ,بن عيل بن ايب طالب عليهم السالم 

وان . األرشفهناك اربع وسائط بينه وبني اإلمام السجاد وذلك عن طريق عمر 
احلسن بن علی بن احلسن بن علی «: الكبري إىل اإلمام السجاد هو النارص  نسب

 .عليهم السالم «»طالببن علی بن احلسني بن علی بن ابی األرشفبن عمر 
إن توثيق علامء األنساب وعلامء الرجال واملؤرخني املشهورين دليل واضـح  

 :ومن هؤالء. عىل النسب الرشيف لنارص الكبري
 .١»ّرس السلسلة العلوية«يف ) هـ ٣٥٥كان حيًا يف (أبو نرص البخاري ـ١
ــ٢ ــو طالــب اهلــاروين  ـ ــادة يف ) هـــ ق ٤٢٤: ت(أب ــاريخ األئمــة «يف اإلف ت
 .٢»السادة

 .٣»هتذيب األنساب«يف ) هـ ٤٣٥: ت(شيخ الرشف العبيديل  ـ٣ 
 .٤»املسائل النارصيات«يف ) هـ ٤٣٦: ت(السيد مرتضی  ـ٤ 
 .٥»املجدی«يف  )هـ ٤٦٠: ت(العلوي العمري  ـ٥

                                                                                       
 .٥٣ـ البخاري، ص ١
 .١١٧ـ اهلاروين، ص ٢
 .١٨٦ـ العبيديل، ص ٣
 .٦٢رتضی، صـ السيد امل ٤
 .٣٤٩ـ العمري، ص ٥
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 .١»الرجال«يف ) هـ ٤٦٠: ت(الشيخ الطويس  ـ٦
 .٢»الشجرة املباركة«يف ) هـ ٦٠٦: ت(الرازي الفخر  ـ٧ 
 .٣»الشافی«فی )هـ٦١٤: ت(املنصور باهللا عبداهللا بن محزه  ـ٨

 . ٤»الفخري«يف ) هـ ٦١٤عاش يف (أبو طالب املروزي   ـ٩ 
 .٥»احلدائق الوردية«يف ) هـ٦٥٢:ت(محيد املحيل  ـ١٠
 .٦»رشح هنج البالغة«يف ) هـ ٦٥٥: ت(احلديد ابن أيب  ـ١١
 .٧»االصييل«يف ) هـ ٧٠٩: ت(طقطقي احلسني ابن  ـ١٢
 . ..و ٨»عمدة الطالب«يف ) هـ ٨٢٨: ت(عنبه احلسني ابن ـ١٣

الكبري يف بعض املصـادر النارص  توجد هناك أخطاء يف ذكر نسب ,ذلكومع 
ومنها ما ورد عن . التارخيية والتي تؤدي بعض األحيان إىل حصول نتائج خاطئة

احلسن بن «يف مروج الذهب حيث ذكر نسبه ) هـ ق٣٤٦:ت(عيل بن املسعودي
وفيـه عـدة اخطـاء و » طالـبعلی بن حممد بن علی بن احلسن بن علـی بـن أيب

 )٣٩٣ـ٣٩٤، ٤املسعودی، ج( .ةفاحش
ذكـر ,يف كتـاب الفهرسـت ) هــ ق ٣٨٥:ت(وحممد بن إسحاق ابن النـديم

ابـن .(»عمـر حسن بن علی بن حسن بن زيـد بـن«: هكذاالكبري النارص  نسب
 )٦٨١، ص١النديم، ج

                                                                                       
 .٣٨٥ـ الطويس، ص ١
 .١٣٥ـ١٣٦ـ الفخر الرازي، ص ٢
 .٣٠٨، ص١ـ املنصوراهللا، ج ٣
 .٣٦ـ املروزي، ص ٤
 .٥٥، ص٢املحلی، ج ـ  ٥
 .٣٢، ص١احلديد، جابن ابیـ  ٦
 .٢٧٦ـ٢٧٨طقطقي، صابنـ    ٧
 .٣٧١ـ٣٧٤عنبه، صابنـ   ٨
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الكبري قد اخطـأ فيـه فانـه قـد جـاء النارص  وبال شك فان هذا التوثيق لنسب

 .وهو اجلد الثاين لنارص» علی«بدل » زيد«باسم 
أيضـًا يف ) هــ ق ٥٤٨: ت(ونشاهد كذلك مثل هذه اخلطأ عند الشهرستاين 

 .»امللل والنحل«كتابه املشهور بـ 
خطًأ فاحشة آخر يف الطبعـات التـي نرشـت مـن هـذا إضافة لذلك  فنشاهد 

 . »عمـر بـن احلسـني«، ذكـر »عمـر بـن علـی بـن احلسـني«ألنه بـدل  ,الكتاب
 )١٦٢، ص١الشهرستاين، ج(

يف كتابه الكامـل يف التـاريخ ) هـ ق٦٣٠: ت(ويف نموذج آخر فان ابن األثري 
احلسـن «و وهـ األرشفالكبري وفيه يتصل بواسطتني إىل عمر النارص  ذكر نسب

. <  احلسن بن عيل بن احلسن بن عيل بن عمـر>بدل » بن علی بن احلسن بن عمر
 )٤٤، ص٥ابن األثري، ج(

يف كتـاب )هــ ق٤٥٠: ت(وذكر كذلك الرجايل الشيعي املشهور النجـايش 
. الكبـريالنـارص  نسـب) فهرست أسامء مصـنفي الشـيعة( الرجال واملعروف بـ

اجلد » علی«فقد سقط فيه سهوا اسم  ,كوهو قد أخطا كذل) ٥٧النجاشی، ص(
 . الثاين لنارص الكبري

ابـن : مـنهم ,وهذا اخلطأ وقع فيه كذلك آخرون من علامء الرجال من الشيعة
؛ واحلسن بن املطهـر )٢٣٩ص »الرجال«يف كتاب ) هـ ق ٧٠٧: ت(داود احليل 

القـرن (و األردبـييل ) ٣٣٧ص( »خالصة األقـوال«يف ) هـ ق ٧٢٦: ت(احليل 
 )  . ٢٠٩، ص١ج( »جامع الرواة«يف ) حلادي عرشا

فـی معجـم ) ق.  هــ  ١٤١٣: ت(وأشار آية اهللا السيد أبو القاسـم اخلـوئي 
 )٣١ـ٣٢، ص٦اخلوئي، ج. (وقام بتصحيحها هذه النقطة رجال احلديث اىل
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واضحًا يمكن مشاهدته يف الطبعة التي نرشت لكتـاب اجلـواهر  وهناك خطأ
فهو قد . يف اليمن املهدي لدين اهللا امحد بن حييى بن مرتىض والدرر إلمام الزيدية

 )٢٢٨ابن مرتضی، ص. (»األرشفعمر بن » «األرشفعمر «ذكر بدل 
 

 الکبيرالناصر  أجداد
إن معرفة نسب الشخصيات التارخييـة يسـاعد بـال شـك عـىل معرفـة تلـك 

 الكبري هناك شخصيات بـارزة الالنارص  وان يف نسب. الشخصية بشكل أفضل
واإلمـام عـيل عليـه ) ص(نظري هلا هم يف غنى عن التعريف مثل النبـي األكـرم 

السالم وفاطمة الزهراء عليها السالم واإلمام احلسني عليه السالم واإلمام عـيل 
 . بن احلسني عليه السالم

الكبـري مـن النارص  وكام ارشنا فان هذا البحث سنتطرق فيه إىل دراسة نسب
والذي ولد يف النصف الثاين من القرن األول وتـويف  ,األرشفجده الثالث عمر 

وبعد ذلـك  ,ومن ثم نبحث حول جده الثاين  ,يف النصف األول من القرن الثاين
وسنشـري كـذلك إىل األشـخاص . وأخريا حول والده  ,نتكلم حول جده األول

 .املؤثرين والفاعلني من أبناء كل واحد من هؤالء
 

  األشرفعمر  ـ١
سـنبدأ بـالكالم عـن تسـميته  ,كلم عن اسم اجلد األكـرب لنـارصإذا نريد الت

واليوم نحن نسمع هـذا  ,وسنواجه هنا واحد من أقدم األسئلة املطروحة ,بـعمر
 .السؤال يطرح مرة أخرى من قبل املخالفني للشيعة

والسؤال هو كيف أن أئمة الشيعة وأهل بيت النبي علـيهم السـالم أطلقـوا  
 اخلالفة؟ صتقمّ ن ممّ الفيهم ومنهم ثالثة عىل أبنائهم أسامء خم
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يمكن القول أن اسـم عمـر كـان مـن  ,ويف معرض اجلواب عن هذا السؤال

وعـىل  ,األسامء كثرية االستعامل عند العرب يف العقود األوىل بعد ظهور اإلسالم
 ١.األقل فانه يف تلك الفرتة مل يكن ينرصف االسم إىل عمر بن اخلطاب

دريج أصبح أي شـخص عنـدما يسـمع هـذا ن وبالتمزوان كان مع مرور ال
وهلذا نرى أن الشيعة وقادهتم أصـبح  ,االسم ينرصف ذهنه إىل عمر بن اخلطاب

 .استعامهلم هلذا االسم قليال يف القرون الالحقة
ذلك يف زمن اإلمام عيل عليه السالم وحتى زمن اإلمام ولكنه مل يكن االمر ك

 ,ر من األسامء كثرية االستعامل كبقية األسامءوكان اسم عم ,السجاد عليه السالم
وأئمة الشيعة األوائل كان لدهيم الكثري من األوالد فاستعملوا هـذا االسـم كـام 

 .استعملوا غريه من األسامء
د عليه السالم لديه تسعة من األوالد الذكور نحن نعلم ان االمام السجا مثالً 

أو مخسـة ) ٢٨٣عمـري، ال(  خر احد عرشـ ولـداآويف خرب ) ٣٢البخاري، ص(
وباعتبـار انـه بعـد تسـميته ألبنائـه اآلخـرين  ,)٨٧ـ٨٨ي، صرازال(عرش ولدًا 

بأسامء مثل حممد وعيل واحلسن و احلسني وعبد اهللا وزيد وعبد الـرمحن  وقاسـم 
وعيسى وسلامن وداود اطلق اسم عمر أيضًا عىل أحد أبنائه وهـو أحـد األسـامء 

  ٢.عمر بن اخلطاب  موقفه جتاهذلك  حيددوال  ,كثري االستعامل آنذاك
                                                                                       

فی كتاب االصابة، يذكر اسامء واحد وعرشين صـحايب ) ـ قه ٨٥٢: فی(حجر العسقالنی ـ ابن ١
 )٥٨٧ـ٥٩٧، ٤العسقالنی، ج.(كان اسمهم عمر) ص(لرسول اهللا

التسميات بـني التسـامح العلـوی و : ـ للحصول عىل اجلواب عن هذه الشبهة بتفصيل اكثر راجع ٢
 .م٢٠١٠التوظيف االموی، موسسة الرافد، 
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  األشرفتلقيبه ب
مقارنـة بعـم ابيـه ، » األرشف«لقد لقب عمر بن اإلمام زين العابدين بلقـب 

النه باالضافة اىل رشف انتسابه اىل عيل عليه السـالم   ,طالبعمر بن علی بن ابی
. كـذلك) ص(عظـمالالنبـي افهو ينتسب مضافًا إىل عيل، اىل فاطمـة الزهـراء و
بعـد والدة عمـر ) االطـرف(وحيتمل ان عمه عمر بن عيل عليه السالم لقـب بــ

 )٣٧١عنبه، صابن. (األرشف
: ية اهللا اخلوئي يف معجم رجال احلديث بعد اشارته اىل كالم ابن عنبهآويذكر 

بالنسبة اىل عمر االطرف هي بالفضل والورع اضـافة  األرشفان أرشفية عمر ( 
 )٥٣، ص١٤ی، جاخلوئ). (اىل النسب

 
  األشرفكنية عمر 

» ابوعلی«بني  األرشفنشاهد يف املصادر التارخيية اختالفا بالنسبة لكنية عمر
ذكر ان كنيتـه ) رس السلسلة العلوية( ومن بني املصادر فان كتاب. »ابوحفص«و 

 )٥٢البخاري، ص. (ابوعيل
ابو «نيته واضاف ان البعض ذكر ان ك ,وذكريف عمدة الطالب ان كنيته ابو عيل

 )٣٧١عنبه، صابن. (»حفص
وثـم  ,»ابوحفص«ولكن املجدي واالصييل والشجرة املباركة ذكروا ان كنيته 

ي، راز؛ الـ٣٤٥العمـري، ص). (ابـو عـيل(اضافوا ان الـبعض ذكـر ان كنيتـه 
 )٢٧٦طقطقی، ص، ابن١٣٥ص

مــن  األرشفان عمــر  »الرجــال«وذكــر الشــيخ الطــويس كــذلك يف كتابــه 
 ,)١٣٩طوسـی، صال. (الباقر عليه السالم  وكنيتـه ابـوحفص اصحاب االمام

ومن بني تلك املصادر ذكر مؤلف كتاب رساج االنسـاب يف خـرب نـادر ان كنيـة 
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كيـاجيالنی، . (وال يمكـن االعـتامد عـىل ذلـك ,هي ابـو جعفـر  األرشفعمر 
 )١١٠ص
 

  األشرفوالدة عمر 
ه زيـد اوأخـ رشفاألالواردة يمكن االسـتنتاج أن عمـر  من جمموع األخبار
والتي ارسـلها  ,»جيدا«واسمها ) أم ولد(وهي كانت جارية  ,ولدا من أم واحدة

عليـه السـالم ) زيـن العابـدين(املختار بـن ايب عبيـدة الثقفـي لالمـام السـجاد 
 )هـ ق ٦٧:ت(

البخـاري، (  ,ويرصح يف رس السلسلة العلوية ان والـدة عمـر وزيـد واحـدة
 )٥٦و ص ٣٢البخاري، ص( ,» جيدا«اسمها  ويذكر اهنا كانت جارية )٥٣ص

 ،)٢٧٦املـروزي، ص(، والفخـری )٣٤٤العمـري، ص(وقد ذكر  املجدی 
أن ) ٨٧ي، صرازالـ(و الشـجرة املباركـة ) ٢٧٦طقطقی، صال ابن(واالصييل 

 .»جيدا«هي  األرشفوالدة كل من زيد وعمر 
حيه وهـو انـه عـىل الـرغم مـن ترصـ ,وما يثري التعجب هنا هو خرب املجـدي

إال انـه عنـدما  ,»جيـدا«و زيد ولدا من أّم واحـدة وان اسـمها  السابق بان عمر
. وهــذا االســم يعنــي الشــمس» غزالــه«يــتكلم عــن أّم زيــد يقــول أن اســمها 

 ) ٣٥٣العمري، ص(
وهو  ,» حوراء«وتنقل بعض املصادر احلديثية عن أيب محزة الثاميل أن اسم أمه 

 )٣٥١ـ٣٥٢، ص٤٥املجليس، ج. (خيتلف عام ذكرته املصادر األخرى
وان هذه األخبار املختلفة كانت هي السبب الن تنقل بعض املصادر أن اسـم 

عىل الرغم مـن أن الكثـري مـن  ,»حوراء«أو » حورية«وزيد هو  األرشفأّم عمر 
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. ان يكون هلذه املرأة أسامء متعددة  ، واحتمل»جيدا«املصادر تشري إىل أن اسمها 
 )٥٨، ص٧السبحاين، ج(

 
  :األشرفونطرح هنا نقطتين مهمتين بالنسبة لوالدة عمر 

إن اإلمام زين العابدين عليه السالم كان يمتنع عن قبول هدايا  :النقطة األوىل
والسؤال املطروح هنا هو كيف قبل  ,)٦٧، ص٣املسعودی، ج. (١املختار الثقفي

لروايـة أيب محـزة  اإلمام السجاد اجلارية كهدية من املختار الثقفي؟ بل انـه طبقـا
ن املختار قد أرسل لإلمام ستامئة دينار كمساعدة ألمور املعـاش إضـافة إفالثاميل 

 ــ ٣٥٢، ص٤٥املجلسـی، ج. (إىل إهدائه اجلارية لـه وقبـل اإلمـام أن يسـتلمها
٣٥١ ( 

 ويمكن أن يكون وجه اجلمع بـني هـذه الروايـات املختلفـة هـو مـا نقلـه يف
وهـو أن املختـار أرسـل يف  ,نفسـه األرشفر عـن عمـ» اختيار معرفة الرجال«

البداية عرشين ألف دينار فاستلمها اإلمام السجاد وبنى هبا من جديد بيت عقيل 
ولكنه يف املرة الثانية ملا أرسل املختار أربعني ألف دينار أخـرى . الذي كان خربة
ومـا  وهذا حصل بعد أن اظهر املختار ما لديه مـن انحرافـات ,مل يقبلها  اإلمام 

 )١١٩الكشی، ص. (لكفراب يوحی
ورد يف بعض الروايات عنـد الزيديـة أن اإلمـام البـاقر عليـه  :والنقطة الثانية

ونـذكر . والتي فيهـا كـذلك مـدح لوالدتـه أيضـا ,السالم كان يمدح أخاه زيدا
طالـب اهلـاروين بسـنده عـن أيب هاشـم  ِی كنموذج من تلك الروايات رواية أبـ

                                                                                       
 ويظهـر بإمامتـه، ويقول له، يبايع أن عىل يريده السجاد بن احلسني عيل إىل كتاباً  املختار وكتب«ـ  ١

 .»كتابه عن أو جييبه منه ذلك يقبل أن عيل فأبى كثريًا، ماالً  إليه وأنفذ دعوته،
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بركـة اهللا عـىل أم : واية التي خياطب هبا اإلمام أخـاه زيـداينقل الرحيث الرماين 

 )١٤٥اهلاروين، ص.. (ولدتك، لقد أنجبت حني أتت بك
) هــ ق٣٨١:ت(وهناك رواية قريبة من هذه الرواية نقلها الشيخ الصـدوق 

وبالتأكيـد فانـه قـد نقلهـا (مسندة يف كتابه األمايل عن اإلمام الباقر عليه السالم 
ب الزيدي مثـل حسـني بـن علـون، أبـو خالـد الواسـطي و أبـو رواة من املذه

 )٢٤٧الصدوق، ص( ١) اجلارود
حيـث كـان اإلمـام الصـادق عليـه  ,ولكن يف رواية أخرى ويف ظرف خمتلف

فانه كان لوالدة زيد موقف غري حممـود مـن  ,السالم حيّذر زيدا من القيام بالثورة
 ,) ٤١املصـدر نفسـه، ص(حيث اهتمـت اإلمـام باحلسـد البنهـا زيـد  ,اإلمام 

وكانـت حينهـا كبـرية ) جيـدا(ويمكن أن يعّد ذلك قدحا واضحا لوالـدة زيـد 
 ٢. بالعمر

  
  من زيد اًكبر سنّأكان  األشرفعمر 

كرب سنا من أخيه أكان  األرشفيمكن القول أن كل األخبار تشري إىل أن عمر 
سـلة وحتـى يف رس السل ,)٣٧١عنبـه، ص؛ ابـن٣٨١، ص١البيهقـي، ج. (زيد

 ) ٥٣البخاري، ص( ٣.العلوية يشري إىل أن عمر اكرب سنا من زيد بكثري
                                                                                       

اخلطاب، عن ابن علوان عن عمرو بن خالد، عن أيب اجلارود ابن إدريس، عن أبيه، عن أبن أيب«ـ  ١
حممد بن عيل الباقر عليه السالم إذا أقبل زيد بن عيل عليه السالم فلـام  إين جلالس عند أيب جعفر: قال

هذا سيد مـن أهـل بيتـه، والطالـب بأوتـارهم، لقـد : نظر إليه أبوجعفر عليه السالم وهو مقبل قال
 ».أنجبت ام ولدتك يا زيد

ة، فقالـت لـه ام يا عّم اعيذك باهللا أن تكون املصلوب بالكناس: فقال له الصادق عليه السالم...«ـ ٢
 »...واهللا ما حيملك عىل هذا القول غري احلسد البني: زيد
 .»و كان اسّن من زيد بن علی بكثري«ـ  ٣
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وان هذه املجموعـة مـن االخبـار ختـالف الروايـات املنقولـة  مـن املصـادر 
الهناتشري اىل ان اول من ولد لالمام السجاد عليه السالم بعد اهـداء ام  ,الشيعية
 .األرشفمن عمر  سناً وهذا يعني ان زيدا اكرب  ,زيد لالمام هو زيد عمر و

وينقل الشيخ الصدوق يف كتابه االمايل بسنده عن أيب محزة الـثاميل انـه التقـى 
ففـي السـفرة األوىل . باإلمام السجاد عليه السالم يف سـفرتني متتـاليتني للحـج

اخربه اإلمام عن رؤيا شاهدها يف املنام انه كان  يف اجلنة وقد بّرش بولد اسمه زيد 
ويف سفره الثاين شاهد اإلمام وبيده ابنه زيد وقال له هـذا  ,يل هلامن حورية ال مث

 )٢٤٧الصدوق، ص. (تعبري رؤياي
. ويف خرب آخر عن أيب محزة انه نقل هذه القصة بشكل خمتلف وأكثـر تفصـيالً 

ونقـل قصـة  ,ومن األمور املختلفة لقاء أيب محزة باإلمام السـجاد عليـه السـالم
ولـيس  ,اه يف وقت كان زيد طفال وعمره عدة سنوات انتقال أّم زيد ووالدهتا إي

وكذلك فقد ّرصح يف هذه الرواية أّن انعقاد نطفة زيـد كـان مبـارشة . عدة أشهر
 )٣٥١ـ٣٥٢، ص٤٥املجلسی، ج.  (بعد إهداء أمه لإلمام عليه السالم

وما هو املهم يف هذه الروايات هو أن زيدا قد ولد مبارشة بعد إهداء أمه مـن 
وهذا يعني أن إهـداء املختـار للجاريـة أم زيـد ال يمكـن أن  ,تار لإلمامقبل املخ

لـذلك . هـ ق وهي السنة التي قتـل فيهـا املختـار يف العـراق ٦٧يكون بعد سنة 
ويكون بذلك اكرب سنا من  ,هـ ق ٦٨أو  ٦٧ كانتنستنتج أن سنة والدة زيد إما 

 .األرشفعمر 
 :وهذه النتيجة تواجه مشكلتني أساسيتني

إهنا ال تنسجم مـع الروايـات التـي تقـول أن أم زيـد وعمـر  :شكلة األوىلامل
 .وان عمر اكرب سنا من زيد ,واحدة
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  لـدينا أخبـار تفيـد االطمئنـان إىل أن سـنة والدة زيـد هــي  :املشـكلة الثانيـة

ـــ ق  ٧٥ ــاروين، ص(ه ــی، ج٤٥اهل ــارش؛ املحل ــاب الع ــاهللا، الب ، ١؛ املرشــد ب
 ) ٢٤٢ص

ــ ــه يف س ــون والدت ــری  ٨٠نة أو تك ــري قم ــ٦٠البخــاري، ص(هج ؛ ٥٩ـ
 )٢٣٧طقطقی، ص؛ ابن١٢٧االصفهاين، ص

 ,هجـري قمـری ١٢٢أو  ١٢١و األخبار العديدة أن زيدا استشهد يف سـنة  
يف حـني إذا . وأربعـني سـنة  اأو كحد أعىل سبع ,وكان عمره اثنتني وأربعني سنة

فيجـب أن يكـون  ,ر استندنا إىل الروايات التي تقول أن زيد اكرب من أخيـه عمـ
وهـذا ممـا مل ينقلـه أي مصـدر  ,عمر زيد حني استشهاده أكثر مـن مخسـني سـنة

 .تارخيي
فقد أثبتـت  ,١وعىل أساس هذه الروايات وبعض الشواهد الضعيفة األخرى

 ,بعض الكتب املطبوعة حديثا أن أول ولد لإلمام السجاد عليه السالم هـو زيـد
ومـن هـذه  ةقمريـ ةيهجر ٦٨أو  ٦٧سنة وعليه فان والدة زيد ستكون عندهم 

سـرية و «، )٦١ــ ٦٧، ص٧السـبحانی، ج( »بحوث فی امللل و النحـل«الكتب 
 ). ١٥ـ٩كريميان، ص( »قيام زيد بن عيل

 ــ وبخالف الكثري من األخبار األخرى ـومما يثري التعجب أكثر أهنم يرصحون
ومخسـني  اً كان مخسـ) هجري قمري ١٢٢عام :ت (إن عمر زيد أثناء استشهاده 

 )٦٢، ص٧سبحانی، ج. (سنة
                                                                                       

عن زيد بن عيل ) ٢٩٨اخلزاز القمی، ص( »كفاية االثر«االستشهاد برواية يف : ـ وكمثال عىل ذلك ١
تفات اىل ان تاريخ وفـاة جـابر كـان و مع االل)  . ع(كشاهد و راوی لقاء جابر مع اخيه االمام الباقر

هجري قمری نستنتج انه جيب ان يكون عمر زيد حينها مناسـبا الن ينقـل هـذا اللقـاء  ٨٠قبل عام 
 )٦٥، ص٧السبحانی، ج. (بعنوان راوي
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  األشرفشخصية عمر 
 األرشفلقد وصلت إلينا أخبـار كثـرية تتكفـل بـالتعريف بشخصـية عمـر 

باعتبار انه كان له دور خاص ومتميز بني أبناء اإلمام السجاد عليـه السـالم بعـد 
 : رونشري هنا إىل بعض هذه األخبا ,أخويه اإلمام الباقر عليه السالم وزيد الشهيد

وضـمن توثيقـه ومدحـه لعمـر  ,»اإلرشاد«يف ) هـ ق٤١٣: ت(الشيخ املفيد
، ٢مفيـد، ج( ١. ذكر بأنـه فاضـل جليـل القـدر وأهـل ورع وسـخاء األرشف

 )١٧٠ص
يف املسائل النارصيات قـال يف تعريـف عمـر ) هـ ق٤٣٦:ت(السيد املرتىض 

 األمويـة معا تنيالدول يف واملنزلة جليل القدر السيادة، فخم كان فإنه«: األرشف
 .»عنه احلديث روي وقد علم، ذا وكان والعباسية

أي : جعفـر البـاقرقيل اليب«وقد نقل رواية عن ايب اجلارود زياد بن املنذر انه 
أما عبداهللا فيدي التي أبطش هبا وأمـا عمـر : اخوتك أحب إليك وأفضل؟ فقال

احلسـني فحلـيم  فبرصي الذي أبرص به، وأما زيد فلساين الذي أنطـق بـه، وأمـا
السّيد املرتضی، .(»يميش عىل االرض هونا، وإذا خاطبهم اجلاهلون قالوا سالما

 )٦٣ـ٦٤
بعد ذكره للروايـة التـي نقلهـا السـيد ,»معجم رجال احلديث«ؤلف ويعترب م
  )٥٣، ص١٤اخلوئي، ج( .ممدوح األرشفان ذلك دليل عىل ان عمر  ,املرتىض

فندق وظهري الدين ابن) ٣٤٤مري، صالع. (املجدی عرفه بأنه حمدث فاضل
وصفه بأنه من علامء أهل بيت النبي  »لباب األنساب«يف ) ق ٥٦٥: ت(البيهقی 

                                                                                       
 وصدقات وآله عليه اهللا النبي صىل صدقات وويل جليال، فاضال احلسني بن عيل بن عمر وكان«ـ  ١

 .»ورعا سخيا وكان السالم عليه أمري املؤمنني
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عرفه بأنه أهـل  »الشجرة املباركة«ويف ) ٣٨٠، ص١البيهقی، ج. (عليهم السالم

  بأنـه مـن  علـامء  األرشفو االصـييل عـرف عمـر ) ١٣٥ي، رازال. (علم ودين
 )٢٧٦ابن طقطقی، . (فضل و كرمهاشم و حمدث ذو بنی

  
  وثورة أخيه زيد بن علي عليه السالم األشرفعمر 

من ثورة أخيه زيـد  األرشفإن اخلرب الوحيد الذي وصلنا حول موقف عمر 
ومؤلفه املرشد باهللا حييـى  »االمايل االثنينية«مصدر من مصادر الزيدية وهو  نقله

نقل احلسني بن زيـد عـن حيث  ,)هـ ق٤٩٧:ت(بن احلسني الشجري اجلرجاين
قصة نزاع زيد الشهيد مع اخلليفـة األمـوي هشـام بـن عبـد  األرشفعمه عمر 

وكَان زَيد بن علـي الَ يخَـاف   «  :األرشفوينقل يف آخر الرواية قول عمر  ,امللك
 )الباب العارشاملرشدباهللا، .(»أَحداً في اللَّه، والَ تَأْخُذُه في اللَّه لَومةَ الَئمٍ

 
  تولی صدقات النبي وعلي صلوات اهللا عليهما

كـان املتـويل عـىل صـدقات أمـري  األرشفأشري يف مصادر عديـدة أن عمـر 
ويف هـذا  ,)٢٧٦طقطقـی، ص؛ ابـن٣٤٤العمـري، ص. (املؤمنني عليه السالم

بأنه إضافة لتوليه صدقات اإلمـام عـيل عليـه  »الشجرة املباركة«املجال يذكر يف 
 )١٣٥ي، صرازال( .م فانه كان متوليا عىل فدك كذلكالسال

واإلمـام عـيل عليـه ) ص(ويذكر الشيخ انه كان متوليا عىل صـدقات النبـي 
إنني رأيـت بنفيسـ : السالم وينقل عن داود بن القاسم أن احلسني بن زيد يقول

أن عمي عمر كان يشرتط عىل من يشرتي أرايض صدقات عيل عليـه السـالم أن 
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 للدخول واخلروج ملن يريد أن يدخل األرض ويأكل من نيحلائط طريقيفتح يف ا
 )١٧٠ـ١٧١، ص٢املفيد، ج. (حماصيلها

كان متوليا صدقات جده  األرشفذكر كذلك أن عمر  »لباب األنساب«ويف 
وقد أّكد عىل انه مل يكن يمنع مـن يريـد أن يأكـل مـن  ,أمري املؤمنني عليه السالم
 )٣٨٠، ص١هقي، جالبي( .حماصيل هذه الصدقات

املنافسـة فيـه شـديدة بـني كانت ان احلصول عىل هذا املنصب كان فی وقٍت 
لعمـر  لـة الكبـريةيـدق علـی املنز. ١السادة احلسنية واحلسينية للحصـول عليـه

انه حصل عـىل  ثبتذا إوباخلصوص  ,هل البيت يف ذلك الوقت أ ىلد األرشف
 .عليهام السالممامني الباقر والصادق هذا املنصب بدعم من اإل

  األشرفاالعتدال عند عمر 
املفرط فی حبنا كاملفرط فی «: انه قال األرشفلقد نقل الشيخ املفيد عن عمر 

لنا حق بقرابتنا من جدنا رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله، وحـق جعلـه اهللا . بغضنا
وا فينـا مـا لنا، فمن تركه ترك عظيام،  أنزلونا باملنزل الذي أنزلنا اهللا به، وال تقولـ

 .»ليس فينا إن يعذبنا اهللا فبذنوبنا، وإن يرمحنا اهللا فربمحته وفضله
هذا ومن  األرشفكذلك أجزاء من كالم عمر  »لباب األنساب«قد ذكر يف و

 :دون ذكر السند
انزلونا ما أنزلنا اهللا به وال تقولـوا فينـا مـا   املفرط يف حبنا كاملفرط يف بغضنا«

 .)املصدر نفسهبيهقي، ال. (»ليس فينا
                                                                                       

؛ االصـفهاين، ١١٦و ص ٧٦ابن عنبه، ص: هناك نامذج عن هذه املنازعات يمكن مشاهدهتا يف«ـ  ١
١٣٠ . 
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وهو  األرشفويف الشجرة املباركة يذكر كذلك اجلزء األسايس من كالم عمر 

ق أهل هو يرد الغلو كام يرد التقصري يف ح: حول الغلو من دون ذكر السند فيقول
 )١٣٥ي، صرازال. (البيت عليهم السالم

إمامـة  وكام نعلم فانه يف العقود األوىل من القرن الثاين اهلجري وبالتزامن مع
وإمامة اإلمام الصادق عليه السـالم ) قمری ٩٤ـ١١٤(اإلمام الباقر عليه السالم

الغلو وكانت لدهيم نشاطات كثـرية  تدعوظهرت تيارات  ,)قمری ١١٤ــ ١٤٨(
ولــذلك فــان موقــف عمــر  ,يف املجتمعــات الشــيعية وباخلصــوص يف العــراق

 . جداً  يف مقابل هذا الفكر والتيار كان مهامً  األرشف
 

  ماذج من آراءه الفقهيةن
ويف نسـخة ورد بـن يزيـد (نقل يف امايل امحد بن عيسى عن احلسني بـن زيـد 

ان عمر بن عـيل كـان جيمـع يف السـفر بـني صـاليت الظهـر والعرصـ :قال )خطأ
 )٣٧٧، ص١ابن عيسی، ج. (وصاليت املغرب والعشاء

عمـر (ان ابی : قال األرشفخر فی الكتاب نفسه ان علی بن عمر آوفی خرب 
ا السـورتني يف تـفـی كل) بسـم اهللا(عليه السالم كانا جيهران بـ اً وجعفر )بن علی
 )٢٤٤، ص١ابن عيسی، ج( .الصالة

أن  »اجلامع الكـايف«كذلك يف )هـ ق٤٤٥: ت(وقد رصح أبوعبداهللا العلوي
العلـوی ( .مثـل كبـار أهـل بيتـه)بسـم اهللا(عمر بن عيل مثل البقية كان جيهر بــ

 )الةاحلسنی، كتاب الص
هـی مـن ) اجلهـر ببسـم اهللا(و )جواز اجلمـع بـني الصـالتني(نحن نعلم ان 

كـان  األرشفعـىل أن عمـر  ةلذجني دالوفی كال النمو ,خمتصات الفقه الشيعي
 .يتبع الفقه الشيعي ومذهب أهل البيت عليهم السالم
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  المحدث والراوي
كـان حمـدثا  رشفاألكام ذكرنا سابقا فان الكثري من املصادر تشري إىل أن عمر 

 )٢٧٦طقطقی، ص؛ ابن٣٤٤العمري، ص( .وراويا
ا احـدمه ,يف كتاب الرجال يف موضـعني األرشفوذكر الشيخ الطويس عمر 

واآلخر يف أصحاب اإلمام  ,)١٣٩ص(١. يف أصحاب اإلمام الباقر عليه السالم
مدين تابعي يروي احلديث عن أيب ُأمامة بن سـهل «الصادق عليه السالم بعنوان 

 )٢٥٢ص( ٢. »ن حنيفب
ويف معجم رجال احلديث وبعد أن ينقل موضعني من ذكـر الشـيخ الطـويس 

ح أن ذكر اسمه يف أصحاب اإلمام الباقر عليه السـالم ورد يّرص  ,األرشفلعمر 
ومل يرد اسمه يف أصـحاب اإلمـام يف  ,»الرجال«فقط يف النسخة املطبوعة لكتاب 

رواية فطر بن خليفة عنه عن أبيه السجاد عليه وبالتايل فانه أشري إىل  . بقية النسخ
والروايـة املشـار ) ٥٣، ص١٤اخلـوئی، ج. (»الكايف«السالم املذكورة يف كتاب 

يف كتاب الكايف وهو احلديث الثامن  األرشفإليها هي الرواية الوحيدة عن عمر 
، ٢الكلينـي، ج(. ٣من باب االهتامم بأمور املسلمني من كتـاب اإليـامن والكفـر

 )١٠٣ص

                                                                                       
عمر بن عيل بن احلسني بن عيل بن أيب طالب عليه السالم، أبـو حفـص األرشف، أخـوه عليـه «ـ  ١

 .»السالم
 امامـه أيب عـن روى مدين تابعي، السالم، معليه طالب أيب بن عيل بن احلسني بن عيل بن عمر«ـ  ٢
 .»سنة سبعني ابن :وقيل سنة، وستون مخس وله مات حنيف، بن سهل بن
، عن عيل بن احلكم، عـن مثنـى بـن الوليـد )عدة من اصحابنا عن امحد بن حممد بن خالد(عنه «ـ  ٣

قـال : لـيهام قـالاحلناط، عن فطر بن خليفة، عن عمر بن عيل بن احلسني، عـن أبيـه صـلوات اهللا ع
 .  »أو نارا وجبت له اجلنة] ماء[من رّد عن قوم من املسلمني عادية : رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله
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 األرشفن نقال عن عمر يخرب نجد »اختيار معرفة الرجال«وكذلك يف كتاب 

والتـي  ,حول عالقة اإلمام السجاد عليه السالم باملختار بـن أيب عبيـدة الثقفـي
 .األرشفعـن عمـه عمـر  امفيهام كان الراوي احلسـني بـن زيـد الشـهيد يـروهي

نعـرف أن  فاألرشسـن عمـر لاالخذ بعني االعتبـار ومع ) ١١٩الكشی، ص(
 .اخلربين ليسا من مشاهداته بنفسه

مصادر الزيدية كذلك نقـل املرشـد بـاهللا حييـى بـن احلسـني الشـجري وفی 
بسنده عن احلسني بن زيد وهو  »االمايل اخلميسية«يف ) هـ ق٤٩٧:ت( اجلرجاين

االمـام  ةمنهـا مـا يـدور حـول سـري .عدة روايات األرشفينقل عن عمه عمر 
د اهللا بن زياد وعمـر بـن سـعد مـن س عبيأارسال ر ةم وقصعليه السال دالسجا

ونقـل روايـة عـن اإلمـام  ,)١٦٥، ص١املرشد باهللا، ج(. قبل املختار إىل املدينة
املصدر (» تّبّتل اليه تبتيال«السجاد عن عيل عليهام السالم يف تفسري اآلية الكريمة 

 )٢٢٤نفسه، ص
 ,فضائل اإلمام عيل عليه السالميف باب خمتص ب »ةاالمايل االثنيني«وفی كتاب 

ينقل رواية عن حفيد إسحاق بن جعفر عليه السالم عن عمه عيل بن جعفر عـن 
احلسني بن زيد بن عيل عليه السالم عن عمه عمر بن عيل عليه السالم عـن أبيـه 

يذكر خطبة اإلمام احلسن عليه السالم حني استشهاد أبيه و السجاد عليه السالم 
 )املرشد باهللا، الباب الثامن( .السالم اإلمام عيل عليه

عن  ةينقل رواي) ص(خر من هذا الكتاب وهو خمتص بنساء النبي آوفی باب 
عـن  األرشفعيل بن هاشم عن حممد بن عبيد اهللا بن عيل بن أيب رافع عن عمـر 
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املرشـد بـاهللا، البـاب (. ١أبيه السجاد عليه السالم عن اإلمام عيل عليـه السـالم
 ).السابع
احلـديث عـن أبيـه اإلمـام  عمـر ا يلفت النظر انه يف هذه الروايات يرويوم

السجاد عليه السالم يف حـني أن الشـيخ الطـويس يعتـربه راويـا للحـديث عـن 
 .  اإلمامني الباقر والصادق عليهام السالم

  
  مدة حياته

 .سـت ومخسـون سـنة األرشفإّن اغلب األخبار تشري إىل أن مدة حياة عمر 
كر الشيخ ذوي ,) ٢٧٦طقطقی، ص؛ ابن٥٣؛ البخاري، ص٢٥٢الطوسی، ص(
: ولكنه يضيف فيقـول ,سنةان عمره مخس وستون  »الرجال«ويس فی كتاب طال

ــان ســبع ــره ك ــل إن عم ــهالطــويس، املصــ( . ســنةنيقي ــاب «ويف  ,)در نفس لب
 )٣٨١، ص١البيهقي، ج. (ينقل أن عمره حني وفاته كان سبعني سنة»األنساب

 
  األشرفتاريخ وفاة عمر 

دة أن عمر و ولـدا مـن أّم  اً زيـد لقد ارشنا سابقا طبقا لكثري من األخبار املؤكِّ
وكـذلك ارشنـا وطبقـا . بـل انـه يكـربه كثـريا ,وعمر اكرب سنا من زيد ,واحدة

ولذلك فانه . )هـ ق ٨٠(أو  )هـ ق ٧٥(لألخبار املعتربة أن تاريخ والدة زيد إما
                                                                                       

ْوَزَداِين، َقاَل «١ َنا َأُبْوَبْكٍر اْجلَ َنا َأُبْو َبْكِر ْبِن املُْْقِري، َقاَل : اْخَربَ َثنَا َأُبـو َعُرْوَبـَة، َقـاَل : َأْخَربَ َثنِي : َحـدَّ َحـدَّ
ُد ْبُنَ َعْداَن، َقاَل  ٍد، َقاَل : ُحمَمَّ َثنَا اْخلَِرضُ ْبُن ُحمَمَّ ِد ْبِن ُعَبْيـِد اهللاَِّ ْبـِن : َحدَّ َنا َعِيلُّ  بن َهاِشٍم، َعْن ُحمَمَّ َأْخَربَ

، َعْن َأبِْيِه َعْن َعِيلٍّ َعَلْيِه ا َالُم َأنَّ النَّبِـيَّ َصـىلَّ اهللاَُّ َعَلْيـِه َعِيلِّ ْبِن َأِيب َرافٍِع، َعْن ُعَمَر ْبِن َعِيلِّ ْبِن ُحَسْنيٍ لسَّ
َالِق  ُهنَّ ِيفْ الطَّ ْ ريِّ ْنَيا َواآلِخَرِة، َوَملْ ُخيَ َ نَِساَءُه َبْنيَ الدُّ َم َخريَّ  .»َوآَلُه َوَسلَّ
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 حـني) هــ ق ٦٧أو  ٦٦( وزيد يف سـنة فاألرشأّم عمر » جيدا«إذا كان إرسال 

فسـنعرف  ,استشـهد) ق ٦٧(كان املختار يقود ثورته يف العراق ويف السنة نفسها
وباعتباره األخ األكرب  ـومبارشة بعد زواج والديه  األرشفأن تاريخ والدة عمر 

وان فرق العمر بينه وبني أخيه زيد سبع  ,)هـ ق٦٨أو  ٦٧(سيكون يف سنة  ـلزيد
 .أو عىل األكثر ثالث عرشة سنة سنوات

ولذلك ومـن خـالل متابعـة األخبـار كـذلك والتـي تـذكر أن عمـره سـت 
سـيكون يف أوائـل سـنوات قيـام  األرشففان تاريخ وفـاة عمـر  ,ومخسون سنة

وان كان عمره سـبعني سـنة فهـذا  ,)هـ ق١٣٣أو  ١٣٢(اخلالفة العباسية يعني 
 ).هـ ق١٣٨(يعني  انه عاش حتى سنة 

ننا نعلم يف بداية احلركـة للـدعوة للخالفـة العباسـية أ ,يؤيد هذا التاريخ ومما
أبو سلمة اخلالل أن تكون اخلالفة اجلديـدة مـن خـالل  عزموعندما  ,١٣٢سنة 

وأرسل يف البداية لثالثة شخصيات من العلـويني لـيعلمهم  ,تشكيل جملس قيادة
احلسن بـن احلسـن عليـه  جعفر بن حممد عليه السالم و عبد اهللا بن ,باألمر وهم

هذه احلادثة تدل عىل أن عمر ن إالسالم و عمر بن علی بن احلسني عليه السالم ف
وكذلك تدل عىل انه كانـت لديـه مكانـة مرموقـة بـني  ,كان حّيا حينها األرشف

عّم اإلمام  األرشفويف هذه احلادثة فان عمر . الشيعة والعلويني يف ذلك الزمان
ان جوابه عىل رسالة أيب سـلمة كجـواب اإلمـام وخمالفـًا الصادق عليه السالم ك

عنبـه، ابن.(»ما أعرف كاتبه فأجيبه« :لعبد اهللا بن احلسن املثنى حيث جاء يف رده
 ).١٢٠ص

قـال يف مدحـه جلـده  األرشفن حفيـد عمـر إكام هو تعبري السيد املرتىض فـ
ىل انه كان حيـا يف وهذا يشري إ )كانت لديه منزلة يف الدولتني األموية والعباسية(

السـّيد املرتضـی، ( .أول جميء الدولـة العباسـية ويؤيـد هـذا التـاريخ املـذكور
 )٦٣ـ٦٤ص
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ويف  ,ذا يف حني أننا وبشكل قطعي نعلم انه بعد عقد واحد من الزمنوكان ه
كان عيل األصغر بـن ؛ زمان ثورة أبناء عبد اهللا بن احلسن بن احلسن عليه السالم

وكـان مـع االمـام الصـادق  ,ية البارزة يف هذه العائلةهو الشخص األرشفعمر 
وهذا يدلل عىل وفاتـه بتـاريٍخ  األرشفومل يطرح حينها اسم عمر  ,عليه السالم

 .  قبل ذلك الوقت
 

  األشرفبناء عمر أ
لديه ثالثة أوالد وهم عـيل  األرشفلقد ورد يف رس السلسلة العلوية أن عمر 

من أمهات خمتلفة وذكر أيضا أن من بـني  وهم قد ولدوا ,األصغر وجعفر وحممد
ويف  , )٥٣البخــاري، ص( .فــان جعفـر مل يكـن لــه عقـب ,الثالثـةأوالد عمـر 

 األرشفكذلك قد ذكـر أن نسـل عمـر  »الشجرة املباركة«و »هتذيب األنساب«
وقـال إن أكثـر عقبـه عـن  ,»االكرب«و حممد » األصغر«يمتد فقط من ولديه عيل 

 )١٣٦؛ الرازي، ص١٨٥ديل، صالعبي. (طريق ابنه عيل
ن إة ألوالده الثالثة عيل األصغر وحممـد وجعفـر فـكر االصييل انه اضافذوي
طقطقـي، ابـن( .لديه ولدان آخـران كـذلك ومهـا موسـى وعـيل األرشفعمر 
ذكر أن زوجة عبد اهللا بن احلسن األفطس هـي  /قاتل الطالبيني«ويف  ,)٢٧٦ص

اخـرى  اويذكر ان لديـه بنتـ ,)٤٦١االصفهاين ص( .زينب بنت موسى بن عمر
حيـث ان ابنهـا حممـد بـن  ,األرشفوهي صفية زوجة القاسم بن عيل بن عمـر 

، ٥٥البخــاري، ص(.والــذی ســنتكلم عنــه الحقــا ,القاسـم صــاحب طالقــان
 ).٤٦٥االصفهاين، ص
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انـه لديـه  األرشفيف خرب له كامل عـن أبنـاء عمـر  »املجدي«ويذكر مؤلف 
وعرشـة أوالد ,١السّيدة، أّم حبيـب، عبـدة، و خدجيـةاملحسنّة،  مخس بنات وهن

منـه وهـم جعفـر  األرشفكلهم انقطع نسلهم إال عيل األصغر فامتد نسل عمر 
االكرب، جعفر األصغر، موسی االكـرب، موسـی األصـغر، إبـراهيم، إسـامعيل، 
احلسن، علی االكرب الذي نقل حديثا عن اإلمام الصادق عليـه السـالم، وعلـی 

 .عن طريقه األرشفاستمر نسل عمر  األصغر الذي
وحممد األكرب الذي كان أبناؤه يعيشون يف املدينة املنورة ومنهم ابنه عمـر بـن 

وكام يتوقع املؤلف أن نسله قد انقطع يف زمـان  ,حممد وهو كان من فضالء زمانه 
 ) ٣٤٤ـ٣٤٥العمري، ص( ٢. تأليف الكتاب يف القرن اخلامس اهلجري

يف عبارة أن آخر شخص من نسل حممد الكبري هو عيل ويذكر االصييل كذلك 
وذلـك يعنـي أن ) ٢٧٦الطقطقی، ص ابن.(»االكرب«بن حممد بن عمر بن حممد 

 .استمرار نسله بقي إىل أواخر القرن الثالث اهلجري القمري
 

  األشرفعلی األصغر بن عمر  ـ٢
ولـذلك سـمي ) ٣٤٥العمـري، ص.(ولـدين باسـم عـيل األرشفإن لعمر 
ــاحــدمه ــاألكرب وأخ ــرازي، ٥٣البخــاري، ص. (ه األصــغر باألصــغروا ب ؛ ال
 )٣٧١عنبه، ص؛ ابن٢٧٧طقطقی، ص؛ ابن١٣٥ص

                                                                                       
ـ نقل الكليني يف كتاب الكايف به سنده عن عبداهللا بن ابراهيم بن حممد اجلعفري رواية ذكـر فيهـا   ١

تسلية خدجية بنت عمر األرشف بسبب وفاة حفيدها ذهب اىل منزهلا،ونقلـت لـه خدجيـة روايـة انه ل
 ).٣٥٨، ص١الكليني، ج: راجع تفصيل الرواية. (عن عمها االمام الباقر عليه السالم

 )  ٣٤٥عمري، ص. (»و حممد االكرب انترش له ذيل باملدينة و اظنّه انقرض«ـ  ٢
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عنبـه، ابـن. (استمر عن طريق ولده عمر األصـغر فقـط األرشفوان عقب 
 )   املصدر نفسه

ــن عمــر  ــة أن عــيل ب ــه  األرشفويســتفاد مــن السلســلة العلوي يطلــق علي
. »بنـو الشـجری« ؤه مشـهورين بــ، وكان ابنا»االصغر«إضافة إىل » الشجری«

اسم لقرية كانت ترشف عىل سهل يبعد سبعة أميـال عـن » ةالشجر«واضاف ان 
 )  ٥٤ـ٥٥البخاري، ص.(املدينة

-؛ ابـن٩١البخاري،املصدر نفسه؛ العقيقی، ص( .وان عليا كانت أّمه أّم ولد
 )٣٧٢عنبه، ص

 عاملـا، كان فإنه ،األرشف رعم بن عيل وأما«: ذكر »املسائل النارصيات«ويف 
واملجدي ذكر كذلك بأنه يعرف  ,)٦٣السّيد املرتضی، ص(.»احلديث روى وقد
 )العمري، املصدر نفسه.(»صاحب احلديث«بـ

ورصح بأنـه نقـل » املحـّدث«قـل انـه لقـب بــنكذلك  »عمدة الطالب«ويف 
 .)عنبه، املصدر نفسهابن.(احلديث عن جعفر بن حممد الصادق عليه السالم

انه مـن أصـحاب االمـام الصـادق  »الرجال«وذكر الشيخ الطويس يف كتاب 
 ) ٢٤٤طويس، صال.(١عليه السالم

 رواية بسـنده فی كتاب الكايف) ق ٣٢٨:ت(بن يعقوب الكليني دونقل حمم 
عن إسحاق بن جعفر عليه السالم والذي فيه عيل بن عمر يسال اإلمام الصادق 

واإلمام يرجعـه إىل ابنـه موسـى الكـاظم عليـه عليه السالم عن اإلمام من بعده 
 )٣٠٨، ص١الكليني، ج(٢ .السالم

                                                                                       
   .»السالم، املدين عليهم طالب أيب بن عيل بن سنياحل بن عيل بن عمر بن عيل«ـ  ١
 جعفـر يعقـوب ابـن عـن عـيل، بـن حممـد عـن مهـران، بن أمحد عن يعقوب، بن حممد روى«ـ  ٢

 :فقال عيل، بن عمر بن عيل يوما فسأله أيب عند كنت :قال جعفر، بن إسحاق حدثني :قال اجلعفري،
Z 
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وبعد ذكره لعيل بن عمر وتذكريه بضـعف سـند  »معجم رجال احلديث«ويف 

مضمون الرواية يتحدث عن تسليم عيل بن عمر إن قال  ,الرواية املذكورة مسبقاً 
، ١٣، جئيواخلــ( .ألوامـر اإلمــام الصـادق عليــه السـالم وانــه شـيعي إمــامي

 )١١٠ص
در اإلماميـة بـن عمـر يف مصـا عن عـيل ةاملنقول ىالروايات االخربني ومن 

حدثنا «: »أمايل الصدوق«والزيدية يمكن اإلشارة إىل احلديث املشهور الوارد يف 
حدثنا عمـي عـيل : ذر حييى بن زيد بن العباس بن الوليد البزاز بالكوفة، قالأبو

حدثنا عبد اهللا بن سامل، عن حسني بن : املنذر، قالبن العباس قال حدثنا عيل بن 
زيد، عن عيل بن عمر بن عيل، عن الصادق جعفر بن حممد، عن أبيـه، عـن عـيل 

: طالب، عن رسول اهللا أنـه قـالبن احلسني، عن احلسني بن عيل، عن عيل بن أيب
الصـدوق، .(»يا فاطمة إن اهللا تبارك وتعاىل ليغضب لغضـبك ويـرىض لرضـاك

 )٢٨٠ص
نفسها منقولة من قبل إمام الزيدية املرشد باهللا الشجري يف باب مـن  والرواية

ولكـن  ,والذي خصصه لفضائل فاطمة سالم اهللا عليها »األمايل االثنينية«كتاب 
وسـنده عـن عـيل بـن عمـر عـن اإلمـام الصـادق عليـه  ,مع بعض االخـتالف

ل السـنة عنـه أيضـًا كام روهتا مصادر أهـ). املرشد باهللا،الباب السادس(.السالم
 ).٣٦٣ص ٥، وابن عاصم، ج١٠٨، ص ١الطرباين، ج(

ى املوجودة يف مصادر الزيدية واملنقولـة عـن عـيل بـن ومن الروايات االخر
امحد بن عيسى بن زيد والذي ينقل فيه حممد بـن منصـور  »أمايل«عمر ما جاء يف 

                                                                                                                                                                                                            
ð 

األصفرين و الغـديرتني و  الثوبني صاحب إىل :لفقا الناس بعدك؟ ويفزع نفزع من إىل فداك جعلت
 تانهو الطالع عليكم من هذا الباب يفتح البابني بيده مجيعـا فـام لبثنـا ان طلعـت علينـا كفـان آخـذ

 .  »بالبابني ففتحهام ثم دخل علينا ابوابراهيم
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 بن عمـر وكـان املرادي عن إبراهيم بن حممد عن محاد بن يعيل انه صىل وراء عيل
: ا السورتني وجيهر هبا وينقل عنه انه قـالتشاهدا عىل انه كان يذكر بسم اهللا يف كل

، ١ابـن عيسـی، ج( .يقـرؤون بسـم اهللا جهـراً  كان أيب وجعفر عليه السالم دائامً 
 )٢٤٤ص

انه سأل  عيل بن عمر عن رأي االمـام  بن يعىل دوفی نقل تارخيي آخر عن محا
د وإبراهيم ابنـي عبـد اهللا بـن احلسـن بـن لسالم حول حممق عليه ادجعفر الصا

 ,عندما دعا أبـو جعفـر املنصـور اإلمـام إىل الربـذة:فأجابه ,احلسن عليه السالم
وبعد اللقاء باملنصور وعندما كـان اإلمـام خارجـا . طلب مني اإلمام أن اصحبه
ملـا  )حممـد وإبـراهيم(ل اهللا أن يرحم ولدي هنـد أاغرورقت عيناه بالدموع وس

 )١٢٢ـ١٢٣اصفهانی، ص(.وذكرمها بخري ومدحهام ,سيؤول إليه أمرمها
ذكر كذلك أبو الفرج األصفهاين يف خرب آخر ينقله يف الفرتة نفسها أن عـيل وي

بن عمر واإلمام الصادق عليه السالم وآخرين من العلويني  احرضوا مجيعا وتـم 
 ) . ٢٣٠ـ٢٣١االصفهاين، ص.(هتديدهم باملوت

 
   األشرفسن الشجري بن علي بن عمر ـ  الح ٣

وقد جاء يف الطبعة التي نرشـت عـن كتـاب . لنارص الكبريلوهو اجلد االول 
احلسن بن علـی «بدل » علی بن احلسن بن عمر«أن اسمه  »رسالسلسلة العلوية«

 )٥٣البخاري، ص. (وهو خطأ جيب أن ينسب للناسخ ,»بن عمر
؛ الـرازی، ٣٤٧العمـری، ص(د ولقد ورد أّن كنية احلسن بن عـيل أبـو حممـ

وقـد ذكـر بأّنـه عـرف ) ٣٧٢عنبـه، ص؛ ابـن٢٧٧طقطقـی، ص؛ ابن١٣٦ص
 )٣٦الرازی، املصدر نفسه؛ املروزی، .  (»الشجري«بـ



 للناصرالکبير  مقاالت المؤتمر الدولي  ٨٤
البخـاری، . (بأّنه من العلـامء والشـعراء »رسالسلسلة العلوية«وقد وصفه يف 

 بن احلسن وأما«: »املسائل النارصيات«وقد كتب حوله يف كتاب  ,)املصدر نفسه
 )٦٣السيد املرتضی، ص. (»الرئاسة مشهور مقدما سيدا كان فإنه عيل

كذلك أّنه مثل أبيه يعّد مـن رواة  »الرجال«وقد ذكر الشيخ الطويس يف كتاب 
الطوســی، ( ١.احلــديث عــن اإلمــام الصــادق جعفــر بــن حممــد عليــه الســالم

 )٣٤٧العمری، ص. (واملجدي كذلك ذكر اّنه كان حمّدثا ,)١٧٩ص
وكام انه بقيت ذريته فكـذلك  ,وقد كان للحسن الشجري العديد من األخوة

العقيقـی، املصـدر . (قد بقيت ذرية اثنني من أخوته احدمها القاسم واآلخر عمر
 )  نفسه

أخا آخر للحسن ممّن بقيت ذريتـه إضـافة إىل  »هتذيب األنساب«و قد ذكر يف 
عـيل امحـد  اواعتـرب أن أبـ) ١٨٥العبيـدلی، ص. (القاسم وعمر واسـمه حممـد

: ت(هـذا يف حـني أن ابـن طباطبـا  ,)١٨٨العبيـدلی، ص. (الشجري من أبنائه
املصـدر . (يّرصح يف حاشيته بأن حممد بن عيل بن عمر لـيس لـه ذريـة) هـ ٤٤٩

حممد بن ُعمر بن علی بن ُعمر «من ذرية » بنو الشجری«وان ) ١٨٥ـ١٨٦نفسه، 
املصــدر، . (»األرشفعلــی بــن ُعمــر  حممــد بــن«ولــيس مــن ذريــة » األرشف

 )١٨٨ص
وان عبد اهللا وموسى من أخوة احلسن كـذلك ولكـن نسـلهام انقطـع ولـيس 

وقد ذكر املجدي يف خـرب مفصـل انـه إضـافة  ,)٥٣البخاری، ص. (لدهيام ذرية
للقاسم وعمر وحممد وعبد اهللا وموسى فان هناك ثالثة أخـوة آخـرين للحسـن 

 ) ٣٤٥العمری، ص. (حلسني وزيد وجعفرا: الشجري مقطوعي النسل وهم
                                                                                       

اشـمي احلسن بن عيل بن عمر بن عيل بن احلسني بـن عـيل بـن أيب طالـب علـيهم السـالم، اهل« ـ  ١
 )١٦٦الطوسی، . (»املدين
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 ,إن موسى بن عيل كانت والدتـه أم ولـد: وقد نقل أبو احلسن االشناين فقال
وحيكـي هـذا اخلـرب عـن ) املصـدر نفسـه ,العمـري.( وقد خرج يف ديار املغرب

وان مل تكن هنـاك . الكبريالنارص  التاريخ اجلهادي والنضايل هلذا الفرع من عائلة
أو يف أي ظروف كانت يف املغرب  ,ه الثورة يف أي زمان حدثتمعلومات عن هذ

وهل كانت متزامنة مـع ثـورة اإلدريسـيني احلسـنيني  ,وما  كان مصريها ,العريب
أم  ,يف املغرب األقىص) هـ ١٧٢ــ  ١٧٨(بقيادة إدريس بن عبد اهللا احلسني املثنى 

املصـادر  كانت قبل ذلك؟ ولكنه مـن املؤكـد انـه لـيس هنـاك أخبـار كثـرية يف
التارخيية عن هذه الثورة ونتائجها  والتي يمكن من خالهلا معرفة فشل وإخفـاق 

 .هذه الثورة
 ــ هّن اوذكر املجدي كذلك ست أخوات للحسن الشجري والتي كان ألحـد

وكـان اسـمها » كانت أوجه األخوات و هلا خطـر و قـدر« ــ من بني بقية أخواته 
مد بن عمر بـن عـيل عليـه السـالم وقـد وكانت علّية زوجة عمر بن حم. »علّيه«

 )٣٤٥العمری، ص. (أنجبت أوالًدا
وكام أشري سابقا فاّن من أخوة احلسن الشجري كـان لعمـر والقاسـم موقـع 

 . خاص وذرية كثرية
أن عمـر كـان معروفـا  »عمـدة الطالـب«وقد ذكـر املجـدی و االصـيلی و 

   ؛٢٧٧؛ ابـن طقطقـی، ص٣٤٦العمـری، ص. (كأخيـه احلسـن» الشـجری«بـ
نـه كـان أ يف حـني أن الشـجرة املباركـة و الفخـری ذكـرا  ,)٣٧٢ص  عنبه،ابن

ـــ ــا ب ــط«معروف ــر األوس ــرازی، ص(» عم ــروزی،  ص١٣٦ال وان  ,)٣٦؛ امل
عمـر «هو املصدر الوحيد الذي ذكر انـه كـان معروفـا بــ »رسالسلسلة العلوية«

 )  ٥٤البخاری، ص. (»الثانی
؛ ٩١العقيقـی، ص. (لدتـه أم ولـدوان عمر الشجري كجده وأبيه كانـت وا

 )٣٤٦، العمری، ص٥٣البخاری ص
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وان عمر الشجري له ذرية مشهورة والذين يعرفون أحيانـا باصـطالح اعـم 

البخاری، املصدر . (»بنو الشجری«وهو  األرشفيشمل مجيع أبناء عيل بن عمر 
ومن بني املعروفني منهم هو أبو علی امحد بن علـی بـن حممـد بـن ُعمـر  ,)نفسه

الشجری الذي هاجر من بغداد إىل قم وقد كان نقيب السادات يف قم وقد عرف 
عنبـه، ؛ ابـن١٨٩العبيـدلی، ص. (»صـاحب اخلـال«ابنه أبـو جعفـر حممـد بــ

 ) ٣٧٣ص
العمـری، . (وقد ذكـر املجـدي كـذلك العديـد مـن هـذه العائلـة يف بغـداد

 )٣٤٦ص
كانـت والدتـه وقد  ,خوة احلسن الشجريأولكن يمكن اعتبار القاسم اشهر 

وكنيته أبو عيل وقد كان شاعرا وكان يعيش يف بغداد ) ٩١العقيقی، ص. (أم ولد
) هـ ١٧٠ــ ١٩٣(وقد كان القاسم بن عيل يف زمان هارون الرشيد . بصورة خمفية

وقد جلب مـن احلجـاز إىل العـراق  وأودع السـجن حيـث هـرب بعـدها مـن 
 »مقاتـل الطـالبيني« وان خرب) ٣٧٢عنبه، ص؛ ابن٣٤٦العمری، ص. (السجن

ويف هذا اخلرب أشري إىل . جزئية كثرية عن هذه احلادثة  وحيوي أموراً  أكثر تفصيالً 
مع القاسم بن عـيل وكيـف خطـط ) هـ ٢٤٧: ت(اتفاق امحد بن عيسی بن زيد 
 )٤٩٢ـ٤٩٤االصفهانی، ص. (الزيدية لتخليصهام من السجن

بن عـيل مـع حفيـد زيـد ومع االلتفات إىل اتفاق القاسم  ,وعىل أساس ذلك
وكذلك مع  ــ وقد كان  من احد قادة الزيدية يف العراق واحلجاز  ـامحد بن عيسى 

فانـه يمكـن معرفـة االجتـاه الـديني واملـذهبي  ,سعي الزيدية لتخليص االثنـني
وباخلصوص إذا علمنا بأنه والد احد قادة وأئمـة الزيديـة املعـروفني يف  ,للقاسم

 .ري واسمه حممد كذلكأوائل القرن الثالث اهلج
ن مالبسـه كانـت مـن إّن حممد بن القاسم بن عيل كانت كنيته ابو جعفـر وأل

عنبـه، ؛ ابـن٤٦٥االصـفهانی، ص. (»الصـويف«الصوف لذلك كـان يـدعى بــ
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  »مقاتـل الطـالبيني«و  »ّرس السلسـلة العلويـة«واعتامدا عىل ترصيح  ,)٣٧٢ص
. األرشفية بنت موسى بن عمر فان أّم أيب جعفر حممد الصويف كانت تدعى صف

وهذا يعني أن القاسـم بـن عـيل ) ، االصفهانی، املصدر نفسه٥٥البخاری، ص(
 .قد تزوج بابنة عمه وولد هلام حممد

وقد اعترب حممد الصويف هو الوحيد الذي استمرت من نسله ذرية القاسم بن 
وهـو ) هعنبـه، املصـدر نفسـابـن. (ولكنه يف األخري قد انقطع نسله كذلك ,عيل

نفس الشخصية املشهورة التي كانت معروفة يف زمان اخلليفة املعتصـم العبـايس 
 .والذي ثار يف طالقان يف خراسان وقد كان الزيدية يعتربونه من أئمتهم

 أساس ذلك ومع االلتفات إىل اتفاق القاسم بن عـيل مـع حفيـد زيـد، وعىل
وسـعي  ,لعراق واحلجـازامحد بن عيسى حيث األخري كان احد قادة الزيدية يف ا

كل ذلك يمكن أن يكون شـاهدا عـىل  ,الزيدية إلنقاذمها وختليصهام من السجن
وخصوصا أننا نعلم أنه والد أحـد قـادة وأئمـة  ,االجتاه املذهبي والديني للقاسم

 .الزيدية يف أوائل القرن الثالث اهلجري وكان اسمه حممد
فانه كان  ,حيث كان يلبس ,فرإن حممد بن القاسم بن عيل كانت كنيته أبو جع

 )٣٧٢عنبه، ص؛ ابن٤٦٥االصفهاين، ص.(»الصويف«يدعى بـ
 یفان والـدة أبـ ,»مقاتل الطالبيني«و »ّرس السلسلة العلوية«وطبقا ملا ذكر يف 

البخاري، . (األرشفجعفر حممد الصويف كان اسمها صفية بنت موسى بن عمر 
 ).، االصفهانی، املصدر نفسه٥٥ص

 .    أن القاسم بن عيل قد تزوج ابنة عمه وولد هلام حممدوهذا يعني 
ولكنـه  ,د الصويف هو الوحيد الذي استمر منه عقب القاسم بـن عـيلان حمم

 ).عنبه، املصدر نفسهابن( .بعد ذلك قد انقطع نسله
وهو الشخص املشهور الذي ثار يف طالقان خراسان يف زمان خالفة املعتصم 

 . ونه من أئمتهموالزيدية يعترب ,العبايس
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صاحب «إمام الزيدية أبو جعفر محمد الصوفي بن قاسم بن علي بن عمر 

  »طالقان
يف زمـان خالفـة املعتصـم  األرشفلقد ثار حممد بن القاسم بن عيل بن عمر 

ــايس ــ٢٢٧( العب ــ) هـــ ٢١٨ـ مشــهورا  د كــانيف منطقــة طالقــان خراســان وق
احـد القـادة البـارزين ويعـّد  ,)١٨٦ي، صازاحلسنی الر(» صاحب طالقان«بـ

، املـروزي ؛٦١، ص٤املسـعودي، ج( .عند الزيدية يف القـرن الثالـث اهلجـري
 )٣٧٢عنبه، ص؛ ابن٣٦ص

إمام الزيدية يف ) هـ ٦١٤: ت(ويرصح كذلك املنصور باهللا عبد اهللا بن احلمزة
، ١املنصـور بـاهللا، ج. (اليمن يف كتاب الشايف انه كـان إمـام الزيديـة اجلاروديـة

 )٢٧٦ص
وهو إمام آخر من أئمـة )هـ ٨٤٠: ت(وينقل كذلك امحد بن حييى بن مرتىض

انه كـان )  هـ ٤٩٤: ت(الزيدية يف اليمن يف اجلواهر والدرر عن احلاكم اجلشمي
املرتضـی،  ابـن. (لكـن الصـحيح انـه مـن أئمـة الزيديـة: من الدعاة، واضاف

 )  ٢٢٨ص
دة الزيديـة اجلاروديـة ويف أن حممد بن القاسم كان عىل عقي وكام ارشنا سابقاً 

وهو يف البداية بدأ عملـه  الوقت نفسه كان يعّد املعتزلة من أهل العدل والتوحيد
يف )هــ ٢٥٠: ت(مع مجاعة من زيدية الكوفة مثل عّباد بـن يعقـوب الرواجنـي 

اهـل  إجتاهوالتي مل تالئم  ـولكن بسبب اعتقاداته االعتزالية ,الشام و منطقة الرقة
ومل يبـق  ,فان اغلب الزيدية من الكوفة قد تركـوه وحيـداً  ـلكوفينياحلديث من ا

وقاموا بالتبليغ له يف مرو حتـى  ,معه إال عرشة أشخاص ذهبوا معه إىل خراسان
 .التحق به أربعون ألف شخص

اضـطر الن  ,ونتيجة لسوء ترصف بعض أتباعه مع النـاس ,ولكن وبعد مدة
كتـه يف طالقـان خراسـان وخـاض وأخريا ظهرت حر ,يرتك مرو قاصدا طالقان
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ولكنـه القـي » نسـاء«وبعد مدة التجأ إىل منطقـة  ,حروبا ضد جيوش العباسيني
ومن ثم نقل إىل بغداد  ــ عاصمة الطاهريني ـونقل إىل نيشابور ,القبض عليه أخرياً 

ولكنه فّر من السـجن بعـد . هـ وسجن هناك٢١٩عن طريق الري يف نريوز سنة 
 ).٤٦٥ـ٤٧١اصفهانی، ص. (بعد ذلك وظل مصريه جمهوال ,مدة

 ,ويف رواية عن ولده عيل ذكر انه بعـد فـراره مـن السـجن ذهـب إىل واسـط
عـيل بـن )الكبريالنارص  والد(وذهب باجتاه دجلة والتجأ إىل بيت والدة ابن عمه 

. ال تقـوى عـىل النهـوض هوالتي كانـت امـرأة عجـوز ,احلسن بن عيل بن عمر
 )٤٧٢اصفهاين، ص(

كانت مـن أحفـاد حممـد احلنفيـة )الكبريالنارص  جدة( ملرأة العلويةوان هذه ا
 )١٣٦ي، صا؛ الر٩٢العقيقي، ص). (أم عيل(ومعروفة بـ» عّليه«واسمها
ذكر أن مدة ثورة حممـد وقيادتـه هلـا يف طالقـان كانـت  »عمدة الطالب«ويف 

ن، وبعد مدة فـر مـن السـج ,وأشار إىل أن املعتصم ألقاه يف السجن ,أربعة أشهر
، وكـان )باب الشامسـية(وألقى املعتصم القبض عليه مرة أخرى، وقام بشنقه يف 

وقـد كـان مـن أئمـة وعلـامء وزهـاد . عمر حممد حني وفاته ثالًثا ومخسني سـنة
 ) عنبة، املصدر نفسهابن. (الزيدية

ذت جماًال واسًعا يف املصادر التارخيّية بالنسـبة ملحّمـد اّلتي أخ ةومن األمور املهمّ 
ن القاسم أّن جمموعًة كبريًة من الزيدّية التابعة له كـانوا يعتقـدون أّنـه املهـدّي، ب

 :بإمامته] اعتقادهم[باإلضافة إىل 
مـروج «واّلـذي كتـب كتابـه  ـ)  ٣٤٦: ت(ذكر عيل بن احلسني املسعودّي و 

أّن مجاعـًة كثـريًة ) هـ ٣٤٦: ت(عّيل بن احلسني  ـللهجرة  ٣٣٢يف سنة  »الذهب
يف خراسـان كـانوا  ى كثـريةردّية يف الكوفة وجبال طربستان والديلم وقمن الزي

كـام كانـت تعتقـد  ,يعتقدون بحياة حمّمد بن القاسم، وأّنه هـو املهـدّي املوعـود
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وما اعتقدتـه الواقفـة يف اإلمـام موسـى بـن  ,الكيسانّية ٰذلك يف حمّمد بن احلنفّية

 )٦١، ص ٤املسعودّي، ج ( .×جعفر 
عـن  »احلور العـني«يف كتابه ) هـ ٥٧٣: ت(احلمريّي  دٍ سعي ونقل نشوان بن
ك من الفرقة اجلارودّية من يعتقد بحياة أّن هنا)هـ ٣٠٠: ت(أيب القاسم البلخّي 

احلمـريي، (. شخص يدعى حممـد بـن القاسـم ويعتربونـه هـو املهـدي املنتظـر
 )١٥٦ص
نسب ) هـ ق٦١٤:ت(ذلك فان إمام الزيدية املنصور باهللا عبد اهللا بن احلمزة وك

وذلك  ,إىل مجاعة من الزيدية أهنم كانوا يعتقدون بان حممد بن القاسم هو املهدي
 )٢٧٦، ص  ١املنصور باهللا، ج(  .مشابه ملا تقوله اإلمامية

إن قومـا يـدعون  ":ذلك يكتب عن الفرقة الزيدية قائالالعوام ك ةوفی تبرص
احلسني (."و صاحب طالقانبان حممد بن القاسم بن عيل بن عمر هو املهدي وه

 ).١٨٦الرازي، ص
ظر أن امحد بن عيسى يف االمايل أشار إىل بعض آراء حممد بـن ومن امللفت للن

 ١.ومنها حول صحة السجود عىل ما تصح الصالة عليـه ,القاسم الفقهية كذلك
وهذه الفتوى خمتلفـة وبشـكل واضـح مـن اجتـاه  ,)٤٠٦، ص١ابن عيسی، ج(

 .ص ما يصح السجود عليهاالمامية بخصوالشيعة 
أبو املنذر النّسابة أن االبن اآلخر للقاسم بن عيل هو جعفر وكنيتـه أبـو وذكر 
وأمـه أّم فـروة بنـت جعفـر بـن حممـد بـن . »الصـوفی«معروف بـهوعبد اهللا و

وانـه كـذلك سـجن  يف زمـان خالفـة  ,إسامعيل بن جعفر الصادق عليه السالم
                                                                                       

 .»ما جاز لك ان تصّلی فيه، جاز لك ان تصّيل عليه«ـ  ١
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العمـري، . (وقد هرب مـن السـجن)یهجري قمر ٢٥٢ـ٢٥٥(املعتز العبايس 
 )٣٤٦ص
 
  )علي الشاعر العسكري(الكبيرالناصر  والد

 .»الشـاعر«بــ وكـان معروفـاً )٦٣السـّيد املرتضـی، ص( كنيته أبـو احلسـن
وحيكى عن انه كانت لديه قرحيـة وذوق  )١٣٦؛ العمري، ص٣٦املروزي، ص(

» مقعـده ابـن«ويقـال لـه . »العسـكری«ولقبه اآلخر املعروف بـه هـو . شعري
 ).٢٨٨و ص ٢٧٧طقطقی، ص ؛ ابن٣٤٨العمري، ص. (كذلك

ويف خرب املجدي ذكر أن عمر بن فرج انه جلبه من املدينـة إىل العـراق وتـويف 
ومـن خـالل هـذا )٣٤٨العمـري، ص.(هناك عن عمر يناهز سبع وسبعني سنة
والظاهر أن ذلك كـان لوضـعه  املراقبـة يف  ,اخلرب نعرف سبب تلقيبه بالعسكري

 .عسكر سامراءم
وهذا ) ٢٧٨، ابن طقطقی، ص ٣٤٨العمري، ص (. »حممديه«ه فهي مّ أما أو

ألهنـا أم عـيل .يعني اتصال نسبه بمحمد بن احلنفية بن اإلمام عيل عليـه السـالم
. علّيه بنت حممد بن عون بن حممد احلنفية بن  عيل بـن أيب طالـب عليـه السـالم

ــ( ــر٩٢، صيالعقيق ــروزي،١٣٦ي، صاز؛ ال وجــاء يف املصــدر : ٣٦ص ؛ امل
 !)عون بن علی، بدل عون بن حممد بن علی: األخري خطأ

فإنـه كـان ) احلسـن: الصحيح(فأما أبواحلسن عيل بن احلسني «وذكر كذلك 
وذكـر انـه روى احلـديث عـن اإلمـام )   ٦٣السّيد املرتضی، ص.(»عاملا فاضال
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، الطـويس( ١.سالمالتاسع اإلمام اجلواد حممد بن علی بن موسی الرضا عليهم ال

 )٣٧٦ص
در احلديث عند اإلمامية نشاهد هناك روايات متعددة عن عيل بـن وفی مصا
علی بن ة الشيعة اشهر رواولكن بسبب كونه يف طبقة واحدة مع  ,احلسن بن عيل

أّهيـام وقـع يف سـند الروايـات حيتـاج إىل أن فان معرفـة  ,حسن بن علی الفضال
 )٣٥٧ـ٣٦٦، ص١٢ی، جئاخلو: الع اكثر راجعطلال( حتقيق كثري 

در حديث الزيدية كذلك فقد نقلت روايات متعـددة ومنهـا روايـة وفی مصا
عن أخيه احلسني عن عيل بن جعفر عـن  »كتاب البساط«الكبري يف النارص  نقلها

 ).٧٢، صالنارص للحق( ٢ .موسى بن جعفر عن جعفر بن حممد عليهم السالم
بالسند النارص  رواية عن »رشح التجريد« ونقل املؤيد باهللا اهلاروين كذلك يف

اهلـاروين، كتـاب ( ٣.نفسه عن اإلمام جعفـر بـن حممـد الصـادق عليـه السـالم
 ).البيوع

يف تيسـري املطالـب ) هـ ق٤٢٤:ت(ونقل أبو طالب حييى بن احلسني اهلاروين
ثالث روايات عن أيب احلسني عيل بن حممد بن امحد بن إسامعيل البحـري وهـو 

                                                                                       
بن علی بن عمر بن علی بن احلسني بن عيل بـن أيب طالـب ) احلسن: صحيح(علی بن احلسني «ـ  ١

 .»عليه السالم والد النارص احلسن بن علی رضی اهللا عنه
حدثنا عيل بـن احلسـن يعنيـان أيب : ور املرادي قاالوحدثني أخي احلسني بن عيل وحممد بن منصـ  ٢

قـال رسـول : عليه السالم، عن عيل بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عن أبيه جعفر بن حممد قال
من أسبغ وضوءه وأحسن صالته وآتى زكاة ماله وخزن لسانه وكـف غضـبه وأدى النصـيحة «: اهللا

 .»ب اجلنة مفتحة لهألهل بيت نبيه فقد استكمل حقائق اإليامن وأبوا
عن أبيه عيل بـن , عن أخيه احلسني, بلغنا باإلسناد املوثوق به إىل النارص احلسن بن عيل بن احلسنـ   ٣

الوقوف عند « : عن أبيه حممد عليهم السالم مجيعًا يرفعه قال, عن أبيه جعفر, عن عيل بن جعفر, احلسن
 .»الشبهة خري من االقتحام يف اهللكة
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. الكبري وهو بدوره ينقـل عـن أبيـهالنارص  یل عن احلسني بن عيل اخبدوره ينق
 )٤٧١و ص ٤٠٠و ص ٣٠٢اهلاروين ابوطالب، ص(

فان الرواة اآلخرين  ,إضافة إىل الروايات التي نقلها هنا بالواسطة ابنه احلسني
، املصدر نفسـه؛ النارص للحق(حممد بن منصور املرادي  :عن عيل العسكري هم

 وابنـه ,)٧٢٣، ص٢؛ ابـن عييسـ، ج١٠٣و ص ١٠٢يد بـاهللا، صؤاهلاروين امل
القاسمی، حـرف العـني مـن القسـم . (الكبري و امحد بن حممد بن جعفرالنارص 
 ).الثانی

علی بـن جعفـر : وأما مشايخ عيل العسكري والذين نقل عنهم احلديث فهم
سـی، ؛ ابن عي١٠٣نارص احلق، املصدر نفسه؛ اهلاروين املؤيد باهللا، ص(الصادق 

 ٣٠٢اهلاروين أبو طالـب، ص(، أبو ضمرة انس بن عياض الليثي )ر نفسهداملص
اهلــاروين املؤيــد بــاهللا، (، إبــراهيم بــن رجــاء الشــيباين )٤٧١و ص ٤٠٠و ص
 )القاسمي، املصدر نفسه(والده احلسن بن علی و أبو هاشم املحمدی )١٠٢ص

التي نقلها  ريةه االبيات الشعذالشاعر هی ه عيل ينسب اىل ذيومن الشعر ال
 :»اعيان الشيعة«يف 

خري الربية رائـح أو غـادي قـوم هـدى اهللا العبـاد  إن الكرام بني النبي حممد
سـلبوا السـيوف  واملؤثرون الضيف باألزواد كانوا إذا هنل القنا بـأكفهم بجدهم

صربوا عىل الريب الفظيع العـادي  أعايل األغامد وهلم بجنب الطف أكرم موقف
 كانت مناياهم عىل ميعاد عني كأنامحول احلسني مرصَّ 

 )١٧٨، ص٨أعيان الشيعة، ج( 
القاسـمي، املصـدر ). (هــ ق٢٥٠(إن تاريخ وفاة عيل العسـكري يقـدر يف 

فيمكن تقدير تاريخ والدته انه كـان  ,وبام أّن عمره كان سبعا وسبعني سنة) نفسه
 .  يف العقد السابع من القرن الثاين اهلجري
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  الكبيرالناصر  مامأعمام وأبناء أع

احدمها أبو جعفر حممد وهـو مثـل  ,احلسن العسكري كان لديه أخوان اإن أب
واآلخـر أبـو القاسـم جعفـر ومعـروف  ,»الشـجری«والده احلسن معروف بــ

ويف بعض املصادر ذكروا أن أّم هذين . الكبريالنارص  ومها من أعامم» الديباجة«بـ
-ن عون بن حممد حنفيه بـن علـی بـن أيبعلی علّيه بنت حممد ب األخوين هي أمّ 

ــب ــی، ص. (طال ــ٩٢العقيق ــروزي، ص١٣٦ي، صازر؛ ال ــه  ,)٣٦؛ امل وعلي
 .فكالمها يعتربان شقيقي عيل العسكري

هذا يف حني أن املجدي يذكر أن أّم حممد الشجري اسمها رقية بنت عيسى بن 
ي يف وهو الشخص الذي قام بالثورة يف زمن حكومة احلسن بن زيد العلـو ,زيد

   :ت( ولكنه تم اعتقالـه مـن قبـل حممـد بـن الطـاهر,)هـ ٢٥٠ــ ٢٧٠(طربستان
وهـذا )  ٣٤٧العمـري، ص. (وسجن يف نيشابور وتـويف يف السـجن  )هـ ٢٥٨

اخلرب قد خلط بشكل واضح بني حممد بن احلسن وابن أخيه حممد بن جعفـر بـن 
وهـو . شـهيدحممد بن جعفررقية بنت عيسى بـن زيـد الأّم ألنه ذكر أن  ,احلسن

 . وسنشري إىل ثورته الحقاً . الذي ثار مع احلسن بن زيد العلوي
أن حممد الشجري لديه ولدان مها امحـد  »هتذيب األنساب«وذكر العبيديل يف 

 )١٨٧العبيديل، ص.(»األخرس«و حممد املعروف بـ» االعرايب«واملعروف بـ
 ,يب واسمه حممـدويف خرب املجدي قد متت اإلشارة كذلك إىل ابن امحد االعرا

وقد نقل املؤلف عن أبيه انه قال إن حممد بن امحـد االعـرايب  قـد رضبـت عنقـه 
يف ) ق ٢٥٢ـ٢٦٥(َبل عبد العزيز بن دلف وقطع رأسه يف أطراف مدينة قم من قِ 

الوقت نفسـه ويف خـرب آخـر  ويف ,)ق ٢٥٦ ـ ٢٧٩(خالفة املعتمد العبايس زمن
ويف سـاحة )  ق ٢٤٧ــ  ٢٥٢(عني العبـايس املسـت منزيف متت أشار إىل أن وفاته 

؛ وكـذلك يمكـن أن ٣٤٧العمري، ص. (ولكنه ّرصح بأن األول اصح ,احلرب
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االصـيلی، «عن هذه الشخصية وقتله من قبل عبـد العزيـز مشوشاً  تشاهد خرباً 
 ) ٢٧٧ص

هـو  ,وحيتمل ان القول بأن حممد بن أمحد االعرايب هو الثائر يف زمن املسـتعني
ط بينه وبني عمه حممد بن جعفر بن عيل والذي سنشري اىل ثورتـه نايشء عن اخلل

 .املستعني العبايس منزوحركته يف 
ومـا يؤيـد . ولذلك فإن االحتامل االول يمكن تقويته من خالل خرب املجدي

هذا االحتامل ان املنصور باهللا امام الزيدية يف القرن السابع اهلجري ذكـر كـذلك 
الذي قتل يف زمان خالفة املعتمد ومن قبـل عبـد ان حممد بن امحد هو الشخص 

املنصـور . (وتقع يف وسط الطريق بني قم وسـاوه» آبه«العزيز بن دلف ويف قرية 
 )٢٩٧، ص١باهللا، ج

ــدي  ــة الزي ــان العالم ــذلك ف ــارص و وك ــدي املع ــدين املؤي ــد جمــد ال الفقي
تكلم عن شخصية حممد بـن  »كتاب التحف يف رشح الزلف«يف ) هـ١٤٢٨:ت(

املؤيــدي، .(»إمــام«توضــيحات وقـال عنــه انــه  ةيــأد االعــرايب ومــن دون امحـ
 .ويعني انه يؤيد حركته وثورته وانه يعترب من ائمة الزيدية ,)٢١٦ص

أن حممد بن امحد االعرايب لديه ولـد اسـمه أبـو  الی وان املجدي أشار كذلك
بـن احلسـن حممـد  یوما نقل عن أستاذه أبـ ,»الطربی«احلسني امحد ومعروف بـ

 )املصدر نفسه.(يف بغداد» هنر عيسی«حممد أن امحد الطربي قتل كذلك يف منطقة 
 

  م أبو الحسن احمديدية، المستظهر باهللا مانکديإمام  الز
واستمرارا هلذه السلسلة يذكر يف عمدة الطالب من أحفاد امحد الطـربي بـن 

  ). يمانكـديم بـن حممـد بـن امحـد الطـرب(حممد بن امحـد االعـرايب مـن اسـمه 
وأشار الفخري كذلك إىل شخصيٍة من هـذا النسـب وهـو ) ٣٧٣عنبه، صابن(
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جعفر حممد وّرصح انـه قـد ثـار يف  املستظهر باهللا أبو احلسن امحد بن عامل بن أيب

 ).٣٧املروزي، ص. (وعقبه موجود يف الديلم وقزوين ,الديلم
يهـا وعـىل فـرض أن الشخصـية املشـار إل ,ومع مالحظة اخلربين األخريين 

 :واحدة فنسبه يكون كالتايل 
 ـ٣جعفر حممد بن  یأب ـ٢املستظهر باهللا مانكديم أبو احلسن امحد العامل بن  ـ١ 
حممـد  ــ ٦امحد االعرابی بـن  ـ٥حممد املقتول بن  ـ٤احلسني امحد الطربی بن  یأب

 . األرشفعمر  ـ٩علی األصغر بن  ـ٨حسن الشجری بن  ـ٧الشجری بن 
يمكن مطابقتها مع شخصية معروفة من السادة العلـويني ان هذه املواصفات 

والـذي  ,ايران ويف النصف االول من القرن اخلـامس اهلجـري شاميلالزيدية يف 
 ,تكلمت عنه العديد من املصادر التارخيية بأنه خليفة إمام الزيدية يف هذه املنطقـة

وهـو  ).ق ٤١١ :ت(احلسني املؤيد باهللا امحد بن احلسني اهلاروين ی ويدعى بـ أب
يف الناحيـة اجلنوبيـة ( » لنجـا«الشخص الذي صّىل عىل اإلمام املذكور يف منطقة

ولديه تعليقات عىل كتاب القايض  ).ملدينة عباس آباد يف حمافظة مازندران احلالية
وهـو »رشح االصـول اخلمسـة«واسـمه) هـ  ٤١٥:ت(عبد اجلبار االسد ابادي 

ا الكتاب يعترب من أشهر الكتب  واملصـادر وان هذ ١.مطبوع ويف متناول االيدي
وان . التي تتكلم عن آراء املعتزلة والزيديـة يف أوائـل القـرن اخلـامس اهلجـري

وتصفه بأنـه إمـام  ,العديد من املصادر الزيدية تذكر بعض االختالفات يف نسبه 
املرتضـی،  ؛ ابـن٣٢٩املنصـور بـاهللا، ص. (الزيدية يف منطقـة الـديلم يف زمانـه

 )٢١٦؛ املؤيدی، ص٢٨ـ٢٩؛ اجلنداری، ص٧٠١، ص٢فند، ج؛ ابن ٢٢٩ص
                                                                                       

 .٩٣سوی نجاد، مو: ـ راجع ١
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 ٤٩٧:ت( إمام الزيدية املرشد باهللا حييى بن حسني اجلرجاين الشجري هوذكر
كتبه يف رشح احوال املؤيـد بـاهللا وبعنـوان سـرية  رسالةيف اخر سطر من ) هـ ق

املسـتظهر بـاهللا انـه هـو فيـه د باهللا امحد بن احلسني اهلاروين واعتـربه ؤياإلمام امل
 :، حيث قالمانكديم االعرايب القزويني

اهللا روحه تويف يوم عرفة سنة إحدى عرشة وأربعامئة، و  ن املؤيد باهللا قدسإ« 
 عليه السيد مانكديم االعرايب القزويني اخلـارج بعـده دفن يوم األضحى و صّىل 
 .»بلنجا امللقب باملستظهر باهللا

) هــ ق ٦٥٢:ت(اليمن محيد بن امحد املحيل ويذكر املؤرخ والعامل الزيدي يف
وذلك أثناء  ,نسبه بشكل كامل ولكن مع بعض االختالف »احلدائق الوردية«يف 

 )١٣٠، ص٢املحلی، ج. (ذكره ألصحاب وطالب املؤيد باهللا اهلاروين
 

  الكبيرالناصر  ابو القاسم جعفر الديباجة عم
املروزي، .(جعفر الديباجة ذكر عّم آخر لنارص الكبري واسمه أبو القاسمد وق
وخالفا لبقية األخبار فانه ذكر هنا أّن أّمـه وأّم أخوتـه عـيل العسـكري ) ٣٦ص

وهـي أّم عـيل علّيـة بنـت حممـد بـن عـون بـن حممـد  ,وحممد الشجري واحدة
 )٣٦؛ املروزي، ص١٣٦، صالرازي؛ ٩٢العقيقي، ص(,احلنفية

نسل حممـد ذي الـنفس  وذكر املجدي أّن أّم جعفر الديباجة حممدية وهي من
ذي الـنفس الزكيـة هـو الزكية بن عبد اهللا بن احلسن وذكر أن الطاهر بـن حممـد 

 )٣٤٧، صرازيال! (خاله
). ق ٢١٨ ــ  ١٩٨(» وّلی امارة املدنية ايام املـامون« ذكر أن جعفر الديباجة و

 ).١٣٦؛ العمري، ص١٨٨العبيديل، ص(
العمـري، (.لصـدقات فقـط اعيلهذا يف حني أن املجدي ذكر انه كان متوليا 

أخت امحد بـن عيسـى  ,وذكر ان زوجته هي رقية حفيدة زيد الشهيد ,)٣٤٧ص
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والذي هو احد أئمة الزيدية يف النصف األول من القـرن . )ق ٢٤٧: ت(بن زيد

 )٤٩٠، صاالصفهاين( .الثالث اهلجري
 )١٨٨العبيديل، ص( .ديباجة ولدان ومها أبو جعفر حممد وعيلوجلعفر ال

كـره حممـد بـن ذجعفر حممد بن جعفر بن احلسن الشجری هو  الذي  اابوان 
فـی ذكـر )  كتـاريخ االمـم و امللـو( فـی كتـاب) هــ ٣١٠: ت(جرير الطربی 
وبسـبب  ,زيد بعـد فـتح الـريكان ممثل احلسن بن  .ةللهجر ٢٥٠ ةحوادث سن
موقفه ضعيفا يف احلرب التي وقعـت خـارج الـري ضـد س صار النا عدم ريض
وقد اهنزم يف احلرب  ,)هـ ٢٥٩:ت(ميكال قائد جيش حممد بن الطاهر  حممد بن
 ) ٤٣٢ـ٤٣٣، ص٧الطربی، ج(  .وتم أرسه

ذي قـام بـالثورة يف اعتربه هو ال) هـ ٣٤٦: ت(وعلی بن احلسني املسعودی 
ويف الوقت  الـذي ثـار فيـه احلسـن بـن زيـد يف  , ةللهجر ٢٥٠مدينة الري سنة 

 .احلسن بن زيد  االعرتاف بامامةحيث دعا الناس إىل ,طربستان
علـی (كذلك اعترب أن حممد بن جعفر بن احلسن بـن  »طالبينيمقاتل ال«وفی 

لقـي القـبض عليـه وقد اُ  ,زيدعمر هو الذي ثار فی الری لنرصة احلسن بن ) بن
مقاتل «ويف . وبقي إىل آخر عمره يف نيشابور ,وسجن من قبل عبد اهللا بن الطاهر

أّن أّم  حممد بن جعفر هي رقية بنت عيسى بن زيد بن عـيل بـن ّرصح  »الطالبيني
 )٤٩٠االصفهانی، ص( .احلسني عليه السالم

ديـدة يف مدينـة الـري و أخـريًا أرسوه وان العباسيني قـاتلوه فـی حـروب ع
حممد بن عبداهللا بن الطاهر فی نيشابور فالقاه فی السجن وتويف فی وأرسلوه إىل 

 )١٦٦، ص ٤ج املسعودی، (  .السجن كلذٰ 
حممـد وذكر أّن  ,ته واملكان الدقيق لدفنهذكر تاريخ وفا »لباب االنساب«ويف 

للهجـرة ويف اواخـر  ٢٥٧بن جعفر بن احلسن الشجری توفی فـی شـوال عـام 
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، ١البيهقــی، ج( .فــی نيشــابور» االمــراء«ودفــن يف مقــربة  ,عرصــ الطــاهريني
 )٤٢٥ص

خلاطئـة واخللـط الـذي لـيس يف ذلك فإننا ارشنا إىل بعض التطبيقات اوقبل 
. ئلـةه العاذحممد بن جعفر بن احلسن الشجری وبقية العلـويني مـن هـحمله بني 

حممد بن احلسـن الشـجري و حممـد  ن أوردمها املجدي حولاذلن الاومنها اخلرب
 . بن امحد بن حممد بن احلسن الشجري

ولكن  ,ومن بني ولدي جعفر الديباجة فان عيل بن جعفر هو الذي بقي نسله
ذكر أليب جعفر حممد ولدين ومها امحد وحسـن املعـروف  »هتذيب األنساب«يف 
معروف بــ هـووالبن ميمونـة ولـد اسـمه ابـو جعفـر حممـد و.»ةابن ميمون«بـ 

 .ه منها عدة أوالدوج ابنته وكان لزلنارص الكبري وت وكان صهراً » الفارس«
محد، أبو زيد عـيل و أبـو أبو احلسن أو أبو يعلی احلمزة، أبو القاسم ا: ومنهم

ويف املصادر التارخيية ورد كذلك اسم البٍن ) ١٨٨العبيديل، ص. (عبد اهللا جعفر
وكـان مـن العلـويني  ,آخر أليب جعفر حممـد بـن جعفـر الديباجـة وهـو جعفـر

 . حممد كانت باعتبار جعفر ابنه »جعفر ابو«وكنية أبيه  ,الثائرين
جعفـر بـن أيب جعفـر حممـد بـن رب أن اعت »الشايف«و »طالبينيمقاتل ال«وفی 

   ة هــو الشــخص الــذي قتــل يف زمــان خالفــة املعتــز العبــايسجعفــر الديباجــ
احلرب التی نشبت بني امحد بن عيسى بن عيل بن  ويف ّي يف الر) هـ ٢٥٤ــ  ٢٥٥(

 .وعامل حممد بن الطاهر واسمه عبداهللا بن عزيز) ع(احلسني بن عيل بن احلسني 
 )٢٩٥، ص١محزة، ج؛ ابن٥٢٥االصفهاين، ص(

احدمها  ,يذكر االصييل كذلك شخصيتني أخريني من نسل جعفر الديباجةو  
كان نقيب السادة يف البرصة واألخر اسمه امحد ذو الرفعتني بن أيب حـرب حممـد 
 .بن امحد وحفيده أبو السعادات بن أيب الفخار الذي مـات بالسـم يف طربسـتان

 )٢٧٧طقطقي، ص ابن(
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  بيرالكالناصر  اخوة

ومل » املقتـول«و » الصـوفی«الكبـري جعفـر املعـروف بــالنارص  ان من اخوة
وذكر العلوي العمري انه قتـل عنـد  ,)٥٣البخاري، ص. (يستمر نسله من بعده

) . هـ ٢٧٠ ـ ٢٨٧(حكومة حممد بن زيد   منشابور يف حرب وقعت يف زيبوابة ن
ن علی بـن احلسـن ان جعفر ب »مقاتل الطالبيني«وذكر يف  ,)٣٤٩العمري، ص(

بن علی بن عمر قد قتل عند بوابة نيشابور يف حرب نشـبت بـني أهـل نيشـابور 
وله اليوم مـزار يف مدينـة دامغـان  )٥٥٧ـ٥٥٨االصفهاين، ص. (وحممد بن زيد

هذا قـرب «: وقد كتبت عىل صخرة القرب هذه اجلُمل) مزاده جعفرماا(معروف بـ 
الرسـول جعفـر بـن علـی بـن احلسـني  اإلمام اهلامم املقتـول املقبـول قـرة عـني

طالـب بن علی بن عمر بن علی بن احلسني بن علی بن ايب ) احلسن: الصحيح(
ــه ــية املجــدي، ص. (»ســالم اهللا علي ــن ٣٤٩حاش ــمس، ج: م ــع الش ، ٢مطل

وإضافة إىل املصادر التي ذكرناها والتي أشارت إىل معركة جعفر بـن  ,)٢٧٣ص
 ــ ّرصح بـان جعفـر الصـويف  »باب األنسـابل«فان البيهقي يف  ,عيل يف نيشابور

، ١البيهقــي، ج. (»معمــر«قتــل يف نيشــابور ودفــن يف مقــربة ـــالكبريالنـارصااخ
 )٤٢٢ص

هو كأخيه جعفـر و ,از ـد وكان يعيش يف احلجـكذلك حممالنارص  ومن أخوة
العمـري، . (فقـط اسـمها فاطمـة اً بنتـلـه وذكـر أّن  ,يستمر نسـله مـن بعـده مل

لنارص الكبـري اخـوين آخـرين وقـد لفان  ,ىل جعفر وحممدوإضافة إ ,)٣٤٨ص
احـدمها أبـو ! نرص البخـاري مل ُيرشـ هلـام اوما يثري العجب أن أب ,استمر نسلهام 

ـــ  ــرايب«احلســني امحــد واملشــهور ب ــديل،ص.(»الصــويف«و » االع و  ١٨٦العبي
 )٣٦؛ املروزي، ص١٨٧ص
، »الصـويف« وذكر املجـدي أن كنيـة امحـد هـي أبـو عـيل وانـه معـروف بــ 

 )٣٤٨العمري، ص. (وكان يعيش يف قم ,»املرصي«و » الفاضل«
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. »املوسـوس«أبناء امحد الصويف ذكر أبو طاهر حممـد واملشـهور بــ بني ومن 
، »املرصـی«واآلخر أبو عبد اهللا احلسـني وكـان يلقـب بــ ,)١٨٧العبيديل، ص(
؛ ١٨٧؛ العبيـديل،ص٣٤٨، صالعمـري.(»الشـاعر«و » الزيـدی«، »املحدث«

 ) ٣٧املروزي، ص
 :وقد نقل عنه من أشعاره  بيتان من الشعر

 من أن ننال من األعداء ما نالوا  د هللا مل تقعد بنا حالـــاحلم
 الــــــإىل املهامت أحوال و آم                         لكنها قعدت عن أن تقوم بنا

فانـه كـان حمـدثا  ,عبد اهللا احلسني إضافة إىل كونـه شـاعرا اومن املسّلم أن أب
الكبري بواسطته ينقل الرواية عـن أبيـه النارص  كام ارشنا سابقا أن ,معروفا كذلك
 ) ، اهلاروين املؤيد باهللا، كتاب البيوع٧٢النارص للحق، ص. (عيل بن احلسني

روايـة سـندها متصـل  »رشح التجريـد«وكذلك نقل املؤيد باهللا اهلـاروين يف 
ينقلها عن ابوالعباس عن حممـد بـن احلسـني و يف عدة موارد  ,×باالمام علی

املرصی ينقلها عن ابيه احلسني عن زيد بن احلسن بن زيد بن عيسی بن زيـد بـن 
اهلاروين املؤيد باهللا، باب صفة الصالة؛ كتاب البيوع؛ كتاب الطالق؛ . ( ×عيل

 )باب احللف بالطالق؛ كتاب النفقات
وعرشين رواية كذلك عـن  است »تيسري املطالب«وينقل أبو طالب اهلاروين يف 

ويف  ,الكبري روى احلديث عنه يف أربعة مواردالنارص  ويذكر أن ,احلسني املحدث
وقـد . بقية املوارد فانه ينقل عنه بواسطة أبو احلسني عيل بن حممد بن امحد بحري

 ,للهجـرة ٣٠٢نقل الرواية عن احلسني البحري يف أربعـة عرشـ مـوردا يف سـنة 
. ه اثنـي عرشـ مـوردًا يف مرصـنقل عن ,مل الرواية عن احلسني واعتربها سنة حت

كانت هي السبب يف تلقيبـه  ,أن إقامته هذه بمرص والتي مل تعرف مدهتال واحتم
 .باملرصي

فان احلسـني املحـدث  ,وطبقًا لنقل أبو الغنائم احلسني عن ابن خداع النسابة 
يوخ احلسـني وان شـ)٣٤٨العمـري، ص. (للهجـرة ٣١٢املرصي تويف يف سنة 
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والده علی بن احلسن، وامحد بن حييـی الكـويف، : املحدث يف هذه الروايات هم 

وحممد بن الوليد بن القاسم، واحلسني بن احلكـم الوشـاء، وعيسـی بـن مهـران 
 .البغدادي و ابواسحاق بن داود

) الكبـريالنـارص  یأبنـاء أخـ( وقد ذكر املجدي ثامنية أبناء للحسني املحدث 
فر حممد، وأبو الطيب علی املشهور باألحدب، وأبو القاسم عبد اهللا أبو جع: هم

أبو (، »الفقيه زيدي«و » الصوفی«املشهور بـالفقيه، وأبو امحد إبراهيم املشهور بـ
بدل أبـو احلسـن (وعبد اهللا، وأبو احلسن امحد ) ٢٧٨ابن طقطقي، ص: احلسني

. زيـد و إسـامعيل ، وأبـو طالـب)طقطقـي، املصـدر نفسـه ابن!: امحد، احلسني
 )العمري، املصدر نفسه(

ولقـب  ,وكام ترى فانه من بني أبناء احلسني املحدث ذكر اسم إبراهيم كذلك
حد أحفاده اسمه أبو علی حممد بـن عبـد اهللا بـن أوكذلك فان . بالزيدي كوالده

. ولــه تأليفــات كــذلك ,احلســني وعــرف بـــالفقيه والزاهــد و املــتكلم الزيــدي
 )١٨٧العبيديل، ص(

ومن بني أبناء احلسني املحدث يمكن ذكر أبو جعفـر حممـد وهـو أشـهر مـن 
-ابـن . (وذكر االصييل انه كان شـاعرا وانـه كـان مقـيًام يف طربسـتان. اآلخرين

، وقد ذكرنا سابقًا روايات عديدة نقلها ابو العباس احلسـني )٢٧٨طقطقي، ص
نقـل عـن أبيـه وهو مشهور عند الزيدية يف طربستان وبواسـطته ) ق ٣٥٣: ت(

 .احلسني املحدث
الفضل  اكان لديه العديد من األوالد وان من أشهرهم أب اً وان أبا جعفر حممد

وهو شخصـية معروفـة وكـان إمـام الزيديـة يف . »الثائر فی اهللا«جعفر امللقب بـ
 .إيران يف النصف األول من القرن الرابع اهلجري شاميل
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  الثائر فی اهللادية أبو الفضل جعفر بن محمد يإمام الز
ـــ ــا ب ــان معروف ــد ك ــن حمم ــر ب ــو الفضــل جعف ــی اهللا أب ــائر ف ــيد «الث الس

 ٣٢٠وقـد بـدأ ثورتـه يف سـنة  ,)١٣٦؛ العمـري، ٣٧املـروزي، ص(»األبيض
وكـان يعـد مـن أئمـة . )٣٨الصـايب، ص(هجري قمري يف طربسـتان والـديلم

 ) ٢٢٩مرتىض، ص؛ ابن در نفسه، املصاملروزي( .الزيدية
وقـد  ,جيالن إلعادة حكم العلويني يف طربستان ي نواحي رشقوقد استقر يف

هجـري قمـري  ٣٣٧ويف سنة  ,قاد اجليوش عدة مرات من جيالن إىل طربستان
ويف آخـر  ,)٣٩الصـايب، ص( .استطاع السيطرة عىل طربستان كذلك ملدة مؤقتة

» هوسـم«منطقـة  يهجـري قمـري يف رشقـ ٣٥٠فانه قد تويف يف سنة  ,املطاف
 )١٥٥املرعيش، ص. (»ميانده«ودفن يف قرية ,)٣٩ـ٤٠، صنفسه دراملص(

. إيـران شـاميلد تسّلم عدة أشخاص من اعتابه قيـادة وإمامـة الزيديـة يف وق
وأبوالقاسـم  <حلقائم بـاقـال>ومنهم ثالثة من أبنائه أبو احلسني املهدي امللقب بـ 

 .»امريكـا«ـوابـو حممـد احلسـن املعـروف بـ» الثـائر فـی اهللا«احلسني امللقب بــ 
وحفيده ابو احلسـن عـيل بـن أبـو القاسـم احلسـني امللقـب  ,)٤٠الصابی، ص(
إيران يف العقد السابع من القـرن  شاميلوالذي كان إماما للزيدية يف  ,»الداعی«بـ

 )٤٣ر نفسه، صداملص(. الرابع اهلجري القمري
ومـن الواضـح أن  ,الكبـريالنـارص  ذكرناه كان خمترصًا حول نسبان كل ما
آخـر مـن البحـث  الً جمـا يتطلـبنسـبهم حتديـد الكبـري والنـارص  دراسة أوالد
والـذي نأمـل أن تأخـذ حقهـا مـن  ,كام هو األمر بالنسبة لشخصيته ,والتحقيق

 .البحث والتحقيق يف مقاالت مستقلة
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  البحث ةخالص
الكبـري كـانوا مقـربني جـدًا مـن أئمـة االماميـة النارص  والد إن أجداد و ــ ١

بحيث أّن  ,وكانوا ينهلون من علومهم وينقلون األحاديث عنهم ,هلماملعارصين 
الكبري إىل اإلمـام السـجاد عليـه النارص  أربع شخصيات واقعة يف سلسلة نسب

 .السالم كانوا معروفني بأهنم من رواة احلديث عن أئمة االمامية
الكبـري فـی مصـادر حـديث النارص  وقد ورد املديح يف حق أجداد ووالد ـ٢
ومن بني علامء الشـيعة الـذين مـدحوهم . ومل يرد فيهم أي قدح أو ذم ,ماميةاال

 .يمكن اإلشارة إىل الشيخ املفيد والسيد املرتىض و السيد اخلوئي
اجلـد ( الكبـري وهـو النارص  من بني أجداد األرشفورد املدح أكثر لعمر  ـ٣

سالم حيث وصـفه ومنها ما ورد عن اإلمام الباقر عليه ال ,)الثالث لنارص الكبري
ومدحه كذلك علامء الشيعة كثريا ومنهم الشيخ املفيـد والسـيد . اإلمام بأنه عينه

وقد روى أحاديث كثرية عن أبيه اإلمام السـجاد عليـه السـالم وذكـر . املرتىض
وكذلك يف عرصـ اإلمـام البـاقر والصـادق علـيهام  ,احلوادث الواقعة يف عرصه

 ,خلريية وصـدقات اإلمـام عـيل عليـه السـالموكان متوليا عىل األمور ا ,السالم
 . وأدارها بيدين مبسوطتني

. ان بعيدًا عـن االجتاهـات االفراطيـة واملغاليـةكومن خصائصه األخرى انه 
وعىل الرغم مـن مدحـه  ,وأما من الناحية السياسية فانه كان شخصا واعيا وذكيا

قف حكيم يف مرحلـة وكان له مو ,إال انه مل يشارك يف حركته وثورته ,ألخيه زيد
وهو موافـق ملوقـف اإلمـام الصـادق  ,انتقال السلطة من األمويني إىل العباسيني

 .  وقد أغلق بذلك الباب عىل املستغلني والطامعني ,عليه السالم
مذهب أهل البيـت عىل فانه من الواضح انه كان  ,الفقهية ئةواما بالنسبة آلرا

طرحه من مسائل فقهية  مثل جـواز وينعكس ذلك من خالل ما ي ,عليهم السالم
 .  »بسم اهللا الرمحن الرحيم«واجلهر ب ,اجلمع بني الصالتني 
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كان كذلك مـن رواة )اجلد الثانی لنارص الكبري(  األرشفان عيل بن عمر  ــ ٤
وقد روى العديد من الروايات والتـي  ,احلديث عن اإلمام الصادق عليه السالم

يف القراءة يف الصلوات  بالبسملةواجلهر  ,سالممقام فاطمة عليها ال ما خيصمنها 
 .وهي تبّني بوضوح اجتاهه الشيعي ,اخلمس

فان صحبته لإلمام الصادق عليه السالم يف السنوات األخرية  ,واضافة لذلك
ويف ظروف حساسة وعصيبة مثل زمان إحضار اإلمام من ِقبل املنصور  ,إلمامته

بالنسبة ملشاركته يف ثورة حممد بن عبد اهللا وكذلك فانه مل يرْد اي خرب  ,الدوانيقي
ونقله لروايـة بخصـوص الوصـية ملوسـى بـن جعفـر عليـه  ,ذي النفس الزكية

وان كـان أبنـاؤه يميلـون . اقرتابه من الرؤية اإلماميةكل ذلك يدل عىل  ,السالم
 .  أكثر حلركة الثورة والنضال

هـو )  الكبـرياجلـد األول لنـارص(  األرشفان احلسن بن علی بـن عمـر  ـ٥
من رواة احلديث عن اإلمام الصادق عليه السالم ويعّد من  ـكأبيه وجده ـكذلك 
ذهب يـدل عـىل انتامئـه إىل املـومل يرد خـرب . وقد مدحه السيد املرتىض ,أصحابه
ولكن اخويه موسی بن علی و القاسم بن علی وبعض احفـاده توجـد  ,الزيدي

 .يالثور جتاهاإلأخبار تدل عىل ميلهم للزيدية و
إمامـا للزيديـة ) الكبريالنارص  ابن عم والد(كان حممد بن القاسم بن علی ـ٦

ويف الوقت نفسه كان لديه ميل للفكر املعتزيل الـذي كـان منترشـا يف  ,اجلارودية
 وهو كان يقود حركة وهنضة ضـد احلكـم. أوائل القرن الثالث اهلجري القمري

فاتـه اعتقـد بعـض الزيديـة انـه املهـدي وبعد و ,وإمام الزيدية يف زمانه الزيدي
الـذي كـان  ــ وقد نقلت عن حممد بن القاسم. املنتظر واعتقدوا بوجوب انتظاره

 .آراء قريبة من آراء أهل السنة كذلك ـشخصية صوفية
مـن رواة  األرشفالكبري عيل بن احلسني بن عيل بن عمر النارص  يعد والد ـ٧

وقـد . وقد مدحه السيد املرتىض كـذلك ,احلديث عن االمام اجلواد عليه السالم
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وكاإلمام عليه السالم فانـه  ,قىض أكثر عمره يف زمان اإلمام اهلادي عليه السالم

 . قد تم إحضاره من املدينة إىل العراق وبقي حتت نظر السلطات يف سامراء
روايات عديدة ينقلها عن اإلمام الصـادق  كواىل جانب هذه االخبار فان هنا

بواسطتني ومها عيل بن جعفر عليه السالم موسى بـن جعفـر عليـه  عليه السالم
 .  السالم

وفی نفس الوقت فان ابنائه واخوته وابناء اخوتـه كـانوا يميلـون اىل الزيديـة 
كام ان الرواة املشهورين من الزيدية مثـل حممـد بـن منصـور . وحركتهم الثورية

 . املرادي الكويف قد نقلوا عنه روايات كثرية
النـارص  عـم( األرشفيف عقب حممد بن احلسـن بـن علـی بـن عمـر ان  ـ٨
وقد ذكر منهم حفيده حممد بن امحد بـن . العديد من الثوار وأئمة الزيدية) الكبري

 ,حممد الذي استشهد يف منطقة آبـه وابنـه امحـد بـن حممـد الـذي قتـل يف بغـداد
ام الزيديـة يف من بني أحفاده هو املستظهر باهللا مانكديم والذي كان إمـ األشهرو

 إيران يف أوائل القرن اخلامس اهلجري القمري شاميل
َمن كان ِمن قادة الثورة عند الزيدية من نسل جعفر بن احلسـن بـن  كوهنا ـ٩

وقـد ذكـر أحيانـا انـه كـان ) لنارص الكبريلوهو عّم آخر ( األرشفعيل بن عمر 
 .واليا للمدينة يف زمان املأمون
قائد  ـلذي كان متعاونا مع احلسن بن زيد العلوي ومن ابنائه حممد بن جعفر ا

حكومة العلويني الزيدية يف مدينة الري ـ وحارب ضـد العباسـيني والطـاهريني 
 .يف السجن واستشهد هناك ولكنه يف آخر املطاف قد زّج 

وكذلك فقد قتل ابنه جعفر بن حممـد يف معركـة أخـرى ضـد الطـاهريني يف 
 .الكبريالنارص  مد بن جعفر كان زوج ابنةوان حممد بن احلسن حفيد حم.الري

احلسني امحد بن عيل املعروف بالصوفی هو من بني ابناء علـی بـن  اان اب ـ١٠
الذي كان يعيش فی قـم ) الكبريالنارص  اخوة( األرشفاحلسن بن علی بن عمر 
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ولكن أخاه اآلخر جعفر بن عـيل ـ والـذي كـان هـو ). مركز التشيع واالمامية(
بالصويف ـ فقد كان ثائرًا وقد قتل يف معركة يف نيشابور ويف زمـان  اً كذلك معروف

 .ثاين حاكم زيدي يف حكومة العلويني يف طربستان حممد بن زيد العلوي
ان االخ الثالــث واالكثــر شــهرة ابــو عبــد اهللا احلســني املرصــي كــان راويــا 

لك ويف الوقت نفسه فانه قد ذكـر كـذ ,للحديث وكان مشهورًا باملحدث كذلك
وكذلك  ,وهو قد نقل روايات كثرية ومنها ما نقله عن والده. بانه زيدي املذهب

ومن بني أبناء احلسـني املحـدث . عنه الرواة ومصادر احلديث الزيدية تفقد نقل
 .ذكر أبو امحد إبراهيم وكان فقيهًا زيدياً ) الكبريالنارص  أبناء أعامم(

وان رواة  ,للحـديث كـذلك  وان من ابنائه االخرين هو حممـد وكـان راويـاً 
ولـد  حمـد هـذاملو ,احلديث نقلوا احلديث عن والده احلسني املحدث بواسطته

 شـاميلمعروفا من ائمة الزيدية يف القرن الرابـع اهلجـري القمـري يف  اً يعترب امام
ايران واسمه ابو الفضل جعفر بن حممد امللقب بالثـائر يف اهللا واملعـروف بالسـيد 

من عقبه العديد ممن كانوا من ائمة وقادة الزيديـة يف العصـور وقد جاء . االبيض
 . ايران شاميلالالحقة يف 
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  : درالمصا

احلديد، عبداحلميد بـن هبـة اهللا، رشح هنـج البالغـة، دار احيـاء الـرتاث العـريب، ابن ابی ـ١
 . م١٩٦٥/ق١٣٨٥بريوت، 

 . م٢٠٠٩/ق١٤٣٠ن، ابن النديم، حممد بن اسحاق، الفهرست، موسسة الفرقان، لند ـ٢
االثري، علـی بـن حممـد، الكامـل فـی التـاريخ، دار احيـاء الـرتاث العـريب، بـريوت، ابن ـ٣

 .م١٩٨٩/ق١٤٠٨
ــ٤ ــن ـ ــة، النجــف،  اب ــة احليدري ــن داود، املطبع ــی، رجــال اب ــن عل داود احلــيل، احلســن ب

 .م١٩٧٢/ق١٣٩٣
ة آيـة اهللا املرعيشـ طقطقي، حممد بـن علـی، االصـييل فـی انسـاب الطـالبيني، مكتبـ ابن ـ٥

 .ش١٣٧٦/ق١٤١٨النجفي، قم، 
طالـب، مكتبـة آيـة اهللا املرعيشـ عنبه، امحد بن علی، عمدة الطالب فی انساب آل ايب ابن ــ ٦

 .م٢٠٠٤/ش١٣٨٣/ق١٤٢٥النجفی، قم، 
، دار النفــائس، بــريوت، )راب الصــدع(عيســی، امحــد، امــالی امحــد بــن عيســی ابــن  ـــ٧

 م١٩٩٠/ق١٤١٠
، امحد بن حييی، اجلواهر و الدرر فی سرية سيد البرش و عرتتـه الزهـر، مقدمـه مرتضی ابن ـ٨

 .م١٩٤٧/ق١٣٦٦البحر الزخار، دار احلكمة اليامنية، صنعاء، 
 .االردبييل، حممد بن علی، جامع الرواة و رافع االشتباهات، بال مكان، بال تاريخ ـ٩

، حتقيـق السـّيد امحـد صـقر، االصفهانی، ابوالفرج علی بـن حسـني، مقاتـل الطـالبيني ـ١٠
 .ق١٤١٦الرشيف الريض، قم، 

 .م١٩٨٣/ق١٤٠٣االمني، السّيد حمسن، اعيان الشيعة، دار التعارف، بريوت،  ـ١١
البخاري، ابونرصـ سـهل بـن عبـداهللا، ّرس السلسـلة العلويـة، الرشـيف الـريض، قـم،  ـ١٢

 .ش١٣٧١/ق١٤١٣
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لبـاب االنسـاب واللقـاب و االعقـاب،  فندق علی بـن زيـد، البيهقي، ظهري الدين ابن ـ١٣
 .ق١٤١٠مكتبة آية اهللا املرعشی النجفي، قم، 

فـی املجلـد االول (اجلنداري، امحد بن عبداهللا، رحيق االهنار فی رشح رجال االزهـار،  ـ١٤
 .م ٢٠٠٣/ق١٤٢٤، مكتبة الرتاث االسالمي، صعدة، )من رشح االزهار

داعي، تبرصة العوام فـی معرفـة مقـاالت االنـام، ، السّيد املرتضی بن الرازياحلسني ال ـ١٥
 .ش١٣٨٣اساطري، هتران، 

احليل، احلسن بن يوسف، خالصة االقوال فی معرفة الرجال، موسسة نرش الفقاهة، بال  ــ ١٦
 .ق١٤١٦مكان، 

 .م١٩٧٢احلمريي، نشوان بن سعيد، احلورالعني، طهران،  ـ١٧
 .م١٩٩٢/ق١٤١٣يث، بال مكان، اخلوئي، السّيد ابوالقاسم، معجم رجال احلد ـ١٨
العمري، حممد بن عمر، الشجرة املباركة فی انسـاب الطالبيـة، مكتبـة آيـة اهللا املرعشـی  ـ١٩

 .ش١٣٧٧/ق١٤١٩النجفی، قم، 
 .السبحاين، جعفر، بحوث يف امللل و النحل، موسسة النرش التابعة جلامعة املدرسني، قمـ٢٠
سـني، مسـائل النارصيـات، املجمـع العـاملي السّيد املرتضی، علـم اهلـدی علـی بـن ح ـ٢١

 .م١٩٩٧/ق١٤١٧للتقريب بني املذاهب االسالمية، طهران، 
الشهرســـتاين، حممـــد بـــن عبـــدالكريم، امللـــل و النحـــل، دار املعرفـــة بـــريوت،  ــــ٢٢

 .م١٩٩٣/ق١٤١٤
املنتـزع مـن اجلـزء األول، (الصايب، ابراهيم بن هالل، التاجي يف أخبار الدولة الديلمية  ـ٢٣

، املعهـد )أخبـار أئمـة الزيديـة يف طربسـتان و ديلـامن و جـيالن: ، ويلفردغمادلون: بواسطة
 .م١٩٨٧اآلملاين للدراسات الرشقية، بريوت، 

الصــدوق، ابــوجعفر حممــد بــن عــيل، االمــايل، موسســة االعلمــي، بــريوت،  ـــ٢٤
 .م٢٠٠٩/ق١٤٣٠
 .تا اخلصال، موسسة النرش التابعة جلامعة املدرسني، قم، بی   ـ٢٥
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، موسســة االعلمــي، بــريوت، كالطــربی، حممــد بــن جريــر، تــاريخ االمــم و امللــو ـــ ٢٦

 .م١٩٨٣.ق١٤٠٣
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  الدکتورمصطفى مجد 
  ةفي الجامعة اإلسالمية الحرة، فرع بندرعباسعضو في الهيئة التعلمي

 
  المقدمة

العلويــون يف طربســتان هلــم أمهيــة متمّيــزة يف تــاريخ ايــران؛ وذلــك ألهنــم 
استطاعوا تأسيس أول حركة اجتامعية قوامها النـاس املحليـني مـن بعـد جمـيء 
االسالم إىل ايران هبدف تغيري الواقـع الـذي كـان قـائًام يومـذاك وتأسـيس أّول 

ومل يكن ذلك هناية عملهم ). ٢٥٠(ايران  وذلك يف عام  شاميلومة شيعية يف حك
طبعًا؛ وذلك ألن املؤرخني وأصحاب النظر كثـريًا مـا يشـريون ويؤكـدون عـىل 
أمهية وتأثري ومعطيات هذا الدور يف تأسيس احلركات والنهضات واحلكومـات 

ذلـك يمكـن اعطـاء وانطالقًا مـن . التي كانت ذات طابع شيعي يف تاريخ ايران
أمهية خاّصة هلذه املرحلـة مـن تـاريخ التشـّيع يف ايـران مـن زاويـة الدراسـات 

) األطـروش(لحـق لالنـارص  ويف هذا املضامر يبـدو دور. السياسية واالعتقادية
أبرز من ادوار سائر القادة العلويني؛ ويعود سبب ذلك حسبام تفيـد بـه املصـادر 

آراء املؤرخني والباحثني وذوي النظر املعارصين  األساسية والفرعية واستنادًا إىل
كان دورًا بـارزًا وال يمكـن انكـاره ) األطروش(إىل أن الدور البارز لنارص احلق 
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فباالضافة إىل ما كان لـه . باملقارنة مع القادة العلويني اآلخرين يف بالد طربستان
 شـاميلشّيع يف من جهود القامة حكومة العلويني يف طربستان ونرش االسالم والت

أّوالً انــه اعــاد حكــم العلــويني يف : ايـران، يمكــن االشــارة إىل دوره يف مــا يـيل
: ثانيـاً ). هــ٣٠١ـ  ٢٨٧(طربستان بعد عهد من الركود استمر اربع عرشة سنة 

انه خّلف وراءه نمطًا ممّيزًا من القيادة التي مارسـها اثنـاء مـدة حكمـه القصـرية 
طاع من خالل توظيفه لالمكانـات املتـوّفرة حمليـًا كام انه است). هـ٣٠٤ـ  ٣٠١(

واختاذ مواقف عقائدية وسياسية صائبة، أن يفتح أبوابًا تتعـدى ظـروف الزمـان 
واملكان أمام أهـايل تلـك الـبالد، وهـو مـا ظهـرت آثـاره ومعطياتـه يف االدوار 

 .الالحقة، ومنها عرص البوهييني واملرعشيني
 

  نبذة عن مصادر هذا البحث
التعّرف عىل مصادر هذه احلقبة، حيظى بميزة  خاّصة وذلك بسـبب تعـدد إنَّ 

أوجه حركة العلويني وهنضتهم يف بالد طربستان؛ ويمكن ارجاع سبب ذلك إىل 
أن العلويني بام كان هلم من مبادئ اعتقادية سياسية شيعية، وارسـاء حكـم قـائم 

ية أمهيـة، ويف مـوطن عىل تلك املبادئ يف واحدة من اكثر مناطق اخلالفة العباسـ
يبعد فراسخ كثرية عن وطنهم األصيل، ممـا جعلهـم يتبـّوأون مكانـة متمّيـزة يف 
تاريخ االسالم بل وحتى يف تاريخ ايران وخاصة يف ظل ما كان يف تلـك الربـوع 

 املصـادر مجيـع يف جـالء بكـل انعكـس وهو ،وتلك البالد من مواقف وحتّركات
 مـا وهذا .حلقته التي االدوار ومدّونات مصادر يف وحتى بل الدور، هلذا األصلية
 .املقّدمة هذه يف منه نامذج إىل نشري

 أن يمكـن الـذي الكتـاب وهـو اآلميل، اسفنديار ابن تأليف :طربستان تاريخ
 ،ومازنـدران طربسـتان، لـبالد املحليـة التـواريخ الكتـاب ُأمّ  تسـمية عليه نطلق

، <نامـه تنرسـ>، بام ضّم بني دفتيه )١٣٣٦يار،الكاتب اآلميل، اسفند ابن(ورويان
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وهو كتاب رجل الدين البارز يف العرصـ الساسـاين، ومعلومـات اخـرى حـول 
فهذا الكتاب أصـبح . كيفية ارساء االسس الفكرية للساسانيني يف بالد طربستان

حمورًا أساسيًا وغدا بمثابة حلقة الوصل بني املصادر التي سبقته واملصـادر التـي 
ورغم أن ابن اسفنديار كان قد كتب تـاريخ طربسـتان اسـتنادًا  .جاءت من بعده

إىل بعض القصص ذات الطابع االسطوري وكان هدفه مـن وراء ذلـك تسـليط 
الضوء عىل جوانب غامضة من تاريخ تلك املنطقة قبل وبعد االسالم، ولكن بـام 

ّيـات أنَّ تارخيه من سنخ التواريخ الرتكيبية؛ أي انـه يتـأّلف مـن عـدد مـن املرو
، ولكن يبـدو <باوند نامه>املستخرجة من التواريخ العامة واملرويات املحلية مثل 

أنه قد استوعب جيدًا الرتابط بني االدوار التي سبقت االسـالم، واالدوار التـي 
ويمكن يف اطار مقياس . جاءت من بعده، وبام يفوق التواريخ املحلية واالقليمية

ر مشابه هلذا الكتاب يف القرون الالحقة لـه، يسرتعي االهتامم، مالحظة عمل آخ
برزگـر، (كتبه أحد أبناء جلدته وحيمل عنوانًا مشـاهبًا، أال وهـو اردشـري برزگـر

١٣٨٠.( 
قام مؤّلف هـذا الكتـاب واسـمه برزگـرعن طريـق اعـتامد :تاريخ طربستان

مصادر اصلية وفرعية اضافة إىل التاريخ املنقول شفويًا، ناهيك عـن اسـتنباطاته 
لشخصية، قام بتأليف هذا الكتاب حـول تـاريخ طربسـتان يتكـّون مـن ثالثـة ا

ورغم طول املّدة الزمنية الطويلة بينه وبني ابن اسفنديار،إال اّنه دأب يف . جمّلدات
السري يف منهجه حيث أكثر كام فعل ابن اسفنديار من نقل االقوال املتداولـة عـىل 

ويبدو يف الواقع ان ابن . مصادرها ألسنة عاّمة الناس بشكل اسطوري بدون ذكر
فمن ذلك عىل سبيل . اسفنديار كان اكثر براعة ونجاحًا من برزگريف هذا املجال

) لحـقلنارص ال( األطروشاملثال انه عند بيانه لطبيعة العالقة بني حممد بن زيد و
قارن ونقـل مسـموعاته مـع املروّيـات املوثقـة عـن اهلـاروين املؤلـف املعـارص 

وعىل اّية حال يبدو أن كـل واحـد مـن هـذين ). هـ١٤٢٢اهلاروين (لالطروش 
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املؤلفني عند حماولة العثور عىل حلقات الرتابط املفقودة لدورين تارخييني مهّمني 
لبلدهيام وربوعهام، وما يربط ذلك بعموم تاريخ االسالم وايران، مل يكن أمـامهام 

ظـرة املتفائلـة  إىل املصـادر إذ أن مثل هـذه الن. من سبيل سوى اّتباع ذلك املنهج
األصلية والفرعية بغية تقوية النظرة الفاحصـة التـي يلقيهـا املؤرخـون ومؤلفـو 

 .الكتب التارخية للعثور عىل اجابات لتساؤالهتم، يبدو أن هلا ما يسّوغها
، )١٣٤٨اآلمـيل (تـاريخ رويـان : باالضافة إىل ذلك فانَّ بعض املصادر مثل

تـدخل أيضـًا يف عـداد ) ١٣٦٤و١٣٦١مرعيشـ، ( ومؤلفات مري ظهري الـدين
كوه دسـوا(ثم ان هناك بعض املصـادر كـــ  .املصادر األساسية للتواريخ املحلية

و ) ١٣٧٩كرسـوي، (منـامكشهرياران و ) ١٣٧٣اعتامد السلطنة، ) (مازندران
، وهذه متّثل يف حقيقـة احلـال جمـّرد إعـادة )١٣٧٣صديقي، ( هاي ديني جنبش

ربستان من املصادر األصلية والفرعية ألجل التوصل اىل حلقات قراءة لتاريخ ط
 منـام بـام فيـهكشـهرياران يشـري صـديقي إىل أن .الرتابط مع عموم تاريخ ايران

مثل خروج الديلم من عزلتهم وانطالقهـم نحـو الغـزو، مـن أهـم  الرتكيز عىل
عنـد بحثـه  املؤلفات لدراسة احوال الديلم يف القرون االسالمية االوىل، ويرّكز 

من خالل نظرة تقليدية عىل أسباب ظهور احلركات الدينية االيرانيـة يف القـرنني 
الثاين والثالث للهجرة، يرّكز عىل دور الديلم من غري املسلمني ومقاومتهم أمـام 
االمويني والعباسيني، ثم كيفية دخوهلم يف االسالم بفعل النشاطات التي كانـت 

 .األطروشمن النارص 
تـاريخ ايـران در : اآلثار التي كتبها الباحثون األجانب نذكر كتـاب ومن بني

، قّدم هذا الكتاب نظرة امجاليـة درس )١٣٦٤ولر، باش(نخستني قرون اسالمي 
فيها أحوال العلويني يف ظل حكم الطـاهريني والسـامانيني، ويف الكتـاب امـور 

لبحر اخلزر وخاصـة  وبّني اشپولر أن دخول أهايل الواليات اجلنوبية. قّيمة كثرية
الديلم، يف االسالم أدى هبم إىل التطّور  والتكامل وبعث فيهم الشجاعة تدرجييًا 
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فدخلوا اىل الساحة السياسة، مبّينًا أن معظم ذلك حصـل عـىل ايـدي العلـويني 
الزيدية، ولكن نتج عنه تقّدم ورقي لعموم التشّيع؛ وذلك ألن الشـيعة مـن بعـد 

ور ال ُيستهان به يف التاريخ السـيايس والـديني للشـعب ذلك استطاعوا القيام بد
ــراين ــىل دور. االي ــز بشــكل خــاص ع ــام املطــاف يرّك  النــارص للحــق ويف خت

الذي كانت له مكانة متمّيزة عند الزيدية ملا كان يّتصف به من ذوق ) األطروش(
تنـاول يف عـدد مـن  غونشـري أيضـًا إىل ان ويلفـرد مـادلون. شعري وعلم بالفقه

اته القّيمة موضوع العلويني يف طربستان واشار فيها إىل تفاصيل ذات فائـدة مؤلف
 ).١٣٧١و١٣٧٢، غمادلون(لباحثي هذا العرص 

: وهناك كتاب آخر يمتزج بطعم الدراسة امليدانية ودراسة اآلثار وهـو كتـاب
، الـذي دّون فيـه )١٣٨٣رابينـو، (مازندران و اسرتآباد، يالنكواليات داراملرز 

ه لآلثار املتبقية من العلويني، ويمكـن ان يكـون هـذا الكتـاب مكمـًال مشاهدات
 .لألخبار التارخيية وكتب التاريخ املحلية والوطنية العامة

قيـام : ومن املصادر العربية التي ُترمجت إىل اللغة الفارسية نذكر أيضًا كتـاب
 الذي بحـث فيـه كيفيـة)١٣٨٠حسن خضريي امحد، ( الدولة الزيدية يف اليمن

وقـد طـرح يف هـذا ) هــ٢٩٨ـ  ٢٨٠(نشوء الدولة الزيدية يف اليمن يف االعوام 
الكتاب ان طربستان كانت املنطلق االول ليحيى بن احلسني والدعوة إىل امامته، 
وبذلك نشري إىل ان القاسم جّد حييى بن احلسني قد مّهد األرضـّية لـدعوة أهـايل 

 .طربستان إىل الزيدية
كتابه هذا كيفية دخول حييى بن احلسني إىل آمل، واشار إىل  وقد بّني املؤلف يف 

ان خماوف حممد بن زيد الذي كان حيكم تلك البالد يومذاك من وصول حييى إىل 
من أهايل طربسـتان إىل ) أي انصار حييى بن احلسني(هناك هو الذي دفع أنصاره 

كان يطمح إليه وهذا هو السبب الذي حال دون حتقيق ما . اهلجرة إىل بالد اليمن
والشك يف أن مثل هذه املعلومات تعّرب عام يوجد . حييى بن احلسني يف طربستان
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وهـذا يشء مفيـد . من ترابط عقائدي وسيايس بني الزيدية يف طربستان  واليمن
وامـا . لبحثنا هذا خاصة لفهم طبيعـة العالقـة بـني النـارص والزيديـة يف الـيمن

 :تى اآلن إىل اللغة الفارسية فهي كاآليتاملصادر العربية التي مل يرتجم ح
الذي رشح ) هـ ٣٥٣املتوّىف (تأليف امحد بن ابراهيم احلسني  املصابيحكتاب 

وإذا . ).هــ١٤٢٣احلسني، (األطروشفيه سرية أئمة الزيدية ودعاهتم اىل زمان 
نظرنا اىل تاريخ وفاة املؤلف نفهم أن الكثـري مـن األخبـار التـي وردت يف هـذا 

يمكن أن تكون موثقة بأقوال شهود عيان، واملدونات املكتوبة األصـلية  الكتاب
 . ومن الطراز األول

ة تأليف حييي اإلفادة يف تاريخ االئمة الساد: الكتاب اآلخر من هذا النمط هو
ــاروين  ــني اهل ــن احلس ــ٣٤٠(ب ـــ٤٢٤ـ ــذهب ) ه ــة امل ــرية أئم ــه رشح لس وفي

ومات التي جـاءت يف هـذا البحـث جتدر االشارة إىل أن الكثري من املعل.الزيدي
وانجازاته وأعامله  يف احياء حكم العلويني، ومسار اخلـّط  األطروشومنها حياة 

. السيايس واالجتامعي هلذا القائد العلوي، قد اسُتقيت من املصدرين األخـريين
هذا املصدران نقال االحداث والوقائع عـرب واسـطة واحـدة، أو اهنـام كانـت يف 

مصادر مـن الطـراز االول، أو أن مؤلفـه عـاش تلـك األحـداث متناول يدهيام 
 .والوقائع بنفسه
الذي هو من تأليف حممد بن عيل بن يونس، جاء رشح مآثر االبرارويف كتاب 

لحق تعـويًال عـىل مـا جـاء مـن معلومـات يف كتـاب لالنارص  وتفصيل ألخبار
 .)م١٩٧٨حميل، (احلدائق الورديةو . ) هـ١٤٢٢اهلاروين، (اإلفادة

ونشري أخريًااىل تأليفني آخرين؛ أحدمها عىل مستوى دراسات طلبة اجلامعات 
تاريخ حتوالت سيايس، اجتامعي، اقتصادي و فرهنگي ايـران وجاء حتت عنوان 

ــان ــة، (=  در دوره صــفاريان و علوي ــاريخ التطــورات الســيايس، واإلجتامعي ت
تركمنــي ) (لــوينيواإلقتصـادية والثقافيــة يف ايــران يف عهــدي الصــفاريني والع
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الذي يرّكز بشكل عام عـىل الـدور الثقـايف واإلجتامعـي )١٣٧٨آذروپرگاري، 
در  یسـري: واآلخر الذي جاء حتت عنـوان. يف تاريخ العلويني األطروشلنارص

ــاريخ العلــويني يف غــرب (=  مازنــدرانغــريب تــاريخ علويــان  أضــواء عــىل ت
حث اّتسم بميزة خاّصـة وهو عبارة عن ب) ١٣٨٢خلعتربي ليامكي، )(مازندران

وهذا التأليف فيه رشح مبسوط نسبيًا حتّدث . بسبب ما جاء فيه من حتقيق ميداين
 .اىل املذهب الزيدي أو اإلمامي األطروشفيه عن انتامء نارص

 
  لحق في أعماله السياسية واالجتماعيةلالناصر  منهج

حق قد اختـذ للالنارص  االفرتاض األسايس الذي طرحناه يف بحثنا هذا هو أن
يف أعامله السياسية واالجتامعية منهجًا ومسارًا أو مسارات معّينة، اسـتثمر فيهـا 
الظروف التي عاش فيها، اضافة إىل اخذ الواقع املوجود بنظر االعتبار، وواضعًا 

ولكن ما هـي هـذه املنـاهج واملسـارات؟ وكيـف كانـت . املستقبل نصب عينيه
 التي تركتها؟ ُتتخذ؟ وما هي النتائج واملعطيات

 اقامة كيفية عىل نظرة نلقي أن البد ،وألجل االجابة عن هذا السؤال األسايس
 .ايران شاميل يف العلوي احلكم

 
  لحقلالناصر  حكومة العلويين في طبرستان، مهد أولى نشاطات

كام اشري من قبل، ان اقامة حكومة العلويني يف طربستان كحكومـة مسـتقلة، 
ففي عهد حكـم حممـد . وام هتديدًا خطريًا للخلفاء العباسينيكانت متّثل عىل الد

) هــ ٢٧٠ـ  ٢٥٠(أخـو وخليفـة احلسـن بـن زيـد ) هــ٢٨٧ـ  ٢٧٠(بن زيـد 
مؤسس احلكم العلوي يف طربسـتان، هجـم أمـري خراسـان اسـامعيل السـاماين 
بدعم من حكم اخللفاء العباسـيني يف بغـداد، هجـم عـىل طربسـتان يف اعقـاب 

احرزه عىل عمرو بن الليث الصفار ويف تلك املعركة الدفاعيـة يف  االنتصار الذي
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مقابل اجليش القادم من خراسان، ُقتل حممد بن زيد واسـتوىل السـامانيون عـىل 
 ٢٨٧(، واستمر استيالؤهم عليها اكثر من ثالث عرشة سنة )هـ٢٨٧(طربستان 

لم أن خيّلـص اىل أن متكن سيد حسيني وبمعّية وبمساندة أهايل الـدي). هـ٣٠١ـ 
طربستان من السامانيني حيث نجح يف احياء حكم العلويني بعد فرتة من الركود 

ومل يكــن هــذا الشــخص الــذي أحيــى واقــام حكــم العلــويني يف ). هـــ٣٠١(
طربستان، سوى احلسن بن عيل العسكري بن احلسن بن عيل بن عمـر االرشاف 

 األطروشامللّقـب بـ ×بن عيل زين العابدين بن احلسني بن عيل بن ايب طالب 
وكـان هـذا الرجـل قـد ولـد يف املدينـة املنـّورة يف عـام . لحقلنارص الواملكنّى ب

 ).٢٨٦٦: ٢دهخدا، ج(هـ ٢٢٣
ونظرًا اىل أن أيام صـباه وشـبابه تزامنـت مـع ثـورات السـادات احلسـنيني، 
وخاّصة ما قام به العلويون الزيديـة مـن ثـورات وحركـات سياسـية، يبـدو أن 

وقـد صـادف ذلـك يف زمـان . عـيل مل يعـش حيـاة هادئـة ومسـتقّرةاحلسن بن 
الشهرستاين، . (خالفةالعباسيني وثورة حييى بن عمر بن حييى بن احلسني بن زيد

، .)هــ٢٣٢ــ٢٢٧(وهذا الدور ينطبق عـىل عهـد خالفـت الواثـق )١٥٧:١ج
 ، واملسـتعني العبـايس.)هــ٢٤٨ ــ ٢٤٧(، واملنترص .)هـ ٢٤٧ـ٢٣٢( واملتوكل 

وبام أن احلسـن . ^وهو دور كان مليئًا باملحن عىل أهل البيت). هـ٢٥٢ـ  ٢٤٨(
بن عيل كان عضوًا من أعضاء هذه األرسة؛ فكيف كـان لـه أن ال يتـأثر بتبعـات 

كـان يف عـام  النـارص للحـق إنام ذكره الشهرستاين من أن ظهور. تلك الظروف
ثنـي عرشـية للهجرة وصادف مع إمامة اإلمـام احلـادي عرشـ للشـيعة اإل ٢٥٠

). ٢١٢:٢املصدر السابق، ج(واحلوادث املريرة التي كان يمّر هبا الشيعة يومذاك
يمكن أن يؤرش وجود هذا السيد احلسيني بني سـاللة املهـاجرين العلـويني مـن 

، ومن بعد ذلك إىل خراسان وطربستان، الذين كانوا )الكوفة(املدينة إىل العراق 
ا باهلجرة من بعد ايكـال واليـة العهـد إىل معارضني للحكومة العباسية، واخذو
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لقـد كـان ) هـ٢١٨ـ  ١٩٨(يف عرص املأمون . ×االمام عيل بن موسى الرضا 
ـ  ٢٤٨(احلسن بن عيل يف عنفـوان شـبابه يومـذاك، ويف أيـام خالفـة املسـتعني 

كان مري ظهري الـدين . هاجر إىل طربستان برفقة حسن وحممد ابني زيد) هـ٢٥٢
، ومستشار )الداعي الكبري(عيل من اوائل مقاتيل احلسن بن زيد يعترب احلسن بن 

 ).١٣٦١:١٣٥املرعيش، ) (هـ٢٨٧ـ  ٢٧٠(مقّرب ألخيه حممد بن زيد 
وذكر مؤلف كتاب االفادة إىل أن هذا الشاب الطويل القامة االسـمر البرشـة 
قد مكث مدة من الزمن يف الكوفة يف سبيل حتصيل العلـم عـىل يـد أكـابر تلـك 

، وبـّني بعـد ذلـك انـه منـذ بدايـة )١١٧:هـ١٤٢٢اهلاروين، (ينة ومشاخيها املد
وصوله إىل طربستان رشع بالعمل مع احلسن وحممد ابني زيـد، وأن احلسـن بـن 
عيل قد تأثر كثريًا هبـاتني الشخصـّيتني العلـويتني، ويف املقابـل كـان هـو حيظـى 

وقـد اسـتند ابـن . باحرتام وتكريم لدهيام ملا كان يّتصـف بـه مـن علـم وفضـل
اسفنديار إىل ما جاء يف هذه األخبار، وعرض امثلـة مـن االشـعار التـي نظمهـا 

 : احلسن بن عيل يف مدح احلسن بن زيد، قائالً 
 بدور سامٍء حوله أنجم زهركأّن ابن زيد حني يغدو بقومه
ابن اسـفنديار، (ويا نعم قوم ناهلم جوره الغمرفيا بؤس قوٍم صبحتهم  خيوله

٢٤٣( 
 

  ايران شماليداية النشاطات السياسية لناصر الحق في ب
خرج أبو حممد احلسـن >: لحق ما ييللالنارص  كتب ابن اسفنديار حول ظهور

ابـن (<بن عيل اىل گيالن والـديلم داعيـًا إىل الثـأر لـداعي احلـق حممـد بـن زيـد
ويف احلقيقة كان ذلك أول عمل قام به من بعد مقتل حممد بـن ). ٢٥٩:اسفنديار

كام ان الكثري من املؤرخني اعتربوا أول عمل قام بـه النـارص قـد ). هـ٢٨٧(يد ز
بيـنام يمكـن . بدأ منذ ذلك التاريخ أو بعد سنتني من ذلـك التـاريخ كحـد اكثـر
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القول انه من املحتمل ان تكون أول حتركاته قد بدأت قبل ذلك التاريخ يف بـالد 
 أشـار يف كتابـه االفـادة إىل ان خراسان؛ وذلك ألن حييى بن احلسني اهلاروين قد

اهلـاروين، (لحق قد افرتق مّدة عن حممد بـن زيـد وتوجـه إىل نيسـابور لالنارص 
 األطـروشولكن هل هذا االفرتاق يؤرش حقًا إىل وجود اخـتالف بـني ). ١١٨

وحممد بن زيد؟ ويف أي يشء كان اختالفهام؟ لعـل التوضـيحات التـي يسـوقها 
اذ ان ممـا ذكـره يف ذلـك اسـتقبال حـاكم . اؤالتاهلاروين جتيب عن هـذه التسـ

يف حـني ذكـر . نيسابور حممد بن عبد اهللا اخلجستاين للحسن بن عيل وحفاوته به
 <يف زمان احلسن بن زيد وصل إىل طربستان واقام عنـده>يف بقية اخلرب أن النارص

ة، لحـق دعوتـه الرسـيلالنـارص  عندما بدأ>كام يشري أيضًا انه ). املصدر السابق(
 ).املصدر السابق( <انضم إليه الكثري من قادة اخلجستاين

ربام يمكن اعتبار ذلك الوقت هو بداية النشاطات العلنية واملستقلة للحسـن 
بعـض >: بن عيل؛ وذلك ألن هذا املؤلف ينقل عن بعض الُكّتاب واملـؤرخني ان

سـتاين االشخاص الذين كانوا مّطلعني عن ارساره، كانوا يوقعون بـه عنـد اخلج
ويبدو ان . وهذا ما دفع اخلجستاين إىل اعتقال احلسن بن عيل وايداعه يف السجن

التعذيب الذي تعّرض له يف السجن والرضب بالسياط عىل رأسـه واذنيـه، اّدى 
وعـىل ). ١٢٤:اهلـاروين( األطروشإىل اصابته بالطرش؛ فسّمي عىل اثر ذلك بـ

وىل من حركته يف ذلـك العهـد، قام باخلطوة اال األطروشهذا األساس يبدو ان 
وقد اشار اهلاروين إىل مسألة دقيقة وهي انه حتى . ولكن ليس بصورة علنية جداً 

 ).املصدر السابق(وان كان قد ُاصيب بالطرش، اال انه كان يتطارش احيانًا 
حممد بن زيـد كـان يّتهمـه بـدعوة النـاس إىل امامتـه >هذا طبعًا اضافة إىل ان 

ّجس منه خيفة بسبب ما يتصف به النارص من حنكة وفضـل وزعامته، وكان يتو
ورغم ان هذا الوضع يعكس بعض االختالفـات التـي ). ١١٩:املصدر السابق(

وحممد بن زيد، إال ان توّسط حممد بن زيد لدى اخلجستاين  األطروشكانت بني 



     ١٢٣          االتجاهات السياسية والدينية لناصر الحق في طبرستان وآثار تلك االتجاهات   

     
 

إال اذا . الطالق رساحه، ينفـي وجـود اختالفـات بمثـل تلـك الشـدة واحلـدة
الذي كانوا بني أنصار حممد بن زيد، هم الذين  األطروشن يكون اتباع افرتضنا أ

. كانوا وراء مثل هذه املخاوف وكانوا هم السبب وراء اختاذ مثـل تلـك اخلطـوة
 .إىل جانب حممد بن زيد اىل النهاية األطروشومنذ ذلك الوقت بقي 

 
  والسياسية لناصر الحق في گيالن والديلم ةينيالدالنشاطات 
لحـق لالنـارص  بعد مقتل حممد بـن زيـد، توجـه>: ؤلف االفادة ما ييلكتب م

ووصـل . احلسن بن عيل مع مجاعة من انصاره إىل بالد الري عن طريق الدامغان
خربه إىل جستان ملك الديلم وكان بينهام مودة قديمة، فكاتبه وسأله اخلروج إليه 

 !تلك الدعوة األطروشوقبل ). ١١٩:اهلاروين(<ليبايعه
 األطـروشوقد سـار . ا اخلرب يمكن ان يؤيد صّحة ظن حممد بن زيد فيهوهذ

يف القرية املرشفة  األطروشوكان رابينو قد شاهد املسجد الذي بناه . نحو الديلم
، ٤٢١:رابينـو)(يالكجـانك: چاي، وهو ما يسّمى اليـوم كيلكهنر(عىل رودرس 

١٣٧٤.( 
من انه عىل الرغم مـن اسـتقبال وهنا نعود إىل ما ذكره اهلاروين، وما اّكده فيه 

 .جستاين لالطروش، اال أنه امتنع عن منارصته لالخذ بثأر حممد بن زيد
ينهـزم يف أول مواجهـة مـع جـيش السـاماين  األطروشوهذا املوقف جعل 

وبعـد هـذا املوقـف افـرتق . يف فالس عىل بعد نصف فرسخ من آمل) هـ٢٨٧(
دعوة أهاليهـا الـذين مل يعتنقـوا عن جستاين وعاد إىل بـالد الـديلم لـ األطروش

 .االسالم بعد وكانوا باقني عىل دين آبائهم واجدادهم، لدعوهتم إىل االسالم
يالن وبدأ بعـرض اإلسـالم عـىل مـن مل يكـن قـد أسـلم مـن جثم خرج اىل 
 ). ه٢٨٧(كّلهم عىل يديه يف جيالن  هايل األأهاليها؛ فأسلم 
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مر بـاملعروف وينهـى عـن املنكـر، واقام عىل هذه اجلملة باجليل والـديلم يـأ
وأزال الرسوم اجلائرة التي وضعها آل وهسوذان عـىل الـديلم، واسـتنقذهم ممـا 
كانوا فيه من الضيم يف األنفس واألوالد واألموال، ووقعت له حروب مرة بعـد 
أخرى مع جستان، فكانت الدائرة عىل جستان، وزال سلطان جستان عن سـهل 

عنهـا، وختّلـص املسـلمون مـن قبـيح ظلمـه هلـم،  الديلم مجلة، وانحسم طمعه
وقد كان جستان أظهـر أن األمـر . وحكمه يف أهاليهم وأوالدهم واسرتقاقه هلم

له، وسار حتت رايته فزعًا من اخلراسانية وَقصِدهم إيـاه، ومل يكـن النـارص يثـق 
ات بوفائه، ويعلم أنَّه إن ظفر عاد إىل عادته، فلم يتشـّدد يف احلـرب ومل يثبـت ثبـ

مثله، فصارت الغلبة للخراسـانية واهنـزم النـارص وجسـتان، وعـاد النـارص إىل 
موضعه، وكان يقيم تارة هبوسهم فرياعي أمر اجلبل وتارة بكيالكجـان فرياعـي 

 ).١٢١اهلاروين، (أمر الديلم
. األطـروشالنـارص  لقد أشار املؤرخون مرارًا اىل هذه احلقبة من تاريخ حياة

 :مروج الذهبحيث قال املسعودي في
سنوات طويلة بني أهايل الديلم الذين كانوا كفرة عـىل ديـن  األطروشأقام «

املجوس، وبعضهم كان عىل تقاليد اجلاهلية،فـدعاهم اىل اهللا عزوجـل فـاعتنقوا 
 )١٣٤٤، ٦٩٠:املسعودي(» اإلسالم وبنى املساجد يف بالد الديلم

هذه السنوات مشـغوالً يف الكبري يف النارص  كان>: وكتب ابن اسفنديار ما ييل
يالن، ونظم الكثري من االشعار، وقال املراثي يف داعي احلق حممد جاالجتهاد يف 

 ).٢٦٧:ابن اسفنديار(بن زيد 
 النـارص للحـق ويبدو انه يقصد من تلك السنوات تلك املّدة التي كـان فيهـا

يف استنكار وأوالده يدعون فيها أهايل الديلم إىل االسالم ويتضامنون مع أهاليها 
وهي هذه . الرسوم اجلائرة التي كان يفرضها آل وهسودان، واملعارك مع جستان

يتضامن مع اهلادي حييى بن احلسن حفيد القاسـم  األطروشاملّدة التي كان فيها 
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وهـذا التقـارب عـىل ). ١٢٢:اهلـاروين(الريس يف اقامة حكومة زيدية يف اليمن 
عىل الوجوه املشرتكة بني هـذين الـزعيمني  رغم مما بينهام من فاصل مكاين، يدلُّ 

وان . الزيديني، التي كثريًا ما يكون بناؤها عىل ما هو مشرتك مع الشيعة االماميـة
كان ذلك يوحي إىل األذهان ما يعتقده الزيدية بوجود امامني يف زمان واحد بـني 

ة ولكـن مـا هـي املسـّوغات الدينيـة والسياسـية لقبـول الفرضـي. اتباع الزيدية
املذكورة؟ يبدو انه من املمكـن أن يكـون اختـاذ املوقـف املـذكور جـاء يف اطـار 
الظروف التي كانت يومذاك حيث كانت بالد جرجان وطربستان حتـت سـيطرة 
جيوش االمري اسامعيل الساماين، وما قام به من اعامل وما اختذه من قـرارات يف 

ن وختفيض الرضـائب اعادة االمالك اىل اصحاب االرايض وقادة جيش طربستا
التي كانت ُجتبى من الناس، وكان اهلـدف مـن وراء كـل ذلـك، ازالـة تـأثريات 

 .حكومة العلويني واستاملة قلوب املتنّفذين املحليني وعموم األهايل
ادت تولية حممد الصعلوك وايل الري بدالً من ايب العباس عبد اهللا بن نوح من 

ن بعد وفاة االمـري اسـامعيل السـاماين، قبل امحد بن اسامعيل الساماين، وذلك م
واليًا عىل حكومة طربستان وحتت ارشاف حممد بن عبـد اهللا البلعمـي، والـوزير 

 ).هـ٢٩٨(الساماين املعروف، ادت إىل ابراز أمهية هذا املوضوع بشكل أوضح 
يالن منهمكًا يف دعوة أهاليها إىل جلحق يف لالنارص  ويف تلك االيام أيضًا كان

، ولكنه كان يتابع اخبار طربستان، وكثريًا ما كان يفّكر يف جتنيد وحشـد االسالم
 .قوات من بني انضاره واتباعه

 
  لحق واحياء حکم العلويين في طبرستانلناصر ال

يف أعقاب وفاة عبد اهللا بن نوح، اّتبع حممد الصـعلوك الـذي أصـبح احلـاكم 
تجاجـات النـاس الـذي اجلديد عىل طربستان، اّتبع اساليب عنيفـة ملواجهـة اح

والشـك يف أنَّ هـذه . اخذوا يعّربون عن سخطهم بسـبب زيـادة نسـبة اخلـراج
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قـد التّفـوا >األخبار كانت تصل إىل النارص؛ إذ ذكر ابن اسفنديار أن السـاخطني 
ــارص  حــول ــانالن ــني امحــد إىل روي ــا احلس ــده أب ــل ول ــري؛ فأرس ــن (<الكب اب

 ).٢٦٨:اسفنديار
ل ثورته مـّرة ُأخـرى ضـد السـامانيني الـذي كـان وهذا يمّثل يف حقيقة احلا

وكانت معركة نـورود التـي يـذكرها مؤلـف . يدعمهم اخلليفة العبايس يف بغداد
تعكس املرارة التي كان )٧٠ ـ٦٧، ١٣٥٢: يالينج(تاريخ مازندران باسم اجلور 

ولعّل اجلور . يعانيها النارص عىل الرغم من االنتصار الذي احرزه يف تلك املعركة
الذي اشار إليه مؤلف كتاب تاريخ مازندران يبـّني سـعة وعمـق املقاومـة التـي 
كانت غري متوّقعة، والتي تكشف عنها اقوال النارص التي سنعرضـها بعـد عـّدة 

فمن بعد اخراج عامل السـامانيني مـن رويـان، أرسـل النـارص ابنـه أبـا . اسطر
ة حاكمهـا الـذي اعلـن احلسني أمحد إىل هناك، ثم ذهب هو إىل كالر تلبية لدعو

يالن جـالذي كـان يتـألف مـن أهـايل  األطروشثم ان طالئع جيش . مبايعته له
والديلم، فتحوا شالوس أيضًا، وبعدها اشتبك ذلك اجليش الذي أصبح بقيـادة 

فكانت اهلزيمـة . ، اشتبك مع اجليش الذي كان يقوده حممد الصعلوكاألطروش
ن جنده وسقطت قلعة شـالوس، واعطـى عىل الصعلوك وفرَّ هو وُقتل الكثري  م
وبعد يومني توّجه نحو آمـل ونـزل يف قرصـ . النارص األمان ملن تبّقى من قلعتها

احلسن بن زيد، وهنل من فضله وعلمه وورعه ما جعله يسري مع النـاس بالعـدل 
ابـن (واملحّبة وعفا عّمن فعلوا اجلرائر وأخـذ البيعـة مـن أهـل آمـل ونواحيهـا 

 ).٢٦٩:اسفنديار
وهكذا فقد استطاع من بعد ثالث عرشة سنة من اجلهاد ان يعيد احياء حكـم 
العلويني يف طربستان عىل الرغم من ارادة اخللفاء العباسيني واالمراء السامانيني 

 ). ه ٣٠١(
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لحق خطبة يف املسجد اجلامع يف آمل وعنّف فيها األهايل بسبب لالنارص  ألقى
ويبدو انه يشري يف ذلـك إىل ). ١٢٣:ارويناهل(خروجهم عليه ومنارصهتم لعدّوه 

فقد كان شديد التأمل عىل من . املقاومة غري املتوّقعة التي حصلت يف معركة نورود
ُقتلوا يف معركة نورود وكان كثريًا ما يعّرب عن اساه ومكابدته، ولكنـه رغـم كـل 

 يف ذلك الوقـت التحـق) ١٢٦نفس املصدر، (ذلك فقد اصدر امرًا بالعفو العام 
احلسن بن القاسم بن احلسن بن عيل بن عبدالرمحن بـن القاسـم البطحـائي بـن 

كـام جـاء يف ٢٧٥و٩٤:ابـن اسـفنديار( )ع(طالـب زيدبن احلسن بن عيل بن ايب
قائد جيش النارص، إلتحق بـه وانضـم  )عمدة الطالب يف انساب آل ابيطالبكتاب

تي قضـاها النـارص يف لقد كانت تلك الثالثة عرشة سنة ال. إليه ملالحقة من فروا
گيالن وكانت سنوات مليئة بالتقّلبات، وما احرزه مـن نجـاح يف اجيـاد الرغبـة 
لدى أهايل تلك البالد للدخول يف االسالم، بسـبب مـا كـان لكالمـه مـن تـأثري 
وقدرته عىل اثارة سخط األهايل هناك ازاء ما حصل يف طربسـتان يف ظـل حكـم 

. السنّي، ويلقون الدعم من اخللفاء العباسيني السامانيني الذي كانوا عىل املذهب
فهذه العوامل أّدت إىل تفّوقه يف طربستان يف أقرصـ مـّدة ممكنـة وانتصـاره عـىل 
عامل السامانيني هناك، ورفع راية العلويني يف طربستان مّرة ُأخرى، وبالذات يف 

قائـد  مدينة آمل التي كانت املقر السابق حلكومة احلسن بن زيد الـذي كـان أول
 .للعلويني يف طربستان

إىل طربسـتان كـان يف األّول مـن  األطـروشذكر املسعودي ان أول دخـول 
ذوي الثيـاب (=  <انكـسـياه جام>اخرج منها >وانه قد . هـ٣٠١املحّرم من عام 

 ).١٣٤٤، ٦٩٠ج الثاين:املسعودي(<)السوداء
 مع تقـديم نبـذه عـن جهـاده النارص للحق وواصل املسعودي رسد أوصاف

كان رجًال فامهًا وعاملًا، ومطلعًا عىل العقائد واملـذاهب، وبقـي سـنوات « : قائالً 
طويلة يعيش بني أهايل الديلم الذين كانوا كفرة وعـىل ديـن املجـوس وبعضـهم 
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كام أن كان يقيم بني أهايل اجليل الذين كان املسـلمون يف .كان يتبع تقاليد جاهلية
وقد دعاهم اىل التوحيد وعبادة . وغريها مقابلهم يتحصنون يف قالع مثل قزوين

» وبنـى املسـاجد يف بـالد الـديلم. اهللا عزوجـل، فاسـتجابوا لدعوتـه وأسـلموا
 ).املسعودي، مصدر سابق(

 
  تسليم السلطة وحدوث صدع في القدرة السياسية 
لحـق يعـد نقطـة لالنـارص  موضوع تسليم السلطة وتوزيع القدرة مـن قبـل

لقائده حسن بن  النارص للحق إلجتامعي ، أن إهتاممعطف يف سلوكه السيايس وا
قاسم يعد إهتاممًا قابل للبحث والنقاش بسـبب أنـه كـان يميـل ايل هـذا السـيد 

: احلسني بالرغم من حيازته عيل أبناء بارزين ، ويقول إبن إسفنديار هبذا الصدد 
سـن بـن مقاليد احلكم يف األمر والنهي ايل إبن عمه أبـو حممـد احلالنارص  منح "

.  القاسم وفّضله عيل أبناء بارزين من صلبه بشكل أثـاروا عليـه احلقـد واحلسـد 
وسـبب هـذا  ": ويقول مؤلف اإلفادة هبذا الصدد أيضـًا ) ٢٧٥إبن إسفنديار (

التفضيل يعود ايل الشهامة وروح القتال والديانة واإلرشاف عيل األمور املحولة 
وإتباع مجـع غفـري مـن النارص  أوالداليه وعدم وجود شخص موثوق به من بني 

 )١٢٦ـ١٢٦هاروين ( ".من حسن بن قاسمالنارص  أبرز أصحاب
وغالبًا ما يتبادر هذا السؤال يف أذهان القارئ ، هل أن طريقة إختيار اخلليفـة 

) ع(عىل ذرية احلسني النارص  من أوساط السادات احلسنيني يدل عىل عدم تأكيد
ابة عيل هذا السؤال بأنه إختذ هذا القرار بعـد أن ليخلفه من بعده ؟ ويمكن اإلج

وضح له ميول أحد أبناءه أي أبو احلسني أمحـد ايل مـذهب اإلماميـة وإعـرتاض 
، ) ٢٧٢ــ ٢٧٣إبـن إسـفنديار (األخري لوالده بإختاذ هذا اخليار قابل للتشـكيك 

أوالده عن مقاليد احلكم حيـث عـني أحـد  األطروشالنارص  وبالطبع مل يستغن
، ومـن املمكـن ) ١٢٧هـاروين (ده قياده جيوش آمل واآلخر إمارة سـاري أوال
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كان سبب عدم كشف هذا اخلالف القائم النارص  إحرتاز حسن بن قاسم وأوالد
بينهام ولكن كان هلذا اخلالف تأثريًا سلبيًا عيل إدارة شؤون احلكـم حيـث إبتعـد 

ه األمـر الـذي لتفادي مواجهتهم وجهـًا لوجـالنارص  حسن بن قاسم عن أوالد
أحدث هذا اإلبتعاد خأل خطريًا يمكن اإلشارة إليه هنا خاصة أنه تسبب خالفـًا 
واضحًا يف وجهات نظر أتباع الطائفة الزيدية مع البعض والشـيعة اإلماميـة كـام 

يف إدارة شؤون دولة شيعية املزمع أن تلعب النارص  يكشف السلوك التي إختذها
 .دورًا متميزًا يف املستقبل

إبتعد الـداعي حسـن  ": يستطرد مؤلف اإلفادة حول هذه األحداث قائًال و
بسبب أوالده وأدي هذا اإلبتعـاد أن يرتكـب حسـن خطـأ النارص  بن قاسم من

حيث ذكر البعض بأنه أرغم .. ونفيه ايل قلعة الرجيان النارص  كبريًا لدي إعتقاله
وديلامن الـذين كـانوا عيل القيام هبذا العمل وقد حرضه عيل ذلك سفهاء جيالن 

ومل يرشح املؤلف هذا احلدث أكثر ممـا ذكـر ، ) ١٢٧هاروين ( ".بصحبة الداعي
ولكن إبن اسفنديار يدلل وقوع هذا احلدث بسخط مجع من كبـار الشخصـيات 

وكان األخري عيل علم بام جيري ثـم يضـيف النارص  العلوية يف جيالن من سلوك
بسـبب النـارص  ار الشخصيات العلوية منكان سخط كب ": إبن اسفنديار قائًال 

 والظـاهر أن) ١٧٣إبـن إسـفنديار ( ".عدم وفائه بوعـوده حـول توزيـع املـال 
أخلف وعده مما أدي ايل رد فعل هذا القائد املحرتف حيال هذا السـلوك النارص 

الالمسؤول ، أما مري ظهري الدين ينظر ايل هذا احلدث برؤية أخري والذي يـتهم 
ونقرأ يف مالمة لييل بـن نعـامن ) ١٤١مرعيش (بحرصه الدنيوي حسن بن قاسم 

هـل  ": حيال حسن بن قاسم هـذه النقطـة اهلامـة النارص  أحد أقرب أصحاب
 ) .١٢٨هاروين ( "جيب سجن األب إذا ما إمتنع عن تقديم اخلبز ايل أبناءه ؟

لحق بالرغم من علمـه بسـخط أهـايل جـيالن مـن سـلطته لالنارص  يبدو أن
كان بأمس احلاجة ايل جتديـد البيعـة والـوالء مـن قبـل كبـار شخصـيات ولكنه 
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جيالن ، كام أن أهايل جيالن كانت لدهيم مطاليب ، ويف ظل هذه الظروف ذهب 
بـأن مجيـع أهـايل جـيالن النارص  حسن بن قاسم ايل جيالن ومن هناك كتب ايل

قعـت ولكن يبدو أن أحداث أخـري و) ٢٧٤إبن إسفنديار ( "يرغبون زيارتك 
يف طريق طربستان حالت دون وقوع هذا احلدث حيث أعلن مجع غفري من أتباع 

إبـن ( ".وإعـالن البيعـة للحسـن النـارص  حسن بن قاسم إستعدادهم إلعتقال
عندما وصـل جـيش حسـن بـن قاسـم آمـل مل يـذهب حسـن ) ٢٧٤إسفنديار 
ه بل ذهب ايل املصيل وعقد إجتامع تشاوري مع بعـض خواصـالنارص  إلستقبال

ويتبادل معه احلديث النارص  ومتخض عن هذا اإلجتامع بأن يذهب حسن لزيارة
 النـارص للحـق دفاعًا عن حقوق أهـايل جـيالن ورواتـب أفـراد اجلـيش ، تنبـأ

بخطورة املوقف وكان يفكر بإنقاذ نفسه مـن التهلكـة حيـث طـارده حسـن بـن 
باع حسن بن قاسم مل يكتف أت. قاسم وافراد جيشه وتم إعتقاله يف قلعة الرجيان 

هبذا القدر من اجلرأة وهجموا عيل مقر دولته وإنتهكوا حرمه وهنبوهـا ، ويبـدو 
أن حسن بن قاسم كان عيل علم هبذا اإلعتداء ولكنه عـدل عـن قـراره وأبـدي 
إعرتاضه ملا حدث ، وبالرغم أن إعرتاضه مل جيد نفعـًا بـل وقـد وقـع يف إشـتباك 

أثار هذا العمل غضب معظم أهـايل  ".. قت شديد مع املشاغبني ، ويف نفس الو
 ".وأنقذوه مـن التهلكـة النارص  آمل حيال املشاغبني ومحلوا عليهم وإستنجدوا

أنبـاء النـارص  عندما سمع لييل بن نعامن أحـد أقـرب أصـحاب) ١٢٧هاروين (
ايل جرجان ، مل يستكمل مهمته وعـاد النارص  أحداث آمل وهو يف مهمة من قبل

ه وواجه جيوش حسن بـن قاسـم وبعـد سلسـلة مـن املشـادات ايل آمل بجيوش
: رفع لييل بن نعامن رايته ورصخ بأعيل صوته "الكالمية التي جرت بني اجلانبني  

، نـدم العديـد مـن ) ١٢٨هاروين ( ".من يريد إتباع احلق عليه متابعة هذه الراية
فـام بـرح أن  أتباع حسن بن قاسم عيل فعلتهم وإلتحقوا بأتباع لـييل بـن نعـامن ،

ويروي مؤلف اإلفادة . وأعادوه ايل آمل النارص  بعث لييل بعض من أصحابه ايل
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ايل مسقط دولته يف آمل قائًال النارص  نقًال عن والده الذي كان شاهد عيان عودة
وكانـت كثـرة النـارص  لقد خرج معظم أهايل آمل شيوخًا وشبابًا إلسـتقبال ": 

 ) ١٢٨هاروين ( ". من ظهر جواده رص النا اإلزدحام عيل وشك أن يسقط
 

  وعودة اإلستقرار الناصر  اإلجراءات التي إتخذه
هرب حسن بن قاسم ومجع من خواصه الذين إمتنعوا عن تلبية دعوة لييل بن 

 "نعامن نحو جيالن ولكنهم إعتقلوا من قبل األهايل الـذين كـانوا يطـاردوهنم ، 
ه ومل يلفظ عبارة حادة ضده وأعفي عليه، مل ينظر اليالنارص  عندما أتوا بحسن ايل

وبعد ميض عدة أيام نفاه ايل جيالن ، ومل متيض مدة وجيـزة ايل أن إستشـفعه ابـو 
احلسني أمحد بن النارص وأعاده ايل آمل ثانية وأنكحه إبنة أبو احلسني التي كانـت 

 ) ٢٧٤إبن إسفنديار ( ".أم أبو الفضل الداعي ومنحه والية جرجان 
قرير يطرح علينا هذا السؤال ثانية ما هو السـبب ترشـيح حسـن بـن هبذا الت

قاسم عىل رأس اجليش بالرغم من وجود أوالد أشداء وأوفياء يمكن أن خيلفـوا 
عـيل مجلـة مـن األسـئلة واإلعرتاضـات النـارص  الوالد يف مسند احلكم ؟ ويرد

يخلفنـي كنـت سـعيدًا جـدًا ل "القائمة من قبـل أفـراد حاشـيته وأوالده قـائًال 
الشخص الذي حيظي بجميع مواصفات وجدارة هذا املقام ولكني مل أعثـر عـيل 

حسن بن قاسم الذي اليزال يتمتع بجميع مواصـفات هـذه القيـادة  ىأحد سو
حسن بن النارص  أوفد "، بعد هذا احلدث )١٢٨هاروين ( ".أفضل من أوالدي 

ن نرصًا بـاهرًا قاسم يف مهمة صعبة ايل جرجان لصد هجوم األتراك وحقق حس
). ٢٧٤إبـن إسـفنديار ( ".ضد األتراك يف معركة عنيفة وعاد ايل آمل منصـورًا 

ويف هذه املرة عاد ثانية ايل جيالن بعد أن قيض بضعة أيام يف آمل ، ومل متض أيـام 
ايل أن عاد ايل آمل مركز الدولة بتوصية وتشجيع من كبار الشخصيات والفقهـاء 

منحه لقب الداعي ايل حسن بـن قاسـم النارص  يبدو أن ".. واألمراء يف جيالن 
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منحـه هـذا النـارص  ، ويف احلقيقـة أن) ١٢٨هـاروين ( ".تزامنًا مع هذه األيـام 
هـذا النـارص  اللقب تأييدًا خلالفته من بعد وفاته ، ويبدو أنـه مـن املمكـن إختـذ

يل الشـيعة الذين كانوا يميلـون ا) اجلامعة النارصية(السلوك لتعزيز موقع أتباعه 
) . ٨٩موسوي نجـاد (مقابل أتباع القاسمية واهلادوية ) ١٤٣مادلونغ (اإلمامية 

وال إستبعاد يف ذلك بعد تأييد إبـن إسـفنديار والشهرسـتاين والشـيخ الطـويس 
وأنـه كـان يسـتمع ايل  ×حضور النارص يف جملـس اإلمـام حسـن العسـكري

 .ه قريبة جدًا من الزيدية رغم أن النارص كانت مواقف)  ٩٩: جمد . (إرشاداته 
 

  التنحي عن الحکم واإلهتمام بالنشاطات العلمية والثقافية  
النـارص  تنحـي ": ويكتب إبن إسفنديار دون اإلشارة ايل زمان دقيـق قـائًال 

) ٢٧٥إبـن إسـفنديار ( ".الكبري عن احلكم وإلتـزم حيـاة الرشـيعة مـع اخللـق 
كـان  "عد تنحيه مقاليد احلكم قائًال لحق بلالنارص  بالرغم أنه أضاف حول حياة

هيوي إليه اخللق من أطراف العامل لإلستعانة من فنونه وعلومه يف الفقه واحلديث 
هل أن هذا احلدث تعد بصـمة تأييـد ) ٢٧٥إبن إسفنديار ( ". والشعر واألدب 

بأنـه أسـس  النارص للحق من قبل معظم املؤرخني الذين كتبوا أنباء وتقارير عن
سة دينية يف آمل تعـد بمثابـة حجـر أسـاس للمـدارس النظاميـة التـي أول مدر

يف احلقيقة ملاذا تنحـي عـن مقاليـد احلكـم يف ) ٣٧٦وكيليان (تأسست الحقًا ؟ 
حني أنه كان يف قمة النفوذ املعنـوي لـدي األوسـاط الشـعبية ؟ ال يـرد مؤلـف 

للهجـرة  ٣٠٤اإلفادة عيل هذا السؤال بل يذكر تاريخ وفاته يف شهر شعبان عام 
يف حـني يـذكر ) ١٣١هـاروين . (عامًا  ٧٤ويقول بأنه تويف يف آمل وعمره يناهز 

 ١٣إبن األثري ج. (عامًا  ٧٩لحق تويف وعمره يناهر لالنارص  بعض املؤرخني بأن
وهبذا يبدو أنه تنحي عن مقاليد احلكم بسبب الشيخوخة وكرب السـن ) ١٥٢ص

لحـق لالنـارص  وقـد ألـف. كـرب السـن  بالرغم أنه واصل نشاطاته العلمية عيل



     ١٣٣          االتجاهات السياسية والدينية لناصر الحق في طبرستان وآثار تلك االتجاهات   

     
 

العديد من الكتب والرسائل العلمية يذكر إبن النديم بعض مـن هـذه املؤلفـات 
كتاب الطهارة ، كتاب األذان واإلقامة ، كتاب الصـلوة ، كتـاب أصـول : وهي 

الزكاة ، كتاب الصيام ، كتاب املناسك ، كتاب اإليامن والنذور ، كتاب الـرهن ، 
أمهات األوالد ، كتاب القسامة ، كتاب الشفاعة ، كتاب الغضب ، كتاب البيع ، 

لحق عدد مـن لالنارص  باإلضافة ايل ذلك ألف) ٣٦٠إبن نديم . (كتاب احلدود 
املقاالت الفقهية يف جمال أحكام الطالق واإلرث واملسح التي كانت مقربـة مـن 

هـوده لتقريـب ويمكن القول بأنه بذل ج) ٥١مادلونغ (عقائد وأحكام اإلمامية 
ووسـط  شـاميلمذهب الزيدية ايل اإلمامية ويبدو أن جهود أبناء بويه السـامك يف 

إيران التي أدت إىل تأسيس الدولة البوهيية التي بسطت نفوذها لتشـتمل الدولـة 
وجهـوده احلثيثـة  النـارص للحـق العباسية يف بغداد كانت مـن آثـار ومنجـزات

جلانب اآلخر لسلسلة جبال ألـربز الشـاخمة إلحياء مذهب التشّيع وإنتشاره عيل ا
والتي إستمرت الدولة الشيعية يف مركز اخلالفـة العباسـية مـن قبـل اإليـرانيني 

 .   الشيعة لسنوات عديدة بعد وفاته 
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  الدكتور إبراهيم فالح
   األستاذ المساعد في الجامعة الحرة فرع مدينة ساري

  
  :الخالصة 

 ,ال يمكن سلوك طريق الكـامل والسـعادة دون أن يكـون هنـاك موجـه أو قـدوة
نارص ال(ـ وان احلسن بن عيل واملشهور ب. وسيضل اإلنسان طريقه ولن يصل إىل هدفه

 ,وكان أسوة عملية للناس ومربيا أخالقيـا وثقافيـا ,كان احد العلامء املعروفني) لحقل
حلكومات الشيعية التي قامت ألجـل تطبيـق الرشـيعة حيث تعترب حكومته من أول ا

 .اإلسالمية
وبال شك فان مـا يوصـل اإلنسـان إىل السـعادة والكـامل هـو املعرفـة وااللتـزام 

لحق يعترب مـن أفضـل القـدوات يف لالنارص  حيث ان ,باألصول األخالقية والثقافية
من وجهـة نظـر الكبري  النارص دراسة حتليلية حلياة« وهذا البحث بعنوان . هذا املجال

 » أخالقية وثقافية
. ة وكذلك مناقبه وفضـائله وآثـاره األصول األخالقية والثقافيوسنتعرض فيه اىل
الكبري استطاع أن حييي النارص  وصلنا إىل هذه النتيجة وهي أن ,وبعد دراسة املوضوع

اسـتطاع دولة العلويني من خالل أفعاله وأقواله وسريته حيث ارتقـى بثقافـة األمـة و
 .بأخالقه العالية والسامية أن هيدي الناس إىل اخلري والسعادة
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  المقدمة
ويف هـذا  ,إن اهللا قد خلق اإلنسان وهيأ لـه مقـدمات الوصـول إىل السـعادة

أهـل  وأئمـة وقـد اعتـرب الشـيعة األنبيـاء ,اإلطار فانه بحاجة إىل قـدوة وأسـوة
 . هم أفضل من يمكن أن يقتد هبم ^البيت

احلسن بن عيل هو من الشخصـيات املهمـة التـي  النارص للحق انف ,ولذلك 
والذي كان له دور كبري يف نرش التشـيع ودعـوة النـاس إىل  ,يمكن أن يقتدي هبا 

 . األخالق اإلسالمية وإجياد ثقافة إسالمية يف هذا االجتاه
النـارص  وإذا عرفنا حقيقة املنهج األخالقـي والفكـر الصـحيح الـذي اتبعـه

وما  ,فانه بال شك يكون ذلك من دواعي افتخار الشيعة والعزة اإلنسانية ,الكبري
 .  ×وعيل ‘ذلك إالألنه قد ختلق بأخالقأجداده الكرام وأخالق الرسول

نـارص الكبـري مل يـتم التحقيـق حوهلـا للإن الشخصية األخالقيـة والفكريـة 
آيـة اهللا وكـام قـال . والبحث العلمي الدقيق فيها وبقيت طـي الغفلـة والنسـيان

 :يف هذا املجال ـاملفرس الكبري للقران ـجوادي اآلميل 
ملاذا نحن الشيعة يف حني أننا نجلس عند موائد هؤالء العظامء ونحمل دينـا "

: ١٣٨٦جمـد، ( "ولكننا مع ذلك ال نقوم بمعرفتهم وجتلـيلهم ,يف رقبتنا جتاههم
الشخصية األخالقية  ولذا فإننا يف هذا البحث سنقوم بدراسة أبعاد جديدة يف )٩

نارص الكبري لبيان جانب العلم و الوعي و األدب و الفكر املتميز عند لوالثقافية ل
 .  العلويني

 
 )ناصر الكبير(تعريف عام بالحسن بن علي

بن عيل بن احلسني بن  األرشفهو احلسن بن عيل بن احلسن بن عيل بن عمر 
) األطـروشلحـق لنـارص ال(عيل بن عيل بن أيب طالب عليه السالم وامللقب بــ 

. هجـري قمـري ٢٢٥ولـد يف املدينـة املنـورة يف سـنة  ,)أبـو حممـد(واملكنى بـ 
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وأمه حبيبة كانت من ) ٢٨٨٩: ٢، ج١٣٣٢؛ دهخدا، ٢٠٩: ١٩٨٧، غمادلون(
 .خراسان

ويف بعـض الكتـب .  ترش ملرحلة طفولته وشـبابهإن املصادر التي بني أيدينا مل
وكـان يف  ــ مركـز الشـيعة اإلماميـةــ نقل انه كان لديه توقـف ملـدة قليلـة يف قـم 

وكان جده ألمه السيد الـريض والسـيد ) ٧٧: ١٣٨٦جمد، . (العرشين من عمره
وكان السيد طويال اسمر البرشة ) ٩٤: ١٣٧٨حممدی جاللی، . (املرتىض ألمهام
 . األطروشوهلذا لقب ب. اوكان أطرش

لحق سمعه هو ألنه تلقى رضبة بالسوط عىل أذنـه لالنارص  وان سبب فقدان
وذلـك لدفاعـه  ,بعد أن القي القبض عليه من قبل حممد بن عبد اهللا اخلجسـتاين

حيـث انـه قـد فقـد سـمعه نتيجـة لتلـك  ,عن احلسن بن زيد يف منطقة جرجان
. وش من الفعل الثالثي املجرد َطِرَش و ُاطر ,)٢٠٩: ١٩٨٧مادلونگ، (الرضبة

 ) ٥٥٤: ١٣٨٥مصطفی، (
عندما أمسك به رافع فقد رضبه ألف رضبة  ":وأمايف عمدة الطالب فقد جاء

 )٩٩: ١٣٤٨حكيميان، ( ".بالسوط وعىل إثر ذلك فانه قد فقد سمعه
الكبري شاعرا كبريا وعالمة وإماما  يف الفقه ورجال فاضال وعاملـا النارص  كان

ويف آخرأيـام حياتـه اعتـزل احلكـم . يا وحمبوب القلوب وتنقل عنـه النـوادرمتق
هجـري قمـري ودفـن يف مدينـة  ٣٠٤وقد تويف عام .وتوجه لطاعة اهللا والعبادة

 :حيث أشار لذلك يف هذا البيت الشعري ,وكان عمره أربع وسبعون سنة ,آمل
 ُبـدَّ لـی أّنی إلی اهللاِ راجـعُ  و ال                  أناف علی السبعَني ذا احلوَل رابعُ 

 )٩٩: ١٩٨٧، غمادلون(  
وقد تويف احد أوالده وهـو  ,كان لديه مخس بنات وأربعةأوالد األطروشإن 

ومل جيعل أحدا من أبنائه  ,)٩٢: املصدر نفسه. (يف سن الشباب وكان اسمه حممد
 .لة واجليشولكنه مل يبعدهم عن أمور الدو ,قائدا بعده ليقود حكومة العلويني 
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  العفو  ـ١
الكبري يعترب أن الصرب سببا لعزة وازدياد الشأن واملكانة اإلنسـانية؛ النارص  إن

ألنه يطلق الصرب  عىل اإلنسان عندما يستطيع أن يرد األذى بمثله ومـع ذلـك ال 
مما يدلل هذا عىل قدرة اإلنسان عىل السـيطرة عـىل غضـبه و قدرتـه عـىل  ,يفعل

وهـذا هـو  ,طرة عىل الـنفس يف مقابـل تعـدي اآلخـرينمواجهة الغضب والسي
ــه  ,ســبب تقــدير ومــدح اآلخــرين وباخلصــوص إذا كــان هكــذا شــخص لدي

 . مسؤوليات يف الدولة ومناصب عالية
حيـث يقـول اإلمـام  ,إن الصرب والعفو بالنسبة له أمجل وأفضل من كل يشء

 ,)٢:١٢٦،ج١٣٦٣اآلمدی،("الكريم من يعفو عند املقدرة ": عيل عليه السالم
الكبري يمكن مالحظته من خالل مواجهته للحسن النارص  وان املثال البارز لعفو

 .بن القاسم
والذي كـان  ــ الكبري كان يفضل يف مجيع األمور احلسن بن القاسم النارص  إن

 ,واحلسن بن القاسـمالنارص  وبالرغم من العالقة القوية بني. عىل أبنائه ـابن عمه
الكبـري النارص  قاسم مل يبال باملعاملة الطيبة التي كان يوليها لهإالأن احلسن بن ال

الكبري وسجنه يف قلعة النارص  وقام أخريا مع املتآمرين الظاملني بإلقاء القبض عىل
 . الرجيان

إن جيش احلسن بن القاسم املتمرد والديلميني وصـل هبـم األمـر يف التنكـر 
وصـادروا أموالـه وأرسوا زوجتـه الكبري أن هجمـوا عـىل داره النارص  ملعروف
الكبـري النـارص  لذا فان إلقاء القبض عـىل ,)٣٠٧: ١٣٦٣املرعشی، . (وأوالده

وزجه يف السجن واهلجوم عىل داره هو من األمور التي تثري التعجب جتاه احلسن 
بن القاسـم الـذي قابـل اإلحسـان باإلسـاءة وتنكـر ملـن مـد لـه يـد املعـروف 

 .واملساعدة
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 "ايل مدينة آمل قاموا بتوبيخ احلسن بن القاسم وقالوا للجيشولذلك فان أه
انتم واجهتم إمامكم وقائدكم هبذا الشكل فانتم لستم مسلمني وال يوجد أسـوأ 

الكبـري مـن النارص  وبعد حترير ,) ٢٧٤: ١٣٦٦ابن اسفنديار، ( "منكم يف العامل
وأثنـاء  ,منترصـا الكبري دخل مدينة آمـلالنارص  فان ,قبل ليىل بن نعامن والناس

الكبـري النـارص  ومل يواجهـه. جاء احلسن بن القاسم مستقبال إياهالنارص  دخول
وسمح له بالذهاب  ,وقال له إنا عفوت عنك وساحمتك عىل ما فعلت. بأي يشء

 .إىل مدينة جيالن
الكبري زوج ابنته النارص  فان أبو احلسني امحد صاحب اجليش ابن ,وبعد فرتة 

. الكبري احلسن بن القاسم ويل عهد من بعـدهالنارص  وجعل. مللحسن بن القاس
وان كرم وشهامة  السيد  قد شمل احلسن بن القاسـم  ,)٩٨: ١٣٦٨حكيميان،(

 .وكان بإمكانه أن ال يعفو عنه
  
  ثبات شخصيته واستقامته في العمل ـ٢

وحـدة  ,الكبري التي كانـت متيـزه عـن اآلخـرينالنارص  إن من خصوصيات
ممـا يـدلل  ,يعني أن ردود أفعاله يف مواقف خمتلفة كانت متوافقة ,يهالشخصية لد

 . عىل انه يتمتع بشخصية منسجمة ومتوافقة يف سلوكها
الكبـري النـارص  إن. وهذا يدلل كذلك عىل انه كان يتمتع برتبية اهلبـة سـامية

كانت مواقفه واحدة وطبقا للمعايري الرشعية ومل يكن يترصف خـالف الرشـيعة 
أو كان  ,ائام إىل جانب العدالة سواء كان يف احلكم أو قبل أن يتسلم احلكموكان د

أو يف حال الفرح واالطمئنـان أو يف حـال املصـيبة  ,يف السجن أو خارج السجن
وكـان سـلوكه مـع اآلخـرين طبقـا  ,فانـه مل ينطـق سـوى كلمـة احلـق ,واحلزن

 .وما كان يأمر إال باملعروف ,لألصوالألخالقيةواإلنسانية
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وكانـت ترصـفاته وسـلوكه مـع . وكان يدافع عن أصـول ومبـاين اإلسـالم
األصدقاءواألعداءوأفراد عائلته طبقا للموازين األخالقيةواإلنسانية وكان دائـام 

 فـأمر ,وقد نقل أن احد أبناءه كان أهـل طـرب ويرشـب اخلمـر. ذاكرا هللا تعاىل
 )٣١: ١٩٨٧، غمادلون. (الكبري بأن يقام عليه احلد الرشعيالنارص 

 
  تصرفاته وسلوكه مع الرعية ـ٣

الكبري كان عنوان القدوة واألسوة ومركز العاطفـة واملحبـة لعبـاد النارص  إن
 .وكان حيمل كل املحبة والود للناس وأهل بيته و من يف خدمته. اهللا 

إن سلوكه العميل يدلل انه اإلنسان الكامل والنمـوذجي الـذي ال تربطـه أي 
 .ومل يكن حيب أن خيشاه احد هليبته ووقاره. هرها اخلداعةعالقة بالدنيا ومظا

ألنه يرى أناإلنسان موجود يأنسبأخيهاإلنسان ووجود اهلي ومركز الفضـائل 
 . األخالقية وحيمل روحا أخالقية خالدة والتي يف آخر املطاف تعرج إىل اهللا تعاىل

ه والكـل الكبري كان حمبا للناس وباخلصوص ممن يعمـل لديـالنارص  لذا فان
 ,كان لديـه غـالمالنارص  أن السيد "وتنقل املصادر التارخيية . يشعر باألمان معه

وجد غالمه جالسا  ,وعند خروجه من الدار. وقد ناداه عدة مرات ولكنه مل جيب
: قـال الغـالم ,فقـال لـه مـا الـذي دعـاك إىل عـدم إجـابتي ,قرب بـاب الـدار

: رض وسـجد هللا شـكرا وقـالعـىل األالنـارص  فوقع. اإلحساسباألمن جتاهك
ثم قال للغالم اذهب فأنـت حـر . الشكر هللا الذي جعل عباده يف أمان من رشي

 )٢١٦: ١٩٨٧املصدر نفسه، (  ".لوجه اهللا تعاىل
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  احترام وتقدير اإلنسان ـ٤
وينهى بشدة . الكبري يقدر وحيرتم مجيع البرش من الناحية األخالقيةالنارص  إن

ومل يكـن الشـكل و اللـون و  ,هانتهم واالسـتهزاء هبـمعن احتقار اآلخرين و إ
 . بل إناإلنسان حمرتم وعزيز لديه بإنسانيته ,له أي معيار بالنسبة إليه... الثروة و

وما هو معروف يف عامل اليوم بأنه للوصول إىل املسـؤولية واإلدارة البـد مـن 
 .ن متداوالمل يكالنارص  العبور من حماكامت رستم السبعة فان ذلك يف حكومة

إناإلنسان كائن حر وحاجاتـه املاديـة ال يمكـن أن جتعلـه عبـد غـريه  ,فربأيه
 .حتى وان مل يكن مسلام ,وتسلب منه حريته التي وهبها إياه اهللا تعاىل

الكبري عند دخولـه إىل مدينـة آمـل توضـح أسـمى القـيم النارص  وان خطبة
 .والكرامة اإلنسانية

فال يوجد عىل بـاب داري بـواب أو  ,عني احدأهيا الناس إنكم ال حيجبكم  "
املصـدر ( "...وكبريكم أخي وصـغريكم ابنـي ,وال يوجد حارسا لدي ,حاجب
ولذلك فان احلسن بـن عـيل يف  جمـال تبليـغ وتوضـيح املعـارف  ,)٢١٥: نفسه

احلقةلإلسالم هو يف موقـع احلـارس واملـدافع عـن الرشـيعة املحمديـة لريسـم 
 .خلري والسعادةوهيدي اجلميع إىل طريق ا

 
  تواضعه ـ٥

كان يتمتع بموقع سيايس  ,الكبري باعتباره احد قادة الدولة العلويةالنارص  إن
إىل حد كبـري بحيـث انـه  ومع مقامه هذا فانه كان متواضعاً  ,واجتامعي كبري جداً 

 .يعترب قدوة كبرية للمسلمني يف زمانه ولألجيال القادمة
  يـوم مـا كـان هنـاك شـاعر ينشـد يف جملـسيف "وكام تنقل املصادر التارخيية 

النارص  وعندما بدأ الشاعر بإلقاء قصيدته أشار. يمدحه فيها الكبري شعراً النارص 
ولكـن . إلقـاء الشـعر وال فائـدة مـن  الكبري بيده إىل أذنه ليخربه بأنـه ال يسـمع
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النـارص  فسـمح لـه ,الشاعر اخذ يتوسل بنارص الكبري ليسمح له بإلقاء قصـيدته
ومن ثم استمر الشاعر بإلقاء قصيدته حتى وصـل إىل بيـت شـعري قـد . كبريال

 فضحك الناس وقالوا يـا. الكبري نبهه عىل خطئه النارص  ولكن. اخطأ يف إعرابه
 )١٢٥:١٤٢٢اهلارونی، ( ".امل تقل انك ال تسمع؟ فضحك نارصالنارص 

وهـي تشـري  ,الكبري يف هذه القصة دليل عىل قمة التواضعالنارص  إن ما فعله
 .الكبري مل يكن مستعدا لسامع املديح واإلطراءالنارص  إىل أن
 ,الكبري كان إنسانا حيمل أخالقا عاليـة وروحـا لطيفـة ومتواضـعاالنارص  إن

ألنـه اخـذ البيعـة مـن  ": يقول) العلويون يف طربستان(بحيث أن مؤلف كتاب 
عفا عـنهم و كـانوا أهل مدينة آمل وكانوا يعيشون حتت ظل رأفته وعاطفته فقد 

 "يف امن وراحة حلسن سريته وصالحه
إن أخالقه احلسنة مع الناس والتي كانت مصحوبة بالعدل واإلنصـاف تبـني 

وهـذه املعاملـة احلسـنة كانـت سـببا يف أن يبايعـه حكـام . مدى فضـله وتقـواه
الكبري كـان النارص  وذلك الن) ٢٦٨:١٣٦٦ابن اسفنديار،. (طربستان والديلم

 .عىل هنج اإلسالم يسري هبم
 

  التثقيف ونشر العلوم والمعارف
يف جمال الثقافة ونرش املعارف الدينية فإننـا نشـهد جهـود مسـتمرة وواسـعة 

فمن جانب  ,ألنه كان كاتبا ومقاتال يف الوقت نفسه. لنارص الكبري يف سبيل ذلك
لـذا فهـو يعـد مـن . فهو قد كان عاملا ومن جانب آخر كان حيمل الرايـة خفاقـة

وسنشري اآلنـإىل بعـض التطـورات . الشيعة القالئل الذين مزجوا العلم بالعمل
 .الكبريالنارص  الثقافية التي شهدها عرص
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  الثقافيالناصر  جهاد
إن هجرة العلويني إىل طربستان والديلم ترك تأثريات فكرية وثقافيةمهمـة يف 

 ل الـديلم إىلودعـا أهـ ,إن حييى بن عبـد اهللا دخـل تلـك املنـاطق. تلك املناطق
 .واستطاع أن هيدي قلوب الناس إلياإلسالم. وبنى مسجدا هناك ,اإلسالم

وبعد ذلك فان تواجد العلـويني يف تلـك املنـاطق تـرك وبالتـدريج تـأثريات 
حيث أصبح أهل تلـك املنـاطق باخلصـوص معـروفني  ,اجيابية يف أذهان الناس

 )٢٢٨:١٣٦٦ابن اسفنديار، .(بالطهارة والزهد والتقوى
فانه قد أعلـن للنـاس يف  ,الكبري باعتباره احد علامء الشيعة الكبارالنارص  إن

إنني أبايعكم عىل تطبيق ما يف كتـاب اهللا وسـنة  ":بداية توسعته لدولة العلويني 
فانـه  ,)٢٢٩: املصدر نفسه(".واألمر باملعروف والنهي عن املنكر) ص(رسوله 

والذي يشـري إىل وجـود خطـة معينـة قد ابتدأ حركته الدعوية عىل هذا األساس 
 .لديه

إن النشاطات الفكرية والثقافية شـملت تأسـيس مكتبـة ومسـجد ومدرسـة 
الكبري قـد قـام النارص  إن ":وقد ذكر املسعودي. ونرش وتبليغ الدين اإلسالمي 

بنشاطات فكرية وثقافية وتربية الطـالب وإرسـاهلمإىل املنـاطق املختلفـة لتبليـغ 
 ) ٣٣٧:٤، ج١٣٨٥املسعودی، ( ".بناء املساجد الدين اإلسالمي و

الكبري كانت لديه إجراءات خاصة يف جمـال نرشـ الثقافـة والعلـم النارص  إن
 :ومن أهم تلك اإلجراءات ,والفكر بواسطة حكومة شيعية جديدة التأسيس

الدعم املايل واملعنوي ألصحاب العلم والفكر باعتبارهم املبلغني والنـارشين 
 )                             ١٢٠:١٣٧٠صمدی، ال. (للشيعة للفكر العظيم

. تشكيل جملس استشاري مـن الفقهـاء والعلـامء الشـيعة للمنـاظرة واحلـوار
 )                             ١٢١:١٤٢٢اهلارونی، (
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فقيـه . (دعوة سادة طربستان لنرش الثقافة والفكـر الشـيعي واجلهـاد الثقـايف
 )٣٨٣:١٣٨٩حممدی، 

إقامةوتأسيس مراكز يف جيالن وديلـامن وآمـل ملامرسـة النشـاطات الثقافيـة 
 )٣٠٢: ١٣٦٣املرعشی، . (والدينية

مادلونـگ، (تعليم وتدريس القـران الكـريم ونرشـ ثقافـة األسامءاإلسـالمية
٨٣:١٩٧٨( 

ابــن اســفنديار، .(تكــريم وتشــجيع الشــعراء مــن خــالل دفــع اهلــدايا هلــم
٢٧٥:١٣٦٦( 

حيث وصلت طبقا لنقل بعـض . رية يف املجاالت املختلفةتأليف الكتب الكث
 )١٤:١٤١٨لحق، لنارصال( جملداً  ٣٠املصادر التارخيية إىل مايقارب 

، ١٣٨٥املسـعودی، (تأسيس مساجد ومدرسة بعنوان مراكـز ثقافيـة مهمـة 
 ) ٣٧٣:٤ج

 )١٨٠:٥، ج١٤٠٣األمني، (تدريس الفقه واحلديث وتفسري القران الكريم 
من النتائج املهمة للجهاد الثقايف والفكري واإلجـراءات التـي  وبال شك فان

الكبري يف هذا السبيل هو إحياء حكومة العلويني يف طربستان بعد النارص  اختذها
 .فرتة من الركود

 
  تأسيس أول مراكز تعليمية 

أصحاب الدعوة العلويـة  نإطبقا ملا وصلنا من اإلخبار والروايات التارخيية ف
ملجأ ومـالذا والعلم واملعرفة وقبورهم أصبحت  أصحاب الفضل كانوا هم من

 .للمحققني يف العلوم الدينية وخمتلف الفضالء
الكبري والذي كان هو من كبار أهل العلم والفكـر يف النارص  وقد كتبوا حول

وقـد نسـب  ,انه كان له اهتامم خاص بالرتبية والتعليم والتعلم ":الدولة العلوية
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ارص الكبري انه أنشـأ أول مراكـز تعليميـة يف إطـار مدرسـة يف بعض املحققني لن
 ) ٧٩صديق، ( ".عهده

الكبري يعترب من أول احلكام يف جمـال النارص  وعىل كل حال فانه من املؤكد أن
ويعتقد الـدكتور ميـرتا مهـر . التعليم والرتبية أبدى اهتامما خاصا بالتعليم العام

يمكن القول أن ابرز الشخصـيات  ": انيةآبادي يف كتاب تاريخ السالالت اإلير
ــو ــويني ه ــة العل ــة يف دول ــة واألدبي ــارص  العلمي ــريالن ــادی، ( ".الكب مهرآب

٤٦١:١٣٨٧ ( 
ويف احلقيقة فانه يمكن القول ان هذه املدارس كانت تعترب من اكـرب العوامـل 

 .لنرش الثقافة وتربية  العلامء الكبار والتي تفتخر هبم هذه األرض والديار
هذه املدارس يمكن ذكر حوزتني علميتني دراسيتني مهمتـني يف مدينـة ومن 

سـيد كبـاری، . (الكبـري ومدرسـة الـداعي الصـغريالنـارص  آمل ومها مدرسـة
٥٥٠:١٣٨٧( 

 ,حاليـا األطـروشوحول حمل دفـن  ": ويكتب ظهري الدين املرعيش كذلك
مـن كان سـاكنا هنـاك لفـرتة  األطروشو ,توجد مدرسة كانت عامرة لسنوات 

لالسـتفادة مـن علـوم  األطـروشالزمن وكان الناس يقدمون من النواحي عند 
 ".الفقه واحلديث

الكبري تعترب من العصـور النارص  وهلذا السبب يمكن القول ان عرص حكومة
. املزدهرة يف تاريخ طربستان بسبب األوضاع الثقافيـة والتعليميـة واالجتامعيـة

 ) ١٠٢: ١٣٨٧ ؛قهرمانی نجاد، ٣٠٨: ١٣٦٣، رعيشامل(
 

  الكبيرالناصر  مؤلفات
فانـه كـان كاتبـا كبـريا حيـث  ,الكبري إضافة لكتابته ونظمه للشعرالنارص  إن

 )١٤: ١٤١٨لحق، لنارص ال. (كتب أكثر من ثالثامئة كتاب
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وان مشاركته يف ساحات اجلهاد واحلرب وجتهيز اجليوش والتفكـري يف أمـور 
الكبـري مـن التـأليف النـارص  ل ذلك مل يمنـعك ,املسلمني والدعوة إىل اهللا تعاىل 

 .حيث ترك لنا مرياثا عظيام من الكتب ويف مجيع امليادين العلمية ,والكتابة 
 : وقد ذكر املؤرخون بعض كتبه

وهو يتناول فيه أهم املسائل التي خيتلف حوهلا النـاس واحلقـائق : البساط ـ١
 .لضالل واجلرب والقضاء والقدراإليامن والكفر والنفاق واهلداية وا: الدينية مثل

 .وهو قد استشهد فيه بألف بيت شعر من ألف قصيدة: التفسري  ـ٢
 .ويتكلم فيه حول اإلمامة ,احلجج الواضحة بالدالئل الراجعة ـ٣
وموضوعه حول فضائل ومناقب أهل بيـت الرسـول  ,األمايل يف احلديث ـ٤

 .عليه وعليهم السالم
 .رف اسمهكتاب حول أصول الدين مل يع ـ٥
. ١١الشـهداء؛ . ١٠و اخلمـس؛  كفـد. ٩الصفی؛ . ٨املسفر؛ . ٧املغنی؛ . ٦

انساب األئمـة و . ١٣هاشم فيام نقم عليهم؛  معاذير بنی. ١٢طالب؛  فصاحة ابی
 )١٧٩ـ١٨٤: ٥، ج ١٤٠٣األمني، . (الظالمة الفاطميه. ١٤مواليدهم؛ 

ب يف جمـال الفقـه وقد مجع العلامء يف حياته وبعـد وفاتـه جمموعـة مـن الكتـ
النـارص  حيث كان حيرض يف جملـس,ومن هؤالء أبو عبد اهللا القايض ,واحلديث  

 :ومنها ,الكبري وكان جيمع كل ما يسمع منه يف فنون العلوم املختلفة 
الباهر فی الفقه والذي مجعـه احـد علـامء عرصـه ؛ . ١٦ألفاظ النارص؛ . ١٥
؛ الناظم، فـی فقـه ١٨املؤيد باهللا ؛  احلارص لفقه النارص والذي مجعه اإلمام. ١٧

املوجز فی فقهه، وهو من الشـيخ أبـو القاسـم . ١٩النارص وهو من ابو طالب ؛ 
اإلبانة فی فقهه وقد رشح يف أربعة جملدات كبرية من قبل الشـيخ . ٢٠البستي ؛ 

 )١٤ـ١٥: ١٤١٨لحق، لنارص ال. (اهلوسمی  أيب
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العامل والشاعر قد ترك لنا مؤلفات الكبري الفقيه والنارص  فان ,وإضافة لذلك
 :والتي نذكر منها ,كثرية 

كتـاب . ٤كتاب الصـالة؛ . ٣كتاب األذان و اإلقامة؛ . ٢كتاب الطهارة؛ . ١ 
كتـاب . ٨كتاب السـري؛ . ٧كتاب اإلمامة؛ . ٦كتاب الصيام؛ . ٥اصول الزكاة؛ 

ــذور؛  ــامن و الن ــرهن؛ . ٩اإلي ــاب ال ــع؛ . ١٠كت ــاب البي ــع. ١١كت ــاب بي  كت
كتـاب الغصـب؛ . ١٤كتـاب الشـفعة؛ . ١٣كتاب القسامة؛ . ١٢أمهاتاألوالد؛ 

 . وكتب أخرى كثرية  ,كتاب احلدود. ١٥
الكبري لديه كتابـان يف النارص  وكذلك فقد ذكر النجايش يف كتاب الرجال أن

ولديه  ,) ١٠٠: ١٣٤٨حكيميان، . (احدمها كبري واآلخر صغري  ,مسألة اإلمامة
وعـدة كتـب يف موضـوع فـدك والشـهداء  ,طـالق واخلمـس كتاب فقهي يف ال

وفصاحة أيب طالب وحول األئمة عليهم السالم ومواليدهم إىل صاحب العرصـ 
 )٢٩٨: ٣، ج ١٤١٠التسرتی، . (والزمان

 
  الكبير الناصر  فضائل ومناقب وكرامات ـ٧

إن العزة واالحرتام للسادة العلويني عند أهل طربستان له أساس يستمد مـن 
ولذلك فقد ذكرت  فضائل وكرامات كثرية للسادة  ,دهم وتقواهم وورعهم زه

الكبري هـذا السـيد الـذي مجـع يف شخصـه الصـفات النارص  ومنهم  ,العلويني 
 ": وقد نقل عن أمري املؤمنني عليـه السـالم انـه يف إحـدى خطبـه قـال. احلسنة

بط سيظهر يف ناحيـة الـديلم مـن جبـال طربسـتان شـاب اسـمه عـىل اسـم  سـ
 )٢١١: ١٩٨٧، غمادلون( "احلسن بن عيل عليه السالم) ص(النبي

إن املجد والعظمـة والرشـف لنـارص الكبـري كانـت باحلـد الـذي ال يمكـن 
النـارص  لذلك فان احلكومة العباسية كانـت تسـعى لتقتـل. ألحدأن جياريه فيها
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عـيل وينقل الفقيه الفاضل احلسن بـن  ,الكبري من خالل دس السم إليه ومل تفلح
 ,ان احد األرشار يف طربستان كان قـد ربـى كلبـا وحشـيا  ,بن احلسن الديلمي 

 ,ليرسق أموالـه  ,وكان يرسله ليقطع الطريق عىل املارة والغريب والوحيد منهم 
 .وكان يرتك الكلب ليقتلهم  يف بعض األحيان

وهجـم  ,الكبري يف طريق هذا الرجـل الرشـير النارص  ويف يوم من األيام كان
وعندما وصل إليه  جلس بقربـه  ,الكبري طبقا ألوامر صاحبه النارص  لكلب عىلا

الكبري مقدارا من الطعام وطلب من اهللا تعاىل أن النارص  فأعطاه ,ومل هيجم عليه 
وهجـم  ,فأشـار للكلـب وأرسـله باجتـاه صـاحبه  ,يسلط الكلب عىل صـاحبه 
ابن . (الكبريالنارص  كلبوبعد تلك احلادثة تبع ال. الكلب عىل صاحبه وافرتسه

 )٣٢: ٢تا، ج  فند، بی
الكبـري يف حروبـه ومواجهتـه النارص  وبقي هذا الكلب مدة طويلة خيرج مع

الكبـري النارص  فأجابه ,الكبري ملأدبة يف داره النارص  حتى أن رجال دعا ,لألعداء 
يف املقدمة و الكلـب يميشـ خلفـه حتـى وصـلوا إىل منـزل ذلـك النارص  وكان
اخـذ الكلـب ينـبح بصـوت عـال  ,النـارص  وعندما وضعوا األكألمام ,لالرج

 ,وصعد عـىل قلـة . الكبري من تناول الطعام النارص  حتى يمنع ,وبخالف عادته 
أن ينزلـوه مـرة أخـرى النارص  ومن ثم صعد الدرج فأمر ,النارص  فانزلوه قرب

النـارص  ذوأنقـ. واكل من الطعام قليال وتسمم وهلـكالنارص  حتى جلس أمام
الكبري بتناوله النارص  ففدى الكلب نفسه وأنقذ. الكبري وأصحابه من خطر كبري 

 )٣٢: املصدرنفسه. (األكل املسموم
الكبري وهو حممد بن زيـد النارص  وقد ذكر يف سريته ان احلاكم الذي كان قبل

 ان جيلس عىل  ــ والذي كان صديقا مقربا له ـالكبريالنارص  العلوي كان يرص عىل
ولكنـه بعـد إرصار حممـد  ,ولكنه امتنع عن قبول منصب القضـاء. دكة القضاء 
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فـان أول شـخص أقدمـه  ,إذا اجلـس عـىل كـريس القضـاء  إنني: عليه قال له 
 )٥٤٤: ١٤٢٣، يسناحل. (للمحاكمة  كمتهم هو حممد بن زيد احلاكم العلوي

يـام  واقفـا إىل الكبري انه كان يف يوم من األالنارص  وقد ذكروا أيضا يف أحوال
فخرجـت ضـفدعة  ,وكانت يف ذلك النهر ضفادع وأفاعي كثـرية  ,جانب النهر 

 ,فالتجأت  الضفدعة عنـد نـارصالكبري ,من النهر وكانت تالحقها أفعى لتأكلها
فاسـتجاب اهللا  ,الكبري من اهللا أن يسلط الضـفدعة عـىل األفعـى النارص  فطلب
 ,والزال هذا األمر عىل حاله إىل اآلن ,وطاردت الضفدعة األفعى فقتلتها ,دعاءه

 )٢٢٤: ١٩٨٧، غمادلون. (حيث إن الضفادع يف تلك املنطقة تقتل األفاعي
ــن ــه م ــدى قرب ــري وم ــارص الكب ــرية لن ــور تشــري إىل الفضــائل  الكث   وهــذه األم

 .تعاىل اهللا 
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  النتيجة 
 ريةدراسة حتليلية لس "إن هناك نتائج يمكن أن نستخلصها بعد هذه الدراسة 

  "الكبري من وجهة نظر أخالقية وثقافيةالنارص 
الكبـري قـد أحيـى حكومـة العلـويني والتـي كانـت مـن أوىل النـارص  إن ـ١

 .احلكومات الشيعية التي أرادت تطبيق القوانني اإلهلية
من أفضل الشخصيات   ـمن بني العلويني يف طربستان ـلحق لالنارص  يعد  ـ٢

 . جال األخالقي والثقايفالتي يقتدي هبا الناس يف امل
أسمى سنة وسرية أخالقية وباخلصوص يف  مـدة  النارص للحق لقد أرسى ـ٣

 الثالث سنوات ونيف التي حكـم فيهـا وذلـك مـن خـالل سـلوكه األخالقـي
 .واإلنساين 

وثبـات  ,ومن بني صفاته وسريته األخالقية يمكن ذكر صفة العفـو لديـه  ـ٤
ته وسلوكه احلسن مع الرعية والعاملني حتـت وترصفا ,الشخصية يف جمال العمل

 .واحرتام اإلنسان والتواضع  ,إمرته 
إن نارصالكبري بعد نرشه هذه الثقافة والفكر دعا إىل اجلهـاد الثقـايف لنرشـ  ـ٥

 .الفكر واألخالق يف أقىص مكان ممكن 
والتـي  ,كانت هناك إجراءات كثرية لنارص الكبري يف جمـال اجلهـاد الثقـايف ـ٦
الدعم املايل واملعنوي الذي قدمه ألصحاب العلم والثقافة : ن أن نذكر منها يمك

وإرساءوتأسـيس املراكـز الثقافيـة  ,ودعوة السادة العلويني يف طربستان للتبليـغ
 ,وتعليم القـران الكـريم ونرشـ ثقافـة األسامءاإلسـالمية  ,والفكرية والتعليمية

وتـأليف  ,فسري القـران الكـريم وتدريس الفقه وت ,وتأسيس املساجد واملدارس 
 .وتشجيع الشعراء  ,الكتب الكثرية

الكبري من العصور املزدهرة يف تاريخ طربسـتان النارص  كان عرص حكومة ـ٧
 .وذلك لتحسن وازدهار األوضاع الثقافية والتعليمية واالجتامعية
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إن طربستان والديلم كان هلام الفخر أن تأسست فيهام أول حكومة ودولة   ــ ٨
ـــشيعي ــتقلة ـ ـــواستض ,ة مس ـــ ــال أطه ــا رج ــىل ربوعه ــن نســل ـافت ع ار م

 .)ص(الرسول
الكبري جيمع يف شخصيته الصفات احلسنة واألخالق الفاضلة النارص  كان ـ٩

 .والكرامات 
الكبري كان كاتبا ومؤلفـا النارص  كام ورد عن بعض املصادر التارخيية فان ـ١٠

 .تابك ٣٠٠كبريا حيث بلغت مؤلفاته مايقارب 
لحق كان من احلكام الشـيعة القالئـل الـذين اسـتطاعوا أن ل نارصالإن   ـ١١

وكان كـذلك  ,فقد كان عاملا كبريا  , و اجلهاد و احلكم جيمعوا  بني العلم والعقل
 . حيمل لواء اجلهاد بيده خفاقاً 
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: المصادر والمراجع  
، املـرتجم حممـد علـی ؛ غرر احلكـم و درر الكلـم)١٣٦٣(اآلمدی، عبدالواحد بن حممد ـ١

 .عرص إمام: انصاری، قم
؛ تـاريخ طربسـتان، تصـحيح عبـاس )١٣٦٦(ابن اسفنديار، هباء الدين حممد بـن حسـن ـ٢

 .إقبال آشتيانی، بی جا، مطبعة بديده
 .مؤسسة االعلمی: ؛ تاريخ ابن خلدون، بريوت)١٣٩١( ابن خلدون، عبدالرمحن ـ٣
؛ مآثر األبرار، حتقيق عبدالسـالم عبـاس )بيتا(مدیابن فند، بدرالدين حممد بن علی الص ــ ٥

 .مؤسسةاإلمام زيد بن علی الثقافية: الوجيه خالد قاسم املتوكل، االردن
دار التعـارف : ؛ أعيان الشيعة، حتقيق حسن األمـني، بـريوت)١٤٠٣(األمني، سيد حمسنـ٨

 .للمطبوعات
: ، قـم)شـيعة يف إيـرانتـاريخ ال(؛ تـاريخ تشـّيع در إيـران )١٣٧٥(جعفريان، رسـول ـ١٢

 .أنصاريان
مؤسسةاإلمام زيد بـن : ؛ املصابيح، اليمن)١٤٢٣(احلسنی، أبو العباس امحدبن إبراهيم ـ١٣

 .علی الثقافية
، تقـريظ ) العلويـون يف طربسـتان(؛ علويـان طربسـتان)١٣٦٨(حكيميان، أبو الفـتح ــ ١٤

 .جامعة طهران: عبداحلسني زرين كوب، طهران
: ، حتـت ارشاف حممـد معـني، طهـران) املعجم(؛ لغت نامه)١٣٣٢(ربدهخدا، علی اك ـ١٥

 .جامعة طهران
؛ حـوزه هـای علميـه شـيعه در گسـرته ی جهـان )١٣٨٧( سيد كباری، سيد علريضا ــ ١٧

 .أمري كبري: طهران) :احلوزات واملدارس العلمية للشيعة يف العامل(
ورة خمترصـة يف تـاريخ د(؛ دوره خمترص تـاريخ فرهنـگ إيـران )١٣٥٥(صديق، عيسی ـ١٨

 .رشكة مسامهة لطبع الكتاب: ،طهران) إيران الثقايف
نقـش : ، بابـل)يف إقلـيم مازنـدران( ؛ در قلمرو مازنـدران )١٣٧٠(الصمدی، حسني ـ١٩

 .جهان
: ؛ جممع البيان فـی تفسـري القـرآن، بـريوت)١٤١٥(الطربسی، ابوعلی فضل بن حسن ـ٢٠

 .موسسة االعلمی
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؛ تاريخ تشّيع و مـزارات شهرسـتان سـاری )١٣٨٥(ی، حممد مهدیفقيه حممدی جالل ـ٢١
 .وثوق: ، قم) تاريخ التشيع واملزارات يف مدينة ساري(

، املفّرس و ) أبناءاألئمة احلفاظ( ؛ امامزادگان حافظ)١٣٨٧...........(، .............. ـ٢٢
 .فقه: قاری القرآن ،قم 

، )العلويـون يف طربسـتان(علويان طربسـتان  ؛)١٣٨٧(قهرمانی نژاد شائق، هباء الدين ـ٢٤
 .نور السجاد: قم
 .املعهد األملانيلألبحاثالرشقية: ؛ أخبار أئمة الزيدية، بريوت)١٩٨٧(، ويلفردغمادلون ـ٢٥
ظهور وسقوط العلـويني يف (؛ ظهور و سقوط علويان طربستان)١٣٨٦(جمد، مصطفی ـ٢٦

 .نرش رسانش: ، طهران)طربستان
؛ تاريخ طربستان و رويان و مازندران،  بـاهتامم برهنـارد )١٣٦٣(الديناملرعشی، ظهري ـ٢٧

 .نرش گسرته: دارن،طهران
؛ مـروج الـذهب ، حتقيـق حممـد حميـی )١٣٨٥(املسعودی، أبو احلسن علی بن حسني، ـ٢٨

 .املكتبة التجارية الكربی: الدين عبد احلميد، مرص
 .مكتبة املرتضوی: ، طهران؛ املعجم الوسيط)١٣٨٥(مصطفی، إبراهيم و آخرون ـ٣١
تاريخ السـالالت املحليـة ( ؛ تاريخ سلسله های املحلی إيران)١٣٨٧(مهرآبادی، ميرتا ـ٣٢

 .دنيای كتاب: ، طهران)يف إيران
 .مكتبة آية اهللا املرعشی: ؛ الرواشح الساموية، قم)١٤٠٥(املريداماد، مري حممد باقر ـ٣٣
سـاط، حتقيـق عبـد الكـريم امحـد جـدبان، ؛ الب)١٤١٨(لحق، حسن بن علـیلالنارص  ـ٣٤

 .مكتبة الرتاث اإلسالمي: صعده
؛ اإلفـادة فـی تـاريخ أئمةالسـادة، حتقيـق )١٤١٦( اهلارونی، أبو طالب حييی بن حسني ـ٣٥

 .مؤسسةاإلمام زيد بن علی الثقافية: حممد سامل حييی عزان،االردن
 



 
 

 

 



 
 

 

 

 

 
                                                                                             

  سيدعلي ميراحمديال
   سالميةجامعة االديان والمذاهب اال منماجستير في فرق التشيع                                       

  
  المقدمة

بعد ميض حـوايل نصـف قـرن مـن االيـام األوىل ملسـاعي العلـويني لبسـط 
نفوذهم وهيمنتهم عيل اجليل والـديلم اصـبح االسـالم الـدين الوحيـد لتلـك 

ان اقتدار القاده العلويني والتزامهم باالخالق والسرية النبوية زاد رسعة . البالد
قـق هـذا االمـر يف اواخـر القـرن الثالـث وقد حت. نفوذ االسالم يف هذه املنطقة 

للهجره عيل يد احد الشخصيات العلوية الشهريه واملحرتمه ، سيد مـن أعتـاب 
 . "األطروشالنارص  " ـاملعروف ب) عليهام السالم ( اإلمام احلسني بن عيل 

ايران جعل منه  شاميلان إملامه بالعلوم واقتداره وسلوكه الفريد مع الناس يف 
ا وطارت شهرته طوال القرون ومأل ذكره االفواه واالسامع وسـجل قائدا شعبي

 .لنفسه صفحات مرشقه يف تاريخ هذا البلد
مـع  األطـروشنحن يف هذا املقال سنتطرق اىل كيفية تعامل وسلوك النارص 

اجلنود واالقرباء واهايل الديلم وجيالن وطربستان وتوجهه الثقايف عند مواجهه 
 . ت التي قدمها اىل ثقافه هذا البلدامللوك والساسه واخلدما
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ان بعض املواضيع التارخيية كهـذا املوضـوع هلـا مصـادر حمـدودة وموازيـة 
ونصوص مكرره وهلذا سوف نجتنب يف هذا املقال عن ذكـر الوثـائق التارخييـة 
املكــرره وتقــديم التحاليــل الشخصــية ونســتفيد مــن املصــادر الرئيســية ذات 

 . النصوص املتقنه املوثوقة 
الفصل االول يشتمل عيل تاريخ موجز لدولة : يضم هذا املقال ثالثة فصول 

النـارص  طربستان والديلم واوضاعها الثقافية ويتطرق بشكل ملخـص اىل آثـار
وشخصيته العلمية والدينية ويتطرق قليال ايضا اىل وجهه نظر الزيديـة بالنسـبة 

الثقافيــة النــارص  اىل موضــوع االمامــة والفصــل الثــاين يتطــرق اىل توجهــات
واالجتامعية يف ديلامن و طربستان ويف فصل الثالث نتطرق اىل خدماتـه الثقافيـة 

 . والعلمية
 

  إيران شماليفي  األطروشـ العلويون والناصر  ١
ايران بسبب طبيعتها وموقعها اجلغـرايف اخلـاص وسلسـله جباهلـا  شاميلان 

 .ائعه للحياة والسكن الشاهقه وغاباهتا واتصاهلا بالبحر تعترب منطقه ر
ان بني العباس بعد استيالئهم عيل احلكم اظهروا مدي كراهيتهم وعداوهتم 

وقاموا بقمع العلويني واستئصاهلم وفرضوا ضغوطا ) ص(وبغضهم الل حممد 
كبريه عليهم وقد اضطر العلويـون اىل اهلـروب مـن بطـش احلكومـه العباسـية 

نا سابقا فان الظروف االقليمية الرائعـة اجلائره وغادروا احلجاز والعراق وكام قل
 .ايران استقطبتهم اىل هذا البلد شاميليف 

ايران اجلغرافية اخلاصة كانت تساعد العلويني لكي يكونوا  شاميلإن ظروف 
يف امان من هجوم اعدائهم الدينيني واملسافه الكبريه التي كانت تفصل حكومـه 

لعلويني لكي هيتمـوا بـأمر التبليـغ ايران وفرت الفرصة ل شاميلبني العباس عن 
 .وترويج االسالم ومدرسه التشيع بنفس مطمئنه وبال مرتاح
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ة كـان اكثـر اهـايل جـيالن شـامليعندما دخل العلويـون اىل منـاطق ايـران ال
وديلامن جموسا لكن بعـد اسـتتباب واسـتقرار الدولـه العلويـة اعتنـق االهـايل 

 .االسالم شيئا فيش ء 
قاده العلـويني هـم أنفسـهم كـانوا مـن العلـامء وأفاضـل جدير بالذكر ان ال

وقد  تبنوا الشؤون الدينيـة )  ١٢٧، ١٣٤٥؛ املرعيش ١٤٦اآلميل، ص(دهرهم 
ايـران  شـاميلوالثقافية للمجتمع ومن خالل السيطره عـيل بعـض النـواحي يف 

ان املستندات والوثـائق التارخييـة تشـري اىل ان التشـيع .  أسسوا مقرا شيعيا فيها
 .العلوي يف بداية االمر كان من نوع التشيع الزيدي

ان العلويني بعد توطيـد حكـومتهم مـن خـالل بنـاء العديـد مـن املسـاجد 
قاموا بانشاء البني التحتية الثقافية والدينية بشـكل جيـد )  ٦٠٤احلسني ، ص (

اآلمـيل، (وبعدها اهتموا بإنشاء املدارس العلمية لرتويج وتطوير العلوم الدينية 
وقاموا برتبية وتعليم علامء الدين الكبار يف هذه املدارس ممـا قـدمت ) ١١٢ص

، ١شوشـرتي، ج. (عددا كبـريا مـن فحـول العلـم واالدب والفقـه للمجتمـع
 )٩٧ص

ان نرش املدرسه االسالمية وتنفيذ االحكام االهلية ومكافحه الظلـم واجلـور 
خ تواجـد السـاده وهنب ثروات املسلمني هي من أهم النقاط التي رسمت تـاري

وكان حيظي العلويـون ) ١٣٧و١٣٦، ١٣٤٥مرعيش. (ايران  شاميلالعلويني يف 
) ١٢٧نفس املصـدر، ص(ايران  شاميلبحسن الثقه واملعتقدات لدي االهايل يف 

لكـن بعـض االحيـان كـانوا . و قد استثمروا هذا االمر لنرش املـذهب الشـيعي
 . يتنازلون عن احلكم لصالح منافسيهم 

ايران بعد استشـهاد حممـد  شاميلجيالن والديلم يف  األطروشلنارص دخل ا
للهجره عندما كانت احلكومه تنتقل من العلـويني اىل  ٢٨٧بن زيد العلوي عام 

 . السامانيني 
 



  األطروش ؤتمر الناصر الكبيرم مجموعة مقاالت       ١٦٠

  امام مجاهد و مجتهد  األطروشالناصر 
ابوحممد حسن بن عيل بن حسن بن عيل بن عمر ارشف بن عـيل بـن حسـني 

 "واملعروف ب  "لحق لالنارص "لب عليهم السالم امللقب ب بن عيل بن ايب طا
فخـر الـرازي، ( "صاحب الـديلم  "و "النارص الكبري "،  " األطروشالنارص 
) ١٤٧ص ١٤١٧اروين،اهلـ(كان سيدا طويل القامه ، أسـمر اللـون ) ١٣٦ص

. للهجره يف املدينة  ٢٣٠ولد عام ) نفس املصدر ( ُامه ُام ولد خراسانية االصل 
، ٥مـني، جألا. (نه جد السيد مرتيض والسيد ريض علم اهلدي مـن جهـة االم إ

 . ةتقارير متفرق ىسوالنارص  العلم لنا بطفولة) ١٧٩ص
يف عهـد حكومـة حسـن بـن زيـد احلسـني مؤسـس دولـة  األطروشهاجر 

املعـروف بالـداعي الكبـري اىل ) ق ٢٥٠ــ  ٢٧٠(يف طربسـتان  ةالعلويني املستقل
ــه ــد موت ــتان وبع ــق طربس ــ  التح ــد  هبأخي ــن زي ــد ب ــ ٢٨٧( حمم . )ق ٢٧٠ ـ

 ) ١٤٧ـ١٤٨ص ١٤١٧اهلاروين،(
وقد سافر النارص بعد فرتة وجيزة يف اخلفا لكي يـدعوا النـاس اىل االسـالم 

)  ١٤٧نفـس املصـدر ، ص ( واىل الداعي حممد لكنه تم اعتقاله وتعذيبه هنـاك 
السـامانيني ذهـب للهجرة خالل احلرب مع  ٢٨٧وبعد مقتل حممد بن زيد عام 

 ٢٨٩اىل مدينه ري ومن ثم اىل الديلم ومن هنـاك حـاول مـرتني خـالل عـامي 
  ١٤١٧اهلـــاروين،. (فـــتح طربســـتان جمـــددا لكنـــه واجـــه الفشـــل  ٢٩٠و

للهجـره ارسـل  ٢٩٣مـره اخـري عـام  األطروشإن النارص ) ١٥٤ـ١٥٥ص
 )٢٦صايب، صال. (جيشه اىل طربستان لكنه اهنزم وقتل الكثري من اصحابه 

بعد مرور اعوام من السفر ونرش االسـالم يف اجليـل والـديلم  األطروشان 
وتغيري االوضاع يف طربستان واستياء الناس من حكامهم يف تلك الديار ارسـل 

اىل طربستان وبعد فتح جالوس متكن من الـدخول  ٣٠١جيشه مره اخري عام 
 )٢٦٨ـ٢٦٩، ١ابن اسفنديار، ج. (اىل طربستان واخريا متكن من فتح آمل 
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بالعدل بني الناس وبعد ان  ٣٠٤حكم النارص الكبري يف مدينه آمل حتي عام 
 ٣٠٤من شـهر شـعبان عـام  ٢٥مضت حياته يف اجلهاد يف سبيل اهللا تويف يف ال 

منذ تلك االيـام النارص  ان مرقد. من العمر ودفن يف مدينه آمل  ٧٤للهجره يف 
 )١٧٩، ص٥مني، جألا. (ياروايل االن حمط احرتام الناس يف تلك الد

ورجال فاضـال خبـريا ) ٦٠٣احلسني، ص(قائدًا تقيًا مقتدرًا  األطروشكان 
ويعرتف اجلميـع بمقامـه العلمـي ) ١٠٤آميل،ص(بجميع العلوم وله مؤلفات 

ويعتربه اجلميع اديبا شاعرا عاملا ) ٦٢،صسيد مرتىضعلم اهلدى ، . (والفقهي 
ومـن ) ٨٢، ص٨ثري، جألابن ا(الفقه والدين حارض البدهية وعالمة واخلبري يف 

 )٤١٢الطويس، ص) (ع(أصحاب االمام اهلادي 
 
  ناصرالآثار 

العلمية كشخصيته السياسية ممتازة وُذكر له آثار كثريه النارص  كانت شخصية
يشري ) ه ق ٣٨٠م ( ابن النديم . لكن مل يصل الينا من هذه اآلثار اال القليل جدًا 

له اكثر من مائة تاليف لكنه يعرتف بانـه مل يشـاهد النارص  بان اىل مزاعم الزيدية
لكن بعض العلـامء املعـارصين للزيديـة )  ٢٤٤ابن النديم ص . ( هذه املؤلفات

ؤيدي دون ان يذكر املصادر افاد نقال عن بعض االشخاص ان املمثل جمدالدين 
 )١٨٦يدي، صؤامل(تأليف  ٣٠٠تبلغ حوايل النارص  مؤلفات

 البسـاط ،املغنـي ،: التي ذكرها املؤيدي يف كتابه هي النارص  اتبعض مؤلف
ان هـذه الكتـب تـم مجعهـا مـن قبـل بعـض العلـامء ( املسفر، الصفي، البـاهر 

) الذي يشتمل عيل الف بيـت مـن الـف قصـيدة ( التفسري ) املعارصين لنارص 
 ) .الذي حيتوي عيل فضائل اهل البيت عليهم السالم ( االمايل 

بعض االقـوال واالحاديـث النارص  وليدي احد تالميذالابوعبداهللا قد كتب 
والذي حاليا مل نجد له أثرا لكـن هـذا  "االلفاظ  "له و قد مجعها يف كتاب باسم 
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مع كتـاب البساط ان كتاب .  ةالكتاب كان موجودا حتي القرن اخلامس للهجر
وصـلت الينـا وتـم االحتساب مها من اآلثار القليله املنتسـبه اىل النـارص التـي 

 )٦٩موسوي نجاد، ص. (نرشها حاليا يف اليمن 
  
  الثقافية واالجتماعية  األطروشثيرات الناصر أتوجهات وت ـ ٢

يف جمتمع جيالن والديلم غرياالسالمي قد النارص  ان اخالق واسلوب حياة
عاما  ١٤خالل النارص  متكن. عيل ظروف تلك املنطقة الثقافية  ةبرسع ثر اجيابياً أ

من التواجد يف الديلم وبعد ان قاد ثالث سنوات املجتمـع الكبـري يف طربسـتان 
وجيالن والديلم متكن من تطوير وتوسيع نفوذ االسالم يف تلك املنطقة بحيـث 
ان الكثري من املورخني قد اذعنوا ان انتشار االسالم يف منطقه جـيالن والـديلم 

أّثر عيل الناس يف تلـك الـديار كان مرهون بمساعي النارص يف جمال التبليغ وقد 
. بحيث ان بعض الـذين اعتنقـوا االسـالم بـدلوا اسـامئهم اىل اسـامء اسـالمية

 ) ٦٠٤احلسني، ص(
االجتامعيـة وذكـر مصـاديق هــذا النــارص  ان التـدقيق يف تعامـل واسـلوب

بعباره اخري من خالل . التعامل يفتح امامنا ملفا من اساليب وتوجهات نارص
خالل فرتيت التبليغ واحلكم بامكاننـا ان نتعـرف عـيل النارص  ملالتدقيق يف تعا

 .ايران شاميلالدعائية بني اهايل النارص  اساليب
 

  علي اساس قياس السلوك  األطروشساليب الدعائية لناصر دراسة األ
اىل بالد اجليل والديلم مل تكن هناك آثار دينية  األطروشعندما دخل النارص 

االسـالم عـيل  ةادرك اطروش ان من اجـل سـيطر. س نار ومعابد املجو ىسو
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مثل هذه املنطقة الحيتاج اىل ارسـال اجليـوش بـل بامكانـه ان يـدعو النـاس اىل 
 . االسالم من خالل اختاذ اسلوب صحيح و الرسوخ يف قلوهبم 

ان دراسه تاريخ النارص خالل فرته التبليغ والتي استمرت اربعة عرشـ عامـا 
نري ) ٣٠٤ ـ ٣٠١(ل عهد الزعامه والقيادة السياسية وايضا خال) ٣٠١ـ ٢٨٧(

 : ان ادائه االعالمي كان يتصف بخمسه نقاط رئيسية وهي 
 الرتكيز عيل الشخصية االخالقية املتعالية وتكريم الناس  ـ ١
 حسن املعارشه مع الناس واالعتناء واالهتامم بامورهم ـ ٢
 السلم مع املعارضني  ـ ٣
 ه العيش التاكيد عيل بساط ـ ٤
 الدعوة اىل حتقيق العدل  ـ ٥
 

  الشخصية االخالقية المتعالية وتكريم الناس  ىالتركيز عل
بصـفات اخالقيـة متعاليـة وكـان انسـانا ذات  األطروشكان حيظي النارص 

حياته مل ختلو من العباده وكان ) ٥٦، ص٢املحيل، ج. (اوصاف انسانية متكامله 
 )١٤٧ص ١٤١٧اهلاروين،. (زاهدا ناسكا تقيا 

وكان حيظي بسلوك فريد وكان عاملا عامال والناس توجهـت نحـو االسـالم 
يف احلقيقه انه من خالل تعامله الكريم والسخي متكن من . بسبب علمه وعمله 

استقطاب الناس نحو االسالم ولـو مل يكـن هكـذا لبقـوا عـيل ديـن املجوسـية 
النـاس اىل االسـالم  سنوات عديده الن قبل النارص كان هناك علويون يـدعون

عاما من حياته يف جـيالن والـديلم  ١٤انه أميض . لكن مل حيالفهم التوفيق كثريا 
من االمـور الالزمـه ملثـل هـذه ) ٦٠٢احلسني ص. (قام خالهلا بارشاد الناس 

االقامه الطويله ان يكون الشخص له ثبات خاص وان يكـون لـه توجهـا مبنيـا 
 .ةعيل االخالق احلسن



  األطروش ؤتمر الناصر الكبيرم مجموعة مقاالت       ١٦٤

يش كسائرالناس ومل يتـدارك لنفسـه مكانـه خاصـة وكـان بعـض انه كان يع
، ٢املحـيل، ج. (االحيان يركب جواده وخيرج من املدينة ويلعب لعبة كرة اخليل 

 ) نفس املصدر. ( انه شخصيا كان حيرض جنائز الفقهاء وكبار املنطقة ) ٥٧ص
ان عيل سـبيل املثـال كـ. انه مل هيتم بسعاية ووصايا اآلخرين ضد االشخاص 

إبنه ابوالقاسم جعفر يذم احلسن بن القاسم عند أبيه دومـا الن مل تربطـه عالقـة 
 لكن) ٢٧٥، ص١ابن اسفنديار، ج. (جيده به وكان حيذر أبيه من بغضه وشنانه 

انه كان يمـر ) ١٥٤، ص١٤١٧هاروين،. (مل هيتم بكالمه ومل يلتفت اليه النارص 
 .من هذه االمور مرور الكرام 

، قام عدد من العلويني خالفا لسـرية اجـدادهم النارص  وفاة بعد سنوات من
 "سـياهجيل بـن هروسـندان "باحلاق االذي للناس لكن قام هلم شخص باسم 

وخاطبهم قائال ان حياة اهايل جيالن والديلم كانـت متـر بجهـل وضـالل وقـد 
انقذنا اهللا بأجدادكم من اجلهـل وأهـدي لنـا االسـالم وتعرفنـا عـيل كتـاب اهللا 

لفرائض واحلالل واحلرام من خالهلم واهنم كانوا يمضـون عـيل سـبيل احلـق وا
والرشاد لكن انتم اوالدهم اآلن متضون عيل غري ذاك السـبيل وتلحقـون األذي 

 )١٥صايب، صال. (بالناس 
يف  األطـروشهذا التقرير يشري اىل ان سلوك اجداد العلويني خاصة النـارص 

واالخالق االسالمي كـان لـه اثـرا بليغـا بـني  تكريم الناس وااللتزام باملبادي ء
 .الناس وكان أمرا معروفا قد اشتهروا به بني اخلالئق

 
  مداراة ومالطفة الناس ومتابعة شؤونهم 

انه ليس فقـط . االجتامعي كان مبنيا عيل التعاليم االسالمية النارص  ان توجه
. ناس بلطف وُمُرؤة يف عهد التبليغ بل خالل فرتة احلكم ايضا كان يتعامل مع ال

عندما كان حاكام يف طربستان كان يف نواياه أن اليستلم الرضائب من النـاس اال 
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الُعرش منها لكن الناس قد طلبوا منه ان يستلم منهم الرضـائب كـام كـان يؤخـذ 
ابـن . (منهم يف املايض أي يدفعوا رضائب قليلة وقام وفقا ملـا طلبـه النـاس منـه

 )٢٧٠، ص١اسفنديار،ج
. كان يسعي ان يكون له تواجد قوي بني خمتلف االقوام يف جيالن والديلم انه

ملتابعـه شـؤون النـاس وحـل  "جيالكجـان"انه كـان بعـض االحيـان يقـيم يف 
مدينـة  "هوسـم"مشاكلهم واصالح امورهم وبعض االحيـان كـان يتوجـه اىل 

 )٦٩، ص٢املحيل، ج. (رودرس احلالية وكان يتابع القضايا شخصيا 
. كان يتعامل مـع اجليـوش والساسـة ايضـا بمـرؤة وانصـاف  طروشاألان 

عندما ارتكب حسن بن قاسم قائد ُجنده خيانـة بحقـه ونفـاه اىل قلعـة الرجيـان 
) ٢٧٤، ص١ابن اسـفنديار ج. (وهتك حرمة أهل بيته ، إنه عفي عنه ومل يعاقبه 

لكنـه ) در نفس املص.( وأجري صيغة النكاح بينه وبني بنت إبنه ابواحلسني امحد 
مع مداراة النـاس والساسـة ومالطفـتهم كـان يوجـه هلـم الوصـايا االخالقيـة 

 )٦١، ص٢املحّيل، ج. (ويأمرهم باملعروف وينهاهم عن املنكر 
 

  في اإلتجاهات الدينيةالسلم مع معارضيه 
ايـران  شاميلمن اجل السيطره عيل االوضاع يف مناطق  األطروشان النارص 

النـارص  ان السامانيني هم أهم اعداء. تل العديد من االعداء كان البد له ان يقا
، ١ابـن اسـفنديار،ج. (ايـران  شـاميلوأكرب عائق كان حيول دون استيالئه عـيل 

ان العديد من احلروب معهم قد شـغلت القسـم االعظـم مـن ) ٢٧٠ـ٢٧١ص
 كل البعـد عـن اثـارة العـداوةالنارص  تفكريه وقدراته اجلسمية وهلذا كان يبتعد

والبغضاء بينه وبني خمتلف االقوام الدينية املعارضه له وكان يدعوهم اىل السـلم 
وتبني املداراة والرفق مع اهـل السـنه يف . لكي التتلوث حكومته بالفتن الدينية

 . املنطقة
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عندما اصبح حاكام عيل مدينة آمل كان الكثري من اهايل هذه الـديار هـم مـن 
انه كـان . اما ان حيارهبم او يدخل معهم يف السلم اهل السنه وهلذا كان ينبغي له 
انه تصالح مع اباجعفر الذي كان من اتباع امحـد . ذكيا وهلذا اختار الطريق الثاين 

 )٢٤الصايب، ص. (بن حنبل وكان عدوا للزيدية وعقد معه معاهده السالم 
 انـه كتـب اىل. انه كتب اىل معارضيه وهناهم عن احلروب الطائفية والدينيـة 

 احلسني بن عيل اآلميل الذي كان من معارضيه وكان حيرض الناس للجهاد ضـد
يا ابا عيل نحن و اياكم خلفاء لسلفنا ومن واجب اخللـف ان  ": كتب له النارص 

ان سلفك الذين تقتدي هبم انت هم من الصـحابه مـن . يتبع سلفه ويقتدي هبم 
هـم الـذين مل يقـاتلوا . يـدامثال عبداهللا بن عمر وحممد بن مسلمه واسامه بـن ز

معاوية ومل يذهبوا اىل قتاله مع اهنم كانوا يفضلون عيل بن ايب طالب عيل معاويـة 
وكانوا يتشبثون هبذه الذريعه باننا مل نشهر سيوفنا عيل الذين يتشهدوا الشـهادتني 

فلامذا مل ختتار انت طريق اسالفك ومل تتبعهم؟ انت ايضا . وهم من اهل التوحيد 
انـت . ي مقام معاوية واجعل ابن نوح مقام املعارض ملعاويـة والتقـاتلني اجعلن

كـام مل ) أي اخلالف بيني وبني ابن نـوح السـاماين ( ايضا التتدخل يف هذا االمر 
انت ايضا ابتعـد عـن القتـال مـع . يتدخل اسالفك يف الرصاع بني عيل ومعاوية 

وخاصـة مـن اراقـه دمـاء  الذين يتشهدوا الشهادتني كام كان يبتعد هم عن ذلك
. يا ابا عيل اعلم بأين قلت هذه االمـور مـن بـاب االنصـاف واملـرؤة . اآلخرين 

 )١٠٣اروين، ص اهل(
 

 العيش ةبساط
هـي بسـاطه العـيش النارص  من ضمن االمور التي جعلت الناس يميلون اىل

) ٦٠٧احلسـني، ص(كانت عادة احلكام ان يبنوا النفسهم قصورا وحريام . لديه 
مل يبني لنفسه قرصا او عامرة فخمه أبدا وعندما كان يسئله احد عـن النارص  كنل
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اي ( انا جئت من اجـل اهلـدم واخلـراب  ":سبب حياته البسيطه كان جييبه قائال 
احلسـني، ص . (وليس من أجل بناء العـامرات واعـادة بنائهـا) مكافحة الرتف 

 )١٤٧، ص١٤١٧وين،هار. (ابوطالب اهلاروين ايضا يشري اىل زهده) ٦٠٦
 

  ةالى تحقيق العدال ةالدعو
انـه يف هـذا . النـارص  اىل حتقيق العداله كانت من ابرز اخلصال لدي ةالدعو 

املجال مل يكتفي بالقول بل كان يقوم بتحقيق العداله عمليا وهلـذا قـد اشـتهر يف 
الكتب التارخيية بانه قائدا عادال وشهرته هبذا اخلصـوص قـد اجتـازت احلـدود 

للهجره والذي كان من اهايل  ٣١٠حيث حممد بن جرير الطربي من مواليد عام ب
طربستان يف ايران وكان سنيا متعصبا وقد هاجم الشيعه مرارا يف كتابه التـارخيي 

الناس مل تري مثيال الطـروش  ": قائال النارص  لكنه قد اعرتف بكربياء وشموخ
 )١٤٩، ص١٠ي، جطربال( ".يف العدل وحسن التعامل واقامه احلق 

جاء بعـد يـومني اىل آمـل ودخـل اىل النارص  السيد ":قد كتب ابن اسفنديار 
بيت حسن بن زيد وقد تعامل مع الناس بعدل ولطف ورفق كام كان يليق بعلمه 

 )٢٦٩، ص١ابن اسفنديار، ج( ".وفضله 
ومن الشخصيات البارزه الزيدية  ةللهجر ٤٢٤عام  املتوىفابوطالب اهلاروين 

العـدل يف املنطقـة وازال السـنن النـارص  قد بسط ": مر قائالً شار اىل هذا األقد ا
كان حيظـي بمكانـه رفيعـه يف النارص  ان) ١٥٧، ص١٤١٧اروين،اهل(  ".الظامله 

عهد حكم احلسن وحممد بن زيد احلسني ومع ان الظـروف كانـت فيـه متـوفره 
يل املناصب يف هاتني ليتويل أي منصب يف احلكومه يف عهدمها لكنه كان يرفض تو

احلسـني، . (احلكومتني الن حسن و حممد بن زيد مل  يسريا عيل مسار االعتـدال 
وبعض االحيان قد انتهجا سبيل التطرف وانحرفا عـن طريـق احلـق ) ٦٠٣ص

ابـن اسـفنديار، . (والعدل وانه مل يكرر اخطائهم يف اداره شؤون البالد والعبـاد 
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املتسم بالعقالنية والعدل واحلكمه رص النا ان اخالق) ٢٥٤و ص٢٥٣، ص١ج
احلسـني، (يف التعامل مـع النـاس والساسـه جعـل منـه امامـا مقتـدرا شـجاعا 

 . وقائدا المثيل له ) ٦٠٣ص
 

  ة يوالدعالناصر  سفارأنظرة الى 
عاما من تواجـده يف الـديلم  ١٤طوال  ىمجيع املدن والقر األطروشقد زار 

ان حضــوره ) ٢٣الصــايب، ص. (ســالم وقــد دعــا اهــايل تلــك الــديار اىل اال
 ) نفس املصدر ) . ( سفيد رود ( االعالمي بلغ منطقه اسبارود 

للهجره لكـن  ٢٨٧ان النارص كان مالزمًا ملحمد بن زيد اىل ان استشهد عام 
بعد استشهاده يف جرجان مل يري جمـاال للبقـاء وقـد توجـه اىل ري عـن طريـق 

قد نزل ضيفا يف ري عند احد الساده ارص الن ان) ٦٧، ص٢،جاملحّىل . (دامغان 
النـارص  سيني وكان تـربطاحلباسم حممد بن حسن بن حسن بن حممد بن جعفر 

وهلـذا )  ٦٧، ص٢،جحّىل امل(حاكم الديلم عالقة صداقة وطيدة   "جستان"مع 
 ان يسافر اىل الـديلم وقـد لبـيالنارص  عندما سمع بنبأ دخوله اىل ري طلب من

. رشط ان يتوب جستان عن املعايص التي اقرتفها يف املايض  هذه الدعوهالنارص 
 ) نفس املصدر( 

اىل الديلم وقام بتليغ ديـن االسـالم وخـالل زيارتـه ملختلـف النارص  ذهب
املناطق يف جيالن والـديلم قـدم ديـن االسـالم الهـايل تلـك الـديار املجـوس 

ن الناس هناك وقد اعتنق الكثري م) ١٨٢، ص٥مني جألا(ودعاهم اىل االسالم 
 )٦٨، ص٢، جحّىل امل. (االسالم 

يف عهـد آل وهسـوذان يف  ةالرائجـ ةاجلائر ةالسنن الظامل األطروشقد ازال 
و قد انقذ اهايل هذه الديار من ظلـم وجـور ) ٦٨ص٢، جحّىل امل(منطقه الديلم 

ملحمية ذات مضـامني  ةبليغ وقد القي فيها خطباً ) نفس املصدر . (  ةهذه العائل



 ١٦٩     األطروش ة للناصرية و االجتماعيالخدمات والتوجهات الثقاف

 

انه بعد الدخول اىل مدينة آمل القي كلمـة امـام احلشـد اجلامهـريي قـال . رفيعه
اهيا الناس انا دخلت بالد الديلم عندما كان اهاليها مرشـكني ويعبـدون  ": فيها

لكـن اهللا قـد هـداهم ... احلجر والشجر واليعرفون ربا هلم ومل يدينوا بأي دين 
التوحيـد والعـدل وقـد  اهنـم االن يتحـدثون عـن. عيل يدي اىل سبيل الرشـاد

استبرصوا وعلامئهـم يلقـون حمـارضات يف جمـال التوحيـد والعـدل ويـأمرون 
 )١٥٥اروين، صاهل. (باملعروف وينهون عن املنكر ويؤدون الفرائض االهلية

ان اهللا . اهيا الناس اتقوا اهللا واقيموا القسـط والعـدل ": وقال يف مكان آخر 
هذه ... هنوا عن املنكر وجاهدو يف سبيل اهللا آمروا باملعروف وا. قد أمركم هبذا 

 )٦٢، ص٢ُحمّيل، ج....(الدنيا حمل رحيل المقام لكم فيها 
 

  الثقافية واالجتماعية والعلمية  األطروشخدمات الناصر ـ  ٣
عاما من التبليغ واحلكـم خـدمات كثـريه اىل منـاطق  ١٧خالل النارص  قدم

فية مازالت موجـوده يف تلـك املنطقـة جيالن والديلم وطربستان وان آثاره الثقا
 شـاميلرغم مرور اكثر من الف عام النه قد اهدي االسالم اىل مناطق واسعه يف 

يف مناطق الديلم وطربستان هنـا نشـري النارص  من اجل التعرف عيل آثار. ايران 
 : اىل بعض منها 

 
  نشر وتوسيع االسالم 

ران اعظـم خدمـه قـدمها ايـ شاميلالشك ان ترويج ونرش وبسط االسالم يف 
مع ان املـورخني مل يـذكروا عـدد الـذين اعتنقـوا . النارص الكبري يف تلك الديار 

كـان لـه النـارص  االسالم عيل يد النارص يف تلك الديار لكن اجلميع يؤكدون ان
ايـران يف منـاطق جـيالن  شـاميلدورا ال مثيل له يف نرشـ االسـالم وتوطيـده يف 

لكثري من املصادر التارخيية تشري اىل هذا املعني ان اهايل ان ا. والديلم وطربستان 
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الديلم قد اعتنقوا االسالم اول مره عيل يد النارص مع ان بعض االخبار تشري اىل 
اىل تلـك الـديار لكـن النـارص  ان بعض اهايل الديلم كانوا مسلمني قبل دخـول

صـايب، . ( النـارص املعروف هو ان سكان الديلم قد اسلموا الول مـره عـيل يـد
 )٢١ص
 

  رخين حول انتشار االسالم علي يد الناصر ؤتقارير الم
من اجل التعرف عيل وجهات نظر الكّتاب واملؤرخني الشيعة والسـنة نشـري 

 : هنا اىل بعضها بشكل موجز 
املـورخ وعـامل اجلغرافيـا والسـائح البغـدادي يف )  ٣٤٦( سعودي املقال  ـ ١

ان اعتناق االهايل املجـوس االسـالم تـم  ": كتابه مروج الذهب حول اطروش 
 ) ٢١٧، ص٤سعودي، جامل( ". األطروشعيل يد النارص 

بشـأن سـرية ) هـ ٤٢٤م (قال ابوطالب اهلاروين املعروف بالناطق باحلق  ــ  ٢
انـه توجـه اىل الـديلم  ": النارص الكبري قبل قيامه وقبل فتح مدينه آمل عيل يـده 

لبداية ومن ثم توجه اىل جيالن وقـدم االسـالم وعرض االسالم عيل الكفار يف ا
هـذا . اىل اهايل تلك الديار الذين كانوا كفارا ومن ثم اسلموا عيل يده وتطهـروا 

 .ةللهجر ٢٨٧احلدث حصل عام 
نارصقد أمر بـاملعروف  "ومن ثم اشار اىل ان ) ١٥٢، ص١٤١٧اروين،اهل( 

 ) نفس املصدر (  ".وهني عن املنكر يف تلك الديار وازال السنن اجلائره 
 "الكامـل"املـورخ الشـهري يف كتابـه ) هــ ٦٣٠(ثري اجلزري ألذكر ابن ا ــ  ٣

قـد التجـأ اىل  األطـروشان حسن بن عـيل  ": للهجره قائال  ٣٠١احداث عام 
الديلم بعد مقتل حممد بن زيد العلوي وسكن ثالثـه عرشـ عامـا الـديلم ودعـاه 

) جسـتان ( افع عـنهم امـام ابـن حسـان وقد د... سكان هذا البلد اىل االسالم 
ان اهـايل .. حاكم تلك الديار وقد اعتنق الكثري مـنهم االسـالم والتفـوا حولـه 
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ابـن ( ".الديلم الذين كانوا يقيمون من سفيد رود اىل آمل قد اسـلموا عـيل يـده
 )٨١ـ ٨٢، ص٨ثري، جألا

سـلمني مـن ابـرز املتكلمـني واملفرسـين امل) هـ ٦٠٦م (قال فخر الرازي  ـ ٤
عامـا يف الـديلم  ١٤قام بتبليغ الـدين طـوال النارص  ان ": حول النارص الكبري 

انه علمهم احلالل . واعتنق عيل يده عدد غفري من اهايل جيالن والديلم االسالم 
 )١٣٦فخر رازي، ص( ".واحلرام والرشيعه االسالمية 

ول آثـار النـارص حـ "احلدائق الورديـة  "يف كتابه ) هـ٦٥٢م( حّىل املُ قال  ـ ٥
انه قد اسلم عيل يده مئآت اآلالف )  األطروشالنارص ( قالوا حوله  ": الدعائية 

وقــد نقــل عــن ابوالقاســم ) ٥٩، ص٢املحــيل، ج(  ".بــل قــالوا آالف اآلالف 
. الـف شـخص االسـالم عـيل يـده  ١٤البستي ان خالل يوم واحد فقط اعتنق 

االهـايل يف نـواحي الـديلم حتـي مل واشار ُحمـيل ان الكثـري مـن ) نفس املصدر (
) نفـس املصـدر . ( قبل ان يـدعوهم النـارص اىل االسـالم  "اهللا"يسمعوا كلمة 

وذكر ان جستان حاكم الديلم كان يتزوج مع حمارمه واصـفا االوضـاع الثقافيـة 
نفـس . (الوخيمه لتلك الديار معرتفا بعظمه مـا قـام بـه النـارص مـن انجـازات

 ) املصدر
قد بايع  ": الدينية النارص  حول آثار) هـ ٨٩٢م(الدين املرعيش قال ظهري ـ ٦

وقد اعتنقـوا االسـالم بسـببه وقـد النارص  عددا غفريا من اهايل جيالن والديلم
 )١٤٤، ص١٣٤٥رعيش، امل. (اجتمع عددا كبريا من الناس حوله 

 ان الكثـري مـن اهـايل ": ايران  شاميلقال ستوده من املورخني املعارصين  ـ ٧
كانوا من الشيعه وقد اعتنق سكان رانكوه واشـكور يف اواخـر القـرن  "رانكوه"

، ٢ســتوده، ج( ".الثالــث للهجــره املــذهب الزيــدي عــيل يــد النــارص الكبــري 
 )٢٣٢ص
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مجيع التقارير التارخيية تشـري اىل ان نرشـ االسـالم يف جـيالن والـديلم جـاء 
 ١٤طـوال النـارص  ي حتملهـانتيجه لزياراته االعالمية واملتاعب واملشقات التـ

مدينه ( عاما قبل تصدي احلكم وان اهايل رانكوه واشكور وجيالنجان وهوسم 
 . وتقريبا اكثر النواحي يف ديلم قد استفادوا من وجوده ) رودرس احلالية 

 
  بناء العديد من المساجد 

يف طربسـتان وديلـامن هـي بنـاء  األطـروشاحد اخلدمات اخلالده النـارص 
اىل منطقه جيالن والديلم كانت معابـد النارص  قبل دخول. ن املساجد العديد م

اىل جانب الدعايـة بـامر انشـاء النارص  املجوس قائمه يف جيالن والديلم واهتم
اآلثار الدينية وخاصة بناء املساجد ونستنتج ان اكثر املساجد القديمه تـم بنائهـا 

 .حمل معابد النار النارص  بامر من
جـواهرده  يف  "آدينـه "جد نسـتطيع ان نشـري اىل مسـجد ومن ضـمن املسـا

لكن هناك خالف . والذي تم بنائه مكان معبد املجوس وذلك بعد ان تم هدمه 
حول من تويل امر بناء هذا املسجد لكن القرائن والشواهد تشري اىل ان تـم بنائـه 

 .وفقا ملا أمر به نارص
والتـي النـارص  د بـأمر مـنهناك تقارير موثوقه حول بناء العديد من املساج

ذكر ابن االثري يف كتابه الكامـل سـريه النـارص الكبـري : نشري هنا اىل بعض منها 
يف بالد اجليالن والديلم عـددا مـن النارص  بني ": ونرش االسالم عيل يده قائال 

 )٨١، ص٨ابن االثري، ج( ".املساجد
اليـوم بنـاء باسـم اليوجـد  ": وقال ستوده يف كتابه من آسـتار اىل اسـرتآباد 

ينبغـي ان يكـون  "آستانه ي هفت امام "املسجد يف رودبارك لكن باعتقادي ان 
، ٢سـتوده، ج( ".لحـق لالنـارص  مسجد رودبارك والذي تـم بنائـه بـأمر مـن

 )٣٩٢ص
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شكور والتـي يف أ ةالقديم ىرودبارك هي من القر ":  واستطرد ستوده قائالً 
يقـول سـيد ظهريالـدين  ". تان ايضـا تم ذكر اسمها يف تاريخ جيالن وديلمسـ

قد توجه كاركيا سلطان حممد مـن لوسـن  ": رعيش حول مسجد هذه القرية امل
اىل رانكوه وبات الليله يف قرية كيارمش ويـوم االحـد اقـام الصـاله يف مسـجد 

. لحـق لالنـارص  والذي تم بنائه بامر من االمـام اهلـامم) رودبارك ( مبارك رود 
 )٤٧٢، ص١٣٦٤املرعيش،(

قد بنا مسجدا وانشأ مدرسة دينية والتـي النارص  ":ويقول يوسف البحراين 
 )٢١٩، ص٩بحراين، ج( ".كان يتم دراسة الفقه واالصول فيها 

انشأ مقـربه ومدرسـه ومكتبـه النارص  وقال رابينو نقال عن ابن اسفنديار ان
. لواهدي موقوفات والتي كانت موجوده حتي القـرن السـابع للهجـره يف آمـ

 )٧٣رابينو، ص(
ومازالت موجـوده هـو مسـجد النارص  ومن املساجد التي تم بنائها بأمر من

جان اسم قرية تقع حوايل رانكوه والذي ذكر ستوده يف كتابه كيالك. جان كيالك
، ٢سـتوده، ج. (نـارصالمن آستارا اىل اسرتآباد ان هذا املسجد تم بنائه بأمر من 

 )٣٢٥ص
 
  واحياء العلوم الدينية المجالس العلمية  ةاقام

ــه  ٣٠٤اىل  ٣٠١خــالل ســنوات  األطــروشان النــارص  اىل جانــب حروب
املتعدده ودفع رش ماتبقي من السامانيني مل يغفل ابدا عن جمالسه ومصاحبه اهل 

بسبب طاقته العلمية كان دوما طرفا يف املناقشات واملباحثات النارص  ان. العلم 
ان يقـول الروايـات واالحاديـث يف بعـض واحلوار العلمي وبعض االحيان كـ

 اهلـاروين،. (النـارص  املجالس والتي تم تأليفها واشـتهرت باسـم كتـاب امـايل
 )١٥٩، ص١٤١٧
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عنـد دخولـه النـارص  ": قال اهلاروين يف كتابه االفاده حول جمالسه العلميـة 
 انـه نرشـ. آمل كان املشايخ والكبار والفقهاء يـأتون اىل اسـتقباله ويرحبـون بـه

العدل وازال السنن اجلائره واقام جمالس املباحث العلمية والتـي كـان حيرضـها 
، ١٤١٧اهلـاروين،.  (الفقهاء وكانوا يناقشونه وهو ايضـا كـان يتحـاور معهـم 

 )١٥٧ص
سكن يف مدرسه علميـة انشـائها هـو بنفسـه النارص  قال اولياء اهللا اآلميل ان

وتوجه الناس مـن شـتي انحـاء وكان يتعامل مع الناس وفقا للرشع االسالمي 
. العامل اليه لكي يسـتفيدوا مـن علمـه وفقهـه واحاديثـه وآرائـه وشـعر وادبـه 

ابـن اسـفنديار، . (وابن اسفنديار ايضا يشري اىل هذا االمـر ) ١١٠ميل، صاآل(
 )٢٧٥، ص١ج

يل ء باالحـداث واشـار اىل املُـالنارص  رعيش تاريخ حياهاملوذكر ظهريالدين 
النارص الكبري يف اواخر حياتـه تـرك احلكـم  ": من حياته قائال  ةالسنني االخري

واشتغل بالعباده ويف القرب من املكان الذي دفن فيه انشأ مدرسه دينيـة وتلـك 
املدرسه كانت عامره حتي الفرته االخريه واقام هناك وتعامـل مـع النـاس عـيل 

نحـوه لكـي اساس الرشيعه االسالمية والناس من شتي انحاء العـامل توجهـوا 
 ) ١٤٨، ص١٣٤٥رعيش، امل. (يستفيدوا منه وتعلموا منه علم الفقه واحلديث 

 
  مجالس الشعر  ةاقام

ان النارص كانت له عالقة خاصة بالشعر وكان بعض االحيان ينشـد بعـض 
مـيل، اآل(االشعار وأنشد اشعارا رائعه يف رثاء الداعي وغـريه مـن االشـخاص 

وكــانوا ) ١٥٩، ص١٤١٧اروين،اهلــ(وكــان يقــيم جمــالس الشــعر ) ١٠٥ص
وقـد تـرك اشـعارا ) ١٧، صاألطـروشالنـارص ( "امام الشاعر "يصفونه بانه 

 : كثريا من نفسه نشري هنا اىل بعض منها 
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 : يف رثاء حممد بن زيد اشعارا كثريه منها النارص  انشد
 احل البحربني الغياض فس                                   َهلفاُن جّم وساوس الفكر 

 قد ّرضبوا االذان بالوقر                                   يدعو العباد لرشدهم و كأن  
 أعداؤه يف الّرس و اجلهر                                     كيف اإلجابه للرشاد و هم   

 د و بالغ الزجرخوف الوعي                                     لو ايقنوا باهللا الرتدعوا    
 )٧٤ص٢، جاملحّىل (

 : وايضا انشد يف رثاء حممد بن زيد 
 أم انَت عيل الداعي تبكي و جتزع                     الدين و الدنيا تظل تفجع        

 فقد وقع اخلطب الذي يتوقع                    فقم فانعه للرشق و الغرب معلنا   
 و ال يوم إال يومه منه أشنع                                  فال رزء إال رزؤه منه أفظع     

 و أضحت له أركانه تتضعضع                   أصيب به االسالم فاهند عرشه     
 )٢٠، صاألطروشالنارص (

 : وله ايضا اشعار عرفانية منها 
 ا الّصرب عيل بلواهاكّلفُته                                واهًا لنفيس من خياري واها    

 و ال أري إعطاءها هواها                              و سوغ مرِّ احلق مذ صباها          
 يف هذه الدنيا و يف أخراها                                    أريد تبليغا هبا عليا ها           

 بكل ما أعلم يريض اهللا
 )٦١ص٢املحىل ج(

 : ي ومن ضمن اشعاره ه
 و تصديُق وعِد الغيب رأي عيان                     أراين أهوال املعاد بصرييت      
 َمديٌن فقلبي دائُم اخلَفقان                                 فأيقنت أين بالذي قد كسبُته   

 أو فائٍز بِجنانفِمن موبٍق                                  و أّن وعيَد اهللا حٌق و وعَدُه       
 و أظهرُت أحكاَم اهلُدي ببيان                      فأعلنُت بالتوحيد و العدل قائًال 
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 )٦٢،ص٢ ، جاملحّىل (
 :  ومن ضمن اشعاره ايضاً 

 أبليت يف أعدائه عذري                                   فخشيت أن ألقي اإلله و ما   
 موت النساء أجر يف القرب                             أو أن أموت عيل الفراش ضنًي 

 آيت و ينقص من مدي عمري                                       و علمت أين ال أزاد بام   
 )٢٤،صاألطروشالنارص (

 : وذكر اشعارا يف مصائب اهل البيت عليهم السالم منها 
 همٌّ له شفٌّ و تربيُح                                              و يب ألحوال بني املصطفي   
 باهلمِّ مغبوق و مصبوُح                                           عاداهم اخللق فذوا ُنسكهم
 له دٌم يف الناس مسفوُح                                          يف كل أرض منهم طاهٌر      

 )٦٤ص ٢ جاملحّىل (
 :   انزجاره من الدنيا قائالً يفالنارص  وانشد

 ل ماهو داينـا كــــــتناول منه             ك غاية  ـــــــفالتكن الدنيا هلم
 لفالن    رهً ـــذا مــــلقد كان ه         اس فيام ملكته ــــو يكفيك قول الن

 )٦١نفس املصدر، ص(
 : يف بداية عهد التبليغ لديه النارص  وانشد

با َس   و إن كان إسعايف َلكنَّ زهيدا                     قيًا لكنَّ عهودا عهود الصِّ
 هدهيا عن عهدكنَّ بعيدا ىير                  لقد حلَّ مغناكنَّ حلٌم و شيبٌة    

 طبيبا ألدواء اخلطوب جليدا             فًتي غادَرت منه اخلطوُب بَغشمها  
 )٧٤نفس املصدر، ص(

 : يف بعض احلروب قائال  ارجوزهالنارص  وانشد
ي ُمهَجَته باجلنّه        واستنَّ ما كان أبوه َسنَّه                                   شيٌخ َرشَ

نّ                              و مل يزل علُم الكتاب َفنّه            هـــجياهُد الكّفار و األظِ
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 باملرشفيات و باألِسنّه
 )٦٣نفس املصدر، ص(
نارص بعد العديد من احلروب مع جستان بن وهسودان حاكم الديلم دخل ال

حول جسـتان  األطروشوانشد  يف السلم معه وجستان اعتنق االسالم مضطراً 
 : هذه االشعار قائال 

 و أيامنه طائعًا يف احلَفل                                             و جستان أعطي مواثيقه  
 غري الوفاء بام قدبذل                                              يف الدمور    و ليس يَظنُّ به

 حروبًا كبدٍر و يوم اجلمل                                          وإين آلمل بالديلمني       
 )٦٠٤احلسني، ص(

 : وانشد اشعارا مجيله يف اواخر حياته قائال 
 و البدَّ يل أين اىل اهللا راجعُ                        رابعُ  أناف عيل السبعني ذا احلول

مني العصا          أِدبُّ كأّين كلام قمُت راكعُ                      ِرصُت أبا جٍد يقوِّ
 )٧٨ص٢ ، جاملحّىل (
 

 الناصرية  ةتراث اطروش العلمي في اطار المدرس
قهـاء أسسـت مدرسـة مع سـائر الف األطروشاخلالفات الفقهية بني النارص 

له وجهـات نظـر قريبـة مـن النارص  .استمر النقاش حوهلا عدة سنني بعد وفاته 
االمامية حول بعض القضايا الفقهية اهلامـه مثـل الطـالق واملـرياث والوضـوء 

كانت له وجهات نظر مشرتكه مـع االماميـة حـول ) ١٤٣ص ١٣٨١،غمادلون(
هـذه احلقيقـه .  "ائل النارصياتمس"قضية فقهية تم االشاره اليها يف كتاب  ٨١

مـن الطبيعـي ان . كان متأثرا باالمامية  اكثر مـن الزيديـةالنارص  تشري اىل ان فقه
ينتج من مثل هذه العقيـده مدرسـه ختتلـف عـن سـائر املـدارس الزيديـة مثـل 

 .القاسمية واهلادوية 
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اء ان النارصيني الذين كان اكثرهم من اهايل جيالن كانوا يفضـلون دومـا أبنـ
نفـس املصـدر ، . ( عيل سائر العلويني الذين كـانوا يـّدعون االمامـة األطروش

لكن القاسـمية واهلادويـة الـذين كـانوا متواجـدين اكثـر يف رويـان )  ١٤٦ص
وقـد حصـل . مل يعتقدوا بمثـل هـذا االمـر) ١٤٣نفس املصدر ، ص (والديلم 

املطـاف عـيل يـد منازعات بني هذه الفرق الزيدية لكـن تصـاحلوا معـا يف هنايـة 
للهجره والذي كـان مـن  ٣٦٠عام  املتوىفابوعبداهللا حممد بن احلسن بن القاسم 

 )  ١٤٤نفس املصدر، ص . ( زعامء الزيديني القاسميني 
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 المصادر
 ق بريوت، دارالصاد١٣٨٥ثري، الكامل يف التاريخ،ألابن ا )١
طهـران،  ١٣٨٩ىل ابن اسفنديار، تـاريخ طربسـتان، حتقيـق عبـاس اقبـال، الطبعـه األو )٢

 اساطري
ق، قـم مكتبـه آيـة اهللا ١٤١٨طقطقي، االصييل يف انساب الطالبيني، الطبعه األوىل الابن  )٣

 العظمي مرعيش نجفي
 ، طهران، اساطري١٣٨١ابن نديم، الفهرست، حتقيق رضا جتدد، الطبعه األوىل،  )٤
 ق، صعده، مكتبه الرتاث اإلسالمي ١٤٢٣نارص، اإلحتساب، ال، األطروش )٥
، طهران، مؤسسه الثقافـه ١٣٤٨ميل، اولياءاهللا، تاريخ رويان، حتقيق منوچهر ستوده، اآل )٦

 االيرانية
 مني، حمسن، اعيان الشيعه، بريوت، دارالتعارف للمطبوعاتألا )٧
بحـراين، يوسـف،احلدائق النــاظره يف احكـام العـرته الطــاهره، بـريوت، دارالضــواء، ال )٨

 ق١٤٠٥
 ح، صنعاء، موسسه االمام زيد بن عيل الثقافيةاحلسني، ابوالعباس، املصابي )٩
، ١٣٤٣رابينو، سـفرنامه مازنـدران و اسـرتآباد، ترمجـه غالمعـيل وحيـد مازنـدراين،  )١٠

 الرتمجه و نرش الكتاب ةمؤسس
، انجمـن آثـار و مفـاخر ١٣٥١ستوده، منوچهر، از آستارا تا اسرت آباد،الطبعـه األوىل  )١١

 .فرهنگي
 طهران،اسالمية ١٣٥٤لس املومنني، شوشرتي، قايض نوراهللا، جما )١٢
طويس، رجال الطويس، چاپ نخست، نجـف، منشـورات املكتبـه و املطبعـه الشيخ ال )١٣

 .احليدرية
ق، بـريوت، ١٣٨٧طربي، حممد بن جرير، تاريخ االمم و امللـوك، تـاريخ الطـربي، ال )١٤

 .روائع الرتاث العريب
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  محمد کاظم رحمتي
  ةياألستاذ المساعد في مؤسسة الموسوعة اإلسالم

 
إيران  شاميلاملشكلة الرئيسية التي نواجهها املرء لدی دراسة تاريخ الزيدية يف 

سع اهلجـري هـي قلـة املآخـذ واملصـادر وبالتحديد يف القرن السادس حتی التا
املدونة بإستثناء مصدر أو مصدرين تم العثور عليهام يف اآلونة األخـرية ، األمـر 
الذي جيعل دراسة هذه الفرتة من تاريخ الزيدية يف إيران صعبًا للغاية ، ويف ظـل 
هذه الظروف جيب التعرف علی املصادر يف بداية األمر ليتسـنی لنـا اخلـوض يف 

موضوع املقال يف هناية املطاف ، ومن حسن احلظ تتمتع أساليب الـدعوة صلب 
الزيدية التقليدية يف إيـران بميـزات خاصـة يمكـن مـن خالهلـا التعـرف علـی 
املخطوطات العائدة الی الزيدية يف طربسـتان ومـن ثـم احلصـول علـی بعـض 

. ري املعلومات حول الزيدية يف طربستان يف القرن السـابع حتـی العـارش اهلجـ
وحياول املقال احلارض تقديم دراسة حول التاريخ الثقايف للزيدية يف طربستان يف 

 .     القرن السابع حتی العارش اهلجري 
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  تمهيد
يتزامن دخول املذهب الزيـدي الـی طربسـتان وديلـامن يف القـرنني الثالـث 
ئر والرابع اهلجريني مع نرشـ اإلسـالم يف هـاتني املنطقتـني ، وقـد إنترشـت سـا

املذاهب اإلسالمية كاحلنبلية والشافعية الی جانـب إنتشـار املـذهب الزيـدي يف 
إيران ، ويذكر بـأن إنتشـار سـائر املـذاهب اإلسـالمية  شاميلطربستان وديلامن ب

إيـران مـن املـذهب الزيـدي ، وبـالرغم مـن ذلـك  شـاميلكانت أكثر رواجًا يف 
أكثـر املنـاطق إنتشـارًا  إيـران مـن شـاميلإشتهرت منطقتي طربسـتان وديلـامن ب

) ٢٧٠املتـوىف (ومل يفلح بعض العلويني أمثال حسن بن زيد . للمذهب الزيدي 
يف تأسيس دولة زيديـة مسـتدامة يف تلـك الفـرتة ) ٣٠٤املتوىف (والنارص الكبري 

حيث إنتهت املرحلة األولی للدولة الزيدية بوفـاة املهـدي لـدين اهللا حممـد بـن 
تأسـيس الدولـة الزيديـة ) ٤١١املتـوىف (املؤيد باهللا  ثم متكن ٣٦٠حسن يف عام 

 شـاميلللمرة الثانية بإعتبارها بداية نجاح الزيديـة بتأسـيس دولـتهم املقتـدرة يف 
إيران للمرحلة الثانيـة ، وبعـد وفـاة املؤيـد بـاهللا كـان علـامء الزيديـة يامرسـون 

،  إيــران بصــفة حمتســب فقــط ولــيس اإلمــام شــاميلنشــاطاهتم يف منــاطق مــن 
واملحتسب هي وظيفة دينية وأحيانًا يطلق عليها احلسبة ، كانت تقوم بتطّوع مـن 
الذين يوّدون تطبيق أحكام الرشيعة وبـاألخص األمـر بـاملعروف والنهـي عـن 

 .املنكر ودون مقابل 
  وقد تـأثر املـذهب الزيـدي يف مسـريه التكـويني بشـكل كبـري مـن املدرسـة 

ثـم ) ٢٤٦املتـوىف (دي قاسم بن إبراهيم الـريس الفقهية ـ الكالمية للداعية الزي
حسني بن القاسم بـن إبـراهيم (تأثر من تعاليم حفيده اهلادي الی احلق حييی بن 

إيـران وقـد  شـاميلالذي حظي بإهتامم بالغ بني أوساط الزيديـة يف ) ٢٩٨املتوىف 
أخذت مـدارس فقهيـة أخـری مكانـة مرموقـة يف أوسـاط الطائفـة الزيديـة يف 

الـی جانـب املدرسـة ) رسدرو(وديلـامن وبالتحديـد نـواحي هوسـم  طربستان
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املتـوىف ( األطـروشالفقهية التي أسسها اهلادي الی احلق مثـل مدرسـة النـارص 
الفقهية والتي إشتهرت باملدرسة النارصية ، وقد سار معظم أتباع الطائفة ) ٣٠٤

عان مـا أدت الفقهية ، ورس األطروشالزيدية يف إيران علی هنج مدرسة النارص 
اخلالفات الفقهية القائمة بني هاتني املدرستني الی نشوب بعض النزاعـات بـني 
أتباعهام وقد بلـغ ذروة هـذه النزاعـات يف القـرون الوسـطی ، والشـئ اجلـدير 
باإلهتامم أن الطائفة الزيدية اإليرانية حتی يف القـرن احلـادي عرشـ كانـت علـی 

للطائفة الزيدية اليمنية التي كانت علی  الفقهية خالفاً  األطروشمدرسة النارص 
 . مدرسة اهلادي الفقهية 

املتوىف (طالب األخري ی إيران إبان حكم أب شاميلوقد إتسع الدولة الزيدية يف 
والذي إعرتفت  الطائفة الزيدية اليمنية إمامته ألول مرة وقد شـكل هـذا ) ٥٢٠

بعـد وفاتـه شـهدت اإلعرتاف نقطة عطـف يف تـاريخ الزيديـة يف طربسـتان ، و
العالقــات الدينيــة والثقافيــة بــني الطــائفتني الزيديــة يف إيــران والــيمن تطــورًا 
ملحوظًا، حيث إعرتف الطائفة الزيدية يف إيران بإمامة كبار األئمـة الزيـديني يف 
اليمن ، وبلغ ذروة هذه العالقات يف فرتة إمامة املنصور بـاهللا عبـد اهللا بـن محـزة 

زادت تبادل الزيارات واللقاءات بني أئمة الزيديـة يف كـال حيث ) ٦١٤املتوىف (
البلدين باألخص بعد أن أبدی اإلمام املنصور باهللا عـن رغبتـه احلثيثـة للتعـرف 
علی تراث وثقافة العلامء وكبار الشخصيات الزيدية وأفكار وتعليقات الشـيوخ 

بشـكل مل يسـبق  املعتزلة التي كانت رائجة يف إيران والتي القت موالني يف اليمن
 .هلا مثيل 

املواضيع التي متت اإلشارة إليها أعاله تعد عمـدة معلوماتنـا حـول الطائفـة 
الزيدية يف إيران حتی القرن السابع اهلجري والفرتة الفاصلة بـني القـرن السـابع 
والعارش اهلجري وقيام الدولة الصفوية الشـيعية ، ومل نحصـل علـی معلومـات 

اع الثقافية للزيدية يف إيران أكثر ما تم اإلعالن عنها مستجدة أخری حول األوض
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علـی . مسبقًا بإستثناء بعض املعلومات التي متركزت حول األحداث السياسـية 
أي حال نظرًا لبعض امليزات اخلاصة التي تتمتـع هبـا أسـاليب الـدعوة الزيديـة 

أن نتعرف علی التقليدية يف إيران والتي مل حتظ بإهتامم بالغ حتی اآلن من املمكن 
األوضاع الثقافية التي كانت سائدة إبان الدولة الزيدية يف طربستان خالل الفرتة 
بني القرن السابع حتی العارش اهلجري بشكل ملفت لإلهتامم ، ومن هذا املنطلق 

 .يتسنی لنا إعادة النظر يف دراسة األوضاع الثقافية للزيدية يف إيران 
الدعوة الزيدية التقليدية يف إيران وطريقـة  ويستعرض املقال احلارض أساليب

التعرف علی املخطوطات املتعلقة باملذهب الزيدي يف إيران ، ثم يتطـرق املقـال 
الی األوضاع الثقافية للزيدية يف إيران باإلستعانة من املعلومـات املستحصـلة يف 

 .هذه املخطوطات 
 

  ها يقة التعرف عليران وطرية في إيديالمخطوطات الز
د بدی واضحًا بأن علامء الطائفة الزيدية يف إيران كانوا يامرسون نشـاطات لق

إيـران خـالل الفـرتة بـني القـرن السـابع حتـی العـارش  شـاميلكثرية وخمتلفة يف 
 "اهلجري، وقد تم التعرف علی أسامء بعض هـؤالء العلـامء بفضـل املخطوطـة 

حـد العلـامء الزيـديني التـي تـم تأليفهـا مـن قبـل أ  ١ "رسالة يف علامء الزيديـة 
اإليرانيني يف القرن الثامن ومل يعرف إسمه ، وبإمكان البحث عن أسـامء العلـامء 
الذين ورد ذكرهم يف هذه املخطوطة يف بعض الكتب واملصادر املتأخرة للزيدية، 

                                                                                       
ـ أنا بدوري أشكر األستاذ السيد حممد رضا جاليل الذي وضع هذه املخطوطة يف متنـاويل والتـي  ١

تعد من أهم مصادر هذا املقال ، ويذكر بأن هذه املخطوطة حمفوظة حاليًا يف مكتبـة كاشـف الغطـاء 
 .٣٨٧ص  ١٤٣١/٢٠١٠منشورات مكتبة كاشف الغطاء العامة : النجف (العامة 
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ولكن هؤالء العلامء مل يكتبوا يف كتبهم شيئًا حول األوضاع الثقافية التـي كانـت 
ع الزيدي اإليراين سواء قبل وأثناء أيام زماهنم وهبـذا مل نحصـل سائدة يف املجتم

علی معلومات وافية هبذا الصدد خالل الفرتة الفاصلة بني القرن السـابع حتـی 
العارش اهلجري ، والسبيل الوحيد للحصـول علـی هـذه املعلومـات يكمـن يف 

إيران بشـكل معرفة املخطوطات التي هتتم بأساليب الدعوة الزيدية التقليدية يف 
كبري حيث من املمكن أن نتعرف علی األوضاع الثقافية التي كانت سائدة خالل 
هذه الفرتة عن طريق اإلمعان يف مواضيع هذه املخطوطات والتي تعد مـن أهـم 
مصادر البحث والتحقيق يف تاريخ الزيدية يف إيران ، وتضع هـذه املخطوطـات 

واملراكز الثقافية ألتباع هذه الطائفـة  معلومات قيمة حول علامء الزيدية يف إيران
يف متناولنا إما عن طريق درج مواضيع يف طياهتا أو عناوينها ، حيث تقـوم هـذه 
املخطوطات برسد بعض املعلومات حول بعض األفراد والشخصيات املختلفـة 

  ١. كصاحب املخطوطة أو كاتبها وفقًا ألسلوب إعداد الرتاجم الرائجة حاليًا 
التعليقات من مجلة األعامل الثقافيـة األخـری للطائفـة الزيديـة يف تعد كتابة 

إيران والتي واجهت إهتاممًا بالغًا من قبل الشيخ آقا بزرك طهراين واملحقق حممد 
. تقي دانش بجوه ومل جيلب إهتامم أصحاب الفهـارس واملخطوطـات القديمـة 

علـی موضـوع مـا  والتعليقة هي عبارة عن كتابة تعليق علی هامش الكتاب رداً 
سبق ذكره يف الكتاب ، ويرشح الشيخ آقا بزرك طهراين إسـلوب كتابـة التعليقـة 

 :لدی تسميته نسخة من كتاب تفسري أبوالفضل الديلمي قائًال 
                                                                                       

ـ توجد بعض املخطوطات املتعلقة للطائفة الزيدية يف املكتبات اإليرانية والتي تم تأليفها من قبـل  ١
 یمتـوف(تأليف املؤيد باهللا أمحد بـن حسـني هـاروين  "النبوات "العلامء غري الزيديني أمثال خمطوطة 

٤١١ .( 
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وتفسريه كبري يف جملدين ضخمني علی كيفية خاصة ، وهـي أنـه يكتـب ..  " 
لتفسـري عـی نحـو مقدارًا من آي القرآن الرشيف يف وسط الصفحة ثـم يكتـب ا

التعليق علی ألفاظ اآليات يف حواشيها ، ومل يبني حمل التعليق بـام هـو املتعـارف 
من كتابة عالمة علی التعليقة ومثلها علی املوضع املعلق عليه ، بل يعينه بإيصال 

    ١ ".خط طويل أو قصري بني أول التعليق واملوضع املعلق عليه من اآلية الرشيفة
عليقة التي يصفها الشيخ طهراين يف كتابـه حـول خمطوطـة يمكن مشاهدة الت

الزيدي الطربستاين يف عدد من املخطوطات الزيديـة األخـری وأمههـا خمطوطـة 
املجلــد األول لتفســري القــرآن الكــريم حتــت عنــوان تفســري كتــاب اهللا تــأليف 
أبوالفضل بن شهردوير بن يوسف بن أيب احلسن الديلمي ، وأن هذه املخطوطـة 

ة حاليًا يف مكتبة الشيخ صدوقي يزدي يف مدينة يزد وسط إيـران ، وهـي موجود
عبارة عن تفسري القرآن الكريم من سورة الفاحتة حتـی سـورة الكهـف ، حجـم 

ورقة وقد تم إستنسـاخ  ٣٥٢املخطوطة غري إعتيادية بسبب صفحاهتا التي تضم 
كتابـة وتبني هذه املخطوطـة إسـلوب ) ٧٦ص (املخطوطة ودرجها يف الفهرس 

وإستلهم مؤلـف املخطوطـة . التعليقة من قبل الطائفة الزيدية يف إيران بوضوح 
يف كتابـة التفسـري ) ٥٣٨املتـوىف (من أسلوب املفرس الكبري جار اهللا الزخمرشـي 

من أشهر كتب التفسري يف أيام زمانه األمر  "تفسري الكشاف  "والذي يعد  كتابه 
ويعد أبوالفضل بن شهردوير بـن  ٢. ن بعده الذي إستلهم منه العديد من املفرسي

مـن كبـار علـامء الزيديـة يف ) ٦١٤املتوىف قبـل (يوسف بن أيب احلسن الديلمي 
                                                                                       

 ) ٢٥٧ص ٤ج ١٤٠٣/١٩٨٣بريوت ( ـ آقا بزرك طهراين ، الذريعة الی تصانيف الشيعة  ١
نسخة من كتاب تفسري الكشاف  ٨٤٣ـ يذكر إندرولني نقًال عن الفهرس الشامل بأنه تم إستنساخ  ٢

مع الرشوح والتعليقات ولكنه مل يـذكر شـيئًا عـن تفسـري كتـاب اهللا وأمهيتـه لـدی الزيديـة ، إنظـر 
Andrew J.Lane, The Kashaf of Jar Allah (Leiden ٢٠٠٦)   
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إيران والذي كان يعيش يف النصف األول من القرن السـابع ، وقـد ألـف كتـب 
تفسـري  "أخری ولكن مل يعثر حتی اآلن علی هذه الكتب سـوی كتابـه الشـهري 

ي ألفه يف جملدين، املجلد األول تفسري سورة الفاحتة الی سـورة والذ "كتاب اهللا 
الكهف واملجلد الثاين سورة مريم الی آخر القرآن ، وكان هذا الكتاب مـن أهـم 
كتب التفاسري لدی علامء الطائفة الزيدية يف إيران من القرن السابع الـی العـارش 

 . اهلجري 
لطائفـة الزيديـة يف إيـران ويمكن احلصول علی معلومات هامة حول علامء ا

بواسطة تفسري كتاب اهللا وحتـتفظ مكتبـة صـدوقي يـزدي باملجلـد األول هلـذه 
املخطوطة ، وقد تم نرش إستنساخ صورة فوتوغرافية عن هذه املخطوطـة أخـريًا 

وحيظی هذا التفسري بأمهيـة . بمقدمة الصديق الفاضل سيد حممد عامدي حائري 
صفحاته األولی واألخرية ، نلقـي أدنـاه نظـرة بالغة بالرغم من وجود نقص يف 

 :علی أسلوب كتابة هذا التفسري 
احلمد هللا الذي أنزل علی عبده الكتاب فلم جيعل لـه عوجـًا وأعـان بإمتـام  "

دخـل النـاس يف // والصلوة علی رسـوله الـذي // تنميق بعضه عبدًا حموجًا 
// مـًا ويف بحـر العلـوم سامه اهلـدی نجو// وآله الذين كانوا // دينه أفواجًا 

// املحتاج الی رمحة خـالق األمـم يوسـف بـن رسـتم // أمواجًا العبد احلقري 
األجل فقيه سليامن بـن فقيـه حسـن // املوطن ببالمل الجل الفقيه العامل العامل 

القـرآن والسـبع // مجاستاين أسعده اهللا تعالی يف الدارين وأبلغه األمـاين بحـق 
 ". قراء وعمل به // لی من والسالم ع// املثاين 

 :ويف هناية الكتاب يذكر املؤلف تاريخ فراغه من كتابة التفسري قائًال 
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ر اهللا ـــقد وقع الفراغ من كتبته صبيحة يوم األحـد سـابعة عرشـ مـن شه "
رية ـــرة خـري البــــامئة مـن هجـــن وثامنـــاملبارك صفر يف تاريخ أربـع وثامني

    ١ ". والسالم وبه نستعني 
مل أعثر معلومات حول الفقيه الزيدي سليامن بن حسن اجلامستاين الـذي ورد 
ذكره يف مقدمة التفسري ولكن وجدت إسم شقيقه يوسف بن حسـن اجلامسـتاين 

حيـث تـم ذكـر إسـم تفسـري   ٦٦٢٣يف فهرس خمطوطات جامعة طهران برقم 
حقـق حممـد كتاب اهللا يف الفهرس مع رشح جامع ودقيق هلذا التفسري من قبل امل

     ٢. تقي دانش بجوه 
كام ذكر أنفًا بـأن أسـلوب كتابـة التعليقـة لـدی الزيديـة يف طربسـتان يتميـز 
بأسلوب خاص وفريد من نوعه حيث يمكن اإلستعانة منه يف جمال التعرف علی 
بعض املخطوطات العائدة الی الطائفة الزيدية يف إيران ، علی سبيل املثال توجد 

 ١٢٤٥٢البالغة يف مكتبة آية اهللا مرعيش نجفي يف قم برقم  خمطوطة لكتاب هنج
التي يعود تارخيها الی القرن السادس اهلجري وإهنا حتظی بأمهية بالغة من حيـث 

                                                                                       
قـم ، (شـكوري األسـيد أمحـد حسـيني الطوطات مكتبة صدوقي يزدي ، تأليف ـ أنظر فهرس خم ١

 ٧٥/٧٦ص )  ١٤٢٥/ش ١٣٨٣جممع ذخائر إسالمي 
 ٣١٤/٣١٩ص  ١٦ـ أنظر فهرس خمطوطات جامعة طهران ، تأليف حممد تقـي دانـش بجـوه ج  ٢

علـی هـو حيث يقول املؤلف بأنه مل يعرف شيئًا عن حياة مؤلف تفسري كتاب اهللا سـوی أن جـده األ
للهجرة ومل يأيت ذكـره  ٦١٤يوسف بن أيب احلسن بن أيب القاسم الديلمي ومن املحتمل أنه تويف قبل 

طهـراين  كيف كتب الرتاجم سوی شيئًا ضئيًال ، وقد تم ذكره يف طبقات أعالم الشيعة للشيخ آقا بـزر
خمترصـ علـی بشكل  ١٣١/١٣٢ص ) ١٩٧٢بريوت ، دار الكتاب العريب (حتقيق عيل نقي منزوي 

ترجم والده وجـده يف مطلـع البـدور يف عـداد علـامء الزيديـة لكـن تفسـري الكبـري  ": النحو التايل 
لصاحب الرتمجة يشهد بأنه إمامي يرفض اخلالفة الظاهرية يف كثري من املواضع ومنها يف أول سـورة 

ويكثـر  كغري ذلـ الی ك مريم حيث ذكر أن حديث نحن األنبياء ال نورث إفرتاء منها إلغتصاب فد
    ") .٥٤٨م (وعن الطربيس ) ٥٣٨م (فيه النقل عن الزخمرشي 
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أسلوب الكتابة كام إن صياغتها قريبة جدًا ألسلوب كتابة خمطوطة هنـج البالغـة 
هاجر الی خراسـان للنيشابوري الذي يعد من كبار علامء الزيدية يف اليمن الذي 

يف القرن السادس وتوّطن يف نيشابور ، ويعد كتاب هنج البالغة للنيشابوري من 
أما الشـئ امللفـت للنظـر حـول هـذه . أشهر كتب هنج البالغة رواجًا يف اليمن 

املخطوطة هو تعليقاهتا املامثلة ألسلوب التعليقات التقليدية التـي كانـت رائجـة 
ستان ـ إيران ، مما يدل علـی أن املخطوطـة األخـرية لدی الطائفة الزيدية يف طرب

لنهج البالغة تعد شاهدًا جديرًا لإلهتامم بسـبب تـداوهلا يف أوسـاط الزيديـة يف 
القرن السادس اهلجري فصاعدًا حيث يتعني علی الباحثني التدقيق يف مضامينها 

 .وإعتبارها من إحدی أهم مصادر الزيدية يف طربستان قديًام 
 

  ران ية في إيدية من تراث الزيحصرمجموعة 
قام علامء الطائفة الزيدية يف إيران خالل الفرتة الفاصـلة بـني القـرن الثالـث 
والسادس اهلجري بتأليف العديد من األعامل والكتب باللغة العربية ، وبـالرغم 
من ذلك توجد بعض مشاكل وعقبات يف جمـال إعـادة تسـمية وتعريـف تـراث 

املشكلة األولی هي إنه بالرغم من ذكر عدد كبري من تأليفـات الزيدية يف إيران ، 
مطلـع البـدور "وكتب العلامء الزيدية اإليرانيني يف كتب تـراجم الزيديـة أمثـال 

وكتـاب ) ١٠٩٢املتـوىف (تأليف أمحد بن صالح بن أيب الرجال  "وجممع البحور
) ١١٥٢ املتـوىف(تأليف إبراهيم بن قاسـم الشـهاري  "طبقات الزيدية الكربی"

ولكن بسبب تأخر إعداد هذه الـرتاجم مل يسـتطع أصـحاب الـرتاجم يف الـيمن 
إعطاء صورة واضحة عن علامء الطائفـة الزيديـة اإليرانيـة ، كـام إهنـم واجهـوا 
صعوبة يف لفظ أسامء هؤالء العلامء التي كانت معظـم أسـامئهم تكتـب باللفظـة 

ون باملحافظة علی تراث الزيديـة الفارسية ، هذا ومن جانب آخر مل هيتم اإليراني
باألخص بعد تأسيس الدولة الصفوية وزوال الدولة الزيدية يف إيـران ، ممـا أدی 
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الی إتالف العديد من هذه الكتب واألعامل الثقافية ، ويف احلقيقة إذا مل يتم نقـل 
تراث الزيدية مـن إيـران الـی الـيمن يف القـرنني السـادس والسـابع مل نسـتطع 

أية معلومات حول الرتاث احلضاري الزاخر للطائفـة الزيديـة يف  احلصول علی
مع أي حال حتتوي املكتبات اإليرانية علی جمموعة متواضعة من الكتـب . إيران 

واملؤلفات الزيدية حيث يمكن من خالهلا التعرف علی تـاريخ وثقافـة الطائفـة 
أسـلوب كتابـة الزيدية يف إيران ، كام أنه يمكن عن طريق الفحص والتـدقيق يف 

التعليقة لدی الزيدية يف طربستان يمكن اإلسـتعانة منـه يف جمـال التعـرف علـی 
بعض املخطوطات العائدة الی الطائفة الزيديـة يف إيـران حيـث مـن املمكـن أن 
نتعرف علی األوضاع الثقافية التي كانت سائدة خالل هـذه الفـرتة عـن طريـق 

عـد مـن أهـم مصـادر البحـث اإلمعان يف مواضيع هـذه املخطوطـات والتـي ت
والتحقيق يف تاريخ الزيدية يف إيران والتي مل حيظ بإهتامم بالغ من قبـل البـاحثني 

 ١. وأصحاب الرتاجم  حتی اآلن 
ومن مجلة املخطوطات األخری التي تتميز بأسلوب كتابة التعليقات الزيديـة 

مكتبة جملس يف طربستان هي جمموعة رسائل تعود الی القرن الثامن وحمفوظة يف 
ولكـن ) ٤٩٤املتوىف (تأليف احلاكم اجلشمي  ١٠٧٢٧الشوری اإلسالمي برقم 

ورقة  ٦٧مل هتتم املخطوطة هبوية مؤلفه الزيدي املذهب ، وتتألف املخطوطة من 
                                                                                       

ـ شهدت العالقات الثقافية والسياسية بني الطائفتني الزيدية يف إيران والـيمن إزدهـارًا واسـعًا يف  ١
ايس والديني الذي حصـل ــل اإلحتاد السيـــبفض كهناية القرن اخلامس وبداية القرن السادس وذل

) ٥٢٠املتوىف (طالب األخري ی طالب حييی بن أمحد الذي يشتهر بأبی د إمامة أبــالطائفتني يف عهبني 
األمر الذي جعلت الزيدية يف اليمن ينظرون الی الرتاث احلضاري للزيدية يف إيـران بـإهتامم بـالغ ، 

 ، حتقيق املرتضـی تأليف محيد بن أمحد املحيل "احلدائق الوردية يف مناقب األئمة الزيدية"أنظر كتاب 
 )  ٢١٨ـ٢٠٣ص ٢ج ١٤٢٣/٢٠٠٢صنعاء مركز بدر العلمي والثقايف (بن زيد املحطوري احلسني 
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وقد متت كتابتها من قبل شخصني يمكن مشاهدة التباين الواضـح يف الصـياغة 
طوطة علی سبع رسـائل ، الرسـالة والفارق الكبري يف رسم اخلط ، وتشتمل املخ

األولی حول الصالة وهي مزودة بقصائد وأشعار باللغـة الفارسـية ، والرسـالة 
الثانية حول العقائد ومكتوبة باللغة الفارسـية كتبهـا شـخص يـدعی حممـد بـن 
صالح بن مرتضی تنهجاين ويعد مـن أبـرز العلـامء الزيديـة يف إيـران يف القـرن 

يف عداد كبار علـامء ومشـايخ الزيديـة ، ولـد حممـد بـن السابع ، وقد ذكر إسمه 
وتويف يف نفس الشهر عـام   ٦٠٨صالح تنهجاين يف السابع من شهر رمضان عام 

 وقد ذكر إسم ثالثة من أوالده يف كتاب الرتاجم عيل وحسن وحسـني ، يف ٦٧٥
 حني مل يأت ذكر إسم هذا العامل الزيدي الكبـري يف تـراجم الزيديـة يف الـيمن إال

 ١. بمقدار ضئيل جدًا 
أما الرسالة الثالثة مكتوبة باللغة الفارسية ومضموهنا عرفانية ومل يـذكر إسـم 
مؤلفه ولكن يقول كاتب الرسالة يف مقدمتها بأنه هذه الرسالة تتعلـق الـی فقيـه 
يكنی شهر آشوب شوشكي ، وينقل الكاتب يف ختام الرسـالة بعـض األشـعار 

 . باللغة الفارسية  املنسوبة الی حممد الغزايل

                                                                                       
يف كتابـه مطلـع البـدور ) ١٠٩٢املتـوىف (ـ علی سبيل املثال يذكر أمحد بن صالح بن أيب الرجـال  ١

 ٣١٨ص  ٤ج) ١٤٢٥/٢٠٠٤صـعدة ، (وجممع البحور ، حتقيق عبد الرقيب مطهـر حممـد حجـر 
لدی رشح سرية حياة حممد بن صالح جيالين بأنه أب لعاملني زيديني إيرانيني حسن وحسني ويكتفي 

وقـد أضـاف الشـهاري يف كتابـه . بالقول بأنه يعد من أبرز الشخصيات النارصية يف طربستان فقط 
معلومات جديدة أخری حول شخصية حممد بن صالح  ٩٨٧ــ ٩٨٦ص ٢طبقات الزيدية الكربی ج

 . بأنه من كبار مشايخ الزيدية يف إيران وهو تلميذ حممد باجويه  قائالً 
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عبارة عن رسالة قصرية للشيخ أبو عيل بـن حسـن ) الرابعة(والرسالة التالية 
إبليس الی إخوانه «والرسالة اخلامسة هي رسالة . بن عبد اهللا الی أحد أصدقائه 

تأليف احلاكم اجلشمي ، وذكر تاريخ كتابـة الرسـالة مجـادي اآلخـرة  »املناحيس
من الرسالة موضوع هام جدًا وهو ذكر إسم إثنني  وقد ذكر يف آخر صفحة ٧٣٢

 :من رسل املنصور باهللا عبد اهللا بن محزة الی جيالن وعلی النحو التايل 
ذكر حممد بن أسعد اليمني أن أمري املؤمنني عبد اهللا بن محزة حـني بعثـه الـی «

جيالن أداء الرسائل خرجت من ثال وهو حصن يف بالد شوط مـن بـالد الـيمن 
الی رشجة بلد باليمن ومن رشجة الی لؤلؤة وهـي جزيـرة مـن بـالد ووصلت 

اليمن ثم ركب السفينة ووصلت الی ملطية ومنها الی سيواس مـن بـالد الـروم 
أجلهـا اهللا وأدام دولتهـا ومنها الی كنجة ومنها الی باكويـة ومنهـا الـی جـيالن 

 .»وصولتها
وحكايـات أما موضوع الرسـالة السادسـة فهـو عبـارة عـن حكـم وأخبـار 

والرسالة السابعة تفسري للحديث النبوي الرشـيف . باللغتني العربية والفارسية 
مكتوبة باللغة الفارسية ويعتقد بـأن تارخيـه أقـدم  "ال صالة إال بفاحتة الكتاب"

من القـرن السـابع ، وتـروي الرسـالة يف صـفحاهتا األخـری بعـض حكايـات 
الفارسية ، حيث يذكر فيها بوضـوح وأشعار ومواضيع خمتلفة باللغتني العربية و

أسامء الشعراء وهم أبوالفتح بستي وسديد الـدين اإلصـفهاين ومـونس الدولـة 
 .  طيطراين 
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تـأليف أبـو  "لباب املقاالت ملقع اجلهاالت"هي ) الثامنة(والرسالة األخرية 
مرض رشيح بن املؤيد الرشحيي اجليالين املؤيدي ، وهو من أشهر علامء الزيدية يف 

    ١. لقرن السادس ا
نعود ثانية الی الرسالة اخلامسة إللقـاء نظـرة عميقـة حـول مضـامينها بدقـة 
وإمعان، أن كاتب الرسالة يعد من علامء الزيدية يف النصف األول للقرن الثامن، 
وقد جاء علی هامش الرسالة بأن موضوع الرسالة تم إستصوابه من قبل أستاذه 

ايخ الزيدية الذي كان يعيش يف النصـف الثـاين حممد كيا البخاري وهو أحد مش
والفقيه العامل حممد  ": للقرن السابع ، ثم تستعرض الرسالة نبذة عن حياته قائلة 

كيا البخاري وهو ليس سيد بل من مجلة العلامء الرشانقة قيـل إنـه مـن تنهجـان 
لرسـالة وقد أضاف كاتب ا.  "وذريته باقية الی يومنا هذا علی ما قيل واهللا أعلم

األولی حكاية حول العقيدة اخلربية للمـؤرخ  ١٨عبارتني علی هامش الصفحة 
نقـًال عـن كتـاب امللحـق اإلفـادة للسـيد ) ٣١٠املتوىف (حممد بن جرير الطربي 

أبوطالب احلسني ، والعبارة الثانية فقرة من كتاب املواعظ والزواجـر للمؤلـف 
يشتمل موضـوع هـذا الكتـاب  أبو أمحد حسن بن عبد اهللا بن سعيد العسكري ،

اإلعتبار  "علی مفردات وخطب هنج البالغة ويعد من املصادر الرئيسية لكتاب 
تأليف املوفق باهللا الشـجري ، وسـوف أوافـيكم بأمهيـة هـذا  "وسلوة العارفني 

اجلزء من الرسالة ، أن أمهية اجلزء األخري من هذه الرسـالة تـدل بإهنـا كانـت يف 
ربستان حتی هناية القرن الثـامن ومـن املؤمـل العثـور علـی متناول الزيدية يف ط

مـن إيـران الـی الـيمن يف  نسخة منها يف املخطوطـات الزيديـة التـي تـم نقلهـا
 .     املستقبل

                                                                                       
طهران مكتبـة (ـ وقد جاء ذكر هذا العامل الزيدي يف فهرس خمطوطات جملس الشوری اإلسالمي   ١

   ٢٠٦ـ٢٠٤ص ١/٣٣ج ١٣٨٨جملس الشوری اإلسالمي 
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  ة في القرن الثامن يديخ الزيالمشا
كـام متـت  باإلضافة الی معلومات حديثة حول الطائفة الزيديـة يف طربسـتان

، قلة املآخذ واملصادر املدونـة يف جمـال تـاريخ الزيديـة يف  اإلشارة يف بداية املقال
إيران وبالتحديد يف القرن السادس حتی التاسع اهلجـري جيعـل احلصـول  شاميل

علی معلومات حول تاريخ وتراث الزيدية يف إيـران خـالل هـذه الفـرتة صـعبًا 
يف  للغاية ، واألسلوب الوحيد لدراسة أوضاع الزيدية يف طربستان هـو البحـث

املخطوطات ليتسنی لنا احلصول علی بعض املعلومات حول األوضاع الثقافيـة 
إيـران ، أنـا أشـكر األسـتاذ السـيد  شاميلوالرتاث احلضاري للطائفة الزيدية يف 

وحمفوظـة حاليـًا يف  ٣١حممد رضا جاليل الذي وضع املخطوطة التي حتمل رقم 
من أهم مصادر هذا املقال ، كام  مكتبة كاشف الغطاء العامة يف متناويل والتي تعد

أتقدم بالشكر اجلزيل الی الصديق الغايل سيد عيل موسـوي نجـاد الـذي كتـب 
تشـتمل هـذه املخطوطـة . حول هذه املخطوطة ورشح أمهيتها يف مقال منفصل 

علی ثالثة أجزاء ، اجلزء األول حول أحد مشـايخ وعلـامء الزيديـة الـذي كـان 
املخطوطة الی بعض أستاذة هذا العامل ويتكون هذا  يعيش يف القرن الثامن وتشري

فصل حيث مل تبق هذه الفصول يف الوقت احلارض سـوی الفصـل  ٢٧اجلزء من 
 .الثاين عرش 

وقد حصل كاتب املخطوطة معلوماته حـول هـذا العـامل مـن أهـايل املنطقـة 
حسب تعبريه ، كام إستفاد من معلومات أحد مشايخ الزيدية وإسمه ابوالفضـل 

حيث يـذكره ) ٦١٤املتوىف قبل (ن شهردوير بن يوسف بن ايب احلسن الديلمي ب
يف طيات هذه املخطوطة بإعتباره إحدی مآخذ كتابه بوضوح ، ويقـوم صـاحب 
املخطوطة بتسمية أحد علامء الزيدية وهو السيد الداعي أعرج البجارييس نسـبة 

اعي أعــرج والســيد الــد..  ": الــی موطنــه يف بجــاريس حيــث يضــيف قــائًال 
البجارييس ، قرية من قری أعايل جيالن وبجـاريس بضـم البـاء مكتـوب بخـط 
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الفصـل .  "العالمة أيب الفضل بن شهردوير بن يوسف بن أيب احلسن الـديلمي 
الرابع عرش عبارة عن رشح حياة إستاذين من مشايخ الزيديـة نقـًال عـن رسـالة 

لفصل الرابـع عرشـ يف متييـز ا ": أبوالفضل بن شهردوير وهو علی النحو التايل 
األساتذة من التالمذة أعلم أن الفقيه العامل هباء الدين يوسف بن أيب احلسـن بـن 
أيب القاسم الديلمي املركايل قرية من ديلامن كان تلميذ الفقيه شريزاد بن إسحاق 
اجلييل وتلميذ الفقيه شعيب بن دلري بن مرتضی ومات هو أي الفقيه شعيب يوم 

ويـذكر .  ".. ربيع األول سنة سـبع وعرشـين وسـبعامئة هجريـة  السبت عرشة
صاحب املخطوطة يف الفصل ذاته إسم الشيخ أيب ثابت قوريه قري بن حممد لـدی 

: بالفارسـية (رشح حياته بنفس رسم اخلط الذي كتبه هبـاء الـدين أي قـوربقري 
رم لدی تسـميته كبـار أصـحاب النبـي األكـ ٢٢، ويف إنتهاء الفصل ) گوربگري

فهـذه كبـار : قال هبـاء الـدين يوسـف بـن أيب احلسـن  ": يستطرد قائًال ) ص(
.  "أصحاب النبي صلی اهللا عليه وآله بحيث يكون قوهلم حجة ريض اهللا عـنهم 

 . والذي يشري فيه برصاحة الی كالم هباء الدين يوسف الديلمي 
ض أن حجم فصول الرسالة غري متساوية من حيث عدد السطور وتشتمل بع

الفصول علی بضعة أسطر فقط ، ويبحث الفصل السادس عرش حول أصحاب 
كـام جـاءت يف الرسـالة إسـم ) ٢٩٨املتـوىف (اهلادي الی احلق حييی بن حسـني 

ابوالعباس احلسني العجريي امللقب بشمس آل الرسول وهـو أسـتاذ األخـوين 
ح واليزال قربه ومزاره يف مدينة آمل بطربسـتان وهـو الـذي صـنف كتـاب رش

ويذكر الفصل التاسـع عرشـ أهـم . األحكام ومجع نصوص القاسم بن إبراهيم 
وأمهيتها لدی الطائفـة الزيديـة يف طربسـتان ويشـكك  األطروشأعامل النارص 

ويشـري الـی  األطـروشلف الرسالة إنتسـاب بعـض األعـامل الفقهيـة الـی ؤم
ل املثـال إختالف آراء العلامء الزيدية حول إنتسـاب هـذه األعـامل ، علـی سـبي

ويضـيف نقـًال عـن أبـو جعفـر  األطـروشيرفض إنتساب كتـاب العلـل الـی 
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اهلوسمي بأن الكتاب املذكور من أعامل الطائفـة اإلسـامعيلية وأن إنتسـابه الـی 
أمر مرفوض ، وقد أيـد هـذا الكـالم أبوالفضـل بـن شـهردوير بـن  األطروش

إنتسـاب ) ٦٧٥ىف املتـو(يوسف أيضًا ويف املقابل أكد حممد بن صـالح تنهجـاين 
، وكتـاب العلـل حسـب تعبـري الشـيخ أبـو جعفـر  األطروشهذا الكتاب الی 

اهلوسمي من دسائس املالحدة والنارص للحق برئ منه وهكذا ذكـر ابوالفضـل 
وتظهر نفـس املشـكلة يف إنتسـاب كتـاب النصـيحة .. بن شهردوير بن يوسف 

  األطـروشإنتسابه الی الذي أخطأ هباء الدين يوسف بن أيب احلسن الديلمي يف 
يف حني أن هذا الكتاب الشهري تم تأليفه من قبل شخص شيعي املذهب وإسـمه 

ئمـة تشـنيعًا أل األطـروشالسيد حسني اهلاروين احلسني الذي نسبه الی النارص 
 . الدعوة وخوفًا من كشف مذهبه

تنهجـاين الالرسالة الثانية هي عبارة نصيحة من حسني بن حممـد بـن صـالح 
الی إبنه حييی بن حسني عندما كـان يقصـد األخـري التوجـه الـی ) ٧١٤توىف امل(

بغداد لطلب العلم ، وخيتص معظم أجزاء النصيحة الی املواعظ األخالقيـة قـد 
تكون موضع إهتامم الباحثني ، ويف هناية الرسالة ينصح األب إبنه برضورة إتباع 

أنظر طبقات الزيديـة الكـربی للمزيد . هنج وتقاليد الطائفة الزيدية يف طربستان 
 . ٣٩٤ـ٣٩٣ص ١للشهاري ج

رأيـت التفسـري  ": تنهجـاين إبنـه قـائًال الويف جانب آخر من الرسالة ينصح 
ثم  ".. وجد وال تغفل عن رشائه  ئهاالكبري لفخر الدين كامله مهذبًا  فكن من ور

 وجدت التفسري لربهـان الـدين النسـفي  فكـذلك فأنـه عزيـز ": يضيف قائًال 
ويطلب من إبنه رشاء نسخة مـن كتـاب أسـاس البالغـة  "..الوجود يف املاملك 

فإن وجدت بأساس البالغة من حرف الطاء الی آخره ، إشرته غري فـاتر ": قائًال 
فأنه يف باب اللغات من أهم الدفاتر ، به يعرف األديب احلقيقة واملجاز ويستغني 

ا من الكتـب مل نقصصـه عليـك عن تعرفها من فصحاء هتامة واحلجاز الی غريه
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ويف  "..ويظفر اهللا به ثم يديك فإن ذكر أساميها كلها يطول ويمل مـن يسـمعها 
وعليـك أن ..  ": هناية الرسالة يشجع األب إبنه بأخذ اإلجـازة وأمهيتهـا قـائًال 

تأخذ اإلجازة من مجيع من عليه قرأت ومنه سمعت ومن رواياته شـيئًا مجعـت ، 
جازة من السلف الی اخللف أمر معهود ، فذلك شاهد وهذا فإن اإلستجازة واإل

مشهود ، بني هذا تكـاليف والتكليـف شـاق ولكـن رأيتـك يف احلـرص عليهـا 
ثـم حيـذر حسـني بـن .  "كاحلرص العشاق فذكرهتا والذكری تنفع إن شـاء اهللا 

ال ": حممد يف ختام الرسالة إبنه من حتويل مذهبه ودخول مذهب الشـيعة قـائًال 
ويمكن تفسري سبب هـذا التحـذير هـو  "..ل يف الرفض وإذا دخلت فتاب تدخ

أنه كثرة دخول الزيدية يف مذهب الشيعة اإلماميـة وذلـك بسـبب ظهـور علـامء 
 .الشيعة بارزين يف طربستان يف القرن الثامن أمثال السيد حيدر اآلميل 

يف والنص األخري من الرسالة عبارة عن حكم إنتصاب األستاذ أبـو يوسـف 
السيد األجل املعظم املؤيد املظفر املنصور  ": مقام القضاء وهو علی النحو التايل 

املفخم النارص للحق ابو عبد اهللا احلسني بن احلسن نرصـ اهللا يف اخلـافقني لـوآءه 
وهذا النص هو نموذج إلسلوب اإلنتصاب يف مقام القضاء  "..وحرس دولته و

 .      يف القرن اخلامس اهلجري  شامل ايرانة يف الذي كان رائجًا لدی الطائفة الزيدي
 
  خية مؤلف المشايهو

إشارة مؤلف املشايخ الی أساتذته جدير لإلهتامم ، حيث يصف أستاذه الفقيه 
وخواجه ابو نرص الفاداري اهلوسمي ..  ": حامد خشكرودي علی النحو التايل 

قيـه حامـد أصله من فادار وهي قرية مـن خـوارزم وسـمعت عـن أسـتاذي الف
.. ": ويف جانب آخر يصف أبناء أستاذه قـائًال .  "..اخلشكرودي إنه من ذرياته 

والفقيه أمحد اخلشكرودي قرية خلفانية مـن قـری جـيالن وإبنـه العـامل العامـل 
ثـم يصـف املؤلـف .  "..وإستاذنا الكامل حامد بن الفقيـه أمحـد اخلشـكرودي 
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األستاذ احلسن بن حممد بن عيل .. ": أستاذه اآلخر حسن بن حممد بن عيل قائًال 
اإلستاذي وهو مات ليلة السبت قبل تغريد الدجاج يف أواسط صفر سـنة سـبع 

وأستاذه اآلخر هو عيل بن إبراهيم .  "..وعرشين وسبعامئة من هجرة خري الربية 
وأسـتاذنا ..  ": كرفستاين وإبنه حممد بن عيل حيـث يـذكره علـی النحـو التـايل 

ن إبراهيم كرفستاين ، قريـة مـن قـری أعـايل جـيالن وإبنـه العـامل الكامل عيل ب
 . "..وأستاذنا الفاضل حممد بن عيل وقربة بالري 

مل نتعرف علی هوية هؤالء األستاذة بسبب قلـة املعلومـات كـام أرشنـا آنفـًا 
بإستثناء بعض معلومات حول مؤلف املشايخ التي تم احلصول عليها من خالل 

طلع البدور إلبن أيب الرجال نقـًال عـن املـال يوسـف احلـاج التدقيق يف كتاب م
 .جيالين 

 
  ة يرانية اإليدية الزيبعض األسر العلم

إيران يف القرن السادس  شاميلظهرت بعض األرس العلمية للطائفة الزيدية يف 
حتی التاسع اهلجري حيث لعبت أعامهلـم العلميـة دورًا هامـًا يف أوسـاط هـذه 

/ أرستان من بني هذه األرس العلمية وهي أرسة هباء الـدين الطائفة ، وإشتهرت 
حمی الدين يوسف بن أيب احلسن بن أيب القاسم الـديلمي والـذي كـان معـارصًا 

معلوماتنا حـول  معظم، و) ٦١٤املتوىف (لإلمام الزيدي اليمني عبد اهللا بن محزة 
منـي عمـران بـن تلخص يف رسائله التي بعثها الی العـامل والفقيـه الييهذا العامل 
، وقـدم هـذا العـامل  ٦٠٧العـذري اهلمـداين الشـتوي يف عـام النارص  حسن بن

الزيدي وصفًا هامًا للطائفة الزيدية يف إيران عـرب رسـائله والتـي تعـد مـن أهـم 
املآخذ التارخيية التـي يمكـن مـن خالهلـا التعـرف علـی األوضـاع اإلجتامعيـة 

ياته يف القرن السادس اهلجري ، وقد نقل والثقافية للزيدية يف إيران خالل فرتة ح
إبن أيب الرجال معلومات متناثرة حول هذا العامل وأفراد أرستـه دون أن يصـفح 
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عن مصدر هذه املعلومات ومن املحتمل أنه إستعان من كتـاب املشـايخ يف رسد 
: هذه املعلومات ، ويقول أيب الرجـال حـول شـهردوير بـن هبـاء الـدين قـائًال 

گيل وهي مدينـة : بالفارسية (إليه الرحال ، وهو املدفون يف شكيل عالمة تشد "
له تفسري القرآن وكتـاب سـمط الـدرر رشح التحريـر وعمـدة ) الهيجان حالياً 

 )٤٠٨ص ٢ج( ".. الوايف وسري األئمة 
ولعب هباء الدين يوسف دورًا ملحوظًا يف دعم املنصور باهللا وبسبب موقعـه 

يف إيران أدی الی تعزيز موقع ومكانة املنصـور بـاهللا الرفيع لدی الطائفة الزيدية 
الدينية لدی أوساط هذه الطائفة يف إيران ومن اآلثار األخـری التـي إشـتهر هبـا 
هباء الدين هي إجابته علی رسالة عمران بن حسن التي بعثها من الهيجان ، ومل 
ء نحصل علی أية معلومات حول عمران بن احلسن صاحب الرسالة ، وذكر هبا

الدين يف رسالته اجلوابية موطنه يف الهيجان وقال بأن عمران بـن حسـن طلـب 
منه يف الرسالة تزويده ببعض الكتب مثل تفسري النجار الذي ألفه يف جملدين ثـم 
نقله الی اليمن ، كام طلب منـه تزويـده بمعلومـات حـول سـرية حيـاة النـارص 

ومآخذ الزيدية بسبب مـا ويعد هذا الكتاب من أهم مصادر . وأبناءه  األطروش
حيتويه من أنباء ومعلومات حول أوضاع الطائفة الزيدية يف إيران ، وقد إسـتعان 
العديد من علامء الزيدية من معلومات هذا الكتـاب بإعتبـاره املصـدر الرئييسـ 

يف ) ٦٥٤املتوىف (للزيدية يف أعامهلم العلمية ، حيث نقل عنه محيد بن أمحد املحيل 
حول سرية حياة ثالثة من األئمة الزيدية ابـو عبـد اهللا  "ئق الوردية احلدا "كتابه 

املتـوىف (واهلـادي احلقينـي ) ٤٧٢املتـوىف (النارص حسني بن أيب أمحد اهلوسمي 
كـام . وأبو الرضا الكيسمي احلسيني من دون اإلشارة الی مأخذ الكتاب ) ٤٩٠
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لومـات مـن مع) ١٣٠٠/١٣٠٤ص ٣ج(إستخدم إبن أيب الرجال والشـهاري 
      ١. الكتاب الذي ألفه هباء الدين 

وهـو  ٦١٤مل نعرف شيئًا عن تاريخ وفاة هباء الدين سوی أنه توفی قبل عـام 
نفس العام الذي توفی فيه عبد اهللا محزه ألن األخري ذكـر عبـارة نقـًال عـن هبـاء 
الدين يف إحدی رساالته ردًا علی معارضيه حيث إستقدم إسمه بعبارة املرحـوم 

يل علی أن تاريخ وفاة يوسف بـن أيب احلسـن كـان قبـل تـاريخ تـأليف هـذه دل
 .  الرسالة 

وقد ورد أساتذة يوسف بن أيب احلسن اجليالين يف خمطوطـة العلـامء الزيديـة 
وعلـی  "..الفصل الرابع عرش يف متييز األسـاتذة مـن التالمـذة  ": حتت عنوان 

لقاسـم الـديلمي املركـايل نسـبة رأسهم هباء الدين يوسف بن أيب احلسن بن أيب ا
الی مسقط ذأسه قرية مركال من قری ديلامن ، ثم تتطرق املخطوطة الـی بعـض 
أساتذة هباء الدين يوسف أمثال شريزاد بن اسحاق اجلييل وشعيب بن دلـري بـن 

وحممد الـداعي احلسـني املـدفونني يف تنهجـان واإلمـام ) ٦٢٧املتوىف (مرتضی 
احلسني وحممود بن اصفاهان بن الشيخ احلافظ بن  النارص بن الداعي بن حسني

اصفاهان الديلمي اجلييل ، وبخصوص الفقيه شريزاد بن اسحاق اجليالين يقـال 
أنه كان تلميذًا ألبو منصور مظفر بن عـيل الشـيخ احلـافظ ، وأبـو منصـور كـان 
تلميذًا ألبيه الشيخ احلافظ ، ثم تواصل املخطوطـة تسلسـل نسـب هـذا الشـيخ 

والشيخ احلافظ تلميذ اإلمام النارص الريض بـن .. ": وعلی النحو التايل  الزيدي
مهدي من ناقلة النارص للحق عليه السالم والنـارص الـريض تلميـذ أيب شـجاع 
اجلييل وهو أي النارص الرضا كان أيضًا تلميذًا إليب حامد حممد بن حممد الغـزايل 

                                                                                       
 . ٢٠٢ـ١٩٥ص،  ٢ج ، ، احلدائق الورديةـ املحّىل  ١
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ويقــول مؤلــف ) ١٤٢ـــ١٤٠أنظــر أخبــار األئمــة الزيديــة ص. ( "..الطــويس 
املخطوطة بأن الغزايل دخل مذهب الزيدية بعد لقاءه مـع ريض بـن مهـدي بـن 

وقـدم اليـه توصـية للخليفـة  األطـروشحممد النارصي وهو من أبنـاء النـارص 
 ١إنظر الشهاري ، طبقـات الزيديـة الكـربی ج(العبايس لدی سفره الی العراق 

ري من تالمـذة أبـو ، وكان شعيب بن دل) ١٠٧٠ـ١٠٦٨ص ٢ج ٤٤٢ـ٤٤١ص
منصور بن عيل الشيخ احلافظ أيضًا ، وأبو منصور نفسه كان تلميـذًا ألمحـد بـن 
الداعي بن حسني تنهجي والذي قرأ عليه تصنيفات القايض أبو مرض الرشـحيي 

ويقـال بـأن ) . ٤٨٦ــ ٨٥٤ص ١أنظر الشهاري ، طبقـات الزيديـة الكـربی ج(
ن يوسف وهو أيضًا كان تلميـذًا لـداود النارص بن الداعي كان أستاذًا لبهاء الدي
) ٦ــ ٥أنظر رسالة يف علامء الزيديـة ص(بن أيب منصور بن عيل بن الشيخ احلافظ 

وكان الفقيه قاسم بن إبراهيم الديلمي وأبو يوسف شهردبري الـديلمي اجلـيالين 
أنظر رسالة يف علـامء (والسيد عيل بن حسني احلسني من أساتذة هباء الدين أيضًا 

وقد نقلت ) . ١٢٨٢ص ٣، الشهاري ، طبقات الزيدية الكربی ج ٦ية صالزيد
يف سرية املنصور باهللا بأن يوسف كان عاملًا زيديًا وفاضًال ومطلعًا وكان املنصـور 

ومها حممد بن أسعد املرادي وحممد بن قاسم  ٦٠٥باهللا قد أوفد اليه رسله يف عام 
من فحوی الرسالة بـأن رسـل  بن حييی بن بصري ، ويمكن إستنباط هذه احلقيقة

 .         ٦٠٧عبد اهللا بن محزة كانوا يقيمون يف جيالن قبل عودهتم الی اليمن يف عام 
وقد متت اإلشارة الـی أحـد تالمـذة هبـاء الـدين ويـدعی حممـد بـن أسـعد 
املذحجي املرادي بإعتباره من أحد دعاة عبد اهللا بن محزة وقد سافر الـی جـيالن 

لدين يف الهيجان ثم عاد الی اليمن ومن املحتمل أنه الشـخص وإلتقی مع هباء ا
الذي محل رسالة عمران بن حسن من اليمن الی الهيجان وأجـاب هبـاء الـدين 

أنظـر رسـالة يف علـامء الزيديـة (علی هذه الرسالة ثم أعادها الداعية الی اليمن 
حلسن بـن ، وقد إشتهر بني الطائفة الزيدية يف اليمن إسم يوسف بن أيب ا) ٧ص
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والـذي يشـتمل علـی  "املسـفر  "أيب القاسم اجليالين بوصفه أحـد رواة كتـاب 
الفقهية ، وقد جاء ذكر هبـاء الـدين أيضـًا يف  األطروشجمموعة من آراء النارص 

تأليف عبد اهللا محزة نقـًال  "الدرة اليتيمة يف تبيني أحكام السبأ والغنيمة  "رسالة 
العامل يوسـف بـن  ": وعلی النحو التايل ) ١١٢ـ١١٠ص ١ج(عن كتاب املسفر 

أيب احلسن بن أيب القاسم اجليالين من علامء الزيدية باجليل والديلامن عنه بالكتابة 
 ."منه ومن املحمدين وحييی بن شهر آشوب 

كام تم ذكر األعامل املختلفة التي ألفها يوسف بن أيب احلسن اجليالين يف كتب 
الكتاب الوحيد الذي الزال يف متناولنا والذي مـن الرتاجم الزيدية ، ويبدو بأن 

الذي ألفه تلبية لرغبة عمران بن حسـن  "سري األئمة  "أعامله العلمية هو كتاب 
نصـوص : أنظر أخبار أئمـة الزيديـة يف طربسـتان وديلـامن وجـيالن (الشتوي 

املعهـد األملـاين لألبحـاث : تارخيية مجعها وحققهـا ويلفـرد مـادلونغ ـ بـريوت 
، هـذا ويعـد املسترشـق األملـاين مـادلونغ أول ) ١٦١ـ١٣٧ص ١٩٨٧رشقية ال

باحث الذي أدخل الكتاب املذكور ضمن كتب أخبار األئمـة الزيديـة ، كـام تـم 
نرش النص الكامل للرسالة العلميـة يف املجلـد الثـاين ملجموعـة رسـائل اإلمـام 

صـنعاء (س الوجيـه املنصور باهللا عبد اهللا بن محزة ، حتقيق عبد السـالم بـن عبـا
وقد ذكر يف ) ٥٤٠ـ٥٠١ص ١٤٢٣/٢٠٠٢مؤسسة اإلمام زيد بن عيل الثقافية 

هذا الكتاب بأن املنصور باهللا أشار الی فتوی عامل زيدي إيـراين يـدعي القـايض 
عامد الدين أبو مرض املؤيدي والذي أفتی بجواز الصلح مع الطائفة اإلسـامعيلية 

الين الذي كان يعـد كبـري مشـايخ الزيديـة يف ، وإنتقد يوسف بن أيب احلسن اجلي
خراسان وديلامن وجيالن هذه الفتوی ورفض جـواز الصـلح مـع اإلسـامعيلية 
بإعتبارهم كفار وأكد علـی رضورة التـأيس واإللتـزام بسـنة وأحكـام أسـالف 

ويذكر بأن يوسف بـن أيب احلسـن وصـف يف جانـب آخـر مـن . األئمة الزيدية 
سرية حياة عدد من العلامء الزيدية من غري السادة  "يدية سرية العلامء الز "كتاب 
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وأشار الی أعامهلم العلمية ، وقام املسترشق األملـاين مـادلونغ  ١ "الرشانقة  "أي 
وقد أخطأ يف هذه التسمية لعدم  "الرساتقة  "بتصحيح هذه العبارة وكتبها بلفظ 

رض يوسـف بـن أيب معرفته اإللفاظ التي كانت شائعة يف طربستان ، كـام إسـتع
احلسن عدد من العلامء الزيدية الذين أستكفروا اإلسامعيلية وهي العقيـدة التـي 

 .كانت تؤمن هبا معظم أسالف العلامء الزيدية 
لوائح األخبار  "وكان إبنه شهردوير عامل فاضل وأديب وقد ألف كتابًا بإسم 

بـو الفضـل يف بحث الروح والنور وعذاب القـرب ، وكـان لـه ولـدين آخـرين أ
وإسامعيل ومل يأيت إسامئهام يف عداد العلامء ، وبموجـب الوثـائق التارخييـة تـويف 

يف حني كان يعيش أبو الفضل شهردوير يف النصف األول من  ٦١٤جده يف عام 
القرن السابع ، وعرف أبو الفضل بكتابه الشهري تفسري كتاب اهللا الذي يعـد مـن 

يران وقد تم التعرف علی بعـض نسـخ مـن أهم كتب التفاسري لدی الزيدية يف إ
وإســتلهم أبوالفضــل مــن ) ٢٥٨ـــ٢٥٦ص ٤أنظــر الذريعــة ج(هــذا الكتــاب 

املتـوىف (للمفرس الكبـري جـار اهللا الزخمرشـي  "الكشاف  "أسلوب كتاب تفسري 
كـام . يف كتابة التفسري والذي يعد من أشهر كتب التفسـري يف أيـام زمانـه ) ٥٣٨

وتفسري جممـع البيـان ) ٤٢٧املتوىف (لبيان للثعلبي إستلهم من كتاب الكشف وا
وبعض األحيان إقتبس من كتاب إجياز ) ٥٤٨املتوىف (وجوامع اجلامع للطربيس 

املتـوىف يف (البيان تأليف بيان احلق نجم الدين حممود بن أيب احلسن النيشـابوري 
) ٦٠٦ املتوىف(ومفاتيح الغيب للفخر الرازي ) النصف الثاين من القرن السادس

                                                                                       
األساس عبارة طربية بمعني غري السيد وكانت هذه العبارة شائعة يف اجلبال وقد  ـ عبارة رشنيق يف ١

 ،أنظر عبد اجلليل الرازي القزوينـي(إستخدمه عبد اجلليل القزويني يف القرن السادس بنفس املعنی 
بعض مثالب النواصب يف نقـض بعـض فضـائح الـروافض ، تصـحيح مـري جـالل الـدين حمـدث 

 ) ٤٧٨ص ١٣٩١يث قم دار احلد ،األرموي 



  األطروش ؤتمر الناصر الكبيرم مجموعة مقاالت       ٢٠٤

وتفسـري جـده األكـرب هبـاء الـدين ) ٣٠٤املتـوىف ( األطـروشوتفسري النـارص 
وينسب الی أبو الفضل بن شهردوير بن يوسف بن أيب احلسن الديلمي . يوسف

ومـع األسـف مل يعثـر عليـه حتـی اآلن  "دالئل التوحيـد  "كتاب كالمي بإسم 
لكـن مل ، وقد ألـف كتـب عديـدة أخـری و) ٢٥٨ـ٢٥٧ص ٤أنظر الذريعة ج(

يعثر حتی اآلن علی هذه الكتب سوی كتابه الشهري تفسري كتاب اهللا والذي ألفه 
يف جملدين ، املجلد األول تفسري سورة الفاحتة الی سورة الكهف واملجلـد الثـاين 
سورة مريم الی آخر القرآن ، وكان هذا الكتاب من أهـم كتـب التفاسـري لـدی 

 . قرن السابع الی العارش اهلجري علامء الطائفة الزيدية يف إيران من ال
ومن األرس الزيدية الشهرية التي إشتهرت بالعلم واآلداب هي إرسة صـالح 
بن مرتضی اجليالين التي ترعـرع يف أحضـاهنا ثالثـة أجيـال مـن الشخصـيات 
العلمية ، وتعرف الطائفة الزيدية يف اليمن علی هذه األرسة من خـالل كتابـات 

، ومل تتـوفر ) ٢١٧ص ٢إنظر أبن أيب الرجـال ، ج(ي املال يوسف احلاج النارص
معلومات خاصة حول شخصية صالح بن مرتضی سوی ذكره بالفقيه يف معظم 
مآخذ الزيدية ، وكان من كبارعلامء الزيدية يف القرن السادس وسبب شهرته هـو 

وإشـتهر  ٦٠٨إبنه حممد بن صالح بن مرتضی الذي ولد يف شهر رمضـان عـام 
، ومن أشهر أسـاتذته  األطروشإتباعه املدرسة الفقهية لنارص  بالنارصي بسبب

حسـب روايـة إبـن أيب الرجـال ) باجويه(مهدي بن أيب طالب وحممد بن بانويه 
، ومن املؤكد أن مهدي بن أيب طالب هو نفس الفقيه ) ٩٨٦ص ٢ج(والشهاري 

 ، كـام٦٨١نور الدين مهدي بن أيب طالب بن عيل الذي تويف يف شهر رجب عام 
تويف أستاذه اآلخر ويدعی حممد بـن أيب جعفـر باجويـه كـاملويت يف نفـس العـام 

، وتويف حممـد بـن صـالح بـن مرتضـی يف ) ٢أنظر رسالة يف علامء الزيدية ص(
عـيل وحسـن وحسـني ، وكتـب : وقد رزقه اهللا ثالثـة أوالد  ٦٧٥رمضان عام 

 ٢جـال جأنظـر إبـن أيب الر(حسن عدة تعليقـات علـی هـامش كتـاب األبانـة 



 ٢٠٥      راناين في شمالي ييالثقافي للعلويخ في دراسة التار المخطوطات يةهمأ 

 

وكان حلسني ولد إسمه حييی وحلسن ولد إسمه برهان وكـان لربهـان ) ٢١٧ص
أنظـر رسـالة يف (ولدين حممد وحسني الذين أصبحا يف عداد الفقهـاء فـيام بعـد 

وكانا علی قيد احليـاة يف القـرن الثـامن ، ومل نحصـل علـی ) ٤علامء الزيدية ص
رحل السيد عيل كيا الی عندما . معلومات حول حيات حييی بن حممد بن صالح 

كان يقيم يف هذه املدينة فقيه زيدي آخر يـدعی حييـی بـن  ٧٦٠الهيجان يف عام 
حممد صاحلي والذي من املحتمل أن يكون نفس حييی بن حممد بن صالح الـذي 
تم ذكره آنفًا ، وقد هاجر السيد عيل كيا هذه املدينة بسبب أنه رفض إمامـة حييـی 

ام هناك بالرغم من أن مذهب غالبية هذه املدينة كان وإجته نحو مدينة رشت وأق
سنيًا وبالرغم مـن ذلـك إسـتقبل بحفـاوة مـن قبـل وايل املدينـة األمـري حممـد 

وكان ليحيی بن حممد صاحلي مدرسة الذي أشار إليهـا ظهـري الـدين   .١جتاسبي
 ) .   ١١٧أنظر تاريخ جيالن وديلمستان ص( املرعيش 

 

                                                                                       
ـ  يقول نيكويه يف مقال نرشه حول مذهب أهايل رشت وبالتحديد غرب منطقة جيالن يف القـرون  ١

 ١٣٨٧إنظر حممود نيكويـه ، رشـت ، شـهرباران (الوسطی بأهنم كانوا علی مذهب السنة واجلامعة 
 غـرب إيـران ويقول املسترشق األملاين مادلونغ بأن اإلسـالم إنترشـ يف نـواحي شـاميل)  ٥٢ـ٤٨ص

بواسطة داعية وعامل سني وحنبيل املذهب من مدينةآمل يدعی أبو جعفر الثومي والذي ال زال مرقده 
وأخ غري الشقيق لإلمام ) ص(مزارًا للمؤمنني يف مدينة رشت ويعتقد بأنه من ذرية الرسول األعظم 

 ,Wilferd Maldelung, The Minor Dynasties of Northern Iranحسن بن عـيل 
London ١٩٧٥ vol.٤ p.٢٠٩  



 
 
 
 



 
 

 

 

 

 
                                                                                               

  مداري عتيدرضا شريالدکتور حم
  أستاذ مساعد في جامعة األديان والمذاهب في قم

  
  : ديلتمها

ملؤلفه الفّذ الرشـيف املرتىضـ يعتـرب مـن » مسائل النارصيات«ن ال شك يف أ
هذا . »الفقه املقارن«او بتعبري أدق » فقه اخلالف«أولی املؤلفات الشيعية يف حقل 

الكتاب القّيم قد متحور حول اآلراء الفقهية للنارص الكبري جّد الرشيف األعلـی 
يف الكتـاب يـدّل بوضـوح و ما استهّل به الرش» فاطمة«من ناحية أّمه الكريمة 

علی أّنه كان مبتهجًا ومعتزًا بعمله هذا اي التعليقة علی املواقف الفقهيـة ألحـد 
من هنـا يمكننـا أن نعـّد . من كبار ائمة الزيدية يف ايران يف القرن الثالث اهلجري

هذا الكتاب خطوة عظيمة يف التقريب بـني املـذاهب االسـالمية والشـيعية الـی 
 .جًا ناجحًا من الدراسات الفقهية املقارنةجانب كونه نموذ
  باعتبـاره ذا طـابٍع جـديل واعتربنـا ـ كـام فعـل » فقـه اخلـالف«اذا نظرنا الی 

ذا نزعة علمية حمايدة هتدف الی معرفة ما هو صـحيح و » الفقه املقارن«الكثري ـ 
يف الئحـة » االنتصـار«كنظـريه » النارصيـات«نابع من االدلة املعتمدة فلنـدرج 

ففي هذا النوع من التأليف الفقهي قد يعتـزل الكاتـب . »الفقه املقارن«ؤلفات م
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من املواقف السائدة يف مذهبه الذي ينتمي اليه ويفّضل رأيـا يتمتـع بأدّلـة اظهـر 
وهذا ما نحتاجـه اليـوم . »النارصيات«و » االنتصار«واقوم وهذا ما قد نجده يف 

 واجليل اجلديـدين ولـه دوره يف اكثر من اي وقت آخر وهو من متّطلبات العرص
هتميش كثري مـن اخلالفـات واسـتبدال التخاصـم والتنـازع بالتحـاور والفهـم 

مواقـف مشـرتكة او متقاربـة واقّلـه   املتبادل وسوف يمّهد الطريق للتوصل الـی
 .اعذار بعضنا البعض يف مواقفنا الفقهية والكالمية وحتی التارخيية

ر حظًا يف الدراسات املقارنة هو الذي ينتمي الی جدير بالقول أن املنتفع األوف
مـا . إهتموه بالشذوذ والتفّرد وخـرق االمجـاعالذی مذهب واجتاه قّلام يعرف او 

، يشـري بوضـوح الـی إهتـام »االنتصـار«كتبه الرشيف املرتىض يف متهيده لكتابـه 
» صـاراالنت«االمامية باخلروج عن إمجاع املسلمني والذي دعا الرشيف الی كتابة 

مل يكن سوی إزاحة هـذه الشـبهة والكشـف عـن موافقـة املـذاهب او الوجـوه 
العلمية األخری لكثري من مواقف االمامية ومـدی التوثيـق والّرصـانة العلميـة 

 .اللذين يتمتع فقه االمامية هبام
كسائر كتب الرشـيف املقارنـة، هلـا دالالت اكثـر مـن » مسائل النارصيات«

يف طليعة الكتب التي تربز اجلرأة علی االجتهاد والتّطور  كوهنا مقارنة فإهنا تقف
يف االستنباط يف األوساط العلمية الشيعية فإن االجتهاد ـ ليس هبـذا املصـطلح ـ 
بل بمضمونه ومغزاه كان قد فتح قديًام آفاقه يف اجلهود الفقهيـة الشـيعية متمـثًال 

يف ولنا ان نعود الی ما قبـل بالقديمني اي ابن ايب عقيل العّامين وابن جنيد االسكا
ذلك حيث كان فضل بن شاذان النيسابوري وسلفه يونس بن عبدالرمحن القمي 

ن كانـا كــابن اجلنيـد متهمــني بالقيـاس املــردود ـ اصــحاب االجتهــاد اــ اللــذ
واالستنباط إّال أن الذي فتح باب االجتهاد املقبول الشـيعي ومّهـد طريقـه الـی 

وى الشـيخ املفيـد وتبعـه يف ذلـك يف نطـاق اوسـع األوساط الشيعية  مل يكن س
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الرشيف املرتىض وتم ازدهاره يف الدراسات والكتابات الفقهية واألثرية للشـيخ 
 .الطويس شيخ الطائفة االمامية

والذي يدعو الی اإلعجاب واملديح هو أن الرشيف املرتىض حياول ـ وينجح 
ن يسـتدّل علـی مواقـف ـ من خالل الرتاث الفقهي الذي خّلفه ووصـل الينـا أ

الشيعة االماميـة الفقهيـة لـيس يف إطـار املعـايري االصـولية واملصـادر احلديثّيـة 
املعرتف هبا عند االمامية فحسب بل كذلك علی أساس ما يعتمده اآلخرون من 

أنه يف ) ٤٤٦ص (» النارصيات«القواعد واملصادر و قد ّرصح الرشيف يف خامتة 
قد متسـك لصـالح آرائـه ـ» مسائل اخلالف«ـ وهو  بعض كتبه الذي مل يصل الينا

مي اليـه يف هـذه الـوجيزة هـو رما ن. الفقهّية بالقياس الفقهي كام يقبله اآلخرون
الرتّيث فيام اعتمده الرشيف املرتىض يف النارصيات ـ آخذين بعني االعتبار كتابـه 

سـنة من مصـادر االسـتنباط ومنزلـة كـّل مـن الكتـاب وال  ـ»االنتصار«اآلخر  
واالمجاع والعقل والقياس لديه وقبل الورود يف صلب املوضوع فالبـّد لنـا مـن 

والمها يف التعريف بالنـارص الكبـري كـام يـراه سـاللته الرشـيف أمتهيد مقدمتني 
 .وما يميزها عن غريها» مسائل النارصيات«مرتيض والثانية يف اطاللة علی 

 
  حول الناصر الكبير

كثري من املؤلفني آنذاك يف تسمية كتبهم ترمز الـی كعادة » النارصيات«تسمية 
ابـو : من له دور رئييس يف تكوينه وهو الذي يدور الكتاب حول آرائه ودراستها 

قـد لّقبـوه بالنـارص للحـق والنـارص الكبـري والنـارص و  األطروشحممد حسن 
 وينتهي نسبه النبيل الی االمام عيل بن احلسني السجاد عليهام السـالم األطروش

واهل ديلم واجليل مدينون اليه يف اعتناق الدين االسالمي ثـّم التوجـه الشـيعي 
وقد تغّلب روحيًا وسياسيًا علی ناحية الـديلم ثـم طربسـتان بأمجعـه وقـد تـرك 
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لنفسه سمعة طيبة يف فرتة تقّلده للحكم وهـو املؤسـس لتيـار فكـري و مدرسـة 
 .فقهّية يمثالن الزيدية يف ايران

 الكبري ساللة نبيلة من أعالمها الرشيف املرتىض الـذي انحدرت عن النارص
الی االمام السجاد عليه السالم بوسائط األم الی النارص ثم  ةجه ينتهي نسبه من

ىضـ حيـنام ترهـو أي ماألب الی اإلمام موسى الكاظم عليه السالم و ةجهومن 
هـذا  أعرب عن إعتـزازه بنسـبه وبعملـه» مسائل النارصيات«قام بالتعليق علی 

وأنا بتشييد علوم هذا الفاضل البارع كّرم اهللا وجهـه أحـق وأولـی «: حيث قال 
والنارص كام تراه من أرومتي وغصن من أغصـان ... ألنه جّدی من جهة والديت 

 ).٦٢ص ... (»دوحتي وهذا نسب عريق يف الفضل والنجابة والرئاسة
ـ كـام يصـفه اما نسب الرشيف املرتىضـ الـی النـارص الكبـري فهـو بالضـبط 

بنت ايب حممد احلسن بن امحـد أيب احلسـني  ]اي والديت[ألهنا «: املرتىض ـ هكذا 
صاحب جيش أبيه النارص الكبري أيب حممّد احلسن بن عيل بن احلسن بن عيل بـن 

احلسني السـبط الشـهيد بـن أمرياملـؤمنني  بنالعابدين ا عمر بن عيل السجاد زين
 ).٦٢ النارصيات، ص( »صلوات اهللا عليه

قد لقی الرشيف املرتىض جّده االدنی الذي هو بدوره كان ملقبًا بالنارص وهو 
مجيـل   كان خريًا فاضًال دّينا نقّي الرسيرة«ابو احلسني امحد فانه كام يصفه املرتىض 

النية حسن األخالق كريم النفس وكان معظًام مبّجًال مقّدمًا يف أيـام معزالدولـة 
و ويل ابـو حممـد ). ٦٢النارصيـات، ص (» ه يف نفسـهوغريها جلاللة نسبه وحملّ 

النارص النقابة علی العلويني بمدينة السالم خلفًا لوالد الرشيف املرتىض ايب امحد 
يمدح الرشيف املرتىض  و. اهلجرية ٣٦٨اهلجرية وتوّيف سنة  ٣٦٢املوسوي سنة 

اعة و كان له فضل وشـج« :اباحلسني امحد بن احلسن صاحب جيش أبيه النارص
الی أن ينتهي الی النارص الكبري وهو احلسن بـن ) ٦٣النارصيات، ص (ونجابة 

ففضله يف علمه وزهده وفقهه أظهر من الشمس الباهرة وهو الذي نرشـ   » :عيل
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االسالم يف الديلم حتی  اهتدوا به بعـد الضـالله وعـدلوا بدعائـه عـن اجلهالـة 
 ).٦٤النارصيات، ص (» فیوسريته اجلميلة اكثر من أن حتصی وأظهر من أن خت

بـن  األرشفويواصل املرتىض نسب النارص مكلًال باملدح واإلطراء الی عمر 
فخـم السـيادة جليـل القـدر واملنـزلتني يف «عيل بن احلسني السـجاد فإّنـه كـان 

يرويه املرتىض عـن  كاموكان هو ـ » الدولتني معًا األموية والعباسية وكان ذا علم
النارصيـات (» برصـی الـذي ابرصـ بـه«قر عليـه السـالم ـ االمام ايب جعفر البا

 ).٦٤ص
ومـن مجلـتهم   إن إطراء الرشيف املرتىض ألجداده الذين كـان عـدد مـنهم ـ

النارص الكبري ـ ينتمون قطعيًا الی الزيديـة يلمـح الـی مـدى انفتاحـه الفكـري 
مغّلفة رغم ما إستنبطه البعض مما قاله الشيخ اجلليل النجايش بصورة و واملذهبي

ورغـم الشـواهد ) ٥٦رجال النجايش، ص(» كان يعتقد االمامة«من أن النارص 
التي مجعها وطرحها البعض الثبات كون النارص اماميًا فإننا جـازمون بانـه كـان 
زيديًا ويشهد بام ذكرناه ما عقب به املرتىضـ بعـض آراء النـارص ممّـا ال ينسـجم 

لة املرّقمة باخلامسة واملـائتني حيـث يقـول ففي املسأ. كالميًا مع النظرية االمامّية
، يعّلـق عليـه »إذا أخطأ اإلمام يف بعض أحكامه او نسيه مل تفسد إمامتـه«النارص 

مـذاهبنا ألنـا نـذهب الـی أن اإلمـام  هذه املسألة ال تتقدر علی«: املرتىض بقوله 
» جيب أن يكون معصومًا من كّل زلل وخطـأ كعصـمة األنبيـاء علـيهم السـالم

ويف املسألة السابعة واملائتني حيث يتحدث النارص عن ) ٤٤٢نارصيات، ص ال(
عدم جواز خمالفة اإلمام املتـأخر لإلمـام املتقـدم، يشـري املرتىضـ الـی اخلـالف 

هذه املسألة انام تتفّرع علی غري اصولنا ألن من «: املذهبي بينه وبني جّده النارص 
جتهاد الذي جيوز أن يقع اخلالف فيه اصولنا أن اإلمام معصوم وأنه ال حيكم باال

 ).٤٤٥النارصيات، ص (» بل بالنص والعلم
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لـيس جيـب أن «:و هـو ذا وفقًا للمبدء الذي أّكد عليه املرتىضـ يف االنتصـار 
يعلم األجانـب واألباعـد مـن مـذاهب العـامل مـا يعلمـه اصـحابه وخلصـاؤه 

ارص ومواقفـه هـو ، فإن املصدر الرئييس ملعرفة مذهب الن»ومالزموه ومؤانسوه
ملؤلفـه ايب (» احلـارص يف فقـه النـارص«اصحابه وخلصاؤه الزيديون الذين أّلفوا 

ــه ايب القاســم البســتي(» املــوجز«و ) احلســني اهلــاروين ــه النــارص ملؤلف ) يف فق
النـارص   وممـا ينسـب الـی) يف فقه النارص ملؤلفه ايب جعفر اهلوسمي(» اإلبانة«و
 .دية وقد نرشه عبدالكريم امحد جدبان يعنی بكالم الزيهوو» البساط«

 
  حول الناصريات 

 : حيظى بميزات عّدة نورد هنا ما هيمنا منها » النارصيات«كتاب 
قد أثبت املؤلف أن له إملامًا بمواقف الفقهاء املنتمني الی خمتلف املـذاهب . ١

ومن «: م االسالمّية فإنه يف رسده آلراء الفقهاء قد ال يكتفي بام نقل او اشتهر منه
» فقـد وهـم عليـهنجس ] اي بول الصبي قبل أن يطعم[حكی عن الشافعي انه 

واختلفت احلكاية عن أيب حنيفه فحكـی عنـه بعـض «؛ ) ٨٩النارصيات، ص (
؛ وقد يتدّخل يف بعض ما ينقل ) ١٧٧النارصيات، ص (» ...املحّصلني يف كتابه 

صحيح من قول ايب حنيفة أّنه وال«: عن الفقهاء فيدلی برأيه كخبري بآراء الفقهاء 
النارصيـات، (» طاهٌر غري مطّهر وهو قول حممد بن احلسـن] اي املاء املستعمل[

واختلفت الرواية عن مالك يف وجـوب االسـتنجاء ونفـي وجوبـه «؛ ) ٧٨ص 
وهـو «؛ ) ١٠٧النارصيات، ص (» واألشبه أنه موافق اليب حنيفة يف نفي وجوبه

 ).٣٠٦النارصيات، ص (» قول الشافعي يف أصّح قوليه
كـام يف النارصيـات، ص (كثريًا ما نجد املرتىض يشـري الـی موقـف السـلف 

وص  ٣٠٦النارصيـات، ص : مثالـه (والصحابة والتابعني ومن تـبعهم )  ٢٥٩
إن القـوم «: » االنتصـار«أن الرشيف قـد ّرصح يف مقّدمـة  جديد بالذكر) ٣٣٨
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هلم وخالفهم يف تلـك املسـألة يسندون مذاهبهم الی مجاعة من السلف خيرج قو
علی أن مـن مـذاهب أيب «؛ ) ٣ص (» من أن يكون امجاع علی خالف مذاهبهم

حنيفة التي استدركها بالقياس ما ال يمكنه أن يّدعى أن له يف القول هبا سلفًا مـن 
فالشيعة أيضًا تّدعي وتروي أن مـذاهبها «) ٣االنتصار ص(» الصحابة والتابعني
ي مذاهب جعفر بن حممد الصادق وحممد بن عيل الباقر وعيل التي انفردت هبا ه

بــن احلســني زينــب العابــدين علــيهم الســالم بــل تــروی هــذه املــذاهب عــن 
  االنتصـار، (» امرياملؤمنني عيل بن ايب طالـب صـلوات اهللا عليـه و تسـندها اليـه

لف هكذا يريد املرتىض أن يؤّكد أوالً أن لكل مذهب سلفًا وثانيًا أن الس). ٢ص 
مل يكونوا متفقني فيام بينهم يف املسائل الفقهية وثالثًا قد ال يكون لـبعض الفقهـاء 
يف بعض آرائهم سلف وال سبق هلا حكم و ال خاض فيها اهل العلم فينعقد فيها 
امجاع او خالف كام يف كثري من آراء ايب حنيفة املعتمدة علی القياس وكام نرى فيام 

. ر(بل و داود الظاهري و حممـد بـن جريـر الطـربي انفرد به كّل من امحد بن حن
 ).٣انتصار، ص 

قّلام نجد مسألة فقهية ذكرها الرشيف وخيلو عن ذكر آراء حسن بن صالح بن 
حي من رؤساء البرتية الزيدية وهو يدّل علی إملام الرشيف باملذاهب الفقهية كـام 

نارصيـات، . ر(فقهـاء يدىل عىل  سعة باع احلسن يف الفقه ومنزلته الفقهية لدی ال
أّما بالنسبة الی آراء االماميـة فـإن ...). و  ١٣٣و  ١٠٤و ١٠٣و  ٩٢و  ٦٩ص 

كـام يف النارصيـات، (املرتىض إذ يستند كثريًاما إلی امجاعهم بل امجاع اهل البيت 
بعض املواقف اخلاّصـة او الشـاذة الی كذلك قد يشري ) ٢٦٩و  ٢٤٤و  ٧٥ص 

وابـن ) ٤٠٥النارصيـات، ص (ضـل بـن شـاذان لبعض الفقهاء القدامى مثل ف
ــكايف  ــد اإلس ــار، ص (جني ــاء ) ٢٤٢و  ٢٤١و  ٢٣٧االنتص ــن الفقه ومهــا م

 ).٣٣٨النارصيات، ص (املتكّلمني و مثل القميني، اصحاب احلديث 
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جيد بوادر تكوين او توسيع اصول الفقـه  »النارصيات«الناظر يف مطاوي . ٢
إّطـراح الشـك «: االجتهاد الشيعي املتجـّدد  من املنظور اإلمامي ممّا يربز مالمح

إّن الوجـوب إّنـام يعلـم رشعـًا «؛ ) ١٣٩النارصيات، ص (» اليقني  والبناء علی
 ١٤٧النارصيـات، ص (» واألصل نفي الوجوب فمن إدعی ذلك فعليه الدليل

ــادة والرشــع طــارئ متجــدد«؛ ) ١٧٩و  ــه ال عب ــات، (» واالصــل أّن النارصي
النارصيـات، ص (» ال اليقيني يستدعی الرباءة اليقينيةاالشتغ«؛ قاعدة )١٠ص
ومثلـه » إّن الصالة يف الذمة بيقني فال تسقط عنها إّال بيقـني«:  ٢٣٢؛ ص  ٢١٤

النارصيات، ص . ر(داللة االمر بظاهره علی الوجوب  ؛) ٤٠يف االنتصار، ص 
ة اال أنـه ؛ األمر املطلق وان كان ال يوجب فورًا وال تراخيًا يف اصـل اللغـ) ١٤٨

فقد قطع الرشع العذر بوجوب محل االمر املطلق علی الفـور كـام قطـع العـذر «
  الوجوب وان كـان يف وضـع اللغـة ال يقتيضـ ظـاهره وجوبـًا وال   بحمله علی

ان الصحابة والتابعني ثم تابعي التابعني والی وقتنا هذا يعملون بـأوامر ... ندبًا 
النارصيات (» سنّة علی الوجوب والفورالرشع يف األحكام الرشعية من كتاب و

» إّن النهي بظاهره وجمّرده ال يقتيض فساد املنهي عنه ونفي أجزائـه«؛ ) ٣٠٦ص 
النهي ال يتناول الساهي ألن السهو يبطل التكليـف «؛ ) ٢٠٨النارصيات، ص (

؛ ) ٢٣٨النارصيـات، ص (» وإختّص بالعامد والذي يمكنه االحتزاز من الفعل
» فحرصــه بعــدد يــدّل علــی أّن مــا عــداه بخالفــه«: احلرصــ  مفهــوم العــدد و

لـيس هلـم أن «: ؛ حينام يكون النفي حمذوفًا يف الكـالم )٢٧٥النارصيات، ص (
يضمروا يف أن النفي وقع علی اإلجـزاء بـأولی منّـا اذ أضـمرنا أنـه وقـع علـی 

ة ال صال» «ال صدقة وذو رحم حمتاٌج «: الفضل وجيري جمرى قوله عليه السالم 
 ).٣٢١النارصيات، ص . (»جلار املسجد اال يف املسجد

يّرصـح بعـدم » النارصيـات«نجد الرشيف املرتىض يف مواضع عـّدة مـن . ٣
جتاه تلـك املواضـيع واملسـائل فإنـه بعـد نقـل رأي   وجود موقف حمّدد لالمامية
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وال فرق بني ورود املاء علی النجاسة وبني ورود النجاسـة علـی «: النارص هذا 
  » هذه املسـألة ال أعـرف فيهـا نّصـًا ألصـحابنا وال قـوالً رصحيـا«: يقول » اءامل
فسـه خيتـار مـذهب ثم يشري الی خمالفة سائر الفقهـاء للنـارص وهـو ن) ٧٢ص (

يف نفيس عاجًال الی أن يقع التأمل لذلك صحة ما ذهب اليه  یويقوّ «: الشافعي 
مـاًء وال ترابـًا نظيفـًا وكذلك يف حتديد تكليف من مل جيـد ). ٧٣ص (» الشافعي

وليس ألصحابنا يف هذه املسألة نص رصيح ويقـوی يف نفيسـ «: يقول الرشيف 
أنه اذا مل جيد ماًء وال ترابًا نظيفًا فإّن الصالة ال جتب عليه واذا متّكـن مـن املـاء أو 
الرتاب النظيف قضی الصالة وإن كان الوقت قد خرج وهو مـذهب ايب حنيفـة 

 ).١٦١النارصيات، ص (
وقد ّرصح السيد املرتضـی بعـدم وجـود موقـف رصيـح لالماميـة يف هـذه 

النارصيـات، (» ولو َوَلَدت توأمني كان النفاس من مولد اآلخر مـنهام« :املسائل 
النارصيـات، (» تكبرية االفتتاح من الصالة والتسـليم لـيس منهـا«؛ ) ١٧٣ص 
ــ(» العــود يف الظهــار هــو ارادة املامّســة«؛ ) ٢٠٨ص  ؛ ) ٣٥٥ات، ص النارصي

؛ عدم ) ٣٦٩النارصيات، ص (» معرفة مقدار رأس املال رشط يف صّحه السلم«
وجود موقف امامي رصيح جتاه املسـائل اآلنفـه الـذكر ـ مـع أّهنـا كانـت مثـارًا 
للجدل والنقض واإلبرام لدی املذاهب األخری ـ ربام يـوحي بتقـدم الزيديـة ـ 

االمامّية يف االجتهاد الفقهي او تدوين  كسائر املذاهب االسالمّية األخری ـ علی
املستنبطات الفقهية والذي يسرتعي االنتبـاه هـو أن ذوق املرتىضـ الفقهـي قـد 
ارتضی واقتنع يف هذه املسـائل بمواقـف ايب حنيفـة والشـافعي ومهـا مـن ائمـة 

 .املذاهب الفقهّية السنية وهذه املوافقات هلا دالالهتا
فتاوی شاذة ـ من املنظور اإلمامي ـ قـد » تالنارصيا«قد نجد يف مطاوي . ٤

عنـدنا أنـه «: أصدرها الرشيف املرتىض مما قد أثارت تساؤالت ونقاشات، منها 
والغريـب أنـه إدعـی علـی » جيوز إزالة النجاسة باملائع الطاهر وإن مل يكـن مـاءً 
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هـذه الفتـوی ). ١٠٥النارصيـات، ص ! (صّحة ما ذهب اليـه امجـاع االمامّيـة
اختاره النارص من عدم جواز إزالة النجاسـات بيشـء مـن املائعـات  ختتلف عام

سوی املاء املطلق ـ وهو املشهور عن االمامية ـ و توافق ما أفتی به ابو حنيفة وابو 
 .يوسف

وللرشيف املرتضی رأي آخر يشذ عام اشتهر بـني االمامّيـة وإن كـان موافقـًا 
والذي يدعو الـی » اعة كاحلجوالعمرة واجبة من جهة اإلستط«: للنارص الكبري 

: أن الرشيف بتعابريه يـوحي بـأن هـذا الـرأي هـو السـائد يف االماميـة   الغرابة
ذلك فهو  الصحيح عندنا أن العمرة أنام جتب يف العمرة مّرة واحدة وما زاد علی«

وله رأی آخر يّرصح بكونه متفقـًا عليـه لـدی ).  ٣٠٦النارصيات، ص (» فضل
فعندنا أن املرأة العاقلة البالغة تزول عنها الواليـة «: غري ذلك االمامّية واملشهور 

) ٣٢٠النارصيات، ص (» يف بضعها وهلا أن تزوج نفسها وأن توّكل من يزوّجها
» فأّما الدليل علی أّن املرأة العاقلة هلـا أن تـزوج نفسـها بعـد االمجـاع املتقـدم«؛ 
 ).٣٢١النارصيات، ص (

مشهور منـذ قـرون بـني االمامّيـة ـ وقـد إدعـی  هذه الفتاوی املخالفة ملا هو
الرشيف امجاع االمامية عليها ـ تتطّلب دراسـات فقهيـة و تارخييـة وربـام تثبـت 
وجود امجاعات سابقة علی االمجاعات التالية او متّهـد الطريـق ملعرفـة أسـاليب 

 .وآلّيات حتصيل االمجاع لدی القدماء
ــي ي. ٥ ــة الت ــادئ الكالمي ــه تأثرياهتــا يف ال شــك يف أن للمب ــزم هبــا الفقي لت

وهلا مكانتها املمتازة يف اصول الفقـه كعلـم متهيـدي يـربز   االستنباطات الفقهّية
إال أّن الفقهاء يف استدالالهتم الفقهّية قّلام . قواعد االستنباط املعتمدة لدی الفقيه

مواقفهم يّرصحون بمبادئهم الكالمّية سّيام اذا كانت عقلّية ويرغبون يف أن تعترب 
كأّهنا مستندة الی آيات األحكام او األحاديـث الفقهيـة او االمجـاع والقياسـات 

 . العقلية املقبولة واملستخدمة يف الفقه



 ٢١٧      »الناصريات«في كتابه  الشريف نظرة فاحصة في األسس النظرية التي اعتمدها 

 

فاهنا قد تّرصـح بـبعض مواقـف السـيد الكالمّيـه واختـاذه » النارصيات«أما 
 : أساس تلك املواقف منها  لآلراء الفقهّية علی

فاسق للشفعة فيام يستحق من ليس بفاسـق، عـىل إعتامده يف بيان استحقاق ال
حيث إهنم ال خيرجـون الفاسـق بفسـقه » االسامء واالحكام«موقف االمامّية يف 

وليس كّل فسق كفرًا والفاسق عندنا يف حـال فسـقه مـؤمن «: االيامن   عن دائرة
جيتمع له االيامن والفسق ويسّمى باسمهام وكّل خطاب دخل فيه املؤمنون دخـل 

ن مجع بني الفسق وااليامن وكيـف مل يبطـل فسـقه حقوقـه كلهـا مـن ديـن فيه م
النارصيـات، ص (» !ووديعة وثمن مبيع وغري ذلك وأبطل حقـه مـن الشـفعة؟

٣٧٧.( 
فقد نسـب خمالفونـا يف العـول «: ومنها رّده علی القائلني بأن الفرائض تعول 

ال جيوز أن يفرض يف الی اهللا تعالی ما ال يليق بحكمته وعدله ومجيل صفاته ألنه 
واضـح ) . ٤٠٤النارصيـات، ص (» املال ما ال يتسع املال له فذلك سفه وعبث

يف   أن الرشيف هنـا ال يريـد أن ينكـر إمكانيـة ضـيق املـال عـن السـهام املسـّامة
الفرائض يف بعض األحيان مثل إمرأة خّلفـت ابنتـني وأبـوين وزوجـًا فللـزوج 

السدســان بــل يريــد احلــؤول دون تنقــيص الربــع وللبنتــني الثلثــان ولألبــوين 
الفرائض املحّددة من قبـل اهللا تعـالی فيقـال إّن اهللا تعـالی ـ والعيـاذ بـاهللا ـ قـد 
افرتض سهًام حمددًا مقطوعًا ثـم أجـاز يف تنقيصـه وان قيـل إنكـم ـ اي معـارش 
االمامية ـ البّد لكم من ادخال النقص يف املثال اآلنف الذكر علی بعض الوراث 

: ـ وهو  عندكم البنـات ـ فـالتزمتم عمليـًا بـالعول يقـول الرشـيف ،  ةريضبالف
وما شاكلهام  ]او البنت او البنات[املعتمد يف إدخال النقص علی نصيب البنتني «

لعول أنا نقصنا من أمجعت األّمه علـی نقصـانه مـن امن املسائل التي يّدعى فيها 
يف أن البنتـني  أبطلـهالعول ومن  سهامه ومها البنتان ألنه ال خالف بني من أثبت
وينقل ). ٤٠٤النارصيات، ص (» منقوصتان ههنا عن سهامهام التي هي الثلثان
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عن ابـن ] اهلزيل املدين[الرشيف ما رواه الزهري عن عبيداهللا بن عبداهللا بن عقبة 
سبحان اهللا أترون الذي أحصی رمًال عـالج عـددًا جعـل يف « حيث يقولعباس 

وأيم اهللا لو قّدم من قّدم اهللا وأّخر من أّخـر اهللا مـا .. «ثم » وربعاً  مال نصفًا وثلثاً 
كل فريضة مل هيبطها اهللا عن فريضة الی أخری فهـو مـا «ثم قوله » عالت فريضة

قدم اهللا فكل فريضة اذا زالت عن فرضها األعلـی فـإىل  ما أّخر وهلا ما بقی وأّما
ف فاذا دخل عليه ما يؤيله رجع الـی فرض ادنی فأما ما قّدم اهللا فالزوج له النص

وأما ما أخر ففريضة البنات واألخوات هلـن النصـف .... الربع مل يزله عنه يشء 
النارصيـات، (» والثلثان فاذا أزالتهن الفرائض عن ذلك مل يكن هلن اال ما يبقـی

 )٤٠٥ـ  ٤٠٧ص 
املرتىضـ جيب ان يزاد الی هذين املثالني ما ارشنا اليه مسبقًا من نفی الرشيف 

. ر«لرأي جده النارص الكبري ملخالفة ملواقف االمامية يف عصـمة اإلمـام وعلمـه 
 ).٤٤٥و  ٤٤٢النارصيات، ص 

 
  في إستنباطاته الفقهية  یمصادر الشريف المرتض

» النارصيـات«قد حاول الرشيف املرتىض ـ ونجح يف حماولته هذه ـ يف كتابـه 
يف الفقـه املقـارن أن يبنـي آراء االماميـة وسائر كتبه » االنتصار«غرار كتابه   علی

األخری فإستند الی أخبار اآلحاد  علی أسس رشعية يقّر هبا املذاهب االسالمية 
التي يف رأيه ال تفيد علًام وال عمًال والتي أغلبيتها أخبار نبوّية رويـت مـن طـرق 

خـر مل يأب يف كتابـه اآل) ٤٤٦ص (» النارصيات«اهل السنة وكام ّرصح يف هناية 
الذي مل يصل الينا ـ اي مسائل اخلالف ـ أن يستخدم القياس الذي ال يرضاه هو 

أن ال حيـتّج » فقه اخلـالف«فجرت عادته يف كتبه يف . وال ترضاه االمامية بأمجعها
رغم ذلك فإنه يف اغلبية املسـائل الفقهيـة مل . بام هو مقبول لدی االمامية فحسب
ی احلجج اخلاّصـة باالماميـة وهـي إمجـاع يأل جهدًا يف استخدام وترسيخ إحد
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االمامية وهو وإن كان مقبوالً لدی الشيعة االمامية فحسب إال أن املرتىض وقبله 
أستاذه املفيد كانا يعتربانه بحيث إن كل مسلم البد له من أن يذعن لـه ألن هـذا 
االمجاع يتضمن قول االمام احلجـة املعصـوم الـذي ملكـان عصـمته عـن اإلثـم 

واخلطأ والنسيان ليس للمسلمني ـ رغم انتامئاهتم املذهبية املختلفـه ـ أن  والسهو
ينكروه إال أن يشّككوا يف حتقيق هذا االمجاع او تضمنه لقول املعصوم او عصمة 

 . اإلمام كام يقول به اإلمامية
كيف كان فإن استناد املرتضی الی االمجاع قد بلغ مبلغًا عظـيًام بحيـث إّنـه ال 

مـن االحتجـاج » النارصيـات«مـن املسـائل الفقهيـة املطروحـة يف  ختلو مسـألة
االمجاع » «االمجاع املقدم ذكره«، »االمجاع املتقدم«باالمجاع واستخدام تعابري مثل 

االمجاع املرتدد، مشريًا الی امجاع االمامية، مما يدعونا الـی الرتّيـث يف «و » املتكرر
بغية . وراء استناده الضخم الی االمجاعملّية إحتجاج املرتضی باإلمجاع وما يكمن 

الوصول الی هذه الغاية البّد لنا من أن نلقی نظرة شاملة وفاحصة الـی مصـادر  
 : والفقهي ـ من منظور الرشيف املرتضی   الفكر الديني ـ

املصادر التي يستند اليها املسلمون يف استنباط الفروع  :مصادر االستنباط . ١
الكتاب العزيز والسـنة : تزيد علی هذه االربعة او اخلمسة  العقائدية والفقهية ال

تبـاع ألاملعصومني ) ع(واالئمة ) ص(الهل السنة وسنة النبي ) ص(سنّة النبي (
أّول من ّرصح باملصـادر ). او القياس لدی أهل السنة(واالمجاع والعقل ) العرتة

كـام يّرصـح  واالمجاع والعقل هو واصـل بـن عطـاء  االربعة اي الكتاب والسنة
وأقـدم نـص شـيعي ) ١١٩، ص ٢ج( بذلك ابو هالل العسـكري يف األوائـل 

يتحّدث عن هذه الّرباعية ينسب الی اإلمـام مـويس بـن جعفـر ا لكـاظم عليـه 
إمجاع األّمة علی الرضورة التي يضطرون اليها باألخبار املجمع عليهـا « :السالم 

ة جممع عليها ال إخـتالف فيهـا حجة من كتاب اهللا جممع علی تأويلها وسنّ ... و 
أو قياس تعرف العقول عدله و ال يسع خاّصة األّمة وعاّمتها الشك فيه واإلنكار 
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ــه ــول، ص(» ل ــّراين، حتــف العق ــد  ٣٠٠احل ــيخ املفي ــه(و الش ــوب الي  ،)منس
 ).٢٣٤مّدريس، مكتب در فرايند تكامل، ص .د. و ر ٥٢االختصاص، ص 

امل شيعي ّرصح هبذه املصـادر األربعـة مشهور يف األوساط الشيعية أن أول ع
إال أن العـامل اإلمـامي ) ٤٦، ص ١ج( » الرسـائر«هو إبن إدريس احلّيل يف كتابه 

أباالفتح الكراجكي من تالمذة املرتضی قـد سـبقه بقـرن يف رسد هـذه املصـادر 
وجيب أن تؤخذ معامل الـدين يف الغيبـة مـن أدّلـة العقـل و كتـاب اهللا «: األربعة 

واألخبار املتواترة عن رسول اهللا وعن األئمة وما أمجعت عليه الطائفـة عزوجّل 
يبدو جّليًا أن هناك فرقًا بـني ). ٢١٥كنزالفوائد، ص (» اإلمامية وإمجاعها حّجة

نظرة الكراجكي الی العقل وبني نظرة أستاذه املرتضی اليـه ـ كـام نتحـدث عنـه 
عند ظهور اإلمام فإّنه املفزع عند  فأّما«: قريبًا ـ إذ يكمل الكراجكي كالمه هكذا 

نفـس (» عيات كام كان النبيمسالعقّليات واملعّرف بال  املشكالت وهو املنّبه علی
سوف نری أن كلامت السيد املرتىض ايضًا تؤّدي أخريًا الی اعتبار هذه ). املصدر

دريـس املصادر األربعة ـ معتنيًا أشّد اإلعتناء بالعقل ودوره ـ فلنقّدمه علی ابن ا
والكراجكي وقد سبقه الشيخ املفيد بحرصـ أصـول أحكـام الرشـع يف الكتـاب 
  وسنة النبي واألئمـة وأن الطـرق اليهـا تنحرصـ يف العقـل والّلسـان واألخبـار 

 ).١٥، ص ٢ج » كنز الفوائد«خمترص التذكرة من أصول الفقه املطبوع مع . ر(
يف القرن الرابع واخلامس  عاّمة مل يكن هناك ترّدد:مرجعية القرآن الكريم .  ٢

اهلجريّني يف األوساط الشيعّية يف قم و بغداد يف حجية القرآن الكريم ومرجعّيتـه 
اي عدم رسيان التحريف اليه وحجية ظواهره وكونـه مرجعـًا ومعيـارًا لتوثيـق 

اليشء الوحيد الذي كان مثـارًا للنقـاش كـان هـو إمكانيـة ختصـيص . احلديث
 .من احلديث ـ مثل اخلرب الواحد ـ واإلمجاعالكتاب او نسخه بأنواع 

أّما بالنسبة للحديث فإن هنـاك خالفـات كبـرية بـني املـذاهب  :احلديث . ٣
او إن شـئت (االسالمّيه ويف كّل مذهب بني اصحاب النص واصـحاب العقـل 
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احلديث، واصـحاب الكـالم أو أهـل نقـد   اصحاب اجلملة او اهل: فعّرب هكذا 
لشيعة أنفسهم فلـم يـدر هنـاك نقـاش كثـري حـول األخبـار أّما بني ا). احلديث

املتواترة لكن أخبار اآلحاد قد أثـارت سـجاالت ونقاشـات حـاّدة وسـبّبت يف 
انقسامات جاّدة فإن كان القمّيون يقّرون باخلرب الواحد الصحيح ـ وفقًا ملصطلح 

وثاقـة الـّراوي القدماء ـ يف مجيع القضايا العقائدية والفقهّيه و كانوا ـ بعد إحراز 
وصّحة عقيدته ـ خيضعون أمام األخبـار املوجـودة يف أصـول الـّروات وكتـبهم 
ومصنفاهتم وجوامعهم، إال أن البغداديني سّيام الشيخ املفيد والرشـيف املرتىضـ 

  » ال يوجـب علـًام وال عمـالً / اخلـرب الواحـد ال يفيـد «: كانوا يكـّررون دومـًا 
؛ يقول املفيد يف اوائل املقـاالت،  ١٢٣اد، ص الشيخ املفيد، تصحيح االعتق. ر(

ال جيب العلم وال العمل بيشء من أخبار اآلحاد وال جيـوز ألحـد أن «:  ٥٧ص 
يقطع بخرب الواحد يف الّدين إال أن يقرتن به مـا يـدّل علـی صـدق راويـه علـی 

 ).»البيان
 وقد زاد الرشيف املرتضی يف حّدة تعابريه وصـالبة أحكامـه ضـّد العـاملني

وكذلك أبطلنا العمل يف الرشيعة بأخبار اآلحاد ألهنا ال توجب «: بأخبار اآلحاد
علًام وال عمًال وأوجبنا أن يكون العمل تابعـًا للعلـم ألن خـرب الواحـد اذا كـان 

» عدالً فغاية ما يقتضيه الظن بصدقه ومن ظننت بصـدقه جيـوز أن يكـون كاذبـاً 
العلـــم «؛ ) ٢٠٤، ص ١ئل،  ج املطبوعـــة يف الرســـا» املوصـــليات الثالثـــة«(

الرضوری حاصل لكّل خمالف اإلمامّية او موافق بـأهنم ال يعملـون يف الرشـيعة 
ابطـال «رسـالة . (»بخرب ال يوجب العلم وأن ذلك صار شعارًا هلم يعرفـون بـه

ال جيوز لعـامل و «؛ ) ٣٠٩، ص ٣املطبوعة يف الرسائل، ج » العمل بأخبار اآلحاد
كم من أحكام الرشيعة الی كتاب مصنّف ألن العمل البّد ال عامي الرجوع يف ح

» من أن يكون تابعًا للعلم علی بعض الوجـوه والنظـر يف الكتـب ال يفيـد علـامً 
فأّمـا أن قومـًا مـن «؛ ) ٣٣٢، ص ٢املطبوعة يف الرسائل، ج » الّرسّية األولی«(
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ضهم علـی طائفتنا يرجعون الی العمل هبذه الكتب جمّردة عن حّجة وال ينكر بع
بعض فعله فاجلواب أنا ما نجد حمّصًال من أصحابنا يرجع الی العمل بام يف هـذه 
الكتب من غري حجة تعضده وداللة تسنده بقصده وداللته ومن فعل ذلك منهم 

و مازال علامء الطائفة ومتكّلموهم ينكرون علی ... فهو عامي مقّلد يف االصول 
نفس املصـدر، ص (» ن غري حجة مشافهةعواّمهم العمل بام جيدونه يف الكتب م

٣٣٣ .( 
رسـالة «مـثًال يف ( هذه املواقف احلازمة يمكن تتبّعها يف خمتلف كتب املرتىض 

؛  ٦٠و ص  ٣٠، ص ٢املطبوعـة يف الرسـائل، ج » يف الرّد علی أصحاب العدد
 ).٦١و  ٤٥، ٣٩؛ االنتصار، ص  ٤٤٦النارصيات ، ص 

سـتنباط الفقهـي تصـعب وتتعّقـد أكثـر إذا إن عمّليـة اال: عدالة الّراوي . ٤
الحظنا ما يقّدمه املرتىض من تفسري ضّيق للعدالة كرشط رضوري للراوي الذي 

معتقـدًا للحـق يف ] املخـرب[والعدالـة عنـدنا يقتيضـ أن يكـون «: تقبل روايتـه 
املطبوعة يف الرسـائل، » رسالة إبطال العمل بأخبار اآلحاد«(» األصول والفروع

فإن معظم الفقه ومجهـوره بـل مجيعـه ال خيلـو مسـتنده ممّـن «؛ ) ٣٠٩، ص ٣ج 
وإلی غـالة و خطابيـة وخممسـة وأصـحاب حلـول .... يذهب مذهب الواقفة 

فليـت شـعري ... كفالن وفالن ومن ال حيصی أيضًا كثرة وإلی قمي مشبه جمّرب 
ختلص وتسلم من أن يكون يف أصلها وفرعها واقف أو غـال أو قمـي  أي رواية 

ثم لو سلم خرب أحـدهم مـن هـذه ... شبه جمّرب واإلختبار بيننا وبينهم التفتيش م
األمور مل يكن راويه إال مقّلدًا بحتًا معتقدًا ملذهبه بغري حجة ودليل و من كانـت 
هذه صفته عند الشيعة جاهل باهللا تعالی ال جيوز أن يكون عدالً وال ممكن تقّبـل 

املطبوعـة يف » األولـی  املسـائل الّرسـّية«. ر نفس املصدر و(» أخباره يف الرشيعة
 ).٣١٥، ص ٢الرسائل، ج 
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فالعدالة التي إعتربها املرتىض يف الّراوي ال ختترص يف االحرتاز مـن الفسـق ـ 
أي إرتكاب الكبائر و اإلرصار علـی الصـغائر ـ بـل تشـمل االلتـزام بالعقيـدة 

شـئة وصـادرة عـن النظـر الصحيحة دينّيًا و مذهبيًا وزاد فيهـا كـون العقيـدة نا
 ايضاً إستخدام القياس الفقهي يف الرشيعة يك أنناهوالرتوي ـ ال عن التقليد ـ و

املطبوعـة يف » رسـالة إبطـال العمـل بأخبـار اآلحـاد«. ر(ال ينسجم مع العدالة 
 ).٣١٠، ص ٢الرسائل، ج

جدير بالذكر أن الرشيف املرتىضـ ـ ككثـري مـن العلـامء اآلخـرين ـ ال يـری 
لة رشطًا يف حتقيق اخلرب املتواتر وقبوله وال يمنع الفسق بل الكفر من حتقيق العدا

وهو متسامح جدًا يف قبول اخلرب ) نفس املصدر. ر(التواتر وإفادته للعلم واليقني 
» املسـائل الّرسـّية األولـی«. ر(املتواتر وإحراز التواتر يف مجيع طبقـات الّروايـة 

 ).٣٣٩، ص ٢املطبوعة يف الّرسائل، ج 
نعلم كـذلك أّن الرشـيف املرتىضـ كأسـتاذه الشـيخ املفيـد  :نفي القياس. ٥

ــه يف  ــه يف اإلماميــة فإن شــديد اخلصــومة إزاء القيــاس الفقهــي والــذين يطبقون
يرّد العمل بالقياس إلی جانب رّده للعمـل بأخبـار اآلحـاد » املوصلّيات الثالثة«

عّبد الشارع بالعمل هبـام ـ ال وُيرجع السبب يف إبطال هذين املصدرين إلی عدم ت
  ، ١الرسـائل، ج (استحالة العمل هبـذين كـام اّدعـاه الـبعض ونقلـه املرتضـی ـ 

أن اصحابنا كّلهم سلفهم وخلفهم ومتقـدمهم ومتـأخرهم «ويّدعی ) ٢٠٤ص 
يمنعون من العمل بأخبار اآلحاد ومن القياس يف الرشيعة ويعيبـون أشـّد عيـب 

الرشيعة هبام حتی صار هذا املذهب لظهوره وانتشـاره  الذاهب اليهام واملتعّلق يف
وكـام ) نفـس املصـدر(» معلومًا رضورة منهم وغري مشكوك فيـه مـن املـذاهب

رتضـی ـ عائقـًا أمـام قبـول ذكرت آنفًا فإن العمـل بالقيـاس يعتـرب ـ يف رأی امل
ة ويف رواتنا ونقلة أحاديثنا من يقول بالقياس ويـذهب اليـه يف الرشـيع« :الرواية

كالفضل بن شاذان ويـونس ومجاعـة معـروفني وال شـبهه يف أن اعتقـاد صـّحة 
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القياس يف الرشيعة كفر ال تثبت معـه عدالـة فمـن أيـن يصـّح لنـا خـرب واحـد 
، ٣، املطبوعة يف الّرسائل، ج »رسالة يف إبطال العمل بأخبار اآلحاد«(» يروونه؟

 ).٣١٠ص 
من قبـل الشـيخ املفيـد والرشـيف العلامء الذين تعّرضوا لنقد الذع   من مجلة

املرتضی وأهتموا بتطبيق القيـاس يف الرشـيعة يمكـن االشـارة الـی إبـن جنيـد 
اإلسكافی املتوفی حوايل منتصف القرن الرابع اهلجری والـذي ينقـل النجـايش 

الّرجـال، ص (» إّنـه كـان يقـول بالقيـاس«عن مشاخيه الثقات أهنم يقولون عنه 
لة يف الرّد علی ابن جنيد مل تصل الينـا إّال أن موقفـه فقد كتب املفيد رسا). ٣٨٨

» الرسالة الرسـوية«جتاه ابن جنيد يف متسكه بالقياس واضح ورصيح يف وجيزته 
أمـا االنتقـادات الرصـحية ). ٧٣، ص ٧املطبوعة يف مصنفات الشيخ املفيد، ج (

مـثًال (فـة التي وجهها السيد املرتضی نحو ابن جنيد كثرية مبعثرة يف كتبـه املختل
ولسامحة آية اهللا السيد عـيل السيسـتاين ) ٢٤٢و  ٢٣٧، ٧٨االنتصار ص : انظر 

تقرير آخر وبديع عن القياس الذي كـان يسـتخدمه القـدماء مـن الشـيعة ومـن 
 ).١٢قطيفي، الرافد، احللقة األولی،ص: فلرياجع الی(مجلتهم ابن اجلنيد اإلسكايف 

نظرية السيد املرتضـی وأسـتاذه الشـيخ  املحور األساس يف :اعتامد اليقني . ٦
املفيد هو اليقـني واعـتامده سـواًء يف حتصـيل املعـارف النظريـة والعقيديـة أم يف 

بصـدد ذلـك ). ١٢٣أوائل املقـاالت، ص املفيد، . ر(إستنباط األحكام الفقهية 
» وقد بّينا أن العمل يف الرشـيعة بـام ال يوجـب العلـم غـري جـائز«: يقول السّيد 

املطبوعة يف » املوصليات الثالثه«و  ٦املصدر نفسه، ص . و ر ٤٥صار، ص االنت(
والسبب يف عدم قبول أخبار اآلحاد أيضـًا يكمـن يف ) ٢٠٤، ص ١الرسائل، ج 

قوية ملا أوجبـت إال الظـّن ] أخبار اآلحاد[ولو كانت «: قصوره عن إفادة اليقني 
ب العمـل كـام ال توجـب وقد دلّلنا يف غري موضع علی أن أخبار اآلحاد ال توج

فال يبقی للخرب الواحد اذا أريد االحتجاج به اال أن ) ٣٩االنتصار، ص (» العلم
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يتعبدنا الشارع بالعمل به وهذا مل يثبت ـ طبقًا لنظرية املرتضی وقد أرشنـا اليهـا 
مسبقًا ـ  ،أو تنضم اليه قرائن ـ عالوة علی وثاقة الّراوي وعدالته ـ تفيـد العلـم 

اي صـوموا لرؤيتـه وأفطـروا [وهـذا اخلـرب «: ه وصـّحة مضـمونه بصدور نّص 
وإن كان من طريق اآلحاد ومما ال يعلم فقد أمجعت األّمه علی قبوله وإن ] لرؤيته

املطبوعة يف الّرسـائل، » رسالة يف الرد علی أصحاب العدد«(» إختلفوا يف تأويله
 ).١٧، ص ٢ج 

نـزرة  ةعلـوم أن األخبـار املتـواترإذا ختّلينا عن كثري مـن أخبـار اآلحـاد ـ وم
ومثلها آيات األحكام سّيام إذا اعتربنا أن داللتهـا ظنيـة يف مجيعهـا او أغلبيتهـا ـ 
فكيف وإستنادًا إلی أية مصادر يمكننا أن نتوّصل الـی املعرفـة الدينيـه القطعيـة 

 !واألحكام الرشعية اليقينّية؟
نثبته من األحكام فيام نذهب اليه فالّبد لنا فيام «: يقول السيد املرتضی بدوره 

من رضوب العبادات من طريق توجب العلم وتقتيض اليقـني وطـرق العلـم يف 
 : الرشعيات هي 

أ ـ األقوال التي قد قطع الدليل علی صّحتها وأمن العقل من وقوعهـا علـی 
 ...شیء من جهات القبح كّلها 

املطبوعـة يف » لثالثـةاملوصـليات ا«(» ب ـ امجاع الفرقة املحقـة مـن اإلماميـة
 ). ٢٠٤، ص ١الّرسائل، ج 

فإذا مل نجد يف األدّلة املوجبة للعلم طريقًا إلی حكـم هـذه احلادثـة كنّـا «ت ـ 
 ).٢١٠املصدر نفسه، ص (، »فيها علی ما يوجب العقل وحكمه

واإلمجاع والعقـل   فالعمدة لدی الفقيه هي اآليات القرآنية واألخبار املتواترة
عقـل لوسوف نتحدث عنه بإسهاب ـ ول  العلم فيفتح جمال لالمجاع ـ وكّلها يفيد

يف داللـة النصـوص القطعيـة : فإن العقل يلعب دورًا يف اإلسـتنباط يف حقلـني 
حيــث جيــب أن التكــون داللتهــا متضــمنة او مســتلزمة ألي نــوع مــن القــبح 



  األطروش ؤتمر الناصر الكبيرم مجموعة مقاالت       ٢٢٦

ــا أن الســيد يف  ــّص وال إمجــاع وقــد رأين ــاك ن واالســتحالة وفــيام ال يكــون هن
  حيث ال جيد نصًا وال موقفًا رصحيًا لإلمامية يديل برأيه اعتامدًا علی» النارصيات«

 .عقله وذوقه الفقهي 
طبقًا ملا نقلناه فلنقّدم الرشيف املرتضی علی تلميذه الكراجكـي : اإلمجاع . ٧

هذا .  يف الترصيح باملصادر األربعة وإعطاء دور للعقل يف طول املصادر األخری
العقل وأحكامه ليس متوفرًا كثريًا يف إستنباطات الرشيف الفقهيـة  ولكن تطبيق

العقل بـديًال للخـرب الواحـد الـذي فی الواقع كسائر فقهاء اإلمامّية ـ فلم يكن ـ 
أّمـا املصـدر الـذی . ُطرد عمليًا من قائمة املصادر الرشعية ملا يستنبطه املرتضـی

إعـتامد . أي إمجـاع اإلماميـة لعب دور البديل بشكل الفت للنظر هو االمجـاع ـ 
فإن قيل «: اإلمجاع فی االحتجاجات الفقهية يفوق جدًا ما ّمخنه أو أعلنه املرتىض 

إذا سددتم طريق العمل باألخبار يف الرشـيعة فعلـی أي يشء تعّولـون يف الفقـه 
كّله؟ قلنا إن معظم الفقه نعلم رضورة مذاهب أئّمتنا فيه باألخبار املتـواترة فـإن 

ك فی أن األخبار توجب العلم الرضوري فالعلم الذی ال شبهة فيـه وال وقع ش
ريب يعرتيه حاصل كالعلم باألمور الظاهرة كّلها التی يّدعی قـوم أن العلـم هبـا 

 »وما سوی ذلك لقلته بل األقّل نعّول فيه علی إمجـاع اإلمامّيـة« ،»...رضوری 
 ).٣١٢، ص ٣ج  املطبوعة يف الرسائل،» إبطال العمل بأخبار اآلحاد«

يبدو جّليًا أن السيد يأخذ بعني اإلعتبار املسائل الفقهّيـة الّرئيسـّيه والتـی قـد 
دّية بني اإلمامية واآلخرين وإّال فكيـف يمكـن احتّولت أحيانًا إلی اخلالفات اجل

إدعاء التواتر فيام وردت يف عاّمة أو معظم املسائل الفقهّية ثم فـام بالنـا بالقضـايا 
فلننظر يف األمثلة التي يوردها املرتضی لتكـون شـاهدة ! يومًا فيومًا ؟املستحدثة 

إن اإلمامية كّلها تعلم أن مذهب أبـی عبـداهللا جعفـر بـن حممـد «: علی التواتر 
الصادق وآبائه وأبنائه عليهم السـالم إنكـار غسـل الـّرجلني وإجيـاب مسـحهام 
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» ...مسـكر حـرام و وإنكار مسح اخلفني وأن الطالق الثالث ال يقـع وأن كـّل 
 ).املصدر نفسه(

قد سبق املفيد املرتضی يف العنايـة البالغـة باإلمجـاع ويكفيـك الّرجـوع إلـی 
. فتجد مدی إستناد املفيد الـی االمجاعـات املختلفـة والكثـريه» اوائل املقاالت«

لكن إعتامد االمجاع سّيام يف الفروع الفقهية يبلغ ذروته يف مؤلفات املرتضی ففـي 
قّلام توجد مسألة فقهّية مل يرجع فيها املرتضی إلی إمجـاع اإلمامّيـة » ياتالنارص«

الذی ألفه املرتىض لتوثيق متفـّردات اإلماميـة ومـاتوهم انفـراد » اإلنتصار«ويف 
االمامّية فيه ايضًا نجد كثره متسكه بإمجاع اإلمامّية ومن هنا نجده يسـتهّل كتابـه 

وممـا جيـب أن يعلـم أن حجـة «: اإلمامّية  هذا بالتأكيد علی داللة وحجية إمجاع
اإلمامّية فی صواب مجيع ما إنفردت به او شاركت فيه غريهـا مـن الفقهـاء هـي 

 ).٦ص (» إمجاعها عليه ألن إمجاعها حجة قاطعة وداللة موجبة للعلم
ينقل لنا السيد أنه يف بعض القضايا الفقهّيه كان يـرّجح رأيـًا فـإذا تأكـد مـن 

ألن إمجـاع هـذه الطائفـة قـد ثبـت أنـه «علی رأي آخر ترك رأيه إمجاع اإلمامية 
واإلمجاع يف داللتـه وقوتـه يصـل إلـی مسـتوی ). ٢١٣االنتصار، ص (» حجة

ظـاهر ] اي اإلمجـاع[وخيـّص بمثلـه «: يمكنه أن خيّصص ظاهر القرآن وعمومه 
 ).املصدر نفسه(» القرآن

اإلمجاع كـام يـراه الرشـيف علينا أن نلقي نظره معّمقة الی  فإن تتميًام للبحث
 : املرتضی 

جانـب  قد وجد اإلمجاع مكانته كدليل مسـتقل إلـی :منشؤ حجية االمجاع . أ
األدّله األخری لدی اهل السنة قبل اإلمامّية ـ ربام بقرون ـ وهذا هو املعروف يف 
  األوساط العلّمية أن أهل السنة هم املستند لالمجـاع واإلمجـاع هـو املسـتند هلـم 

ام يف القضايا السياسّية ـ فإهنم أكدوا علی مبدء الشـوری يف اخلالفـة خالفـًا ـ سي
للشيعة الذين متسكوا بمبدء الـنص والنصـب يف اإلماميـة مثـل تأكيـدهم علـی 
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األفضلية أي تقديم الفاضل علی املفضول  وقد سـّمی املعاويـة عـام األربعـني 
فة أن يلقب أتباعها بأهل اهلجري عام اجلامعة وبمّر الزمن إختارت مدرسة اخلال

الذين سـّموهم بالّرافضـة وتعريضـًا بأصـحاب  السنة واجلامعة تعريضًا بالشيعة
 !النهروان الذين لّقبوهم باخلوارج واملارقة

كيف كان فإن االمامّية رغم وجود إشارات الفتـة للنظـر يف كلـامت ائمـتهم 
أّمهاهتـا ـ مل يفسـحوا توحي بأمهّية االمجاع أو طريقيتـه ـ ال يف أصـول العقائـد و

ال نعلم متى وكيف وجـد اإلمجـاع . جماالً لإلمجاع يف استدالالهتم وإستنباطاهتم
ربام حدث ذلك متأثرًا بالعالقات املتبادلة بني املعتزلة . منزلته لدی علامء اإلماّمية

واالمامية التی وصلت الی أوجها يف هنايات القـرن الثالـث اهلجـري وبـدايات 
 ــ منـذ اهلجري واليمكن غض النظر عن تأثريات الزيدية املتمسكة القرن الرابع

 .البيت وأهل  وقت ـ بإمجاع العرتة
بام أن اإلمجاع كدليل معتمد يعوز إلی خلّفية جّلية يف الرتاث اإلمامي ولـيس 
كالعقل الذی له وبإمكانه أن خيلق وجيعل حجّيته بنفسـه وهـو املرجـع الرئييسـ 

. من إجياد قاعدة تّربر اإلمجاع وجتعل منه حّجـة رشعّيـة للتصديق بالديانة فالبدّ 
الطريقة التي سلكها اإلمـامّيون جتّسـدت يف إرجـاع اإلمجـاع الـی سـنّة اإلمـام 
املعصوم  اّلتي بدورها حازت حجيتها بواسطة النبي الكريم واقواله سّيام حديث 

وهذا هو ) ٥٧ص اوائل املقاالت، (» لتضّمنه قول احلجة«: يقول املفيد. الثقلني
قد علمنا أن قول اإلمام وإن كـان غـري «: قول  املرتىض يف إثبات حجية االمجاع 

املوصـليات «(» وغري خارج عنها] اي اإلمامّية[متميز الشخص داخل يف اقواهلا 
: »تصاراإلن«وهذا هو استدالله يف ) ٢٠٥، ص ١املطبوعة يف الرسائل، ج» الثالثة

ول اإلمام الذي دّلت العقول علی أن كّل زمان ال خيلـو ألن يف إمجاع اإلمامّية ق«
منه وأنه معصوم ال جيوز عليه اخلطـأ يف قـول وال فعـل فمـن هـذا الوجـه كـان 
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). ٢٧٤، ص ٢الذريعة، ج . و ر ٦االنتصار، ص (» امجاعهم حجة ودليًال قاطعاً 
 : املقّدمات املعتمدة يف هذا االستدالل هي كام ييل 

ة النقلية والعقلية التي تسـتند اليهـا اإلماميـة ـ منهـا قاعـدة وفقًا لألدلّ  :أوالً 
 اللطف ـ فإّنه ال خيلو زمان من وجود اإلمام ؛ 

طبقًا لألدلة النقلية والعقلية التي استندت اليهـا اإلماميـة فـإن االمـام  :ثانيًا 
الذي جتب طاعته جيب أن يكون معصومًا فإن اإلمامة املطلقـة والطاعـة املطلقـه 

 .بان العصمةتتطل
إذا أمجعت االمامية فالّبد مـن دخـول اإلمـام الشـيعي يف املجمعـني إذ  :ثالثاً 

 بدونه ال يتم االمجاع وال يتحقق؛
وهكذا يستنتج السـيد املرتضـی ـ كسـائر الفقهـاء الـذين يؤمنـون باإلمجـاع 
الدخويل أي يّربرون حجية اإلمجاع بدخول اإلمام املعصوم يف املجمعني وهنـاك 

لتربير االمجاع وحجّيته ـ أن إمجـاع اإلماميـة حجـة رشعّيـة ملزمـة  یخرطرق أ
 .ومثله إمجاع املسلمني وإمجاع العرتة 

بام أن املفيد واملرتىض ال يعتمـدان اال علـی اليقـني   :إفادة اإلمجاع لليقني . ٢
ذكرنا قبل قليل أن . فليكن اإلمجاع عندهم مفيدًا للعلم حتی يمكن االعتامد عليه

الرسـائل، (تضی يعّد االمجاع يف عداد الطرق املوجبة للعلم واملقتضيه لليقني املر
 ).٦االنتصار، ص . و ر ٢١٠، ص ١ج

املخصص لظواهر القرآن الكريم   ومن هنا رأينا املرتضی يعطي االمجاع منزلة
وعموماته وقد إعترب السيد اإلمجاع دليًال مكتفيًا بمفرده مستغنيًا عن ضّم األدلـة 

ظاهر كتاب اهللا تعالی او طريقـة ] اي االمجاع[فإن إنضاف الی ذلك «: ی األخر
أخری توجب العلم و تثمر اليقني فهي فضيلة وداللة تنضاف الـی أخـری وإال 

 ).٦االنتصار، ص (» كفاية] اي اإلمامية[ففي إمجاعهم 
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آلّيـات تبـديل «و » العالقه بني االمجاع واليقـني«كّل من  :حتصيل االمجاع . ٣
يتّطلب دراسـات اكثـر وأعمـق ليسـت هـذه املقالـة » المجاع الی حجة رشعيةا

واملحقـق احلّلـی   قد جاء فيام بعد علامء وافقوا االمجاع كابن زهـرةأنه بصددها و
علی أساس مبدء االمجاع الدخولی أو بتقريرات أخـری ـ وأنكرتـه  والشهيدين ـ

وا االمجاع ممـا يفيـد الظـن فـال ثلة من العلامء سّيام األخباريني اجلدد الذين إعترب
يعتّد به وقد دخل يف األوسـاط الشـيعية بتـأثريات مـن أهـل السـنة خضـع هلـا 

 !البغداديون واحلّليون
هناك جانب ثالث يتطّلـب بـدوره تـأمالت جذرّيـة وميدانيـة وقـد أثـارت 

وأن اإلمجاعـات املـّدعاة املحّصـلة » آلّيات حتقيـق اإلمجـاع«نقاشات كثرية وهو 
قولة املتوفرة بكثرة يف كلامت الشيخ املفيـد والسـيد املرتضـی هـل تشـري يف واملن

الواقع الی إتفاق مجيع علامء االمامية ـ مثًال يف إمجاعات اإلمامية ـ أو الی إتفـاق 
املحّصلني، اصحاب النظر فقط؟ وهل كان هناك يف احلقيقة ـ فيام سوی القضـايا 

ـ امجاعـات هبـذا املسـتوی وهبـذه الكميـة  الرئيسية العقيديه والفقهية والتارخيية
اهلائلة؟ وكيف يمكن تربير بعض اإلمجاعـات التـي يّرصـ عليهـا الشـيخ املفيـد 

 والسيد املرتضی رغم وجود خمالفني معروفني يف اإلمامّية؟
مل يفت السيد املرتضـی أن يتحـّدث أكثـر مـن مـّرة عـن عـدم تـأثري بعـض 

مـن مجلـة الفتـاوی الفقهيـة التـی . حجّيتهاخلالفات الشيعّية يف حتقيق اإلمجاع و
هـو » االنتصـار«توهم شذوذ اإلمامية وانفرادها فيها وحتّدث عنها املرتضـی يف 

النقـدين والغـّالت األربعـة واألنعـام (حرص وجوب الزكاة يف املـوارد التسـعة 
فإنه ضمن ترصحيه بوجود فقهاء آخرين ـ غري إمـاميني ـ يوافقـون هـذه ) ثةالثال

: يستند الی إمجاع اإلمامّيه يف هذه املسألة ثم هو نفسه يطرح هذا السؤالالفتوی، 
كيف تّدعون إمجاع االمامّية وابن اجلنيد خيالف يف ذلك ويذهب الی أّن الزكـاة «

واجبة يف مجيع احلبوب التي خترجها األرض وإن زادت علی األصـناف التسـعة  



 ٢٣١      »الناصريات«في كتابه  الشريف نظرة فاحصة في األسس النظرية التي اعتمدها 

 

وذكر أن يونس كـان ) ع(متهم التي ذكرمتوها وروی يف ذلك أخبارًا كثرية عن أئ
ال إعتبار بشذوذ ابـن اجلنيـد «: وجييب عن هذا السؤال هكذا » يذهب الی ذلك

وال يونس وإن كان يوافقه والظاهر من مذاهب اإلمامّية ما حكينـاه وقـد تقـّدم 
 ).٧٧االنتصار، ص (» إمجاع اإلمامية وتأخر عن ابن اجلنيد ويونس

  ذه اخلالفات يكمـن يف تقـّدم اإلمجـاع علـیفهل إن الّرس يف عدم اإلعتداد هب
هذين العلمني وأّن املعترب هو إمجاع عرص الصادقني عليهم السالم مثًال فال عربة 
بإتفاق او شذوذ املتأخرين عن ذلك العرص أو أن ملواقف هؤالء ومنهجّيـتهم يف 

 اإلستنباط الفقهي دورًا يف عدم االعتناء بمخالفتهم ؟
فإن قيل كيف تستجيزون إدعاء االمجاع يف هذه املسـألة « :اليكم نموذجًا آخر

وابوعيل بن ] رشعية حكم اإلمام ومن ينصبه بعلمهم يف مجيع احلقوق واحلدود[
أنه ال جيوز للحاكم أن حيكـم بعلمـه يف   اجلنيد يّرصح باخلالف فيها ويذهب الی

سـألة وقـد شئ من احلقوق وال احلدود؟ قلنا ال خالف بني اإلمامّيـة يف هـذه امل
تقّدم إمجاعهم إبن اجلنيد وتأخر عنه وإّنام عّول ابن اجلنيد فيها علـی رضب مـن 

 ).٢٣٧االنتصار، ص (» الرأي واالجتهاد وخطؤه ظاهر
اجلديد يف هذا الكالم هو ختطئة ابن اجلنيد يف منهجّيته يف االسـتنباط الفقهـي 

أمـا !. اع أو إنفصـامهفكأنه إلجتاهه اخلاطئ ال حيسب له حساب يف انعقاد اإلمجـ
] اعتامد الّرؤية دون العدد يف بداية شهر رمضان[واليه «: الرصيح يف املقام هو ذا 

أي الشيخ الصدوق ومن ذهب الی مذهبه فـی [يذهب مجيع أصحابنا إال شذاذًا 
» ومـن خـالف يف هـذه املسـألة فقـد سـبقه اإلمجـاع... ال إعتبار بقوهلم ] العدد

 ).٢٩١النارصيات، ص (
االمجـاع فيخـرج عنهـا   بدو أو حيتمل أن السّيد املرتضی حيّدد نوعًا ما دائـرةي

فكـأهنم ال  العقيـديعلامء ال يرضـی مـوقفهم املنهجـّی وإجتـاههم الفقهـي أو 
 !يمّثلون اجلامعة والطائفه اإلمامّية ال كّلها وال بعضها
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اب مازال الباب بمرصاعيه مفتوحًا أمام مسـألة اإلمجـاع ؛ كيـف ومـن أي بـ
دخل يف الوسط الشيعي؟ كيف حّل حمّل اخلرب الواحد ومأل الفـراغ النـاتج عـن 

 طرد اخلرب الواحد والقياس؟ كيف حيصل وكيف يّتم حتصيله؟



 ٢٣٣      »الناصريات«في كتابه  الشريف نظرة فاحصة في األسس النظرية التي اعتمدها 

 

  : المصادر 
 .م ١٩٧٤، بريوت، »حتف العقول«احلّراين، ابو حممد حسن بن عيل، .١
 .ق ١٤١٠، قم، »الرسائر«احلّيل ، ابن ادريس،   .٢
، حرّره منري السّيد عدنان القطيفـي، احللقـة األوىل، قـم، »الّرافد«سيد عيل، السيستاين، ال .٣

 .ق ١٤١٤
 .م ١٩٨١، الرّياض، »األوائل«عسكري، ابو هالل حسن بن عبداهللا، .٤
، قّدم لـه السـيد حممدرضـا اخلرسـان وحققـه »اإلنتصار«علم اهلدی، الرشيف املرتضی،  .٥

جّددت طبعـة منشـورات الرشـيف (، النجف ةالسيد حممد مهدي اخلرسان، املطبعة احليدري
 .ق ١٣٩١، )الريض بقم

ـــــــــــــ ، الرسائل، قّدم له السيد امحد احلسيني وحققه السـيد مهـدي  رجـائي، دار  .٦
 .ق ١٤٠٥القرآن الكريم، قم، 

زاده اخلراســاين، مركــز  ، قــّدم لــه مهــدي نجــف وواعــظ»النارصيــات«ـــــــــــــــ ،  .٧
 .م ١٩٩٧مجّمع العاملي للتقريب، طهران، الدرسات التابع لل

  ، منشـورات جامعـة طهـران، طهـران، »الذريعـة الـی أصـول الرشـيعة«ـــــــــــــ ،  .٨
 .ش ١٣٤٦

  ، حّققــه عبــداهللا نعمــة، دار األضــواء، بــريوت،»كنــز الفوائــد«الكراجكــي، ابــوالفتح،  .٩
 .م ١٩٨٥ 

منشـورات كـوير، » امـلمكتـب در فراينـد تك«املدريس الطباطبـائي، السـيد حسـني،  .١٠
 .ش ١٣٨٦طهران، 

، )نسـب الـی الشـيخ املفيـد(» اإلختصاص«املفيد، ابوعبداهللا حممد بن حممد بن نعامن،  .١١
 .ش ١٣٨٢النجف، 

، )وجامعـة مـك غيـل(، منشـورات جامعـة طهـران »اوائل املقـاالت«ـــــــــــــ ،  .١٢
 .ش ١٣٧٢طهران ، 
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الشيخ املفيد، اجلزء السـابع، مـؤمتر الشـيخ  مصنفات» املسائل الرسوية«ـــــــــــــ ،  .١٣
 ش ١٣٧١املفيد، قم، 

مـؤمتر ) مصنفات الشـيخ املفيـد، اجلـزء اخلـامس(، »تصحيح االعتقاد«ـــــــــــــ ،  .١٤
 .ش  ١٣٧١الشيخ املفيد، قم ، 

املعـروف برجـال (فهرست أسامء مصنفي الشـيعة «النجايش، ابوالعباس امحد بن عيل،  .١٥
ــه »)النجــايش آيــة اهللا الســيد موســی الشــبريي الزنجــاين، الطبعــة العــارشة، النرشــ ، حقّق

 .ق ١٤٣٢االسالمي، قم، 
 



 
 

 
 
 

 
 

 
  ني الجاللييد محمد رضا الحسيالس                                  

 
ة والسالم علی سّيد األنبياء واملرسـلني حمّمـد احلمُد هللا رّب العاملني، والصال

والرمحـة والرضـوان  ,وعلی األئّمة من آلـه الطّيبـني بن عبد اهللا الصادق األمني، 
 .  علی أصحاهبم و شيعتهم األبرار الصاحلني

 
  ة، وخصائص مذهبهميديظهور الز

لـيهم إّن املذهب الزيدّي، من املذاهب اإلسالمّية، املنتمية إىل أهـل البيـت ع
السالم، وهو منسوٌب إىل شخص اإلمام زيد الشهيد ابـن اإلمـام السـّجاد زيـن 
العابدين عّيل بن احلسني الشهيد بكربالء ابن أمرياملـؤمنني عـّيل بـن أيب طالـب، 

 .اهلاشمّي عليه و علی آبائه السالم
 وأخذ العلم مـن والـده) هـ٧٥(ُولد اإلماُم زيد الشهيُد يف املدينة املنّورة سنة 

 . اإلمام السّجاد، ومن أخيه اإلمام الباقر حمّمد بن عّيل عليه السالم
يف الكوفة، يف سلطنة هشام بـن عبـدامللك ) هـ١٢٢(وخرج اإلمام زيد سنة 

» الزيدّية«األموّي، وقد اّتبعه يف خروجه مجاعة من الشيعة وغريهم، ُعرفوا باسم 
فـر بـن حمّمـد عليـه وكان كباُر من خرج معه من أصحاب اإلمـام الصـادق جع

 .السالم،  مثل الفضيل بن الزبري بن درهم الرّسان الكويف، وغريهم
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و كان لإلمام الصادق عليه السالم مواقُف حاسمة عظيمة يف الدفاع عن زيد 
وأصحابه اّلذين ظّلوا متمّسكني بأهل البيت، و أخبار مواقفه مشهورٌة مـذكورٌة 

 .يف سريته عليه السالم
ب زيد الشهيد، وتّوزعوا، وتشـعّبوا إىل فـرق، كاجلارودّيـة و قد انترشأصحا

 .والصاحلّية والُبْرتّية والُسليامنية اجلريرية وغريها
ومن أشهر من ُعرفوا هبذا املذهب العلوّيون الذين التزموا املعارضة املسـّلحة 

والحقتهم  ,ضّد احلّكام العباسّيني، الذين أجلأهتم الُسلطات الغاشمة إىل اخلروج
 : يف األقطار البعيدة عن مراكرالدولة

 ,اّلذي الحقوه إىل اجلوزجان مـن بـالد خراسـان) حييی بن زيد الشهيد(مثل 
 . وقتلوُه يف معركة دامية

وقتلوه يف احلرم املّكّي الرشـيف  ,ومثل احلسني الفّخّي الشهيد الذي الحقوه
 .»التنعيم«طريق  يف مّكة املكّرمة يف» الشهداء«وتعرف اليوم بـ» فّخ «يف منطقة

كاألدارسـة الـذين اّسسـوا  ,و مثل َمْن ابتعد من العلويني إىل أرض املغـرب 
 . دولتهم ُهناك

و قد توالت ثوراُت العلويني، فأصبح التصّدي للحّكـام الظلمـة ِسـمةً ً ُبنـَي 
أي كون اإلمام من » العلوّية الفاطمّية«مضافًا إىل رشط » املذهب الزيدّي «عليها 

وباخلصـوص مـن أوالد فاطمـة الزهـراء  ,املؤمنني عّيل عليه السـالمأوالد أمري
االجتهـاد «ومها اإلمام احلسن واحلسني عليهام السالم، ومع صفة  ,عليها السالم
 .فهذه ممّا متّيزبه هذا املذهب» يف األحكام

واتفقت فرقهم علی اشرتاطها  ,و قد اعتمد املذهُب الزيدّي علی هذه األمور
مــن تــوّىل اإلمامــة، و شــّذت مــذاهب مــنهم عــن بعــض هــذه  يف إمامــة كــّل 
 .االلتزامات



 ٢٣٧     مقارنة بالمذهب االمامي االثني عشري   المذهب الزيدي في ماضيه وحاضره 

 

ومل تظهـر للزيدّيــة يف القـرن األّول والثــاين معــاملُ بـارزة يف مســائل العقيــدة 
والفقه، سوی ما ُروي من أحاديث اإلمام زيـد الشـهيد عليـه السـالم بواسـطة 

والشـامل » وعاملجم«يف ما هومعروف بـ» أبوخالد الواسطّي «الرواة، وأشهرهم 
ولـذاُعرف املـذهب باسـم  ,وملا نقل عنه من املسائل الفقهّية ,ملسند زيد احلديثّي 

عقيدة، واشتهر أئّمتهم وهم من أهل البيت عليهم السـالم بالـدعوة، » الزيدّي «
 . واالجتهاد ,والتصّدي
من أوالد عبد اهللا بـن احلسـن املثنّـی : وابنه حييى هم أئمتهم بعد زيد وأشهر

 .ابن اإلمام السبط احلسن املجتبى عليه السالم» الكاِمل«ی بـاملسمّ 
وعلی هذا استمّر املذهب حّتی قيام القاسم بن إبراهيم بن إسامعيل الـديباج  

 . ابن إبراهيم الشبيه ابن احلسن املثنّی
بعـد قتـل اخيـه ، قـام بالـدعوة يف مرصـ و تـوفی سـنة )  هـ١٩٩(ففي سنة 

 ,يف يف خمتلف العلوم، وال سّيام علم أصول الـدينوعرف بكثرة التأل)  هـ٢٤٦(
وله الردود علی املخالفني يف العقيدة، وأّلف يف فروع الدين، فعرف املقّلدون لـه 

جمّددًا للدين يف رأس القـرن الثـاين (واعتربه الزيدية  ,نسبًة إليه» القاِسمّية«باسم 
 ).اهلجري

حلسني بـن القاسـم املولـود سـنة و تاله يف اإلمامة اهلادي إىل احلق، حييی بن ا
 شـاميليف ) صـعدة(ومشهده قـائٌم يف مدينـة ) هـ٢٩٨(واملتوّفی سنة ) هـ٢٤٥(

اليمن، فقد وفد إىل اليمن وأّسس دولة الزيدّيـة هنـاك، كـام أكثـر مـن التـأليف 
و عرف اتباعه  ,من أقدم الرتاث الزيدّي املعتَمد يف الفقه) األحكام(وأشهر كتبه 

 .نسبًة إليه» اهلادوّية«بـ 
أتباع املذهب الزيدّي يف الكوفة واليمن، كـام هـاجر مـنهم مجـع إىل  تواّتسع

 .إيران، فكّونوا دولة استمّرت لقرون شاميلمنطقة اجليل والديلم يف 
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و قام األئّمة الزيدّية وأتبـاعهم مـن الُعلـامء بتـدوين املؤّلفـات ونرشـالعلوم 
، علـی ُاسـس مـن فكـرهم العلمـّي، بالروايات، وبذلك استقّر املذهب الزيدّي 

معتمدين علی ما أثرعن سلفهم، و  يف مقّدمتها تراث اإلمام زيـد الشـهيد عليـه 
 .»املذهب الزيدّي «ولذلك اشتهر مذهبهم بـ ,السالم

يف الفقـه، وهـومن أهـّم رشوط اإلمامـة » االجتهـاد«والتزم علامء الزيدّية بـ
كام هـو  ,و ظهرت فرق ومذاهب عندهم، وعلی أثر ذلك دّب االختالف بينهم،

يف اكثراملــذاهب الكــربی، لوجــود االخــتالف يف اآلراء واألنظــار حســب 
 .االجتهادات والنظرّيات يف الفقه

إّنام ُيطلق علی من أقّر باالصـول العاّمـة املّتفـق عليهـا » الزيدّية«لكن عنوان 
العدل «م بـ وااللتزا» التصدي، والعلوّية، واالجتهاد«: وهي من رشوط اإلمامة 

 .»والتوحيد
تشّعبوا فرقًا وطوائف متعّددة، إال أّن الغالـب  ـعلی مدی التاريخ  ـومع أهنم 

 . »اجلارودية«عليهم ـ دائًام ـ هم 
صنعاء، السّيد أمحد حمّمد وقد ذكريل الشيخ العالمة املدّرس يف اجلامع الكبري ب

فلـيس  , يكـن جاروديـاً مـن مل«: أنّ  اهللا رمحـه  )هـ١٤٢٦املتوىف(الصنعاين جرَح 
 .»بزيدّي 

 . أقرب مذاهبهم إىل اإلمامية، يف املعتقد»اجلارودّي «و هذا املذهب
و قد ظهرت انحرافات، وباخلصوص يف عرصنا احلارض، حيـُث تـّدخلت يف 

راء آوهابّية، فظهرت بني الناشئني والشـباب   ة أفكاٌرعلامنّيٌة وسلفّيةئظروف طار
اندحرت أمام صمود املؤمنني، وباءت بالفشـل، و خارجة عن املذهب الزيدّي، 

استمّر املذهب الزيدّي عيل أصوله القوّيـة يف الـيمن بجهـود علامئهـم وسـواعد 
 .املؤمنني االصوليني منهم
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  :ثاًيماً وحديقد يديةر في اتجاهات الزييمن دواعي االختالف والتغ
و حتـدث فيهـا من املألوف الواقـع يف التـاريخ البرشـّي أّن املـذاهب تتبلـور 

االختالفـات يف اآلراء واملعتقـدات، حسـب  انقسامات وحتدث فرٌق علـی أثـر
الشخصّيات املتعّددة أوالظروف املتعاقبة، واألجـواء املتفاوتـة، فكـٌل مـن هـذه 
األمور تؤّثريف بروز مجاعات متطّرفة، بني إفراط وتفريط، كام هو املشاَهد يف مجيع 

 .املايض واحلارضاألديان واملذاهب، يف التاريخ 
ومل ختُل الزيدّية من هذا األمر، علی طول القرون، فالفرق املنتمية إىل الزيدّية، 

 .واملتشعبة منها كثرية جّداً 
 

  :نهايومن الفوارق المهمة ب 
ـ االلتزام بإمامة أمرياملؤمنني عليه السالم ُمبـارشة عنـد األكثـر، وامتـازت ١

بعـد النبـّي صـلی اهللا عليـه وآلـه قبـل  بعضها بالوالء للخلفـاء الـذين حكمـوا
 .أمرياملؤمنني عليه السالم

ـ التزام القدماء من الزيدّية بإمامة اإلمـام السـّجاد عليـه السـالم، واّدعـاء ٢
 ١.فقط» دعاة األئّمة«املتأخرين منهم أّنه من 

 .ـ التزام بعض الفرق بمهدوّية بعض األئّمة منهم٣
منهم كاحلسينّية، أتباع احلسـني بـن القاسـم ـ التزام بعض الفرق بغيبة إمام ٤

 .فقالوا بمهدّويته وغيبته ٢)هـ٤٠٤(العياّين املتوّفی

                                                                                       
 ).×جهاد اإلمام السجاد(لقد بحثنا عن هذااالمر فی كتابنا ـ  ١
 ).٨٧و٨٦ص (تراث الزيدية : انظرـ٢
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ــأّثرة ٥ ــة، مت ــة عــن الزيدّي ــ ويف العرصــاحلارض ظهــرت اجتاهــات منحرف ـ
بالدعايات الوهابّيـة والسـلفّية أوالتيـارات العلامنّيـة امللحـدة، نبـذهتم الزيدّيـة 

 .األصيلة
 ). طّرفّيةاملُ (تلفت مع مجهور الزيدّية هي ومن املذاهب التي اخ

كام أّن بعض اجلامعـات اختلفـت مـع األئّمـة القـائمني، فـدخلت معهـم يف 
ة، لكنّهـا  حروب طاحنة، أو تعرضوا حلمالت قاسية أوسجون خميفة وطويلة املُدَّ
أصبحت من حوادث التاريخ، كحركة آل الوزير، ومواجهة السّيد العالمـة ابـن 

 . الذي اّهتم بالتعّرض بإمامة اإلمام) هـ١٣٨١ت(ّمد بن إبراهيم ُحورّية، حم
ومثل ذلك ممّا ال ختلومنه املذاهب واألديـان، إال أّن املـذهب الزيـدّي الـذي 
اليزال قائًام هواملبتني علـی اخلطـوط العريضـة املّتفـق عليهـا عنـد أهـل العلـم 

 .واجلامعة منهم
بَِغـّض  ــ نشـقاق واالخـتالف والسبب األسـاّيس يف كـّل هـذا التفـّرق واال

هو وجود احلرّية يف  ـالنظرعن النزاعات القبلّية واألحقاد واألغراض الشخصّية 
االفكارعلی أثرانفتاح باب االجتهاد بمرصاعيه يف املـذهب الزيـدّي، وانفـالت 

 .البعض وخروجهم عن املوازين األصلية واخلطوط املرسومة
 ــ يف عرصنا احلـارض  ـاملذهب الزيدّي ولكن باعتبار انحصار املساحة لوجود 

فإّنه أقّل تعّرضًا للتفّرق ممّا حصل يف سائراملذاهب والفرق اإلسـالمّية الواسـعة 
تعـّدي اجلهلـة واألعـداء الی ّدي ؤوامل ,األطراف يف أبعد القارات طوالً وعرضاً 

واملّدعني واملضّللني، ونفوذ مساعي التخريب مـن اليهـود والنصـاری يف عهـد 
ستعامر البغيض، كام ُيری يف اهلند وآفريقا البعيدة عن مراكز العلـم وحوزاهتـا اال

 .الدينية املحّصنة
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فـي األصـول    ,ةية واالثنـي عشـر  يدين الزيأهم الموافقات والمخالفات ب
  :والفروع

بينها من املوافقات يف األصول والفروع اكثـر  ,إّن املذاهب اإلسالمّية عموماً 
الفات، وهذا بّنيٌ واضٌح ملن راجع كتـب العقائـد وكتـب الفقـه ممّا بينها من املخ

 . واألحكام يف مجيع املذاهب والفرق، وكام هي يف سائر املعارف والعلوم
وهذا االتفـاق بـني الزيدّيـة واإلمامّيـة، أوضـح وأظهـر وأكثـر، فاملـذهبان 

 : يشرتكان يف مسائل أصولية مهّمة، مثل
نبوّي، والقـول بعصـمة اخلمسـة أصـحاب انحصار اإلمامة يف أهل البيت ال
إّنام يريد اهللا ليذهب عنكم الرجس أهـل : (الكساء الذين نزلت فيهم آية التطهري

 . ٣٣ية اآل ٣٣سورة االحزاب ) البيت ويطّهركم تطهرياً 
وااللتزام بإمامة أمرياملؤمنني عّيل بن أبی طالب عليـه السـالم  مبـارشًة بعـد 

وإن اختلـف  بـالنّص ،  ,ه، وإمامة احلسنني عليهام السالمالنّبّي صّىل اهللا عليه وأل
 .املذهبان يف بعض اجلزئّيات

كام يلتزم املذهبان بالعدل والتوحيد، ويرفضـان اجلـرب و التشـبيه والتجسـيم 
بام أقاموه من األدّلة العقلّية والنقلّية القطعّيـة، وقـد وافقهـم يف هـذا  ,رفضًا باّتاً 

ألجل هذه املوافقة مـن  ,ی تّوّهم من نسبهم إىل االعتزالمن العاّمة حتّ » املعتزلة«
 .املعتزلة

كام أّن الزيدّية ُيوافقون اإلمامّيـة يف كثـريمن الفـروع، لقيـام األدّلـة املوافقـة 
 . يف األذان» حّي علی خري العمل«: مثل االلتزام بقول ,عندمها علی ذلك

تالوهتـا يف قــراءة  و وجـوب ,يف القـرآن) البســملة(وكـذا االلتـزام بجزئيـة 
 .  الصالة

يف  ,بعـد احلمـد» آمـني«وببدعّية قول  ,فتوااللتزام بإرسال اليد وعدم التك
 . الصالة
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وغريذلك من املوافقات الكثـرية املـذكورة يف مجيـع كتـب الفقـه وأبوابـه يف 
 . املذهبني

ويف كثري من هذه املشرتكات هلم موافقون من أهل املـذاهب األربعـة السـنّية 
 . اً أيض

ومن أهّم مظاهراملوافقة اعتزازالزيدّيـة بيـوم الغـدير واعتبـاره عيـدًا عظـيًام 
يقومون فيه باحتفاالت كبرية واجتامعات ضخمة، ألّنه اليوم الـذي نصـب فيـه 
رسوُل اهللا صّىل اهللا عليه وأله علّيًا عليه السالم أمرياً ً للمؤمنني و إمامًا من بعـده، 

بـني مّكـة ) غـدير ُخـمّ (عند منطقـة ) هـ١٠(سنة  ,أثناء عودته من حجة الوداع
واملدينة، وهوعيد الوالية املعّظم عند الشيعة بكافة فرقهم وطـوال تـارخيهم ويف 

 .مجيع بالدهم
 ,ومن أهّم مشـرتكات الزيدّيـة واإلمامّيـة هـو رفضـهم لـتحّكم الطواغيـت

ــ ,وســلطة الظلمــة املســتخلفني ظلــًام وجــوراً  ة واملســيطرين علــی رقــاب األّم
 . اإلسالمّية طوال القرون، وحّتی عرصنا احلارض

فمنهم املجاهدون املجاهرون بالعلم والعمل والثورة علی الرؤساء وامللـوك 
بيّني احلاقــدين علــی اإلســالم يواألمــراء العمــالء للكفــرة مــن اليهــود والصــل

 .واملسلمني
 عرشـية لكـوهنم ومن أجـل ذلـك فـأّن الزيدّيـة يف الـيمن ُيتهمـون بـاالثني

كـام  ,متوافقني علی هذه السرية، وسعيهم إلقامـة دولـة أسـالمية حـّرة مسـتقّلة
 .حصل للشيعة االثني عرشية يف اجلمهورّية اإلسالمّية يف إيران

هـو الـُرتاث الـدينّي  ,وأهّم ما يشرتك فيه املذهبان الزيدّي واالثنـي عرشـّي 
هبني فيهـا مـن فهذه كتب احلـديث الرشـيف يف املـذ ,والعلمّي، املعتمد عندمها

األحاديث املؤتلفة واملّتحدة نّصًا أو معنًی ً كثريٌة جّدًا، تزخُر هبا خـزائُن احلـديث 
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عند الفريقني، كام فيها الكثري ممّـا يـأتلف مـع أحاديـث أهـل املـذاهب األربعـة 
 .العامّية

وسيأيت كالٌم حول املصادر املعتمدة واملشـرتكة بـني املـذهبني وعـن الـرتاث 
 .يم خاّصةالزيدّي العظ

 
  :»ةيالحنف«و» المعتزلة«ة ويديالز

! وحنفّيـة يف الفـروعً ! ليس صحيحا القوُل بأّن الزيدّيـة معتزلـٌة يف األصـول
إطالقًا، فذلك كالُم َمْن مل َيطلع علـی حقيقـة مـذهب الزيدّيـة، ال أصـوالً، وال 

 . فروعاً 
: ، وهـوبل الُبّد، قبل احلديث عن حقيقة هذه األغلوطة، من كشف أمر مهمّ 

ان اإلهلّية، تشرتك يف ما بينها يف بعض امللتزمات مـن أمـور يأنه الريب يف أْن االْد
 .العقيدة، بل من الترشيعات أيضاً 

والفرق املتشعّبة يف املذهب الواحد، أيضًا كذلك، الُبّد ان يكون بينها جـامٌع 
نها من مع فرض ما بي ,مشرتٌك تتوافق عليه وجيمعها يف الدخول يف ذلك املذهب

 .االفرتاق الذي تسبب تعّددها واختالفها
 ,وكثريًا ما يكون االتفاق يف األصول والكلّيات التي هي اجلامع املشرتك بينها

ويكون االختالف املوجب للتفّرق إىل الفـرق املتعـّددة، يف اجلزئّيـات والفـروع 
 او دعـوی ,والتفاصيل، فليس من الصحيح نسبة فرقة إىل الـدخول يف األخـری

بمجرد وجود املشرتكات بينهام، أواملوافقة يف رأٍي أو عقيدٍة أوفرٍع،  ,األخذ منها
 .كام ال يصّح مثل ذلك يف األديان

نعم، يمكن متّيز دين أو مذهب أو فرقة، عـن غريهـا، باختصـاص لـه بـام ال 
دين اومذهب أوفرقة، له خمتصـاٌت ودعـاو  يوافق اآلخرين، ومن املعلوم أن كّل 

 .توجد عند غريهزات اليوم
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وهـو الـوالء الهـل بيـت » التشـّيع«واملذهب الشيعّي تتفق فرُقه كّلها علـی 
اهللا صلی اهللا عليه وآله، واالنتامء اليهم فكريًا وفقهيًا، وااللتزام بإمـامتهم  رسول

وتعييـنهم  ,اهللا عليه وآله بنّصـه علـيهم باخلالفـة اهللا صلی وخالفتهم بعد رسول
 .لالمامة من بعده

هذا جيتمع الشيعة بكل فرقهم، وإن اختلفوا بني من يلتزم باألئّمة االثني  علی
عرش وهم اإلمامّية االثني عرشّية اجلعفرّية، ومنهم العلويـون يف سـوريا ولبنـان 

وبني من يلتزم بإمامة من كان من أهل البيت من أوالد احلسـن املجتبـی  .وتركيا
اء وأمري املؤمنني عّيل بن آبی طالـب واحلسني الشهيد بكربالء، ابني فاطمة الزهر

 .عليهم السالم، و هم الشيعة الزيدّية
مـن االثنـي عرشـ حتـی االمـام جعفـر الصـادق عليـه   و بني من يلتزم بسّتة

 .و جيرون اإلمامة يف ابنه اسامعيل وذرّيته، وهم اإلسامعيلّية ,السالم
اليـوم، و هنـاك  وهذه الفرق هي ُكربی فرق الشيعة، من املوجودين يف العامل

فرٌق غريهم، وأخری تفّرعـت مـن هـؤالء، لكـن اجلميـع يشـرتكون يف أصـل 
 .وهو ما ذكرنا من موقفهم جتاه أهل البيت عليهم السالم ,التشّيع

وكذلك احلال يف الدين اإلسـالمّي، ومـا تفـّرع فيـه مـن املـذاهب العقيديـة 
» املّلـة املحّمدّيـة«و» ةاألّمـة اإلسـالميّ «والفقهية، فإّن اجلامع املشرتك يف صـدق

فمن » اهللا أشهد أن ال إله إال اهللا، وأشهد أّن حمّمداً ً رسول : النطق بالشهادتني«هو
 . »مسلمٌ «نطق هبام فهو

الخـتالفهم يف العقائـد،  ,وقد اختلف املسلمون وتفّرقوا إىل مذاهب متعّددة
 .وغريها. اخلوارجفكانت املعتزلة، واملرجئة، واجلربّية والسلفّية، والوهابّية، و

واختلفوا يف األحكـام، فكـان الشـيعة وأهـل احلـديث واحلنفّيـة والشـافعّية 
والصــوفّية  ,واحلشــوّية املقّلــدة، والقرآنّيــون . واملالكّيــة واحلنبلّيــة، والظاهرّيــة

 .بأنواعها وأقسامها
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وقد اختلف هؤالء علی أثر خالفهم يف اآلراء والنظرات العقيدية أوالفتاوی 
 .حكام الفرعّيةيف األ

. ومن الواضح أّن لتدّخل احلّكـام واألعـداء دورًا بليغـًا يف حـدوث التفـّرق
يت اجلمع إىل كتل صغرية متنـاحرة تـذهب بـريح توهواة تش ,فإهنم دعاة التفّرق

التـي جعلهـا املسـتعمرون » َفّرْق َتُسدْ «: وتذهب هباَءها، علی أساٍس من  ,األّمة
واستفاد منها احلّكام واخللفاء مـن قبـل ومـن  ,منيف هذا الز ,شعارهم ودثارهم

 .بعد
لكن اختالف املذاهب اإلسالمّية، ال ُخيرجهم عن اإلسالم، لو كانوا ملتزمني 
بالشهادتني، حتی لواختلفوا يف اإلمامة واخلالفة، كام بني الشـيعة وأهـل السـنة، 

 اجلربوالتشـبيه أو يف ,أواختلفوا يف العدل والتوحيد، كام بني املعتزلة واألشـاعرة
كام بني السلفية وسائر املسلمني، أو التزموا بالتكفري، كام بني السلفية واخلـوارج، 

 .وبني سائراملسلمني يف عرصنا احلارض
والتزما به وافرتقا به عن سائر املسلمني، فال يعنـي  ,فلو اتفق مذهبان يف رأٍي 

الشـيعة واملعتزلـة، مـن عن اآلخر، كام وقع بني  وأخذ واحد ,اتفاقهام يف املذهب
االلتزام بالعدل والتوحيد، ونفي اجلربوالتشبيه والتجسيم، فال يعنـي أن التشـيع 
واالعتزال مذهٌب واحٌد، واليعني أّن أحدمها أخذ من اآلخر، ألن املفروض أن 
كّال منهام قد أخذ ذلك من أدلة العقل بإرشاد أمري املـؤمنني عـّيل بـن أيب طالـب 

 .عليه السالم 
ذلك التزام الزيدية هبذا القول اليعنی أّهنم ُمعتزلة، كام اليعنی أّن املعتزلـة فك

 .هبذا االلتزام» شيعة«هم 
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قد أّلفوا كتبـًا يف دفـع هـذه . والدليل علی ذلك أن ُكال  من اإلمامّية والزيدّية
 ١.التهمة عنهم

ا ومثل ذلك اتفاق مذهبني يف بعض الفروع واألحكام، ال يدّل علـی احتادمهـ
كلّيًا، والعلی أخذ أحدمها من اآلخر، بل قـد يتفـق ذلـك ألجـل احتـاد األدلـة 
وتوافق املصادر، كام حصل بني املذاهب يف الفتاوی كثريًا، ومن ذلك ما وقع بني 
الزيدّية واحلنفّية، فليس وجود ذلك موجبًا لنسبة فقـه الزيدّيـة إىل احلنفّيـة، كـام 

 .ليس هو العكس
ة املنسوبة إىل الزيدّية منشؤها أّن الزيدّية يعتمـدون يف أدلـة ولعّل شبهة احلنفيّ 

 طحلنفّية عليه، وللزيدية فيـه رشوكاعتامد ا ,املشهور) القياس(اصول الفقه علی 
 .عندهم) أصول الفقه(كثرية، فّصلوها يف كتب 

وقد يوصلهم اجتهادهم إىل مـا ُيوافـق الفقـه احلنفـي مـن األحكـام، وهـذا 
ل، ال يوجب نسبة الفقه الزيدي إىل الفقه احلنفـي، والقـول بـأّن االتفاق يف الدلي

 .الزيدية هم حنفّية يف الفروع
. تنٌد إىل أدلتهم اخلاصةبل للزيدّية فقٌه مستقّل معروٌف، ومتداول عندهم، مس

هلم مصادرهم اخلاّصة، ويف مقّدمتها ـ بعد القرآن الكريم ـ ما يروونه عـن  كام أن
الم مـن األحاديـث املسـندة املرفوعـة واملنقولـة بطـرقهم أهل البيت عليهم الس

 .وثقاهتم من املحّدثني والرواة
كـام يرفضـه أعـالم  ,اجرتاًء، يرفضه الواقُع امللُموُس  فليس ذلك االّدعاء إّال 
 .الزيدية قاطبًة قديًام وحديثاً 

                                                                                       
ت (مـن تـأليف الشـيخ املفيـد ) احلكايات(قد فصلنا احلديث عن هذا فی مقدمتنا لتحقيق كتاب ١ـ

 .جمّدد القرن اخلامس، وهو مطبوع متداول )هـ  ٤١٣
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يف إمام املذهب احلنفي يف تاريخ الزيدّية، تأثري » حنيفة أيب«نعم، لدخول اسم 
ألّن الزيدية يعتربون أبا حنيفة ممّن آَزَر اإلماَم زيدًاعليـه  ,أمثال هذا التوّهم، ذلك

السالم يف دعوته وخروجه، ولذلك عّدوه يف كتـبهم ممّـن تـابع زيـدًا يف حركتـه 
اجلهادية، وزّوده باملال والسالح، وهم يرتمجون لـه يف كتـب تـراجم أعالمهـم، 

ومل » الفقـه«فأوجب ذلك شـبهة أهنـم يتبعونـه يف ويذكرون فتاواه يف مؤّلفاهتم، 
يتنبَّْه من انطلی عليه األمرإىل ما ذكرنا من اختالف املباين واملناهج، وأّن الزيديـة 
هلم فقههم املستقّل، واملعروف، واملستند إىل ما عندهم من أدّلة ومصادر معتمدة 

حلنفي ورجالـه بعيدًا عن املذهب ا. عندهم، وهلم طرقهم وأسانيدهم وفقهاؤهم
وفقهائه، وإن وافقوهم يف بعض األحكام، العتامدهم علی القياس، املعتمد عند 

 .احلنفية
 : ولقد خالف مجهور الزيدية من قال

هم أقرب املذاهب إىل مذاهب أهل السـنّة واجلامعـة، ال سـيام ... إّن الزيدّية«
القـول يف مذهب اإلمام أيب حنيفة، كام يعرتف بذلك بعـض حمّققـيهم، وهكـذا 

حتـی كـان ...فروعه كاملذهب اهلادوي والقاسمي والنارصي واهلاروين وغريها
بعض أئّمة اهلادوية يری األخذ عن أقوال أيب حنيفـة إذا مل جيـد للهـادي نّصـاً ً يف 

 ١.»مسألة فقهية
فهذا كالٌم ال يقبله علامُء الزيديـة املجتهـدون، و يشـهُد علـی ذلـك مـا هـو 

الكتب الفقهية، وإن وجد يف الزيديـة مـن التـزم بـذلك  متداول عند الزيدية من
خلرقـه امجـاع الطائفـة الزيديـة علـی مـّر القـرون،  ,فهو نادٌر شاٌذ ال اعتبـار بـه

ويتضاءل امام اجلّم الغفري من فضالئهم بحيث يمنع مـن احلكـم علـی مجـيعهم 
                                                                                       

 ).٩ـ  ٧ص (يدية باملن الزـ  ١
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للرشـيعة  بذلك االّدعاء، بل ُينايف التزامهم القويِّ بالعقيدة باهل البيـت مصـادر
 .وموارد هلا، وقوهلم باإلجتهاد املطلق، واألخذ بالدليل يميلون معه حيث يميل

وأجوائـه، » التقريـب«والذي ُيظّن يف إطالق ذلك األدعاء أنه صدريف إطـار 
املسـّامة » دارالتقريـب«بني املذاهب االسالمية، حيـث نرشـذلك يف مقـال جملـة 

رن الرابـع عرشـ، يف مدينـة القـاهرة يف األربعينات مـن القـ» رسالة االسالم«بـ
 .املرصية، كام جاء يف ذيل ذلك املقال نفسه

 
  :ةية واالماميدين الزية بيثيالمصادر الحد

إن شيعة أهل البيـت علـيهم السـالم بجميـع الفـرق املنتسـبة الـيهم كّلهـم 
التي حصلت بالطرق املوثوقة عنـدهم،  ,يفتخرون بالتزّود من نمري علوم أئّمتهم

رواية الثقات من رواهتم، الذين بذلوا اجلهود يف حتّملها وحفظها ونقلهـا،  وعلی
 .و حتميلها وبّثها

ولإلمامّية االثني عرشّية شطٌر وافٌر من ذلك، كام يدّل عليه ضـخامة الـرتاث 
ممّن لقوا األئّمة االثني عرش  ,احلديثّي عندهم، وكثرة عدد الرواة واملحّدثني منهم

منهم مبارشًة، وكذلك العلامء الذين ورثوا علومهم وعاشـوا  ومن حتّملوا العلوم
بعدهم، واّلفوا كتب احلديث وجماميعه وأثروا املكتبة اإلسالمية برتاثهم احلديثّي 

 .خمفالضخم ال
وللزيدية أيضًا تراٌث حديثّي جليل من رواية أئّمتهم من أهل البيـت علـيهم 

ليه السالم، ومـا رواه سـائرهم، فـأّلفوه السالم بدءًا بام أّلفه اإلمام زيد الشهيد ع
ومجعوه و خّلدوه، برواية  املحدثني املعـروفني عنـدهم، كـام يشـهد بـه الـرتاث 

 .الزيدّي املطبوع واملحفوظ
وهم يشرتكون مع اإلمامّية يف رواية الكثري من أحاديث األئّمـة، حيـث كـان 

مـن  ,ن منهم خاصةالرواة من الزيدّية يف عرص زيد الشهيد ومن بعده، والكوفيو
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تالمذة األئّمة الباقر والصادق والكاظم والرضا عليهم السـالم، يـروون عـنهم 
العلوم املسندة واملرفوعة، ويف رواياهتم كثٌري من احلديث املؤتلف مع الـذي رواُه 

 .اإلمامية عنهم عليهم السالم أيضاً ً
 .ملذهبنيو هذا أمٌر معلوٌم بني أهل العلم باحلديث ورجاله عند علامء ا

وحتـّدثت معـه حـول  األرشفوقد التقيُت بأحد علامء الزيديـة، يف النجـف 
احلديث عند اإلمامية وضخامة املؤّلفات اجلامعة له، فاظهر عدم االّطالع عليـه، 

املعتمـد » وسائل الشيعة إىل حتصـيل مسـائل الرشـيعة«فأحرضُت له، موسوعة 
، وبعد مراجعتي وجدُته ُمستبرشًا عندنا يف األحاديث الفقهية واألحكام الرشعّية

إّن ما يف هذا الكتاب من األحاديث أكثره ممّا هو بطرق «: جّدًا، وقال يل برصاحة
 .»و فيه الكثري ممّا يوافق مذهبنا الفقهّي «: وأضاف» رواتنا من الزيدية

أّن أكثر رواتنـا «من » بحرالعلوم«و قد ذّكرين كالمه بام ذكره اإلمام الشهري بـ
 .»ل الكوفة هم من الزيديةمن أه

فالزيدية يعتمدون كاإلمامية، علی احلديث املروّي بطرق أهل البيت علـيهم 
و مثلهم الشيعة اإلسامعيلية، كام هو املوجود يف كتبهم ومصادر احلديث  ,السالم
 .عندهم

 
  :هية المراجعة اليدي و أهميالتراث الز

حسسُت هبا شخصّيًا، علی أثـر انطالقًا عن حاّجة ماّسة أ مهمُت بالرتاثلقد 
يف العبارات، ممـا ما وجدُته يف املؤّلفات واملنقوالت من اختالف النسخ واملغايرة 

ــان ــؤّدي إىل مع ــائج خ یي ــًا، و نت ــة، ومتناقضــة أحيان ــم متفاوت ــرية يف الفه ط
 .يل يف احلكم والفتاویاواالستدالل، وبالت
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الرجـوع إىل النسـخ : ة هـوواكتشفُت أّن امللجأ الوحيد املنقذ يف هـذه األزمـ
املضبوطة، والُرتاث املوثوق، بطـرق الروايـة املعتمـدة للوصـول إىل النصـوص 

 . الصحيحة
كان هذا هو السبب األساس، لتوّجهي إىل الرتاث وحتقيقـه، حسـب احلاجـة 

 . إىل البحث وعند مواضع النزاع واإلشكال
ان آخرهـا وقد قمُت يف هذا املجال بأعامل وجهـود وبحـوث ومقـاالت، كـ

، علـی مجاعـة مـن طـالب احلـوزة األرشفها يف النجف تياملحارضات التي ألق
علم حتقيق النصوص نظريـة علميـة، «وقد طبع بعنوان) هـ١٤٣٣(ة نالعلمية س

 . أرجو أن تبلغ ما إليه صبوُت، وفيه عملُت، وهوالقبول من اهللا» وتطبيق عميلّ 
ملّـا وقفـُت عليـه، ملـا يـيل مـن  أّما الرتاث الزيدّي بالذات، فقـد انبهـرُت بـه

 :األسباب
معلومات جديـدة سـواء يف نصـوص  یوجدُت يف الرتاث الزيد: فمن جهة

األحاديــث، أم األقــوال واآلراء، أم البحــوث والتحقيقــات، أم االســتدالالت 
والنقوض، أم األساليب والبيانات مما يوافق ما لدينا يف خمتلف جماالت العلـوم، 

 .الفقه باألخّص وفی جمال العقائد و
وجدُت يف الرتاث الزيـدّي، كثـريًا مـن املصـادر املقّدسـة : ومن جهة أخری

عندنا، هي نفسها املقّدسة عندهم، وهي مما تعتـّز بـه الشـيعة كاّفـًة مـن الكتـب 
ــالطرق الصــحيحة عنــد اجلميــع، مثــل ــة ب مــن كــالم ) هنــج البالغــة: (املروّي

مـن كـالم اإلمـام عـيل بـن ) اديةالصـحيفة السـج(و ,أمرياملؤمنني عليه السالم
صـحيفة اإلمـام الرضـا عـيل بـن (و ,احلسني السّجاد زين العابدين عليه السالم

 .الشهرية) موسى عليه السالم
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فهذا يدّل علی االشرتاك يف هذه املقّدسات، فالُبّد أن يكون االشرتاك يف أكثر 
ّي، حتتوي علی من ذلك يف سائر املصادر واملعارف، ختتزن به كتب الرتاث الزيد

 .ما يدعم الفكر الشيعّي و يؤّصله ويوّثقه
والزيدّي ـ هيتّمـون بـالرتاث  ولقد كان السلُف من أعالم املذهبني ـ اإلمامّي 

املتبادل، و يتبادلونه بالروايـة والنقـل، ويعتـّزون بـام جيدونـه يف تـراث أحـدمها 
حـدة األهـداف واآلخر، من فوائد علمية وعوائد فّكرية مشـرتكة املقاصـد ومتّ 

 . »التعاون علی الِربّ والتقوی«واملآرب، ممّا يصدق عليه 
فنجد يف الرتاث الزيدّي من مؤّلفات أعالم اإلمامية املشـهورة، مثـل بعـض 

و  ,س ـ كالطرائف ـ منشورًا عنـدهم يتداولونـه ويروونـهوكتب السّيد ابن طاوُ 
يف أحاديث املهـدّي كشف املخفّي «دة، وكتاب كذلك كتب ابن البطريق، كالُعم

 .»عليه السالم
» احلدائق الوردّيـة«: ونجد يف تراث اإلمامية من مؤّلفات أعالم الزيدّية، مثل

-للحـاكم ايب » تنبيـه الغـافلني«و,البـن أيب الرجـال» مطلع البدور«و  ,للمحيلّ 
للرشـيف » فضل زيارة احلسني عليـه السـالم«و» فضل الكوفة«و ,سعداجلشمي
 .وي، و كثري من تراث الزيدية يف اجليل والديلم، وغريهاأيب عبداهللا العل

وقد كان مثل هذا التواصل والتبادل حيصـل بـني اهـل املـذهبني مـن خـالل 
 ,الُعلامء من الطرفني، الذين كانوا يأتون من اليمن و يزورون بالد العراق وإيران

ية الكوفة أو من خالل من سافر إىل اليمن و هاجر إىل مراكز العلم هناك من زيد
أوعلامء اجليل والديلم، أوبعض اإلمامّية، فحملوا من تراثهم إىل العراق وإيران، 

 .أويف لقاء بعضهم البعض يف مواسم احلّج 
وقد كان يل سعٌي ـ خاٌص ـ يف هذا املجال، حيُث حصل بعد سـقوط امللكيـة 

إىل زيـارة يف اليمن انفتاٌح للشعب اليمنّي علی العـامل، فاجتـه كثـٌري مـن الزيديـة 
العتبات املقّدسة يف العـراق وإيـران، وفـيهم مـن العلـامء األفاضـل الكثـريون، 
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فلقيُت بعضهم يف العتبات املقّدسة، واّتصلت هبم، وتعّرفت عليهم عـن كثـب، 
فوقفت مـنهم  ١وزرهتم يف حماّل إقامتهم، ودعوهتم إىل مأواي يف املدرسة العلمّية

، واّطـ العٍ ٍ واسـٍع، وعلـٍم َجـّم، واستبرشـوا بـام رأوا علی ُخُلٍق ساٍم، وأدٍب ثـرٍّ
وسمعوا مني حول حياة الطلبة يف النجف، وأمور الدراسة والعلـوم واملعـارف، 

وبواسـطتهم  ,فكان كّل ذلك سببًا الرتبـاطي الوثيـق بأؤلئـك العلـامء األعـالم
 ٢.باملجتهدين الكبار يف اليمن، مما يطول رشحه وذكر تفاصيله

املتتابعـة التـي وّفقنـي اهللا هلـا أّدت إىل ارتبـاطي بـالرتاث  إّن هذه اللقـاءات
فتعّرفـُت  ,والوقوف عليها عـن كثـٍب   ك األعالم الكبار،ئلوالزيدي من خالل أ

علی ما فيها من نفائس الفوائد والبحوث القّيمة، فرصُت مطلعًا علی ما مل يبلـغ 
اتنا من جهة، وباألسانيد علامء عرصنا، مما يدَعُم ما عندنا وُيعّزز مواقفنا ومعلوم

ال عـن » تـراٍث «املّتصلة واملبارشة من جهة أخری، فأصبحُت قد أمحل ذلك عن 
 .»كاللة«

كام كان ذلك سببًا لتعريف أولئك العلامء الفضالء علی ما عندنا مـن العلـوم 
واملناهج واملؤلفات العظيمة يف خمتلف العلوم والفنون، مما زادهم َعَجبـًا وشـوقًا 

 .إليها ومعرفة هبا، واقتناًء هلا، واالستفادة منها وتطلعاً 
وهبذا كّله حصل االرتباط الوثيق بيننا، واالنشداد إىل تراثنا والشوق إىل لقـاء 

 .والوقوف علی ما عندنا من فكر وفقه ومناهج. العلامء والفضالء منّا
                                                                                       

وهی مدرسة الصدر األعظم الُكربی، حيث سـكنتها منـذ هجـريت إلـی النجـف األرشف سـنة  ـ١
و هي مدرسة مباركة، كانت عامرة بأعالم كبار من ) هـ١٤٠٠(وحتی هجريت منها سنة ) هـ١٣٨٤(

 .علامء النجف األرشف
 ).سرييت الكبرية(عبت احلديث عن ذلك يف إستووقد  ـ٢
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ظـيم كان كّل هذا قبل انتصار الثورة اإلسالمية يف إيران، علی يـد اإلمـام الع
 .اخلمينی سالم اهللا عليه

وأما بعد االنتصار، فقد كان الشعب اليمنی عاّمة، والزيدی مـنهم خاصـة يف 
مجيع الشعوب اإلسالمية املستضعفة، بل  كطليعة املبتهجني بذلک، كام كان كذل

عموم املستضعفني يف العامل أمجـع، بـالرغم مـن ضـغوط احلكومـات يف الـدول 
السالمية العربية وغريها، فضـًال عـن الـدول الكـافرة العميلة، حتی يف البالد ا

 .واالستكبارية بالذات، رشقًا وغرباً 
وكان اندفاع الزيدية يف اليمن بالتفاعـل مـع الثـورة يف إيـران إىل حـّد بليـغ، 
باالنشــداد إىل قادهتــا واالنتهــاج بمنهجهــا واملباركــة النتصــاراهتا، واالبتهــاج 

تامء إىل ايـران، نم الظلمة هلم باالستمداد منها واالبازدهارها، إىل حّد اهتام احلكا
وال يزالون يستخدمون هذا االّهتام ضّد الشعب اليمنی البطل، حيث قـد عـرف 

يف سـخوهذا اّهتام . عليه النظام اليمنی الفاسدكاف احلّق ورفض الباطل الذی 
كـّل املسـلمني إذ أّن االبتهاج بالثورة االيرانية، مل خيتص باليمن وال بالزيدية، بل 

يف العامل، ومن كل املذاهب واالديان، كان هلم موقف التأييد بل االسـتلهام مـن 
الصـحوة (إيران يف رفـض االسـتعامر وأذنابـه حتـی انتهـی األمـر بـالعرب إىل 

 .نسأل اهللا هلا االزدهار واالستمرار والنجاح) الكربی
مـام املجاهـد الكبـار كـان لقـائی باإل وفی آخر جوالتی مع أعـالم الزيديـة 

اهللا، حيُث وقفـُت يف  العالمة الفقيه املحقق السّيد بدرالدين احلوثی احلسنی رمحه
شخصه علی عَلم من أعالم العلم والدين، َمـْن ازداَن بـالورع والُتقـی وتـرّدی 
باخللق املحّمدّی العظيم، و تـدّرع بالشـجاعة العلوّيـة، والعـزم القـوی لنرصـة 

مقرونا بنظر ثاقب ومعرفـة  كالتواضع الرائق وكّل ذلالدين، مع الزهد الفائق و
 .جانب بالفنون يف كّل 
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فتوثقت العالقة بيننا لطول املّدة إىل حّد األخّوة الصادقة، و تعمّقت معرفتـی 
من خالله باملذهب الزيدی ومعارفه، أصوالً وفروعًا، واّطلعت من خالله علـی 

 .قدر أكرب من تراث الزيدية
ضة ثقافية قام هبا الشـباب الزيـدی مـن فضـالء الطلبـه أن هنذلك ف إىل أض

واملثقفني منهم ببذل اجلهود يف سبيل إحياء تـراثهم الـدينی والعلمـی واألدبـّی، 
اجلهـود وحّيـا  كحمققًا مضبوطًا، ومرشوحًا، ممـا البـّد أّن تشـكر، فحّيـا اهللا تلـ

 .القائمني عليها
 
ـ    يإح لتـرابط والوحـدة   ع أواصـر ا ياء التُـراث المشـترک ودوره فـي توس

  والتواصل
إّن من أهْم أسباب التواصل بني الشعوب و وسائله األساسّية هـو التعـارف 

وجعلنـاكم : (بينهم، وهو يف الوقت ذاته أهم نتائجه وفوائـده، كـام قـال تعـالی
ويعرف هذا من ضّد التعارف، وهو التجاُهل، فإنـه ...). شعوبًا وقبائل لتعارفوا

 »اإلنساُن عدّو ما جهل« :الفرقة، والعداء، كام يقالموجب للقطيعة والنزاع و
ومن املؤسف جّدًا أّن انـزواء الزيديـة يف العصـور املتـأّخرة، وانحسـارها يف 

اجلزيـرة، بعيـدًا عـن مراكـز جنـويب مواقعها ومراكزها، وانحصارها يف أقصـی 
وعواصـم دوهلـا، أدی إىل عـدم ارتبـاطهم الوثيـق بـأقرب   احلضاره االسالمية

 یرشقـ شـاميلن يف الغالب يف وذاهب إليهم وهم اإلمامية االثناعرشية، املنترشامل
وجمـامع  وإيران واهلند والشام ولبنـان، والعـراق حيـث املراكـز العلميـة  اجلزيرة

وهذا مما أّدی إىل عدم معرفة أهل املذهبني أحدهم باآلخر، وعـدم . العلامء منهم
لقــاءات فرديــة وشخصــية  كُهنــااطــالع علامئهــم بــرتاث اآلخــر، وإْن كانــت 

مل يكف ملـا يلـزم وُيطلـب وجيـب مـن االرتبـاط العلمـی  كوخاّصة، اّال أن ذل
 .واملعرفة العميقة والواسعة
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وقــد ســّبب هــذا البعــد إىل التجاهــل املســتتبع إلســاءة الظنــون، والــتهّجم 
بالتخمني، باالعتامد علی مصادر خارجة عن الطرفني مما لفقه أعداء الشيعه مـن 
أصحاب األهواء ومؤلفی الفرق املفتعلة، ونسبة الباطل إىل من ينتمی إىل التشيع 

ما يوجد يف كال املذهبني من آثار  كسواء كانوا زيدية، أم إمامية، أم غريها، وكذل
املتّطرفني، واملتحاملني علی املذهب اآلخر، عن جهل وغفلة وسوء فهم و خطـًا 

 .خریأتارة، وعن عمد و عناد، 
هد كثري من هذا النوع ممـن اعتمـد علـی نصـوص أو كلـامت أسـاء وقد شو

ف ذفهمها، أومل حيقق حوهلـا، فـأطلق التصـّوروالفهم، واحلكـم واالهتـام والقـ
 .بالباطل، أو الكذب واالفرتاء، نعوذ باهللا

إىل من ال يعرف احلقيقة أو مل يْلمسها َبْعُد، أو أحسن الظّن  كوربام تّرسب ذل
سببًا للتنافر واالبتعاد عن احلقيقة، لكـٍل  كون تأّكد، وكان ذلبام قيل وُنقل من د

 .من أهل املذهبني عن اآلخر
الم املذهبني وعلامءهم الواعني لو التقوا وحتـدثوا وتعّرفـوا ومن املتيّقن أّن اع

كٌل علی اآلخر، وعلی ما عنده من معارف و آثار، وُتراث، ومراجعته، لتغـّريت 
وانقلب العداء إىل الوالء، وحصل التعارف الـذی  النظرات، وأبطلت الشبهات

ّدی إىل االنفتاح واالستزادة من املصادر والوفاق علـی ؤهواملطلوب عنداهللا، وامل
اآلراء والنظريات، واالطالع علی ما يوّحد الصّف الشـيعی، ويرّصـه، يف أكثـر 

 .األصول، والفروع
إلمامية والزيدّية يدًا بيٍد، ا«وقد رشحنا جانبًا من هذه احلقائق يف مقال بعنوان 

 ١.»يف محاية تراث أهل البيت عليهم السالم
                                                                                       

 ).٣٢٠ـ  ٢٧٤(الصفحات ) ١٢(العدد ) علوم احلديث( يف جملة نرش ـ١
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كنهج البالغة العظيم، هو مـن أقـوی وسـائل  كنعم، إّن إحياء الرتاث املشرت
االّحتاد واالتفاق بني املذهبني اإلمامی والزيـدی، بـال ريـب اللتـزام املـذهبني ـ 

ضنية للحفـاظ  باإلمجاع ـ بصحة صدوره، و حقّية موارده، وهلذا بذلوا اجلهود املُ
ودراسة ورشحـًا ودرسـًا وتعظـيًام علـی مـدی  عليه، حفظًا علی اخلاطر، وكتابة

 .القرون
الكتاب العظيم الـذی هـو  كذل» الصحيفة السجادية«هو كتاب  كومثل ذل

» من إمالء اإلمام السّجاد، علی بن احلسني بن علی بن أبی طالب عليـه السـالم
حممد الباقر عليه السالم ، و اإلمام زيد الشهيد عليه السـالم و  علی ولديه اإلمام

 .بمشهٍد من اإلمام جعفر بن حممد الصادق عليه السالم
عنايه فائقة هبذه الصحيفة، ولذا نجد ذكرها يف االسـانيد،   والزيدية ولإلمامية

 .توّفر منها نسخ ثمينة، مما يدّل مدی اهتاممهم هباتوحماور االجازات، كام 
املرويـة لـدی الفـريقني نقـًال متـواترا » صحيفة الرضا عليه السالم« كوكذل

رشـحها والتعليـق عليهـا أعـالم بوبطرق أعـالم العلـامء يف املـذهبني، كـام قـام 
 .فضالء شكر اهللا مساعيهم وأجزل أجرهمال

وأوثقهـا  ,وأری ـ بعد هذا ـ أن من أعمق الوسـائل تـأثريًا، وأعبـدها طريقـاً 
احلــديث «هــو َرْصــد : اهــا أداًء، وأدخلهــا يف النفــوس والعقــولعلمّيــًا، وأوف

، أو ليـه بـني املحـّدثني لفظـًا أومعنـیاملشرتك بني املسلمني، واملّتفق ع» الرشيف
الذي هو ُحّجٌة عند مجيع املسلمني، ومثـل » ّمةإمجاع اال«: يهام، فإّن ذلك يعنيكل

كّل أبواب العلم من األصول، هذا كثٌري جّدًا يف الرتاث اإلسالمي، وهو وارٌد يف 
واملواعظ والسرية، وهو ملزٌم لكّل مـن يمـّت إىل هـذا الـدين بِصـلة،  ,والفروع

 وهبذا تّتحد املواقف، وتتكاثف املحاوالت وجتتمـع اآلراء واألفكـار علـی أمـر
 ).إن هذه أمتکم أمةٌ واحدةٌ:(واحد، وتتحّقق النبوءة القرآنية القائلة



 ٢٥٧     مقارنة بالمذهب االمامي االثني عشري   المذهب الزيدي في ماضيه وحاضره 

 

لصلبة تتحّطُم حماوالت املخالفني املعارضني واملنحرفني وعلی هذه القاعدة ا
حقـائق علـی أسـاس مـن األراء الباطلـة واالطروحـات الفاشـلة، لاملُِحّرفني ل

واآلمال اخلبيثة الباعثة علی التفّرق والتناُزع والتناُفر والتقاُطع، لئال جيدوا منفذًا 
كة املجمـع عليهـا بـني يتسّللون منه، بعد أن يواجهوا يف هذه األحاديـث املشـرت

املسلمني سّدًا منيعـًا مـن املعـارف العقائديـة، والرشـيعة اإلسـالمّية، واآلداب 
االجتامعية، وجيدوا من األّمة صّفاً ً مرصوصًا وجيشًا عقائديًا موّحدًا علی أصول 
قويمة وفروع حمكمة، تتبخّر جتاههـا جهـوُد دعـاة التفرقـة والنـزاع والتخاصـم 

رصية اجلاهلية والفتنة املهلكـة للحـرث ية والطائفية املقيتة والُعنعّددواحلزبّية الت
 .والنسل

وما يوجد من الفوارق اجلزئية يف الفروع مما ختتلف فيـه األذواق و وجهـات 
النظر املبتنية علی االجتهادات الظنّية، إنام هـي أمـوٌر خاّصـٌة وصـغرية ال متـّس 

فق عليهـا، وال أثـر هلـا علـی املجتمـع احلياة االجتامعية العاّمة، وال األصول املتّ 
 .ككلٍّ 

وإذا كان هذا أثر األحاديث املشرتكة بني املذاهب اإلسالمية مجعـاء، فكيـف 
وحدها، مثل اإلمامية والزيدية، مع أهنـا تشـرتك يف  يكون أثرها بني فرق الشيعة 

 ,السالم أكثر األصول وأوسع الفروع، العتامدها علی مصدر أهل البيت عليهم 
لك املصدر الثّر والغني الوارد مـن أصـفي العيـون، وأقـرب الطـرق، وأوثـق ذ

األسانيد، إىل الصادع باإلسالم وهو الرسول األعظم البشـري النـذير، صـلی اهللا 
عليه وآله، فهم أولی بأن يفوزوا بسلوك هذا املنهج القويم، وااللتزام هبذا احلبل 

 .الوثيق
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  ة ياالسالم ة و الصحوةيديل المعاصر من الزيالج
وبعد الوعي العام الذي امتاز به إنسان اليوم، علی أثـر  ـإن إنسان العامل اليوم 

قد توّجه إىل اإلسالم كـدين،  ـانتشار وسائل االتصال الوسيع والرسيع واملتنّوع 
 :وإىل التشّيع كمبدأ ومذهب، ألسباب ومستجدات كثرية، أمهها

 ,مع ضخامة ما لدهيم مـن إمكانـات ماديـة :أّوالً ـ كثرة املسلمني عددًا وكّامً 
وما هلم من إمكانات ) النفط ومشتقاته(حيث تقوم علی بحرمن الذهب األسود 

وما هم عليه  ,عملية من الشباب اجلامعي ذوي العقول النّرية، املتمّيزة يف العلوم
من القوی الروحّية املستلهمة من اإلسالم العظيم الداعي واحلافز علی التحـّرر 

رفض العبودية ورفض االنصياع للسيطرة األجنبّية والرغبة لاللتـزام بالعدالـة و
 .االجتامعية واإلصالح العام

ــّث يف نفــوس  ــران، ممــا ب ــورة اإلســالمية الظــافرة يف إي ــًا ـ انتصــار الث ثاني
املستضعفني يف العامل واملسلمني خاّصة الُقّوة وأمل االنتصار واالعتـزاز بالـدين 

املقاومة والشهادة يف سبيل اهللا لـدحر املعتـدين وباخلصـوص وأحيي فيهم روح 
 . الصهاينة املجرمني والنصاری املتحّكمني بالبالد والعباد

فهذه الصحوة اإلسالمّية تتنامی مع انتصار اجلمهورية االسالمية يف جمـاالت 
احلرية والعلم والتكنولوجيا والتقّدم علميـًا واقتصـاديًا وعسـكريًا بـالرغم مـن 

وبمساعدة عمالئهم الرشقني ودول العاملة   غوط املستمّرة من الدول الغربيةالض
 .يف الرشق األوسط واملّدعية لإلسالم كذبًا وزوراً 

الدارسـني يف بعـض ومن ورائهم العلامنّيـون املتسـّللون بـني املسـلمني مـن 
اجلامعات وباملنـاهج واألفكـار الغربّيـة الكـافرة حيـث يقومـون ببـّث اإلحلـاد 

فساد وتزييف تعـاليم اإلسـالم وحتريـف مصـادره، وإبعـاد العلـامء األفـذاذ وال
وتسقيطهم بل قتلهم وترشيدهم بمعونـة احلكومـات الظاملـة ومجاعـات وّعـاظ 
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السالطني كالوهابية والسلفية ومن واالهم من أهل الطمع واجلشع من السـفلة 
 .والرعاع واجلهلة

 َيُعون ما هـم عليـه مـن الـُذّل كّل هذه األسباب، وغريها، مما جعل املسلمني
اإلسـالمية،  والضعف والتأّخر واحلرمان، فهّبوا ساخطني مستلهمني من الثـورة

يف وجه الُعمالء يف بلداهنم، كام هـو املشـاهد يف البلـدان العربيـة مـن غرهبـا إىل 
 .رشقها

وفيه ماليني  ـومل يستثن الشعب اليمني البطل من هذا، بل إّن الشعب اليمني 
 :يمتاُز بأمرين مهّمني ـينتمي إىل املذهب الزيدّي  ممن

يقـوم  ــ منذ نشأته  األولـی  ,وعلی طول التاريخ ــ إّن املذهب الزيدّي  :األّول
 ,علی اجلهاد ورفض الظلم والعدوان، واخلروج علی الظلم والظلمة من احلّكام

 .رومثل هذا املذهب هو ملهم الثورات وال حيتاج إىل من يعّلمه هذا األم
إذا مضت فرتٌة ـ منذ حركة اجلمهورية يف الـيمن إىل اليـوم ـ مل يـتمكن  :الثاين

أبناء اليمن من احلركة، لشّدة ما القاه من الظلم واألذی مـن العسـكر املـتحّكم 
باسم اجلمهورية، وبعد سقوط احلكم امللكي، وما استلزمته سيطرة اجلمهـوريني 

القضاء عليه بقتل الُعلـامء الكبـار  من هجوم رشس علی املذهب الزيدّي إىل حدّ 
واملوظفني املعتمدين من القضـاة واملـدراء، وعـزل املدرسـني واملعلمـني وأئمـة 
اجلامعة عن وظائفهم، وتشتيت طالب العلوم الدينّية ومطاردهتم، فقد بلغني أّن 
عددًا يبلغ اآلالف منهم قد اغتيلوا يف غوغاء الثورة اجلمهورية، فـأدی ذلـك إىل 

املذهب ورجاله وانطوائهم و تقّوض املعاهد واملدارس واِهلَجر العلميـة، ضعف 
و بدعم . خوفًا من سطوة الُثوار العسكريني، بريادة حاكم مرصوجنوده املحتلّني 

السعودية ومرتزقته من الوهابية احلاقدين علی املسلمني كافـة،  من حكام الدولة 
 .وعلی الشيعة ومنهم الزيدية، خاّصة
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ستعادة قواهم ومجـع إامء الزيدّية الكرام متّكنوا مع مرور الزمن، من ولكن ُعل
شمل الشعب الزيدّي وحتصني الطلبة والشباب منهم باخلصوص، ومع االنفتاح 
 ,العلمي والتكنولوجی، وانتشار وسائل اإلعالم، ووعي الشعب اليمنـي عاّمـة

والنشـاط واحلركـة،  والزيدي خاّصة، رجع العاملون إىل ما كانوا عليه من اهلّمة 
الستعادة ما كان للمذهب الزيدي من املوقع الالئق به، والتعريف به واإلعـالن 
عن عمقه الفكري، فقام الشباب الناهض بالعمل يف هـذا السـبيل بجـّد وثبـات 

 .وعزم
اإلسالمي بقيـادة اإلمـام اهلـامم اخلمينـي العظـيم، ازداد   ومع انتصار الثورة

والفسقة  زمًا وتصميًام علی اخلالص من احلّكام الظلمة الشعب اليمني املجاهد ع
بيني، فقـام املجاهـدون بالنهضـة يوالنصـاری الصـل ُعمالء الصهاينة احلاقـدين 

بزعامة زعيمهم اإلمام بدر الدين احلوثي رمحه اهللا، وقيادة ولده املجاهد الشـهيد 
الرسـول السّيد حسني احلوثي وأنصاره األبطال، علی سـرية أجـدادهم مـن آل 

وشيعتهم األبرار مستلهمني من هنضة اإلمام اخلميني، الـذي بـّث روح اجلهـاد 
 . والنضال من جديد يف نفوس املسلمني ومجيع املستضعفني يف األرض

فهـم معروفـون  وليس جهاد الظاملني ورفضهم باألمر اجلديد علی الزيديـة،
الطواغيت علـی مـدی باملواجهات الدامية واملّرشفة ضّد  ءٌ بذلك، وتارخيهم ميل

 . القرون منذ نشأهتم وحتی اليوم
) صـعدة(وقد أثبت املجاهدون احلوثيون صمودهم ضّد اجليش احلكومّي يف 

والـدعم العسـكري األمريكـي  ,املدعوم بـاجليش السـعودي الغاشـم املعتـدي
وجدارهتم احلربّية، وانتصـارهم علـی   أثبتوا قّوهتم الروحية: للحكومة الفاسدة

 . سلحة الفّتاكة، بعون اهللاأعتی األ
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وهم اليوم يواجهون احلمالت التي تشنّها قوی الّرشـ والكفـر والنفـاق مـن 
وقوات اجليش السعودّي الوحيش، وعمالئهم  اجليش اليمنّي والعلامنّية امللحدة، 

 .املرترقة من الوهابية والقاعدة عبيد  االمريكان وانصار اليهود
الـوطن وثرواتـه يعجـزون عـن مواجهـة  و حيث أّن أعداء الشعب وبـائعي

احلوثيني عسكرياً ً، فهم يتوسلون باألساليب الفاشلة، والـدعايات الرخيصـة، و 
يتهمون احلركة الزيدّية العظيمة باالتتامء إىل اخلارج، ليشّوهوا ُسـمعتهم، بـزعم 
حّكام اليمن الغافلني عن أّن هذا االّهتام باطٌل مـن جهـة عـدم حاجـة الشـعب 

تامء إىل أّية جهة للنهضة والثورة ورفض احلكومة الفاسدة، مع مـا نىل االاليمني إ
يراُه من ظلم و جور للحكام وأزالم النظام يف احلكومـة العميلـة للغـرب، ومـا 
يقوم به من قتل الناس و هنـب ثـروات الـوطن، والعاملـة املكشـوفة للطـامعني 

هـذه احلكومـة  فهذا يكفـي لـوعي الشـعب وحتّركـه ضـدّ ! املحتلني السعوديني
 .الظاملة

ومع أّن الزيدية هي املذهب املبتني علی اجلهاد ضد الظاملني، وهو مصدر هذا 
 .األمر، والقائم به مدی التاريخ كام يعرفه كّل واع وعاقل

ومع أّن ثورة اإلمام اخلميني أصبحت قدوًة لكّل أحرار العـامل مـن املسـلمني 
فالعجيـُب ان . وعـّزة دًا، بل هـو فخـرٌ ء هلا ما يشني أحوغريهم، وليس يف الوال

مـا  الكافر، ومـواالة املنـافقني، مـعغريب حكومة اليمن ال تستحي من عاملتها لل
كات وتعديات علـی شـعب الـيمن، ويف وضـح يقومون به من مؤامرات وانتها

اإلسـالمية يف   فهي تريد أن جتعل من االستلهام من الثورة. وبكّل وقاحة النهار، 
 !ماً ايران، اهتا

مع أّن موافقة الزيدية لالثني عرشية يف الوجهة السياسية، اّنام هو مستلهم من 
تعاليم الرسول وآله األئمة عليهم السـالم يف رفـض الباطـل، ومقاومـة الظلـم 

هـو واجـب والظاملني، والقيام باملعروف ورفض املنكر، وهذا الخيتّص هبم، بل 
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ن القـرآن الكـريم والسـنة الرشـيفة، قامت األدّلة مـ كاملسلمني مجيعًا وعلی ذل
 . وإمجاع العلامء وعمل املجاهدين، طول التاريخ

لقد رسم هذا الطريق وخططه رسُول اهللا صلی اهللا عليه وآله و طّبقه يف حياته 
 .وسريته، وكذلك األئّمة من اهل البيت عليهم السالم وأعلنوه

اقتـداءًا هبـم واتباعـًا  يقومـون بتطبيقـه ـوها هم ـ اليوم ـ شيعتهم و حمّبوهم 
اي، ويف اليمن بقيادة الشـاّب  لنهجهم، يف إيران اإلسالمية، بقيادة اإلمام اخلامنه

البطل عبد امللك احلوثي وريث املجـد والعلـم واجلهـاد مـن اإلمـام بدرالـدين 
 .احلوثي، وخلف أخيه املجاهد البطل املغوار السّيد حسني الشهيد

ـ قـد رجعـوا إىل الطريـق الـذي عّبـدُه هلـم  إن الزيدية ـ وبعد سنني عجـاف
َسَلُفهم الطاهر، كام أحياه اإلثنا عرشية، وأضاءوا الطريـق لكـّل سـالك مسـلك 

 .وطالب احلياة احلّرة الكريمة ,الِعزّ 
والكّل يفتخر باالهتداء هبـدي اإلسـالم، واّتبـاع أئّمـة أهـل البيـت النبـوي 

ّل شــموخ، ســواًء يف إيــران، الطــاهر علــيهم الســالم يف اجلهــاد والنضــال، بكــ
أواحلجاز، والبحرين، والعـراق، أويف الـيمن وحرضـموت، أوسـوريا ومرصـ، 

 .بل يف مجيع أنحاء املعمورة ,أولبنان
ونريـد أن : (مستمّدين من اهللا النرص، ومؤّملني إنجاز ما وعـد بقولـه تعـالی

 )نمّن علی الذين استضعفوا يف األرض ونجعلهم أئّمة ونجعلهم الوارثني
منتظرين للدولة الكريمة التي يعـز اهللا هبـا االسـالم وأهلـه، وخيـذل الكفـر 
والنفاق وأهله، يف قيادة اإلمام املوعود، الذي بّرشـ بـه الرسـول صـىل اهللا عليـه 

ليمال األرض قسطاً ً وعدالً ً، بعد مـا ملئـت ظلـامً ً (املنتظر » املهدي«وآله، اإلمام 
 .»وجوراً 

 .وصّلی اهللا علی حمّمد وآله الطيبني الطاهرين واحلمد هللا أّوالً وآخرًا،
 



 ٢٦٣     مقارنة بالمذهب االمامي االثني عشري   المذهب الزيدي في ماضيه وحاضره 

 

  :المصادر 
محيد الدين، نرش مؤسسـة اإلمـام زيـد  الزيدية، تأليف السيد عبداهللا بن حممد بن إسامعيل،. ١

 .هـ  ١٤٢٠بن عّيل الثقافية، الطبعة األولی، األردن، سنة 
ستاذ إبراهيم الوزير، الطبعة حممد احلكيم، حاور فيه اال: قراءات يف الفكر الزيدي، تأليف. ٢

 .ُيقرأ مع مالحظات بسيطة. هـ  ١٤١٣األولی ـ دار املنهل ـ بريوت سنة 
) رسالة اإلسالم(الزيدية باليمن، تأليف حممد بن إسامعيل العمراين، مقال مستّل من جملة . ٣

، طبعـة ، نرشـته دار الـرتاث)دارالتقريب بني املذاهب اإلسالمية، يف القـاهرة(التي صدرهتا 
 !ُيقرأ بحذر. هـ  ١٤١١أولی، صنعاء، اليمن، سنة 

االمامية والزيدية يدًا بيٍد، مقال بقلم السّيد حممـد رضـا احلسـيني اجلـاليل، نرشـ يف جملـة . ٤
 ٣٢٠ـ  ٢٧٤ص ) ١٢(يف للعـدد ) كلية داراحلـديث يف طهـران(الصادرة من ) علوم احلديث(

 .هـ ١٤٢٣سنة 
واملحّدثني، تأليف السيد عبداهللا بن محود بـن درهـم، العـّزي،  علوم احلديث عند الزيدية. ٥

 .هـ ١٤٢١قافية، صنعاء، اليمن سنة طبع مؤسسة اإلمام زيد بن علی عليه السالم الث
السيد عيل موسـوي نجـاد، منشـورات معهـد دراسـات املـذاهب : تراث الزيدية، تأليف. ٦

 .املطبوع حيتوي علی الرتاث الزيدي. واألديان اإلسالمية ـ قم
السّيد عبد السـالم عبـاس الوجيـه، : مصادر الرتاث يف املكتبات اخلاصة يف اليمن، تأليف. ٧

حيتوي . هـ  ١٤٢٢مؤسسة اإلمام زيد بن عيل الثقافية صنعاء ـ اليمن، طبعة اولی، سنة : نرش
 .علی فهرس الرتاث الزيدي املخطوط، يف جمّلدين

د احلسـيني، منشـورات مكتبـة أيـة السـيد املرعيشـ مؤّلفات الزيدية، تأليف السـيد أمحـ. ٨
 يف ثالث جملدات. هـ  ١٤١٣النجفي، قم املقدسة سنة 

 ,، فهرست أعـالم خمطوطـات ـ دار املخطوطـات يف صـنعاء)بالفارسية(يامين الطاووس . ٩
 نظمه حمبوب الزويری ,تأليف عبدالتواب أمحد عيل املرشقي، وحممد صالح حييی القايض

 . هـ ١٤٢١أية السيد املرعيش النجفي، قم املقدسة نرشته مكتبة 


