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نقطة انطالق

بعد الَبدء با�سم اهلل المباَرك والمباِرك...

اأعزاءنا حملة همِّ وم�سوؤولية الكلمة والتبليغ، اإذ ن�سع بين اأيديكم هذا الإ�سدار 

الرابع من �سل�سلة رو�سة المبلغين...

الثقافية  والأو�ساط  الأندية  تتناقله  فيما  ت�سكل  مو�سوعات  ة  ثمَّ اأن  اإلى  نلفت 

عناوين ح�سا�سة جدًا يفتر�ص اأن ل نغيب عنها معا�سر المبّلغين لنكون جارين على 

جادة الحكمة القائلة: »الع�رف بزم�نه ل تهجم عليه اللواب�س«.

خطابهم  علينا  لي�سهل  واأهله  الزمان  لغة  لمفردات  مالكين  كذلك  ولنكون 

و�سماعهم، ولتتحد لغة الخطاب في عمليات الإفهام والتفاهم.

ومن اأهم ما يروج من ب�ساعة في الميادين الثقافية والإعالم الثقافي بل حتى 

في الإعالم العام م�سائل اأمثال الحرية، وحقوق الإن�سان، والح�سارة، والتمدن... 

واإ�سافة اإلى مفردات واأمور اأخرى كثيرة ي�سيق عن بيانها هذا المخت�سر.

وكثيرًا ما يتم تقديم النماذج الغربية والمادية بل الإلحادية لهذه المفردات بعد 

اأذهان وعقول  اأي الأكاديمي وُتفر�ص على  الترويج والت�سويق الإعالمي والتعليمي 

اإلى  اأجيالنا لت�سبح معيارًا يحكم الفكر والمزاج وال�سلوك لهذه الأجيال وغيرها 

�سائر اأفراد الأمة.

المقدمة

-,+*
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ر له طاقات واأدوات اأفراد وو�سائل عمالقة  ومن اأ�سواأ اآثار هذا الترويج الم�سخَّ

الأدوات  هذه  اإبهار  اأمام  ُم�سَتَلِبيَن  الثقافي  الم�سهد  مت�سدري  من  كثيرًا  تجد  اأن 

ا�ستعمار  في  الم�ستعمرون  ينجح  اأن  اإلى  يف�سي  ما  وهذا  والو�سائط...  والو�سائل 

النفو�ص بعد اأن ف�سل ا�ستعمارهم للبالد بنه�سات ال�سعوب وثوارها... وهذا غر�ص 

ال�سراع  مفردات  من  واحٍد  على  ما  �سيئًا  يطل  الإ�سدار  وهذا  الناعمة  الحرب 

الثقافي واأدواته وهو الح�سارة والمدنية... على اأننا ل ندعي اأننا قد اأكملنا البحث 

فيه ووفيناه حقه...

ولكننا �سنبقى نولي هذا المو�سوع واأمثاله اهتمامنا بكل ما نقدر عليه من خالل 

ما هو قادم باإذن اهلل من اأعداد هذه ال�سل�سلة... �سل�سلة رو�سة المبلغين.

والختام �سالم

والحمد هلل رب العالمين
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الوحدة اإلسالمية
اليوم  تعتبر  الإ�سالمية  الوحدة  ق�سية  اإن 

في  والتبليغية  الإعالمية  الأولويات  اأهم  اإحدى 

العالم الإ�سالمي. فبعد انت�سار الثورة الإ�سالمية في 

الأميركية  والقرو�ص  النفطية  ال��دولرات  ن�سطت  اإي��ران 

العالم  وح���دة  على  للق�ساء  ب�����س��ّدة،  الأم��ي��رك��ي��ة  وغ��ي��ر 

على   � ورئي�سي  خا�ص  ب�سكل   � يتم  التركيز  وكان  الإ�سالمي 

ق�سية ال�سّنة وال�سيعة.

وبما اأن �سعب اإيران هم من ال�سيعة، فاإن ال�ستكبار بذل كل ما في و�سعه للحيلولة 

دون تمكن الثورة � التي قام بها هذا ال�سعب � من مد الج�سور واإقامة الت�سالت مع 

بقية اأنحاء العالم الإ�سالمي وبلدانه الأخرى، واإرتاأوا اأن منع ح�سول ذلك يمكن 

اأن يتم عبر رفع حدة الخالف وت�سعيده بين ال�سيعة وال�سّنة، لذلك قاموا بتاأليف 

العديد من الكتب في هذا الم�سمار وطباعتها ونن�سرها على نطاق وا�سع...

المفكرون  األفها  التي  الكتب  من  كبير  عدد  الخا�سة  مكتبتي  في  لدي  ويوجد 

العالم  ف��ي  المنبّثون  ال��م��اأج��ورة،  الأق���الم  وذوو  ال��دي��ن  رج��ال  ب��زي  المتلب�سون 

الإ�سالمي، م�ستهدفين تحري�ص ال�سعوب �سد الجمهورية الإ�سالمية وايقاع العداوة 

بين  الخالف  نيران  تاأجيج  اأن ذلك ممكن عن طريق  فوجدوا  بينهما،  والبغ�ساء 

ال�سيعة وال�سّنة.
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اإنني حين اأقراأ بع�ص تلك الكتب اأتمتم مع نف�سي: رباه! كم يخ�سى اأعداء الإ�سالم 

والثورة على اأنف�سهم ومنا�سبهم من هذه الثورة ويتوج�سون منها خيفة؟!

وكم لهذه الثورة الإ�سالمية من العظمة والأهمية بحيث تجعلهم يت�سبثون بكل 

� وما  الذين كانوا  اأن  ويا عجبًا من  الأ�ساليب لإيذائها؟  اإلى كل  الو�سائل ويلجاأون 

الوعي  با�سم  يكتبون  الذين  وكذلك  به  ويت�سدقون  الدين  با�سم  يتحدثون   � يزالون 

والفكر ويتظاهرون بهما زيفًا، هوؤلء هم اأي�سًا ل يخجلون من اأنف�سهم وفي مقابل 

الح�سول على الأموال والدولرات من اأ�سيادهم يبذلون الجهود والم�ساعي الحثيثة 

من اأجل تجريح الج�سد الإ�سالمي، فالوحدة اإذن اإحدى اأولويات العالم والتبليغ 

.
(((

اليوم

الدعوة إلى حكم اهلل سبحانه وتعالى
التبليغ والإعالم في داخل المجتمعات الإ�سالمية  اأولويات  اآخر يعتبر من  اأمر 

 � ال�سخ�سية  الأحوال  يقت�سر على  الإ�سالم ل  اإن  الإ�سالم،  اإلى حكم  الدعوة  وهو 

بل وحتى هذا المجال اأي�سًا لم يبق بيد الإ�سالم واإنما تالعب فيه حّكام كثير في 

واإحياء  للعبادة  لي�ص  والإ�سالم   � الإ�سالم  متناول  عن  واأبعدوه  الإ�سالمية  البلدان 

اإدارة  �سبيل  في  الإ�سالم  جاء  واإنما  وح�سب،  والبيوت  الم�سجد  زوايا  في  القلوب 

لل�سعوب  الأمر  اي�ساح هذا  ينبغي  للحياة  نظام  الإ�سالم  الإن�سانية.  الحياة  �سوؤون 

.
(((

كلها

فالمطلوب وجوب العمل على تر�سيخ العتقاد بحاكمية الإ�سالم، وهو اأمر وا�سح 

داأب عليه م�سلمو العالم على امتداد قرون عديدة، وحتى كبار العلماء في بلدنا من 

.Rاأجل تحكيم دين اهلل في الحياة، امتدادًا لنهج الأنبياء

))) محا�سرات القائد � الفكر الأ�سيل � منظمة العالم الإ�سالمي 0)4)ه�.

))) محا�سرات القائد � الفكر الأ�سيل � منظمة العالم الإ�سالمي 0)4)ه�.
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اأن حاكمية الإ�سالم  النا�ص  وهذا ما يجب عليكم تر�سيخه في الأذه��ان؛ ليعي 

القادرة على  الحاكمية  الإن�ساني، وهي  المجتمع  والعلم على  العدل  تعني حاكمية 

بناء اأج�سام النا�ص وقلوبهم وعواطفهم واأخالقهم، وحياتهم المادية والمعنوية في 

الدنيا والآخرة هذا هو معنى حاكمية الإ�سالم.

{ڇ ڍ ڍ  ڌ  ال��ذي:  الطاغوت  حكم  عن  البديل  هي  الدين  فحاكمية 

 لأن حكم الطاغوت معناه حكم 
(((

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژژ  }
اأي�سًا  الدنيا  خراب  نعم  الدنيا،  وخ��راب  الدين  معالم  وطم�ص  الف�ساد  ا�ست�سراء 

كالذي �ساهدناه عن كثب في بلدنا، ولم�سه من عا�ص في تلك الحقبة الزمنية.

الأ�سا�سية،  متطلباتهم  وتلبية  النا�ص  وخال�ص  �سعادة  معناها  اهلل  فحاكمية 

وتوفير كل ما ت�ستلزمه حياتهم المعنوية والمادية والفردية والإجتماعية في الدنيا 

اأن  من  الرغم  وعلى  لل�سباب  وخا�سة  للنا�ص  الأم��ور  هذه  تبيان  عليكم  والآخ��رة. 

�سعبنا موؤمن بهذه العقيدة من اأعماقه ويدافع عنها بكل وجوده، وقّدم طوال �سنوات 

الحرب الثمانية الكثير من دمائه، لكن ل ينبغي التغا�سي عن مكائد العدو الذي 

.
(((

يعمل على جني عوائد م�ساعيه على المدى البعيد

التفريق بين اإلسالم األمريكي واإلسالم األصيل
ومن �سمن الأولويات العالمية والتبليغية في العالم الإ�سالمي �سرح وتو�سيح 

الإ�سالم  اإن  النقي،  الأ�سيل  المحمدي  والإ�سالم  الأميركي  الإ�سالم  بين  الفرق 

ويقت�سر  والم�سمون  المحتوى  الذي يخلو من  الإ�سالم  اإلى  تعبير يرمز  الأميركي 

على القالب والإطار... وهو الإ�سالم الذي »يوؤمن ببع�س الكت�ب ويكفر ببع�س« 

{ڦ ڦ   ڄ ڄ  ڄ ڄ  اأن  على  يوافق  ل  الذي  الإ�سالم  اأي�سًا  وهو 

{ھ  ھ ھ ے ے ۓ  اأن  يرف�ص  ال��ذي  الإ�سالم  اأن��ه   
(((

{ ڃ  

))) �سورة البقرة، الآية: 05).

))) محا�سرات القائد � الفكر الأ�سيل � منظمة العالم الإ�سالمي 0)4)ه�.

))) �سورة الن�ساء، الآية: )4).
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ب�{ڻ ڻ ۀ ۀ ہ       يوؤمن  ل  الذي  الإ�سالم  وهو   
(((

{ ۓ ڭ             ڭ    
 والإ�سالم الذي يرف�ص حاكمية الإ�سالم، وبالتالي فهو 

(((

ہ ہ ہھ  }
وف�ساد  اأميركا  اأعمال  على  ويوافق  معها،  وين�سجم  اأميركا  يداهن  الذي  الإ�سالم 

الغرب وف�سقه، هذا هو الإ�سالم الأميركي... اإنه الإ�سالم الخليط الهجين، واإ�سالم 

التكبر والزّهو واإ�سالم القوى الظالمة.

به  وت�سدع  القراآن  به  ينطق  الذي  الإ�سالم  فهو  الخال�ص،  النقي  الإ�سالم  اأما 

ينبغي  عر�ستها.  التي  والمميزات  الخ�سائ�ص  يحمل  الذي  الإ�سالم  وهو  اآياته، 

اإي�ساح هذه الحقائق، لكي تتبّين ما هي حقيقة الإ�سالم الذي ندعو اإليه ودعا اإليه 

.
(((
Pر�سول اهلل

تقوية وترسيخ المعتقدات الدينية:
يجب  الذي  ال�سيء  هو  وما  اأكبر؟  باأهمية  اليوم  يحظى  الذي  الم�سمون  هو  ما 

بيانه للنا�ص من فوق المنابر؟ يمكن الإجابة على هذا ال�سوؤال بكلمة واحدة، وهي: 

اإّن الم�سمون الخطابي الأهم في يومنا هذا هي تلك المباحث التي تقوي وتر�ّسخ 

فبع�ص  والتف�سيل،  للبيان  خا�سعة  الكلمة  هذه  اأن  اإل  الدينية.  النا�ص  معتقدات 

المعتقدات  تر�سيخ  ن�ستهدف  فكيف  تغيير،  اأو  اهتزاز  اأي  يعتريها  ل  المعتقدات 

لدى المخاطب؛ على المبلغ اأوًل النظر اإلى مواطن الجهل لدى المخاطب، فيجب 

من  بّينة  على  لتكونوا  مخاطبيكم،  اأفكار  لتدمير  الموجهة  الأمواج  معرفة  عليكم 

المطلوب. اإذ ل ينبغي اأن تتزاحم في ذهن المخاطب ع�سرات الأ�سئلة التي ل تكون 

مورد اهتماماته، بدًل من الإجابة عنها.

))) �سورة اآل عمران، الآية: 9)).

))) �سورة الن�ساء، الآية: 64.

))) خطاب القائد � التبليغ في الع�سر الحا�سر � 8)4)ه�.
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التبليغ،  في  اأ�سا�سًا  ُيتخذ  اأن  ينبغي  بل  محرم،  ب�سهر  يخت�ص  ل  هذا  وكالمي 

فاإذا ما توليتم مهمة التبليغ في الجامعات اأو في القوات الم�سلحة اأو في اأية طبقة 

في  ت�سعوا  اأن  يجب  مخاطبيكم  اأمام  وقفتم  وحيثما  كانت،  اجتماعية  �سريحة  اأو 

...
(((

ح�سبانكم اأوًل ماهية الأ�سئلة وال�ستفهامات التي تراود ذهنهم

التبليغ ومراعاة مقتضيات الزمان:
الق�سية التي تحظى بالهتمام هي اأن التبليغ والدعوة اإلى الحق واإلى الإ�سالم 

لهما في كل مقطع زماني مقت�سياتهما. ول بد من التعرف على هذه المقت�سيات، 

الذي يجب طرحه  المنا�سب  والعثور على الكالم  ومعرفة المخاطب والبحث عنه 

عليه. واأعتقد اأن ما ينبغي اتخاذه كمحور للتن�سيق في ما بينكم هو الو�سيلة التي 

يجب بوا�سطتها التبليغ في عالم اليوم، واإلى اأي �سيء ندعو، ومن اية زاوية يجب 

اأن ننظر اإلى م�ساكل النا�ص وق�ساياهم حتى يت�سنى لنا عر�ص الإ�سالم عليهم على 

(((

نحو �سليم.

))) محا�سرات القائد � الفكر الأ�سيل � منظمة العالم الإ�سالمي 0)4)ه�.

))) و�سائل الدعوة الإ�سالمّية ومبانيها 8) محّرم 9)4) ه�.
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الباب األول

اإلسالم والحضارة

g هجرس واأفمل الح�ضارات في القراآن

g لمت ااألم وهجرس الح�ضارات في القراآن

g ال�ضهيم لطهري والمجه ااآخر للح�ضارس الغربية

g ل�ضاهمة الحمزات المينّية في التمّمن اا ةضحلّي 
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)*(
علي اأكبر ذاكري

هجرة وأفول الحضارات في القرآن

الهج���رة تعني حرك���ة مجموعة من النا�ص م���ن مكان اإلى مكان وم���ن اأر�ص اإلى 

اأخرى.الهجرة اإّما اأن تكون اآفاقية اأو اأنف�سية.

الهج���رة الأنف�ضّي���ة: هي الهج���رة الداخلية، هي الهجرة م���ن المع�سية وتركها 

والحركة نحو ال�سالح. الهجرة من م�سائد ال�سيطان والحركة نحو الحرمان.

المهاجر في الروايات هو ال�سخ�ص الذي هاجر المعا�سي وتركها.

الهج���رة الآف�قية: هي الهجرة م���ن مدينة اإلى مدينة اأخرى ومن ديار اإلى ديار 

اأخرى. الهجرة من قوم واللتحاق بقوم اآخرين.

يعتق���د الكثيرون اأّن الح�س���ارات قد ُوجدت في العديد م���ن الأماكن بعد هجرة 

الأم���م وال�سع���وب من مكان اإل���ى اآخر. وقد ُوج���دت الح�سارة الإيراني���ة بعد هجرة 

الآريين اإلى اإيران. واأّما �سبب هذا التحّول فهو اأّن التالوؤم مع بيئة الحياة الجديدة، 

يحت���اج اإلى مزيد من الجه���ود والعمل والحركة ما يجعل روؤية الإن�سان اأعمق فينظر 

اإلى الأمور بدّقة ويخرج من عالم الظلمات والجهل.

وم���ن هنا، اأهتم الإ�س���الم بالهجرة لأج���ل العلم والتجربة، و�سج���ع اأتباعه على 

المهاج���رة. لقد اأمر الر�س���ولP اأتباعه قائاًل: »اطلبوا العلم ول���و ب�ل�ضين، ف�إن 

.
(1(

طلب العلم فري�ضة علي كل م�ضلم«

)1)  و�سائل ال�سيعة، الحر العاملي.

)*( كاتب اإيراني في مجلة حوزة.
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يق���ول العديد من اأ�سحاب ال���راأي والدّقة في الحديث المتقّدم: ابحث عن العلم 

حّتى لو كان في المدن والأرا�سي البعيدة.

وذك���ر اآخرون معن���ى اآخر له���ذا الحديث: لم  يط���رح الر�س���ولP م�ساألة ُبْعد 

الطريق فقط، بل كان يريد ال�سين اأي�سًا؛ لأّن ال�سين في تلك الفترة كانت �ساحبة 

ح�سارة متقّدمة. لذلك اأراد الهجرة اإلى ال�سين للح�سول على العلوم.

اإّن التو�سي���ة بال�سف���ر وَتَعّلم العلوم ياأتيان ف���ي اإطار ات�ساع الروؤي���ة الكونية.لقد 

كان���ت اإبداع���ات العلم���اء والنوابغ والكثير م���ن المفّكرين الم�سلمي���ن، بعد الهجرة 

العلمية وهناك من العلماء من كانت هذه �سيرته اأمثال »اأبي علي ابن �ضين�«، و »اأبي 

ريح�ن البيروني«، ومولوي و�سعدي ونا�سر خ�سرو و... فو�سلوا اإلى مراحل الكمال 

وال�سهرة.

العل���م في �سدر العاِل���م كالنهر الجاري الذي يتح���ّرك با�ستمرار ول يتوّقف عن 

ذلك اإذا لم تعَط معرفة وعلوم العالم َحّقها في المدينة والأر�ص الموجود فيها، فاإّن 

علوم���ه ومعارفه تحركه لترك تلك الديار والنتقال اإلى مكان اآخر يكون فيه معرفة 

بقدر واأهمية هذه العلوم. وتظهر علوم العلماء عندما يجل�ص محبو العلم على م�سند 

ال�سلطة فيعمل���ون على تقويتها ويهّيئون الأر�سية الجتماعية لكت�ساب العلم والميل 

نحوه. اأّما هجرة الح�سارات في هذا المقال فهي التي تقابل موت الح�سارات.

نعتق���د اأّن الح�س���ارات ل تم���وت، بل اإذا فق���د �سعب في مكان م���ا، الخ�سائ�ص 

ال�سروري���ة واللياقة الالزمة لرتقاء الح�س���ارات، عند ذلك تظهر هذه الح�سارات 

في مكان اآخر.

بن���اًء على هذه الروؤية قد تزول اأّمة اأو ق���وم اأ�سحاب ح�سارة، اإّل اأّن ح�ساراتهم 

ل من  تنتق���ل اإلى م���كان اآخر؛ لأّن روح الح�س���ارة باقية، وهذه الروح ه���ي التي تتنقَّ
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م���كان اإلى اآخر حيث تغادر هذه الروح بدن الح�س���ارة الذي تعّر�ص للموت، وتنتقل 

اإل���ى بدن يمتل���ك الأر�سّية لنمّوها. يعتق���د الكثيرون اأّن الثقافة ه���ي روح الح�سارة 

وباطنها، ويعتبرون اأّن الثقافة التي ت�سنع الح�سارة تنتقل اإلى مكان اآخر بعد موت 

الح�سارة التي �سنعتها حيث ت�سرع في التاأ�سي�ص لبناء جديد.

والثقافة  الح�سارة  بحث  في  المهّمة  المقولت  جملة  من  هو  الكالم  هذا  اإّن 

ولتو�سيح المو�سوع نق�سم البحث اإلى ثالثة محاور:

ال�ضيء  الح�ض�رة والثق�فة وارتب�طهم� ببع�ضهم�: لتت�ضح م�هية  معنى   -1

الذي يه�جر من الح�ض�رة التي زال بن�ته� اأو اتجهت نحو ال�ضعف.

2 - معنى الهجرة وراأي القراآن حول هجرة الح�ض�رات، فهل يوافق القراآن 

الكريم على مقولة موت الح�ض�رات اأو هجرته�؟

3 - اأفول الح�ض�رات من وجهة نظر القراآن.

اأّما اأهمية البحث فهي اأننا �سنح�سل على معرفة اأكبر حول م�ستقبل الح�سارات 

الحاكمة على العالم فنعرف هل اقتربت هذه الح�سارة من الأفول، اأم اأنها ما زالت 

تتحّرك في التجاه ال�سعودي.

 وه���ي تعني اختيار 
(1(

اُقتب�س���ت كلم���ة الح�سارة)تم���دن( من الَم���َدن والمدينة،

 والح�س���ارة بمعنى ال�سكن ف���ي الح�سر، وبعبارة اأدّق ه���ي قبول الطبع 
(2(

الم���كان،

المدني. واأّما من حيث التفا�سيل فت�ستبدل الأعمال الفنية والطبع والمعرفة والوعي 

(3(
مكان الخ�سونة والجهل والعتداء وتجاوز الحدود.

)1)  قامو�ص معين،ج1، 1139،اأمير كبير، طهران.
)2) تاج العرو�ص، مرت�سى زبيدي،تحقيق علي �سيري،ج18، 53، دار الفكر، بيروت.

)3) اأقرب الموارد، �سعيد ال�سرتوني،ج3، 1194، المطبعة الي�سوعية، بيروت؛ قامو�ص دهخدا، على اأكبر دهخدا.



رو���������ض��������ة ال����م����ب����ّل����غ����ي����ن

20

واأّما عبارة الح�سارة في اللغة العربية فهي تحمل المعنى ذاته وهي تعني ال�سكن 

في الح�سر والمدينة والح�سارة تخالف البداوة وهي ال�سكن في ال�سحراء.

قال���وا اإّن الح�س���ارة ه���ي ال�سكن في المدين���ة والقرية وذلك عل���ى عك�ص الذين 

  اأّما في الإنجليزية فيعبرون عن الح�سارة بكلمة 
(1(

يعي�سون في الخيم وال�سحراء.

(2(
.Civilization

اإذًا اأ�سا����ص الح�س���ارة هو الجمع وامتالك روحية الحي���اة مع الآخرين في مكان 

ة  واح���د هو المدينة. يجتم���ع النا�ص في كّل مكان وفي كّل مجتم���ع حول ثقافة خا�سّ

ويوؤّدي كّل �سخ�ص من اأفراد المجتمع دورًا لت�سهيل حركة المجتمع وخدمة الآخرين 

وي�ساهم الجميع في منع الحمالت والغزوات، واإذا لحق الظلم اأحدًا فُمنع من حّقه 

رًا. اأمكنه متابعة ذلك عن طريق القانون فيكون المجتمع متح�سّ

وبم���ا اأّن اجتماع الب�سر في م���كان واحد هو المجتمع، اأ�س���ل الح�سارة، قالوا:ل 

يمك���ن اأن تك���ون الح�سارة في مكان ياب�ص خاٍل ول يقب���ل الزراعة وال�سكن. من هنا 

ُوجدت الجتماعات الب�سري���ة الأولى اإلى جانب الأنهار الكبيرة اأمثال النيل ومابين 

النهرين)دجلة والفرات(.

واأّما الذي ي�سنع الح�سارة ويو�سلها اإلى اأوج التكامل، فهو الثقافة الحيوية التي 

ت�س���ري اإلى بدن المجتمع. عندما ت�سل الثقافة اإل���ى مرحلة الأوج، تكون الح�سارة 

ق���د وجدت من جهة اأخرى فاإّن تقّدم الح�سارة وثباتها يوؤّديان اإلى ا�ستحكام وثبات 

اأ�س����ص الثقاف���ة، ويثب���ت زواياها ويقوم ب���دوٍر ف���ي اإبداعها وخالقيته���ا فتظهر في 

المجتمع حركة ثقافية قوية ووا�سعة الح�سور ويكون كل واحٍد منهما �سببًا في تعالي 

وارتق���اء الآخر. تظه���ر الثقافة في الح�سارة المتقّدمة وتنم���و وتتطّور وكذلك حال 

)1) دائرة معارف الب�ستاني، بطر�ص ب�ستاني، ج7، 96، دار المعرفة، بيروت.
)2) القامو�ص الجامعي الإنكليزي الفار�سي، عبا�ص ومنوجهر اآريان بور،ج1، 390، اأمير كبير، طهران.
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الح�سارة اأي�سًا اإذ تتقّدم وتتطّور في ظّل الثقافة القوية العميقة والمتجذرة.

وكان���ت الح�س���ارات القديمة اأكث���ر بقاًء وا�ستم���رارًا بمقدار ما كان���ت تتمّتع به 

الثقافة من قّوة وقدرة. الثقافة الم�ستمرة والفاعلة هي �سبب بقاء الح�سارة. وتكون 

الح�سارة اأكثر بقاًء وا�ستمرارًا وتجذرًا اإذا امتلكت نواة اأ�سا�سية والتي هي الثقافة. 

اإّن كّل ركن تعتمد عليه الح�سارة فهو ممزوج بالثقافة. اإّن م�سائل الوحدة والتنا�سب 

والتنا�س���ق الت���ي توؤدي اإلى ثبات الح�سارة والتي ت���زول الح�سارة من دونها، ت�سبح 

ممكنة في ظّل ثقافة قوية.

يمك���ن الوقوف على هذه الم�ساألة من خالل الح�س���ارات الباقية والتي اعتبرها 

 ت�سعة: الغرب، الإ�سالم، الكنفو�سيو�سية، 
(2(

 خم�سة واعتبرها هانتينغتون
(1(

توينبي

(3(
الهندية.

اإّن الّدق���ة في الح�سارات والتعّمق فيه���ا يبّينان اأّن جوهرها الأ�سا�ص لم يتعر�ص 

لل���زوال، ب���ل كان يتراوح بي���ن الأوج والهبوط.يتعر����ص الجوهر الأ�سا����ص الذي هو 

الثقاف���ة والدوافع والإبداع في الح�س���ارات اإلى الزوال ب�سبب وجود غير المالئمات 

وعدم وجود الأر�سية المنا�سبة للن�ساط والفعالية والظهور، ثم تظهر الح�سارة في 

مكان اآخر اأكثر منا�َسبة ومالءمة.

�سحيح اأّن ويل ديورانت يتحّدث حول موت الح�سارات؛ اإّل اأنه يمتلك روؤية تدعم 

نظرتنا وهي اأّن: اأفول الح�سارة يوّفر الأر�سّية لظهور ح�سارة اأخرى في مكان اآخر 

اأو عند  قوم اآخرين:

)1)  تاريخ الح�سارة، اأرنولد توينبي، ترجمة يعقوب اآجند، المقدمة، الأربعة ع�سر، مولى طهران.
)2) المجتمع الإ�سالمي النموذجي ومبادئ الح�سارة الغربية، مجموعة من الموؤلفين، 302، الأمانة العامة الدائمة 

لموؤتمر الأبعاد الوجودية لالإمام المهدي| الذي يعقد كل �سنتين.

الإمام  اآثار  ون�سر  تنظيم  موؤ�س�سة   ،57 الخميني،،  لالإمام  ال�سيا�سي  الفكر  في  الإ�سالمية  م.ن،الح�سارة   (3(
الخميني قد�ص �سره، طهران.
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»الح�ض����رة ك�لحي����ة، عب����رة عن النزاع الم�ضتم���ّر مع الموت. وكم���� اأّن الحي�ة 

ل يمك���ن اأن تبق���ى اإّل اأن تخ���رج م���ن اأ�ضك�له���� القديمة وتخت�ر �ض���وراً اأكثر �ضب�ب�ً 

واأكث���ر ج���ّدة، كذل���ك الح�ض�رة، يمك���ن اأن تبقى بعد تغيير اإق�مته���� وتغيير دمه�. 

وله���ذا ال�ضب���ب انتقلت الح�ض�رة من الأور اإل���ى ب�بل ويهودا ومن ب�بل اإلى نينوى 

وم���ن هن�ك اإلى تخت جم�ضيد و�ض�ردي����س وميلتو�س، ومن هن�ك اأي�ض�ً اإلى م�ضر 

(1(
واليون�ن وروم�«.

اإّن الثقاف���ة ه���ي اأه���ّم الدوافع في تب���دل الح�سارات واأفولها في م���كان ومن ثمَّ 

ظهوره���ا في م���كان اآخر. والثقاف���ة هي العامل ال���ذي يجعل الح�س���ارة تهاجر اإلى 

م���كان اأكثر مالءم���ة. اإّن الثقافة هي اأه���ّم عوامل تجّذر الح�سارة ف���ي الأر�ص اإلى 

جانب اأمور اأخرى اأمث���ال: الجغرافيا، الطق�ص، الأر�ص المنتجة، الثبات ال�سيا�سي، 

الأم���ن و... والثقاف���ة ه���ي الحاجة الأول���ى في وج���ود الح�سارة. الثقاف���ة هي روح 

واأ�سا����ص الح�سارة. ومن هنا، فالجدير - وقبل الدخول اإلى اأ�سل البحث اأي هجرة 

الح�سارات - الإطاللة على العالقة التي تربط الثقافة بالح�سارة:

العحقة بين الثقافة والح�ضارس

من جملة المقولت الجديرة بالعر�ص في بحث هجرة واأفول الح�سارات، اأنه ما 

ه���و الذي يهاجر، وما ه���و ال�سيء الذي يتعر�ص لالأفول حيث يمكن اإدراك ذلك من 

خ���الل الآثار المتبقية بالأخ�ص الآث���ار الثقافية التي تعود اإلى الح�سارات القديمة. 

ا�ستعمل���ت الثقاف���ة اأو فرهنگ وفرهنج في الفار�سية بمعن���ى العلم والعقل والف�سل 

والأدب والعظم���ة والتدبير. وتطلق هاتان العبارتان في الفار�سية على ال�سجرة التي 

(2(
تموت في اأر�ص لتخرج من مكان اآخر.

)1) تاريخ الح�سارة، الم�سرق مهد الح�سارة، ويل ديورانت، ج1، 258،انت�سارات الثورة الإ�سالمية، طهران.
)2) البرهان القاطع، برهان الخلف للتبريزي، 1481،اأمير كبير.
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وُذك���ر لعب���ارة Culture ف���ي الإنجليزي���ة المعنى ال���ذي ُذكر لعب���ارة فرهنگ في 

(1(
الفار�سية: الزراعة، التعليم والتربية، الح�سارة، ال�ستعداد والتهذيب.

يكتب اأح���د اأ�سحاب الخت�سا�ص حول التنا�سب والتالوؤم بين عبارة الثقافة في 

الإنجليزية والفرن�سية والفار�سية، مذكرًا بالنقطة الآتية:

»اإّن عب�رة »Culture« في الإنجليزية والفرن�سية والتي يقابلها في الفار�سية عبارة 

فرهنگ، تعني ف���ي الأ�سل �سّق الطرق والحراثة. تت���رك الثقافة والمعرفة اأثرًا في 
الذه���ن �سبيهًا بال�س���ّق والحراثة حيث تزرع في حياته ب���ذور الفهم وال�سعور وكمال 

(2(
المعرفة، وفي النهاية تثمر حديقة الروح الآدمية وورود المعرفة والإيمان...«.

يج���ب اللتف���ات اإل���ى اأنه ُذكر في معن���ى الثقافة ف���ي اللغة الفار�سي���ة اأنها تعني 

المعرف���ة والأدب والتدبير وهي بمعنى التعليم والتربية والتهذيب اأي�سًا. وهذا يعني 

اأّن العل���م الذي يحمل عنوان الثقافة هو الذي يجتمع م���ع التدبير والأدب والتعليم، 

وذو القيمة هو الذي يترافق مع التهذيب والتربية.

الم�ساأل���ة الأخرى الجديرة بالهتمام في المعنى اللغوي لعبارة »فرهنگ« والتي 

تعن���ي »الفرع«، ف���ال يق�سد منها كّل ف���رع، بل المق�سود الف���رع الّلين من ال�سجرة 

والقابل لالنعطاف والطرّي.

يج���ب اأخذ هذا المعنى بعين العتبار ف���ي المعرفة والثقافة. الثقافة تبقى حتى 

ل���و ُف�سلت عن اأ�سلها اإذ اإّن باإمكانها الحياة والتاأقلم مع البيئة الجديدة. واإذا كان 

الج���ذع الأ�سا����ص لل�سجرة ل بد اأن يجّف مع مرور الزم���ان اإّل اأّن الفروع والأغ�سان 

والتي هي روح ال�سجرة هي التي تطّل من جديد من اأماكن اأخرى فتنمو وتكبر وتثمر 

في اأر�ص اأخرى.

)1) القامو�ص الجامعي انكليزي- فار�سي اآريان بور،ج1، 526.
)2) عالم اليوم وغدًا، على اأكبر ك�سمائي، 488، موؤ�س�سة اطالعات، طهران.
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اإذا اعتبرن���ا اأّن الثقافة هي بذرة الح�سارة، فاإذا ماتت الح�سارة فاإن بذورها ل 

تموت ول تزول بل يمكن اأن تنمو من جديد في مكان اآخر.

هناك اآراء متعّددة في هذا الخ�سو�ص ت�ساهم في مجموعها في تو�سيح حقيقة 

العالق���ة بي���ن الثقافة والح�س���ارة، اعتبر بع����ص المفّكرين اأّن الثقاف���ة والح�سارة 

بمعنى واحد واختالفهما هو في دائرة ال�سمول:

اإّن دائ���رة الثقافة محدودة ودائ���رة الح�سارة وا�سعة. قيل في تعريف الح�سارة: 

»ح�ض����رة الأّم���ة عب�رة عن مجموع���ة الُمْثل والع�دات وال�ضن���ن الموروثة وال�ضنن 

والعل���وم والفنون والمراكز الجتم�عية الت���ي ت�ض�هم في بق�ء المجتمع الب�ضري 

(1(
وتنقله� نحو التك�مل«.

وفي عبارة اأخرى:

»الثق�ف���ة عب�رة عن الوجود القومّي والوطنّي الخ��ّس، بينم� الح�ض�رة عب�رة 

(2(
عن: المظهرة للوجوه الع�ّمة للب�ضرية«.

(3(
طلق لفظ الح�سارة على التقارب الثقافي بين العائالت الكبيرة.

ُ
واأ

الح�س���ارة طبق روؤية اأخ���رى عبارة عن حالة التوّحد الت���ي تظهر على الثقافات 

المتع���ّددة، وهي عبارة عن الأوج الثقافي. يقول �ساموئيل هانتينغتون بعد تو�سيحه 

اأّن كاًل م���ن الثقافة والح�سارة ت�ستمالن على القي���م، ال�سوابط، المناهج الفكرية 

(4(
والموؤ�س�سات ذات الأهمية الكبيرة عند الأجيال في كّل مجتمع.

»الح�ض����رة ذات وج���ود ثق�ف���ي، والح�ض����رة ه���ي اأكب���ر اجتم����ع ثق�ف���ي واأو�ضع 

)1) دائرة معارف العلوم الجتماعية المقارنة، علير�سا �سايان مهر، ج1، 402، انت�سارات كيهان،طهران.
)2) تاريخ الح�سارة، علي �سريعتي،ج1، 14.

)3) دائرة معارف العلوم الجتماعية المقارنة،ج1، 404.
هانتنغتون،  �ساموئيل  الح�سارات،  �سدام  عن  27،نقاًل  حقيقت،  �سادق  و�سدامها،ال�سيد  الح�سارات  حوار   (4(

ترجمة مجتبى اأميري،
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م�ضت���وى م���ن الهوية الثق�فية التي يمتلكه� ال�ضخ�س. ُتعّرف الح�ض�رة من حيث 

العن��ض���ر العيني���ة الم�ضتركة فهي: لغ���ة الت�ريخ، المذهب، ال�ضن���ن والموؤ�ّض�ض�ت، 

(1(
وُتعّرف من حيث الرتب�ط والقرابة الذهنية والب�طنية لالإن�ض�ن«.

وق���د قّدم وي���ل ديورانت تعريف���ًا للح�سارة �سبيه���ًا بالتعريف المتق���ّدم، فاعتبر 

الح�سارة عبارة عن الإبداع الثقافي:

»الح�ض����رة بمعن�ه���� الع����ّم عب����رة ع���ن النظ���م الجتم�ع���ي ال���ذي ي���وؤدي ف���ي 

النتيج���ة اإل���ى الإب���داع الثق�في وب�لت�لي ال�ضي���الن. يمكن تحديد اأربع���ة اأرك�ن اأو 

عن��ض���ر اأ�ض��ضي���ة ف���ي الح�ض����رة وهي عب�رة ع���ن: التوقع والحتي����ط في الأمور 

القت�ض�دية، الموؤ�ّض�ضة ال�ضي��ضية، ال�ضنن الأخالقية، والعمل في �ضبيل المعرفة 

(2(
وب�ضط الفنون«.

ذكر في هذا التعريف اأّن النظم الجتماعي والقانون هما و�سيلة الإبداع الثقافي 

ال���ذي ه���و اأ�سا�ص الح�سارة. وكتب في م���كان اآخر اأّن الثقافة واح���دة من العنا�سر 

الأربعة التي تترّكب منها الح�سارة اإلى جانب، الأمن، النظم والحرية:

»الأم���ن �ض���روري ولزم ع���ن طريق الأخ���الق والق�ن���ون، والأم���ن القت�ض�دي 

ع���ن طري���ق ال�ضتم���رار ف���ي الإنت����ج والتب����دل، والثق�فة ع���ن طري���ق الت�ضهيالت 

(3(
ال�ضرورية للنمّو وانتق�ل العلم والآداب والفنون«.

م���ن هنا يمك���ن القول اإّن للثقافة هوي���ة اأخرى م�ستقّلة عن الح�س���ارة، وبالتالي 

العتق���اد ب���اأّن الثقافة تختلف ع���ن الح�سارة. هم���ا ظاهرتان مختلفت���ان اإل اأنهما 

مرتبطت���ان م���ن دون اأن يك���ون بينهما اأي �س���كل من المالزمة. يق���ول اأ�سحاب هذه 

)1) قب�سات،العدد 14، 132.
)2) تاريخ الح�سارة،د.علي �سريعتي،ج1، 3.

)3)  لذات الفل�سفة، ويل ديورانت، ترجمة عبا�ص زرياب الخوئي،النت�سارات العلمية الثقافية، طهران.
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الروؤي���ة في اإثبات مّدعاهم: هن���اك الكثير من المجتمعات التي و�سلت الثقافة فيها 

���رة تقابل المجتمعات التي ل ن�سيب  اإل���ى اأدنى المراتب، مع اأنها مجتمعات متح�سّ

له���ا م���ن الح�سارة مع اأنها �ساحب���ة ثقافة، وعليه فكما اأّن هن���اك ح�سارة من دون 

(1(
ثقافة، هناك ثقافة من دون ح�سارة اأي�سًا.

اإذًا يمكن القول اإّن اأّيًا من الح�سارات ل يمكن اأن تتطور من دون خلفية ثقافية، 

وكّل ح�س���ارة اإنما تظهر في ظّل الثقافة ولكن لي�ص من ال�سحيح اأّن كّل ثقافة توؤّدي 

اإلى وجود ح�سارة.

ا�ستخ���دم المفّك���رون الأنغلو�ساك�سونيون الثقافة بمعنى ع���اّم واعتبروها ت�ستمل 

عل���ى الح�س���ارة. لقد و�سع هوؤلء الثقاف���ة والح�سارة في مقاب���ل بع�سهما البع�ص. 

اطلق���وا الح�س���ارة على مجم���وع العنا�س���ر المادية والآث���ار الفنية واأ�س���كال و�سور 

الموؤ�ّس�سات الجتماعية التي تهّيئ المجتمع للظهور.

الثقاف���ة طبق ه���ذه الروؤية عبارة عن مجم���وع الظواهر المعنوي���ة والخالقيات 

الأدبي���ة والفنية والإيديولوجيات التي توؤدي اإلى وجود واقع جديد خا�ّص باأمة معينة 

.
(2(

في مرحلة محّددة

وعل���ى ه���ذا الأ�سا�ص يعتق���د البع�ص اأّن الح�س���ارة ما مادامت ف���ي حالة البروز 

والوج���ود فهي عبارة ع���ن الح�سارة حي���ث تكت�سب عنوان الح�س���ارة عندما تظهر 

بحال���ة الثبات ويكون اآثاٌر واأبعاٌد مادية. واأّما عند المقارنة بين الح�سارات لمعرفة 

الح�سارة الكب���رى، فيوؤخذ بعين العتبار الروؤى والعل���وم وكذلك الأبعاد التاريخية 

والتقدم والتطور الظاهر في الآثار التي تركتها الح�سارات.

)1) قب�سات،العدد 14، 119.
)2) قامو�ص العلوم الجتماعية،اآلن بيرو، ترجمة د.باقر �ساروخاني، انت�سارات كيهان.
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يب���دو اأّن الأ�ستاذ مطّهري من جملة الأ�سخا�ص الذي���ن اأّكدوا على هذه الم�ساألة 

في التفريق بي���ن الح�سارة والثقافة. اعتبر ال�سهيد مطّه���ري اأّن الختراعات تعود 

. ويعتقد اإل���ى جانب ذلك اأن 
(1(

اإل���ى الح�سارة بينم���ا تن�ساأ المعنويات م���ن الثقافة

الب�سرّية لن تكون موّفقة من دون اأخالق ومعنويات.

»الإن�ض����ن المنح���ّط م���ن الن�حي���ة الأخالقي���ة، ل���ن يك���ون موّفق����ً ف���ي اأعم�له 

الأخ���رى. من هن�، ك�نت الأبع�د المعنوي���ة للح�ض�رة الإن�ض�نية ذات ت�أثير وا�ضح، 

.
(2(

ل بل اآث�ره� كبيرة وفوق الت�ضّور، اإذ ل يمكنه� اأن تكون غير موؤّثرة«

مّم���ا ل �س���ّك فيه اأّن الح�س���ارة ل يمكن اأن تقوم من دون ثقاف���ة مرنة، وبالتالي 

ل يمكنه���ا ال�ستم���رار. ل يمك���ن اأن تكون الح�س���ارة من دون مب���داأ واأر�سية قبلية. 

والثقاف���ة هي مبداأ الح�سارة. الثقافة هي الت���ي تدفع المجتمع نحو الأمام، وترفعه 

اإلى م�ستوى اأعلى، اإّنها توؤّدي اإلى ظهور الح�سارة.

وتتراف���ق الح�س���ارة والثقاف���ة م���ع بع�سهما بعد ظه���ور الح�سارة، ف���اإذا فقدت 

الح�س���ارة الثقافة المرن���ة التي �ساهمت في وجودها، ا�سمحّل���ت وتوّقفت مع مرور 

الزمان وتوّجهت نحو الأفول، فتخرج روحها والتي هي الثقافة من بدنها حيث تنتقل 

اإلى اأر�ص اأكثر ا�ستعدادًا لقبول الثقافة، فتظهر ح�سارة اأخرى.

وبع���د هذا التح���ّول، ل يبقى من الح�سارة المتقدم���ة اإل ال�سم. وتحفظ اآثارها 

العلمية في الكتب والآثار التاريخية في البناء. يعتقد الأ�ستاذ مطّهري اأّن الح�سارة 

ة بقوم مح���ّدد! والثقافة عبارة ع���ن روح الأمم والأمة التي  تبق���ى وه���ي غير مخت�سّ

تنتزع روحها منها، ل تبقى اأمة حيث تفقد القدرة على التطّور:

)1) فل�سفة التاريخ، ال�سهيد مطهري،ج1، 32، 45، �سدرا، طهران.
)2)  م.ن، 32.
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»يفرق���ون بي���ن الثق�ف���ة والح�ض����رة ويقولون: الح�ض����رة ع�ّم���ة، اأي اأنه� غير 

���ة بق���وم مح���ّدد، اإّل اأّن ثق�ف���ة كّل اأم���ة عب����رة ع���ن روح تل���ك الأّم���ة... اإّن  مخت�ضّ

للمجتمع روح�ً، وروحه عب�رة عن الثق�فة وتبقى كّل اأمة م� دامت ثق�فته� ب�قية 

وت���زول الأمة عندم���� تزول ثق�فته�. لذلك يقول���ون: اإذا اأردتم الق�ض�ء على اأمة، 

عليك���م الق�ض�ء عل���ى ثق�فته� بداية، وعندم� ي�ضلبون الأم���ة ثق�فته�، فقد نزعوا 

روحه����، وعندم���� ينزع���ون الروح، تم���وت، وت�ضبح الأم���ة مجرد اأ�ض���الء ل يمكنه� 

(1(
البق�ء... على كل الأحوال الثق�فة هي روح المجتمع«.

ولأّن الثقاف���ة مهّم���ة في الح�سارة تح���ّدث ويل ديورانت ع���ن عنا�سر الح�سارة 

الثمانية حيث كانت الثقافة والمعنويات ت�سّكل �ستة عنا�سر منها.

اأّما عنا�سر الح�سارة من وجهة نظره فهي عبارة عن: »العمل، الدولة، الأخالق، 

(2(
الدين، العلم، الفل�ضفة، الأدب، والفن«.

ُي�ستنتج مّما تقّدم اأّن الروؤى الأربع المتقدمة تتمحور في جزء من الأفق الواحد:

اأ- وحدة الثق�فة والح�ض�رة.

ب- ُتطلق الثق�فة على الوجه المعنوّي والح�ض�رة على الوجه الم�دّي.

ج- الثق�فة ذات ُبْعد قومي بينم� الح�ض�رة ذات ُبْعد ع�ّم.

د- الثق�ف���ة ه���ي الوج���ه الم���رن للح�ض����رة والح�ض����رة ه���ي وجهه���� الث�ب���ت. 

ب�س���كل عاّم، فاإن الثقافة التي هي روح وباط���ن الح�سارة، هي �سبب حركتها 

وانت�سارها وتعاليها.عندما تفقد الح�سارة قواها المتحركة وعندما ل تتمّكن 

من زيادتها، ت�سبح مقعدة وعند ذلك تك�سر الثقافة هذا البدن الذي اأ�سبح 

)1)  م.ن، 45.
)2) تاريخ الح�سارة، ج1، 990.
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غير منا�س���ب لنمّوها ور�سدها فتهاجر اإلى مكان اآخ���ر فيبقى الوجه المادي 

للح�سارة. وقد ذكر اأغلب الفرق هذه الم�ساألة.

لمت اأو هجرس الح�ضارس

اتجهت الح�سارة التي كان لها وجود ل�سنوات وقرون طويلة نحو الزوال بعد مرور 

الزمان، وفقدت قدرتها على النفوذ واأ�سبحت مقعدة حيث و�سلت اإلى النهاية.

 وال�ض���وؤال المط���روح هن����: ه���ل تقب���ل الح�ض����رات الزوال وه���ل تم���وت؟ اأم اأّن 

الح�ض����رات ل تم���وت والذي يم���وت حقيقة ه���و اأ�ضح�به� فيفق���دون القدرة على 

الحركة نحو الأم�م فيتوّقفون.

يعتقد البع�ص اأّن الح�سارات - كما كاّفة القوى الطبيعية - تابعة لطريقة م�ستركة 

من حيث الولدة والنمو والنحطاط والموت. ُن�سب هذا الراأي اإلى اأ�سخا�ص اأمثال، 

، ودانيلو �سكي وتوينب���ي حيث قالوا: »اإّن ك�فة الح�ض����رات، تولد وتنمو 
(1(

ا�سبنغ���ر

 �سحيح اأّن هوؤلء الأ�سخا�ص لم يكن لديهم تحليل واحد 
(2(

وتن�ضح ومن ثم تموت«

في تو�سيح روؤيته���م، اإّل اأنهم يعتقدون بموت الح�سارات. يعتقد توينبي اأّن الحركة 

الدائرية للح�سارات ت�ستمل على اأربع مراحل:

مرحلة الظهور اأو الولدة.  - 1

مرحلة النمّو والتك�مل.  - 2

مرحلة النزول، اأو ال�ضقوط.  - 3
(3(

مرحلة التجزئة.  - 4

ويل  الح�سارة،  تاريخ  اإلى  �سينا، مدخل  ابن   ،22 بازاركاد،  الدين  بهاء  الغرب،ز،ج،دبيو�ص،ترجمة  م�ستقبل   (1(
ديورانت، ترجمة اأحمد بطحائي، خ�سايار ديهيمي،، 259، انت�سارات الثورة الإ�سالمية.

)2) م�ستقبل الغرب، 75.
)3) م.ن، 60.
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يتف���ق ا�سبنغر وتوينبي على اأّن موت الح�س���ارة يح�سل عندما يزول الإبداع من 

ر. يعتقد توينبي اأّن الأ�سخا�ص هم الذين يحّركون التاريخ ويبين  المجتم���ع المتح�سّ

اأّن  م���وت الح�س���ارة ي�سبح واقعًا عندم���ا ل تتمّكن المجموع���ة المحركة من اإبداع 

قوًى بالمقدار الكافي لمواجهة الم�س���كالت فتتحّول هذه المجموعة ال�سغيرة وهم 

ق���ادة المجتمع اإل���ى مجموعة ظالمة فت���زول الوحدة الجتماعية وُتج���ّزاأ الح�سارة 

(1(
وتموت.

وه���و من جمل���ة الأ�سخا�ص الذي���ن يعتق���دون اأّن الح�سارة الغربي���ة في معر�ص 

ال�سق���وط. ويقابل هذه الروؤية، الروؤية الأخرى التي يعتقد اأ�سحابها اأّن الح�سارة ل 

تموت. بل تتجه نحو الح�سي�ص؛ واأّن الذي يموت هو الأمم وال�سعوب التي تتفّرق عن 

بع�سها، و�سبب تفرقها هو النحطاط الثقافي الذي يقوم بدور في ظهور الح�سارة.

يعتم���د بحث حوار الح�سارات، اأو ت�سادمها على مبداأ اأّن الح�سارات في العالم 

المعا�س���ر اأ�سبحت عديدة وهي تتمّتع بالقدرة على الحوار اأو الت�سادم حّتى لو كان 

بع�سه���ا في الأوج والبع�ص الآخر دون ذلك. اأّما الح�سارة التي تتنزل من الأوج اإلى 

المرات���ب الدنيا، فهي ل تزول، بل تظه���ر روحها المتكاملة في مكان اآخر، وهذا هو 

الذي ُيَعّبر عنه بهجرة الح�سارات.

يقول ال�سهيد مطّهري:

»للح�ض�رة طلوع وغروب؛ اأي اأنه� تطلع في مجتمع ثم ت�ضل اإلى النحط�ط 

(2(
في ذاك المك�ن فتطلع في مك�ن اآخر«.

)1) م.ن، 65.
)2) فل�سفة التاريخ، ال�سهيد مطهري، ج1، 246.
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كتب �سوروكين في نقد المعتقدين بموت الح�سارات:

»هن����ك الكثي���ر من المعتق���دات الثق�فية للح�ض����رة اليون�ني���ة والروم�نية م� 

زال ُيعم���ل به���� حّتى الي���وم وت�ضّكل جزءاً م���ن ح�ض�رتن� وثق�فتن���� وموؤ�ّض�ض�تن�، اأو 

اأنه���� دخل���ت ف���ي اأفك�رن� و�ضلوكن� وعالق�تن����. ك�نت هذه المعتق���دات حية وف�علة 

وك�نت موؤّثرة فين� حتى اإنه� اأكثر حي�ة من المو�ضة التي ك�نت رائجة ب�لأم�س اأو 

� من الح�ض�رات  من الكت�ب الذي و�ضل قبل �ضنة اإلى اأكبر مقدار من البيع. اإّن اأيًّ

(1(
القديمة لم يمت...«

�سحي���ح اأنه لم يبق في اليون���ان علماء اأمثال اأر�سطو واأفالط���ون واأن اليونان لم 

تقّدم فكرًا جديدًا؛ ولكّن الذي كان موجودًا في اأوج بلوغ الح�سارة اليونانية، موجود 

رة اليوم اأو اأّن نتائج الح�س���ارة الإ�سالمية موجودة  بي���ن اأيدي مجتمعاتن���ا المتح�سّ

اليوم في الغرب.

يعتق���د وي���ل ديوران���ت ال���ذي عمل عل���ى تو�سي���ح زوايا تاري���خ الح�س���ارات اأّن: 

الح�س���ارات ل تم���وت ب���ل الأق���وام والطوائف هي الت���ي تزول.وتعّر����ص لبحث هذا 

المو�سوع في كتابيه لذات الفل�سفة ومدخل اإلى تاريخ الح�سارة.

يقول في الكتاب الأّول تحت عنوان »ا�ضتمرار الح�ض�رة« اأثناء جوابه عن �سوؤال: 

هل يمكن اأن تبقى الح�سارة حّية اإلى مدة غير محّددة، اأو اأنها محكومة بالفناء؟:

»الح�ض�رة لي�ضت اأمراً م�دّي�ً حتى تتعّلق ب�أر�س وتراب محدودين، بل هي خليط 

ل يقبل اللم�س من الإبداع�ت الفنية والثق�فية. واإذا ك�ن يمكن نقل هذا الخليط 

اإل���ى م���ك�ن جديد يتمّت���ع بقوى م�دي���ة، ف�إنه يحف���ظ ب�ضكل كبي���ر ويب�ضط نفوذه 

وت�ضبح حقيقته متجذرة. الح�ض�رة ل تموت بل تبقى بدءاً من الدولة والجي�س 

)1) م�ستقبل الغرب، 75.
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وال�ضي��ضيي���ن والمح��ضبي���ن الذين تمتلكهم الح�ض����رة والتي نمت وتطّورت على 

اأ�ض�����س وجودهم. واأّم� الذي يموت فه���و الأقوام والجم�ع�ت. الح�ض�رة اليون�نية 

ل���م تم���ت. ب���ل الأر����س التي اأنجب���ت اأمث�ل هوم���ر وال�ضكن���در لم تعد ق����درة على 

تقدي���م نواب���غ اآخرين، ف�لح�ض�رة اليون�نية لم تبق اليوم في ذاك المك�ن، بل هي 

حية في مك�ن اآخر وفي مك�ن معنوي وهو عب�رة عن الح�فظة للنوع الإن�ض�ني... 

ك�ن اأفالط���ون وتالمذت���ه يتحرك���ون ب�ضكل غير محدود ف���ي الأك�ديمية وفي كّل 

�ض�ع���ة ك�ن يح�ضر در�ض���ه اآلف الطاّلب. نعم الأم���م والجم�ع�ت هي التي تموت، 

والأر����س القديم���ة اأ�ضبحت ي�ب�ض���ة حيث يم�ض���ك الن��س مع�وله���م لينقلوه� اإلى 

م���ك�ن اآخ���ر بم� يمتلك���ون من فّن وذكري����ت ومحفوظ�ت. اإذا جعل���ت التربية هذه 

.
(1(

الذكري�ت وا�ضعة وعميقة، فته�جر معه� والذي يتغير هو المك�ن والم�ضكن«

 
(2(

يعتق���د ويل ديورانت اأّن »الح�ض�رات هي الأبن����ء الروحيون للنوع الإن�ض�ني«

وما هو موجود بين اأيدينا اليوم هو النتائج التي قّدمها هوؤلء الأبناء، فالح�سارة ل 

تموت بل تبقى حيث تظهر في مكان اآخر. ثم اإّن ويل ديورانت يكّرر هذا الكالم في 

كتابه مدخل اإلى تاريخ الح�سارة ويقول:

»الح�ض����رات ل تم���وت كم���� اأّن الح�ض����رة اليون�نية لم تمت. ب���ل الذي زال هو 

ق�لبه� وقد انت�ضرت في اأر�س اأخرى، ف�لح�ض�رة اليون�نية محفوظة في ح�فظة 

الن���وع الإن�ض�ن���ي. الح�ض�رات حية وهي نت�ج روح الب�ض���ر. والأمم هي التي تموت. 

والح�ض����رة ته�ج���ر م���ع التعلي���م والتربي���ة وتخت����ر م�ضكن����ً جديداً له���� في مك�ن 

(3(
اآخر«.

)1) لذات الفل�سفة، 306.
)2) م.ن، 307.

)3) مدخل اإلى تاريخ الح�سارة، 263.
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بناًء على ما تق���ّدم فالمق�سود من هجرة الح�سارات هو �سريان اإنتاج المجتمع 

المتح�س���ر القديم اإل���ى مجتمع متح�سر جدي���د. ويت�سل هذا ال�سري���ان طبق روؤية 

ديورانت بالحقيقة عن طريق التعليم والتربية والتي يطلق عليها الثقافة، فتجد لها 

رة فهي التي قد  مكان���ًا عند قوم اآخرين وهذا يعني اأنه���ا باقية. واأّما الأمم المتح�سّ

تنح���ّط فتميل في يوم م���ن الأيام نحو البربرّية فتزول مظاه���ر الح�سارة بالتدريج 

منها. يبداأ موت الأمم من خالل زوال الثقافة اأو النحراف فيها. ومع حركة الثقافة 

ر وي�سل اإلى مرحلة الموت. بين ال�سعود والهبوط يتال�سى ال�سعب المتح�سّ

عندم���ا تكون المرحلة،  مرحلة انحطاط ثقافي، ي�ستغ���ل العدّو الخارجّي الفر�سة 

للهجوم ويق�سي على ما تبقى من الروح الثقافية والجماعية، وقد يعمد تارة اإلى اإزالة 

مظاهر الح�سارة. لقد حّول ال�سكن���در عر�ص جم�سيد اإلى خراب، وعمل الم�سيحيون 

للق�س���اء على م�سلم���ي الأندل�ص، وم���ع هذه الحم���الت والحروب بقي���ت بع�ص جلوات 

الح�س���ارة الإ�سالمي���ة. ولكن ل���و لم يح�س���ل انحطاط ثقاف���ي وف�س���اد اجتماعي في 

المجتمع، فالثقاف���ة قادرة على مواجهة الحمالت الخارجية بق���ّوة و�سالبة، وبالتالي 

اإرغ���ام العدّو عل���ى ال�ست�سالم. �سحي���ح اأّن المغ���ول خّربوا الم���دن الإ�سالمية وقتلوا 

الآلف من النا�ص؛ اإل اأّن الثقافة الإ�سالمية كانت قوية ومتعالية وقادرة بحيث انجذبوا 

اإليها. الح�سارات من وجهة نظر الإ�سالم تقبل الهجرة والتكامل، وذلك للو�سول اإلى 

الح�سارة العالمية الواحدة، اأي حكومة الإمام المهدي|.
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موت األمم وهجرة الحضارات في القرآن

هل تهاجر الح�ضارات لن وجهة نظر القراآن الكريم اأم اأنها تممت؟

تحّدث القراآن  الكريم في العديد من الآيات ال�سريفة حول زوال الأمم والأقوام 

والمجموعات م���ن الع�ساة والمذنبين. ومّما ل �سّك فيه اأّن هذه الأمم والأقوام هم 

اأ�سحاب ح�سارة، فهل كان القراآن الكريم يريد القول اإّن الأمم تزول اأو الح�سارة؟.

هل وافق القراآن الكريم على نظرية الحركة التكاملية للمجتمع الب�سري، وبالتالي 

اعتب���ار اأفول الح�سارات لي�ص بمثابة الموت واأّن المق�سود زوال الأمم والأقوام؟ اأو 

اأّن القراآن الكريم رف�ص هذه النظرية فاعتبر اأّن اأفول الح�سارات بمثابة موتها؟ ما 

هو اأوج الكمال واأعلى مراتبه من وجهة نظر القراآن؟

ه���ل الكمال والتطّور واأوج المجتمع الب�سري تت�سل بالحقيقة في ظل القراآن؟ اأو 

اأّن كمال وتطّور لمجتمعات ل يحتاجان اإلى الإيمان من وجهة نظره اأي�سًا؟

1-موت الأمم وهجرة الح�ض�رات: يظهر من خالل البحث والدرا�سة اأّن القراآن 

الكريم ل يتبّنى موت الح�سارات؛ بل الذي يتبّناه هو موت الأمم والأقوام. 

اأّن الح�سارات تهاجر وتنتقل من  اآيات القراآن ال�سماوية  ويظهر من خالل 

اأنه  اإل  الح�سارة؛  ي�ستخدم م�سطلح  لم  الكريم  والقراآن  اأر�ص،  اإلى  اأر�ص 

النا�ص  وعن  المجتمع  عن  تحكيان  اللتين  والأمة  القوم  عبارتي  ا�ستخدم 

اأ�سحاب الح�سارة.
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عندم���ا يتح���ّدث القراآن الكريم ع���ن قوم اأ�سابته���م نار ذنوبهم، مّم���ا اأّدى اإلى 

الخراب والف�ساد، فقد ا�ستعان بعبارتي »اأهل القرية« و»القرية«.

وعندم���ا يتح���ّدث عن تحّول حال قوم فاإنه ُيْرجع ه���ذا التحّول اإلى روحية اأولئك 

القوم �سواء كانت لجهة التعالي اأو ما يعار�ص ذلك:

 (1(
{ ھ    ھ  ے   ے  ۓ  ۓ      ڭ  ڭ  ڭ  ڭ}

قد يكون تحّول روحية النا�ص في اتجاه ال�سالح وقد يكون في جهة الف�ساد، تحوُّل 

و�س���ع النا�ص مرتبط به���م، ول جبر في الم�ساألة على الإطالق. وه���ذا يعني اأّن لكّل 

قوم وجماعة، روحًا جماعّية حيث يعتمدون على هذه الروح في تحديد م�سيرهم.

مالحظ���ة: هن���اك بحث بين المفّكرين حول المجتم���ع، فهل للمجتمع �سخ�سية 

م�ستقّلة بعيدًا عن الأفراد اأو اأن الأمر لي�ص كذلك؟.

في هذا الخ�سو�ص،  هناك اأربع نظريات:

1- اأ�ض�لة الفرد.

مع  ميك�نيكية  عالقة  المجتمع  اأفراد  بين  يكون  عندم�  الفرد  اأ�ض�لة   -2

بع�ضهم البع�س.

3- اأ�ض�لة الجتم�ع حيث تحكم المجتمع الروح الجم�عية.

التركيب  نوع  من  بينهم�  التركيب  فيكون  مع�ً  والمجتمع  الفرد  اأ�ض�لة   -4

خ��ضّية  فرد  لكّل  يكون  حيث  الكيمي�ئي  التركيب  ذلك  مث�ل  الحقيقي، 

(2(
يَّة اأخرى من خالل اجتم�ع الأفراد. وتح�ضل خ��ضِّ

)1) �سورة الرعد، 11.
)2) مجموعة الآثار، ال�سهيد مطهري ج13، 816.
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�سحيح اأّن الأفراد في المجتمع هم الذين يتخذون القرارات واأّن لهم دورًا كذلك 

ر عنه القراآن بالأمة. يتحدث القراآن عن  فاإّن للجمع دورًا اأي�سًا هذا الجمع الذي َعبَّ

موت وحياة المجتمع:

 (1(
{ں  ں  ڻڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہہ  ہ   ھ}

اعتبرت الآية ال�سريفة اأّن موت الأمة ل مفّر منه؛ اإّل اأنه ل يلزم من موت الأمة، 

موت ح�سارتها؛ لأّن الح�س���ارة ت�سبح متعّلقة بالمجتمع الإن�ساني عندما تقع الأمة 

والقوم في قب�سة الموت وتتوّقف الح�سارة عن التطور، اإل اأّن هذه الح�سارة تتطّور 

وتنمو بين جمع اآخر واأمة اأخرى. المجتمع الب�سري يتحرك في الأ�سا�ص نحو الكمال 

والتعال���ي، وكل مجموع���ة م���ن الب�س���ر ينقلونه قدمًا اإل���ى الأمام بمق���دار تدبيرهم 

ومعرفتهم وروؤياهم حتى يو�سلوه اإلى قوم اآخرين.

كت���ب الأ�ستاذ مطّهري ف���ي �سرح هذه النقط���ة، وتو�سيح الآي���ة ال�سريفة: يجب 

الدقة في ما اأ�سار اإليه »توينبي« من اأّن كّل ح�سارة محكومة بالموت والزوال، فاإذا 

ًا، فهذا �سحيح، واأما اإذا كان المق�سود موت المجتمع  كان المق�سود مجتمعًا خا�سّ

الإن�ساني الذي ترتبط به الح�سارة، فهذا لي�ص �سحيحًا؛ لأّنه:

»يمكن تحليل هذه النظرية اإلى اأمرين: الأّول اأّن كّل مجتمع اإن�ض�ني اإذا اأُخذ 

بمفرده، عند ذلك يكون له دورة محددة؛« لكّل اأمة اأجل »اإّن ح�ض�رة وثق�فة القوم 

اإذا  هذا  الأي�م.  من  يوم  في  �ضتموت  بل  ينتهي،  ل  عمر  له�  لي�س  تتطّور،  التي 

اأخذن� كّل مجتمع على حدة.

الأمر الآخر هو تك�مل المجتمع الإن�ض�ني. المجتمع الإن�ض�ني يختلف عن 

كّل قوم م�ضتقّل؛ لأّن الأمر الم�ضّلم به هو اأّن انحط�ط واأفول الح�ض�رة في قوم 

بلد  من  الإ�ضالم  يغرب  الإ�ضالم...  ح�ل  وهكذا  اآخر،  قوم  على  ظهوره�  يق�رن 

)1) �سورة الأعراف، 34.
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اأن  اإذاً  ذلك...  ب�لتق�رن مع  ب�ك�ضت�ن  اأنه يظهر في  اإل  فل�ضطين،  اأمث�ل  معين، 

ن�أخذ الح�ض�رة والثق�فة الب�ضرية في قوم معينين فهذه م�ض�ألة واإم� اأن تكون في 

(1(
كل المجتمع الب�ضرّي فهذه م�ض�ألة اأخرى...«

ي�سي���ر كالم الأ�ستاذ هذا وبو�س���وح اإلى اأّن موت الأمم ل يعني موت الح�سارات؛ 

لأّن ال���روح الجماعية التي ت�سفي الكمال على المجتم���ع الب�سري، باقية حيث تطلع 

الح�سارة في مكان اآخر. اإذًا الآية ل تدّل على موت الح�سارات.

2- اإرث الأقوام ال�ض�بقة الزائلة لالأقوام الالحقة: ُي�ستفاد من مجموع الآيات 

زوال  اإلى  يوؤدي  ل  قوم  زوال  اأّن  والأقوام،  الأمم  زوال  عن  تحّدثت  التي 

ثقافتهم. حتى اإّن الأقوام التي ابتليت بعذاب مفاجئ، ياأتي  من بعدهم قوم 

اآخرون يرثون ح�ساراتهم ويطورونها ويوجدون ثورة في اأركانها.

يعب���ر القراآن الكريم عن الذين يرثون قومًا تعر�س���وا للزوال، بعبارة الخليفة اأو 

الوارث حيث يرثون ح�سارة القوم ال�سابقين، ن�سير هنا اإلى بع�ص الموارد:

اأ-جاء في القراآن  الكريم حول قوم عاد:

ڦڦ   ڦ   ڤ   ڤ    ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ     ٿ    }
 (2(

ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ}

جاء في تف�سير ك�سف الأ�سرار في �سرح الآية ال�سريفة:

»اذكروا نعمة اهلل لكم حيث جعلكم �ض�كني الأر�س، من بعد قوم نوح واأورثكم 

م�ض�كنه���م ومن�زلهم واأمواله���م وك�نت م�ض�كنهم في الأحق�ف من رمل ع�لج من 

(3(
ح�ضرموت اإلى بحر عم�ن«

)1) مجموعة الآثار، ال�سهيد مطهري، ج13، 817.
)2) �سورة الأعراف، 69.

)3) ك�سف الأ�سرار وعدة الأبرار، الخواجه عبد اهلل الأن�ساري، باهتمام علي اأ�سغر حكمت،ج3، 659،اأمير كبير.
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وجاء في تف�سير المنار:

»اأي واذكروا ف�ضل اهلل عليكم  ونعمه اإذ جعلكم خلف�ء الأر�س من بعد قوم نوح 

.
(1(

وزادكم في المخلوق�ت ب�ضطة و�ضعة في الملك والح�ض�رة«

وجاء في تف�سير  الميزان:

»وخ����سّ م���ن بينه� نعمتي���ن ظ�هرتين هم���� اأّن اهلل جعلهم خلف����ء في الأر�س 

هم من بي���ن الأقوام بب�ضطة الخلق وعظيم الهيكل البدني  بع���د نوح واأّن اهلل خ�ضّ

الم�ضتل���زم الزي����دة وال�ض���ّدة والقّوة، وم���ن هن� يظهر اأنهم ك�ن���وا من ذوي ح�ض�رة 

(2(
وتقدم«.

ويكون لخالفة قوم لقوم ومجموعة لمجموعة و�سخ�ص ل�سخ�ص، معنى اإذا ترك 

ل���ه اأث���ر. عندما خلف قوم عاد قوَم نوح انتقلت اإليه���م اأر�سهم مع ما كان عليها من 

ث���روة وبناء و... ثم اأ�ساف���وا اإلى تلك الثقافة الميتة الحي���اة وقد تحّدث اهلل تعالى 

 (3(
حول عظمة ح�سارتهم: { ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  }

ب- يتح���دث الق���راآن الكريم عن قوم ثمود الذين جعله���م اهلل تعالى خلفاء قوم 

عاد:

{ ٱ  ٻ   ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  
ٹ   ٹ   ٹ    ٿ   ٿ   ٿ   ٺٿ   ٺ   ٺ    ٺ   ڀ   ڀ      

 (4(
ٹ     ڤ  }

)1) تف�سير المنار، محمد عبده، تقرير ر�سيد ر�سا، ج8، 498، دار المعرفة، بيروت.
)2) الميزان، محمد ح�سين الطباطبائي،ج8، 178. 

)3) �سورة الفجر، 8.
)4) �سورة الأعراف، 74.
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/ 178 حول قوم ثمود:
(1(

جاء في تف�سير نوين

»ثمود قوم من العرب وهم اأبن�ء ك�ثر بن اإرم بن �ض�م بن نوح حيث ك�نوا يعي�ضون 

في وادي القرى في الجب�ل بين ال�ض�م والحج�ز وك�نوا اأ�ضح�ب مه�رة في �ضن�عة 

�ض�مخة  ق�ضوراً  ويبنون  وينق�ضونه�  الأحج�ر  ون  يق�ضّ ك�نوا  والبن�ء،  الأحج�ر 

مرتفعة، وقد روى العديد من المف�ّضرين اأّن اأّول �ضعب بداأ يق�ّس الحج�رة من  

الجب�ل وينحت به� ويبني اأبنية، هم ط�ئفة ثمود حيث بنوا األف�ً و�ضبعم�ئة مدينة 

ب�لحج�رة« وك�ن �ض�لح منهم اأر�ضله اهلل مبعوث�ً اإليهم لأجل هدايتهم.

ولم  الب�طل  طريق  عن  يعودوا  لم  اأنهم  اإل  به�،  فج�ء  منه  المعجزة  طلبوا 

يتوّقفوا عن عب�دة الأ�ضن�م وا�ضتمّروا ب�إه�نة واأذية النبي وتجراأوا على معجزته 

حتى اأ�ضيبوا ب�لعذاب«.

كتب ال�سيخ الطو�سي في �سرح الآية:

»اأي تفك���روا فيم���� اأنع���م اهلل عليكم حي���ث جعلكم بدل قوم ع�د بع���د اأن اأهلكهم 

(2(
واأورثكم دي�رهم بواأكم في الأر�س اأي مكنكم من من�زل ت�أوون اإليه�«.

يظه���ر م���ن القراآن الكريم وم���ن راأي المف�ّسري���ن اأّن قوم عاد  ق���د زالوا وبقيت 

ح�سارتهم العظيمة اإرثًا لقوم ثمود وقد تمّكن قوم ثمود من الرتقاء في درجات الكمال 

 ب�سبب الح�سارة التي و�سل���ت اإليهم حتى بلغوا مرحلة تحدث عنها القراآن الكريم: 

 (3(
{ ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  }

»اأي تذّك���روا اإذ جعلك���م اهلل تع�ل���ى خلف�ء لع�ٍد في الح�ض����رة والعمران والقّوة 

(4(
والب�أ�س«.

)1) اأي التف�سير الجديد )في العربية(.
)2) التبيان،ال�سيخ الطو�سي،ج4، 450، مكتب الإعالم الإ�سالمي، قم.

)3) �سورة الفجر، 9.
)4) تف�سير المنار،ج8، 503.
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وم���ن هنا، فاإن هالك وزوال الأمة والقوم، ل يعني زوال ح�سارتها؛ بل اإذا زالت 

اأم���ة من الحي���اة، تنتقل ح�سارتها اإلى اأم���ة اأخرى تعمل عل���ى اإي�سالها اإلى مراتب 

الكمال.

ج-تحدث اهلل تعالى عن بني اإ�سرائيل واأنهم وارثو فرعون وقومه مع اأنهم كانوا 

يعار�سون���ه وقد ا�ستلم���وا الأر�ص الموع���ودة وم�سر بعد فرع���ون والفراعنة 

فاأ�ّس�سوا لح�سارة كبيرة، مع العلم اأن:

م���ا بن���اه فرعون اأزال���ه اهلل تعالى. وهذا يعن���ي اأّن الأبنية والآث���ار حتى لو جرى 

:
(1(

تخريبها اأو تغييبها عن الأنظار، فاإّن الب�سر ترث روح الح�سارة المتعالية

{ ڭ  ۇ  ۇ  ۆ        ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  
ۋ  ۋ  ۅۅ  ۉ  ۉ       ې   ې  ې  ې  ى   ى  ائائ  ەئ  

 (2(
ەئ  وئ          وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  }

وا�ستعم���ل اهلل تعالى وبالإ�سافة اإل���ى الآية ال�سريفة، عب���ارة الوراثة في �سورتي 

والدخان:
(3(

ال�سعراء 

ژ   ڈ   ڈ    ڎڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ     }
 (4(

ژ  ڑ  ڑک  ک  ک  ک  }

 وتعر�سوا للدمار ومع ذلك بقي جزء 
 
ومع اأّن اهلل اأر�سل اإليهم الطوفان والجراد

م���ن اآثارهم حيث انتق���ل اإلى القوم الذين ج���اءوا من بعدهم كما ج���اء في القراآن 

.
(5(

الكريم { چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ  ڌ}

)1) م.ن،ج9، 98.
)2)  �سورة الأعراف، 137.

)3)  �سورة ال�سعراء، 59-57
)4) �سورة الدخان، 28-25.

)5) �سورة الأعراف، 166.
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يظهر من الآية ال�سريفة ومن الآيات الأخرى اأن خالفة قوم لقوم ووراثة مجموعة 

لمجموعة هما من ال�سنن الإلهية التي ل تتوّقف ل بل ت�ستمر ما دام العالم عالمًا.

طبع���ًا ل يخفى اأن بي���ن الح�سارات الالحق���ة والح�س���ارات ال�سابقة اختالفات 

اأ�سا�سية، فالح�سارات الالحقة تاأتي بثقافة جديدة وتتكامل وتبداأ حركتها.

ة. فح�سارة  ُتْعرف كّل ح�سارة من خالل ما ي�سير اإليها من عالمات ورموز خا�سّ

اليهود، تختلف عن ح�سارة م�سر وعن ح�سارة اإيران القديمة وكذلك عن الح�سارة 

الإ�سالمي���ة حي���ث يوجد بينها افتراق���ات اأ�سا�سي���ة. يقولون على �سبي���ل المثال: اإّن 

ح�سارة اإي���ران القديمة لم تهتّم بالكتابة كما اهتمت بها الح�سارة الإ�سالمية التي 

لم تهتّم في التعليم الديني بالمج�ّسمات والفنون الت�سويرية.

3- وحدة وتكامل المجتمع:اإذا كانت التعاليم الإ�سالمية تتحّدث عن الم�ستقبل 

ويرثون  الأر�ص  يرثون  الذين  والأتقياء  لل�سالحين  اأنه  على  قطعي  وب�سكل 

روح التطور والكمال والح�سارة الإن�سانية، تت�سح هذه النتيجة وهي اأّن روح 

المجتمع والح�سارة تتجه نحو الكمال واأن كمال الح�سارة هذه في الم�ستقبل 

يثبت اأّن الح�سارات ل تموت، بل تهاجر من اأر�ص اإلى اأخرى وهذه من جملة 

ال�سنن الإلهية.

واإذا كان الأمر غير ذلك، اأي اأن تتجه الح�سارات نحو الزوال ولي�ص نحو ال�سطوع 

والكم���ال، فه���ذا يتعار�ص مع الوع���د الإلهي لل�سالحي���ن والأتقي���اء والم�ست�سعفين 

بالخالفة. ي�سبح للوراثة معنى عندما ي�سل للوارث �سيء ذو قيمة.

يق���ول العالم���ة الطباطبائ���ي في تف�سي���ر الآي���ة ال�سريف���ة: { ڍ  ڌ      ڌ  

: (1(
ڎ  ڎ  }

)1) �سورة الأنبياء، 105.
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»الوراث���ة والإرث عل���ى م���� ذكره الراغ���ب انتق�ل قنية اإليك م���ن غير مع�ملة. 

الم���راد م���ن وراث���ة الأر�س انتق�ل الت�ضّل���ط على من�فعه� اإليه���م وا�ضتقرار برك�ت 

الحي�ة... فيكون موؤدَّى الآية اأّن الأر�س �ضتتطّهر من ال�ضرك والمع�ضية وي�ضكنه� 

(1(
مجتمع �ض�لح يعبدون اهلل ول ي�ضركون به �ضيئ�ً«.

ويق���ول العاّلمة: »وهذه البرك�ت اإّم� دنيوية راجعة اإلى الحي�ة  الدني� ك�لتمّتع 

ال�ض�ل���ح ب�أمتعته���� وزينته�... واإّم���� اأخروية وهي مق�م�ت الق���رب التي اكت�ضبوه� 

في حي�تهم الدني� ف�إنه� من برك�ت الحي�ة الأر�ضية وهي نعيم الآخرة كم� ي�ضير 

اإليه قوله تع�لى حك�ية من اأهل الجنة: 

{ ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ     ۆئ      ۆئ  ۈئ   
ۈئ  ېئېئ  ېئ  ىئ  ىئ}  وقوله:

(2(
{ ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک     ک  ک  گ  گ  } »

اإذًا النا����ص الموؤمن���ون وال�سالحون هم وارثو الح�س���ارات الكاملة والمجتمعات 

المتط���ّورة. بناًء على هذه التعاليم القراآني���ة، فالح�سارات ل تنطفئ، بل تنتقل من 

م���كان اإلى اآخر وتبقى روحها حّية وجارية، فتغ���رب في مكان وتطلع في مكان اآخر، 

حّتى ي�سل الأمر اإلى الح�سارة الكاملة الزاخرة بالمعنويات والبعيدة عن كّل نق�ص 

اأ�سيبت به الح�سارات القديمة، وذلك على اأيدي الإن�سان الكامل:

{ې  ې  ې  ې  ى  ى      ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  

)3)  وجاء في اآية اآخرى)النور،55)
وئ  }

)1) الميزان،ج14، 330، الأعلمي، بيروت.
)2) �سورة الموؤمنون، 11.

)3) �سورة الق�س�ص، 5؛ �سورة النور، 57.
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{ ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ   ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  
ڃ    ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ     ڇ  ڇ   }.

وهناك اآيات اأخرى تدّل على هذا الأمر، وقد تحدثت اإحدى الآيات ال�سريفة عن 

اأّمة محّمدP باعتبارها الأّمة التي تخلف الأمم ال�سابقة:

{ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ   ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  

ۇئ    }   (1(
{ ڇ    ڇ   ڇ      چ   چ   چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ    
. (2(

ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئ  ېئ  ېئ   ېئ            ىئ  }
اإذًا ت�سبح خالفة ووراث���ة الموؤمنين وال�سالحين لالأمم ال�سابقة، ممكنة تت�سل 

بالحقيقة عندما تتجه الح�سارة الب�سرّية نحو الكمال والوحدة.

طرح الأ�ستاذ ال�سهيد مطّهري عددًا من الأ�سئلة باللتفات اإلى اآيات الوراثة: هل ت�ستمر 

الثقافات والح�سارات والمجتمعات والأمم على ما هي عليه دائمًا؟ اأو اأّن حركة الإن�سانية 

نحو ح�سارة وثقافة واحدة ومجتمع واحد حيث يكون ذا لون واحد وهو الإن�سانية؟

وه���ل الح�سارات والثقافات متعددة زيادة على تطّورها؟ اأو اأنها من الممكن اأن 

ت�سل اإلى الوحدة اأثناء �سيرها نحو الكمال؟

ويقول في الجواب:

»اإّن ه���ذه الم�ض�أل���ة، مرتبط���ة بم�ض�أل���ة م�هي���ة المجتم���ع ونوع ارتب����ط الروح 

الجمعية والروح الفردية ببع�ضه� البع�س، بن�ًء على نظرية اأ�ض�لة الفطرة، واإّن 

الوج���ود الجتم�ع���ي لالإن�ض����ن وحي�ت���ه الجتم�عي���ة وفي النه�ي���ة روح المجتمع 

الجمعي���ة و�ضيل���ة لفط���رة الإن�ض�ن النوعي���ة تخت�ره� لأجل الو�ض���ول اإلى الكم�ل 

النه�ئ���ي، لذل���ك يج���ب القول: ت�ضي���ر ك�ّفة المجتمع����ت والح�ض����رات والثق�ف�ت 

)1)  �سورة النور،  55.
)2) �سورة يون�ص، 14. 



ن
راآ
ق
ال
ي 
ف
ت 
را
ضا
�
ح
ال
س 
ر
ج
ه
و
م 
ل
اأ
 ا
ت
م
ل

45

نح���و التوّح���د، واتح�د ال�ضكل وف���ي نه�ية الأم���ر الإندم�ج ببع�ضه���� البع�س، واإّن 

م�ضتقبل المجتمع الإن�ض�ني، هو المجتمع الع�لمي الواحد الذي ت�ضل فيه ك�ّفة 

القي���م  الإن�ض�ني���ة الفعلي���ة اإلى فعليته����، وعند ذل���ك �ضي�ضل الإن�ض����ن اإلى كم�له 

(1(
الحقيقي و�ضع�دته الواقعية، وفي النه�ية اإلى اإن�ض�نيته الأ�ضيلة«

اإّن الم�ستقب���ل ه���و لأ�سحاب التق���وى والحّق، بينم���ا الباطل والباطل���ون �سيكون 

م�سيرهم الزوال. هذا وعد اهلل الذي �سيكون حقيقة في يوم من الأيام:

 (2(
{ ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ }

 وقد كتب في 
(3(

يتحدث العاّلم���ة الطباطبائّي حول كيفية كون العاقبة للمّتقين،

�سرح الآية المتقّدمة:

»وك���ون الع�قب���ة مطلق����ً للمتقين من جه���ة اأّن ال�ضنة الإلهي���ة تقت�ضي بذلك، 

وذل���ك اأن���ه تع�لى نظم الكون نظم�ً يوؤّدي كل ن���وع اإلى غ�ية وجوده و�ضع�دته التي 

خلق لأجله�، ف�إن جرى على �ضراطه الذي رّكب عليه، ولم يخرج عن خّط م�ضيره 

ال���ذي ُخ���طَّ ل���ه... والإن�ض�ن ال���ذي هو اأحد ه���ذه الأنواع... ه���داه اهلل اإلى ع�قبته 

.
(4(

الح�ضنة، واأحي�ه الحي�ة الطيبة، واأر�ضده اإلى كّل خير يبتغيه«

اإّن كم���ال المجتمع الب�سرّي هو بالتقوى ومداراة الحّق واإنكار الباطل والمجتمع، 

الكامل هو المجتمع الذي يقيم الحّق ويبتعد عن الباطل والذي يختار اأفراده طريق 

التق���وى، واأّما الح�س���ارة التي تقوم في ظّل هكذا اأعمال، فه���ي ح�سارة كاملة وهي 

ح�سارة اأتقياء الأر�ص.

)1) مجموعة الآثار، ال�سهيد مطهري،ج2، 359.
)2)  �سورة الأعراف، 128.

)3)  الميزان،ج4، 106، مجموعة الآثار،ج2، 359.
)4)  الميزان،ج7، 225.
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ل يمك���ن اأن ُتق���ام ح�س���ارة الأتقياء م���ن دون بذل الجهود وي�سل ع���دّو اهلل اإلى 

حقيقة عندما ينه�ص الأتقياء انطالقًا من الثقافة وال�سعور والفكر والإدراك والألم 

فيكونون كال�ساعقة على مخربي الح�سارات وعلى المف�سدين في التاريخ، ليجل�سوا 

على م�سند اإحياء الح�سارات فيوؤ�ّس�سون لحكومة ال�سالحين. وبما اأّن رجاًل كهوؤلء 

�سياأتون واأّن هكذا �سالحين �سيكون لهم وجود، وعد اهلل تعالى بح�سارتهم في نهاية 

تاري���خ الب�سر، ويك���ون هذا الطلوع بعد غروب الذين عمل���وا على توجيه ح�ساراتهم 

نحو الف�سق وانحرفوا عن ما اأراده اهلل تعالى.

مّم���ا ل �سّك في���ه اأّن ال�سالحين �سيم�سكون زمام الأم���ور، و�سيرثون الأر�ص واأّن 

غير ال�سالحين والفا�سقين �سيبتلون بالعذاب الأليم.

لقد وعد اهلل، و�سيتحّقق هذا الوعد. من جملة ذلك  ما جاء في الآية ال�سريفة:

{ ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ  حئ     مئ  ىئ  يئ  
 (1(

جبحب  خب           مب  ىب  يب  جت}
هن����ك نوع�ن م���ن الخراب والموت: الخراب والم���وت الطبيعّيان وذلك عندما 

ينته���ي عهد البن���اء وت�سبح الأعم���دة عاجزة عن حم���ل ال�سقف، فتنه���ار الأعمدة 

وينهار ال�سقف بتبعها.كذل���ك الإن�سان، تفقد اأع�ساوؤه قدرتها في�سبح قعيد الأر�ص 

ويفقد روحه باإذن اهلل في�سل اإلى الموت.

اإّل اأّن هن���اك نوع���ًا اآخر من الخ���راب والموت تحدث اهلل تعالى عن���ه كثيرًا في 

العدي���د من الآي���ات، وهو الموت قب���ل الموعد)طبعًا هناك موت وخ���راب اآخر قبل 

الم���وت يح�سل على اأث���ر ال�سوانح و... وهذا غير مق�سود م���ن البحث هنا( ويكون 

على اأثر عذاب اهلل مّما يجعل حياة المجتمع والأمة م�سطربة و...

)1) �سورة الإ�سراء، 58.
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ولكن لم�ذا يح�ضل ذلك؟ ولم�ذا يلقي اهلل قوم�ً اأ�ضرى للموت ويخّرب مدنهم 

وقراهم؟

اأراد اهلل تعال���ى وج���ود مجتم���ع متكامل وب�س���ٍر �سالحين. يق�س���ي اهلل على قوم 

ليمن���ع وج���ود المعا�سي التي ت�سدر عنه���م، واأّما المعا�سي الت���ي تمنع الإن�سان من 

الكم���ال والتي تجعل الكون مظلمًا فيجري اإزالتها من خالل اإزالة هوؤلء الأ�سخا�ص 

المف�سدي���ن، ويرتقي قوم اآخرون يعملون عل���ى تخلي�ص الكون من الظالم معتبرين 

من الما�سي.

وت�ستم���ّر ه���ذه الحركة حتى ي�ستقّر الإن�سان الكامل ف���ي ح�سارة ومجتمع كامل. 

كما ُنقلت اآراء متعددة في تف�سير الآية ال�سريفة المتقّدمة.

يعتق���د بع����ص المف�ّسري���ن اأّن الآية ال�سريفة تتح���ّدث عن ما قب���ل القيامة حيث 

يح�س���ل خراب كاّفة القرى والمدن. وللعاّلمة الطباطبائي راأي اآخر. وبما اأن روؤيته 

تتفق مع ما نحن فيه، لذلك �سنقوم بنقل عباراته. يعتقد العاّلمة اأن الآية ال�سريفة 

المتقّدمة، معطوفة على الآية ال�سريفة 16 من �سورة الإ�سراء والتي تن�ّص:

ىئ   ىئ   ىئ   ېئ   ېئ       ېئ   ۈئ   ۈئ   ۆئ   ۆئ   ۇئ   ۇئ   وئ    }
ی}

ثّم يقول بعد ذلك:

»الغر�س الع�ّم بي�ن �ضّنة اهلل تع�لى الج�رية بدعوتهم اإلى الحّق ثّم اإ�ضع�د من 

�ضعد منهم ب�ل�ضمع والط�عة وعقوبة من خ�لف منهم وطغى ب�ل�ضتكب�ر«.

ثّم يكتب في �سرح الآية ال�سريفة:

»وعل���ى هذا ف�لم���راد ب�لإهالك التدمير بعذاب ال�ضتئ�ض����ل كم� نقل عن اأبي 

م�ضلم المف�ّضر والمراد ب�لعذاب ال�ضديد م� دون ذلك من العذاب كقحط اأو غالء 
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فينجر اإلى جالء اأهله� وخراب عم�ره� اأو غير ذلك من البالي� والمحن.

فتك���ون ف���ي الآي���ة اإ�ض����رة اإل���ى اأّن هذه الق���رى �ضيخ���رب كّل منه� بف�ض����د اأهله� 

(1(
وف�ضق مترفيه�، واأّن ذلك بق�ض�ء من اهلل �ضبح�نه«.

اإذًا وبن���اًء عل���ى الآيات ال�سريف���ة، تبتلى الأم���م والأقوام المنحرف���ون بالغ�سب 

���ت عليه  ال�سنة الإلهية ح���ول قوم نوح وعاد  الإله���ي ويك���ون  الم�سير هو  الذي ن�سّ

وثمود، فيجمع ب�ساط الظلم والظالم ليحل مكانه التعالي والكمال والتطّور للمجتمع 

الإن�ساني حيث تنت�سر الح�سارة المعنوية بعيدًا عن القبائح والرذائل والظلم و...اإّن 

 فتخرج 
(2(

ه���ذا المجتمع هو الذي يبنيه المهدّي| حيث يكّر�ص فيه  القيم والأمن

له الأر�ص دفائنها وتنزل له ال�سماء بركاتها.

هجرة الحضارات في القرآن، الدوافع واألسباب.

ات�س���ح اأّن الق���راآن الكريم يتبّن���ى عقيدة هجرة الح�س���ارات. فيما يلي يجب اأن 

نبح���ث حول دواف���ع واأ�سباب هج���رة الح�سارات من م���كان اإلى اآخر. لم���اذا تفقد 

الح�سارة القدرة على التطّور في اأر�ص بينما تمتلكها في اأر�ص اأخرى؟

اإّن درا�سة الح�سارات القديمة، تبين اأّن ال�سعوب والأر�ص تكون في مرحلة وبرهة 

من الزمن تحمل لياقة ونمّو وتطّور الح�سارة وتفقدها في مرحلة وبرهة اأخرى.

، يحمل���ون قدرة وا�ستعدادًا 
(3(

فال���روم على �سبيل المثال كان���وا ولمّدة األف �سنة

عاليي���ن، فتمّكنوا من اإيجاد ح�س���ارة كبيرة وحافظوا عليها ل�سن���وات طويلة، وبعد 

ذل���ك فقد الروم هذه القدرة وال�ستعداد وفقدوا ذاك الدفء الذي تحيا الح�سارة 

تحت ظالله؛ لذلك هاجرت الح�سارة الرومانية اإلى اأماكن عديدة، اأي اأنها تفّرقت 

)1) الميزان،ج13، 132، الأعلمي، بيروت.
)2) مجموعة الآثار،ج13، 819.

)3) جولة في تاريخ العالم، جواهر لعل نهرو، ترجمة محمود تف�سلي،ج1، 200، اأمير كبير.
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اإلى اأجزاء، هاجر كّل منها اإلى مكان.

ي�سي���ر القراآن الكريم اإل���ى اأّن تقّدم وانت�س���ار وانحطاط الح�س���ارة اإنما هو في 

ظ���ّل عمل النا�ص و�سعفهم فيه. اإذا كانت الأر�ص تمتلك خ�سائ�ص واأر�سية الإنتاج 

والعطاء الح�ساري، وكان �سعب تلك الأر�ص ُمجّدًا و�ساحب قدرات فكرية وج�سمية، 

عن���د ذل���ك ل تّتجه تلك الح�سارة نح���و النحطاط، والعك�ص �سحي���ح، اأي اإذا وجد 

ال�سع���ف وطلب الراحة واإذا فق���دت القدرات الفكرية ال�سروري���ة، عند ذلك تكون 

الأر�ص عقيمة من الح�سارة ول تلد تلك الأر�ص ح�سارة على الإطالق. { ھ    ھ  

. (1(
ے   ے  ۓ  ۓ      ڭ  ڭ  ڭ  ڭ}

اهلل تعالى ل يطفئ م�سباح اأمة ُم�ساًء، اإّل اأّن الأمة هي  التي ت�سع هذا الم�سباح 

ف���ي مهّب الريح حيث �سينطفئ هذا الم�سباح بالتاأكيد طبق ال�سّنة الإلهية. { ٱ  

 (2(
ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺٺ  }

الب�س���ر قادرون على الوقوف في وجه الرياح، وقادرون على حفظ هذا الم�سباح 

م�س���اًء دائم���ًا، وقادرون بما يمتلكون من ُبْعد نظر وجامعي���ة في الفكر، من منع كّل 

الآفات والأخطاء التي تدفع الح�سارة نحو الظالم والتي تجعل من اأ�س�سها �سعيفة. 

وكّل اأم���ة تتمّك���ن من اإدراك �سّر بق���اء ح�ساراتها، يمكنها الحف���اظ عليها ل�سنوات 

طويل���ة، وبالتالي باإمكانه���م الحفاظ عليها بعي���دًا عن الأخطار الت���ي تهّددها. اأّما 

�سون في الح�سارات واأ�سحاب  اأب���رز واأهّم اأ�سرار الح�سارة التي ذكره���ا المتخ�سّ

المطالع���ة في تاري���خ الأمم، فهو القدرة عل���ى التكّيف مع تح���ّولت الزمان. اإذا لم 

ت�س���ّر الأمة التي ُول���دت الح�سارة فيها على الأمور غير ال�سرورية لبقائها، واإذا لم 

تنظر اإلى الم�ستقبل بعين الما�سي، ف�ستبقى هذه  الح�سارة.

)1) �سورة الرعد، 11.
)2) �سورة الأنفال، 53.
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يعتبر ال�سهيد مطّهري اأّن النظر اإلى الم�ستقبل بعين الما�سي، �سبب خراب واأفول 

�ص  الح�س���ارة، ويو�سح �سّر اأفول الح�س���ارات نقاًل عن اإدوارد هالت���كار، المتخ�سّ

بالتاريخ والمنّظر في باب التاريخ وح�سارة الب�سر:

»يتمّك���ن الإن�ض����ن م���ن التغّلب على اأ�ض��س انحط�ط الح�ض����رة بم� يمتلك من 

ة، اإّل اأّن ظروف المك�ن  نمّو معّرفي. وال�ضّر في ذلك اأّن اأمة ترتقي لأ�ضب�ب خ��ضّ

تتغّي���ر بع���د ذل���ك، واأّن هوؤلء ق���د ارتووا م���ن  الم��ضي بحيث يميل���ون اإلى النظر 

للم�ضتقبل بعين الم��ضي دائم�ً؛ اأي اأنهم يغفلون عن التغييرات، في�ضعف زم�نهم 

ة واأعط���ت �ضعبه� القدرة على  واأّم���� اإذا ظه���رت ح�ض�رة م���ع روح وخ�ض�ئ�س خ��ضّ

المرون���ة، اأي ع���دم الإ�ضرار على الأمور غي���ر ال�ضرورية، فهذه الح�ض�رة يمكنه� 

(1(
اأن تبقى لالأبد«.

بن���اًء عل���ى هذا التحليل، فاإّن كاّف���ة العوامل والدوافع والأ�سب���اب التي توؤّدي اإلى 

وجود الح�سارة، ل يمكنها اأن تكون كذلك على م�ستوى بقائها.

ينبغ���ي على ال�سع���وب �ساحبة الح�س���ارات عدم التعّل���ق بما�سيه���ا والغفلة عن 

الأحداث المحيطة بها. الزمان يغير الكثير من الأمور، واإذا لم يتغير قالب المجتمع 

والح�سارة واإذا لم يتغير الباطن تارة ولم يح�سل التاأقلم مع الزمان، يفقد حيويته 

و�سياءه وي�سبح في الحا�سية.

قد تكون الأمة �سانعة للح�سارة في مرحلة ما، وقد تكون في مرحلة تعي�ص حالة 

تطّور وتقّدم حيث تحمل لواء الح�سارة، اإّل اأنها ت�سبح منزوية وخارجة عن الزمان 

اإذا كان���ت تعود اإلى الما�سي با�ستمرار واإذا كانت تعتبر اأنها مكتفية بالما�سي واإذا 

كانت تجد اأنها في غنى عن الموجات الجديدة والم�ستقبلية، حيث تعتبر كّل حركة 

وابتكار وكّل كالم جديد، اأمرًا �سغيرًا حقيرًا غير ذي قيمة.

)1) مجموعة الآثار،ج13، 818.
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يوؤّك���د الق���راآن الكريم عل���ى اأّن الب�سر يج���ب اأن يكونوا مبدعين ف���ي كّل حركة، 

واإذا و�س���ل المجتم���ع اإلى اأوج الكمال اأو تدنى اإلى م�ستوي���ات الذّل، فكّل ذلك يتعّلق 

باأه���ل ذاك المجتمع. اإذا اأتجه هوؤلء النا�ص لإيج���اد تغيير اإيجابي، يتجه المجتمع 

نح���و الإيج���اب ويبلغ الأوج، واأّم���ا اإذا كان التغيير �سلبيًا وابتعد ع���ن الأمور الح�سنة 

والخ�س���ال الح�سن���ة وال�سلوك الح�س���ن، ف�سيغرق ف���ي الوحول العفن���ة، و�سي�سقط 

المجتمع في وحول الذّل. نعم يجب عليهم عدم تقليد الآباء والأجداد  ب�سكل اأعمى، 

ويجب رفع كّل ما يمنع التقّدم والتطّور.

ح���ّذر اهلل تعالى الب�سر في القراآن الكريم واأراد لهم الخروج من ح�سار التقليد 

ومعرفة طريق ال�سواب من ال�سالل بو�ساطة فكرهم.

اإذًا يوؤّك���د الق���راآن الكري���م اأّن النا�ص ه���م الذين يقومون بال���دور الأ�سا�ص حيث 

يمكنهم اإيج���اد ح�سارة بجهودهم وعملهم وحركته���م ال�سليمة والعاقلة، وكل ذلك 

طبقًا لل�سّنة الإلهّية واأّما ال�ست�سالم لل�سعف والخ�سوع والك�سل والحركات المري�سة 

وعدم التالوؤم مع ال�سنن الإلهية، فكل ذلك يوؤّدي اإلى موت الح�سارة. ومن المنا�سب 

التوّق���ف ملّيًا عند روؤية القراآن الكريم لظاهرة الح�سارة وال�سعب المبدع للح�سارة 

وم���ن المنا�سب الّطالع على زوايا حياة ال�سعوب والأقوام اأ�سحاب الح�سارة الذين 

اأخبر القراآن الكريم عن زوالهم وذلك للعبرة والتعّلم.

طبع���ًا في هذا المجال ل يمك���ن الإ�سارة اإلى كاّفة الموارد الت���ي ذكرها القراآن 

الكري���م، اإل اأنه من الممكن اللتفات اإليها ولو ب�س���كل اإجمالي، والإ�سارة اإلى بع�ص 

ال�سلوكي���ات القبيحة التي ابتلي بها موج���دو الح�سارة حيث كانت عاقبتهم الزوال، 

وبالتالي اأفول الح�سارة في تلك الأر�ص وطلوعها في اأر�ص اأخرى.

هذه الروؤية، تبين جزءًا من روؤية القراآن والتي هي روؤية دقيقة وجامعة وعميقة.
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1- الظلم: الظلم يهدم البنيان. الق�سور والأبنية ل تهدمها الريح ال�سر�سر 

بل اآهات المظلومين.

يتح���ّول اأ�سح���اب الح�سارة بعد مّدة ف���ي اأعين النا�ص اإلى وج���وه قبيحة منّفرة 

ب�سبب �سلوكّياتهم غير المنا�سب���ة، فيفقدون النفوذ ال�سعبّي والقاعدة الجتماعية؛ 

لذل���ك يّتخذون مواقع معادية للنا�ص فيتحّول���ون نحو الظلم للحفاظ على مواقعهم، 

والظلم ي�سعف ويهدم ق�سور الح�سارة.

ولك���ن م� هو الظلم؟ وم� ه���ي م�ض�ديقه؟ لعّل البحث هنا غير مخت�ّص بتقديم 

تعري���ف دقيق. ولع���ّل من المنا�س���ب التذكير ببع����ص النماذج التي ذكره���ا القراآن 

حها المرحوم الأ�ست���اذ محمد تقي جعفري في �سرحه نهج  الكري���م، وذلك كما و�سّ

البالغ���ة حيث و�سح زوايا الظلم بدّقة حيث يعتب���ر اأّن الظلم اأعلى واأكبر مّما يقال 

في التعريف حيث كتب:

»يظ���ن بع����س الب�ضط����ء اأّن الظل���م عب�رة عن القت���ل العمدي لإن�ض����ن اأو اأكثر. 

ف���ي ه���ذا الح�ل يك���ون الق�تل ظ�لم�ً والمقت���ول مظلوم����ً. اأو اأّن الظلم عب�رة عن 

حرم����ن �ضخ����س اأو مجتمع من المع�����س ومن مح�ضول تعبه وب�ض���كل ع�م، يظّن 

هوؤلء اأّن الظلم هو العتداء الوا�ضح على م�ل وروح وحيثية الفرد اأو المجتمع، 

حيث يكون العتداء محّل تنّفر ك�ّفة الب�ضر. مع العلم اأّن مو�ضوع الظلم ح�ّض��س 

للغ�ي���ة وه���و اأو�ض���ع م���ن الظواه���ر المتقّدم���ة. اأّم���� معنى الظل���م فهو عب����رة عن 

العتداء على الق�نون الواقعي« للحياة المعقولة« وعلى هذا الأ�سا�ص:

1 - اإّن اأدنى اعتداء على نداء الوجدان، ظلم للذات.

2- ال�سماح لالآخرين بالعتداء على الذات،ظلم لها.

3- التقليل من قيمة العمل والن�ساط ونتيجة جهود الب�سر، ظلم.

4- اإيجاد وظروف تجعل ال�سخ�ص ي�سرف النظر عن حّق عمله ون�ساطه، ظلم، 

حتى لو كان المظلوم را�سيًا وم�سرورًا بالظروف.
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5- اإيجاد ال�سطراب واأ�سباب الركود الفكرّي عند الآخرين، ظلم.

6- العتداء على حرية الآخرين، ظلم، حّتى مع تحريف معنى الحرية والح�سول 

على ر�سا ال�سخ�ص عينه الذي يتّم العتداء على حريته، اأو تحريف الظواهر 

المقبولة.

7- اإيجاد الحتياجات الم�سنوعة بين النا�ص لإجبارهم على اختيار ب�ساعة اأو 

اأفكار غير ذات قيمة، ظلم.

8- التالعب باأفكار وعواطف النا�ص لإلزامهم الحتياجات الأنانية، ظلم.

اإلى جانبهم والتعّدي على  الحّق  اأّن �سورة  النا�ص لإظهار  اأذهان  ا�ستغالل   -9

�سخ�سية الب�سر،ظلم.

الأهواء  على  الت�سّلط  دون  للمجتمع من  ال�سيا�سية  لالإدارة  الذات  تقديم   -10

واللذائذ الذاتية، هو اعتداء وظلم للمجتمع.

11- �سحق القوة والمتياز الذي يح�سل والذي يمكنه عالج اآلم النا�ص والتقليل 

من م�ساكلهم والذي يمكنه رفع حجر من اأمامهم لتح�سين اأو�ساع حياتهم 

المادية والمعنوية، هو اأ�سواأ اأنواع الظلم التي تمار�ص على النا�ص، عدا عن 

كون هذه القدرة والمتياز �سالحًا يحارب في �ساحة البقاء.

ب�س���كل عاّم الظلم هو المفهوم المقابل للعدال���ة. العدالة، هي ال�سلوك المطابق 

للقانون، وبما اأّن كاّفة �سوؤون النا�ص الفردية والجتماعية، م�سمولة بالقانون بمعناه 

العام، فالظلم هو النحراف عن ذاك القانون باأّي �سكل ح�سل. ويكفي للق�ساء على 

(1(
مجتمع اأو ح�سارة وجود واحد من اأنواع الظلم التي ذكرنا ببع�ص م�ساديقها«.

اأ�سار القراآن الكريم في العديد من الآيات ال�سريفة اإلى اأّن الظلم هو �سبب زوال 

المجتمع والأمم واأفول الح�سارات، وهنا نكتفي بذكر بع�ص هذه الآيات:

)1) ترجمة وتف�سير نهج البالغة، محمد تقي جعفري، ج5، 168، مكتب ن�سر الثقافة، طهران.
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ې   ې   ې   ۉۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ     ٴۇ   {ۈ  

 (1(
ې  ى            ىائ  ائ       ەئ  ەئ  وئ}

الق���رن وجمعه قرون عل���ى معنيين: الزمان ومرحلة وبره���ة معنية اأو اأهل زمان 

خا�ّص.

 المعنى الأول 
(2(

يعتقد بع�ص اأ�سحاب اللغ���ة اأّن للقرن حقيقة في كال المعنيين.

م�سهور؛ وقد يكون المعنى الثاني هو المراد في الآية ال�سريفة.

{وئ  وئ          ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئىئ  ی    

(3(
ی  ی  ی     جئ   حئ   مئ} 

ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ   چ   چ    ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   {ڄ  

(5(
 و...

(4(
ڍ  }

2- الف�ض�د: الف�ساد هو الخروج عن العتدال، �سواء كان قلياًل اأو كثيرًا. مثال 

بخ�سو�ص  الغالب  في  وي�ستخدم   
(6(

و.... والبدن  النف�ص  في  الف�ساد  ذلك 

بالباطل؛  الآخر  مال  على  ال�ستيالء  على  الف�ساد  ويطلق   
(7(

الإن�سان. عمل 

(8(
لأنه خروج عن العتدال.

عندم���ا ُيبتلى المجتم���ع بالف�ساد، �سواء كان اقت�سادّي���ًا اأو اجتماعّيًا، فقد خرج 

ع���ن حّد الو�سط والعتدال. والف�ساد: هو العت���داء على حقوق الآخرين عن طريق 

العتداء على القانون والتخّلف عنه.

)1) �سورة يون�ص، 13.
)2) تاج العرو�ص،ج 18، 443.

)3) �سورة الق�س�ص، 59.
)4) �سورة الأنعام، 47.

)5)  �سورة الأعراف، 4 - 5.
)6) مفردات الراغب، 379. 

)7) م.ن، 274.
)8) تاج العرو�ص،ج5، 166.
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م���ن هن���ا اعتبر القراآن الكري���م اأّن عمل المف�سدين �سواء كان ف���ي القت�ساد اأو 

الجتماع هو ف�ساد اأو اإف�ساد في الأر�ص؛ لأّن عمل المف�سد من وجهة نظر القراآن، ل 

ينح�سر بدائرة �سغيرة ولي�ص �سحيحًا اأّن هذا الف�ساد ل يخرج عن حدود ال�سخ�ص 

واأطرافه ول يتعّدى اإلى اأماكن اأخرى في المجتمع؛ بل ي�سري الف�ساد اإلى كاّفة اأركان 

المجتمع ويحرق الأخ�سر والياب�ص.

يعتبر القراآن الكريم  اأّن �ساح���ب الوجهين والمنافقين الذين يت�سّرفون ب�سكل 

ف���ي الظاهر وب�سكل اآخر في الخفاء، الذين لهم اأ�سل���وب حياة في الخلوة، واأ�سلوب 

اآخ���ر في الجلوة، الذي���ن يتظاهرون بالإيمان ويخفون ف���ي بطونهم الكفر، يعتبرون 

الموؤمنين فا�سدين ونا�سرين للف�ساد.

رفع القراآن الكريم النقاب عن وجوههم وعّدد �سفاتهم واحدة واحدة وحّذر من 

ف�سادهم ويقول:

{ ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں    
(1(

ں  ڻ  ڻ  ڻ    ڻ  }
يعتب���ر الق���راآن الكريم اأّن ه���ذه الحرك���ة ذات الوجهين عبارة ع���ن مر�ص؛ لأّن 

الإن�سان ال�سالم لي�ص له اإل وجه واحد ويجب عليه اإيجاد الوفاق بين ظاهره وباطنه، 

اإّم���ا اأن ُيْظه���ر الإيمان اأو الكفر، واأّما الطريق الثالث فهو مر�ص. جاء في اآية اأخرى 

حول المنافقين الُمف�سدين والباحثين عن الف�ساد:

{ ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ                 
چ  ڇ  ڇ}

)1) �سورة البقرة، 12-11.
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ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ  ڑ   ڑ    }
 (1(

ک  ک}
جاء في �ساأن نزول هذه الآيات:

»نزل���ت ه���ذه الآي�ت في الأخن�س ب���ن �ضريق، وهو رجل جمي���ل. جميل البي�ن. 

اإل���ى كّلم���� ج����ء  الر�ض���ولP ويعتب���ر نف�ض���ه م�ضلم����ً.ك�ن   ك�ن يتظ�ه���ر بح���ّب 

الر�ض���ولP، يجل����س معه ويظه���ر اإيم�نه، وك�ن ُيق�ضم اأنه يحب���ه واأنه اآمن ب�هلل، 

وك�ن الر�ض���ولP ي�أن����س به ويالطفه وُيظهر له المحب���ة. عندم� ظهرت عداوة 

بينه وبين ط�ئفة ثقيف، هجم عليهم وقتل حيوان�تهم واأحرق مزروع�تهم«.

يتحّدث القراآن الكريم عن فرعون واأنه �سخ�ص فا�سد ومف�سد، ومن جملة ف�ساده 

اأنه كان يقتل الرجال ويبقي على الن�ساء:

ۆ   ۇ   ۇ       ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ے   ے     }
 (2(

ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇۋ  ۋ  ۅ            ۅ  ۉ  }
تح���ّدث القراآن الكريم في �سور: الأعراف، ه���ود، ال�سعراء عن هالك قوم نوح، 

ه���ود، �سالح ولوط و�سعي���ب، واأ�سار اإلى اأّن ه���وؤلء الأقوام كان���وا اأ�سحاب ح�سارة 

وث���روة ومكنة، ثم زال ما عندهم ب�سبب الف�ساد. وكّل قوم يزولون على اأثر الف�ساد. 

وهنا ن�سير اإلى بع�ص النماذج على ل�سان القراآن الكريم:

اأ-  الف�ض�د القت�ض�دي: القت�ساد من جملة الأ�س�ص والأركان المهّمة والأ�سا�سّية 

في المجتمع، وهو من الأعمدة الأ�سا�سّية للح�سارة.

اإذا �سق���ط هذا الركن المهّم، ت�سقط كاّف���ة اأركان المجتمع الأخرى الواحد بعد 

)1) �سورة البقرة، 205.
)2) �سورة الق�س�ص، 4.
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الآخر. يوؤّكد القراآن الكريم لنبيه �سعيب وفي �سبيل الحفاظ على هذا الركن �سالمًا، 

اأن يبذل جهده لإ�سالح اقت�ساد مجتمع مدين حتى ل ي�سقط المجتمع.

ڃڃ    ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤڤ   ڤ    ڤ   ٹ    }
ڍ   ڇ   ڇ   ڇ     ڇ   چ   چچ   چ   ڃ   ڃ  
ڑ   ژڑ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ     } ڌ}  ڌ      ڍ  

 (1(
ک   ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ}

اأمر اهلل تعالى �سعيبًا النتقال اإلى اأهل مدين وتحذيرهم من الف�ساد في الأر�ص 

وليوؤك���د له���م اأن ف�سادهم في الأر����ص وانحرافهم القت�سادي وغي���ر القت�سادي، 

بعدما عمل ال�سالح���ون والر�سل واأنبياء اهلل العظام على اإ�سالحها وتطهيرها، هو 

بمثابة ال�سقوط في وادي الموت الكبير.

{ ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  
ڈ   ڈ   ڎ   ڌڎ   ڌ    ڍ   ڍ   ڇ   ڇڇ  
گگ   گ    ک   ک   ک   ک   ڑ   ڑ   ژ    ژ   

 (2(
گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   }

جاء في تف�سير المنار حول معنى الإ�سالح والإف�ساد:

»اإّن الإف�ض����د ف���ي الأر�س، ي�ضم���ل اإف�ض�د نظ�م الجتم�ع الب�ض���رّي ب�لظلم واأكل 

الأم���وال ب�لب�ط���ل، والبغي والع���دوان على الأنف����س والأعرا�س واإف�ض����د العمران 

ب�لجه���ل وع���دم النظ����م. واإ�ضالحه����، ه���و م� ي�ضل���ح به اأمره����، وح����ل اأهله� من 

العق�ئ���د ال�ضحيح���ة المن�في���ة لخراف����ت ال�ضرك ومه�نت���ه، والأعم����ل ال�ض�لحة 

المزّكي���ة لالأنف�س من اأدران الزوائ���ل، والأعم�ل الفنية المرقية للعمران وح�ضن 

المعي�ضة فقد ق�ل تع�لى في اأوائل هذه ال�ضورة]الأعراف[:

)1) �سورة هود، 85.
)2) �سورة الأعراف، 85، �سورة ال�سعراء، 183.
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فق���د  »{ ے  ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ   ۆ  ۈ  }

اأ�ضلح اهلل تع�لى ح�ل الب�ضر بنظ�م الفطرة وكم�ل الخلقة ومّكنهم اإ�ضالح الأر�س 

بم���� اآت�ه���م م���ن الق���وى العقلية والج���وار وبم� اأودع ف���ي خلق الأر�س م���ن ال�ضنن 

الحكمي���ة وبم���� يبع���ث به الر�ضل من مكم���الت الفطرة، ف�لإف�ض����د اإزالة �ضالح اأو 

اإ�ض���الح وق���د ك�ن قوم �ضعيب م���ن المف�ضدين للدين والدني�، كم���� ُيعلم من هذه 

الآية وم� بعده�، والإ�ضالح وم� يكون بفعل ف�عل وهو اأّم� الخ�لق الحكيم وحده، 

واأّم���� �ضخرهم لالإ�ض���الح من الأنبي�ءR، والعلم����ء والحكم�ء الذين ي�أمرون 

ب�لق�ض���ط، والح���ّك�م الع�دلي���ن اّلذي���ن يقيم���ون الق�ض���ط، وغيرهم م���ن  الع�ملين 

الذين ينفعون الن��س في دينهم ودني�هم، ك�لزّراع وال�ضّن�ع والتّج�ر واأهل الأم�نة 

وال�ضتق�مة، وهذه الأعم�ل تتوّقف في هذا الع�ضر على علوم وفنون كثيرة، فهي 

(1(
واجبة، وفق�ً لق�عدة م� ل يتم الواجب اإّل به، فهو واجب..«

لق���د اأغل���ق قوم �سعي���ب الطريق على الإ�س���الح وفتحوا طريق الف�س���اد. وبما اأّن 

مدينته���م كانت على ملتق���ى القوافل، لذلك كانوا ي�ستفيدون م���ن هذا الأمر ب�سكل 

���ئ وي�سّيقون عل���ى القوافل والتّج���ار وي�سترون ب�ساعتهم بثم���ن بخ�ص، ويبيعون  �سيِّ

ب�ساعتهم بثمن عاٍل، اأي اأنهم كانوا يف�سدون في المعامالت وبتبادل الب�ساعة.

وكانوا يمنعون النا�ص من اللتحاق بالحق والجتماع على �سعيب.

ۀ   ڻ   ڻ   ڻ    ڻ   ں   ں   ڱ   {ڱ  

ے   ھ   ھ   ھ   ہھ    ہ   ہ   ہ   ۀ  
 (2(

ےۓ  ۓ   ڭ  ڭڭ  ڭ}

)1) تف�سير المنار،ج8، 526.
)2) �سورة الأعراف، 86.
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روي عن ابن عبا�ص في تف�سير قول اهلل تعالى: { ڱ  ڱ  ں  ں  

ڻ  }
اأن���ه قال:»ك�ن���وا يجل�ضون ف���ي الطريق فيقول���ون لمن اأت���ى عليه���م، اإّن �ضعيب�ً  

.
(1(

كّذاب فال يفتننَّكم عن دينكم«

»ُيالحظ اأّن ابن عّب��س اعتبر اأّن ال�ضراط هو الطريق الحقيقي بينم� اعتبره 

مج�هد اأنه الطريق المج�زي وق�ل: المق�ضود كّل طريق حّق«.

وبم���ا اأّن اأه���ل مدين والأيكة لم ي�سغ���وا للحكم والن�سائ���ح ولتحذيرات الأنبياء 

الم�سلحي���ن والذي���ن ي�ست�سرف���ون الم�ستقب���ل، انحرف���وا ع���ن الطري���ق، فابتل���وا 

بالع���ذاب الأليم وكان الدمار من ن�سيبه���م: { ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  

.
(2(

ھ}

وجاء في اآية:

ۈ   ۈ    ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ     ۓ    }
ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  } { ې        ې   ې  ېى  ى  ائ  ائ  ەئ             

. (3(
ەئ  وئ  }

قوم  �سعيب هم نموذج اأخبر اهلل تعالى عن عملهم وم�سيرهم. وال�سّنة تقت�سي 

عذاب كّل قوم وجماعة تعمد اإلى الف�ساد وعدم الإ�سغاء اإلى الن�سائح والتحذيرات، 

وهي �سّنة جارية في كّل مكان وفي كّل اأر�ص.

)1) تف�سير المنار،ج8، 531.
)2) �سورة الأعراف، 91.
)3) �سورة هود، 95-94.



رو���������ض��������ة ال����م����ب����ّل����غ����ي����ن

60

اإّن الح�سارات ومهما كانت كبيرة �سامخة وتمتلك عددًا كبيرًا من الجنود والقادة 

اأ�سحاب التدبير، تتجه نحو الزوال عندما يدّب الف�ساد اإلى الأركان القت�سادية.

كتب الأ�ستاذ محّمد تقي جعفري:

»يمك���ن للف�ض�د، اأو الخت���اللت القت�ض�دية اأن تكون �ضبب�ً لزوال كّل ح�ض�رة؛ 

حت���ى لو ك�ن���ت الح�ض�رة تتح���ّرك في اأعلى م�ضتوي�ته����... البديه���ّي اأّن الم�ض�ئل 

القت�ض�دي���ة ت�ضّكل قوام الحي�ة الب�ضري���ة و�ض�حة حركته�؛ لأّن الإن�ض�ن ل يمكنه 

ال�ضتم���رار ب�لحي����ة م���ن دون ا�ضته���الك م���واّد الطبيعة، �ض���واء ك�ن���ت الحي�ة في 

(1(
�ضكله� البتدائي اأو في اأعلى اأ�ضك�له�«.

ب- الف�ض����د الجن�ض���ّي: خل���ق اهلل تعل���ى الإن�سان مع احتياجات متع���ّددة. وو�سع 

اأمام���ه طرقًا لتحقي���ق كّل واحد من هذه الحتياجات، فاإذا تمّكن من اإر�ساء 

حاجته عبر الطريق ال�سحيح، فقد اختار الطريق ال�سليم وو�سل اإلى المنزل 

ب�سالم، واإل �سُيبتلى بالنحراف والوقوع في الم�ستنقعات.

ت - الح�ج���ة الجن�ضّي���ة: هي حاج���ة �سريفة قّيمة و�سعه���ا اهلل تعالى في وجود 

الإن�سان مّما ي�سفي على المجتمع الإن�ساني الحركة وال�سعي والن�سراح، وهي 

حالة تخرج الإن�سان من حالة الركود، وبها قوام اأركان المجتمع.

يتمّك���ن الإن�س���ان وبو�ساطة هذه الحاجة، م���ن البتعاد عن الن���زواء وعن حياة 

الغاب���ات وال�سحاري ويلح���ق بالجمع، فيه���ب لتاأ�سي�ص عائلة ويعم���ل بجّد واجتهاد 

لإدارة المجتم���ع، فتتحّرك عجلة الحياة، وي���زداد الن�سل الب�سرّي من خالل اختيار 

ال�سري���ك اإذ اإّن قوام المجتمع بهذا الن�سل، وعل���ى اأثر ذلك تظهر الح�سارة ويتمّتع 

الإن�سان بالكمال في ظّل مجتمع وفي اأر�ص متطّورة.

)1) ترجمة وتف�سير نهج البالغة، ج5، 218.



ن
راآ
ق
ال
ي 
ف
ت 
را
ضا
�
ح
ال
س 
ر
ج
ه
و
م 
ل
اأ
 ا
ت
م
ل

61

فاإذا كانت هذه الحاجة قد ُو�سعت في وجود الإن�سان من اأجل بقاء الن�سل الب�سرّي 

وتاأ�سي�ص المجتمع واإثمار الحياة والتخّل�ص من الوحدة والحيرة والنزواء، فاإذا لم 

يعمل الإن�سان على اإيجادها ب�سكل �سحيح واإذا رف�ص ما اأمر به الأنبياءR، عند 

ذل���ك �ستح�سل الجريمة الب�سرية كما اأ�ساب بع�ص الفرق والمجموعات التي كانت 

ت�سبع هذه الرغبة باأّي و�سيلة وطريق، وهنا ي�سير القراآن الكريم اإلى واحدة من هذه 

الجرائم الب�سرية وذلك لأجل العتبار منها:

ہ  ہ   ھ  ھ   ھ   ھ  ے        ے  ۓ  ۓ    }
ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ    ڭ   ڭ   ڭ   ڭ  
ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې           ې  ى  ى  

(1(
ائ  ائ  ەئ   ەئ  وئ  وئ}

كان ق���وم ل���وط يعي�س���ون النعمة وكان���وا يعي�سون ف���ي اأر�ص ُيطل���ق عليها �سدوم 

وعمورة، وهي اأر�ص عامرة خ�سراء وفيها العديد من المراعي والحيوانات.

اإّل اأّن هوؤلء القوم ل���م ي�سكروا النعمة واختاروا طريق الف�ساد، فاأقاموا مجال�ص 

الف�ساد من دون حياء اإذ اإّنهم اختاروا الرجال وابتعدوا عن الن�ساء.

اآم���ن لوط باإبراهيم ثّم ج���اءه التكليف من اهلل تعالى لنج���اة قومه من م�ستنقع 

المثلّية. عمل كثيرًا اإّل اأّن النتيجة لم تكن ُمر�سية. وفي النهاية �ساقت الأمور عليه 

فطلب من اهلل تعالى اإزالة اأ�سا�ص هوؤلء القوم من �ساحة الوجود:

(2(
{ ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  }

ا�ستجاب اهلل تعالى له، واأر�سل مالئكة العذاب اإلى هوؤلء القوم لتخريب ديارهم 

وقلبها راأ�سًا على عقب، فُدفن في الأر�ص جميع عبدة ال�سهوات:

)1) �سورة العنكبوت، 28.

)2) �سورة العنكبوت، 33.
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{ ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  
ڍ   ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ      ژ  ژ  ڑ  }

جرت ال�سّنة الإلهية، واأنجز اهلل تعالى وعده وتّم الق�ساء على القوم الفا�سدين:

 (1(
{ک  ک  ک  ک     گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ          ڳ}

ج-الإ�ض���راف: خلق اهلل الإن�س���ان وو�سع الطبيعة في اختياره من اأجل ال�ستمرار 

بالحياة وللحفاظ على الن�ساط فيها والتطّور والتكامل.

اأعطى اهلل تعالى الإن�سان، العقل وال�سعور والقدرة على معرفة الحّق من الباطل 

ليّتبع طريق الكمال وليمّيز بينه وبين المخلوقات الأخرى وليوؤ�ّس�ص للحياة والمجتمع 

الإن�سان���ي وليحاف���ظ على الطبيع���ة وي�ستفيد من مواهب الطبيعة ف���ي حياته وحياة 

الموج���ودات الأخرى وذلك ب�سكل عقل���ّي، واأعطاه اهلل الج�سم القوّي ليتمّكن به من 

التغّل���ب على الموانع والعبور عنه���ا ولينظم حياته على اأف�سل وجه، وجعل فيه القّوة 

ال�سهواني���ة ليتمكن من الو�سول اإل���ى الهدف وزيادة الن�سل الب�س���رّي والحوؤول دون 

الندثار، فاإذا لم ي�ستفد الإن�سان ب�سكل �سحيح من اآلء اهلل ولم ي�ستخدم ما اأعطاه 

اهلل ف���ي �سبيل الكمال وتمتين اأ�س�ص مجتمع���ه، واإذا جعل قواه وا�ستعداداته وكذلك 

الطبيع���ة وما فيها والعنا�سر الأربعة: الم���اء والتراب والهواء والنار، اأمورًا عبثية اأو 

ا�ستفاد منها من دون �سوابط بل كان م�سرفًا فيها، خرج عن زمرة من اأحّب اهلل:

{ ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ     پ  پ  ڀ   ڀ    ڀڀ  ٺ        ٺ  ٺ  
 (2(

ٺ  }

)1) �سورة العنكبوت، 34.
)2) �سورة الأعراف، 31.
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د، فاإذا  اإّن ال�ستف���ادة من اأنواع الماآكل والم�سرب والمواد الغذائية، مقداٌر محدَّ

تجاوز حدود ال�ستفادة وجدت الآفات. لقد غرقت العديد من المجتمعات الإن�سانية 

والح�سارات في م�ستنقع الموت وذلك لالإ�سراف في الماآكل والم�سرب، ولأّن الكثير 

من الدول بالأخ�ص الدول المتقدمة، تتجه نحو الإ�سراف والتبذير، يعي�ص جزء من 

العالم في ظلمات الفقر والجوع حيث اإّن  الجوع يالحق الكثير من تلك المجتمعات.

لقد دّقت الح�سارة الغربي���ة والعديد من المجتمعات والدول المتطّورة، ناقو�ص 

موته���ا ب�سب���ب الإ�سراف والتبذير، و�ست�س���ل اإلى النحطاط وال���زوال اإذا ا�ستمّرت 

بهذه الحركة التخريبية، واإذا لم  تنزل من مركب الغرور والكبر واإذا لم تبتعد عن 

الإ�سراف والتبذير.

ر والمتط���ّور، وكان يتمّتع  كان فرع���ون عل���ى راأ�ص المجتم���ع الم�س���رّي المتح�سّ

بق���درة و�سلطة وهيمنة وثروة و�سوكة ل حدود لها؛ حيث لم يكن لأحد اأن يت�سّور اأن 

ي�سقط هذا ال�سخ�ص مّما كان فيه؛ اإّل اأّن تلك الح�سارة قد �سقطت  وزالت �سلطته 

وغرق في الماء ذلياًل حّتى اإّن الماء حمل ج�سده اإلى ال�ساحل لأجل العبرة.

اعتبر القراآن الكريم اأّن هذا الإن�سان العا�سي والظالم، من الم�سرفين:

 (1(
{ ک  ک  ک   ک  گ  گ  گ  گ   }

ويقول:

{ ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀہ  ہ             ہ  ہ  ھ  
 (2(

ھ  }

)1) �سورة يون�ص، 83.
)2) �سورة الدخان، 31-30.
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ال�سّن���ة الإلهية اأن ي���زول الم�سرفون والمبّذرون. هذا قانون ع���اّم ودائرة �سموله 

وا�سعة. اإّن كّل قوم واأمة ومجموعة ل ت�سغي لنداء الحّق ول تذعن هلل تعالى وتتعامل 

مع اآلء اهلل من دون قواعد و�سوابط وت�سرف فيما هو بين اأيديها، �سيكون م�سيرها 

الزوال.

هك���ذا كان م�سي���ر قوم عاد اأ�سح���اب الق�سور والأبنية العظيم���ة، ومع ما كانوا 

يمتلك���ون من عظم���ة وقدرة وكذلك قوم ثم���ود والذين كانوا على مق���درة عالية في 

البناء في قلب ال�سخور والجبال ال�سعبة، وكانوا على مقدرة عالية في �سّق الجبال 

 وذلك ب�سبب معا�سيهم الكثيرة ومن جملة ذلك الإ�سراف وال�ستفادة 
(1(

وال�سخور،

غير ال�سحيحة من القّوة وال�سلطة والفكر والطبيعة ومن نعم اهلل المتعّددة، فُدفنوا 

في قلب ال�سخور واأحاط بهم العذاب الإلهي وزالوا من الجذور.

كان ق���وم ثم���ود يمتلك���ون كّل مقّوم���ات الراحة والحي���اة الطيبة م���ن الب�ساتين 

والمراعي والمحا�سيل والبيوت الجميلة، اإّل اأنهم لم ي�سغوا ل�سالح Q واتبعوا 

(2(
الم�سرفين، فكان ما حدث لهم كما حدثنا الباري عز وجل في �سورة ال�سعراء.

كذل���ك قوم لوط الذي كانوا من الم�سرفين حيث تج���اوزوا الحدود التي ُو�سعت 

له���م، فلم يكتفوا بالن�ساء بل و�سل التجاوز والعتداء اإلى الرجال وال�سبيان، فكان 

لهم العذاب الأليم:

(3(
{ ۉ  ې  ې     ې  ې  ى  ىائ  ائ  ەئ  ەئ   وئ}

3- الترف: تبقى الح�سارات والمجتمعات ثابتة و�سلبة من خالل بذل الجهود 

القناعة  يتطّلب  الذي  الآخر  الإن�سان  لأجل  والعمل  الت�سحية  خالل  ومن 

)1) �سورة الفجر، 9-7.
)2) �سورة ال�سعراء، 158-150-149-148-147.

)3) �سورة الأعراف، 81.
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مع  والتعاي�ص  والمحرومية  الحرمان  تقبل  َثمَّ  ومن  الترف،  عن  والبتعاد 

ال�سعوبات والآلم وم�سّقات الأيام.

اإّن اأّي ح�س���ارة واأي���ة حركة تاريخي���ة عظيمة، واأية حركة تغيري���ة م�سيرية، لم 

تقّدم اأّي ابتكار وخالقية ولم تغرب من �ساحة الوجود اإل بعد الغرق في الترف.

ف���ي كّل مكان ُوجدت ح�سارة وفي كّل مكان ُوج���د مجتمع وعلى امتداد التاريخ، 

كان النا����ص ي�سلون اإل���ى العزة والمقدرة والح�سارة والمجتم���ع الحيوي، اإّل ورافق 

ذلك التفّكك والآلم.

ظه���رت الح�سارة الإ�سالمي���ة على اأثر الجه���ود والت�سحي���ات والإرادة ال�سلبة 

وكان حيوّيًا ل�سنوات. ولكن لو تحول هوؤلء النا�ص الم�سّحون ليدخلوا مجالت العمل 

عل���ى اختالفها والذين ي�سّحون ف���ي الليل  والنهار ليبنوا ح�سارة ومجتمعًا قويًا من 

دون توّق���ف، واإذا غرقت الأجيال الالحق���ة في النت�سارات بعد الو�سول اإلى الأوج، 

���ْوا اأيامهم على جانب من  الترف  وطلب���وا الرفاه والترف وح�سن الع�سرة واإذا اأم�سَ

وف���ي حدائقهم الغناء ينعمون بما امتلكوا من ذه���ب وب�ساتين وفواكه عديدة، واإذا 

ا�ستخدم���وا الآخري���ن لأج���ل ماآربهم و�سكن���وا الق�سور مرتاحي الب���ال غارقين في 

اأيامه���م الجميلة ي�سرفون ف���ي كّل ما يحيط بهم... من الوا�س���ح اأّن هذه الح�سارة 

�ست���وؤول اإل���ى الأفول حتى ي�س���ل بها الأمر اإل���ى اأن تبقى مدنهم  خالي���ة ل تجد من 

يحافظ عليها اأو يحر�سها و�ستبقى خالية من الَغيور الذي ل يحّركه اأّي �سيء عندما 

ياأتي العدو. هكذا ح�سارة لن يكون م�سيرها �سوى الزوال.

كتب جواهر لآل نهرو حول غرق الح�سارة الرومانية في الظالم:

ال���روم ال�ضلطوي���ة تتج���ه نح���و  اإمبراط���ور  اأّن مدين���ة  »األي����س م���ن الغري���ب 

النحط����ط وال���زوال بهذه ال�ضرع���ة وال�ضهول���ة اإذ و�ضل الأمر ب�لقب�ئ���ل اأن تهّب 

لمق�رعته� ومح�ربته�«.
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قد يت�سّور البع�ص اأن ما و�سل اإليه الروم هو ب�سبب التق�سيم اأو لأّن روما اأ�سحت 

كال�سدف الخالي من الداخل. قد  تكون هذه الأمور �سحيحة.

»و�ضل���ت �ضلط���ة الروم في تلك الأي�م اإلى اأوج ال�ضهرة والعتب�ر، وي�ضير ت�ريخ 

ال���روم القدي���م اإلى اأّن الكثير من الن��س ك�نوا يعتق���دون اأنه� تقود الع�لم. لذلك 

ك�ن���وا يت�ضّرف���ون معه� ب�حترام ف�ئق، ل بل يمكن الق���ول ب�حترام خرافّي. وعلى 

هذا الأ�ض��س، ا�ضتمّرت روم� بحي�ته�، ك�ن الظ�هر اأّن الروم اأ�ضح�ب اإمبراطورية 

قوي���ة، وف���ي الحقيقة ك�نت هذه ال�ضلطة غير ذلك. الظ�هر اأّن روم� ك�نت ه�دئة، 

يت���راءى الع���دد الكبي���ر م���ن رج�له���� واأتب�عه���� ف���ي الم�ض����رح و�ض�ح����ت الري��ضة 

والأ�ض���واق، اإّل اأّن ذاك الو�ض���ع ك�ن محكوم����ً ب�لنقرا����س؛ لأّن الحقيقة اأّن هن�ك 

دول���ة �ضعيفة، وانه�ر اأ�ض��ضه�، ب�لأخ�س واأنه���� ك�نت ُتعرف ب�لح�ض�رة الإ�ضرافية 

.
(1(

التي بنيت على اأ�ض��س الفقر وال�ضتعب�د«

الث���روة، �سف���رة ذات حدين، يمكنه���ا اأن ترفع �ساأن المجتم���ع وتو�سله اإلى الأوج 

وتجع���ل اأ�س�سه �سلبة قوية ثم اإّنه���ا ت�سفي التعالي على الفنون وال�سناعات وتزدهر 

الزراعة بو�ساطتها وكذلك تربية الموا�سي وينت�سر العلم والمعرفة ويزول الجهل...

كم���ا اأّن الثروة باإمكانها اإغ���راق المجتمع في م�ستنقع الم���وت ب�سبب ال�ستفادة 

غير ال�سحيحة.

كتب ويل ديورانت:

»ه���ذا ه���و تقريب����ً الق�ن���ون الع����ّم الت�ريخ���ّي اأّن الث���روة التي ه���ي �ضبب ظهور 

الح�ض����رة، تن���ذر ب�نحط����ط وانقرا����س تلك الح�ض����رة اأي�ض�ً. وال�ضب���ب في ذلك 

اأّن الث���روة كم���� ب�إمك�نه���� اإيج����د الفن����ء، ت���وؤّدي اإلى وج���ود الترف وجع���ل الج�ضم 

.
(2(

والطبيعة لطيفين وظريفين«

)1) جولة في تاريخ العالم،جواهر لآل نهرو، ج1، 282.
)2) تاريخ الح�سارة، ويل ديوارنت، ج1،  263.
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يعتب���ر الق���راآن الكريم اأّن ظاه���رة الترف، هي ظاهرة �س���وؤم للمجتمع الإن�ساني 

وه���ي خطر كبير على م�ستوى العّزة والقدرة، وُيهيِّئ المترفون الأر�سّية لأّي نوع من 

اأنواع الذّل والو�ساعة والمهانة في المجتمع.

اإّن الذي���ن يهّيئ���ون الأر�سية لعدم الر�س���ا الجماعّي ويو�سع���ون دائرة الفقر من 

خالل طمعهم وظلمهم وا�ستئثارهم بالأمالك العاّمة وي�سّيقون المجال على النا�ص 

الفقراء الذين ل حول لهم ول قّوة حيث ي�سبح هوؤلء جاهزين لأّي تغيير، هنا يبداأ 

العدّو الهجوم من دون اأن تتوفر القوة المقابلة للمقاومة والمواجهة.

اإّن طم���ع اأولئك يمنعهم من �سماع �سوت الحّق؛ لذل���ك وقفوا اأمام حقانية ر�سل 

ر�سلوا به:
ُ
اهلل واأعلنوا اإننا كافرون بما اأ

(1(
{ ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک      ک    گ  گ  گ}

اأّم���ا الأم���م التي ل ت�ستع���ّد لمواجهة الطامعي���ن والمترفي���ن العا�سين لأمر اهلل 

والمتخّلفي���ن عن القان���ون والمعايير الأخالقي���ة والإن�سانية، ولم يهّب���وا للمعار�سة 

مّتبعي���ن في ذل���ك الأنبياء والعلماء اأ�سح���اب العلم والتقوى، ليطّه���روا الأر�ص من 

اأو�س���اخ الطامعي���ن المترفي���ن، ه���وؤلء �سيغرقون ف���ي الم�ستنقعات الت���ي اأوجدوها 

بالف�سق والمع�سية:

ىئ   ىئ   ىئ   ېئ   ېئ       ېئ   ۈئ   ۈئ   ۆئ   ۆئ   ۇئ   ۇئ   {وئ  

 (2(
ی}

ارتقت الح�سارات الإن�سانية الكبيرة  اللتزام والتقيد ب�لأفك�ر القديمة:   -4

في ظّل الأفكار الجديدة والمتعالية وفي ظّل العقالنّية.

)1) �سورة �سباأ،  34.
)2)  �سورة الإ�سراء، 16.
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اإّن الأفكار الجديدة والثقافات الحّية هي التي توؤّدي اإلى اإيجاد الح�سارة وتحّرك 

عجلتها.

تح�س���ل الح�سارة على الحياة والحركة نحو الكمال والتطور والتعالي من خالل 

الأف���كار والتعالي���م المتجّددة وتتنّف�ص ف���ي اأجواء الفكر الجدي���د المتطّور والمبدع 

والعميق، فال تذبل مع مرور الزمان ول تتوّقف عن الحركة.

ينبغ���ي عل���ى الح�س���ارة اأن تطير على اأجنح���ة العقالنية وال�ستف���ادة من عقول 

الآخرين واأفكارهم المتجّددة ومن خالل التخّلي عن الأفكار القديمة غير الفاعلة، 

لتتمّكن من الإبداع في مجال الفناء والو�سول اإلى اأعلى م�ستويات التطّور ال�سناعي 

والزراعي والتعليم والتربية، وعليها اأن تثبت اأقدامها في طرق جديدة على م�ستوى 

تربي���ة الأطفال والنا�سئة وال�سباب. كم���ا اأّن عليها اإبداع اأ�سالي���ب جديدة لمحاربة 

الم�ساكل الجتماعية.

الفكر والعقالنية هما روح الح�سارة. اإذا توّقف الفكر عن الحركة وامتنع العقالء 

ع���ن ا�ستخدام عقولهم في �سبيل الك�س���ف عن طرق جديدة لحركة قافلة الح�سارة، 

واإذا جل�ص الجهالء على الأريكة، َتْفرغ الح�سارة من الداخل وتنهار ب�سرعة.

اإّن حيوية وتعالي الح�سارة يرتبطان ب�سكل اأ�سا�ص بالأفكار الجديدة والمتجّددة 

با�ستمرار. وقد تكون الأف���كار الجديدة اليوم متعالية باإمكانها اإيجاد ح�سارة ونفخ 

الروح في ج�سدها، اإّل اأنها قد ل تكون كذلك في الغد وما بعده مّما يوؤّدي اإلى الأفول 

والذبول.

مّم���ا ل �سّك فيه اأّن حركة القدماء كانت على اأ�سا�ص الزاوية التي كانوا ينظرون 

منه���ا مّما اأّدى اإل���ى وجود موج خا�ّص، ولكن اإذا اأردنا الي���وم اإيجاد ذاك الموج من 

منطلق ذاك الفكر وتلك الروؤية، فلن نتمّكن من ذلك، بل �سن�سقط.
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اإّن ال�سب���ب الذي جعل العديد من الح�سارات تتعّر�ص لالأفول وعدم القدرة على 

الحركة في المجالت الجديدة وال�ستفادة من الأفكار الجديدة لحياتها ون�ساطها، 

وا اأب�سارهم عن  هو اأّن اأ�سحابها كانت اأعينهم تتجه با�ستمرار نحو الما�سي، فغ�سّ

الم�ستقبل وغفلوا عن كّل الحركات والجهود والأفكار الجديدة ولم ي�سمعوا بها.

يقول ال�سهيد مطّهري في هذا الخ�سو�ص:

التعّل���ق  اأي:  الم��ض���ي  الأول:تقدي����س  المجتم���ع:  لتوّق���ف  �ضبب����ن  »هن����ك 

ب�لم��ض���ي م���ن جه���ة فيقّد�ض���ه، ويقّب���ح الجدي���د عم���داً لأن���ه جدي���د. وق���د اأ�ض����ر 

 الق���راآن الكري���م اإل���ى ذلك وهن�ك الكثي���ر حول الأمر الأول وهذا م���� واجهه ك�ّفة 

ىئ   مئ   حئ   جئ   ی   ی   ی   ی    } يق����ل  ك�ن  حي���ث   Rالأنبي����ء

يئ} ك�ن تع�ط���ي الأم���م م���ع الأنبي����ءR مختلف����ً، حي���ث ك�ن���ت كّل اأمة 
ن���ة وف�ض����د اأخالقي مح���ّدد، ولك���ّن الأمر  تواج���ه الأنبي����ءR بخ�ض�ئ����س معيَّ

الم�ضترك الذي واجهه ك�ّفة الأنبي�ءR، هو اأ�ضل التقليد.

الث�ن���ي وال���ذي هو عك�س هذا الو�ض���ع، العداء مع الجدي���د، فهو موجود حيث 

يقّبح���ون الجدي���د لأنه جدي���د، فك�نوا يخ�لف���ون كّل �ضيء جدي���د. وك�ن البع�س 

يعّم���م الحديث النب���وّي: »�ضّر الأمور محدث�ته�« عل���ى كّل الأمور في الدين. مع 

(1(
العلم اأّن المق�ضود هن� هو البدعة«.

اإّن التطّل���ع اإل���ى الما�سي واإقفال الآفاق على الجدي���د واإغالق �ساحات ومجالت 

الجدي���د والوقوف اأمام كّل فك���ر جديد، كّل ذلك يمنع المجتم���ع من التطّور ويقفل 

الطري���ق اأم���ام تعال���ي وتكامل الح�س���ارة، وعندما يقف���ل طريق التعال���ي والتكامل 

وعندما ل تتمّكن الح�سارة من مما�ساة الزمان والإجابة عن احتياجاته، ت�سل اإلى 

الأفول والزوال.

)1) مجموعة الآثار،ال�سهيد مطهري، ج13،  806.
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اإّن التعّل���ق بالفك���ر القديم لي����ص منح�سرًا بالم�سائ���ل العقائدي���ة والدينية، بل 

كّل ن���وع من التعّلق الفك���رّي وكّل فكر قديم، بمثابة اآفة للتط���ّور والتعالي. اإذا اأغلق 

المفّكرون والعلم���اء والمثّقفون، نوافذ اأذهانهم واأفكاره���م اأمام التحّولت العلمية 

والظواه���ر الجدي���دة والأ�ساليب المحدث���ة، واإذا رف�سوا الإبداع���ات والختراعات 

العلمي���ة في مجال العلم، واإذا لم ي�ستفي���دوا من الأ�ساليب التعليمية الجديدة، فهم 

�سون اأ�س�ص ح�ساراتهم. بذلك ياأخذون المجتمع اإلى الح�سي�ص ويقوِّ

وهناك الكثير من الح�سارات التي تال�ست بعد ما ابتليت بهذا المر�ص.

كتب جواهر لآل نهرو قائاًل:

»اإّن نه�ي���ة اإمبراطوري���ة الروم الغربيَّة والتي ك�نت ف���ي الوقت عينه مرحلة نه�ية 

جالل وعظمة روم� حيث زالت الح�ض�رة الظ�هرية وال�ضطحية التي وجدت في روم�، 

في ظرف يوم واحد تقريب�ً؛ لأّن م�ض�دره� قد جفت قبل ذلك بكثير.

وعلى هذا الأ�ض��س نحن نرى اأّن اإحدى مراحل الت�ريخ العظيمة �ضهدت تراجع�ً 

للب�ضري���ة. وق���د ح�ض���ل ه���ذا الأمر في الهن���د وفي م�ض���ر وال�ضين واليون����ن وروم� 

واأم�ك���ن اأخرى. وبعد مرحل���ة من الن�ض�ط العلمّي والتج����رب التي ح�ضلت بم�ضّقة 

وتع���ب وجه���د على امتداد �ضن���وات، وبعد ح�ضول ح�ض�رة وثق�ف���ة، وجدت ح�لة من 

التوّقف. طبع�ً لم يكن الأمر مجرد توقف و�ضكون فقط، بل ك�ن رجوع�ً اإلى الوراء.

وك�أّن م���� ح���دث عب����رة ع���ن اإيج�د حج�ب عل���ى ال�ض���ورة الم��ضية. مّم���� اأجبر 

الن��س على ت�ضّلق جب�ل العلم والختب�ر من جديد.

لع���ّل الب�ض���ر ك�ن���وا ف���ي كّل مرحلة يرتقون قلي���اًل، ثّم بعد ذل���ك ي�ضبح طريق 

ال�ضع���ود اأكث���ر �ضهول���ة. ب�ل�ضبط كم� ن�ض�هد اأّن ف���ي كل فترة تقوم مجموعة بعد 

مجموعة ب�ل�ضعود اإلى »قمة اإفر�ضت«...
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م���ن هن���� نرى اأّن الظالم اأح����ط ب�أوروب�، حيث بداأت ق���رون الظالم واأ�ضبحت 

�ض���ورة الحي����ة خ�ضن���ة و�ضعبة وخ�لية. لم يب���َق اأّي نوع تقريب�ً م���ن اأنواع التعليم 

والتربية حتى بدا وك�أّن الحرب والنزاع هم� الو�ضيلة الوحيدة للحي�ة والن�ضغ�ل. 

(1(
طبع�ً مرحلة �ضقراط واأفالطون ك�نت بعيدة للغ�ية«.

يتحّدث  القراآن الكريم حول الأ�سخا�ص الذين كانوا ي�سّجعون النا�ص على تقليد 

القدم���اء والذي���ن كانوا يمنعونه���م من الإ�سغ���اء لأفكار ر�س���ل اهلل الجديدة، حيث 

كانوا يعر�سون على النا����ص اأديانًا جديدة ويحذرونهم من  التقليد الأعمى وال�سال 

والمخرب، ثم يقول:

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    پ  پ  ڀ    ڀ  ڀ   ڀ  ٺ   ٺ    }
(2(

ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ}
لق���د و�سع���ت الآية ال�سريف���ة والآيات الم�سابهة له���ا، الإ�سبع على اأه���ّم �سّر من 

اأ�س���رار بق���اء المجتمع والح�سارة حيث ينبغي عل���ى الم�سلمين بالأخ�ّص الحذر من 

الذين ُيرجعونهم اإلى الثقافة والح�سارة البالية القديمة اإذ ل يمكن التطّور والتقّدم 

من خالل التقليد الأعمى وغير المنطقّي.

المترفون ل ي�سمحون للدين اأن ينه�ص لعالج الحتياجات الجديدة والإجابة عن 

احتياجات النا�ص حيث اأراد الدين فّك اأغالل القيد الأعمى ليفتح بذلك اآفاق الفكر 

عل���ى النا�ص، لذلك ينبغي وعلى الدوام مواجهة هذه الظواهر الم�سوؤومة بوعي وفي 

كّل زمان ومكان.

)1) جولة في تاريخ العالم، جواهر لآل نهرو، ج1، 283.
)2) �سورة الزخرف،  23.
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�سكلت الح�سارة والثقافة الغربيتان في بلدنا، ومنذ بداية ظهورهما وبروزهما 

والحوارات. و�سل  الكتابات  للبحث واخت�ست بجزء مهّم من  وانت�سارهما، مقولة 

الحديث عن الثقافة والح�سارة الغربية اإلى الأوج في عهد الحركة الد�ستورية وما 

الجّنة  الغربّية هي  ال�سناعّية  الحركة  اأّن  الح�سارة  اأ�سحاب هذه  وادعى  بعدها. 

مجموعات  بداأت  هنا  من  الفا�سلة.  المدن  هي  المجتمعات  تلك  واأّن  الموعودة، 

الحملة  ب�سبب  وذلك  البالد  تلك  على  تتوافد  و...  وال�سّواح  والتّجار  ال�سيا�سّيين 

ااإعالمية الغربّية الوا�سعة على الرغم من العلم والروؤى الب�سيطة والقليلة. فكّل ما 

ة  كانوا ي�ساهدونه، كانوا ينظرون اإليه بعين الجمال حيث اأ�سحت ثقافتهم الخا�سّ

خالية من كاّفة اأ�سكال الجمال.

اأنف�سهم   فانكروا  والحيرة  بالبهتان  الغرب  على  توافدوا  الذين  �سيب 
ُ
اأ لقد 

فاأ�سبحوا يعتقدون اأّن الأوروبيين اأف�سل منهم واأّن اأوروبا اأف�سل من اأر�سهم.

اأخالقهم  معها  دخلت  اإيران  اإلى  الأوروبية  والب�سائع  التكنولوجيا  دخول  وبعد 

وثقافتهم التي اأدخلت  الأفكار والعقائد �سيئًا ف�سيئًا، ف�ساقت الأجواء عن الكثير من 

الآداب الإجتماعّية واأنماط الحياة، وتهافت المفّكرون وطلبة العلوم على الح�سارة 

الغربية حّتى اإّنهم كانوا يت�سّورون اأّن الثقافة الغربية هي الوحيدة الكفيلة ب�سعادة 

)*( كاتب اإيراني في مجلة حوزة. 

)*(
ال�ضيد عب��س ر�ضوي

الشهيد مطهري والوجه اآلخر للحضارة الغربية
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ج العديد من اأتباع الثقافة الغربية لأفكارها واأ�سبح الإيراني الباحث  الب�سرّية. روَّ

عن الح�سارة يبحث عنها في الغرب اإذ اأ�سبح ينبغي عليه اأن يكون غربّيًا من راأ�سه 

.
(1(

اإلى اأ�سفل قدميه، ومن جملة ذلك في الخّط واللغة والآداب الإجتماعّية

لم يكتف بع�ص مدعي التنوير بهذا، بل تركوا كّل ما يمّت ب�سلة اإلى تاريخهم 

الما�سي حّتى لو كان باعثًا على الفخر، فازدادت دائرة العتقاد بالغرب والبتعاد 

الجديدة  الحركة  هذه  في  الدينّي  للفكر  مكان  اأّي  يبَق  ولم  الذاتية،  الثقافة  عن 

حتى اإّنهم قالوا: اإن �سّر التطّور ال�سناعّي الغربي يعود اإل ابتعادهم عن المذهب 

والثقافة الّلذين كانا في الما�سي، ونحن كذلك اإذا اأردنا الح�سارة، يجب علينا اأن 

نتخّلى عن اعتقاداتنا و�سنننا القديمة والتخّل�ص من كّل قيد وبند. وقد لقت هذه 

الروؤية دعمًا من قبل الحكومات العميلة للغرب في اإيران، واأّدى الأمر في النهاية 

اإلى اأنواع من المواجهة بين الدين والثقافة الوطنية.

الظاهرة  هذه  هالتهم  الذين  المفّكرين  جملة  من  مطّهري  الأ�ستاذ  ُيعتبر 

اأمامها بكّل و�سوح  المهاجمة، ولم يكن بعيدًا عن م�سوؤولّياته ور�سالته حيث وقف 

و�سفافية.

الفل�سفية  مبادئه  وقيَّم  عميق  ب�سكل  وح�سارته  الغرب  مطّهري  الأ�ستاذ  در�ص 

والجتماعية بعيدًا عن الأحكام الم�سّبقة، وتحّدث اإلى المجتمع حول مختلف زوايا 

يوؤّديا  اأن  يمكنهما  الأ�ستاذ مطّهري  روؤى  والبحث في  الدرا�سة  اإّن  الح�سارة.  تلك 

اليوم دورًا مفيدًا مّما ي�سفي نوعًا من الفعالية والحركة على المثّقفين واأهل الفكر. 

الغربية  فالح�سارة  ذلك  ومع  وا�سعة،  تحّولت  اليوم  �سهد  قد  الغرب  اأن  �سحيح 

جديدة.  ب�سورة  ظهرت  التي  ال�سناعية  الح�سارة  مظاهر  من  مظهر  هي  اليوم 

ال�ستفادة  يجب  الذي  الإيجابّي  الوجه  وجهين:  للغرب  اأّن  مطّهري  ال�سهيد  يوؤّكد 

)1) الثورات الإ�سالمية في المائة ال�سنة الأخيرة،ال�سهيد مطهري، 27،اإنت�سارات ع�سر، قم.
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منه والوجه ال�سلبّي الذي يحمل الف�ساد، وبحثنا يتركز حول الوجه الثاني للغرب. 

يعتقد ال�سهيد مطّهري اأّن الغرب ي�ستحّق المدح في الوجه الأّول. فالإ�سالم هو دين 

الإن�ساف والواقعية، وهو ينظر باحترام اإلى قيم وحقوق النا�ص مهما كانوا، واإذا 

�ساهد ما هو ذو قيمة ويمكن الإ�ستفادة منه عند اأعداء الإ�سالم، كان يمتدح ذلك.

الإن�سانّية  العلوم  مجال  في  جديدة  اإبداعات  للب�سر  الغربّية  الح�سارة  قّدمت 

هناك  اإّن  ثّم  والم�سكالت.  ال�سعوبات  من  العديد  اأمامه  من  رفعت  والتجريبّية، 

بع�ص اأ�سكال التقدم في الغرب هي نتيجة اأعمالهم وجهودهم، وهناك اأ�سكال اأخرى 

ح�سل عليها الغرب من خالل الجهود الم�ستمّرة وتارة عبر طرق غير �سحيحة من 

جملتها القتبا�ص من مدار�ص واأديان و�سعوب اأخرى اأمثال الإ�سالم والم�سلمين، ثّم 

يحاولون اأن يقّدموا ذلك لنا من جديد. ي�سير الأ�ستاذ مطّهري عند الحديث عن 

الم�ساألة الأولى اإلى عناوين اأهّمها النظم والتنظيم واتباع القانون والن�سباط في 

 ،
(2(

، والهتمام بالتعليم والح�سا�سية في م�ساألة ال�سّحة والنظافة العاّمة
(1(

الأعمال

والتجربة  الب�سرية  بالحياة  التقّدم  على  والعمل   ،
(3(

ال�سّن في  الكبار  واحترام 

 و... حيث ينبغي على الم�سلمين النظر اإلى الغربيين في هذه الأمور 
(4(

�ص والتخ�سّ

بعين الحترام ومن َثمَّ القتداء بهم فيها:

ننكر  اأن  علين�  ول يجب  والنظم  ال�ضراحة  في  ب�لأوروبيين  المثل  »ُي�ضرب 

 .
(5(

ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ}   } لن�  اأعداء  ذلك لأنهم 

اإّن اإخف�ء ف�ض�ئل العدّو وعدم الإعتراف به� ل يوؤدي اإلى اإيج�د ف�ضيلة فين�. ل 

)1) م�ساألة الحجاب، ال�سهيد مطهري، 134، �سدرًا
)2) ع�سر مقالت، ال�سهيد مطهري، 153، �سدرًا.

)3) المدادات الغيبّية في حياة الب�سر، ال�سهيد مطهري، 140، �سدرًا.
)4) الإ�سالم و متطلبات العالم المعا�سر،ال�سهيد مطهري، 24،الن�سرة رقم 48، حزب الجمهورية الإ�سالمية.

)5) المائدة، 8.
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.
(1(

بل على العك�س ]ذكر ف�ض�ئلهم[ يوؤدي اإلى العبرة والغيرة عند الم�ضلمين«

اأّما الم�سير الثاني الذي اأو�سل الغرب اإلى ال�سناعة والتكنولوجيا فكان على اأثر 

معار�سة روؤية الكني�سة الدينية والعالقة بين الإن�سان واهلل ومحاربة عقالنية اأرباب 

اقتب�سه  والجهل  الجمود  ومحاربة  العقالنية  الحركة  اأّن  الأ�ستاذ  يعتقد  الكني�سة. 

اإذ باإمكانه ال�سعود  الغرببيون من الإ�سالم. ولالإن�سان في الإ�سالم مكانة عالية. 

اإلى الأوج بتلك الأجنحة، وبالتالي باإمكانه اأن ي�سنع لنف�سه عالمًا جمياًل واأن يبنى 

هذا العالم على اأ�سا�ص العقالنية.

العتقادات  لفهم  الوحيد  المعيار  هو  والعقل  عالية،  مكانة  الإ�سالم  في  للعقل 

جانب  اإلى  الت�سريع  م�سادر  من  واحد  وهو  والنبّوة.  التوحيد  اأمثال  الأ�سا�سّية 

. اإّن قافلة العقالنية التي كانت من�ساأ الكثير من 
(2(

الكتاب وال�سّنة، وهو حّجة و�سند

البركات في الغرب، قد ظهرت من ح�سن الإ�سالم والح�سارة الإ�سالمية قبل اأن 

تظهر من الثقافة الأوروبية، حيث لم تحمل اأوروبا في اإنجازاتها العلمية والثقافية 

الم�سلمون  اأما   .
(3(

والعقالنية الإبداع  محاربة  �سوى  الو�سطى(  )القرون  الما�سية 

فكانوا لقرون طويلة قادة قافلة العلم والح�سارة حيث ن�ساأ بين الم�سلمين علماء ل 

نظير لهم. اأّدى �سدام الثقافات اأثناء الحروب ال�سليبية اإلى اأن ي�ستيقظ الغربيون 

العلم  بقافلة  باللتحاق  حركتهم  فبداأوا  نقائ�سهم  اأدركوا  حيث  �سباتهم  من 

والبحث. ما يوؤ�سف له اأّن الم�سلمين الذين كانوا لمّدة ع�سرة قرون من ال�سابقين 

والمتقّدمين في العالم على م�ستوى الح�سارة، قد غرقوا في القرون الأخيرة في 

�سبات عميق، فن�سوا تاريخهم. ل بل اأ�سحت اأوروبا التي �ساهمت في هذا ال�سبات 

يعتقد  وال�سناعية.  العلمية  الحركة  هذه  بداأت  حيث  منه  الم�ستفيدين  اأبرز   من 

)1) اإجابات الأ�ستاذ على نقود كتاب م�ساألة الحجاب، 32، �سدرًا.
)2) عالم اليوم وغدًا، على اأكبر ك�سمائي، 24، موؤ�س�سة اإطالعات.

)3) دعوى �سد الح�سارة الغربية، ال�سيد قطب، ترجمة ال�سيد علي الخامنئي.
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بالعلم  اأي الهتمام  المتقّدمة:  ال�سور  الغربية في  الح�سارة  اأّن  الأ�ستاذ مطّهري 

وال�سناعة والنظم وروحية الحرّية والعقالنّية والقيم الب�سرّية الأخرى ذات الجذور 

الدينية، جديرة بال�ستفادة، وهي في الحقيقة عبارة عن تبادل ثقافّي اإن�سانّي يقع 

. ولكن ما كان يقلق الأ�ستاذ 
(1(

في م�سلحة الم�سلمين، وهي تقليد �سحيح وم�سروع

هو الوجه الخفي للح�سارة الغربية.

ح�ساب  على  ينه�ص  اأن  وال�سناعية،  العلمية  لل�سورة  وخالفًا  الغرب،  عمل 

الآخرين، واأن يرّوج لثقافته وقيمه عن طريق اإزاحة الثقافات والقيم التي تعار�سه 

والتوّجه نحو العولمة. لقد عمل الغرب الم�ستعمر وبعد التخطيط والتبليغ الوا�سعين 

ة على توجيه الأذهان نحو مقولة اأّن كّل ما هو ح�سن و�سالح اإنما  وباأ�ساليب خا�سّ

اإّل مذاهب  هو نتيجة ما قّدمه الغرب، وبالتالي فكّل المذاهب والمدار�ص ما هي 

ر. اإّن النت�سارات  ومدار�ص متاأّخرة ومتخّلفة، ولم تحاول �َسْوق الب�سرية نحو التح�سّ

المتتالية التي حّققتها الدول الغربية في مجال العلم وال�سناعة، والأهّم من ذلك 

الأمر  لقى  حيث  العثمانية  الدولة  وانهيار  الأولى  العالمية  الحرب  في  انت�سارها 

الأنظمة  محبوبية  من  زادت  والإيرانيين،  العرب  المفّكرين  عند  وا�سعًا  ترحيبًا 

دت الطريق لقبول القيم والمدار�ص النا�سئة من الثقافة  العربية التابعة للغرب ومهَّ

الأوروبية:

انت�ض�ر  رافقت  التي  الع�لمية  الحرب  في  المتحدة  الدول  انت�ض�ر  »اإّن 

الديمقراطية والليبرالية الغربية، زادت من محبوبية الأنظمة ال�ضي��ضية عند 

ال�ضي��ضّي  ال�ضتقالل  اإلى  ينظرون  هوؤلء  المفّكرون  ك�ن  اآ�ضي�.  في  المفكرين 

على اأنه مجّرد و�ضيلة للتقدم في �ضبيل الو�ضول للتغّرب الأوروبّي  وقبول قيم 

.
(2(

الح�ض�رة الأوروبية«

)1) مالحظات الأ�ستاذ مطهري، ج2، 251، �سدرًا.
)2) م.ن، 193.
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بل ذهبوا  الغرب،  باتباع  الإ�سالمية  الدول  في  الم�سلمون  المتغّربون  يكتِف  لم 

فاعلين:  غير  باأنهما  والمذهب  للدين  التهم  يوّجهون  بداأوا  حيث  ذلك  من  اأبعد 

الإ�سالم عاجز عن مرافقة الح�سارة الب�سرية الجديدة! وكان البع�ص يعي�ص على 

اأمل اأن يمتلك ما امتلكه الغرب. حاولوا اإيجاد نوع من المواءمة بين الإ�سالم وما 

يّدعيه الغرب ويعتقد به وما ي�سكل اأ�سا�ص حركته فف�ّسروا الآيات والروايات ب�سكل 

وقوانين  تعاليم  يتركون  كانوا  الغربية.  وال�سوابط  القوانين  مع  متالئمة  يجعلها 

اأحكام الإ�سالم التي ل تتما�سى مع القوانين الغربية والتعاليم الرائجة والمقبولة 

عند الغربيين، اأو اأنهم كانوا يعر�سونها ب�سكل اأبتر حّتى اإّنهم كانوا يّدعون: اأّن تلك 

اإّن هذا المر�ص  الإ�سالم!  البدائّي في �سدر  القوانين والتعاليم متعلِّقة بالمجتمع 

الفكر  عي  الإ�سالمّية. حاول بع�ص مدَّ الدول  يعّم  النظر، كان  النا�سىء من ق�سر 

والمتظاهرين بالعلم تف�سير اآيات القراآن الكريم براأيهم ليبينوا من خالل ذلك اأّن 

الآيات ال�سريفة تنكر الحجاب الإ�سالمّي للن�ساء، وبذلك كانوا يدعمون البرنامج 

.
(1(

الإلحادّي لر�سا خان

.
(2(

وقد ُن�سر في م�سر ع�سرات الكتب المعار�سة لأحكام الإ�سالم وتعاليمه

كان الحبيب بورقيبة، رئي�ص جمهورية تون�ص، يتم�ّسك بمقولة اأّن الإ�سالم يدعم 

مع  تتالءم  ل  كحجاب  العباءة  باأّن  ليّدعي  والتقّدم  التطور  وكذلك  الفكر  حرّية 

1960م عن ك�سف الحجاب.  التقّدم والتطّور، فاأعلن وب�سكل ر�سمّي و�سريح عام 

كان بورقيبة ي�سير اإلى اأّن الر�سول P كان ل ي�سوم في الأ�سفار التي كانت بق�سد 

الحرب، ليقول بعد ذلك: البناء والعمل اليوم في حكم الجهاد ويجب على العّمال 

الأ�ستاذ  كان   .
(3(

قيمة القراءات  اأكثر  من  للدين  فهمه  يعتبر  كان  ي�سوموا.  اأّل 

)1)  الثقافة والخ�سونة، 189، مركز الوثائق الوطنية.
)2)  اأمثال: قا�سم اأمين في كتاب: تحرير المراأة ومرق�ص فهمي، في كتاب المراأة في ال�سرق. راجع: فهم المدر�سة 

العقلية الحديثة، فهد بن عبد الرحمن الرومي، 767، موؤ�س�سة الر�سالة.

)3)  المغرب الكبير، بل دلتا، ترجمة عبا�ص اآكاهي، 65، مكتب الدرا�سات ال�سيا�سية والدولية.
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الإ�سالمّي  المجتمع  وروح  فكر  على  الهّدامة  الأفكار  هذه  خطر  ي�ست�سعر  ال�سهيد 

فكان يحّذر الجيل ال�ساعد من �سورة الح�سارة الغربية هذه، ويبّين لهم �سرورة 

عدم الوقوع في �سراكها، وكان يعمل على نقد وتقييم الإعالم الأوروبي من خالل 

ظلمات  مواجهة  �سرورة  على  يوؤّكد  الأ�ستاذ  كان   .
(1(

بعملهم اإعالمهم  مقارنة 

جامع  دين  الإ�سالم  يوم:  بعد  يومًا  وتنت�سر  تت�سع  كانت  التي  والتحريف  التغّرب 

يمتلك برنامجًا لكاّفة احتياجات الب�سرية الحالية والم�ستقبلية وم�سّرًا في قوانينه 

وتعاليمه على العّزة والكرامة والحقوق الأ�سا�سّية للنا�ص، وكان يقول: »نحن ل�ضن� 

بح�جة لأفك�ر الآخرين المن�ضوخة والب�لية«.

يق�سي  بل  فقط،  الأمام  اإلى  يدفعنا  ل  لي�ص  الأ�سلوب  بهذا  الغرب  تقليد  اإّن 

 وقد ابتليت الأمم التي ا�ست�سلمت للغرب ولحقت به، بعدم 
(2(

على عّزتنا و�سوكتنا

المروءة، وحرموا من عزتهم وحرمتهم.

من جملة ال�سور ال�سلبية للح�سارة الغربية من وجهة نظر الأ�ستاذ مطّهري على 

النحو الآتي:

اأ. مح�رب���ة الدي���ن: يعتقد الأ�ستاذ مطّهري بعدم وجود ارتباط وعالقة منطقية 

ان�ص )ع�سر النه�سة( في اأوروبا وبين الإلحاد. وكما �سهدت تلك  بي���ن الرن�سَّ

البل���دان وجود مفّكرين غرباء عن الدين وبعيدي���ن عنه اأمثال بيكون ور�سل، 

كان هن���اك مفّكرون معتقدون باهلل اأمث���ال اآن�سلم وديكارت. نعم، كان هناك 

اأ�سخا�ص ركبوا اأمواج الحركة العلمّية والتجريبّية في اأوروبا، واأم�سكوا بزمام 

ركاب ه���ذه ال�سفين���ة، وكانت تف�سله���م م�سافة كبيرة ع���ن اهلل فربطوا، اإّما 

عم���دًا اأو عن طريق الخطاأ، بين التطّور ال�سناعّي والجتماعّي وبين النزعة 

المادّي���ة. رف�ص ق���ادة الحركة ال�سناعّي���ة في الغرب الدين، ل ب���ل واأدانوه؛ 

)1)  ق�س�ص الأبرار، ال�سهيد مطهري، 338، �سدرًا.
)2) حول الثورة الإ�سالمية، ال�سهيد مطهري، 104، �سدرًا.
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لأن���ه بنظرهم عبارة عن قّوة رجعية معار�س���ة للعلم ومخالفة للديمقراطية، 

واأو�سحوا اأّن العلمانية هي الحالة الواقعية للح�سارة الغربية:

»اإّن هذه الحرب الثق�فية العظيمة التي ا�ضتمّرت لأكثر من قرنين قد انتهت 

غير  المدار�س  معه�  وظهرت  ال�ضن�عية.  والثق�فة  المدنية  ب�نت�ض�ر  ب�لتدريج 

ال�ضن�عية على وجه  الدول  الدين في  الدنيوية، وتراجع  الدينية والموؤ�ّض�ض�ت 

م�ت  هل   :1966 ني�ض�ن  عدد  غالف  على  �ضوؤاًل  الت�يم  مجلة  وجهت  العموم. 

»
(1(

اهلل؟

الدينية  غير  للحكومات  ومرّوجًا  علمانيًا  يّدعي،  لما  وخالفًا  الغرب،  يكن  لم 

لمحاربة  مكانًا  الموجودة  ح�سارته  في  اأفرد  وقد  للدين،  معاديًا  كان  بل  فقط، 

المجتمع  تقّدم  دون  يحول  الدين  اأّن  الغرب  ْظَهَر 
َ
اأ الدينية.  والموؤ�ّس�سات  المذهب 

وفي اأّي مكان حكمت فيه النه�سة، تّم اإخراج الدين من دائرة الحكومة وال�سلطة. 

الق�ساو�سة كانت موؤّثرة على  التي امتاز بها  الكني�سة والخ�سونة  اأعمال  اأّن  �سحيح 

القادة  هوؤلء  اأّن  اإّل   ،
(2(

الم�سيحية نحو  ان�ص  الرن�سَّ لقادة  ال�سلبية  النظرة  م�ستوى 

ب للتجربة بدياًل  قد عّمموا الكراهية والعداء على كاّفة الأديان. لقد اأ�سبح التع�سّ

من �سعار عدم الع�سبية ومحاربة التحّجر. فلو اأخذنا فرن�سي�ص بيكون، على �سبيل 

المثال، الذي كان يرّدد �سعار الإن�سان والعلم والتجربة والذي جعل خلّو البحث من 

الغر�ص من �سروط التحقيق والوجه الذي تمتاز به الح�سارة الغربية الجديدة، كان 

ب والحاقد الذي يتهّجم على  في موقع العمل يتحّدث من منطلق الإن�سان المتع�سّ

دين الإ�سالم، من دون دليل وبرهان، ل بل كان يتحدث بعبارات واهية ويقول:

.
(3(

»الإ�ضالم دين يقوم على الإكراه وهو يمنع اأتب�عه من التفكير«

)1) الحرب و�سد الحرب، الوين تافلر وهايدي تافلر، ترجمة �سهيندخت خوارز مي، 312، انت�سارات �سيمرغ.
)2)  اأ�سباب الميل نحو المادية، مرت�سى مطهري، 34، طو�ص.

)3)  اأحوال واآثار واآراء فرن�سي�ص بيكون، جهانكيرى، 166، الإنت�سارات العلمية والثقافية.
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هذا ال�سخ�ص اإّما اأنه جاهل بالإ�سالم والقراآن وهو الذي كان يمنع النا�ص من 

التقليد الأعمى حيث كان يقّيم اأفكاره على اأ�سا�ص العقالنية والتفكير، اأو اأنه كان 

ب والعداء. اإّن الذي ي�سعى اإليه �سيا�سّيو  يتحّدث بتلك العبارات انطالقًا من التع�سّ

اأهّم  هو  الإ�سالم  اأّن  وبما  المخل�سة،  الإلهيات  محاربة  اليوم،  الغربية  الح�سارة 

الأديان التوحيدية الذي جعل من خال�ص ونجاة الب�سر اأكبر واأبرز اهتماماته، فقد 

عبادة  باحترام  يعترفون  اأنهم  العلم  مع  يعادونها،  التي  الأمور  مقّدمة  في  جعلوه 

.
(1(

الأ�سنام والمذاهب البدائية

الغرب المعا�سر يبذل كّل جهوده للدفاع عن الأنظمة المعادية للدين، وقد جعل 

للحياة  الغرب جاهز  الإ�سالم. طبعًا  الإرهاب و�سيلة لمحاربة  من ق�سّية مواجهة 

الإن�سان: يقول  ال�سرك والإلحاد وا�ستثمار  الذي ل يرف�ص  الإ�سالم  والمواءمة مع 

ال�سهيد مطّهري بعد اإ�سارته اإلى الظروف الحاكمة على العالم بعد الحرب العالمية 

الثانية:

»اإّن ال�ضي��ضة الح�كمة على الع�لم اأو على ن�ضف الع�لم، تريد لالإ�ضالم اأن ل 

يموت واأن ل يعي�س، بل اأن يبقى في ح�لة ن�ضف حّي ون�ضف ميت. لقد انق�ضم 

اأمرين:  على  المع�ضكران  هذان  يتفق  والغرب.  ال�ضرق  مع�ضكرين:  اإلى  الع�لم 

الأول: م�ض�ألة األم�ني�، والث�ني: م�ض�ألة الإ�ضالم. اأّم� فيم� يتعّلق ب�ألم�ني�، ف�ضحيح 

اأنهم� يبحث�ن في الظ�هر حوله�، اإل اأنهم� في الب�طن متفق�ن على عدم ال�ضم�ح 

لل�ضعب الألم�ني ب�لحي�ة... وهكذا هو الح�ل ب�لن�ضبة لالإ�ضالم. خال�ضة الأمر 

اأّن مع�ضكر ال�ضرق يعتقد ب�ضرورة الق�ض�ء على الإ�ضالم من الأ�ض��س، بينم� يتجه 

.
(2(

المع�ضكر الغربّي لالحتف�ظ به في ح�لة ن�ضف حي�ة ون�ضف موت«

ب. تدّن���ي الأخالق: من جملة الم�سائل الأخ���رى التي اعتبرها ال�سهيد مطّهري 

)1) حول الثورة الإ�سالمية، 10.
)2) ع�سر مقالت، ال�سهيد مطهري، 140، �سدرا.
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من�س���اأ الكثير من الأزمات الفردية والجتماعية، هي اأ�سا�ص الفكر الأخالقي 

والمبادىء القيمية لهذه الح�سارة. يعتقد الأ�ستاذ مطّهري اأنه وبغ�ّص النظر 

ع���ن وجود بع�ص النظريات المقبولة في بع����ص المدار�ص الأخالقية الغربية 

اأمث���ال اأفكار ونظريات ديكارت و... ف���اإّن الح�سارة الغربية تدور حول محور 

المعايي���ر الت���ي ل تعتقد بكرامة الإن�س���ان، بل تذهب به اإلى م���كان اأدنى من 

م�ست���وى الحيوان. اأ�سب���ح الإن�سان في هذه المدار�ص فاق���دًا للذات والهوية، 

وابتعد عن اأ�سله وطينته.

وتنمية  المعنوية  الحرّية  منها  يق�سد  ل  الغرب،  عليها  ي�سّر  التي  الحرّية  اإّن 

محور  حول  الحرية  تدور  بل  والإلهّي.  الفطرّي  حّقه  الإن�سان  واإعطاء  ال�سخ�سّية 

والج�سمية  النف�سية  الحتياجات  كاّفة  لتحّقق  المجال  واإعطاء  النف�سانّية  الأهواء 

للفرد. هذه الحرية هي نتيجة روؤى فرويد حول الإن�سان، اأو اأّن جذورها تقود اإلى 

م�ساألة  حول  الأفكار  هذه  تجتمع  والإن�سان.  العالم  حول  ونيت�سه  ميكيافيلي  اأفكار 

نحو  يّتجه  واأن  العالم  من  الق�سوى  ال�ستفادة  الإن�سان،  ي�ستفيد  اأن  وهي  واحدة، 

في  اأوروبا  في  ال�سيا�سية  الأخالقية  ميكيافيلي  مدر�سة  انت�سرت  وال�سلطة.  الثروة 

يكونوا  ل  اأن  يجب  المواطنين  اأّن  يعتقد  وكان  الميالدي،  ع�سر  الخام�ص  القرن 

بالحكومة  عالقة  له  فيما  الأديان  عند  الرائجة  الأخالقية  بالمعايير  ملتزمين 

يفيدوا  فلم  عظيمة،  باأعمال  الإتيان  من  تمّكنوا  الذين  الأ�سخا�ص  واأّما  والقيادة، 

العمل ال�سالح ب�سيء، حتى اإّنهم تالعبوا بالب�سر. وبما اأنهم كانوا يعتمدون الحيل 

كالثعالب، لذلك خدعوا النا�ص ومار�سوا كّل �سرورهم:

»الق�ئد الذكّي، يجب اأن ل يكون وفي�ً لمواثيقه عندم� يكون الأمر �ض�ّراً له 

.
(1(

حيث ل يبقى اأي دليل للتزامه وتقيده«

اأ�سار الأ�ستاذ مطّهري واأثناء درا�سته عقائد فال�سفة الغرب حول الإن�سان، اإلى 

)1) الملك، نيكولو ما كيافيلي، ترجمة داريو�ص اآ�سوري، 130، كتاب برواز.
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م�ساألة اأّن من جملة الأ�س�ص والقواعد الأخالقية في الغرب، مدر�سة ال�سلطة التي 

كان لها وجود قبل �سقراط وقد حاربتها الم�سيحية، اإّل اأّنها عادت للظهور من جديد 

في ع�سر النه�سة. تقول المدر�سة الأخالقية لميكيافيلي ذات الجذور ال�سيا�سية:

الكذب،  الطريق:  هذا  في  ج�ئز  �ضيء  وكّل  ال�ضي�دة  ال�ضي��ضة،  في  »الأ�ضل 

الخداع، المكر والخي�نة«.

ع�ّمة  اأخالق�ً  ب�عتب�ره�  لحق�ً  المدر�ضة  هذه  »ُعر�ضت  ميكيافيلي:  وي�سيف 

.
(1(

وك�نت النتيجة اأ�ضل ال�ضلطة في الأخالق«

الأديان  واإذا كانت  الأ�سياء  اأ�سا�ص كاّفة  اأّن الحقيقة هي  الإلهية  الأديان  تعتبر 

تلك  اإّن  الحقيقة.  اإلى  للو�سول  و�سيلة  العلم  فالأن  والمعرفة،  العلم  على  ت�سّجع 

الحقيقة هي اأمر معنوي واأعلى من الأمور المادية والم�سالح ال�سخ�سية لالإن�سان. 

وفي الجواب عن �سوؤال: »هل العلم اأعلى اأم الم�ل«؟ كان جواب الأديان با�ستمرار 

اأّن العلم هو الأعلى. 

»اأّم� »بيكون« الذي ك�ن لنظري�ته الفل�ضفية دوٌر وت�أثيٌر في الحركة ال�ضن�عية 

دائرته  من  يو�ّضع  الذي  هو  والأ�ض��ضي  المفيد  العلم  اأّن  جوابه  فك�ن  الغربية، 

اعتب�ر  اأّم�  الإن�ض�ن.  رف�ه  �ضبيل  في  الو�ض�ئل  يحّرك  الذي  وهو  الطبيعة،  في 

اإنت�ج  على  الإن�ض�ن  قدرة  ي�ض�وي  فهو  بيكون،  نظر  وجهة  من  النظرية  العلوم 

العمل والم�ض�عدة في الرف�ه الدنيوي لالإن�ض�ن. وبعب�رة اأخرى، العلم المقّد�س 

اأ�ضرار ورموز الطبيعة ويوؤّمن له  هو الذي يخلق ال�ضلطة لالإن�ض�ن وُيْظهر له 

 .
(2(

المزيد من الرف�ه«

حاول الأ�ستاذ مطّهري تحليل اآراء بيكون واعتبر اأّن اآراءه قدمت خدمة كبيرة 

للب�سرية على م�ستوى تحريك العلم في م�سير اكت�ساف الطبيعة وا�ستفادة الإن�سان 

)1)  الإن�سان الكامل، ال�سهيد المطهري، 248، �سدرا.
)2)  اأحوال واآثار واآراء فرن�سي�ص بيكون، 37. 
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مقامه  من  العلم  اأنزلت  حيث  اأي�سًا  خ�سائر  وجود  اإلى  اأّدت  اأّنها  اإّل  الأر�ص،  من 

الرفيع والمقّد�ص.

كان بيكون يقول: »العلم لأجل ال�ضلطة وفي خدمته�، والمعرفة لأجل القدرة، 

وبذلك جعل العلم اأ�ضير ال�ضلطة وهن� اجتمع طريق بيكون وم�ضير ميكي�فيلي 

ونيت�ضه:

تقوم حركة الكون اليوم على اأ�ض��س اأّن العلم ب�ضكل ع�ّم في خدمة ال�ضلطة. 

ال�ضلطة  اأ�ضح�ب  اأ�ضير  اليوم  هو  كم�  الأوق�ت  من  وقت  اأّي  في  العلم  يكن  لم 

والقّوة وفي خدمتهم، ل بل اإّن علم�ء الع�لم الأوائل هم اأكثر الأ�ضخ��س اأ�ض�رى. 

اإّن اأكثر الأ�ضخ��س علم�ً، اأين�ضت�ين على �ضبيل المث�ل، ولكن من ك�ن يخدم علم 

اأين�ضت�ين؟ ك�ن في خدمة روزفيلت، ك�ن اأين�ضت�ين عبداً عند روزفلت ولم يكن 

.
(1(

ب��ضتط�عته اأن ل يكون كذلك«

اأّما الروؤى الأخالقية عند نيت�سه التي تركت اآثارًا كبيرة في الح�سارة الغربية، 

فكان لها من وجهة نظر الأ�ستاذ مطهري دوٌر كبير اأي�سًا في ن�سر الأنانية والظلم. 

الطبيعية  الكون  اأّن طينة  واعتبر  وال�سلطة،  القّوة  الإن�سان في  قيمة  نيت�سه  َلّخ�ص 

تقوم على اأ�سا�ص اإنت�سار الأقوياء على الأدنى من ذلك. واإذا اأراد الإن�سان ال�سير 

مع الطبيعة، فما عليه اإّل اأن يرّبي جياًل من الأقوياء وبالتالي اإخراج ال�سعفاء من 

�ساحة الحياة. يعتقد نيت�سه اأّن الدين هو �سناعة ال�سعفاء، ويخالف في ذلك عقيدة 

مارك�ص الذي كان يعتقد اأّن الدين هو �سناعة الأقوياء. يعتقد نيت�سه اأّن ال�سعفاء 

�سنعوا الدين للق�ساء على الأقوياء. يعتبر نيت�سه اأّن الأخالق التي رّوج لها �سقراط 

والعتراف  والأخّوة  الم�ساواة  حوار  واأّما  العبودية،  اأخالق  هي  والم�سيح،  وبوذا 

بحقوق الن�ساء والمغلولين، اإنما هو �سبب الفقر والنحطاط. يعتقد نيت�سه اأّن هوؤلء 

)1) الإن�سان الكامل 252.
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ل ي�سّكلون اأّي قيمة، ويجب الق�ساء عليهم، ل بل يجب حذف اهلل والآخرة والمحبة 

والعطف والليونة من الثقافة الب�سرّية؛ لأّن من�ساأ العطف على الآخرين هو العجز، 

الالهورّي  اإقبال  العاّلمة  عن  مطّهري  ال�سهيد  ينقل   .
(1(

الحقارة التوا�سع  ومن�ساأ 

الذي َعَرف الغرب ب�سكل �سحيح وكان �ساحب نظريات في فل�سفة الغرب، قوله: 

»يفتقد الغرب اأيديولوجية �ضن�عة الإن�ض�ن والأ�ض��س الأخالقّي الالئق«.

اإّن الفل�سفات والمذاهب الأخالقية الغربية ل تو�سل الإن�سان اإلى الكمال، لي�ص 

اإّن الأوروبي الذي يتحّدث عن الإن�سان  اإلى الح�سي�ص.  هذا فح�سب، بل تاأخذ به 

ولم  الآخرين  تقّدم  اأمام  حائاًل  القّوة  وبو�ساطة  متمادية  ولقرون  وقف  وحريته، 

تت�سّمن �سعاراته الخادعة �سوى الخداع:

»اإّن مث�لّية اأوروب� لم تظهر على �ضورة ع�مل حّي في حي�ته� على الإطالق، 

وك�نت النتيجة وجود الأن� ال�ض�ئعة التي بداأت تبحث عن ذاته� في الديمقراطي�ت 

المتع�ر�ضة مع بع�ضه� البع�س، التي ك�نت ت�ضتثمر الدراو�ضة لم�ضلحة الأقوي�ء. 

.
(2(

اقتنعوا بم� نقول من اأّن اأوروب� اليوم هي اأكبر م�نع في طريق تقّدم الأخالق«

يذّكر الأ�ستاذ مطّهري بممار�سات الغرب اليوم، ويذّكر بم�ساألة:

يّتبع الغربيون اليوم طريق اأجدادهم ويثبتون ثقافة محورية الأنا في تلك الديار. 

مدار�سهم  في  الإنحراف  وليد  اإّل  لي�سا  الغربية  الدول  في  والخ�سونة  الف�ساد  اإّن 

الفكرية التي ن�ساأت من فل�سفاتهم غير الدينية:

»هذه هي الروح الأوروبية. اأّم� من�ضور حقوق الإن�ض�ن الذي يقّدمونه، اإّنم� هو 

لخداع الآخرين. التربية الأوروبية والأخالق الأوروبية الحقيقية، هي اأخالق 

.
(3(

ميكي�فيلي ونيت�ضه«

ج3، 524، �سدرا. الآثار،  مجموعة  مطهري،  ال�سهيد  )1) م.ن، 260; الفطرة 
)2) الثورات الإ�سالمية في المائة �سنة الأخيرة، 51.

)3) الإن�سان الكامل، 261.
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الإنتاج  في  وال�سرعة  المادّي  بالتقّدم  الغربّي  ال�سناعّي  المجتمع  اهتمام  اإّن 

والم�سرف واإخراج الدين والقيم الأخالقية من المجتمع، ترك العديد من الآثار 

ال�سلبية حيث يحّق لنا الّدعاء اأّن اأّي منطقة في العالم لم تكن باأمان منه وبذلك 

نكون غير مبالغين. من جملة ذلك:

اأوروبا،  لح�سارة  الم�سوؤومة  النتائج  جملة  من  اأخيه:  عن  الإن�ض�ن  غربة   - 1

اإّن  العائلية.  والعالقات  الطاهرة  والأحا�سي�ص  والمحبة  العواطف  اأزمة 

ظّل  في  وروحه  الإن�سان  ا�ستعدادات  وتتفتح  عديدة  اأحا�سي�ص  لالإن�سان 

الإت�سال الجمعّي والعائلّي. اإّن التربية والعاطفة والمحبة وال�سفاء العائلي 

في  الطاهرة  الأحا�سي�ص  لنمّو  الأر�سية  تهيِّئ  ببع�سهم،  الأقارب  وارتباط 

المجتمع الأكبر. كانت المرحلة المتقّدمة على الح�سارة ال�سناعية عبارة 

وكانت  مكانهما،  والعطف  للحنان  يزال  ما  وكان  العائلة.  ثبات  مرحلة  عن 

ة. وكان النا�ص اأكثر قربًا  قدا�سة الوالد والوالدة ما تزال تلقى اأهمية خا�سّ

اإلى بع�سهم البع�ص، وقد �ساهم الدين في �سالمة الأجيال وزرع في الأذهان 

اأعمق المحبة واللتزام ن�سبة اإلى بع�سهم الآخر، وكانت تربط النا�ص األطف 

واأ�سرف العالقات.

اإّن ال�سرعة في التطّور والتقّدم وال�ستفادة قد غلبت كّل �سيء. وبدل اأن يعمل 

الإن�سان لال�ستفادة من الآلة في �سبيل ن�سر القيم المفيدة، اأ�سبح عبدًا لها. وعمت 

ف�سارك  الأماكن،  كّل  الإنتاج  لأجل  والم�سرف  الم�سرف  لأجل  الإنتاج  فل�سفة 

الجميع في هذا ال�سباق الذي ل هدف له. اأّما اأّول الأمور التي جرى الت�سحية بها 

الحياة  من  النمط  هذا  في  وعطفها.  ومحبتها  العائلة  قّوة  فهي  الحالة،  هذه  في 

اأ�سبح المر�سى ي�ستريحون في الم�سافي بدل المنزل، واأ�سبح الطفل يودع الح�سانة 

والكبار دار العجزة. واأّما الزوج والزوجة فاأ�سبحا يعي�سان بعيدًا عن بع�سهما في 

الغالب. واأ�سبح الأبناء غرباء عن الآباء. فتزلزلت تربية الأجيال، وعا�ص الأطفال 
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فلن  للمحّبة،  فاقد  مكان  في  عا�ست  الأّم  ولأّن  الدافئ.  العائلة  ح�سن  عن  بعيدًا 

الغرب  مفكرو  بداأ  اأزمات  عن  عبارة  م  تقدَّ ما  كّل  لأطفالها.  اإعطائها  من  تتمّكن 

.
(1(

ي�سعرون بظهورها وانت�سارها وخطرها

كتب ال�سهيد مطّهري في درا�سة نتائج الح�سارة الغربية هذه:

»الأمه�ت ل ي�ضعرن ب�لمحبة المطلوبة تج�ه اأبن�ئهّن. وهكذا الأبن�ء ب�لن�ضبة 

اإلى الأّمه�ت والآب�ء وب�لن�ضبة اإلى الأخوة مع بع�ضهم البع�س، فكيف ب�لجيران 

.
(2(

والمواطنين؟«

اأّكد الأ�ستاذ مطّهري اأّن فقدان العاطفة الإن�سانية في العالم قد �ساهم في وجود 

النا�سىء من  الموت  الثالث وزاد من مقدار  العالم  الموح�سة في  المجاعة  م�ساألة 

عدم العدالة والتمييز العالمّي.

التكاليف  اأّن  الخبراء  يعتبر  الأ�ستاذ.  كالم  �سّحة  على  الإح�ساءات  ت�سهد 

الكامل  لتاأمين العتبار  العالم، كافية  يوم في  رف في ن�سف  ُت�سْ التي  الع�سكرّية 

لبرامج محاربة المالريا في الأمم المتحدة. ويكفي ثمن دبابة متطّورة واحدة في 

بناء األف �سّف لثالثين األف تلميذ اأو لتاأمين طعام لثمانية ماليين �سخ�ص في يوم 

واحد. واإنتاج طائرة حربية واحدة يكفي لبناء اأربعين األف �سيدلية في القرى. مع 

العلم اأّن الفقر المطلق و�سل في دول العالم الثالث، اإلى ثمانمائة مليون �سخ�ص، 

اإلى خم�سمائة مليون،  الغذاء و�سل  وعدد الأ�سخا�ص الذين يعانون من نق�ص في 

وي�سهد العالم حالت قحط وغالء كبيرين في مناطق من اأمثال: اأفريقيا و... وفي 

.
(3(

كّل يوم يموت ثالثون طفاًل لعدم وجود المياه ال�سحّية والغذاء الكافي

تعترف الدول ال�سناعية وما وراء ال�سناعية باأّن جزءًا مهّمًا من النمّو القت�سادّي 

 قادري، 166، انت�سارات برگ.
ّ

)1) برغمن، المراأة و المذهب و جيل الم�ستقبل، ن�سر اهلل
)2) فل�سفة الأخالق، ال�سهيد مطهري، 233، �سدرا.

)3) العالم الم�سلح، والعالم الجائع، ويلي برانت، ترجمة هرمز همايون بور، 92-100 - موؤ�س�سة انت�سارات الثورة 
الإ�سالمية. 
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الدول  تعمد  الثالث.  العالم  في  العاملة  واليد  الرخي�سة  الم�سادر  اإلى  يعود  فيها 

الغنية اإلى اإتالف المواّد الغذائية الفائ�سة تالفيًا لعدم هبوط الأ�سعار وتمتنع عن 

اإر�سالها للدول الم�سابة بالقحط. ُي�سرف في العالم حوالي ملياري دولر لإطعام 

. اإّن حالة 
(1(

الكالب والقطط ويتلف الفائ�ص بينما يموت  الجياع الواحد بعد الآخر

الحاكمة عليهم ومن  الفل�سفة  ن�ساأت من  البع�ص  بع�سهم  الب�سر على  عدم عطف 

خفوت القيم الدينية في المجتمعات. لقد �ساهمت الفل�سفات الدنيوية اأمثال اأفكار 

بيكون ونيت�سه و... التي رّوجت لالإن�سان القوّي و�ساحب الثروة، في اتجاه الب�سرية 

نحو مقولة اأّن العلم والثروة يجب اأن يخدما ال�سلطة في العالم، فكان يتّم التخّلي 

عن كّل تعّلق يعار�ص هذا الهدف، وهنا يقول فرويد: اإّن قيمة كّل ت�سحية واإح�سا�ص 

العقالنية لالإن�سان حيث يجب  والروحيات غير  الواعية  النتيجة غير  اإن�ساني، هو 

على الإن�سان التخّل�ص منهما. الوا�سح اأّن هكذا روؤية لن تحمل من النتائج �سوى ما 

ن�سهده اليوم.

تفّكك الع�ئالت: يعتقد الأ�ستاذ مطّهري اأّن من نتائج الفل�سفات الغربية   - 2

اإّن  الدنيوية، تفّكك العائلة الأخطر من غربة الأفراد عن بع�سهم البع�ص. 

الأديان  �سواخ�ص  اأبرز  من  الن�ساء  وع�سمة  وعفة  والرجل  المراأة  طهارة 

على  باللتزام  النا�ص  الإبراهيمية  الأديان  كاّفة  اأو�ست  وقد  ال�سماوية 

الم�ستوى الأخالقّي والجن�سّي، ل بل حّددت هذه الأديان عقابًا لتخّطي حدود 

القيم الإن�سانية. لقد �ساهمت حكم واأ�ساليب اأتباع الأنبياء وطوال التاريخ في 

�سالمة الحياة الب�سرّية، و�سمنت ال�ستقرار وال�سعور بالأمان لدى الأجيال.

لقد اأّدت اأ�سداء بع�ص الأفكار التي كان لها دور في ع�سر النه�سة الأوروبي في 

العائلة  وتقّيد  اإلتزام  واعُتبر  العاّمة.  العّفة  �سور  فُك�سر  المجتمعات،  بنيان  تزلزل 

)1)  فل�سفة الأخالق، 237.
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من  الآباء  اإلى  الأبناء  ن�سبة  �سرورة  وُحذفت  الأ�سر،  من  نوعًا  ال�سرعّي  بالرابط 

القانون.

اأّما فل�سفة الأخالق الرائجة اليوم في الغرب، فال تعّبر عن منهج كانت ويونغ 

فاْعُتبر  فرويد  له  َرّوج  الذي  البعد  ذاك  هو  له  الترويج  يجري  ما  بل  الأخالقّي، 

فالإن�سان عاجز عن تخّطي  ال�سرفة،  المادية  والميول  الغرائز  الإن�سان مجموعة 

حدود الغرائز، وينبغي عليه الو�سول اإلى مرتبة الكمال في اإ�سباع غرائزه ليمكنه 

التخّل�ص من ال�سجن الداخلّي والق�ساء على عقده النف�سّية.

واأّما بناًء على المنهج الأخالقّي الحديث عند براترند را�سل فيجب في الأخالق 

الجن�سّية عدم وجود بع�ص الأحا�سي�ص اأمثال الخجل والعفاف والتقوى والغيرة في 

(1(
الإن�سان!

الوا�سح اأنه في ظلَّ هذه الأفكار:

في  راً  ومق�ضّ ق��ضراً  يكون  واأن  الم�ضوؤولية،  عن  يتخّلى  اأن  لالإن�ض�ن  »يج�ز 

ارتك�ب اأّي نوع من المع��ضي؛ لأّن كّل م� نقوم به هو ب�أمر من الالوعي، اأن نجعل 

.
(2(

اأنف�ضن� بعيدين عن الم�ضوؤولية وعن نت�ئج اأعم�لن�«

يتحّدث مفّكرو الع�لم وبو�ضوح: مع اأّن هناك نظريات كثيرة في مجال علم 

النف�ص التي ظهرت في اأوروبا، اإّل اأّن اأفكار فرويد بقيت ول�سنوات طويلة كالدم في 

(3(
عروق المجتمعات الغربية التي تركت اآثارًا عديدة.

بالحياة  لحقت  التي  الدول  من  العديد  وفي  الجتماعية،  الناحية  ومن  اليوم 

الغربية، فاإّن الزوجية غير �سرورّية بالمعنى الرائج في الدول الإ�سالمية، فازداد 

.
(4(

الطالق وازداد وجود الأبناء غير ال�سرعيين

)1) الأخالق الجن�سية في الإ�سالم و العالم، ال�سهيد مطهري، 23، �سدرا.
)2) عالم اليوم و غدًا، علي اأكبر ك�سمائي، 131.

)3) الإن�سان بين المادية و الإ�سالم، محمد قطب، ترجمة ال�سيد خليل خليليان،.17
)4) �سل�سلة مالحظات الأ�ستاذ مطهري، ج1،  440، �سدرا.



رو���������ض��������ة ال����م����ب����ّل����غ����ي����ن

90

وعلى هذا الأ�سا�ص وبالتقارن مع رواج الحريات الغربية ازدادت اأنماط الحياة 

طبق الأ�سلوب الغربّي، وراجت �سعارات الم�ساواة بين الجن�سين وال�ستفادة الأداتية 

اأكبر  وو�سلت  للمعيل...  الفاقدين  والأبناء  الطالق  معّدلت  وارتفعت  المراأة،  من 

الأزمات العائلية والأخالقية اإلى الأوج، لي�ص بين الطبقات غير المتعّلمة فح�سب، 

اقتربوا من نمط  الذين  الإ�سالمية  الثقافة  ابتعدت عن  التي  المجموعات  بين  بل 

الحياة الغربية.

والحركات  الأخالقية  الو�سايا  اأهمية  وبالتدريج  يدرك  العالم  اأ�سبح  اليوم 

اأتباع  البرامج الجتماعية عند  وتنظيم  للمواجهة  الإ�سالم  اأوجدها  التي  الوقائية 

الح�سارة الغربية، وذلك على م�ستوى �سالمة المجتمع. وكّلما جرى ال�ستفادة من 

هذه الأ�ساليب ب�سكل �سحيح، و�سلت العائلة اإلى الأمن ال�سرورّي والمنا�سب:

مع�قبة  م�ض�ألة  وبيئته�،  الع�ئلة  ثب�ت  في  ت�ض�هم  التي  الأ�ضي�ء  جملة  »من 

اقترب  وكّلم�  و�ضعفه�،  اأوروب�  في  الع�ئلة  اأ�ض�س  تزلزل  �ضبب  هو  وهذا  الزن�ة، 

.
(1(

مجتمعن� اليوم من اتب�ع الغربيين، اتجهت الع�ئلة نحو التزلزل وال�ضعف«

يحّقق  لم  الأخالقية،  والقيم  الدينية  الأهداف  عن  الغربي  الإن�سان  اإبتعاد  اإّن 

له الراحة الدنيوية ل بل الأكثر من ذلك، اإذ ق�سى على هدوئه الروحّي والنف�سّي. 

متابعة  على  مجبور  فهو  اليوم،  يعي�سه  الذي  بالرفاه  يتمّتع  لم  الغربّي  اأّن  �سحيح 

العمل وبذل المجهود لاللتحاق بالقافلة ال�سناعية والنعم والثروة الم�سرعة. وقد 

�ساهمت ال�سهوات المتنّوعة في وجود الإ�سراف والمناف�سة والعداء. واأدى الإلتحاق 

بعربة التقنية اإلى اأن ل يبقى اأي مجال لحتياجات الإن�سان الروحّية.

والختراعات  التقنّيات  ت�ساهم  لم  والنف�ضّية:  الع�ضبّية  الأمرا�س   - 3

من  زادت  بل  الأ�سا�سّية،  الإن�سان  احتياجات  تلبية  في  الجديدة  ال�سناعّية 

)1) التعرف على القراآن، ال�سهيد مطهري،ج4، 92، �سدرا ;�سل�سلة المالحظات، ج1،  440.
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والقت�سادية  الإجتماعية  الإدارة  فاأ�سبحت  والم�ساكل،  ال�سعوبات  دائرة 

للمجتمع اأكثر تعقيدًا و�سعوبة. واإذا جعلت التقنية الإن�سان غير محتاج من 

واإذا تمكنت  اأوجدت عنده ثبات الإحتياجات الأخرى.  بع�ص الجهات، فقد 

و�سفاء  الأمرا�ص  بع�ص  عالج  من  المتطّور  التقني  والطّب  التكنولوجيا 

اأمرا�ص جديدة، وبعبارة اأخرى وبدل  بع�ص الآلم، فقد �ساعدت في وجود 

الأ�ستاذ  لها. تحّدث  الإن�سان خادمًا  اأ�سبح  الإن�سان،  الآلة لخدمة  اأن تكون 

حول هذه الظاهرة تحت عنوان »اأزمة الآلة واأمرا�س الح�ض�رة« فال�سرعة 

الكبيرة لعدم الإبتعاد عن الآخرين، جعل حياة الإن�سان خالية  من الأهداف 

والمقا�سد، وكّلما تطّور المجتمع في البعد ال�سناعّي، كانت اأرقام النتحار 

تت�ساعد وتزداد اأعداد المبتلين بالأمرا�ص الع�سبية والختاللت النف�سّية.

من  واأكثر  المتقدمة  الدول  في  اأكبر  النتح�ر  اأّن  اإلى  الإح�ض�ءات  »ت�ضير 

الن�حية ال�ضن�عية والمتقدمة في الرف�ه الم�دي. وتبّين التحليالت اأّن ال�ضبب 

تلك  وتبين  الروحي...  الإ�ضب�ع  وعدم  المعنوي  الخالء  �ضوى  لي�س  ذلك  في 

الإح�ض�ءات في تلك الأم�كن على وجه الخ�ضو�س اأنه كّلم� ازداد التطور والرف�ه 

الم�دي تزداد الأمرا�س الع�ضبية والختاللت النف�ضّية... وقد اأطلقوا على هذه 

.
(1(

الأمور ا�ضم اأمرا�س الح�ض�رة«

ويوؤّكد الأ�ستاذ مطّهري اأّن المق�سود من نقد هذا الُبْعد من الح�سارة الغربية، 

اإلى  يوؤّدي  الرفاه  اأّن  نّدعي  ول  ال�سناعّي  والتقّدم  والتطّور  الرفاه  معار�سة  لي�ص 

وجود الختالل النف�سّي ول نرغب في ت�سويغ الفقر في العالم غير ال�سناعي، بل 

الفقر والحرمان من جملة المفا�سد الكبيرة التي يجب اأن نعمل للق�ساء عليها.

)1) فل�سفة الأخالق، 231.
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وكالمنا هو اأّن الح�سارة البعيدة عن الدين والقيم الأخالقية والمعنوية تحمل 

التخلف  وعدم  ال�سناعة  اإلى  الو�سول  في  ال�سرعة  اإّن  والفجائع.  الم�سائب  معها 

عن الآلة، يوؤّديان اإلى وجود عالقات غير عادلة في المجتمع، اإذا ترافق مع عدم 

الإهتمام بالقيم الأخالقية، ويزيدان من الحر�ص والطمع وال�سعور بالتغّلب والتفوق 

على الآخرين، واإلى المناف�سة الفا�سدة. اأّما الحياة الطاهرة فهي في ظّل الإيمان 

باهلل والإلتزام بالقيم المعنوية.

الغربية،  للح�سارة  الوا�سحة  النتائج  جملة  من  وال�ضتثم�ر:  ال�ضتعم�ر   - 4

المنفعة  بم�ساألة  العتقاد  اإّن  الغربية.  غير  ال�سعوب  وا�ستثمار  ا�ستعمار 

الآخرين.  وا�ستثمار  ا�ستعمار  اإلى  �سوى  يوؤّدي  ل  القّوة،  بمدر�سة  واللتزام 

الأولّية  المواّد  على  الح�سول  بهدف  مكان  كّل  على  ويت�سّلط  َيْنُفذ  الغرب 

للم�سانع. في الما�سي اعتدى الغرب على اأمريكا الالتينية واأفريقيا واآ�سيا، 

واليوم يتبع اأ�ساليب جديدة لنقل العقول ور�ساميل العالم الثالث اإلى اأوروبا 

وال�ستعمار  ال�ستثمار  اأّن  والمخدوعين  الجاهلين  بع�ص  يعتقد  واأمريكا. 

اإّنهم يفرقون بين ذلك وبين  مقولتان مختلفتان عن الح�سارة الغربية، ثّم 

الح�سارة الجديدة في الغرب، ويطلقون عنوان الجّهال على من يعتقد باأّن 

ال�ستعمار من جملة وجوه الح�سارة الغربية.

روؤيته  اإلى  يعود  الثالث  للعالم  الغرب  ا�ستعمار  اأّن  مطّهري  الأ�ستاذ  ويعتقد 

نتيجة  هي  الغربية  الثروة  والإن�سان.  العالم  اإلى  القيمية  النظرة  واإلى  الفل�سفية 

الم�سادر ال�سناعية والزراعية الأولّية التي تّم الح�سول عليها من العالم الثالث 

واأّما جذور ال�ستعمار فهي تعود اإلى الروؤية الكونية والفكر ال�ستكبارّي للغرب.

»اإّن ا�ضتثم�ر وا�ضتعم�ر الن��س هم� من نت�ئج الح�ض�رة الغربية ويح�ضل ذلك 

.
(1(

على اأثر البتع�د عن الدين والمب�دىء الأخالقية«

)1) ال�سيرة النبوية، ال�سهيد مطهري، 22، �سدرا.
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ويو�سح الأ�ستاذ مطّهري اأّن الليبرالية هي من اأهّم اأوجه المدنية الغربية، وهي 

في هذا  الإن�سان  والعمل.  الفكر  في  وحريته  نف�سه  تربية  في  الإن�سان  تعني حرية 

التعريف قد تخلى عن قيود التكليف، واأّما الناظر اإلى �سلوك الإن�سان، فلي�ص التعّبد 

بالدين ولي�ص احترام القيم الإن�سانية الخالدة، بل الخوف من التزاحم مع م�سالح 

الآخرين، بالأخ�ص الخوف من رّدات فعل الأكثرية المناف�سة، وهذا الذي اأّدى اإلى 

اإذا ُفقد الخوف من اهلل  اأنه  الإمتناع عن الإعتداء على حقوق الآخرين. الوا�سح 

من داخل الإن�سان واإذا لم يتمّكن الإن�سان من تقديم تعريف وا�سح للحّق والباطل، 

واإذا اأنكر الإحترام الذاتي والإن�ساني لالآخرين، هذا الإن�سان �سيعتدي على حقوق 

الآخرين اإذا ما توّفرت له ال�سلطة والحاكمّية:

»الإن�ض�ن من وجهة نظر فال�ضفة الغرب عب�رة عن موجود ذي ميول وطلب�ت 

عديدة، وهو يعي�س على هذا النحو. هذه الميول هي �ضبب الحرية في العمل. 

اأّم� الذي يحّد الحرية فهو حرّية الميول عند الآخرين. ول يوجد اأي �ض�بطة 

.
(1(

اأو اإط�ر اآخر يمكنه الحّد من حرية الإن�ض�ن وميوله«

�سارتر  اأمثال  لها  رّوج  التي  الوجودية  والمدر�سة  الإن�سانية  النزعة  نتائج  واأّما 

هي هذه الأمور. مدر�سة النزعة الإن�سانية ترّوج لأ�سالة الإن�سان في مقابل اأ�سالة 

الطبيعة واأ�سالة اهلل هي تعتقد ب�سرورة الإبتعاد عن القيم الخارجية المفرو�سة على 

الإن�سان اأمثال اهلل والدين والعقل والطبيعة. يعتقد هوؤلء اأّن معيار الحّق والباطل، 

ال�سيِّئ والح�سن، والخير وال�سّر، هو ما يقت�سيه �سلوك الإن�سان واحتياجاته. واإذا 

اإّن ذلك  كانت النزعة الوجودّية تعتقد بعدم الإ�ستعانة بالم�سادر المقّد�سة حيث 

كاّفة  محور  هي  المطلقة  الحرية  اأّن  تعتقد  كانت  واإذا  نظرياتها،  في  له  معنى  ل 

الأ�سياء، فلماذا كان بناء هذه المدر�سة يقوم على اأ�سا�ص اأ�سالة الماّدة والح�ّص؟

)1) حول الثورة الإ�سالمية، 100.
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الإن�سان  يبحث  اأن  اإّما  نوعين:  اإلى  الفل�سفة  هذه  طبق  الإن�سان  اأعمال  ُتق�سم 

عن الحقائق المادية التي ت�سّمى الخير حيث ياأمر العقل بقبولها، اأو اأن يبحث عن 

اأعمال اأمثال الف�سيلة والجمال وهي اأمور ل يمكن اأن تدخل في دائرة الخير المادّي 

والأعمال العقالنية. ُت�سّمى هذه الأمور بالقيم. القيم لي�ست �سيئًا بحّد ذاتها، ولي�ص 

لها هوية خارجية، بل الإن�سان هو الذي يخلقها وذهنه هو الذي يعطيها المعنى.

اإّن القيم الإن�سانية في هذه المدر�سة لي�ص لها قيمة اأعلى من العتبار والأمور 

في  الإن�سان  ي�ستخدمها  التي  والو�سعية  العتبارية  والأعمال  والموهومة  الو�سعية 

. الوا�سح عندما ل يعتقد الإن�سان باأّي 
(1(

الو�سائل ومقّدمات العمل ولي�ص في الهدف

اأمر مقّد�ص �سوى ما ي�سنعه، ت�سبح القيم عنده غير ذات معنى؛ فال يمكنه الإيثار 

ل بل يوؤذي الآخرين من اأجل راحته.

تو�سل  المطلقة  الحرية  اأّن  والوا�سح  المطلقة،  بالحرية  المدر�سة  هذه  تعتقد 

هنا،  ومن  الآخرين.  حقوق  على  والعتداء  والف�ساد  الإنحراف  اإلى  الإن�سان 

من  هي  الإن�سان  حرية  اإّن   .
(2(

له الأر�سية  وتهيِّئ  الف�ساد  اإلى  تو�سل  فالوجودية 

حقوقه الأ�سا�سية، وهي من القيم الإلهية المتعالية ومن جملة فل�سفات بعثة الأنبياء 

تخلي�ص الإن�سان واإي�ساله اإلى الكمال والجمال.

قيد  كّل  عن  وبعيدًا  حّرًا  لي�ص  �سارتر،  لفل�سفة  وخالفًا  الإ�سالم،  في  الإن�سان 

و�سرط. �سحيح اأّن الإن�سان اأف�سل الموجودات ولكّنه جزء من الخلق، ولي�ص �سيئًا 

مختلفًا وغير متجان�ص مع الخلق. الإن�سان م�سنوع اهلل، ويجب عليه ان يدفع عنه كّل 

ما يمنعه من الو�سول اإلى اهلل، وقد جاء الأنبياء لتحريره على الم�ستوى الإجتماعي 

عدا عن الداخل وبالتالي نقله من محورية الأنا اإلى محورية اهلل والحقيقة المطلقة. 

الإيثار  بذور  فيه  وتفتح  واللتزام،  الم�سوؤولية  الإن�سان  على  تلقي  الحرّية  هذه  اإّن 

)1) الفطرة، مجموعة الآثار، ج3، 543.
)2) الإن�سان التائه، �سر يعتي، مجموعة الآثار، ج25، 31، قلم.
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ل  الداخلية  وال�سخ�سية  الحرية  هذه  اإّن  الإن�سانّي.  بالنوع  يتعّلق  فيما  والت�سحية 

اإليهما عن طريق العلم وال�سلطة؛ نعم، لو لم يكن هناك �سخ�سية  يمكن الو�سول 

داخلية، لتمّكنت الو�سائل والأدوات من اإغراقه في الأنانية.

»ج�ء الأنبي�ء ليقّدموا لالإن�ض�ن الحرية الإجتم�عية ب�لإ�ض�فة اإلى الحرية 

لي�ضت  اآخر.  �ضيء  اأّي  قبل  القيمة  �ض�حبة  هي  المعنوية  والحرية  المعنوية، 

الحرية الإجتم�عية هي المقّد�ضة فقط، بل الحرية المعنوية مقّد�ضة اأي�ض�ً، ول 

يمكن الو�ضول اإلى الحرية الإجتم�عية من دون الحرية المعنوية... ل يمكن 

والإيم�ن  والدين  والأنبي�ء  النبّوة  طريق  عن  �ضوى  المعنوية  الحرية  ت�أمين 

.
(1(

والكتب ال�ضم�وية«

اأّن  �سحيح  الغربية:  الفل�سفية  المدار�ص  درا�سته  بعد  مطّهري  ال�سهيد  يذكر 

بع�ص فال�سفة الغرب اقتربوا من الأفكار الإ�سالمية؛ ولكن هناك العدد الكبير من 

فال�سفة الغرب الذين ادعوا العمل لنجاة الإن�سان من اأ�سر ال�سماء والآلهة فجعلوه 

وقيم  المتعالية  التعاليم  عن  بعيدًا  وفل�سفاتهم  مدار�سهم  وبنوا  لالأر�ص،  اأ�سيرًا 

الأديان الإبراهيمية بالأخ�ّص الإ�سالم.

يقوم  الغربية،  والحياة  النظريات  اأنتج  الذي  الفكر  اأّن  معتبرًا  الأ�ستاذ  ويحّلل 

على اأ�سا�ص ن�سيان اهلل ون�سيان الذات والغفلة عن القيم وال�ستعدادات الإن�سانية، 

والعتماد على ُبْعد واحد من حياة الإن�سان، ولذلك اعتبر الإن�سان الغربي اأّن الخلقة 

اأمر عبثي واأن لي�ص هناك من هدف �سوى التكاثر والإ�ستفادة الق�سوى من الدنيا.

الح�سارة  نتائج  �سرح  في  غاندي  وهو  المفّكرين  اأحد  قول  عن  الأ�ستاذ  كتب 

الغربية الجديدة:

)1) الحرية المعنوية، ال�سهيد مطهري،  15، �سدرا.
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»الغربّي ع�جز عن �ضيء واحد وهو الت�أّمل في ب�طنه. هذا المو�ضوع بمفرده 

.
(1(

ك�ٍف لإثب�ت عبثية الح�ض�رة الغربية الك�ذبة«

عن  والبعيدة  و�سرط  قيد  باأّي  المقيدة  وغير  المطلقة  الحرية  م�ساألة  تحمل 

حاكمية اهلل ون�سيان الذات، هذه النتيجة وهي اأّن الغرب ي�سعر بالحرية في الجناية 

اأّما  التو�سعية.  الأهداف  اإلى  الو�سول  في  نف�سه  اإلى  �سوى  ينظر  ل  وهو  والخباثة 

هذا  اأدانوا  فقد  قرب،  عن  الغربية  الح�سارة  مظاهر  �ساهدوا  الذين  المفّكرون 

الوجه الخفّي للمدنية وقّدموا ملّفات كبيرة للجرائم والجنايات والخ�سارات التي 

اأدخلتها الح�سارة الأوروبية والأمريكية اإلى الب�سرية.

ال�سورة  م�ساهدة  اإلى  النا�ص  دعا  فقد  الهند،  من  وهو  غاندي  المهاتما  اأّما 

العارية للح�سارة الغربية من خالل الإ�سارة اإلى عمل الغرب في بلده عندما كان 

تحت الحتالل البريطاني. وقد �ساهد غاندي ظلمات وعبثية المدنية الغربية في 

الح�سارة  عن  �ضوارج«  »هند  ر�سالة  في  غاندي  تحدث  والهند.  الجنوبية  اأفريقيا 

الجديدة تحت عنوان »العيب الكبير« الذي يلّخ�ص هدف الحياة في الأمور المادية 

فقط. فال مكان هناك لالأمور المعنوية والع�سق والإيثار والت�سحية. واأّما اإذا جرى 

الحديث عن هكذا مفاهيم فهو من باب خداع الآخرين.

اأ�سواأ من  اإّن هكذا ح�سارة هي قبر الم�ساكين، وهذه الح�سارة  يقول بو�سوح: 

الغربيين اأنف�سهم؛ على اأ�سا�ص اأّن الغربيين لي�سوا �سريرين اأو �سيئين بالذات، بل 

هم مر�سى ح�سارتهم. كتب حول الحرب العالمية الثانية:

»ت�ضير الحرب الأخيرة اإلى الم�هية ال�ضيط�نية للح�ض�رة التي تحكم اأوروب� 

ب��ضم  و  الف�تحين  اأيدي  الع�ّمة على  الأخالق  ك�ّفة قوانين  ُنق�ضت  اليوم. لقد 

ال�ضرف. لم يبَق اأّي نوع من الكذب قبيح�ً عند الح�جة. اإّن وراء ك�ّفة الجرائم 

)1) نظام حقوق المراأة في الإ�سالم، ال�سهيد مطهري، 137، �سدرا.
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.
(1(

تقبع الدوافع الم�دية. اأوروب� لي�ضت م�ضيحية بل هي تعبد ال�ضيط�ن...«

�سعار  تحت  الثالث  العالم  على  واأغار  ال�سعيفة  الدول  على  الغرب  هجم  لقد 

اإلى  واإي�ساله  العالم  واإحياء  الن�ساء  حقوق  عن  والدفاع  والديموقراطية  الحرية 

الجيو�ص  النزعاج من جرائم  اإلى عدم  بالغربيين  الأمر  و... حّتى و�سل  المدنية 

المهاجمة �سوى القليل منهم، فاعتبروا ذلك �سروريًا لإي�سال ال�سعوب الأخرى اإلى 

الح�سارة:

ال�ضي��ضّي،  الإقت�ض�د  على  مقّدمة  فيه  ُتكتب  ك�نت  الذي  الع�ضر  نف�س  »في 

اأن  األف �ضخ�س في م�داغ�ضقر في يوم واحد. بعد   45 ك�ن الفرن�ضيون يقتلون 

الفرن�ضيين  المدنيين  من  العديد  و  والأعي�ن  الأ�ضراف  الفرن�ضي  الجي�س  دع� 

لم�ض�هدة ع��ضمة الجزائر عن قرب، ق�م بق�ضف هذه الع��ضمة ثّم احتله� واأ�ضر 

.
(2(

اأّمة ب�أكمله�«

تّدعي  والتي  الديمقراطية  الأحزاب  فلي�ص  المجازر،  هذه  في  الم�ساركون  اأّما 

اأ�سحاب  ذلك  وقبل  وال�سيوعية،  ال�ستراكية  �سبقتها  قد  كانت  بل  فقط،  الحرية 

روؤو�ص الأموال حيث و�سع الجميع اأيديهم مع بع�سهم البع�ص للتطاول على ثروات 

نزاع  الثروات فقط. لم يح�سل  تق�سيم هذه  الإختالف فكان حول  واأّما  ال�سعوب. 

حول �ساحب هذه الثروات، بل كان النزاع في اأنها يجب اأن تكون باأيدي الراأ�سمالية 

اأو الإ�ستراكية. بذلك اأطلق الأ�ستاذ مطّهري على الإ�ستراكية والراأ�سمالية، �سفرتي 

. واعتبر اأّن اأ�سا�ص الح�سارة الغربية هو المادية والعتداء حيث اأخفوا 
(3(

المق�ّص

اأنف�سهم تحت لواء الحرية والمدنية.

)1) المهاتماغاندي، رون رولن،ترجمة محمد قا�سي، 49، روزبهاز.
)2) مجموعة اآثار الدكتور �سريعتي، ج4، 161.

)3) حول الثورة الإ�سالمية، 124.
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اإّل بم�سالحه. واإذا كان في  اأ�س�ص جعلته ل يفكر  اأركانه على  لقد ثّبت الغرب 

الحرية  ب�سكين  الب�سرية  على  يق�سي  فاليوم  علنًا  الآخرين  اأرا�سي  يحتّل  الأم�ص 

والمدنية. الغرب الم�ستعمر يريد الحرية له فقط ولي�ص لالآخرين.

كتب الأ�ستاذ م�سيرًا اإلى جرائم مّدعي حقوق الإن�سان الفرن�سيين في الجزائر 

ووح�سية الأمريكيين في فيتنام:

»لقد ك�ن جورج بيرو في يوم من الأي�م ق�ئداً لالإ�ضتراكية الفرن�ضية، وعندم� 

على  معتر�ض�ً  المجرمة  المنظم�ت  اإلى  انتقل  ال�ضتقالل  الجزائر  منح  اأرادوا 

.
(1(

منحهم الإ�ضتقالل...«

الإ�ضالم  �ضّد  يبّلغون  الأي�م  من  يوم  في  ك�نوا  الذين  اأنف�ضهم  هم  »هوؤلء 

اأنه كت�ب المحبة، ف�ليوم... يلقون كّل يوم  اأيديهم على  ويرفعون الإنجيل في 

به�  التي حّدثهم  المحبة  فييتن�م. هذه هي  المحبة على  الأطن�ن من  ع�ضرات 

الإنجيل!! لقد تحولت هذه المحبة لت�ضبح قن�بل حتى اإنه� اأ�ضبحت قن�بل من 

.
(2(

الن�ب�لم التي تحرق الأطف�ل والن�ض�ء والعجزة عند نزوله�...«

اعتبر الأ�ستاذ مطّهري في اإحدى خطبه الحما�سية اأّن الجرائم ال�سهيونية في 

فل�سطين هي من جملة برامج الدول الغربية حيث يقتلون الم�سلمين با�سم حقوق 

الإن�سان ويقول: اإنَّ اأيدي البريطانيين والأمريكيين هي وراء اليهود. ونحن الم�سلمين 

ونوّجه  الدينية  عزتنا  ُنْظهر  واأن  الفل�سطينيين  اإخوتنا  لم�ساعدة  الم�سارعة  علينا 

اأّما الذي جّراأ الغرب علينا فهو اإهمال  جوابًا قاطعًا لأمريكا وحفيدتها اإ�سرائيل. 

اأدوات ال�ستعمار للت�سّلط على  . واأّما  عن 
(3(

وت�ساهل ال�سعوب والدول الإ�سالمّية«

الم�سلمين: فقد حّذر الأ�ستاذ مطّهري الجيل المعا�سر مرارًا وتكرارًا من اأهداف 

)1) �سم�ص الدين لتغرب اأبدا، ال�سهيد مطهري، مجموعة الآثار، ج3، �ص400.
)2) التعرف على القراآن، ج4، 58.

)3) الملحمة الح�سينية، ال�سهيد مطهري، ج2، 172.
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الطامعين ومن طرق نفوذ ال�ستعمار في الدول الإ�سالمية، وهي عين الطرق التي 

يتبعونها الآن، ومن جملة ذلك:

التفرقة: من جملة اأ�ساليب اأعداء الإ�سالم الفاعلة، و�سع الم�سلمين في   - 1

مواجهة بع�سهم البع�ص. وهم يبدعون اأ�ساليب جديدة كّل يوم. لقد ا�ستعان 

الفرق  فجعلوا  الم�سلمين،  عند  الديني  الوعي  وعدم  بالجهل  الم�ستعمرون 

الإ�سالمية ت�سيء الظّن ببع�سها البع�ص فامتنعت عن م�ساعدة بع�سها.

ُيعتبر اإقبال الالهوري من جملة ال�سخ�سيات الكبيرة في العالم الإ�سالمّي، وهو 

من الذين وّجهوا �سربة كبيرة ل�سورة اأوروبا وبريطانيا في ن�ساله ال�سيا�سي ون�سره 

للوعي. راج في اإيران وفي اأوج الن�سال الذي قاده ال�سعب الهندّي �سّد بريطانيا اأنه 

اأرادوا من خالل ذلك اأن ي�سيء بع�ص   .Q نا�سبي وقد اأهان الإمام ال�سادق 

ب�سطاء ال�سيعة في اإيران الظّن بهذه ال�سخ�سية الكبيرة.

اإّن جعفر و�سادق اللذين اأهانهما اإقبال،  يبين الأ�ستاذ مطّهري حقيقة الأمر، 

�سادق  هو  والثاني  البغالي  جعفر  هو  الأّول  بل   ،Q ال�سادق  الإمام  يكونا  لم 

اأثناء الحرب بين الم�سلمين  الدكني. هذان ال�سخ�سان تعاونا مع اأعداء الإ�سالم 

القادة  خانا  وقد  الإ�سالمية،  الثورة  ظهر  في  خنجر  بمثابة  وكانا  والبريطانيين، 

الم�سلمين والوطنيين، وبذلك تمّكن ال�ستعمار الغربي من الت�سّلط على الهند لمّدة 

ال�سنة  وجعل  اإقبال  �سخ�سية  اغتيال  على  الم�ستعمرون  عمل  لقد  عام.  ثالثمائة 

.
(1(

وال�سيعة ي�سيئون الظن ببع�سهم البع�ص، فحّرفوا كالمه

علماء  كان   ،)1967( ه�.ق.   1347 عام  واإ�سرائيل  العرب  بين  الحرب  اأثناء 

ال�سيعة يوّجهون النا�ص اإلى خطر اليهود ويدفعونهم لم�ساعدة اإخوانهم الفل�سطينيين 

واللبنانيين. تحّدث ال�سهيد مطّهري حول هذا الخ�سو�ص وحّذر النا�ص من خطر 

)1) مجموعة اآثار ال�سهيد مطهري، ج16، 610، �سدرا.
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اأّن الجرائم الأوروبية في المنطقة  ا�ستعمار واحتالل الأرا�سي الإ�سالمية واأعلن: 

ل �سابقة لها ولم يكتِف ربائب اأمريكا بالأرا�سي المحتّلة، بل كانوا يطمعون بالبالد 

هذه  �ساهمت  لقد  المظلومين.  اإخوتنا  م�ساعدة  واجبنا  من  الأخرى.  الإ�سالمية 

حيث  اإيران  �سيعة  بين  والتعاطف  بالت�سامن  اإح�سا�ص  وجود  في  الثورية  الحركة 

اأعلن النا�ص ا�ستعدادهم للم�ساعدة المادية والم�ساركة بالن�سال اإلى جانب الأخوة 

الفل�سطينيين واللبنانيين.

تحّرك عمالء ال�ستعمار للق�ساء على هذه الحركة الإ�سالمية. لذلك بداأوا بّث 

ال�سائعات وحاولوا الترويج لم�ساألة اأّن ال�سهيد مطّهري �سنّي، وذلك بهدف التقليل 

من تاأثير خطاباته، وبالتالي تحويل الت�سامن الإ�سالمي اإلى نوع من الفرقة.

�سد  ال�سافاك  لها  ج  َروَّ التي  ال�سائعة  على  الجواب  في  مطّهري  ال�سهيد  يقول 

ح�سينية الإر�ساد التي كانت في ذاك الزمان مركزًا من مراكز ثورته:

الأي�م  من  يوم  في  فيه�  جرى  لأنه  مذنبة  الإر�ض�د  ح�ضينية  اأ�ضبحت  »الآن 

هن�ك  الفل�ضطينيين.  لم�ض�عدة  هبوا  الن��س!  اأيه�  الفل�ضطينيين:  حول  البحث 

عدد من اليهود يحمل الحقد �ضد ح�ضينية الإر�ض�د، وجوا�ضي�س اإ�ضرائيل كثر في 

هذا البلد... وهم ل يتركون يوم�ً! اإل ويروِّجون لل�ض�ئع�ت �ضّد ح�ضينية الإر�ض�د... 

هم يحقدون على ح�ضينية الإر�ض�د ول يتركون يوم�ً ل يّبثون ال�ض�ئع�ت �ضّده�. 

اأن� ل اأريد منكم �ضيئ�ً اإّل اأن تفتحوا اأعينكم، اعلموا اأّن عن��ضر اليهود كثر في هذا 

.
(1(

البلد وفي ك�فة البالد الإ�ضالمية. جوا�ضي�ضهم واأموالهم تعمل ب��ضتمرار«

اعتبر الأ�ستاذ اأّن الوحدة بين الم�سلمين من اأهّم واجبات الأّمة الإ�سالمية، واأّكد 

على �سرورة اجتماع علماء ومثقفي الم�سلمين لدرا�سة م�ساألة الت�سامن والن�سال 

الإ�سالمي �سّد الم�ستعمرين:

)1) م.ن.، 611.
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الفرق  وت�ض�من  اتح�د  هي  وال�ضرورية،  الإ�ضالمية  الحتي�ج�ت  اأكثر  »اإّن 

والملل الإ�ضالمية، ب�لأخ�ّس في الأو�ض�ع الح�لية حيث يقوم الأعداء ب�لهجوم 

الخالف�ت  اإحي�ء  ومح�ولين  الو�ض�ئل  مختلف  م�ضتعملين  النواحي  ك�ّفة  من 

.
(1(

القديمة واختراع خالف�ت جديدة...«

اإث�رة الفوارق القومية: ظهرت القومية في �سكلها الحالي في العالم، في   - 2

رّدة فعل  األمانيا وكانت عبارة عن  الميالدي في  التا�سع ع�سر  القرن  بداية 

مقابل الثورة الفرن�سية الكبيرة.

اإّن هذا ال�سطالح في فكر موؤ�ّس�سي الغرب؛ اأي النا�ص الذين اجتمعوا في قالب 

ل  واحد  بمثابة  هو  وثقافة خا�سة،  تاريخية  و�سابقة  وعرق  معينة  حدود جغرافية 

هذا  يفتقد  كان  من  وكل  خا�سة  وم�سالح  منافع  على  وي�ستمل  بع�سه  عن  ينفك 

.
(2(

ال�ساخ�ص، كان غريبًا وعدوًا

وجد هذا ال�سعار اأتباعًا حقيقيين في الغرب وا�سُتفيد منه في العالم الثالث في 

اأداة للت�سامن الوطني في الن�سال �سّد الأجانب. لقد  برهة من الزمان باعتباره 

ا�ستولى ال�ستعمار على هذا الموج الثقافي والجتماعي، فحرفه عن م�سيره، فكان 

اأداة طيعة لإيجاد الفرقة بين ال�سعوب والأعراق، وبالأخ�ّص ال�سعوب  بيده بمثابة 

الإ�سالمية وعمل على تعظيم ما�سي ال�سعوب واإعطاء الأهمية لالأبطال القوميين، 

لينال مراده على م�ستوى العتقادات والأديان والمذاهب الحاكمة في هذه البالد. 

لقد كان المثّقفون المتغّربون من اأوائل الذين رّوجوا لهذه الب�ساعة. في هذه اللعبة 

وال�سا�سانية  الحخامن�سية  الحكومات  مرحلة  لذكريات  الإيرانيون  عاد  الجديدة، 

الفينيقيين  ع�سر  اإلى  والم�سريون  بابل  ح�سارة  لذكريات  العراقيون  وعاد 

مطهري،  ال�سهيد  الإ�سالمية،  الوحدة  و  الغدير  مقالة:   ،234 المقالت،  مجموعة  الميني،  العالمة  تذكرة   (1(
موؤ�س�سة انجام كتاب.

)2) الخدمات المتقابلة بين اإيران و الإ�سالم، ال�سهيد مطهري، ج1، مجموعة الآثار، ج14،  26، �سدرا.
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والفراعنة و�سنعوا من كّل ق�سية و�سيلة لإيجاد الفرقة بين ال�سعوب. والجميع يدرك 

اأّن ال�سّيد جمال كان من اأبرز نماذج ودعاة الوحدة الدينية، وقد اأم�سى عمره في 

هذا الطريق، ولكن وبعد وفاته اختلف الم�سلمون في ن�سبته لأي البالد؛ مع العلم اأّن 

ال�سّيد جمال اعتبر اأنه ابن الإ�سالم تالفيًا لأّي جدال قد يح�سل حول ن�سبته اإلى 

بلد معين دون اآخر.

كتب ال�سهيد مطّهري حول محاولت ال�ستعمار هذه:

انتب�ه  لفت  من  َت�ُضْد«  ق  »فرِّ اأ�ضل  اإلى  تو�ضله  و�ضيلة  ال�ضتعم�ر  يجد  »لم 

ال�ضعوب والأمم الإ�ضالمية اإلى قوميتهم وملتهم وعرقهم فجعلهم يغرقون في 

الفتخ�رات الوهمية. ك�ن يقول للهندي اأنت �ض�حب ال�ض�بقة الفالنية واأنت كذا 

.
(1(

وكذا. وك�ن يقول للتركي اعمل على اإيج�د حركة ال�ضب�ب الترك...«

لقد عملت طالئع ال�ستعمار الغربي وبهدف اإبعاد الإيرانيين عن الإ�سالم، على 

اإيجاد برامج عديدة للتعظيم من الآثار المتبقية عن الملوك والحكومات ال�سابقة 

على الإ�سالم، وكذلك عملوا على التقليل من عظمة الإ�سالم والح�سارة الإ�سالمية 

مقابل الح�سارة الإيرانية القديمة. في هذا الإطار، عمل نظام ال�ساه على اإيجاد 

حفل عاَم 1350 ه�.ق. بمنا�سبة مرور 2500 عام على ال�ساهن�ساهية، وفي العام 

1355 ه�.ق. اأوجد حركة �سريعة غّير بموجبها تاريخ الإ�سالم وا�ستبدل به تاريخ 

الهجرّي  التاريخ  عن  والأفكار  الأذهان  اإبعاد  من  بذلك  وتمّكن  ال�ساهن�ساهية. 

الجهات  من  مجموعة  هياأت  وقد  الرجعية.  ال�ساهن�ساهية  الأنظمة  من  وتقريبها 

البالط،  كّتاب  الماأجورين،  الكّتاب  اأمثال:  الرجعية  الحركة  هذه  لقبول  الأر�سية 

.
(2(

الفنانين غير الملتزمين، ال�سحافة التابعة بو�ساطة المقالت والأقالم

بداأ ال�سهيد مطّهري حملة التوعية وذلك بهدف الق�ساء على اآثار اأمواج الإعالم 

)1) م.ن، 55.
)2) ثورة الإمام الخميني، ال�سيد حميد روحاني، ج3، 522، مركز و ثائق الثورة الإ�سالمية.
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على  موؤّثر  بدور  قام  وقد  التابع.  البهلوي  النظام  بها  �سرع  التي  ال�ساملة  والحملة 

حول  ومحا�سراته  كتاباته  بو�ساطة  وذلك  لالأعداء،  المخربة  الآثار  اإزالة  م�ستوى 

والإ�سالم.  اإيران  بين  المتقابلة  العالقات  وحول  الجديدة،  الموجة  هذه  ماهية 

هو  الثقافية  الحركة  هذه  وراء  من  لال�ستعمار  الأ�سا�ص  الدافع  اأّن  الأ�ستاذ  يعتبر 

اإبعاد الم�سلمين عن بع�سهم البع�ص، وذلك لي�سّهل احتاللهم واأّكد على اأّن ت�سامن 

واتحاد ال�سعوب والمذاهب الإ�سالمية هما من اأبرز طرق محاربة ال�ستعمار:

»اإّن رواج الفكر القومي والوطني والذي ُيطلق عليه ا�ضطالُح »ن��ضيون�لي�ضم« 

القومية  الإيرانية،  القومية  العربية،  القومية  عديدة:  �ضور  على  وظهوره 

على  بن�ًء  ك�ن  الإ�ضالمية،  الدول  في  ذلك   وغير  الهندية  القومية  التركية، 

و�ضو�ض�ت ال�ضتعم�ر ومن تبليغ�ته، وهكذا ك�نت اأي�ض�ً �ضي��ض�ت ت�ضديد النزاع�ت 

وكّل  ومتن�ف�ضة،  دول �ضغيرة  الإ�ضالمية على �ضورة  البالد  وتقطيع  الط�ئفية 

.
(1(

ذلك ك�ن لأجل الق�ض�ء على الفكر المع�دي لال�ضتعم�ر اأي اإتح�د الإ�ضالم«

تغريب الم�ضلمين عن الثق�فة والح�ض�رة الإ�ضالمية: من جملة محاولت   - 3

القّيم بهدف  الم�سلمين عن ثقافتهم وتراثهم  الم�سوؤومة، تغريب  ال�ستعمار 

ال�سيطرة عليهم. لقد عمل الم�ستعمرون بم�ساعدة الموؤّرخين وعلماء الجتماع 

الأفكار  لبع�ص  الترويج  على  و...  والفنانين  والم�ست�سرقين  والجغرافيا 

التي هي  والح�سارة  التاريخ  اأّن هذا  ومنها  الم�سلمين  اأذهان  اإلى  واإدخالها 

من تراث اأجدادهم، لي�سا �سيئًا �سوى التوّح�ص والتخّلف، واأن لي�ص في اأيديهم 

ما يفتخرون به. واأّما اإذا اأرادت ال�سعوب الو�سول اإلى المدنية والتقّدم، فما 

عليها اإّل الح�سول على الثقافة الغربية وقبول ثقافة ولغة تلك البالد. والأكثر 

.
(2(

تمّدنًا وح�سارة هو الذي ي�ستعين بمنتوجاتهم المادية وال�سناعية

)1) ثورات المائة �سنة الأخيرة، 31.
)2) مجموعة اآثار الدكتور �سريعتي، ج4، 16.
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وما لم ت�سعر الأّمة بالغربة من ذاتها، وما لم ُتْخدع بثقافة و�سناعة الغربيين، 

وما لم ت�سعر بالحقارة بالن�سبة اإلى الدين والمذهب، فال يمكن للعدّو اأن يطمع بها 

واأن يهزمها. »... مّم� ل �ضّك فيه اأّن ال�ضتعم�ر الثق�في هو اأخطر اأنواع ال�ضتعم�ر 

قبل  والقت�ض�دية  ال�ضي��ضية  الن�حية  من  �ضعب  ا�ضتعم�ر  يمكن  فهل  العديدة، 

ا�ضتعم�ره فكرّي�ً. واإذا ك�ن المطلوب ال�ضتف�دة من ال�ضخ�س يجب بداية �ضلبه 

�ضخ�ضيته. يجب جعله ي�ضيء الظّن بم� يملك، ويجب ترغيبه وت�ضجيعه على م� 

. في اأّي مكان حلَّ ال�ستعمار، راجت العبثية واحتقار ثقافة 
(1(

يقّدمه ال�ضتعم�ر...«

ذاك ال�سعب. لقد َحّرف عمال بريطانيا الكتب التاريخية الهندية لت�سويغ احتاللهم 

 .
(2(

والإهانة الحتقار  اإلى  يوؤّدي  ما  بكّل  الم�سلمة  الهند  حكومات  عن  وتحّدثوا 

هجوم  كان  لذلك  الم�ستعمرين،  لمحاربة  غيرهم  قبل  نه�سوا  الم�سلمين  اأّن  وبما 

في  ال�سلطنة  نّواب  اأحد  يقول  غيرها.  قبل  الإ�سالمية  الثقافة  على  الم�ستعمرين 

الم�سلمين  بداية  وقبل  البريطاني،  ال�ستعمار  اأثناء مرحلة  الهند  اإحدى حكومات 

الن�سال �سّد الإنكليز:

بطبيعة  الم�ضلمين  لأّن  الم�ضلمين؛  على  الق�ض�ء  هن�،  لن�  الأّول  »الهدف 

.
(3(

الح�ل، اأعداء لن�؛ والهنود لي�ضوا كذلك«

في العقود الأخيرة بداأ عمالء الغرب والمرعوبون منه باإيجاد حالة بين النا�ص 

من خالل مقالتهم وفنونهم، وذلك بهدف دفعهم لاللتفات اإلى الغرب والهتمام 

به، ومن َثّم ت�سجيعهم على التخلي عن اآدابهم وعاداتهم واأن يقبلوا ما قبله الغرب 

ويرف�سوا كّل ما رف�سه، واأن يحبوا من يحبه الغرب واأن يقراأوا الآثار التي يرغب 

الغربيون قراءتها. وكّل ذلك من عالمات الحياة الجديدة والخروج من الرجعية 

)1) حول الجمهورية الإ�سالمية، 160.
)2) اإكت�ساف الهند، جواهر لعل نهرو، ترجمة جها نگير تف�سلي، ج1، 173، اأمير كبير.

)3) الثقافة و الغزو الثقافي، مقتب�ص من كالم... القائد، 41، منظمة وثائق الثورة الإ�سالمية الثقافية.
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والظالم والنطالق نحو عالم ال�سياء والعالم الجديد! الأ�سواأ من ذلك محاولت 

هوؤلء اإفهام النا�ص اأّن تخّلف الم�سلمين اإنما يعود للتزامهم الآداب الإ�سالمية. واأّما 

اإذا رغب ال�سخ�ص عدم العودة اإلى الوراء فما عليه اإل عدم تحديث نف�سه بالبركة 

والعّزة التي قدمتها الثقافة الإ�سالمية، وقد كتبوا: »اإّن الثق�فة الإ�ضالمية وكّل م� 

يذّكر ب�لح�ض�رة الإ�ضالمية، لم يحقق للن��س �ضوى الركود و�ضوء الحّظ«.

وعندما كان الم�ستعمرون يريدون اإبعاد الأذهان عن جرائمهم وخبائثهم كانوا 

يقّدمون اأنف�سهم على اأنهم اأ�سحاب ال�سلح وال�سالم والت�سامح، كما كانوا يتحّدثون 

عن الإ�سالم على اأنه دين الخ�سونة! لذلك كتبوا: ل يوجد في الإ�سالم م�ساألة با�سم 

الت�سامح والمداراة، والم�سلمون هم مظهر الخ�سونة والخراب، والإ�سالم قد نه�ص 

الآثار  على  يق�سي  كان  الإ�سالم  فيه  وجد  مكان  اأّي  وفي  والدم،  ال�سيف  بو�ساطة 

الثقافية لل�سعوب. رّوجوا للعديد من ال�سائعات، من جملتها اأّن الهجوم العربي على 

اإيران وم�سر اأدى اإلى اإتالف مكتبات كبيرة هناك. يعتبر ال�سهيد مطهري اأّن هذه 

الأمور هي من اأعمال ال�سيطان الم�ستعمر، ثّم بّين بالدليل التاريخي القاطع عدم 

اإّن هذا الغزو الثقافي الغربي هو من جملة برامج الغرب  �سّحة هذه الدعاءات. 

اأراد الم�ستعمر النجاح  الم�ستعمر بهدف الق�ساء على الح�سارة الإ�سالمية. واإذا 

في الأعمال ال�سيا�سية والقت�سادية، عليه الهجوم على ثقافة النا�ص وبالتالي جذب 

الأذهان اإليه لت�سيء الظّن بثقافتها ودينها. الحقيقة اأّن النجليز هم الذين رّوجوا 

لق�سية اإحراق المكتبات وذلك بهدف اأن ي�سيء ال�سباب الم�سلم الظّن باإ�سالمهم:

عليه�  يعتمد  التي  الثق�فة  اأّن  دقيق  ب�ضكل  واختبر  ال�ضتعم�ر  حدد  »لقد 

والأيديولوجية  الثق�فة  هي  به�  يعتقدون  التي  واليديولوجية  الم�ضلمون 

نحو  �ضوقهم  لي�ضهل  العتق�د  ذاك  من  الن��س  تخلية  يجب  لذلك  الإ�ضالمية. 

اأّن  ال�ضب�ب  اإلى  يلقوا  اأن  اأف�ضل من  الغربية. وهل هن�ك و�ضيلة لذلك  النم�ذج 

الر�ض�لة التي تعتبرونه� ر�ض�لة نج�ة و�ضع�دة، يقوم ق�دته� ب�لهجوم على الدول 
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.
(1(

الأخرى ويقومون ب�أكثر الأعم�ل وح�ضية وهذا هو النموذج«

در�ص ال�سهيد مطّهري ال�سابقة النف�سية والتاريخية لمحاولت ال�ستعمار الغربي 

هذه، فخل�ص اإلى نتيجة مفادها اأّن الم�سيحيين عارفون باأف�سلية وقّوة الح�سارة 

قلوبهم  في  حقدًا  يحملون  كانوا  ُفهم  اأخرى  جهة  ومن  جهة  من  هذا  الإ�سالمية، 

النف�سية على  اأطلقوا الحرب  الم�سلمين نتيجة الحروب ال�سليبية، ولذا فقد  على 

الم�سلمين والإ�سالم وبداأوا الترويج لل�سائعات �سّدهم وقد َعّبر بع�ص الم�سيحيين 

الذين  جملة  ومن  الخبيثة.  الحركات  هذه  من  خجلهم  عن  الأخيرة  القرون  في 

محّمد  اإلى  التق�ضير  »عذر  كتاب  اأّلف  الذي  بورت  ديون  جان  خجلهم  اأظهروا 

والقراآن«.

لقد رّوج ال�ستعمار لم�ساألة اإحراق المكتبات ورّددها بع�ص عمالئهم في اإيران 

اأمثال بور داود الذي اعتبرها حادثة تاريخية. وبما اأّن حادثة اإحراق المكتبات من 

ل  تفا�سيلها،  النا�ص على  يّطلع  واأن  نقدها  يرف�ص  كان  لذلك  ال�ستعمار،  �سناعة 

الأمنية  ال�سلطات  وقد منعت  تو�سيحها.  ليمنع  ال�سلطة  نفوذه في  يمار�ص  كان  بل 

الإيرانية الأ�ستاذ مطّهري من تو�سيح حقيقة اإحراق المكتبات. كتب الأ�ستاذ في 

هذا ال�ساأن:

»العن�وين التي تطرح ع�دة في ح�ضينية الإر�ض�د، تطبع اإعالن�ته� في ال�ضحف. 

ومع اأّن الإعالن عن بحث اإحراق المكتب�ت في اإيران وم�ضر اأُر�ضل اإلى ال�ضحف، 

.
(2(

اإل اأنه� لم تن�ضره، وبعد ال�ضوؤال ات�ضح اأّن رج�ل ال�ض�ه وال�ض�ف�ك منعوا ذلك«

التي  المهّمة  الأمور  جملة  من  وال�ضي��ضة:  الدين  بين  الف�ضل  مقولة   - 4

عمل عليها ال�ستعمار منذ القديم، اإبعاد الدين والتدّين عن �ساحة الن�ساط 

ال�سيا�سّي والجتماعّي.

)1) �ست مقالت، ال�سهيد مطهري، 267، �سدرا.
)2) حول الثورة الإ�سالمية، 123.
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ويوؤّدي  ح�سنًا  الدين  كان  اإذا  وقالوا:  العظمى  للقوى  التابعون  المنّظرون  كتب 

يجب  ول  فقط،  واهلل  الإن�سان  بين  ال�سخ�سية  للعالقة  يوؤ�ّس�ص  فهو  ال�سالح،  اإلى 

اأن يكون له دخالة بالعالقات الجتماعية. ويجب على النا�ص اللجوء اإلى الخبراء 

يمتلك  َمْن  اإلى  ار�سادهم  ويجب  الأ�سا�سية  احتياجاتهم  لتاأمين  �سين  والمتخ�سّ

برامج دقيقة للحياة الب�سرية المعا�سرة وهو الغرب.

يذّكر الأ�ستاذ مطهري بحياة ال�سّيد جمال الدين ال�ستراآبادي ويقول: اإّن اأهّم 

الدين  بين  لالتحاد  التبليغ  ال�ستعمار،  محاربة  في  ال�سّيد  بها  قام  التي  الأعمال 

وال�سيا�سة؛ لأنه كان يعتقد باأّن تطبيق الأبعاد ال�سيا�سية والجتماعية في الدين هو 

الذي يوؤّهل لمحاربة ال�ستعمار واإف�سال مخّططاته:

المجتمع  اأَْفَهم  وقد  وال�ضي��ضة  الدين  بين  لالتح�د  يبّلغ  ك�ن  رجل  »هو... 

اأّن الف�ضل بين الدين وال�ضي��ضة هو خديعة �ضنعه� ال�ضي��ضيون في  الإ�ضالمي 

الع�لم. ال�ضي��ضة في الدين ب�لأخ�ّس في الدين الإ�ضالمّي هي من اأكثر الأجزاء 

عن  الأجزاء  اأَعّز  اأحد  ف�ضل  فيعني  الإ�ضالم  عن  ال�ضي��ضة  ف�ضل  واأّم�  عّزة. 

.
(1(

ج�ضده«

محاولت  اأّن  واعتبر  جمال  ال�سّيد  اأظهرها  التي  الدّقة  مطّهري  الأ�ستاذ  اأّيد 

بين  العالقة  الغرب  اأفكاره. عندما قطع  تثبت �سّحة  للعلمانية  للترويج  ال�ستعمار 

جل�ص على راأ�ص 
ُ
الدين والمجتمع فقد ق�سى بذلك على اأهم ر�سالة في الدين، وقد اأ

ال�سلطة الواقعة تحت ا�ستعماره اأ�سخا�ص جعلوا من محاربة الدين اأّول اهتماماتهم، 

وبدل اأن يكون اأمثال ال�سّيد جمال ومدر�ص في ال�سدارة، رفع اأمثال اآتاتورك ور�سا 

خان اإلى ال�سلطة.

)1) حول الجمهورية الإ�سالمية، ال�سهيد مطهري، 57،�سدرا.
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يعتقد الأ�ستاذ مطّهري اأّن العدّو اأخذ يرّوج للتجديد الإفراطي بهدف اأن ي�سبح 

المجتمعات  كانت  واإذا  ال�سيا�سة،  عن  اإبعاده  وبالتالي  الإنزواء  مقام  في  الدين 

الب�سرية تواجه م�ساكل ثابتة وجديدة با�ستمرار ولكّل مجموعة من هذه الم�ساكل 

حيث يقع على عهدة العارفين بالإ�سالم والمجتهدين الجامعين لل�سرائط، درا�سة 

يحولون  كانوا  الم�سيئين  اأّن  اإّل  لها.  اإجابات  وتقديم  الواقعة  والأحداث  الم�سائل 

دون  للحوؤول  جهودهم  بذلوا  لذلك  الدين؛  مف�ّسري  اإجابات  ويرف�سون  ذلك  دون 

عند  التخّلف  حالة  على  الإبقاء  يعني  وهذا  الم�سلمين،  بين  ال�سليم  الفكر  انت�سار 

اأّن  اإظهار  على  الإعالم،  خالل  ومن  هوؤلء  عمل  اأخرى  جهة  من   
(1(

الم�سلمين؛

الإ�سالم عاجز عن تقديم اإجابات لحتياجاتهم الأ�سا�سية اإل اأن ُيْعمل على اإعادة 

النظر فيه، اأو القول اإّن اأحكام الإ�سالم نافعة لمرحلة الظهور الما�سية، واأّما تاأمين 

متطّلبات الإن�سان المعا�سرة فهي بحاجة اإلى قوانين اأخرى. لذلك نراهم يرّوجون 

لل�سبهات التي طالت عناوين اأمثال الحجاب والمراأة والإرث والِق�سا�ص والربا و...

يعتقد الأ�ستاذ مطّهري اأّن الفقه ال�سيعّي، فقه غني وكامل يمتلك اإجابات عن 

كّل الأ�سئلة والمجتمع الإ�سالمّي لي�ص بحاجة للحلول التي هي من نوع الحلول التي 

 لأّن تلك الإجابات قد ُدّونت في 
(2(

قدمها المجددون اأمثال محّمد عبده في الفقه؛

الغالب من دون اللتفات اإلى فقه اأهل البيت، واأما الفقه العلوي الذي تركه الإمام 

ال�سادق Q، فلم يتركنا من دون اإجابات.

واليوم يرّوجون لكّل م�ساألة جديدة بهدف مواجهة الإ�سالم الأ�سيل تحت عنوان 

مقت�سيات الزمان:

التي ك�ن له� م�ضير م�ضوؤوم في  الكلم�ت  الزم�ن، ك�لحرية من  »مقت�ضي�ت 

ال�ضرق، واليوم هي اأداة ا�ضتعم�رية ك�ملة للق�ض�ء على الثق�فة ال�ضرقية الأ�ضيلة 

)1) مجموعة اآثار الأ�ستاذ ال�سهيد مطهري، ج3، 199.
)2) الثورات الإ�سالمية في المائة �سنة الأخيرة، 95-94.
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والترويج للروح الغربية. فكم هي ال�ضف�ضط�ت التي ح�ضلت جّراء ذلك؟ وكم هي 

.
(1(

الم�ض�ئب التي حملته� معه� هذه ال�ضورة الجميلة؟«

الن�ساء  وع�سمة  وعّفة  العائلة  �سالمة  اإّن  والفح�ض�ء:  للف�ض�د  الترويج   - 5

والرجال هي اأكبر راأ�سمال لدى الم�سلمين واأكبر مانع اأمام نفوذ ال�ستعمار 

اإلى البالد الإ�سالمية. لقد مّهد ال�ستعمار الغربي لدخوله البالد الإ�سالمية 

فرّوج للف�ساد والفح�ساء. لم يكن طرح م�ساألة النزعة الأنثوية وحرية الن�ساء 

ال�ستفادة  لأجل  بل  الن�ساء،  الدفاع عن حقوق  لأجل  الإ�سالمية  البالد  في 

الأداتية من المراأة والترويج لإ�سباع الميول والأهواء النف�سانية عند ال�سباب؛ 

لأّن الجيل ال�ساّب هو الذي يفّكر بالحرية وبالم�سائل الجتماعية، وهو الذي 

لالأهواء  الترويج  على  الم�ستعمر  عمل  لذلك  ال�ستعمار.  على  ي�سّكل خطرًا 

والعالقات الجن�سية الالم�سروعة، وبذلك يتمّكن من �سوق ال�سباب نحو اأزمة 

كبيرة، وهذا يدعو اإلى ن�سيان الحتياجات الأ�سا�سية. من جهة اأخرى عمل 

الم�ستعمر ومن خالل الترويج لال�ستفادة الأداتية من المراأة على فتح اأ�سواق 

والحفاظ  الم�سرف  رواج  م�ستوى  كبيٍر على  بدوٍر  تقوم  المراأة  لأّن  كبيرة؛ 

على �سوق الر�ساميل وتغيير العالقات الجتماعّية.

عوامل  اأبرز  من  والنحراف  الف�ساد  ثقافة  رواج  اأّن  مطّهري  ال�سهيد  يعتقد 

على  الم�سيحّيون  الأوروبيون  عمل  لقد  الأندل�ص.  في  الإ�سالمّية  الح�سارة  �سقوط 

الترويج للرذيلة بين الم�سلمين، ف�سلبوا منهم الغيرة والمروءة الدينية، ثّم ا�ستغلوا 

قتلوا  عليهم حيث  ويق�سوا  ماآربهم  لينّفذوا  باأهوائهم  وان�سغالهم  الم�سلمين  غفلة 

من الم�سلمين اأعدادًا كبيرة تمّكنوا من خاللها من اإنهاء وجود الم�سلمين في تلك 

البالد.

)1) مجموعة اآثار ال�سهيد مطهري، ج3، 187.
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»... اإّن الخّطة التي ر�ضمه� الم�ضيحيون لحتالل الأندل�س )اإ�ضب�ني� الح�لية( 

واإخراج الم�ضلمين منه� هي: ت�أمين الأ�ضدق�ء والخدم وو�ض�ئل النحراف لهم. 

الجميالت  بن�تهم  و�ضيروا  للم�ضلمين.  �ضراب  ل�ضن�عة  الب�ض�تين  وقفوا  لقد 

الإيم�ن  روح  فم�تت  ال�ضهوات  بروز  و�ض�ئل  كّل  ووّفروا  ال�ضوارع  في  والجّذاب�ت 

طّبق  وقد  الم�ضلمين.  بين  ال�ضيف  اإعم�ل  من  تمّكنوا  ذلك  وبعد  والمروءة. 

.
(1(

ال�ضتعم�ر الغربّي هذا البرن�مج اأخيراً في الدول الإ�ضالمية«

اأّكد الأ�ستاذ مطّهري بعد اإف�سائه مخططات ال�ستعمار في المجتمع الإ�سالمي 

انت�سار  اأثر  على  ال�ستعمارية  الأهداف  وجدت  اأنه:  على  الإ�سالم  قبل  اإيران  وفي 

بيوت الف�ساد، ورواج الأفالم المبتذلة وال�سور المهّيجة واأبطال ال�سينما والروايات 

الأر�سية  هذه  الف�ساد  جي�ص  هّياأ  لقد  والجن�سية.  الع�سقية  الأمور  حول  تدور  التي 

لح�سور القوى الغربية اإلى الدول الإ�سالمية؛ فال �سيء كالفح�ساء يمكنه الق�ساء 

الغربيون  رّوج  لقد  والمروءة.  ال�سهامة  روح  وعلى  والوطنية  الدينية  الغيرة  على 

لهذه الأمور لإبعاد اأذهان ال�سباب عن م�ساألة م�سادرة المنابع المادية والإن�سانية 

من  الالمبالة  حالة  يعي�سون  وجعلهم  الجتماعية،  العدالة  مفهوم  عن  واإبعادهم 

.
(2(

احتالل اإ�سرائيل للبالد الإ�سالمية

»في الغ�لب ف�إّن هذه الأغرا�س في ع�ضرن� هي اأغرا�س ا�ضتعم�رية. يريدون 

مروءة  اإ�ضع�ف  في  ك�لفح�ض�ء  يوؤثر  �ضيء  فال  الن��س؛  بين  تزداد  اأن  للفح�ض�ء 

الن��س. اإذا اأردتم اإبع�د اأذه�ن ال�ضب�ب في بلد عن الق�ض�ي� الأ�ض��ضية... الق�ض�ي� 

الأ�ض��ضية التي تهّدد م�ض�لح الم�ضتعمر، ف�لطريق اإليه، هو بيع اأكبر مقدار من 

.
(3(

الم�ضروب، وزي�دة بيوت الفح�ض�ء واأن تكون المراأة في كّل مك�ن...«

)1) الإمدادات الغيبة في حياة الب�سر، 45.
)2) حول الجمهورية الإ�سالمية، 55.

)3) التعرف على القراآن، 55.
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اأّم  اأمريكا هي  فاإن  الغربيين،  الم�ستعمرين  اأّن من بين  ال�سهيد  الأ�ستاذ  يعتبر 

الف�ساد، وهي اأخطر من مناف�سيها الآخرين، واأّما برامجها الثقافية والجتماعية 

فهي من جملة العوامل الموؤّثرة في الق�ساء على كرامة و�سرف ال�سعوب واإذا حاولنا 

الأمريكية،  الثقافة  اعتمدت  التي  الدول  في  الأمريكية  الممار�سات  على  الإطاللة 

الف�ساد  ُوجد  فيه،  اأقدامهم  و�سعوا  مكان  كّل  في  اأنهم  وهي  نتيجة  اإلى  �سن�سل 

والفح�ساء، فمار�سوا خططهم القت�سادية والجتماعية تحت هذا الغطاء:

»الأمريكيون يمتلكون برن�مج�ً ع�ّم�ً لإف�ض�د الدني� ب�أكمله�. واأّم� برامجهم 

.
(1(

فهي الت�لية: اأكثروا من الفح�ض�ء، َيْرَتْح ب�لكم من الن��س«

واإذا اأردنا اإثبات �سّحة كالم الأ�ستاذ، فال يجب اأن نذهب بعيدًا عن المنطقة. 

بل اإذا لحظنا اأّن انت�سار الف�ساد والفح�ساء والأ�سرطة ال�سوتية المبتذلة وانت�سار 

القمار  مراكز  ازدياد  وكذلك  والبنات،  ال�سباب  بين  والختالط  الرق�ص  مراكز 

وال�سراب في اإيران قبل الثورة، كّل ذلك ي�سير اإلى البرامج الأمريكية لإف�ساد الجيل 

ال�ساّب.

)1) م.ن، 50.
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)*(
ال�ضيد عب��س ر�ضوي

مساهمة الحوزات الدينيّة في التمّدن اإلسالمّي

اإّن الحديث عن التمّدن الإ�سالمّي - بدون البحث عن م�ساهمة الحوزات الدينّية 

فيه - حديث ظالم وغير تاّم، لطالما كانت المراكز العلمّية هي الركائز الأ�سا�سّية 

تها، وكان لها الدور الأّول والأ�سا�ص في اإر�ساء  لنه�سة المجتمعات الإ�سالمية وحيويَّ

(1(
المدنّية ورقّي النا�ص ووعيهم.

هذه  رقي  ير�سم  كان  الذي  هو  وهبوطها  القوانين  هذه  �سعود  فاإن  هنا  ومن 

المجتمعات وانحطاطها.

العالمات  هي  وما  التمّدن؟  هو  ما  نعرف  اأن  اأّوًل  ال�سرورّي  من  فاإّنه  وعليه 

والمعايير التي و�سعها العلماء والخبراء لفهم معنى التمّدن؟.

وفي اأّي برهة من التاريخ الإ�سالمّي كان التمّدن فاعاًل وجلّيًا؟ وفي اأّي برهة كان 

التمّدن �سعيفًا ولم يظهر اأي اأثر له؟

لئقة  التمّدن  هذا  م�سارات  في  والمنعطفات  الم�سارات  هذه  من  اأيٌّ  وبالتالي 

بالّتباع، واأعطت له ال�ستمرارية وهذا البقاء الوا�سع والمنير؟

واإ�سافًة اإلى ذلك، ما هي الأدوار التي اأوجدتها الحوزات الدينّية التي لطالما 

مورد  كانت  والتي  التمّدن  هذا  بناء  حركات  في  و�سياءها  الأمة  م�سباح  كانت 

افتخار كبير على طول التاريخ الإ�سالمي ؟ واأيٌّ من هذه المراكز العلمّية كان لها 

الدور الفاعل في اإعادة �سناعة التمّدن الإ�سالمّي؟ وكيف ن�ستطيع اأن نواكب م�سيرة 

 )*( كاتب اإيراني في مجلة حوزة.
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موقعهم  اأوا  ليتبوَّ الم�سلمون  يرجع  وبالتالي  اإليها  الآخرون  �سبقنا  التي  التمّدن 

العالمّي من جديد؟

اعتبرت قافلة علماء التمّدن الب�سرّي اأّن التوّجه للعلم والثقافة، القانون، البناء، 

النظام والدولة، الحرية والرعاية الجتماعية، اللغة، التنظيم، الإبداع، من الأنماط 

.
(1(

والمعايير الأ�سا�سية للمدنّية والمجتمع الإن�سانّي وال�سليم

المراحل  كّل  خالل  كان  للم�سلمين  الذهبّي  الع�سر  اأّن  الباحثون  العلماء  وعّد 

واعتبر  الهجرّي،  الرابع  حّتى  الثاني  القرن  من  وخ�سو�سًا  الطويلة،  التاريخّية 

العهد  حّتى  ا�ستمّر  الإ�سالمّي  للتمّدن  الذهبّي  الع�سر  هذا  اأّن  منهم  الكثيرون 

.
(2(

ال�سفوّي، واأّنه كان ي�سّكل عالمة كبرى في ت�سكيل ع�سب المدنّية

اإّن القوانين العلمّية كانت من الما�سي وحّتى الآن هي رائدة المدنّية، وبالمقارنة 

مع النه�سات الأخرى والأ�سباب الجتماعّية والجغرافّية كان لها الدور الأ�سا�سّي في 

ر�سم حركة التاريخ والمجتمع، واإّن العلماء هم الذين كانوا حملة م�ساعل التمّدن 

في اإيران واليونان وروما والإ�سالم والثورة ال�سناعّية في اأوروبا.

الدرا�سات  لكّل  المرجعّية  هي  الدينّية  الحوزات  كانت  الإ�سالمّي  التمّدن  في 

والأبحاث العلمّية وكانت ُتدّر�ص مختلف العلوم التي تحاكي حاجة المجتمع، فاإلى 

والريا�سّيات  والهند�سة  كالطّب  التطبيقّية  العلوم  كانت   والإلهّيات  الفقه  جانب 

تخّرج  وومنها  للحوزات،  الأ�سا�سّية  والبرامج  الدرو�ص  من  وتعتبر  و......  والفلك 

علماوؤنا الكبار اأمثال ال�سيخ الطو�سّي وابن �سينا والفارابي وابن م�سكويه والخواجة 

في  البي�ساء  الأيادي  اأ�سحاب  من  وغيرهم  �سدرا  وماّل  البهائّي  وال�سيخ  ن�سير 

)1)  دائرة معارف القرن الع�سرين، محّمد فريد وجدي، ج8، �ص553، دار المعرفة، بيروت.
دائرة المعارف تطبيقي علوم اجتماعي، )دائرة معارف العلوم الجتماعية المقارنة(، علي ر�سا �سايان مهر، ج1، 

�ص179، انت�سارات كيهان.

)2)  زندكي �ساه عّبا�ص اأّول، )حياة الملك عّبا�ص الأّول(، ن�سر اهلل فل�سفي، ج240/3، دان�سكاه تهران. )م�سدر 
فار�سّي(.
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الحوزة الدينّية من الذين قّدموا للمجتمعات اأكثر العلوم قيمًة وقدرًا.

اأّن  والجدل،  للنقا�ص  مكانًا  يكون  اأن  عن  ف�ساًل  ال�سّك،  اإليه  يرقى  ل  ومّما 

الم�سلمين كانوا رواد العلم والمعرفة والتعليم والتجربة.

بغداد،  اأمثال  الكبرى  الإ�سالمّية  المدن  كانت  الأولى  الهجرّية  القرون  فمن 

ني�سابور، بخارى، الرّي، الأندل�ص في مقّدمة الأماكن ال�سامية التي يق�سدها اأهل 

العلم والمعرفة لنيل المعارف والتعّرف على مختلف القوانين العلمّية. وكانت تعّج 

بالمكتبات الكبرى المليئة بمختلف اأنواع الكتب والدرا�سات والر�سائل العلمّية.

ففي ميدان الكتابة ُيعّد الم�سلمون من مبتكري و�سانعي هذا التمّدن وال�سّباقين 

الأمم  بين  للورق  ا�ستخدامًا  اأكثر  وكانوا  الميدان،  هذا  قّمة  في  كانوا  فقد  اإليه، 

. وهذه الرحالت العلمّية 
(1(

وال�سعوب، وكانوا ينقلون الورق من ال�سرق اإلى الغرب

لكبار العلماء والباحثين جعلت من المجتمعات الإ�سالمية رائدة الثقافة والعلم.

في عام 200 هجرّي اأتى اإلى ني�سابور اأكثر من اأربعة وع�سرين األف �سخ�ص من 

اأهل العلم واأ�سحاب الأقالم والعارفين بالحديث والمحّدثين، من اأجل �سماع وكتابة 

، وكّل ذلك يّدلل على توّجه النا�ص للعلم وارتباطهم 
(2(
Qكلمات الإمام الر�سا

بالمعرفة وعالقتهم الوثيقة به من خالل �سبط وتوثيق الكالم المفيد والنافع.

ة وال�سامية والآفاق الوا�سعة للتعّلم والتعليم في  واإّن الأهداف والمبادىء الخا�سّ

التمّدن الإ�سالمّي تركت اآثارًا م�ساعفة في بناء المدنية وركائزها في المجتمع.

ومن جملة هذه الأهداف والمبادئ:

1 - محورّية اهلل: فالتعليم والتعّلم من اأجل اهلل ياأتي في طليعة اأركان المدنّية 

من  العلم  الدينّية  العلوم  يتلّقى طاّلب  فال  الدينّية،  الحوزات  في  والتمّدن 

اأجل المال وال�سهرة، بل من اأجل الّطالع والمعرفة؛ لأنهم يعتقدون اأّن العلم 

)1)  لغت نامة دهخدا، )قامو�ص دهخدا(، ج18043/12، موؤ�ّس�سة لغت نامة دهخدا، دان�سكاه تهران.
)2)  ك�سف الغّمة في معرفة الأئّمة، اأبو الح�سن الأربلّي، ج98/3، دار الكتاب الإ�سالمي، بيروت.
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اأو  بدون حما�ص  يتلّقاه  فاإنه  وال�سهرة  المال  اأجل  من  الإن�سان  يتعّلمه  الذي 

هّمة، وهذا ي�سّبب الإهانة والجهل، ومن باب المثال جاء في التاريخ:

واأّن هذه  النهر  وراء  ما  علماء  اإلى  الر�سمّية  المدار�ص  اإن�ساء  نباأ  و�سل  عندما 

المدار�ص تعطي بع�ص الدعم والم�ساعدات المقّدمة من الدولة للطاّلب، واأّن كثيرًا 

للعلم  اأقاموا  العلم  اأهل  فاإّن  والمال  للي�سر  طلبًا  المراكز  هذه  دخلوا  النا�ص  من 

الزكّية  والنفو�ص  العالية  الهمم  اأ�سحاب  العلم  طلب  في  يعمل  اإّنما  وقالوا:  ماأتمًا 

من اأجل الو�سول اإلى �سرف العمل وكماله، اأّما الآن وقد و�سعوا اأجرة وبدًل مالّيًا 

للتعليم والتربية فاإنهم ق�سوا على هذه الهّمة و�سيعوا هذه النعمة، وهذا �سيوؤدي اإلى 

.
(1(

الإهانة وان�سداد باب العلم

وقد كان اأهل التقوى والمعرفة من الأ�ساتذة يو�سون الطالب اأن يختاروا ل�سكنهم 

اأقرب للتقوى واأبعد عن  اأّن ذلك  مدر�سة من المدار�ص الموقوفة للعلم، ويعتبرون 

البدع، كما اأّنهم كانوا يو�سونهم باجتناب المدار�ص التي بناها اأهل الظلم واجتناب 

.
(2(

اأموال ال�سبهة وكثرة الو�سائل ومتاع الدنيا

الكّم  و�سط  من  وينقلونهم  هلل  الخلو�ص  الطاّلب  يعّلمون  الأ�ساتذة  هوؤلء  كان 

والكثرة الطالبة للعلم اإلى جواهر علمّية يودعونها في كنف التقوى والخوف من اهلل.

اأحد كبار علماء مدينة �سمنان وا�سمه )�سهراب( بقي طالبًا مالزمًا لبن الهيثم 

عالم الريا�سيات المعروف في القرن الرابع الهجرّي مدة ثالث �سنوات، وكان ابن 

الهيثم ياأخذ منه كل �سهر مبلغ مئة دينار، وعندما اأتّم الدرا�سة اأعاد ابن الهيثم 

اإّن هدفه من هذا العمل  اأخذه منه، وقال له:  ل�سهراب كامل المال الذي كان قد 

.
(3(

تعليمه الإخال�ص في تعليم العلم

ا�سالمي مك كيل،  الثانية( مهدي محقق/224، موؤ�س�سة مطالعات  بي�ست كفتار، )الع�سرين مقالة  )1)  دومين 
�سعبة تهران. )م�سدر فار�سّي(.

)2)  همان/265.
)3)  دائرة المعارف بزرك ا�سالمي، )دائرة المعارف الإ�سالمية الكبرى( ج128/5. )الم�سدر مترجم عن العربية(.
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تربط  التي  الوثيقة  العالقة  وتعتبر  الكب�ر:  والعلم�ء  الأ�ض�تذة  احترام   -  2

الطالب بالأ�ستاذ من خ�سائ�ص التمّدن الإ�سالمّي والتي تتمّيز بها المراكز 

كاأحد  يعامله  وهو  الطالب  من  دائمًا  قريب  فالأ�ستاذ  العلمّية،  والمجمعات 

اأبنائه، كما اأّن الطالب ينظر اإلى الأ�ستاذ كوالٍد له، فهو يعترف بحّقه ويقّدم 

له الحترام والتقدير الكبيرين، اأ�سف اإلى ذلك ال�سحنة المعنوّية التي يمّد 

الأ�ستاذ الطالب بها والتي يحر�ص الأ�ستاذ اأن يرقى بالطالب اإلى القّمة في 

�سّلم الكمال الإن�سانّي.

واأّما �سبب انجذاب النا�ص اإلى هذه المراكز فهو كونها مفعمة بالمحّبة وال�سفاء 

لهم  اأ�سوة  واتخاذها  اأي�سًا  التربوّية  المراكز  بهذه  الطاّلب  تعّلق  واإّن  وال�سداقة، 

اأ�ساتذة  تمّيز  التي  والمروءة  وال�سفاء  وال�سّفاف  الأخوّي  التعامل  ذلك  من�سوؤهما 

هذه المراكز، والتي يفوح اأريج عطرها على م�ساحة المجتمع الإ�سالمّي الكبير.

ومن ب�ب المث�ل كتبوا:

خ�سرو  المعروف  الفيل�سوف  على  المكتوبة  الن�سخ  بع�ص  بعر�ص  البع�ص  قام 

�ساهي  - بعد اأن اأ�سبح م�سهورًا واأ�ستاذًا في مدر�سة دم�سق - فاأخذ واحدة منها 

اأثناء مطالعتي هذا الكتاب تبّين لي  على الفور وقّبلها وو�سعها على راأ�سه، وقال: 

.
(1(

اأّن هذه الن�سخة مكتوبة بخّط اأ�ستاذي ابن الخطيب، وهذا التوقير ب�سبب ذلك

ة اأخرى: تلّقى اأحد فقهاء بغداد ر�سالًة فقّبلها وقال: اإنها بخط اأ�ستاذي  وفي ق�سّ

.
(2(

الفخر الرازّي

ففي ميدان التعاليم الدينية يكّن الطاّلب الحترام الكبير لالأ�ساتذة، ويتاأّدب 

الطالب اأمام اأ�ستاذه بالآداب ال�سامية، فينظر اإليه باحترام، ويركع قربه توا�سعًا 

�سينا.  ابن  كتابخانة  �سفا/36،  اهلل  ذبيح  الإيراني(  والأدب  العلوم  )تاريخ  اإيراني،  واأدبيات  علوم  تاريخ    (1(
)م�سدر فار�سّي(.

)2)  اأحوال واآثار خواجة ن�سير الدين طو�سي، مدر�ص ر�سوي/191. )م�سدر فار�سّي(.
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ال�سّر  في  حرمته  ويراعي  يغّمه  ول  ُيحزُنه  ول  كالمه  ويمتثل  بيده،  اإليه  ي�سير  ول 

والعلن.

وكان الأ�ستاذ بدوره ي�سّجع الطالب الذين يعتبرهم كاأبنائه على التعّلم وال�سير 

.
(1(

وال�سلوك في خّط الحّق وال�سالح

3 - حرّية التعّلم: في التمّدن الإ�سالمّي لكّل �سخ�ص حّق التعّلم على خالف 

الأمراء  بطبقة  مح�سورًا  العلم  كان  حيث  وغيرهم،  ال�سا�سانّيين  طريقة 

اأّننا  حين  في  كاملة،  بحرّية  اأمامهم  مفتوح  العلم  وباب  فقط،  هاقين  والدَّ

نرى في فترات التمّدن الإ�سالمّي، كان الكثير من العلماء والق�ساة والحّكام 

واأئمة الجمعة والوزراء...  من طبقة المزارعين واأهل القرى وطبقة عاّمة 

النا�ص من المجتمع.

الكثير من  اأ�سماء  لمعت  وقد  الإ�سالمّي،  التمّدن  التعّلم في  اأي�سًا حّق  وللمراأة 

الن�ساء العالمات  في فترات مختلفة من التاريخ الإ�سالمّي في ميادين العلم والأدب 

.
(2(

وغيرها

4 - العقالنّية والحكمة: من جملة النظريات المهّمة التي �ساهمت في �سناعة 

من  غيرها  على  ومتفّوٌق  عاٍل  دوٌر  لها  كان  والتي  الإ�سالمّي  التمّدن  ركائز 

اأنواع التمّدن هو تركيز اأن�سار الدين وحملة م�ساعل التمّدن الإ�سالمّي على 

التفكير والتعّقل والحكمة والوعي، م�سافًا اإلى  الأهمية الكبرى التي اأعطاها 

التمّدن الإ�سالمّي لروحّية الإيمان والأخّوة وك�سف الحقائق وال�سعي للو�سول 

اإلى الواقع والحقيقة.

)1)  تاريخ علوم واأدبيات اإيراني/37.
تراجم  دم�سق..  مدينة  الإ�سالمية.تاريخ  الكتب  دار  ج5-1،  محالتي،  اهلل  ذبيح  �سيخ  ال�سريعة،  رياحين    (2(
الن�ساء، ابن ع�ساكر، دار الفكر. اأعالم الن�ساء في عالم العرب والإ�سالم، عمر ر�سا كحالة، موؤ�س�سة الر�سالة.
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وكان اأتباع اأهل البيت والمعتزلة من رواد هذه الميزة في العلم، وفي الطرف 

مقفل،  مدار  في  حركته  وجعلوا  العقل  دور  عّطلوا  الذين  الأ�ساعرة  وقف  المقابل 

النقد  حّق  اإعطاء  ورف�سوا  لعلومهم،  اأ�ساًل  وال�سلف  القدماء  �سيرة  من  واتخذوا 

والبحث والتحليل لما ورد عنهم.

اأّما الم�سلمون العقالء فقد �ساهموا م�ساهمة بارزة في �سناعة الثقافة وتقّدم 

الإيمان  الم�سمار، ومن خالل هذا  مهّمة في هذا  روؤية  وقّدموا  العالم  في  العلوم 

راأى هوؤلء اأّن ر�سائل القراآن والأحاديث يجب اأن تتقّدم وتتطّور من خالل التكامل 

والإرتكاز على دعائَم ثالث هي: العقالنّية والتقليدّية والفكر الإبداعّي.

الإلهّية،  والم�سالح  الأهداف  اأ�سا�ص  الدين على  ت�سريع  تمَّ  النظرة  ووفق هذه 

وكانت الحقيقة وال�سعادة والكمال الإن�سانّي ت�سّع من كاّفة هذه القوانين والد�ساتير 

الإلهية لتر�سم لالإن�سان طريق ال�سالمة الذي ل ت�سوبه �سائبة، وعليه فاأّي قانون ل 

ُيراعي هذه الم�سالح الأ�سا�سّية  ول يوافق عليه العقل فاإنه ل يمكن اأن يكون جزءًا 

من ال�سريعة، ولم يوافق المفّكرون اأمثال ه�سام بن الحكم ويون�ص بن عبد الرحمن 

التفكير،  العقل وتعطيل عملّية  المرت�سى على تجميد دور  وال�سّيد  المفيد  وال�سيخ 

وغربلوا  النقد  دائرة  من  المقولت  كاّفة  وو�سعوا  العدلّية  با�سم  ا�ستهروا  وهوؤلء 

كاّفة الروايات واأخ�سعوا كاّفة الأبحاث التاريخية لميزان العقل والمنطق وف�سلوا 

.
(1(

الجّيد منها عن ال�سيِّئ

ون�سر العلماء هذه المبادىء في كاّفة الميادين والحقول العلمّية بهدف البحث 

و�سيق  الخرافّية  والأمور  ب  التع�سّ واأخرجوا  الحقيقة،  اإلى  والو�سول  والتحقيق 

النظر من الميدان العلمّي.

)1)  الذخيرة في علم الكالم، ال�سّيد المرت�سى/24، موؤ�س�سة ن�سر اإ�سالمي.



رو���������ض��������ة ال����م����ب����ّل����غ����ي����ن

120

فاإّن  الواقع  ففي  اأي�سًا،  المجموعة  هذه  اأن�سار  من  والحكماء  الفال�سفة  كان 

الروح العقالنّية اأحد اأهّم عنا�سر حماية التمّدن الإ�سالمّي والتي اأر�سى دعائمها 

كتابات الفال�سفة الكبار اأمثال الفارابي وابن �سينا وابن م�سكويه، واكتمل تحريرها 

على يدي الخواجة ن�سير الدين الطو�سّي وماّل �سدرا.

العلوم  مختلف  في  الخطاأ  من  ال�سحيح  وتمييز  والنقدّية  الفل�سفّية  الروح  اإّن 

هما اللذان اأر�سيا بنيان المدنّية الإ�سالمّية وَحَميا العلوم الدينّية على طول القرون 

اأمواج  وجه  في  بثبات  وقفا  اللذان  وهما  العلمّي،  الغزو  اأمواج  وجه  في  ال�سابقة 

الأفكار المخالفة، فاأخذوا الم�سائل الجّيدة منه واأبعدوا الم�سائل غير ال�سليمة من 

اأو�ساط الحوزة العلمّية.

القائل  الفكر  هذا  اأن�سار  من  م�سكويه  ابن  اأ�ستاذ  العامرّي  الح�سن  اأبو  وكان 

اأن يكون لهذه  ب�سرورة تالزم الأحكام الدينية مع العقل في الت�سريع، كما ينبغي 

النظرّية ح�سورها الكامل في ميدان الفل�سفة والدين، وقد قال البع�ص: »اإّن القول 

اإّن العلوم الدينية لي�ضت �ضوى بع�س الم�ضطلح�ت المتفق عليه� كالٌم ن�ق�س 

ول اأ�ض��س له«.

ماهّية  والتجارات  والعبادات  الإيمانّية  الأمور  ماهّية  فاإّن  النظرّية  لهذه  ووفقًا 

عقالنّية، ومنذ اليوم الذي َعمرت الأر�ص بالإن�سان كان الدين �سرورّيًا لالإن�سان، 

والعقل ال�سليم ل يرى من الحكمة اأن يترك العقالء العبادة والتعبد، وفي الواقع فاإّن 

النظرة العقالنية تق�سي اأن الدين و�سع القوانين من اأجل حّل م�سكالت النا�ص. 

كان الفيل�سوف العامرّي يعتقد اأّن الدين ال�سحيح وال�سافي والعقل البعيد عن 

فاإّن  نظرته  من  وانطالقًا  الب�سر،  م�سكالت  لحّل  وا�سعًا  الطريق  يفتحان  الأوهام 

الحقائق الدينّية والحديث والتاريخ ل يمكن اأن تكون مفيدًة وذات اأثر بدون التالزم 

مع العقل، كما اأّن العقل لن يوؤّدي دوره بدون التالزم مع الن�ّص.
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عّد العامري النتائج التالية من بركات إعمال العقل:

1 � ال�ستئنا�ص بكمال الف�سائل الإن�سانّية عند تناول اأّي حقيقة من الحقائق.

2 � الإحاطة بالحكمة الإلهّية مع التفكير بحكمة اهلل في التدبير.

الإتباع  من  والتخّل�ص  البراهين  بمعيارية  الق�سايا   تقييم  على  القدرة   �  3

.
(1(

التقليدي والقتداء بالفرق التي ل حدود علمية لها

ن�سير  الخواجة  الإ�سراق  �سيخ  اأمثال  الآخرون  الم�سلمون  الفال�سفة  واقتفى 

ة ماّل �سدرا اآثار من  وفال�سفة حوزة اأ�سفهان اأمثال الميرداماد، فندر�سكي، وخا�سّ

�سبقهم في هذا الطريق.

فقد كان ماّل �سدرا من اأركان المعتقدين ب�سناعة الثقافة من خالل المزاوجة 

، وت�سّدى لل�سربات القا�سية التي تعّر�ص لها العقل 
(2(

والتواأمّية بين العقل والنقل

المجتمع  رقّي  في  و�ساهم  الأ�سعرّي،  الح�سن  اأبي  اأمثال  العقل  خ�سوم  يدي  على 

التمّدن الإ�سالمّي في  اأّن العقالنّية هي محور  الإ�سالمّي و�سيره المعتدل، وبرهن 

مواجهة �سّل هذا الدين وتدميره، وبقي هذا الم�سعل الم�سيء يزهو باآلف الفقهاء 

والمتكّلمين والفال�سفة الذين زادوه جماًل، وما زال نوره م�سّعًا حّتى اليوم.

واأعطت هذه الحرّية الفكرّية في المحيط العلمي اأن يختار الباحثون والعلماء 

الأ�ستاذ والكتب الدرا�سّية بطريقة غير محدودة وي�ستطيعون ال�ستفادة من العلوم 

المنا�سبة التي يدر�سونها من اأّي �سخ�صٍ كان.

اأ�سبح  الذي  الحّد  اإلى  الإ�سالمّي  التمّدن  في  العقالنّي  التجاه  هذا  وتطّور 

مكان،  اأّي  في  وحما�سة  �سوق  بكّل  والحكمة  العلم  ين�سدون  الم�سلمون  العلماء  فيه 

الثاني  القرن  الفل�سفّية في  النه�سة  اأ�ستاذ. وفي عهد  اأّي  اأمام   بتوا�سٍع  ويركعون 

القديمة وقام علماء من  اليونانّية  اأجزاء من كتب الحكمة  الم�سلمون من  ا�ستفاد 

)1)  دائرة المعارف بزرك اإ�سالمى، ج350/50.
)2)  تف�سير القراآن الكريم، ماّل �سدرا، ج2، 70_89، انت�سارات بيدار، قم.



رو���������ض��������ة ال����م����ب����ّل����غ����ي����ن

122

الم�سيحيين واليهود بترجمتها اإلى العربّية.

في القرن الرابع والخام�ص الهجرّي حيث الحياة الفكرّية في اأوجها في مدينة 

بغداد، ا�ستفاد  الم�سلمون من علماء غير م�سلمين فدر�ص الفارابي ويحيى بن عدّي 

الفل�سفة على اأيدي الفيل�سوف ن�سطوري، والفيل�سوف اأبي ب�سر متى بن يون�ص. كما 

در�ص الفارابّي المنطق على الم�سيحّي يوحنا بن ميالن.

وا�ستنار اليهود والم�سيحّيون بعلوم الأ�ساتذة الم�سلمين، ففي مجل�ص يحيى بن 

عدّي في بغداد كان ي�سارك اأتباع مختلف الديانات، فكان وهب بن يعي�ص والم�سيحي 

.
(1(

اأبو الخير داود من اأع�ساء هذا المجل�ص المبارك

وخلق عالقة  الإ�سالمية  العلوم  ن�سج  في  �ساهم  والفكرّي  العلمّي  التبادل  هذا 

األف   24 اأكثر من  اأعلن  بويه  اآل  الدينّية، ففي عهد  والأقلّيات  الإ�سالم  بين  متينة 

الإ�سالمّي  التمّدن  مراحل  وفي مختلف   ،
(2(

�سيراز مدينة  في  اإ�سالمهم  زراد�ستي 

اأر�سى  التي  البحث  حرّية  من  والريا�سّيات  الحكمة  علماء  من  الكثير  ا�ستفاد 

.
(3(

قواعدها الدين الإ�سالمي

كذلك كان هناك عالقات وتبادل علمّي بين علماء ال�سّنة وال�سيعة، فكان هناك 

كان  فقد  وبالعك�ص  الأخرى،  الفرق  من  طالبًا  يدّر�سون  ال�سيعة  علماء  من  الكثير 

في  الم�سيئة  النجوم  هذه  ومن  ال�سيعة،  من  طالبهم  ال�سّنة  الأ�ساتذة  من  الكثير 

من  طالبه  من  الكثير  كان  الذي  الطو�سّي  الدين  ن�سير  الخواجة  العلوم  ميدان 

اآخرى، وكانوا يالزمونه ويتقّربون  ال�سافعية والحنبلية والحنفية وطاّلبًا من فرق 

منه لال�ستفادة من مقامه العلمّي ال�سامخ.

مف�ّسر  البي�ساوّي  بالقا�سي  التقى  تبريز  مدينة  اإلى  الخواجة  اأ�سفار  اأحد  في 

)1)  احياي فرهنكي درع�سر اآل بويه، )التطّور الثقافي في ع�سر اآل بويه( جوئل –ل.مر، ترجمة محمد �سعيد 
جنايى/123-132، مركز ن�سر دان�سكاهى.)م�سدر فار�سّي(.

)2)  دائرة المعارف بزرك ا�سالمى، ج172/5.
)3)  �سير اأعالم النبالء، �سم�ص الدين ذهبي، تحقيق محّب الدين عمروي، ج15، �ص169، دار الفكر.
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القراآن واأحد كبار مذهب ال�سافعّية، وقد كتبوا عن هذا اللقاء اأنه واأمام جمع من 

النا�ص اأخذ الخواجة بركاب القا�سي بكّل توا�سع حتى ُيركبه مكانه، ف�ساأله النا�ص 

الُخُلق  هذا  اأّن  دائمًا  ببالي  يخطر  كان  فقال:   القا�سي  تجاه  توا�سعه  �سبب  عن 

ي�سدر عني تجاه الكبار، وهنا لحظت اأنه ل يوجد اأحد يليق بهذا الُخُلق مني �سوى 

.
(1(

القا�سي، ولذلك �سدر عني هذا التوا�سع تجاهه

 ،
(2(

ودر�ص عالم التاريخ  »علم الدين حنفي« على يدي الخواجة ن�سير الدين

وكان الخواجة ينحاز لعلماء المذاهب والفرق الإ�سالمّية وكان يفّو�ص لهم العمل 

والتدري�ص في الحوزة التي ي�سرف عليها.

في تلك الفترة من التمّدن الإ�سالمّي و�سلت الحرّية الفكرّية وحّق البحث اإلى 

نقل  في  اإجازة  على  ويح�سل  البخاري  �سحيح  يقراأ  العلم  طالب  فيه  اأ�سبح  حدٍّ 

، وكان 
(3(

الحديث في الوقت الذي يدر�ص فيه كتاب نهج البالغة عند اأ�ستاذ اآخر

كمال  اأمثال  الم�سلمين  الأ�ساتذة  عند  درو�سهم  يتلّقون  الم�سلمين  غير  الطاّلب 

لنتقال  اأر�سية  اإيجاد  في  �ساهم  العلمّي  والتبادل  التوا�سل  وهذا  مو�سلي،  الدين 

.
(4(

هذه العلوم والمعارف اإلى العالم الغربّي

وهذا التوا�سل والتبادل العلمّي كان موجودًا بين الم�سلمين والآخرين في عهد 

بعلماء  اأحمد  الماّل  ا�ستعان  �ساه  علي  فتح  زمان  ففي  والقاجارّيين،  ال�سفوّيين 

اليهود وعلماء الم�سيحّيين لالإجابة عن ال�سبهات العلمّية لهنري مارتين، وا�ستطاع 

من خالل جل�سات بحث جماعّية كانت ُتقام حول الكتب المقّد�سة اأن يقّدم اإجابات 

.
(5(

مفيدة لمارتين

)1)  اأحوال واآثار خواجة ن�سير الدين طو�سي/276.
)2)  مجمع الآداب في معجم الألقاب، ابن فوطي، ج520/1، وزارت اإر�ساد.

)3)  همان، )اأي�سًا(، ج4، 138-440. )م�سدر فار�سي(.
)4)  اأحوال واآثار خواجة ن�سير الدين طو�سي/178.

)5)  �سيف الأّمة، مال اأحمد نراقي، جاب �سنكي/133.
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- المن�ظرات العلمّية: تعتبر الحرية الفكرّية في الحوزة من اأبرز مظاهر   4

التمّدن الإ�سالمّي، لذلك كانت ت�سعى وتوؤّكد دائمًا على �سرورة اإقامة هذه 

في  وبالخ�سو�ص  الإ�سالمّية،  الفرق  بين  العلمّية  والمناظرات  المباحثات 

القرن الثاني الهجري الذي كان �سوق الحوارات والمناظرات في المحافل 

العلمّية والم�ساجد في اأوجها. وكان اأ�سحاب الفكر ي�ساركون في مناظرات 

الإمام  �سارك  وقد  نظرهم.  ووجهات  اآرائهم  عن  للدفاع  المحافل  هذه 

اتباع  اأثمرت عن  التي  المناظرات  المئات من  في  واأتباعه   Qال�سادق

.
(1( 

Qالكثيرين من المخالفين لفكر الإمام

اأئّمة  فناظر  المتنّوعة  الجل�سات  هذه  مناخ  من   Qالر�سا الإمام  وا�ستفاد 

المذاهب في الحجاز وخرا�سان، وكانت هذه المناظرات �سببًا في التحاق الكثير 

من اأ�سحاب الفكر بطريق الحّق واإنارة الطريق اأمامهم لتمييز ال�سبيل ال�سحيح 

.
(2(

من الخاطىء

القواعد  بح�سب  والآخرين  الم�سلمين  بين  الكالمية  المناظرات  تقام  وكانت 

هذه  كانت  فقد  المتمّدن،  المجتمع  في  المتبعة  والآداب  والعقالئية  ال�سحيحة 

اأنها  واللجاجة،كما  الحّدة  وبعيدة من  والفائدة  والأدب  بالجمال  تتميز  الحوارات 

كانت بعيدة عن التفاخر، وكانت ت�ساهم في رفع الغمو�ص وال�سبهات ب�سكٍل مقبول، 

وفي العهد الفاطمي في م�سر كانوا يقومون باإعداد مباحثات علمّية بين الم�سلمين 

والم�سيحّيين، وهذه الحرية الفكرية على خالف ما كتبه »اآدام متز« باأنها م�ستقاة 

، واإنما كانت تنهل من معين الثقافة والتمّدن الإ�سالمّي 
(3(

من المذهب الإ�سماعيلي

وهي ا�ستمرار ل�سيرة الم�سلمين الما�سين.

)1)  بحار الأنوار، عالمة مجل�سي، ج207/10، موؤ�ّس�سة الوفاء، بيروت.
)2)  عيون اأخبار الر�سا، �سيخ �سدوق، ج154/1، طو�ص، م�سهد.

)3)  تمدن اإ�سالمى در قرن جهارم هجري، )التمّدن الإ�سالمي في القرن الرابع الهجري(، اآدم متز، ترجمة علي 
ر�سا ذكاوتي قراكزلو، ج71/1. )م�سدر فار�سي(.
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وكان العالم اإ�سماعيل بن عّباد وزير فخر الدولة الديلمّي ي�سارك ب�سغف في هذه 

المناظرات وقد ناظر في اأحد المجال�ص راأ�ص الجالوت اأحد كبار علماء اليهود حول 

.
(1(

فرادة القراآن واإعجازه وانت�سر عليه

وناظر عي�سى بن زرعة اأبو الخير اأحد كبار علماء اليهود، وناظر اأي�سًا الم�سعودّي 

الموؤرخ المعروف اأبا كثير اليهودّي في الأردّن وفل�سطين في مو�سوع ن�سخ ال�سرائع، 

وناظر كذلك ابن اأبي الثناء في الرّقة عن الخلق والإن�سان، وكان للعامرّي في هذا 

.
(2(

المو�سوع حوارات طويلة مع المجو�ص

وفي بداية القرن الرابع الهجرّي كانت المناظرات كثيرة بين ابن قّبة الرازي 

وردت  التي  والأبحاث  والأجوبة  الأ�سئلة  ومن جملة  المعا�سرين،  المتكلمين  وكبار 

المكاتبات التي تمت بينه وبين اأ�ستاذه اأبي القا�سم البلخي والتي ت�سمنت الكثير 

من البحث والنقد وتبادل وجهات النظر، ونتج من ذلك عّدة ر�سائل لطيفة ولمعة 

.
(3(

حول مو�سوع الإمامة

العالء  اأبي  بين  العلمية  الحوارات  نذكر  اأن  اإّل  ي�سعنا  ل  الم�سمار  هذا  ومن 

والمناظرات  بالدين،  والعتقاد  الخلق  مو�سوع  حول  المرت�سى  وال�سّيد  المعري 

�سيار  بن  اأحمد  مناظرات  نن�سى  ول  المذاهب،  اأئمة  مع  المفيد  لل�سيخ  المتنّوعة 

.
(4(

وورثاني حول مو�سوعات الحرية واختيار الإن�سان والإمامة والقيادة

في عهد الحمدانّيين كانت مدينة حلب �ساحة من �ساحات المناف�سة العلمية المعروفة 

للعلماء والأدباء، وكان العلماء يقيمون المناظرات بح�سور �سيف الدولة الحمدانّي، وفي 

.
(5(

هذا امجل�ص  ُيذكر المناظرة الم�سهورة بين اأبي علي الفار�سي والمتنبي

)1)  احياي فرهنكي درع�سر اآل بويه/131.
)2)  همان.

)3)  تاريخ بيهق، )تاريخ البيهقي(، اأبو الح�سن علي بن اأبي القا�سم بيهقي/221.
)4)  بحار الأنوار، عالمة مجل�سي، ج406/10-408، موؤ�ّس�سة الوفاء، بيروت.

)5)  وفيات الأعيان واأنباء اأبناء الزمان، ابن خّلكان، تحقيق اإح�سان عّبا�ص، ج2، �ص80، دار �سادر.
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ولّما كان مبداأ المناظرة من اأهّم عنا�سر ازدهار الفكر وتقّدم العلوم الفكرية، 

ة لتنظيم هذه المناظرات. �سوا محافل خا�سّ نرى اأّن علماء الدين خ�سّ

من  ًا  خا�سّ مكانًا  بغداد  في  ال�سيعة  علماء  اأ�سهر  المفيد  ال�سيخ  �ص  خ�سّ فقد 

منزله في ناحية »رب�ح« في بغداد لإقامة المناظرات العلمية.

المختلفة  والعقائد  الآراء  اأ�سحاب  المرت�سى  ال�سّيد  منزل  اإلى  يترّدد  وكان 

ويطرحونها بحرية كاملة في حوارات ومناظرات مفتوحة.

وكذلك كان يترّدد اإلى منزل ابن اأبي طّي اأهل الراأي والفكر لإقامة الحوارات 

.
(1(

العلمية

والحكماء من  للفال�سفة  منه  قريبًا  مكانًا  ال�سرايا  في  الدولة  �ص ع�سد  وخ�سّ

اأجل اإقامة الحوارات العلمية فيه، وكان اأبو علي م�سكويه من الأع�ساء المعروفين 

لهذه المجموعة، وفي هذا المناخ العلمي الحّر تّمت كتابة كتاب »تج�رب الأمم«، 

.
(2(

با�سم ع�سد الدولة

وفي عهد ال�سامانيين اأي�سًا كانوا يولون اهتمامًا بم�سائل البحث والنقد العلمية. 

فكان الحكام والملوك ال�سامانيون ي�ساركون في حلقات البحث العلمية التي كانت 

تقام اأيام الجمعة في مدينة بخارى. وقد ح�سر في اإحدى هذه الجل�سات اأكثر من 

ع�سرة اأ�سخا�ص من الأ�سماء الالمعة بين الأدباء والفقهاء اأمثال اأبي الح�سن اللّحام، 

 .
(3(

ابن مطران، اأبي ن�سر الهرثمي، اأبي القا�سم الدنيوّي، اأبي علي الخواقي

وا�ستمّرت هذه اللقاءات والمكاتبات على هذا المنوال اإلى ما بعد القرن ال�سابع 

)1)  ل�سان الميزان، ابن حجر الع�سقالني، ج334/1، دار اإحياء التراث العربي.
)2)  تجارب الأمم، اأبو علي م�سكويه، تحقيق اأبي القا�سم اإمامي، ج3/1، �سرو�ص. دائرة المعارف بزرك اإ�سالمى، 

ج57/6.

)3)  الإعالم بمناقب الإ�سالم، اأبو الح�سن عامري، ترجمة اأحمد �سريعتى، مقدمة/6.
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التبادل  ، وكان 
(1(

الرازّي والفخر  الحكيم  الدين  الهجرّي، ومنها مكاتبات �سهاب 

.
(2(

العلمي بين ابن ميثم والخواجة ن�سير الدين جزًءا من هذه اللقاءات والحوارات

6 - الدرا�ض�ت الدينية المق�رنة: تعتبر الدرا�سات الدينية المقارنة من ركائز 

العقالنية والبحث عن الحقيقة في التمّدن الإ�سالمّي.

فقد كان ه�سام بن الحكم وموؤمن الطاق الذي كان معا�سرًا له من اأوائل الذين 

قاموا بدرا�سات مقارنة لآراء المخالفين في اأهّم الحقول الخالفية في ذلك الزمان 

كالإمامة والإدارة، ثّم فتحت الآفاق ب�سكل اأو�سع بعد ذلك فكان كتاب )الإن�ساف( 

لبن قّبة الرازّي وكتاب )ال�ستيفاء( لأبي �سهل النوبختّي و)الآراء والديانات( لأبي 

والآراء،  المذاهب  مقارنة  مجال  في  كتبت  التي  الكتب  اأهّم  من  النوبختّي  محمد 

ف�ساًل عن  الأ�سعرّي،  بن عبد اهلل  ل�سعد  والفرق(  )المقالت  كتاب  ومنها كذلك 

العديد من التقارير الطويلة والم�سهبة التي عر�ست لآراء الفرق ومعتقداتهم في 

الحوزة الدينية الإ�سالمية.

اأهّم  من  والجغرافيا  التاريخ  ميداني  في  الكبير  العالم  الم�سعودّي  وكان 

العالم  في  والمذاهب  الفرق  وكتب عن  ومقارن  وا�سع  ب�سكل  الأديان  قراأوا  الذين 

الحديث، وكذلك فقد تعّر�ص لآراء غير الم�سلمين اأي�سًا في كتابه التاريخّي )مروج 

.
(3(

الذهب(

وكان لأبي ريحان البيرونّي قدٌم ثابتة في مجال الأديان المقارنة والذي اعتمد 

اأحوال ومعتقدات الملل الأخرى، ففي  مبداأ الم�ساهدة وال�ستقراء في ا�ستك�ساف 

�سفره اإلى الهند والذي �سحبه فيه محمود الغزنوّي تعّلم البيرونّي اللغة الهندية اأّوًل 

وتعّرف على ا�سطالحاتهم الثقافية ثّم قراأ وطالع كتبهم وفكرهم.

)1)  مجمع الآداب، ج329/3.
)2)  اأحوال واآثار خواجة ن�سير الدين طو�سي/5.

)3)  فرهنك فرق ا�سالمى، )ثقافة الفرق الإ�سالمية(، محمد جواد م�سكور، مقدمة جواد �سانه جى/16، اآ�ستان 
قد�ص.
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الر�سالة  هذه  اأكتب  لم  للهند(:  ما  )تحقيق  ر�سالة  مقدمة  في  البيرونّي  كتب 

للجدل واإنما هدفي عر�ص اآراء الآخرين بتجّرد تاّم، واأقول اإّنه من وجهة نظري اإذا 

اآراء الآخرين ونظرياتهم عن قرب وب�سكل مبا�سر، فاإنه ل  لم يتعّرف المرء على 

ي�ستطيع اأن يحكم ويمّيز بين ال�سحيح والخاطىء.

وكتب البيرونّي اأنه قال لالأ�ستاذ اأبي �سهل في المجل�ص الذي كان يعقده لبيان 

اإفال�ص اأفكار المعتزلة:

يتحّلون  كانوا  ما  غالبًا  والمخالفين  الأعداء  مع  حوارات  يقيمون  الذين  اإّن 

نلتقي  التي  المذاهب  مناق�سة  في مجال  الآخر  من  والتوا�سل  القرب  بخ�سو�سية 

معها في بع�ص الأ�سول، اأو اأّي فرقة من فرقه وبيان بطالنها والك�سف عن اأخطائها.

اأّما في مجال مناق�سة الأديان الأخرى والتي ل يوجد فيها م�ساحة م�ستركة في 

�ستبقى  ومعرفتها  �سعوبة،  اأكثر  البعيدة  الأديان  هذه  اكت�ساف  اإّن  فقال:  الأ�سول 

.
(1(

غام�سة ومبهمة

وفي نف�ص المكان يذكر البيرونّي عن الفيل�سوف الإيرانّي الم�سهور اأبي العّبا�ص 

ويحكم  يظلمهم  لكيال  كتابه  في  المخالفة  الآراء  اأ�سحاب  كلمات  يقّرر  كان  اأنه 

عليهم م�سّبقًا.

الديانة  عن  اأعرفه  ما  كّل  واإّن  النظرية،  هذه  يوؤّيد  كان  �سهل  اأبا  اإّن  كتب:  ثّم 

الهندية وكتبته في كتابي من اأجل اأن ي�ست�سيء بها كل من يريد اإقامة مباحثة معهم 

اأو يريد اأن يخالطهم.

اأي�سًا  وكان لأبي الفتح ال�سهر�ستاني الباحث في الأديان والمذاهب في العالم 

والنحل(  )الملل  كتابه  ففي  العالمية،  والمذاهب  الأديان  مجال  في  اأبحاث  عّدة 

فروعها  وكاّفة  بالوحي  المرتبطة  والمذاهب  الفل�سفية  المذاهب  كاّفة  عر�ص 

)1)  برر�سيهايى در باره ابو ريحان بيروني، )تحقيقات حول اأبي ريحان البيروني(، /278، �سوراى عالي فرهنك 
هنر. )م�سدر فار�سي(.
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وفرقها، وترك التقييم بعد ذلك كّله على عهدة القارىء، كما اأنه اتهم فرق ال�سيعة 

في عّدة مقاطع من تقاريره بالوقوع في الخطاأ وعدم الرجوع اإلى المنابع العلمية 

الع�سر  ذلك  في  الفريدة  الكتب  عاّم من  ب�سكٍل  الكتاب  يبقى هذا  لكن  الأ�سيلة، 

.
(1(

والذي ل �سابقة له في هذا الم�سمار

وكتب اأبو المعالي العلوّي كتاب )بيان الأديان( الذي �سرح فيه الأديان والمذاهب 

في الع�سر الجاهلّي والإ�سالمّي م�ستفيدًا من الم�سادر المختلفة التي ُكتبت قبله 

.
(2(

في نف�ص الم�سمار

بطريقة   - الهجري  ال�ساد�ص  القرن  علماء  من  وهو   - الرازّي  الح�سنّي  وكتب 

اًل عن الملل والمعتقدات المعا�سرة والما�سية في كتابه  نثرية رائعة تقريرًا مف�سّ

 .
(3(

)تب�سرة العواّم(

اأبي  اأمثال  الم�سلمين  الهنود  الكّتاب  بع�ص  قام  بعده،  وما  العا�سر  القرن  وفي 

الف�سل غالمي ومحمد دار�سكوه مع بع�ص العلماء الهنود بترجمة اأجزاء من الكتب 

.
(4(

الفل�سفية الهندية وتعّرف الم�سلمون على المعتقدات الدينية لجيرانهم

وكذلك فاإّن علماء الجغرافيا الم�سلمين اأمثال اليعقوبّي، ال�سطخرّي، اأبي دلف، 

وعيًا  يملكون  كانوا  ال�سمعانّي،  البلخّي،  ابن  ابن خردادبه،  المقد�سّي،  ابن حقل، 

في  المتنّوعة  البالد  من  لكثيٍر  والمذهبية  ال�سيا�سية  الأو�ساع  كاّفة  حول  كبيرًا 

العالم.

وتحّملوا  باأيديهم  والأقالم  اأكتافهم  اأمتعتهم على  الذين حملوا  الرحالة  هوؤلء 

بعملهم  اأناروا  والغرب  ال�سرق  بالد  في  ب�سعوبة  وجالوا  ال�سفر  وم�سقات  اأعباء 

)1)  الملل والنحل، اأبو الفتح اأحمد �سهر�ستاني، تحقيق محمد �سّيد كيالني، دار المعرفة.
)2)  بيان الأديان، اأبو المعالي محّمد الح�سيني العلوي، تحقيق عّبا�ص اإقبال، ابن �سينا.

)3)  تب�سرة العّوام في معرفة مقالت الأنام، �سّيد مرت�سى رازي، تحقيق عّبا�ص اإقبال، اأ�ساطير.
)4)  برر�سيهايى در باره اأبو ريحان بيروني/280.
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لة عن تاريخ وجوانب هذه الملل، وكانوا  ، وكتبوا تقارير مف�سّ
(1(

العالم الإ�سالمّي

المعارف  الكثير من  تغيير  و�ساهموا في  الإ�سالمّي،   والتمّدن  الثقافة  اأعالمًا في 

والمعتقدات وبّث الن�سج والوعي في الأفكار ب�سكل عاّم، وكتب الكثير من المف�ّسرين 

اأو  ب  تع�سّ اأو  اإخالل  بدون  الآخرين  اآراء  في  مقالت طويلة  والمتكّلمين  والفقهاء 

المنوال في  بعد ذلك، وقد جرى على هذا  ثّم عر�سوا عقائدهم  قة،  اأحكام م�سبَّ

الكتابة ال�سيخ الطو�سّي وال�سيخ المفيد وال�سّيد الر�سّي وال�سّيد المرت�سى وال�سيخ 

الطبر�سّي ومئات الأ�سخا�ص الآخرين من فطاحل العلم والأدب.

كان ال�سيخ الطو�سّي يعر�ص ويبّين اآراء المخالفين اإلى حّد اأّن المعتقدين بتلك 

المذاهب والفرق واأ�سحاب الراأي فيها اإذا اأرادوا بيان اأمٍر ما، فاإنهم ل ي�سرحونه 

حه ال�سيخ الطو�سّي. باأف�سل مما يو�سّ

يقول ال�سيخ عبد الحميد �سليم الحنفّي رئي�ص علماء الأزهر:

ع�ضو  كنت  عندم�  ذلك  بعد  اأو  الم�ضرية  للدي�ر  مفتي�ً  كنت  عندم�  »�ضواء 

لجنة اإفت�ء الأزهر ف�إني كنت كّلم� اأردت الذه�ب اإلى دار الفتوى كنت قبل ذلك 

.
(2(

اأط�لع كت�ب المب�ضوط حتم�ً«

اإّنه  حتى  )الماأخذ(  كتابه  في  اأي�سًا  المنوال  نف�ص  على  الرازّي  الفخر  و�سار   

ُوّجهت له بع�ص المالحظات على هذا ال�سعيد.

»ك�ن يعر�س �ضبه�ت المخ�لفين للمذهب ب�أجمل بي�ن ثّم يطرح عقيدة اأهل 

.
(3(

ال�ضّنة ب�ضكل �ضعيف«

)1)  الم�سالك والممالك، ابن خردادبه، ترجمة ح�سين قرهجانلو، كنجينه، �سخن، ذبيح اهلل �سفا، ج49/3.
الجمعة  اأئمة  )موؤتمر  وجماعت،  جمعة  ائمة  كنكره  �ص610،   ،) الم�سلمين  )وحدة  م�سلمين«،  »وحدت    (2(

والجماعة(، جاب الهادي. )م�سدر فار�سي(.

)3)  ل�سان الميزان، ج56/1.
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وهذا الأمر جعل البع�ص يّتهم ال�سيخ الرازّي بالت�سّيع، لكّن الآخرين اأجابوهم اأّن 

هذا الأمر له عالقة بقواعد البحث العلمّي فقط.

اأهّم  من  بالعمل  النظرية  ارتباط  مبداأ  يعتبر  ب�لعمل:  النظرّية  ارتب�ط   -  7

خ�سائ�ص القوانين العلمية في التمّدن الإ�سالمّي، فقد اأّيد بع�ص الفال�سفة 

بع�ص  اإنجاز  اأجل  من  يتعّلم  ل  العاقل  الإن�سان  اأّن  نظرّية  الم�سلمين  غير 

نف�سه  واإ�سعار  الجهل  وح�سة  رفع  اأجل  من  يتعّلم  واإنما  الجميلة  الأعمال 

ال�سعادة، وبالتعبير المعا�سر نتعلم العلم من اأجل العلم.

واأّيد بع�ص العلماء الآخرين نظرية تجربة العلم، وعّد هوؤلء العلم الديني وحده 

من العلوم التي كانوا يو�سون النا�ص بتعّلمها اأمثال علم الإلهيات.

وكان لكّل نظرية من هاتين النظريتين اأتباعها من العلماء الم�سلمين، وا�ستمّر 

الجدال بينهما من خالل المقالت العلمية التى جهد البع�ص لإثبات اأّن العلم لي�ص 

في  منه  وال�ستفادة  ا�ستخدامه  اأجل  من  العلم  تعلم  اإّن  بل  العمل  اأجل  من  فقط 

هداية وتقّدم الحياة، كما اعتبر البع�ص الآخر اأّن الأعمال المفيدة والنافعة للنا�ص 

وحدها هي الأعمال التي ترتكز على اأبحاث علمية محكمة وثابتة.

وفي مقام الرّد على نظرية العلم لأجل العلم كتب اأبو الح�سن العامرّي:

»... في عقيدتن� ف�إّن اأّي �ضخ�س واأين ك�نت وجهة نظره عليه اأن يجيب عن 

ال�ضوؤال الكبير الآتي وهو: لم�ذا ك�ن العلم من�ض�أ العمل؟ ولم�ذا العمل هو كم�ل 

العلم وتم�مه«؟

في الحوزات القديمة، كانت العلوم كّلها تدّر�ص �سمن فلكين: الدين والدني�، 

كانت  الإلهيات  جانب  ففي  وتتقّدم،  تتطّور  ببع�سها  المرتبطة  العلوم  هذه  وكانت 

علماء  اأّن  كما  المدن،   اإدارة  وكيفية  والجيولوجيا  والريا�سّيات  الجغرافيا  تدر�ص 

لهم نظرّيات علمية  وكانت  وال�سناعة،  والزراعة  الطّب  برعوا في علوم  م�سلمين 

ومتقّدمة، كان العلماء الم�سلمون ُرّواد الكثير من العلوم المتطّورة اليوم في عالم 
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الغرب، وتّم ت�سجيل ابتكاراتها الأولى على اأيدي الم�سلمين، ويعترف بذلك كّل من 

.
(1(

يروي التاريخ بطريقة من�سفة وعادلة

وعندما يتعّر�ص المجتمع لأّي م�سكلة �سواء من الناحية العلمية اأو العملية، كانت 

ت�سليط  اأجل  من  والبحث  التحقيق  ومجموعات  العلمية  الجل�سات  تعقد  الحوزات 

�سون بتقديم النظرّيات التي  ال�سوء على هذه الم�ساألة، ويقوم الخبراء والمتخ�سّ

ت�ساهم في حّل هذه الم�سكلة.

ومن باب المثال: 

1 � م�ضكلة توزيع المي�ه في خرا�ض�ن: يتوّفر في خرا�سان الآلف من مجاري 

النا�ص حول  بين  عّدة خالفات  الثالث حدثت  القرن  وفي  الباطنية،  المياه 

اأحكام هذه المجاري ومبادىء تق�سيم المياه وحدود القنوات، وقام العلماء 

بت�سكيل جل�سات م�ساورات علمية اأثمرت عن حّل هذه العقدة. كتب كرديزي 

في كتاب )زين الأخبار(:

لم  ولّم�  المي�ه،  الن��س حول م�ض�ألة مج�ري  تن�زع  اأي�م عبد اهلل بن ط�هر  »في 

يرد �ضيء في كتب الفقه واأح�ديث الر�ضول حول هذا الأمر، ق�م عبد اهلل بجمع ك�ّفة 

.
(2(

علم�ء خرا�ض�ن وبع�س علم�ء العراق وو�ضعوا كت�ب�ً حول اأحك�م مج�ري المي�ه«

المواّد  ا�ستعمال  انت�سر  الثالث  القرن  في  المخّدرة:  المواد  مواجهة   �  2

المخّدرة، ولّما لم يكن هناك اأّي ن�ّص اأو رواية وا�سحة في هذا الخ�سو�ص 

في  الأفيون  بيع  انت�سر  اأن  لبث  وما  النا�ص،  بين  �سديد  اختالف  وقع  فاإنه 

خرا�سان، فاجتمع علماء وفقهاء ما وراء النهر وبحثوا في حلّية وحرمة هذه 

المواّد، وفي النهاية اأ�سدروا حكمًا بالإجماع بحرمة هذه المواّد المخّدرة... 

)1)  لغت نامة دهخدا، ج8922/6. الميزان في تف�سير القراآن، عالمة طباطبائي، ج151/2.
اإيران (، را.د. لمبتون، ترجمة منوجهر اميري/392، علمي  )2)  مالك وزارع در ايران، ) المالك والزارع في 

وفرهنكي، تهران. )م�سدر فار�سي(.
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لهذه  م�ستخدمين  اأو  باعة  على  العثور  يتّم  مكان  اأّي  في  فتوى...  واأ�سدروا 

.
(1(

المواّد المخّدرة، يجب اتخاذ اأ�سّد العقوبات بحّقهم

وتركت هذه الفتوى تاأثيرًا مقبوًل، ولم يجروؤ بعد ذلك اأحد على القتراب من 

الأفيون والبنج لمّدٍة طويلة. وفي العهد ال�سفوّي ا�ستخدم النا�ص التنباك للترفيه 

ولم ت�ستطع الدولة �سبطهم، فعقد العلماء عّدة جل�سات حوارّية حول �سرر التنباك 

.
(2(

واأ�سدروا مجتمعين فتوى ب�سرر ا�ستعمال التنباك وحرمته

اأّيام  وفي  الهجرّي  الثامن  القرن  اأوائل  في  الدين:  عن  العقالنّي  الدف�ع   �  3

الغزو المغولّي حدث اأّن بع�ص اأفراد جنود المغول كانوا قد اعتنقوا الإ�سالم 

حديثًا، وفي تلك الأثناء كان فريق من الفرق الإ�سالمّية التي وقع الخالف 

بينهما حول بع�ص الم�سائل الفقهية، كان كل منها يذكر الآخر بكالم �سيِّئ 

وبذيء مّما ترك انعكا�سًا �سّيئًا على نفو�ص اأولئك المغول الحديثي الإ�سالم، 

وقاموا بترك الإ�سالم اأمام هذه الفرق.

اأح�ّص العاّلمة الحلّي بالخطر، فطرح هذه الم�سائل مورد الخالف في حوارات 

الإ�سالمية،  والمذاهب  الفرق  العديد من علماء  فيه  �سارك  مفتوحة داخل محفل 

هذه  من  البيت  اأهل  راأي  على  بال�ستدلل  الحلّي  العاّلمة  قام  الجل�سة  هذه  وفي 

.
(3(

الم�سائل واأنهى الخالف الفقهّي القائم

4 � مجل�س بغداد: في القرن التا�سع الهجرّي وفي اأيام حكم قره قويونلو، برز 

تعيين  ال�سرورّي  من  وكان  الإ�سالمية،  الأحكام  لتطبيق  المجتمع  ا�ستعداد 

موقع وحدود الكثير من الأحكام ال�سرعية والجتماعية كمبداأ الق�ساء واإقامة 

وو�سوحًا،  �سفافية  اأكثر  الجماعة وجعلها  الجمعة   والحكم و�سالة  الحدود 

وبهذا الخ�سو�ص نظم ابن فهد الحلّي مع تلميذه محّمد بن فالح مباحثة في 

)1)  »تاريخ وفرهنك« ) التاريخ والثقافة(، مجتبى مينوى/214، خوارزمى، تهران. )م�سدر فار�سي(.
)2)  زندكي �ساه عبا�ص اأول، ن�سر اهلل فل�سفي، ج282/2. الذريعة، اآقا بزرك تهراني، ج436/4.

)3)  تاريخ حبيب ال�سير، خواند مير، تحقيق دبير �سياقي، ج197/3، خيام.
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حوزة الحّلة، كما �سارك ابن فهد في الجل�سات التي دعا اإليها الميرزا الموّقر 

.
(1(

في بغداد وتناول البحث فيها المو�سوعات الآنفة الذكر

النشاط العلمّي في العصر الصفوّي

في العهد ال�سفوّي كان للعلماء م�ساركة فاعلة في مختلف الميادين الجتماعية. 

فكان كبار علماء الحوزة يت�سّدرون لأّي م�سكلة �سواء من الناحية النظرية اأو العملية 

وكانوا يبا�سرون  �ساحة العمل باأنف�سهم.

1 � في اأيام الملك �سليمان ال�سفوّي اأقام ال�سيخ علي خان زلكنه جل�سة لتحقيق 

ر�سالة  المجتمعون  واأ�سدر  العلماء  من  الكثير  فيها  �سارك  الجمعة  �سالة 

تت�سّمن اآراء ال�سيخ زلنكه.

المالية  والأمور  به  المرتبطة  ال�سرعية  والأحكام  الخراج  حول  تحقيق   �  2

لالأرا�سي المفتوحة عنوة.

3 � تحقيق م�ساألة العتكاف واإحياء الليل في ليالي العتكاف.

4 � تحقيق حول حّلية وحرمة �سرب التبغ والتنباك.

5 � تحقيق حول م�ساألة الغناء والمو�سيقى.

من  وهو  الإربلّي،  الح�سن  اأبي  لموؤّلفه  الغّمة«  »ك�ضف  لكتاب  تحقيق  جل�سة   �  6

الكتب القيمة في القرن ال�سابع، وتّم ت�سحيحه ون�سره.

اأكثر من  الكبير محّمد بن علي الأردبيلّي جل�سة �سارك فيها  العاّلمة  اأقام   �  7

ثالثين عالمًا معروفًا من اأجل كتابة الكتاب النفي�ص )جامع الرواة(.

.Q8 � م�ساألة تعيين يوم ولدة اأمير الموؤمنين

)1)  طبقات اأعالم ال�سيعة، اآقا بزرك تهراني، ق12/ 334.
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الحوزة ودورها التأسيسّي للقيم واآلداب اإلسالمّية

اإّن التقّدم الثقافّي وتمّدن اأّي اأّمة من الأمم يظهران من خالل وفرة المجموعات 

العلمية في مجال الروابط الجتماعية وكيفية التعامل مع الآخر وال�سعي من اأجل 

عزة وكرامة الأمة والم�سوؤولية في مواجهة العتداءات ومقاومة الجهل و...

الفقراء  وم�ساعدة  ال�سجناء  مع  الالئق  والتعامل  والنظافة  ال�سّحة  تعتبر 

والمحتاجين ورفع التخلف وعدم التبعية والقيم الأخرى من اأهّم معايير تمّدن الأمم 

و�سالح الحكومات. ومن اأقبح الأفعال التي قام بها الغرب في القرون الأخيرة اأنه 

اأ�ساء تقديم ثقافة الم�سلمين وتمدنهم و�سّخر اإعالمه لت�سوير الم�سلمين، وخ�سو�سًا 

الإيرانيين، على اأنهم �سعوب بال ما�ٍص واأنهم اأعداء الآخر واأن عقائدهم مجموعة 

من الخرافات وقالوا: اإّن هذه العادات ال�سّيئة هي من روا�سب ثقافتهم الدينية.

كتب )جيمز موريه( رابط ال�سفارة البريطانية في طهران �سنة 1239ه�. ق كتابًا 

بعنوان )حاجي بابا( تناول فيه الإيرانيين بطريقة غير من�سفة ووّجه مجموعة من 

الإن�سانية  والقيم  الجميلة  الأمور  عن  متعاميًا  وال�ساّمة  الالذعة  الإنتقادات 

الثقافة  بعيدًا عن  �سخ�سًا  اأّن  لو  بحيث  �سّيقة  بعين  ينظرون  فهوؤلء  لالإيرانيين، 

ويعتقدون  اأغبياء  القوم  هوؤلء  يعتبر  فاإنه  بابا(  )حاجي  كتاب  قراأ  الإ�سالمية 

.
(1(

بالخرافات وبعيدين كل البعد عن القوانين الإن�سانية

ومن خالل نظرة اإلى الثقافة الإ�سالمية والإيرانية التي تعتبر اليوم في مقّدمة 

في  وجودًا  اأقّل  ال�سّيئة  الخ�سال  اأّن  بو�سوح  نرى  المجتمع  في  الرائجة  الثقافات 

اإلى  نظرت  ولو  الأخرى،  والمدنيات  الثقافات  اإلى  قيا�سًا  الإ�سالمية  المجتمعات 

والأخّوة  وال�سفاء  والمحبة  الإيثار  راية  يرفع  �سعبًا  ترى  هل  كاّفة  العالم  �سعوب 

واإكرام ال�سيف وم�ساعدة الفقراء والمعوزين غير ال�سعوب الإ�سالمية؟

)1)  حاجى بابا اأ�سفهاني، جيمز موريه، ترجمة مهدي اف�سار، انت�سارات علمي، تاريخ وفرهنك/42. )م�سدر 
فار�سي(.
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البالد  في  بحرّية  تتمّتع  الإ�سالمية  غير  ال�سعوب  كانت  التاريخ  طول  فعلى 

الإ�سالمية اأكثر من الحرية التي يّدعونها في اأوروبا، فالم�سيحيون واليهود عا�سوا 

اإلى جانب الم�سلمين بكّل �سالم وكان لهم ح�سورهم في مواقع اقت�سادية و�سيا�سية 

، وحتى في عهد الحروب ال�سليبية فاإّن الم�سيحيين الذين كانوا يقطنون 
(1(

عالية

الم�سلمين  جانب  اإلى  رغبتهم  بملء  وقفوا  وجوارها  الإ�سالمية  والمدن  البالد 

اأتباع  من  هم  َمن  لإعانة  يقفون  كانوا  مما  اأكثر  والمتاعب  الآلم  معهم  يحملون 

، وعلى خالف المبادئ غير الإن�سانية لالأوروبيين عندما هاجموا بالدنا 
(2(

دينهم

واحتّلوا مدينة القد�ص فاإّن الم�سلمين وبعد انت�سارهم عليهم عاملوهم بكّل اأخّوة 

ومحّبة.

وفي العهد ال�سفوّي والقاجارّي كان يعي�ص الآلف من اليهود والم�سيحيين اإلى 

الغا�سبة فاإّن المدن الإيرانية  اإ�سرائيل  واإلى ما قبل قيام دولة  جانب الإيرانيين، 

 ،
(3(

كاأ�سفهان وهمدان وم�سهد والرّي كانت تعتبر من اأهّم المدن التي يقطنها اليهود

وعليه فاإنه ل مجال للمقارنة بين حرّيات الأقلّيات الدينية في اأوروبا وحرّيات غير 

الم�سلمين في اإيران.

القيم  اأّن  الإ�سالمية  البالد  في  واإقامتهم  تجوالهم  الون من خالل  الرحَّ وذكر 

الإن�سانيةكال�سدق ومحبة الخير لالآخرين من الخ�سال الحميدة عند الم�سلمين.

كتب نا�سر خ�سرو وهو رحالة من القرن الرابع ع�سر في و�سف �سوق م�سر:

واإذا  لأّي مت�ع،  بيعهم  اأقوالهم عند  ال�ضوق في م�ضر �ض�دقون في  اأهل  »اإّن 

اأحد الم�ضترين ف�إنه ُي�ضّهر به ب�عتالئه جماًل ويعّلق له جر�س  اأحد على  كذب 

في يده وُيط�ف به في المدينة فيقرع الجر�س وين�دي: اأن� قلت الكذب واأن� ن�دم 

)1)  احياى فرهنكى/126.
)2)  معجم البلدان، ياقوت حموى، تحقيق عبد العزيز الجندي، ج199/5، دار الكتب العلمية.

)3)  �سفر به دربار �سلطان �ساحبقران، ) ال�سفر اإلى بالط ال�سلطان �ساحبقران(، د: هيزي�ص بروك�ص، ترجمة 
مهند�ص كرديجه/307-379، اطالعات. )م�سدر فار�سي(.
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.
(1(

على ذلك وكل من يقول الكذب فجزاوؤه اللوم والت�أنيب«

اأم�سى  والذي  الهجري  الثامن  القرن  في  الم�سهور  الرّحالة  بّطوطه  ابن  كتب 

ثالثين �سنة في ال�سير وال�سفر، عن المحبة ومداراة النا�ص وح�سن التعامل معهم، 

وفي تو�سيفه لأحد المراكز العلمية في النجف قال: 

»دخلت من ب�ب الح�ضرة اإلى اإحدى المدار�س الكبرى التي ك�ن ي�ضكنه� بع�س 

الطاّلب ال�ضوفيين ال�ضيعة، وفي هذه المدر�ضة اإذا قدم اأحد الم�ض�فرين ف�إنهم 

الموؤّلف من  الطع�م  لل�ضيوف  ويقّدمون  اأي�م  ب��ضتقب�له حتى  ثالثة  يقومون 

.
(2(

الخبز واللحم والتمر مّرتين في اليوم«

الوقف  ظاهرة  انت�سار  عن  بتعّجب  فتحّدث  ال�سام  اأهل  وعادات  اآداب  و�سرح 

وم�ساعدة العجزة والتي من جملتها وقف لتجّهز المتاع للبنات الفقيرات من اأجل 

وقف  الطرقات،  ل�سق  وقف  المتخّلفين،  وم�ساعدة  العبيد  لتحرير  وقف  الزواج، 

لتح�سين ظروف الأطفال والجواري.

و�سّكلت اإيران حلقات مهّمة من حلقات التمّدن الإ�سالمّي نظرًا للغنى الثقافي 

والإن�ساني والأخالقي الذي تتمّتع به على م�ستوى العالم.

الرّحالة الفرن�سي )�ساردن( اأم�سى مّدة طويلة في اإيران في العهد ال�سفوّي، 

ويعّدد في مذكراته بع�ص الخ�سائ�ص الم�سهورة عن ال�سعب الإيراني فيعّدهم من 

رّواد علم الفل�سفة والأخالق والحكمة، ومن موؤ�ّس�سي كّل العلوم والقيم، فكتب قائاًل:

»يتقّدم الإيرانيون على بقّية الأمم وال�ضعوب في اأ�ضول الأخالق، وبم� اأنهم  

يعتقدون اعتق�داً را�ضخ�ً بقدرة وحكمة اهلل وق�ض�ئه وقدره لذلك تراهم بمنتهى 

القول  التي ت�ضيبهم، ويمكن  اإزاء ك�ّفة البتالءات والم�ض�ئب والآلم  الت�ضليم 

القيادياني(با تحقيق دكتر محمد  )1)  �سفرنامه حكيم نا�سر خ�سرو قيادياني، )رحالت الحكيم نا�سر خ�سرو 
دبير �سياقي/105، زّوار.

)2)  �سفرنامه ابن بطوطه، )رحالت ابن بطوطة(، ترجمة محّمد علي موحد، ج184/1، علمي وفرهنكي، تهران.
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ال�ضف�ت  من  الكثير  ركيزة  هي  الإن�ض�نية  الأخالقية  الف�ض�ئل  هذه  اإّن  اأي�ض�ً: 

اإّن  ثّم  ال�ضعب،  هذا  اأخالق  من  وغيره�  والو�ضطية  والقدرة  ك�ل�ضبر  ال�ض�مية 

تجّلي هذه ال�ضف�ت والف�ض�ئل ال�ض�مية ترك اأثراً ع�لي�ً في ترك الطمع والج�ضع 

.
(1(

في نفو�ضهم، وجعلتهم اأكثر رقًة ومحبًة واإح�ض��ض�ً ب�لآخرين«

وهي  مهّمة  م�ساألة  على  توؤّكد  الحياديين  للموؤّرخين  التاريخية  والتحقيقات 

العهد  في  الإيرانيين  ثقافة  عن  الأرمن  الموؤّرخون  كتبه  بما  الت�سكيك  ينبغي  اأنه 

.
(2(

ال�سفوي، والتي ن�سروها في كّل العالم

مكان  ول  ب�سخ�سيتها،  عاليًا  اإح�سا�سًا  ال�سعوب  تعي�ص  الإ�سالمية  البالد  في 

للذّل والهوان عندهم، ففي العهد ال�سفوّي في اإيران لم يكن هناك وجود للت�سّول 

ماء  يبذلون  الذين  الفقراء  بع�ص  من  تنفر  كانت  النا�ص  اأّن  كما  وال�ستجداء، 

وجوههم بالت�سّول.

كتب �ساردن: »اإّن �ضعوب الم�ضرق تختلف عن ال�ضعوب الأوروبية التي ل تحمل 

ثق�فة اإعط�ء ال�ضدق�ت، كم� اأنه لم� ك�نت حي�ة الن��س في الم�ضرق حي�ًة ع�دية 

ل يوجد فيه� متطّلب�ت الحي�ة الث�نوية والكم�لية، لذلك ترى اأّن ن�ضبة الفقراء 

.
(3(

وعددهم قليل جداً في مجتمع�تهم«

والتقارير التاريخية �ساهد على نظافة المدن والنا�ص في عهد التمّدن الإ�سالمّي، 

ففي الوقت الذي كانت فيه ال�سّحة والنظافة في اأوروبا لي�ست بالم�ستوى المر�سي 

الطرقات  وكانت  العمومية،  الحّمامات  اآلف  تحوي  كانت  الإ�سالمية   المدن  فاإّن 

.
(4(

مفرو�سة بالحجارة وكانت النا�ص تعي�ص في بيئة �سحّية و�سليمة

)1)  �سفرنامة �ساردن، )رحالت �ساردن(، ترجمة اقبال يغمايى، ج 3، 1050، تو�ص، تهران.
)2)  ياددا�ستها واندي�سه ها )ذكريات واأفكار(، دكتر عبد الح�سين زرين كوب، 194، جاويدان، تهران. )م�سدر 

فار�سي(.

)3)  �سفرنامه �ساردن ج1459/4.
)4)  مجمع الآداب في معجم الألقاب، ابن فوطي، ج352/5. �سفرنامه ابن بطوطه، ج105/1.
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الإ�سالم  تعاليم  ببركة  كانت  اإنما  المدنية  والآداب  الإ�سالمية  الثقافة  هذه 

والأ�ساتذة والمبّلغين الموّقرين والعلماء ذوي الف�سل في الحوزات العلمية، وببركة 

علماء الدين الذين كانوا اإلى جنب النا�ص دائمًا ويوؤّدبون النا�ص من خالل القول 

والعمل، ويبّثون فيهم المحبة والأدب واأخالق الحياة المدنية.

خالل  من  والحكمة  الن�سح  لهم  ويقّدمون  النا�ص  يعظون  العلماء  هوؤلء  وكان 

الكلمة الطيبة والأ�سلوب الجميل، ويعرفون لهم الأمثال وياأتون بال�سواهد التاريخية 

و�سير الما�سين، ويبّثون لهم دقائق الأمور الأخالقية وتفا�سيل الحياة الجتماعية، 

فكانت هذه المواعظ لها تاأثيرها ال�سحرّي بين النا�ص فت�سعل فيهم الأمل ويتحّلون 

التي  الأخرى  ال�سامية  الخ�سال  وع�سرات  وال�سفح  والتوا�سع  والقناعة  بال�سبر 

�سّكلت ركائز المجتمع الإ�سالمي، وعلى طول التاريخ فاإن الذين تربوا في اأح�سان 

بلغة  كتبت  والتي  والقّيمة  المفيدة  والر�سائل  الكتب  اآلف  تركوا  العلمية  الحوزات 

لطيفة ولها انت�سارها الوا�سع بين النا�ص.

وتعتبر المواعظ الفل�سفية للخواجة الطو�سّي وال�سيخ م�سلح الدين �سعدي واأبي 

�سعيد اأبي الخير والخواجة عبد اهلل الأن�ساري و... من اأجمل الآثار والموؤّلفات التي 

�ساهمت في �سناعة الثقافة، وكانت المواعظ الم�ستوحاة من القراآن وال�سّنة كالماء 

لأ�سحاب  والفرح  الأمل  ويعطي  فيرويها  العط�سى  الأرواح  على  يقع  الذي  الزلل 

القلوب الحزينة والمتعبة.

وكان العاّلمة �سعدي يدّر�ص ف�سائل الإيثار وال�سهامة وغيرها من المفاهيم التي 

كانت غائبة وغريبة عن اأذهان النا�ص، وكان لدر�سه �سدًى ممّيز، فقد كان النا�ص 

يعتبرونه اأخًا لهم، وكان يحمل اآلمهم وكان بينهم م�سلحًا ي�ستقبل م�ساكلهم ويعمل 

على حّلها.

وفي العهد ال�سفوّي تركت جملة من الكتب اأثرًا بالغًا في ن�سر القيم والتي اأهّمها 

كتاب )رو�سة الأنوار( لل�سبزواري وكتابات ال�سيخ البهائّي والعاّلمة المجل�سّي واآغا 
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جمال الخوان�سارّي واآخرين.

نّفت في اإطار الحكمة  وكان كتاب )رو�سة الأنوار( تكملًة ل�سل�سلة الكتب التي �سُ

وقد  الإ�سالمّي،  والتمّدن  الثقافة  في  ُدّونت  التي  المجموعات  �سمن  من  العملية 

تناول ال�سبزوارّي في هذا الكتاب الأهداف ال�سيا�سية والجتماعية المرتكزة على 

ال�سابقة،  الأمم  وتجارب  والحديث  القراآن  م�ستفيدًا من هدي  الأخالقية  الأ�سول 

اأ�سكال  كاّفة  ومواجهة  الأهداف  هذه  اإلى  الو�سول  �سبيل  والحّكام  النا�ص  وعّرف 

.
(1(

الذّل والإنحطاط

ف�ساء  في  ممّيزًا  نموذجًا  النراقي  للعاّلمة  ال�سعادة(  )معراج  كتاب  و�سّكل 

هذا  في  المهّمة  والنكتة  هذه،  اأيامنا  واإلى  القاجارّي  العهد  منذ  القيم  �سناعة 

الكتاب هي اأنه تحّدث عن ر�سالة العلماء في الن�سيحة، و�سلوك الملوك، ن�سيحة 

الملوك، تهذيب الأخالق، الق�س�ص التاريخية، بلغة فنية مبّينًا المعاني ال�سامية، 

ثّم عّقب بعد ذلك بالحديث عن النهي عن المنكر والطريقة المنا�سبة لإعطاء هذا 

الدواء المّر للحّكام.

ففي بع�ص المراحل من التاريخ الإ�سالمي كانت النا�ص تنظر اإلى الحّكام على 

اأنهم مالكو اأموال النا�ص واأرواحهم، ولم يكن اأحد يجروؤ على الحديث اأمامهم ب�سكل 

مبا�سر ودون حجاب، وكانوا يعاملون النا�ص بطريقة فّظة وقا�سية، وكانوا بعيدين 

كّل البعد عن الحّق وفعل المعروف، وفي هذا ال�سياق كان من الطبيعّي ا�ستخدام 

ة وال�سعر والهجاء والتي تعّرفك كيف تمّيز بين اأ�سناف النا�ص  و�سائل اأخرى كالق�سّ

قتقّربك من اأهل الخير من النا�ص وتبعدك عن النا�ص ال�سّيئين.

اإث�رة  من  نفع  اأو  م�ضلحة  اأّي  يوجد  ل  حيث  والأحوال  الظروف  هذه  »في 

اأحد على  اأ�ضح�ب ال�ضلطة كم� ل يجروؤ  غ�ضب الملك وال�ضدر الأعظم وب�قي 

)1)  رو�سة الأنوار عبا�سي، مال محمد باقر �سبزواري، تحقيق ا�سماعيل جنكيرى/574، ن�سر ميراث مكتوب.
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اإر�ض�د هوؤلء المغرورين اإلى طريق الخير والعدالة، ق�م اأهل المعرفة والنظر 

بكت�بة وقراءة الكثير من الق�ض�س المعّبرة لإر�ض�د العت�ة والجب�برة من خالله� 

.
(1(

اإلى �ضرورة ترك القتل والظلم والعتداء على الن��س«

كالمحبة  الإن�سانية  والمبادىء  المواعظ  من  الكثير  الدين  علماء  ودّر�ص 

وكانوا في طليعة من يخدمون  والفقراء  العجزة  اأمام  المتاعب  وذّللوا  وال�سداقة 

ًا ويهملون اأ�سحاب النفوذ واأهل الحكم. النا�ص ويهتّمون بالفقراء اهتمامًا خا�سّ

وكان لزهد ال�سيخ المفيد وب�ساطة عي�سه اأثٌر طّيٌب في النا�ص وفي ع�سد الدولة 

.
(2(

الديلمّي في التعامل برحمة مع رعيته

بالعلم  تحّليه  خالل  من  والفكر  العلم  على  الأمراء  البيروني  ريحان  اأبو  وحّث 

.
(3(

والعمل والت�سحية والقناعة

اأبو �سعيد الني�سابوري من خالل كرمه ومروءته واهتمامه بالنا�ص في  و�ساهم 

التاأثير في اأ�سحاب القدرة لن�سرة الفقراء والهتمام ب�سوؤونهم:

اأبو �سعيد �ساحب كتاب »�ضرف الم�ضطفى« عالمًا زاهدًا وورعًا جال في  كان 

العديد من المدن طلبًا للعلم، و�سّحى بروحه وماله في �سبيل الفقراء والغرباء عن 

وطنهم، وبنى بيتًا للمر�سى واأعطى اأمرًا لأ�سحابه برعايتهم من الناحية ال�سحية 

 .
(4(

وتوفير الطعام لهم

ولفتت نظر الدكتور بروك�ص �سفير األمانيا في المعهد النا�سرّي الحياة الب�سيطة 

والعفوية للحاّج ال�سّيد اأ�سد اهلل المجتهد الأ�سفهانّي، واأنه كيف يمكن لهذا العالم 

المحبة  ين�سر  واأن  النا�ص  قلوب  اإليه  تنجذب  اأن  حقيرًا  بيتًا  يقطن  الذي  الديني 

واللطف في المجتمع، وكيف ياأتي النا�ص جماعة من كّل المحافظة اإلى داره ويقفون 

)1)  �سفرنامه �ساردن، ج1051/3.
)2)  �سير اعالم النبالء، ج1051/13.

)3)  لغت نامة دهخدا، ج6431/1.
)4)  اعالم الورى، طبر�سى، /19، بانو�ست به نقل از الكنى والألقاب، �سيخ عبا�ص قمي.
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�سفًا ليعر�سوا عليه حاجاتهم ويطلبوا منه الدعاء.

يقول الإمام الخمينّي} في مقام حديثه عن دور المرّبين في الحوزات ودور 

ب�ساطة العي�ص والأخالق الواعية في ثقافة و�سالح عاّمة النا�ص: »كنت اأذهب في 

هن�ك  وجودي  اأثن�ء  اأ�ضعر  وكنت  )محالت(،  مدينة  اإلى  اأحي�ن�ً  ال�ضيف  عطلة 

على  حري�ضون  واأنهم  الن��س،  من  �ضواهم  من  كثيراً  يمت�زون  محالت  اأهل  اأّن 

التدّين جّداً، وبعد التدقيق فهمت اأّن تلك المنطقة ك�ن يرت�ده� علم�ء ف�ضالء، 

ف�لعلم�ء الذين ك�نوا هن�ك يتقنون اأعم�لهم ووظ�ئفهم، وهم من خيرة العلم�ء 

تح�ضياًل وعماًل، ولذلك ف�إّن الن��س اهتدوا بهديهم فك�نوا اأفراداً �ض�لحين«.

تدوين القانون ونظام الحياة االجتماعية

القوانين  �سّيما  ل  المتمّدن  المجتمع  قيام  خ�سائ�ص  من  القانون  وجود  يعتبر 

المرتبطة بالحياة الجتماعية، فالجميع يريد ال�ستفادة من كاّفة المواهب والثروات 

واآمنة ُتحفظ  اإلى حياة �سليمة  الو�سول  اأجل  النا�ص ومن  اأجل خدمة  الطبيعية من 

فيها حقوقهم، ويمار�سون اأعمالهم في جوٍّ من الأمن والأمان وعدم ال�سغط النف�سّي.

ومن الوا�سح اأنه في اأّي مجتمع اإن�ساني ُيفقد فيه الأمن وتنهار مبادىء العي�ص 

والوجود اأن يتجه هذا المجتمع نحو الطمع وعدم القناعة، وت�ستعر فيه نار الخوف 

والفتنة، ومن هنا كان ل بّد اأن تكون حدود القوانين وا�سحة تمامًا ومعلومة ويعلن 

عنها: اإّن تجاوز هذه الحدود من اأّي �سخ�ص كان هو تعدٍّ على حقوق الآخرين. 

له�  التي  الجه�ت  المقّررة من  والأنظمة  القواعد  »ف�لق�نون مجموعة من 

م�ضداقية وقدرة في الع�لم، وعلى ك�ّفة الأ�ضخ��س الذين يعي�ضون تحت �ضيطرة 

.
(1(

هذه القدرة اللتزام ب�لتك�ليف والحدود والم�ضوؤولّي�ت المعينة«

فرهنك  ن�سر  دفتر   ،344/ وغفوري  باهنر  به�ستي،  ح�سيني  محمد  الإ�سالم(،  معرفة   ( ا�سالم،  �سناخت    (1(
ا�سالمي. )م�سدر فار�سي(.
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فالجميع يجب اأن يعي�ص تحت ظّل القانون، ول ينبغي اأن يكون مرور الوقت �سببًا 

ل�سيخوخة هذا القانون وعدم نفعه، كما اأنه ينبغي اأن يحافظ على �سمانة تنفيذه 

واأّل تعميه التحّولت التي ت�سيب الإن�سان والعالم.

فالإ�سالم هو مجموعة من القوانين التي ُو�سعت من اأجل اإدارة كاّفة تفا�سيل 

الحياة الفردية والجتماعية لالإن�سان، والتي اإذا طّبقت بطريقة �سحيحة فاإّن من 

�ساأنها اأن تو�سل الإن�سان اإلى ال�سعادة.

واأثبتت التجربة اأنه بمقدار ما تحافظ المجتمعات الإ�سالمية على هذه الأنظمة 

بمقدار ما تكون حياتها �سعيدة و�سليمة.

فتطبيق القوانين والأنظمة الدينية ي�ساعد على تثبيت ركائز التمّدن الإ�سالمّي، 

وهو اأهّم الأ�س�ص في بقاء هذا الدين وخلوده.

في  الديني  المجتمع  ببناء   P اهلل  ر�سول  فيها  قام  التي  الأولى  الأيام  ففي 

المدينة عمد اإلى تدوين القانون الأ�سا�سّي من اأجل تنظيم المجتمع والمنع من اأّي 

تفّكك اجتماعّي اأو هرج ومرج، وهذا ما عرف فيما بعد با�سم وثيقة المدينة.

وقد �سرحت هذه الوثيقة وبّينت ب�سكل وا�سح حقوق كاّفة المواطنين وال�سّكان 

وال�سلح  والأخّوة  ال�سداقة  قواعد  فبّينت  الإ�سالم  قدرة  ظّل  في  يعي�سون  والذين 

الحالت  على  للق�ساء  الجماعّي  ال�سعي  الجماعّية،  المواجهة  الآخر،  وم�ساعدة 

ومعالجة  باإحكام  البناء  الخالفات،  نبذ  الف�ساد،  اأركان  مع  المواجهة  ال�ساّذة، 

الخالفات القديمة والم�ستمّرة بين الأو�ص والخزرج.

و�سرحت الوثيقة مبادىء كيفّية تعامل الم�سلمين مع الم�سلمين والم�سلمين مع 

واأن  الدين،  هو  واحد  علم  تحت  والفرق  القبائل  كاّفة  وجمعت  واليهود  الن�سارى 

يعمل الجميع لحفظ الأمن والوحدة وال�سعي لإحالل ال�سلح والأخوة، وقد عّرفت 

على  ينبغي  والتي  فردًا،  فردًا  المجتمع  واأفراد  الم�سوؤولين  وظائف  الوثيقة  هذه 
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.
(1(

الجميع احترامها واأن يدافعوا جميعهم عن حقوق المجتمع

ومن خالل تدوين هذه القوانين اأر�سى الر�سول الأكرم بنيان المجتمع المدنّي 

مدينة  �سماء  في  التمّدن  م�سعل  واأ�ساء  المدنية  نموذج  و�سّيد  وجالل  مهابة  بكّل 

النبي P، وكان لعظمة هذا التمّدن الإ�سالمي و�سالمتة الأثر الكبير في �سرعة 

الفتوحات في العالم.

 وبعد النبّي P كان الحّكام الم�سلمون الالئقون بهذا المقام ي�سّنون القوانين 

والأنظمة الجتماعية اإقتداًء ب�سيرة النبي واإلهام هذا الرجل العظيم ويثبتون هذه 

الركائز �سيئًا ف�سيئًا ويحفظونها من النهيار.

وعند ال�سيعة ُيعتبر و�سع القوانين من اأهّم واأو�سح ركائز بناء التمّدن الإ�سالمّي 

في ع�سر الأئّمةR، وكذلك فاإّن هذه المهّمة تقع على عاتق العلماء والفقهاء 

العلماء والفقهاء جهودًا كبيرة  خالل  ال�سيعّي وال�سّنّي بذل  الو�سط  الأكفاء، وفي 

في  وو�سعوها  والقوانين  بالأنطمة  ة  الخا�سّ الموؤّلفات  كتابة  على  العهود  مختلف 

ت�سّرف اأهل الحكم وال�سلطة، و�سعى هوؤلء العلماء في موؤّلفاتهم لعتماد المعايير 

.
(2(

ال�سرعية والدينية في �سّن قوانين المجتمع

وبقي العمل على هذا المنوال خالل عهود متنّوعة من التمّدن الإ�سالمّي بحيث 

الدين  علماء  فاإّن  ما،  قانون  في  اإبهام  اأو  نظرية  م�سكلة  اأّي  اأحدهم  اعتر�ص  لو 

الجل�سات  ُتعقد  اأو  الخ�سو�ص،  بهذا  ة  ر�سالة خا�سّ ويكتبون  لذلك  يت�سّدون  كانوا 

والم�ساورات العلمية لذلك وتقوم برفع الإبهام وفتح الطريق لخدمة النا�ص.

يذكر كاتب »ت�ريخ قم« مجموعة من النماذج المختلفة عن م�ساورات العلماء 

النا�ص،  من  وال�سرائب  الأموال  واأخذ  الأرا�سي  تق�سيم  م�ساألة  حول  والخبراء 

ومن جملة ما كتب: اأنه في زمان حكومة علي بن عي�سى وعلى اأثر توزيع الأرا�سي 

)1)  ال�سيرة النبوية، ابن ه�سام، ج150/2-147، دار احياء التراث العربي )دورة 4 جلدي(.
)2)  كتاب الخراج، اأبو يو�سف قا�سي، كتاب الخراج، ابن اآدم قر�سي، دار المعرفة، بيروت.
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الزراعية في منطقة الجبل اأّكد على الأمر التالي: تّم تغيير القانون المتعّلق ب�سنن 

الخراج وبالتالي فاإنه من ال�سرورّي اأن توؤخذ ال�سرائب من النا�ص وفق مقت�سيات 

الع�سر وبح�سب الزمان والمكان وتنا�سب م�ساحة الأرا�سي.

الح�سنة  الموعظة  على  الخراج  جباية  وماأموري  العاملين  كاّفة  اإطالع  تمَّ  ثّم 

والكلمة الطيبة التي يجب اأن يعاملوا النا�ص بها، ومن ذلك ما نقله اأبو بكر ال�سولي:

»اإّن التكليف عند اأخذ الخراج اأّل يتّم التع�مل مع اأحد بق�ضوة اأو عنف اأو �ضرب، 

بل يوؤخذ منه الأقم�ضة والمت�ع والو�ض�ئل والآلت والمالب�س عو�ض�ً عن الدرهم 

اأهل  الخراج من  يتق��ضى  ك�ن  اأنه   Q الموؤمنين  اأمير  وروي عن  والدين�ر، 

ال�ضن�ع�ت مم� ي�ضنعون ف�لأبر من �ض�نعي الأبر والأقم�ضة من �ض�نعي الأقم�ضة 

والحب�ل والخيط�ن من �ض�نعيه�، اأو اأي �ضيٍء مم� يملكون، وك�ن ل ي�أخذ الأمور 

.
(1(

المحرمة ك�لخمر والخنزير، بل يتق��ضى الخراج من البقر والغنم«

كتابًا  الفاطمّية  الدولة  ب�سيا�سة  والملّم  المحبوب  العالم  نعمان  القا�سي  كتب 

الدينية  والقوانين  الأنظمة  على  الكتاب  هذا  ويحتوي  الإ�سالم(،  )دعائم  با�سم 

.Qوخ�سو�سًا �سيرة الإمام علّي

وفي عهد اآل بويه بذلت جهود وم�ساٍع لفتة للنظر من اأجل كتابة القوانين وبناء 

اأبواب  في  العهد  هذا  في  والر�سائل  الأبحاث  اأكثر  وُدّونت  عادل،  ب�سكل  المجتمع 

.
(2(

الحكومة و�سبل وقواعد اإدارة النا�ص وكيفية التعامل والتبادل مع الآخر

�سعبة  الإجراء  المرعية  والأنظمة  القوانين  كانت  المغول،  عهد  بداية  وفي 

والأنظمة  بالقوانين  وا�ستبدالها  القوانين  بهذه  النظر  اإعادة  تّم  ولكن  وقا�سية. 

الإ�سالمية وخ�سو�سًا في عهد الغزو المغولي، فقد و�سل المجتمع اإلى حّد العدالة 

)1)  همان/188.
ا�سالمي حوزة  تبليغات  دفتر  ماوردي، ج1و2،  ال�سلطانية،  الأحكام  ؛  يعلى  اأبو  قا�سي  ال�سلطانية،  الأحكام    (2(

علمية قم.
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وتّمت الموافقة على قانون يق�سي بمواجهة الف�سق والفجور والهرج والمرج ب�سّدة، 

دفع  مقاطعة  من  والمنع  ال�سرائب  واأخذ  المالية  الأمور  لإدارة  القوانين  عت  وو�سُ

هذه الر�سوم، كما ُو�سعت القوانين لالأحوال ال�سخ�سية والزواج والطالق. والأهّم 

من  عليها  الموافقة  وتمت  بالوحدة  تتعّلق  متنّوعة  قوانين  ُو�سعت  كّله  ذلك  من 

اأفراد النا�ص. اإ�سافًة اإلى ذلك فقد ُو�سعت قوانين ترتبط باأعمال النا�ص �سواء في 

.
(1(

المناطق الم�سكونة اأو ال�سناعية

وكان القادة الع�سكريون ياأتون من �سرق البالد الإ�سالمية اإلى اأعمالهم ليقّرروا 

القوانين الع�سكرية، وعانى هوؤلء في البداية من بع�ص المواجهات مع النا�ص للحّد 

من الهرج والمرج وعدم وجود قوانين، اإّل اأنه وبعد فر�ص بع�ص ال�سرائب المالية 

�سعر النا�ص باأهمية القوانين واأ�سبحوا يرغبون بتنفيذ الأنظمة والقوانين القراآنية 

.
لتمهيد الأر�ص لحكومة الإمام المهدّي |)2)

الأعمال  من  ب�سل�سلة  بالقيام  انت�سارهم  فور  الع�سكريون  القادة  هوؤلء  وبداأ 

التي ت�سمن قّوة  المعايير الإحتماعية  التي رفعوها وفق  ال�سعارات  المتنا�سبة مع  

المالّي،  النظام  �سوابط  و�سع  الأعمال:  هذه  جملة  ومن  الحكومة،  هذه  و�سالمة 

غير  وال�ستفادات  المواقع  ا�ستغالل  حالت  على  الق�ساء  الحوالت،  نظام  اإبطال 

الم�سروعة، اإ�سالح الف�ساد والحّد من الخلل والإ�سطراب الجتماعي، و�سع نظام 

لت�سهيل الو�سول اإلى ديوان الأ�سراف لمتابعة الأعمال، و..... 

وكانت الزعامة المعنوية والمرجعية الفكرية لهذه المجموعة من علماء ال�سيعة 

بعهدة ال�سيخ ح�سن الجوري وال�سهيد الأّول.

)1)  تاريخ حبيب ال�سير، ج 167/3.
)2)  ا�سالم در ايران، بطرو�سف�سكي، ترجمة كريم ك�ساوز/284، بيام.
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 كتب اإبن بطوطة حول خّطة ال�سيخ ح�سن الجوري المرتبطة بحركة القيادات 

الع�سكرية:

»ك�ن في مدينة م�ضهد طو�س �ضيٌخ راف�ضيٌّ من ف�ضالء علم�ء ال�ضيعة، وك�ن 

جعلهم  مم�  وقبولهم  الن��س  ت�أييد  مورد  اأعم�له  وك�نت  ح�ضن،  ال�ضيخ  ُي�ضّمى 

وقد  والكرم،  ب�لعدل  الع�ضكريين  الق�دة  يو�ضي  وك�ن  لخالفتهم،  ينتخبونه 

اإلى الحّد الذي ك�ن  ا�ضتتبت قوانين العدالة واتخذت رونقه� في تلك الن�حية 

ال�ضيخ ح�ضن يرمي ب�لقطع الذهبية والف�ضية المفقودة على الأر�س فال يم�ّضه� 

.
(1(

اأحد م� لم يظهر �ض�حبه�«

بالعدل  ا�ستهر  الذي  الموؤّيد  علي  الخواجة  الجيو�ص  قادة  زعماء  من  وكان 

مباني  وفق  الإ�سالمّي  المجتمع  واإدارة  الإ�سالم  فقه  تطبيق  واأراد  والإن�ساف 

القوانين والأنظمة الدينية.

في  للدرا�سة  ال�سيعة  وفقهاء  علماء  ل�ستقطاب  الموؤّيد  علي  الخواجة  و�سعى 

خرا�سان، وذلك لإ�سفاء بعٍد فقهيٍّ تحت مظّلة مبادئ هوؤلء العلماء واأخالقهم.

وفي هذا التجاه دعا ال�سهيد الأّول وهو من علماء وجبل عامل لينا�سره في هذا 

العمل، ولي�سافر اإلى خرا�سان اإذا كان باإمكانه ذلك. 

واأجابه ال�سهيد الأّول بكتابة كتاب اللمعة الذي يحتوي على 52 بابًا في البرامج 

.
(2(

الفردية والجتماعية والم�سائل ال�سيا�سية والجتماعية واأر�سله له اإلى خرا�سان

وفي عهد ال�سفويين الذين حكموا ق�سمًا كبيرًا من بالد الم�سلمين، كانت ُتطّبق 

وبذلوا جهودًا في  الملوك  اأركان  تقوية  الدين في  و�ساهم علماء  الإ�سالم،  اأحكام 

اإر�ساء القوانين ومواجهة اأعداء الدولة.

)1)  �سفرنامه ابن بطوطة، ج 434/1.
العلم ال�سالمي،  با تعليقات �سيد محمد كالنتر مقدمة /133، دار  اللمعة الدم�سقية، �سم�ص الدين مّكي،    (2(

بيروت.
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وفي بداية عهد الملك اإ�سماعيل كان هناك حاجة لنظام جامع و�سامل ي�ستمل 

على كاّفة العالقات ال�سيا�سية والجتماعية ويعتمد د�ستورًا لكّل العاملين.

ولبى العلماء هذا الأمر بحما�سة، وفي النهاية اقترح القا�سي ن�سر اهلل زيتوني 

العاّلمة  كتبه  الذي  والحرام«  الحالل  معرفة  في  الأحك�م  »قواعد  كتاب  كتابة 

الحّلي و�سمنه التعاليم والقوانين والأنظمة وفق مدر�سة اأهل البيت R، واتخذ 

في  كاملة  �سل�سلة  يعتبر  الكتاب  هذا  الد�ستور.  من  جزءًا  باعتباره  قرارًا  الملك 

الآداب والأنظمة الإ�سالمية والتي من �سمنها اآداب الحكم والحكومة. 

ق�سيرة  بعبارات  والقوانين  الفتاوى  بّين  فقد  جامعًا  كتابًا  كونه  اإلى  وم�سافًا 

ووا�سحة، وب�سكل عاّم فقد لّبى الحاجة الما�ّسة لو�سع قانون يمكن الرجوع اإليه في 

.
(1(

ذلك الزمان

كانت  لبنه  و�سية  الكتاب  نهاية  في  الحّلي  العاّلمة  اأورد  ُذكر  ما  اإلى  وم�سافًا 

قانونًا ود�ستورًا عمليًا للجميع و�سّكلت ر�سالة قّيمة لكّل العاملين الجدد في النظام.

هلل،  والدعاء  العبادة  من  ابنه  به  اأو�سى  ما  اإلى  وبالإ�سافة  الو�سّية  هذه  وفي 

ًا للنظر في حياته، ومما ورد في هذا الكتاب نذكر هنا بع�ص  فاإنه اأفرد بابًا خا�سّ

الوظائف المرتبطة بالحّكام: الت�سدي للبدع واإبطالها، التعامل مع النا�ص برحمة، 

اأن يحا�سب الحاكم نف�سه دائمًا وفي كّل مكان، الدفاع عن المظلوم ل �سّيما الأيتام 

.
(2(

والأيامى ومعاملتهم وفق المبادئ الإن�سانية واأخالقيات العطف والرحمة

وفي عهد الملك طهما�سب دخلت اإيران في مرحلة الدولة ذات القانون، فطلب 

القوانين  وتاأييد  ومنا�سرة  اأو�سع  ب�سكل  القانون  هذا  تبيين  العلماء  من  الملك 

والأنظمة الدينية.

)1)  تاريخ ادبيات ايران، از �سفوية تا ع�سر حا�سر، براون ترجمة بهران مقدادي، تعليق نوائي /56، مرواريد، 
تهران.

)2)  قواعد الأحكام، عالمة حلي، ج2 /376، جاب �سنكي، ر�سى، قم.
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عامل  جبل  علماء  من  كبيرة  مجموعة  �ساهمت  اإيران  علماء  اإلى  وبالإ�سافة 

الم�سهورين فتّم اإي�ساح وتبليغ هذه القوانين والد�ساتير، كما تّم و�سعها وتنظيمها 

في كاّفة اأرجاء اإيران، واأ�سبح وا�سحًا عند الجميع اأّن مرتبة القانون تاأتي في راأ�ص 

الهرم واأّن الجميع تحت �سقف القانون. وكتب المحّقق الكركي الذي كان من رّواد 

هذه الحركة د�ستورًا للعاملين في الدولة ي�سمن به �سالمة ووحدة تنفيذهم لأنظمة 

.
(1(

ال�سريعة، و�سّلمه اإلى القّوة الق�سائية

النظام  واأزلم  الدين  علماء  بين  مواجهة  حدثت  �ساه  الدين  نا�سر  عهد  وفي 

والمرج  الهرج  وتف�ّسي  القوانين  وجود  عدم  ب�سبب  التخا�سم  اإلى  اأّدت  القاجارّي 

والتطاول  بالتمادي  لهم  لي�سمحوا  الدين  علماء  يكن  ولم  القائمة،  الحكومة  في 

بع�ص  و�ساعد  الدينية،  البرامج  واإجراء  وت�سييل  بتطبيق  وطالبوا  اأعمالهم،  في 

الكتابات  بع�ص  اإلى  بالإ�سافة  الإ�سالمية  الجتماعية  القوانين  تدوين  في  العلماء 

ة في  مثل )جواهر الكالم( و)عوائد الأيام( الذي �سّلط ال�سوء على اأبواب خا�سّ

الحاكم ووظائفه ودوره وغير ذلك...

وكتب ال�سيخ الأن�ساري كتاب )المكا�سب( لإي�ساح بع�ص المباني القت�سادية 

والجتماعية في الإ�سالم وتربية طاّلب من اأهل المعرفة والتدبير.

و�سرح  ن�سره،  تّم  الذي  المجّلة(  )تحرير  النفي�ص  كتابه  الغطاء  كا�سف  وكتب 

فيه بع�ص القوانين والأنظمة التي اأوردها بع�ص علماء العهد العثماني �سمن كتاب 

.
(2(

)المجّلة(، واأو�سح مبداأ اأهل البيت في النقاط الم�ستركة والخالفية

تناول  فقد  الجواهر،  �ساحب  طاّلب  من  وهو  الأ�ستراآبادّي  علي  ال�سيخ  اأّما 

مو�سوع القوانين والأنظمة الإ�سالمية بطريقة جديدة لقت اتفاق الجميع وقّدمها 

اإلى  اأجل تحقيقها والعمل بها، لكّن عاملي البالط الذين يميلون  اإلى البالط من 

)1)  رو�سات الجنات، ميرزا محمد باقر خوان�ساري، ج 4/ 361،ا�سماعيليان، قم.
)2)  تحرير المجّلة، محّمد ح�سين كا�سف الغطاء مكتبة النجاح، تهران.
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التقليل من الأمور التي تفر�ص عليها القيود والحدود لم يتجاوبوا معه وامتنعوا عن 

ا�ستقبالها.

�سريعتمدار في  ال�سيخ علي  اأعمال  تقريراته عن  التبريزّي في  المدّر�ص  وكتب 

البحث والتحقيق: 

كاّفة  تحته  ين�سوي  الذي  العملّي  الفقه  على  ي�ستمل  النا�سري  الجامع  كان   

ب�سيا�سة  تتعّلق  التي  ال�سيا�سية،  ال�سرعية  الأحكام  اإلى  بالإ�سافة  الفقهية  الأبواب 

المدن ووظائف الحاكم والرعية تجاه بع�سهما البع�ص، ووظائف كّل �سنف ن�سبة 

ُيعمل به في كاّفة  اأن يعتمد قانونًا ر�سمّيًا للبالد  اإلى ال�سنف الآخر، وكان مراده 

اأ�سحاب الآراء  الأرجاء، لكن لما لم يتوافق مراده المقّد�ص مع مراد البع�ص من 

.
(1(

الفا�سدة والأهداف الالدينية فعار�سوه ومنعوا من تنفيذه

واختارت الحوزة العلمية طريق الت�سّدي والمواجهة، فقام علماء الدين ين�سدون 

الإ�سالح وتنظيم القوانين الجتماعية بو�سع القوانين وبّثها للذين ل يريدون اإجراء 

ال�سهداء  الدينية  للحوزات  ف�سقط  المواجهة  اإلى  الت�سّدي  هذا  وتطّور  القوانين، 

الأوائل على طريق الإ�سالح حّتى تّم في النهاية تدوين قانون الم�سروطة المعروف.

القضاء أساس حماية القانون

ُيعتبر الق�ساء من الركائز المهّمة في حماية القانون ومنع النا�ص من التطاول 

على حقوق الآخرين، فوظيفة القوة الق�سائية في المجتمع الإ�سالمي هي مراقبة 

تنفيذ القوانين ب�سكٍل �سحيح في المجتمع واإقفال الطريق اأمام النحراف والتمرد، 

التي  المتقّدمة  الأمم  قوانين  لبع�ص  الإ�سالمية  المحاكم  قبول  اإلى  وبالإ�سافة 

و�سلت عبر الأديان ال�سماوية وبذل العقالء جهودًا في هذا الم�سمار، فاإنها �سّنت 

بع�ص الأنظمة والد�ساتير التي تحافظ على حقوق ال�سّكان، فعلى �سبيل المثال فاإن 

)1)  ريحانة الأدب، مدر�ص تبريزي،  ج217/3.
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يكن هناك وجود لأ�سل ا�سمه الم�سوؤولية المدنية للجرم في اأ�سول المحاكمات عند 

المخا�سمة في العالم:

»يعتبر الإ�ضالم اأول من بنى هذا المفهوم الحقوقّي، واإذا اقترف �ضخ�س اأّي 

جرم ف�إّن ذلك ي�ضتلزم جزراً م�لي�ً على الآخرين، ف�لم�ضوؤولية المدنية تو�ضح 

من  الخ��ّس  الحقوقي  التفكير  هذا  وُيعتبر  الم�لّي،  ال�ضرر  هذا  وت�ضّخ�س 

.
(1(

المب�دئ التي و�ضعه� و�ضّنه� الق�ض�ء الإ�ضالمّي«

وُينتخب الق�ساة من و�سط العلماء الذين و�سلوا اإلى حّد الكمال في العلم وفهم 

التجربة والخبرة وال�سجاعة والمزايا الأخرى  القوانين الإ�سالمية وا�ستفادوا من 

لحّل التخا�سم.

يتمتعون بمرتبة عالية في  الذين  الق�ساة من  الإ�سالمّي كانت فئة  التمّدن  في 

اأّن  اإّل  يكونوا من�سفين،  لم  الذين  الق�ساة  بع�ص  النظر عن  بغ�ّص  والقدرة  العلم 

يمّيزون  ول  والإن�ساف  وال�سجاعة  القدرة  اأ�سحاب  من  كانوا  عاّم  ب�سكل  الق�ساة 

بين الأغنياء والفقراء في اأحكامهم، وفي التمّدن الإ�سالمّي نرى الكثير من الق�ساة 

ي�سوقون بع�ص الحّكام اإلى قاعة المحاكمة كغيرهم من ال�سّكان العاديين.

في التمّدن الإ�سالمّي هناك الكثير من الق�ساة اأمثال القا�سي حف�ص بن غياث 

الذي وقف بكّل �سجاعة و�سالبة في وجه رغبات حا�سية المن�سور الدوانيقي في 

بغداد، ولم ي�ستطع اأحد اأن يمنعه من النطق بالحقيقة، هذا القا�سي عا�ص في هذه 

.
(2(

الدنيا فقيرًا ورحل عن هذا العالم عزيزًا

في العهد الإ�سالمي �سهدت الأندل�ص اأي�سًا نظامًا ق�سائيًا م�ستقاًل وقويًا، فكان 

الق�ساة اأمثال القا�سي �سليماني الغافقي هم الذين يراقبون ويدققون في مجريات 

)1)  نهاد دادر�سي در ا�سالم، )تاأ�سي�ص المحاكم في الإ�سالم(، محّمد ح�سين �ساكت /55، اآ�ستان قد�ص ر�سوي. 
)م�سدر فار�سي(.

)2)  قامو�ص الرجال، عاّلمة محّمد تقي ت�ستري، ج591/3، موؤ�س�سة ن�سر ا�سالمي، واب�ستة به جامعة مدر�سين.
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كافة الأحداث وكانوا يقولون للحكام بكل و�سوح: نحن ل نقبل اأي تدخل اأو تو�سية 

.
(1(

من اأحد ولي�ص لأحٍد حق النفوذ علينا �سوى قا�سي الق�ساة

وفي عهد الدولة الفاطمية في م�سر كانت الأمور كّلها تحت نظر القا�سي، وكان 

يرفعون  التنفيذية  المقامات  واأ�سحاب  والمالية  ال�سيا�سية  الأمور  العاملين في  كاّفة 

اإليه تقاريرهم العملية ويجيبون عن كاّفة الأ�سئلة الموّجهة اإليهم من القّوة الق�سائية.

كان علي بن النعمان اأّول من ُلّقب في م�سر ب�)قا�سي الق�ساة(، وكان قد كتب 

في نظامه الق�سائّي: كّل الأمور خا�سعة لمراقبته في النظام الق�سائّي في م�سر، 

.
(2(

ة كانت كاّفة الآراء والد�ساتير ُتدّون وُت�سّجل وتودع في مكاتب خا�سّ

البالد  اأرجاء  مختلف  في  ال�سامانيون  نّظم  ال�سامانيين،  حكومة  عهد  وفي 

الديوان على مكاتب عديدة لمختلف  وي�ستمل هذا  المنطقة،  ًا لإدارة  ديوانًا خا�سّ

الوظائف والمراجعات، وفي هذا المكان يوجد مكاٌن خا�صٌّ للق�ساء، وكان الأمراء 

لمراقبة  والتقوى  بالعلم  المعروفين  الفقهاء  بين  اأفرادًا من  ال�سامانيون يختارون 

وتدقيق الدواوين والمكاتب الأخرى.

في  القوانين  وو�سع  والإن�ساف  بالعدل  والمعروفين  الم�سهورين  الق�ساة  ومن 

المياه  تق�سيم  نّظم  الذي  وهو  البلخي،  خلف  بن  �سعيد  القا�سي  بخارى،  مدينة 

المبعثرة في مدينة بخارى ومنع اعتداء اأ�سحاب النفوذ والقدرة من التعّدي على 

حقوق الفقراء والمزارعين وغيرهم.

يقول اأبو ذّر البخارّي وهو من اأعرف العلماء: كثيرون الذين كانوا يحاولون اأن 

باأّي  تتلّوث  لم  ال�سخ�سية  لكّن هذه  اأو ما �سابه،  له ر�سوة بطريقة مخفية  يقدموا 

�سيء، بل كان عدله واإن�سافه يظهر اأكثر فاأكثر يومًا بعد يوم.

اأبو الف�سل المرزوي اأي�سًا الذي لم يتناول اأّي ذرة حرام من  وكذلك القا�سي 

)1)  نظام الدولة والق�ساء والعرف في ال�سالم، د.�سمير عالية /298، الموؤ�س�سة الجامعية للدرا�سات، بيروت.
)2)  نهاد دادر�سي در ا�سالم /91.
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.
(1(

اأحد، وفي عهده عّم العدل والإن�ساف على يديه

في  عملهم  ميدان  في  م�ستقّلة  �سلطة  يملكون  الق�ساة  كان  بويه  اآل  عهد  وفي 

مراقبة اأمور البالد والحّد من الف�ساد والتمّرد ولم يعطوا لم�سوؤولي القوى التنفيذية 

حّق التدّخل في اأعمال المحاكمات وو�سع القوانين: طلب القائد الع�سكري اأ�سفار 

بن كردويه من ع�سد الدولة اأن يقول للقا�سي: اإذا ا�ست�سهد اأحد ان يزّكيه ويقّر له 

بالعدالة ويتقبل �سهادته. اأجابه ع�سد الدولة: هذا الأمر لي�ص من �ساأنك، عملك 

اأنت اأن تتحّدث في الأمور الع�سكرية اأّما اعتباره عادًل و�سهادته مقبولة فهذا اأمر 

.
(2(

مرتبط بالقا�سي، ول يحق لي ول لك التحدث بهذه الأمور

وكذلك كان هناك تفتي�ص خا�ّص ووا�سح في حال ع�سيان اأحد الق�ساة، وُيعاقب 

بن  ال�ساحب  ق�ساء  عهد  ففي  عمله.  من  ويطرد  �سديدًا  عقابًا  منهم  المنحرف 

فيها  �سرح  �سطر   700 موؤّلفة من  الجّبار  للقا�سي عبد  ق�سائية  ر�سالة  كتب  عباد 

قوانين العمل ومبادئ المحاكمات و�سرح بع�ص الموارد الغام�سة في القانون، وكان 

لهذه الر�سالة المحكمة من الأهمية  ما جعلها د�ستورًا ا�ستفاد منها كاّفة العاملين 

.
(3(

والق�ساة في الدولة الإ�سالمية

اإدارة الأمور  اإلى  وفي عهد ال�سالجقة كانت دائرة عمل الق�ساة وا�سعة، فُعهد 

الأمور  واإدارة  المدار�ص  واإدارة  المالك  المجهولة  والأموال  الأوقاف  الق�سائية 

الح�سبية، وفي ذلك العهد بذل الق�ساة المقتدرون جهودًا لمنع و�سول الفقراء اإلى 

الت�سّول والخيانة، وقاموا بمواجهة الظلم والتزييف بكّل قّوة واقتدار.

تفوق  الق�ساة  �سلطة  وكانت  الملك:  نظام  للخواجة  ال�سيا�سة  ر�سالة  في  جاء 

�سلطة الملك، ومقامهم ومنزلتهم ينبغي اأن ترقى اإلى حّد الكمال، ولهم حّق الأمر 

)1)  تاريخ بخارا، )تاريخ بخارى(، اأبو بكر محّمد بن جعفر نر�سخى، ترجمة اأبي ن�سر قبادي، تلخي�ص  محّمد بن 
زفر  /7،6. )م�سدر فار�سي(.

)2)  الكامل في التاريخ، ابن الأثير، ج21/9، دار �سادر بيروت.
)3)  ل�سان الميزان، ج349/4.
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بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن قوانين المملكة اأنه يجب على الملك واأعوانه 

.
(1(

تقوية القا�سي، ونتيجة لذلك ي�سود العدل ويندر وجود الفقراء والمحتاجين

وكان العلماء ال�سجعان حماة القانون في اأيام المغول وتيمورلنك وما بعد ذلك، 

وكانوا يقفون بقّوة في وجه من يريد ك�سر القانون، وعلى �سبيل المثال نذكر العالم 

اأبا بكر التاييدي والعالم م�سيح الدين �ساوه من العلماء الأتقياء ومحبي اأهل البيت 

.
(2(

ومن اأهل ال�سجاعة والعزم، وكانا ينا�سدان الحكام لمنع اأي ظلم اأو اعتداء

اإن�ساء  تمَّ  الإ�سالمّي  التمّدن  الق�سائية، ففي ع�سر  بالموؤ�ّس�سات  يرتبط  وفيما 

ع�سرات الموؤ�ّس�سات كديوان المظالم، وديوان الأمور الح�سبية والقا�سي الع�سكرّي، 

الأمور  في  المراقبة  حّق  الموؤ�ّس�سات  هذه  من  واحدة  لكّل  وكان  النقابة،  وديوان 

ة بها. الق�سائية الخا�سّ

علماء الحوزات في خدمة الرعاية االجتماعّية واألمن العاّم

للمدنية،  الأ�سا�سية  المعايير  من  والأمن  والعدالة  الجتماعية  الرعاية  تعتبر 

الفا�سدة  البيئة  اإلى  اأو  الجاّلد  اإلى  النا�ص  ي�سوق  الأمن  يعي�ص  ل  الذي  فالمجتمع 

واآثارها من الفقر والتعب وم�سّقة الإبتعاد عن اهلل،  فالإ�سالم والقادة الم�سلمون 

وّفروا الأمن والرعاية الجتماعية والعدالة للنا�ص و�ساروا بهم تحت مظّلة عدالة 

اهلل، فكان ذلك �سببًا في رغبة الإيرانيين والروم والهنود في اعتناق الإ�سالم.

كتب دينويا وهو اأحد كبار المفّكرين والموؤّرخين في الهند:

اإعالنه  خالل  من  الهند،  في  التمّدن  �ضن�عة  في  ب�رٌز  دوٌر  لالإ�ضالم  »ك�ن 

اإلى عّدة طبق�ت لكّل  الم�ض�واة بين الب�ضر، ف�لتمّدن الهندّي ك�ن يق�ّضم الن��س 

ة، وبع�س الطبق�ت محرومة من الحقوق اأ�ض��ض�ً،  واحدٍة منه� امتي�زاته� الخ��ضّ

)1)  ديدار با اهل قلم، ) لقاء مع اأ�سحاب الأقالم(، غال مح�سين يو�سفي، ج1 /129، دان�سكاه فردو�سى م�سهد، 
به نقل از �سيا�ست نامه. )م�سدر فار�سي(.

)2)  لغت نامه دهخدا، ج17369/11.
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النظ�م  مع  مواجهة  في  الطبقية  ب�إلغ�ء  مقولته  خالل  من  الإ�ضالم  ودخل 

الطبقّي، ويمكن قراءة نت�ئج هذه المواجهة في كتب الت�ريخ، ول يمكن لأحد 

عمل  اأّن  عن  وف�ضاًل  المعركة،  هذه  من  مهزوم�ً  خرج  الإ�ضالم  اأّن  يّدعي  اأن 

المج�هدين الم�ضلمين الذين ك�نوا يمت�ضقون �ضيوفهم ف�إنهم َوِطئوا ب�أقدامهم 

التع�ليم  لهم  ويبيّنون  للن��س  ي�ضرحون  قرية  قريًة  البالد  في  وج�لوا  اأر�ضن� 

.
(1(

والأ�ضول الفطرية للدين الإ�ضالمّي

الرعاية  اأمواج  كانت  حيث  الإ�سالم  في  المدنية  هذه  نعمة  النا�ص  وتذّوق 

عهد  وفي  الم�سلمين.  تاريخ  من  طويلة  فترات  خالل  تتالطم  والأمن  الجتماعية 

اإلى  والمدن  الطرقات  في  الأمن  حالة  و�سلت  الما�سي  في  ن�سبّيًا  الدين  حاكمية 

الحد الذي تجوب فيه القوافل التجارية والعلمية العالم الإ�سالمي من ال�سرق اإلى 

اإلى م�سر  الغرب بحرّية كاملة، وكانت تّت�سل البالد ببع�سها البع�ص من قرطبة 

.
(2(

وما وراء النهر وبغداد على خّط واحد

وكانت الرعاية الجتماعية الن�سبّية ورخ�ص اأ�سعار ال�سلع من نتائج اإدارة �سلطة 

الم�سلمين والتطبيق ال�سحيح للقوانين والمراقبة القوية للق�ساء.

ورد في تقرير من م�سر قي القرن الرابع:

والجواهر  الذهب  حّتى  وغيرهم  وال�ضيرفة  الأقم�ضة  ب�عة  دك�كين  »ك�نت 

ب ل يجل�س فيه� اأحد، ولم يكن اأحد يخ�ضى  والنقد والقم��س المزرك�س والمق�ضّ

ال�ضلط�ن اأو اأعوانه وجوا�ضي�ضه، بل ك�ن ره�نهم على عدل ال�ضلط�ن واأنه ل ُيظلم 

.
(3(

اأحد عنده وعلى عدم طمع الن��س بم�ل الآخر«

الأمن  و�سل  والحوزة  الدين  بين  قوّية  العالقة  كانت  حيث  بويه  اآل  عهد  في 

)1)  خاك واآدم، )اآدم والتراب(، محمد علي جمالزادة، �سركت �سهامي اف�ست. )م�سدر فار�سي(.
)2)  بازيكران كاخ �سبز، )لعبي الق�سر الأخ�سر(، با�ستاني باريزي /245،خرم. )م�سدر فار�سي(.

)3)  �سفرنامة نا�سر خ�سرو /96.
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وال�سالم اإلى اأوجه وازدهرت الزراعة، وببركة وجود العلماء �ُسّيدت الم�ست�سفيات 

وكان الأطّباء يعالجون النا�ص من الأمرا�ص البدنية والنف�سّية بكّل راحٍة وطماأنينة.

»في عهد ع�ضد الدولة ك�نت بغداد اآمنة وك�نت الدولة تمهل الن��س في دفع 

بحبوحة،  في  الن��س  وع��س  الحّج�ج،  قوافل  عن  ال�ضرائب  واألغت  ال�ضرائب، 

العلم�ء  اأّن  نذكر  المج�ل  هذا  وفي  والأدب�ء،  والفقه�ء  الفقراء  الدولة  ودعمت 

، وحفر ال�ض�حب بن عّب�د 
(1(

لم ينعموا يوم�ً كم� �ضهدوا ذلك في عهد اآل بويه

الوزير الع�لم لآل بويه الأنف�ق وا�ضتخرج المع�دن وا�ضتخدمه� في اأعم�ل جميلة 

.
(2(

ومفيدة«

و�سّن ال�ساحب بن عّباد قانونّا من اأجل تهيئة فر�ص العمل للنا�ص ومنعًا للبطالة 

فاإنه  والكفاءة  الخبرة  اأهل  من  اأفراد  وجود  حال  في  اأنه  يق�سي  الأدمغة  وهجرة 

يتّم توزيعهم على المواقع والمنا�سب المنا�سبة والالئقة بهم، ويمنع على اأّي عامل 

الفئة  عند  البطالة  اإ�سكالّية  على  ق�سى  وبهذا   � واحد  عمٍل  من  اأكثر  يمار�ص  اأن 

وقادة  مدراء  اإعجاب  مورد  كان  والمنا�سب  الإيجابي  القانون  وهذا   ،
(3(

المتعّلمة

التاريخ  كتبوا  والذين   ،
(4(

الملك نظام  الخواجة  ومنهم  الأخرى،  الدول  في  كبار 

قالوا اإنه في عهد ال�سلطان �سنجر عا�ص النا�ص في ظّل دولته 60 عامًا من الرعاية 

ووزارة   
(5(

مديني الح�سن  اأبي  اأمثال  العلماء  ون�سرة  اإعانة  ظّل  وفي  الجتماعية، 

الدعم  يتمّنون من  ما  البيت  اأهل  ومحّبو  والنا�ص  العلماء  ونال  القمّي،  اأبي طاهر 

.
(6(

والموؤازرة

)1)  مجمع الآداب، ج414/1.
)2)  تاريخ قم /47.

)3)  رو�سة الأنوار عبا�سي /576.

)4)  ديدار با اأهل قلم، ج131/1.
)5)  مجمع الآداب، ج340/5.

في  الكامل  ارمورى /221 )يك جلدي(؛  الدين  �سيد جالل  تعليقات  با  رازي،  الجليل  عبد  النق�ص،  كتاب    (6(
التاريخ، ج 464/10.
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اأبو  العالم  الرّحالة  ومّر  العدالة،  لواء  ال�سفاريين  عهد  باني  جعفر  اأبو  ورفع 

�سرائط  في  الديار  تلك  في  درو�سًا  واألقى  �سي�ستان  بالد  على  تجواله  اأثناء  دلف 

الإقت�ساد الناجح وجال�ص هناك العلماء اأمثال اأبي �سليمان ال�سج�ستاني واأبي تمام 

.
(1(

الني�سابوري

وكان ذكر العالم فخر الدين مو�سلي على كّل ل�سان ببركة الجل�سات المهّمة التي 

كان يقيمها مع العلماء اأمثال ابن طقطقة الذي كان عالمًا �سيعّيًا و�سيا�سّيًا لمعًا، 

واأّلف كتابًا في التخطيط واإدارة الحكم للحّكام الم�سلمين.

خطة أساتذة الحوزات في أمن ورفاهية الناس في عهد المغول 

القتلى  من  الكثير  تاركًا  كبيرًا  دمارًا  الإ�سالمية  للبالد  المغول  غزو  اأحدث 

والم�سّردين، وحّول القرى والبلدات والمدن الإ�سالمية اإلى خراب واأطالل، و�ُسفكت 

عائالت  وفقدت  النا�ص  و�ُسّرد  جريرة،  اأو  ذنٍب  بدون  النا�ص  من  الماليين  دماء 

ا�سي دماء ال�سعوب والفاقدين للحّد  باأكملها تحت وطاأة �سيوف اأولئك الوحو�ص م�سّ

الأدنى من الأخالق والإن�سانية، واأ�سحت البالد �سحراء قاحلة.

كثيرون هم الذين تحّدثوا عن الأ�سباب والدوافع التي دفعت هوؤلء القوم للقيام 

بهذه الغارات الوح�سّية و�سفكهم للدماء، هل اأح�سرهم اأحد من بالط العبا�سيين 

للق�ساء على الإ�سماعيليين؟ اأو اأّن ال�سبب هو الهرج والمرج والنق�سامات الداخلية 

وتحولهم  الحّكام  وظلم  جور  اإلى  بالإ�سافة  للدولة،  المركزّية  القّوة  وجود  وعدم 

اإلى ملوك طوائف؟ اأو اأّن هناك اأ�سبابًا عديدة ومتنّوعة تراكمت �سيئًا ف�سيئًا حّتى 

اأو�سلت البالد اإلى هذه الفاجعة الإن�سانية الكبرى؟

لكّن المهّم في الأمر اأّن كبار علماء ال�سيعة المعروفين بالعلم والكيا�سة والتدبير 

كان  الذين  المجرمين  التغيير في �سفوف هوؤلء  �سّقوا طريق  بدورهم  والعارفين 

)1)  دائرة المعارف بزرك ا�سالمي، ج269/5.
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يم�سك بزمامهم مجموعة من القتلة الفاقدين لالإن�سانية.

الخواجة ن�سير الدين الطو�سّي ومن خالل علمه وب�سيرته واتكاله على الحّق 

ا�ستطاع اأن يبعث الحياة والأمل في هذه القلوب ال�سّماء القا�سية مما اأثار تعّجب 

العقالء اآنذاك.

اإل ويدمرونه ويكملون  اأن كان المغول كال�سيل الهادر ل ياأتون على �سيٍء  فبعد 

وال�سير  والتدبير  والوعي  الحكمة  بف�سل  الهادرة  الأمواج  هذه  اأ�سبحت  طريقهم 

وال�سرائط  القيود  بع�ص  بفر�ص  بداأوا  ثّم  ف�سيئًا،  �سيئًا  تهداأ  معهم خطوة بخطوة 

و�سط  في  الت�سيع  وظهر  للنا�ص،  واإرعابهم  البالد  تخريبهم  من  ّقلل  مما  عليهم 

هذه ال�سحراء الوا�سعة يبني ويغير ب�سعوبة اإلى اأن ظهر عهٌد جديد من التمّدن 

وتطّهرت ال�ساحة من كّل الف�ساد الذي اأ�سابها.

الحّد  اإلى  وعّلوه  اأهميته  واإدراك  وفهمه  قيا�سه  يمكن  ل  الكبير  الإنجاز  وهذا 

الذي يمكن معه القول: لو اأّن اهلل لم ينعم على الإ�سالم والعالم الإ�سالمي واإيران 

بالخواجة ن�سير الدين الطو�سّي فاإنه لي�ص وا�سحًا اأّي م�سير �سينتظر الإ�سالم واأّي 

بالٍء �سيحّل به.

كّل  في  الرعب  ن�سروا  بغداد  مدينة  اأبواب  م�سارف  اإلى  المغول  و�سل  فعندما 

ومرتعبة  وخائفة  يائ�سة  بقلوٍب  اآخر  اإلى  جانٍب  من  يرك�سون  النا�ص  وراح  مكان، 

يطلبون الأمن من اأ�سياف هوؤلء القتلة وخناجرهم الفّتاكة. 

واآلت المدينة اإلى ال�سقوط، واأثار بع�ص المقّربين من الخليفة ال�سغب وال�سو�ساء 

يد  اأحد  يقّدم  ولم  العبا�ص،  لبني  قرون  عّدة  �سقوط حكم  �سّرع  مما  واأمثاله  كالكاتب 

الم�ساعدة للخليفة عن رغبٍة اأو حما�سة حّتى اأولئك المت�سّررين منهم، ل�سّيما اأن�سار 

اأهل بيت الع�سمة R، ولم يقم اأولئك الغيارى باأّي حركة مواجهة �سّد المغول.

وبداأ الهجوم، وبداأ الخواجة ن�سير الدين عمله وتوعيته النا�ص، وا�ستطاع في 

وقتل  الدمار  من  الكثير  يمنع  اأن  فيها  وم�سموعًا  نافذًا  كالمه  كان  التي  المواقع 
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النا�ص و�سلبهم اأموالهم كما منع نهب ثروة ثقافية كبيرة و�ساهم في تحرير الكثير 

من الأ�سرى الذين وقعوا باأيديهم. 

نقلوا: اأنه وقع في الأ�سر في اأيدي المغول عّز الدين عبد الحميد المعروف بابن 

اأبي الحديد �سارح نهج البالغة واأخوه موّفق الدين، وهما من كبار علماء اأهل ال�ّسنة 

وتّم نقلهما خارج بغداد ليتّم ت�سليمهما اإلى الجاّلد.

ن�سير  الخواجة  اإلى  فذهب  وال�سطراب  الحيرة  العلقمّي  ابن  الوزير  اأ�سابت 

على  اأمامه  وركع  هولكو  اإلى  الخواجة  فذهب  الخبر،  له  واأو�سل  الطو�سّي  الدين 

ركبته على طريقة المغول وقال له: اأقتلني اأنا بدًل من هذين الأ�سيرين، فما كان 

.
(1(

من هولكو اإل اأن احترم اإرادة الخواجة واأطلق �سراح الأ�سيرين

وُنقل: اأنه كان من عداد الأ�سرى ال�سّيد محيي الدين البغدادي وهو اأ�ستاذ في 

المدر�سة الم�ستن�سرية في بغداد، هذا ال�سّيد كتب وحّرر ما فعله المغول، وبعدها 

جاء اإلى مدر�سة الخواجة في مدينة »مراغة« وتتلمذ على يديه، ثم عمل قا�سيًا بعد 

.
(2(

رجوعه اإلى بغداد

وكذلك نجت المدن العراقية الأخرى كالحّلة والكوفة وكربالء والنجف بف�سل 

النا�ص،  لدماء  وحقنًا  الحلة،  علماء  قام  فقد  وذكائهم،  ودرايتهم  العلماء  معرفة 

بتقديم مجموعة من القتراحات اأف�ست اإلى توقيع وثيقة مع المغول وّقعها ال�سّيد 

مجد الدين داوودي وال�سيخ ح�سن المطهر الحّلي والد العاّلمة الحّلي ق�ست باإر�سال 

المباحثات  المغول، وهذه  اإلى بالط  العلمية  المباحثات  العلماء لإقامة  اثنين من 

.
(3(

اأبقت مدينة الحّلة باأمان

وغزواتهم  المغول  بط�ص  من  باأمان  بقيا  ومحيطها  كا�سان  مدينة  فاإّن  وكذلك 

)1)  همان/273.
)2)  مجمع الآداب، ج108/5.

)3)  نهج الحّق وك�سف ال�سدق، عالمة حلي، مقدمة /32، موؤ�ّس�سة دار الهجرة، قم.
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.
(1(

بف�سل رعاية »ب�ب� اأف�ضل ك��ض�ني« وهو �سهر الخواجة ن�سير الدين

وفي هذا الو�سط كانت ُتحكى وُت�سمع الحكايات الكثيرة عن المغول وعن تدبير 

الخواجة وخدمته للنا�ص.

فيها  تقيم  ول  منها  تنتقل  فاإنها  منطقة  اأّي  تحتّل  عندما  المغول  قّوات  »كانت 

المغول  من  مجموعة  كانت  مّرة  وذات  طبقاتهم،  بكاّفة  النا�ص  لطمئنان  ك�سبًا 

خّط  من  طريقها  في  هولكو  ابن  كان  اأنه  رواية  وفي  المغول،  قادة  اأحد  برئا�سة 

اأنها كانت عائدة من ذلك الطريق،  اأو  اإلى مدينة يزد،  اأرد�ستان متجهًة  زوارة - 

وعندما و�سلوا اإلى »زوارة« وقفوا في محّطة ا�ستراحة داخل غابٍة يق�سدها النا�ص 

من الرجال والن�ساء للعمل والتنّزه، فوقعت عين  القائد المغولي على امراأٍة فوقع 

في حّبها على الفور واأراد اأن ياأخذها معه، لكن المراأة امتنعت منه فاأراد  اأخذها 

بالقّوة، فما كان من اأهالي زوارة -وكما يروي الق�سة �سادات الطباطبائي- اإّل اأن 

هّبوا للدفاع عن �سرفهم وتعاركوا معه مما اأّدى اإلى نجاة المراأة وُقتل المغولي عن 

طريق الخطاأ.

ما  بتهيئة  الفور  على  وقاموا  وال�سطراب،  بالخوف  »زوارة«  اأهالي  �سيب 
ُ
اأ

و�سلت  وعندما  »زوارة«،  لمحا�سرة  ا�ستعدادًا  وو�سائل   طعام  من  يحتاجونه 

زوارة طلبًا  قريبة من  قريٍة  اأو من  اأ�سفهان  قادمًة من  قريتهم  اإلى  المغول  قّوات 

لالإقت�سا�ص وللثاأر لدماء القائد المقتول، طلب �سادات الطباطبائي اإحكام القب�سة 

على اأ�سوار المدينة حمايًة للنا�ص، وا�ستمّرت محا�سرة القرية والمواجهة مع المغول 

واآلت  وجدرانها  وبرجها  المدينة  اأ�سوار  وتهّدمت  الطعام  نفد  اأن  اإلى  طويلة  مدًة 

الدين  الأهالي قا�سدين الخواجة ن�سير  المغول، فقام  بيد  ال�سقوط  اإلى  المدينة 

طلبًا للم�ساعدة والنجاة باأرواحهم من القتل الجماعّي الحتمّي.

)1)  طبقات اأعالم ال�سيعة، ج3ق/20.
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وكان الخواجة في ذلك الوقت ي�سغل من�سب وزير اأو متوّلي كاّفة اأوقاف اإيران، 

الحين،  »زوارة« في ذلك  وكياًل عنه في مدينة  الأ�سفهاني  ر�ستم  بن  اأحمد  وكان 

فاأر�سل اإليه ر�سالًة لالأهالي المحا�سرين جاء فيها:

كّل  يقتلون  المغول  ك�ن  المغول  اأحد من  فيه�  ُيقتل  لم  التي  الأم�كن  »في 

الن��س، اأّم� في مدينة زوارة فقد اجتمعت ثالث جرائم: الث�أر لل�ضرف والتمّرد 

وقتل ابن الملك، وعليه ف�إّن الح�ض�ر �ضيبقى ق�ئم�ً ولي�س هن�ك اأّي اأمل ب�لنج�ة، 

واإّن الجميع عر�ضة للذبح ب�ضفرات �ضيوفهم بال رحمة ليكونوا عبرًة لالآخرين، 

اأمل  ل  كم�  التح�ضن  وا�ضتمرار  المق�ومة  خالل  من  ب�لنج�ة  اأمل  فال  وعليه 

بت�ضليم اأنف�ضهم واأبن�ئهم. وفي هذه الح�لة ومن اأجل الخروج من هذا الح�ض�ر 

ب�لقت�ل  الإن�ضغ�ل  واأثن�ء  ال�ضحراء،  ب�تج�ه  طويلة  اأنف�ق  حفر  الأف�ضل  فمن 

ال�ضحراء  ب�تج�ه  ويفّروا  الأنف�ق  من  مجموع�ت  �ضكل  على  الجميع  ليخرح 

ويتفرقوا في اأطراف الع�لم.

ال�ضم�لية  الجهة  من  طويل  نفق  بحفر  الن��س  ق�م  الخواجة  لراأي  »وطبق�ً 

لزوارة والتي ل تبعد كثيراً عن تالل ريك�ضت�ن الح�ضب�ء المج�ورة لهم، وق�موا 

اأّوًل ب�إر�ض�ل الن�ض�ء ثّم الأطف�ل ثّم ال�ضب�ب اإلى الخ�رج ثم تفّرقوا في ال�ضحراء 

.
(1(

كم� اأ�ض�ر عليهم الخواجة ن�ضير الدين«

ثّم اإّن علماء الدين الرّبانيين لم يجل�سوا على الأطالل المهّدمة للقرى والبلدات 

التي دّمرها المغول، ولم يتحّولوا الى م�سّردين، بل كانوا يهّبون وبكّل بطولة لإعادة 

البناء والإعمار م�ستفيدين حتى من قدرات موؤ�ّس�سات المغول.

الوح�سيين  هوؤلء  تعليم  في  وا�سعة  جهود  ببذل  بداأوا  فاإنهم  اآخر  جانب  ومن 

الذين ل عالقة لهم بالتمّدن والآداب والثقافة وال�سنن، ثقافة واآداب �سّكان المدن  

)1)  مجّلة يغما، �سال 9، �سمارة 114/3.



رو���������ض��������ة ال����م����ب����ّل����غ����ي����ن

162

واإر�سادهم اإلى تعاليم ال�سريعة الإ�سالمية ال�سمحاء حّتى ي�سربوا جرعًة من معينها 

ال�سافي  فيخرجون من طبيعتهم الدموية الى عالم الإن�سانية.

ول �سّك اأّن جهودًا جّبارة ُبذلت في هذا الم�سمار حتى اأينعت الثمار وُقطع لجام 

الوح�سية منهم وترّو�سوا واكت�سبوا الثقافة والتمّدن الإ�سالمّي من اإيران.

البي�ساء  الأيادي  بف�سل  كانا  اإنما  الكبيرة  والمعجزة  الجذري  التغيير  هذا  واإّن 

والتدبير ال�سليم للخواجة ن�سير الدين، ثم اإّن الخواجة ن�سير الدين الذي كان يتمتع 

باحترام رفيع لدى المغول بذل جهودًا كبيرة في الليل والنهار �سمن بعدين اأ�سا�سيين:

1 - الهداية المعنوية

2 - ترميم الدم�ر

وعلى �سعيد ُبعد الهداية المعنوية ذكرنا نكات كثيرة اأن الخواجة ن�سير الدين 

ذكائه  الى  اإ�سافًة  الوا�سع  وعلمه  الإ�سالم  جوانب  بكافة  العميقة  معرفته  بف�سل 

وح�سن تدبيره ونظره الحاّد ا�ستطاع اأن يتقّدم خطوًة خطوًة ليفتح فجوات من النور 

في تلك القلوب القا�سية لهوؤلء القوم التع�ساء.

اأّما على �سعيد النه�سة العمرانية وترميم الدمار فاإنه ومع م�سي الوقت تحّول 

هوؤلء القوم اإلى اأن�سار ال�سعب الإيراني واأ�سحوا جزءًا من عائالتهم وركعوا اأمام 

نوافذ النور الم�سع وراحوا يتفرجون على دنيا الإ�سالم الجميلة والعالية.

ترميم  نحو  واتجهت  اأ�سابتها  التي  النف�سية  ال�سدمة  تلك  على  اإيران  وتغّلبت 

واإدخالها  اليدوية  وال�سناعات  الزراعة  وتح�سين  الرّي  قنوات  واإ�سالح  الدمار 

مجال العمل من جديد.

وكان علماء الدين هم رّواد هذه النه�سة وبالخ�سو�ص الخواجة ن�سير الدين 

المهّجرين  اإرجاع  هي  بها  الخواجة  قام  التي  الأولى  الخطوة  وكانت  الطو�سّي، 

في  والعقالء  الخبراء  من  الخواجة  وا�ستفاد  وديارهم،  مدنهم  اإلى  والم�سّردين 

فخر  الحكيم  العالم  جملتهم  ومن  وديارهم  قراهم  اإلى  الم�سّردين  اإرجاع  عملية 
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الدين لقمان الذي اأوكل الخواجة اإليه مهّمة اإرجاع النا�ص من ال�سحراء اإلى اأر�ص 

.
(1(

الآباء والأجداد

وكان �سادة مدينة »زوارة« من جملة الذين عادوا من الت�سّرد، �سواء من مناطق 

وجهًا  رجوعهم  بعد  اأ�سبحوا  وهوؤلء  والأجداد،  الآباء  اأر�ص  اإلى  بعيدة،  اأو  قريبة 

اأثناء  باأمالكهم  وت�سّرفوا  منازلهم  على  ا�ستولوا  الذين  اأولئك  مقابل  في  لوجه 

غيابهم، وبالتالي فقد وقعت بع�ص النزاعات بين �سادة »زوارة« الذين هم اأ�سحاب 

تقرير  ورد في  وقد   والأرا�سي.  المياه  اإليها حول  المهاجرين  بع�ص  وبين  الأر�ص 

ر�سل للخواجة بناًء على رواية محلية:
ُ
اأ

المياه  تق�سيم  عملية  لتنظيم  »زوارة«  اإلى  »مراغة«  من  الخواجة  �سفر  اأثناء 

وهي  »اأرونه«  قنوات  مياه  تق�سيم  اأجل  من  ارد�ستان  ق�سبة  اإلى  و�سل  والأمالك 

مق�سم المياه لبع�ص القرى القريبة والبعيدة التي ت�ستفيد من مائها،  فقام بهند�سة 

وتنظيم ما بقي من ن�سيب »اأرونه« من المياه ثم اأتّم عمل كاّفة التفا�سيل ال�سغيرة 

.
(2(

والتي هي في غاية الدّقة والح�سا�سية، ومن هناك رجع الى اآذربايجان

من  الكثير  تمَّ  العلماء  عليها  ي�سيطر  كان  والتي  )غازان(  حكومة  عهد  وفي 

ال�سيا�سي  الأمن  انت�سار  �سعيد  على  �سّيما  ل  البالد،  في  المهّمة  الإ�سالحات 

القت�سادي كاأمن الطرقات ومواجهة الف�ساد الإداري والف�سق والحفاظ على ثقة 

ال�سوق بين الم�سوؤولين الحكوميين والنا�ص.

وغير  البور  الأرا�سي  ا�ست�سالح  على  النا�ص  الدولة  �سّجعت  العهد  هذا  وفي 

الم�ست�سلحة لإحيائها، وقّدمت لهم ت�سهيالت بهذا الخ�سو�ص: اأخذ قرو�ص، حرية 

بيع الإنتاج، و.... وكان لهذه الخطوة اأثٌر كبيٌر في تح�سين الزراعة، وكتبوا عن هذا 

الأمر:

)1)  مجمع الآداب، ج111/3.
)2)  مجلة يغما، �سال 9، �سمارة 114/3.
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»بعد �ضدور هذا الحكم ق�م الجميع من العواّم والخوا�ّس بزراعة الأرا�ضي 

م�ضت�ضلحة  الأرا�ضي  هذه  من  الكثير  اأ�ضبحت  ق�ضيرة  فترة  وبعد  البور، 

وم�أهولة وَنِعم الن��س ب�لرع�ية الجتم�عية والي�ضر واأ�ضبحت النعم اأكثر من اأن 

.
(1(

ُتح�ضى«

وفي عهد ال�سلطان »محّمد خدا بنده« اأ�سبحت ال�سرائط اأكثر �سهولة، والذي 

كان محّبًا للعلم وكان يجال�ص العلماء وكانوا بدورهم يدعونه اإلى الإ�سالم وتطبيق 

اأحكامه، تّم اإ�سالح الكثير من الدمار من خالل دعم علماء الدين للحكومة وتوّليهم 

لبع�ص المنا�سب كالوزارة واإمامة الجمعة ورئا�سة الأوقاف و....تّم في هذا العهد 

اإن�ساء مدار�ص مهّمة وعّمت الزراعة كاّفة المدن، واأن�ساأ الأنهار واأجرى المياه فيها 

وازدهرت بغداد بالتمور والخ�سار واأ�سبحت واحة غّناء، وعا�ص النا�ص في هدوء 

.
(2(

ورفاهية وكانوا يرغبون ببقاء دولته

وفي عهد وزارة »ر�ضيد الدين ف�ضل اهلل« الذي كان عالمًا ومحّبًا للعلم اإزدهرت 

تبريز واأ�سحت جنة غّناء و�سوقًا لالقت�ساد والثقافة، واأوكل اإعمار منطقة زنجان 

اإلى »كم�ل الدين قو�ض�ني« الذي كان عا�سقًا للعلم ومفّكرًا فّذًا وخبيرًا في الأمور 

.
(3(

الزراعية واإدارة ال�سوؤون الإجتماعية

وكذلك كان النا�ص ينعمون بالراحة والرعاية الجتماعية في المناطق الأخرى 

التي كانت تحت رقابة واإدارة العلماء الأقوياء.

ومّما كتبوا عن طريقة واأ�سلوب ابن القوام اأحد علماء ال�سام الأتقياء )توفي: 

 :)658

بين  الع�ّمة  الم�ض�لحة  بمو�ضوع  مهتّم�ً  وك�ن  زاهداً  رجاًل  بكر  اأبو  »ك�ن 

)1)  تاريخ حبيب ال�سير، ج 177/3.
)2)  مجمع الآداب، ج 432/2.

)3)  همان، ج 4 /249.
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الن��س، وعمل بيديه من اأجل اإن�ض�ء نهر جديد في )ب�ل�س(، فق�م مع جمٍع من 

اأتب�عه بحفر القن�ة والقي�م بك�ّفة الأعم�ل الالزمة لذلك، وك�ن يعتبر اأّن العمل 

اأنه ك�ن  الموؤمنين وال�ض�لكين طريق اهلل، كم�  الم�ل واجٌب على كّل  وتح�ضيل 

.»
(1(

يعتبر اأّن البط�لة اأمٌر قبيح وغير مقبول

الذين  الفدائيين  »�ضربداران« )وهم مجموعة من  ا�ستقرار عهد حكومة  وبعد 

قاموا بحركة ثورية �سد النظام وحكموا فترة ثّم تّم �سجنهم واإعدامهم بعد ذلك ( 

في خرا�سان التي كانت تزاوج بين الدين والدولة �سعت الدولة للقيام باإ�سالحات 

)توفي:  ج�ضمي«  »علي  الخواجة  واأن�ساأ  والعمران،  الزراعة  وتح�سين  اجتماعية 

تجبى  ال�سرائب  وكانت  المجتمع،  اأمن  على  للحفاظ  ع�سكرية  موؤ�ّس�سة    )749

الم�سروعة  الإ�ستفادة غير  واأقفل طرق  الهرج والمرج،  بطريقة منّظمة بعيدًا عن 

وموارد الف�ساد وال�سرقة، واأوجد نوعًا من الثقة والإطمئنان بين الم�سوؤولين والنا�ص، 

وتطورت �سناعات الب�سائع المحلية وتّم دعم ترويجها. وفي هذا الخ�سو�ص كتب 

الموؤرخون: 

الذاتي  والإكتف�ء  الجتم�عية  الرع�ية  من  بح�ل  تعي�س  الرعية  »وك�نت 

.»
(2(

لمتطّلب�ت الحي�ة وك�نت الخزائن ع�مرة ب�لأموال...

اأولى الرعاية الجتماعية قيمًة خا�سة، وكان  وفي عهد حكومة »علي الموؤيد« 

ورفاهية  اأمنًا  والجتماعية  القت�سادية  �سيا�ساته  واأثمرت  العلماء  باآراء  ي�ستنير 

للعموم.

وفي عهد ال�سلطان »ح�ضين ب�يقراء« و�سع العلماء الموؤّثرون والعاملون بفعالية 

ت�سميمًا لإعمار خرا�سان.

ومن عرفاء القرن التا�سع كان الخواجة »اأحرار«، الذي كان يعي�ص حياًة ب�سيطة 

)1)  دائرة المعارف بزرك ا�سالمي، ج242/5، با تلخي�ص.
)2)  قيام �سيعي �سربداران، )ثورة الفدائيين ال�سيعة(، يعقوب اآزند/167، ن�سر ك�ستره. )م�سدر فار�سي(.
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وعادية وكان ل يحّب الإ�سراف والتكّلف في التجمل، وكان ل يجيز لنف�سه اأن يغدق 

ال�سجاعة والإقدام، عمل مع  اأهل  اأقربائه والمقّربين منه، وكان من  العطاء على 

الأرا�سي  ا�ست�سالح  في  جهودًا  وبذل  معا�سه  لك�سب  الزراعة  ميدان  في  محبيه 

وزراعتها اإلى اأن ا�ست�سلح ما يقارب األف وثالثمائة مزرعة ووّفر فر�ص عمل لآلف 

الأ�سخا�ص.

وكان »اأبو �ضعيد كورك�ن« يقوم بجباية ال�سرائب من �سمرقند وبخارى بطلٍب 

، وفي عهد ال�سفوّيين كان 
(1(

من الخواجة، وفيما بعد من كاّفة بالد ما وراء النهر

الرفاه والأمن والهدوء في اإيران تفوق كاّفة الأطراف الأخرى، مع اأّن بع�ص اأعمال 

الملوك لم تكن تحظى بتاأييد وموافقة علماء الدين، اإّل اأّن �سرورة المحافظة على 

كيانية الدين والت�سّيع ون�سر العدالة الجتماعية جعال الحوزات ت�ساهم بم�ساعدة 

الحّكام ومنع الظلم والتعّدي قدر ا�ستطاعتها، و�ساهمت في توعية رجال ال�سلطة 

واإي�سالهم اإلى ربوع الإيمان والتدّين، وفي عهد ال�سفوّييين كان الحّكام اأقرب من 

الدين والعلماء، وكانوا اأكثر محبًة لخدمة النا�ص واأكثر نجاحًا في توفير الرعاية 

الجتماعية لهم.

بهاء  بال�سيخ  خا�ص  واأن�ص  محبة  تربطه  الذي  ال�ضفوّي«  »عّب��س  ال�سيخ  وكان 

النا�ص  و�سط  ويدخل  يتنّكر  فكان  المحتاجين،  م�ساعدة  في  مثاًل  العاملّي  الدين 

ي�ساعدوا  اأن  الثروات  اأ�سحاب  ُي�سّجع  وكان  واأوجاعهم،  م�ساكلهم  اإلى  وي�ستمع 

الفقراء لتح�سين اأحوالهم المالّية، ومن خالل تخطيطه وتدبيره اأحيا اإيران و�سنع 

التمّدن في كاّفة اأرجائها.

وعن �سيرته كتب �ساردن:

وك�نت  والأمن،  والعمران  ب�لثروة  تنعم  اإيران  ك�نت  حي�ته  اأّي�م  اآخر  »في 

)1)  دائرة المعارف بزرك ا�سالمي، ج 656/6.
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التج�رة ن��ضطة على ك�ّفة الحدود مع المم�لك الأخرى. وك�ن الن��س ينعمون 

ك�ّفة  في  المختلفة  الحي�ة  وو�ض�ئل  ولب��س  و�ضراب  طع�ٍم  من  العي�س  ب�أف�ضل 

اأرج�ء اإيران.  ففي الوقت الذي ك�ن اأكثر من ن�ضف �ضّك�ن بلدن� )فرن�ض�( يع�نون 

من البط�لة ك�نت اأفقر ن�ض�ء اإيران ت�ضع الزينة والحلّي في اأيديهّن واأرجلهّن، 

وُت�ض�هد القطع الذهبية الكبيرة حول اأعن�قهّن. وب�عتق�دي اأنن� نج�في الحقيقة 

عن  وبعيدة  ا�ضتبدادية  حكومة  ك�نت  اإيران  حكومة  اإّن  قلن�  اإذا  والإن�ض�ف 

.
(1(

التمّدن

ل  كان  العهد  ذلك  في  وال�ستقرار  الأمن  فاإّن  والمتجّولين  ال�سّواح  وب�سهادة 

في  الطرقات  قطع  من  والمنع  الأمن  على  الحفاظ  م�سوؤولّية  وكانت  لهما،  نظير 

وا�ستنطاقهم  النا�ص  توقيف  في  الحّق  ولهم  العّمال،  عهدة  على  والبلدات  المدن 

ة  والتحقيق معهم، وكان الع�سكر يقومون بحماية اأموال النا�ص في مع�سكرات خا�سّ

الق�ساء  اإ�سراف  وتحت  الدين،  لعلماء  الروحّية  والتربية  الع�سكرّي  التدريب  وفق 

والمحاكم الع�سكرّية.

جاء في تقرير كتبه اأحد الرّحالة في معر�ص المقارنة بين الجنود الإيرانّيين 

والأوروبّيين في المع�سكرات: 

»على خالف ال�ضعوب الأوروبّية ك�ن جنود الملك يتمّتعون ب�لمب�دئ النبيلة 

اأم�م الن��س ف�إنهم ل  اإذا مّرت فرقة من الجي�س من  والأخالق الرفيعة بحيث 

يفّرون منه� بل يقبلون بكل ب�ض��ضة ويجلبون لهم الطع�م والهداي� المختلفة، 

وي�ض�ألون اهلل الن�ضر لهم بكّل ر�ضًى و�ضرور، وم� ذلك اإّل لأنهم ك�نوا يعلمون اأّن 

.
(2(ً

جنود الملك ل يعتدون ول يظلمون اأحدا

)1)  زندكى �ساه عبا�ص اول، ن�سر اهلل فل�سفى، ج3 /260.
)2)  همان /242.
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واإ�سافًة اإلى الأمن الإجتماعي الذي كان ركنًا من اأركان تقوية التجارة وال�سياحة 

والغابات  الكبيرة  ال�سدود  قيمت 
ُ
فاأ الهتمامات،  �سدارة  في  الزراعة  كانت  فقد 

الوا�سعة بف�سل جهود العلماء اأمثال ال�سيخ البهائّي، ونقراأ على �سعيد اإعادة اإحياء 

منابع الأنهار من اأجل اإعمار وتاأهيل مدينة اأ�سفهان:

»ك�ن تق�ضيم المي�ه والإ�ضتف�دة منه� من اأهّم الأعم�ل التي تّمت وفق الأ�ضول 

العلمية والقواعد الطبيعية لحركة المي�ه، وك�ن تق�ضيم مي�ه الأنه�ر الم�ضتحدثة 

عماًل نموذجّي�ً وراقي�ً والذي ابتداأ من اأي�م الملك »طهم��ضب« وا�ضُتكمل في اأي�م 

.
(1(

الملك عّب��س ال�ضفوّي وفق النظري�ت العلمية لل�ضيخ البه�ئّي«

العدالة  قوانين  وتنفيذ  المحاكم  نظام  على  مبا�سرًة  ي�سرفون  العلماء  وكان 

يتجاوزون  الذين  العاملين  ويعاقبون  بقّوة،  الإ�سالم  اأحكام  وتطبيق  الجتماعية 

القوانين والق�ساة المرت�سين بق�سوة.

سفراء الفكر وفكر السفراء

با�سمها  الر�سميين  والمتحّدثين  �سفراءها  تنتخب  الإ�سالمية  الدول  كانت 

في  وقدراتها  اأمنها  للحفاظ على  وذلك  والحكمة  والف�سل  العلم  اأهل  العلماء  من 

مواجهة الأجانب، وكان هوؤلء العلماء يحظون بمقامات عالية بحيث يقومون بحّل 

ويقفون  بينهم  اللحمة  اأوا�سر  وي�سّدون  الم�سلمين  الحّكام  بين  الواقعة  الخالفات 

موقف الثابت المقتدر في مقابل الأجانب. وكانت العالقة قوّية ومتينة مع الحّكام 

الم�سلمين بف�سل بركة وجود العلماء الأذكياء والمعروفين وخ�سو�سًا بين دولة اآل 

بالروم  العالقة  فاإّن  وكذلك   .
(2(

الحنفية ال�سنّية  ال�سامانيين  ودولة  ال�سيعية  بويه 

قامت على مبداأ الإحترام وعدم التعّر�ص لكرامات الآخر.

)1)  �سيا�ست و اقت�ساد ع�سر �سفوي، )ال�سيا�سة والقت�ساد في الع�سر ال�سفوي(، با�ستاني باريزي / 63، �سفي 
علي �ساه. )م�سدر فار�سي(.

)2)  اآل بويه، )البويهّيون(، على ا�سغر فقيهى /202، �سبا، به نقل از تجارب المم، ابن م�سكويه، ج 6 /312.
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وكان »اأبو اأحمد المو�ضوّي« )  400 ه� ( نائبًا عن ال�سادات في زمن اآل بويه، 

معتمدًا  وكان  وال�سيا�سّي،  الدينّي  الم�ستوى  على  ال�سيعة  قيادات  اأرفع  من  وكان 

لتنظيم العالقة والتوا�سل بين اآل بويه والحمدانيين، واأنجز مهّمات جليلة على هذا 

ال�سعيد.

اأيام قّوة الخالفة في بغداد، وكان  اأحمد« يملك نفوذًا وتاأثيرًا قوّيًا  وكان »اأبو 

.
(1(

الخلفاء ي�ستفيدون منه لإطفاء �سعير الفتنة بين ال�سيعة وال�سّنة

ال�سفارات  الب�قالني« في  بكر  »اأبو  القا�سي  الدولة من مكانة  وا�ستفاد ع�سد 

الخارجية فقد كان عالمًا واأديبًا ومتحّدثًا وذكّيًا، وا�ستطاع حماية م�سالح الدولة 

الإ�سالمية في مقابل الأجانب.

كتب ابن عبري عن اأحداث �سنة 371 ه�:

اإلى  �ضفيراً  الب�قاّلني  بكر  اأب�  الق��ضي  الدولة  اأر�ضل ع�ضد  ال�ضنة  »في هذه 

الأر�س  وُتقّبل  تنحني  اأن  يجب  اأنه  الق��ضي  على  اأ�ض�روا  وهن�ك  الروم،  بالد 

بح�ضور القي�ضر، لكّن الق��ضي رف�س ذلك، ف�أمر القي�ضر بتق�ضير ب�ب الدخول 

حتى ينحني الق��ضي ا�ضطراراً عند دخوله وب�لت�لي ف�إنه ُيعّظم القي�ضر قهراً، 

لكّن الق��ضي فهم الأمر ف�أدار ظهره للب�ب وانحنى بعك�س ب�ب الدخول ودخل 

اإليه  اأدار وجهه للقي�ضر وم�ضى  الى الق�عة متراجع�ً، ولم� اأ�ضبح داخل الق�عة 

.
(2(

مب��ضرًة

ال�سلطان  ممثاًل  الم�سلمين  اأمراء  مع  لقاءات  الح�ضيني«  الدين  »عز  واأجرى 

والذين  ويحترمهم،  ال�سفراء  من  العلم  اأهل  يجّل  كان  الذي  ال�سلجوقّي  »�ضنجر« 

اأقاموا له عالقات جيدة وحميمة مع الجيران. وفي عهد المغول ا�ستفادت الدولة 

تعتمد  وكانت  الدماء  �سفك  من  للحّد  ال�سديد  النظر  واأهل  الواعين  العلماء  من 

)1)  الدرجات الرفيعة، �سيد علي خان �سيرازي /458؛ دائرة المعارف بزرك ا�سالمي، ج/1537.
)2)  تاريخ مخت�سر الدول، ابن عبرى، ترجمة دكتر تاج بور و دكتر ريا�سى /64، موؤ�س�سة اطالعات.
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والأمور  ال�سيا�سّية  الق�سايا  في  الر�سائل  واإي�سال  الو�ساطات  اإقامة  في  عليهم 

المتعّلقة بالحرب.

الدين جعفر«  »ت�ج  ال�سّيد  التقارير عن جهود  اأحد  في  المثال جاء  باب  ومن 

)700( وهو من العلماء الأتقياء والمحبوبين في �سيراز:

»اإن اهلل تع�لى دفع بالء الأعداء عن هذه المدينة بف�ضل يمن وبركة ودع�ء 

هذا ال�ضّيد الجليل، واإّن بق�ء روؤو�س الحّك�م مرفوعة اإنم� ك�ن بف�ضل تمّيزه وح�ضن 

مع�ملته، فقد ك�ن من ع�دته وخ�ض�له اأنه اإذا راأى قت�ًل في اأّي مك�ن اأن يب�در اإلى 

.
(1(

الإ�ضالح بين الطرفين وك�ن ُيق�بل الإ�ض�ءة والإه�نة ب�لراأفة والِحلم«

نفوذًا اجتماعّيًا وعرفانّيًا في  يملك  »اأحرار«  الخواجة  التا�سع كان  القرن  وفي 

ة عند رجال ال�سلطة الذين كانوا ل يرون  بالد ما وراء النهر، وامتلك مكانة خا�سّ

منا�سًا من المتثال لقراراته واأوامره، واأعطته هذه المكانة الدينية فر�سة القيام 

بدور الو�سيط للحّد من الخالفات بين الطوائف والدول.

 وفي �سنة 890 وفي اأيام حكومة »اأبو �ضعيد كورك�ن« وعندما اأراد جي�ص المغول 

طويلة  حوارات  معهم  واأجرى  الميدان  في  ووقف  الخواجة  قام  �سمرقند  دخول 

الجي�ص  منع  اإلى  و�ساطته  واأف�ست  والدمار،  القتل  المدينة من  نجاة  في  �ساهمت 

 .
(2(

المغولّي من دخول المدينة

وفي العهد ال�سفوي كان العلماء الحكماء الممّثلون الر�سمّيون للدول ال�سالمّية 

�سببًا في �سموخ هذه الدول وعّزتها، وو�سعوا حّدًا ونهاية موّفقة للكثير من النزاعات 

القائمة.

)1)  تذكرة هزار مزار، )ذكريات األف مزار(، ترجمة �سدالزار، عي�سى بن جنيد �سيرازي، ت�سحيح دكتر نوراني 
و�سال/230، كتابخانه احمدي.

)2)  دائرة المعارف بزرك ا�سالمي، ج656/6.
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الأتقياء،  العلماء  من  وهما  الدين،  محّب  وال�سيخ  الأ�سفهانّي  �سعيد  اأبو  وقام 

قادة  مع  وحوارات  واأجروا محادثات  الأخرى،  البالد  في  اإ�سماعيل  الملك  بتمثيل 

. وفي هذا ال�سياق وفي �سنة 1020 في عهد الملك عّبا�ص، قام 
(1(

هذه الحكومات

القا�سي ال�سيفي بزيارة ا�سطنبول لو�سع حّد لبع�ص الخالفات القائمة بين اإيران 

والعثمانيين، وفي هذا ال�سفر كان ب�سحبة القا�سي ال�سيفي القا�سي معّز الأ�سفهانّي 

ومولنا ال�سلطان ح�سين والقا�سي الموؤمن والحكيم عبدي من العلماء المرموقين، 

بالإ�سافة لأكثر من مئة �سخ�ص من اأهل الخبرة والمعرفة، وكان الهدف:

اإّن زعماء الحوزات الدينية يوؤّكدون اأننا ماأمورون بحفظ الثغور و�سيانة اأو�ساع 

الم�سلمين ا�ستنادًا اإلى هدي ال�سريعة الغّراء ومنهج الأّمة الو�سط الذي هدانا اهلل 

العمل  الطرفان على �سرورة  اتفق عليها  التي  المواّد  اإحدى  ورد في  ولذلك  اإليه، 

الكفر  لواء  الإ�سالم وك�سر  وتقوية  البين،  واإ�سالح ذات  والتنازع  التخا�سم  لإنهاء 

.
(2(

والظالم ورفاهّية اأو�ساع الم�سلمين وفق مقت�سيات ال�سرع

وهذه الهيئة حملت للخليفة العثمانّي الهدايا النفي�سة والتقت به، وقامت بجولت 

الخالفية  الم�سائل  �سّتى  الطرفان  فيها  تناول  والحوارات  المباحثات  من  طويلة 

دارت حوارات حول  بينهما،كما  القائم  التفاهم  �سوء  وتبديد  وال�سّنة  ال�سيعة  بين 

الم�سائل ال�سيا�سّية والجغرافية بين البلدين اتفق الطرفان على قرار الم�سالحة 

التاّمة وو�سع هذا القرار مو�سع التنفيذ، وعاد الوفد اإلى دياره مكّلاًل بالنجاح.

وبين  وبينهم  العثمانية  الدولة  �سالطين  بين  الو�سطاء  بدور  العلماء  وقام 

القاجارّيين من خالل اللياقات ال�سيا�سية والع�سكرّية التي يتمّتعون بها، وا�ستطاعت 

عائلة كا�سف الِغطاء من خالل المكانة المرموقة التي تتمّتع بها عند ال�سالطين 

)1)  لغت نامه دهخدا، ج689/1؛ج15200/10.
)2)  تاريخ عالم اآراى عبا�سى، ا�سكندر بيك من�سى، ت�سحيح دكتر محمد ا�سماعيل ر�سواني، ج1403/2، دنياي 

كتاب. )م�سدر فار�سي(.
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العثمانيين والإيرانيين من حقن دماء الم�سلمين، واإنهاء الح�سار عن بع�ص المدن، 

.
(1(

واإقرار ال�سلح وال�سلم والأخوة بين  الم�سلمين

الحوزة والتمّدن الحديث

قيل: اإّن التاريخ بّين الدور الفاعل للحوزات وعلماء الدين في �سناعة التمّدن في 

ميادين مختلفة من العلم والثقافة والقت�ساد، وفي �ساحات �سراع متنّوعة قّدموا 

فيها للمجتمع اأف�سل الخطط واأرقاها واأكثر بيانات العمل قّوًة واإحكامًا.

ويمكن القول اإّن قافلة المدنية المفعمة بال�سالم والمحبة والأخّوة والمعنوّيات 

لهذه  وقيادتهم  والحوزات  الدين  علماء  جهود  لول  النور  لت�سهد  تكن  لم  العالية 

الم�سيرة، وقدرتهم على موا�سلة تحّركهم في وجه الحركات والتّيارات المناه�سة 

للمدنية بدون عوائق مهّمة ُتذكر.

في العقدين الأخيرين كان بع�ص اأتباع البالط القاجارّي وبع�ص اأتباع البالط 

البهلوّي يعزفون  على هذه النغمة: اإّن الأنظمة والقوانين الدينية وتدّخل المتحدثين 

با�سم المذهب في ال�سوؤون الجتماعية هي التي منعت �سيئًا ف�سيئًا من حركة التمّدن 

ال�سناعّي اإلى بالدنا، وبالتالي فاإّن علماء الدين هم الذين منعونا من ال�ستفادة من 

تجارب الغرب من خالل فتاوى تحريم ال�ستفادة من اإنجازات الغرب واختراعاته.

وبكلمٍة اأخرى فاإّن اإعرا�ص النا�ص عن ثقافة الأجنبّي كان �سببًا في حرمان هذه 

.
(2(

ال�سعوب من اللتحاق بركب العلم والمعرفة

مفيد  ب�ضرّي  اأو  �ضن�عّي  اإنج�ز  اأّي  الدين  علم�ء  خ�لف  اأين  نقول:  الإج�بة  وفي 

وف�ضالء  الدين  علم�ء  تحريم�ت  تندرج  الدين  اأ�ضول  من  اأ�ضل  اأّي  وتحت  لالآخرين؟ 

الحوزات الدينية؟ وكيف ك�نت الحوزة على م�ضتوى العلوم والمع�رف ال�ضن�عية الحديثة؟

)1)  معارف الرجال، محمد حرز الدين، ج151/1، انت�سارات كتابخانه اآيت اهلل مرع�سي.
)2)  دورة مخت�سر تاريخ فرهنك ايران، )مخت�سر تاريخ الثقافة في اإيران(، عي�سى �سديق /137، اآثين نكار�ص، 

�سال �سوم دبير�ستان، 103، �سال 1354. )م�سدر فار�سي(.
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حاجة  مورد  هي  التي  العلوم  كانت  القاجارّي  العهد  اأوائل  وحّتى  الما�سي  في 

النا�ص تدّر�ص في الحوزة على اأنها واجب كفائّي، وتخّرج من الحوزات اأهّم علماء 

الريا�سّيات والفقهاء والحكماء، وكان العلماء يوؤّكدون في كتبهم وفي اأحاديثهم مع 

النا�ص على �سرورة العمل وبذل الجهود من اأجل الو�سول اإلى الإكتفاء الذاتّي على 

الم�ستوى ال�سيا�سّي والقت�سادّي، وكانوا يلقون اللوم على اأهل البطالة واأهل الجمود 

الفكرّي.

العهد  وعرفاء  حكماء  من  وهو  النراقي،  اأحمد  المال  فاإّن  المثال  باب  ومن 

القاجارّي، لم يكن الوحيد الذي كان يعمل بكّل وعي وعقالنية في �سبيل اهلل وتكامل 

الإن�سان، ولم يكن ليمنع اأحدًا من ال�ستفادة ال�سحيحة من اإنجازات الآخرين، بل 

قام بحركٍة وبذل جهودًا كبيرة كانت محّل تقدير وثناء من اأجل ا�ستقالل البالد 

العمل  الأعداء في ميادين  رائعة مع  له مواجهات  الآخرين. وكان  وال�ستغناء عن 

الجماعّي والحياة الجماعّية وتذليل ال�سعاب وحّل الم�ساكل الجتماعّية.

»الإن�ض�ن وبح�ضب تكوينه مدنّي بطبعه، وعليه اأن يعمل وي�ضعى لتح�ضيل قوت 

اأنه عليه اأن يعي�س في مجتمع ليتمّكن من مواجهة  يومه وو�ض�ئل حي�ته، كم� 

الأعداء ويوّفر لنف�ضه الغذاء والدواء والم�ضكن، ومن الطبيعّي اأن يتعّر�س اأّي 

اإن�ض�ن، خالل عمله، لم�ض�كل اجتم�عية، واأن يّتكل على الآخرين لحّله�، وهذا م� 

.
(1(

يدفع المجتمع نحو التقّدم والرقّي

فاإّن  وتكامله،  المجتمع  لرقّي  معار�سًا  نعتبره  اأن  يمكن  ل  ال�سخ�ص  ومثل هذا 

اأمثال الماّل اأحمد النراقي لم يقبلوا اأن تكون الح�سارة هي تعطيل القدرات المحّلية 

والهتمام بالقدرات الأجنبّية، ول يقّدم اأّي اإمكانات لدفع العمل الفردّي والجماعّي 

داخل البالد، وي�سرف نظره عن البتكارات والختراعات المحّلية، بل ويطلب من 

)1)  �سيف المة، مال احمد نراقي /42، جاب �سنكي 1330.
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الآخرين اأن ي�سّببوا لهم الم�ساكل والتعقيدات.

ال�سيرازّي  الميرزا  تالمذة  من  وهو  الطباطبائّي،  محّمد  ال�سّيد  اآخر:  ومثال 

الب�سرية  البتكارات  من  وال�ستفادة  الع�سر  لمواكبة  ويدفعهم  النا�ص  ُيحّفز  كان 

تعّلم  على  الطالب  ُي�سّجع  وكان  الوجود،  دنيا  دخلت  التي  الحديثة  والكت�سافات 

اللغات الأجنبّية والّطالع على الحقوق الدولّية، وقد اأ�ّس�ص مدر�سًة لتدري�ص اأ�ساليب 

.
(1(

التعليم الحديثة عام 1317 ه�.ق

وفي الفترة التي �سبقت وعا�سرت زمان الم�سروطة فاإّن هناك المئات من الر�سائل 

الإ�سالمّي،  التمّدن  اإلى  الرجوع  �سرورة  حول  الحوزات  اأهل  كتبها  التي  العلمية 

وبقيت حوزتا اإيران والنجف متم�ّسكتين بمواكبة العلوم الدينية لحتياجات الإن�سان 

 ودرا�سة العلل والأ�سباب التي اأّدت اإلى التخّلف ال�سيا�سّي والقت�سادّي 
(2(

الحديثة

عن العالم الغربّي، وكان اأعالم الحوزة من خالل توجيهاتهم واإ�ساراتهم يدفعون 

المجتمع للحاق بركب التقّدم ال�سناعّي للب�سرّية.

والذي  العلمية  الحوزة  طرحته  الذي  الفنون  دار  م�سروع  كان  كّله  ذلك  وقبل 

قّدمه العالم بالفنون وتلميذ �ساحب الجواهر ال�سيخ علي ال�ستراآبادي اإلى الدولة 

، وقّل�ست 
(3(

لكي تتبّنى هذا الم�سروع وتقوم باإن�سائه، لكّن الدولة رف�ست الم�سروع

التاأثير  لذلك  وكان  الحوزة،  من  الواردة  الم�ساريع  من  النوع  هذا  مع  التجاوب 

اأو�سل  والذي  التطبيقّية،  العلوم  عن  ال�سرعّية  العلوم  لف�سل  المبا�سر  ال�سبب  بل 

الأمور في النهاية اإلى اأنه بدل اأن يكون هذان العلمان �سببًا لنه�سة المجتمع وقّوته 

الالزمة  الأمور  توفر  وعدم  وتراجعه  المجتمع  لركود  �سببًا  كان  اإنف�سالهما  فاإّن 

وال�سرورّية فيه.

)1)  تاريخ بيداري ايرانيان، ج448/1.
)2)  الذريعة، اآقا بزرك تهراني، ج433/4؛ج292/8.

)3)  تاريخ بيداري ايرانيان، ج148/1.
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واأقبل العلماء �سيئًا ف�سيئًا ليكونوا طالئع ال�سناعات الحديثة، وفي هذا ال�سياق 

نذكر م�ساريع الحاّج »ماّل �ض�دق« اأحد مجتهدي قّم المقّد�سة لتو�سيع �سبكة �سكة 

وترخي�ص  ال�سحارى  وت�سجير  الميتة  الأرا�سي  واإحياء  وقّم  طهران  بين  الحديد 

كّله من  ُيعّد ذلك  والذي  العمل  للعاطلين عن  واإيجاد فر�ص عمل  الب�سائع  اأ�سعار 

اأعماله واآثاره.

 واأعلن علماء تبريز وم�سهد عن ا�ستعدادهم للم�ساعدة في تو�سعة �سبكة �سكك 

، وتّم اإن�ساء اأّول م�سنع على يد �سخ�صٍ من اأهل الدين والإلتزام، �سديق 
(1(

الحديد

العلماء واأني�سهم و�ساحب الهّمة العالية المدعو الحاّج »محّمد ح�ضين الأ�ضفه�ني«، 

ومما يجدر ذكره اأّن ال�سّيد »جم�ل الدين« كان نزياًل في �سيافته في تلك الأثناء.

وكان له الف�سل بطباعة الطبعة الأولى من كتاب بحار الأنوار للعاّلمة المجل�سّي، 

يديه  على  وتّم  في طهران،  اأّول م�سنع  لإن�ساء  بجّد  الذين عملوا  اأوائل  من  وكان 

لمدينة  الكهرباء  وتاأمين  ال�سينية  وال�سناعات  والحرير  الزجاج  �سناعة  اإنجاز 

.
(2(

طهران

أّما سّر التحريم

اأّما اأ�سباب تحريم بع�ص الب�سائع الأوروبية التي اأطلقها علماء وف�سالء الحوزة 

القديمة  بالأمور  التعّلق  اأو  الأعمى  الرف�ص  اإلى  فاإنه ل يرجع  القاجارّي  العهد  في 

في  ويكمن  الأعلى  واأفقه  بعده  له  واإنما  الجديدة،  الأ�سياء  مع  العلنية  والمواجهة 

النطرة ال�سوداء و�سوء الظّن تجاه التمّدن الغربي، ففي الواقع اإّن الإنت�سار الوا�سع 

لبيع و�سراء هذه الب�سائع الأجنبية يمّثل مواجهة لهذا الإ�ستعمار واآثاره المدّمرة، 

ومواجهة ثقافة هذا ال�ستعمار من خالل دخول هذه الب�سائع اإلى مجتمعاتنا.

خوارزمي،   ،159/ اآدميت  فريدون  القانون(،  وحكومة  الفكري  )الترقي  قانون،  حكومت  و  ترقي  اندي�سه    (1(
تهران. )م�سدر فار�سي(.

)2)  لغت نامه دهخدا، ج3412/3.
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اإّن عالقة الغرب بالإ�سالم واإيران كانت دائمًا من خالل �سعي هذه الدول  ثّم 

وال�سيطرة  ال�سعوب  ا�ستغالل  خلف  واللهث  لهم،  ة  خا�سّ امتيازات  لتح�سيل 

القت�سادية وتدمير القيم واإجراء عقود الك�سب والترويج غير الم�سروط.

من  ال�ستفادة  فاإّن  اأوروبا  اإلى  الإيرانيين  للعلماء  المتكّررة  الزيارات  ورغم 

ميدان ال�سناعة كانت قليلة ولم تحقق اأّي اإنجاز ُيذكر، وما ذلك اإّل للو�سول في 

النهاية اإلى الإنجذاب اإلى الفكر الغربّي ال�ساطع، ولي�سبح الغرب مركز الّطالع 

والمعرفة وحامل لوائها في المجتمع، وبالتالي فيكون اأقوى على نقل اأفكاره العلمانية 

.
(1(

والثقافات المبتذلة والإلحادية اإلى اإيران

وكان العالم الجليل والوا�سع الّطالع ال�سّيد »جم�ل الدين« من الذين راأوا الغرب 

وتعّرفوا على اأعماله عن قرب والذي يعتبر - مع الحترام ال�سديد لبع�ص البتكارات 

- اأّن ثقافة الغربيين هي التوّح�ص، واأّن الإن�سان الغربي اإن�سان ل يعرف القيود ول 

يحمل اأّي ثقافة، واأّن قدرته ونفوذه في الق�ساء على ال�سعوب الأخرى وات�ساع رقعة 

والبنايات  الكبرى  المدن  لبناء  وذلك  ثرواتهم  ونهب  الآخرين  والبوؤ�ص عند  الفقر 

العالية والق�سور المزخرفة التي ل نظير لها وتوفير رفاهية عالية ل�سعوبهم.

اإّن الإن�سان الغربّي جلب الويالت الكبرى وارتكب جنايات مفجعة بحّق الآخرين 

تحت لواء الحرّية والح�سارة وال�سداقة:

»اإذا اأخذن� ك�ّفة اإبتك�رات الب�ضرية العلمية وك�ّفة مح��ضن التمّدن الموجودة 

اليوم عند اأهل التمّدن و�ض�عفن�ه� اأ�ضع�ف�ً وو�ضعن�ه� في كّفة ميزان وو�ضعن� 

في الكفة الأخرى كّل الخراب والدم�ر والحروب التي �ضبَّبه� التمّدن �ضنرى اأّن 

الكّفة الث�نية ترجح على كّفة التمّدن، وفي هذه الح�لة ف�إّن التمّدن لم يجلب اإّل 

الجهل والفقر والتخّلف والنه�ية المتوّح�ضة لالإن�ض�ن، وعليه ف�إّن هذا التمّدن 

)1)  دين ودولة در ايران، حامد الكار، ترجمة اأبي القا�سم �سرى/263، تو�ص.
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.
(1(

جعل الإن�ض�ن اأ�ضواأ ح�ًل من الحيوان«

الب�سائع  دخول  ياأتي  الغربية  الح�سارة  ثقافة  واآفات  اأخطار  اإلى  واإ�سافًة 

اإلى بالدنا بدون ت�سدير الب�سائع الإيرانية، مّما �سّبب  الأجنبّية من طرٍف واحد 

الأوروبية  بالب�سائع  الأ�سواق  امتالء  اإّن  ثّم  الداخلية،  ال�سناعات  �سوق  في  ركودًا 

�ساهم في اإفال�ص م�سانع الأقم�سة والن�سيج وبالتالي ذهاب ال�سباب غير العاملين 

للعمل في ال�سركات الأجنبية وانتقال العملة الإيرانية اإلى جيوب اأ�سحابها، وعندما 

راأى العلماء نافذو الب�سر هذه الآثار القت�سادية ال�سّيئة عقدوا جل�سًة للتباحث في 

الأمر، ولّما لم تف�ِص الو�سائل الإيجابية اإلى نتيجة عمد هوؤلء العلماء اإلى الإ�ستفادة 

من �سالح الو�سائل ال�سلبية.

حول  النورّي  اهلل  ف�سل  ال�سيخ  ا�ستفتاء  جواب  في  ال�سيرازّي  الميرزا  كتب 

الب�سائع الم�ستوردة وذلك قبل ثالث �سنوات من ق�سّية التنباك:

هذا المورد المذكور هو من باب ال�سيا�سات والم�سالح العاّمة، والتكليف في هذا 

الباب بعهدة اأهل النفوذ والقدرة من الم�سلمين الذين ينبغي عليهم �سّد احتياجات 

النا�ص بكّل عزٍم وقّوة وتهيئة كّل ما يحتاجونه، لكّن ما نرجوه اليوم هو ترك هذه 

الأمور التي ل تنا�سب اأهل هذا الزمان والتي اأ�سبحت عادًة عبر الأزمنة المتعاقبة، 

واأن يمنع الحاكم نف�سه ورعيته من تملك ماّدة ال�سّكر وغيرها من المواّد.)كانت 

ماّدة ال�سّكر ُت�ستورد من الخارج(

اأجنبية  �سركة  اأّن  الفتوى  ومن�ساأ  التحريم،  فتاوى  اأهّم  التنباك  تحريم  وكان 

�سوق  لي�سمل  الح�سر  هذا  ات�سع  ثّم  بها،  اإيران  في  التنباك  و�سراء  بيع  ح�سرت 

مجموعة  تحقيق  على  تعمل  كانت  والتي  الأجنبية،  ال�سركة  بهذه  ال�سرقّية  الهند 

ال�سيرازّي  الميرزا  فالتفت  التجارة،  لواء  وال�سيا�سّية تحت  الثقافّية  الأهداف  من 

الجديد(،  الع�سر  في  الم�سلمين  المجددين  )طالئع  جديد،  ع�سر  در  كرائي  تجدد  م�سلمان  بي�سكامان    (1(
ا�سكورى /102، علمي وفرهنكي. )م�سدر فار�سي(.
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فتواه  واأ�سدر  الإيرانّي  القت�ساد  الأجنبّية على  ال�سركة  �سيطرة هذه  اإلى خطورة 

بتحريم بيع و�سراء وا�ستعمال التنباك.

اأثارت هذه الفتوى النا�ص ثم قام العلماء بتبيين الأبعاد ال�سيا�سّية لهذه الفتوى 

الح�سور  على  واعترا�سهم  الظلم  وجه  في  للوقوف  النا�ص  روحّية  وا�ستنها�ص 

الأوروبّي وتدّخلهم في �سوؤون الم�سلمين، وهذا  الأمر كان دلياًل وا�سحًا على قدرة 

المرجعّية على حماية الم�سالح الوطنية والدينية.

ونقراأ عواقب هذه الفتوى من عيون الأجانب البعيدين، فقد كتب �سفير رو�سّيا:

نقل  فيه  ُيحّرم  بي�ن�ً  ال�ضيرازّي  الميرزا  اأي  الُمط�ع  الرجل  هذا  كتب  »اإذا 

م�  واأّن  ف�دح،  ا�ضتعم�له� خط�أ  اأن  ويوؤّكد  اإيران  اإلى  اأوروب�  والعت�د من  الأمتعة 

يحت�جه الم�ضلمون هو توفير هذه الب�ض�ئع من داخل البالد، ف�إنه ي�ضّد اأبواب 

 .
(1(

التج�رة الكبرى من ك�ّفة الدول الأوروبية اإلى بالد الم�ضلمين«

د  برمت مع �سركة الريجي اأكَّ
ُ
ثّم اإّن نه�سة النا�ص وتحّركهم �سّد المعاهدة التي اأ

على خطورة التخا�سم بين علماء الدين والخارج.

اإلى ال�ستقالل  اأ�ّس�ص للو�سول  ال�سيرازّي �سّد �سركة الريجي  اإّن حكم الميرزا 

بالم�سالح الطبقية  المرتبطة  العالقات  الأجانب، وقطع  القت�سادّي ونفي �سلطة 

اأو الفئوية، وكتبوا في ذلك: »واأّدت فتوى الميرزا اإلى تهييج التّج�ر، فق�م بع�ضهم 

من اأجل تطبيق الفتوى بحرق ب�ض�ئعهم الك��ضدة ووقفوا جميع�ً موقف�ً موّحداً 

مجري�ت  فيه�  يبين  ر�ض�لًة  ال�ض�ه  الى  الميرزا  فكتب  م�ض�لحهم،  على  حف�ظ�ً 

».
(2(

الأمور ويحّذره من العواقب ال�ضّيئة لقراره

وفي ال�سنوات التي تلت الحادثة دخل الرو�ص والإنكليز اإلى البالد من باب التجارة 

اأمثال الأخوند الخرا�سانّي  اإلى الأ�سواق فاأطلق زعماء الطائفة  واأحدثوا ممّرًا لهم 

)1)  مباني اندي�سه تحريم در تاريخ �سيا�سي ايران، )المباني الفكرية للتحريم في تاريخ اإيران ال�سيا�سي(، مو�سى 
نجفي /27، اآ�ستان قد�ص. )م�سدر فار�سي(.

)2)  تحريم تنباكو، )تحريم التنباك(، ابراهيم تيموري/79-97، �سركت �سهامي كتابهاي جيبي. )م�سدر فار�سي(.
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وم�ساعفة  القت�سادّي  الجهاد  واإعالن  النا�ص  اإلى  تنبيهًا  المازندرانّي  وعبداهلل 

ال�سعي على خّط الإنتاج وتخفي�ص العمل بالب�سائع الأجنبية، للق�ساء على نفوذهم 

و�سرب �سيطرتهم التي ل ت�ستهدف اإل �سناعة الفقر والبوؤ�ص لعاّمة النا�ص:

ع�ّمة  على  الرو�ضّية  الب�ض�ئع  ا�ضتعم�ل  بتحريم  الحكم  يتّم  لم  الآن  »اإلى 

ا�ضتكم�ل بع�س المالحظ�ت وك�ّفة مقّدم�ت هذا الحكم،  يتّم  الم�ضلمين ريثم� 

ال�ضعب  لع�ّمة  يّت�ضح  اأن  اإلى  موقعن�  في  �ض�مدون  نحن  الحين  ذلك  واإلى 

اأّن  العين  كراأي  يقين�ً  ويعلمون   P الأنبي�ء  خ�تم  واأتب�ع  الغيور  ال�ضالمّي 

 - الأحوال  كّل  في   - يعني  ال�ضالمّية  البالد  في  الأجنبّية  الب�ض�ئع  ا�ضتخدام 

�ضي�ع ثروة الأّمة وتدمير الثروات الطبيعّية الداخلّية، و�ضيوع الفقر والبوؤ�س 

الإ�ضالمّي  الكي�ن  �ضي�ع  وب�لت�لي  الم�ضلمين،  على  الكّف�ر  وت�ضّلط  الن��س  بين 

و�ضقوط ا�ضتقالله، وعند ذلك �ضي�ضل الدور اإلين�.

ون�ساأل اهلل اأن يجعل الجميع من زعماء وعلماء واأمراء وتجار ذلك ن�سب اأعينهم 

وينطلق الجميع بكّل عزٍم واإرادة للم�سارعة اإلى العمل والت�سابق مع الآخرين لنيل 

الفوز بلطائف �ساحة الجهاد القت�سادّي الذي له درجة الجهاد ومنزلة ال�سهادة مع 

.
�ساحب الع�سر والزمان |)1)

العلماء  قام  الباب  هذا  من  التجار  بع�ص  على  والخ�سارة  ال�سرر  ظهور  وفور 

وطلبوا من بقّية التجار واأهل ال�سوق تقديم الم�ساعدة لإخوانهم المت�سّررين.

وجاء برواية اأخرى:

الرو�سّية  الب�سائع  اإدخال  بعدم  التجارّية  القوافل  لأهل  �سيراز  علماء  واأفتى 

الإنكليز  الجنود  مع  التعامل  وعدم  اإيران،  اإلى   الجنوب  ناحية  من  والإنكليزّية 

واإعالم  م�ساعدتهم  وعدم  لم�سالح بالدهم  البالد حفظًا  في جنوب  الم�ستقّرين 

عن  اأنملة  قيد  التراجع  وعدم  الأجانب،  م�سالح  عن  م�سالحها  بف�سل  الدولة 

)1)  اندي�سه تحريم /59.
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ال�ستقالل الداخلّي والخارجّي لإيران.

... حّتى ل تكون اأعرا�ص الم�سلمين وكرامتهم مرهونة بيد الكّفار، واأن ي�سّحوا 

ليمالأ  بالنداء  اأ�سواتهم  يرفعوا  واأن  المقّد�ص،  الدين  �سبيل  في  الغالية  باأرواحهم 

.
(1(

الآفاق: اإّما الموت واإّما ال�ستقالل

حّد  باإقامة  فار�ص،  محافظة  علماء  من  وهو  المحاّلتي،  الإ�سالم  ثقة  وهّدد 

التعزير ال�سرعّي على كّل من يخالف هذه الفتوى. 

واأجاز ال�سيخ المحاّلتي ا�ستقدام الب�سائع التي هي مورد حاجة ما�ّسة في الداخل 

.
(2(

من الدول المحايدة، وذلك منعًا لحدوث اأّي ا�سطراب داخل ال�سوق الإيرانّية

الرو�سّي  النفوذ  و�سل  تركمن�ستان،  من  ال�ساي  ا�ستقدام  اتفاقّية  بعد  فمثاًل، 

قوّية  اقت�سادية  ل�سغوطات  يتعّر�ص  بات  حدٍّ  الى  �سعودّيًا  �سيرًا  ي�سير  كان  الذي 

مّما، ا�ستدعى تدخل الحّكام المحّليين لنجدته، وفي هذا ال�سياق كانت فكرة البنك 

الرو�سّي للقرو�ص الذي �سعى الى تحقيق نف�ص الأهداف التي تتبّناها �سركة الهند 

ال�سرقية.

اأوج  في  اأ�سفهاني  نجفي  اآقا  فاأفتى  هوؤلء،  طليعة  في  اأ�سفهان  علماء  وكان 

الرو�سّي،  البنك  مع  التعامل  بحرمة  الع�سكرّي  بالجتياح  لإيران  الرو�سّي  التهديد 

وحرمة بيع و�سراء الب�سائع الرو�سّية، موّجهًا بذلك �سربًة قا�سية للحيثية ال�سيا�سّية 

والقت�سادّية لرو�سّيا.

)1)  همان /66.

)2)  همان /72.
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وفي اإعالٍن اآخر وّقعه ثالثة ع�سر عالمًا من كبار العلماء لفت نظر النا�ص اإلى 

�سرورة التوّجه واللتزام بالنقاط الآتية:

1 - �ضرورة كت�بة الوظ�ئف والأحك�م ال�ضرعّية على الأوراق الإيرانّية، وعدم 

اإم�ض�ء الوظ�ئف المكتوبة على اأوراق غير اإيرانّية.

2 - عدم اإق�مة ال�ضالة على الأموات الذين تّم تكفينهم بقم��س غير اإيرانّي.

3 - ُلب�س الألب�ضة الإيرانية.

4 - عدم الم�ض�ركة في الدعوات التي له� ط�بع الت�ضريف�ت والبذخ.

.
(1(

5 - عدم احترام مدّخني التنب�ك والنظر اليهم بخّفة وا�ضتحق�ر

وعالماته  موؤ�سراته  ال�سيرازّي  الميرزا  و�سع  الذاتّي  بالكتفاء  التفكير  اإّن  ثّم 

على  �سنوات  �سبع  وبعد  التنباك،  تحريم  ق�سّية  من  �سنوات  ثالث  قبل  العري�سة 

تحريم التنباك كان لذلك اآثار مو�سوعّية في المجتمع، وبرز ذلك من خالل ت�سكيل 

�سركة اأ�سفهان الإ�سالمّية والتي تاأ�ّس�ست بجهود اآقا نجفي اأ�سفهاني واآقا نور اهلل 

اأ�سفهاني ثّم انت�سرت فروعها في داخل البالد وخارجها، وجاء في اأ�س�ص ت�سكيل 

اإنتاج  وتو�سيع  منهم،  وال�ستفادة  للعلماء  الوا�سع  ال�ستقبال  �سرورة  ال�سركة  هذه 

اإنتاج الأقم�سة وال�ستفادة القوية من الو�سائل والمواّد  ًة  الب�سائع الداخلية وخا�سّ

متنّوعة  م�سانع  بناء  ذلك،  بعد  ال�سنين  طول  على  وا�ستطاعوا،  الإيرانية،  الخام 

الإيرانّي  ال�سعب  ا�ستغنى  الأيام  تلك  وفي  العّمال،  لآلف  العمل  فر�ص  وتوفير 

وال�سعوب الإ�سالمية عن الإ�ستفادة من الب�سائع الأجنبّية.

)1)  همان /87.
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سيرة تبليغية

g  خحل Q ا نج��ازات اا ل��ام الح�ض��ن المجتب��ى

ع�ضر ةضنمات في الممينة المنّمرس

g التبليغّيةO اأةضاليب ال�ضيمس زينب

g اا ةضحلّي��ة العل��مم  ا اي��اء  اأر�ضّي��ة   ا رها�ض��ات 

Q في زلان اا لام الباقر 

الباب الثاني
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)*(
اأحمد زم�ني

 Q إنجازات اإلمام الحسن المجتبى 
خالل عشر سنوات في المدينة المنّورة

مقّدمة

يعتب���ر كتاب »الحق�ئ���ق الخفي���ة« لموؤّلفه اأحم���د زماني واحدًا م���ن الكتب التي 

تناولت الحياة ال�سيا�سّية لالإمام الح�سن المجتبى Q بالبحث والتحقيق. يتاأّلف 

الكتاب من مقّدمة بقلم اآية اهلل ال�سبحاني ومجموعة اأخرى من المطالب المتنّوعة. 

من اأبرزها: القيادة في الإ�سالم، اإطاللة على مرحلة طفولة الإمام Q ومرحلة 

م���ا بعد وفاة الر�س���ول الأك���رم P، م�سوؤولّيات الإمام الح�س���ن Q في مرحلة 

حكومة الإمام اأمير الموؤمنين Q، الإمامة والقيادة، اأ�سباب ال�سلح، العودة اإلى 

المدينة، م�سمومّية الإمام Q وعناوين اأخرى...

 Q المقالة التي بين اأيدينا عبارة عن خال�سة بحث اإنجازات الإمام الح�سن

خالل ع�سر �سنوات في المدينة المنّورة.

العودة إلى المدينة المنّورة

 Q بعد اأيام قليلة على توقيع معاهدة ال�سلح مع معاوية وجد الإمام الح�سن

.P اأّن الم�سلحة هي في النتقال من الكوفة اإلى مدينة جّده ر�سول اهلل

وعائلتيهما   Q الح�سين  الإمام  برفقة   Q الح�سن  الإمام  تحرك 

)*( كاتب اإيراني في مجلة مبلغان. 
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وفي   Q الح�سن  الإمام  لتوديع  الكوفة  اأهل  اأ�سرع  المدينة.  نحو  واأ�سحابهما 

.
(1(

ة الفراق قلوبهم غ�سّ

لقد قّرر �سبط ر�سول اهلل P الأكبر ال�سير ب�سفينة الإ�سالم نحو النجاة رغم 

وتحّمل  بما كان يحمله من �سبر  وكّل ذلك  اأوجدها معاوية،  التي  العاتية  الأمواج 

وتوا�سع، وبهذا ال�ساأن اأراد الإمام Q اأن يمنع بني اأمّية من َجْعل اأحاديث ر�سول 

اأ�سا�ص  على  ال�سالحين،  وال�سحابة   Q الموؤمنين  اأمير  واأحاديث   P اهلل 

لالإ�سالم،  الحقيقّية  ال�سورة  الق�ساء على  اأرادوا من خالل عملهم  الجاعلين  اأّن 

�ساعين بذلك وراء اأهدافهم ال�سيطانّية.

اأقام الإمام الح�سن Q ع�سر �سنوات في المدينة فكان كاأبيه وجده طبيبًا 

 لأهل المدينة والمظلومين فيها، وقد جمع في �سلوكه ف�سائل اأ�سالفه 
ً
ومعّلمًا وملجاأ

المع�سومين الأطهار، فقاد م�سلمي العالم لمواجهة جبهة الكفر.

الع�سر  ال�سنوات  Q خالل  الإمام  نقّدم �سرحًا مخت�سرًا لأعمال  يلي  فيما 

التي اأقامها في المدينة مع العلم اأّن موؤامرات معاوية لم تنقطع على الإطالق.

إنجازات اإلمام الحسن Q في المدينة المنّورة

1 � تربية وتعليم اأ�ضحاب ااةضتعمادات

الح�سن  الإمام  انتقال  بعد  المدينة  اإلى  والعلماء  والراوون  المحّدثون  اأ�سرع 

 Q اإليها بهدف النهل من علمه والح�سول على في�سه. وقد �ساهم الإمام Q

في هداية الكثير من الذين �سّلوا الطريق، حيث تعّلموا اأ�سول الإ�سالم من �سبط 

 والميرزا 
(2(

الر�سول الأكرم P. وقد ذكر ابن ع�ساكر والمرحوم العاّلمة المجل�سي

محّمد تقي �سبهر، وابن �سهر اآ�سوب... اأخبار الرواة والمحّدثين بالتف�سيل.

)1)  الكامل في التاريخ، ج3، �ص407.
)2)  بحار الأنوار، ج42، �ص110 � 112؛ حياة الإمام الح�سن بن علي، ج2، �ص288؛ تاريخ ابن ع�ساكر، ج12، �ص2 

ونا�سخ التواريخ، ج5، �ص245 � 247.
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Q �سمن  الإمام  نهلوا من علم  الذين  والمحّدثين  الرواة  ويمكن ت�سنيف 

مجموعتين:

.Q والإمام علي P 1 � بع�ص �سحابة الر�سول الأكرم

2 � التابعين والأ�سخا�ص الآخرين الذين تتلمذوا على الإمام Q، وفيما يلي 

ن�سير اإلى اأبرز تلك ال�سخ�سّيات:

المجموعة الأولى:

 P اهلل  ر�سول  اأ�سحاب  من  الطو�سّي  ال�سيخ  يعتبره  قي�س:  بن  الأحنف   �  1

.Q والح�سن بن علّي Q واأ�سحاب الإمام اأمير الموؤمنين

2 � الأ�ضبغ بن نب�ته: من الرواة وخوا�ّص اأ�سحاب الإمام علّي Q والإمام 

الح�سن وقد نقل حوالي 56 رواية.

والإمام   P الر�سول  اأ�سحاب  من  الأن�ض�ري:  اهلل  عبد  بن  ج�بر   �  3 

بن  علي  والإمام   L الح�سنان  الإمامان  وكذلك   Q  علّي 

الح�سين Q والإمام الباقر Q. �سارك في بدر وثماني ع�سرة غزوة 

اأخرى ونقل 17 رواية. توفي عام 78 للهجرة.

الموؤمنين  اأمير  الإمام  الكوفة وهو من �سحابة  اأهل  الهمدانّي: من  جعيد   �  4

Q والإمام الح�سن Q والح�سين وزين العابدين.

5 � حّبة بن جوين العرفي: من اليمن ومن اأ�سحاب الإمام علي Q والإمام 

.Q الح�سن

الح�سن  والإمام   Q الموؤمنين  اأمير  اأ�سحاب  من  مظ�هر:  بن  حبيب   �  6

 وقد ا�ست�سهد في كربالء.
(1(

Q وهو واحٌد من »�ضرطة الخمي�س«

7 � حجر بن عدّي بن ح�تم الكندّي الكوفّي.

)1)  هم مجموعة خا�سة عقدت العهد مع الإمام علي Q حتى اآخر لحظة من حياتها.
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الح�سن  والإمام   Q علّي  الإمام  اأ�سحاب  الهجرّي: من خوا�ّص  ر�ضيد   �  8

Q. ا�ست�سهد في م�سيرة وفائه لالإمام علّي Q. ُنقل عنه العديد من 

الروايات.

9 � رف�عة بن �ضّداد: من اأ�سحاب الإمامين الأّول والثاني.

10 � زيد بن اأرقم: كان فاقدًا للب�سر اأدرك الر�سول P والإمام الأّول والثاني 

والثالث ونقل عنهم العديد من الروايات.

واأدرك   P اهلل  ر�سول  اأ�سحاب  من  كان  الخزاعي:  �ضرد  بن  �ضليم�ن   �  11

الإمام الأّول والثاني.

12 � �ضليم بن قي�س الهاللّي: من اأ�سحاب الإمام علّي Q وقد نهل العلم 

من الإمام المجتبى Q. لحقه الحجاج ليقتله فالتجاأ اإلى »اإب�ن بن اأبي 

اأجله اأعطاه كتابًا ليحفظه عنده على �سبيل الأمانة فيه  عي��س«. وعند دنّو 

.
(1(

الكثير من الروايات

العديد من  نقل  الطفيل«.  »اأبي  ب�  يكنى  كان  اأ�ضقع:  بن  واثلة  بن  ع�مر   �  13

الروايات عن الر�سول P والإمام الأّول والثاني.

14 � عب�ية بن عمرو بن ربعّي: من اأ�سحاب الإمام الأّول والثاني.

15 � عمرو بن َحِمْق الخزاعّي: هو من جملة اأفراد �سرطة الخمي�ص وحارب اإلى 

جانب الإمام علّي Q في حربي الجمل و�سّفين. كان اإلى جانب الإمام 

الح�سن Q حتى ا�ست�سهد على يدي معاوية.

.Q 16 � قي�س بن عّب�د: من اأ�سحاب الإمام علّي

17 � كميل بن زي�د النخعي: من اأهل اليمن وكان من جملة الأ�سخا�ص الموثوقين 

.Q والإمام الح�سن Q عند الإمام علي

)1)  رجال العالمة الحلي، �ص83.
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18 � الح�رث بن الأعور بن بن�ن المنقري من الموثوقين عند الإمام الأّول والثاني.

ومن  الزمان  ذاك  في  الزّهاد  جملة  من  الفزارّي:  نجبه  بن  الم�ضّيب   �  19

.Q اأ�سحاب الإمام الأّول والثاني. ا�ستغل بالكتابة عند الإمام الح�سين

. هو من كبار �سحابة 
(1(

20 � ميثم بن يحيى التم�ر المعروف ب� »ميثم التّم�ر«

الإمام علّي Q ومن جملة اأفراد �سرطة الخمي�ص.

 المجموعة الث�نية:

تتلمذ بع�ص هوؤلء الرواة على يدي الإمام Q ونقلوا عنه العديد من الروايات. 

ومن جملة هوؤلء الأ�سخا�ص: اأبو الأ�سود الدوؤلّي، اأبو اإ�سحاق بن كليب ال�سبيعي، ابن 

الجوزي، اأبو �سادق »ك�ض�ن بن كليب«، اأبو المخنف )لوط بن يحيى الأزدّي(، اأبو 

بن  �سوار، جابر  بن  الأ�سعث  ي�سار،  بن  اإ�سحاق  النخعّي(،  �سعد  بن  يحيى )عمير 

اَبة بنت جعفر الوالبية، حذيفة بن اأ�سيد الغفارّي، �سفيان  خلد، جارود بن منذر، حبَّ

بن اأبي ليلى الهمداني، �سفين بن ليل، �سويد بن غفله، ال�سعبّي، طحرب العجلّي، 

عبد اهلل بن جعفر الطّيار، عبد اهلل بن عّبا�ص، عبد الرحمان بن عوف، عمر بن 

بن  الوالبية، محّمد  بنت حبابة  فاطمة  زرارة،  ماأمون  بن  الم�سرفّي، عي�سى  قي�ص 

اأبي وائل )اأبو رزين بن م�سعود(،  البطين مولى  اإ�سحاق، م�سلم بن عقيل، م�سلم 

نفاله بن ماأمون، هبيرة ابن مريم، هالل بن ن�ساف.

الأ�سماء المتقّدمة مجموعة من تالمذة واأ�سحاب الإمام الح�سن Q الذين 

اجتمعوا من اأماكن متفّرقة. وقد عمل هوؤلء على ن�سر الثقافة الإ�سالمية ال�سحيحة 

ال�سحابة  العديد من  تعّر�ص   Q الح�سن  الإمام  �سهادة  وبعد  البدع  ومواجهة 

منهم  البع�ص  والتحق  معاوية،  يدي  على  منهم  البع�ص  فا�ست�سهد  للتعذيب  هوؤلء 

. وقد قام 
(2(

بركاب اأبي عبد اهلل الح�سين Q لمواجهة الطاغية يزيد بن معاوية

)1)  جنات الخلود، �ص20.
)2)  بحار الأنوار، ج44، �ص111؛ مناقب ابن �سهراآ�سوب، ج4، �ص40؛ ترجمة الإمام الح�سن من تاريخ مدينة 

دم�سق، �ص6.
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اأولد الإمام الح�سن Q بَدْوٍر مهّم في نقل الأحاديث عن الإمام وبالتالي العمل 

على ن�سر المعارف الإ�سالمية ومن جملة اأولد الإمام:

الح�ضن بن الح�ضن المعروف ب�لح�ضن المثّنى M، زيد بن الح�ضن، عمرو 

بن الح�ضن، عبد اهلل بن الح�ضن، الق��ضم بن الح�ضن.

2 � ترويج الثقافة اا ةضحلية ااأ�ضيلة

اهتّم الإمام المجتبى Q بن�سر الثقافة الإ�سالمية فكان يوؤّديها على اأح�سن 

وبالأخ�ّص  الأموّيون  يبثها  كان  التي  الثقافية  التحريفات  لمواجهة  وذلك  وجه، 

معاوية بن اأبي �سفيان على اأ�سا�ص اأّن هذه العائلة كانت تقف وبكل قّوتها في مواجهة 

.P الإ�سالم ور�سول اهلل

حد 
ُ
واأ بدر  اإيجاد حروب  على  قري�ص  تحريك  ومن خالل  �سفيان  اأبو  عمل  لقد 

والأحزاب و... لمواجهة الر�سول الأكرم P والم�سلمين. وهكذا فعل ابنه معاوية 

الذي قاد حرب �سفين لمواجهة اأهل البيت R ولم يتواَن عن التدّخل في حربي 

النهروان والجمل.

لقد بداأ معاوية حربه �سّد اأهل البيت R فعمل وب�سكل جادًّ على اإزالة ثقافة 

الر�سالة والإمامة. ومن جملة م�ساديق الحرب التي قادها معاوية:

األف � البمعة في المين

�سالة  في  يومًا  اأربعين  لمّدة   P النبي  على  ال�سالة  خالفته  اأّيام  ترك   �  1

الجمعة. وعندما �ُسئل عن ال�سبب اعتبر اأنه لن ي�سّلي على النبّي كي ل َيْعظم 

.
(1(

اأهل البيت R في اأعين النا�ص

2 � اأجاز المعامالت الربوية وقد عار�سه في ذلك اأبو الدرداء وقال له:

»�ضمع���ت ر�ض���ول اهلل P ينه���ى عن مثل ه���ذا اإل مثاًل بمث���ل« لم يهتم معاوية 

)1)  محمد بن عقيل، الن�سائح الكافية، �ص97.
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بحديث اأبي الدرداء وا�ستمّر بعمله مّما دفع اأبا الدرداء وكان قا�سيًا في دم�سق، اإلى 

التوّج���ه نحو المدين���ة معتبرًا اأنه لم يبَق اأّي مجال للتعاون م���ع معاوية لأنه قد عمل 

.
(1(P براأيه في مقابل ن�ّص الر�سول

 .
(2(

3 � عّطل الحدود الإلهية حيث كان يمنع الحّد عن ال�سارق من خالل الو�ساطة

لت في  واعتبر �ساحب البداية والنهاية اأّن هذا الحّد هو اأّول الحدود التي ُعطِّ

.
(3(

الإ�سالم

.
(4(

4 � َغّير بع�ص اأحكام الحّج عندما ا�ستعمل العطر عند الطواف

في  والإقامة  الآذان  اأ�ساف  وقد  الأخرى.  الإلهية  بالأحكام  يهتّم  يكن  لم   �  5

�سالتي الفطر والأ�سحى، مع اأّن الر�سول P قال: »لي�س في العيدين اآذان 

.
(5(

ول اإق�مة«

6 � قراأ خطبتي �سالة عيد الفطر قبل ال�سالة وقد ا�ستمّر بنو اأمّية بهذا العمل 

.
(6(P خالفًا ل�سّنة الر�سول

يتناول  وكان  ة  والف�سّ الذهب  بو�ساطة وعاء م�سنوع من  الماء  ي�سرب  � كان   7

.
(7(

الطعام فيه اأي�سًا، وقد نهى الر�سول P عن هذا العمل

8 � كان يلب�ص الحرير )وهو حرام على الرجال( وكان ل ينتهي عن المحّرمات 

.
(8(

الإلهية

)1)  الن�سائح الكافية، �ص94.
)2)  �سرح نهج البالغة، ابن اأبي الحديد، ج1، �ص464.
)3)  اأبو الفداء بن كثير، البداية والنهاية، ج8، �ص136.

)4)  الن�سائح الكافية، �ص100.
)5)  �سرح نهج البالغة، ابن اأبي الحديد، ج3، �ص470؛ ك�سف الغمة، ال�سعراني، ج1، �ص123؛ �سنن اأبي داود، 

ج1، �ص79.

)6)  �سرح نهج البالغة، ابن اأبي الحديد، ج3، �ص470.
)7)  الم�سدر نف�سه.
)8)  الم�سدر نف�سه.

 Q
ى
تب
ج
م
ال
ن 
�ض
ح
ال
م 
لا
ا 
 ا
ت
زا
جا
 ا ن

س
ّمر
من
ال
ة 
ين
م
م
ال
ي 
ف
ت 
ما
ضن
 ة
ر
�ض
ع
ل 
ح
خ



رو���������ض��������ة ال����م����ب����ّل����غ����ي����ن

192

الجلو�ص لال�سغاء لخطبة  اأمثال معاوية في  يتبعون حكامهم  اأمّية  بنو  � كان   9

.
(1(

�سالة العيد و�سالة الجمعة الأولى ويقفون لال�سغاء للخطبة الثانية

ب � ت�ضجيع جاعلي ااأااديث

عم���ل معاوي���ة ب�سكل جادًّ  عل���ى التقليل م���ن عظمة اأهل البي���ت R واإخراج 

محبته���م من قلوب النا����ص وطلب من جاعلي الأحاديث و�سع م���ا ي�سير اإلى مناقبه 

ومناق���ب عثمان... وقد اأراد بهذا التقليل م���ن الأحاديث التي توؤّكد على عظمة اأهل 

البي���ت R وبالأخ�ّص الإم���ام اأمير الموؤمني���ن Q. كتب معاوي���ة اإلى عّماله 

بع�ص الأحكام التي كانت على مراحل:

� المرحلة الأولى

كتب معاوية: »انظروا من قبلكم من �ضيعة عثم�ن ومحّبيه واأهل وليته الذين 

ي���روون ف�ض�ئله ومن�قب���ه ف�دنوا مج�ل�ضهم وقّربوهم واأكرموهم واكتبوا لي بكّل 

.
(2(

م� يروي كّل رجل منهم وا�ضمه وا�ضم اأبيه وع�ضيرته«

� المرحلة الث�نية:

كتب معاوية: »اإّن الحديث في عثم�ن قد كثر وف�ض� في كّل م�ضر وفي كّل وجه 

ون�حي���ة ف����إذا ج�ءكم كت�بي هذا ف�دعوا الن��س اإل���ى الرواية في ف�ض�ئل ال�ضح�بة 

والخلف����ء الأّولي���ن، ول تتركوا خبراً يرويه اأحد م���ن الم�ضلمين في اأبي تراب اإل 

اأتوني بمن�ق�س له في ال�ضح�بة مفتعلة، ف�إّن هذا اأحّب اإلّي واأقّر لعيني واأدح�س 

.
(3(

لحّجة اأبي تراب و�ضيعته«

على هذا الأ�سا�ص بداأ عّمال معاوية َجْعل الأحاديث. وقد برز اأ�سخا�ص عملوا في 

ه���ذا ال�ساأن من جملتهم اأبو هريرة وعمرو بن العا�ص وكعب الأحبار. وامتالأت كتب 

)1)  الم�سدر نف�سه، ج3، �ص470.
)2)  �سرح نهج البالغة، ابن اأبي الحديد، ج3، �ص15 � 16.

)3)  الم�سدر نف�سه، �ص16.
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ال�سّنة بالإ�سرائيلّيات ولم ت�ستثِن ال�سحاح من ذلك.

لعل الإمام الباقر Q من جملة الذين ت�سّدوا لهذه العملّية، وقد حّذر النا�ص 

 ويقول الإمام Q في 
(1(

م���ن ه���ذه الأحاديث وقال: »هي واهلل كّله���� ك���ذب وزور«

مكان اآخر:

»وي���روون ع���ن عل���ّي Q اأ�ضي�ء قبيح���ة، وعن الح�ض���ن والح�ضين L م� 

.
(2(

يعلم اهلل اأنهم قد رووا في ذلك الب�طل والكذب والزور«

ج � علنّية المنكرات

مثال ذلك ن�سب معاوية زياد بن عبيد )اأبيه( اإلى والده اأبي �سفيان وكان يناديه 

بعبارة اأخي. وكتب في اإحدى ر�سائله: »من اأمير الموؤمنين مع�وية بن اأبي �ضفي�ن 

اإلى زي�د ابن اأبي �ضفي�ن...«.

وكان���ت وال���دة زي���اد معروفة ف���ي مّك���ة بف�سادها حي���ث كان يترّدد اإل���ى منزلها 

المف�س���دون. وق���د اعتر����ص ال�سحابة عل���ى عمل معاوية ه���ذا. ومن جمل���ة الذين 

اعتر�س���وا على هذا الأمر الإمامان الح�سن والح�سين L ويون�ص بن عبيد وعبد 

الرحم���ان بن الحكم واأبو العريان واأبو بكره والح�سن الب�سرّي... وقد ذكروا عبارة 

.
(3(

عن الر�سول الأكرم P يقول فيها: »الولد للفرا�س وللع�هر الحجر«

وعل���ى ه���ذا الأ�سا�ص يجب اأن نطلق على زي���اد، زياد بن �سمّية ولي����ص زياد بن اأبي 

�سفيان وقد �سهد اأبو مريم ال�سلولّي بوجود عالقة غير �سرعية بين اأبي �سفيان و�سمّية.

)1)  �سليم بن قي�ص، �ص68 � 96.
يقول اإبان بن تغلب: قلت لالإمام الباقر Q: »اأ�سلحك اهلل �سّم لي من ذلك �سيئًا؟ قال: رووا اأن �سّيَدْي 

كهول اأهل الجنة اأبو بكر وعمر، واأن عمر محدث واأن الملك يلقنه واأن ال�سكينة تنطق على ل�سانه واأن عثمان 

د اأبو جعفر Q اأكثر من مئة رواية يح�سبون اأنها حق... )راجع: اأ�سد الغابة،  المالئكة ت�ستحي منه حتى عدَّ

ج3، �ص215).

)2)  الم�سدر نف�سه.
)3)  بحار الأنوار، ج73، �ص350، الحديث 13.
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�سحي���ح اأّن معاوي���ة بذل جهودًا كبيرة في الإ�ساءة اإل���ى الر�سول P واأئّمة اأهل 

البي���ت R اإّل اأن���ه ل���م يوفق في ذل���ك؛ لأّن العمل الذي قام ب���ه الإمام المجتبى 

Q والذي يتمحور حول تربية طاّلب يدركون الإ�سالم ال�سحيح قد قطع الطريق 

على تلك المحاولت، ل بل ترك طاّلب الإمام اآثارًا كبيرة في قلوب النا�ص.

وكتب الإمام الح�سن Q اإلى بع�ص الأ�سخا�ص النافذين غير المّطلعين على 

م���ا كان يقوم به معاوية مبّينًا له���م النحرافات التي يمار�سه���ا، واأر�سل طاّلبه اإلى 

القرى والمدن لتو�سيح دين اهلل للنا�ص.

في اأحد الأّيام �ساأل معاوية رجاًل من اأهل المدينة: اأخبرني عن الح�سن بن علّي، 

ق���ال: يا اأمي���ر الموؤمنين اإذا �سّلى الغداة جل�ص في م�س���اّله حّتى تطلع ال�سم�ص، ثّم 

ي�ساند ظهره فال يبقى في م�سجد ر�سول اهلل P رجل له �سرف اإل اأتاه فيتحدثون 

حّتى اإذا ارتفع النهار �سّلى ركعتين ثّم نه�ص فياأتي اأّمهات الموؤمنين في�سلم عليهّن 

.
(1(

فرّبما اأتحفنه ثّم ين�سرف اإلى منزله، ثّم يروح في�سنع مثل ذلك

ويق���ول ابن �سّباغ المالكّي )المتوفى عام 855ه�.ق( حول الن�ساطات الثقافية لالإمام 

الح�س���ن Q: »وك�ن اإذا �ضّل���ى الغداة في م�ضجد ر�ض���ول اهلل P جل�س في مجل�ضه، 

يذكر اهلل حّتى ترتفع ال�ضم�س، ويجل�س اإليه من يجل�س من �ض�دات الن��س يحّدثهم.

ق����ل اب���ن �ضّب����غ: ويجتم���ع الن��س حول���ه، فيتكّلم بم���� ي�ضفي غلي���ل ال�ض�ئلين 

.
(2(

ويقطع حجج المج�دلين«

وق���د �ساهم ن�ساط الإمام الح�سن Q خالل ع�سر �سنوات في اإحياء الإ�سالم 

م���ن جديد، ولول ن�س���اط الإمام Q لم يكن ليتوانى معاوية ع���ن الق�ساء نهائيًا 

.R على الإ�سالم واأهل البيت

)1)  ابن ع�ساكر، الإمام الح�سن، �ص139، الحديث 231.
)2)  �سلح الح�سن Q، �ص31؛ نور الدين علي بن محمد بن �سباغ، الف�سول المهمة، �ص159.
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3 � ااهتمام بالمحتاجين

كان الإم���ام الح�سن Q كاأبيه الإم���ام اأمير الموؤمنين Q لجهة الهتمام 

بالمحتاجين والفقراء... كان �سديد الهتمام بهم وكان يقوم بعمله بدون علم اأحد 

من النا����ص، وكان بذلك م�سداقًا لالآي���ة ال�سريفة: {ۈ  ٴۇ   ۋ    

ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ې  ې   ى  ى  
.
(1(

ائ  ائ  ەئ}
قيل لالإمام الح�سن المجتبى Q: لأّي �سيء ل نراك ترّد �سائاًل واإن كنت على 

فاق���ة؟ فقال: »اإني هلل �ض�ئل، وفيه راغب، واأن� اأ�ضتحي اأن اأكون �ض�ئاًل واأردَّ �ض�ئاًل، 

واإّن اهلل تع�ل���ى عّودن���ي ع����دة اأن يفي����س  ِنَعِمه عل���ّي، دعوته اأن اأفي����س ِنَعِمه على 

الن��س، ف�أخ�ضى اإن قطعت الع�دة، اأن يمنعني الع�دة، ثّم اأن�ضد يقول:

م�����رح�����ب������ً ق�������ل�������ت:  �������ض�������ئ������ٌل  اأت����������ن���������ي  م���������  اإذا 

�����ُل ب������م������ن ف�����������ض�����ُل�����ه ف���������ر����������سٌ َع����������لَ����������يَّ م�����ع�����جَّ

وَم��������������ْن ف���������ض����ُل����ه ف�����������ض�����ٌل ع�����ل�����ى ك���������لِّ ف����������ض����ٍل

(2(
ُي�ض�أُل ح����ي����ن  ال����ف����ت����ى  اأّي�����������������ِم  واأف�������������ض������ُل 

:Q وُن�سبت الأبيات ال�سعرّية الآتية اإلى الإمام

ف����ري���������ض����ٌة ال�������ع�������ب��������ِد  ع������ل������ى  ال�������������ض������خ�������ء  اإّن 

ُم���������ْح���������َك���������ِم ك������������ت�������������ٍب  ف������������ي  ُي�����������������ْق�����������������َراأ  هلِل 

َوَع��������������������َد ال��������ع��������ب���������َد الأ���������ض��������خ��������ي���������َء ِج������ن�������َن������ه

(3(
����������ِم َع����������������������������دَّ ل�������ل�������ب�������خ�������الِء ن�����������������َر ج����������َه����������نَّ

َ
واأ

)1)  �سورة البقرة، الآية: 274.
)2)  ال�سبلنجي ال�سافعي، نور الأب�سار، �ص111.

)3)  مناقب ابن �سهراآ�سوب، ج2، �ص156؛ نا�سخ التواريخ، �ص253.
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اأّما الموارد التي ت�سير اإلى اهتمام الإمام الح�سن Q بالفقراء والمحتاجين 

فكثيرة، ن�سير هنا اإلى ثالثة منها:

 Q َقبل الإمام .Q األ���ف � جاءت اإحدى الإم���اء تحمل باقة ورد لالإم���ام

الهدية وقال: »اأنت حّرة لوجه اهلل« وقد رّد الإمام Q الذين اعتر�سوا على عمله 

 ،
(1(

ه���ذا وقال: »اأدبن���� اهلل فق����ل تع�ل���ى:{ی  جئ  حئ         مئ   ىئ  يئ}

.
(2(

وك�ن اأح�ضن منه� اإعت�قه�«

ة المدينة ف�سمع اأحد  ب � ف���ي اأحد الأيام كان الإمام Q ي�سي���ر في بع�ص اأزقَّ

الأ�سخا�ص يطلب من اهلل اأن يرزقه ع�سرة اآلف درهم لرفع م�سكالته، التفت 

.
(3(

الإمام Q اإليه واأر�سل له المبلغ على الفور

ج � كان الإم���ام Q بع����ص الأحيان يحّق���ق حاجات الأ�سخا����ص ويعّلمهم في 

الوق���ت عينه بع����ص الم�سائل. قي���ل اإّن محتاجًا طلب الم�ساع���دة من الإمام 

Q اأجاب���ه الإم���ام Q قائاًل: »اإّن الم�ض�ألة ل ت�ضلح اإّل في عزم ف�دح 

اأو فقر مدقع اأو حم�لة مقطعة«.

فق���ال له ال�سائ���ل اإّن حاجته هي لواحد من هذه الأمور الثالث���ة. فاأعطاه الإمام 

مائ���ة دينار. ثّم اإّن ال�سائل عر�ص حاجته على الإم���ام الح�سين Q فاأعطاه 99 

دينارًا )احترامًا لالإمام الح�سن Q( ثم ذهب و�ساأل عبد اهلل بن عمر فاأعطاه 

�سبعة دنانير.  وعندما ا�ستو�سح ال�سائل من عبد اهلل بن عمر عن �سبب الفارق بين 

ما اأعطاه الإمامان الح�سنان وما اأعطاه هو، فكان جوابه باأنه ل يمكن المقارنة بينه 

.
(4(

وبين الأئمة المع�سومين Q الذين هم اأهل البذل والعطاء

)1)  �سورة الن�ساء، الآية: 86.
)2)  بحار الأنوار، ج43، �ص343، الحديث 15.

)3)  الم�سدر نف�سه، �ص347، الحديث 20.
)4)  عيون الأخبار، ج3، �ص140.
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4 � المفاع ال�ضياةضّي وااقت�ضادّي عن الممالين

ازداد ظل���م معاوي���ة لأتباع اأهل البيت R عندم���ا ا�ستولى على العراق، وكان 

يزداد عدد الفاّرين يومًا بعد اآخر ب�سبب الظلم الكبير الذي مار�سته حكومة ال�سام، 

والنم���اذج كثيرة ولعّل من اأبرزها ما ح�سل م���ع اأبي الدرداء )عويمر بن مالك ابن 

قي�ص بن اأمّية الخزرجّي( وهو �ساحبّي وقا�سي دم�سق المعروف.

ل���م يتواَن الإمام Q ف���ي تقديم الدعم ال�سيا�سّي لأتباع���ه. ويعتبر �سعيد بن 

اأب���ي �سرح الكوفي واحدًا من الأ�سخا�ص الذين �سملهم غ�سب واليها زياد ابن اأبيه. 

اأح�س���ره زي���اد، ولكنه َفّر م���ن الكوفة متوّجه���ًا اإلى المدينة حيث التج���اأ اإلى الإمام 

الح�سن Q. اأّم���ا زياد فعمد اإلى عائلة �سعيد وقام ب�سجنهم وم�سادرة اأموالهم 

وهدم منزلهم... وطلب ا�سترجاع �سعيد.

و�سل خبر ما يقوم به زياد اإلى الإمام الح�سن Q، فكتب اإليه وقال: »اأّم� بعد 

ف�إن���ك عم���دت اإل���ى رجل من الم�ضلمي���ن له م� لهم وعليه م���� عليهم فهدمت داره 

واأخذت م�له وحب�ضت اأهله وعي�له ف�إن اأت�ك كت�بي هذا ف�بن له داره، واردد عليه 

.
(1(

م�له، و�ضّفعني فيه فقد اأجرته وال�ضالم«

تت�سّمن ر�سالة الإمام Q اأمرًا بالمعروف ونهيًا عن المنكر ودفاعًا  �سريحًا 

ع���ن �سعيد بن اأبي �س���راح، وقد طلب فيها الإم���ام اإعادة الأمور اإل���ى ما كانت عليه 

واإرجاع الحّق اإلى �سعيد.

و�سل���ت ر�سالة الإمام Q اإلى زياد فغ�س���ب واأظهر كّل ما يحمله من كراهية 

على اأهل البيت R وكتب اإلى الإمام Q ر�سالة جوابّية، قال فيها:

»م���ن زي����د بن اأب���ي �ضفي�ن اإلى الح�ضن بن ف�طمة، اأم� بع���د: فقد اأت�ني كت�بك 

تبداأ فيه بنف�ضك قبلي واأنت ط�لب ح�جة، واأن� �ضلط�ن واأنت �ضوقة، وت�أمرني فيه 

)1)  نهج البالغة، ابن اأبي الحديد، ج4، �ص72.
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ب�أمر المط�ع الم�ضّلط على رعيته كتبت اإلّي في ف��ضق اآويته اإق�مة منك على �ضوء 

ال���راأي ور�ض���� منك بذل���ك، واأيم اهلل ل ت�ضبقني به ول���و ك�ن بين جلدك ولحمك، 

واإن نلت بع�ضك ففيه رفيق بك ول مدع عليك، ف�إّن اأحّب لحم عليَّ اأن اآكله اللحم 

ال���ذي اأن���ت من���ه، ف�ضّلمه بجريرته اإلى م���ن هو اأولى به منك، ف����إن عفوت عنه لم 

اأكن �ضّفعتك فيه، واإن قتلته لم اأقتله اإّل لحّبه اأب�ك الف��ضق، وال�ضالم«.

ا�ستمّر الإمام Q في دفاعه عن �سعيد بن اأبي �سرح وكتب ر�سالة اإلى معاوية 

ارفقها بر�سالة زياد، فكتب معاوية اإلى زياد قائاًل:

»اأّم���� بع���د ف�إّن الح�ضن بن علّي بعث اإليَّ كت�بك اإليه جواب كت�به ك�ن اإليك في 

اب���ن �ض���رح ف�أكث���رت التعّجب من���ه وقد علمت اأّن ل���ك راأيين، راأي م���ن اأبي �ضفي�ن، 

وراأي م���ن �ضمّي���ة ف�أّم���� راأيك م���ن اأبي �ضفي�ن فِحل���م وحزم، واأّم� راأي���ك من �ضمّية 

فكم���� يك���ون راأي مثله� ومن ذلك كت�بك اإل���ى الح�ضن ت�ضّميه وتعر�س له ب�لف�ضق 

ولعم���ري لأن���ت اأولى بذلك من���ه، ف�إن ك�ن الح�ضن ب���داأ بنف�ضه ارتف�ع����ً عنك ف�إّن 

ذلك لن ي�ضعك واأّم� تركك ت�ضفيعه فيم� �ضفع فيه اإليك فخط دفعته عن نف�ضك 

اإلى من هو اأولى به منك ف�إذا اأت�ك كت�بي فخّل م� بيدك لبن �ضرح ول تعر�س له 

فيه فقد كتبت اإلى الح�ضن يخيره اإن �ض�ء اأق�م عنده واإن �ض�ء رجع اإلى بلده واأنه 

لي�س لك عليه �ضبيل بيد ول ل�ض�ن«.

واأّم���ا كتاب���ك اإلى الح�س���ن با�سمه ول تن�سبه اإل���ى اأبيه فاإّن الح�س���ن ويحك مّمن 

ل يرم���ى ب���ه الرجوان اأفا�ست�سغرت اأب���اه وهو علي بن اأبي طال���ب اأم اإلى اأمه وكلته 

وه���ي فاطمة بنت ر�س���ول اهلل P فذلك اأفخر له اإن كنت عقلت وال�سالم. ثم كتب 

:Q الأبيات التالية في مناقب الح�سن بن علي

اأّم����������������� ح�����������ض�����ن ف���������ب��������ُن ال��������������ذي ك������������ن ق����ب����لَ����ه

ي���������ض����ي����ُر ح�����ي�����ث  ال���������م���������وُت  ���������ض���������َر  ���������ض���������َر  اإذا 
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ن������ظ������ي������َره اإّل  ال����������رئ����������ب�����������ُل  ي���������ل���������ُد  وه��������������ل 

ون��������ظ��������ي��������ُر ل�������������ه  ���������ب���������ه  ����������ضِ ح�������������������ض���������ٌن  وذا 

ول�������ك�������ّن�������ه ل���������و ي�����������������وزُن ال�������ِح�������ل�������م وال������ِح������ج�������

(1(
ب�������������أم������������ر ل���������ق����������ل���������وا ي����������ذب����������ل وث���������ب���������ي���������ر

5 � ا ظهار اانزعاج لن لعاوية

من جملة الأمور التي عمل بها الإمام Q في المدينة اإظهار التنّفر والنزعاج 

م���ن حكوم���ة بني اأمّية. فكان ل يترك فر�سة اإّل وَبّين فيها ف�ساد هذه الحكومة، ولم 

ي�سمح لإعالم بني اأمّية اأن ي�سّور العالقة بالإمام Q على اأّنها عالقة ح�سنة.

ف���ي اأحد الأّيام وبينم���ا كان الإمام يطوف في البيت الح���رام، وقعت عيناه على 

حبي���ب ابن م�سلمة الفهرّي. التف���ت الإمام Q اإليه وقال: »ي� حبيب! ُرّب م�ضير 

لك في غير ط�عة اهلل«. فقال حبيب: اأّما م�سيري اإلى اأبيك فلي�ص من ذلك.

فقال له الإمام: »بلى واهلل لكنك اأطعت مع�وية على دني� قليلة زائلة، فلئن ق�م 

بك في دني�ك لقد قعد بك في اآخرتك ولو كنت اإذ فعلت قلت خيراً ك�ن ذلك كم� 

 
(2(

ق����ل اهلل تع�ل���ى: {ڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ   ڑ    ک   }

 ثم تركه 
(3(

ولكنك كم� ق�ل اهلل �ضبح�نه: {ڃچ  چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ         ڍ   }»

.
(4(

الإم�م Q وت�بع م�ضيره

)1)  الم�سدر نف�سه، ج4، �ص73.
)2)  �سورة التوبة، الآية: 102.

)3)  �سورة المطففين، الآية: 14.
)4)  اأحمد بن علي الرازي، اأحكام القراآن، ج4، �ص355.
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6 � ااعترا�ض على زواج �ضيطانّي

تربطه  ح�سنة  عالقة  اأّن  ليظهر  حثيث  وب�سكل  �سفيان  اأبي  بن  معاوية  عمل 

هذا  وفي   .R البيت  اأه��ل  اأتباع  تاأييد  جذب  بهدف  وذل��ك   ،Q بالإمام 

بن  م��روان  اأر�سل  لذلك  ها�سم،  بني  مع  قرابة  عالقة  اإقامة  على  عمل  الإط��ار 

الحكم والي المدينة ليخطب زينب ابنة عبد اهلل بن جعفر لبنه يزيد على حكم 

بن  اهلل  عبد  اإلى  مروان  فبعث  بلغ...  ما  بالغًا  دينه  وق�ساء  ال�سداق  في  اأبيها 

 Q جعفر يخطب اإليه فقال له عبد اهلل: اإّن اأمر ن�سائنا اإلى الح�سن بن علّي

اجمع   :Q الح�سن  فقال  خاطبًا   Q الح�سن  مروان  فاأتى  اإليه.  فاخطب 

من اأردت، فاأر�سل مروان فجمع الحيين من بني ها�سم وبني اأمّية فتكّلم مروان 

اأّما بعد فاإّن اأمير الموؤمنين معاوية اأمرني اأن اأخطب زينب بنت عبد اهلل  وقال: 

بالغًا  دينه  وق�ساء  ال�سداق  في  اأبيها  معاوية على حكم  بن  يزيد  على  بن جعفر 

كفو  ل  كفو من  معاوية  بن  ويزيد  واأمية،  ها�سم  بني  الحيين:  �سلح  وعلى  بلغ  ما 

له، ولعمري لمن يغبطكم بيزيد اأكثر مّمن يغبط يزيد بكم، ويزيد من ُي�ست�سقى 

الغمام بوجهه ثم �سكت.

فتكّل���م الح�سن Q فحم���د اهلل واأثنى عليه ثّم قال: »اأّم� م���� ذكرت من حكم 

اأبيه���� ف���ي ال�ضداق، ف�إن� لم نكن لنرغب عن �ضّنة ر�ضول اهلل P في اأهله وبن�ته، 

واأّم���� ق�ض�ء دي���ن اأبيه� فمتى ق�ضت ن�ض�وؤن� ديون اآب�ئهّن؟ واأّم� �ضلح الحيين ف�إن� 

ع�دين�كم هلل وفي اهلل فال ن�ض�لحكم للدني�.

واأّم���� قول���ك م���ن يغبطن���� بيزيد اأكث���ر مّمن يغبطه بن����، ف�إن ك�ن���ت الخالفة 

ف�قت النبّوة فنحن المغبوطون، واإن ك�نت النبّوة ف�قت الخالفة، فهو المغبوط 

بن����. واأّم���� قولك اإّن الغم�م ُي�ضت�ضقى بوج���ه يزيد، ف�إن ذلك لم يكن اإل لآل ر�ضول 

اهلل P وق���د راأين���� اأن نزّوجه���� من اب���ن عمه� الق��ضم بن محم���د بن جعفر وقد 
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زوجت���ه منه����، وجعلت مهره� �ضيعت���ي التي لي ب�لمدين���ة، وك�ن مع�وية اأعط�ني 

.
(1(

به� ع�ضرة اآلف دين�ر، وله� فيه� غنى وكف�ية

وع���ن مع�وية بن حذيج ق�ل: اأر�ضلن���ي مع�وية بن اأبي �ضفي�ن اإلى الح�ضن بن 

عل���ّي اأخط���ب على يزي���د بنت�ً له اأو اأخت�ً له ف�أتيته فذكرت ل���ه يزيد فق�ل: اإن� قوم 

ل ن���زّوج ن�ض�ءن���� حتى ن�ضت�أمرهّن، ف�أتيته���� فذكرت له� يزيد فق�لت واهلل ل يكون 

ذل���ك حت���ى ي�ضير فين� �ض�حبك كم���� �ض�ر فرعون في بني اإ�ضرائي���ل يذبح اأبن�ءهم 

وي�ضتحي���ي ن�ض�ءه���م فرجع���ت اإلى الح�ض���ن Q فقلت: اأر�ضلتن���ي اإلى فلقة من 

الفل���ق ت�ضّمي اأمي���ر الموؤمنين فرعون. ق�ل: ي� مع�وية اإّي����ك وبغ�ضن� ف�إّن ر�ضول 

اهلل P ق����ل: ل يبغ�ضن���� ول يح�ضدن���� اأح���د اإّل زي���د ي���وم القي�مة ع���ن الحو�س 

.
(2(

ب�ضي�ط من ن�ر«

)1)  بحار الأنوار، ج44، �ص120، الحديث 13.
)2)  مقتل الخوارزمي، ج1، �ص124؛ الهيثمي، مجمع الزوائد، ج4، �ص278.
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)*(
عن�ية اهلل �ضريفي

أساليب السيدة زينب Oالتبليغيّة

 حياتها

ُولدت ال�سّيدة زينب Oفي الخام�ص من جمادى الأولى في العام الخام�ص 

اأخيها الإمام الح�سين  اأو ثالثة من ولدة  اأي بعد عامين   ،
(1(

ال�ساد�ص الهجري اأو 

Q في المدينة المنّورة، وهي ثالثة اأبناء علي Q وفاطمة O، وتكنى 

.
(2(

باأّم كلثوم واأم الح�سن

O ألقاب السيدة زينب 

1 � العقيلة: عقيلة بني ه��ضم، عقيلة الط�لبّيين، عقيلة الن�ض�ء، عقيلة قري�س.

2 � زينب الكبرى.

3 � ال�ضّديقة ال�ضغرى.

4 � الع�ِلمة غير المعّلمة.

5 � الع�رفة.

6 � الع�ملة.

.Q 7 � �ضريكة الح�ضين

)*( كاتب اإيراني في مجلة مبلغان.

)1)  اأخبار الزينبيات، اأبو الح�سن يحيى بن ح�سن العلوي، �ص23.
)2)  زينب الكبرى Oعقيلة بني ها�سم، ح�سن اإلهي، �ص62.
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8 � ال�ضج�عة.

9 � محبوبة الم�ضطفى.

10 � الزاهدة.

11 � الب�كية.

العام  في  طالب  اأبي  بن  جعفر  بن  اهلل  عبد  عّمها  ابن  الكبرى  زينب  تزّوجت 

 :P قال  P حيث  الأكرم  الر�سول  اإ�سارة من  على  بناًء  الهجرّي  ال�سابع ع�سر 

.
(1(

»بن�تن� لبنين� وبنون� لبن�تن�«

اأّما نتيجة هذا الزواج فخم�سة اأبناء: محّمد، جعفر، عون، علّي واأم كلثوم وقد 

.Q ا�ست�سهد عون ومحمد مع الإمام الح�سين

واجهت ال�سّيدة زينب Oفي حياتها حوادث وم�سكالت وم�سائب جّمة حتى 

طلق عليها عنوان »اأّم الم�ض�ئب«.
ُ
اأ

واأّم� اأهّم الحوادث التي تعّر�ضت له� فهي:

1 � وفاة جّدها ر�سول اهلل P في العام العا�سر الهجرّي، وكان لها من العمر 

خم�ص �سنوات.

2 � ظهور الخالف حول خالفة الر�سول P في العام العا�سر الهجرّي، حيث 

كان هذا الأمر من اأعظم الم�سائب التي �سهدها العالم الإ�سالمّي.

3 � �سهادة والدتها ال�سّيدة الزهراء، في العام العا�سر الهجرّي.

4 � الم�سكالت التي ظهرت في فترة خالفة والدها الإمام علّي Q )حرب 

الجمل، �سفين والنهروان(.

5 � �سهادة اأبيها الإمام علّي Q في العام اأربعين الهجرّي.

العام  في  البقيع  في  دفنه  وم�ساألة   Q الح�سن  الإمام  اأخيها  �سهادة   �  6

خم�سين الهجرّي.

)1)  من ل يح�سره الفقيه، ج3، �ص293.
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7 � ق�سية عا�سوراء عام 61ه� و�سهادة الإمام الح�سين Q واأ�سحابه و�سهادة 

اأبنائها.

8 � الأ�سر.

O فضائل السّيدة زينب 

لل�سّيدة زينب Oف�سائل ومناقب كثيرة وقد قيل حول ذلك: »ف�إّن ف�ض�ئله� 

ونوره�  وعفته�  وع�ضمته�  وعمله�  وعلمه�  وجالله�  وخ�ض�له�  وفوا�ضله� 

.
(1(

و�ضي�َءه� و�ضرفه� وبه�َءه� ت�لية اأّمه� �ضلوات اهلل عليه�«

 مقامها العلمّي

متحّدثة  عالمة،  فهي  وخ�سائ�سها،  ف�سائلها  اأبرز  من  العلمّي  مقامها  لعّل 

ف�سيحة وبليغة وكانت تقوم مقام نيابة الإمام الح�سين Q في تو�سيح الحالل 

والحرام الإلهّيين، وُيروى اأّن النا�ص كانوا يرجعون اإليها حول الحالل والحرام في 

.
(2(

فترة اأ�سرها حيث كان الإمام ال�سّجاد Q مري�سًا

يقول الإمام ال�سّجاد Q: »ي� عّمه اأنت بحمد اهلل ع�لمة غير معّلمة وفهمة 

 ومن هنا ندرك اأّن علمها لم ياأِت عن طريق الأ�ستاذ بل من قبل 
(3(

غير مفّهمة«

اهلل تعالى.

هناك اختالف حول نهاية حياتها ومن غير الوا�سح اأين توّفيت، فهل توّفيت في 

ال�سام، اأم المدينة، اأم القاهرة؟ من الموؤّكد اأنها لم تع�ص مّدة طويلة بعد عودتها 

.
(4(

من ال�سام، وتوّفيت غروب اليوم الخام�ص ع�سر من رجب عام 62ه�

 

)1)  الطراز المذهب، �ص6، نقاًل عن كتاب زينب الكبرى Oعقيلة بني ها�سم، ح�سن اإلهي، �ص83 � 84.
)2)  زينب الكبرى، نقدي، جعفر، �ص35.

)3)  بحار الأنوار، المجل�سي، ج45، �ص64.
)4)  حياة فاطمة الزهراء، �سهيدي، جعفر، �ص261 � 262.
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O األساليب التبليغّية للسّيدة زينب

اإذا اعتبرن���ا اأّن حادث���ة كربالء قد وجدت من خالل الإمام الح�سين Q فاإّن 

.O الذي اأحيى هذه الظاهرة واأو�سحها وبّينها هو ال�سّيدة زينب

توّل���ت ال�سّي���دة زين���ب Oبعد ع�سر الي���وم العا�سر م���ن المح���ّرم م�سوؤولية 

الحفاظ على ثورة الإم���ام الح�سين Q واإر�سال خطابها واأهدافها و�سعارها اأي 

»هيه�ت مّن� الذّلة« اإلى اأنحاء العالم.

واجهت ال�سّيدة زينب Oطريقًا مليئًا  بال�سعاب في هذه المهّمة، حيث كان 

مٌّ ل ي�سمعون، وعمٌي ل يب�سرون، ل بل بين  عليه���ا اأن تتح���ّدث بين جماعة كاأّنهم �سُ

جماعة غارقة في الجهل والحماقة.

وعل���ى هذا الأ�سا�ص كان عليها في هذه المرحل���ة التفكير مليًا واتخاذ القرارات 

وال�ستف���ادة م���ن الفر�ص لتوق���ظ النا�ص من غفلته���م وتقّدم له���م المعرفة والوعي 

لي�سعروا بالم�سوؤولّية وهذا يعني اإعدادهم للثورة لحقًا.

لقد اأّدت خطابات وكلمات ال�سّيدة زينب Oاإلى اإف�سال الموؤامرات الم�سوؤومة 

الت���ي كان يخّط���ط لها اليزيدي���ون، اأّما اأه���ّم ال�سيا�سات والأ�سالي���ب التبليغية التي 

اتبعتها ال�سّيدة زينب Oفهي:

1 � البكاء وا قالة لجال�ض العزاء

 Oواأ�سحابه، ب���داأت ال�سّي���دة زينب Q بع���د �سه���ادة الإم���ام الح�سي���ن

تتحّرك حول الأج�ساد الطاهرة، وتقول: »وا اأخ�ه وا �ضّيداه وا اأهل بيت�ه. ثم ق�لت: 

.
(1(

ليت ال�ضم�ء اأطبقت على الأر�س وليت الجب�ل تدكدكت على ال�ضهل«

)1)  بحار الأنوار، ج6، �ص54.
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وعندم���ا اقتادوها اأ�سيرة وعب���روا بها من اأمام الأج�س���اد الطاهرة باقتراح من 

ال�سمر اللعين، انحنت ال�سّيدة زينب Oاأمام ج�سد اأبي عبد اهلل Q وقالت: 

»ي���� اأخ���ي ل���و ُخيِّرت بي���ن الرحي���ل والمق�م عندك لخت���رت الُمق�م عن���دك ولو اأّن 

.
(1(

ال�ضب�ع ت�أكل من لحمي«

وروى البع����ص اأنها توّجهت في هذه الأثناء نحو المدينة، ثم قالت: »وا محمداه 

�ضّلى عليك مالئكة ال�ضم�ء، هذا ح�ضين مرّمل ب�لدم�ء مقّطع الأع�ض�ء وبن�تك 

، يق���ول الراوي اإنها كانت تبكي باأ�سلوب جعلها كما يقول البع�ص: »ف�أبكت 
(2(

�ضب�ي����«

.
(3(

واهلل كّل عدو و�ضديق«

يّت�سح لنا من خالل هذه الأعمال التي قامت بها ال�سّيدة زينب Oاأنها تريد 

تقدي���م درو�ص وعبر اإل���ى جنود جي�ص العدّو، كانت تريد منه���م اأن يدركوا الجريمة 

والجناية التي ارتكبوها، واأرادت منهم اأن يدركوا باأّن هذه المعركة كانت معركة مع 

.Pالقراآن والنبّي

واأرادت ال�سّي���دة زينبO من خالل الب���كاء والعبارات التي كانت تتلّفظ بها 

اأن توق���ظ عواطف واأحا�سي�ص النا�ص وت�سّجعهم عل���ى القيام والثورة �سّد الظالمين 

اليزيديين.

عندما كانت ال�سّيدة زينب Oفي ال�سام اأقامت في منطقة ُيطلق عليها »دار 

الحج�رة« مرا�سم عزاء على �سهداء كربالء، وكان لهذا المجل�ص من الآثار اأن دفع 

. وبعد تحّم���ل كّل الم�سائب التي 
(4(

الم�ساركي���ن اإلى التفكير بمهاجم���ة يزيد وقتله

وقعت في كربالء، نرى ال�سّيدة زينب Oتعود اإلى المدينة لتقيم مرا�سم العزاء 

)1)  معالي ال�سبطين، ج2، �ص55.
)2)  عزاء اآل محمد، �ص393.

)3)  معالي ال�سبطين، �ص31؛ بحار الأنوار، ج45، �ص59؛ نف�ص المهموم، �ص210.
)4)  الجزائري، ال�سيد نور الدين، الخ�سائ�ص الزينبية، �ص296.
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ف���ي مدينة ر�س���ول اهلل P، وا�ستمّر هذا الو�سع حتى فهم���ت القبائل والع�سائر ما 

.
(1(

جرى في كربالء وبداأ البع�ص منهم يفّكر بالنتقام ل�سهداء كربالء

2 � الخطابة

عندم���ا و�سلت قافل���ة الأ�سرى اإل���ى الكوفة تجّم���ع النا�ص كبارًا و�سغ���ارًا ون�ساًء 

ورج���اًل عند البّوابات والمعاب���ر وذلك بهدف م�ساهدة الأ�س���رى، هناك كان بع�ص 

المتجّمعين يبكي والبع�ص الآخر اأتى للبهتان واآخرون كانوا منزعجين مّما يح�سل.

ا�ستجمع���ت ال�سّي���دة زينب Oقواه���ا ونظرت اإل���ى النا�ص، ف�سك���ت الجميع 

فبداأت الخطابة وبكلمات وجمل دقيقة وقوية، قالت:

»الحم���د هلل وال�ض���الة على اأبي محّمد واآله الطيبي���ن الأخي�ر، اأّم� بعد ي� اأهل 

الكوف���ة، ي���� اأهل الختل والغ���در اأتبكون؟ فال رق�أِت الدمعة ول ه���داأت الرنة، اإنم� 

مثلكم كمثل التي نق�ضت غزله� من بعد قّوة اأنك�ث�ً تتخذون اإيم�نكم دخاًل بينكم، 

در ال�ضنف وملق الإم����ء وغمز الأعداء  لف والنط���ف وال�ضَّ األ وه���ل فيك���م اإل ال�ضَّ

.
(2(

ة على ملحودة...« وهل اأنتم اإل كمرعى على دمنٍة اأو كف�ضّ

تحّدث���ت ف���ي البداية عن الر�س���ول P وعبرت عن���ه بكلمة »اأب���ي« حيث اأرادت 

 بذلك تعريف الآخرين بالأ�س���رى الموجودين في القافلة لتت�سح الن�سبة بينها وبين 

النبّي P ويفهم الحا�سرون اأّي اأ�سخا�ص هوؤلء الموجودون في القافلة. ثم اأ�سارت 

اإل���ى نقطة هامة توؤّكد فيه���ا على نقطة ال�سعف عند اأهل الكوفة اأي النكث بالعهود، 

حيث اأرادت بذلك اإخبارهم بخ�سالهم.

)1)  عماد زاده، ح�سين، زينب الكبرى O، �ص150.
)2)  ترجمة اللهوف، 146 � 148.
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ثّم تابعت الحديث في خطابها تتحّدث عن �سخ�سّية الإمام Q حتى ل يبقى 

اأّي �س���ّك وترديد عند النا�ص وحتى ل يبقى اأّي عذر لديهم. كانت تتحّدث مع النا�ص 

وتعتبره���م هم الذي���ن قتلوا الإم���ام الح�سين Q واآل بي���ت الر�سول P. نعم، 

لق���د بّدل خطابها الموقف حتى �سّجت الكوف���ة بال�سراخ والعويل. ور�سمت ال�سّيدة 

زين���ب O�س���ورة اأخرى عن القيام���ة جعلتها ماثلة اأمام اأعي���ن النا�ص: {ڳ  

.
(1(

ڳ  ڳ    ڱ  ڱ  ڱ      ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ   }
ولم تكتِف ال�سّيدة زينب Oبمخاطبة اأهل الكوفة بل تحّدثت في دار الإمارة 

اأم���ام ابن زياد بج���راأة وقّوة. وعند و�سوله���ا اإلى ال�سام تحّدثت بج���راأة اأمام يزيد 

مو�سحة ما اقترفته يده وفا�سحة اإّياه اأمام المالأ.

3 � ارتماء ال�ضماد

 اإّن التدبي���ر والتعّق���ل كان���ا م���ن العوام���ل الأ�سا�سّي���ة لموّفقي���ة ونج���اح ال�سّيدة 

زينب O. وزينب Oمعروفة بالتدبير والتعّقل قبل ق�سّية عا�سوراء والأ�سر، 

حتى اإنه اأطلق عليها لقب عقيلة بني ها�سم وعقيلة الن�ساء...

ب�سكل عاّم كان للتدبير والتعّقل دور كبير في نجاحها في اأعمالها واإّل فلن تتمّكن 

O م���ن مواجهة يزيد واأزلمه، من جملة الأمور التي لجاأت اإليها ال�سّيدة زينب

اإقام���ة مجال�ص العزاء في ال�س���ام والمدينة وقد طلبت من الن�س���اء ارتداء ال�سواد، 

فقال���ت: »اجعلوه���� �ض���وداء حت���ى يعل���م الن��س اأّن���� في م�ضيب���ة وعزاء لقت���ل اأولد 

.»O الزهراء

�سحيح اأّن الأعداء ل يهتّمون بهذه الأمور ويعتبرونها غير ذات قيمة، اإّل اأّن هذه 

.Q الأعمال هي التي مّهدت لقيام النا�ص للثاأر من قاتلي الإمام

)1)  �سورة الفرقان، الآية: 27.
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4 � ةضلمكها النابع لن علمها

من جملة اأ�سباب نج���اح ال�سّيدة زينب Oفي اإي�سال ر�سالة الإمام الح�سين 

Q اأنه���ا كانت تق���رن التبليغ بالعمل، وكانت ت�سعى للعم���ل بالتكليف الإلهّي ولم 

تت�ساهل في ق�سايا الحالل والحرام.

ُي���روى اأّن النا�ص في الكوفة تقّدموا اإل���ى الأ�سرى م�سفقين على الأطفال فاأخذوا 

 قائلة لهم: ال�سدقة 
(1(

يقدم���ون لهم الخبز والتمر، عند ذلك عال �س���وت اأّم كلثوم

. والأكثر 
(2(

ح���رام علينا فكانت تاأخذ الخبز والتمر م���ن الأطفال وتعيده اإلى النا�ص

م���ن هذا اأنها كان���ت تق�سم طعامها بين الأطفال فبقيت ثالث���ة اأيام جائعة لم تاأكل 

�سيئًا وكل ذلك كي ل ت�سمح بدخول ال�سدقة اإلى اأفراد القافلة.

من الموارد العملّية الأخرى التي كانت محّط عمل تبليغّي من قبل ال�سّيدة زينب 

Oه���و حفظ الحجاب، فحافظت ال�سّي���دة زينب Oعلى الحجاب وابتعدت 

عن الأنظار حتى في اأكثر الظروف �سعوبة.

يقول ال���راوي: عندما رجعت من �سفر الحّج، دخلت الكوفة فوجدت الأ�سرى قد 

دخلوها وراأيت الإم���ام ال�سّجاد على بعير، ف�ساألت: من هي؟ فقالوا: زينب الكبرى، 

راأيتها تتحدث اإلى النا�ص ب�سوت عاٍل تطلب منهم غ�ّص الأب�سار عن اآل بيت ر�سول 

...
(3(

اهلل P وتطلب منهم الحياء من اهلل ور�سوله

الإمام  اأّن  اإلى  الجميع  تنّبه  اأن  عملها  خالل  Oمن  زينب  ال�سّيدة  اأرادت 

ولهذا  الإلهية،  الأحكام  اإحياء  اأجل  من  ا�ست�سهدوا  قد  واأ�سحابه   Q الح�سين 

ال�سبب اأي�سًا اقتيد الن�ساء والأطفال اأ�سرى، واأّن بني اأمية ويزيد على وجه التحديد 

هم الذين يعملون على تحريف الدين الإلهّي.

.O 1)  يعتقد البع�ص اأن المق�سود من اأم كلثوم هنا ال�سيدة زينب(
)2)  بحار الأنوار، ج4، �ص114.

)3)  مقتل المقرم، �ص371.
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5 � المعاء والعبادس

ال�سّيدة زينب  اتبعتها  التي  التبليغية  الأ�ساليب  اآخر من  والعبادة واحد  الدعاء 

اإّل  ال�سعف  على  يدّل  موقف  اأّي  منها  ينتظرون  الأعداء  باأّن  تعلم  كانت   .O

اأنها وقفت اأمام ال�سهداء وتوجهت نحو ج�سد اأبي عبد اهلل P ودعت اهلل تعالى: 

.
(1(

»اللهم تقّبل من� هذا القرب�ن«

وي�سير هذا الدعاء اإلى �سالبة ال�سّيدة زينبO وثباتها رغم الم�سائب التي 

لحقت بها ثم خاطبت اهلل تعالى قائلة: »ي� ِعَم�َد من ل عم�َد له وي� �َضَنَد َمْن ل 

ال�ضم�س، وحفيُف  و�ضع�ُع  النه�ر،  وبي��ُس  الليل  �ضواُد  �َضَجَد لك  ي� من  له،  �َضَنَد 

.
(2(

ال�ضجر، ودويُّ الم�ء، ي� اهلل، ي� اهلل، ي� اهلل«

وقد دعت في مجل�ص يزيد قائلة: »... اللهّم ُخْذ بحّقن�، وانَتِقْم ممن َظ�َلَمن� 

بك على من �َضَفك دم�َءن�، ونق�َس ذم�َمن�، وَقَتل ُحم�تن�، وَهت�ضك  واجَعل غ�ضَ

.
(3(

عّن� �ُضُدوَلَن�«

6 � ااةضتعانة بمبادئ نف�ضّية

القول  يجب  اأنه  اإّل  المعا�سرة،  العلوم  ابتكار  من  النف�سّية  الحرب  اأّن  �سحيح 

بهذا   R البيت  اأهل  ا�ستعان  وقد  ال�سماوية،  الأ�سول  في  الأ�سلوب  بوجود هذا 

الأ�سل  بهذا  الأعداء  �سّد  حربها  Oفي  زينب  ال�سّيدة  وا�ستعانت  الأ�سل. 

فكانت تبّين في خطاباتها مدى حقارة و�سغر العدّو وتثني على الأ�سحاب وتحّرك 

العواطف...

اإليها  تنتمي  التي  العائلة  اأ�سالة  على  بداية  اأّكدت  الكوفة  اأهل  عندما خاطبت 

لذلك تحدثت عن الر�سول P كما �ساهدته وا�سفة اإّياه بالأب لتلفت اأنظار النا�ص 

)1)  الم�سدر نف�سه، �ص307.
)2)  اآل بيت النبي في م�سر، �ص52 � 53.

)3)  بحار الأنوار، ج45، �ص133 � 135.
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ُيرتجى  »كيف  له:  قائلة  يزيد  مخاطبتها  اأثناء  وفي  الأ�سرى...  هوؤلء  انتماء  اإلى 

.
(1(

مراقبة من لفظ فوه اأكَب�َد الأذكي�ء، ونبَت لحُمه من دم�ء ال�ضهداء...«

واإذا قارّنا بين خطبتي ال�سّيدة زينب في الكوفة وال�سام لوجدنا اأنها كانت تعرف 

المخاّطب، فالمخاَطبون في الكوفة هم من النا�ص الجاهلين بما يجري من حولهم، 

لذلك خاطبتهم بناًء على ما هم فيه واأطلعتهم على ما ارتكبوه. اأّما المخاَطبون في 

ال�سام في مجل�ص يزيد فهم من الخوا�ّص العارفين بالأو�ساع، لذلك اختلف لحن 

الخطاب.

Oفي  زينب  ال�سّيدة  اعتمدتها  التي  الأ�ساليب  عن  خال�سة  هو  تقّدم  ما 

التبليغ، وهناك اأ�ساليب اأخرى يمكن الإ�سارة اإليها كال�سجاعة وال�سهامة والف�ساحة 

والبالغة...

)1)  الم�سدر نف�سه.
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اآيت عب��ضي�ن

  إرهاصات أرضيّة إحياء العلوم اإلسالميّة
Q في زمان اإلمام الباقر 

اأ�ّس�ص الأئّمة المع�سومون الإثنا ع�سر R الجامعة الإ�سالمّية واأو�سلوها اإلى 

م�ستواها المكاني الأعلى. اأّما الأئمة الأربعة الأوائل فقد افتتحوا هذه الجامعة التي 

جوبهت ولالأ�سف بحمالت وا�سعة م���ن الجهل وال�سالل والحروب والحوادث وجعل 

الأحادي���ث والخ�سومات، فلم تت�سنَّ لهم الفر�سة لتو�سيع نطاقها. يقول الإمام علّي 

 .
(2(

: »�ضلوني قبل اأن تفقدوني«
(1(

Q وهو بقول ر�سول اهلل »ب�ب مدينة العلم«

وكان كّل م���ن وّجه �س���وؤاًل اإليه، يجد اأمامه بحرًا فّيا�سًا زاخرًا من العلم والف�سيلة، 

اإّل اأّن الأعداء كانوا ي�سّكلون الحاجز والمانع الحقيقّي اأمام انت�سارتلك العلوم.

وواج���ه الأئّمة الح�س���ن والح�سين وزين العابدين R وبكّل م���ا اأوتوا من قّوة ما 

كان يمار�سه الأعداء من مكر وحيل، ومع ذلك تمّكنوا من اإثبات حّقهم واغت�ساب بني 

اأمّية للخالفة. وقد اأوجدت ثورة الإمام الح�سين Q الدامية ثورة فكرية قام الإمام 

زين العابدين Q بنقلها اإلى الآخرين في قالب من الدعاء والت�سّرع والتعليم.

وعم���ل الأئّم���ة R الأربع���ة الالحق���ون على تهيئ���ة الأر�سّية لتدري����ص العلوم 

 R الإ�سالمّية، فانت�س���رت العلوم وتوّجه الطالب لالرتواء  من علوم اأهل البيت

)*( كاتب اإيراني في مجلة مبلغان.

)1)  مناقب علي بن اأبي طالب، �ص83.
)2)  بحار الأنوار، ج10، �ص128، الرواية 7.
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وفي مج���الت عديدة: اأ�سول الدي���ن، فقه الإ�سالم، الط���ّب، الريا�سّيات، الأخالق 

والف�سائل وغيرها. وكان الإمام الباقر Q طليعة هوؤلء الأئّمة الأربعة.

 من هو اإلمام الباقر Q؟

وال���ده الإم���ام زين العابدي���ن Q ووالدته فاطم���ة »اأّم عب���د اهلل« ابنة الإمام 

الح�سن Q. وهو اأّول علوّي يعود ن�سُبه من ناحية الأب والأّم اإلى فاطمة الزهراء 

O: »اإّن الإم����م الب�ق���ر Q ه��ضم���ّي م���ن ه��ضمّيي���ن، وعلوّي م���ن علوّيين 

 L وف�طمّي من ف�طمّيين؛ لأنه اأّول من اجتمعت له ولدة الح�ضن والح�ضين

.Q
(1(

وك�نت اأّمه اأّم عبد اهلل بنت الح�ضن بن علي 

ُول���د الإم���ام Q في اأّول رج���ب، اأو في الثالث من �سفر ع���ام 57ه�.ق ح�سب 

اخت���الف الروايات في المدينة المنّورة، وتوّف���ي يوم الثنين ال�سابع من ذي الحّجة 

عام 114ه�.ق في المدينة عن عمر 57 �سنة. وقبره في البقيع اإلى جانب قبر والده 

.Q الإمام زين العابدين

امت���ّدت اإمامُت���ه لت�سع ع�سرة �سنة وع�سرة اأ�سهر واثن���ي ع�سر يومًا )من عام 95 

اإلى 144ه�.ق(. وقد مات م�سمومًا باأمر من ه�سام بن عبد الملك )الخليفة الأموّي 

العا�سر(.

Q الخلفاء المعاصرون لإلمام الباقر 

عا�سر الإمام Q مجموعة من الخلفاء وهم:

1 � الوليد بن عبد الملك.

2 � �سليمان بن عبد الملك.

)1)  الم�سدر نف�سه، ج46، �ص215، الرواية 13.
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3 � عمر بن عبد العزيز.

4 � يزيد بن عبد الملك.

5 � ه�سام بن عبد الملك.

ويمك���ن الق���ول اإّن جميع هوؤلء الخلفاء با�ستثناء عمر ب���ن عبد العزيز كانوا من 

.P الظالمين لأهل بيت الر�سول

1 � المليم بن عبم الملك

ترافق���ت خالفته مع ات�ساع المملكة الإ�سالمّي���ة وانت�سار الم�سلمين على الكّفار 

حيث ات�سعت المملكة في ال�سرق والغرب فالتحقت اأقوام كثيرة بالإ�سالم بالأخ�ّص 

.
(1(

في الهند وكابل وطو�ص... وامتدت اإلى الأندل�ص

.
(2(

وكان هذا الخليفة فا�سدًا غير موؤمن باهلل، ظالمًا وطالبًا لالأهواء والرذائل

2 � ةضليمان بن عبم الملك

. اأظهر 
(3(

كان���ت مّدة خالفت���ه ق�سيرة اإذ ل���م ت�ستمّر لأكثر م���ن ثالث �سن���وات

الليون���ة في بداية خالفته فاأطلق �سراح كاّفة ال�سجن���اء الذين اعتقلهم الحّجاج بن 

يو�س���ف واأزاح عامله على الخزينة. فتمّكن بذلك من تقديم �سورة جميلة عن نف�سه 

���ى بداأ الظلم. واأخذ يع���اون بع�ص القبائل �سّد  بي���ن النا����ص، لكّن المّدة لم تطل حتَّ

.
(5(

 ومن جملة خ�سائ�سه الحر�ص الكبير، كثرة الأكل وا�ستغاله باللهو
(4(

اأخرى

)1)  الأندل�ص اأو تاريخ حكومة الم�سلمين في اأوروبا، د. محمد اإبراهيم اآيتي، �ص17 � 18.
)2)  راجع: مروج الذهب، الم�سعودي، ج3، �ص96.

)3)  الكامل في التاريخ، ابن الأثير، ج5، �ص11 و37.
)4)  تاريخ �سدر الإ�سالم والدولة الأموية، �ص197.

)5)  مروج الذهب، ج3، �ص175.
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3 � عمر بن عبم العزيز

ُتعتبر مرحلة خالفة عمر بن عبد العزيز من المراحل التي لم يمار�ص فيها ظلم 

كبي���ر بح���ّق اأهل البيت R حيث كان عادًل اإلى ح���دود معّينة. اأ�سدر قرارًا عند 

و�سوله اإل���ى الخالفة بالتعوي�ص على كّل من تعّر�ص للظلم وال�سطهاد في ال�سابق. 

. عمل على محاربة 
(1(

وطل���ب ع���دم الق�ساء بحّق اأّي �سخ����ص اإّل بعد اأخذ م�سورت���ه

الف�س���اد، فباع اأح�سن���ة الخالفة في المزاد العلنّي وعر����ص الب�سة �سليمان بن عبد 

المل���ك للبيع حيث بل���غ ثمنها في تلك المرحلة اأربعة وع�سري���ن األف دينار، وا�سترّد 

م���ن زوجته كاّفة الجواهر والهدايا الت���ي ح�سلت عليها من والدها اأو من زوجها اأو 

. وكذلك اأعاد اإلى بيت المال ما كان قد اغت�سبه اأولد عمومته من 
(2(

من بيت المال

.
(3(

بيت المال اأو من النا�ص ثّم اأعادها اإلى اأ�سحابها

هدده بنو اأمّية بالثورة على خالفته لكنه كان يقول لهم باأنه ل يخاف �سيئًا �سوى 

. واتبع اأف�سل اأ�سلوب وطري���ق لمواجهة الف�ساد فبداأ من بيته ثم 
(4(

ح�س���اب القيامة

من بيت الخليفة ال�سابق، وبعد ذلك عمل على تو�سيع دائرة المواجهة تلك.

 إنجازات عمر بن عبد العزيز
Q 1 � لنع ةضّب علّي

ُتعتبر م�ساألة �سّب الإمام علّي Q من البدع الم�سوؤومة التي اأوجدها معاوية. 

وقد تحدث التاريخ باأّن معاوية عمد عام 40ه�. اإلى اإجبار اأ�سحاب الإمام بال�سيف 

والتهديد على ال�سعود اإلى المنابر ل�سّب الإمام Q ومنعهم من ذكر ف�سائله... 

)1)  تاريخ اليعقوبي، ابن وا�سح، ج3، �ص50.
)2)  الإمامة وال�سيا�سة، ابن قتيبة، ج2، �ص116.

)3)  تاريخ الخلفاء، ال�سيوطي، �ص232.
)4)  الأخبار الطوال، اأبو حنيفة الدينوري، تحقيق عبد المنعم عامر، �ص331.
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ثّم اأمر الجميع ب�سّب الإمام Q اأيام الجمعة من على المنابر. هنا قام عمر بن 

.
(1(
Q العزيز بدوِر في منع �سّب الإمام

O 2 � ا رجاع فمك ا لى اأواد فاطمة الزهراء

 واأعاد 
(2(

قي���ل اإّن عمر بن عب���د العزيز التقى الإمام الباقر Q ف���ي المدينة

اإليه فدك اإل اأن الخليفة يزيد بن عبد الملك اغت�سبها من جديد.

3 � الحمؤول دون وقمع بع�ض اانحرافات

لعّل من اأبرز اإنجازات عمر بن عبد العزيز اإزالة منع الحديث. ومنع الحديث من 

 P اأكبر النحرافات التي ح�سلت في التاريخ الإ�سالمي بعد وفاة الر�سول الأكرم

وقد منع الخليفتان الأول والثاني كتابة الحديث لأهداف �سيا�سّية. وكان اأبو بكر ياأمر 

بع���دم نقل �سيء من الر�سول P وعند ال�سوؤال حول م�ساألة ما يمكن الجابة عليها 

 .
(3(

م���ن وجهة نظره بوجود كتاب اهلل، والقراآن الكريم حالله حالل وحرامه حرام

.
(4(P وكذلك اأمر عمر باإزالة كل ما كتب من حديث عن الر�سول الأكرم

ومنع عمر اأ�سحاب النبّي P الذين ي�سافرون اإلى الأطراف من رواية الحديث 

عن���ه، وق���د �سجن ابن م�سعود واأبو الدرداء واأبو ذّر. وقي���ل اإّن عبد اهلل بن عمر كان 

.
(5(

يكتب اأحاديث الر�سول P اإّل اأنه اأخفاها خوفًا من المنع

كان اأبو بكر يذكر الدليل والدافع على ما يقوم به حيث كان يعتقد ب�سرورة اإزالة 

.
(6(

الحديث حتى ل يختلط مع القراآن الكريم

)1)  �سرح نهج البالغة، ابن اأبي الحديد، ج3، �ص57.
)2)  الخ�سال، ال�سيخ ال�سدوق، باب الثالثة.

)3)  تذكرة الحفاظ، �سم�ص الدين الذهبي، ج1، �ص3.
)4)  اأ�سواء على ال�سنة المحمدية، محمود اأبو ريه، �ص43.

)5)  �سيرة الأئمة، مهدي بي�سوائي، �ص324 � 325.
)6)  اأ�سواء على ال�سنة المحمدية، محمود اأبو ريه، �ص43.
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من جهة اأخرى فاإّن هذا الكالم مرفو�ص ل�سببين:

1 � عندما رحل ر�سول اهلل P اإلى جوار رّبه كان قد �سبط وَعّين اآيات و�سور 

القراآن الكريم، وقد حفظها الحفظة بحيث يمتنع اختالطها بغيرها.

2 � الق���راآن معج���زة وهذا يعن���ي اأّن اأّي كالم اآخر ل يدانيه م���ن حيث الف�ساحة 

والبالغة وال�سهولة والجاذبي���ة وتركيب الجمل. وهذا يعني اأّن اآيات القراآن الكريم 

كالجواهر المتالألئة بين عبارات نهج البالغة حيث ل تختلط بها على الإطالق.

نق���ل بع�ص المحّدثي���ن الرواية الآتية عن الر�سول الأك���رم P: »ل تكتبوا عني 

.
(1(

�ضيئ�ً �ضوى القراآن من كتب �ضيئ�ً �ضوى القراآن فليمحه«

فهل هذا يعني اأّن الر�سول P منع كتابة الحديث؟ وفي الجواب نقول باأّن هذا 

الأمر ل اأ�سا�ص له من ال�سّحة ل�سببين:

1 � �ضبط الإم�م علّي Q الكثير من الأح�ديث التي انتقلت اإلى الأئّمة R من 

.Q كت�بة الحديث فلن ُيْقدم عليه الإم�م علّي P بعده. فلو منع ر�ضول اهلل

ر�ض�لة في مج�لت الأحك�م   300 اأكثر من   P الر�ضول  كتبت في حي�ة   �  2

والفرائ�س والمرافع�ت وال�ضي��ض�ت.

ا�ستف���اد بع�ص المزّورين والكاذبين م���ن ق�سّية منع كتابة الحديث فقاموا بجعل 

البع����ص منها بم���ا ي�سّب في م�سلح���ة الحكومات والح���ّكام. عندما يت���ّم الكتفاء 

بالحافظ���ة يكثر الدعاء والن�سبة اإلى ر�س���ول اهلل P. ولكن ِلَم فعلوا ذلك؟ األي�ص 

كالم الر�س���ول P حّج���ة كما القراآن؟ األي�ص من الواجب عل���ى الم�سلمين اتباعه؟ 

األ���م يتح���ّدث القراآن الكريم عن اأّن الر�سول P ل ينطق عن الهوى اإّن هو اإل وحي 

؟
(2(

يوحى

)1)  م�سند اأحمد ابن حنبل، ج3، �ص12.
)2)  �سورة النجم، الآيتان: 3 � 4.
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جاء في القراآن الكريم قول اهلل تعالى: {ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ    

.
(1(

ہ  ہہ}
4 � يزيم بن عبم الملك

ُتعتبر مرحلة خالفة يزيد بن عبد الملك من اأكثر المراحل ظالمًا في تاريخ بني 

اأمي���ة. توّلى ولية العهد اأثناء خالفة عمر ب���ن عبد العزيز فظهر على اأنه �سخ�سية 

مقبول���ة، لذلك كان ر�سى النا�ص عنه كبيرًا، اأثناء موت عمر بن عبد العزيز، ولكّن 

الأيام لم تطل حّتى بداأ الظلم. كان �سديد التلّهي بالأهواء والمفا�سد فبّدل الق�سر 

.
(2(

اإلى مكان للف�ساد

5 � ه�ضام بن عبم الملك

 .
(3(

عم���ل ه�سام بن عبد الملك ب�سكل كبي���ر ومرّكز على جمع الثروات والعمران

واجه اأثناء خالفته العديد من الثورات الداخلية حيث ق�سى عليها ثّم عمل على اإطفاء  

جذوة الحرب الخارجية. في هذه المّدة ازداد ال�سغط على الحكومة المركزّية من 

قبل قبائل التركمان والخزر، ثّم بداأت الموؤامرات الخفية للعبا�سّيين �سّد الحكومة 

الأموية. ازدادت حركة اعترا�ص النا�ص على الحكومة ب�سبب ت�سّرفاتها الالمقبولة 

وب�سبب وجود غير الالئقين على راأ�ص ال�سلطة.

كان ه�س���ام اإن�سان���ًا بخي���اًل، خ�سنًا، ظالم���ًا، ل يحمل في قلبه اأّي ن���وع من اأنواع 

.
(4(

الراأفة

 

)1)  �سورة الح�سر، الآية: 7.
)2)  �سيرة الأئمة، �ص334 � 336.
)3)  مروج الذهب، ج3، �ص205.
)4)  تاريخ اليعقوبي، ج3، �ص70.
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:Q ظروف نشأة الجامعة الدينّية على يدي اإلمام الباقر

 Q ب���داأت حالة التململ وعدم الر�سا من الخلف���اء في اأيام الإمام الخام�ص

و�سه���دت البالد الإ�سالمّية العديد من الثورات الداخلية الراف�سة لحكم بني اأمية. 

ًا  �سحيح اأّن العديد من هذه الثورات لم يكتب لها النجاح اإل اأنها احتّلت مكانًا خا�سّ

م���ن اهتمامات الخلفاء فوجد الأئمة R ف���ي ذلك فر�سة منا�سبة لإحياء ال�سّنة 

النبوية.

بداأ الإمام الباقر Q عملّية التدري�ص وتعليم الدين فاأم�سى عمره في ذلك، 

حي���ث لم يكن عنده فر�سة لال�ستراحة، وكان���ت م�سوؤولّياته كبيرة في اإيقاظ النا�ص 

وتعريفه���م بالحقائ���ق الدينية الت���ي بداأ الن�سي���ان يطالها. ات�سم���ت مدر�سة الإمام 

الباقر Q باأنها مدر�سة الف�سيلة والإح�سان فترّبى على يديه العديد من الطلبة.

:Q تالمذة مدرسة اإلمام الباقر 

هناك العديد من ال�سخ�سّيات التي نهلت العلم من مدر�سة الإمام Q ومن 

اأبرز هوؤلء: محّمد بن م�سلم، زرارة بن اأعين، اأبو ب�سير، بريد بن معاوية العجلّي، 

جابر بن يزيد، حمران بن اأعين، وه�سام بن �سالم.

واأبو  العجلي،  مع�وية  بن  بريد   ...« قوله:   Q ال�ساد�ص  الإمام  عن  ُينقل 

اأمن�ء اهلل على حالله وحرامه.  اأربعة نجب�ء  وزرارة  ب�ضير، ومحّمد بن م�ضلم 

.
(1(

لول هوؤلء انقطعت اآث�ر النبّوة واندر�ضت«

Q تواضع العلماء أمام اإلمام الباقر 

يقول عبد اهلل بن عطاء في تو�سيح ف�سائل الإمام الخام�ص العلمّية: لم اأَر �سغر 

وتوا�سع علماء الإ�سالم في اأّي مجل�ص كما كنت اأراهم في مجل�ص محّمد بن علي 

)1)  اختبار معرفة الرجال، ال�سيخ الطو�سي، ت�سحيح ح�سن م�سطفوي، �ص136، الحديث 219.
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Q وكنت اأرى »الحكم بن عتبة« الم�سهور في العلم والفقه يجل�ص اأمام الإمام 

...
(1(

الباقر Q كالطفل عندما يجل�ص اأمام اأ�ستاذ عظيم

لقد �ساهم الن�ساط العلمي لالإمام الخام�ص Q وكذلك الطلبة الذين ترّبوا 

في مدر�سته في تحقيق تلك الأمنّية التي تحّدث عنها ر�سول اهلل P. يقول جابر 

الإ�سالم:  الهامة في �سدر  ال�سخ�سيات  وهو من  الأن�سارّي )ر�ص(  بن عبد اهلل 

»... �ضمعت ر�ضول اهلل P يقول: اإنك �ضتدرك رجاًل مني ا�ضمه ا�ضمي و�ضم�ئله 

طرق  بع�س  في  يترّدد  يوم  ذات  ج�بر  فبينم�  ق�ل  بقراً...  العلم  يبقر  �ضم�ئلي 

المدينة اإذ َمّر محّمد بن علي L فلّم� نظر اإليه ق�ل: ي� غالم اأقبل ف�أقبل 

فق�ل: اأدبر ف�أدبر، فق�ل �ضم�ئل ر�ضول اهلل والذي نف�س ج�بر بيده م� ا�ضمك ي� 

اأبي ط�لب فقّبل راأ�ضه ثّم  غالم؟ ق�ل محّمد بن علي بن الح�ضين بن علي بن 

.
(2(

ق�ل: ب�أبي اأنت واأمي، اأبوك ر�ضول اهلل يقرئك ال�ضالم...«

)1)  علم الحديث ودراية الحديث، كاظم مدير �سانه جي، ن�سر جامعة المدر�سين، �ص67.
)2)  بحار الأنوار، ج46، �ص225، الرواية 5.
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مجتمع وأسرة

g البنى التحتية لح �ضحاات ااجتماعّية

g اأةضاليب التربية المينّية

الباب الثالث
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)*(
محمود مهدي بور

البنى التحتية لإلصالحات االجتماعيّة

ْين الفردّي والجتماعّي، وي�ساعد  ت�ستمل الإ�سالحات على جزَءْين اأ�سا�سيين مهمَّ

الإ�سالح في كّل جزء منهما في تحّقق ال�سالح في الجزء الآخر، وتعتبر التقوى 

الجتماعية  والإ�سالحات  الجتماعية،  لالإ�سالحات  المنا�سبة  الأر�سية  والتزكية 

هي الأر�سّية المنا�سبة لنمّو الف�سائل الأخالقّية.

ل يمكن اأن تتحّقق الإ�سالحات الجتماعّية من دون تربية للنف�ص والفرد، وتفتح 

ال�سالحات الجتماعية الطريق اأمام التدين ونمّو الف�سائل الأخالقية.

 أهمية اإلصالحات األخالقّية

واإ�سالح  والعتقادات  الأفكار  اإ�سالح  من  الجتماعّي  الإ�سالح  اأر�سّية  تتاألف 

المثل والأهداف والتوّجهات، واإ�سالح المعنوّيات، واإ�سالح العادات وال�سلوكّيات، 

واإ�سالح الل�سان والقلم. وتعتبر التربية الأخالقية مقّدمة على اأّي محاولة لالإ�سالح 

الإ�سالحات  تنظيم  عملّية  على  مقّدمة  والتزكية  التقوى  تعتبر  بل  ل  الجتماعّي، 

القومّية والوطنّية.

)*( كاتب اإيراني في مجلة مبلغان.
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ينقل ال�سيخ الكليني M عن الإمام ال�سادقQ قوله: »من �ضدق ل�ض�نه 

�ضي ء  كّل  �ضالح  »ال�ضدق  التالي:  الحديث   الحكم  غرر  في  ونقراأ   
(1(

عمله« زك� 

.
(2(

والكذب ف�ض�د كّل �ضي ء«

اأن تتحّقق الإ�سالحات الحقيقية من خالل تو�سيع ال�سبكات الخبرّية  ل يمكن 

ووكالت الأنباء وزيادة عناوين ال�سحف والمجاّلت. جاء عن الإمام باقر العلوم

.
(3(

Q قوله: »تعّلموا ال�ضدق قبل الحديث«

وو�سع  الخبرّية  الإمكانات  وتقديم  الإعالم  لتو�سيع  التخطيط  وقبل  ولذلك 

الميزانّيات يجب العمل على التربية الأخالقية ون�سر المعنوّيات وال�سدق...

ل يمكن اأن تتحّقق الإ�سالحات الجتماعّية بو�ساطة الكذب والخداع... وكّلما 

العلم  وعدم  الجهل  غبار  ازداد  الكذب  وتوزيع  اإنتاج  مراكز  ومقدار  حجم  ازداد 

بل  ل  والمعرفة.  والحرّية  العدالة  تظلم  ا�سطرابًا، عندها  اأكثر  الحياة  واأ�سبحت 

اإعالم ال�ستبكار الذين ي�سّيقون  اليوم هم �سحايا و�سائل  الب�سر  اإّن  يمكن القول 

الخناق بحّجة الإعالم.

من  هالة  في  دائمًا  العدالة  عدم  ويظهر  للعدالة،  الأّول  الأ�سا�ص  هو  ال�سدق 

الجهل والكذب. ومن هنا كان اّدعاء الإ�سالح من قبل غير ال�سادقين مجّرد نفاق 

ل اأكثر.

ال�سدق عبارة عن اأمانة تتعّلق بحقوق الب�سر، والكذب لي�ص اإّل جريمة بحّقهم. 

اإّن الذين يخونون النا�ص باأقوالهم فلن يتعاملوا معهم ب�سدق في �سلوكّياتهم. وهنا 

.
(4(

نتذّكر قول الإمام اأمير الموؤمنينQ: »ال�ضدق اأم�نة والكذب خي�نة«

)1)  الكافي، ج 2، �ص 104، ح 3.
)2)  غرر الحكم، الحديث 1119.

)3)  الكافي، ج 2، �ص 104، ح 4.
)4)  ميزان الحكمة، ح 10175.
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االصالح ونظام التعليم والتربية

لقد كان اأ�ساتذة الجامعة، والنظام التعليمّي، والمعّلمون والمبّلغون في مقّدمة 

النه�سة الإ�سالحية.

وعي  دون  ومن  ال�سدق  دون  من  الجتماعّية  الإ�سالحات  تتحّقق  اأن  يمكن  ل 

وتعاون القّيمين على النظام التعليمّي في الحوزة والجامعة، وما لم تحاول الحوزة 

والجامعة تطبيق الن�سو�ص والأ�ساليب والأهداف... مع الإ�سالم والقراآن ومعارف 

اأهل البيتR، �ستبقى الإ�سالحات مجّرد روؤيا لن تتحّقق.

 أبعاد اإلصالح االجتماعّي 

اإّن الجهل وعدم الّطالع على معارف القراآن والعترة R بمثابة اأّم الف�ساد 

حالة  اإّل من خالل  الإ�سالحات  تتحقق  ولن  والجتماعّي،  الثقافّي  الم�ستوى  على 

التعاون بين النظام التعليمّي والتبليغّي وبم�ساعدة النظام ال�سيا�سّي والقت�سادّي. 

والأحزاب  ال�سيا�سّية  التو�سعة  اإلى  متوّجهة  والبرامج  الميزانيات  تكون  عندما 

والحرب الإعالمية للمجموعات والأجنحة وحوار الح�سارات، اأكثر مما هو مر�سود 

لتعليم القراآن والدرا�سات القراآنية ون�سر اأفكار المع�سومينR، عند ذلك لن 

يبقى اأّي مجال للحديث عن الإ�سالح ال�سادق.

على  ن�سرف  مّما  اأكثر  الثقافّي  الإرث  على  الميزانّيات  من  ن�سرف  عندما 

الم�ساجد وهي اأكثر الأماكن �سعبّية، عند ذلك �ست�سبح الم�ساجد في خدمة الإرث 

الثقافي ل العك�ص.

والنظام  الجتماعية،  المفا�سد  من  للكثير  �سببان  فهما  والبطالة  الفقر  اأّما 

تربية  الفقر من خالل  الق�ساء على  يمكنه  الذي  البلد هو  والتربوّي في  التعليمّي 

المعّلمين  يتّم دعم  لم  وما  والتعاون.  الإيثار  تتبع  وموؤمنة  ومجتهدة  ُمجّدة  اأجيال 

التّجار  مداخيل  دامت  وما  والجتماعّية،  القت�سادّية  الناحيتين  من  والأ�ساتذة 
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والأبطال في ال�ساحات الريا�سية اأكثر بكثير من الأ�ساتذة والمعّلمين، عندها لن 

تكون الإ�سالحات �سوى روؤيا بعيدة المنال.

وت�سّكل الأمرا�ص الج�سمّية المقدار الأكبر من م�سكالت المجتمع، حيث ي�ساهم 

تعليم طرق الوقاية في الق�ساء على الأمرا�ص في اللحظات الأولى.

في  الأمور  وتنمو هذه  الجهل  اإلى  الآخرين  على  والعتداء  الظلم  وتعود جذور 

يمكن  الذي  الوحيد  المكان  هما  والجامعة  والحوزة  الإيمان.  من  الخالي  المكان 

الإيمان  باأنوار  والظلمة  الظلم  وا�ستبدال  والطمع  الجهل  على  الق�ساء  خالله  من 

والأخالق.

ويعود الف�سل العن�سري والتمييز اإلى ال�ستكبار الروحّي. والإ�سالم يدعو ليكون 

الطبقات   بع�ص  تف�سيل  ويوؤّدي  الحقوقّي.  النظام  في  ومت�ساوين  اأخوة  الم�سلمون 

الجتماعية على اأخرى اإلى رواج الكثير من المفا�سد الجتماعية.

الجتماعية  المجموعات  خ�سعت  اإذا  اإل  الجتماعية  الإ�سالحات  تتحّقق  لن 

للقانون الإلهي ولي�ص للقوانين ال�سرقّية والغربّية، اأي اإذا تّم الت�سليم المطلق للقراآن 

.Rة النبوّية وقيادة اأهل البيت نَّ وال�سُّ

أركان اإلصالح 

والأنبياء  باهلل  الإيمان  ي�سّكل  الإ�سالمّي،  الفكر  في  اأركان  اأربعة  لالإ�سالح 

والقيامة دعامتها الأ�سا�سّية.

ولن  والوحدة.  العدالة«،  العب�دة،  »المعرفة،  عن:   فعبارة  الأركان  هذه  واأّما 

هلل  العبودية  دون  من  المعنوية،  والروؤية  الإلهية  المعرفة  من  الإ�سالحات  تتحّقق 

وال�سالة والت�سليم للقانون الإلهّي، ومن دون الر�سوخ للعدالة وحقوق الآخرين.

اإّن اأكبر واأعمق الإ�سالحات هي ال�سالحات العقائدّية والإيمانّية والأخالقّية. 

لواء  يحملون  الواقع  في  فهم  وال�سرك  والكفر  ال�ست�سالم  اإلى  يدعون  الذين  اأّما 
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المفا�سد الثقافّية، وهم اأعداء ال�ستقالل والحرّية والعدالة والعي�ص ب�سالم.

واأّما الغفلة عن ر�سالة ال�سماء وتكبير المالكين بالقهر، فهما اأّم الف�ساد الثقافّي.

الراأ�سمالّية  �سلطة  اإلى  فتعود  والخارجّية  الداخلّية  المفا�سد  اأغلب  واأّما جذور 

الم�سير  في  الأمور  هذه  توؤّثر  حيث  الإعالم  و�سائل  واأ�سحاب  ال�سالح  وتّجار 

ال�سيا�سّي والقت�سادّي والثقافّي للب�سر، وهي �سبب عدم الهتمام بالقوانين الإلهّية 

واإخراج اهلل تعالى من اأذهان وقلوب الب�سرّية.

اإّن الإ�سالح الجتماعّي هو حركة م�ستمّرة ون�سبّية قد ترتفع تارة وقد تنخف�ص 

اأخرى، لذلك فاإذا اقتربت الب�سرّية اأكثر من المعايير القراآنية واأفكار حاملي الوحي 

والأحكام الإلهية، عندها تتحّقق الإ�سالحات.

اإّن الإ�س���الح هو حركة توحيدّية، تكاملّية، اأخالقّي���ة، عادلة، تحررّية، ومعرفية 

اإيماني���ة و�سادقة، اإذا تم التغافل عن هذه الأمور في العملية الإ�سالحية فهذا يعني 

اأّن الإ�سالح كاذب.

اأّم���ا برامج ال�س���رك والرتج���اع ومخالفة الأخ���الق والغفلة والجه���ل، فكل هذه 

الأم���ور ل تدخل في الإ�س���الح. ولن تكون ال�سيا�سة التي ت���وؤّدي اإلى عدم ال�ستقالل 

القت�س���ادّي والرتماء في اأح�سان ال�سلط���ة الخارجّية اإ�سالحًا على الإطالق. واأّما 

البرامج التي تح�سل تحت اإدارة واإ�سراف الأجانب والتي  تطال الجوانب ال�سيا�سية 

والقت�سادي���ة والثقافية والفنية والريا�سية، فهي ف���ي الواقع مخالفة لالإ�سالحات 

ال�سادق���ة، ول يمك���ن اأن تتحّق���ق الإ�سالح���ات ال�سادق���ة من خالل وج���ود برامج 

و�سيا�س���ات ت�سرف عليها الأمم المتحدة. ول تتحّق���ق اإذا كانت مقبولة في الإعالم 

التاب���ع لل�سهيونية العالمية. والواق���ع اأّن الإ�سالحات ال�سحيحة ال�سادقة هي التي 

تجري في ظ���ّل القوانين وال�سيا�س���ات والبرامج التي ت�سمن ا�ستق���الل الم�سلمين، 

وتق���ّوي الإيمان وتدفع الفقر والبطالة، وتوؤّمن الأمن والقوة الوطنية،  وتن�سر العدل 
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الجتماعي وتقيم المعروف وتنك���ر االباطل وتمّجد عزة الم�سلمين، وتخذل الكّفار 

والمنافقين..

والإ�سالح���ات ال�سادق���ة هي التي تجري ف���ي ظّل الُمُثل والأخ���الق وال�سيا�سات 

العلوي���ة بالإ�سافة اإل���ى ا�سم واأمر الق���راآن ونهج البالغ���ة. والإ�سالحات ال�سادقة 

ّنة النبوية واإزالة بدع الج�هلية القديمة والحديثة. عبارة عن كلمتين: اإحي�ء ال�ضُّ
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)*(
عبد الرحيم موكهي

أساليب التربية الدينيّة

ُتعتبر ال�ستفادة من مناهج واأ�ساليب التربية ال�سحيحة من الأ�سول والمبادى ء 

المهّمة التي يجب اأن يهتّم بها جميع الم�ستغلين بالم�سائل التربوية، وذلك لأّن:

عالم الي���وم هو عالم ا�ستعمال المناهج والأ�ساليب، وقبل ال�سروع بالبحث يجب 

تين: الإ�سارة اإلى م�ساألتين مهمَّ

الدينية  التعاليم  من  التربوية  المناهج  ا�ستخراج  المقال  في هذا  - حاولنا   1

والأفكار المتعالية.

نولي  اأّننا  مع  لالخت�سار  رعاية  المو�سوع  في  النظرّية  للجوانب  تعّر�سنا   -  2

اأهمّية كبيرة للجوانب العملية، وعلى هذا الأ�سا�ص اعتمدنا الإجمال وابتعدنا 

قدر الم�ستطاع عن التف�سيل.

اأّما بع�ص اأ�ساليب التربية الدينية فهي عبارة عن:

1 - التقليدّي.

2 - التلقينّي.

3 - التدريجّي.

)*( كاتب اإيراني في مجلة مبلغان.
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4 - غير المب��ضر.

5 - القتداء.

6 - العملّي.

1 - اأةضلمب التربية التقليمّي 

التقليد اأربعة اأنواع:

اأ - التقليد الواعي والمفيد )ك�لتقليد في الأمور الإيج�بّية(.

ب - التقليد الواعي الم�ضّر )التقليد في الأمور ال�ضلبّية(.

ج - التقليد غير الواعي المفيد )تقليد الطفل عند تعّلم الكالم(.

د - التقليد غير الواعي الم�ضّر )تقليد الطفل عند تعلم الكالم البذي ء(.

النوعان الأّول والثاني هما القتداء الإيجابّي وال�سلبّي بالآخرين حيث �سنتعر�ص 

لذلك عند الحديث عن اأ�سلوب القتداء.

واأ�س���ار القراآن الكريم اإلى النوع الرابع من التقلي���د عندما تحّدث حول الكفار: 

ٺ     ٺ   ٺٺ   ڀ    ڀ   ڀ   ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ     {ٱ  

.
(1(

ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ     ٹ}

وعل���ى ه���ذا الأ�سا�ص فالتقلي���د الأعمى مذموم. وبم���ا اأّن التقليد ه���و عمل كثير 

الح�س���ول بالأخ�ّص ف���ي ال�سنين الأولى للحي���اة لذلك يجب اأن نلتف���ت اإلى اأقوالنا 

و�سلوكن���ا. مثال ذلك: اأح���د اأ�ساتذة الريا�سة كان ي�سع رباطًا على ركبته ب�سبب األٍم 

َل���مِّ ب���ه، وبعد عّدة جل�سات وج���د اأّن اأغلب الطالب قد و�سع���وا رباطًا على ركبهم. 
َ
اأ

وهذا يعني اأّن �سلوك الأ�ساتذة والمرّبين موؤّثٌر في م�ستوى تقليد الآخرين، حّتى واإن 

كان غير اإرادّي.

)1)  �سورة البقرة، الآية: 170.
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2 - اأةضلمب التربية التلقينيّ 

التلقي���ن الإيجاب���ّي هو اأح���د الأ�ساليب التي يمك���ن العتماد عليها ف���ي التربية. 

والتلقين و�سيلة لمعالجة بع�ص الأمرا�ص كال�سطراب والياأ�ص والو�سوا�ص.

يق���ول الإم���ام اأمير الموؤمني���نQ: »اإن لم تكن حليم����ً فتحّلم ف�إن���ه قّل من 

.
(1(

ت�ضّبه بقوم اإّل اأو�ضك اأن يكون منهم«

ويق���ول الإمام الخمينّي}: »التلقين واحد من الأم���ور المفيدة لالإن�ض�ن.. 

والمطلب الذي يجب اأن يوؤّثر في نف�س الإن�ض�ن، ف�إنه يقوم بدوٍر مهّم عن طريق 

.
(2(

التلقين والتكرار«

ومن هنا اإذا تّمت ال�ستفادة من الأ�سلوب التلقيني ب�سكل اإيجابي ف�سيترك اآثارًا 

مهّم���ة ومطلوبة، األ���م ن�سمع عبارات كثيرة يخاطبون به���ا التلميذ الذي ح�سل على 

عالمة متدّنية يقولون له: األم اأقل لك اإنك تلميذ فا�سل؟! والعك�ص �سحيح.

3 - اأةضلمب التربية التمريجي 

يقول الطبيب النف�سّي: »الج�ذبيَّة في التعليم والتربية قبل ال�ضن�عة«. وجذب 

الآخري���ن يحتاج في الغالب اإل���ى اأر�سّية منا�سبة. والأ�سل���وب التدريجّي في التعليم 

والتربية من اللوازم المهّمة لتهيئة الأر�سّية المبا�سرة للتعليم والتربية. ونحن نعلم 

اأّن اآي���ات الق���راآن الكريم قد نزلت في مّدة 23 �سن���ة. وب�سكل تدريجّي على الر�سول 

الأك���رمP )�سورة الإ�س���راء، الآية: 106(، ونزلت الأح���كام التدريجّية كال�سيام 

والزكاة والجهاد في مّدة 15 �سنة، ونزل التحريم التدريجّي للربا في الآيات 39 من 

�سورة الروم و161 من �سورة الن�ساء و130 من �سورة اآل عمران و275 اإلى 279 من 

�س���ورة البقرة. ونزل التحريم التدريج���ي للم�سروبات الكحولّية في الآيات 219 من 

)1)  نهج البالغة، الكلمات الق�سار 198.
)2)  القراآن من وجهة نظر الإمام الخميني }، �ص44.
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�س���ورة البقرة و43 من �سورة الن�ساء و90 و91 من �سورة المائدة. وهذا يوؤّكد اأهمّية 

الأ�سلوب التدريجّي في الم�سائل التربوية والتعليمية.

تجدر الإ�ض�رة اإلى:

اأ- اأّن الهتم���ام بالأ�سلوب التدريجّي ف���ي التعليم والتربية ل يعني اإمكان اللجوء 

اإلى الم�سائل وال�ستدللت الخاطئة عند تعليم المبتدئين.

ب - ل ينح�س���ر ا�ستعم���ال الأ�سلوب التدريج���ّي في التعلي���م والتربية في دائرة 

ال�ست���دللت والبراهين، بل يمكن اللجوء اإلي���ه في اأنواع المطالب والأعمال 

اأي�سًا.

ج -  يج���ب اللتفات في عملية التعليم والتربي���ة اإلى الم�ستوى العلمّي والقدرات 

الذهني���ة وال�س���روط العمرية  والعلمية والثقافي���ة والقت�سادية والجتماعية 

ل���دى المتعّلمين؛ لأن���ه ل يمكن اإعط���اء دواء واحد لمر�سى كث���ر يعانون من 

 Rاأمرا����ص مختلفة. ومن هنا نفهم م���ا كان يقوم به الأئّمة المع�سومون

عندم���ا كان يوّج���ه اإليهم �س���وؤال واحد من جهات مختلف���ة فيجيبون اإجابات 

متعّددة.

4 - اأةضلمب التربية غير المبا�ضر

تق�س���م اأ�سالي���ب التربي���ة المطلوبة اإل���ى ق�سمي���ن: المبا�سرة وغي���ر المبا�سرة. 

وي�ستعم���ل كّل واح���د منهم���ا بن���اًء عل���ى الظ���روف الزماني���ة والمكاني���ة المحيطة 

بالمتعّلمي���ن. وقد اعتمد القراآن الكريم الأ�سلوبين، فخاطب البع�ص ب�سكل مبا�سر: 

ڭ}  ڭ   و{ڭ   ڃ  }،  {ڄ   ٻ}،  ٻ   {ٱ  

وا�ستعمل ف���ي مكان اآخر الأ�سلوب غير المبا�س���ر: {چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  

.
(1(

ڍ  ڍ  ڌ  ڌ       ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ}

)1)  �سورة المائدة، الآية: 116.



ة
نّي
مي
ال
ة 
بي
ر
لت
 ا
ب
لي
ضا
اأة

235

هن���ا ن���رى اأن اهلل تعالى يخاطب النب���ّي عي�سى بن مري���مQ مبا�سرة ولكّنه 

يخاط���ب اأتباعه ب�سكل غي���ر مبا�سر، حي���ث اأراد القول اإّن اعتق���اد البع�ص باألوهّية 

عي�سى هو اعتقاد باطل.

ولع���ّل اأب���رز م�سداق لالأ�سل���وب المبا�سر ما قام به الإمام���ان الح�سن والح�سين

L عندما اأرادا تعليم الرجل الكبير كيفية الو�سوء ال�سحيح.

 تذكير

اأ - اأه���ّم م�سادي���ق الأ�سلوب غير المبا�سر عبارة ع���ن ال�سعر، الق�سة، الرواية، 

الحديث عن حياة الآخرين، الفيلم، الم�سرحّية واأمثالها.

ب - تبقى النتيجة في الأ�سلوب غير المبا�سر على عهدة المخاطبين والمتعّلمين.

ج - يتمّك���ن المرّب���ون والآباء والأّمهات م���ن اعتماد الأ�سلوب غي���ر المبا�سر في 

الم�سائل التربوية بو�ساطة اأ�سخا�ص اآخرين، ولي�ص من خالل اأنف�سهم.

5 - اأةضلمب ااقتماء

يّت�سف الإن�سان باأنه يبحث عن الف�سيلة والكمال. لذلك ي�سعى كّلما وجد ف�سيلة 

وكماًل في �سخ�سّية ما )دينية، �سيا�سية، اجتماعية، فنية..( اإلى اتباعها والقتداء 

به���ا. وهنا من المه���ّم اأن يقوم المربون والآب���اء والأّمهات بتوجي���ه اأبنائهم لتمييز 

الف�سائ���ل من غيرها، ليتمّكنوا بذلك من القتداء بالف�سائل، وبالتالي البتعاد عن 

الرذائل.

وتحّدث القراآن الكريم حول اأ�سلوب القتداء م�سيرًا اإلى بع�ص ال�سخ�سيات التي 

ت�سّكل نم���اذج مهّمة لالقتداء اأمثال: الر�سول الأك���رمP )�سورة الأحزاب، الآية: 

21( والنب���ي اإبراهيمQ )�س���ورة الممتحنة، الآية: 4( وام���راأة فرعون )�سورة 

التحريم، الآية: 11).
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وتح���ّدث القراآن الكريم ع���ن �سخ�سّيات تمثل نماذج �سّيئة ل ينبغي القتداء بها 

كامراأة نوح وامراأة لوط )�سورة التحريم، الآية: 10).

يقول الإم���ام �ساحب الع�سر والزمان|: »وفي ابنة ر�ض���ول اهللP لي اأ�ضوة 

.
(1(

ح�ضنة«

تذكير

اأ - يتمّكن جميع المرّبين )بالمعنى العاّم( ومن خالل ما يّت�سفون به من اأعمال 

و�سلوكّيات ح�سنة من اأن يكونوا قدوة للمتعّلمين.

ب - اإذا كان���ت احتياج���ات وا�ستع���دادات المتعّلمي���ن متعّددة، فعل���ى الأ�ساتذة 

والمرّبين تقديم نماذج منا�سبة في اأبعاد متعددة لتكون م�ساديق لالقتداء.

ج -  يج���ب اأن يمتن���ع الأ�سات���ذة والمعّلم���ون ع���ن تقدي���م النماذج الت���ي تحمل 

التعار����ص حيث قد يوؤّدي الأم���ر اإلى اإنكار اأ�سل القتداء. ه���ذا ُيلحق �سررًا 

كبيرًا بالمتعّلمين.

6 - اأةضلمب التربية العمليّ 

اأ�سرنا في اأ�سلوب القتداء اإلى اأّن الأ�سلوب العملّي هو الأ�سلوب الأهّم في التربية. 

وما يوؤ�سف له اأننا ل نولي هذا الأ�سلوب الأهمية المطلوبة.

ج���اء ف���ي الق���راآن الكري���م ق���ول اهلل تعال���ى: {ۀ  ۀ  ہ   ہ  

.
(2(

ہ}

وج���اء عن الإم���ام ال�سادقQ: »كون���وا دع�ة الن�����س ب�أعم�لك���م، ول تكونوا 

.
(3(

دع�ة ب�أل�ضنتكم«

)1)  بحار الأنوار، ج53، �ص180.
)2)  �سورة البقرة، الآية: 44.

)3)  بحار الأنوار، ج 5، �ص 198.
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ويعتق���د بع����ص علماء النف����ص اأّن حوالي %80 من العملي���ة التعليمية يجري عن 

طري���ق الأعين و%13 عن طريق الآذان. وقد قي���ل اإّن ال�سورة اأكثر تاأثيرًا من األف 

كلمة.

بن���اًء على ما تقدم يج���ب القول باأّن عمل المرّبي هو خط���وة مهّمة واأ�سا�سّية في 

م�ساأل���ة التربي���ة والتعليم. فالمتعّلم ل���ن يقبل كالم المعّلم اإذا ل���م ي�ساهد ذلك في 

ت�سّرفاته. وتبداأ الم�سكلة اإذا ما �ساهد المتعّلمون وجود تناق�ص بين اأقوال المعّلمين 

واأعماله���م. يج���ب الإ�سارة اإل���ى اأن انت�سار اأو �سقوط الدي���ن اأو المذهب يرجع اإلى 

اأعمال و�سلوك الأتباع.

بن�ًء على م� تقّدم:

اأ - ندع���و اهلل تعال���ى اأن يجعلنا نق���وم ونعمل بكّل ما نقول حّت���ى ل ي�سملنا الذّم 

الوارد في الآيتين 2 و3 من �سورة ال�سّف.

ب - اإذا لم نعمل بما نقول فكيف يمكننا اأن نطلب من الآخرين العمل به؟

ج - اأّما الخطر الكبير الذي نواجهه اليوم على م�ستوى الثورة فاأننا وبع�ص الكبار 

والعظماء ل نعمل بالتعاليم الدينية ول نهتم باللتزام باأهداف الثورة. مّما ل 

�سّك فيه اأّن هذه الحالة �ستترك اآثارًا �سلبّية في المدى البعيد.



رو���������ض��������ة ال����م����ب����ّل����غ����ي����ن

238



مهارات تبليغية

g الترغيب والترهيب ركنان اأةضاةضّيان في التبليغ

g المبّلغمن، لهاٌم والمل 

g  ع�ضرس اأ�ضمل عملية في ةضبيل تبليغ ايمّي

g  ل�ضتلزلات التبليغ

الباب الرابع
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)*(
ال�ضيد محمد المو�ضوي

الترغيب والترهيب ركنان أساسيّان في التبليغ

»المبّل���غ« �سخ����ص ينقل للمخاطب ر�سال���ة »الترغي���ب« اأو »الترهي���ب« بو�سائل 

تبليغّي���ة متنّوع���ة. الخوف والرجاء جناحان يطير بهم���ا ال�سخ�ص اإلى قّمة الهدف، 

وهم���ا ركنان اأ�سا�سّيان في التبليغ بحي���ث اإذا كان اأحدهما ناق�سًا لم يتمّكن المبّلغ 

م���ن الو�سول اإل���ى النتيجة المطلوبة، ل ب���ل ياأخذ بيد الم�ستمع اإل���ى وادي ال�سالل 

والهالك.

 البشارة واإلنذار في القرآن الكريم واللغة

ا�سُتعملت الب�سارة والتب�سير في القراآن الكريم بمعنيين:

اإذ جاء في القراآن الكريم قول اهلل تعالى:  ال�ّساّر،  الب�سارة والخبر  � بمعنى   1 

.
(2(

، {ڤ  ڤ      ڤ     ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  }
(1(

{ۈئ  ېئ    ېئ}

2 � بمعنى �سرف الأخبار والطالع من دون اأن يت�سّمن فحوى الب�سارة والخبر 

، وكذلك 
(3(

ال�ساّر. يقول اهلل تعالى: {ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  }

.
(4(

قوله تعالى: {ژ  ژ  ڑ           ڑ  ک}

)*( كاتب اإيراني في مجلة مبلغان.

)1)  �سورة ال�سافات، الآية: 101.
)2)  �سورة الأحزاب، الآية: 47.
)3)  �سورة الن�ساء، الآية: 138.

)4)  �سورة التوبة، الآية: 3.
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لي����ص �سحيح���ًا ما ذكره بع����ص قدماء المف�ّسرين ب���اأّن اهلل تعال���ى ا�ستعمل هنا 

التهّكم وقد ا�ستعمل هذا التعبير بق�سد ال�ستهزاء.

ويظهر من خالل اللتفات لآيات القراآن الكريم اأّن للب�سارة والتب�سير معنًى اآخر 

اأي�س���ًا وهو عبارة عن: �سرف الإخب���ار والطالع ونظائرهما، ول يوجد ما يدّل على 

ما من �ساأنه وجود قيمة اأو جانب اإيجابي اأو اأخبار باأمور �ساّرة.

وقد ا�ستعمل هذا المعنى ثالث مّرات في القراآن الكريم:

.
(1(

1 � {ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ     }

2 � {چ  چ  چ      ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍڍ  ڌ   ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژژ  

.
(2(

ڑ  ڑ  ک  ک}
ڻ   ڻ   ڻ   ں   ں    ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ        {ڳ    �  3

الجاللين  تف�سير  اأمثال  التفا�سير  بع�ص  اأّن  اإلى  الإ�سارة   تجدر 
(3(

ڻ}
وترجمة »�ض�ه ولّي اهلل دهلوي« قد تحدثا عن التب�سير بالمعنى الذي ذكرناه. 

ويوؤّكد ابن منظور متحّدثًا عن راأي ابن �سيدة اأّن التب�سير قد يكون بالخير 

.
(4(

وقد يكون بال�سر

ونق���ل �ساحب تاج العرو�ص المعنى  ذاته عن الفخر الرازي الذي بحث في الآية 

ال�سريف���ة فاعتب���ر اأّن التب�سير في اللغة مخ�سو�ص بالخبر ال���ذي يوؤّدي اإلى ال�سرور 

م���ع اأنه في اأ�سل اللغة عب���ارة عن الخبر الذي يظهر على لون الوجه وما يحدث فيه 

م���ن تغيير. وهنا يت�سح اأّن الحزن كال�سرور يوؤدي اإلى هذا التغيير في الوجه. لذلك 

يجب اأن يكون لفظ التب�سير في كال المعنيين موجودًا بالو�سع الحقيقي ويوؤكد هذه 

)1)  �سورة النحل، الآية: 58.

)2)  �سورة النحل، الآية: 59.
)3)  �سورة الزخرف، الآية: 17.

)4)  ل�سان العرب.
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النقط���ة قول الحّق تعال���ى: {ې   ې  ې  }. يعتقد بع�ص اللغوّيين اأّن 

التب�سير هنا بمعنى الإخبار والقول الأّول اأكثر قبوًل. اأّما الفخر الرازي فيعتقد باأّن 

.
(1(

التب�سير هنا هو الإخبار بالأمر القبيح اأو هو مطلق الخبر

.
(2(

اأّما التب�سير في اللغة فعبارة عن »اإخب�ر فيه �ضرور«

 اإلنذار أو الترهيب

ا�ستعملت كلمة الإنذار والكلمات الم�ستّقة من الماّدة عينها 125 مّرة في القراآن 

الكري���م، وقد ذكر »معج���م مفردات األف�ظ القراآن« معناه���ا، فجاء فيه: »والإنذار 

.
(3(

اإخب�ر فيه تخويف كم� اأّن التب�ضير فيه �ضرور«

 .
(4(

يقول اهلل تعالى في القراآن الكريم: {ٻ   ٻ   ٻ  ٻ  پ    پ  پ   }

ويّت�س���ح من هن���ا اأّن النذار عبارة عن الإخبار بما يوؤّدي اإلى الخوف في الم�ستقبل. 

وقيل اأي�سًا اإّن الإنذار هو الإخافة من مخوف ذي �سعة من الوقت ليتّم الحتراز منه 

.
(5(

طلق عليه »الإ�ضع�ر«
ُ
واإذا لم يكن زمانه وا�سعًا اأ

 األسلوب التربوي للتبليغ

يج���ب البتعاد في م�ساألة »التعليم والتربي���ة الإ�ضالمّية« عن الترغيب والتنبيه 

ال�سرف، ه���ذا اإذا اأردنا اإيجاد روحية متعادلة ومتوازن���ة و�سحيحة ومنطقية، لأّن 

الكتفاء بالترغيب والتنبيه يوؤّدي اإلى اأ�سرار بالغة على م�ستوى روحّيات الأفراد.

)1)  القراآن الكريم، ترجمة خرم�ساهي، التعليق على الآيات 58 � 59 من �سورة النحل.
)2)  مفردات الراغب، �ص508.

)3)  الم�سدر نف�سه.
)4)  �سورة الأحقاف، الآية: 21.

)5)  قامو�ص القراآن، ج7، �ص42.
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وت�ستل���زم التربية الر�سوخ للتكاليف، وه���ذا يوؤّدي اإلى زوال الرغبة. لذلك يجب 

العمل من اأجل قبول التكليف المبنّي على الرغبة. ولعّل التب�سير هو اإحدى الو�سائل 

التي يتحّقق بها هذا الأمر.

والتب�سي���ر هو الب�سارة بالعطايا والهدايا التي ي�ستحّقها الفرد بعد اإنجاز التكاليف. 

وتخل���ق الب�سارة الأمل في وجود الإن�سان وتجعله م�ستعدًا لقبول الم�سّقات. وقد ا�ستفاد 

اأنبي���اء اهلل تعالى من ه���ذا الأ�سلوب باعتبار اأّنهم مرّبون لذل���ك اأطلق عليهم جميعهم 

عب���ارة »المب�ّض����ر«، فبذلوا جهودًا لإحي���اء الأمل في قلب الإن�سان ع���ن طريق الب�سارة: 

.
(1(

{ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ      ھ  ھ  ھ  ھ}

 ه���ذا هو الأم���ل الذي يجع���ل الموؤمنين ينه�س���ون و�سط الليل للعب���ادة والدعاء. 

.
(2(

{ې  ې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ.  .. وئ  ۇئ  ۇئۆئ   }

والب�س���ارة التي ا�ستف���اد منها اأنبي���اء اهلل تعالى وا�سعة ت�ستمل عل���ى الأ�سخا�ص 

المتقّدمي���ن والم�سهورين وكذلك �سعاف النفو����ص اأي الذين كانت عبادتهم عبادة 

التّج���ار، فالأنبياء يب�ّسرون النا����ص بالجّنة {... ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  

 وهنا م�ساألة مهّمة يجب التاأّمل فيها وعدم الغفلة عنها.
(3(

ېې}
عندم���ا نفّكر ف���ي التربية فاإننا ف���ي الغالب َن�ْسَغ���ُل اأذهاننا بالحال���ة المثالّية مع 

اأّن الب�س���ارة تبّي���ن لنا اأّن نطاقها يجب اأن يكون وا�سع���ًا بحيث ي�ستمل على كّل اإن�سان 

ف���ي اأّي مرتب���ة كان. واهلل تعالى لم يح���ّدث جميع النا�ص عن الر�س���وان، بل تحّدث 

وخاط���ب الجميع باأمور اأخرى كقول���ه تعالى: {ٿ  ٿ  ٿ       ٿ  ٹ  ٹ       

.
(4(

ٹ  ٹ   }

)1)  �سورة العنكبوت، الآية: 36.
)2)  �سورة الزمر، الآية: 9.

)3)  �سورة الزخرف، الآية: 71.
)4)  �سورة الواقعة، الآيتان: 20 � 21.
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.
(1(

{ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ }

.
(2(

و{ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ}

 التبشير والتشجيع

التب�سير والت�سجيع مختلفان عن بع�سهما البع�ص على رغم ما يظّنه البع�ص من 

م�سابه���ة بينهما. التب�سير يكون قبل العمل اأو معه، والت�سجيع بعد العمل. وعلى هذا 

الأ�سا�ص التب�سير ناظر اإلى الم�ستقبل والت�سجيع اإلى الما�سي.

وتاأثي���ر الت�سجي���ع اأكبر من التب�سي���ر، ولكّن ال�سخ�ص الذي يقب���ل التب�سير يكون 

اأكثر معرفة؛ لأّن الحركة الناتجة من التب�سير ت�ستلزم نوعًا من اللتفات اإلى النف�ص 

.
(3(

والم�ستقبل. وكّلما كان ال�سخ�ص �سغير العمر كان التب�سير عنده ق�سير المدة

 األسلوب التربوّي لإلنذار

. من جهة اأخرى فاإّن ا�ستعدادات الب�سر متفاوتة 
(4(

الإنذار هو اإخبار في���ه خوف

ل ب���ل وتتغير ا�ستعداداتهم ح�سب مراحل الحياة المختلفة. وهذا يعني عدم القدرة 

عل���ى اإقام���ة عالقة تربوّية واحدة م���ع مختلف الأفراد اأو مع ف���رد واحد في مراحل 

الحي���اة المختلفة، بل يجب اللتفات اإل���ى م�ساألة ال�ستعدادات الكامنة عند الأفراد 

في كّل مرحلة من مراحل الحياة.

الإنذار اأ�سل مبنّي على اأّن اهلل تعالى �سيجازي الأفراد ب�سبب المعا�سي والأعمال 

القبيح���ة التي �سدرت عنهم ولك���ّن العدل يقت�سي الطالع على الجزاء قبل وقوعه. 

فال�سخ�ص الذي ي�ستحّق الجزاء هو الذي ياأتي بالمع�سية عالمًا عامدًا، وهذا يعني 

)1)  �سورة الكهف، الآية: 31.

)2)  �سورة الحجر، الآية: 45.
)3)  روؤية جديدة اإلى التربية الإ�سالمية، �ص117.

)4)  المفردات.
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اأّن الذي ياأتي بها نتيجة الن�سيان ل ي�ستحّق الجزاء.

الإن���ذار هو الو�سيلة التي يت���ّم بو�ساطتها الح�سول على المعرف���ة والعلم. وهذا 

يعن���ي اأن الذي ياأتي بالمع�سية بعد الإنذار ي�ستحّق الجزاء، فالجزاء الإلهّي مطابق 

للعدل ول يح�سل م���ن دونه. تحّدثت اآيات القراآن الكريم حول هذه الم�ساألة اأي�سًا: 

 {ۈ  
(1(

{پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ     ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   }

ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ېې   ې  ى  ى  
.
(2(

ائ  ائ  ەئ  ەئ   وئ  وئۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   }
وقد ا�ستعمل القراآن الكريم هذا الأ�سلوب ب�سكل وا�سع حّتى اإنه تّم تعريف القراآن 

. واأطلق  على الر�سول 
(3(

على اأنه نذير للب�سر: {ېئ  ېئ    ېئ         ىئ  ىئ  ىئ             }

.
(4(

الأكرم P ا�سم النذير: {ڤ  ڦ  ڦ  ڦ    ڦ  ڄ  ڄ   ڄ   }

بناًء على ما تقّدم ينبغي اأن يعمد المرّبي اإلى معرفة اأعمال المترّبي والآثار التي 

.
(5(

تترّتب على ذلك، فيطلعه على عواقب اأعماله ويحّذره منها

دور »التبشير« و»اإلنذار« في التبليغ

ل يخف���ى على اأحد تاأثي���ر التب�سير والإن���ذار )الترغيب والترهي���ب( في م�ساألة 

تبلي���غ مع���ارف واأحكام الدين. ويظه���ر الأثر ال�سلب���ي لهذين الأمري���ن عندما يتبع 

المبّل���غ الترغيب فق���ط اأو الترهيب فقط اأو اأن يكون مفرط���ًا فيهما مّما يترك اآثارًا 

 والعديد من 
(6(

�سلبية وا�سعة في الم�ستمع: {ی  جئ   حئ  مئ  ىئيئ   }

الآيات الأخرى التي ت�سير اإلى وظيفة الأنبياء الح�ّسا�سة والخطيرة.

)1)  �سورة ال�سعراء، الآيتان: 208 � 209.
)2)  �سورة فاطر، الآية: 37.

)3)  �سورة المدثر، الآية: 36.
)4)  �سورة الحج، الآية: 49.

)5)  روؤية جديدة اإلى التربية الإ�سالمية، �ص129.
)6)  �سورة البقرة، الآية: 119.
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ل ينبغي اأن يكون الترغيب لمجّرد  الإر�ساد فقط، فلو اأ�سبح ال�سخ�ص على اأمل 

نتيج���ة الترغيب فقد يوؤّدي الأمر اإل���ى التقليل من عمله وقد يرتكب بع�ص المعا�سي 

على اأ�سا�ص اأنه مرتاح البال ومطمئّن من خالل الأمل الذي ح�سل عليه.

يعتق���د بع�ص اأتب���اع ال�سّيد الم�سيحQ اأّن نبّيهم ف���داء لمعا�سيهم، فيتحّركون نحو 

المعا�سي مطمئّني البال لعدم تعّر�سهم للعقاب؛ لأّن الم�سيح قد �سّحى بنف�سه فكان فداًء 

لم���ا يرتكبون، ثّم اإّنه���م قد يتمّكنون من �سراء الجّنة وطلب العف���و على ما يرتكبون. نقراأ 

ف���ي قامو�ص »الكت�ب المقّد�س«: »الفداء ي�ضير اإل���ى كّف�رة دم�ء ال�ضيد الم�ضيح العظيمة 

حيث حملت تلك الدم�ء جميع مع��ضين�، فتحمله� عندم� ُعّلَق ج�ضده على ال�ضليب«.

عي���ات وق���ال: {ڍ  ڍ  ڌ   اأّم���ا الق���راآن الكريم فق���د رف�ص ه���ذه المدَّ

.
(1(

ڌ   ڎ   }
اإّن تقوي���ة روحّية الرجاء والخوف عند ال�سخ�ص يجعل���ه �سديد المراقبة لنف�سه 

وبعيدًا عن الأهواء. اأّما المبالغة في الإخافة فتوؤّدي اإلى الياأ�ص عند الأفراد. لذلك ل 

ينبغ���ي ترغيب النا�ص فقط ول ترهيبهم فوق الم�ستوى المطلوب، بل يجب الترغيب 

والترهيب معًا وب�سكل مت�ساٍو ومعتدل.

واإذا كان المطلوب العمل بالترهيب والترغيب ب�سكل معتدل، فاإّن القراآن الكريم 

ق���د ا�ستعمل هذه المفاهيم م���ع بع�سها البع�ص، فنراه يتحّدث حول الب�سير والنذير 

والإن���ذار والب�سارة في اآية واحدة كما جاء ف���ي الآية 119 من �سورة البقرة. وكقوله 

 وه���ذا ي�سي���ر اإلى �سرورة رعاية 
(2(

تعال���ى: {ٹ     ٹ  ڤ    ڤ   ڤ       ڤ  ڦ   }

.
(3(

العتدال بينهما

)1)  �سورة البقرة، الآية: 213.
)2)  �سورة الأعراف، الآية: 188.
)3)  تف�سير الأمثل، ج1، �ص305.
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ال�ضيد عب��س ر�ضوي

 المبلّغون، مهاٌم وحلول

غ
ّ
 مهاّم المبل

.
(1(

ې} ې   ۉ    ۅۉ   ۅ     ۋ   ۋ   ٴۇ   ۆۈۈ   ۆ  {ۇ   

اإّن كّل �سخ����ص عم���ل وط���وال التاريخ عل���ى تبليغ الإ�س���الم كان م�س���داق الآية 

ال�سريفة المتقّدمة.

ِذك���ُر اهلل تعالى ف���ي بداية الآي���ة ال�سريفة عبارة {ۇ} ليجع���ل الم�ساألة 

كلّي���ة، وهذا يعني اأّن الر�سالة هنا لي�ست �سخ�سّية ب���ل هي ر�سالة كلية، وهي لي�ست 

ق�سّي���ة خارجّي���ة كما يق���ول الأ�سوليون، بل هي ق�سي���ة حقيقية، فالآي���ة تتوّجه اإلى 

جمي���ع المبّلغين الذين جاءوا على َمّر التاريخ. وقد َبّينت الآية ال�سريفة ثالث مهاّم 

وخ�سائ�ص لمبّلغي الدين:

اأ � تبليغ رةضالة اهلل

يقول علماء النحو باأّن »الذين« من جملة المبهمات التي ل يزول الإبهام فيها اإّل 

بما بعدها. {ۇ   ۆ  ۆ  ۈ   }، ي�سير هذا المقطع من الآية ال�سريفة 

اإل���ى اإحدى مه���اّم مبّلغي الدين وهي تبلي���غ ر�سالة اهلل تعال���ى. فلي�ص من وظائفكم 

ْتم، بل كّل  تو�سيح ال�سيا�سات العالمية، ول تناول هذا المذهب اأو ذاك بال�سّب وال�سَّ

)1)  �سورة الأحزاب، الآية: 39.
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 P هدفكم تبليغ الر�سائل التي اأتى بها الأنبياء والأولياء بالأخ�ّص الر�سول الخاتم

واأولي���اوؤه. لذلك ينبغي اأن يتمحور اأ�سا����ص حديثكم حول: قال اهلل، قال ر�سول اهلل، 

قال الباقر، قال ال�سادق...

يجب اأن يدرك النا�ص اأّن ما يتلّفظ به المبّلغ هو كالم اهلل تعالى حيث يكون لهذا 

الأمر اآثاٌر ايجابية اأكبر مّما لو كانت غير ذلك.

بع����ص الأ�سخا�ص يتحّدث���ون ويتلّفظون بعبارات عدي���دة، ولكّنهم ل يذكرون ول 

ينقلون اآية اأو رواية، بل يرّكزون كلمتهم حول ما قال ذاك الدكتور وهذا البروف�سور... 

ه���وؤلء لي�سوا مبّلغين لالإ�س���الم، فالمبّلغ عليه اأن يبّلغ ر�سالة اهلل. ولهذا الأمر يجب 

اأن يت�سّلح المبّلغ بالأمور الآتية:

1 � اأن يكون المبّلغ حافظًا للقراآن اإلى حدود بعيدة. واإذا لم يتمّكن المبّلغ من 

حفظ كّل القراآن، عليه اأن يحفظ الآيات والأجزاء المهّمة من القراآن.

مث���ال ذلك: على المبّلغ اأن يحف���ظ �سورة الحجرات والتي ه���ي �سورة اأخالقّية، 

و�سور لقمان...

2 � اأن يقراأ القراآن ب�سكل �سحيح من دون اأخطاء.

 Q علّي  الإمام  عهد  ذلك:  مثال  البالغة.  نهج  من  مقاطَع  يحفظ  اأن   �  3

اإلى مالك الأ�ستر، بالإ�سافة اإلى بع�ص ال�سواهد التاريخية والكلمات الق�سار 

والعبارات المخت�سرة...

4 � يجب اأن يكون كتاب »تحف العقول« مرافقًا للمبّلغ ب�سكل دائم؛ لأنه كتاب 

اأخالقي واجتماعّي من اأوله اإلى اآخره.

ب � العمالة وخ�ضية اهلل

عندم���ا يكون الكالم لأج���ل اهلل تعالى، عند ذلك يكون هذا الدافع الإلهي موؤّثرًا 

ف���ي كيفية اأداء العبارات والكلمات وكذلك في مقدار التاأثير. {ۈ   } هوؤلء 
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المبّلغ���ون ل يزي���دون ول ينق�سون �سيئًا من الر�سالة الإلهية، ب���ل يتلّفظون بالواقع. 

وخ�سية اهلل عبارة عن العدالة. والعدالة هي حالة الخوف من اهلل تعالى التي يتمّكن 

الإن�سان بو�ساطتها من عدم ارتكاب الكبيرة اأو ال�سرار على ال�سغيرة.

ج � ال�ضهالة في قمل الحق

ل تخاف���وا م���ن الآخرين. ول تقول���وا: اإذا تلفظت بهذه الكلم���ة ف�سينقطع رزقي. 

طبع���ًا يجب اللتفات اإلى اأّن قوله تعالى: {ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ    ۅۉ   } ل يعني عدم 

 P الأخ���ذ بعين العتبار ظ���روف المنطقة التي تذهبون اإليه���ا. فالر�سول الأكرم

عندما كان ير�سل الأ�سخا�ص اإلى مناطق متعّددة كان ير�سل ال�سخ�ص اإلى المنطقة 

التي يعرفها؛ لأّن المعرفة بظروف المنطقة ت�ساهم في ح�سن اإي�سال ر�سالة ر�سول 

اهلل P. ول تظّن���وا اأّن ه���ذه الآي���ة تدّل عل���ى اإمكان الحديث ب���كّل �سيء في جميع 

الأماكن.

اأّما العاقل فهو الذي يدرك الظروف المحيطة. ينبغي اأن يدرك المبّلغ ا�ستعداد 

النا�ص وا�ستعداد البيئة المحيطة والظروف الأخرى الحاكمة على المنطقة. هناك 

 P بع����ص الم�سائل التي ل يمكن الحديث بها في جميع الأماكن، فر�سالة الر�سول

اإلى مّكة كانت تختلف عن ر�سالته اإلى المدينة. في مّكة كان يقول: {ڤ  ڤ   } 

ولكنه عندما ي�س���ل اإلى المدينة، كان يقول: »ق�تلوا المن�فقين والم�ضركين« على 

اأ�سا����ص اأّن الخطاب والموقف كان���ا يختلفان على م�ستوى الظ���روف. عندما يطالع 

المبّلغ مجموع الآيات التي نزلت في مّكة والمدينة �سيجد الفارق الموجود في منطق 

الر�س���ول P م���ن حيث ال�سّدة واللِّي���ن. كان يتحّدث في مّكة باأ�سل���وب معّين، وفي 

المدينة باأ�سلوب اآخر.

الموق���ف ف���ي مّكة هو موق���ف ال�سع���ف، لذل���ك كان الخطاب يغل���ب عليه طابع 

الن�سيح���ة، اإّل اأّن الموق���ف في المدين���ة كان موقف القّوة، لذل���ك كان الغالب على 
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الخط���اب طابع القّوة. اإذا ذهبتم اإل���ى منطقة ُيْعَبُد فيها العج���ل، فعليكم الحديث 

حول اإثبات اهلل تعالى واإثبات التوحيد بما ل يلحق بك الأذى من قبل الجيران.

ينبغ���ي اأن يدرك المبّل���غ الظروف المحيطة، وينبغي اأن يك���ون واعيًا ثّم يتحّدث 

طبق���ًا للظ���روف. والمق�س���ود اأن ندخل الحلب���ة ب�سكل عاق���ل لن�سل اإل���ى النتيجة 

المطلوبة.

 الحساب

جاء في نهاية الآية ال�سريفة: {ۉ   ې  ې}. اهلل تعالى هو الح�سيب الذي 

ينبغ���ي اأن يلتفت المبّلغ اإلي���ه. فهل ما ي�سدر عن المبّلغ يقع ف���ي م�سلحة الإ�سالم 

اأم ف���ي �س���رره؟ عندما يقول اهلل تعال���ى {ۉ   ې  ې  } فهذا يعني اأّن هناك 

م�سوؤولية ثقيلة تقع على عاتق المبّلغ.

 وصايا تبليغّية

ن�سير فيما ياأتي اإلى بع�ص الم�سائل المهّمة:

1 � ااهتمام بال�ضباب

عندم���ا يدخل المبّلغ منطقة معينة بهدف التبليغ فيها فاإلى اأي الأ�سخا�ص يجب 

اأن يذه���ب؟ هل يذهب اإل���ى الم�سايخ وقادة القبائل اأو اإلى مجموعات اأخرى؟ يعتقد 

الإم���ام ال�سادق Q ب�سرورة الذهاب اأّوًل اإلى ال�سباب. قيل اإّن الإمام ال�سادق 

Q اأر�س���ل �سخ�سًا اإل���ى الب�سرة. وكانت الب�سرة مركز عم���رو بن عبيد رئي�ص 

المعتزلة وقد توفي عام 143ه�.ق. وكان عمرو على �سلة قريبة بالخليفة العبا�سّي، 

وكان ي�سّكل تهدي���دًا حقيقيًا لل�سيعة. بقي ر�سول الإمام Q ّمدة في الب�سرة ثّم 

رجع حيث �ساأله الإمام: هل كنت موّفقًا في عملك؟ قال له: ل، ف�ساأله عن الأ�سخا�ص 

الذي���ن ذهب اإليهم، فاأخب���ره باأنه ذهب اإلى روؤ�ساء القبائ���ل. عند ذلك قال الإمام 
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�سائ���اًل اإّياه: »كي���ف راأيت م�ض�رع���ة الن��س اإلى ه���ذا الأمر ودخوله���م فيه؟ فق�ل: 

واهلل اإنه���م لقلي���ل، ولق���د فعلوا واإّن ذل���ك لقليل، فق�ل Q: علي���ك ب�لأحداث 

ف�إّنهم اأ�ضرع اإلى كل خير«. ثّم عاد مّرة اأخرى اإلى الب�سرة وبداأ العمل مع ال�سباب 

هوؤلء الذين جذبهم عمرو بن عبيد بفكره العتزالّي.

طبع���ًا هذا ل يعن���ي عدم الهتمام بالكب���ار في المدينة، بل يج���ب اللتفات اإلى 

الكب���ار في ال�سّن واإي���الء الهتمام الأكبر بال�سباب. وم���ن الم�سائل المهّمة في هذا 

الإطار ت�سجيع ال�سباب على الكالم وال�سوؤال والتبليغ.

ل���و دّققنا في الأ�سالي���ب التبليغية المّتبعة اليوم في العال���م الم�سيحّي لوجدناها 

تتب���ع هذا الأمر على وج���ه التحديد. ا�ستمعوا اإلى راديو الم�سيحيين في اإيران حيث 

ي�س���ّكل عن�سر ال�سب���اب الجزء الأكبر م���ن برامجه. وهكذا يفع���ل البهائيون خارج 

اإيران اأي في جمهورية اآذربايجان وتركمن�ستان.

واإذا عدنا اإلى حركة الأنبياء لوجدنا اأّن عن�سر ال�سباب كان الغالب حول الر�سول 

P. وعندما اأر�سل الر�سول P ر�سالته اإلى قي�سر يدعوه فيها اإلى الإ�سالم، �ساأل 

قي�س���ر بع�ص القر�سيين عن المحيطين بالر�س���ول وهل هم من العجزة اأم ال�سباب، 

فاأخبروه باأّن ال�سباب هم الذين يحيطون به، فاعتبر اأّن هذا الأمر من عالئم النبوة.

2 � المنبر الح�ضيني

المنبر الح�سينّي هو اإحدى و�سائل �سناعة الفرد الم�سلم، وهو الأداة التي يمكن 

بو�ساطتها اإيجاد تحّول في اأرواح النا�ص. ولعّل ما يتركه المنبر الح�سينّي من تحّول 

ل يمك���ن لأّي و�سيلة اأخرى اإيجادها. لذلك اأن�س���ح المبّلغين بالعتماد على المنبر 

الح�سينّي، وقد قيل: »الإ�ضالم محمدّي الحدوث، ح�ضينّي البق�ء«.

والمنب���ر الح�سينّي يحت���اج في البداية اإل���ى خطبة ثّم اآية ثّم بع����ص الكالم، ثّم 
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تحري���ك عواط���ف النا����ص؛ لأّن تحري���ك العواط���ف والمعنويات ي�سن���ع الأ�سخا�ص 

الم�سلمين.

ولع���ّل من الأمور الأخرى التي يجب اأن يت�سّلح بها المبّلغ، المعرفة والّطالع، ثم 

فهم الموقف والظروف الزمانية المحيطة وال�سروط الحاكمة.

3 � ااأخحق العملّية

اإّن عم���ل واأخالق المبّل���غ تترك من الأثر ما ل يتركه كالم���ه. و�سلوك المبّلغ في 

المنطق���ة الموجود فيها يوؤثر في اأهلها اأكثر مّم���ا يتركه كالمه من اأثر. واإذا �ساهد 

النا����ص وجود فارق كبير بي���ن كالمكم وعملكم فاإّن كاّفة جهودك���م �ستذهب اأدراج 

مرنا على ل�سان 
ُ
الري���اح. ابذلوا جهودكم لتك���ون اأعمالكم اأكثر من اأقوالكم، وق���د اأ

المع�سومين R: »كونوا دع�ة الن��س بغير األ�ضنتكم«. ُي�ساف اإلى ذلك �سرورة 

�سيطرة حالة من التنظيم على اأعمالنا.

يقول الإمام اأمير الموؤمنين Q: »اأو�ضيكم بتقوى اهلل ونظم اأمركم«. لذلك 

مين في اأعمالنا، اأن نوؤّدي ال�سالة في وقتها، واأن نرتقي المنبر  ينبغي اأن نكون منظَّ

ف���ي الوق���ت المعّين، واأن ننه���ي الخطبة عندما ينته���ي الوقت. فالوق���ت ثمين عند 

النا�ص، فال تعملوا ما يوؤّدي اإلى تعب النا�ص من خطاباتكم.
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)*(
علي اأقليدي نج�د

ّّّّ عشرة أصول عملية في سبيل تبليغ حيوّي 

يعتبر تحديد الم�سمون والر�سالة من اأهّم الأجزاء التي يجب اللتفات اإليها عند 

التبلي���غ. ولكن ما هو الم�سمون؟ ف���ي الجواب يجب القول اإّن الم�سمون ي�ستمل على 

العل���م والمعرفة والمه���ارات والحتياجات التي يحتاجها المخاط���ب ب�سكل واقعّي. 

يتمّكن الم�سمون من اإر�ساد المخاَطبين واإي�سالهم اإلى الأهداف التبليغية.

ة. وقب���ل الدخول ف���ي البحث عن تلك  ويتطّل���ب اإع���داد الم�سمون اأ�س���وًل خا�سّ

الأ�س���ول م���ن المنا�س���ب اأن نعلم وجود عدد م���ن الأهداف الأ�سا�سي���ة في الرتباط 

الكالمّي وغير الكالمّي:

الأّول: اإي�ض�ل العلم والمعرفة.

ة. الث�ني: الترغيب والت�ضجيع على القي�م ب�أعم�ل خ��ضّ

الث�لث: الت�أثير والإقن�ع.

الرابع: تم�ضية الأوق�ت.

�سة بدوٍر اأ�سا�سّي ف����ي التعليم والمعرفة. وت�ساهم  تقوم الكت����ب والمجاّلت المتخ�سّ

البيانات التلفزيونية والإعالنات التجارية في ترغيب وت�سجيع النا�ص على �سراء ب�ساعة 

حو النتخابات والمرّوجون لهم على التاأثير والإقناع في مخاطبيهم.  ة، ويعمل مر�سَّ خا�سّ

اأّما بع�ص البرامج الم�سحكة والم�سّلية فت�ساهم في تم�سية اأوقات المخاطبين.

)*( كاتب اإيراني في مجلة مبلغان. 



رو���������ض��������ة ال����م����ب����ّل����غ����ي����ن

256

والي���وم يجب اللتفات اإلى الم�ساألة التالية بالأخ�ّص ف���ي م�ساألة التبليغ الديني، 

وه���ي اأّن اأغلب المخاطبين ق���د اعتادوا على التب�سيط واللغ���ة ال�سهلة وُهم يدركون 

الخطاب بعبارات ق�سيرة، وا�سحة ومفهومة. لذلك فالمبّلغ الموّفق هو الذي ي�سعى 

للحف���اظ عل���ى هذا الأمر. عل���ى هذا الأ�سا�ص �سنق���وم بدرا�سة الأ�س���ول الم�ستركة 

الحاكمة على اإعداد م�سمون الإعالم والترغيب والإقناع.

األصول المشتركة إلعداد البيان 

ااأّول: المم�ضمعات الجّذابة والماقعة في دائرس ااهتمام 

لع���ل اإح���دى النقاط التي يج���ري اإغفالها، ه���ي اهتمام وعالق���ة وحاجة المبلغ 

واإيمانه بالموا�سيع التبليغية. فاإذا كان ال�سخ�ص ل ي�سعر بارتباط وعالقة بمو�سوع 

م���ا، ول يح����صّ به في اأعماقه، فال يوج���د اأّي عامل يجعله على ارتب���اط وثيق باأمور 

بعيدة ع���ن اهتمامه. وي�سدق هذا الأمر في خ�سو����ص المبلغين ال�سادقين الذين 

يمار�س���ون التبليغ بن���اًء على الحاجات ال�سخ�سية وتو�سي���ات الآخرين. طبعًا هوؤلء 

الأف���راد لن يكونوا موّفقين في عالقته���م لأّن الأمور التي تخرج من القلب هي التي 

تترك اآثارها في القلب، اأّما اإذا كان الكالم هو الخارج من الل�سان فقط فلن يتجاوز 

الآذان.

من جهة اأخرى يجب اأن تكون الموا�سيع والمحاور التبليغية محّل اهتمام وعالقة 

المخاطبين بحيث ي�سعر المخاَطبون اأنهم قريبون اإلى المبّلغ. واأّما طريق حّل هذه 

الم�ساألة فهو اأن ي�ساأل المبلغ دومًا عن النفع الذي يعود على المخاطبين.

وعلى هذا الأ�سا�ص يجب اأن يعمل المبلِّغون على تقديم خطاب يجذب المخاَطب 

وتك���ون ه���ذه الم�ساألة ه���ي النقطة والمح���ور الأ�سا�سي ف���ي اإعداد الم�سم���ون؛ لأّن 

الخطاب الذي ل يلقى اآذانًا ل بل قلوبًا عند المخاطب �سيكون من دون فائدة.
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الثاني: اةضتعماد وقمرس المخاطبين.

يجب اللتفات عند اإعداد محتوى البيان اإلى ا�ستعداد وقدرة المخاَطبين، وذلك 

بناًء على الخ�سائ�ص العلمية والقيمية والفيزيائية. ولعّله من المنا�سب اأن ن�ستذكر 

ق���ول الر�سول الأكرمP: »نحن مع��ض���ر الأنبي�ء اأمرن� اأن نكّل���م الن��س على قدر 

.
(1(

عقولهم«

الثالث: ال�ضمق 

ال�س���دق هو من اأبرز الأمور التي تجعلنا في مرحلة قريبة جدًا من المخاَطبين. 

والخط���اب الموؤّثر هو الذي يكون بعيدًا ع���ن الم�سالح الجانبية. القراآن الكريم هو 

كتاب الحياة الذي يوؤّكد فيه اهلل تبارك وتعالى على غناه: {چ  چ  چ   چ  ڇ  

. وم���ن هنا كانت الدع���وة اإلى التوحيد وال�سالح تقع في م�سلحة العباد 
(2(

ڇڇ}
فقط. وعلى هذا الأ�سا�ص فمن المنا�سب اأن يكون خطاب المبّلغ ُي�ْسعر النا�ص ب�سي ء 

من ال�سدق والحميمية مّما ي���وؤّدي اإلى التاأثير: {ھ  ھ  ے  ے  

ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ    ۆ  
.
(3(

ۆ}

يجب الهتمام اأثناء اإعداد المحتوى بفعاليته ومقدار هدايته؛ لأّن البيان الموؤّثر 

ه���و البي���ان العملّي والذي ي�سي���ر اإلى طريق الهداية والنجاة م���ن ال�سالل. جاء في 

القراآن الكريم قول اهلل تعالى: {ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  

.
(4(

پ}

)1)  فروع الكافي، ج 8، �ص 268، ترجمة اأ�سول الكافي، ج 1، �ص 27.
)2)  �سورة الزمر، الآية: 7.

)3)  �سورة التوبة، الآية: 128.
)4)  �سورة الحج، الآية: 24.
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الرابع: ااةضتعانة بال�ضمر

لع���ّل م���ن اأب���رز عوام���ل الموّفقي���ة ف���ي التبلي���غ القول���ّي والكتبي، ه���و المحتوى 

الت�سويرّي. قد ي�ساأل البع�ص: هل يمكن اإظهار المحتوى القولي والكتبي على  �سكل 

�سور؟ والجواب: نعم. وذلك عن���د ال�ستعانة بعبارات ت�ساعد الذهن على الت�سّور. 

يق���ول المفّكر الغربّي الم�سهور، في ه���ذا الخ�سو�ص: »نحن ل نفكر ب�ضكل كلي بل 

نتعّر�س للجزئي�ت، لذلك يجب المتن�ع عن ا�ضتعم�ل الجمل التي تفيد المع�ني 

.
(1(

الكلية...«

وعل���ى هذا الأ�سا����ص يجب اللج���وء اإلى ا�ستعم���ال عبارات تجع���ل الذهن ينتقل 

مبا�س���رة اإلى معاٍن ت�سويرّية. وهكذا يمكن ا�ستعمال الأمثال التي ت�ساهم في هكذا 

ت�سوي���ر. وقد ا�ستعم���ل القراآن الكريم ه���ذه القاعدة الهامة، حي���ث جاء في �سورة 

العاديات ت�سوير جميل ومحّير لهجوم المجاهدين وروح الحما�ص التي كانت تعي�ص 

ڱ   ڱ    ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   {گ   عروقه���م:  ف���ي 

.
(2(

ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ     ۀ}
وو�سف القراآن الكريم الجبال في مكان اآخر: {ڤ  ڤ  ڦ  

  لذلك من المنا�سب في التبليغ ال�ستعانة بهذا الأ�سلوب.
(3(

ڦ}
الخال�ض: الب�ضاطة وال�ضهملة

م���ن الأ�سول الأخ���رى الهامة في اإع���داد البي���ان اأن يكون �سه���اًل وب�سيطًا، وهما 

م�ساألت���ان ن�سبيتان تختلف���ان باختالف المخاطب. والهدف من ه���ذه النقطة رعاية 

م�ستويات المخاطبين وعدم اللجوء اإلى ا�ستعمال عبارات ثقيلة غير مفهومة عندهم.

)1)  قانون التحدث، ديل كارنفي، �ص 82.
)2)  �سورة العاديات، الآيات: 1 � 5.

)3)  �سورة القارعة، الآية: 5.
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طبعًا ل ينبغي اأن يكون المحتوى ب�سيطًا اإلى درجة ي�سعر المخاطب بعدم الحاجة 

دًا بحي���ث يجعل المخاطب غير قادر  اإلي���ه اأو بعدم اأهميت���ه. ول ينبغي اأن يكون معقَّ

عل���ى متابعته. ي�سعى بع�ص المبلغين وب���دل العمل على تقديم بيان ح�سن اإلى اإثبات 

هويت���ه العلمية في�ستعمل عبارات معق���دة، ليظهروا اأّن خطاباتهم علمية وهامة، مع 

العلم اأن اأغلب المخاطبين ل يتمّكنون من مرافقتهم في النتباه اإلى ما يقولون.

ويوؤّك���د الق���راآن الكريم عل���ى هذه الم�ساأل���ة عندما يق���ول: {ې  ې  ې  

 وج���اء ف���ي �س���ورة القم���ر: {ں  ں  
(1(

ى  ى      ائ  ائ}
.
(2(

ڻ  ڻ     ڻڻ  ۀ}
واتب���ع الأئم���ة المع�سومون Q هذا الأ�سلوب اأي�س���ًا مّتبعين في ذلك القراآن 

الكري���م والر�سول الأكرمP. وقد اأ�سار الأئّمةR اإلى الم�سكالت التي تعتر�ص 

العلم���اء، فاعتب���ر الإم���ام ال�س���ادقQ: »والتكل���ف في تزيي���ن ال���كالم بزوائد 

.
(3(

الألف�ظ«

ال�ضادةض: اتباع طريقة لراةضلي ااأخبار

يعتب���ر اأ�سلوب مرا�سلي الأخبار من اأبرز واأه���ّم اأ�ساليب الرتباط والتبليغ الموؤّثر 

والعمل���ي. ونتمّك���ن به���ذا الأ�سلوب من التخل�ص م���ن النزعة الكلي���ة والعبارات غير 

المفهوم���ة الت���ي تجع���ل المخاطبين ل ي�سّدق���ون ما يق���ال. مثال ذلك يلج���اأ بع�ص 

المخاطبي���ن عن���د الإ�س���ارة اإلى بع����ص الق�س����ص للقول: ف���ي اإحدى الق���رى، اأحد 

العظماء... لذلك يجب اللتفات لهذه الم�ساألة والإ�سارة اإلى م�سدر الكالم ولو ب�سكل 

كلي، فاإذا لم نتمكن من ذكر القرية والمدينة يمكننا الإ�سارة اإلى ا�سم المحافظة.

)1)  �سورة الدخان، الآية: 58.
)2)  �سورة القمر، الآية: 17.

)3)  بحار الأنوار، طبعة بيروت، ج 2، �ص 52: القراآن والتبليغ، �ص 78.
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ويعمل مرا�سلو الأخبار اأثناء التغطية على الإجابة عن بع�ص العناوين:

1 - منْ  2 - اأين  3 - متى   4 - ماذا )المو�سوع( 5 � لماذا 6 - كيف 

وعلى هذا الأ�سا�ص يمكن و�سع الخطاب في القالب المتقّدم.

ال�ضابع: ا يجاد امود للمم�ضمع 

قبل ال�سروع بالتبليغ يجب التعرف ب�سكل دقيق على حدود المو�سوع والم�سمون. 

الم�سّلم به اأن المبّلغ ل يتمّكن في مّدة ق�سيرة من الإ�سارة اإلى موا�سيع متعّددة.

مث���ال ذل���ك: افر�س���وا اأّن عددًا من ال�سبه���ات بداأت تطرق اأذه���ان النا�ص حول 

عا�س���وراء، قبل اأيام قليلة من بداية محّرم. ماذا يجب اأن نعمل؟ هل يجب اأن نقّدم 

اإجاب���ات �سغيرة وق�سي���رة عن جميع ال�سبه���ات الموجودة؟ اأو اأنه يج���ب اأن نحّدد 

الأولوي���ات، فنقّدم اإجابات عن الإ�سكالت التي تقع في الأولوية الأولى ب�سكل وا�سح 

ودقيق؟

يبدو اأّن الخيار الثاني هو ال�سحيح، على اأ�سا�ص اأّن المخاطبين عندما ينظرون 

اإل���ى الق���درات العلمية التي يتّمت���ع بها المبّلغ في الإجابة ع���ن ال�سبهة الأولى ومدى 

ت�سّلطه على المو�سوع، لن يترّددوا في قدرته على الإجابة عن ال�سبهات المتبقية.

ويوؤّك���د القراآن الكريم على �سرورة معرفة ه���ذه الحدود في التبليغ: {ۉ  ۉ  

.
(1(

ې  ېې  ې   ى  ى}
الثالن: التنظيم، تقييم، اختيار

يجب اللتفات اإلى م�ساألتين اأ�سا�سيتين وهامتين عند اإعداد البيان.

)1)  �سورة �سباأ، الآية: 46.
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اأ- الترتيب والتنظيم المنطقي لالأقوال والكت�ب�ت واللق�ءات:

اإذا كان المحتوى يفتقد الترتيب المنا�سب فاإّن ذلك �سيوؤّدي اإلى �سعف الرتباط 

التبليغي. مثال ذلك: تقديم نتيجة البحث اأو الكالم منذ البداية قد يكون نوعًا من 

الحكم ال�سريع، كذلك اأي�سًا عدم تقديم نتيجة في النهاية �سيوؤدي اإلى ازدياد حيرة 

و�سياع المخاَطب. طبعًا الترتيب ال�سحيح هو الذي يراعي المخاَطبين المختلفين. 

وب�سكل عاّم يمكن القول اإّن الترتيب ال�سحيح يفتر�ص تقديم ما من �ساأنه اأن ي�سّرع 

ف���ي فه���م  المخاطبين ويدفعهم اإلى فهم ما يراد ب�سهول���ة، بعد ذلك يمكن ال�سروع 

بالمو�سوع واإي�ساله اإلى كماله، ومن َثمَّ تقديم النتيجة في النهاية.

مط�لب ب�ضيطة وجّذابة  - المو�ضوع الأ�ضلي والم�ضكلة - النتيجة.

ب - النقطة الث�نية تتعّلق ب�لتقييم والختي�ر.

 ويك���ون المحتوى موؤّثرًا اإذا كان يتمّتع بقّوة من الناحية الداخلية. ويكون البيان 

قوي���ًا وغني���ًا اإذا كان مح���ّركًا للمخاَطبي���ن. والمبّلغ العارف هو ال���ذي يختار بع�ص 

الخيارات من �سمن ع�سرات الخيارات الأخرى.

وعل���ى هذا الأ�سا����ص ل يجب اللتفات اإلى رّدة فع���ل المخاَطبين فقط، بل يجب 

ة. اإعطاء الختيار وقبله التقييم اأهمّية خا�سّ

ا�سمح���وا لي اأن اأقّدم مثاًل جّذابًا: »اأ�ضبح عبيدة بن الزبير والي�ً على المدينة 

ب�أم���ر م���ن اأخي���ه عب���د اهلل ب���ن الزبير. في ي���وم من الأي����م ق�م خطيب����ً فق�ل: هل 

�ض�هدت���م م����ذا فعل اهلل بق���وم �ض�لح وكيف عذبه���م ب�ضبب ن�ق���ة ل يتج�وز ثمنه� 

خم�ض���ة دراه���م؟ هو يق�ض���د ن�قة �ض�لح معج���زة النبي �ض�ل���حQ التي تحدث 

عنه� القراآن الكريم تحت عنوان »ن�قة اهلل«. لقد حدد عبيدة قيمة الن�قة بخم�ضة 

دراهم، واعتبر اأّن هذا الثمن هو ثمن بخ�س وقليل. اعتر�س الح��ضرون واأطلقوا 

علي���ه لق���ب »مقّوم الن�قة« اأي الذي يحّدد ثمن الن�قة. راج هذا اللقب بين الن��س 
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.
(1(

واأ�ضبح عنوان�ً لال�ضتهزاء به، واأدى به اإلى العزل«

فل���و كان عبي���دة عالم���ًا برّدة فع���ل المخاَطبي���ن لما تح���دث بهذا المث���ال على 

الإط���الق. وفي هذا الإطار يتحّدث الإمام اأمير الموؤمنينQ بكالم رزين يقول: 

»اإّن الموؤمن اإذا اأراد اأن يتكلم بكالم، تدبره في نف�ضه ف�إن ك�ن خيراً اأبداه واإن ك�ن 

.
(2(

�ضراً واراه«

ويجب اأن ندرك اأن الكالم الذي يوؤّثر في المخاَطبين هو الذي يكون من اختيار 

م�سّبق يتنا�سب مع روح واأحا�سي�ص المخاطبين.

التاةضع: لعرفة اللغة، الثقافة والروؤى 

نواج���ه في التبليغ الدين���ي ات�ساعًا في اللغ���ات والثقافات وال���روؤى. لذلك يجب 

اللتف���ات اإلى اأهمية معرفة لغ���ة المخاَطبين وثقافتهم. وقد اهت���ّم القراآن الكريم 

بهذه الم�ساألة حيث جاء قوله تعالى: {ې  ى            ى  ائ   ائەئ   ەئ  

وئ  وئ  ۇئ           ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ     ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  
.
(3(

ىئ   ی   ی  }

وم���ن هن���ا يجب العتراف ب���اأّن المبّلغي���ن العارفين بلغة وثقاف���ة المناطق التي 

يعملون فيها �سيكونون اأكثر توفيقًا من غير العارفين بذلك، ويندرج في هذا الإطار 

التعّرف على ا�ستعمالت اللغة، فقد يكون لكلمة معنى عادي ومقبول في مكان ويكون 

لها معنى قبيح و�سيِّئ في مكان اآخر، لذلك يجب اللتفات اإلى هذا الأمر.

من جهة اأخرى يجب التعرف على الم�ستوى الفكرّي والروؤيوّي للمخاَطبين. فقد يكون 

الكالم حقًا و�سحيحًا اإّل اأنه ل يمكن الإعالن عنه والت�سريح به. فلكّل كالم مكان.

)1)  الخطاب والخطابة، فل�سفي، �ص 124؛ القراآن والتبليغ، قراءتي �ص 66.
)2)  نهج البالغة، الخطبة 176؛ اأ�سول ومبادي ء الخطابة، �ص 275.

)3)  �سورة التوبة، الآية: 122.
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بناًء على ما تقّدم يجب رعاية الأمور التالية اأثناء اإعداد البيان:

اأ - التعّرف على ثق�فة المخ�َطبين.

ب - الأخذ بعين العتب�ر الروؤية الكونية التي يوؤمنون به�.

ج - ال�ضتف�دة من العب�رات المن��ضبة.

العا�ضر: اااترام في البيان والتبليغ 

يقول اأحد الم�سوؤولين: اأر�سلنا مبّلغًا اإلى اإحدى المناطق، وبمجرد و�سوله خاطب 

النا�ص قائاًل: »اأيه� الن��س اأتيت لكي اأوؤّدبكم.. تحّمله الن��س بمقدار ا�ضتط�عتهم، 

.
(1(

ولكن في النه�ية رف�ضوه«

م���ا ه���و راأيكم ف���ي ذاك المبل���غ؟ اأعتق���د اأّن اأح���دًا ل يتمّكن من قب���ول اّدعائه؛ 

لأّن المخاطبي���ن ب�س���ر والب�سر يقبلون الخط���اب ما لم يحمل اإهان���ة ل�سخ�سّياتهم 

 Qوكراماتهم. وهنا اأدعو المبلغين اإلى الإ�سغاء لعبارات الإمام اأمير الموؤمنين

 ومن المنا�سب 
(2(

الهام���ة، يقول: »اجملوا ف���ي الخط�ب ت�ضمع���وا جميل الج���واب«

اللتف���ات اإلى العب���ارات التالي���ة: »ع���ّود ل�ض�نك لي���ن الكالم وب���ذل ال�ض���الم يكثر 

.
(3(

محبوك ويقّل مبغ�ضوك«

ويمك���ن اأن نق���راأ نموذجًا للخطاب الذي يحمل الحت���رام وما يتركه من اآثار في 

 ،Pل وابن اأبي العوجاء ف���ي م�سجد النبّي��� ���ة الح���وار الذي جرى بين المف�سّ ق�سّ

والمعروف اأن ابن اأبي العوجاء كان ماديًا وكان يحاور �سديقه حول مبداأ الوجود.

ب���داأ ابن اأبي العوجاء الكالم م�سيرًا اإلى عدم وج���ود تدبير وتقدير، وهكذا كان 

كالمه يدور حول هذا الأمر...

)1)  تجارب المبلغين، �ص 101.
)2)  غرر ودرر، �سرح ال�سيد جمال، ج 2، �ص 266.

)3)  الم�سدر نف�سه، ج 4، �ص 329.
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���ل وهو من اأ�سحاب الإمام ال�س���ادقQ ي�ساهد الحوار بين ابن  كان المف�سّ

اأب���ي العوج���اء و�سديقه، تقدم نحوهم���ا بغ�سب وقال له: يا ع���دو اهلل تنكر خالقك 

ومدبرك.. فّكر في نف�سك وحياتك وعواطفك لترى اآثار المخلوق والم�سنوع...

وبم���ا اأّن اب���ن اأبي العوج���اء كان ل يعرفه، �ساأله عن ا�سم���ه. وطلب منه الجلو�ص 

للبح���ث والحديث بناًء عل���ى الأ�سول والمب���ادى ء الكالمية واأّكد له اأن���ه �سيتبعه اإن 

 Qكان يمتل���ك اأدلة قوية ومحكمة. وعر�ص عليه ب���اأن اأ�سحاب الإمام ال�سادق

ل يخاطبون���ه بهذا الأ�سلوب. ثّم بّي���ن ابن اأبي العوجاء كيف يتعامل الإمام ال�سادق

Q مع من يخالفونه على الم�ستوى الفكرّي...

وهنا ن�ساأل ما الذي جعل ابن اأبي العوجاء في حالة انجذاب لالإمامQ؟

الوا�س���ح اأّن اأّدلة الإمام لي�ست الوحي���دة التي جذبته، بل الحترام الذي �ساهده 

في خطاب الإمامQ لأّن الإمام كان ي�ستمع اإلى اأدلة المخالفين بدقة ول يقاطع 

اأحاديثهم ثّم بعد ذلك يقّدم الجواب بعبارات مقنعة مليئة بالحترام.

ف���ي النهاية من الجدير اأن نتمّثل قول الر�س���ول الأكرمP: »تحّبب اإلى الن��س 

.
(1(

يحبوك«

)1)  م�سكاة الأنوار، �ص 75.
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مستلزمات التبليغ 

الإم���ام  موؤ�ّس�س���ة  ف���ي  التحقيق���ات  اإدارة  اأقام���ت  المتق���ّدم  العن���وان   تح���ت 

الخمين���ي } التعليمي���ة والتحقيقية موؤتمرًا �سارك فيه ع���دد من المحققين من 

اأبرزهم اآية اهلل م�سباح اليزدي، وحّجة الإ�سالم والم�سلمين محمدي عراقي رئي�ص 

منظمة الإعالم الإ�سالمي واآخرون.

فيما يلي نقّدم خال�سة من الأبحاث التي تناولها الموؤتمر.

التبليغ: النواقص وطرق الحلول 

ج���اء �سم���ن الكلمات الت���ي قّدم���ت للموؤتم���ر اأّن الإ�سالم دين يج���ب اأن يحظى 

بالحاكمي���ة في المجتمع. وي�سبح الإ�سالم موج���ودًا فيه عندما نرى الروؤية الكونية 

لالإ�سالم تتجّلى في مجالت الحياة الجتماعية.

نحن نعتق���د باأّن الدين يقوم بوظيف���ة اإ�سالح العالقات الب�سري���ة، فكّل ظاهرة 

موج���ودة بين الب�سر، اإذا كان الإن�سان هو اأحد اأقطابها، فال بّد �سيكون الإ�سالم هو 

القطب الأ�سا�سي الذي تكون له الكلمة الأ�سا�ص.

وتظهر حاكمية الدين اإذا وجدنا اأّن القرارات الكبيرة والأ�سا�سية للب�سر متاأثرة 

بالروؤى الكونية الإ�سالمية. وهذا يعني اأن يلجاأ ال�ساّب مثاًل اإلى الإ�سالم في اختياره 

الف���رع الدرا�سي، والزوجة، والعمل، وطريق���ة الحياة. وعالم الدين يجب اأن يتمّكن 

من الحديث عن العالقات الفردية والجتماعية بما يتنا�سب مع مقت�سيات الع�سر.
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لع���ّل م���ن اأبرز مراح���ل التبليغ واأكثرها �سعوب���ة اأن يحاول عال���م الدين الرجوع 

اإل���ى المبادى ء الديني���ة والأ�سول الإ�سالمّية ليحّلل الظواه���ر اليومية ويحّل م�ساكل 

المخاَطبي���ن. واأّما في مجتمعنا الذي يحكمه الدي���ن فيجب اأن يعمل بالتدريج على 

موؤ�س�س���ة الظواه���ر الجتماعية في الأفراد وبالأخ�ّص علم���اء الدين. ويعاني العالم 

الثالث من م�سكلة كبيرة وهي اأنهم يحاولون حّل م�سكلة ما فيوجدون م�سكلة اأخرى 

ثم اإّنهم ل يالحقون جذور الم�ساكل لحّلها من الأ�سا�ص، وكل ذلك ب�سبب عدم وجود 

»النظ�م«.

اإّن �سرع���ة التغيي���رات ه���ي واحدة من الم�سائ���ل الهامة التي تظه���ر ب�سرعة في 

المج���الت القت�سادي���ة والتب���دلت والم�س���اكل، ولكّن ه���ذه الم�س���اكل تتكّد�ص في 

المجال الثقافي ثم تتحّول اإلى م�سكلة �سيا�سّية. ما يوؤ�سف له اأّن النا�ص والم�سوؤولين 

بداأوا في العقدي���ن الأخيرين يهتّمون بالم�سائل القت�سادية الق�سيرة الأمد، بينما 

نالحظ وجود حركة نزولية على �سعيد الهتمام بالبرامج الطويلة الأمد.

م���ن الم�سائل الأخرى الت���ي يجب الإ�سارة اإليه���ا اأي�سًا: »�ضب����ب المجتمع« فقد 

ارتف���ع ع���دد التالميذ في العام 1357ه�. �ص من �سبعة ماليي���ن ون�سف اإلى ثمانية 

ع�س���ر مليون���ًا ون�سف المليون ع���ام 1378ه�.�ص. وبم���ا اأّن الفارق بي���ن �سّن البلوغ 

والزواج اثنا ع�سر عامًا لذلك نرى الكثير من ال�سباب يعانون اأزمة الهوية.

م���ن جهة اأخرى �ساهمت بع�ص الم�سائل اأمث���ال ات�ساع دائرة الرتباطات وظهور 

م�ساألة حق الختيار والنتخاب بين الأفكار المختلفة وزوال الحدود الرقابية و�سعف 

مفاهي���م العائلة، المدر�س���ة، المنطقة المتدينة والبلد المتدي���ن، كّل ذلك اأّدى اإلى 

زوال الحدود الخا�سعة للرقابة. ثم اإّن حاكمية الفكر الإ�سالمي على البلد اأّدت اإلى 

وج���ود خ�سومة بين القوى ال�ستكبارية الكبرى مّم���ا جعلهم يفّكرون ب�سكل م�ستمّر 

في اإيجاد الأزمات والم�سكالت بين ال�سباب في هذا البلد.
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 المشاكل 
ّ

 اإلمكانيات لحل

يمكن العمل على حّل الم�ساكل اإذا وجدت القدرات وال�ستعدادات الآتية:

اأّوًل: اأن نعتمد على الإ�سالم الذي اأوجد هذه الحكومة بعد انق�ساء اأكثر من خم�سين 

عام���ًا على الحكم البهلوي، وقد احت�سن الإ�سالم جميع اأبناء ال�سعب بمن فيهم 

ال�سباب بعد كّل المفا�سد التي اأوجدها النظام ال�سابق.

ث�ني�ً: اأّن اإيران تمتلك موقعًا مميزًا بين دول المنطقة والعالم، لذلك ت�سعى اأمريكا 

لإقام���ة عالقات مع اإيران. طبعًا موطن القوة التي تتحّلى بها اإيران كونها تلتزم 

الدي���ن الإ�سالمي ال���ذي ما زال �سامخًا منذ اأربعة ع�سر قرن���ًا وكانت الثورة من 

اأبرز نتاجاته.

ث�لث�ً: يمتلك الإن�سان فطرة �سافية وطاهرة واإذا ما تّم اإيقاظ هذه الفطرة وجعلها 

تت���الءم مع الإ�س���الم ف�ستتحول اإلى قدرة كبيرة ل يعدله���ا �سي ء. يمتلك ال�سعب 

اأطه���ر فطرة حتى اإّن بع�ص الأ�سخا�ص الملوثي���ن بال�سبهات ظاهرًا يعودون اإلى 

الإ�سالم ب�سرعة في المقاطع الح�ّسا�سة.

رابع����ً: اإّن م���ا ي�ساعدن���ا وجود بع�ص المحط���ات الهامة التي ترف���د الإن�سان بالقوة 

والثبات كمحّرم و�سهر رم�س���ان اللذين ي�سفيان حالة من التوّجه المعنوي لدى 

اأبن���اء ال�سعب وبالتالي يمّكن���ان ال�سخ�ص من مواجهة اأكب���ر القوى ال�ستكبارية 

على الإطالق.

من الم�سائل الأخرى المطروحة في هذا الخ�سو�ص عدم وجود تعادل في النمّو. 

وه���ذا يعني اأننا تقدمن���ا كثيرًا في بع�ص المجالت وما زلن���ا متاأّخرين في مجالت 

اأخ���رى. مثال ذلك اأنن���ا تقّدمنا كثيرًا على م�ستوى الطّب ولكنن���ا ما زلنا متاأخرين 

مائتين اأو ثالث مئة �سنة على م�ستوى التبليغ الديني. طبعًا تعود اأ�سباب التاأخر اإلى 
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التعقي���د في ال�سلوك الإن�ساني وتبدل قدا�سة الخط���اب ليحّل مكانه نوع من قدا�سة 

الأداة. اإّن الذي يمتلك القدا�سة هو القراآن والحديث، اأّما اأداة نقل القراآن والحديث 

فلي�ست مقّد�سة بل يجب اأن تتغّير طبق ظروف الزمان والمكان.

لع���ّل من اأب���رز الأدوات المنا�سبة لمو�س���وع التبليغ هي الجل�س���ات التي تنبع من 

ال�سميمي���ة والمحّبة بالأخ�ص عندما تكون مع جي���ل ال�سباب. نحن اأخطاأنا عندما 

م على التلفزيون يتلو خطابًا  اعتبرن���ا اأّن حلَّ الم�ساكل الثقافية يبداأ من وج���ود معمَّ

دينيًا اأو ثقافيًا.

يجب اأن نتعّرف على الأزمات التي يعاني منها مجتمعنا، واإذا رغبنا في اأن يتجّلى 

�سين  مفهوم حاكمية الإ�سالم في جميع المجالت، يجب علينا تربية علماء متخ�سّ

ف���ي المجال التبليغي بما يتنا�س���ب مع ظروف الزمان والمكان، نحن نحتاج اإلى نوع 

من التنظيم في نظام التعليم الديني لنعمد اإلى تعريف الخت�سا�سات.

يج���ب اأن نعم���ل على تعريف ح�س���ور العالم الديني في المجتم���ع. واإذا اأردنا اأن 

يك���ون اهلل تعالى حاكمًا على عالقاتنا يج���ب اأن ي�ستعيد الم�سجد دوره الأّول ويجب 

اإعادة ترتيب ال�سروط التي ُيحتاج اإليها للحياة في الم�سجد.

في يوم من الأيام كان الم�سجد مركز وم�سدر التحول والتغيير ثم انتقلت المهمة 

بالتدريج اإلى المدار�ص، الثانويات والجامعات، عندما ي�سعف الم�سجد، فهذا يعني 

اأّن ح�سور عالم الدين في العالقات الجتماعية اأ�سبح �سعيفًا، وقد �ساهدتم مقدار 

الأم���وال التي ت�سرف هنا وهناك ولكننا غفلنا عن تجهيز الم�ساجد. عندما يخرج 

ال�س���اّب من بيته فمن الطبيعي اأن يختار المكان الأكثر جاذبية، وهكذا كان ي�سعف 

دور الم�سجد عامًا بعد اآخر.
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بن���اًء على ما تق���ّدم يجب اإعداد كاّفة الأدوات والو�سائ���ل التي ت�ساهم في جذب 

جيل ال�سباب اإلى الم�ساجد، لتحافظ على ن�ساطها وحيويتها.

بعد انت�س���ار الثورة تغيرت العديد من المفاهيم، فبع���د اأن كان النا�ص يخافون 

بداي���ة على دين اأولدهم اأ�سبح���وا يخافون عليهم من الر�سوب في امتحان الدخول 

اإلى الجامعة وبع�ص الم�سائل الأخرى من هذا القبيل. وهكذا تبّدل النظام التنفيذي 

والإداري واأ�سب���ح ال�سب���اب يفّرون من���ه. في يوم من الأي���ام كان الطالب يدر�ص هلل 

تعال���ى ولأجله ولأجل العمل والخدمة، ولكن���ه اليوم اأ�سبح يدر�ص لأجل الو�سول اإلى 

الرفاه والحياة الُف�سلى.

يج���ب اأن نوّثق العالق���ة بين الم�سجد والمدر�سة، ويج���ب اأن تقع المدر�سة تحت 

تاأثير الم�سجد، طبع���ًا المق�سود من الم�سجد ذاك الذي يتولى اإدارته عالم مدرك 

�سين الواعين. وبع�ص المتخ�سّ

مسائل عملية حول التبليغ:

يتح���دث حّجة الإ�سالم والم�سلمين محّمدي عراقي تحت عنوان »م�ض�ئل عملية 

ح���ول التبليغ« فيعتب���ر اأّن اهلل تعالى يقول في الق���راآن الكريم: {ڇ  ڇ   ڍ  

، حي���ث اعتب���ر الق���راآن الكري���م اأّن 
(1(

ڍ  ڌ     ڌڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژڑ   }
�سية. اإذا  الب�سي���رة والمعرفة هم���ا ال�سرط الأول للتبليغ، والب�سي���رة م�ساألة تخ�سّ

ل���م تكن الفقاهة في التبليغ اأهّم واأ�سعب من الفقاهة في الفقه، فهي من دون �سك 

لي�ست اأ�سهل منه، لأنه يمكن ال�ستعانة باآراء الفقهاء المتقّدمين في الفقه، لكن في 

م�ساأل���ة التبليغ يجب عل���ى المبّلغ اأن يجمع الكثير من العل���وم وعليه اأن يدرك اأي�سًا 

ظروف المجتمع والمخاطب.

)1)  �سورة يو�سف، الآية: 108.
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يجب مراع�ة الأمور الآتية في التبليغ:

1 - ُوجوب ال�ستفادة من المفاهيم القراآنية اأثناء التبليغ وت�سجيع الآخرين على 

فهم وتدبر القراآن، وهذا اأمر ل يقوم به اإّل طاّلب العلوم الدينية.

2 -  تو�سيح الأحكام ال�سرعية.

3 - الإجابة عن الأ�سئلة ال�سرعية والفكرية.

4 - اإقامة جل�سات فردية وجماعية والإجابة عن الأ�سئلة وال�سبهات.

5 - التحّدث من دون تكّلف بل من منطلق ال�سداقة والمحبة وال�سميمية وقد 

اأثبتت التجارب مقدار الأثر الذي يتركه هذا النوع من التوا�سل.

6 - اللتفات اإلى الواقع وعدم التحرك في الف�ساء المعنوي العالي.

7 - اللتفات اإلى م�سائل واأ�سئلة الأخوات وهم اأكثر من الأخوة كّمًا وكيفًا.

الزواج،  �سّن  وارتفاع  والبطالة  والعمل  القت�سادي  الواقع  اإلى  اللتفات   -  8

العمل  اأّن علينا  ويبقى  الم�ساكل  لهذه  اأ�سعب  اأ�سبحت  الحلول  اأّن  والظاهر 

على مو�سوع التقوى والبنية الإيمانية لل�سباب.

من جهة اأخرى يحتاج العمل الثقافي اإلى تخطيط دقيق وميزانيات كافية، وكان 

هذان الأمران كافيين للدخول في عالم التقدم في بع�ص الم�ستويات والخت�سا�سات 

العلمية، وهذا ما نحتاج اإليه في تقّدم العمل التبليغي.



من التراث

g ةُضلٌَّم ا لى ال�ضماء

g اميث الغمير، الماية اأو المحبة؟

g  النقل المجعمل والم�ضهمر

الباب الخامس
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)*(
عبد اهلل بن ي�دي

ُسلٌَّم إلى السماء

طلق ال�سم المبارك لالإم���ام علي بن اأبي طالبQ كعنوان للعام الما�سي. 
ُ
اأ

والواق���ع اأن���ه يجب الهتمام بتبين �سخ�سّية هذا الإمام لي�ص في عام واحد فقط بل 

في جميع الأزمنة وال�سنوات. ولعّل اأحد طرق التعرف على هذه ال�سخ�سية العظيمة 

اللج���وء اإل���ى كتاب »نه���ج البالغ���ة القّيم«. وينبغ���ي على المبّلغي���ن ال�ستعانة بهذا 

الكت���اب المهّم لتو�سي���ح �سخ�سّية مولى الموّحدين وتقدي���م روؤية متعالية للمعارف 

الديني���ة. �سنحاول في ه���ذا المقال الإطاللة على كتاب نه���ج البالغة ال�سريف من 

(1(
وجهة نظر علماء ال�سيعة وغير ال�سيعة.

فنه���ج البالغة هو �ُسلَّم عروج الإن�سان نحو ال�سماء، وهو دائرة معارف اإ�سالمّية 

عظيمة وهو جامعة اإلهّية كبيرة.

�سحيح اأنه قد م�سى حوالى الأربعة ع�سر قرنًا على وجوده اإّل اأنه ما زال جديدًا 

ولم يتعر�ص للن�سيان والكهولة، ل بل نراه يتجّدد يومًا بعد يوم، ُيحيي اأمال العط�سى 

للمعرف���ة. و�سحيح اأن العديد من ال�سروحات قد ُكتبت على نهج البالغة اإل اأّن هذا 

ة و�سيعة،  الكت���اب ما زال مجه���وًل، وقد جذب هذا الكت���اب الكثير من العلم���اء �سنَّ

م�سلمين وغير م�سلمين، وفيما يلي نتعر�ص لبع�ص عبارات هوؤلء العلماء:

يقول الإم���ام الخمينّي} في الو�سّية ال�سيا�سّي���ة الإلهّية: »نحن فخورون اأّن 

)*( كاتب اإيراني في مجلة مبلغان.
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كت����ب نهج البالغة الذي هو بعد القراآن اأعظم د�ضتور للحي�ة الم�دية والمعنوية 

واأ�ضم���ى كت�ب لتحري���ر الب�ضر، وتع�لميه المعنوي���ة والحكومية اأرقى نهج للنج�ة 

.
(1(

هو من اإم�من� المع�ضوم«

ويق���ول اأي�سًا في ر�سالة وّجهها اإلى موؤتمر نهج البالغة: »اأّم� كت�ب نهج البالغة 

ال���ذي ه���و من روحه فه���و لتعليمن� نحن الغ�رقين في �ضب����ت الأن� والغ�رقين في 

حج����ب الأن� والأن�نية وهو �ضف�وؤن� وبل�ضم لالآلم الفردية والجتم�عية، كت�ب له 

اأبع����د بحج���م الإن�ض�ن والمجتمع الإن�ض�ني الكبي���ر منذ ظهوره وعلى مّر الت�ريخ 

مهم���� تق���دم ومهم� ظه���رت المجتمع����ت وتوالت ال���دول وال�ضع���وب، ومهم� ظهر 

المفّكرون والمف�ّضرون، والفال�ضفة وغ��ضوا فيه وغرقوا.

فلي����أِت الحكم����ء والفال�ضف���ة ويحّقق���وا ف���ي جم���ل الخطب���ة الأول���ى م���ن هذا 

الكت����ب الإلهي ولي�ضتخدموا اأفك�رهم العظيمة والكبي���رة ويف�ّضروا هذه الجملة 

الق�ضي���رة بم�ض�ع���دة اأ�ضح����ب المعرف���ة واأرب����ب العرف����ن وليطلبوا بح���ّق اإر�ض�ء 

�ضم�ئره���م م���ن اأج���ل الفه���م الحقيق���ّي له���ذه الجمل���ة، ب�ض���رط اأن ل تخدعه���م 

الأق���وال الت���ي ظه���رت في هذا الم�ضم����ر و�ضريطة اأّل يخدع���وا �ضم�ئرهم بدون 

فه���م �ضحي���ح ول اأن يقراأوه� ويتركوه�، عندئ���ٍذ يفهمون الأفق الوا�ضع لفكر ابن 

الوح���ي ويعترفون بق�ضور نظرته���م. والجملة هي )مع كّل �ضي ل بمق�رنة وغير 

كّل �ضي ء ل بمزايلة(.. عّرفوا هذا الكت�ب الكبير للمجتمع�ت الب�ضرية واعر�ضوه 

.
(2(

كمت�ع يقتنيه الن��س والعقول النّيرة«

يتح���دث الإمام القائد الخامنئي{ في ر�سالة وجهها اإلى األفية نهج البالغة، 

يق���ول: »ف���ي الواق���ع ف����إن نه���ج البالغة ه���و كت����ب التعريف بعل���ي بن اأب���ي ط�لب

)1)  مقدمة الو�سية ال�سيا�سية الإلهية لالإمام الخميني.
)2)  �سحيفة الإمام، ج 14، �ص 275.
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Q. ل���م تظه���ر �ضخ�ضية الإم�مQ في اأي م���ك�ن كم� ظهرت في كت�ب نهج 

البالغ���ة. وتجل���ى في نهج البالغ���ة �ضخ�ضية الإن�ض�ن الك�م���ل، والإن�ض�ن الك�مل 

ه���و اأمي���ر الموؤمنينQ. وهذا الكت�ب في المجموع ه���و در�س حي�ة اجتم�عية 

للم�ضلمين«.

»نح���ن الي���وم في ح�جة اإلى نه���ج البالغة اأكثر من اأّي وق���ت م�ضى. اليوم هو 

.
(1(

يوم ال�ضتف�دة الأكبر من نهج البالغة«

يقول الأ�ستاذ ال�سهيد مطّهري}: »اأخيراً بداأ الع�لم الإ�ضالمّي يكت�ضف نهج 

البالغة وبعب�رة اأخرى بداأ نهج البالغة بفتح الع�لم الإ�ضالمّي...«

»يلزمن���� نح���ن ال�ضيع���ة اأن نعترف ب�أن� ظلمن� ح���ّق من نفتخ���ر ب�لت�ضّيع له، اأو 

رن� عن اأداء م� يلزمن� له من حقوق وواجب�ت، والتق�ضير هو اأي�ض�ً  على الأقّل ق�ضّ

ن���وع م���ن الظل���م ك�أنن� لم نرد اأن نع���رف علي�Qً، اإنم� ك�ن���ت اأكثر م�ض�عين� في 

التحقي���ق والبحث ح���ول ن�ضو�س ر�ضول اهللP في علّيQ، وفي �ضّب و�ضتم 

الذي���ن تج�هل���وا ه���ذه الن�ضو����س اأو تغ�فلوا عنه����، ل في معرف���ة �ضخ�ضّية نف�س 

 Pك�أنن���� ف���ي غفلة ع���ن اأّن الِم�ْضك الأذف���ر الذي دع���� ر�ضول اهلل ،Qالإم����م

الن�����س اإل���ى طيبه له م���ن الطيب الزكي م� يدع���و الن��س اإلى نف�ض���ه، واإنم� يجب 

علين���� اأن نع���رف الأري���ج الطّيب ثّم نع���ّرف الن��س به، واإنم���� ك�ن داعي اهلل يح�ول 

بن�ضو�ض���ه في���ه اأن يع���ّرف الن�����س طيب���ه، ول يري���د اأن يقن���ع جم�ع���ة م���ن الن��س 

ب�أقواله P ثم ي�ضرفوا اأعم�رهم في التعريف به قبل اأن يكونوا هم يعرفونه«.

يبق���ى  اأك�ن   Qالإم����م غي���ر  م���ن  البالغ���ة  نه���ج  ك�ن  ل���و  �ضع���ري  »لي���ت 

.
(2(

هكذا...؟«

)1)  بيام وخطابه، �ص 105 - 109.
)2)  في رحاب نهج البالغة، ال�سهيد مطهري، �ص 13، 29، 10، 9.
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ال�سيرازي  علي  الميرزا  المرحوم  اأ�ستاذه  اأحوال  عن  مطّهري  ال�سهيد  وينقل 

يقول: »لقد ك�ن فقيه�ً حكيم�ً واأديب�ً وطبيب�ً... الدر�س الوحيد الذي ك�ن يجل�س 

نكن  لم  اآف�ق  في  به  يطير  ك�ن  ف�إنه  البالغة  نهج  در�س  هو  ورغبة  ب�ضوق  اإليه 

ن�ضتطيع اأن ندركه� جيداً.

اإنه كان يعي�ص بنهج  البالغة ويتنف�ص به، وقلبه ينب�ص به وعروقه تفور بدمه. 

وكان هذا الكتاب ورده الذي يلهج به وي�ست�سهد بجمله، وكثيرًا ما كان اإجراء كلماته 

على ل�سانه يقارنه اإ�سبال الدمع من عينيه على محا�سنه. لقد كان اندماجه في نهج 

البالغة الذي كان يقطعه عنا وعن كّل �سي ء حوله منظرًا ذا اإيحاء نف�سي لذيذ، ول 

غرو، فاإّن ال�ستماع اإلى كالم القلب من ذوي القلوب خالب ذو وقع في النفو�ص. اإنه 

.
(1(

كان اأنموذجًا �سالحًا من ذلك ال�سلف ال�سالح«

ثم يتحّدث الأ�ستاذ ال�سهيد مطّهري عن مرحلة ما بعد التعّرف على هذا الأ�ستاذ 

العظيم والكتاب القّيم: »ومنذ ذلك الحين تبّدلت �ضورة نهج البالغة في نظري، 

اأعرفه منذ �ضغري،  الذي كنت  اآخر غير  وك�أنه كت�ب  واأحببته،  به  وتعّلق قلبي 

.
(2(

وك�أني اكت�ضفت ع�لم�ً جديداً«

M في �سرح حال »الحريري«  ويتحّدث المحّدث البارع ال�سيخ عّبا�ص القّمي 

�ساحب كتاب المقامات معتبرًا اأّن المقامات كتاب قد اهتّم به اأهل الف�سل وكتبوا 

�سرحًا عليه وقد واظبت مّرة على مطالعته حّتى اأدركت اأّن مطالعة هذه الكتب تبعث 

على ا�سوداد القلب. ومع وجود كتاب نهج البالغة الم�ستطاب الذي هو �سرح للف�ساحة 

والبالغة فال يبقى اأّي حاجة لمطالعة المقامات. واأّما الن�سبة بين كالم الإمام اأمير 

الموؤمنينQ وكالم غيره فكالن�سبة بين الإمام اأمير الموؤمنينQ والنا�ص:

)1)  الم�سدر نف�سه.

)2)  الم�سدر نف�سه.
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�����ى ع���������ل���������يُّ ال�������������������������ّدرُّ وال�������������ذه�������������ب ال�����م�����������ض�����فَّ

(1(
���������ه���������ُم ت�������������������������راُب وب������������ق�����������ي ال���������ن��������������������س ك���������لُّ

وقارن الدكتور �سهيدي بين المعلقات ونهج البالغة وقال:

المعّلق�ت عندي،  قراءة  الأ�ضدق�ء  بع�س  �ضنوات طلب   �ضّت  اأو  »قبل خم�س 

اأثر  هو  الج�هلي  وال�ضعر  عديدة،  مّرات  الق�ض�ئد  هذه  قراأت  اإّنني  حينه�  قلت 

اأّم� تع�بيره فقد تكون �ض�فية وقد تكون غير  قّيم من حيث اللفظ والتركيب 

ذلك، وقد تكون ت�رة ك�لن�ضيم للروح وقد تكون ت�رة اأخرى ك�ل�ضرر المحرق، َفِلَم 

ل تتوّجهون نحو نهج البالغة؟ ف�ألف�ظه تمتلك �ضالبة ال�ضعر الج�هلي وهي 

تحمل المع�ني المتع�لية للقراآن الكريم وال�ضّنة النبوية. ونهج البالغة يحمل 

الموعظة، ويعّلمن� الحي�ة، ويو�ضح لن� طريق العبودية هلل تب�رك وتع�لى.

»هن�ك اأبح�ث  متعّددة حول نهج البالغة ومحتواه وهن�ك تف��ضير و�ضروح�ت 

�ضي�ضدر من  القّيم، ولكن مهم� كتب ومهم�  الكت�ب  �ضّتى لهذا  متعّددة وبلغ�ت 

.
(2(

كت�ب�ت ف�إنه� ب�أجمعه� لن توّفي حّق هذا الكالم«

القّيم،  الكتاب  هذا  حول  الإ�سالم  في�ص  نقي  علي  ال�سيد  المرحوم  يتحّدث 

يزداد  وك�ن  متعّددة.  �ضنوات  منذ  المقّد�س  الكت�ب  هذا  مط�لعة  »بداأت  ويقول: 

قلت  م�  اإذا  اأب�لغ  ل  يوم.  بعد  يوم�ً  فيه  والتفكير  الكت�ب  هذا  لمط�لعة  �ضوقي 

ب�أنني لم اأعد اأرى �ضوى كت�ب نهج البالغة ولم اأعد اأ�ضمع �ضوى كالم الإم�م اأمير 

الموؤمنينQ ل بل لم اأج�ل�س اأحداً من الف�ضالء والعلم�ء اإّل بداأت الحديث 

.
(3(

حول عظمة هذا الكت�ب وم� قّدمه ال�ضّيد ال�ضريف الر�ضّي )رحمه هلل( فيه«

)1)  هدية الأحباب، ال�سيخ عبا�ص القمي، �ص 141.
)2)  ترجمة نهج البالغة، د. �سهيدي، المقدمة.

)3)  مقدمة ترجمة نهج البالغة، في�ص الإ�سالم، �ص 7.
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يقول العارف الم�سهور المرحوم ال�سيد ابن طاو�ص )ر�سوان اهلل تعالى عليه( 

.
(1(

في و�سيته لبنه: »ف�نظر اإلى كت�ب نهج البالغة وم� فيه من الأ�ضرار«

»ك�ن  يلي:  ما  اأ�ستاذه  عن  اهلل(  )حفظه  الآملي  زادة  ح�سن  العاّلمة  وينقل 

المرحوم ال�ضيد قم�ضئي يتحّدث مراراً حول عظمة �ض�أن نهج البالغة ويقول: 

لنذهب اإلى جنة نهج البالغة ولندر�س عند اأمير الموؤمنينQ لنفهم م� اأراد 

.
(2(

الإم�م قوله«

فيها  و�سعه  التي  المرحلة  تلك  عن  ال�سيرازي  مكارم  نا�سر  اهلل  اآية  يتحدث 

نظام ال�ساه في ال�سجن )عام 1342ه�.�ص( وقد وجد فر�سة منا�سبة لمطالعة نهج 

البالغة: »ط�لعت نهج البالغة، وك�نت لي فر�ضة اأتمّكن من خالله� من المرور 

على هذا الكت�ب بدّقة وتنظيم ب�لأخ�س واأّن التوفيق الإلهي قد �ضملني في هذا 

ال�ضي��ضّية  والتع�ليم  )الر�ض�ئل  الكت�ب  هذا  من  الث�ني  الق�ضم  وط�لعت  الأمر. 

والأخالقية( في تلك  الأي�م اأدركت اأّن م�ضتوى نهج البالغة اأعلى بكثير مم� كن� 

نفّكر ونعتقد.

»في الحقيقة واجهت بحراً من العلم والمعرفة يتعّلق ب�أهّم م�ض�ئل الحي�ة 

اأمواجه لتلقي  الإن�ض�نية وفي جميع الأبع�د المعنوية والم�دية. هو بحر تهيج 

المعنوية  والمواهب  العط�ي�  اأنواع  في  �ض�كنوه  فيغرق  ال�ض�حل  على  الجواهر 

والم�دية. اإّل اأّن الغّوا�ضين يح�ضلون على مقدار اأكبر. واأدركت في ذاك اليوم كم 

هم محرومون الأ�ضخ��س الذين ل علم عندهم بوجود هذا الأثر العظيم الذي 

.
(3(

يمدون اليد اإلى الأج�نب ليح�ضلوا على م� يريدون«

)1)  ك�سف المحجة، ال�سيد ابن طاوو�ص، ترجمة اأ�سد اهلل مب�سري، الف�سل 16، �ص 13.
)2)  نامه ها وبرنامه ها، �ص 88.

ال�سيرازي،  مكارم  اهلل  اآية  ج 1،  البالغة،  لنهج  وجامع  جديد  �سرح   ،Qالموؤمنين اأمير  الإمام  ر�سالة    (3(
وموؤلفين اآخرين، �ص 34.
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اأبي الحديد المعتزلي لوجدناه  اإلى �سارح نهج البالغة الم�سهور ابن  ولو عدنا 

يوؤّكد في اأماكن متعددة على عظمة هذا الكالم، يقول في ذيل الخطبة221:

اأن  عليهم  وُتلي  مجل�س  في  ق�طبة  العرب  ف�ضح�ء  اجتمع  لو  »وينبغي 

ي�ضجدوا... واق�ضم بمن تق�ضم الأمم كّله� به لقد قراآت هذه الخطبة منذ خم�ضين 

�ضنة واإلى الآن اأكثر من األف مرة م� قراأته� قط اإل واأحدثت عندي روعة وخوف�ً 

.
(1(

وعظة واأثرت في قلبي...«

كت�ب  »اأّم�  البالغة:  نهج  حول  المعا�سر  والمفّكر  الكاتب  اأمين،  اأحمد  ويقول 

)ر�ضي  علي�ً  اأّن  على  وا�ضحة  حجة  اهلل  اأق�مه  الذي  الكت�ب  فهو  البالغة  نهج 

وهدايته،  وعلمه  وحكمته،  القراآن  لنور  حّي  مث�ل  اأح�ضن  ك�ن  قد  عنه(  اهلل 

واإعج�زه وف�ض�حته، اجتمع لعلي في هذا الكت�ب م� لم يجتمع لكب�ر الحكم�ء 

واأخذ الفال�ضفة، ونوابغ الرب�نيين من اآي�ت الحكمة ال�ض�مية، وقواعد ال�ضي��ضة 

.
(2(

الم�ضتقيمة، ومن كّل موعظة، ب�هرة وحّجة ب�لغة...«

وقد كتب الأ�ستاذ محمد د�ستي في مقدمة ترجمته لنهج البالغة: »منذ بداية 

النواق�س  ف�أدركت  الموجودة  الترجم�ت  بمط�لعة  اأخذت  الحوزوية  الدرا�ضة 

جورج  كت�ب�ت  اإحدى  قراأُت  حتى  حّل  طريق  في  التفكير  دائم  كنت  الموجودة، 

جرداق الذي اعترف ب�أّن ج�ذبية كلم�ت الإم�م علّيQ قد اأوجدت �ضوق�ً في 

داخله دفعه لمط�لعة نهج البالغة 200 مّرة.

العتق�دّي  بي  تع�ضّ على  نزلت  قد  �ضربة  ب�أّن  و�ضعرت  الكالم  هذا  من  ارتعدت 

ال�سيعي  اأنا  قراأته  وكم  مّرة   200 البالغة  نهج  الم�ضيحّي  يقراأ  لم�ذا  اأفكر  وبداأت 

اأعرف من تلك المف�هيم القّيمة التي  اأّدعي محبة وولية الإمامQ، وكم  الذي 

.
(3(

قّدمه�«

)1)  �سرح نهج البالغة، ابن اأبي الحديد، ج 11، �ص 153.
)2)  ر�سالة الإمام اأمير الموؤمنين، �سرح جديد وجامع لنهج البالغة، ج1، �ص 34، 43 و44.

)3)  مقدمة نهج البالغة، ترجمة محمد د�ستي، �ص 14.
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اإذا اأردنا التعرف على الثقافة العلوية الخال�سة والّطالع على ال�سيرة ال�سخ�سية 

من  بّد  فال   Qالموؤمنين اأمير  لالإمام  و..  والعبادية  وال�سيا�سية  والجتماعية 

العودة اإلى نهج البالغة.
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)*(
اأكبر اأ�ضد علي زاده

حديث الغدير، الوالية أو المحبة؟

المقّدمة:

اأ�سار الر�سول الأكرم P خالل فترة ر�سالته وب�سكل متكّرر اإلى م�ساألة الخالفة بعده 

حي���ث اعتبرها اأمرًا يعود هلل تعالى. واإذا كانت الكتب ال�سيعية توؤّكد على م�ساألة تن�سيب 

الإمام من قبل اهلل تعالى فاإّن الكثير من كتب اأهل ال�سّنة قد �سرحت بذلك اأي�سًا.

يتحدث الطبري في تاريخه عن اأن الر�سول الأكرم P وبعد م�سي ثالث �سنوات 

عل���ى بداية البعثة جاءه اأمر من اهلل تعال���ى بدعوة ع�سيرته اإلى الإ�سالم حيث نزلت 

. عند ذلك جمع الر�سول P قادة 
(1(

الآية ال�سريفة: {ڇ  ڇ  ڇ}

بني ها�سم حيث حدثهم باأنه يريد لهم خير الدنيا والآخرة.

واأخبره���م باأمر اهلل تعالى له لدعوتهم اإل���ى الإ�سالم داعيًا اإياهم اإلى م�ساندته 

عل���ى اأن يكون اأخي���ه وو�سيه وخليفته. وك���ّرر دعوته ثالث مّرات حي���ث كان ينه�ص 

الإم���ام عل���ي Q في كّل مّرة ليعل���ن موقفه الم�ساند للر�س���ول الأكرم P. هنا 

.
(2(

وقف الر�سول P وقال: »اإّن هذا اأخي و�ضييِّ وخليفتي فيكم«

ويتح���ّدث الطبري في مكان اآخر باأن الر�س���ول P عندما كان يتجّول في قبيلة 

)*( كاتب اإيراني في مجلة مبلغان.

)1)  �سورة ال�سعراء، الآية: 214.
66؛   � 1979م، ج2، �ص64  )2)  تاريخ الطبري، محمد بن جرير، طبعة بيروت، موؤ�س�سة الأعلمي للمطبوعات، 

م�سند اأحمد بن حنبل، ج1، �ص159.
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بن���ي عامر داعي���ًا اإياهم اإلى الإ�سالم، اأعلن اأحد الأ�سخا����ص قبوله الدعوة، وتوّجه 

اإلي���ه قائ���اًل هل �ستوؤول قي���ادة الم�سلمين اإلين���ا من بعدك اإذا م���ا ن�سرك اهلل على 

.
(1(

عدوك؟ خاطبه الر�سول P قائاًل: »الأمر اإلى اهلل ي�ضعه حيث ي�ض�ء«

اأراد الر�سول P من ه���ذا النوع من الكالم ال�سريح والوا�سح اإعداد الأذهان 

وتهيئة الأر�سية لو�سول الخطاب الإلهي الأخير حول قيادة الأمة الإ�سالمية، لذلك 

كان ي�سير اإلى م�ساألة الولية والقيادة من بعده ويتحّدث عن اأن علّيًا Q هو اأف�سل 

�سخ����ص موؤّهل لهذا المن�س���ب.  وفي النهاية تحّقق الوعد ال���ذي كان ينتظره وقام 

الر�س���ول P خطيبًا بين اأعداد كبيرة م���ن الم�سلمين كانت عائدة من الحّج حيث 

 Q جمعه���م في م���كان يدعى غدير خّم، واأعلن من هن���اك تن�سيب الإمام علّي

واأولده لخالف���ة الم�سلمين، وبقيت العب���ارة الم�سهورة التي توؤكد ولية وخالفة علّي 

Q: »من كنت موله فهذا عليُّ موله« وبعد وفاة الر�سول P تغّيرت الأو�ساع 

وبداأت حملة وا�سع���ة تعار�ص ولية الإمام علّي Q وتخالف حديث الغدير. وبما 

اأنهم كانوا عاجزين عن اإنكار واقعة الغدير، لجاأوا اإلى تاأويالت وتف�سيرات متعددة. 

قالوا اإّن المق�سود من عبارة »المولى« هو الن�سير والمحّب وال�سديق لعّلهم بذلك 

يتمكن���ون من تحري���ف الحديث والو�سول اإلى مبتغاهم. وفيم���ا يلي ن�سير اإلى بع�ص 

ال�سواهد التي تثبت اأّن المق�سود من »المولى« هو الإمامة والقيادة.

 الشواهد

1 � لقاطع لن اميث الغمير ال�ضريف

األ����ف � تح����ّدث الر�سول الأك����رم P في يوم الغدير قائ����اًل: »ل اإله اإل ه���و � لأنه قد 

اأعلمني اأني اإن لم اأُبلغ م� اأنزل اإليَّ في حّق عليَّ فم� بّلغت ر�ض�لته، فقد �ضمن 

. لي )تب�رك وتع�لى( الع�ضمة من الن��س وهو اهلل الك�في الكريم، ف�أوحى اإليَّ

)1)  الطبري، الم�سدر نف�سه، ج2، �ص84؛ تاريخ ابن الأثير، ج2، �ص65؛ ال�سيرة العلوية، ج2، �ص3؛ �سيرة ابن 
ه�سام، ج2، �ص32.
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{ٱ       ٻ  ٻ  ٻ   چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ} ]في علي »يعني 

ف���ي الخالف���ة لعلي بن اأبي ط�لب Q[ { ڍ  ڌ    ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  

.
(1(

ژ    ڑ  ڑ}
، واأنا اأبين لكم �سبب  رت في تبليغ ما اأنزل اهلل تعالى اإليَّ معا�سر النا�ص! ما ق�سّ

هذه الآية.

اإّن جبرائي���ل Q هبط اإليَّ مرارًا ثالثًا ياأمرني عن ال�سالم ربي وهو ال�سالم 

ي  ِعلم كّل اأبي�ص واأ�سود اأنَّ َعلي بن اأبي طالب، اأخي و�سيِّ
ُ
اأن اأقوم في هذا الم�سهد، َفاأ

وخليفتي على اأمتي والإمام من بعدي، الذي محّله مني محل هارون من مو�سى، اإل 

اأنه ل نبّي بعدي، وهو وليكم بعد اهلل ور�سوله وقد اأنزل اهلل تبارك وتعالى َعليَّ بذلك 

اآية من كتاب���ه: {ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ   ەئ  ەئ  وئ  وئ    

.
(2(

ۇئ  ۇئ}
وعل���ي بن اأبي طالب Q الذي اأقام ال�سالة واآتى الزكاة وهو راكع يريد اهلل 

عزَّ وجلَّ في كل حال.

ب � معا�س���ر النا����ص! ل ت�سلوا عنه ول تنفروا من���ه، ول ت�ستنكفوا من وليته، فهو 

ال���ذي يه���دي اإلى الحّق ويعمل به، ويزهق الباط���ل وينهى عنه، ول تاأخذه في 

اهلل لومة لئم.

له اهلل، واقبلوه فقد ن�سبه اهلل. لوه فقد ف�سّ - معا�سر النا�ص ف�سِّ

- معا�سر النا�ص اإنه اإمام من اهلل، ولن يتوب اهلل على اأحد اأنكر وليته ولن يغفر 

هلل ل���ه، حتم���ًا على اهلل اأن يفعل ذلك مّمن خالف اأمره في���ه واأن يعذبه عذابًا نكرًا، 

اأبد الآباد ودهر الدهور. فاحذروا اأن تخالفوه فت�سلوا نارًا وقودها النا�ص والحجارة 

عّدت للكافرين.
ُ
اأ

)1)  �سورة المائدة، الآية: 67.

)2)  �سورة المائدة، الآية: 55.
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ج � األ اإّن جبرئي���ل اأخبرن���ي عن اهلل تعال���ى بذلك ويقول: »من ع����دى علي�ً ولم 

يتوّله فعليه لعنتي«.

د � معا�سر النا�ص... من كنت موله فهذا عليُّ موله، وهو علّي بن اأبي طالب اأخي 

. وو�سّيي ومولته من اهلل عزَّ وجلَّ اأنزلها َعَليَّ

ه���� � األ وق���د بلغت، األ وقد ا�سمعت، األ وقد اأو�سح���ت، األ واإّن اهلل عزَّ وجلَّ قال 

، األ اإنه ل اأمير للموؤمنين غير اأخي هذا. واأنا قلت عن اهلل عزَّ وجلَّ

و � معا�سر النا�ص! هذا علي اأخي وو�سّيي وواعي علمي، وخليفتي في اأمتي... اإنه 

خليفة ر�سول اهلل واأمير الموؤمنين، والإمام الهادي اإلى اهلل...

ز � معا�س���ر النا�ص! اإنما اأكمل اهلل عزَّ وجلَّ دينكم باإمامته فمن لم ياأتّم به وبمن 

يق���وم مقامه من ول���دي من �سلبه اإلى ي���وم القيامة، والعر����ص على اهلل عزَّ 

، فاأولئك الذي���ن حبطت اأعماله���م، وفي النار هم خال���دون، ل يخفف  وج���لَّ

.
(1(

عنهم العذاب ول هم ينظرون«

2 � اعتراف علماء ال�ضّنة

نقل مجموعة من علماء اأهل ال�سّنة روايات متعددة وذكروا فيها اأّن المراد منها 

.Q ولية الإمام علّي

اأ � عن اأبي �سعيد الخدري قال: نزلت هذه الآية: {چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   

.Q يوم غدير خم في علّي بن اأبي طالب P ڇ  ڇڍ } على ر�سول اهلل

)1)  العالمة الأميني، الغدير، ج1، �ص159.
� الحتجاج، اأبي من�سور اأحمد بن اأحمد بن علي بن اأبي طالب الطبر�سي، تحقيق اإبراهيم بهادري، ومحمد هادي؛ 

تحت ا�سراف العالمة جعفر ال�سبحاني، طهران، انت�سارات ا�سوة التابعة لمنظمة الأوقاف وال�سوؤون الخيرية، 

1413ه�.ق، ج1، �ص138 � 160.
� تف�سير ال�سافي، مح�سن في�ص الكا�ساني، م�سهد، دار المرت�سى للن�سر، ج2، �ص52، 66.

� راجع واقعة الغدير الكبرى، محمد الد�ستي واأ�سرار الغدير، محمد باقر الأن�ساري.
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ب � ع���ن ابن عبا�ص في قوله تعال���ى: {چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇڍ  

گ   گ   ک   ک   ک   ڑک   ڑ   ژ     ژ   ڈڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ     ڍ  
گ} ق���ال: نزلت ف���ي علي Q، اأمر ر�س���ول اهلل P اأن يبل���غ فيه فاأخذ 
ر�سول اهلل P بيد علي Q فقال: »من كنت موله فعلي موله اللهّم وال من 

.
(1(

واله وع�د من ع�داه«

3 � ا �ضهاد الناةض

عندم����ا بداأ الر�س����ول P حديثه ح�سل على اعتراف واإق����رار النا�ص حول ثالثة اأمور: 

»األ�ضتم ت�ضهدون اأن ل اإله اإل اهلل واأّن محمداً عبده ور�ضوله واأنَّ الجّنة حّق والن�ر حّق؟«.

م���� ه���و ه���دف هذا الإق���رار والعتراف؟: ف���ي الواقع اإّن هذا الإق���رار ُيراد منه 

اإع���داد اأذهان النا�ص لقبول المقام والموقع الذي تّم اإثباته لالإمام علّي Q كما 

 Q يت���ّم قبول تلك الأ�سول وليدرك النا�ص اأّن الإقرار بالولية والخالفة لالإمام

ه���و رديُف الأ�س���ول الثالثة التي يقّر ويعت���رف بها الجميع. فل���و كان المق�سود من 

المول���ى ال�سديق والن�سير لما اأمك���ن ربط الجمل ببع�سها ولفقدت قوتها البالغية 

والكالمّية وذلك ل�سببين:

:Q 1)  يعتقد العديد من علماء اأهل ال�سنة اأن اآية التبليغ نزلت يوم غدير خم لالعالن عن ولية الإمام علي(
المكتبة  )بيروت،  بالماأثور،  الّتف�سير  في  المنثور  الدّر  تف�سير  ال�سيوطي،  بكر  اأبي  بن  الرحمان  عبد  الدين  جالل 

ال�سعبّية(، ج2، �ص327، ذيل الآية ال�سريفة؛ فخر الدين محمد بن عمر بن الح�سن، تف�سير مفاتيح الغيب، ج12، 

الثانية(،  الطبعة  المعرفة،  دار  )بيروت،  المنار  تف�سير  الوهابي مذهبًا،  ر�سا  ر�سيد  ال�سريفة؛  الآية  ذيل  �ص49، 

ج6، �ص463، ذيل الآية ال�سريفة؛ القا�سي محمد بن علي ال�سوكاني اليمانّي، تف�سير فتح القدير، ج3، ذيل الآية 

ال�سريفة؛ حافظ بن  الآية  المعاني، ج2، ذيل  البغدادي، تف�سير روح  الآلو�سي  ال�سريفة؛ �سيد محمود بن عبد اهلل 

ع�ساكر ال�سافعي، تاريخ دم�سق، �سرح حال اأمير الموؤمنين، ج2، �ص84، ح589؛ ال�سيخ اأبو الح�سن علي بن اأحمد 

الدين بن همام  1400ه�.ق(، �ص135؛ غياث  العلمية،  التب  النزول )بيروت، دار  اأ�سباب  الني�سابوري،  الواحدي 

�سليمان  ال�سيخ  �ص12؛  ج2،  الحيدري،  مطبعة  طهران،  ال�ّسير،  حبيب  مير،  خوان  ب�  الم�ستهر  الح�سيني  الدين 

اأبي  حافظ  39؛  باب  �ص119،  ج1،  للمطبوعات(،  الأعلمي  )موؤ�س�سة  بيروت،  المودة،  ينابيع  الحنفي،  القندوزي 

القا�سم عبيد اهلل بن عبد اهلل بن اأحمد الح�سكاني، �سواهد التنويل، حققه وعلق عليه ال�سيخ محمد باقر المحمودي، 

 ،245  ،244  ،243 �سماره  اأحاديث  �ص187،  1393،ج1،  الأولى،  الطبعة  للمطبوعات،  الأعلمي  موؤ�س�سة  بيروت، 

 ،Q 247، 248، 192؛ حافظ اأحمد بن عبد الرحمان اأبي بكر الفار�سي ال�سيرازي، ما نزل القراآن في علي
�ص68؛ بدر الدين محمود ال�سهير بابن العيني الحنفي، عمدة القارئ في �سرح �سحيح البخاري، ج8، �ص584.
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الأّول: اأّن الإم���ام علّي���ًا Q م���ن دون الولية، هو �سخ����ص م�سلم عا�ص في ذاك 

المجتمع حيث ل ي�سّك اأحد في �سرورة محبة و�سداقة الأ�سخا�ص الموؤمنين فال 

حاجة لياأتي الر�سول ويوؤّكد عليه.

الث�ني: ل يمكن اأن تكون هذه الم�ساألة هامة اإلى درجة و�سعها رديَف الأ�سول الثالثة.

4 � بيعة اأبي بكر وعمر

ينقل كبار مف�ّسري وموؤّرخي اأهل ال�سّنة اأّن اأبا بكر وعمر كانا من اأوائل الأ�سخا�ص 

الذي���ن توّجهوا اإل���ى الإمام علّي Q بعد خطبة الر�س���ول P وخاطبوه قائلين: 

»ب���خ ب���خ ي� عل���ّي اأ�ضبحت مولي ومولى كّل موؤمن وموؤمن���ة« اأو »هنيئ�ً لك ي� ابن 

.
(1(

اأبي ط�لب اأ�ضبحت واأم�ضيت مولى كّل موؤمن وموؤمنة«

5 � امل �ضاأن نزول اآية ا كمال المين

 Q نق���ل عدد كبير من مف�ّسري وموؤّرخي اأهل ال�سّنة اأنه بعد اإعالن ولية الإمام علّي

يوم غدير خّم وتوافد النا�ص لبيعته كولّي وو�سّي، نزلت اآية الإكمال ال�سريفة )المائدة: 3).

)1)  الحافظ بن ع�ساكر ال�سافعي، تاريخ دم�سق، �سرح حال اأمير الموؤمنين Q، ج2، �ص52 � 47 و�ص 78 � 76، اأرقام 
الكبير،  التف�سير  الح�سين،  بن  عمر  بن  محمد  الدين  فخر  579،580؛   ،552  ،551  ،550  ،549  ،548 الأحاديث 

ج12، �ص49، ذيل اآية »التبليغ« )مائدة، 67(؛ اإ�سماعيل بن عمر بن كثير الدم�سقي، البداية والنهاية، ج5، �ص212؛ 

ال�سيخ �سليمان القندوزي الحنفي، ينابيع المودة، بيروت، موؤ�س�سة الأعلمي للمطبوعات، ج1، �ص28 و29؛ �سدر الدين 

بن  بن محمد  اأحمد  12، ح38؛  باب  و�ص70،  13، ح44،  باب  ال�سمطين، ج1، �ص77،  فرائد  ال�سافعي،  الحمويني 

حنبل ال�سيباني، الم�سند، ج4، �ص281؛ حافظ عبد الرحمان بن علي بن محمد اأبي الخرج ابن الجوزّي، المناقب؛ 

اأبو الفريد الموّفق بن اأحمد خطيب الخوارزمي، المناقب، �ص94؛ اأبو الح�سن علي بن محمد الخالئّي المعروف به 

للفتاوى، ج1، �ص122؛  الحاوي  ال�سافعي،  ال�سيوطي  الدين  و24؛ جالل  المناقب، �ص18  ال�سافعي«،  المغازلي  »ابن 

بن  اهلل  عبد  بن  اهلل  عبيد  القا�سم  اأبو  المعاني، �ص75؛  بديع  الأذرعّي،  اهلل  عبد  بن  اأحمد  اأبو جعفر  الدين  محب 

اأحمد الح�سكاني، �سواهد التنزيل، ج1، �ص156، ح213؛ الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ج8، �ص290؛ ابن حجر 

الع�سقالني، ال�سواعق المحرقة، �ص26؛ المتقي الهندي، كنز العمال، ج6، �ص397؛ �سيخ محمد حبيب اهلل بن عبد 

اهلل ال�سنقيطّي المدنّي المالكي، كفاية الطالب لمناقب علي بن اأبي طالب، �ص28؛ جمال الدين محمد الزرندي، درر 

ال�سمطين في مناقب ال�سبطين، �ص109؛ اأبو المظّفر يو�سف بن قزاوغلي بن عبد اهلل البغدادي �سم�ص الدين الملقب 

به �سبط ابن الجوزي الحنبلي ثم الحنفي، تذكرة الخوا�ص، بيروت، موؤ�س�سة اأهل البيت R، 1401ه�.ق، �ص37؛ 

اأبو حامد محمد الغزالي، �سّر العالمين، وك�سف ما في الدارين، �ص21؛ اأبو عبد اهلل محمد بن عبد الباقي الزرقاني 

المالكي، �سرح المواهب اللدنّية، ج7، �ص13؛ محمد ر�سيد ر�سا، تف�سير المنار، بيروت، دار المعرفة، الطبعة الثانية، 

ج6، �ص465، ذيل الآية ال�سريفة »تبليغ، مائدة:71«؛ اأبو الفداء اإ�سماعيل بن كثير، ال�سيرة النبوية، ج4، �ص417.
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عندم���ا نزلت الآية ال�سريفة: {چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  

ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ}، تح���ّدث الر�سول الأك���رم P فقال: »اهلل اأكبر على 
اإكم����ل الدي���ن واإتم�م النعمة ور�ض� الرّب بر�ض�لتي وولية علّي بن اأبي ط�لب من 

بع���دي )ث���ّم ق�ل( من كنت موله فعلّي موله اللهّم واِل من واله وع�ِد من ع�داه 

.
(1(

ر من ن�ضره واخِذل من خذله« وان�ضُ

6 � التعميم

اأخذ ر�سول اهلل P يوم غدير خّم ِعمامته المعروفة با�سم »ال�ضح�ب« وو�سعها 

تاج افتخار على راأ�ص الإمام علّي Q ثّم و�سع طرفها على كتفه وقال: »الِعم�مة 

 P مني ر�ضول اهلل ت�ج العرب«. يقول الإمام علّي Q في هذا الخ�سو�ص: »عمَّ

ي���وم غدي���ر خ���ّم بِعم�م���ة َفَدّل طرفه� عل���ى منكبي وق����ل: اإنَّ اهلل اأيدن���ي يوم بدر 

.
(2(

وحنين بمالئكة معتّمين بهذه الِعم�مة«

7 � المعجزس والتاأييم اا لهّي

ج���اء في الأخب���ار اأّن الحارث الفه���رّي وفد اإلى ر�س���ول اهلل P من اثني ع�سر 

رج���اًل حيث �س���األ الر�سول P: »ي� اأحم���د اأمرتن���� ب�ل�ضالة وال���زك�ة اأفمنك ك�ن 

ال�سمطين،  فرائد  الحمويني،  محمد  211؛  حديث  �ص157،  ج1،  التنزيل،  �سواهد  الح�سكاني،  الحافظ   (1(
بن ع�ساكر  بعدها؛ حافظ  التي  و�سفحات  والنهاية، ج7، �ص347  البداية  ال�سريفة؛  الآية  ذيل  ج1، �ص74، 

المغازلي  ابن  دم�سق، ج2، �ص85، ح588؛  مدينة  من   Q اأبي طالب  بن  علي  الإمام  ترجمة  ال�سافعي، 

بغداد، ج8،  تاريخ  البغدادي،  الخطيب  اليعقوبي، ج2، �ص35؛  تاريخ  اليعقوبي،  ال�سافعي،المناقب، �ص19؛ 

المنثور، بيروت،  الدر  ال�سافعي، تف�سير  ال�سيوطي  الخوا�ص، �ص37؛  ابن الجوزي الحنفي، تذكرة  �ص290؛ 

واحد،  جلد  المودة،  ينابيع  القندوزي،  �سليمان  ال�سيخ  ال�سريفة؛  الآية  ذيل  �ص251،  ج2،  ال�سيعية،  المكتبة 

ال�سريفة؛  الآية  ذيل  ج6،  المعاني،  روح  تف�سير  الآلو�سي،  �ص80؛  المناقب،  الحنفي،  الخوارزمي  �ص115؛ 

الثعلبي، تف�سير الك�سف والبيان، ذيل الآية ال�سريفة؛ عبد اهلل الحنفي، اأرجح المطالب، �ص568؛ الخوارزمي 

الحنفي، مقتل الح�سين، قم، من�سورات مكتبة المفيد، ج1، �ص47؛ عبد اهلل ال�سافعي، المناقب، �ص106.

)2)  محمد الجويني، فرائد ال�سمطين، ج1، �ص76، الباب 12، الأحاديث رقم 41، 42، 43.  وقد نقل الجويني، واآية 
اأخرى: عن جعفر بن محمد قال: »حدثني اأبي، عن جدي اأن ر�سول اهلل P عمم علي بن اأبي طالب Q عمامته 

ال�سحاب فاأرخاها من بين يديه ومن خلفه ثم قال: اأقبل، فاأقبل ثم قال له اأدبر فقال: هكذا جاءتني المالئكة.
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هذا اأم من رّبك ي� محّمد؟... ف�أمرتن� بحّب علّي بن اأبي ط�لب Q زعمت اأنه 

من���ك كه����رون من مو�ضى...  اأه���ذا �ضبق من ال�ضم����ء اأم ك�ن منك ي� محمد؟ ق�ل 

ر�ضول اهلل P: بلى �ضبق من ال�ضم�ء ثّم ك�ن مّني...«.

د �سادقًا في مقالته  عند ذلك نه�ص الحارث ومن معه وقال: اللهّم اإن كان محمَّ

ف���ارم علينا ب�سوظ من نار. وقيل اإّن �ساعقة نزلت ب���ه وباأ�سحابه من ال�سماء. وفي 

ه���ذا ال�ساأن نزل���ت الآي���ة ال�سريف���ة: {ڭ  ڭ  ۇ  ۇ            ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  

 وق���د �ساهم���ت هذه المعجزة في وجود حالة م���ن اليقين عند الجميع باأّن 
(1(

ٴۇ}
.
(2(

م�ساألة الغدير تعود اإلى م�سدر الوحي وهي اأمر اإلهّي

8 � ظروف ا عحن الحميث

ل���و كان المق�سود من حديث الغدي���ر الإعالن عن مراتب ودرجات محّبة الإمام 

اأمي���ر الموؤمنين Q فلي����ص من ال�سرورّي اأن يقف الر�س���ول P في ذلك الجّو 

الملته���ب ليجمع القوافل تحت اأ�سّعة ال�سم�ص المحرقة، مع العلم اأّن القراآن الكريم 

، وهذا يعني اأّن الأخوة والمحّبة تربطان 
(3(

ق���د �سّرح باأّن {ۈ  ٴۇ  ۋ        }

اأفراد المجتمع الم�سلم، وعلّي Q هو اأحد اأفراد هذا المجتمع، فال حاجة ليقوم 

الر�سول P بالإعالن عن اأمر معروف ووا�سح، وقد تحّدث به القراآن الكريم.

)1)  �سورة المعارج، الآيتان: 1 �2.
)2)  نقل العديد من علماء ال�سنة هذه الرواية، وفيما يلي ن�سير اإلى  بع�ص الم�سادر:

العربي،  التراث  اإحياء  دار  بيروت،  القراآن،  الجامع لأحكام  القرطبي،  الأن�ساري  اأحمد  اأبي عبد اهلل محمد بن 

1405، ج18، �ص278، ذيل الآية ال�سريفة؛ �سبط بن الجوزي، تذكرة الخوا�ص، �ص37؛ �سواهد التنزيل، ج2، 
�ص286، ح1030؛ جمال الدين محمد الزرندي الحنفي، نظم درر ال�سمطين، طهران، مكتبة نينوى الحديثة، 

�ص93؛ اأبي ال�سعود محمد بن محمد العمادي، تف�سير اأبي ال�سعود، بيروت، دار احياء التراث العربي، ج8، 

�ص29، اأول تف�سير �سورة معارج؛ المناوي، في�ص القدير، �سرح الجامع ال�سغير، بيروت، دار الفكر، الطبعة 

ال�سيرة الحلبّية، ج3، �ص337؛ نور الأب�سار،  9000؛  1391ه�.ق، ج6، �ص218، در تف�سير حديث  الثانية، 

ج2،  المطبوعات،  الأعلمي  موؤ�س�سة  بيروت،  المودة،  ينابيع  القندوزي،  �سليمان  ال�سيخ  ا�سبلنجي؛  �ص78، 

�ص99، باب58.

)3)  �سورة الحجرات، الآية: 10.
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)*(
ال�ضيد محمد المو�ضوي

النقل المجعول والمشهور

 Qن�س����ب بع�ص كتب����ة المقاتل والعزاء، الكثي����ر من الكالم اإلى الإم����ام الح�سين

والمع�سومين الآخرين بحيث ل يمكن الح�سول على �سند ووثيقة على ذلك. بع�ص هذه 

الكلم����ات م�سه����ورة ومعروفة اإلى درجة كبيرة مع اأنها غي����ر موّثقة ومجعولة وقد رف�سها 

المحّقق����ون، فكانت مقبولة عند العواّم، والأهّم من ذل����ك اأّن بع�ص المحّققين والكّتاب 

الم�سهورين المعا�سرين قد ا�ستعان بهذه الكلمات من دون تاأّمل وتحقيق. فيما يلي ن�سير 

(1(
.Qاإلى بع�ص هذه الكلمات ذات العالقة بمحّرم وعا�سوراء والإمام الح�سين

1 ـ »إن كان دين محّمد لم يستقم...«.

ُين�سب ه���ذا القول لالإمام الح�سينQ، وهو بيت م���ن ق�سيدة ل�ساعر ا�سمه 

»ال�ضيخ مح�ضن اأبو الحّب الحويزّي«. وهو واحد من �سعراء وخطباء كربالء عا�ص 

بين الأعوام 1235 � 1305ه�.ق.

ال�سي���ح مح�سن الحويزّي الحائرّي المعروف ب����� اأبي الحّب الحويزي من �سعراء 

ال�سيعة، وله ديوان �سعر تحت عنوان »الح�ئرّي�ت« حيث يقول في اأبياته:

ي����ن����ت����ه����ي ل  م��������وث��������ق���������ً  رّب�����������������ي  اأع����������ط����������ي����������ُت 

وذري���������ن���������ي ف������������������ض��������ع��������دي  ب�������ق�������ت�������ل�������ي،  اإّل 

)*( كاتب اإيراني في مجلة مبلغان.
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ي�������ض���ت���ق���م ل�������م  م�����ح�����ّم�����د  دي���������ن  ك����������ن  اإن 

(1(
خذيني ��������ض�������ي�������وّف  ي����������  ب�����ق�����ت�����ل�����ي،  اإّل 

2ـ »اسقوني شربة من الماء...«

ين�س���ب هذا القول لالإمام الح�سينQ اأي�س���ًا، وهو يفتقد ال�سند والوثيقة، ل 

ب���ل يحمل م�سمونًا ومفهومًا يدّلن على نوع من الإهانة والذّل، ولم يذكر في الكتب 

المعتبرة. والن�ّص الم�سطنع، اأكبر دليل على كونه مجعوًل. 

يق���ول ال�سهيد مطّهري في ه���ذا الخ�سو�ص: »بلغ عط�س اأبي عب����د اهلل م�ضتوى 

بحيث ك�ن ل يرى فوق راأ�ضه عندم� ينظر اإلى ال�ضم�ء. وهذا لي�س مزاح�ً. ولكني 

مهم� بحثت في المق�تل )ب�لمقدار الذي اأتمّكن منه( لأجد هذه العب�رة الم�ضهورة 

الت����ي ُيق�����ل اإّن اأب����� عب����د اهللQ خ�طب الن��س به����� ق�ئاًل: »ا�ضقون����ي �ضربة من 

الم�ء«، فلم اأجدها. لم يكن الح�سينQ ال�سخ�ص الذي يطلب من اأولئك النا�ص 

ه���ذا الأمر، وهن���اك مكان واحد يتحّدث فيه الإمام عندم���ا كان يحمل على الأعداء 

»وهو يطلب الم�ء«. وت�سير القرائن اإلى اأنه كان يبحث عن الماء عندما كان يتقّدم 

.
(2(

نحو �سريعة الفرات، ولي�ص من ال�سحيح اأنه طلب الماء من النا�ص

3 ـ  »هل من ناصر ينصرني...«

لي����ص هناك من �سن���د اأو وثيقة تدّل على �سّحة ن�سبة هذا القول لالإمام الح�سين

Q. ويبي���ن معنى ومفهوم هذه العبارة اأّن قارئ���ي المجال�ص كانوا يتحدثون بها 

عل���ى اأنها ل�سان ح���ال الإمام الح�سي���نQ والهدف اإبكاء النا����ص. ولم ُيْعثر في 

.
(3(

الوثائق المعتبرة على ما ي�سبه هذا القول يمكن من خالله ت�سحيحها

)1)   �سيماء كربالء، �ص216.
)2)   الملحمة الح�سينية، ج2، �ص218.

)3)   ثقافة عا�سوراء، جواد محدثي، �ص470.
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 الله واحفظ قرابتي...«
َ

4 ـ  »أيا ِشمر ُخاف

ن�س���ل في البحث عن تحريفات عا�سوراء اإلى تحريف يحمل الكثير من الإهانة. 

كت���ب البع�ص اأّن ال�سمر عندم���ا جل�ص على �سدر الإمام الح�سينQ واأراد ف�سل 

:Qراأ�سه عن بدنه، قال له الإمام الح�سين

����ض���م���ر خ�������ف اهلل واح�����ف�����ظ ق���راب���ت���ي اأي��������� 

م�����ن ال�����ج�����ّد م���ن�������ض���وب����ً اإل��������ى ال����ق�����ئ����م ال���م���ه���دي

اأي������������� �����ض����م����ر ت����ق����ت����ل����ن����ي وح���������ي���������درٌة اأب�������ي

م�����ه�����ت�����دي اأك�������������������رم  اهلل  ر�����������ض����������ول  وج�������������������ّدي 

وف�����ط����م����ة اأم���������ي وال�������زك�������ّي اب�������ن وال�������دي

وع�������م�������ي ه��������و ال������ط������ي�������ر ف��������ي ج�������ّن�������ة ال�����ُخ�����ل�����ِد

ث عن زين���ب واأّم كلثوم و�سكينة ورقية، اإلى اأن  ث���م يتابع في اأبيات متعددة تتحدَّ

يقول:

وب����ع����ده ال����ع����ل����ي����ل  ذا  اإرح�����������م  �����ض����م����ُر  اأي���������� 

(1(
بعدي اأم�������َره�������م  ي����ل����ي  ك�����ف�����ٍل  ب������ال  ح����ري����م�����ً 

والمق�س���ود هن���ا اأّن الإم���ام الح�سينQ ف���ي اللحظات الأخي���رة من حياته 

ال�سريفة توّجه اإلى ال�سمر بل�سان �سعري يطلب منه اأن يرحم الإمام ال�سّجاد العليل، 

واأن يرح���م العائل���ة التي �ستبق���ى من دون كفي���ل. وفي هذا البي���ت الأخير، نوع من 

الإهان���ة بحق الإمام �سّيد ال�سهداء Q ومن جملة هذه الهانات: اأنه اأطلق على 

العائل���ة اأنها �ستبقى م���ن دون كفيل مع اأّن الإمام ال�سّجاد م���ا زال على قيد الحياة، 

)1)   اأ�سرار ال�سهادة، �ص426، اأدب الح�سين وحما�سته، �ص46.
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اأطلق على الإمام ال�سجادQ لقب العليل، ولعّل هذا القول هو الذي دفع البع�ص 

لإط���الق ا�سم الإمام المري�ص على الإم���ام ال�سّجادQ واأخيرًا فاإّن ال�سعر ي�سير 

 Rاإلى اأن���ه اأودع ال�سمر كفال���ة اأهل البيت Qعل���ى ل�سان الإم���ام الح�سي���ن

.Qوالإمام ال�سجاد

5 ـ تفسير »كهيعص«

اأ�سار كتاب »كم�ل الدين وتم�م النعمة« لل�سيخ ال�سدوق اإلى تف�سير وتاأويل هذه 

الكلمة، وقد جاء فيها:

يق���ول ال���راوي �ساألت اإمام الزم���ان |، فاأخِبْرني يا ابن ر�س���ول اهلل عن تاأويل 

»كهيع����س« قال ه���ذه الحروف من اأنب���اء الغيب، اأطلع اهلل عليها عب���ده زكريا، ثم 

ه���ا على محمد P وذلك اأّن زكريا �ساأل ربه اأن يعلمه اأ�سماء الخم�سة فاأهبط  ق�سّ

علي���ه جبرئيل فعلم���ه اإياها، فكان زكري���ا اإذا ذكر محمدًا وعلي���ًا وفاطمة والح�سن 

���ه، وانجلى كربه، واإذا ذكر الح�سين Q خنفته  َي عنه همُّ والح�سي���ن R �ُسرِّ

العب���رة، ووقعت عليه البهرة، فقال ذات يوم: يا اإلهي اإذا ذكرت اأربعًة منهم ت�سّليت 

باأ�سمائهم من همومي، واإذا ذكرت الح�سين Q تدمع عيني وتثور زفرتي؟ فاأنباأه 

اهلل تعال���ى عن ق�سته، وق���ال: »كهيع�س« »ف�لك�ف« ا�سم كرب���الء. و»اله�ء« هالك 

العت���رة، و»الي����ء« يزيد، وهو ظالم الح�سي���ن Q، و»العي���ن« عط�سه. و»ال�ض�د« 

�سبره.

ذك���ر المحّقق الكبير، ال�سيخ محّمد تقي ال�سو�ست���ري، الحديث المتقدم بعنوان 

اأن���ه اأّول حدي���ث مجعول وذلك ف���ي كتابه »الأخب����ر الدخيلة« تحت عن���وان »الب�ب 

الث�ني في الأح�ديث المو�ضوعة«.

�ص للنقد  لة في نقد هذا الخبر، وخ�سّ وعر�ص المحّقق ال�سو�ستري اأبحاثًا مف�سّ
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ت�س���ع �سفحات من كتابه وذكر اأحادي���َث اأخرى تبّين اأّن »كهيع�س« من جملة اأ�سماء 

اهلل المقطعة.

ويكت���ب اأحد المحّققين في ه���ذا الخ�سو�ص: »ت�ضتمل الرواي���ة المتقّدمة على 

اأم���ور غي���ر م�أنو�ض���ة م���ن قبي���ل )تف�ضير كهيع����س بكرب���الء( حيث يج���ب الت�أّمل 

فيه����... ب�لإ�ض�فة اإلى ذلك اإّن ف���ي �ضند الرواية بع�س الرواة المّتهمين  ب�لكذب 

ف���ي الحدي���ث وم���ن جملته���م »محّم���د ب���ن مج���د ال�ضيب�ن���ي«. وهو م���ن المفّو�سة 

.
(1(

والغالة، وهو من الذين ينقلون الحديث عن رواة �سعاف«

وكت���ب الأ�ستاذ عل���ي اأكبر الغف���ارّي، م�سّحح كتاب كمال الدين ف���ي ذيل الرواية 

المبح���وث عنها: »بع�س رج�ل �ضند هذه الرواية مجهول���و المح�ّل والبع�س منهم 

.
(2(

مهمل، ون�ّس الرواية يت�ضّمن كالم�ً غريب�ً من البعيد اأن ي�ضدر عن المع�ضوم«

وف���ي حا�سي���ة بح���ار الأنوار بع����ص الإ�سكالت على ه���ذا الخبر تب���داأ بقول: فيه 

.
(3(

غرابة

6 ـ تحريف عبارة في زيارة عاشوراء

نق���راأ في زي���ارة عا�س���وراء العبارة التالي���ة: »الله����ّم الع����ن الع�ض�بة الت����ي ج�هدت 

، وقد ح�سل تحريف فيها. واأّما ال�سكل ال�سحيح للعبارة فهو اأحد �سكلين:
(4(

الح�ضين«

.
(5(

1 � »اللهّم العن الع�ض�بة التي ح�ربت الح�ضين«

.
(6(

2 � »اللهّم العن الع�ض�بة التي ج�هدت الح�ضين«

)1)   الأخبار المجعولة، ها�سم معروف الح�سني، �ص 305.
)2)   كمال الدين، �ص454، الهام�ص.

)3)   م.ن، �ص 457، الهام�ص.
)4)   مفاتيح الجنان، �ص 810.

)5)   كامل الزيارات، �ص176، الأخبار الدخيلة، ج4، �ص254.
)6)   الأخبار الدخيلة، ج3، �ص318.
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والظاه���ر اأّن ال�ستباه ف���ي نقل العبارة قد وق���ع به النا�سخ���ون. والعبارة الأولى 

اأقرب اإلى ال�سّحة من الثانية اأي حاربت التي ُذكرت في كامل الزيارات.

وكت���اب كامل الزيارات، من تاأليف الفقيه والمحّدث الجليل، اأبي القا�سم جعفر 

بن محّمد بن قولويه )المتوفى عام 367 ق(، وهو كتاب معتبر ومورد اهتمام علماء 

ال�سيع���ة. وهو اأقدم كتاب ذك���ر ن�ّص زيارة عا�سوراء. وبعب���ارة اأخرى �ساحب كامل 

الزي���ارات اأقرب اإلى زم���ان �سدور الرواية م���ن اأ�سحاب الكتب الأخ���رى، وال�سبب 

ف���ي ذلك اأّن من بين الم�س���ادر القديمة، يمك���ن الإ�سارة اإلى »م�ضب����ح المتهّجد«  

لل�سي���خ الطو�سّي )المتوفى عام 46 ق( الذي ذك���ر لفظ »ج�هدت« في عباراته وقد 

نق���ل المحّدث القمّي )رحمه( العبارة عن���ه، اأّما ابن قولويه فهو متقّدم على ال�سيخ 

الطو�سّي وهو الذي �سّرح ب��: حاربت.

واإذا ما اأخذنا بعين العتبار مفهوم ومعنى العبارة، يّت�سح اأّن حاربت هي الأ�سّح، 

.Qفلي�ص من ال�سحيح اأن نطلق الجهاد على عمل اأعداء الإمام الح�سين

وت�سي���ر معاج���م األفاظ الق���راآن الكريم وال�سحيف���ة ال�سّجادي���ة ونهج البالغة 

والخ�سو����ص المعتب���رة كالكتب الأربعة اإل���ى اأن كلمة »الجه�د« تحم���ل في طياتها 

 .Qنوع���ًا من القدا�سة، وبالتال���ي ل يمكن اإطالقها على قتل���ة الإمام الح�سين

ب���ل م���ا قام به اأع���داء الإمام الح�سينQ ه���و محاربته وهذا م���ا جاء في نف�ص 

الزيارة: »اإني �ضلم لمن �ض�لمكم وحرب لمن ح�ربكم«. وجاء في الزيارة المنقولة 

ب الذين ح�رب����وا ر�ضلك و�ض�ّقوك وعبدوا  ع���ن الإمام ال�سادقQ: »اللهّم عذِّ

.
(1(

غيرك...«

)1)   اإقبال الأعمال، ال�سيد ابن طاوو�ص، ج3، �ص67.
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 أرض كربالء«
ّ

 يوم عاشوراء وكل
ّ

7 ـ »كل

ُنقلت العبارة المتقّدمة عن الإمام ال�سادقQ، ولكن ل يوجد اأّي �سند يدّلل 

عل���ى ذلك، ل بل تت�سّمن الن�سو����ص المعتبرة اأحاديَث تتعار����ص معها. ومن جملة 

ذلك:

اأ� يتحدث الإمام الح�سنQ مخاطبًا الإمام الح�سينQ ومتوّقعًا �سهادته: 

.
(1(

»ل يوم كيومك ي� اأب� عبد اهلل«

.
(2(

ب � يقول الإمام ال�سّجاد Q: »ل يوَم كيوم الح�ضين«

ج � ينق���ل العالمة الحلّي عن اأحمد ب���ن يحيى البالذري )المتوفى عام 279 ق( 

�ساح���ب كتاب اأن�ساب الأ�سراف اأّن عبد اهلل بن عمر قال: »ل يوم كيوم قتل 

.
(3(

الح�ضين«

والعجي���ب اأّن عبارة »كّل يوم ع��ض���وراء وكّل اأر�س كرب���الء« م�سهورة اإلى درجة 

بعيدة ومن�سوب���ة لالإمام ال�سادقQ من دون �سند يوؤّيد ذلك، ل بل نقل البع�ص 

العب���ارة بمزيد من التف�سيل حيث جاء فيها: »كّل يوم ع��ضوراء وكل اأر�س كربالء 

وكّل �ضهر محّرم وكّل ف�ضل عزاء«. مع العلم اأّن هذه العبارات ل تمتلك اأّي �سند على 

�سّح���ة انت�سابها. بل لع���ّل هذه العبارات تعود اإلى �ساعر نظمها في اأمور ذات عالقة 

بالحرب. ويظهر من معنى ومفهوم هذا ال�سعر اأنه قريب من الزيدية والكي�سانية اأو 

الإ�سماعيلية اأكثر من المذهب ال�سيعّي.

)1)   الأمالي، ال�سيخ ال�سدوق، �ص177.
)2)   م. ن، �ص547.

)3)   نهج الحق وك�سف ال�سدق، العالمة الحلي، �ص 356.
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