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   املراســالت
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www.nosos.net 
אאnet.nosos@info 

  
  :  تنفيذ الطباعي ومركز النشر  ال
  مفرق ملحمة كساب  –قرب مستشفى السان تريز   – الحدث - سسة دلتا للطباعة والنشر، لبنانمؤ

  ٠٠٩٦١٥٤٦٤٥٢٠: تلفاكس - بناية عبد الكريم وعطية –خلف المركز الثقافي اللبناني 
אאWdeltapress@terra.net.lb 

  

  التوزيــعوكالء  
  +)٩٦١٣ (٢٨٧١٧٩:   دار احملجة البيضاء  هاتف ويس شارع الر، الضاحية،لبنان، بريوت ٭

  +) ٩٧٣(١٧٥٩٦٩٦٩: هاتف.٭ مملكة البحرين، شركة دار الوسط للنشر والتوزيع
  ٢٦٦٥٣٩٤:  شارع اجلالء، هاتف، القاهرة، مؤسسة  األهرام،٭ مجهورية مصر العربية

  ٢٦٦٥٣٩٤: ٭ اإلمارات العربية املتحدة، دار احلكمة، ديب، هاتف
  ٠٢٢٤٠٠٢٢٣: ، الدار البيضاء،  هاتف)سوشربس(رب، الشركة الشريفية للتوزيع والصحف ٭ املغ

  (٠٠٩٦٢) ٦٥٣٥٨٨٥٥: العلي، شارع خليل السامل، هاتف، عمان، تالعارامكس ميديا٭ األردن، شركة 
  ٩٣٢٨٧٠٤٣٥ (٠٠٩٦٣):  هاتف الشارع العام ، ٭ سوريا، مكتبة دار احلسنني، دمشق، السيدة زينب
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  .+)٩٨٢٥١(٧٧٤٣٥٤٣: اتفومكتبة اهلامشي كذرخان، ه

  com.neelwafurat.www://http  : مكتبة النيل والفرات ،٭ شبكة االنترنت
   ٨٨ Chalton Street احلكمة للطباعة والنشر والتوزيع، بريطانيا وأوروبا، دار٭ 

London NW١ ١HJ ـ United Kingdom ـ Tel: (+٤٤٢٠) ٧٣٨٣٤٠٣٧ London 
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 . وأستاذ مساعد يف قسم العلوم السياسية جبامعة املفيد يف قمالفكر السياسي اإلسالمي، 
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  .م١٩٩١ دار الفكر العريب، ،، بريوت٦٨: يةسالممحادي العبيدي، ابن رشد وعلوم الشريعة اإل) ٣٥(
، ١سيد مهدي مشس الدين، ط: حممد كاظم اخلراساين، حاشية كتاب املكاسب، تصحيح) ٣٦(

  .هـ١٤٠٦ وزارة اإلرشاد، طهران،
  .م٢٠٠٦/ش١٣٨٥وير،  ك،، طهران١١ ـ ١٠: حمسن كديور، سياست نامه خراساين) ٣٧(
 ١٦٠: ]ة؟ئة عام ضّجامل أثار كتاب م[علي بناه اشتهاردي، كتاب صد ساله چرا صدا درآورد؟ ) ٣٨(

  .ه١٣٩١ علمية، ،، قم١٧٨ـ 
  .سالم، رسالة اإل»منهاج عملي للتقريب«الشيخ حممد صاحل احلائري املازندراين، ) ٣٩(
 ؛م١٩٩٥ شادي، ،، لندن١٧٠ ـ ١٦٥: )بالفارسية(مهدي احلائري اليزدي، حكمت وحكومت ) ٤٠(

سيد صادق حقيقت، توزيع قدرت در : ميكن االطالع على نقد هذه الفكرة يف املصدر التايلو
 هسيت منا، ،، طهران١٠٠ ـ ٩٧: ]الشيعي توزيع السلطة يف الفكر السياسي[انديشه سياسي شيعه 

  .م٢٠٠٢/ش١٣٨١
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  .٣٥: ٢ابن أيب احلديد، شرح هنج البالغة ) ٤١(
ستاذ، حول يف رحاب األ[، »در حمضر استاد، پريامون هنج البالغه«راساين، اخلواعظ زاده ) ٤٢(

  .م٢٠٠٢/ش١٣٨١، صيف ٥ـ  ٤، جملة هنج البالغة، ع ]هنج البالغة
فتاء يف الـسعودية ـ    اجلربين ـ عضو اجمللس األعلى لإل على سبيل املثال، كفّر الشيخ عبد الرمحن) ٤٣(

كما اعترب  . ، وعّد ذبائحهم حمرمة، وأّنهم يستحقون القتل لشركهم       هـ١٤١٣/ ٣/ ٢٢تاريخ  بالشيعة  
 الدينيـة، يف رسـالة إىل ابـن    تهقتـل الـشيعة مـسؤوليّ   ـ  الرجـل الثـاين يف القاعـدة        ـ   أميـن الظـواهري  

بـا،  ونـه لـو مل تكـن الدولـة الـصفوية، لكّنـا اليـوم مجيعـاً نقـرأ القـرآن يف أور                إ : حيث قال فيهـا    الدن؛
 والسبيل الوحيـد لـذلك ضـرب    ة هللا ورسوله واجب، والعدّوسالماجلماعة اخلارجة عن اإلفقتل هذه  

  .م غري عسكرينيالروافض بشكل متوايل، عسكريني كانوا أ
 الشيعة ونشاطاهتم يف ، ضّده١٤٢٧ ذي القعدة ١٦تاريخ بواملورد اآلخر هو بيان علماء السعودية 

لصفوية والباطنية، واهتموهم بالتقية والتواطؤ مع  وصف هؤالء الشيعة بالروافض واالعراق؛ فقد
  .أمريكا
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روف، وأشــهر منظــري اإلصــالح الــديين يف إيــران، طــرح أواخــر مثانينــات القــرن    مفكّــر إيــراين معــ (*)

؛ ليعقبها بسلـسلة نظريـات معرفيـة أخـرى، أثـارت نظرياتـه جـدالً             »القبض والبسط «املاضي نظرية   
 .واسعاً
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الهوامش
                                                 

  ).١٥٣٦ ـ ١٤٦٦( لغوي الهويت هولندي )١(
(٢  ) Apology 
(٣) Karl Popper, Conjectures & Refutations, ١٩٦٣, p.١٦. 
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 باحــث يعمــل يف معهــد واشــنطن يف أوروبــا، كــان مــن املــسامهني األساســيني يف ترمجــة أفكــار مثــل   (*)
 .إىل الفارسية، له كتابات عديدةحممد أركون 
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  لهوامشا

                                                 
  . الطبعة الثالثة،١٥:  سريى در انديشه سياسى عرب،محيد عنايت) ١(
  . الفصل الثالث واألربعون،وللرابع من الكتاب األ الباب ا،٧٤٧: مقدمة ابن خلدون) ٢(
شــارة إىل ترمجــة عبــاس توســلي ألحــد كتــب أركــون الــيت نــشرت مــن قبــل ميكــن يف هــذا اجملــال اإل) ٣(

يـــضاً إىل ترمجـــة حـــوار هاشـــم صـــاحل مـــع أركـــون مـــن قبـــل  أ، و)مركـــز نـــشر الثقافـــة اإلســـالمية(
 نامــه فرهنــك،جملــة مــن عــداد األخــرية رت يف األُنــشوقــد . يرانيــة يف لبنــاناملستـشارية الثقافيــة اإل 

  .ة قبساتوأُعيد نشرها يف العدد األخري من جملّ
ان كلـداريوش شـاي   ) اه شكـسته  كـ ن( نـشري إىل ترمجـة كتـاب         ،مبناسبة الكالم عن الترمجات السيئة    ) ٤(

ال إ ، وهـي ترمجـة مجاعيـة،   )الـنفس املبتـورة  (عنـوان  حتـت   ،إىل اللغة العربية مـن قبـل دار الـساقي        
  .عليها) الترمجة(الق اسم  إطهنا سطحية وعجولة، وبسبب األغالط الكثرية فيها ال ميكن بوجٍهأ

املعقـود  ) العالقات اإليرانيـة العربيـة بـني سـبل احلاضـر وآفـاق املـستقبل       (مثال هذه التجربة مؤمتر   ) ٥(
ــث م؛١٩٩٥يف قطــر ســنة   ــان حي ــاً     ك ــاً رمسي ــه حكومي ــراين في ــب احلــضور اإلي  أنّ هــدف  رغــم، قال

  . غري رمسيمناخ إجياد كانميه منظّ
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الهوامش
                                                 

  .م١٩٧٨/ش١٣٥٧زهرا رمهورد، موضع كريي طبقات اجتماعي، طهران، منشورات القلم،  )١(
  .٤٠: املصدر نفسه )٢(
  .١٣٥٦، طهران، منشورات القلم، ١٨: حبيب اهللا بيمان، حيات ومرك متّدهنا )٣(
مالكّيــت، كــار : تــاريخ از ديــدكاه قــرآن؛ ولــه أيــضاً  حبيــب اهللا بيمــان، برداشــيت از فلــسفة  : راجــع )٤(

  .وسرمايه؛ وأبو ذر ورداسي، نابيوستكي فئودالسيم در ايران
علي أكرب، بريامون طبقـات؛ ورسـول جعفريـان، نقـدي بـر اسـالم شناسـي درسـهامي مـشهد، ومهـا                 )٥(

  .لسفه تاريخعلي شريعيت، زير بنا وروبنا ف: جهان نو، ونور علم؛ وانظر: منشوران يف جمليت
، نــشر ســازمان ١٠١ ـ     ٩٩: مطهــري بايــه كــذار هنــضت نــوين در بازشناســي اســالم أصــيل : راجــع )٦(

  .جماهدين انقالب اسالمي
  .مثل فلسفة التاريخ، واجملتمع والتاريخ، والدوافع حنو املادية، ونقٌد للماركسية )٧(
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در : ةمقالـ :  توحيـد؛ ولـه أيـضاً      أبو احلسن بين صدر، تضاد وتوحيد، روش شناخت بر بايـه          : راجع )٨(
  .روش، واليت تعّرض هلا املرحوم مطهري بنقد مفيد يف هذا اجملال، طبع مع األصل

حتريـر نـو از     : عبد الكرمي سروش، نقد روش شناخت بـر بايـه توحيـد، وهـي مقالـة ملحقـة بكتـاب                    )٩(
  .م١٩٨٢/ش١٣٦١نقدي ودر آمدي بر تضاد ديالكتيكي، طهران، ياران، 

  . وما بعدها٤٢: ١١ حسني الطباطبائي، امليزان يف تفسري القرآن حممد )١٠(
  .٦١ ـ ٦٠: املصدر نفسه )١١(
  .املصدر نفسه )١٢(
  .٤٠١: عبد اهللا جوادي آملي، شريعت در آينه معرفت: راجع )١٣(
  .املصدر نفسه )١٤(
  .املصدر نفسه )١٥(
  .مرتضى مطهري، العدل اإلهلي: راجع )١٦(
نظريـه عالمـة طباطبـائي در تـوحش طبعـي ومتـدن إنـسان،              : آملي، مقالة عبد اهللا جوادي    : راجع )١٧(

  .شريعت در آينه معرفت: امللحقة بكتابه
  .املصدر نفسه )١٨(
قـرآن وتنـازع بقـا وانتخـاب اصـلح، ضـمن جمموعـة مقـاالت منـشورة جبهـود الـسيد هـادي                   : مقالة )١٩(

  .٢٥٧: ١خسروشاهي، ج
  .هباء الدين خرمشاهي: مجة، تر١١٩ ـ ١١٤: ايان باربور، علم ودين )٢٠(
  .٢٥٥: ١قرآن وقانون تنازع بقا وانتخاب اصلح، مصدر سابق : مقالة )٢١(
  .٢٥٧: املصدر نفسه )٢٢(
؛ وحممـد تقـي مـصباح اليـزدي، دروس     ٥٨ ـ  ٤٣: مرتضى مطهري، إنـسان در قـرآن  : كمثال راجع )٢٣(

ــسفه اخــالق  ــاريخ نــ   ١٨٣ ـ      ١٧٣: فل ــة عنــد   ، ويف النقــد للعوامــل املــؤثرة يف الت وقش بــصورة متكامل
  . وما بعدها٩: ١مطهري يف كتاب فلسفه تاريخ 

  .٤٨١ ـ ٤٨٠، ٣١٤ ـ ٣١٣: مطهري، جامعه وتاريخ: راجع )٢٤(
  .٤١٤: حممد تقي مصباح اليزدي، جامعه وتاريخ از ديدكاه قرآن )٢٥(
  .٢٣٣ ـ ٢٣١: املصدر نفسه )٢٦(
  .٨٢ ـ ٦٠: ، تفسري اآليات٣٥٠: ١٦امليزان  )٢٧(
  .خسروشاهي: ، إعداد٣٠٢: ٢طباطبائي، جمموعه مقاالت ال )٢٨(
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  ١٠٧  الوحدة اإلسالمية بين الشعار والعمل، دراسة فقهية في الصالة مع أهل السنّة
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  الهوامش
                                                 

هذا هو الذي نقبله مما يسّمونه يف عصرنا بتعّدد القراءات؛ فاألمور الـيت تكـون كـالنص يف الـدين                  ) ١(
إنـه ال يوجـد فيهـا    : أو نطق هبا القرآن بالصراحة ال جمال لتعّدد القراءات فيها، بل ميكن أن يقال  

لِفــَرق ملتزمــون بالنــصوص وبالــسرية القطعيــة، أّمــا غريهــا ممــا ال يكــون  قــراءات متعــّددة؛ إذ كــل ا
كالنص، فالتعّدد فيها ممضّي، وعمل كل فرقـة صـحيح إذ كـانوا بـاإلنفراد، وعنـد االجتمـاع يعملـون                     

فـنحن كـشيعة اجلعفريـة نّتبـع قـراءة جعفـر بـن حممـد عـن          . باملشتركات أو األقلّيـة يّتبعـون األكثريـة      
 يف بالدنـا وبعيـدون مـن أجــواء أهـل الـسّنة ونعمـل بقـراءهتم عـن الـدين عنــدما          الـدين عنـدما نكـون   

الـربط  «وتوضـيح هـذا مـّر مّنـا يف الرسـالة املـسماة بـه                . نكون بينهم كمكّة املكّرمـة واملدينـة املنـّورة        
 . فراجع»بني التقية وتعّدد القراءات

 .٢ املنكر، ح من أبواب األمر باملعروف والنهي عن٢٤وسائل الشيعة، باب ) ٢(
 .٤املصدر نفسه، ح) ٣(
 .٦املصدر نفسه، ح) ٤(
 .٨املصدر نفسه، ح) ٥(
 .٣املصدر نفسه، ح) ٦(
 .٧املصدر نفسه، ح) ٧(
 .٥املصدر نفسه، ح) ٨(
 .٣، ٥املصدر نفسه، ح) ٩(
 .١ من أبواب صالة اجلماعة، ح٥املصدر نفسه، الباب ) ١٠(
 .١١٢٥، ح٣٨٢: ١الصدوق، من ال حيضره الفقيه ) ١١(
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 .٤٥٣: ٤املصدر نفسه ) ١٢(
 .٢ من أبواب صالة اجلماعة، ح٥وسائل الشيعة، الباب ) ١٣(
 .٧املصدر نفسه، ح) ١٤(
 .٦٢: ٣اخلوئي، معجم رجال احلديث ) ١٥(
، والسند صحيح أو مصّحح ألجـل إبـراهيم   ١ من أبواب األمر باملعروف، ح٢٤وسائل الشيعة، باب   ) ١٦(

 .بن هاشم
 .١٥٨: ١الطوسي، املبسوط ) ١٧(
 .٣١٨: ٤احللي، تذكرة الفقهاء ) ١٨(
 .١٢٣: ١احللي، شرائع اإلسالم ) ١٩(
 .١٩٥: ١٣النجفي، جواهر الكالم ) ٢٠(
 .٢٨٤: ١ابن إدريس احللي، السرائر ) ٢١(
 .نوع من السجاد ُتنسج باأللياف الصناعية) ٢٢(
 .١الكليين، الفروع من الكايف، ح: راجع) ٢٣(
 .٤املصدر نفسه، ح) ٢٤(
 .٦صدر نفسه، حامل) ٢٥(
 .٨املصدر نفسه، ح) ٢٦(
 .٢املصدر نفسه، ح) ٢٧(
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  (*)لغنهاوزن. ملكيان، و د. أعواني، و د. د

  محمد حسن زراقط: ترجمة
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 عـّدة   غالم رضا أعواين، فهو أستاذ الفلسفة الغربية يف جامعة طهران، وكانت له حـوارات             .  أما د  (*)

ــان؛ وأمــا د    ــشرق هنــري كورب ــارز، وأحــد أكــرب       . مــع املست ــان، فهــو أســتاذ جــامعي ب مــصطفى ملكي
منظري اإلصالح الديين يف إيران، حيمل نزعةً إميانيـة ال تركّـز علـى مفـردات العقيـدة بقـدر مبـدأ                    

البـسط  العالقة الروحية مع اهللا، يسّميها االجتـاه املعنـوي، لـه قـراءات نقديـة علـى نظريـة القـبض و           
لسروش، ومترجم عن اللغات األجنبية؛ وأما الـدكتور حممـد لغنـهاوزن، فهـو باحـث أمريكـي مـسلم،              

 .وأستاذ يف جامعة اإلمام اخلميين يف إيران
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هباء الـدين خرمـشاهي، مركـز نـشر دانـشكاهي، الطبعـة       : ، ترمجة٢٨٢: ايان باربور، العلم والدين  ) ٢(

  .م١٩٩٥/ش١٣٧٤الثانية، 
: جون هيـك، الفلـسفة والـدين   : ع على نظرّيات التحليل البياين، ميكن الرجوع إىل       ملزيد من اإلطال  ) ٣(

م؛ ١٩٩٣/ ش١٣٧٢هبــرام راد، الطبعــة األوىل، : ، انتــشارات بــني املللــي اهلــدى، ترمجــة٢٠٠ ـ     ١٦٩
أمـري عبـاس علـي زمـاين، لغـة الـدين، مركـز إنتـشارات دفتـر          ؛ و٣٠٦ ـ  ٢٧٧: وايـان بـاربور، العلـم والـدين    

  .م١٩٩٦/ش١٣٧٥ إسالمي، الطبعة األوىل، تبليغات
)٤ (Urmson, Philosophical Analysis.. ٢٨٢: نقالً عن كتاب العلم و الدين.  
  .، حبث التوحيد والتكامل١٠٤: مطهري، الدوافع حنو املادية: راجع) ٥(
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الهوامش
                                                 

 لوقـا،  ؛ وإجنيـل ١٦ ،١٥ ،١؛ إجنيـل مـرقس، األبـواب     ٢٨ ،٢٧ و   ،٤ ــ  ١اجنيل مىت، األبـواب     : انظر) ١(
 .٢٤ ،٢٣ و ،٤ ـ ١األبواب 

استخدم التاريخ امليالدي بعد املسيح بـسّتة قـرون، وحـني نقـوم حبـساب تـاريخ والدة املـسيح، جنـد                   ) ٢(
يب، نـاس، التـاريخ الـشامل       .  جـون  : مقداره أربع سنوات بعـد التـاريخ احلقيقـي للـوالدة، انظـر             اًفارق

 .م١٩٩١نشورات الثورة اإلسالمية، علي أصغر حكمت، طهران، م: ، ترمجة٥٨٢: لألديان
)٣( William Barclay, The Bible Companion, P. ٣٩ 
  .، قام املسيحيون بتقسيم العهد القدمي إىل ثالثة أقسام٢٤ :نفسهاملصدر ) ٤(
يؤمن اليهود بأنّ الناموس خلق قبل خلق العامل، حيث کان موضع اهتمام اهللا، ومن مثّ قـام خبلـق               ) ٥(

 ,William Barclayأنّ اهللا قد بدأ کل يوم بنفـسه، بتخـصيص وقـت ملطالعـة النـاموس،      العامل، کما 

The Bible Companion, P.٣٧  
  .٣٧ :نفسهاملصدر ) ٦(
واليت تعين البشارة، حيث يعتقد املسيحيون    ) evangelion(کلمة إجنيل مشتقة من الکلمة اليونانية       ) ٧(

 مـن هنـا   ، قبل أفراد متعددين أعطاه هذه الوجوه املختلفة   بأنّ اإلجنيل هو واحد، بيد أنّ تبيينه من       
يف بدايـة املـسيحية، دّونـت أناجيـل متعـددة،      و .. اإلجنيل کما دّونـه مـىت، أو کمـا دّونـه مـرقس             :يقال

  . أصبحت موضع اعتماد الکنيسة ـوهي اليت ذکرت يف بداية البحثـ لکن أربعة أناجيل حمّددة 
)٨(William Barclay, The Bible Companion, P.٤١   
ــذ بطــرس    ) ٩( ــولس، هــو تلمي ــا جــاء يف األناجيــل       ) Peter(ب ــسى کم ــد أمــره عي أفــضل احلــواريني، وق

 ولکن احلواري األفضل هذا أنکر عيسى ثالث مرات ليلة القبض عليـه، وقـد أکّـد              ،بتأسيس الکنيسة 
َك ِفي َهـِذِه اللَّْيلَـِة، قَْبـلَ أَنْ َيـِصيَح الـدِّيُك،          ِإنَّ: الَْحقَّ أَقُولُ لَكَ  «: أََجاَبُه َيُسوعُ : إنکاره بالقسم واللعن  

ــ ٣٠: ٢٦مــىت،  (»!َتكُــونُ قَــْد أَْنكَْرَتِنــي ثَــالَثَ َمــرَّاتٍ  ــ ٦٩ و ٣٥ ـ  قــد كوکــان عيــسى قبــل ذلــ . )٧٥ ـ
قََبـةٌ أََمـاِمي، َألنَّـَك    أَْنـَت عَ ! اغْـُرْب ِمـْن أََمـاِمي َياَشـْيطَانُ    «: فَالَْتفََت َيُسوُع ِإلَى ُبطُْرَس َوقَالَ لَهُ  : وّبخه

ــأُُموِر اِهللا، ــ ٢١: ١٦مــىت،  (!»َبــلْ ِبــأُُموِر النَّــاسِ  ُتفَكِّــُر الَ ِب أّمــا بــولس الــذي کــان امســه يف   ). ٢٣ ـ
ــه مل يــؤمن بــه، وبقــي متعــّصباً کمــا      ،Saulالبدايــة الــشيطان    فقبــل صــعوده ســولس رآه عيــسى، لکّن

کمـا يقـول   ـ ، وکان يضطهد املسيحيني لدرجـة   )٣ ـ ١: ٩ و ٤ ـ ١: ٨؛ ٥٩: ٧أعمال الرسل، (اليهود 
 كوبعد ذل.  أنّ عيسى ظهر له بعد الصعود بفترة، وعاتبه بشّدة على اضطهاده ألتباعه ـ  املسيحيون

وسـعى حثيثـاً يف التبـشري باملـسيحية، ويف احلقيقـة،            ) ٢٢ ــ  ٣: ٩أعمـال الرسـل،     (آمن بولس بعيـسى     
..  البالد املختلفة ونـشر التعـاليم اخلاصـة بألوهيـة املـسيح و            يرجع إليه الفضل يف إرسال الکتب إىل      

  .وضع اللبنات األوىل ألساس املسيحيةو
، ومل يكــن يف نفــسه مــرقس هــو تلميــذ بطــرس احلــواري، وقــد ســّجل أقوالــه يف إجنيلــه بعــد موتــه  ) ١٠(
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 .حوارياً
 .مىت هو أحد احلواريني، الزم عيسى منذ بداية رسالته وحىت صعوده) ١١(
کتب إجنيلـه اسـتناداً     . وقا هو طبيب يوناين انضّم إىل بولس يف تراوس، ورافقه يف عّدة رحالت            ل) ١٢(

 .ألقوال بولس، ويبدو أّنه ساعد يف حترير بعض رسائل بولس
 املـذکورة يف العهـد اجلديـد    كهو يوحنا احلواري، مضافاً إىل اإلجنيل، کتب ثالث رساالت مـن تلـ           ) ١٣(

  . کتاب املکاشفاتكوکذل
 اخــتالف بالنــسبة لتــواريخ تــدوين األناجيــل حــىت بــني   كمجيــع التــواريخ املــذکورة تقريبيــة، وهنــا  ) ١٤(

 . مل يستغرق أکثر من املدة املذکورة ذلكلکّن الشيء األکيد أنّ. الباحثني املسيحيني
 De Groot, J.F., Chatholic Teachings:  انظر)١٥(
 ..٤٩.William Barclay: The Bible companion, P: انظر )١٦(
 The Oxford Dictionary of Christian: Church, Lady: انظــر )١٧(

Margret & Dillenberger. 
 ـ شـريف هاشـم، حممـد، اإلسـالم      ١:  يذكر أّننـا اسـتفدنا لتـدوين هـذه الدراسـة باملـصادر التاليـة       )١٨(

اري ومــسيح حممــد بــاقر أنــص :  ـ مولنــد، إينــار، عــامل املــسيحية، ترمجــة      ٢. واملــسيحية يف امليــزان
.  ـ املهاوش، عودة، الکتاب املقـدس حتـت اجملهـر    ٣. ١٩٨٩مهاجري، طهران، منشورات أمري كبري، 

تـــاريخ الكنيـــسة القدميـــة يف اإلمرباطوريـــة الرومانيـــة والفارســـية، ترمجـــة علـــي   . م. ـ ميلـــر، و       ٤
إجنيـل   ـ تفـسري   ٥. ١٩٨١خنستني، بالتعاون مع عباس آرين بور، طهـران، منـشورات حيـات أبـدي،     

 ـ تفـسري كتـاب أعمـال الرسـل،      ٦. ١٩٣٤أمحـد خنـستني، طهـران، مطبعـة بـروخيم،      : لوقا، ترمجـة 
 ـ هــاكس، قــاموس الكتــاب        ٨. ١٩٣٢أمحــد خنــستني، اليبزيــك، مطبعــة أوكــست بــرس،    : ترمجــة

 William Barclay, The Bible. ١٩٢٨املقـــدس، بـــريوت، املطبعـــة األمريكيـــة،    
Companion, The (Holy) Bible Deedat, Ahmed, Combat Kit De Groot, 
J.F. Chatholic Teachings Steinmuller, John E. & Sullivan, Kathryn, 

Chatholic Biblical Encycopedia 
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الهوامش
                                                 

، قــم، مؤســسة يف طريــق احلــق؛ ٢٧: ٢مــصباح اليــزدي، سلــسلة أحبــاث الفلــسفة اإلســالمية، العــدد) ١(
ــة ماهيــة الفلــسفة  ٢٠٠٥/ش١٣٨٤، ٣ قــم، رقــم واآلراء الفلــسفية، جامعــة طهــران، بــرديس   م، ومقال

  .، لكاتب هذا البحث٨٤: اإلسالمية
  .ش، مادة عرفان١٣٤١قاموس دهخدا، دار نشر جامعة طهران، : انظر) ٢(
السهروردي، عوارف املعارف، آخر باب الترمجة، والعرفان النظـري لعبـد املـؤمن اإلصـفهاين نقـالً                  ) ٣(

  .شر مكتب اإلعالم اإلسالمي للحوزة العلمية بقم، الطبعة الثانية، مركز ن٢٧: عن حيىي يثريب
، مكتــب النــشر اإلســالمي بقــم،   ٥٧٥: مرتــضى مطهــري، العالقــات املتبادلــة بــني اإلســالم وإيــران   ) ٤(

  .م١٩٨٣/ش١٣٦٢
: ش، وانظـر ١٣٣٧مقدمة ابن خلدون، ترمجة حمّمد بروين الكنابادي، دار الترمجـة ونـشر الكتـاب      ) ٥(

  .٥٧٥:  املتبادلة بني اإلسالم وإيرانالعالقات
  .املصدر نفسه) ٦(
ــاء    ) ٧( ــذكرة األولي ــسابوري، ت ــدين العطــار الني ــد ال ــشر    ١٩٢: فري ــد االســتعالمي، دار ن ، تــصحيح حمّم

  .م١٩٨٥/ش١٣٦٤الزوار، 
  .١٩٣: املصدر نفسه) ٨(
ــة، العرفـــــان والتـــــصوف   ) ٩( ــئلة وأجوبـــ ــفي، أســـ ــا الكاشـــ ــارف ٢٧: حممـــــد رضـــ ، ، مكتـــــب نـــــشر املعـــ
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: ، والـدين العرفـاين والعرفـان الـديين        ٢٧: م؛ والشريواين، معرفة العلـوم اإلسـالمية      ٢٠٠٦/ش١٣٨٥
  .م١٩٩٨/ش١٣٧٧، انتشارات دار الفكر، قم، ٣٤

  .هـ١٣٨٦، النجف، مطبعة النعمان، ٤٣: ٢الطربسي، االحتجاج ) ١٠(
  .املصدر نفسه) ١١(
مجـــة افتخـــارزاده، قـــم، دفتـــر نـــشر  ، تر١٨٦: عبـــد الـــرمحن بـــدوي، تـــاريخ التـــصوف اإلســـالمي ) ١٢(

  .م١٩٩٦/ش١٣٧٥املعارف، 
  .، دار نشر العابدي٥٧: ٢سفينة البحار ) ١٣(
  .٥٨: املصدر نفسه) ١٤(
  .، وما بعدها٥٧: ٢، وسفينة البحار ١٧ و١٥ و١اجمللسي، حبار األنوار ج: انظر) ١٥(
  .، مكتبة مشس٦٠٦ ـ ٥٦٤: أمحد بن حممد األردبيلي، حديقة الشيعة) ١٦(
، بريوت، دار األضواء، ٣٨٦ ـ  ٣٨٥: ٦اآلغا بزرك الطهراين، الذريعة إىل تصانيف الشيعة :  انظر)١٧(

  .هـ١٤٠٣
، طهــران، انتــشارات أمــري ٢٣٠: الــسيد إســحاق احلــسيين الكوهــساري، تــاريخ الفلــسفة اإلســالمية) ١٨(

  .كبري
  .٢٤٨: املصدر نفسه) ١٩(
ــن كــوب، البحــث يف تــصّوف إيــران      ) ٢٠( ــد احلــسني زري ــشارات أمــري كــبري،    ٦ ـ       ٤ :عب ، طهــران، انت

  .م١٩٩٧/ش١٣٧٦
  .٤٣ ـ ٤٢: الدين والعرفان) ٢١(
  .٤٤ ـ ٤٣: املصدر نفسه) ٢٢(
  .٥٤: بدوي، تاريخ التصوف اإلسالمي) ٢٣(
  .م١٩٩٠/ش١٣٦٩، زوار، طهران، ٧٠ ـ ٦٨: الدكتور قاسم غين، تاريخ التصوف يف اإلسالم) ٢٤(
  .١٣:  عن اإلسالم والتصوف، نقال٧٤ً: يثريب، العرفان النظري) ٢٥(
  .، انتشارات احملمودي٣١: ؛ وانظر اجلامعي، نغمات األنس٧٥: تاريخ التصوف) ٢٦(
  .١٥، ١٢: رسالة بولس الثانية إىل كوزنتيان، الفصل) ٢٧(
  .٩، ١٠، ٢: رسالة بولس األوىل، الفصل) ٢٨(
  .١٨: رسالة بولس إىل غالطيان، الفصل اخلامس) ٢٩(
، ترمجـة عبداحملمـد آيـيت،       ٢٥٣:  الفاخوري، تاريخ الفلـسفة يف العـامل اإلسـالمي         خليل اجلر وحنا  ) ٣٠(

  .م١٩٩٤/ش١٣٧٣طهران، دار النشر العلمية والثقافية، 
  .٢٥١: األنصاري، منازل السائرين) ٣١(
  .٥٤ ـ ٥٣: تاريخ التصوف) ٣٢(
يـة وأصـول الـدين الـيت     التلمود يف العربية معناه التعاليم، وهي جمموعة من الـسنن الكونيـة واإلهل      ) ٣٣(

  .جاء هبا موسى
  .١٠٧: العرفان النظري) ٣٤(
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  .٥٦: تاريخ التصوف) ٣٥(
، دار نـشر إدوارد سـخاو ـ ال    ٤٣: املصدر نفسه، نقالً عن حتقيق مـا للهنـد أليب رحيـان الـبريوين    ) ٣٦(

  .م١٩٢٥يبزيك ـ 
  .٦٧٥، ٦٦٨: األديان واملذاهب الفلسفية اهلندية) ٣٧(
  .٢٤: املصدر نفسه) ٣٨(
  .٦٨: ، وانظر العرفان النظري٢٢: املصدر نفسه) ٣٩(
  .٤٠٨، ٤٠٦: املصدر نفسه) ٤٠(
  .٣٤٢ ـ ٣٣٧: املصدر نفسه) ٤١(
  .٣٥: املصدر نفسه) ٤٢(
  .٩٣ ـ ٩١: ؛ والعرفان النظري٧٤ ـ ٧٣: ، وانظر الزهد والتصوف١٥٥ ـ ١٥٧: تاريخ التصوف) ٤٣(
  .٩٤ ـ ٩٣:  النظري؛ والعرفان٦٨ ـ ٧٤: الزهد والتصوف يف اإلسالم) ٤٤(
  .٢٤٦: ٢ابن الندمي، الفهرست ) ٤٥(
  .٥٥: فعايل، الدين والعرفان. د) ٤٦(
  .٩٦ ـ ٩٤: ؛ والعرفان النظري٦٣: تاريخ التصوف) ٤٧(
  .٥٣، ٥٢: تاريخ التصوف) ٤٨(
  .٢٧ ـ ٢٢: عبد احلسني زرين كوب، البحث يف التصوف اإليراين) ٤٩(
  .٦٦ ـ ٦٤: فعايل، الدين والعرفان) ٥٠(
  .١٤٣: ؛ وعمر فاروق، التصوف والعرفان٥٦ ـ ٥٥: املصدر نفسه) ٥١(
  .٦٤ ـ ٢٦: ؛ وتاريخ التصوف٢٩ ـ ١: البحث يف التصوف) ٥٢(
  .٦٨ ـ ٦٥: تاريخ التصوف) ٥٣(
: ؛ ولـه  ٢٩: ، نقالً عن التعاليم العرفانية    ٣٨: روح اهللا اخلميين، معراج السالكني وصالة العارفني      ) ٥٤(

م؛ ومعرفــة العلــوم ١٩٩٩/ش١٣٧٨مؤســسة نــشر آثــار اإلمــام اخلمــيين، ، ١٩٣: تفــسري ســورة احلمــد
  .٤٤ ـ ٤٣: ؛ والشريواين، العرفان الديين والدين العرفاين٩١: اإلسالمية

  .٨٥ ـ ٨٤: معرفة العلوم اإلسالمية) ٥٥(
  .٩٠، ٨٤:  املصدر نفسهـ)٥٦(
  .٢٩ :، نقالً عن التعاليم العرفانية٣٨: معراج السالكني وصالة العارفني) ٥٧(
  .١٩٣: تفسري سورة احلمد) ٥٨(
  .٣٠: التعاليم العرفانية) ٥٩(
  .هـ١٣٩٤، بريوت، مؤسسة األعلمي للمطبوعات، ٢٧٠: ٥الطباطبائي، امليزان يف تفسري القرآن ) ٦٠(
  .٢٨٣: ، الكلمة٣٨٧: ٢حسن زاده آملي، ألف كلمة ) ٦١(
  .٨٧: معرفة العلوم اإلسالمية، العرفان )٦٢(
  .هـ١٤٠٣؛ مؤسسة الوفاء، بريوت، ١١٤: ٨٢، و١١٥: ٧٠حبار األنوار ) ٦٣(
  .١١٧: ؛ والعرفان النظري١٦: ٢اجلامع الصغري ) ٦٤(
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ــشريف الرضــــي، هنــــج البالغــــة، احلكمــــة    ) ٦٥( ــسة أمــــري املــــؤمنني للتحقيــــق، قــــم،     ١٠٣: الــ ، مؤســ
  .م١٩٩٧/ش١٣٧٦

  .، نقالً عن غرر احلكم٣٢٥: ٣الري شهري، ميزان احلكمة ) ٦٦(
  .املصدر نفسه) ٦٧(
  .٩٨ ـ ٨٨: معرفة العلوم اإلسالمية) ٦٨(
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الهوامش

                                                 
 ،٢٤٧: ٣، و٢٤٥: ٢، و٣٣٠، ١٢٦: ١الشريازي، احلکمة املتعالية يف األسـفار األربعـة العقليـة     : انظر) ١(

 .١٩٨١بريوت، دار إحياء التراث العريب، 
  الــدين الطوسـي، وشـرح الـشرح للعالمــة   ريشـرح نـص  سـينا، اإلشـارات والتنبيهــات، مـع    بـن  ا: انظـر ) ٢(

 .، الطبعة الثانية) ه١٤٠٣، مکتب نشر الکتاب، ٣٩٩: ٣ قطب الدين الرازي
 .م١٩٨٤/ش٦٣طهران، طهوري، ، ٣٥: ٢املشاعر الشريازي، : انظر) ٣(
 .٣١٩ :١ املبدأ واملعاد) ٤(
 .٩١ :٥األسفار ) ٥(
 الفالسـفة    متـداوالً يف آثـار     كطبعاً هذا الـنمط مـن نقـل العبـارة ال يتعلّـق بـه وحـده، حيـث نـرى ذلـ                      ) ٦(

 .جند عبارات کثرية لفالسفة جمهولنيوقبله، 
 .م١٩٨٧، طبعة أجنمن فلسفة، ٣٦١ :١مصّنفات شيخ اإلشراق جمموعة ) ٧(
 واحلــدوث الزمــاين  ـ    وهــي دعــوى الفالســفة ـ   مــن خــالل إثبــات عــدم التنــاقض بــني دوام الفــيض) ٨(
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 .نفسهاملصدر ) ١١(
 .٤٣٨ :شرح أصول الکايفالشريازي، ) ١٢(
 .٣٠٨ :املصدر نفسه) ١٣(
 .، مقدمة املؤلف١١: ١األسفار ) ١٤(
 .نفسهاملصدر ) ١٥(
 .٣٢٧ :٧ نفسهاملصدر ) ١٦(
 .م٢٠٠٣دار إحياء التراث العريب، ، الطبعة األوىل، ١٠٢: کتاب العرشيةالشريازي، ) ١٧(
 .٢٨٤ :٦األسفار ) ١٨(
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الهوامش
                                                 

م؛ ١٩٩٤ ، دار الكتـب العلمّيـة، بـريوت،       ٣٩: علي شلق، جنيب حمفـوظ بـني الروايـة واألدب الروائـي            )١(
 ، ترمجتـها إىل الفارسـّية   ٩ ـ  ٨ :يد، الرمزّية يف أعمـال جنيـب حمفـوظ   وفاطمة الزهراء حمّمد سع

 .م١٩٩٩جنمة رجائي، جامعة فردوسي، مشهد، 
 .١٤ :حمّمد سعيد، الرمزية يف أعمال جنيب حمفوظ )٢(
)٣( http://www.almaz.com/nobel/literature/١٩٨٨ . 
)٤( http://www.almaz.com/nobel/literature/١٩٨٨K 
 .١٩٨٧ ، القاهرة،١٧: غايل شكري املنتمي، دراسات يف أدب جنيب حمفوظ )٥(
 .١٩٧٣ ملعارف، ، موسوعة ا٢٥٩  ـ٢٥٨ :حممد سالم زغلول، دراسات يف القصة العربّية احلديثة )٦(
، مكتبــة مــصر، القــاهرة، بــال تــاريخ؛ وحمّمــد ٩٠ ـ    ٨٢: جنيــب حمفــوظ، ثرثــرة فــوق النيــل: انظــر )٧(

 .٢٧ :سعيد، الرمزية يف أعمال جنيب حمفوظ
 .٢٦٢ :زغلول، دراسات يف القّصة العربية احلديثة )٨(
)٩(http://www.ahram.org.eg/weekly.٢٦/٤/١٣٨١. 
 .٢٦٤: زغلول، دراسات يف القصة العربية احلديثة )١٠(
 . ٢٤ :فاروق عبد املعطي، جنيب حمفوظ بني الرواية واألدب )١١(
 .٢٣٩: دراسات يف أدب جنيب حمفوظ )١٢(
)١٣( http://sis.gov.eg/egyrtinif/culturK 
 .١٠٣ :عبد املعطي، املصدر نفسه )١٤(
 . م١٩٨٣ ، دار اجليل، بريوت،١٠٤: أمحد حممد عطّية، مع جنيب حمفوظ )١٥(
 .٩ ـ ٥: حمفوظ، ثرثرة فوق النيل )١٦(
  ، اهليئـة املـصرية العامـة للكتـاب، القـاهرة،           ٣١٧ :نبيل راغب، الشكل الفين عند جنيـب حمفـوظ         )١٧(

١٦٧٥. 
 .١١ :فوظ، ثرثرة فوق النيلحم: راجع )١٨(
 .٢٨٩ :زغلول، دراسات يف القّصة العربية احلديثة )١٩(
 .٢٩٧: الرمزية يف أعمال جنيب حمفوظ) ٢٠(
 .٣٥ ـ ٣٤، و ٦ ـ ٥: حمفوظ، ثرثرة فوق النيل: راجع مثالً )٢١(
 .٣١٢ :نبيل راغب، الشكل الفين عند جنيب حمفوظ )٢٢(
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 .٢٩٧ :حممد سعيد، الرمزية يف أعمال جنيب حمفوظ )٢٤(
 .٧ ـ ٥ :حمفوظ، ثرثرة فوق النيل: أنظر مثالً )٢٥(
 .١٥٨ :املصدر نفسه: أنظر )٢٦(
 .٦ ـ ٥ :املصدر نفسه: أنظر )٢٧(
 .١٤٢، ١٦٨، ١٤، ٨٢ :املصدر نفسه: أنظر مثالً )٢٨(
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الهوامش

                                                 
فـات تـصّرح بأفکـارهم،      ن ترکـا مؤلّ   يعبد الرمحن الکواکيب اللذ    احلال مع الشيخ النائيين و     يکما ه ) ١(

ن فيـه النـائيين األسـس الـشرعية للثـورة           ة الـذي بـيّ    زيه امللّـ  ـويشهد علی ذلـك کتـاب تنبيـه األمـة وتنـ           
، وبالنسبة لعبـد الـرمحن الکـواکيب، فقـد طـرح أفکـاره ومبادئـه عـن الوحـدة                    )املشروطة(الدستورية  

 .»طبائع االستبداد«و» أم القری«داد يف کتبه، من قبيل اإلسالمية ومقارعة االستب
تتمــة البيــان يف تــاريخ األفغــان، املقــاالت اجلماليــة، : مـن مجلــة مــا کتــب الــشيخ مجــال الــدين نــذکر ) ٢(

 .مقاالت العروة الوثقى، رسائل يف الفلسفة والعرفان، املقالة البابية ومؤلفات أخری کثرية
مرکـز النـشر اجلـامعي،      : ، ترمجـة  ٣٠٤٩: ٤ريخ الفلسفة يف اإلسـالم      ميان حممد شريف، تا   : انظر) ٣(

 .م١٩٩١الطبعة األولی، طهران، 
، قـم، مکتـب النـشر اإلسـالمي التـابع جلماعـة       ١٣ ـ  ١٢: مجال الدين األفغاين، النيچريـة أو املاديـة  ) ٤(

  .املدرسني يف احلوزة العلمية
 .٧١:  املصدر نفسه) ٥(
، مقاالت العـروة الـوثقى، ترمجـة عبـد     ٣٠ ـ  ١٨: وحاضرها وعالج أمراضهااالفغاين، ماضي األمة ) ٦(

  .٨٣: هادي خسروشاهي: مقاالت العروة الوثقی، إعداد: اهللا مسندر؛ انظر له کذلك
 .٨١ ـ ٨٠: النيچرية أو املادية: انظر) ٧(
  .١١٣: أمحد أمني، زعماء اإلصالح يف العصر احلديث: انظر) ٨(
مــريزا لطــف اهللا خــان : ، املقــاالت اجلماليــة، إعــداد١٠٤ ـ     ١٠٠:  تفــسري املفــّسراألفغــاين،: انظــر) ٩(

  .م١٩٣٣أسدآبادي، طهران، مؤسسة خاور، 
ــدة  : انظــر) ١٠( ــوثقی؛ وانظــر أيــضاً   ٣: األفغــاين، هنــج ابــن جدي مقــاالت العــروة  : ، مقــاالت العــروة ال

  .٦٩: الوثقی
عبـد اهللا مسنـدر،   : الت العـروة الـوثقی، ترمجـة   ، مقـا ٧٥ ـ  ٦٤: األفغـاين، القـضاء والقـدر   : انظـر ) ١١(

 .هادي خسروشاهي: ، تنظيم٧٠: رسائل يف الفلسفة والعرفان: وانظر له أيضاً
 .املصدر نفسه) ١٢(
عبــد اهللا مسنــدر؛ : ، العــروة الــوثقی، ترمجــة١٥٧ ـ    ١٤٨: األفغــاين، أســباب حفــظ امللــك: انظــر) ١٣(

 .هادي خسروشاهي:  إعداد،١٨٢: مقاالت العروة الوثقی: وانظر له أيضاً
 .، مقاالت مجالية١٦٨ ـ ١٦٧:األفغاين، ملاذا أصبح اإلسالم ضعيفاً؟) ١٤(
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 .املصدر نفسه) ١٥(
عبـد  : ، مقـاالت العـروة الـوثقی، ترمجـة    ٨٥ ـ  ٨٤: فغـاين، الفـضائل والرذائـل وعواقبـهما    األ: انظر) ١٦(

 .هادي خسروشاهي: ، إعداد١٢٩ ـ ١٢٨: مقاالت العروة الوثقی: اهللا مسندر؛ وانظر له أيضاً
؛ مقـاالت العـروة الـوثقی، مسنـدر؛ ومقـاالت           ٤٤: االفغـاين، علـل احنطـاط ورکـود املـسلمني         : انظر) ١٧(

 .، خسروشاهي٩٦: العروة الوثقی
، مسنـدر؛ ومقـاالت   ١٦٩: االفغاين، السنن اإلهليـة يف األمـم وتطبيقهـا يف األمـة اإلسـالمية         : انظر) ١٨(

 .وشاهي، خسر١٩٨: العروة الوثقی
ــك   : انظــر) ١٩( ــاين، أســباب حفــظ املل ــروة الــوثقی   ١٥٧ ـ       ١٤٨: االفغ ــاالت الع ــدر؛ ومق ، ١٨٤: ، مسن

 .خسروشاهي
 .٩٣ ـ ٩٢: األفغاين، لکچر يف التربية والتعليم، املقاالت اجلمالية: انظر) ٢٠(
ــي        ) ٢١( ــسفة ل ــدين األفغــاين ملــصطلح الفل س املــصدر نفــسه؛ ويــشار إلــی أنّ اســتخدام الــشيخ مجــال ال

عبـد الكـرمي سـروش،    : باملفهوم املعروف عندنا، بل مبعنـی البحـث والتقـّصي والـروح العلميـة، انظـر           
 .٧٥: مجال الدين األفغاين واإلحياء اإلسالمي، كتاب مدارا ومديرّيت

 .، خسروشاهي٧١ ـ ٦٧: ، مسندر؛ ومقاالت العروة الوثقى٧٥ ـ ٦٤: األفغاين، القضاء والقدر) ٢٢(
 .٢٠: ية أو املاديةالنيچر: انظر) ٢٣(
 .١٦٥ ـ ١٦٤: ملاذا أصبح اإلسالم ضعيفاً؟ املقاالت اجلمالية) ٢٤(
 .املصدر نفسه) ٢٥(
 .١٤٠ ـ ١٣٩: فغاين، فوائد الفلسفة، املقاالت اجلماليةاأل) ٢٦(
 .١٣٩: املصدر نفسه) ٢٧(
 .روشاهيهادي خس: ، إعداد١٠٥: صفات اهللا مجايل، وثائق وأسناد حول مجال الدين األفغاين) ٢٨(
 .املصدر نفسه) ٢٩(
َوِجئُْتـَك ِمـْن   {: عندما افتقد النيب سليمان اهلدهد غضب عليه، عند ذا حضر اهلدهـد وقـال لـه      ) ٣٠(

، أي أمحل إليك نبأ ال يشوبه کذب أو شك، وهو ينّم عن دقـة وحـذر             )٢٢: النمل (}َسَبٍإ ِبَنَبٍإ َيِقنيٍ  
 َوَجْدُت اْمَرأَةً َتْمِلكُُهْم َوأُوِتَيْت ِمْن كُلِّ      ِإنِّي{.. لوكال يتوافر عليهما أغلب عناصر املخابرات لدى امل       

.. وخيــرب اهلدهــد مليکــه عــن معتقــدات أولئــك القــوم       ) ٢٣: النمــل  (}ٍء َولَهــا َعــْرٌش َعِظــيمٌ    َشــيْ 
ل ، أّمــا ســليمان فــال يــستعج   )٢٤: النمــل (} َوقَْوَمهــا َيــْسُجُدونَ ِللــشَّْمِس ِمــْن ُدوِن اللَّــهِ    َوَجــْدُتها{

.. التصديق بکالم اهلدهد ويرى أن يترّيث حلـني التحقّـق مـن األمـر ليتبـّين صـدق األمـر مـن کذبـه                    
مثّ حيّمـل اهلدهـد رسـالة إىل ملکـة          ) ٢٧: النمـل  (} َسَنْنظُُر أََصـَدقَْت أَْم كُْنـَت ِمـَن الْكـاِذِبنيَ          قالَ{

سـالة إىل ملکـة سـبأ،    سبأ ويوصيه بأن يراقب األمر من بعيد ويرصد موقف القـوم، وحـني تـصل الر       
 يا أَيَُّها الَْمـألَُ أَفُْتـوِني ِفـي    قالَْت{: تدعو على عجل إىل جلسة اضطرارية ملمثلي البالد، وتقول هلم         

، وفعــالً جيتمــع املمثلــون ـ وهــم مبثابــة     )٣٢: النمــل (}أَْمــِري مــا كُْنــُت قاِطَعــةً أَْمــراً َحتَّــى َتــْشَهُدوِن
علنون مللکة سبأ بـأّنهم رهـن إشـارهتا إذا مـا أعلنـت احلـرب علـى        الوزراء يف االصطالح املعاصر ـ وي 

 َنْحـُن أُولُـوا قُـوٍَّة َوأُولُـوا         قـالُوا {.. سليمان وجنده وأّنهم على أمتّ االستعداد من ناحية العّدة والعـدد          
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 بـأنّ احلـرب أمـر      ، فتجيبـهم امللکـة    )٣٣: النمـل  (}َبأٍْس َشِديٍد َواألَْْمُر ِإلَْيِك فَاْنظُِري ما ذا َتـأُْمِرينَ        

حممـد عمـارة، الـسياسة والعلـوم يف القـرآن، األعمـال             : انظـر . مدّمر ال معىن له، فال ينبغي العجلة      
 .٢٧٠ ـ ٢٦٧: الکاملة للشيخ مجال الدين األفغاين مع دراسة عن حياته وآثاره

 .املصدر نفسه) ٣١(
 .١٤١: فوائد الفلسفة، املقاالت اجلمالية) ٣٢(
، القــاهرة،  ٦٣: هي، الفکــر اإلســالمي احلــديث وصــالته باالســتعمار الغــريب     الــدكتور حممــد البــ  ) ٣٣(

، ٢٧٤: هـــ، نقــالً عــن حامــد الكــار، دور رجــال الــدين املتنــورين يف ثــورة الدســتور يف إيــران          ١٣٧٩
 .م١٩٨٠أبو القاسم سري، الطبعة الثالثة، طهران، توس، : ترمجة

 .١٤١: فوائد الفلسفة، املقاالت اجلمالية) ٣٤(
 .، خسروشاهي٤١٣: فغاين، الصحوة من السبات، مقاالت العروة الوثقىألا) ٣٥(
 .١٧٠ ـ ١٦٩: ملاذا أصبح اإلسالم ضعيفاً؟، املقاالت اجلمالية) ٣٦(
، ١٤٣؛ ومقــــاالت العــــروة الــــوثقى ١٠٣: األفغــــاين، الوحــــدة والعظمــــة، مقــــاالت العــــروة الــــوثقى ) ٣٧(

 .خسروشاهي
ــاالت العـــروة ا  ) ٣٨( ــوثقىأســـباب حفـــظ امللـــك، مقـ ــوثقى ١٥٧ ـ        ١٤٨: لـ ، ١٨٤: ؛ ومقـــاالت العـــروة الـ

 .خسروشاهي
؛ ومقـاالت العـروة   ١٣٨ ـ  ١٣٧: األفغاين، األمة والسلطة احلاکمة املستبدة، مقـاالت العـروة الـوثقى   ) ٣٩(

 .، خسروشاهي١٧٢ ـ ١٧١: الوثقى
، ١٨٦: قى؛ ومقــاالت العــروة الــوث  ١٥٥: األفغــاين، أســباب حفــظ امللــك، مقــاالت العــروة الــوثقى      ) ٤٠(

 .خسروشاهي
، ١٧٩: ؛ والعـــروة الـــوثقى١٤٦ ـ       ١٤٣: فغـــاين، ابـــتالء اهللا املـــؤمنني، مقـــاالت العـــروة الـــوثقىاأل) ٤١(

 .خسروشاهي
 .املصدر نفسه) ٤٢(
 .١٠٦: فغاين، اجلنب، مقاالت العروة الوثقىاأل) ٤٣(
الطبعة األوىل، قم، ، ٣٧١ ـ  ٢٨٨: أمحد موثقي، استراتيجية الوحدة يف الفکر السياسي اإلسالمي) ٤٤(

 .م٢٠٠١مکتب اإلعالم اإلسالمي التابع للحوزة العلمية، 
 .املصدر نفسه) ٤٥(
ناظم اإلسالم كرماين، تاريخ صحوة اإليرانيني، أو التاريخ احلقيقي التفـصيلي لثـورة الدسـتور يف                ) ٤٦(

 آكـاه ولـوح   علـي أکـرب سـعيدي سـريجاين، الطبعـة الثالثـة، طهـران، دار       : ، إعداد وتنظـيم   ٨٣: إيران
م؛ ويعتقد بعض احمللّلني بـأنّ مجـال الـدين مل يفلـح يف بلـورة فکـرة املـؤمتر اإلسـالمي            ١٩٨٢للنشر،  

بـه أّم القـرى   ، مث جاء من بعده الشيخ عبد الرمحن الکواکيب الذي دّون کتا    »أم القرى «املوسومة بـ 
 .٣٣٦: ١ي اإلسالمي استراتيجية الوحدة يف الفکر السياس: فغاين، انظرمتأثّراً بأفکار األ

ــوثقى    ) ٤٧( ــروة الـ ــاالت العـ ــل، مقـ ــضائل والرذائـ ــاين، الفـ ــوثقى  ٨٦: األفغـ ــروة الـ ــاالت العـ ، ١٢٩: ؛ ومقـ
 .خسروشاهي
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 .، خسروشاهي٢١٣: ؛ ومقاالت العروة الوثقى١٨٨: اجلنب، مقاالت العروة الوثقى) ٤٨(
؛ ١٧٣: قــاالت العــروة الــوثقى فغــاين، النــواميس اإلهليــة يف األمــم وانطباقهــا علــى املــسلمني، م    األ) ٤٩(

 .، خسروشاهي٢٠٠: ومقاالت العروة الوثقى
 .٤٣: خسروشاهي، رسائل ووثائق الشيخ مجال الدين األفغاين السياسية) ٥٠(
 .املصدر نفسه) ٥١(
: ؛ ومقـاالت العـروة الـوثقى   ٤٦ ـ  ٤٥: األفغاين، اجلمود واحنطاط املسلمني، مقاالت العروة الوثقى) ٥٢(

 .، خسروشاهي٩٧
: ؛ ومقاالت العروة الـوثقى    ٢٠٦: فغاين، العروة الوثقى وجرائد اإلجنليز، مقاالت العروة الوثقى       األ) ٥٣(

 .، خسروشاهي٢٩٢
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  الهوامش
                                                 

  .٣١: املعجم الوسيطإبراهيم أنس،  :نظرا) ١(
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٢٨١

                                                                                                 
  .٢٥٦: ٤ابن سيده، احملكم ) ٢(
  .٢٥٣: ١؛ وابن منظور، لسان العرب ٨٩: ٤الفراهيدي، كتاب العني ) ٣(
  .٣٣:  املصباح املنريالفيومي،) ٤(
  .٦٨ ـ ٦٧): مدارس التفسري(علي أكرب بابائي، مكاتب تفسريي : أنظر) ٥(
  .٢٤٣٨: ، رقم٢٥١: املزي، هتذيب الكمال) ٦(
، وقــد أشــار فيــه إىل أمســاء الــصحابة الــذين قــاموا بنقــل    ٤٤: ١البالغــي النجفــي، آالء الــرمحن  ) ٧(

وبـة يف هـامش املراجعـات، و هنـاك جتـد إشـارات إىل              احلاشـية املكت  : احلديث املذكور؛ وانظر كذلك   
  .٧٣ ـ ٧٢: أمساء أولئك الصحابة، املراجعات

  .٨٩: ابن حجر، الصواعق احملرقة) ٨(
وأنـا  «:  يف خطبـة الـوداع  ’على سبيل املثال، ما ذكره مسلم بن احلّجاج يف صحيحه عن النيبّ      ) ٩(

 أذكــركم اهللا يف ،ذكــركم اهللا يف أهــل بــييتأ. أهــل بــييتو .. أوهلمــا كتــاب اهللا: تــارك فــيكم ثقلــني
ُمـسند أمحـد    : ؛ وانظر أيـضاً   ٢٤٠٨، ح ١٨٧: ٤صحيح مسلم   »  أذكركم اهللا يف أهل بييت     ،أهل بييت 

؛ وقــد نقــل أمحــد بــن شــعيب    ٢٨٤، ح٢٢٦: ؛ وابــن املغــازيل يف املناقــب ١٩٢٨، ح١٠: ٣٢بــن َحنبــل  
تـارك فـيكم    إين  «: هكـذا ) ّجـة الـوداع   ح(النّسائي هـذا احلـديث عـن الـنّيب يف نفـس خطبـة الغـدير                 

؛ فــانظروا كيــف ختلفــونين فيهمــا  أهــل بــييت و عتــريت كتــاب اهللا:  أحــدمها أكــرب مــن اآلخــر ثقلــني
: ٢؛ وأيــضاً ُمــسند أيب يعلــى ٧٨، ح١١٢: اخلــصائص» فإّنهمــا لــن يتفّرقــا حــىت َيــردا علــيَّ احلــوض

، ٦٣٠،  ٧٥٤، ح ٣٣٧: بـن أيب عاصـم    ؛ وكتـاب الـسّنة ال     ٢٨٣، ح ٢٣٥: ؛ ومناقب الغـزايل   ١٠٢١، ح ٢٩٧
..  و٤٩٨١، ٤٩٨٠، ح١٦٩: ٥؛ وســليمان الطــرباين ١١١٣١، ح٢١١: ١٧؛ وُمــسند ابــن حنبــل  ١٥٥٥ح

أي (وجتدر اإلشارة هنا إىل أنّ هناك بعض املصادر عند أهـل الـسّنة ذكـرت حـديثاً هبـذا املـضمون        
، لكـّن هـذا احلـديث       »و سـّنيت   كتـاب اهللا     ثقلنيالـ تارك فـيكم    إين  «: هكذا) مضمون حديث الثقلني  

ضعيف عند الباحثني من أهل السّنة بل يعتربونه حـديثاً موضـوعاً؛ فـانظر حـسن الـسقاف، صـحيح                     
  .٦٥٤: شرح العقيدة الطحاوية

؛ ومـستدرك احلـاكم   ٣٧٨٨، ح٦٦٣ و ص٣٧٨٦، ح٦٢٢: ٥سنن الترمـذي   : ومن مصادر أهل السّنة   ) ١٠(
؛ والطـــرباين، املعجـــم ١٥٥٨، ح٦٣٠ و ١٥٥٣، ح٦٢٩ :؛ وكتـــاب الـــسّنة١١٠ ـ        ١٠٩: ٣النيـــسابوري 

، ١٠٨ ـ  ١٠٧: ؛ ومـسند ابـن محيـد   ٤٩٧١، ح١٦٦: ٥، و ج٢٦٨١، ٢٦٨٠، ٢٦٧٨، ح٦٧ ـ  ٦٥: ٣الكبري 
» كتاب اهللا و أهل البيت يف حديث الثقلني من مصادر أهـل الـسّنة             «وقد حبث مولّفو كتاب     . ٢٤٠ح

  .هذا احلديث و تقّصوا بعض جوانبه
 ٦١٦، ح١١٢: ؛ والكــويف ، املناقــب ١٥٥: ١ابــن شــجري، األمــايل اخلميــسّية   : لــشيعةومــن مــصادر ا 

 ـ      ٤٤٩، و٩٢٩ ـ      ٩٢٨، ح٤٣٦ ـ      ٤٣٥، و٧٩٩، ح٣١٣، و٦٦٣، ح١٧٠، و٦٣٣، ح١٣٥، و ٦١٨، ح١١٦و
وهناك مصادر أخرى مجعـت حـديث الـثقلني مـن كتـب متنّوعـة، وتلـك املـصادر         . ٩٤٩ ـ  ٩٤٨، ح٤٥٠
ُملحــق بكتــاب (،؛ والــشيخ حــسني الراضــي، هــوامش حتقيقّيــة ١٥ ـ     ٩: ١البحــراين، الربهــان : هــي

: ١؛ ومـري حامـد حـسني، عبقـات األنـوار      ٣٧٧ ـ  ٣٠٩: ٩؛ والتستري، إحقاق احلـّق  ٣٢٧): املراجعات
  .٣٩٢ ـ ١٠: ٢، و٣٢٨ ـ  ١٧
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  .١٧٥: ١٧أنظر احلاشية املكتوبة يف مسند أمحد بن حنبل ) ١١(
  .١٧١: املصدر نفسه) ١٢(
  .٣٥٨: ٥ب الكمال هتذي) ١٣(
  .١٠٩: ٣املستدرك ) ١٤(
  .املصدر نفسه) ١٥(
  .١٧٢: ١٧أنظر حاشية مسند أمحد بن حنبل ) ١٦(
  .٢٠٩٨، ح٥٠: ١٠هتذيب الكمال : أنظر) ١٧(
  .١٧٣: ١٧حاشية مسند أمحد بن حنبل : أنظر) ١٨(
  .٤٧٨٤، ح٣٤٢: ٢٣هتذيب الكمال : أنظر) ١٩(
  .٧٥٤، ح٣٣٧: ابن أيب عاصم، كتاب الّسنن: أنظر) ٢٠(
  .املصدر نفسه) ٢١(
  .٣٩٩، ٥١: ١الكليين، الكايف ) ٢٢(
حول املعاين الـيت تتـضّمنتها عبـارة افتـراق القـرآن الكـرمي عـن العتـرة وُمـستلزمات اآلصـرة الـيت              ) ٢٣(

  .٢٣٦ ـ ٢٣٥: ٣حممد باقر اجمللسي، مرآة العقول : هي مثرة القرآن والعترة، راجع
  .١٢١: الشهرستاين، مفاتيح األسرار) ٢٤(
ورد يف بعض الروايات أنّ حـديث الـثقلني قـد صـّرح باسـتثناء نـساء الـنّيب مـن ُزمـرة أهـل البيـت؛               ) ٢٥(

  .٢٤٠٨، ح١٨٧٣: ٤صحيح مسلم : فانظر
؛ وسند هذا احلـديث  ٤، ح٩١ ـ  ٩٠: الصدوق، معاين األخبار، الصدوق، باب معىن الثقلني والعترة) ٢٦(

، ١٦٧، ح٤٨٩: ١؛ واحلــّر العــاملي، إثبــات اهلــداة ٢٤٥ ـ     ٢٤٤: ١كمــال الــّدين : صــحيح؛ وراجــع لــه
؛ ٢٠٢: ؛ وابن عقدة، كتـاب الواليـة  ٢٥٠، ح٣١٨ ـ  ٣١٢: ١؛ واحلموئي، فرائد الّسمطني ٢١٩، ح٤٩٩و
  ..و

؛ ٢٥، ح٥٧: ١؛ وعيـون أخبـار الّرضـا    ٦٤، ح٢٢، بـاب  ٢٤٠: ١كمال الـّدين   : املصادر نفسها وانظر  ) ٢٧(
؛ والطربسـي،  ٣، ح٢٥٣: ١ كمـال الـّدين   أنظروهبذا املضمون أيضاً . ٤٣٠: والقندوزي، ينابيع املودة 

  .٣٧٥: إعالم الورى
  .٢١٣: ٣مرآة العقول ) ٢٨(
؛ ٢٨٧ ـ   ٢٨٦: ١) بـاب مـا نـّص اهللا عـّز وجـلّ ورسـوله علـى األئمـة        (أصـول الكـايف، كتـاب احلجـة،     ) ٢٩(

؛ واحلــسكاين، ٢٠٢: يــة؛ وكتــاب الوال٣١٧: ١؛ وفرائــد الــّسمطني ١٠١٢، ح٤٠٨: ١وتفــسري العياشــي 
  .٢٠٣، ح١٩١: ١شواهد التنـزيل 

  .٦٨: ٥، و٢٢٥: ٢؛ وحبار األنوار ٤٥٨: احلراين، حتف العقول) ٣٠(
  .٢٠٦، واحلكمة ٤٣٢؛ وهنج البالغة، اخلطبة ٣٩٠: ٨، و٢٨٤: ١راجع ـ على سبيل املثال ـ الكايف ) ٣١(
ألمحـد بـن علـي الطربسـي     ) ل اللجـاج كتـاب االحتجـاج علـى أهـ    (َيكفي أن ُتراجع حول هذا الشأن     ) ٣٢(

  .من علماء القرن السادس، حيث مجع احتجاجات املعصومني يف كتابه املذكور
ويف رّده على سؤال حول السبب يف كون األئمة الطاهرين ال يعجزون عـن الـرّد علـى أّي سـؤال وال              ) ٣٣(
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 أهل البيت في حديث الثقلين، مطالعة تحليلية ونقدية مقارنة
 

 

٢٨٣

                                                                                                 
ــال اإلمــام الّرضــا     ــد االحتجــاج، ق ــرون عن ــاره ا إنّ«: ×يتحّي ــد إذا اخت ــوروجــل  هللا عــز العب  ألم

 بعـده جبـواب،   ، فلـم يـعِ  عباده، شرح صدره لذلك، وأودع قلبه ينـابيع احلكمـة، وأهلمـه العلـم إهلامـاً            
د، قـد أمـن مـن اخلطايـا والزلـل والعثـار،       ه عن الصواب، فهو معصوم مؤيـد، موفـق مـسدّ       بوال حيري   
،، بـاب نـادر جـامع يف        ٢ ،١، ح   ٢٠٣: ١أصول الكايف   » ..ه اهللا بذلك ليكون حجته على عباده      خيّص

  .فضل اإلمام وصفاته
احلـر العـاملي، تفـصيل    : أمثال قتادة ـ وهو أحد التابعني ـ خالل مناظرتـه لإلمـام البـاقر؛ فراجـع      ) ٣٤(

ــشيعة   ــاظرة اإلمــام الرضــا، فــانظر    ٢٥، ح١٣، بــاب ٢٧وســائل ال ــي بــن اجلهــم يف من ترتيــب : ؛ وعل
  ..؛ و١١ ـ ٧: ٢األمايل حملمد جواد حممودي 

؛ وُسـنن الترمـذي     ٢٤٠٤، ح ١٨٧١: ٤؛ وصـحيح مـسلم، كتـاب فـضائل الـصحابة            ١٥٠: ٣املستدرك  ) ٣٥(
؛ ٦٣: ٣؛ والبيهقـي، الـسنن الكـربى    ١١، ح٣٤ ـ  ٣٣: ؛ واخلـصائص ٣٧٢٤، ح٦٣٨، و٢٩٩٩، ح٢٢٥: ٥

؛ هــذا وقــد اعتــرب احملققــون يف حواشــيهم أنّ أســناد أولئــك هــي   ٦٠٨، ح١٦٠: ٣ومــسند ابــن حنبــل 
  .، ُمعتربين أنّ رجال الّسند هم من رجال مسلم والبخاريأسناد قوّية

إنّ حجم الروايات املُتعلقة حبديث الكساء ونـزول آيـة الـتطهري بـشأهنم، وكـذلك تـصريح الرسـول             ) ٣٦(
الواردة يف آية الـتطهري إّنمـا تـشمل علّيـاً وفاطمـة واحلـسن واحلـسني فقـط،         ) أهل البيت (بأنّ عبارة   

وقـد أخـرج احلـاكم    . ري حبيـث ال يبقـى معـه أّي جمـال للـشّك أو التـرّدد               إنّ حجم تلك الروايـات كـب      
النيسابوري وحده احلديث املذكور من مخسة طُُرق وربط صـّحة أسـانيدها بـشرط البخـاري ومـسلم                 

  .١٤٨ ـ ١٤٦: ٣املستدرك : فانظر. أو أحدمها) معاً(
هللا أهـل بيتـه بـسفينة نـوح     والـذي َيـصف فيـه رسـول ا       ) حـديث الـسفينة   (ورد حديث سفينة نوح أو      ) ٣٧(

من ركبها َنجى ومن ختلّف عنها غـرق، ورد بطـرق عـّدة مـن قبـل الفـريقني، وُتعتـرب بعـض أسـانيده                  
ــال   ١٥١ ـ      ١٥٠: ٣، و٣٤٣: ٢املــستدرك : فراجــع. صــحيحة ، ٤٣٢: ٢؛ واملتقــي اهلنــدي، كنـــز العّم

: ؛ ومفـاتيح األسـرار  ؛ حيث نقل احلـديث خبمـسة طـرق   ١٧٧ ـ  ١٧٣، ح١٣٤ ـ  ١٣٢: ؛ واملناقب٤٤٢٩ح
؛ واملعجم  ٥١٩، ح ٢٤٦، وص ٥١٧، ح ٢٤٣: ٢؛ وفرائد السمطني    ٢٣٤،  ١٨٤: ؛ والصواعق احملرقة  ١٩٩

؛ ومن بني املـصادر الـشيعية       ٣٠٦: ٤؛ وأبا نعيم اإلصفهاين، حلية األولياء       ٢٢: ٢، و ١٣٩: ١الصغري  
  .٣٨٥، ٣٨٣، ح٥٥٢: ١إثبات اهلداة : نظر

؛ وحمـب الـدين     ١٤٠،  ١٩١: ؛ والـصواعق احملرقـة    ٤٥٧،  ١٤٩،  ٤٤٨: ٣و،  ٤٤٨: ٢املستدرك  : راجع) ٣٨(
: ٢، و٤٥: ١؛ وفرائـد الـسمطني   ١٨٨، ١٨٧، ٢١ ـ  ١٩: ؛ وينـابيع املـوّدة  ١٧: الطربي، ذخـائر العقـىب  

إنّ جنــــوم الــــسماء أمــــان ألهــــل األرض  :  يف هــــذا احلــــديث’، يقــــول رســــول اهللا٥٢٢، ح٢٥٢
أمان ألّميت وجناهتم مـن االخـتالف، فمـن خـالفهم مـن      وجناهتم من الغرق، وأهل بييت كذلك هم    

  .القبائل فقد اختلفت يف نفسها وكانت من حزب الشيطان
إّنـه قـال لعلـّي وفاطمـة واحلـسن      : ’يقول زيد بن أرقم يف هـذا احلـديث نقـالً عـن رسـول اهللا          ) ٣٩(

ــا حــرب ملَــن حــاربكم وســلم ملَــن ســاملكم     «: واحلــسني ــذهيب، ؛ و١٤٩: ٣املــستدرك : فــانظر. »أن ال
؛ ١٤٥، ح٥٢: ١؛ وســنن ابــن ماجــة  ٣٩٦٢، ح٣٦٠: ٥؛ وســنن الترمــذي  ١٤٩: ٣تلخــيص املــستدرك  

؛ ٣٧٢، ح٣٨: ٢؛ وفرائــد الــسمطْين ٣: ٢؛ واملعجــم الــصغري ٩١: ؛ واملناقــب٢٧: ٢وشــواهد التنـــزيل 
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  الشيخ فتح اهللا نجار زادكان. د            ٢٨٤
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ق إحقـا : ؛ وفيما خيّص بقّيـة مـصادر هـذا احلـديث، راجـع           ١٣٦: ٧واخلطيب البغدادي، تاريخ بغداد     
  .١٧٤ ـ ١٦١: ٩احلّق 

َمـن أهـل بيتـه؟      : ذرّيتـه؛ فقلـت   : َمـن آل حمّمـد؟ قـال      : ×قلُت لإلمـام الـصادق    : قال أبو بصري  ) ٤٠(
املؤمنـون  : مـن أّمتـه؟ قـال   : فقلـت . أصـحاب العبـاء   : َمن عترته؟ قـال   : فقلت. األئمة األوصياء : قال

: قلني الـذين أمـروا بالتمـسك هبمـا       الذين صّدقوا مبا جاء به من عند اهللا عّز وجلّ، املتمسكون بالث           
ترتيـب األمـايل   : فراجع.. كتاب اهللا وعترته أهل بيته الذين أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهرياً         

  .١٠٩٦، رقم٣٨: ٣
ــة   ) ٤١( ــاب احلّجـ ــايف، كتـ ــول الكـ ــة ٥، ح١٩١: ١أصـ ــاب الواليـ ــسمطني  ١٩٩: ؛ وكتـ ــد الـ ، ٣١٤: ١؛ وفرائـ

  .٢٥٠ح
  ).٢٣٩(بة رقم انظر ـ على سبيل املثال ـ اخلط) ٤٢(
، ١٤٧، ١٥٤، ١٤٤، ١٢٠، ١٠٩، ٩٧، ٩٤، ٩٣، ٨٧، ٩٧، ٢: راجــع ـ علــى ســبيل املثــال ـ اخلُطَــب            ) ٤٣(

  ..١٤٧، ١٠٩: واحلكمتْين.. ٢٣٩
  .الصحيفة السجادية، الّدعاء الرابع) ٤٤(
  ).٤٢(املصدر نفسه، الدعاء رقم ) ٤٥(
 ـ  ٥٩: ١..) باب الـرّد إىل الكتـاب والـسّنة   (انظر ـ على سبيل املثال ـ أصول الكايف، كتاب احلجة،   ) ٤٦(

، وبــاب أنّ ٢٢٣ ـ     ٢٢١: ١ هــم ورثــة العلــم، َيــرث بعــضهم بعــضاً العلــم، ج ^، بــاب أنّ األئمــة٦٢
 وأّنهـم  ^، وباب أّنه مل جيمـع القـرآن إالّ األئمـة   ٢٢٦ ـ  ٢٢٣: ١ج.. ’األئمة ورثوا علم النّيب
مـام علـي ومــضمونه ودفـع الـشبهات حولــه،     ؛ وحـول مــصحف اإل ٢٢٩ ـ    ٢٢٨: ١يعلمـون علمـه كلّـه، ج   

  .٤٥٣ ـ ٤٠٨، ٦٩ ـ ٦٤: ، سالمة القرآن من التحريف)حممدي(فتح اهللا جنارزادكان : انظر
  .٩٥ ـ ٩٠: تفسري العياشي) ٤٧(
  .١٧، ١٥: الربهان) ٤٨(
  .٦١ ـ ٥٨: الشيخ حممد حسني اإلصفهاين، َمجد البيان) ٤٩(
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الهوامش
                                                 

: وي، انظر ـ إىل حد ما ـ مع مصادرها عن العصر الصف  للوقوف على جمموع تلك الدراسات كاملةً) ١(
 .م٢٠٠١/ش١٣٨٠اري عصر صفوية وشناخت منابع ومآخذ، شرياز جهانبخش ثواقب، تاريخ نك

ديـن  : ميكن االطـالع علـى قـسم مـن املقـاالت املنـشورة يف هـذا الكتـاب يف نتـاجي املؤلـف الـسابقني                      ) ٢(
 .وسياست در عصر صفوي، وعلل برافتادن صفوية

  :وإليك أبرز تلك الكتب) ٣(
Albert Hourani, Frorom Jabal Amil to Persia, Bsoas, ١٩٨٦, pp.١٤٠ ١٣٣; 

Andrew J.New mon, the Myth of the elerical Migration to safavid 
Iran: Arab shii opposition to Ali ol- karaki and safwid shiism’’, Die 
Weltdes Islams (١٩٩٣) ٣٣, pp.١١٢; Devin J.Stewart, “Noteson the 
Migration of Amili Scholars to safavid Iran” Journal of Neer Eastern 
Stadies, (١٩٩٦) ٥٥, pp ١٠٣-٨١; Rulajurdi Abisaab, “The ulama of Jabl 
Amil in safarid Iran, ١١٣٦-١٥٠١: marginality migration and social 
change”, Iran Studies, (١٩٩٥) ٢٧, pp.١٢٢ – ١٠٣. 

ي، ترمجـة مرتـضى     كـ ، كيهـان فرهن   »مهـاجرت علمـاى شـيعة از جبـل عامـل بـه إيـران              «آلربت حوراين،   
ــة، العــدد     ــسنة الثالث ــان ٨أســعدي، ال ــاه  «، ؛ دون، جــي ســتوارت ١٦ ـ      ١٣، ص١٤٦٥، آب نكــايت درب

مجـة حممـد كـاظم رمحـيت،         كتـاب مـاه ديـن، تر       »مهاجرت فقهاي عاملي به إيران در عهد صـفوية        
علمـاي جبـل عامـل    «؛ ديوالجـوردي أبيـساب،   ٩٩ ـ  ٨٢) ش١٣٨١(خـرداد ـ تـري     (٥٧ ـ ٥٦ن / العدد 

ــاعي       ــاجرت وحتــول إجتم ــا مه ــت صــفوية، نقــش حاشــيه أي ي ، حكومــت إســالمي، ترمجــة   »در دول
نـب   وقـد حـذفت جوا  ٢٤٠ ـ   ٢٠٨ ش، ص١٣٧٧مصطفى فضائلي، السنة الثالثـة، العـدد األول، ربيـع    

  .من أصل املقال يف هذه الترمجة
)٤ (A.Hounani, “From Jabal’ Amil to Persia,” Bulletin of the school of 

oriental and Afnican Studies ١٩٨٦ ,٤٩, pp.١٤٠- ١٣٣..  
على الرغم من قيمـة الكتـاب العلميـة وجمهـود الـسيد املهـاجر يف ذلـك، إالّ أن مـضمون الكتـاب مل                         ) ٥(

وقـد خـتم املؤلـف    . سة فاحصة، ولسنا هنا هبذا الـصدد إّنمـا للتنبيـه علـى ذلـك وحـسب            خيضع لدرا 
كتابــه بفهرســة بأمســاء الفقهــاء املهــاجرين إىل إيــران مل ختــلُ مــن بعــض األخطــاء كتكــرار الكاتــب  
ــال الــسيد حــسني بــن حــسن بــن جعفــر الكركــي          بعــض الشخــصيات لعــدم اطالعــه حبيثياهتــا، أمث
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؛ حيث عرفه أوالً باسم السيد حسني بن حـسن          )٢٤٥املهاجر، ص (لكركي  حفيد احملقق ا  ) هـ١٠٠١(

الكركــي املقــيم يف إصــفهان، وأنــه قلّــد منــصب الــصدر يف عهــد ثالثــة ملــوك صــفويني، مث ذكــر بعــد  
ذلك اسم أمـري الـسيد حـسني بـن حـسن الكركـي علـى أنـه فقيـه آخـر مـن املهـاجرين، وذكـر أيـضاً                              

ة العاملية إمنـا هـم عـامليون بالنـسبة فقـط، مـن قبيـل حفيـد                  آخرين ال ينطبق عليهم مفهوم اهلجر     
أعين احلسني بن عبد الصمد بن احلسني بن عبدالصمد         ) هـ٩٨٤(احلسني بن عبدالصمد احلارثي     

. وليس مـن الـصواب عـده يف العلمـاء املهـاجرين           ) ٢٥٣،  ٢٤٦(احلارثي فهو ووالده من مواليد إيران       
، أعين )أحفاده البنته( للمحقق الكركي عن طريق املصاهرة    وهكذا بالنسبة آلل األعرجي املنتسبني    

باسـتثناء مـري حـسني الكركـي فرحلتـه مـن            . أبناء مري حسني الكركي وكلهم من مواليد إيران أيضاً        
إذاً البـّد مـن إجـراء بعـض     . ، إبان حكم طهماسـب )أقام يف أردبيل(جبل عامل معلومة لدى اجلميع     
) ١٤٨ ـ  ١٤٧ص(ل كـ وصـفت  ) ٩٤ص( هذا وكان الـسيد فرهـاين   .التعديالت على هذه اإلحصائيات

 .قد نقال عن املهاجر تلك املعلومات دون التنبه إىل قسمها
أمشـل حتقيـق وأهـم مـصدر        ) ١٤٢٣قـم   ) (حيـاة احملقـق الكركـي وآثـاره       (يعّد كتاب حممد احلسون     ) ٦(

لف يف األّول منها تفاصـيل  ويقع الكتاب يف اثين عشر جزءاً شرح املؤ . حول حياة هذا الفقيه الكبري    
حياة احملقق السياسية، ويف الثاين دراسة فاحصة يف مؤلفاته، أما األجزاء اُألخـرى فقـد نـشر فيهـا                 

 .احلسون آثار احملقق وكتبه
 ـ    ٤٨٢: ١حممــد احلــسون، يف حيــاة احملقــق وآثــاره : راجــع يف موقــف احملقــق مــن الدولــة الــصفوية) ٧(

واحــداً مــن  ) اخلراجيــة(قــق اعتــرب امللــك الــصفوي يف رســالته   ؛ حيــث يــذكر احلــسون أن احمل )٤٨٨
 .سالطني اجلور

، ١٩٧٧بـريوت ـ بـاريس     (علـي حـسني اجلـابري، الفكـر الـسلفي عنـد الـشيعة االثـين عـشرية          : أُنظـر ) ٨(
وجاءت غالبية اسـتنتاجات اجلـابري متـهّورة، اسـتند فيهـا علـى       . ٢٦٢ ـ  ٢٥٦): هـ١٤٠٩أوفسيت قم 

) ٢٥٧ص(ومن ذلك إدعاؤه معارضـة أكثـر العلمـاء الـشيعة للكركـي              . ى الشييب كتابات كامل مصطف  
أما القطيفي الذي له بعض املعارضات على آراء احملقـق الفقهيـة،         . يف اجتاهاته الفقهية والسياسية   

فهو ال يرقى ملستوى احملقق وليس من طبقته العلمية، وأخفق اجلابري كثرياً عندما أفرط يف الثناء                
ويبـدو أن  «) ٢٥٩ ـ  ٢٥٨ص: (ويف معرض حديثه عن آراء الكركـي كتـب يقـول   . ه ومكانتهعلى علميت

الشيخ الكركي على رأي الشييب قد أفـرط يف تأييـد مـستحدثات الدولـة الـصفوية حبيـث وافـق علـى            
 وواضـح للعيـان أن اجلـابري ال         ،)٢٥٨ص (» كلـها أو بعـضها     ،أمور ال جتوز يف الشرع املوافقـة عليهـا        

 عــن الفقــه اإلمــامي، فمــا اعتــربه مــستحدثاً عنــد الكركــي هــو ممــا قــال بــه الــسابقون ميتلــك خلفيــة
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وتكفينا جمرد املقارنة بـني آرائـه وآراء العالمـة احللـي للتثبـت مـن مـستوى اطـالع اجلـابري                . لزمنه

  .على فقه الشيعة
مـن  . وإرضـاء هلـا   نعم، حنن ال نعدم أن للكركي آراًء خاّصة بـه، لكنـها مل تـأت تقربـاً للدولـة الـصفوية                      

قبيل قوله جبواز السجود على املفخور من التـراب، أو جتـويز تعظـيم الـشاه واألمـراء إذا كـان بنيـة           
  .االحترام وحسب

 املنــشورة ضــمن كتــاب  »الــسجود علــى التربــة املــشوية «وملراجعــة املــسألة األوىل، أُنظــر رســالة احملقــق   
 احلـسون أن القطيفـي خـالف احملقـق يف هـذه      ويـذكر . ٢٤٤ ـ  ٢٢٣: ٤) حياة احملقق الكركـي وآثـاره  (

: وحملمد باقر اجمللسي تعليق الفـت حـول سـبب نـزاع القطيفـي مـع احملقـق الكركـي، فـانظر              . املسألة
 .، يف ترمجة إبراهيم بن سليمان القطيفي١األفندي، رياض العلماء وحياض الفضالء، ج

 الــصفوي والرســالة املدونــة يف هــذا لالطــالع علــى البحــوث الفقهيــة حــول صــالة اجلمعــة يف العــصر) ٩(
 كرســـول جعفريـــان، منـــاز مجعـــة در دوره صـــفوي؛ صـــفوية در عرصـــة ديـــن فرهنـــ  : البـــاب أُنظـــر

 .٣٣٣ ـ ٢٥١: ١وسياست 
زيـده  «رسـول جعفريـان،   : لالطالع على هذا املوضوع وسائر الرسائل املدونة يف هذا البـاب أُنظـر       ) ١٠(

 ـ    ١٦٤: ١ وسياســت كفوية در عرصــه ديــن فرهنــ؛ صــ»منــابع فكــر وفقــه سياســي در دورة صــفويه
١٨٣. 

رويـا رويـي   «رسـول جعفريـان،   : للتحقيق يف نزاعات املتصوفة والفقهاء إبان العصر الصفوي أُنظر ) ١١(
وقـد  . ٦٠٤ ـ  ٥١٥: ٢ وسياسـت  كفقيهان وصوفيان در دوره صفوي؛ صـفوية در عرصـه ديـن، فرهنـ    

 وهــي منــاظرة بــني حممــد تقــي   »التوضــيحأصــول فــصول  «أثبــت جعفريــان يف هــذا اجلــزء رســالة   
 ).٦٥٨ ـ ٦٠٥، ص٢ج(ومال حممد طاهر القمي ) هـ١٠٧٠. (اجمللسي

هلذا الكتاب أكثر من طبعة، كـان آخرهـا ضـمن جمموعـة حممـد احلـسون، حيـاة احملقـق الكركـي                       ) ١٢(
، مل تعــيني املخــالفني ألمــري املــؤمنني : وللكركــي رســالة أُخــرى عنواهنــا .  ومــا بعــدها٣٢٩: ٥وآثــاره 

 .٣٢٧ ـ ٣١٧: ٥وقد ورد نّص الرسالة يف كتاب احلسون أيضاً ج. تذكرها السيدة أبيساب
كتبــها ) حــافظ الكاشــاين ( الفقهيــة لتلميــذ احملقــق الكركــي   »أنــيس التــوابني  «ومــن ذلــك رســالة ) ١٣(

: ٦ حيـاة احملقـق الكركـي وآثـاره       : ولالطالع على نصها راجع   . بالفارسية وفقاً آلراء أستاذه الفقهية    
 .٤٩٦ ـ ٤٦٣

؛ ١٦٢ ـ  ١٢١: ٢حيـاة احملقـق الكركـي وآثـاره     : جتد االحصائية الكاملة لتالمذة احملقق الكركي يف) ١٤(
رســول : وفيمــا خيــّص ظــاهرة ترمجــة النــصوص العربيــة إىل الفارســية يف العــصر الــصفوي انظــر      
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بية في إيران، إستراتيجية السلطة في العصر الصفويالصيرورة المذه  
 

 

٣٠١

                                                                                                 
وي؛ صـفوية  جعفريان، جنبش ترمجة متون ديين به پارسي ونقض آن در تـرويج تـشيع در دوره صـف              

 .١٠٩٧: ٣ وسياست كدر عرصة دين فرهن
هلـــذه الرســـالة أمهيـــة بالغـــة يف درك العلـــل احلقيقيـــة المتعـــاض احلـــارثي مـــن الدولـــة الـــصفوية  ) ١٥(

وهجرتـه يف أواخـر حياتـه إىل البحـرين، وقـد علـل اجلـابري ـ نقـالً عـن علـي الـوردي ـ تلـك الرحلـة                
 ـ     ٢٦٦: الفكــر الــسلفي: مــه باالزدواجيــة، فــانظربرغبــة احلــارثي يف الزهــد والتــصوف، بعــد أن اهت 

٢٦٧. 
ومــن أبــرز تلــك املــصادر الــيت مل تــذكرها الكاتبــة يف حبثهــا عــن عــصر الــشاه إمساعيــل الثــاين      ) ١٦(

، وقــد تــضمن )هـــ١٠٢٤ ـ     ٩٦٣(للحــسن بــن حممــد البــوريين  ) تــراجم األعيــان مــن أبنــاء الزمــان (
ام إبـان احلكـم الـصفوي، ويف هـذه التـراجم معلومـات          الكتاب تراجم لعلماء السّنة الـساكنني يف الـش        

وقـد نـشر صـالح الـدين املنجـد      . مهمة ونادرة أحياناً حول أولئك العلماء املهاجرين إىل تلك البالد      
مري خمـدوم  : وكان ّممن وردت هلم تراجم يف الكتاب). م١٩٦٣ ـ  ١٩٥٩دمشق، (الكتاب يف جزئني 

، وخـان أمحـد اجلـيالين    )٦٠ ـ   ٥٧، ص٢ج(يـل الثـاين   ، والـشاه إمساع )٥٦ ـ   ٥٢، ص٢ج(الـشريفي  
أيـضاً  ). ٢٣٧، ص٢ج(، والـسيد شـرف الـدين احلـسين ـ مـن أشـراف الـسّنة ـ          )١٥٨ ـ  ١٥٦، ص١ج(

ــر           ــشام، كــذلك مثــة تقري ــشعراء املقــيمني يف ال ــة مــن ال ــاب أشــعاراً بالفارســية جلمل ــا الكت يــروي لن
سليمان القانوين الذي فرَّ إىل إيـران يف زمـن          للبوريين حول مالبسات موضوع بايزيد ابن السلطان        

، مــع ذكــر أقــوال أحــد مرافقيــه الفــارين إىل  )١٧٥ ـ     ١٧١ ، ١٦٩ ـ     ١٦٧، ص٢ج(الــشاه طهماســب 
 ).٢٣٨ ـ ٢٣٤، ١ج(الشام 

جنـم الـدين الغـزي، الكواكـب        : لقراءة هذا املوضوع من منظار أهـل الـسّنة يف تلـك احلقبـة راجـع               ) ١٧(
؛ )١٩٧٩بـريوت،  (جربئيـل سـليمان جبـود    : ، حتقيـق ١٣٦ ـ    ١٣٥: ٣العاشـرة  الـسائرة بأعيـان املائـة    

 .وهو مصدر مل ترجع إليه الكاتبة يف حبثها للموضوع
رسول جعفريان، أدبيات ضد مسيحي در دوره صـفوية؛        : لالطالع على مصادر هذا املوضوع انظر     ) ١٨(

 .١٠٠٠ ـ ٩٦٥: ٣ وسياست كصفوية در عرصه دين فرهن
ذا الكتاب القّيم طابع السجال الرجايل واحلـديثي، ومـع أمهيتـه مل يـصدر حّتـى اآلن                  يغلب على ه  ) ١٩(

 .دراسة مستقلة
 األخبـاريني إالّ أهنـا أغفلـت الدراسـات          عنعلى الرغم من مراجعة الكاتبة ألهم املصادر األصلية         ) ٢٠(

 حسني اجلـابري  احلديثة يف هذا اجملال، أعين كتاب الفكر السلفي عند الشيعة االثين عشرية، علي          
، وقــد رصــد اجلــابري إحيــاء احلركــة األخباريــة يف العــصر الــصفوي ودور  )١٩٧٧بــريوت ـ بــاريس     (
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  الشيخ محمد كاظم رحمتي            ٣٠٢
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 .كتاب االسترآبادي يف ذلك
 .٣٢١ ـ ٢٧٧: اجلابري، الفكر السلفي: حول آراء االسترآبادي راجع) ٢١(
 ك عرصـه ديـن فرهنـ      ؛ صفوية در  »تتون وتنباكو در دوره صفوي، مع رسالة الشيخ احلر العاملي         «) ٢٢(

 .١١٤٦ ـ ١١٤٥: ٣) ش١٣٧٩قم (وسياست 
 .١١٥٣ ـ ١١٤٨: ٣املصدر نفسه ) ٢٣(
املنـاظرة، بتحقيـق شـاكر شـبع، قـم، مؤسـسة قـائم آل حممـد،                 : نشرت هذه الرسالة حتـت عنـوان      ) ٢٤(

وجيرين موضـوع طبـع هـذا الكتـاب وإعالمـي بـه إىل تـذكر احملقـق              . هـ وفقاً لسبع نسخ خطية    ١٤١٢
  .لسيد حممد رضا اجلاليل والثناء عليهالبارع ا
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