
 (أعيان الشيعة)السّيد األمني وكتابه 

     افشقخ جعػر ادفاجر

متـح ادتلمؾ يف شرتف , إن احلقاة احلاؾؾة وادجقدة فإلمام وافسقد األمغ ؿّدس اهلل كػسف افذـقة

تؼف ـؾ مـفا , بحقث يؿؽـ أن يتؿعـ ؾقفا  مـ زوايا متعددة. وأظامفف خقارات ظدة يف افبحث

 .ظذ مـظر خمتؾػ

أرض افعؾامء , ادبارك (جبؾ ظامؾ)ؾفـا افػؼقف اجلؾقؾ افذي يرتػع مـ ؽامر افـاس مـ ؿرية بائسة يف 

. وأكبتقا إكباتًا حسـاً , وخّؾػقا حقثام حؾقا خرًا وبرـة. افذيـ اكتؼوا وما يزافقن يف افدكقا. افػؼراء

وفؽـف يبؼك ظذ حافة مـ افتامزج مع أوشع . فقـال مؽاكة شامقة يف افعاصؿة اإلؿؾقؿقة فؾؿـطؼة

ومـ هذا يسك يف افـاس أثرًا محقاًم مبارـًا إبان . ظذ ما ُأثر ظـ ؾؼفاء افشقعة يف هذا ادقدان, اجلامهر

افذي ـان ؾقف , وما مممترـؿ افؽريؿ هذا إال صدى يسّجع ظـ ادايض افؼريب. حقاتف ومـ بعده

 .بطؾـا ُيؾؼل بظّؾف األبقي ظذ جاكب وّضاء مـ حقاة هذه ادديـة افعريؼة

وهـاك ادمفػ ادؽثر وادتعدد األؽراض افذي ـتب يف اؾؼف واحلديث وافؽالم واآلداب وافسر 

. فبؾغ ـراشًا ـؾ يقم, بحقث إذا ؿسؿ ظذ أيام حقاتف, وبؾغ ما ـتبف مـ افؽثر حداً . وؿرض افشعر

وهق أمر يمثر ظـ  ثالثة مـ ظؾامء اإلشالم . (أظقان افشقعة)ـام ؿال هق يف ترمجتف فـػسف افتل ذيؾ هبا 

 .هؿ افعاّلمة احلع وافشقخ ادجؾيس وحجة اإلشالم افغزايل

ويعؿؾ ظذ تصحقح ما يعتؼد أكف ضارئ , ثؿ هـاك رجؾ اإلصالح افذي هيتؿ بتلشقس اددارس

افذي , ويف هذا افسبقؾ يؾؼك افؽثر مـ افعـت. ضبؼًا دعاير واضحة فديف. وؽريب ظذ صعائر افديـ

. وفؼد ـان يف ؽـك ظـ ذفؽ ـؾف. ومع ذفؽ ؾنكف ال يساجع. يصؾ إػ حد افتجّرع افشخيص افؼاد

وفقال إيامكف افثابت بصقاب مذهبف . وهق افعارف اخلبر بؼقة افتؼافقد افتل يـؽرها ويعؿؾ ظذ إبطاهلا

دا ـان يضع , وبقاجب األمر بادعروؾقافـفل ظـ ادـؽر, وافتزامف بؾزوم أن ُيظفر افعامل ظؾؿف, يف هذا

 .كػسف يف هذا ادقؿػ ادضـل افذي فؼل ؾقف ما فؼل

هذه اجلقاكب افثالثة مـ شرة افسقد األمغ يتػرع ظـفا ظؼات ادقضقظات يصؾح ـؾ مـفا 

 :وذفؽ فسببغ (أظقان افشقعة)اخست مـ بقـفا ـتابف األصفر . فؾبحث وافتلمؾ

وؿد ؽدا مـ ادعامل افبارزة يف . أن هذا افؽتاب هق أهؿ افباؿقات افصاحلات مما ترك: افسبب األول-

مثؾام . بحقث إكف صار مـ افرضوري أن تـظر إفقف بقصػف ثروة ظامة. ادؽتبة افعربقة بؾ اإلشالمقة

يـظر ـؾ أهؾ حضارة إػ األظامل افتل اكدرجت يف ضامئر افـاس بقضػفا تعبرًا شاضعًا ظـ مقؿػفؿ 

 .مـ افدكقا

وأؾدت مـف ؿد اجتؿعت فدي ظـف  (أظقان افشقعة)أين فطقل ما اصتغؾت ظذ : افسبب افثاين-

إال ببذل مثؾ ما بذفت , ال يتلتك احلصقل ظذ مثؾفا. تتصؾ بؿـفجف ومادتف وكسؼف. مالحظات مجة

خصقصًا وإكـل أرجق دممترـؿ افؽريـ أن ال يؽقن جمرد مفرجان وؾاء وتؽريؿ فرجؾ . يف شبقؾفا

خصقصًا ظؿؾ متـابعة وإحقاء . (أظقان افشقعة)بؾ ؾقام يعقد إػ . يستحؼ ـؾ وؾاء وتؽريؿ

ما اـسث يقمًا بؽؾامت , فرائد ـبر وظامل جؾقؾ, وبذفؽ تمدي ؾعؾ وؾاء وتؽريؿ حؼقؼل. وحتديث

وأصر بادـاشبة إػ أكف خالل افسرة افتل ـتبفا فـػسف وذّيؾ هبا . ادديح وافتعظقؿ وافتبجقؾ فشخصف



أصار بسطريـ اثـغ ال ؽر إػ تؽريؿ احلؽقمة فف بنضالق اشؿف ظذ احلل افذي  (أظقان افشقعة)ظذ 

بدالً ظـ االشؿ افتارخيل افذي طؾ . ـام ال يزال حتك افققم (حل األمغ)ؾسؿتف  (دمشؼ)كزفف يف 

ؾادلفقف أن اشامء . وهذا تؽريؿـادر جداً . (حل اخلراب)أي , يعرف بف مدة ظؼ ؿرون تؼريباً 

وفق أن أمرًا . وفقس إبان حقاهتؿ, افرجال افعظام تطؾؼ ظذ معامل بارزة ختؾقدًا وتعظقاًم مـ بعد وؾاهتؿ

دا ـان هـاك أدكك صؽ يف أكف ـان شقؼػ ظـده افقؿػة , ـفذا أو صبفف حصؾ ألحد مـ ترجؿ هلؿ

ظذ ظادتف يف . ادـاشبة متحدثًا ظـ دالفتف ظذ جالفة ؿدره وارتػاع مؽاكتف واظساف افـاس بػضؾف

افتل تػرض , إال أداء ألماكة افتلريخ, وأخال أكف مل ُيؼ إػ افقاؿعة بذيـؽ افسطريـ. مثؾ هذه ادقارد

 .ظذ مـ تصدى دا تصدى فف أن ال ُيغػؾ ما يستحؼ افذـر

 :بـاًء ظذ ما اخسكا كؼقل

. يؼقل فف ؾقف ماذا يبحث وبامذا يػقده, إذا ـان اشؿ أي ـاتب هق بؿثابة وظد يؼطعف ادمفػ فؾؼارئ

 (أظقان)إكف يتلفػ مـ مػفقمغ مها . ؾنن افقظد افذي يؼطعف ـتابـا واضح جداً , وهق ـذفؽ بافػعؾ

 .(صقعة)و 

تـزياًل فؾرجؾ افؼيػ مـ . ؾفل ـؾؿة إذ تليت مضاؾة إػ ؿقم تعـل أذاؾفؿ, مجع ظغ (أظقان)أما 

وال كطقؾ , والمشاحة يف هذا. ؿقمف بؿـزفة افعغ افبارصة وما هلا مـ ذف بغ أظضاء اإلكسان

, خصقصًا وأن ادمفػ يعؼد يف مؼدمة افؽتاب ؾؼرة ال يـؼصفا افتػصقؾ وال افتحديد. افقؿقف ظـده

 .يبغ ؾقفا ماذا تعـل افؽؾؿة وماذا يريد بافضبط مـفا

ويف رأيل أكـا كؽاد . (افشقعة)أي ـؾؿة , ادشؽؾة ـؾ ادشؽؾة هل يف اجلزء افثاين مـ اشؿ افؽتاب

 .كقاجف هذه ادشؽؾة يف ـؾ صػحة مـ صػحات افؽتاب افضخؿ

أملّ . حتت ظـقان ومعـك فػظ افشقعة. هق ادؼدمةافثاكقة فف, يعؼد ادمفػ ؾصاًل ـاماًل يف مطؾع افؽتاب

وهل ختقض معسـفا افػؽري , وبام كبت بؿقازاهتا مـ ـؾامت أخرى, ؾقف بافتطقر األفسـل فؾؽؾؿة

 (متاوفة)و (إمامقة)مـ . مثؾام تـبت افػسائؾ حقل جذع افشجرة األم, افسقاد االجتامظل

. وهق بحث ـان يؿؽـ أن يؽقن مػقدًا جدًا فؾؿؼوع. افخ افخ...(ؿزفباش)و (جعػرية)و

خصقصًا وأكف ورد يف ادؼدمة فتل يعؼدها ادمفػقن ألؽراض مـفا حتديد مشؽؾة أو مشؽالت 

أو , يؼقل فـا ؾقفا ماذا يعـل هق بافؽؾؿة, فق أكف تؼدم ؾقف خطقرة واحدة ؾؼط. افبحث ومصطؾحاتف

مثؾام ؾعؾ . وفق أكف ؾعؾ فؽان يف ذفؽ خرًا وبرـة وؽـك ظذ افؽتاب وظؾقـا. ماذا تعـل افؽؾؿة ظـده

. افذريعة إػ تصاكقػ افشقعة, ذي ادـفج افقاضح افصؾب, يف مؼدمة ـتابف افعظقؿ (آؽا بزرك)

وكشر بادـاشبة إػ أن هذه ادؼدمة افثؿقـة بام احتقت ظؾقف مـ تعريػات وحتديدات مـفجقة ال ؽـك 

يف حغ احتػظ افـاذ بؿؼدمات أخرى ؾقفا . ظـفا فؾؼارئ ؿد ُحذؾت مـ افطبعة افثاكقة فؾذريعة

كرى . وهق اظتداء ؾظقع ال مزر فف ظذ اإلضالق. ـؾامت تؼريظ وثـاء ال تسؿـ وال تغـل مـ جقع

ؿد ؽدا هنبًا , مـف ـقػ أن تراث أظالمـا افعظام افذي أؾـقا يف وضعف وتصـقػف أظامرهؿ افؼيػة

وـلكف مؾؽ . يتّكف ؾقف أهؾف وؽر أهؾف باحلذف واإلضاءة أّكك صاءوا دون اـساث بادؼايقس

 .صخيص هلؿ



ومـ ادمـد أكف ـان شقضع . (صقعة)وضع اي تعريػ فؽؾؿة , فق أن افسقد األمغ ضّقب اهلل ثراه

شرة افـبل  (أظقان افشقعة)فؽان مـ ادستحقؾ أن كجد يف ـتابف حتت ظـةان , تعريػًا صحقحاً 

صؾقات ظؾقف وظذ آفف إػ جـب شقد افشفداء محزة افذي يصعب أن جتد إكساكًا أـثر ُبعدًا مـف ظـ 

إػ . وافذي تتػؼ األفسـة ظذ افؼقل ؾقف إكف ـان رجؾ شقء ألمقر ظظام ارتؽبفا يف اإلشالم. افتشّقع

افذي ؿتؾ مـ ادسؾؿغ ربام أـثر , ذفؽ افشقطان اخلبقث, إػ تقؿقرفـؽ. ادشعشعغ األوائؾ افُغالة

, بؾد افسقد األمغ (دمشؼ)وكال . ؿتاًل وتدمراً  (دار اإلشالم)ودّوخ , مما ؾعؾ أي إكسان يف افتلريخ

إػ إػ إػ مما خيرج تتبعف وإحصاؤه . مـ ذوره ما حتدث ظـف ـتب افتاريخ بؽؾامت شقداء دامعة

 .ظـ ؽرض هذه ادشارـة

فست اشؿح فـػيس أن أتصّقرأن افسقد األمغ مل يؽـ يدرك ادػارؿات افتل يـطقي ظؾقفا هذا 

وفؽــل اظتؼد أكف . ؾلكا أظرف جقدًا ظـ أ جبؾ ظؾؿ وؾضؾ أتؽؾؿ. أو باألحرى ؾؼدان ادـفج, ادـفج

بحقث إكف يـظؿ مادتف . بحشقه بلـز ؿدر ممؽـ مـ ادعؾقمات, وهق يضع ـتابف, ـان معّؾؼ افـػس

افذي , وأخال أكف ـان يريد أن جيؿع بغ وطقػة افػؼقف ادبّؾغ. بادـاشبات واالشتطرادات وادجادالت

. ويف هذا افسبقؾ ؾنن ظؾقف أن خيؾؼ ادـاشبات وافذرائع إلطفاره وإذاظتف. فقس فف أن يؽتؿ ظؾؿف 

. أن يؾؿسف (أظقان افشقعة)افذي ال يصعب ظذ ادستػقد مـ , وبغ ظؿؾ افباحث افصؾب ادـفج

وإكـل الظتؼد أكف ـان مـ األؾضؾ . بؾ ظدة ـتب حتت ظـقان واحد, ومـ هـا جاء افؽتاب ـتابغ

وـذفؽ األمر بافـسبة . أن خترج شرة افـبل صؾقات اهلل ظؾقف واألئؿة ظؾقفؿ افسالم ـتبًا مستؼؾة

وربام ـان مـ افرضوري أن كػصؾ كصػ , أي أن مـ ادؿؽـ. فداويـ افشعراء مثؾ أيب متام ودظبؾ

بحسب افغرض افذي وضعف فف ممفػف , دون أن يـؼق افؽتاب صقياً , تؼريبًا ظـف (أظقان افشقعة)

 .ومـ ادمـد أن افباؿل شقؽقن أؿرب ـثرًا مـ اشؿف. وأظؾـف ظذ ادأل يف اشؿ افؽتاب

 ..أهيا ادممترون افؽرام

مستػقدًا مـ , إػ ؽريض األشاس مـف, أريد أن أخؾق مـ هذا افـؼد افذي وؿػـا ؾقف ظـد ادـفج ؾؼط

ألصؽر مـ أظامق افؼؾب , افتل ربام فـ تتؽرر يف حقاتـا مرة أخرى, هذه ادـاشبة ؽر افعادية

ادستشارية افثؼاؾقة فؾجؿفقرية اإلشالمقة ظذ ؾؽرة ادممتر افـّرة أوالً ثؿ ظذ ما بذفت مـ جفد يف 

ألضرح ظذ مممترـؿ افؽريؿ وظذ ادستشارية ادقّؿرة وظذ ـؾ مـ يعتز كػسف معـّقًا . شبقؾ تـظقؿف

صلهنا يف هذا صلن ؽرها مـ . إػ ممشسة (أظقان افشقعة)فتحقيؾ  , ومسموالً وجيد يف كػسف ادؼدرة

كـظر ؾقفا إػ ذاهتا يف , بحقث هل مرآة مـ مرايا األمة. افؽتب افتل حتؿؾ ظذ ظاتؼفا مفؿة حضارية

وفقست جمرد ـتاب يؼرأ ؾقف افؼارئ . وتستؼف مـ خالهلا تطؾعاهتا ادستؼبؾة. ظؿؼفا افتارخيل

, األوػ فؽ. افػرق بغ ذكقؽ افـقظغ مـ افؽتب هق متامًا ـافػرق بغ صقرتغ. معؾقمات حقادية

. وافثاكقة فغرك ألخر تعرؾف أو ال تعرؾف. بحقث تؽاد حتس أهنا أكت, إػ ذاتؽ, تـظر ؾقفا إػ كػسؽ

إكف احدى ادرايا افتل . هق مـ افـؿط األول (أظقان افشقعة)وال ريب أن . وفؽـ يف حال فقس مـؽ

 .كرى ؾقفا ذاتـا

وادحاؾظة ظؾقف يف حافة . شتؽقن مفؿة هذه ادمشسة افعتقدة تطقير افؽتاب مـفجًا ومادة وأشؾقباً 

 .دائؿة مـ افتطقر وافتجدد وادراؾؼة



 ؟(ممشسة أظقان افشقعة)داذا ... وفؽـ

 :شلؿتك ظذ شببغ اثـغ, وفؽــل جتـبًا فإلضافة. اشتطقع أن أظرض أمامؽؿ أشبابًا ـثرة فؾطرح

يعرف أي جفد خارق بذفف ممفػف رضقان اهلل ظؾقف  (أظقان افشقعة)ـؾ مـ مارس : األول -

مـّؼبًا يف مؽتباهتا اخلاصة  (إيران)و  (افعراق)ومـ ذفؽ أكف جتّقل مرتغ يف . يف وضعف

ومـ ذفؽ احلرج افذي ـان يؾؼاه . وؿد حدثـا يف رحؾتقف ظـ ـػاحف يف هذا افسبقؾ. وافعامة

فقـكف إػ ظؿؾف , حغ ـان يؽتػل ظـد اشتؼباهلؿ بلؿؾ ما تؼتضقف افؾقاؿة, مع ـبار زائريف

مما ـان يمدي أحقاكًا إػ . وهق جؾقس ظـده, يف افبحث وافتـؼقب وتسجقؾ ادعؾقمات

وـان مصؿاًم ظذ ـسب . ؾؽلكف ـان يف شباق مع افقؿت ومع افعؿر ادتاح. إصؽاالت

ظذ . يف افـفاية ؿاصدًا ظـ أداء حؼ اشؿف (أظقان افشقعة)ومع ذفؽ ؾؼد أتك . افسباق

وـان مـ حؼفؿ أن يؽقكقا يف ظداد ادسجؿ هلؿ , األؿؾ بافـسبة فؾؽثريـ افذيـ ؾاتف ذـرهؿ

وما ذاك إال ألن افعؿؾ أـز بؽثر مـ يمديف ؾرد مفام ـّد . ؾقف بحسب ذط افؽتاب

 .وتػاكك

أن ـثرًا مـ ادصادر اإلشالمقة واألمفات مل تؽـ متاحة فؾباحث يف , وفـُضػ إػ ذفؽ

وإما بتقرس احلصقل ظؾقفا بعد تـظقؿفا يف , إما بـؼها, وصارت اآلن مقسقرة. زماكف

افتل مجعت خمطقضات  افؼطر يف   (دمشؼ)مـ ذفؽ مؽتبة األشد يف . مؽتبات جمفزة

. مع ـاؾة افتسفقالت وافتجفقزات, ممشسة واحدة ويرّست االضالع ظؾقفا فؾباحثغ

ومؽتبة  (ضفران)ادؽتبة ادرـزية يف . ومعفد ادخطقضات افتابع جلامعة افدول افعريبة

مؽبة اإلمام افرضا ظؾقف  (ؿؿ)مؽتبة آية اهلل مرظق يف . أيضاً  (ضفران)جمؾس افشقرى  يف 

ؾضاًل ظـ افتسفقالت اجلؿة افتل صارت يف خدمة . وؽرها ـثر (مشفد)افسالم يف 

أم جلفة حػظفا وتـظقؿفا , افبحث وافباحث شقاء جلفة احلصقل ظذ ادعؾقمات

 .واشتعادهتا

خالل مدة افـصػ ؿرن اداضقة افتل مرت مـذ أن ـان افسقد األمغ مشغقالً بقضع : افثاين -

ومـ حؼفؿ وواجبـا أن . برز ميات وربام آالف ممـ يـطبؼ ظؾقفؿ ذط افؽتاب, ـتابف

ومحع ادعؾقمات افؽاؾقة ظـ همالء يستؾزم جفازًا ظذ حد رؾقع مـ . يؽقكقا يف ظداد أظقاكف

 .ومـ افقاضح أن هذا ال يتؿ خارج إضار ممشسة. افؽػاية وافتـظقؿ

 :ختامًا أؿقل

: ؾنكـل ال أجد خرًا وال أصدق مـ ـؾؿتغ, إذا أردكا أن كؾّخق حقاة افسقد األمغ يف ـؾامت

امرؤ ـفذا ال ُيؽّرم . وآثر افعؿؾ افصامت. مل يؽسث يقمًا بافتؼريظ وادديح. افتقاضع وافعؿؾ

 .بؾ بافبـاء ظذ ما أشس واخلطق ظذ ما ارتاد, بافؽالم

 .أشلل ادقػ شبحاكف أن ال كـؼؾب مـ مممتركا هذا إال بػضؾ مـف وكعؿة

 

 

 


