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باسمه تعاىل
 2ـــ حقيقة دور العلامء املهاجرين من جبل عامل إىل إيران
يف العرص الصفوي
الشيخ د .جعفر املهاجر
ٍ
ٕىٚق واشع  ،تَقل أن افدوف ٜافهٍقي 907 ( ٜـــ
ثّ ٜمَقف ٌُ ٜم داوف ٌ ٜظذ
وحدت إيران ـام ٓتزال ح ك افٔقم  ،ؿد
 1200هـ  1501 /ـــ 1785م )  ،اف ل ّ
ٍ
ؿٚظدة مـ ْؾرض اف ن ّٔع ْؾر ً ٚظذ أهِٔٓ ٚافذيـ ـٕٚقا
مؼوظٓ ٚاف قحٔدي ظذ
هنض
ُ
بٚفَقة واإلـراه  .ثؿ أن هْٚك مـ ُيؤػ إػ هذه ادَقف ، ٜأن ذفؽ
افسّْٜ
ّ
مـ أهؾ ُّ
اف ن ّٔع ا َدٍروض هق ٌ
إألع وإألٔؾ .
ِػ ظـ اف ن ّٔع
ّٕط
ٌ
ّ
وخٚرج ـؾ َٕٚش ظْد افُّ ٚؾ ٜيف
إن تُُـ ادَقف ٜإُوػ شٚار ًة وصش َف ُمس ِّّٜ
َ

حدود مًٕٚرف  ،ؾ٘ن ادَقف ٜافث ٜٕٔٚؿد أؽرب هب ٚوبْك ظِٔٓ ٚافدـ قر ظذ ذيً ل يف
ـ ٚبف افذااع افهٔ ٝاف نُّٔع افًِقي واف نُّٔع افهٍقي .
فِسِى ٜافهٍق ّي ، ٜافذي
ومـ ادًِقم وافثٚب ٝأن ظٛء تٍْٔذ افَرار افسٔٚد ُ
ؿ ٙبْؼ افثَٚؾ ٜافنًٔ ّٔ ٜيف إٔحٚء إيران  ،ؿد هنض بف ظِام ٌء هٚجروا إػ إيران مـ
جشؾ ظٚمؾ  ،هرب ً ٚمـ جقر افدوف ٜافًثامٕ ّٔ ٜاف ل اح ِّ ٝبالدهؿ  ،وؿ ِ ٝأبرز ظِامآٚ
جلشٚظل/افنٓٔد افثٚين  .ممّ ٚبسىْ ٚافُالم ظِٔف يف ـ ٚبْٚ
إٓذاك زيـ افديـ بـ ظع ا ُ
اهلجرة افًٚمِّٔ ٜإػ إيران يف افًك افهٍقي أششٚهب ٚاف ٚرخئّ ٜوٕ ٚاجٓ ٚافثَٚؾّٔ . ٜؾ٘ن
ظِْٔ ٚأن ٕ ُّشغ ـٔػ ومٚذا ظِّقا .
ٍحص ادَقف َغ  ٕ .سٚءل هؾ أن م ٚهنض بف ظِامء
ُبٌٔ ْ ٚيف هذه ادَٚف ٜأن ٕ ّ
طؾ افدوف ٜافهٍق ّي ٜهق مـ ؿشٔؾ ْؾر ٍ
جشؾ ظٚمؾ حتّ ٝ
ض إهٚع فف مئٚت إُفقف مـ
افشؼ إهٔٚظ ً ، ٚحت ٝوضٖة اف ٓديد بٚفَ ؾ أو بٚفًَٚب افَٚد ؟ وهؾ إن اف ن ّٔع افذي
ٖأل ً
ال يف إٔحٚء افًراق وبًض افنٚم
شٚد إيران ُمذ ذاك ِػ ظـ اف ن ّٔع افذي ـٚن ُم ّ
ِؿ إدٚم ً ٚـٚؾٔ ً ٚبّقاألٍٚت تِؽ افٍسة
ٍحص ادَقف غ بذهْ ّٜٔ
؟ٕ ّ
اار  .ا ُد ّ
ادٗرخ ّ
ّ
اإلَٕالب ّٔ ٜمـ تٚريخ إيران  ،وبٖظامل افًؼات مـ افًِامء افًٚمِٔغ افذي ٕزفقا
إٔحٚءه ٚوخ ٍِّقا ؾٔٓ ٚافشٚؿٔٚت افهٚاٚت .
()1
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ثّ ٜحََٔ ٚن يْشٌل افقؿقف ظِٔٓام  ،وأخذمه ٚبًغ آظ شٚر يف مىِع افشحٞ
مه: ٚ
ـــ إوػ  :إن أربٚب افىريَ ٜافهٍق ّي ٜافهقؾ ّٔ ، ٜاف ل إٔجش ٝافنٚهٚت
ألٍل افديـ إشحٚق يف أردبٔؾ ح ك ثٚين صٚهٚهتٚ
افهٍقيغ  ،مْذ مٗشسٓ ٚوبٕٚٓٔٚ
ّ
افنٚه ضٓامش ٛإول (930ــ984هـ 1524 /ــ 1576م ) مل يُقٕقا صًٔ ً ٜإمٚم ّٔ ٜمثِام
ٍٕٓؿ ٕحـ اف ن ّٔع اإلمٚمل  .بؾ ـٕٚقا مـ أتشٚع افىريَ ٜافشُ ٚص ّٔ ، ٜاف ل م ٚتزال
مْ ؼ ًة يف إٕ ٚقل وترـٔ ٚوأفش ٕٚٔٚوبًض افشقشْ . ٜـام أن هل ٚؾروع ألٌرة يف
افًراق واهلْد .
افسٚذج افذي
ومـ ادًِقم أن افشُ ٚص ّٔ ٜضريَ ٜألقؾ ّٕٔ ، ٜش  ٝيف إضٚر اف ن ُّٔع ّ
ـٚن شٚاد ًا وم ٚيزال يف إٔحٚء آشٔ ٜافهٌرى وبًض افنٚم ( اف ن ّٔع ّ
افنٚمل) ،ظذ
ٍ
ِق  .وفٔس هل ٚأدٕك ظالؿ ٜبٚف ن ُّٔع
ؿٚظدة مـ تَديس أهؾ افشٔ ( ٝع) إػ حدّ اف ٌُ ّ
افر ّي ومٚ
اإلمٚمل افُالمل ـــ افٍَٓل  ،افذي ازدهر
ّ
وتىقر يف افُقؾ ٜو ُؿ ّؿ وٕىٚؿّٓ ( ٚ
وراء افْٓر ) ثؿ يف مدارس بٌداد ؾٚا ِّ ٜؾىرابِس افنٚم ؾجشؾ ظٚمؾ  ،ممّ ٚدرشْٚه يف
مٗشس دوف ٓؿ افنٚه
ـ ٚبْٕ ٚنٖة افٍَف اإلمٚمل ومدارشف  .ومـ يَرأ ديقان صًر ّ
إشامظٔؾ إول ( 907ـــ  930هـ  1501 /ـــ 1523م) بٚفسـ ّٔ ٜأذر ّي ، ٜافذي
1
ِق َ ،ير مٚؿِْٚه ظذ ُهق ّيٜ
ي خ ِّص ؾٔف بـ " خىٚيل"  ،وي ّ ًّـ بام إىقى ظِٔف مـ ُؽ ّ

افىريَ ٜافهٍق ّي ٜبُٚمؾ افق قح واجلالء .
افسّْ ، ٜبٖن
ـــ افثٌّ : ٜٕٔٚق
حؼ أن افنٚه إشامظٔؾ إول ؿد أظّؾ شٍٔف دّ بًض ُ
أمر بَ ؾ بًض ؾَٓٚآؿ يف هراة  ،مْٓؿ افٍَٔف افشٚرز  ،صٔخ اإلشالم ؾّٔٓ ٚ
ٚمل
افن ّ
وفُـ هذه حٚف ٌ ٜؾريدة فسْٚ
إألؾ  ،أمحد بـ حئك اف ٍ ٚزاين  ،ادًروف بٖمحد اأٍد .
ّ
ٍ
زر إضالؿ ًٚ
ًٕرف هل ٚث ٓ ، ٜٕٔٚدّ أحد مـ افُّْخش ، ٜوٓ دّ اجلّٓقر  .فٔسُ ٝت ّ
بٚفَقة واإلـراه  .ومـ
افسٚاد افَٚاؾ أن افهٍقيغ ؿد ٕؼوا اف ن ّٔع يف إيران
ّ
ّ
افزظؿ ّ
ادًِقم وافثٚب ٝأن هنو ٜاف ن ُّٔع اإلمٚمل يف إيران ؿد وؿٍ ٝظْد حدود هراة ومل
بٚفسّْ ٜح ك افٔقم  .ؾِق ّ
ان
ت خ ّىٚه ٚؿٔد إِّٔ . ٜوم ٚتزال هذه ادديْ ٜوٕىٚؿٓ ٚمًّقر ًة ُ
ُبٌٔ ٜافنٚه ممّ ٚجْ ف يداه ـ ٕٝٚإـراه صٔخ اإلشالم و َمـ ُيّ ّثِٓؿ ظذ اف ن ّٔع  ،ثؿ فق ّ
ان
ّ
إؿؾ  .بؾ
فِزظؿ  ،فرأيْ ٚأثر ذفؽ أو صٔئ ً ٚمْف ظذ
ذفؽ ؿد أظىك ثّرتف ادىِقب ٜوؾَ ًّ ٚ
إًْٕٕ ٚرف ّ
أن ظِ ّٔ ً ٚبـ ظشد افًٚيل افُرـل  ،افذي ؿٚد وٕ ّيؿ اف ًِٔؿ افنًٔل يف إيران ،
ؿد اش ُْر ظّؾ افنٚه ظِْ ً .2 ٚإمر افذي ّ
يدل دٓف ًٜ

حي ً ٜظذ أن ذهْ ّٔ ٜافًِامء
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افًٚمِٔغ  ،افذيـ ظِّقا يف افشداي ٜحت ٝإدارة وإذاف افُرـل  ،ـ ٕٝٚبًٔد ًة َّل
ـؾ
اف ُشًد ظـ ؾُرة إـراه افْٚس إـراه ً ٚظذ اف ن ّٔع .
ومع إًّْٕٔ ٓ ٚرف افسش ٛافذي أجلٖ افنٚه إػ ذفؽ اف دبر افًْٔػ بحؼ بًض
ؾَٓٚء هراة  ،ؾّْٕ٘ ٚظذ صشف افَٔغ مـ أن صٔخ اإلشالم وؾَٓٚؤه مل يسـقا فف خٔٚر ًا آخر
ٍ
 .ـٚن هق يًّؾ جٚد ًا ظذ خ ّى ٍٍ ُ ٜ
ح ٜفديف  ،تَيض ب٘هنٚء حٚف ٜاف ٍّ ّٝ
ُّ ٜوا
واف ّجزءة افدمق ّي ٜاف ل ـ ٕٝٚتًُٚين مْٓ ٚإيران  .ـام ـٚن ُيدرك بًشَري ف افسٔٚش ّٔ ٜأن
ٓششٔؾ فف إػ مٚيروم  ،وفـ ي ّؿ فف إٓ ظز تًىٔؾ افًقامؾ اف ل ـ ٕٝٚتْخر اجلسد
اإليراين  .ويف ضًِٔ ٓ ٚافٍقارق إؿقام ّٔ ٜوم ٚاختذتف مـ أؿًْ ً ٜمذهش ّٔ ، ٜمو ٝت ْٚحر
وت َٚتؾ دون هقادة.
ثؿ أن هذه أف ّٔ ٜـ ٕٝٚوشِٔ ٜاإلؿىٚظٔغ( اخلقإغ ) وا ُدٌٚمريـ افًسُريغ ،
ومـ وراآؿ ؾَٓٚء ادذاه ، ٛإػ إصٌٚل اجلامهر ظـ حَقؿٓ ٚادؼوظ ، ٜب سًر ّ
ـؾ
ظقامؾ اف ٍّ ُّ ٝافُٚمْ ، ٜواختٚذ ج ٕٛٚأحد ادذاه . ٛوبذفؽ يُس ٛافًسُري
واإلؿىٚظل ّ ًٚ ٕٚوٓء ؿس ٍؿ مـ اجلّٓقر  .وهذه ؿٚظدة مـ ؿقاظد افًَؾ افسٔٚد
ٓحيل مـ أمثٚل .
افؼؿل هل ٚمُ ٚ
تٍٓؿ ذفؽ افٌرض افْشٔؾ فِنٚه َدٚ
ومـ ادٗـّد أن صٔخ اإلشالم فق إف أحسـ ُّ
تىقر إحقال يف
مسف بسقء  .بؾ وف ًٚون مًف ؾٔام يٖول إػ خر اجلّٔع  ،ـام أثشّ ٝ
ّ
إيٚم افَٚدم. ٜ
افّسد افدّ ؿٔؼ إػ ٕ ٔج َغ :
ٕخِص مـ هذا ّ

ـــ افْ ٔج ٜإُوػ  :إن ّٕط اف ن ّٔع افذي ـٚن ظِٔف افهٍق ّيقن إوااؾ

ِػ يف
ٌ

افهّٔؿ ظـ اف ن ّٔع افذي شْٔٓض يف إيران حت ٝفقاآؿ  .ؾٓذا ّ
يدل ظذ أن تٖثرهؿ يف
هنو ف ـٚن مًدوم ً. ٚ
افسِى ٜافهٍقيغ
ـــ افْ ٔج ٜافث : ٜٕٔٚإٔف
ٓألح ٜإضالؿ ًّ ٚ
ّ
فِزظؿ افَٚاؾ أن أربٚب ُّ
ؿد ؾر قا اف ن ّٔع ظذ افْٚس ؾر ً . ٚبؾ إن افقاؿً ٜافقحٔدة اف ل تُذـر يف شٔٚق بٔٚن
افنٚهد ظذ ذفؽ ُّ
تدل  ،بام ألٚحشٓ ٚمـ ُمالبسٚت  ،ظذ افًُس .
قازيغ ُ ٓ ،ينُّالن
ٍٕٔغ م
ّ
َ
فُـ هذه افْ ٔج ٜبن َّٔٓ ٚشِش ّٔ . ٜهل ظشٚر ٌة ظـ َ
ًٚـسغ  .إمر افذي يىرح شٗآً ـشر ًا هق :
بّجّقظٓام جقاب ً ٚـام فق ـُ ٕٚٚم
َ
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إذا مل يُُـ فِحُؿ افهٍقي مـ ٍ
دور ُم ٍ
بٖي
شٚذ مَهقد بقألٍف ُشِى ً ٜؿٚهر ًة ّ
مًْك مـ ادًٚين يف هنو ٜاف ن ّٔع يف إيران  ،ؾُٔػ إذن حهؾ ذفؽ اف شدّ ل افنٚمؾ
ً
ادًِقم يف وجف إيران يف ظٓدهؿ ؟
يف اجلقاب َٕقل  :إَْٕ ًٕ ٚد أهنؿ ( افهٍق ّيقن ) مل خيَِقا جديد ًا  ،بؾ أطٓروا
م ٚـٚن ـٚمْ ً ٚحتُ ٝرـٚم افق ع افسٔٚد ا ُدٌ َِؼ  ،افذي ـ ٕٝٚترزح حت ف إيران مـ
ؿشِٓؿ  .وؿد وألٍْ ٚمـ ذفؽ افق ع م ٚفف ظالؿ ٜب٘صُٚف ّٔ ٜافشح ٞؿشؾ ؿِٔؾ .
تقألؾ إفٔف افُٚت ٛبقألٍف حدش ً ٚصخه ّٔ ًٕ . ٚنٖ يف ذهْف
هذا
جقاب إمجٚيل ّ ،
ٌ
ُٓيدي ـشر ٍٕ ٍع فَِٚرئ دون تٍهٔؾ .
افسُ . ّٜٔ ٕٚوفُْف ُ
فًِّىٔٚت ُ
ٕ ٔج َ ٜاش ًٔٚبف ُ
فذفؽ ّ
افسُّ ّٜٔ ٕٚافًدد ّيٜ
ؾ٘ن ظِّْٔ ٚأو ُل أن ٕ ّ
ٍحص مقؿع اف ن ّٔع وافنًٔ ، ٜمـ افقجُٓ ٜ
تهق ٍر أؿرب مٚيُّـ إػ
 ،يف إيران ؿشؾ افهٍقيغ ٕٕ .ف افىريؼ افقحٔد فشداي ٜبْٚء
ُّ
اأََ ٜظذ مٚحهؾ مـ تشدّ ٍ
ٓت جذر ّي ٍ ٜميٓر ّي ٍ ٜيف ذفؽ افًٓد .حٔ ٞشْرى أن
ـّ ّٔ ً ٜظدد ّي، ٜ
هنو ٜاف ن ّٔع ؾٔٓ ٚيف افًٓد افهٍقي ـ ٕٝٚهنو ًٕ ٜقظ ّٔ ً ٜإمج ًٓٚوفٔسّ ٝ
وأهن ٚمل تُـ إٓ ٕ ٔج ً ٜوؾرظ ً ٚف حرير إيران مـ أزم ٓ ٚافسٔٚش ّٔ ٜاف ل ـ ٕٝٚؿٚبو ً ٜظذ
ِخْٚؿٓ. ٚ
()2
يف ششٔؾ ؽر ْ ٚادرحع ادذـقر أظاله شِْجٖ إػ ادهٚدر اف ُشِدإ ّٔ ٜواف ٚرخي ّٔ. ٜ
مع رضورة اف ْشٔف إػ ّ
أن م ٚشْس ٍٔده مـ تِؽ ادهٚدر ُيثش ٝم ٚتًىٔف  ،وفُْف ٓ يٍْل
افسُّٚين فِنًٔ ٜيف إيران ؿشؾ افهٍقيغ هق
ؽره . ٚأي أن م ٚشَْقفف ظذ اف قزيع ُ
ٌ
افهدؾُ ، ٜألدؾ ٜذـره مـ ِؿشؾ ادٗ ّفٍغ ،
إحهٌ ٚء
ودفٔؾ ؿ ٌ ٚح ًام ٕٕ ،ف خيوع فًٚمؾ ُّ
وألدؾ ٜظثقرٕ ٚظِٔف  .رضورة أن هذه ادًِقمٚت ٓ ِترد يف ادهٚدر ُورود ًا مَهقد ًا
هيّْ ٚأن .
حت ٝافًْقان افذي ّ
وظِٔف َٕقل :
ّٚين فِنًٔ ٜيف إيران ؿشؾ افهٍقيغ  ،ـٚن يسـّز يف افقشط
إن أـز ُّّ ٍع ُشُ ّ
توّٓ ٚداار ٌة واشً ٌ ٜمرـزهُ ٚؿ ّؿ
بٚ ٚه افنامل واجلْقب  .أي يف ااقارض افثالث اف ل
ُّ
افر ّي (ضٓران افٔقم) صامًٓ  ،ؾُٚصٚن جْقب ً. ٚ
 ،ثؿ ّ
ٍ
حََٔ ٜتٚرخي ّٔ ٜثٚب  . ٜهل أن ُؿ ّؿ ؿد ُم ّكت ظذ
افسُّٚين ي ّسؼ مع
هذا اف قزيع ُ
ِ
ٍ
تىقرت مـ
أشٚس
وأهنّ ٚ
صًٔل ْ ف  ،هبجرة إصًريغ إػ مْىَ ٓ ٚمـ افُقؾّ . ٜ
ٍّي
طريف فْٚزحغ مذظقريـ  ٓ ،ي ى ًِّقن إػ أـثر مـ افْجٚة بحٔٚهتؿ  ،إػ أن بٚتٝ
ُّّ ٍع
ّ

5
مرـز ًا ظِّ ّٔ ً ٚبٍوؾ رظٚي ٜاإلمٚم افهٚدق ( ع ) ( 114ــ 148هـ732/ــ765م)

3

.

وم ٚمـ ٍ
صع مْٓ ، ٚبحٔ ٞصّؾ تِؽ افداارة اف ل وألٍْٚهٚ
ري ٛيف أن اف ن ّٔع ؿد ّ
بٚفقاشً ، ٜبؾ و ٚوزه ٚإػ م ٚهق أبًد بُثر  .ذفؽ أن ٕنٚضٚهت ٚافشحث ّٔ ٜظذ ظِؿ
اادي ، ٞتسجٔ ً
افر ّي  ،ثؿ
ال وَٕد ًا وتشقيش ً ، ٚم ٚفش ٞأن اتسع ف ُْٔش ٝمراـز مقازي ٜيف ّ
ٍ
مه ّٔ ً ٜشّرؿْد  ،بٚإل ٚؾ ٜإػ ُخجْده
يف ؽر بِد مـ بِدان م ٚوراء افْٓر  ،أـثره ٚأ ّ
وبخٚرى وؾرؽٕٚف وبِخ وإيالق ُ
افٌْل ظـ افشٔٚن أن هذا إٓ نٚر ف ٖثر
وخ ّؾ  . 4ومـ
ّ
ُؿ ّؿ يف تِؽ ااقارض وأريٚؾٓ ٚإمجُّ ًٓٚ
فٔدل ظذ حُ ٍْٜ ٚشُّ ّٜٔ ٕٚـشرة افًدد ؾٔٓ. ٚ
رضورة إّٔف بدوهن ٓ ٚيُّـ أن يُقن هنقض تِؽ ادراـز ممُْ ً . ٚوظذ ـؾ حٚل  ،ؾ٘ن
مـ افثٚب ٝأن أهؾ ـٚصٚن " بِد اإليامن" ـٕٚقا صًٔ ً ٜؿشؾ افهٍقيغ  .4وؿد اش َشِقا
ٍ
بٌشى ٜومحٚش . ٜوـذفؽ بِدة ؾغ ادجٚورة  . 5ـام
افنٚه إشامظٔؾ  ،يقم دخِٓ ٚؾٚحت ً، ٚ
ـٚن ّ
ـؾ أهؾ مٚه آبٚد  ،ادجٚورة أيو ً ، ٚصًٔ ً ٜإمٚم ّٔ. 6 ٜ

ٍ
ٍ
ؾ٘ذا تى ًِّْ ٚخٚرج تِؽ افداارة  ،ؾْٕٕ٘ ٚجدُ ّ ٍ
إمٚمٔ ٜيف ـؾ إٔحٚء
صًٜٔٔ
ًٚت
ّ

7
وحسـ ّ
حظ
إيران تَريش ًُ :ٚؿرب إألٍٓٚن ؿري ٌ ٜصًٔ ّٔ ٌ ٜاشّٓ ٚآوه  .ـٚن مـ ح ّيُٓ ٚ

اف ن ّٔع مْٓ ، ٚأهن ٚإٔجش ٝصخه ّٔ غ مـ ذوي إثر يف اف ٚريخ افنًٔل إليران ؿشؾ
افّسبداري إػ
افهٍقيغ ّ .أوهلام صّس افديـ ّد أوي رشقل ظع بـ ادٗ ّيد ّ
افنٓٔد إول يس حرضه إػ إيران  .وثٕٓٔٚام تٚج افديـ أوي  ،افذي ؿٔؾ إٔف شٚهؿ
يف د ْؾع افسِىٚن اإليِخٚين ّد خدابْده إػ إظالن اف ن ّٔع مذهش ً ٚرشّ ّٔ ٚيف مْىَٜ
حُّف  ،اف ل ظٚألّ ٓ ٚمديْ ٜشِى ّٜٔ ٕٚيف آذربُٚيٚن  .بؾ ح ك إألٍٓٚن ٍٕسٓ ٚـٚن
ـشر مـ أهِٓ ٚصًٔ . 8 ٜشٚوه ادجٚورة ـٚن أهِٓ ٚصٚؾً ّٔ ، ٜوفُـ ُظ ّامر ريٍٓٚ
ٌ
ؿسؿ ٌ
9
ـٕٚقا اثْك ظؼ ّي. ٜ
ا ّم ٚادْٚضؼ اجلشِ ّٔ ٜظذ شقاحؾ بحر ؿزويـ  ،ؾَد ـٚن أهؾ جرجٚن منٓقريـ
بٚف ّن ُّٔع مْذ ؾسة إمٚم ٜاإلمٚم افر  ( ٚع ) 183 ( 10ـــ 202هـ  789 /ــ  817م).
مجٚظٚت صًٔ ّٔ ٌ ٜـشرة تًّر ضٚفَٚن  ، 11وـذفؽ ضزش ٚن ( مٚزٕدران)  ،اف ل
وـٕٝٚ
ٌ
ٍّس اجلِٔؾ افٍوؾ بـ ااسـ افىزد ( ت 548 :هـ1153/م) وتِّٔذه
وهش ْ ٚا ُد ّ
افْجٔٛ

افشٚحٞ

افنٓر

ّد

بـ

ظع

ابـ

صٓرآصقب

ادٚزٕدراين

(ت588:هـ1192/م)  ،وخٚأل ً ٜيف ؿراه : ٚشٚري  ،إرم  ،آمؾ  ،12اف ل خرج مْٓٚ
هقف حٔدر بـ ظع ااسْٔل أمع ( ت794:هـ 1391 /م) ألٚحٛ
افٍَٔف ا ُد ّ
اف هٕٔٚػ  .ثؿ يف صقصس ورش ّدار . 13إؿِٔؿ جٔالن ـٚن أهِف زيد ّي . ٜوفُْٓؿ

6
ٍ
ٍ
ألًقب ٜيف إظالن إٍٔسٓؿ اثْك
حرج أو
ظْدم ٚمتُّْ ٝافدوف ٜافهٍق ّي ٜمل ُيدوا أدٕك
ظؼ ّي.14 ٜ
ُيوٚف إػ ّ
ٍرؿ ٜظدّ ة  :ؾراهٚن مـ رشٚتٔؼ
ـؾ ذفؽ وجقدهؿ يف مراـز م ّ
مهدان  ،وتٍريش ،15واردش ٚن وهنٚوٕد ومنُغ  ، 16مع أؿِ ّٔ ٍٕ ٜسش ّٔ ً ٚوفُْٓ ٚؽر ؽر
َ
ؿِِٔ ٜيف ٍٕسٓ ٚيف ؿزويـ .
إؿِٔؿ خراشٚن ـٚن افنًٔ ٜاإلمٚم ّٔ ٜي ّرـزون ؾٔف يف ٕٔنٚبقر  ،اف ل ـ ٕٝٚمـ
مراـزهؿ اهلّ ٚم ٜمْذ زمٚن اإلمٚم افر  ( ٚع )  ،وؿد ُروي ٝظْف ؾٔٓ ٚأحٚدي ٞمًروؾ، ٜ
اجلؿ افٌٍر  .ـام ـٕٚقا يف ششزوار  ،وأيو ً ٚيف ضقس اف ل ُوفد وٕنٖ ؾٔٓٚ
تِ َّٚه ٚظْف ُّ

صٔخ افىٚاٍ ٜافنٔخ افىقد  ،وؾٔٓ ٚظذ إرجح تِ َّك دروشف إُوػ  ،17ؿشؾ أن
ٍ
هيٚجر إػ بٌداد  .ممّ ٚؿد ّ
دراد ؾٔٓ ٚيف تِؽ افٍسة ا ُدشُّرة ٕسش ّٔ ًٚ
ٕنٚط
يدل ظذ ُوجقد
ّ
 .ويف ؾٚحت ٜافدوف ٜافهٍق ّي ٜأؿدم اخلٚن ّد صٔشٚن إُوزبُل ظذ ذبح افنًٔ ٜؾٔٓٚ
بقحن ّٔ ، ٜممّ ٚأثٚر ؽو ٛافنٚه إشامظٔؾ ؾحٚربف وؿ ِف  .18أ ّم ٚجْقب إيران ؾَد ـٚن
19
ّ
تِقثٝ
ـ ِّف صًٔ ّٔ ً ٚإمٚم ّٔ ً ٚمْذ ؾسة حوقر أواخرإاّ ( ٜع ) ظذ
إؿؾ  .وإن ّ
ٍ
فٍسة أيٚم افدوف ٜادنًنً ّٔ . ٜوفُّْف رسظٚن مٚأألِح واش َٚم  ،مٚأن
بٚفٌِق
ألقرتف
ّ

افهٍق ّي.20 ٜ
حري ف
ّ
وتقهجف ادًْقي بٍوؾ افْٓوّ ٜ
اش ًٚد اف ن ّٔع يف إيران ّ
ذفؽ ـ ِّف ؾٔام يرجع إػ م ٚتًىْٔ ٚإيٚه ادهٚدر ،وم ٚظثرٕ ٚؾٔٓ ٚظذ مُ ٚيوئ
افسُّٚين إليران ؿشؾ افهٍقيغ .
إصُٚفٔ ّٚت ا ُد ّ
ُقن ُ
بَل ظِْٔ ٚأن ُٕؤػ أن تِؽ اف ّجًّٚت افنًٔ ّٔ ٜيف

ِػ إٔحٚآ ٚمل تُـ

مهُٓ ٚؿ ّؿ
خٚمدة  .بؾ إٔنٖت ظدّ ة مراـز ظِّ ّٔ ، ٜبًوٓ ٚمـ ذوات إثرادًروف  .أ ّ
ٍ
َ
أشس وأضِؼ
مرـز ظِّل صًٔل يف
أهؿ وإٔنط
افًٚمل ّ .
اف ل ط ِّ ٝزهٚء ثالث ٜؿرون ّ
افري وم ٚوراء افْٓر  ،ثؿ يف
شِسِ ٜادراـز افُزى اف ٚفٔ ، ٜاف ل ت ٚبع طٓقره ٚيف ّ
ٍ
بْحق
ُْقه
بٌداد واا ِّ ٜيف افًراق  ،ويف ضرابِس افنٚم وجشؾ ظٚمؾ يف افنٚم  .وٕ ّ
ؿرٕغ  ،إٔجش ٝأثْٚءمهٚ
بٚفري اف ل تس ِّّ ٝافراي ٜمـ ُأ ّمُٓ ٚؿ ّؿ ومحِ ٓ ٚددّ ة َ
خٚص ّ
افشٚؿٔغ افُٚيف
افرااد ّيـ
اجلِِٔغ
ا ُدحدّ ثغ
افنٔخغ ّ
َ
افهدوق وافُِْٔل  ،بُ ٚبٔٓام ّ
َ
َ
ال ظـ مراـزظِّ ّّٔ ٜ
وـ ٚب َمـ ٓ حيرضه افٍَٔف  .ؾو ً
أؿؾ أمه ّٔ ً ٜيف ـٚصٚن وآوه
وورامغ وششزوار /بٔٓؼ .21
ّ
ـام أن ظِْٔ ٚأن ٕذـر ،يف شٔٚق إصُٚف ّٔ ٜافشح ، ٞاف ُّى ُرق افهقؾ ّٔ ، ٜاف ل
هؿ اجلّٓقر م جٓ ً ٚإػ افشحٞ
اش َىش ٝمجٓقر ًا واشً ً ، ٚـام تًٍؾ داا ًام حْٔام يُقن ّ

7
ٍ
ٍ
فُـ ممّ ٓ ٚخيِق مـ ـشر مٌزى ّ ،أهنٚ
ظـ افًزاء ظـ آؾ َٚر إػ حٔٚة دٕٔق ّي ٜشًٔدة ّ .
ف ذي ِأل ٍ
مجًٔٓ ، ٚبٚش ثْٚء افىريَ ٜافَّْنشْدي ، ٜؿد اش َ ٝمٚدهت ٚمـ تهق ٍ
شٌ ٜصًٔ ّٜٔ
ّ
ّ
 ،أو تنٔ ٍع ذي ِأل ٍ
أبرزمم ّثِٔف حٔدر أمع افذي ذـرٕٚه ؿشؾ ؿِٔؾ  .مـ
شٌ ٜألقؾ ّٔ . ٜمـ
ُ
ُّ
ٍ
دوف ٜصًٔ ّٔ ٍ ٜألقؾ ّٔ ٜأثْٚء
أبرز تِؽ اف ُّى ُرق افىريَ ٜافُّْقربخن ّٔ ، ٜاف ل حٚوف ٝإؿٚمٜ
افسْ 826 ٜهـ 1423 /م  ،22ـام شًٍٔؾ افهٍق ّيقن بًد ؿِٔؾ  .بٔدَ أن حرـ ٓؿ
ٍ
حرـ ٜألقؾ ّٔ . ٜاف َ ٝمع مرامل
ف
ُأجٓو، ٝ
ّرت ِ ْ َ
ّ
وفُـ افُّْقربخن ّٔ ٜاش ّ
افدوف ٜافهٍق ّي . ٜبحٔ ٞأن أتشٚظٓ ٚمل ُيدوا ظًْ ٚء يف إظالن أهنؿ صًٔ ٌ ٜإمٚم ّٔ ، ٜمتٚم ًٚ
ـٚفزيد ّي ٜـام ؿِْ ٚؿشؾ ؿِٔؾ  .بؾ إن ممّ ٓ ٚري ٛؾٔف أن ظْٚءهؿ يف هذا اإلظالن ـٚن ّ
اؿؾ
افزيد ّي . ٜوبحٔ ٞأن افنٚه إشامظٔؾ حْٔام دخؾ تُسس ـٚن يرىض مـ أهِٓ، ٚ
مـ ظْٚء ّ
جقاب ً ٚظـ شٗافف ظـ مذهشٓؿ ٕ ":حـ ظذ ضريَ ٜافس ّٔد ٕقر اهلل افّْقربخق " . 23
افسُّ ّٜٔ ٕٚإبرز وإـثر ظديد ًا
افّسد تُْشئ أن افنًٔ ٜـٕٚقا افيٚهرة ُ
حهِٔ ٜهذا ّ
يف إيران ؿشؾ افهٍقيغ  .وأن اف ن ّٔع ؿد إٔ  ٟإ ّبٚهن ٚؾُر ّي ً ٚإٕ ٚج ً ٚؽزير ًا  ،ظذ مس قى
ِ
ـام وأثر ًا بٚؿٔ ً، ٚ
اادي ٞوافٍَف واف ّ
ّهقف  .ممّٕٓ ٚجد مُ ٚيوٚرظف أو ح ك ُيَٚربف ّ ،
فدى ادذاه ٛإُخرى ؾٔٓ. ٚ
ثؿ إُّْٕٔ ٚؤػ أن  ،أن اف ن ُّٔع ـٚن أم ً
ال تً َِّ ٝبف افىشَٚت افؤًٍ ٜمـ

ِ
اارؾ ّٔغ ُشُّٚن ا ُددُ ن  ،ومـ ألٌٚر ا ُدالّك وأهؾ افهْٚظٚت يف ؽره ٚمـ أهؾ اف َُرى
ٍ
بْحق أو بٌره
وإريٚف  . 24وأن اارـٚت اف ّثقر ّي ٜافٍالّح ّٔ ٜـ ٕٝٚمهشقؽ ً ٜبٚف ن ُّٔع
 . 25وم ٚمـ ٍّي
فِّٗرخ ادحٚوٓت ا ُد ًدّ دة  ،اف ل ظِّ ٝظذ
ٍّس
ّ
صؽ يف أن ذفؽ ُي ّ
إؿٚم ٜإٔيّ ٜشٔٚش ّٔ ٍ ٜصًٔ ّٔ ٜيف إيران ؿشؾ افهٍقيغ  .ذـرٕ ٚمْٓ ٚؿشؾ ؿِٔؾ اارـٜ
وأصٓره .ٚومه ٚاثْ ٚن :
افْقربخن ّٔ . ٜوٕذـر أن أظر َؾٓٚ
َ

ـــ إُوػ مْٓام تس ّي ٜإيِخ . ّٜٔ ٕٚألٚحشٓ ٚافسِىٚن اف سي ؽٚزان خٚن ّقد

( 679ــ  703هـ  1280 /ــ 1303م ) ّ ،أول افسالضغ اإليِخ ٜٕٔٚيف إيران  .افذي
ٍ
أظِـ تن ًُّٔف يقم اظ ذ افًرش  .ورضب َٕقد ًا ذهش ً ٚـشر ًة ّ ُ ،
ببيٚت ؿرإٓ ّٔ ٜوبٖشامء
ال ًة
وفُـ ٚوف ف افشُِر ط ِّ ٝهقر ًة  ،إػ أن جٚء إػ ااُؿ
إاّ ٜآثْك ظؼ ( ع ) .
ّ
أخقه أوجلٚي ق ّد خدابْده (  703ــ  716هـ  1303 /ــ 1316م ) افذي أظِـ
َ
افًٚمل  . 26وم ٚيزال رضحيف
اف ن ُّٔع مذهش ً ٚرشّ ّٔ ً ٚفِدوف . ٜإمر افذي ه ِّؾ فف اف ن ُّٔع يف
يف ظٚألّ ف ُشِى ّٜٔ ٕٚمًروؾ ًَ ٚمزور ًا ح ك افٔقم .

8
افّسبداري مِؽ خراشٚن ودامٌٚن (
ـــ افث ٜٕٔٚخراش ، ّٜٔ ٕٚبىِٓ ٚظع بـ ادٗ ّيد ّ
افسُّٜ
 766ــ 783هـ 1364/ــ 1381م)  ،افذي أظِـ اف ن ُّٔع يف دوف ف  ،ورضب ّ
افسىقع  ،إّٔف
بٖشامء إاّ ٜآثْك ظؼ( ع) .
ّ
وفُـ افَْى ٜا ُدؤئ ٜيف مؼوظف إػ حدّ ُّ
يف ششٔؾ مْح ادؼوع ألٍ ً ٜؾُر ّي ً ٜإألالح ّٔ ٜظذ مس قى ظّ ٚم ٜافْٚس  ،اف ٍ ٝألقب
إول يس َدمف ،
جشؾ ظٚمؾ  .ؾشً ٞألٚحشف صّس افديـ ّد أوي إػ افنٓٔد ّ
ـٔام يع ِؿٔٚد اجل ٕٛٚاف ًِّٔل اإلرصٚدي مـ ادؼوع  ،ؾٖبك واظ ذر ّٕٕ ،ف ـٚن هق
أيو ً ٚمنٌقًٓ بّؼوظف ا ُدقازي يف وضْف . 27
اخلىقتغ
افًٚهِغ مل يُقٕ ٚف َُٔدم ٚظذ تْٔؽ
بٌْك ظـ افشٔٚن  ،أن
وممّ ٚهق
َ
َ
ً
ٍ
مٚش ٍ ٜإفٔٓام شٔٚش ّٔ ً . ٚأي فق مل تُـ
إَٓالب ّٔ َغ بٖـثر مـ مًْك  ،فق مل يُقٕ ٚبحٚجّ ٜ
ّ
إؿؾ .
ثّ ٜيف مْىَ ٜشِى ٓام ؿٚظدة صًش ّٔ ٜصًٔ ّٔ ٜؿق ّي ٜؽٚفش ٜبحجّٓ ٚوظديده ٚظذ
قاألؾ واف ّامهل مًٓ . ٚبدوهنام فـ يُقن هلام
ٓبدّ يف ششٔؾ اش شٚب ااُؿ هلام  ،مـ اف ُ
أن حيئ ٚبٚفرىض وافَشقل مـ رظ ّٔ ٓام  .وبدون هذا آظ شٚر شُٔقن ظِّٓام خىق ًة
محَٚء ّ
بُؾ ادَٚئس افسٔٚش ّٔ . ٜتْىقي ظذ حتدًّد

يح فَٚظدهتام افنًش ُّٔ ٓ ، ٜيَدم

اُؿ وشٔٚش ٜإُمقر بام ُيْٚششٓ. ٚ
ظَِٔٓ ٚمـ فديف أدٕك مًرؾ ٜبٍـ ا ُ
()3
ومع ذفؽ  .مع ّ
ـؾ ذفؽ ااوقر افنًٔل افٌٚف ٛيف

ِػ إٔحٚء إيران ؿشؾ

افهٍقيغ  ،ومع خٍِ ّٔ ف افشحث ّٔ ٜافْنٔى ٜوا ُدْ ج ٜوا ُدْ ؼة إ نٚر ًا واشً ً ٚذؿ ً ٚوؽرب ًٚ
ٍ
ظِّل أألٔؾ ُم ّْقع  ،ـــ
تراث
 ،ثؿ مع َمـ شٚهؿ ؾٔف مـ أظال ٍم ـشٚر ،وم ٚإٔ جقه مـ
ّ
ـؾ ذفؽ ؾ٘ن ّ
مع ّ
ـؾ م ٚبٖيديْ ٚمـ ِػ مْٚبع ادًِقمٚت  ،يَقل بٚف ٌُِّ ٜاف ل
افُّل افٌٚف ٛبٚت ،
ادٗرخ افسـٔشل ا ُدحٔط ا ُدد ّؿؼ  ،أن ذفؽ ااوقر
ّ
ٓيٍّٓٓ ٚإٓ ّ
افسٚبَ ٜظذ افهٍقيغ  ،يٍ َر اؾ َٚر ًا صديد ًا إػ مُ ٚيُٚؾئف ظذ
إ ّبٚن افَرون افثالثّ ٜ
ادس قى ادًْقي افٍُري بُٚؾ ٜوجقهف .
ؿّ ٜحوقره افٍُري يف إيران إ ّبٚن افَرون افثٚفث ٜوافرابًٜ
إن اف ن ُّٔع افذي بِغ ّ
واخلٚمس ٜفِٓجرة  /اف ٚشً ٜوافًٚذة وااٚدي ٜظؼة فِّٔالد  ،ؿد إحدر مـ بًد
ٍ
مسٚؾٜ
إحدار ًا رسيً ًُ . ٚؿ ّؿ إُ ّم إىٍٖ رساجٓ ٚوخش ٚافوقء افذي ص ًّ ف م ٚحقهل ٚإػ
افري أن تشً ٓ ، ٚبٚش ثٚء افٍسة اف ل ـ ٕٝٚإ ّبٚهن ٚبّثٚب ٜافًٚألّٜ
بًٔدة  .ثؿ م ٚفشثّ ٝ
فِشقهئغ  ،خهقأل ً ٚزمٚن ظود افدوف ٜافشقهيل افديِّل (  324ــ 372هـ  935 /ـــ
982م )  .أ ّم ٚادراـز اف ل هنو ٝؾٔام وراء افْٓر ؾَد ُد ّمرت مـ ُ
ؿشؾ تدمر ًا ـٚم ً
ال دون
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رمح . ٜبحٔ ٞأن حٔٚهت ٚافَهرة  ،ظذ ؽْٚه ، ٚوظذ م ٚوهش ف فِ ن ُّٔع مـ ُمهٍّْٚت
ؿِِٔ ٜافًدد جِِٔ ٜافٍٚادة  ،م ٚتزال مق ع آش ٍٚدة ح ك افٔقم  ،ـــ ؿد أصشٓٝ
ـقاـ ٛآشحٚر يف شىقع
َ

خشقه . ٚمع رضورة ا ُدالحي ٜأن ذفؽ
قآ ٚورسظّ ٜ

آهنٔٚر ؿد حهؾ بٚف دري ٟافشىئ  ،أي بام هق أؿرب إػ إٓحدارؽر ا َدحسقس ّ .
وأن
ظِّف اف دمري ؿد حهؾ بٚف امدي  .ؾسَى ٝمراـز مٚوراء افْٓر أوًٓ ثؿ تشً ُٓ ٚؿؿ
افر ّي  .ثؿ أن ّ
ـؾ ذفؽ ـٚن ُيري يف افقؿ ٝافذي ـ ٕٝٚمدرش ٜبٌداد
وأخر ًا ّ
افُالم ّٔ ٜــ افٍَٓ ّٔ ٜافنًٔ ّٔ ٜافًئّ ٜؿد بدأت ت س ِّؼ ٌش ِّؿ هنو ّٓ ٚ
افذات ّٔ ، ٜبام خي ِػ
ظـ ُهق ّيُ ٜؿ ّؿ افشحث ّٔ . ٜومـ هْٕ ٚالحظ أن افهدوؿغ ؿد أمتّ ٚظِّٓام ظذ ـ ٚبٔٓام  ،يف
افري ؿد بدأت ت جف ا ٚه ً ٚؽر سقس ٕحق اهلشقط  .وفذفؽ
افقؿ ٝافذي ـ ٕٝٚؾٔف ّ
فِسامع هْٚك  .إػ ؽر ذفؽ مـ
 ،ربام  ،ؾ٘هنام محال ـ ٚبٔٓام إػ بٌداد  ،حٔ ٞضرحٚمهّ ٚ
ٍ
ٍ
نٚهب ٜيُّـ فًِٚرف ااهٔػ اـ نٚؾٓ ٚبٚدَٚرٕٚت افدؿََٕٔ . ٜقل ذفؽ
مالحيٚت ُم
ـل ٓ ُيٍٓؿ مـ ـالمْ ، ٚأن ذفؽ آهنٔٚر ٕمر اف ن ُّٔع ؾُر ّي ً ٚيف إيران ؿد حهؾ دؾً ًٜ
واحد ًة بام ُينشف افرضب ٜافَ ، ٜٔ ٚاف ل يسَط ؾٔٓ ٚا َدٓزوم ؾجٖ ًة ويٌدوظٚجز ًا ظـ
افْٓقض .
افسٗال افذي يىرح ٍٕسف ظِْٔ ٚوظذ افَٚرئ ااهٔػ أن هق :
وبٖي شش ٛ؟ ـٔػ اهنٚر ذفؽ افشْٚء افوخؿ افقاشع إٓ نٚر
ـٔػ حهؾ ذفؽ
ّ
 ،افذي اؿ  ٙاش ْٓ ٚف جٓقد ظؼات ا ُدحدّ ثغ وافًِامء إؾذاذ  ،اددظقمغ دظ ًام
صشف ُمىِؼ مـ ِؿشؾ إاّ ٜا ُد قافغ ح ك وؿقع افٌٔش ٜ؟ وبٍوِٓؿ وبٍوؾ رظٚي ٓؿ
ِ
مٚأهِٓ ٚفالش ّرار مـ بًدهؿ بىٚؿ ٓٚ
وحدهبؿ مُِ ٝتِؽ ادراـز مـ اخلزة وادًرؾّ ٜ
ّ
افذات ّٔ. ٜ
اجلقاب ـٚمـ  ،ـام هق داا ًام تَريش ً ٚيف هذه ااٚف ٜومثِٓ ، ٚيف افق ع افسٔٚد .
ٍ
فذفؽ ّ
شٗال آخر مـ ص َّغ  :ـٔػ ـٚن ذفؽ افق ع
ؾ٘ن ظِْٔ ٚأن ٕكف افشح ٞإػ
بًّْك مـ ادًٚين فيٓقر افْٓو ٜ؟ ثؿ ـٔػ إَِ ٛبحٔ ٞأودى إػ اهنٔٚره ٚ؟
مٗاتٔ ًٚ
ً
يف اجلقاب َٕقل :
افر ّي وم ٚوراء افْٓر وبغ اهنٔٚره،ٚ
يف افٍسة  ،م ٚبغ هنقض ُؿ ّؿ وٕىٚؿٓ ٚيف ّ
بٚفقٓة أو بٕٚرسات
فِسِى ٜادرـز ّي ٜيف بٌداد ُ .مم ّثُِ ٜ
ـ ٕٝٚادْىَ ٜخ ًٜ ً ٚإشّ ّٔ ًُّ ٚ
افهٍٚريغ  .بؾ ـٚن
ا ُد ٌ ِّش ٜاف ٚبً ٜهل ٚوإن صُِ ّٔ ً ، ٚمثؾ بْل ضٚهراف ٍُرس ،وبْل افِّٔ ٞ
مْٓؿ صًٔ ٜمثؾ بْل ُدفػ افًجِٔغ إـراد  .ؾو ً
ال ظـ ُدول افًِقيغ بىزش ٚن ،
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ٓؿ
وافسٚدة ااسْٔٔغ بامزٕدران  ،وبْل ـٔ ٚبُٔالن  .وافُالم ظذ هذا إمر يىقل  .ا ُد ّ
ّ
بٚفْسش ٜفْ ٚأن إٔف أثْٚءه ٚـٚن افًّؾ افشحثل ا ُد ْ َّؾ  ،إىالؿ ً ٚمـ ُؿ ّؿ ُ ،ح ّر ًا مسوـ ًٚ
ٍ
ٍ
اظساض أو ُمًٚر ٍ ٜمـ ِؿ َشؾ
اـساث أو
هلّ ٜوا ٚهٚت وثَٚؾ ٜأهِف  ،دون أدٕك
ّ
افسِى ٜادرـز ّي ٜأوادح ِّ ّٔ. ٜ
ُ
هُذا  .....إػ أن اش َٔي ٝافنًقب افسـ ّٔ ٜافَٚضْ ٜخراشٚن افُُزى  ،أي
ادْىَ ٜافنٚشً ٜا ُدّ دّ ة مـ اهلوش ٜاإليرإ ّٔ ٜإػ روشٔ ٚوافهغ  ،ــ مـ ُششٚهت .ٚوهل

صًقب ـثرة افًدد  ،ت ُ ِّؿ هلج ً ٜأو ُأخرى مـ افٌِ ٜافسـ ّٔ . ٜتًٔش يف تِؽ افسٓقب
ٌ
افرظل  .وفُْٓ ٚم ٚأن دخِ ٝيف اإلشالم  ،بًد أن حٚرب ف
ادسامٔ ٜحًٔ ٚة خنْ ٜظامدهّ ٚ
ضقي ً
ال  ،ح ك اـ نٍ ًّٜٕ ٝاأٚة ادديْ ّٔ ، ٜوم ٚتَدّ مف مـ رؾٚه  .ؾىٍَ ٝخترج مـ
ؿقؿً ٓ ٚافشٚاس ٜبُٚؾ ٜافقشٚاؾ وحتٝ

ِػ افًْٚويـ  .وـٚن مَْٓ ٚمـ ٕ ّيّٓؿ ظسُر ًا

ُ سؾ ً ، ٚأظرؾٓؿ ُأوفئؽ افذيـ دخِقا تٚريخ اإلشالم يف إيران وافًراق وافنٚم حتٝ
افسالجَٕ ، ٜسش ً ٜإػ شِىٚن مـ أشالؾٓؿ اشّف شِجقق .
إشؿ ّ
وافسك ظّقم ً ٚحٔثام ح ِّقا مقاألٍٚت حٔٚهتؿ افَٚشٔ، ٜ
افسالجَ ُُّ ٜ
وفَد محؾ ّ
ٍ
خٚص مـ اف ن ّٔع وأهِف  .فٔس
ظداال
مقؿػ
رب ٜثَٚؾ ّٔ . ٜوـٚن هلؿ
اخلٚفٔ ٜمـ أي
ٌ
ٌّق
ٌ
ؾَط ٕهنؿ مل يًرؾقه يف بٔئ ٓؿ إألِ ّٔ . ٜبؾ أيو ً ٚوبٚفدّ رج ٜإُوػ ٕن فِ ن ُّٔع
مٍٓقمف اادّ ي فِؼظ ّٔ ٜافسٔٚش ّٔ . ٜيف حغ أن فِّذاه ٛإُخرى  ،بام ُيًّٓ ٚمـ
افسِىقي  ،خزإ ٌ ٜحٚؾِ ٌ ٜبُؾ مٚخيىر بٚفشٚل مـ أصُٚل اف ُّ ُّٔػ
ألٍ ٜاإلشالم ُ
ٍ
افسِى ، ٜمٓام
واف قؾٔؼ  ،بحُٔ ٞخترج مْٓ ٚألٌٔ ًّ ٜ
فِؼظ ّٔ ٜتُْٚشَّ ٛل
أي ُمس قل ظذ ُ
تُُـ وشِٔ ف إفٔٓ. ٚ
فذفؽ ـ ٕٝٚادراـز افًِّ ّٔ ٜافنًٔ ّٔ ٜؾٔام وراء افْٓر  ،ـام ُؿِْ ٚأظاله َ ،
أول مٚ
ّامس بغ إيران وخراشٚن
اهنٚر ممّ ٚظرؾْٚه مـ ادراـز ا ُدامثِ ٜيف إيران ٕ .هنَٕ ٚى ٜاف ّ
افُزى .

ٍ
ألٌٔ ٜشٔٚش ّٔ ٍ ٜــ اج امظ ّٔ ٍُ ٜثالث ّٔ، ٜ
ٌر اف ٚرخيل اجلذري ترجؿ ٍٕسف يف
ذفؽ ا ُد ّ

افسِى ٜومْٚؾًٓ . ٚإٔ ج ٝظذ هٚمنٓٚ
خالأل ٓ : ٚاش ٔالء افًسُريغ افدُّ خالء ظذ ُ
ودهِح ّٓ ٚقظ ً ٜهٚاِ ً ٜافًدد مـ اإلؿىٚظٔغ ( اخلقإغ) ا ُدس قفغ ظذ إرايض
افزراظ ّٔ ٜاخلهش . ٜأ ّم ٚافٍئٚت افنًش ّٔ ، ٜومْٓ ٚضشً ً ٚافٌٚفش ّٔ ٜافنًٔ ّٔ ، ٜؾَد إًزف ٝإػ
ّ
افسٔٚق ؽٚب افٍَٔف ا ُدْ ل إػ
ؿٚع ا ُدج ّع حٔ ٞظ ٕٝٚافٍَر واف ّّٓٔش  .ويف هذا ّ
افٌٚفش ّٔ ٜؽٔٚب ً ٚصشف تّ ٚم  ،وترتّ ٛظذ هذا افٌٔٚب اهنٔٚر ادراـز افًِّ ّٔ ٜافنًٔ ّٔ ٜإشٚش ّٜٔ
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يف ّ
ـؾ إيران ومٚوآه . ٚيف حغ برز ٌ
افسِى ٜؾُر ّي ً/ ٚ
ّٕط آخر مـ افٍَٓٚء  ،يْ ّل إػ ُ
افسٔٚق مـ اف ٌّٔٔ ٛادْٓجل ادَهقد فِ ن ُّٔع
مذهش ّٔ ً ٚوإػ اإلؿىٚظٔغ ًٍٕ ّٔ ً . ٚويف هذا ّ
ومم ّثِٔف ٕنٖت مَقف ٜأن إيران مل تٌُـ صًٔ ّٔ ً ٜؿشؾ افهٍقيغ  .و ُبْل ظِٔٓ ٚأهنؿ أـرهقا
ُ
حقل افّسيع وصشف ّ
افنٚمؾ يف وجف إيران افثَٚيف .
أهِٓ ٚظذ اف ّن ُّٔع إـراه ً ، ٚتٍسر ًا فِ ّ
ظذ افرؽؿ مـ ؽٔٚب أي ٍ
قظل هلذا افشٓ ٚن افًئؿ .
شْد مق
ّ
ُّ
ـؾ ذفؽ حهؾ يف افقؿ ٝافذي ازدهر اف ّن ُّٔع يف اا ِّ ٜوجشؾ ظٚمؾ  .ومـ هْٚ
رس ومرمك مؼوع ظع بـ ادٗ ّيد آظسايض ظذ هذه افهٌٔ . ٜـام ًٕرف
ًٕرف َّل
شش ٛجلقاف إػ ؾَٔف جشؾ ظٚمؾ افشٚرز يف زمٕٚف ُ ،مس ْجد ًا بف فّْٔح مؼوظف موّقٕ ًٚ
ًا ؾٚرؽ ً . ٚمع رضورة ُمالحي ٜإّٔف فق ـٚن يف إيران

ؾُر ّي ً ٚــ تشٌِٔ ّٔ ً ، ٚبدوٕف شُٔقن ؿٚ
ِ
َّٓ ، ٜد ٚتى ِّع ابـ ا ُدٗ ّيد إػ جشؾ ظٚمؾ افشًٔد .
يقمذاك مـ يُّـ أن يَقم هبذه ا ُد ّ
()4

ذفؽ افٌٔٚب فٍَِٔف افنًٔل يف إيران يف ذفؽ إوان َٕرأه ّْ ً ٚيف ـ ٚب أشامء
افرازي .وهق مـ
منٚيخ افنًٔ ٜومهٍْٔٓؿ ،ادًروف بٚشؿ افٍٓرشُ ٝدْ ج ٛافديـ ّ
أظالم افَرن افسٚدس فِٓجرة  /افثٚين ظؼ فِّٔالد .
افرازي يف ـ ٚبف فـ  544رج ً
ال أـثرهؿ إيرإ ّٔقن  .مق ع ا ُدالحي ٜهْ، ٚ
ترجؿ ّ
أن افَٚرئ ٓ ُيِدُ بْٔٓؿ إٓ ِؿ ِّ ً ٜؿِِٔ ً ٜممّـ مْحٓؿ ادٗ ّفػ ألٍ " ٜؾَٔف " ُّ ،
وأؿؾ مْٓؿ
ؾٓؿ بغ " ألٚفح "  " ،د ِّيـ "  " ،ؾ ٚؾ "" ،
ٚب ُمهَّْلػ .أ ّم ٚإـثر مْٓؿ ُ
َمـ فف ـ ٌ
أديَ " ، " ٛظدْ ل "  " ،واظظ "  " ،ورع "  " ،ثَ . " ٜإمر افذي ُّ
يدل ظذ هشقط
ظز ظـ مثِف أحد
ٕسؼ افنخص يف ـ ٚبف  .هشقض ًّ ٚ
آظ شٚرات اف ل دظ ٝادٗ ّفػ إػ ْ
افسٚار َيـ :
افنًراء بٚفشٔ َغ ّ
ــريـؿ
فًّر أبٔؽ مُٕ ٚس ٛا ُدً ِّــك إػ ـر ٍم ويف افدٕٔــٚ
ُ
ُ
اهلنٔؿ
وألقح ٕش ُٓـــُ ٚرظل
اؿنــًرت
وفُــ افشـال َد إذا
ّ
ّ
ُ
ّ
ْ
إٔس ؾال إٔسك يقم راشِْل افهديؼ ش ٍٔٚن ؾٔز  ،Staphan Waberوهق
وإن َ
مـ أؾ ٚؾ ا ُدس ًربغ إدٚن ا ُدً ٚيـ  ،صٌؾ وم ٚيزال مْه ٛمدير افَسؿ
ٍ
ٍ
بهقرة دحراب مسجد مـ ُمَ ْٔٚت
برشٚف ٜأرؾَٓٚ
اإلشالمل مـ م حػ برفغ  ،ــ
اد حػ  ،أألِف مـ ـٚصٚن  ،يرجع تٚرخيف إػ افَرن افثٚمـ فِٓجرة  /افرابع ظؼ
آيٚت ) ؿرإٓ ّٔ ٌ ٜرـُٔ ، ٜؾ سٚءل  :هؾ أن هذه أيٚت اف ل ٓ
فِّٔالد ُ .رؿؿ ظِٔف (
ٌ
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وجقد هل ٚيف افَرآن  ،بٚفْحق افذي ُرؿّ ٝؾٔف ُّ ،
ٌ
تدل ظذ ّ
ؿرآن ؽر
أن فدى افنًٜٔ
افذي بغ ادسِّغ مـ ؽرهؿ ؟
ؿِ ٝفهٚحشل  :بؾ هذا ُّ
يدل ظذ ّ
راؿؿ تِؽ أيٚت ـٚن ظذ
أن
يف اجلقاب ُ
َ
جٓؾ ُم ٍ
جٓؾ ُمم ٍ
ٍ
ٍ
ٚثؾ فدى أهؾ
سـ مْف بوع آيٚت  .بؾ وظذ
ىشؼ بٚفَرآن  ،بحُٔ ٓ ٞحي ُ
ادديْ ٜـّ ٚؾ ، ٜوإٓ ٕؿٚمقا افَٔٚم ٜظِٔف  .ؾ٘ذا ـٚن ذفؽ هق افنٖن يف ـٚصٚن ( بِد
اإليامن )  ،ؾام ؿقفؽ بسقاه ٚمـ ُؿرى ودهٚت إيران يف ذفؽ إوان !
()5
ٕخِص مـ ّؾ هذا اف قألٔػ فألحقال يف إيران ظن ّٔ َ ٜؿٔٚم افدوف ٜافهٍق ّي، ٜ
ُ
افسُ ّٜٔ ٕٚوافسٔٚش ّٔ ٜوادًْق ّي ، ٜإػ ّ
أن افنًٔ ٜاإلمٚم ّٔ ٜـٕٚقا افٌٚفشغ ؾٔٓٚ
بقجقهُٓ ٚ
ٍ
ٍ
ؾئً ٜمـ إٍٓهٚل ظـ ذاهتؿ افثَٚؾ ّٔ ، ٜإػ
درجٜ
ـّ ّٔ ً . ٚوفُّْٓؿ ـٕٚقا ظذ
ظدد ّي ًّ ٚ
سّك افٔقم يف افٌِ ٜإٕثروبقفقج ّٔ ٜبـ ( آؽساب)  .وهل
درج ٜأهنؿ بٚتقا حٚي ٚمُ ٚي ّ
تْجح ؾٔٓ ٚؿق ٌة إش ُشٚر ّي ٌ ٜؿٚهر ٌة بٚفٍهؾ بغ ادج ّع وذاتف ادًْق ّي، ٜ
حٚف ٌ ٜؾهٚم ّٔ، ٜ
ُ
بحٔ ٞيٌدو ؾٚؿد افرؽش ٜوادَدرة ظذ اف ّسٚمل بذاتف ؾُر ّي ً ٚوأدب ّٔ ً ٚوؾّْ ّٔ ً . . . ٚافخ .
وتْحك مىٚفشف مـ هذه اأٚة افدٕٔ ٚبٚفشَٚء ح ّٔ ً . ٚؾٔسقد اجلٓؾ  ،وتنٔع إوهٚم
واخلراؾٚت  ،ورضوب افىَقس افديْ ّٔ ٜافٍٚرؽ ، ٜاف ل تَدّ م ّٕى ً ٚمـ افًزاء ادقهقم
ٕألحٚهب. ٚ
ُ
افشٚح ٞمْٕٓ ٚحق اف َٔٔؿ اف ٚرخيٚين
تِؽ هل افَٚظدة اف ل يْشٌل أن يْىِؼ
ٍ
ؿرون مـ اف ٍ ُّ ٝآج امظل  ،وافٍ ـ
فدور افدوف ٜافهٍق ّي ٜيف تقحٔد إيران  ،بًد
ٍ
صًٚرات مذهش ّٔ . ٜهل يف اأََّ ٜرد ؽىٚء فِنَقق إؿقام ّٔ / ٜاإلثْ ّٜٔ
افدمق ّي ٜحتٝ
تًززت ظذ أيدي افًْٚ
 ،اف ل ّ

أهؿ إٕجٚزات افدوفٜ
افًسُر ّي ٜافدّ خِٔ . ٜؾُٚن مـ ّ

اجلديدة أن ظ ّىِ ٝتٖثره ، ٚدون أن تَيض ظِٔٓ ٚضشً ً ، ٚوإّٔك هل . ٚوذفؽ بٚش ًٚدة
ُهق ّي ٓ ٚادًْق ّي ٜإألِٔ ، ٜوبٚش ًٚدة وهجٓ ٚافٍُري افذي ـ ٕٝٚظِٔف ؿشؾ دخقل
ـقٕ ٝرابى ً ٜجديد ًة
تِؽ افًْ ٚافًسُر ّي ٜيف افهقرة افسٔٚش ّٔ ٜفِشِد  .وبذفؽ ّ
ٍ
رابى ٜؿٚاّ . ٜأثش ٝافزمٚن ح ك افٔقم ـؿ هل ظه ّٔ ٌ ٜظذ ّ
أشّك مـ ّ
ـؾ رضوب
ـؾ
اف ٍّ ٔ ٝواف َسٔؿ .
ِ
ٕٓجدُ فف صشٔٓ ً ٚيف ّ
ـؾ تٚرخيْ ٚـّسِّغ إٓ يف افرشٚفٜ
ذفؽ اإلٕجٚز ،افذي
افْشق ّي ٜوشٔٚش ٓ ٚاف قحٔد ّي ، ٜاف ل أل ّش ٝجٓده ٚظذ تًىٔؾ ظقامؾ اف جزا ٜواف ٍُرؿ، ٜ
ادٗرخ افًٚرف ؾ َُٔدّ ره
دون ا ُدحٚوف ٜا ُدس حِٔ ٜفَِوٚء ظِٔٓ ، ٚــ ذفؽ اإلٕجٚز يَرأه ّ
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إول أن اف ن ُّٔع ؿد
َّل
حؼ ؿدره  .وحيٚر ظْده أخر ا ُد ح ّٔز أو افٍَر افشوٚظ . ٜؾَٔقل ّ
ُؾرض ظذ افْٚس ؾر ً ٚـُره ً ٚظْٓؿ  .ويَقل افثٚين ّ
أن تن ًّٔٓ ٚؽر أألٔؾ ( تن ّٔع
ألٍقي ! )
ُّ
ٓأصؽ يف أن افَٚرئ افِشٔ ٛؿد بدأ يِّسٓ ، ٚأن افسٔٚش ٜاف ل
واأََ ، ٜاف ل
َ
افًّؾ افذي
اف زمٓ ٚافهٍقيقن  ،وبْك ظِٔٓ ٚادٓٚجرون إػ إيران مـ ظِامء جشؾ ظٚمؾ
أ ّدوه بُٚمؾ اجلدارة وافٍُٚي ، ٜـٚن ظّ ً
ال تشٌِٔ ّٔ ً ٚبُؾ م ٚفُِِّ ٜمـ مًْك  .وهق
بٚف ٖـٔد مل يُـ ظّ ً
ال مذهش ّٔ ً ٚإَالب ّٔ ً. ٚ
وظذ ّ
ـؾ حٚل ّ ،
ؾ٘ن أوفئؽ افًِامء افذيـ ٕزفقا إيران ؿٚدمغ مـ بِدهؿ افشًٔد
ٍ
ِ
افًٚمل افذي
بحٚج ٜإػ افًّؾ بٚ ٚه اف ٌٔر وإَٓالب إضالؿ ً . ٚصٖن
إشر ،مل يُقٕقا

ٍ
ُّ
بحٚج ٜإػ ادًرؾ ٜاف ل يُِّٓ . ٚؾٖٔيت
حيؾ بغ يْ ّقن إفٔف ويْ ّل إفٔٓؿ  ،ويُقٕقن

ٍّس فْٚ
وافرىض  .وذفؽ ُي ّ
ظِّف إرصٚد ّي ً ٚتشٌِٔ ّٔ ً ، ٚوي ِ َّٚه افْٚس ظْف بُٚمؾ افٌشىّ ٜ
افسٓقف ٜواف َِٚا ّٔ ٜاف ل ألٚحش ٝاش ًٚدة أوشع اجلامهر وجٓٓ ٚافوٚاع  .وهق افقجف
افذي ـٚن مَسقر ًا ظذ أن يُقن بحٚف ٜظىٚف ، ٜحت ٝوضٖة افسٔٚد ــ افًسُري
إجْشل وذيِف اإلؿىٚظل  .وظذ هٚمش آثْغ وبخدم ٓام افٍَٔف افًٍّْل  .وفق ان
إمر ـٚن إَالب ّٔ ً ٚمذهش ّٔ ً ٚفُٚن مـ ا ُدس حٔؾ أن ي ّؿ هبذه افسٓقف .ٜواٍظ فْ ٚاف ٚريخ
ٍ
إصٚرات ظذ إؿؾ ُّ
تدل ظذ افًُس  .ومل يَ ك ذـر ًا ظذ خىٔئ ٜافنٚه إشامظٔؾ يقم
أؿدم ظذ ؿ ؾ بًض افٍَٓٚء يف هراة  .بؾ إن مـ ادًِقم أن هذه ادديْ ٜوٕىٚؿٓ ، ٚمل
تزل إػ افٔقم ظذ ااٚف ٜاف ل ـ ٕٝٚظِٔٓ ، ٚيقم دخِٓ ٚافنٚه إشامظٔؾ ؾٚحت ً . ٚـام أن مٚ
يًرؾف أدٕك افْٚس دراي ً ٜب ٚريخ إيران  ،أن ادْٚضؼ اف ل ـُ ٕٝٚشْ ّٔ ً ٜألٚؾٔ ً ٜؿشؾ
افهٍقيغ م ٚتزال إػ افٔقم ظذ مذهشٓ . ٚؾِق أن إمر ـٚن أمر إـراه ٕجح ؾٔام رمك
إفٔف ذفؽ افْجٚح افًريض يف ـٚؾ ٜإٔحٚء إيران  ،فُ ٕٝٚفف ٕ ٚاٟ

ٍَِّ ٜل
ـؾ آخ الف

.
()6
دُقٕٚت هنو ٜإيران يف افًك افهٍقي  ،افذي أظٚد هلٚ
يف خ ٚم هذا آش َراء ّ
حتِٔؾ وترـٔ ، ٛيف ٍ
ٍ
َٕدي  ،ــ َٕقل
إضٚر
وجٓٓ ٚإألٔؾ ا ُدٌ ّٔ ، ٛوم ٚظ َّشْ ٚظِٔف مـ
ّ
:
افسٔٚق مـ افًّؾ اف شٌِٔل حك ًا ُ ،برزت ُٕخش ٌ ٜجديد ٌة مـ ـشٚر
يف ذفؽ ّ
ا ُدث ٍَّغ ا ٌدْ ّغ  /اف ًُوقيغ  :ؾَٓٚء و ُ دّ ثقن وؾالشٍ ٌ . . . ٜافخ .أؽْقا ادُ شٜ
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ّ
إؿؾ مق ع
بًوف ظذ
اإلشالم ّٔ ٜبّئٚت ادٗفٍٚت يف ـٚؾ ٜؾروع ادًرؾ ، ٜمٓ ٚيزال ُ
افًْٚي ٜوآش ٍٚدة ح ك افٔقم  .ومـ ادٗـّد أن ذفؽ اإلٕجٚز مل يُـ فٔحهؾ فقٓه ،
افكف تًِّٔ ّٔ ٜفِْٓو . ٜم ٚيْشٌل أن يُقن تقألٍٔف وتَّٔٔف
وخهقأل ً ٚفقٓ اهلُق ّيِّ ٜ
مق ع ظْٚي ٜافشٚحثغ اإليرإٔغ خهقأل ًٕ ، ٚهنؿ إدرى بامدتف  .وخهقأل ً ٚأـثر يف
ّ
طؾ افْٓو ٜافث ٜٕٔٚوابْ ٓ ٚاجلّٓقر ّي ٜاإلشالم ّٔ . ٜوأن ٓ ٕسُ ٝظذ ـال ٍم مـ مثؾ مٚ
يَقل  ،أن ّ
افر ّواد وم ٚإٔ جقه مـ بدااع فٔس إٓ " تن ُّٔع
ـؾ م ٚظّؾ ظِٔف أوفئؽ ُّ
تهْٔػ فِ ّن ُّٔع
ألٍقي"  ،يف مَٚبؾ تن ّٔ ٍع آخر ُ ِػ يقألػ بـ افـ " ظِقي"  .هذا
ٌ
ٍ
ؿٚظدة ُمش ّْٔ ٜدِ ٚهق " ظِقي" ودِ ٚهق
شْل ظذ
خىر جدّ ًا  .أوًٓ ٕٕف
مزاجل ؽر َم ّ
ّ
ٌ
"ألٍقي" .وبذفؽ يُّـ أن ُيس خدم اش خدام ً ٚظنقاا ّٔ ً ٚحس ٛؽرض افَٚاؾ  .وثًٚ ٕٔٚ
ّٕط مـ اإلدإّ ٜ
ٕٕف ٌ
افذات ّٔ ، ٜشٔ ِ ٍَّٓ ٚذوو إؽراض بّسور ـام حهؾ بٚفًٍؾ .
افكاظل افذي ٕج ٚزه مْذ ؿٔٚم اجلّٓقر ّي ٜاإلشالم ّٔ. ٜ
خهقأل ً ٚيف اجلق ّ
إْٕ ٕ ٚسٚءل  :إن يُُـ ّ
ـؾ تِؽ اإلٕجٚزات اف ل حهِ ٝبٍوؾ افْٓوٜ
ألٍقي  ،ؾام هق إذن اف ن ّٔع افًِقي  ،وـٔػ بٚهلل ظُِٔؿ يُقن ؟
افهٍق ّيّ ٜرد تن ّٔع
ّ
ـؾ ٍ
! دون أن يًْل ذفؽ بٚفرضورة افقؿقف مقؿٍ ً ٚحدّ ّي ً ٚيف وجف ّ
َٕد فشًض ادًٚمل
افٍُر ّي ٜوافسِقـ ّٔ ٜف ِؽ افٍسة .بؾ افذي ًْٕٚه ظذ أهِف  ،أن ٕوع ّ
ـؾ تِؽ
اإلٕجٚزات يف ش ِّ ٍ ٜواحدة  ،ثؿ ٕنر إفُٔٓ ٚمْذريـ ُ ّذريـ  " :تن ُّٔع ألٍقي " .
ــــــــــــــــــــــ
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