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ملخص البحث
ٍ
إن مما ال َّ
شك فيه َّ
َّ
أحداث جرت عىل امتداد املسرية
أن ما خيتزنه املايض من
ٍ
دائرة مضنية .ويف
البرشية ،قد تعرض ألمور وضعت الباحث عن احلقيقة يف

الع ِ
رس ال ال ُيرس .وكانت
األحوال مجيعها كان الباحث يصل إىل نقاط بحثه بمراكب ُ

وإما فيها إلتباس ال ينسجم مع الفطرة
احلقائق تظهر َّإما خمترصة و ُيقام هبا َّ
حجة؛ َّ
وإما مشوهة ُيراد هبا فتنة .ويعود ذلك إىل عدم األمانة
ويتطلب بحثها جهد ًا جديد ًا؛ َّ

يف النقل أو لسوء احلفظ أو لعدم الدقة يف النسخ وختزين املادة ،وعىل إمتداد املسرية

ودون اخللف وبحث الباحثون .وشاء اهلل تعاىل يف عرصنا احلارض
مجع السلف َّ
أن تتسع دائرة املعارف وأن ترتاكم املعلومات حتت سقف الفهرسة والتخريج

بطون املايض .و ُتقام ُ
ِ
ِ
احل َّجة
احلقائق التي يف
والربامج .ليقف أصحاب العقول عىل
وحيمل أولو األلباب مشاعل الفطرة التي تسوق الناس إىل رصاط اهلل العزيز احلميد.
وبعد ...تأيت دراستنا حول أحد أكثر شخصيات تاريخ الفكر اإلسالمي

غموض ًا ،لمِ َا هلا من دور بارز يف إعادة رونق احلضارة اإلسالمية وحيويتها بعدما

أصاهبا اخلمول والرتاجع مع هنايات جكم بني العباس يف القرن السابع اهلجري
 /الثالث عرش امليالديِ .
هذه الشخصية التي تأرجحت يف ِّ
كل مراحل حياهتا
بني اجلانب العلمي الرصف والعمل السيايس ،فكان بذلك اخلواجه نصري الدين

الطويس من أكثر أعالم التاريخ اإلسالمي إثار ًة للجدل.

حاولنا يف ِ
ٍ
ٍ
وتربية
نشأة
هذه الدراسة تناول احلياة اإلجتامعية للطويس من
ِ
رحالته التي َّأداها يف طلب العلم،
وتدرج يف الدراسة والتع ُّلم ،واستعراض أبرز
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أهم مالمح مؤ َّل ِ
فاته العديدة واملختلفة االختصاصات واملشارب؛ وكان
مع بيان ِّ

ملوضوع النبوة واإلمامة يف الفكر الطويس – الفلسفي حظ وافر ،إذ يمكن القول
َّ
النبوة واإلمامة ،كان قد
إن التأمالت التي قدَّ مها نصري الدِّ ين الطويس يف موضوع َّ

ٍ
بحثها بوصفه فيلسوف ًا ُم ِّ
وبأدوات جتريدية عقالنية،
نظر ًا وباحث ًا عقالني ًا يف مسعاه
ِ
معتقده.
وذلك من أجل وضع مبادئ خلالص اإلنسان وخلالص البرشية ،بحسب
الع َقدي – السيايس من حياة الطويس ،فكانت لنا جولة يف
َّأما يف اجلانب َ

دراسة ما للفكر اإلسامعييل من تأثري يف شخصيتنا ِّ
رس
حمط الدراسة ،ومهام كان ّ
الطويس وهو عند اإلسامعيليني ،فمام ال َّ
شك فيه أ َّنه تأثر بالفكر اإلسامعييل الذي

عرصه ،كام كان املغول شاغلني ِ
ِ
هذه احلقبة من الزمن عسكري ًا.
كان شاغل الفكر يف
وقد تضافرت ِ
ٍ
النبوة
هذه العوامل ك َّلها ل ُتؤ ِّثر يف فكر الطويس،
وبخاصة يف موضوع َّ
واإلمامة .ومن هنا كانت رضورة البحث يف الفكر اإلسامعييل وأثره فيه .وبالتأكيد

فقد كان حلادثة سقوط مدينة بغداد بيد املغول ،والدور الذي لعبه الطويس يف
ِ
هذه احلادثة املهمة نصيب من دراستنا وبحثنا الدقيق يف مالبسات هذا املوضوع

الشائك ..سائلني املوىل جل وعال أن يوفقنا لمِ َا ِ
فيه اخلري والصالح.
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ABSTRACT
The current study rounds one of the most distinguished and mysterious
characters in the history of Islamic thought، for so eminent a role he
played in restoring the glamour and vitality to the Islamic civilization that
suffered retraction and lethargy throughout the seventh A.H century – the
thirteen A.D century. Such a figure، during the phases of its life، swayed
between dedicating his efforts once to scientific affairs، and the other to
the political work. Therefore، AlkhawajaNasir Aldin Altusi became one of
the most controversial promoinent personality in the Islamic history.
In the study do we try to deal with Attusi social life، early life، gradual
advancement in disciplining ; showing most salient trips that he made in
acquiring science; exposing his most important writings in different fields.
We may also say that his contemplations in prophesy and imamate were
under lens of him as a theorist، a philosopher and an intellectual scholar in
his aim and his abstraction and intellectual tools. All that was for the sake
of putting forth the principles of humanity salvation.
While in ideologicalpolitical side of his life، we made a tour in studying
the influence of the Ismā’ilism thought upon Attusi: the thought concerns
the thinkers at his age. As it is known that the Mongolian invaders
dominated this epoch of time martially.
All these factors accompanied to influence the thought of the studied
character، especially in the field of prophecy and Imamate. Surely we
would pay attention to the falling of Baghdad by the Mongolians،and
the task Attusi performed in that important event and its concomitant
circumstances. Hoping that Allah be with us in this righteous endeavour.
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ِ
حياته
لمُ َع يسرية من
هو :محُ َّمد بن محُ َّمد بن احلسن الطويس ،أبو جعفر ،املشهور بـ (نصري الدِّ ين

الطويس) وبـ(ا ُملح ِّقق الطويس)( .)1ولد يف مدينة طوس( ،)2مع اختالف املؤرخني
ِ
والدته ،إ َّ
ال َّ
أن معظم املؤ ِّلفني اتفقوا عىل أ َّنه ولد يف احلادي عرش من شهر
يف سنة

مجادي األوىل سنة 1201/ #597م ،وتوفيِّ يف بغداد (يوم الغدير) سنة - #672

ودفن عند اإلمامني الكاظمني يف مقابر قريش(.)3
1273مُ ،

رحلة نصري ِّ
الدين األوىل يف طلب العلم

بعد أن أ َّمل بعلوم اللغة واألدب حتول إىل دراسة الفقه واملنطق واحلكمة
والده وحرض مد ًة دروس ِ
ِ
خاله (نور الدِّ ين عيل بن
والرياضيات ...فتع َّلم الفقه عند

ِ
خاله أيض ًا،
محُ َّمد)َّ ،أما مقدمات املنطق واحلكمة فيذكر بعضهم أ َّنه تتلمذ فيها عىل

ٍ
مقدمات يف الرياضيات بمدينة طوس عند (كامل الدِّ ين محُ َّمد حاسب).
وقد َد َرس
ٍ
عهدئذ مركز ًا علمي ًا مه ًام وموطن ًا
ورحل بعد ذلك إىل مدينة نيسابور ،التي كانت ُتعد

جلمع من كبار احلكامء والفقهاء والعلامء والفضالء ،ومكث فيها مد ًة خيتلف فيها
ٍ
ِ
شبابه بارع ًا ضليع ًا
إىل جمالسهم وينهل منها احلكمة واملعرفة ،ح َّتى صار يف عنفوان

يف أكثر الفنون والعلوم ...ويبدو أ َّنه رحل عن تلك الديار قبل أن تتعرض نيسابور
ِ
الري ومنها
حلملة جيش املغول الذي أحلق هبا اهلالك والدمار .فسافر إىل مدينة َّ

توجه إىل بغداد واملوصل إذ حرض جمالس كبار العلامء ،وقد َد َرس يف املوصل عند
َّ

ثم نال إجاز ًة( )4من (سامل بن بدران املرصي)( )5يف
(كامل الدِّ ين بن يونس املوصليِّ ) َّ
رواية احلديث النبوي الرشيف.
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واشتهر نصري الدِّ ين الطويس بكثرة مؤ َّل ِ
وسعتها من الناحية العلمية
فاته
َ

والفكرية واملنطقية ،فجاءت مؤ َّلفاته وتصانيفه يف خمتلف العلوم واآلداب والفنون

املعروفة آنذاك .فجاءت كتاباته تتناول بالبحث والدراسة ك ًّ
ال من علم التاريخ والفقه
واللغة واألدب والفلسفة والتفسري واحلكمة واهلندسة ِ
واحلساب واجلرب وا ُملقابلة
والنجوم (علم الفلك) والـ (زيج) وأحكام النجوم واإلسطرالب واملوسيقى...
وباقي العلوم واملعارف ،واضع ًا إياها باللغتني العربية والفارسية(.)6

النبوة واإلمامة عند نصري ِّ
الدين الطويس
َّ
النبوة واإلمامة بالفلسفة اإلسالمية
عالقة موضوع َّ

يمكن القول َّ
النبوة
إن التأمالت التي قدَّ مها نصري الدِّ ين الطويس يف موضوع َّ

ٍ
واإلمامة ،قد بحثها بوصفه فيلسوفا ُم ِّ
وبأدوات
نظرا وباحثاعقالنيا يف مسعاه

جتريدية عقالنية ،وذلك من أجل وضع مبادئ خلالص اإلنسان وخلالص البرشية،
ِ
معتقده.
بحسب
َّ
النبوة واإلمامة يكاد يكون حمور الفلسفة اإلسالمية بمختلف
إن موضوع َّ
أشكاهلا ،ويف خمتلف العصور .فمواقف ا ُملتك ِّلمني والفالسفة ا ُملته ِّلنني – من اهليلينية

 – Hellenisticوالفقهاء كانت ك ّلها ترمي ،يف املآل األخري ،إىل تثبيت حقِّ فريق يف

احلكم أو دحض حقِّ فريقَّ .
إن فلسفة احلكم يف اإلسالم ،وكل املقوالت الداخلة

النبوة
يف إطار التنظري الكالمي والفلسفي والفقهي ..ك َّلها تتمحور حول احلكمة – َّ
النبوة واإلمامة واملهدية.
التي من مستلزماهتا َّ
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لقد عالج الكثريون بعد الفارايب وابن سينا فلسفة احلكم – مهام كانت التسمية،

ومهام كان األسلوب ،ولكن أبرز هؤالء ا ُمل ِّ
نظرين كان نصري الدِّ ين الطويس الذي
كتبه عموم ًا ،ويف ُكت ِّيب صغري له ،هو «التجريد» مقوالت من ِ
خلص ومجع يف ِ
َّ
قبله،

به أفكار من ِ
وشغل ِ
بعده ومن أبرزهم الع َّ
المة احلليِّ (ت1325 - #726م) ،وعالء

الدين القوشجي (ت1474 - #879م) .فـ «يف القرنني السابع والثامن اهلجريني

(الثالث عرش والرابع عرش امليالديني) ،ويف جمال الفلسفة ،تأ َّثر علم الكالم
بالنزعات الفلسفية ،عن طريق نصري الدِّ ين الطويس ،الذي عده ابن ق ِّيم اجلوزية
(ت1350- #751م) يف ٍّ
صف واحد مع ابن سينا؛ وعده أمحد بن مصطفى طاش

كربي زاده (ت1554 - #962م) من ِّقح ًا له .وقد متثَّل بعث الروح الفلسفي ،عند
ِ
موته ،بفضل شارحيه،
نصري الدِّ ين الطويس يف ُكت ِّيب صغري كام ذكرناُ ،عرف بعد
اسمه «التجريد» ،مزج فيه الفلسفة ،ألول ٍ
تام ًا
مرة يف اإلسالم ،بعلم الكالم مزج ًا َّ
بحيث صارا شيئ ًا واحد ًا»(.)7

فض ً
ال عن ذلك َّ
إن اإلمامة واخلالفة ،عند الطويس ،مل تكونا فه ًام إسالمي ًا سلفي ًا

وال فهام دينيا عاما .لقد امتزجت بالفلسفة اهليلينستية ،وبأفكا ٍر أخرى من الفلسفات

الرشقية .وبعد الطويس ،يمكن القول َّ
إن االهتامم بالفلسفة السياسية اليونانية قد
َّ
الدينية اإلسالمية.
خف ،وغلبت عىل الفلسفة السياسية ،الناحية العقائدية
َّ

فلسفة الطويس يف احلكم
َّ
النبوة واإلمامة ،دخلت يف ميدان الفلسفة من
إن آراء الطويس ،يف موضوع َّ
ِ
ِ
وثقافته اإلسامعيلية فض ً
الباب الواسع .ذلك َّ
ال
نشأته
أن الرجل فيلسوف بحكم
رغبته ا ُملعلنة واملتج ِّلية ،يف ِ
ِ
كتبه التي أ َّلفها يف موضوع احلكم ،بتقديم الفالسفة
عن
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ِ
ِ
ونظرته إىل النبي
تفضيله احلاكم الفيلسوف عىل احلاكم اجلاهل.
عىل غريهم ،مع

واإلمام ال ختتلف عن نظرة الفالسفة اإلغريق وأتباعهم من فالسفة املسلمني ،إىل
رئيس املدينة الفاضلة.

ومهد لذلك بمعاجلة
النبوة واإلمامة تفسري ًا فلسفي ًاَّ ،
فس الطويس موضوع َّ
لقد رَّ

َّ
واملاهية وما
كل املوضوعات التي شغلت حكامء اإلغريق حول اخللق والوجود
َّ

شاكلها من موضوعات تتع َّلق باميض اإلنسان وحارضه ومستقبله .وبنظره ،ال ينتظم
أمر الدنيا إال بالرئيس والطاعة له .ربام كان الدِّ ين عند أمثال الغزايل من ا ُملتك ِّلمني

هو القصد األول ،وحوله يدور التفلسفَّ .أما الطويس فريى َّ
والنبوة
أن الدِّ ين
َّ

واإلمامة واحلكم يشء واحد إذ ال يستقيم أمر الدِّ ين بدون ُمرشد يهَ دي إىل الرشيعة

وحاكم فاضل معصوم حيكم بموجب الرشيعة .فالقرآن هو الرشيعة الصامتة

واإلمام هو الرشيعة الناطقةَّ :
إن نظام احلكم عنده هو نظام "املدينة الفاضلة" .لقد
عدد من ِ
النبوة واإلمامة باقتضاب ،يف ٍ
كتبهَّ ،أما سياسة احلكم فعاجلها
عالج موضوع َّ
بتوس ٍع أكرب نسبي ًا وبأسلوب التحليل الفلسفي .لقد كان الطويس الفيلسوف مهزة
ّ

النبوة واإلمامة،
الوصل بني الفكر االثني عرشي املتمحور حول عقيدة أخروية يف َّ
وبني الفلسفة.

ِ
الدينية
فكره الفلسفي يتع َّلق يف املكونات
من هنا ،كان البحث يف مكونات
َّ
ألن الرجل نشأ يف ٍ
ٍ
اإلمامية بالدرجة األوىل؛ َّ
تيارات
دينية احتدم الرصاع فيها بني
بيئة َّ
عدَّ ة :التيار الفقهي الذي عليه عامة الناس بقيادة رجال الدين املتفقهني ،والتيار

بح َّكام قلعة آملوت ،والتيار الشيعي االثني عرشي الذي
اإلسامعييل النزاري املتم ِّثل ُ
ِ
مواقفه
ترسخت ُأسسه وحيتاج إىل من ُيفلسفه ،والتيار الصويف الذي أخذ بتثبيت
َّ
ِ
ِ
ٍ
وتفتته.
انشقاقه
جراء مقتل أبرز رموزه َّأدت إىل
بعد
نكسات أصابته من َّ
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َّأما التيار الفقهي فلم يكن ذا أث ٍر كبري عىل فكر الطويس الفلسفي ،بدليل أ َّنه يف
ِ
حياته حاول أن يتف َّقه عىل يد تلميذه «العالمة احلليِّ » ،فض ً
ال عن أ َّنه مل يخُ ِّلف
ُأخريات

ٍ
وأما التيار الصويف فلم يكن قوي
أي
أي أثر مكتوب يف الفقه ،يف ِّ
َّ
مذهب كانَّ .

األثر عليه ،بدليلني :األول انشغاله بالعلوم املحضة كالفلك والتنجيم والرياضيات
ِ
للح َّكام
وبالفلسفة ،والثاين انرصافه إىل
مبارشة احلياة السياسية العملية مستشار ًا ُ

اإلسامعيليني أو ً
صح التعبري ،عند
ثم وزير ًا «للثقافة والتوجيه الفكري» ،إن َّ
ال َّ
هوالكو املغويل ثاني ًا.

ِ
درسه أم يف
وهكذا يكون فكره الفلسفي وليد تيارين رئيسني ،سواء يف
ِ
تآليفه :التيار اإلسامعييل الغارق يف الفلسفة األفلوطينية  Platonismوالفيثاغورية
ِ
سلفيته .وبني هذين
 ،Pythagoreanismوالتيار الشيعي االثني عرشي الغارق يف

كون الطويس فلسفته العملية يف احلكم ُ
واحل َّكام .وأبرز
التيارين املتناقضني تقريب ًا َّ
ٍ
كتاب فلسفي له ،وهو يدخل ضمن موضوع «احلكمة
ما جت َّلت فلسفته العملية يف
ِ
ِ
ِ
وأساليبه ،ويف ُ
كتابه
احل َّكام فقد برزت يف
وغاياته
العملية»َّ ،أما فلسفته يف احلكم

«التجريد» أو «جتريد الكالم» أو «جتريد االعتقاد» أو «جتريد العقائد» .وإىل
مر فكره بمراحل كان أبرز
أن َّ
تكونت لدى الطويس أفكاره حول احلكم املثايلَّ ،

املؤثرات فيها :املؤ ِّثر اإلمامي االثني عرشي واملؤ ِّثر اإلسامعييل(.)8

إسامعيلية خواجه نصري ِّ
الدين وأثر التيار اإلسامعييل

يف التوجهات الفكرية يف عرص الطويس

َّ
ويرتكز هذا
لقد ثار خالف كبري حول إسامعيلية نصري الدِّ ين الطويس –
ِ
ِ
حياته( )9جيعلون
مؤرخي
اخلالف حول
للنبوة واإلمامة بالذات .فبعض ِّ
مفهومه َّ
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الطويس أسري اإلسامعيليني مدة ٍ
ثامن وعرشين سنة ،وذلك بقصد نزع الصفة
ِ
باعتباره كان مرغ ًام وحمبوس ًا لدهيم .وبالطبع ال يقف هذا الزعم
اإلسامعيلية عنه

ِ
ِ
شبابه ،فهو
فلسفته اإلسامعيلية طول سني
أمام ترك الطويس من آثا ٍر تدل عىل
()10
ثم كتاب «أخالق نارصي» (األخالق
قد كتب هلم كتاب «أخالق حمتشمي» َّ ،

النارصية) ،بالفارسية ،نسب ًة إىل الوزير اإلسامعييل نارص الدِّ ين ابن محُ َّمد .ويبدو َّ
أن
ِ
ِ
عرشيته حاول أن يخُ في مؤ َّلفاته اإلسامعيلية أو
إعالنه رسمي ًا عن إثني
الطويس ،بعد
حيذف منها ما يراه غري موافق لالثني عرشية( ،)11وأ َّلف «الرسالة املعينية يف اهليئة»

باسم معني الدِّ ين ابن نارص الدِّ ين الوزير السابق( .)12وهناك ذكر لرسالة «أوصاف
األرشاف» بالفارسية( )13ولرسالة «أساس االقتباس» وك ّلها مؤ َّلفات إسامعيلية(.)14

سميه عارف تامر «الداعي
وهناك كتاب «التصورات» أو «روضة التسليم» .و ُي ِّ

إىل إسامعيلية الطويس .وهذا ُيستنتج من قيام فيلسوفنا

اإلسامعييل» ويميل
ِ
تشيعه االثني عرشي رسمي ًا بعد سنة 1258 - #656م.
بإعالن
()15

رس الطويس وهو عند اإلسامعيليني ،فمام ال َّ
شك فيه أ َّنه تأثر بالفكر
ومهام كان ّ
عرصه ،وكان املغول شاغلني ِ
ِ
هذه احلقبة من
اإلسامعييل الذي كان شاغل الفكر يف
الزمن عسكري ًا .وقد تضافرت ِ
هذه العوامل ك ّلها ل ُتؤ ِّثر يف فكر الطويس ،والسيام يف

النبوة واإلمامة .من هنا كانت رضورة البحث يف الفكر اإلسامعييل وأثره
موضوع َّ
عليه.

يقول الشيبيَّ :
«إن العامل اإلسالمي أخذ هيتم بالفلسفة وتطبيقاهتا ،بشكلٍ

عميق ،حتت تأثري اإلسامعيلية والداعني هلا يف طول العامل اإلسالمي وعرضه.

ثم الدول
وكانت رسائل إخوان الصفا يف البرصة والرسالة اجلامعة يف األندلسَّ ،
ٍ
وأجزاء من العراق كاملوصل التي كانت مستقر الدولة
اإلسامعيلية يف مرص وسوريا
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ِ
احلمدانية ،وكالدعوة اإلسامعيلية يف إيران ،عام ً
ال عىل ِّ
وإذكائه يف
بث هذا امليل

أذهان املسلمني»( .)16و ُيضيف الشيبي« :وينبغي أن نتذكر َّ
أن نصري الدِّ ين الطويس
ِ
ِ
نفسه»(.)17
–بوصفه إسامعيلي ًا أو فلسفي ًا عىل العموم– قد صدر عن التيار
ويبدو َّ
أن الفلسفة اإلسامعيلية قد دخلت إىل التصوف .فهذا الغزايل يقرع

جرس اإلنذار َّ
بأن فريق ًا من املتصوفة كانوا متأثرين بالروح الفلسفية ح َّتى سماَّ هم

«الصوفية املتفلسفة»( .)18وكان هذا الرأي من الغزايل (-1058/ #505-450
1111م) مؤيد ًا لرأي البريوين (1048-973/ #440-362م) أيض ًا .و ُيقال:
ِ
َّ
لتفلسفه أكثر مما
إن السهروردي (1235-1144/ #632-539م) إ َّنام ُقتل
ِ
لصوفيته .ونظرية ابن عريب (1240-1165/ #638-560م) حول وحدة
ُقتل
الوجود كانت مسلك ًا فلسفي ًا ال مسلك ًا صوفي ًا عملي ًا ،وقد أخذ ابن عريب فلسفته

من رسائل إخوان الصفا .وقد لفتت الفلسفة العملية التطبيقية أنظار التتار بعد أن

خدمهم هبا نصري الدِّ ين الطويس(.)19

دل هذا السياق عىل ٍ
أن الطويس مل يكن إ َّ
وإن َّ
يشء مهم فهو يدل عىل َّ
ال إسامعيلي ًا

ٍ
ظروف سيطر فيها الفكر اإلسامعييل عىل أذهان الناس يف ِّ
كل العامل اإلسالمي
يف
ٍ
ٍ
َّ
سياسية
كحركة
فكأن هذا الفكر اإلسامعييل ،بعد أن عملت اإلسامعيلية
املوحد.
َّ

عىل إضعاف اخلالفة العباسيةَ ،ع ِمل عىل إعطاء الفكر اإلسالمي وجهني :التصوف
«السنِّي»
والتفلسف ،وكأ َّنام اخلالفة العباسية يف أوج قوهتا ،تقف مع تيار الفقه ُ

الرسمي ضدَّ تيار إسامعييل طا ٍغ ميزته الفلسفة .وهذا حيملنا عىل القول َّ
إن النصري

الطويس ،عندما ذهب إىل قالع اإلسامعيليني الفرس ،إ َّنام ذهب إىل حيث جيد فكره
كم ِّ
فكر فيلسوف ومتصوف ،وعامل لن جيد يف بغداد ،املشغولة بالسياسة
منطلق ًا؛ أل َّنه ُ

املكونات اإلسامعيلية،
وباملراسم ،بيئته التي يرتاح فيها عقله وقلبه .وعىل هذا تكون ِّ
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ِ
حياته الفكرية ،بعد أن انتهى من
لفكر الطويس اإلمامي أكثر أمهي ًة من غريها يف
ِ
ِ
حقبة حياة الطويس،
بنفسه( .)20فقد كان الفكر االثنا عرشي ،يف
الدراسة واستقل
تم االتصال بني االثني عرشية والتصوفَّ ،
وأن
بعيد ًا عن التصوف .ولكن رسعان ما َّ
اإلثني عرشية مل يشتهر عنهم التطرق إىل الفلسفةَّ ،
ألن هذا ُيلحقهم باإلسامعيلية،
فحاولوا أن يكتفوا بعلم الكالم والفقه وأن يتجنبوا الفلسفة ما أمكنهم .وما يعني

جالء الظروف العقلية للقرن السابع اهلجري (الثالث عرش امليالدي) اإلشارة إىل َّ
أن

علم الكالم قد تأثر بالنزعات الفلسفية من طريق نصري الدِّ ين الطويس نفسه ،ح َّتى
ٍ
منزلة واحدة مع ابن سينا ،ووصفه بأ َّنه
عده ابن ق ِّيم اجلوزية (ت1350 #751م) يف
«نصري الرشك والكفر» ووصف ابن سينا بـ «إمام ا ُمللحدين».

ِ
رجوعه من نيسابور ،أ َّنه
وهكذا يبدو لنا واضح ًا تأثر الطويس بابن سينا ،بعد

– أي الطويس – هو الذي سعى إىل العيش عند اإلسامعيلية ،إذ كان للفكر عندهم
املقام األول ،وكانت الفلسفة ُتدرس من دون قيد.

«النبوة واإلمامة» عند الطويس
أمهية الشرُ َّ اح يف فهم موضوع
َّ

النبوة واإلمامة عند الطويس كام فهمها منه شارحوه أمر مهم؛ َّ
َّ
ألن
إن فهم َّ

هذا الفهم يدل عىل أثر الرجل يف املعتقد الفكري اإلسالمي ،ويوضح لنا جانب ًا

من الفلسفة الكالمية اإلسالمية التي توقفت عن التطور بعده ،حسب ما هو شائع
ومعروف؛ إذ من ا ُملس َّلم ِ
به َّ
النبوة واإلمامة ،يف اإلسالم
أن لفهم العلامء ملوضوع َّ

أثر ًا مؤثر ًا يف املسلك الفكري الديني ،يف العامل اإلسالمي ،وينعكس هذا الفهم عىل

أوضاع املسلمني يف حياهتم املعتقدية التي ينعكس أثرها عىل السياسة وعىل االجتامع
عموم ًا.
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ِ
لفكره يف
وشرُ َّ اح فكر الطويس ،يف كتاب «التجريد» كثريون .ولكن رشحهم
ٍ
بحيوية فكرية مستمرة ،جتعل طرحه دائم التفاعل،
النبوة واإلمامة ينبض،
موضوع َّ
يف الفكر الدِّ يني ،بشكلٍ عام ،ويف الفكر السيايس بشكلٍ خاص؛ إذ كثري ًا ما نجد

النبوة واإلمامة ينعكس عىل ترصفاهتم املعيشية
فهم كثري من املسلمني ملوضوع َّ
اليومية وربام عىل مصريهم.

ومل ينقطع الفقهاء وا ُملتك ِّلمون املسلمون يف ِّ
ٍ
عرص عن احلكم عىل آراء
كل
إن االختالفات املستمرة بني ِ
الطويس يف هذا املوضوع اخلطريَّ .
الدينية
الف َرق
َّ

النبوة واإلمامة .وأبرز
اإلسالمية ،ك َّلها تدور حول مفهوم الزعامء الروحيني ملوضوع َّ

ا ُمل ِّ
نظرين العقائديني ،يف هذا املوضوع بعد الغزايل ،إ َّنام ٍّ
بخط خمتلف ،هو نصري الدِّ ين

الطويس .وقد َّ
الس َّنة أمثال محُ َّمد بن إسحاق القونوي الشافعي (ت#673
ركز فقهاء ُ

1274م) وأمثال ابن تيمية (ت1328 #728م) بشكلٍ خاص ،وابن ق ِّيم اجلوزية

(ت1350 #751م) ،وابن خلدون (ت1405 #808م) عىل مذهب الطويس يف
ِ
كتابه «جتريد االعتقاد» .ومحل عليه بعضهم
املتحصل من
النبوة واإلمامة،
ِّ
موضوع َّ

ح َّتى ك َّفره مع مع ِّل ِ
مه ابن سينا ،وإن أنصفه آخرون كالقونوي والقوشجي وابن
خلدون.

هذا فض ً
ال عن الرشوحات الكثرية التي وضعها فقهاء املذهب االثني عرشي

لكتاب «التجريد» بالذات .وقد ساروا يف ذلك عىل ُخطى مجال الدين احلسن بن

ىَّ
طهر احلليِّ  ،املشتهر بـ «الع َّ
املتوف سنة 1326 #726م،
المة»
يوسف بن عيل بن ا ُمل َّ
أي بعد الطويس بأربع ومخسني سنة ،بعد أن تتلمذ ِ
عليه مدة.
وقد ذكر الدكتور كامل مصطفى الشيبي هلذا الكتاب مخسة عرش رشح ًا وثامين

حوايش .وقال فيه« :ومتثَّل بعث الروح الفلسفي عند نصري الدِّ ين يف ُكت ِّي ٍ
ب صغري
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موته ...مزج ِ
عرفه الناس بعد ِ
فيه الفلسفة ألول مرة ،يف اإلسالم ،بعلم الكالم مزج ًا
تام ًا بحيث صارا شيئ ًا واحد ًا»( .)21وأضاف« :وممَّا ُيعني عىل جالء الظروف العقلية

للقرن السابع والثامن اهلجريني (الثالث عرش والرابع عرش امليالديني) اإلشارة إىل

َّ
أن علم الكالم ..قد تأ َّثر بالنزعات الفلسفية ،عن طريق نصري الدِّ ين الطويس ح َّتى
اعتربه ابن ق ِّيم اجلوزية يف ٍّ
صف واحد مع ابن سينا»(.)22

من ا ُملالحظ َّ
أن قادة الفكر الشيعي ،يف العهد اإليلخاين ،مل يرصفوا َّ
مههم إىل
ِ
الدينية بتأثري نصري الدِّ ين الطويس .وممَّا ُيالحظ
بالفلسفة
الفقه بمقدار ما اهتموا
َّ
أيض ًا يف ِ
النبوة واإلمامة).
هذه املدة اهتامم الفقهاء بمسألة الوالية (بفرعيها َّ

وهكذا ارتفعت منزلة الفلسفة ،من حيث تطبيقاهتا العملية ،وأخذ التصوف
ِ
مهد واحلافز ،وقبله مل يشتهر
دور ًا مه ًام
بفضله .ويف املجالني لعب الطويس دور ا ُمل ِّ

عن الشيعة اإلمامية االثني عرشية ولعهم بالفلسفة الرصف َّ
ألن هذا كان ُيلحقهم

شجع أهل العقل ،ح َّتى قال عنه أمحد
باإلسامعيلية .وملا وزر الطويس هلوالكو أخذ ُي ِّ

بن مصطفى طاش كربي زاده (ت1555 #962م) َّ
إن إحياء البحث الفلسفي «ما
ِ
كان إ َّ
وأحزابه»( .)23يف حني جيعله القوشجي «قدوة
ال منذ ظهر نصري الدِّ ين الطويس

العلامء الراسخني وأسوى احلكامء املتألهِّ ني نصري احلقِّ والدِّ ين»(.)24

خواجه نصري ِّ
الدين الطويس واإلسامعيليون

()25

ِ
دراساته
كان اخلواجه نصري الدِّ ين الطويس ما يزال يف نيسابور ُيكمل منهاج

عندما غزا املغول خراسان .وقد فر السلطان محُ َّمد خوارزم شاه املنطقة الشاملية

الرشقية الغنية من إيران بال دفاعات حتت رمحة الغزاة املغول .وعندما كان اخلواجه

نصري الدِّ ين طالب ًا يف احلادية والعرشين من العمر يف نيسابور سنة 1220#617م،
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احتل جنكيز خان بالد ما وراء النهر ،يف حني كان آخر سالطني اخلوارزمشاهية،

جالل الدين منكربيت (1231-1220/ #628-617م) ،قد بارش قضاء بقية
ِ
ِ
ٍ
مملكته .وقد ترك
سلسلة من املحاوالت البطولية ،لكن العقيمة ،إلنقاذ
حياته يف
ٍ
لقرون عديدة تالية ،من
أي مؤرخ
الغزو املغويل إليران البالد يف خراب .ومل يسأم ّ
رواية الفظائع الوحشية التي ارتكبها املغول .وما يزال يف مقدورنا تتبع إحساس

ٍ
روايات تارخيية متنوعة وصلتنا من تلك األيام.
موهن من اخلوف والعجز يف

ومل يسلم جزء من خراسان من املذبحة العامة للغزو املغويل ما خال بضع قال ٍع
إسامعيلية جيدة التحصني .وقد و َّفرت تلك ِ
القالع مالجئ آمنة يف منطقة قوهستان

بالكلية .وكان الزعيم اإلسامعييل
ألولئك الذين مل يتمكنوا من مغادرة خراسان
َّ

املحليِّ يف قوهستان رجل يقرب اسمه من نارص الدين عبد الرحيم بن أيب منصور

(ت1257 #655م) ،الذي ترأس شؤون اجلامعة النزارية هناك باسم اإلمام

اإلسامعييل النزاري املعارص ،عالء الدين محُ َّمد الثالث (-1221/ #653-618

1255م) .ويرد ذكر نارص الدين عىل أ َّنه أمري محُ ب ومتع ِّلم عىل نح ٍو خاص ،اجتمع
ِ
بالطه اآلمن العديد من رجال العلم –من اإلسامعيليني وغري اإلسامعيليني–
يف
الذين تابعوا اهتامماهتم الفكرية دونام تدخل(.)26

واقرتب األمري احلامي والفيلسوف اخلائف عىل سالمتهم بشكلٍ طبيعي،

ورسعان ما وجد خواجه نصري الدِّ ين يف ٍ
وقت ما بني 1222 #619م و #632

1234م ،وهو الذي كان قد أصبح عامل ًا ناضج ًا ،وجد مالذ ًا آمن ًا عند نارص الدين

عبد الرحيم( .)27وبعد أن أمىض بعض الوقت مع نارص الدينُ ،استدعي خواجه

نصري الدِّ ين إىل بالط اإلمام اإلسامعييل ،عالء الدين محُ َّمد الثالث ،أي إىل قلعتي

آملوت وميمون دز يف الديلم .وكان مع آخر صاحب آلملوت ،ركن الدين خورشاه،
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عندما استسلم النزاريون يف هناية األمر للمغول سنة 1256 #654م .كانت مدة
ِ
ارتباطه باإلسامعيلية ،وهي التي دامت ما يقرب من ثالثني عام ًا ،أي ح َّتى #654
1256م ،مدة إنتاج عىل شكلٍ خاص للخواجه نصري الدِّ ين .ومن بني األعامل
التي ك َّلفه هبا نارص الدين عبد الرحيم ترمجة كتاب «زبدة احلقائق» لعني القضاة

اهلمذاين إىل الفارسية( .)28ويف ٍ
وقت ما بني 630هـ1232/م و 1234 #632م،

طلب النارص عبد الرحيم من خواجه نصري الدِّ ين ترمجة «كتاب الطهارة» ،املعروف

ٍ
ٍ
وتعليقات
فقرات
أيض ًا بـ «هتذيب األخالق» أليب عيل أمحد مسكويه الرازي مع
إضافية إىل الفارسية .وقد وصلتنا تلك الرسالة ،التي اعتمدت يف ٍ
جزء منها عىل

عمل مسكويه ،باسم «أخالق نارصي».

وتتسم إنتاجية خواجه نصري الدين يف تلك املدة بتنو ٍع رائع يف فنون األدب

واألبحاث .فإىل جانب «أخالق نارصي» و «أخالق حمتشمي» ،اللذين كتبهام لراعيه
ِ
وباسمه ،أنتج رسالته األساسية يف املنطق .باسم
الرئيس نارص الدين عبد الرحيم
«أساس االقتباس» ،وتعليقه املشهور عىل كتاب ابن سينا «اإلشارات والتنبيهات»

باسم «رشح اإلشارات» .وكتب خواجه نصري الدِّ ين وهو يف خدمة اإلسامعيليني
عم ً
ال يف الفلك باسم «الرسالة ا ُملعينية» ،ومعها رشح بالفارسية وأهداها إىل معني
الدين بن نارص الدين عبد الرحيم.

وكتب خواجه نصري الدِّ ين إ َّبان املدة التي أمضاها بني اإلسامعيليني عدد ًا من

الدينية .وجيدر بالذكر
الرسائل أيض ًا محلت بصامت إسامعيلية يف ما يتع َّلق بتعاليمها
َّ

من بني ذلك سريته الذاتية الروحية بعنوان« :سري وسلوك» ،و «آغاز وأنجام» –أي:
بداية األفعال– و «أوصاف األرشاف»َّ .أما نسبة كتابات إسامعيلية معينة إىل خواجه

نصري الدِّ ين فقد بقي موضوع جدل كبري –قبلها بعضهم ،وموضع تساؤل عند
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آخرين– عىل الرغم من َّ
أن صحة تأليفه كتاب «روضة التسليم» ،وهو من الرسائل
املتبحرون يف الدراسات
اإلسامعيلية الرئيسة من عرص آملوت املتأخر ،قد قبلها
ِّ

اإلسامعيلية.

كان خلواجه نصري الدِّ ين الفضل يف تسهيل استسالم ركن الدين خورشاه

(1256-1255/ #654-653م) ،احلاكم اإلسامعييل األخري يف آملوت .إذ أنشأ
ِ
مؤسسة للتعليم ُيعد أحد
إثر
عودته من بغداد املرصد الفلكي الشهري يف مراغة ،وهو َّ

أعظم اإلنجازات الفكرية يف فارس العرص الوسيط –سيأيت الكالم عن هذا املرصد–

وتوفيِّ خواجه نصري الدِّ ين الطويس ،وهو الذي تق َّلد الوزارة زمن اإليلخانيني أيض ًا،
احلجة  25/ #672حزيران 1274م.
يف بغداد ُ
ود ِف َن فيها يف  18ذي َّ
وصار وجود خواجه نصري الدِّ ين يف بالط األمري اإلسامعييل موضوع ًا لبعض

اجلدل املهم .فالعلامء الشيعة اإلمامية االثنا عرشيون مرصون عىل أ َّنه كان قد اح ُتفظ
ِ
لحون عىل أ َّنه ُأجرب عىل الذهاب إىل آملوت أيض ًا
به يف قوهستان خالف ًا
إلرادته ،و ُي ُّ

ُ
ِ
لرغبته .و ُتظهر املصادر اإلثنا عرشية الروعة يف متجيدها تبنِّي
وأبقي هناك خالف ًا

خواجه نصري الدِّ ين لقضية الشيعة اإلماميةَّ .أما الدارسون األكثر تعاطف ًا مع
اإلسامعيليني ،فإنهَّ م يذهبون ،عىل ِّ
كل حال ،إىل حدِّ اقرتاح َّ
أن خواجه نصري الدِّ ين
ِ
حقيقة األمر .بينام يقرتح عدد من الدارسني األكثر
كان هو وعائلته إسامعيليني يف

موضوعية إمكانية حتول مؤقتة خلواجه نصري الدِّ ين إىل اإلسامعيلية( .)29وتعرض
ِ
ِ
والئه بالظروف
نفسه وبرروا تغيري
بعضهم اآلخر لدفاع خواجه نصري الدِّ ين عن
السياسية القاهرة السائدة آنذاك.

ٍ
ٍ
فسها بعض
مناسبات قليلة ،من
ويشكو خواجه نصري الدِّ ين ،يف
مصاعب رَّ
ِ
ِ
إلرادته .ففي
كونه حمتجز ًا يف آملوت خالف ًا
الدارسني املعارصين عىل أنهَّ ا تعبري عن
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ِ
رشحه املشهور لكتاب ابن سينا «اإلشارات والتشبيهات» ،عىل سبيل املثال،
ختام
كتب يشكو قائ ً
نت معظمه [رشح اإلشارات] يف ِّ
ظل أصعب الظروف،
دو ُ
ال« :لقد َّ

ٍ
فت معظمه يف زمن القلق العاطفي،
ظروف ال يمكن أن يوجد أصعب منها .وص َّن ُ
كل ٍ
ٍ
حالة من القلق تفوقها اضطراب ًا – زمن كان ّ
جزء فيه مستودع ًا
ليس هناك من

ٍ
ٍ
متر حلظة منه دون تفاقم يف حرسيت وتضاعف يف
حلزن وأمل ٍ
وحرسة ال تحُ تمل ...مل ّ
مصائبي وحزين .إ َّنه فع ً
ال زمن ينطبق عليه قول الشاعر بالفارسية ،ما يمكنني رؤيته
حويل ح َّتى اآلن هو َّ
فص له».
أن الرزايا خاتم وأنا ٌّ

ِ
الفقرة نفسها ،التي ربام ُأضيفت
وخلواجه نصري الدِّ ين تعميم أكثر شمولية يف
ِ
ِ
ٍ
ظروفه العاطفية يف
رشحه األصيل لـ «رشح اإلشارات» ،بخصوص
سنوات من
بعد
احلياة ،يقول فيه« :مل متر حلظة يف حيايت مل تكن مليئ ًة باألحداث الباعثة عىل احلرسة

املستمرة واحلزن الدائم .وكان جيش من احلزن وجنود من التنغيص تعرتض حيايت
ووصيه احلق [يقصد ِ
ِ
به اإلمام عيل
عىل الدوام .إهلي أسألك بحقِّ رسولك املختار،

نجيني من أذى أمواج الرزايا
بن أيب طالب] عليهام وعىل آهلام سالم اهلل ورمحته ،أن ُت ِّ

وسيول العداوات ،وأن تنقذين مما يحُ رجني ويؤذيني .ليس يل إ َّ
أرحم
ال إ َّياك وأنت
ُ
الرامحني».

ِّ
للشك بالقبول املؤقت عىل األقل لعقائد
هناك إشارات تارخيية كافية

اإلسامعيليني أو التحول إىل قضيتهم ،وكام الحظ دفرتي« :ليس هناك من دليل
يوحي َّ
بأن أولئك الغرباء [مثل خواجه نصري الدِّ ين] كانوا محُ تجزين عند اجلامعة
[اإلسامعيلية] خالف ًا إلرادهتم أو أنهَّ م ُأجربوا عىل اعتناق اإلسامعيلية يف أثناء

أن الطويس وعدد ًا قلي ً
إقامتهم بني النزاريني ،عىل الرغم من َّ
ال آخر من العلامء
ِ
وضعه ،زعموا خالف ذلك زمن الغزو املغويل .وعىل العكس
ممَّن كانوا يف مثل
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من ذلك ،يبدو َّ
أن مثل أولئك الضيوف العلامء اقتسموا كرم النزاريني وضيافتهم

الدينية السابقة»(.)30
طوع ًا ،وكانوا أحرار ًا ،زمن السرت ،يف االحتفاظ بمعتقداهتم
َّ
ِ
غري أ َّنه ال يمكن التقليل من شأن عالقة السلطة بني أم ٍ
بالطه .ومل يكن
ري وفيلسوف

ِ
ذهنه احلكمة املشهورة «الناس
باستطاعة خواجه نصري الدِّ ين الذي كان حيفظ يف

كلي ًة جتاه احلضور امللكي لراعيه ،وال يمكن النظر
عىل دين ملوكهم» ،البقاء ال مبالي ًا َّ
ِ
إىل االنتامء الديني لرا ٍع  /أم ٍ
حصنه ينشغل املرء بأمور الدين والفلسفة
ري قوي ،يف
وحقول املعرفة األخرى ،عىل أ َّنه أمر غري ذي أمهية مطلق ًا وخارج عن السياق.

ِ
ٍ
ٍ
نتيجة
لعدد من املصادر التارخيية ،إىل
استعراضه
مدرس رضوي ،بعد
ووصل ِّ

مفادها َّ
أن« :خواجه نصري ،ربام كان قد ذهب إىل قوهستان وآملوت طوع ًا يف البداية
ٍ
دعوة تل َّقاها من نارص الدين وعالء الدين [محُ َّمد الثالث] .وقد قرر اإلقامة
عقب
مع اإلسامعيليني طوع ًا بسبب حالة الفوىض التي سادت املراكز احلرضية اإليرانية،

الس َّنة واضطهادهم
وسلوك العنف الذي اتبعه الغزاة املغول ،وتعصب «علامء» ُ

للشيعة ،واعتقاده بأ َّنه ربام وجد يف قوهستان وآملوت الراحة واإلطمئنان اللذين َّأمنا
ِ
ِ
كتاباته».
أبحاثه وبرنامج
له هبذا الشكل متابعة
ومدرس رضوي أكثر اعتدا ً
ال من بني
ويبدو التعليقان األخريان لدفرتي
ِّ

التقييامت التي يمكن وضعها بخصوص الوقت الذي أمضاه خواجه نصري الدِّ ين مع
اإلسامعيليني ،إذا ما أبقينا أنفسنا ضمن إطار املوضوعات السائدة للعداء الطائفي

الس َّنة والشيعة االثني عرشية واإلسامعيليني الشيعة .غري أننا نرغب يف حتويل
بني ُ
ِ
ووضعيته السياسية إىل مستوى
النقاش بخصوص شخصية خواجه نصري الدِّ ين
آخر خمتلف .وما نعتقده هو َّ
أن التأكيد الزائد عىل اإلنتامء الطائفي للشخصيات
يشوه تعقيدات
الفكرية والسياسية يف فارس العرص الوسيط (أو اإلسالم عموم ًا) ِّ
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شخصياهتم و ُيعمي أبصارهم عن فهم االختيارات األخالقية والسياسية املحددة
التي كان عليهم القيام هبا .وتطبيق املبادئ األخالقية املجردة يتجاهل بقد ٍر متسا ٍو

الرضورات التارخيية الطارئة اخلاصة التي يف ظ ِّلها يتم اختاذ القرارات السياسية
واألخالقية وتنفيذها(.)31

وافرتاض مواقف أخالقية قائمة عىل مبادئ أخالقية جمردة أو طائفية بشكلٍ

كامل ،سواء سجلناه يف مصلحة خواجه نصري الدِّ ين أم ضده ،هيمل جانب ًا أساسي ًا

من شخصيته كفيلسوف  /وزير فاريس ،كان كامل احلضور والفعالية ضمن اإلطار
ِ
لزمنه .وقد سبق أن عالج األستاذ محيد َد َبيش باسهاب قضية
السيايس واإلجتامعي
النظر إىل فئة «الفيلسوف  /الوزير» النظرية عىل أنهَّ ا عنرص مهم يف الثقافة السياسية

الفارسية .وضمن إطار تلك القضية النظرية ،نود النظر يف شخصية خواجه نصري
ِ
وارتباطاته باإلسامعيليني خصوص ًا .وباستطاعتنا فهم
الدِّ ين السياسية عموم ًا
خواجه نصري الدِّ ين الطويس ليس بوصفه شيعيا إماميا بل ُيفهم بوصفه فيلسوفا

اهتم بأمور السلطة واملعرفة ،والسياسة والفلسفة يف ٍ
آن مع ًا.
 /وزيرا يف األساس َّ

َّ
اجلبار يف إقامة
إن حجم الرسائل العلمية املؤثرة التي خ َّلفها وراءه ،وإنجازه َّ
ِ
الدينية
وارتباطه برجال املعرفة من مجيع اإلنتامءات واألصول
مرصد مراغة،
َّ
إن ذلك ك َّله يرتك اإلنطباع َّ
واإلثنية واملعرفية بال متييزَّ ،
بأن اخلواجه نصري الدِّ ين
َّ

ٍ
ضمت قائمة
رأى نفسه يف
صنف يسمو فوق االنقسامات الطائفية ويتعداه .وقد َّ
ِ
ِ
وزمالئه صينيني وأتراك ًا وفقهاء عرب ًا وفرس ًا ،وفالسفة ،ورجال دين،
أصدقائه

الدينية املتنوعة(.)32
ومتصوفة ،ورياضيني ،وفلكيني ...،إلخ .من ذوي االعتقادات
َّ

أي إنتاج
واعتبار العالقة بالسلطة جملبة ألي إنتاج معريف ،إضاف ًة إىل سيطرهتا عىل ِّ

رشعي لقواعد السلوكُ ،تفيض بنا إىل طريقة لفهم ارتباطات خواجه نصري الدِّ ين

اإلسامعيلية تقع خارج نطاق النقاشات الطائفية.
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وقد خدم خواجه نصري الدِّ ين أمري ًا إسامعيلي ًا (وإمامني إسامعيليني اثنني)
ِ
بالكفاءة اإلدارية والفكرية نفسها .وهناك أسباب تدفع
واثنني من املغول الوثنيني

ِ
إىل االعتقاد بأ َّنه يف ٍ
لسعيه للحصول عىل ملجأٍ آمن عند اإلسامعيليني
وقت سابق
(السنِّي) املستعصم
يف قوهستان ،كان قد حاول إجياد ملجأٍ له عند اخلليفة العبايس ُ
(1258-1212/ #656-609م) ،لكن دون جدوى .وعىل ِّ
كل حالَّ ،
فإن
ِ
االفرتاض َّ
هذه املحاولة قد َّمتت من خالل ابن العلقمي (#656-593
بأن
1258-1197/م) ،وزير املستعصم ،هو افرتاض غري مقبول .فابن العلقمي

وصل إىل السلطة يف بغداد سنة 1244 #642م ،بعد ٍ
زمن طويل من التحاق خواجه

تم يف ٍ
وقت ما بني 1222 #619م ،السنة التي
نصري الدِّ ين باإلسامعيليني – الذي َّ

َ
نال فيها خواجه نصري الدِّ ين «اإلجازة» من سامل بن بدران ،و 1235 #633م ،السنة

أتم فيها كتاب «أخالق نارصي» ،وكائن ًا ما يكون األمرَّ ،
فإن حقيقة حماولة
التي َّ

بحاكم ُسنِّي ،أو إسامعييل ،أو اثني عرشي ،أو ح َّتى
خواجه نصري الدِّ ين االلتحاق
ٍ
وثني .وارتباطات خواجه نصري الدِّ ين الفعلية ٍ
بعدد متنوع من ُ
احل َّكام توفر إشارات
ِ
واضحة إىل أ َّنه يتح َّتم علينا النظر ِ
وتشخيصه بوصفه فيلسوفا  /وزيرا ،وليس
إليه
مسلام إسامعيليا أو إماميا اثني عرشي حرص ًا.

وسواء نظرنا إىل خواجه نصري الدِّ ين ضمن البالط اإلسامعييل احلر ،والذي
ً
الدينية ،أو ضمن البالط
ملجأ آمن ًا نسبي ًا للعلامء والفالسفة من مجيع املعتقدات
كان
َّ
ِ
ِ
املتعدد األديان للقادة العسكريني اإليلخانينيَّ ،
وأعامله
كتاباته باللغة الفارسية،
فإن
ِ
وأبحاثه العلمية املرجعية ،وتالميذه
يف القصص األخالقية ذات الرشعية الذاتية،

واإلثنية املختلفة جيب أن تقودنا يف ِ
هناية األمر إىل
الدينية
وزمالءه من ذوي األصول
َّ
َّ
ِ
ٍ
مرتبة من اهلوية تقع خارج نطاق التصنيفات الطائفية العامة أو األخالقية
وضعه يف

املجردة .ويقدِّ م املركز النموذجي –املثال للفيلسوف  /الوزير الفاريس وجهة نظر
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تارخيية متدرجة بخصوص العامل اإلجتامعي واألخالقي من زمن نصري الدِّ ين
ِ
ثم
الطويس ،والطبيعة السياسية
لثقافته ،وعالقته باإلسامعيليني ،واملغول ،ومن َّ
بمجمل طبقة الوزراء والفرس التي تقع خارج نطاق هذه احلاالت(.)33

اخلواجه نصري ِّ
الدين الطويس وسقوط بغداد عىل أيدي املغول
أحداث الغزو املغويل ملدينة بغداد
سنحاول هنا تناول ما أورده املؤرخون –املعارصون– للحوادث والروايات
ِ
ٍ
أعامل تباين صداها
ملدينة بغداد ،وما جرى خالهلا من
التي تتع َّلق بالغزو املغويل
َّ
وسكان املناطق املجاورة ،فنرى
وتأثريها ووقعها عىل املدينة وما جاورها وأهلها

هناك من ُي ِّ
عظم اخلراب والتدمري الذي أجراه املغول عىل املناطق التي سيطروا عليها
وهناك من ُيق ِّلل من شأن ِ
هذه األعامل ،كذلك األمر بالنسبة ملسألة إحراق الكتب
التي زخرت هبا مكتبات مدينة بغداد.

أهم املصادر التي تناولت حادثة سقوط مدينة بغداد بأيدي املغول التتار
من ِّ
حتت لواء قائدهم هوالكو ،هو كتاب (جامع التواريخ) ملؤ ِّل ِ
فه رشيد الدِّ ين فضل

مؤرخ دولة املغول التتار وشاهد العيان لكث ٍ
ري من أحداث الغزو
اهلل( ،)34والذي ُيعد ِّ

نجم
نجمني وعىل رأسهم ا ُمل ِّ
املغويل لبغداد ،فعند استشارة هوالكو ملجموعة من ا ُمل ِّ
ِ
محلته العسكرية عىل بالد املسلمني عموم ًا ومدينة بغداد
حسام الدين والتنبؤ بمصري

نجم أن ُيثني من عزم هوالكو عىل غزو
عىل وجه اخلصوص .وبعد أن حاول هذا ا ُمل ِّ
ِ
ال إسناد قوله بام حتتله ِ
ٍ
مدينة بغداد حماو ً
مكانة
وهذه اخلالفة اإلسالمية من
هذه املدينة
ٍ
ودنيوية كبرية يف العامل اإلسالمي وعند اخلالق أيض ًا .وهنا يأيت ذكر اخلواجه
ديني ٍة
َّ

أن ما يدعيه "حسام الدين" هو يشء ال وجود له إ َّ
نصري الدِّ ين الذي بينَّ َّ
ال يف خميلة
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نجم وحدها ،وال ضرَ َ ر عىل هوالكو من تلك الكوارث ،بل إ َّنه عىل العكس من
ا ُمل ِّ
ِ
جيشه .وعندما طلب هوالكو من
ذلك سيتمكن من قتل اخلليفة العبايس وهزيمة

رد بالقول ...« :لو قيل َّ
إن للعباسيني مكرم ًة
نصري الدِّ ين أن ُيثبت برهانه عىل ذلكَّ ،

خاص ًة هبمَّ ،
فإن طاهر ًا جاء من خراسان بأمر املأمون ،وقتل أخاه محُ َّمد ًا األمني،
و ُقتل املتوكل عىل يد ابنه باالتفاق مع األمراء ،كذلك قتل األمراء والغلامن املنترص
واملعتز ،و ُقتل عدد من اخللفاء عىل ِ
يد مجلة أشخاص فلم ختتل األمور»(َّ .)35أما

تعليل موقف نصري الدِّ ين هذا فقد حاول رشيد الدين أن ُيظهره موقف ًا نابع ًا من
الشعور باخلوف من هوالكو وال يشء غري ذلك ،فقد أراد هذا األخري أن يضعه يف
هذا املوضع الختباره ،ومعرفة مدى إخالصه له(.)36

ِ
تناوله ألحداث
واملصدر اآلخر والذي ال يقل أمهي ًة عن «جامع التواريخ» يف

سقوط مدينة بغداد عىل يد املغول التتار ،كتاب( :احلوادث اجلامعة والتجارب
النافعة يف املائة السابعة) ملؤ ِّلفه :كامل الدين أيب الفضل عبد الرزاق بن أمحد الشيباين

ىَّ
املتوف سنة 1323 #723م ،وتأيت أمهية
البغدادي ،املعروف بـ «ابن الفوطي»(،)37
ِ
املكانة العلمية الكبرية التي احتلها مؤ ِّلف
هذا الكتاب بالنسبة ملوضوع بحثنا من
ِ
منهجه
هذا الكتاب وما اشتهر عنه من األمانة يف نقل الوقائع التارخيية واالعتدال يف
الذي هنجه ،كذلك األمر يعود إىل ِ
كونه من املعارصين حلادثة سقوط مدينة بغداد،

ح َّتى ُيقال إ َّنه وضع كتابه بعد عا ٍم واحد من سقوط املدينة بأيدي املغول ،ونحن
ِ
كتابه التي تذكر و ُتفصل
إذ نورد أهم النصوص التي أوردها لنا ابن الفوطي يف
ِ
بحادثة سقوط
أهم احلوادث وا ُملجاريات ملا سبق وتداخل وحلق
احلديث عن ِّ

بغداد ،سنحاول تبيان الدور احلقيقي الذي لعبه خواجه نصري الدِّ ين فيها وتعرف
الدوافع واألهداف احل َّقة التي سعى وراءها هذا العامل يف ِّ
وع ِم َل به.
كل ما قدمه َ
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فيظهر لنا جلي ًا عدم ذكر ابن الفوطي للخواجه نصري الدِّ ين الطويس عند
ِ
تعرضه
عرضه ألحداث سقوط بغداد عىل أيدي املغول عام 1258 #656م ،فبعد

ومهدت الحتالل املدينة وما جرى يف حادثة السقوط
ألهم األحداث التي سبقت َّ
ِّ

وما تبعها من أخبا ٍر وحوادث ،يذكر لنا ابن الفوطي نص ًا يورد فيه الدخول األول
ِ
ِ
دخوله املدينة
حتقيقه من
وع َمد إىل
للخواجه ملدينة بغداد واهلدف الذي سعى إليه َ

بعد سقوطها بأيدي املغول ،فهو يقول – يف أحداث سنة اثنتني وستني وستامئة:
«فيها وصل نصري الدِّ ين محُ َّمد الطويس إىل بغداد لِت ُّ
َصف ِح األحوال والنظر يف أمر

ثم انحدر إىل واسط والبرصة ،ومجع من
الوقوف والبحث عن األجناد واملاملكَّ ،
العراق كتب ًا كثرية ألجل الرصد»(.)38

ٍ
إشارة ِّ
َّ
يؤكد عدم إلصاق التهم باخلواجه
إن ما يظهر من هذا النص وما يضمه من

الطويس يف حادثة سقوط بغداد ،وأ َّنه مل يكن من ضمن احلاشية واملستشارين

هلوالكو يف العمليات العسكرية التي قادها الحتالل بغداد ،عىل العكس من
العديد من املؤرخني الذين تناولوا حوادث سقوط مدينة بغداد بالدرس والتحليل
الذين جعلوا لنصري الدِّ ين وابن العلقمي الدور الرئيس يف إنجاح املساعي املغولية

وإيصاهلم إىل حتقيق مرادهم من السيطرة عىل حارضة اخلالفة العباسية والسيطرة

عليها.

فض ً
أي دو ٍر للخواجه يف أحداث سقوط
ال عن سكوت ابن الفوطي عن ِّ

مدينة بغداد نرى هناك العديد من املؤرخني املشهورين بنقدهم وحتليلهم للحوادث
أي دو ٍر للخواجه الطويس يف ِ
هذه
واألخبار التي ينقلوهنا يف كتبهم ال يعطون َّ

ونخص منهم أو ً
ال «ابن الطقطقي» وهو أحد املؤرخني الناقدين،
األحداث،
ُّ
ِ
حديثه عن
أ َّلف كتابه «الفخري» سنة 1302 #701م ،وأشار إىل غزو بغداد عند
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ِ
املستعصم ،بيد أ َّنه مل يتطرق إىل اخلواجه ،ومل يذكره إ َّ
تعريفه «ابن العلقمي» عند
ال يف

قدومه إىل هوالكو(.)39

املؤرخ العريب «أبو الفداء» صاحب كتاب «املخترص
وكذلك األمر ينطبق عىل ِّ

يف أخبار البرش» .بأ َّنه قد قال َّ
إن اإلطالع مل يقع عىل كيفية قتل املستعصم ،ومل ُيشرِ

إىل دو ٍر للخواجه يف ِ
قتله ،أو ح َّتى يف أحداث سقوط بغداد بأيدي املغول( .)40ومل
ِ
كتابه إىل موضو ٍع يدل عىل
يتطرق «الصفدي» مؤ ِّلف كتاب «الوايف بالوفيات» يف
وجود دور للخواجه يف غزو املغول بغداد ،فهو يتناول ترمجة اخلواجه الطويس بكث ِ
ري

اعتناء مشري ًا ومركز ًا عىل الدور العلمي والفكري الذي لعبه نصري الدِّ ين الطويس يف
ِ
ِ
إنشائه للمرصد الفلكي يف مراغة(.)41
حياته وخاص ًة بعد
أي دو ٍر للخواجه أو ذك ٍر ح َّتى يف أحداث
يف حني مل يذكر لنا «السيوطي» أيض ًا َّ
الغزو املغويل لبغداد( ،)42ما سبق وحلق ِ
أي ذك ٍر
هبذه الواقعة يبتعد السيوطي عن ِّ

للخواجه ومن َث َّم يكون موقف السيوطي هذا مضاف ًا إىل رأي املؤرخني الذين
ِ
ٍ
ومعاد لبيضة اإلسالم
أي دو ٍر سلبي
سبقوه ،يأيت مؤكد ًا
تربئة ساحة اخلواجه من ِّ
ِ
ونرصته للمغول وأنصارهم.

إن ُ
َّ
الك َّتاب املذكورين آنف ًا ،وأكثرهم من املؤرخني املشهورين يف القرنني

أي
السابع والثامن اهلجريني  /الثالث عرش والرابع عرش امليالديني ،مل ُيشريوا إىل ِّ

السيام
دو ٍر للخواجه ،مع حساسيتهم حيال املغول ،وهتك حرمة اخلالفة العباسيةَّ ،
أن بعضهم كان متعصب ًا تعصب ًا خاص ًا يف ِ
َّ
هذه األمور .ولو كان هناك يشء يف هذا

املجال حق ًاَّ ،
الظن بالشيعة ،لذا َّ
فإن السكوت عن
ألكده هؤالء الذي كانوا يسيئون َّ
ِ
ذكره ُيشعر بعدم وجود دور للخواجه يف هذا املوضوع املهم.
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وثمة إشارة أخرى إىل ِ
هذه القضية تتمثل يف َّ
أن اخلواجه نصري الدِّ ين الطويس
َّ

–عىل خالف املدة التي تلت واقعة بغداد– مل يكن له نفوذ ُيذكر قبل الواقعة .وهناك

وتتجسد يف َّ
أن املكانة التي حظي هبا
حقيقة التفت إليها مؤرخو ذلك العرص،
َّ
اخلواجه عند هوالكو بعد غزو بغداد مل يكن هلا وجود قبل الغزو وحينه.

التشيع وسقوط بغداد
ُّ

عندما طفق املغول يعتدون عىل الرشق اإلسالمي ،كان احلاكم العبايس

يومذاك النارص لدين اهلل ،الذي أظهر جنوحه إىل العلويني والشيعة ،وذلك من أجل
شكلون قو ًة يؤبه هلا يف بغداد ،هذا من جهة ،ومن ٍ
استقطاهبم إذ كانوا ُي ِّ
جهة أخرى،
اختذ هذا املوقف متذرع ًا َّ
بأن اخلوارزمشاهيني كانوا يعارضون احلكومة العباسية.

بالتشيع أيض ًاَّ .
عل ًام َّ
وإن ابن الطقطقي قال فيه:
أن ميله إليهم قد بلغ حد ًا أ َّنه اتهُّ م
ُّ
ٍ
ميول خاصة
إ َّنه «كان يرى رأي اإلمامية»( .)43وكذلك وزراؤه ،فقد كانوا َّإما ذوي

التشيع ،أو كانوا أنفسهم شيعة .وذهب بعضهم إىل َّ
أن هذا املوقف من «النارص»
إىل
ُّ
ُيعد موقف ًا سياسي ًا اختذه الستقطاب الشيعة واستاملتهم ،يف حني كان استيزاره البن

العلقمي –الشيعي– كان من أجل إقناع العامل الشيعي ريض الدين عيل بن موسى
بن جعفر بن طاووس احلسني(.)44

َّ
إن هذا املوقف من «النارص» ،مضاف ًا إىل أ َّنه يدل عىل قدرة الشيعة وقوهتم،

فهو يكشف عن تعارضهم مع مناوئيهم ،ذلك التعارض الذي كان «النارص» حياول
ِ
ملصلحته .واستمر هذا التعارض قرون ًا عديدة ،وكانت تظهر معامله يف بغداد
رفعه
باشتباك الفريقني سنوي ًا يف يوم عاشوراء ،ويوم الغدير.

378

التشيع يف اجلهاز اإلداري للحكومة العباسية يف املدة األخرية من
وبلغ تغلغل
ُّ

عمرها َّ
أن كثري ًا من وزرائها كانوا شيعة ،وهذا ال يمكن أن يكون بعيد ًا عن هدفهم
ِ
الس َّنية يف املجتمع اإلسالمي ك ِّله ،مضاف ًا
املتم ِّثل
باستاملة الشيعة لقبول السيادة ُ
ٍ
كفاءات إدارية .وهو ما نراه متمث ً
إىل َّ
ال يف اختيار
أن أولئك الوزراء كانوا ذوي
ِ
«املستعصم» لـ «مؤيد الدين بن العلقمي» الشيعي وزير ًا .الذي َّ
منصبه ح َّتى
ظل يف

سقوط بغداد ومقتل احلاكم املذكور.

وعىل الرغم من هذا املوقف املذكور الذي اختذه ُ
احل َّكام العباسيونَّ ،
فإن عنارص
الس َّنة كانت متس ِّللة يف داخل احلكومة وكانت تحُ ِّرض احلاكم العبايس
من أهل ُ

ويتكبد الفريقان
أحيان ًا ضدَّ الشيعة ،فترتك الوضع يف بغداد مزجي ًا من الدم والنار،
َّ
جراء االصطدامات التي جتري بينهام .وحدث أحد ِ
هذه
خسائر جسيمة فادحة من َّ
االصطدامات يف بغداد ح َّتى يف آخر سنة من سنوات احلكم العبايس(( )45عام #654

1256م) ،فزاد حقد الشيعة عىل احلكومة العباسية بسبب الظلم الذي مورس
بح ِّقهم .ويف هذا املجال ،كتب ابن العلقمي رسال ًة إىل أحد كبار الشيعة ،وهو السيد

تاج الدين محُ َّمد بن نرص ُ
احلسيني ،ننقلها فيام يأيت ليستبني موقف الشيعة من احلكم

كرم ،وقد ديس البساط النبوي ا ُمل َّ
عظم ،وقد نهُ بت
العبايس« ،أ َّنه قد نهُ ب الكرخ ا ُمل َّ
العرتة العلوية ،واس ُتؤرست العصابة اهلاشمية ...فلهم أسوة ُ
باحلسني حيث
نهُ ب حريمهُ ،
وأريق دمه .»...

إن ِ
َّ
هذه السابقة املذكورة أمر ثابت .وعىل الرغم من التقارب الذي كان حيصل

بني احلني واآلخر عىل سبيل االستثناء ،بيد َّ
أن التعصب كان يشدد األمر عىل

الطرفني .وكان ُ
احل َّكام ُيثريون اخلالف يف غري مصلحتهام ومصلحة الناس ،وذلك

من وحي التعصب أو رغب ًة يف إجياد التفرقة ،وبسط نفوذهم مد ًة أطول.
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ِ
وأدت ِ
حادثة سقوط بغداد الذي
هذه األرضية إىل توجيه التهمة ضدَّ الشيعة يف

يمثل سقوط احلكم العبايس يف احلقيقة .وأصبح وجود الشيعة يف رأي املتعصبني
باعث ًا عىل حتريض املغول إلسقاط احلكومة العباسية.

الس َّنة يف ِعداد خواص احلاكم العبايس املالزمني
بينام كان كثري من علامء أهل ُ
ِ
َّ
ولعل
بطانة هوالكو.
له ،مثل رشف الدين ابن اجلوزي( .)46وكان عدد كبري منهم يف
أساس تلك التهمة وجود اخلواجه نصري الدِّ ين الطويس ومشاركة مؤيد الدِّ ين بن
هذه احلوادث .وأشاع ِ
العلقمي وزير املستعصم يف ِ
هذه التهمة احلنابلة وأحالفهم

الذين كانوا أكثر من غريهم يف سابقة عدائهم للشيعة وسائر املذاهب اإلسالمية يف
بغداد.

ونود هنا أن نوضح الدور الذي لعبه أمحد بن محُ َّمد بن تيمية (ت#728

1328م) يف إلصاق هتمة املسامهة واملشاركة وتقديم نصري الدِّ ين الطويس يد العون

ٍ
ملذهب جديد بني املذاهب اإلسالمية
واملساعدة للمغول .و ُيعد ابن تيمية مبتدع ًا
متتد سابقته إىل اإلمام أمحد بن حنبل ،وأهل احلديث .هذا الذي اشتهر يف ِ
كتبه
ِ
ري من مؤ َّل ِ
بتهجمه عىل الشيعة أكثر من ِ
الف َرق األخرىَّ ،
ودل يف كث ٍ
عدائه
فاته عىل

الشديد هلم وتعصبه البغيض ضدهم .وأصدر حكمه املوافق هلواه –ال َج َر َم أ َّنه ناتج
ِ
عرصه– فعدّ اخلواجه مقرص ًا يف غزو بغداد خالف ًا
عن القوة املتصاعدة للشيعة يف

واملدونة قبله .وقال
للنصوص األصيلة املتع ِّلقة بتاريخ اهلجامت العسكرية للمغول
َّ
موضع من ِ
الس َّنة» بعد أن ذكر شهرة اخلواجه بني اخلواص والعوام:
يف
ٍ
كتابه «منهاج ُ

حرض ملك املغول عىل قتل اخلليفة والعلامء .»...وبعد ذلك اهتمه بعدم
«هو الذي َّ
املباالة يف رعاية الشعائر اإلسالمية ،وعدم اجتناب املحرمات الرشعية ،وإضاعة

الصالة ،وارتكاب الفواحش ،ورشب اخلمر ،وعدم الصالة يف شهر رمضان
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موضع آخر وهو ُيشري إىل اخلواجه أيض ًا« :هو
املبارك ،وارتكاب الزنا .وقال يف
ٍ
الذي أمر بقتل اخلليفة ،والقضاء عىل احلكومة العباسية»(.)47

وكان ابن الق ِّيم اجلوزية ،وهو من تالميذ ابن تيمية ،أحد الذين أشاروا إىل
ِ
ِ
بضلوعه يف قتل احلاكم العبايس
ألستاذه .فاهتمه
اخلواجه بأصابع االهتام تبع ًا

والعلامء ،بعد أن اخرتع له ألقاب ًا نحو :نصري الرشك والكفر واإلحلاد .وأدان آراءه
الفلسفية ،ورماه بتهمة إنكار املعاد ،وإنكار صفات اهلل و ...وتع ُّلم السحر وعبادة

األصنام(.)48

نستشف مما تقدم َّ
أن ابن تيمية ،وابن الق ِّيم ،كليهام مل يتورع يف إلصاق التهم
ِ
بعبادة األصنام.
والتقول عىل اخلواجه بدء ًا بارتكاب ا ُملحرمات الرشعية وانتها ًء
ُّ

كتابه «حبيب ِ
ِ
السيرَ » قد رموا
كالسبكي وخواند مري يف
َّ
وثمة أشخاص آخرون ُ
ِ
هبذه التهمة أيض ًا وعدوه عنرص ًا مؤثر ًا يف غزو بغداد تبع ًا البن تيمية
اخلواجه

ِ
ونظائره .ونحن نرى من األمهية بمكان أن ننقل النص التفصييل الذي أورده
ِ
كتابه «طبقات الشافعية الكربى» حلادثة غزو مدينة بغداد وكيف أ َّنه
السبكي يف

حاول إلصاق هتمة اخليانة باخلواجه نصري الدِّ ين وتقديمه يد العون –التي مل يكن
ِ
ٍ
وحماولته القضاء عىل أرسة بني العباس احلاكمة عىل
بحاجة إليها– للتتار
املغول
املؤرخني الكبار ،وهو ما سنتطرق إليه
أيدهيم ،وهو عىل خالف ما نراه لدى معظم ِّ
الحق ًاَّ ،أما يف ما خيص رواية السبكي فإننا نوردها هنا لتعرف النهج الذي هنجه
ابن تيمية وأتباعه يف حماولتهم لتشويه احلقائق التارخيية مدفوعني بدافع التعصب

والبغض لعلامء الشيعة وأعالمهم.

قال السبكي« :ذكر خروج هوالكو بن قآن توىل بن جنكيزخان :اجتمع هو

وعساكره التي ال يحُ ىص عددها وال ُيدرك مددها وإن تأمل الطرف أمدها يف جملس
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املشورة .واتفقوا عىل اخلروج يف يو ٍم معلوم ،فسار يف املغول من األردو عىل مهله

يقتلع القالع ويملك احلصون ،وأطاع اهلل له البالد والعباد ،وصار ال ُيصبح يوم إ َّ
ال
وسعده يف ازدياد ،ح َّتى إ َّنه حلق يف يو ٍم عىل ٍ
صيد فاصطاد ثامنية من السباع .فأنشد

بعضهم« :إذ ذاك من كان يصطاد يف يو ٍم – ثامنية من الرضاغم هانت عنده البرش».
ٍ
بمدينة إ َّ
ال وصاحبها
و َم َلك قالع اإلسامعيلية ك ّلها ومجيع بالد الروم ،وصار ال يمر

خميم هوالكو وهو مخُ َّيم عظيم املنظر كبري احلشمة
بني أمرين َّإما مطيع فيقدم إىل َّ
معمول من األطلس األمحر حتتوشه جنود القندس والقاقم ف ُيق ِّبل األرض و ُينعم

ثم يخُ رب بالده التي كان فيها و ُيصيرِّ ها قاع ًا صفصف ًا عىل قاعدة
عليه بام يقتضيه رأيه َّ
ِ
عاص َّ
ٍ
وقل وجدان
وإما
جده "جنكيزخان" ،ويكون املتوليِّ خلراهبا هو ذلك امللك َّ

ثم يحُ يط ِ
ٍ
به القضاء املقدور وحيول بني
ذلك ،فال يعيص عليه غري
ساعات معدودة َّ

وتوجهت امللوك عىل اختالف ندائها وامتناع سلطاهنا
رأسه وعنقه الصارم املشهور،
َّ
ِ
ِ
عتباته ،فمنهم من أمنَه وأعطاه فرمان ًا ورجعه إىل بلده ،ومنهم من
وع َظ ِم مكاهنا إىل

فعل ِ
به غري ذلك عىل ما يقتضيه البأساء التي أخرب عنها شيطان جده وابتدعها من
كل ذلك واخلليفة غافل عماَّ ُيراد ِ
عندهّ .
ثم تواترت األخبار بوصول هوالكو
بهَّ ،
إىل أذربيجان قاصدا العراق ،وكاتب صاحب املوصل «لؤلؤ»( )49اخلليفة يستنهضه

يف الباطن وما وسعه إ َّ
ال مداراة هوالكو يف الظاهر ،وأرسل اخلليفة «نجم الدين
البادرائي» رسو ً
ال إىل امللك النارص صاحب دمشق يأمره بمصاحلة امللك ا ُملعز

()50

وأن يتفقا عىل حرب التتار ،فامتثال أمر اخلليفة .وفيام بني ذلك تأيت الكتب إىل
اخلليفة ،فإن وصلت ابتدا ًء إىل الوزير مل يوصلها إليه ،وإن وصلت إىل اخلليفة أطلع

ثم دخلت سنة مخس ومخسني وستامئة :وفيها
الوزير ف ُيثبطه ويغشه حني يستنصحهَّ .

مات امللك املعز أيبك الرتكامين صاحب مرص وتسلطن بعده ولده امللك املنصور

عيل بن أيبك .وترددت ُر ُسل هوالكو إىل بغداد وكانت القرابني منهم واصلة إىل
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ٍ
ٍ
ٍ
غفلة عماَّ ُيراد هبم
حتاش منهم يف ذلك وال خفية ،والناس يف
ناس بعد ناس من غري

ليقيض اهلل أمر ًا كان مفعو ً
ثم دخلت سنة ست ومخسني وستامئة ذات الداهية
الَّ .

الدهياء واملصيبة الصماَّ ء ،وكان القآن األعظم هوالكو قد قصد اآلملوت ،وهو

معقل الباطنية األعظم ،وهبا املقدم عالء الدين محُ َّمد بن جالل الدين حسن الباطني
ِ
مذهبه إىل الفاطميني العبيديني ،فتوفيِّ عالء الدين ونزل ولده إىل خدمة
ا ُملنتسب يف

ثم وردت كتب هوالكو إىل صاحب املوصل لؤلؤ يف
هوالكو وس َّلم قالعه فأمنهَّ ،

هتيئة اإلقامات والسالح ،فأخذ ُيكاتب اخلليفة رس ًا ويهُ ِّيئ هلم ما يريدون جهر ًا
واخلليفة ال يتحرك وال يستيقظ .فلام أزف اليوم املوعود وحتقق َّ
أن العدم موجود
ٍ
ثم سيرَّ مائة رجل إىل الدَّ ر َب ْند( )51يكونون فيه
جهز رسوله يعدهم
َّ
بأموال عظيمةَّ ،

و ُيطالعونه باألخبار فقتلهم التتار أمجعني .وركب السلطان هوالكو إىل العراق،
ِ
رب الغريب عن دجلة ،فخرج
وكان عىل
مقدمته «باجيو نوين» وأقبلوا من جهة ال ِّ

عسكر بغداد وعليهم «ركن الدين الدويدار» ،فالتقوا عىل نحو مرحلتني من بغداد
ثم
وانكرس البغداديون وأخذهتم السيوف وغرق بعضهم يف املاء وهرب الباقونَّ ،

ساق «باجيو نوين» فنزل القرية مقابل دار اخلالفة وبينه وبينها دجلة ،وقصد هوالكو
ِ
عسكره وأحاط ببغداد .فأشار
ثم إ َّنه رضب سور ًا عىل
بغداد من جهة الرب الرشقيَّ ،

الوزير عىل اخلليفة بمصانعتهم ،وقال أخرج أنا إليهم يف تقرير الصلح ،فخرج
ِ
لنفسه من التتار ،ورد إىل املستعصم وقال َّ
إن السلطان يا موالنا أمري املؤمنني
وتو َّثق

زوج بنته بابنك األمري «أيب بكر» و ُيبقيك يف منصب اخلالفة كام
قد رغب يف أن ُي ِّ
ِ
سلطنته ،وال يؤثر إ َّ
ال أن تكون الطاعة له كام كان أجدادك
أبقى صاحب الروم يف

ِ
بجيوشه ،فموالنا أمري املؤمنني يفعل هذا
مع السالطني السلجوقية ،وينرصف عنك

َّ
فإن فيه حقن دماء املسلمني .وبعد ذلك يمكننا أن نفعل ما نريد ،والرأي أن خترج
ِ
ٍ
طوائف من األعيان إىل باب الطاغية هوالكو،
بنفسه يف
إليه .فخرج أمري املؤمنني
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ٍ
وال حول وال قوة إ َّ
ثم دخل الوزير
ال باهلل العيل العظيم ،فأنزل اخلليفة يف
خيمة َّ

فاستدعى الفقهاء واألماثل ليحرضوا العقد ،فخرجوا من بغداد فرضبوا أعناقهم،
ثم طلب حاشية اخلليفة
وصار كذلك يخُ رج طائفة بعد طائفة ف ُترضب أعناقهمَّ ،

وأما اخلليفة فقيل إ َّنه طلبه
ثم طلب أوالده فرضب أعناقهمَّ ،
فرضب أعناق اجلميعَّ ،
ثم أمر ِ
لي ً
به ل ُيقتل ،فقيل هلوالكو َّ
إن هذا إن ُأريق دمه تظلم
ال وسأله عن أشياء َّ

ِ
أرضه،
عم رسول اهلل وخليفة اهلل يف
الدنيا ويكون سبب خراب ديارك ،فإ َّنه ابن ِّ

فقام الشيطان املبني احلكيم نصري الدِّ ين الطويس ،وقال ُيقتل وال ُيراق دمه ،وكان
ٍ
النصري من أشدِّ الناس عىل املسلمني ،فقيل َّ
بساط ،وقيل رفسوه
غم يف
إن اخلليفة َّ
ثم
ح َّتى مات ،وملا جاؤوا ليقتلوه صاح صيح ًة عظيمة ،وقتلوا أمراءه عن آخرهمَّ ،
ينج
مدوا اجلرس وبذلوا السيف ببغداد واستمر القتل ببغداد بضع ًا وثالثني يوم ًا ،ومل ُ
إ َّ
ال من اختفى.

وقيل َّ
إن هوالكو أمر بعد ذلك بعدِّ القتىل فكانوا ألف ألف وثامنامئة ألف،

ثم نودي بعد ذلك باألمان
النصف من ذلك تسعامئة ألف .غري من مل ُيعد ومن غرقَّ ،

فخرج من كان خمتبئ ًا وقد مات الكثري منهم حتت األرض بأنوا ٍع من الباليا ،والذين
خرجوا ذاقوا أنواع اهلوان والذل ،ثم ُحفرت الدور ُ
وأخذت الدفائن واألموال التي
َّ
ال ُتعد وال تحُ ىص ،وكانوا يدخلون الدار فيجدون اخلبيئة فيها وصاحب الدار حيلف

أن له السنني العديدة فيها ما َع ِل َم َّ
َّ
ثم طلبت النصارى أن يقع اجلهر
أن هبا خبيئةَّ .
برشب اخلمر وأكل حلم اخلنزير وأن يفعل معهم املسلمون ذلك يف شهر رمضان،
ُفألزم املسلمون بالفطر يف رمضان وأكل اخلنزير ورشب اخلمر .ودخل هوالكو إىل

ِ
فرسه إىل أن جاء إىل سدَّ ة اخلليفة وهي التي
دار اخلليفة راكب ًا لعنه اهلل واستمر عىل

تتضاءل عندها األسود ويتناوله سعد السعود كاملستهزئ هبا وانتهك احلرم من
لشخص من النصارىُ .
ٍ
وأريقت اخلمور يف
بيت اخلليفة وغريه ،وأعطى دار اخلليفة
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ومنِ َع املسلمون من اإلعالن باآلذان .فال حول وال قوة إ َّ
ال باهلل
املساجد واجلوامعُ ،

العيل العظيم.)52(»...

بدايات الغزو املغويل ملدينة بغداد

ٍ
نقل لنا التاريخ َّ
عالقات ودية مع ُح َّكام
أن «جنكيزخان» كان راغب ًا يف إقامة

إيران والعراق .ومل ين ِو اهلجوم عىل هاتني الدولتني يف بادئ األمر ،بل كان يسعى

ٍ
التجار ،وأوفد
يف توثيق الصلة هبام وبناء
عالقات ودية معهام ،لذلك أرسل إليهام َّ
سفريه املفوض إىل الدولة اخلوارزمية ،إ َّ
ال َّ
أن غرور السلطان محُ َّمد خوارزم شاه

ثم توريط
(ت1220 #617م) قد دفعه إىل قتل َّ
التجار والسفري املذكور ،ومن َّ
ٍ
ٍ
وحينئذ بدأت االشتباكات واحلروب بني املغول
بمشكلة كان يف غنى عنها.
نفسه
واخلوارزمشاهيني يف املناطق الرشقية من إيران(.)53

ال جرم َّ
أن الترصفات الطائشة للسلطان اخلوارزمي ،الذي يحُ تمل أ َّنه مل يتوقع
ٍ
ونص ابن األثري عىل َّ
أن
انتصار املغول
يومئذ ،كانت من أسباب هجوم املغولَّ .

ِ
عمله القبيحَّ ،
وفكر ٍّ
بحل ،لكنه فوجئ بإنذار السلطان املغويل وهو
السلطان َن ِد َم عىل
يقول له« :تقتلون أصحايب وتجُ َّ اري وتأخذون مايل منهم ،استعدوا للحرب»(.)54

هذا جانب من القضيةَّ ،أما اجلانب اآلخر فيتمثل يف توجهات املغول أنفسهم،

فإنهَّ م وإن كانوا يفكرون يف البداية بتوحيد أقطار الرشق األقىص ،لكنهم عزموا

عىل توسيع نطاق نفوذهم بغت ًة ،وكان الترصف املتهور الذي بدر من السلطان محُ َّمد

خوارزم شاه ذريع ًة بأيدهيم ،فبدؤوا هجامهتم عىل آسيا الوسطى.

وينبغي أن نذكر هنا بواعث أخرى دفعت املغول إىل اهلجوم ،منها حتريض

الغربيني هلم من أجل اهلجوم عىل األقطار اإلسالمية( .)55ذلك التحريض الذي
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ِ
بإمكانه أن يقدم مساعدة كبرية للنصارى إىل جانب احلروب الصليبية.
كان

وكان األرمن القاطنون يف أرمينية يعضدون الغربيني .وحول هذا املوضوع يذكر

املسترشق الربيطاين ريتشارد سوذرن -1912( Sir Richard William Southern
 )2001ما نصه« :نظر الالهوتيون يف النصف الثاين من القرن الثالث عرش ٍ
بقلق
ِ
حقيقة تزايد غري املسيحيني (الك َّفار) عدد ًا وعدَّ ًة ،غري أ َّنه كانت هناك عوامل
إىل

التخريبية ا ُملدمرة–
مغرية :فاملغول الذين ظهروا عىل املرسح التارخيي –رغم نزعتهم
َّ

ثم إ َّنه مل يكن لعقائدهم ٌ
وزن فكري يؤبه له ،وهكذا فإنهَّ م
مل يكونوا من املسلمنيَّ ،
مل يكونوا ُي ِّ
املسيحية األوربية من الناحيتني :الفكرية والعسكرية.
شكلون خطر ًا عىل
َّ

ثم نشأ موقف مع َّقد نوع ًا فاملغول ُ
القساة كانوا بحكم الرضورات اجلغرافية أعدا ًء
َّ
للمسيحية األوربية ،وقد َ
أمل الهوتيون كثريون إمكان استخدام
لإلسالم وليس
َّ
ٍ
سياسة ذكية يف التعامل معهم وفهم أهدافهم
املغول أدا ًة لرضب اإلسالم ،بإتباع
القريبة(.)56

َّ
وفكر املغول بالغزو منذ أن اعرتى جنكيز خان َ Genghis Khan Temüjinه َوس

التوسع يف املناطق الغربية من آسيا .وتعرضت مناطق كثرية من إيران للغارات
املغولية ما دام جنكيز خان عىل قيد احلياة (توفيِّ سنة 1227 #624م) ،ومن ِ
هذه

املناطق :الري ،وقم ،وكاشان ،وساوه .أي مناطق عراق العجم.

إن الالفت للنظر هنا هو َّ
َّ
أن املغول طفقوا يفكرون بعد ذلك بقمع حاكم بغداد
ِ
عاصمته .عل ًام بأنهَّ م كانوا قد ش َّنوا بعض الغارات عىل بغداد قبل غزوها
واحتالل

بإحدى وعرشين سنة تقريب ًا ،وذلك يف أيام املستنرص العبايس .و ُيشعرنا هذا َّ
أن

أي دور يف حتريض املغول،
أشخاص ًا مثل اخلواجه نصري الدِّ ين الطويس ليس هلم َّ

بل كان املغول أنفسهم يزمعون القيام بذلك من قبل .فعندما تولىَّ «منكوقاآن» قيادة
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ٍ
جرار للمحافظة
املغول ،كان «باجيو نويان» قد توجه إىل إيران عىل رأس
جيش َّ
عليها .وأوفد منها مبعوث ًا إىل ملك املغول يشكو إليه املالحدة {اإلسامعيليني}

وحاكم بغداد .وكان قايض قضاة بغداد شمس الدين القزويني عند منكوقاآن
يومذاك ،فحرضه عىل اإلسامعيليةَّ ،
قسم من البالد.
وذكره باستيالئهم عىل ٍ

ِ
لتحريضه ،فأشخص أخاه «هوالكو» لغزو تلك البالد،
استجاب منكوقاآن

وقال له ...« :ابدأ من قوهستان [مقر اإلسامعيلية يف رشق إيران] ود ِّمر القالع

فتوجه إىل العراق .وإذا بادر احلاكم العبايس إىل
واألسوار .وإن فرغت منها،
َّ
الطاعة فال تتعرض له بسوءَّ .إما إذا تكبرَّ وعىص ومل يوافق لسانه قلبه ،فأحلقه بمن

سبقه»(.)57

ولو تصفحنا التاريخ ورأينا ماذا فعل احلاكم العبايس يف مخسني يوم ًا من غزو

بغداد ،وكيف كان تعامله مشين ًا مع املغول قبل ذلك ،لعلمنا أ َّنه أغضب هوالكو إىل
ٍ
درجة َّ
أن اخلواجه وغريه من األمراء والعلامء لو كانوا عارضوه لقتلهم أيض ًا .كام قتل
حسام الدين الذي هدده وأخافه من قتل املستعصم وحذره بأ َّنه لو ُقتل ،فس ُتقلب

الدنيا .وملا مل حيدث يشء ،قىض عليه.

أن ما نراه باط ً
ويف اخلتام ينبغي أن ِّ
نؤكد َّ
ال من منظو ٍر تارخيي هو َز ْع ُم من َز َع َم

َّ
أن اخلواجه نصري الدِّ ين وابن العلقمي كانا ضالعني يف حتريض هوالكو .وقد استبان

بطالن هذا الزعم الواهي بام ذكرناه –بإجياز– من األدلة املتقدمة.

أن هناك مالحظة صحيحة ،وهي َّ
بيد َّ
أن اخلواجه ،وابن العلقمي ،وكذلك

شيعة احل َّلة وعلامءها ،وكثري ًا من أهايل املدن األخرى عندما رأوا غارات املغول من
جهة ،وعددهم الكبري من ٍ
جهة أخرى ،وتنازع ُ
احل َّكام املحليني يف إيران والعراق من

ٍ
جهة ثالثة ،فقد خالوا َّ
أن مقاومتهم ستذهب أدراج الرياح ،لذلك قرروا أن يتنازلوا
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هلم ويستسلموا أم ً
ِ
بالدرس
ال يف ح ِّثهم عىل قبول اإلسالم ،وهو ما تناوله الباحثون

والتحليل ،إذ ظهر لنا جليا طبيعة دخول املغول يف الدين اإلسالمي الذي كان بتأثري
مبارش من علامء العراق السيام علامء الشيعة ،وإن كان املقدَّ م عىل ذلك ك ِّله إنقاذ
الناس والعلامء واملكتبات ،وقد بذلوا جهودهم يف هذا املجال أيض ًا.

ُ 1 .1ينظر :الصفدي ،صالح الدين خليل بن أيبك (ت1363 #764م) ،الوايف بالوفيات ،باعتناء:
هلموت ريرت ،ط( ،2فيسبادن ،فرانز شتاينر1962 #1381 ،م) ،ج ،1ص ص-179
183؛ ابن كثري ،أبو الفداء إسامعيل بن كثري القريش الدمشقي (ت1372 #774م) ،البداية
والنهاية ،حتقيق :عبد الرمحن الالدقي وحممد غازي بيضون ،ط( ،1بريوت ،دار املعرفة،
2010 #1431م) ،ج ،7ص311؛ اجلابلقي ،عيل أصغر (ت1895 #1313م) ،طرائف
املقال ،حتقيق :السيد مهدي الرجائي ،ط( ،1قم ،مكتبة آية اهلل العظمى املرعيش النجفي،
 ،) #1410ج ،2ص ص445-444؛ رسكيس ،يوسف إليان (ت1932 #1351م)،
معجم املطبوعات العربية واملعربة (قم ،مكتبة آية اهلل العظمى املرعيش النجفي1410 ،هـ)،
القمي ،عباس (1940#1359م)ُ ،
الكنى واأللقاب (طهران،
ج ،2ص ص1251-1250؛ ِّ
مكتبة الصدر1970م) ،ج ،3ص ص252-250؛ الزركيل ،خري الدين (ت#1410
1990م) األعالم ،ط( 5بريوت ،دار العلم للماليني ،د.ت) ،ج ،7ص ص.31-30
ُ 2 .2طوس :وهي مدينة بخراسان بينها وبني نيسابور نحو عرشة فراسخ ،تشتمل عىل َب ْلدَ تني ُيقال
إلحدامها «الطابران» ولألخرى «نوقان» وهلام أكثر من ألف قريةُ .فتحت يف أيام عثامن بن
عفان وهبا مرقد اإلمام عيل بن موسى الرضا  وهبا أيض ًا قرب هارون الرشيد ،وقال ِم ْس ِعر
بن ا ُملهلهل :وطوس أربع ُمدُ ن منها اثنتان كبريتان واثنتان صغريتان وهبا آثار أبنية إسالمية
جليلة ،وهبا دار حمُ َْيد بن َق ْح َطبة ومساحتها ميل يف ِ
أئم ِة أهلِ
مثله ..وقد خرج من طوس من َّ
ِ
قصيدته يمدح هبا آل عيل بن أيب طالب
العلم والفقه ما ال يحُ ىص .وقال ِد ْعبِل بن عيل يف
ويذكر َقبرْ َ ْي عيل بن موسى والرشيد بطوس:
الزكي ِ
كنت تربع من دين عيل َو َطري
1 .1أربع بطوس عىل قــرب
به إن َ
ِّ
ِ
هم وقــــرب شرَ ِّ هم هـذا من العبرَ ِ
2 .2قـربان يف طوس خري الناس ك َّل ُ
الر ِ
جس من رض ِر
الزكي وال عىل
س من قرب
الر ْج ُ
الزكي بقرب ِّ
3 .3ما ينفع ِّ
ِّ
ِّ
ِ
ٍ
4 .4هيهـات َّ
ـب يـداه حقـ ًا ُ
شــئت أو َن َذ ِر
فخذ ما
َ
كل امرء ٌ
رهن بام َكس ْ
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ُ 5 .5ينظر :ياقوت احلموي ،شهاب الدِّ ين أبو عبد اهلل ياقوت بن عبد اهلل (ت#626
1229م) ،معجم البلدان ،طهران ،مكتبة األسدي 1965م ،ج 3ص ص.563-560
3 .3مقابر قريش :هي مقربة مشهورة ببغداد وحم َّلة فيها ٌ
خلق كثري وعليها سور بني احلربية ومقربة
أمحد بن حنبل واحلريم الطاهري وبينها وبني دجلة شوط ٍ
فرس جيد ،وهي التي فيها قرب
موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محُ َّمد الباقر بن عيل زين العابدين بن اإلمام ُ
احلسني
بن عيل بن أيب طالب ،وكان أول من ُدفن فيها جعفر األكرب بن املنصور يف سنة #150
767م ،وكان املنصور أول من جعلها مقرب ًة ملا ابتنى مدينته سنة 766 #149م( .ياقوت
احلموي ،معجم البلدان ،ج ،4ص .)587وقيل َّ
إن أبو جعفر املنصور ملَّا أكمل بناء مدينته
ِ
ِ
جهة الشامل فجعلها مقرب ًة
ملدينته من
اقتطع ما ُع ِر َف باسم (الشونيزي الصغري) املجاور
وسماَّ ها (مقابر قريش)( .الشونيز َّي ُة :مقربة ببغداد باجلانب الغريبُ ،د ِف َن فيها مجاعة كثرية
من الصاحلني منهم َ
اجلنِ ْيد وجعفر ُ
املحب وهناك خانقا ٌه للصوفية).
وس ْمنُون
ور ْيم َ
اخل ْلدي ُ
ُّ
(ياقوت احلموي ،معجم البلدان ،ج ،3ص.)338
ُ 4 .4ذكر نص اإلجازة يف آخر نسخة كتاب (غنية النزوع إىل علمي األصول والفروع) ملؤ ِّل ِ
فه:
السيد محزة بن عيل بن زهرة احللبي (1189-1117 #585-511م) ،ضمن نسخة الكتاب
(املخطوطة) املوجودة يف مكتبة جملس الشورى اإلسالمي ،وقد ُنسخت عام 1217 #614م
ِ
آخره إجازة للشيخ العالمة سامل بن بدران بن عيل املازين
برقم ( ،)86321حيث وردت يف
ِ
املرصي كتبه ِّ
وأصوله من الكتاب
للمحقق نصري الدين الطويس ،حيث قرأ قسم الفقه
بخط ِه ُ
عىل ا ُملجيز ،وإليك نص اإلجازة« :قرأ ع َّ
يل مجيع اجلزء الثالث من كتاب غنية النزوع إىل علم
ِ
ِ
األصول والفروع ،من ِ
ٍ
غوامضه ،عا ٌمل
مستبحث عن
تفهم وتبينُّ وتأمل
أوله إىل
آخره قراءة ُّ
ِ
جوامعه ،وأكثر اجلزء الثاين من هذا الكتاب ،وهو الكالم يف أصول الفقه .اإلمام
بفنون
األجل ،العامل ،األفضل ،األكمل البارع ،املتقن ا ُملحقق نصري امل َّلة والدين ،وجيه اإلسالم
واملسلمني سند األئمة واألفاضل ،مفخر العلامء واألكابر حسيب وأفضل خراسان محُ َّمد بن
ِ
ِ
ِ
مجيعه
وأذنت له يف رواية
حوبائه.
عالئه وأحسن الدفاع عن
محُ َّمد احلسن الطويس زاد اهلل يف
ُ
عني عن السيد األجل ،العامل األوحد ،الطاهر الزاهد ،البارع ،عزِّ الدين أيب املكارم ،محزة
ونور رضحيه– ومجيع تصانيفه ومجيع تصانيفي
بن عيل بن زهرة احلسيني –قدَّ س اهلل روحه َّ
ومسموعايت وقرآيت وإجازايت عن مشاخيي ما أذكر أسانيده ،وما مل أذكر إذا ثبت ذلك عنده،
ِ
عفوه ،سامل بن بدران بن عيل املازين
وما لعليِّ أصنِّفه ،وهذا خط أضعف خلق اهلل وأفقرهم إىل
املرصي .كتبه ثامن عرشة مجادي اآلخرة سنة تسع عرش وستامئة حامد ًا اهلل ومصلي ًا عىل خري
خلقه محُ َّمد وآله الطاهرين»ُ .ينظر :إبراهيم البهادري ،مقدمة حتقيق كتاب :غنية النزوع إىل
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علمي األصول والفروع ،ملؤ ِّلفه :احللبي ،السيد محزة بن عيل بن زهرة (ت1189 #585م)،
مؤسسة اإلمام الصادق1417 هـ) ،ص ص.3031
ط( ،1قمَّ ،
5 .5سامل بن بدران :هو سامل بن بدران بن عيل املازين املرصي ،معني الدين ،توفيِّ قبل #672
1273م .فقيه ،فريض ،مشارك يف بعض العلوم .أخذ الفقه عن ابن إدريس احلليِّ وأخذ عنه
نصري الدين الطويس .من مؤ َّل ِ
فاته( :التحرير يف الفقه)( ،األنوار املضيئة الكاشفة ألرسار
الرسالة الشمسية يف املنطق)( ،رسالة النيات)( ،رسالة االعتكاف)ُ .ينظر :البغدادي،
إسامعيل باشا (ت1921 #1339م)َ ،هد َية العارفني أسامء املؤ ِّلفني وآثار املصنفني( ،بريوت،
دار إحياء الرتاث العريب ،د.ت) ،ج ،1ص381؛ الطهراين ،آغا بزرك (ت1969 #1389م)
الذريعة إىل تصانيف الشيعة ،ط( 2بريوت ،دار األضواء  ) #1402ج ،20ص383؛ كحالة،
عمر رضا ،معجم املؤ ِّلفني( ،بريوت ،مكتبة املثنى ،د.ت) ،ج ،4ص.202
6 .6حول مؤ َّلفات اخلواجه نصري الدين الطويسُ ،ينظر :حاجي خليفة ،مصطفى بن عبد اهلل
كاتب جلبي (ت1657 #1067م) كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون (بريوت،
دار إحياء الرتاث العريب ،د.ت) النيسابوري ،إعجاز حسني (ت1869 #1286م) ،كشف
ُ
احل ُجب واألستار عن أسامء الكتب واألسفار ،ط( 2قم ،مكتبة آية اهلل العظمى املرعيش
النجفي  )#1409البغداديَ ،هد َية العارفني أسامء املؤ ِّلفني وآثار املصنفني آغا بزرك الطهراين
الذريعة إىل تصانيف الشيعة.
7 .7الشيبي كامل مصطفى الصلة بني التصوف والتشيع (بريوت دار اجلمل2010م) ج2ص.87
النبوة واإلمامة عند نصري الدين الطويس ،ط( 2بريوت ،مركز احلضارة
8 .8مق َّلد ،عيل حممدَّ ،
لتنمية الفكر اإلسالمي 2010م) ص ص.2527
9 .9نعمة ،عبد اهلل ،فالسفة الشيعة ،حياهتم وآراؤهم ،ط(1بريوت ،دار الفكر اللبناين1987 ،م)
ص ص.566-531
وال إسامعييل اتصل ِ
1010نسب ًة إىل «املحتشم» حاكم قهستان ،وهو أول ٍ
به النصري ،طبعته الدار
العاملية يف بريوت سنة 1982م ،بدون النص الفاريس ،بتحقيق وتقديم :عيل مق َّلد.
النبوة واإلمامة
1111يف كتاب «التصورات» أو «روضة التسليم» نجد يف الفهرس عنوان ًا عن َّ
حمذوف ًا من املتن .كام َّ
أن الكتاب نفسه مغفل عن اسم املؤ ِّلف .وقد قام املسترشق الرويس
فالديمري إيفانوف  )1970-1886( Vladimir Alekseevich Ivanovبالتقديم للكتاب،
وأثبت غلبة نسبته للنصري الطويس.
1212األعسم ،عبد األمري ،الفيلسوف نصري الدين الطويس ،بريوت ،دار األندلس1981م،ص.24
1313أربع رسائل إسامعيلية ،حتقيق عارف تامر ،ط ،2بريوت ،دار مكتبة احلياة 1978م) ص.23
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1414املرجع نفسه.
َّ 1515
النشار ،عيل سامي ،نشأة الفكر الفلسفي يف اإلسالم ،ط ،8القاهرة ،دار املعارف 1977م،

ج ،2ص.356
1616الشيبي ،الصلة بني التصوف والتشيع ،ج ،2ص ص.83-82
1717املرجع نفسه ،ج ،2ص.83
1818الغزايل ،أبو حامد محُ َّمد بن محُ َّمد بن محُ َّمد الطويس (ت1111 #505م) فرائد اآللئ من رسائل
الغزايل .رسالة معراج السالكني ،حتقيق :حممد بخيت ،القاهرة1942 #1343م،ص.76
1919الشيبي ،الصلة بني التصوف والتشيع ،ج ،2ص ص.84-83
النبوة واإلمامة ،ص ص.102-99
2020مق َّلدَّ ،
2121الشيبي ،الصلة بني التصوف والتشيع ،ج ،2ص ص.88-86
2222املرجع نفسه ،ج ،2ص.86
2323طاش كربي زاده ،عصام الدين أبو اخلري أمحد بن ُمصلح الدين مصطفى بن خليل (ت#962
1555م) مفتاح السعادة ومصباح السيادة ،ط(1بريوت ،دار الكتب العلمية#1405 ،
1985م) ،ج ،1ص.31
2424القوشجي ،عالء الدين عيل بن محُ َّمد (ت1474 #879م) ،رشح جتريد العقائد (تربيز،
 ) #1301ص.18
(*)
2525اعتمد يف هذا املوضوع اعتامدا كبريا عىل الدراسة التي أعدها األستاذ محيد َد َبيش املوسومة
بـ :الوزير/الفيلسوف :خواجه نصري الدين الطويس واإلسامعيليون ،املنشورة ضمن الكتاب
املوسوم :اإلسامعيليون يف العرص الوسيط .تارخيهم وفكرهم ،حترير :د .فرهاد دفرتي ،ترمجة:
سيف الدين القصري ،ط( 1دمشق ،دار املدى للثقافة والنرش 1999م) ص ص.239254
(*) محيد َد َبيش :أستاذ مساعد للدراسات الفارسية يف جامعة كولومبيا (الواليات املتحدة).
له عدد من الدراسات البارزة يف الفلسفة والدين ،من أبرزها« :املرجعية يف اإلسالم»
(برونزويك 1989م) و«دين املتذمرين .األسس اآليدلوجية للثورة اإلسالمية يف إيران»
ال ٍ
كتب مجاعية وجم َّ
(نيويورك 1993م) إضاف ًة إىل العديد من الدراسات املنشورة يف ٍ
ت علمية
بارزة متخصصة.
النبوة واإلمامة ،ص.243
2626مق َّلدَّ ،
2727دفرتي ،فرهاد ،اإلسامعيليون يف العرص الوسيط ..تارخيهم وفكرهم ،ترمجة :سيف الدين
القصري ،ط(1دمشق ،دار املدى للثقافة والنرش1999 ،م) ص.408
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2828الشوشرتي ،القايض نور الدين بن رشيف الدين عبد اهلل بن ضياء الدين نور اهلل بن محُ َّمد شاه
املرعيش التسرتي (ت1610 #1019م) جمالس املؤمنني( ،طهران 1986م) م ،2ص.207
2929دفرتي ،اإلسامعيليون ،ص ص.411-408
3030املرجع نفسه ،ص.408
َ 3131د َبيش ،محيد ،الوزير/الفيلسوف خواجه نصري الدين الطويس واإلسامعيليون ص ص-243
.244
3232املرجع نفسه ،ص.244
3333املرجع نفسه ،ص ص.252-251
3434هو :أبو الفضل رشيد الدين فضل اهلل بن أيب اخلري عامد الدولة بن عيل موفق الدولة اهلمذاين
(ت1316 #716م) وزير ،من ا ُملشتغلني بالفلسفة والطب والتاريخ .اتصل بملك التتار
ِ
بعده .وقام
ثم ألخيه (خدابنده) من
(حممود غازان) وخدمه بط ِّب ِه إىل أن وليِّ الوزارة لهَّ ،
بكث ٍ
ري من أعامل الرب يف تربيز كاخلوانك –مجع خانك– واملدارس .وص َّنف كتاب ًا يف «تفسري
القرآن» عىل طريقة الفالسفة ،فنُسب إىل اإلحلاد .ومرض القآن (خدابنده) فاشرتك رشيد
الدين يف عالجه ،فامت ،فقالوا إنَّه كان سبب موته ،وفصلت أعضاؤه ُ
وأرسل إىل كل ٍ
بلد
عضو منها .وحمُ ل رأسه إىل «تربيز» ونودي عليه :هذا رأس اليهودي ا ُمللحد .وقالواَّ :
إن أباه
كان هيودي ًا عطار ًا ،وإنَّه ،أي رشيد الدين ،أسلم قبل أن يتصل بغازان .وقد احرتقت –أو
ُأحرقت– كتبه بعد ِ
قتله ،وبقي منها( :جامع التواريخ)( ،مفتاح التفاسري) وهو مقدمة لتفس ٍ
ري
سمى
له ُيعرف بـ(التفسري الرشيدي)( ،األسئلة واألجوبة الرشيدية)( ،التوضيحات) و ُي َّ
(جامع التصانيف الرشيدية)( ،جمموعة رسائل) حتتوي عىل ( )52رسالة ،مجعها كاتبه شمس
الدين محُ َّمد األبرقوئي وصدَّ رها بمقدمة .عاش نحو  75سنةُ .ينظر :املقريزي ،تقي الدين
أيب العباس أمحد بن عيل بن عبد القادر العبيدي (ت1441 #845م) السلوك ملعرفة دول
امللوك ،حتقيق :حممد عبد القادر عطا ،ط(1بريوت ،دار الكتب العلمية1997 #1418 ،م)
أن مقتله كان سنة 1318 #718م َّ
ج ،3ص ،11وفيه يذكر املؤ ِّلف َّ
وأن أسم جده «عايل»؛
ابن حجر العسقالين ،شهاب الدين أمحد بن عيل بن محُ َّمد بن محُ َّمد بن عيل بن أمحد (ت#852
1448م) ،الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة (بريوت ،دار اجليل1993 #1414 ،م) ج،3
ص ص ،233-232عرفه املؤ ِّلف بـ «رشيد الدولة» وسماَّ ه «فضل اهلل بن أيب اخلري بن غايل»؛
ابن العامد احلنبيل ،أبو الفالح عبد احلي بن أمحد بن محُ َّمد العكري (ت1678 #1089م)،
شذرات الذهب يف أخبار من ذهب ،ط( 2بريوت ،دار املسرية1979 #1399 ،م) ج ،6ص
ص.45-44
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3535رشيد الدين فضل اهلل ،أبو الفضل بن أيب اخلري عامد الدولة بن عيل موفق الدولة اهلمذاين
(ت1316 #716م) جامع التواريخ ،ترمجة حممد صادق نشأت وفؤاد عبد املعطي الصياد،
(بريوت ،دار إحياء الكتب العربية 1962م) مج ،2ج ،1ص ص277-275؛ فهد،
بدري حممد ،تاريخ العراق يف العرص العبايس األخري ( )#656-552بغداد ،جامعة بغداد
1973م ،ص93؛ حيدر ،عبد الرمحن فرطوس ،اإليلخان هوالكو ودوره يف نشأة وقيام
الدولة اإليلخانية ( )#663-613أطروحة دكتوراه غري منشورة ،جامعة بغداد ،ك ِّلية
اآلداب2003 #1424 ،م ،ص.137
3636رشيد الدين ،جامع التواريخ ،مج ،2ج ،1ص276؛ حيدر ،اإليلخان هوالكو ،ص.138
3737هو :عبد الرزاق بن أمحد بن محُ َّمد بن أمحد بن أيب املعايل بن محُ َّمد بن حممود بن أمحد بن محُ َّمد
أيب املعايل املفضل ابن عباس بن عبد اهلل بن معن بن زائدة الشيباين ،الصابوين ،البغدادي،
املعروف بـ «ابن الفوطي» والفوطي :جدَّ ه أل ِّمه ،وهو أبو الفضل كامل الدين ،املروزي
وس ِمع من حميي الدين ابن اجلوزي ،واملبارك
األصل ،البغداديُ .ولِدَ سنة 1244 #642مَ ،
ُ
ثم لقيه
ابن املستعصم ،وغريمها .وأسرِ َ باستيالء هوالكو عىل بغداد يف العام 1258 #656مَّ ،
نصري الدين الطويس ،فاتصل ِ
به واشتغل عليه ،وأرشف عىل خزانة الكتب بمرصد مراغة،
وكانت من أكرب املكتباتَّ ،
مؤرخ ًا ،يكتب الشعر
فاطلع عىل نفائس الكتب .وكان أديب ًا ِّ
رائع مجيل .توفيِّ سنة 1323 #723م ،وقد ترك مؤ َّل ٍ
بالعربية والفارسية ،ذو ٍّ
فات كثرية،
خط ٍ
منها (احلوادث اجلامعة والتجارب النافعة يف املائة السابعة) (جممع اآلداب يف معجم األسامء
واأللقاب) يف مخسني مجُ َّلد ًا (تلخيص جممع األلقاب) وهو اختصار «جممع اآلداب» يوجد
(درر
ا ُملج َّلد الرابع منه يف املكتبة الظاهرية ،وقد ح َّققه ونرشه املرحوم الدكتور مصطفى جواد ُ
األصداف يف بحور األوصاف) مرتَّب عىل وضع الوجود من املبدأ إىل املعاد ،وقدره عرشون
جم َّلد ًا (الدُّ رر الناصعة يف شعراء املائة السابعة) (تلقيح األفهام يف املؤتلف واملختلف)
(التاريخ عىل احلوادث من آدم إىل خراب بغداد)ُ .ينظر :الذهبي ،أبو عبد اهلل شمس محُ َّمد
بن أمحد بن عثامن بن قايامز (ت1347 #748م) ِ
العبرَ يف خرب من غرب ،حتقيق :حممد السعيد،
ط(1بريوت ،دار الكتب العلمية 1985 #1405م) ج ،4ص66؛ ابن كثري ،البداية والنهاية،
ج ،7ص ص521-520؛ ابن تغري بردي ،مجال الدين أيب املحاسن يوسف بن تغري بردي
األتابكي (ت1469 #874م) ،النجوم الزاهرة يف ملوك مرص والقاهرة ،حتقيق :حممد حسني
شمس الدين ،ط( ،1بريوت ،دار الكتب العلمية1992 #1413 ،م) ،ج ،9ص ص-186
187؛ ابن مفلح ،أبو إسحاق برهان الدين إبراهيم بن محُ َّمد بن عبد اهلل بن محُ َّمد (ت#884
1479م) املقصد األرشد يف ذكر أصحاب اإلمام أمحد ،حتقيق :عبد الرمحن بن سليامن
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العثيمني ،ط( 1الرياض ،مكتبة الرشد للنرش والتوزيع1990م) ج ،2ص120؛ السيوطي،
أبو الفضل جالل الدين عبد الرمحن بن الكامل (ت1505 #911م) ،طبقات احلفاظ ،ط،1
(بريوت ،دار الكتب العلمية  )#1403ص.519
3838ابن الفوطي ،كامل الدين أيب الفضل عبد الرزاق بن أمحد الشيباين البغدادي (ت#723
1323م) احلوادث اجلامعة والتجارب النافعة يف املائة السابعة ،حتقيق :مهدي النجم ،ط،1
(بريوت ،دار الكتب العلمية 2003م) ص.252
3939ابن الطقطقي ،أبو جعفر محُ َّمد بن عيل بن محُ َّمد ابن طباطبا (ت1309 #709م) ،الفخري
يف اآلداب السلطانية والدول اإلسالمية ،حتقيق :ممدوح حسن حممد (القاهرة ،مكتبة الثقافة
الدينية ،د.ت ).ص ص.313-310
َّ
4040أبو الفداء ،عامد الدين إسامعيل بن عيل بن حممود بن عمرو بن شاهنشاه بن أيوب (ت#732
1332م) املخترص يف أخبار البرش ،حتقيق :حممود د ِّيوب ،ط(1بريوت ،دار الكتب العلمية،
1997م) ج ،2ص ص.302-302
4141الصفدي ،الوايف بالوفيات ،ج ،1ص ص.183-179
مؤسسة املختار،
4242السيوطي ،تاريخ اخللفاء ،حتقيق :رضوان جامع رضوان ،ط(1القاهرةَّ ،
2004م) ص ص.507-499
4343ابن الطقطقي ،الفخري ،ص.322
4444جعفريان ،رسول ،الشيعة يف إيران ..دراسة تارخيية من البداية ح َّتى القرن التاسع اهلجري،
ترمجة :هاشم األسدي ،ط(1مشهد ،اآلستانة الرضوية املقدسة )#1420 ،ص.372
4545ابن الفوطي ،احلوادث اجلامعة ،ص ص.226-225
4646هو :حميي الدين أيب املحاسن يوسف بن عبد الرمحن بن عيل بن اجلوزي القريش التيمي
البكري البغدادي 1258-1185 #656-580م ،أستاذ دار اخلالفة املستعصمية وسفريها.
من أهل بغداد .وهو ابن الع َّ
المة أيب الفرج ابن اجلوزي .توفيِّ والده وعمره سبع عرشة سنة،
ِ
فكفلته والدة اخلليفة النارص .تف َّقه عىل ِ
وغريه .ووليِّ احلسبة بجانبي بغداد ،والنظر يف
أبيه
األوقاف العامة ،وصدرت رسائل الديوان إىل مرص والروم والشام والرشق واملوصل
ِ
إنشائه .وحدَّ ث ببغداد ومرص وسوامها .أنشأ «املدرسة اجلوزية»
واجلزيرة ،عدَّ ة مرات ،من
يف دمشق .ووليِّ التدريس باملستنرصية ببغداد .ثم وليِّ «أستاذ دارية» دار اخلالفة يف أيام
املستعصم .من كتبه (معادن اإلبريز يف تفسري الكتاب العزيز) و (املذهب األمحد يف مذهب
أمحد) و (اإليضاح) يف َ
ظم جيدُ .ينظر :قطب الدين اليونيني ،أبو الفتح موسى
اجلدَ ل .وله َن ٌ
بن محُ َّمد بن أمحد بن قطب الدين البعلبكي احلنبيل (ت1326 #726م) ،ذيل مرآة الزمان
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(حيدر آباد الدكن ،جملس دائرة املعارف العثامنية1954 #1374 ،م) ج ،1ص ص-332
339؛ ابن رجب ،أبو الفرج عبد الرمحن بن أمحد السالمي البغدادي (ت1393 #795م)،
الذيل عىل طبقات احلنابلة ،حتقيق :عبد الرمحن بن سليامن العثيمني ،ط(1الرياض ،مكتبة
العبيكان2005 #1425 ،م) ج 4ص ص26-20؛ النعيمي ،أبو املخاخر عبد القادر بن
محُ َّمد بن عمر بن محُ َّمد بن يوسف بن عبد اهلل بن نعيم الدمشقي (ت1570 #978م)،

الدارس يف تاريخ املدارس ،حتقيق :إبراهيم شمس الدين ،ط(1بريوت ،دار الكتب العلمية،
1990 #1410م) ج ،2ص.23
4747ابن تيمية ،شيخ اإلسالم تقي الدين أيب العباس أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن عبد
احلراين الدمشقي احلنبيل (ت1328 #728م) ،منهاج
اهلل بن أيب القاسم اخلرض النمريي َّ
مؤسسة الرسالة1999 ،م) ،ج ،2ص.199
الس َّنة النبوية( ،الرياضَّ ،
ُ
 )48(4848ابن العامد احلنبيل ،شذرات الذهب ،ج ،5ص ص.339340
4949هو :بدر الدين أيب الفضائل لؤلؤ بن عبد اهلل األتابكي ،ا ُمللقب بـ (امللك الرحيم) (-570
1259-1174 #657م) صاحب املوصل .طالت أيامه هبا .وكان من ِّ
أجل امللوك ومن
أعالهم مه ًة ،وأسهرهم عىل رعاياه .توفيِّ باملوصلُ .ينظر :ابن تغري بردي ،النجوم الزاهرة،
ج ،7ص ص66-65؛ الزركيل ،األعالم ،ج ،5ص.245
5050هو :عز الدين أيبك بن عبد اهلل الصاحلي النجمي الرتكامين ت1258 #656م ،أول سالطني
املامليك البحرية يف مرص والشام .كان مملوك ًا للصالح نجم الدين أيوب وأعتقه فصار يف مجلة
وج ِع َل مقدم ًا للعساكر بعد مقتل امللك ا ُمل َّ
عظم تورانشاه وقيام زوجة أبيه شجرة
األمراء عندهُ .
الدر باألمر ،وتزوج بشجر الدر ،فنزلت له عن ا ُمللك ،وتو َّ
اله بمرص سنة 1250 #648م،
وتلقب بـ (امللك املعز) وانتظم أمره إىل أن علمت شجر الدر بأنَّه خطب بنت امللك بدر الدين
لؤلؤ صاحب املوصل ،فتغريت عليه .فبينام كان يف احلامم جاءه مخسة من خدامها فقتلوه
خنق ًا .وكان شجاع ًا حازم ًا .له وقائع مع اإلفرنج .يؤخذ عليه –كام يقول املقريزي– أنَّه قتل
خلق ًا كثري ًا ليوقع يف القلوب مهابته ،وأحدث مظامل ومصادرات ُع ِم َل هبا من بعدهُ .ينظر:
ابن تغري بردي ،النجوم الزاهرة ،ج ،7ص ص 36-3وفيه وفاته سنة 1257 #655م؛ ابن
إياس ،أبو الربكات محُ َّمد بن أمحد احلنفي (ت1524 #930م) املختار من بدائع الزهور يف
وقائع الدهور( ،القاهرة ،مطابع الشعب1960م) ،ج ،1ص ص.76-74
5151الدَّ ر َب ْند :وهي مدينة تكون أكرب من أردبيل نحو ميلني يف ميلني .وعىل املدينة سور من
احلجارة ممتد من اجلبل طو ً
ال يف غري ذي عرض ال َم ْس َلك عىل جبلها إىل بالد املسلمني
لدُ ُروس الطرق وصعوبة املسالك من بالد الكفر إىل بالد املسلمني .وهي حمكمة البناء موثقة
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األساس من بناء آنو رشوان .وهي أحد الثغور اجلليلة العظيمة ،ألنهَّ ا كثرية األعداء الذين
ٍ
ٍ
وعدد كثريُ .ينظر :ياقوت احلموي ،معجم البلدان،
وألسنة خمتلفة
أمم ش َّتى
حفوا هبا من ٍ
ج ،1ص ص.438-437
5252السبكي ،أبو نرص عبد الوهاب بن عيل بن عبد الكايف (ت1369 #771م) ،طبقات الشافعية
الكربى ،حتقيق :عبد الفتاح حممد احللو وحممود حممد الطناحي ،ط( 2اجليزة ،هجر للطباعة
والنرش 1992م) ج ،8ص ص.277-268
5353جعفريان ،الشيعة يف إيران ،ص.377
5454ابن األثري ،عز الدين أيب احلسن عيل بن أيب الكرم محُ َّمد بن محُ َّمد بن عبد الكريم بن عبد
الواحد الشيباين (ت1233 #630م) الكامل يف التاريخ ،حتقيق :خليل مأمون شيحا ،ط،2
(بريوت ،دار املعرفة2007 #1428 ،م) ،ج ،9ص ص.689-680
5555جعفريان ،الشيعة يف إيران ،ص.378
5656سوذرن ،ريتشارد ،صورة اإلسالم يف أوربا يف القرون الوسطى ،ترمجة :رضوان السيد ،ط2
(بريوت ،دار املدار اإلسالمي2006 ،م) ،ص.86
5757جعفريان ،الشيعة يف إيران ،ص.380
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املصادر واملراجع
.1

.2

.3

.4

.5

1ابن األثري ،عز الدين أيب احلسن عيل بن
أيب الكرم محُ َّمد بن محُ َّمد بن عبد الكريم
ب��ن عبد ال��واح��د الشيباين (ت#630
1233م) الكامل يف التاريخ ،حتقيق:
خليل مأمون شيحا ،ط(2ب�يروت ،دار
املعرفة2007 #1428 ،م).
 2ابن إياس ،أبو الربكات محُ َّمد بن أمحد
احلنفي (ت1524 #930م) .املختار
من بدائع ال��زه��ور يف وقائع الدهور،
(القاهرة ،مطابع الشعب1960 ،م).
3ابن تغري بردي ،مجال الدين أيب املحاسن
ي��وس��ف ب��ن ت��غ��ري ب���ردي األت��اب��ك��ي
(ت1469 #874م) .النجوم الزاهرة
يف ملوك مرص والقاهرة ،حتقيق :حممد
حسني شمس الدين ،ط( 1بريوت ،دار
الكتب العلمية1992 #1413 ،م).
4اب��ن تيمية ،شيخ اإلس�لام تقي الدين
أيب العباس أمح��د ب��ن عبد احلليم بن
عبد السالم بن عبد اهلل بن أيب القاسم
احلراين الدمشقي احلنبيل
اخلرض النمريي َّ
الس َّنة النبوية
(ت1328 #728م) منهاج ُ
مؤسسة الرسالة1999 ،م.
الرياضَّ ،
5حاجي خليفة ،مصطفى بن عبد اهلل كاتب
جلبي (ت1657 #1067م) كشف
الظنون عن أسامي الكتب والفنون،
بريوت ،دار إحياء الرتاث العريب ،د.ت.

6 .6ابن حجر العسقالين ،شهاب الدين أمحد
بن عيل بن محُ َّمد بن محُ َّمد بن عيل بن أمحد
(ت1448 #852م) الدرر الكامنة يف
أعيان املائة الثامنة( ،بريوت ،دار اجليل،
1993 #1414م).
 7 .7احللبي ،السيد محزة بن عيل بن زهرة
(ت1189 #585م) غنية النزوع إىل
علمي األص��ول وال��ف��روع ،ط ،1قم،
مؤسسة اإلمام الصادق.#1417 
َّ
 8 .8الذهبي ،أبو عبد اهلل شمس محُ َّمد بن
أمح��د ب��ن عثامن ب��ن ق��اي�ماز (ت#748
1347م) ِ
العبرَ يف خرب من غرب ،حتقيق:
حممد السعيد ،ط(1بريوت ،دار الكتب
العلمية1985 #1405 ،م).
 9 .9ابن رجب ،أبو الفرج عبد الرمحن بن
أمح��د السالمي ال��ب��غ��دادي (ت#795
1393م) الذيل عىل طبقات احلنابلة،
حتقيق :عبد الرمحن بن سليامن العثيمني،
ط( 1الرياض ،مكتبة العبيكان#1425 ،
2005م).
 1010رشيد الدين فضل اهلل ،أبو الفضل بن أيب
اخلري عامد الدولة بن عيل موفق الدولة
اهل��م��ذاين (ت1316 #716م) جامع
التواريخ ،ترمجة :حممد ص��ادق نشأت
وفؤاد عبد املعطي الصياد( ،بريوت ،دار
إحياء الكتب العربية1962 ،م).
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 1111السبكي ،أبو نرص عبد الوهاب بن عيل
بن عبد الكايف (ت1369 #771م)
طبقات الشافعية ال��ك�برى ،حتقيق:
عبد الفتاح حممد احللو وحممود حممد
الطناحي ،ط( 2اجليزة ،هجر للطباعة
والنرش1992 ،م).
 1212السيوطي ،أبو الفضل جالل الدين عبد
الرمحن بن الكامل (ت1505 #911م)
تاريخ اخللفاء ،حتقيق :رض��وان جامع
مؤسسة املختار،
رضوان ،ط( 1القاهرةَّ ،
2004م) .طبقات احلفاظ ،ط(1بريوت،
دار الكتب العلمية.)#1403 ،
1313ال��ش��وش�تري ،ال��ق��ايض ن��ور ال��دي��ن بن
رشيف الدين عبد اهلل بن ضياء الدين
نور اهلل بن محُ َّمد شاه املرعيش التسرتي
(ت1610 #1019م) جمالس املؤمنني،
(طهران 1986م).
1414الصفدي ،صالح الدين خليل بن أيبك
(ت1363 #764م) .الوايف بالوفيات،
باعتناء :هلموت ريرت ،ط( 2فيسبادن،
فرانز شتاينر1381 ،هـ1962/م).
1515طاش كربي زاده ،عصام الدين أبو اخلري
أمحد بن ُمصلح الدين مصطفى بن خليل
(ت1555 #962م) مفتاح السعادة
ومصباح السيادة ،ط(1ب�ي�روت ،دار
الكتب العلمية1985 #1405 ،م).
1616ابن الطقطقي ،أبو جعفر محُ َّمد بن عيل بن
محُ َّمد ابن طباطبا (ت1309 #709م)
الفخري يف اآلداب السلطانية والدول
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اإلسالمية ،حتقيق :ممدوح حسن حممد،
الدينية ،د.ت.).
(القاهرة ،مكتبة الثقافة
َّ
1717ابن العامد احلنبيل ،أبو الفالح عبد احلي
بن أمحد بن محُ َّمد العكري (ت#1089
1678م) ش���ذرات ال��ذه��ب يف أخبار
من ذه��ب ،ط(2ب�ي�روت ،دار املسرية،
1979 #1399م).
1818ال��غ��زايل ،أب��و حامد محُ َّمد بن محُ َّمد بن
محُ��م��د ال��ط��ويس (ت1111 #505م)
َّ
فرائد اآللئ من رسائل الغزايل .رسالة
معراج السالكني ،حتقيق :حممد بخيت،
(القاهرة1942 #1343 ،م)
1919أبو الفداء ،عامد الدين إسامعيل بن عيل
بن حممود بن عمرو بن شاهنشاه بن
أيوب (ت1332 #732م) املخترص يف
أخبار البرش ،حتقيق :حممود د ِّيوب ،ط،1
(بريوت ،دار الكتب العلمية1997 ،م).
2020اب��ن الفوطي ،ك�مال الدين أيب الفضل
عبد الرزاق بن أمحد الشيباين البغدادي
(ت1323 #723م) احلوادث اجلامعة
والتجارب النافعة يف املائة السابعة،
حتقيق :مهدي النجم ،ط(1بريوت ،دار
الكتب العلمية 2003م).
 2121قطب الدين اليونيني ،أبو الفتح موسى
محُ��م��د ب��ن أمح��د ب��ن قطب الدين
ب��ن َّ
البعلبكي احلنبيل (ت1326 #726م)
ذيل مرآة الزمان( ،حيدر آباد الدكن،
جملس دائرة املعارف العثامنية#1374 ،
1954م).

 2222القوشجي ،عالء الدين عيل بن محُ َّمد
(ت1474 #879م) رشح جتريد
العقائد( ،تربيز.) #1301 ،
 2323اب��ن ك��ث�ير ،أب��و ال��ف��داء إس�ماع��ي��ل بن
ك��ث�ير ال��ق��ريش ال��دم��ش��ق��ي (ت#774
1372م) ال��ب��داي��ة وال��ن��ه��اي��ة ،حتقيق:
عبد ال��رمح��ن ال�لادق��ي وحم��م��د غ��ازي
بيضون ،ط(11ب�ي�روت ،دار املعرفة،
1431هـ2010/م).
 2424ابن مفلح ،أبو إسحاق برهان الدين
إبراهيم بن محُ َّمد بن عبد اهلل بن محُ َّمد
(ت1479 #884م) املقصد األرش��د
يف ذكر أصحاب اإلم��ام أمح��د ،حتقيق:
عبد الرمحن بن سليامن العثيمني ،ط1
(الرياض ،مكتبة الرشد للنرش والتوزيع،
1990م).
 2525امل��ق��ري��زي ،تقي ال��دي��ن أيب العباس
أمح��د بن عيل بن عبد ال��ق��ادر العبيدي
(ت1441 #845م) السلوك ملعرفة
دول امللوك ،حتقيق :حممد عبد القادر
عطا ،ط(1بريوت ،دار الكتب العلمية،
1997 #1418م).
 2626النعيمي ،أبو املخاخر عبد القادر بن محُ َّمد
بن عمر بن محُ َّمد بن يوسف بن عبد اهلل
بن نعيم الدمشقي (ت1570 #978م)
ال���دارس يف ت��اري��خ امل���دارس ،حتقيق:
إبراهيم شمس الدين ،ط(1بريوت ،دار
الكتب العلمية1990 #1410 ،م).

 2727ي��اق��وت احل��م��وي ،شهاب ال��دِّ ي��ن أبو
عبد اهلل ياقوت بن عبد اهلل (ت#626
1229م) معجم ال��ب��ل��دان( ،ط��ه��ران،
مكتبة األسدي1965 ،م).
2828األعسم ،عبد األمري ،الفيلسوف نصري
الدين الطويس (بريوت ،دار األندلس،
1981م).
 2929البغدادي ،إسامعيل باشا (ت#1339
1921م) َهد َية العارفني أسامء املؤ ِّلفني
وآث���ار املصنفني (ب�ي�روت ،دار إحياء
الرتاث العريب ،د.ت).
 3030اجلابلقي ،ع�لي أص��غ��ر (ت#1313
1895م) طرائف املقال ،حتقيق :السيد
مهدي الرجائي ،ط( ،1قم ،مكتبة آية اهلل
العظمى املرعيش النجفي.) #1410 ،
 3131جعفريان ،رس��ول ،الشيعة يف إي��ران،
دراس��ة تارخيية من البداية ح َّتى القرن
التاسع اهلجري ،ترمجة :هاشم األسدي،
ط(1مشهد ،اآلستانة الرضوية املقدسة،
.)#1420
 3232حيدر ،عبد الرمحن فرطوس ،اإليلخان
هوالكو ودوره يف نشأة وقيام الدولة
اإليلخانية ( )#613663أط��روح��ة
دكتوراه غري منشورة ،جامعة بغداد ،ك ِّلية
اآلداب2003 #1424 ،م.
 3333دف�تري ،فرهاد (حترير) اإلسامعيليون
يف العرص الوسيط .تارخيهم وفكرهم،
ت��رمج��ة :سيف ال��دي��ن ال��ق��ص�ير ،ط،1
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دم��ش��ق ،دار امل���دى للثقافة وال��ن�شر،
1999م.
 3434ال��زرك�لي ،خ�ير ال��دي��ن (ت#1410
1990م)األع��ل�ام ،ط( 5ب�يروت ،دار
العلم للماليني ،د.ت).
 3535رسكيس ،يوسف إليان (ت#1351
1932م) معجم املطبوعات العربية
واملعربة( ،ق��م ،مكتبة آية اهلل العظمى
املرعيش النجفي.) #1410 ،
 3636س���وذرن ،ري��ت��ش��ارد ،ص��ورة اإلس�لام
يف أورب��ا يف القرون الوسطى ،ترمجة:
رضوان السيد ،ط( 2بريوت ،دار املدار
اإلسالمي2006 ،م).
 3737الشيبي ،كامل مصطفى ،الصلة بني
التصوف والتشيع (بريوت ،دار اجلمل،
2010م).
 3838ال��ط��ه��راين ،آغ��ا ب���زرك (ت#1389
1969م) الذريعة إىل تصانيف الشيعة،
ط( 2بريوت ،دار األضواء.) #1402 ،
 3939فهد ،ب��دري حممد ،تاريخ ال��ع��راق يف
العرص العبايس األخري (،)#656-552
(بغداد ،جامعة بغداد 1973م).
القمي ،عباس (1940 #1359م)
4040
ِّ
ُ
الكنى واأللقاب (طهران ،مكتبة الصدر،
1970م).
 4141كحالة ،عمر رض��ا ،معجم املؤ ِّلفني،
(بريوت ،مكتبة املثنى ،د.ت).
النبوة واإلمامة عند
 4242مق َّلد ،عيل حممدَّ ،
نصري الدين ال��ط��ويس ،ط( 2ب�يروت،
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مركز احلضارة لتنمية الفكر اإلسالمي،
2010م).
َّ 4343
النشار ،عيل سامي ،نشأة الفكر الفلسفي

يف اإلسالم ،ط( 8القاهرة ،دار املعارف،
1977م).
 4444نعمة ،عبد اهلل ،فالسفة الشيعة ،حياهتم
وآراؤه����م ،ط(1ب��ي�روت ،دار الفكر
اللبناين1987 ،م).
 4545النيسابوري ،إعجاز حسني (ت#1286
1869م) كشف ُ
احل ُجب واألستار عن
أس�ماء الكتب واألس��ف��ار ،ط( ،2ق��م،
مكتبة آية اهلل العظمى املرعيش النجفي،
.) #1409

