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  مرتضى مطهري 
  قراءة يف رؤاه التارخيية 

  
  أمجد سعد شالل المحاويلي.م.                                               م

   قسم التاريخ -كلية التربية/  جامعة القادسية

  المقدمة 

"  نيي الحــوزو– األكــاديميين" بــرز فــي إيــران خــالل القــرن العــشرين المــيالدي جيــل مــن 

  شـــرائحأوســـاطفـــي "   الفقهيـــة–العلميـــة  "ومحاضـــراتهم وكتابـــاتهم بتـــأليفهم اثـــروان ممـــ الريـــاديين

ورفــد الحركــة  ،  تــارةعلــى وجــه الخــصوصالــشريحة المثقفــة  عامــة و المعاصــراإليرانــيالمجتمــع 

 ، أخـــرى  تـــارةإيـــرانالعـــشرين المـــيالدي فـــي القـــرن ات يخمـــسين غـــضون حقبـــة  الفكريـــة-الثقافيـــة

المعرفـي "  مـن المـساهمين بـشكل واضـح وملمـوس فـي الواقـع مطهري الشيخ َّدُ ع من ذلكواألدهى

 األولوحقيقــة شــكل هــذا الــدافع  ، " الحــوزوي – األكــاديمي"  للــبالد وعلــى المــستويين " الفكــري –

  .في اختيار الموضوع 

 القــرن الحــادي والعــشرين ألفيــة إبــان المعاصــر إيــران النــاس والمهتمــين لتــاريخ إقبــالوشــكل 

" جمــة حــول رمــوز وقــادة ورجــال ديــن أســتفهامات  وولتــساؤالت ، اإليرانــيدي نحــو التــاريخ المــيال

ــذا إيــرانفــي "  مجتهــد –مرجــع  ــذين كــان لهــم الــدور فــي كتابــة مــسيرة التــاريخ فــي بالدهــم ل  أراد ال

وبكــل تواضــع الوقــوف علــى رؤى الــشيخ مرتــضى مطهــري التاريخيــة ، وشــكل هــذا األمــر الباحــث 

ًدافعا ثانيا    .  في اختيار الموضوع ً

المحــور درس ،  خالصــة وزد علــى ذلــك، وأربعــة محــاورمقدمــة بحــث  الا مــن هــذأنبثــق

 عـرف المحـور فـي الفينـة،  " مطهرينبذه مختصره عن حياة الشيخ مرتضى "  عنوان -:األول 

 -: المحــور الثالــثواهــتم ، " مطهــريأهميتــه عنــد الــشيخ ... مفهومــه ...  التــأريخ " بـــ-:الثــاني 

 والمحـــور الرابـــع، " مطهـــريمحركاتـــه فـــي رؤى الـــشيخ  ...طبيعتـــه ... التـــأريخ " بــــ مرصـــون ال

  " .مطهريوتفسير تكامله في نظر الشيخ  ...القرآن ... التاريخ " بـموسوم

 محاضـراته وثنايـا مطهـري ىالباحث مصادر الدراسة مـن نتـف مؤلفـات الـشيخ مرتـضنهل 

 عربيــة وفارســية مراجــع  جانــب ذلــكإلــى، بجــزأين  " اريخالمجتمــع والتــ" ونخــص بالــذكر كتــاب 

كتـــب فلـــسفية وتاريخيـــة وتـــراجم ومعجـــم فلـــسفية وموســـوعة شـــاملة تـــضمنت فيهـــا بـــين  تنوعـــت مـــا
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 "علـى سـبيل المثـال ال الحـصر توضيحات لمفـاهيم ومـصطلحات فلـسفية وسياسـية وفكريـة وغيرهـا 

اظــا فرنــسية وانكليزيــة والتينيــة فــضال عــن للــدكتور جميــل صــليبا الــذي حــوا ألف " المعجــم الفلــسفي

،  عبد الوهاب الكيالني للمؤلف " الموسوعة السياسية" العربية للمفاهيم والمصطلحات الفلسفية و

 غنـاءفـي إدورهـا وغيرهـا " االنترنـت" انتـشال معلومـات مـن شـبكة المعلومـات الدوليـة زد على ذلـك

    . الدراسة 

دراسـة مـن مـشاكل ومـصاعب تعـرض لهمـا الباحـث وكـان أهمهـا لة إعداد هذه الأ مستخل      لم 
قلــة المــصادر باللغــة العربيــة المعنيــة بشخــصية الموضــوع ، وعلــى الــرغم مــن ذلــك يــضع الباحــث 
ٕجهده المتواضع هذا أمام السادة المقومين لبيان معلوماتهم وايضاحاتهم التـي مـاهي إال دعـم وسـند 

  .لترصين البحث 

واهللا مـن ، ني منه الباحث جميل الـذكر فـي الـدنيا وجزيـل األجـر فـي اآلخـرة ج يإن اهللا اسأل      
   .  القصدوراء 

  

  ة ـقراءة في رؤاه التاريخي....ى مطهري ـضـمرت

   .مطهري نبذه مختصره عن حياة الشيخ مرتضى -:المحور األول 

وســط ، )٣(خراســانل التابعــة )٢( ولــد فــي مدينــة فريمــان" إســالمي " )١( عــالم ديــن وفيلــسوف

أكمل دراسته االبتدائية فـي مدينـة ، و )٤(م ١٩٢٠عائلة متدينة معروفة بالعلم والفضل والتقوى عام 

 لتحــصيل )٥(فريمــان ولمــا بلــغ عمــره أثنــى عــشر ســنة عــزم علــى الــذهاب إلــى مدينــة مــشهد المقدســة

ثــم ، م ١٩٣٦ عــام حتــى )٦(الحوزويــة -الدينيــة وبقــى مــشغوال بطلــب العلــوم ، العلــوم الدينيــة فيهــا 

وهنــاك حــضر درس الــسيد ، فــي حوزتهــا  لغــرض إكمــال الدراســة )٧( ذهــب إلــى مدينــة قــم المقدســة

 حـــضر درس زد علـــى ذلـــك ، )١١( واألصـــول)١٠( وعلمـــي الفقـــه)٩( فـــي الفلـــسفة)٨(روح اهللا الخمينـــي

 فـي )١٣( والـشيخ مهـدي المازنـدراني)١٢( عنـد الـسيد محمـد حـسين الطباطبـائيةالحكمة إلهيـة والفلـسف

    . )١٤(الفينة درس األخالق على يد السيد علي الشيرازي 

 قــرر الــشيخ )١٦( فــي ســماء مدينــة بروجــرد)١٥(عنــدما ســطع نجــم الــسيد حــسين البروجــردي

م الـسفر إليهــا وااللتحــاق بــدرس الـسيد البروجــردي فحــضر درســه ١٩٤٤ فــي عــام مطهــريمرتـضى 

م بـــصحبة أســـتاذه الـــسيد ١٩٤٦قدســـة عـــام وبعـــد ســـنتين عـــاد إلـــى مدينـــة قـــم الم، فـــي األخـــالق 

 وضـيق ذات عـيشلانك فـي ضـَّبيد أن الشيخ مرتضى مطهري بـسبب مـا مـر بـه مـن ، البروجردي 

كانـت هـذه االنتقالـة انعطافـة و )١٨( اللتحاق بجامعتهـا)١٧(إلى العاصمة طهراناليد ، اضطر السفر 

  . )١٩(بالتدريس والتأليف  م١٩٤٦تاريخية في حياة الشيخ مرتضى مطهري ، إذ شرع منذ عام 
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 مــــن أوائــــل المؤيــــدين والمناصــــرين لثــــورة الــــسيد الخمينــــي مطهــــريمرتــــضى كــــان الــــشيخ 

ولمـــا اعتقـــل الـــشاه محمـــد رضـــا  ، )٢٠("م ١٩٦٣ آذار ١٥/ ش١٣٤٢١ خـــرداد ١٥" المعروفـــة بــــ 

 ،)٢٢( المكـان الجلـل لـدى الـسيد الخمينـي معـه بـسببمطهريمرتضى  األخير اخذ الشيخ )٢١(بهلوي

 علــى يــد مجموعــة مطهــريمرتــضى م اغتيــل الــشيخ ١٩٨٠ مــن شــهر شــباط مــن عــام ١٢وبتــاريخ 

 أعلـنعلى اثر ذلك ، ته قتيال د فاررأسه  صوب الذين اطلقو النار)٢٣("السافاك " من رجال جهاز 

 الـذي اإليرانـي المجتمـع شـرائح مختلـف وشـيع جثمانـه تـشيعا مهيبـا مـن قبـل إيرانالحداد العام في 

 فــي مدينــة قــم األخيــر مثــواه إلــى جثمانــه َّوريو، صدره الــسيد الخمينــي وعلمــاء الــدين فــي الــبالد يتــ

روح اهللا الخمينــي  الــسيد وأقــام ، )٢٤()ع (ةالمعــصومالمقدســة بجــوار مرقــد الــسيدة الطــاهرة فاطمــة 

  . )٢٥(في المدرسة الفيضية روحه مجلس العزاء على 

 والفقـه )٢٧( فـي علـوم التفـسيرالمـضطلعين و)٢٦(ين من المجتهدمطهريمرتضى  الشيخ َّدُع

 علـى األغلـب األعـم فـي ثنايـا مؤلفاتـه التـي  تجـدإنفـال غـرو ، وأصول الدين والفلـسفة اإلسـالمية 

انبثقــت مــن تلــك " مطهــري  سلــسلة تــراث وآثــار الــشهيد مرتــضى" أدمجــت وفــق عنــوان موســوم بـــ

    -:الموارد المذكورة آنفا وهي على النحو األتي 

فلـسفة األخـالق "  كتـاب -: هـي محتـواه وتضمن ثالث كتب فـي  سلوك وأخالق اإلسالم -:أوال 

  . )٢٨(م ٢٠١١طبع عام " المواعظ والحكم " ، " الضوابط الخلقية للسلوك الجنسي " ، " 

" إن الـدين عنـد اهللا اإلسـالم "  فـي جـزأين وفـق عنـوانالمؤلـف ووقع هذا اإلسالم دين اهللا -: ثانيا

  . )٢٩(م ٢٠١١في عام طبع 

حقــوق المــرأة فــي " كتــاب :  علــى كتــابين أحــداهماأشــتمل الــذي المــرأة حقوقهــا وحجابهــا -:ثالثــا 

  . )٣٠(م ٢٠١١وطبع في عام " الحجاب قي اإلسالم " كتاب : واألخر" النظام اإلسالمي 

 )٣١( ادهـامف منـه جملـة مـن الكتـب نبثـقأم و٢٠٠٩ طبـع عـام العرفـان والـدين والفلـسفة -:رابعا 

:-  

  الكالم  •     المنطق  •   محاضرات في الفلسفة اإلسالمية    •

  .  أصول الفقه •     الفلسفة •         العرفان  •

كتب عديدة هـي ثناياه م حمل في ٢٠٠٩طبع عام  والنهضة الحسينية... بين المنبر -:خامسا 
)٣٢( :-  

  شهيد  شهيد يتحدث مع  •   حقيقة النهضة الحسينية  •  الفطرة   •
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المفهـوم التوحيـدي  •المشكلة األساس في جماعة علماء الدين  •  الخطابة والمنبر •

حريــة الفكــر والعقيــدة فــي  •   الــدوافع نحــو الماديــة    •  الحق والباطل  •     للعالم   

  اإلسالم

   .إحياء الفكر في اإلسالم  •

عة من الكتب الفريدة من نوعها م وأنبثق منه مجمو٢٠٠٩ طبع في عام الثورة والدولة -:سادسا 

  -: )٣٣(هي 

    إيران في اإلسالميةمقاالت حول الثورة  • األخير في القرن اإلسالميةالحركات  •

   الكريم   القرآنالجهاد وحاالته المشروعية في  •  بالمعروف والنهي عن المنكر  األمر •

  إحياء الفكر الديني   •  الحياة الخالدة أو الحياة األخرى   •  الهجرة والجهاد   •

  بحثا عن الحقيقة   •  مبدأ االجتهاد في اإلسالم  •  االجتهاد في اإلسالم  •

  درس من الربيع •    آثار اإليمان وفوائده    •    الدعاء   •

  . مسائل دينية  •   )٣٥()ع(اإلمام جعفر الصادق  • )٣٤()ع(اإلمام موسى الكاظم  •
  

 القـرآن فـي ضـوء وأخالقيـة تناول مواضـيع ومفـاهيم دينيـة لقرآنا وعلوم اإلسالميالفكر  -:سابعا 

  -: )٣٦(كتب هي م وتفرع من هذا المؤلف ٢٠٠٩الكريم وطبع عام 

   الكريم والحياة  القرآن • الكريم القرآندروس من  •   الكريم  القرآنالتعرف على  •

    الشدائد والصعاب •التوحيد والتكامل   •  التقوى   •  فريضة العلم   •

تحقيـق  •الدفاع أو االعتداء  •  اهللا هو الرازق   •  نظرة الدين إلى الدنيا   •

العـــالم فـــي المنظـــور  •مفـــاهيم إســـالمية    • ثبـــات األخـــالق   •  نظرية نسبية األخالق  

   . اإللهي والمنظور المادي 

الربـــا " و"  اإلســالمياالقتـــصاد " كتــاب :  علــى كتـــابين همــا أشـــتمل اإلســـالم االقتــصاد -:ثامنــا 

  . )٣٧(م ٢٠١١وطبع هذا في عام " والتأمين 

 وحمـل فـي مـضامينه عـن اإلنـسان وفلـسفة حياتـه وطبـع فـي أنـسنة الحيـاة فـي اإلسـالم -:تاسعا 

   -: )٣٨(م وأدرج في ضمن هذا كتب مفادها ٢٠٠٩عام 

  اإلنسان واإليمان   •  اإلنسان الكامل   •   الهدف السامي للحياة اإلنسانية •

نهـــضة المهـــدي  •اإلنـــسان والقـــضاء والقـــدر   •     الكريم  القرآننسان في اإل •

 القـــــــــــرآناســـــــــــتدالل  •    أصالة الروح  •    في ضوء فلسفة التاريخ ) عج(
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 عنـــد البـــشر  اإلدراكجهـــاز  •إنكـــار فـــي غيـــر محلـــة   •  الكريم على التوحيد بالحياة  

   . العقل والقلب  •  

  . )٣٩(م٢٠٠٦تل قبل إكماله وطبع في عام  جزأين ولكنه ق ووقع فيالمجتمع والتاريخ -:عاشرا 

 القـرآن نظـرة مطهـريمرتـضى الـشيخ  دون فيـه  الكـريمالقـرآنالروح والنـور فـي  -: لحادي عشرا

" و" الـروح طهـارة " كتـاب :  وتفـرع منـه كتـابين همـا)٤٠(الكريم إلى الروح وتفسير سورة النـور

  . )٤١( م٢٠١١طبع في عام ، " تفسير سورة النور 

 مطهـريمرتـضى  تطرق فيه الـشيخ  النبي واإلمام)٤٣()ع(وعلي  )٤٢()ص(محمد  -: عشرالثاني 

م ٢٠٠٩طبــع فــي عــام ، ) ع(وســيرة اإلمــام علــي ) ص(إلــى الــسيرة النبويــة للرســول محمــد 

  -: )٤٤(نبثق منه كتب قيمه وفريدة من نوعها هي أو

اإلمـــام علـــي  •)  ص(األمـــي النبـــي  •     الوحي والنبوة •  السيرة النبوية   •

العدالــة فــي اإلســالم   •)  ع(العدالــة عــن اإلمــام علــي  •  في قوتيه الجاذبية والدافعة ) ع(

أسس الحقوق األولية فـي اإلسـالم   •قيادة جيل الشباب   •المفاضلة بحق وبغير حق   •

   . احترام الحقوق وتحقير الدنيا  •

 طبــع فــي عــام  بــالمعروف والنهــي عــن المنكــراألمــرو) علــيهم الــسالم (األئمــة -: الثالــث عــشر

"  و)٤٥()علــيهم الــسالم( عــشر االثنــى األئمــةســيرة " كتــاب :  كتــابين همــا وأشــتملم ٢٠١١

  . )٤٦(ي عن المنكر في النهضة الحسينية ه بالمعروف والناألمردور 

  .  مطهريمرتضى أهميته عند الشيخ ... مفهومه ... ريخ أالت: المحور الثاني 

ــاريخ" خمــس مــن المفــاهيم التــي توضــح مطهــريمرتــضى د الــشيخ حــد بأنــه " مــصطلح الت

   -: )٤٧( تعريفه مفادها إلى جانب ذلك، "علم"

ـــم بالوقـــائع والحـــوادث -:أوال  ـــاريخ عل بالوقـــائع والحـــوادث واألوضـــاع التـــاريخ علـــم خـــاص :  الت

لوقـــائع والحـــوادث يكـــون العلـــم بالتـــاريخ هـــو العلـــم با، وأحـــوال البـــشر فـــي الزمـــان الماضـــي 

الماضــية وأوضــاع وأحــوال الماضــين مــن البــشر علــى ســبيل المثــال ال الحــصر يكــون علمــه 

  . مختلف الشعوب كلها من هذا القبيلالتي تدون في )٥٠(والسير)٤٩(والمالحم)٤٨(بالتراجم

صـة  التـاريخ مجموعـة مـن األمـور الشخـصية والفرديـة الخاَّدُعـ:   علم من العلـوم الجزئيـة-:ثانيا 

  . بتاريخ الشعوب عبر العصور ال العلم بالكليات والقواعد والضوابط العامة 

علــم بإحــداث ...علــم بــاألكوان ال بــالتطورات:" عــرف التــاريخ بأنــه :  علــم نقلــي ال عقلــي -:ثالثــا 

  .  "التاريخ ألنقلي" حيث أطلق على هذا المعنى بـ...الماضي وأحواله ال بإحداث الحاضر
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ـــم-:رابعـــا   علـــى حيـــاة المهيمنـــةالتـــاريخ علـــم بالقواعـــد والـــسنن :   بـــسنن وقواعـــد الماضـــين العل

هــــذا الحــــوادث ،  مقــــدمات لمبــــادئ علــــم التــــاريخ إالالماضــــين والحــــوادث التاريخيــــة مــــاهي 

ــــره  ــــه بالتحليــــل ، كالعناصــــر التــــي يجمعهــــا العــــالم الطبيعــــي فــــي مختب يجــــري عليهــــا تجارب

 )٥٢( صها وطبائعهـــــــــا وروابطهـــــــــا العليـــــــــةالكتـــــــــشاف خصائـــــــــ )٥١( والتركيـــــــــب والمالحظـــــــــة

بـــصدد  )٥٥( خفهـــو الـــذي يـــسعى فيـــه المـــؤر، القـــوانين بهـــذا الـــشأن )٥٤(واســـتنباط)٥٣(والمعلولـــة

اكتــشاف طبيعــة الحــوادث التاريخيــة وروابطهــا العليــة والمعلولــة للوصــول إلــى مجموعــة مــن 

  . الحال والماضي لجميع الموارد المشابهة في) ٥٦(القواعد والسنن التي يمكن تعميمها

علم بحركة "  :نعت التاريخ على انه :  أخرى إلىالمجتمع من مرحله  )٥٧( علم بحركة-:خامسا 

  .المجتمعات وتحولها من مرحله إلى أخرى 

كاتـــب وناقـــل ال المـــؤرخ ومطهـــريمرتـــضى الـــشيخ شـــبه ،  مـــا يثيـــر الدهـــشة بحـــق إن إال

   -:  وبهذا الخصوص أورد، يساء الظن به أو يأخذ الحديث عندما )٥٨( رواة التاريخ مثل نقال 

 جميــع مــا ينقــل مــن التــاريخ فهــو مــن مجعــوالت النــاقلين الــذين حرفــوا الحــوادث وقلبــوا إن" 

،  االجتماعيـــة أو والمقاصـــد الشخـــصية اإلغـــراض أســـاس علـــى األكاذيـــبونقـــصوا وزوروا وجعلـــوا 

ــــأهوائفـــصنعوا التـــاريخ حـــسب  لمـــؤرخ بنقـــل الحـــوادث التـــي ال تخـــالف  اأو ويقـــوم ناقـــل التـــاريخ همــــ

يكـــون إظهـــار ي وبالتـــال، حتـــى يخـــرج التـــاريخ بالـــصورة التـــي تعجبـــه ،  تخـــدش شـــعوره أوعقيدتـــه 

هـذه  ... ورة الحقيقـة وتتجلـى لـه صـورة أخـرىـــــــتختفي الص، الحادثة ناقصة والصورة غير مكتملة 

ن بنقــل ـوالمجتهــدين الــذين يــسيئون الظــ )٥٩( نظــرة بعــض الفقهــاءمــع تــساوق ، خ يالنظــرة إلــى التــار

التــاريخ     فــي افهــؤالء انــسداديو، بر عنهــا بقــول انــسداد بــاب العلــم ـالتــي عــ، األحاديــث والروايــات 

 " ...)٦٠( .  

 نقطــة حــساسةمــام أ قــارئ التــاريخ مطهــريمرتــضى الــشيخ وضــع  ، فــي ضــوء مــا تقــدم

نـــساقوا نحـــو المقولـــة التـــي يـــراد منهـــا الطعـــن ي القـــراء إن العلـــى "  :جـــدر اإلشـــارة إليهـــا فحواهـــا ت

التـي أحـدثت شـرخا و ،وا حاضـرين ـلـم يكونـو مجموعة حوادث لم تقع وقد دونهـا أنـاس هبالتاريخ بأن

،  الظـن بـه يءيـس ال :خـرواآل،  الظـن بالتـاريخيءسـ:  أحـدهما ينــــوسط القراء وشطرتهم إلى قسم

   . )٦١("  استكشاف الحقيقة  يمكن من خاللهمبدأ وا يضعنأ اءلذا على القر

 من أجل استفادة القارئ من عبرة التاريخ إلى عدم االستـسالم مطهريمرتضى الشيخ دعا 

ٕواالنسياق وراء معلوماته حتى وان كان ناقلها أو مؤرخها من أكثر الناس ثقة ودقة ، بل دعاه إلـى 
مــا نقــل مــن ، وعلــى  ونقــده  علــى اجتهــاده)٦٣(واســتناد المحقــق  والتحقيــق )٦٢(تفــضيل مبــدأ الــشك 

، وللوقوف علـى المقارنـة التـي أوردهـا الـشيخ مرتـضى مطهـري  )٦٥(  صحته)٦٤(وبيان مدىالتاريخ 
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بهــذا الخــصوص ، وجــد الباحــث بكــل تواضــع اقتبــاس جــزء مــن الــنص الــذي رواه بهــذا المحــط مــا 

  -:مفاده 

وما يعملـه العـالم إن الفرق في ما يعمله المحقق في التاريخ " 
 موجـودة أشـياءبان عناصر التحقيق العلمي مجموعة  لطبيعيا

، ة وتكـون التجـارب والتحاليـل عينيـة وتجريبيـة ـوحاضرة وعينيـ
 إحـداثحقق التاريخي تمثلت في شـؤون ـفي الحين عناصر الم
 أضـابير غير موجودة ويمتلك المحقق أالنمضى وقوعها وهي 

 حينمـا يكون حكمـه عليهـا كقاضـي المحكمـة ، جمةومعلومات 
 الضــبارةا والــشواهد الموجــودة فــي نالقــرائيي أســاسيحكــم علــى 
لـذا تحقيـق المـؤرخ منطقيـا ،  شـهادة الـشهود إلـىمن االستناد 

 ويمارس فيه تحاليله فـي مختبـر العقـل اوعقليا وذهنيا وال عيني
 المختبــر الكيمــاوي باســتعمال باســتعمال البرهــان العلمــي ال فــي

 بعمـل أشـبهذه الجهـة ـــــرخ مـن هفعمل المؤ، الوسائل الحسية 
  . )٦٦(... " الفيلسوف ال العالم الطبيعي 

 مـا للتـاريخ العلمـي مفهوم بسيط مطهري مرتضىأورد الشيخ ،       في ضوء ما سلف 

   -:نصه 

ـــــاع "  ـــــم االجتم ـــــصول عل ـــــن ف ـــــصل م ـــــه ف ـــــم   )٦٧(بأن أي عل
يتعلق بالماضي ال الحاضر وعلمه بالكلي  ةـقبالمجتمعات الساب

 ... الجزئي وعقلـي ال نقلـي صـرف مثـل علـم التـاريخ ألنقلـي ال
واعد والـسنن الحاكمـة علـى ـبعبارة أدق هو عبارة عن العلم بالق

بمنزلـــة  وـيعتمـــد علـــى التـــاريخ ألنقلـــي الـــذي هـــ، المجتمعـــات 
مي ـعالم تحليلها ويعتبر التاريخ العلالعناصر التي من خاللها ال

  . )٦٨("  ...بهذه الصورة بمنزلة المختبر 

شـتى  تحدث بهذا الصدد بمواضع مطهريمرتضى  الشيخ  فان،ما بشان أهمية التاريخ أ

حتـى ،  المـذكورة آنفـا هالتاريخ مفيد فـي جميـع معانيـ"  :وعلى سبيل المثال ال الحصر ، قال بان، 

 يكـــون مفيـــدا ومحركـــا وموجهـــا نأ أيـــضاوســـير الماضـــين يمكنـــه م اجبـــالتر الخـــاص لنقلـــياالتـــاريخ 

محـط وفـي  ، )٦٩(... "  بـالطبع يـرتبط بخـصوص الـشخص صـاحب الترجمـة والـسيرة ربيا ولكنـهوم

   -:قائال أهميته لتاريخ  بين لخرآ
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ـــستنبطه المـــؤرخ   مـــاإن " ـــضايا  المحقـــق أوي مـــن القواعـــد والق
الخاصــة بــالحوادث والوقــائع الماضــية يمكــن تعميهــا للحاضــر 

ومنبعــا مــن منــابع التــي تجعــل التــاريخ نافعــا  ل فهــيــوالمــستقب
  . )٧٠("معرفة اإلنسان 

 يمكن فهم الحـدث بمعنى أدق،تكمن في فهم المؤرخ لإلحداث والوقائع  ية التاريخهميةألا

ولـه مـسيرته ، ووجوده المستقل عـن اإلفـراد التاريخي عندما يفهم القارئ والمؤرخ شخصية المجتمع 

وهذه الشخـصية تتركـب ، ية اإلفراد  هي غير شخص"المجتمع " التي تقتضيها طبيعته وشخصيته 

  . )٧١(من التفاعل الثقافي لإلفراد كسائر التراكيب المشهودة في الطبيعة الحية والجامدة 

ثــر أاعتبــر التــاريخ بحوادثــه ووقائعــه التــي حــدثت فــي الماضــي ذو أهميــة و ، فحــوى القــول       

ـــة موجـــودة بـــين ما،  فـــي بنـــاء اإلنـــسان بـــصورة عامـــة ينكبيـــر " ضـــي كـــل موجـــود ومـــستقبله فالعل

ن تجد التالحم بين الماضي والحاضر ألن األول عد نطفـة أفال غرابه ،  بصورة قطعية "اإلنسان 

   . )٧٢(المستقبل ونواته 

   .مطهريمرتضى محركاته في رؤى الشيخ ...طبيعته ...  التأريخ -:المحور الثالث 

ول العامل األساس في التـاريخ حجديدة  القرن العشرين الميالدي نظرية في سماء سطعت

 مـن لمـضمارامـين فـي هـذا ت ومهينوتلقفها قسم كبيـر مـن مثقفـ،  من جهة نظارحولها األ جلبت، 

، غيـر  )٧٥( مزدوجـةأم  )٧٤( معنويـة أم )٧٣( ماديـةطبيعـة التـاريخ هـل ان  -:مفادهـا ، جهة ثانية 

والقوة المعنويـة ، تاريخ قوة مادية  الحاكمة على الاألصلية القوة إن  بينمطهري مرتضى الشيخ نأ

 بــالعكس طبيعــة التــاريخ معنويــة والقــوة الحاكمــة األمــر إن أم، متفرعــة عنهــا وتابعــة للقــوة الماديــة 

 أم تكـون طبيعـة التـاريخ مزدوجـة )٧٦(والقـوة الماديـة تابعـة لهـا ويكـون التـاريخ مثاليـا  ،عليها معنوية

ة والمعنويــة تــتحكم فــي التــاريخ بنظــام متناســق تقريبــا وربمــا والقــوى المختلفــة الماديــ، ومتعــددة القــوة 

  . )٧٨(متضادة  )٧٧(تكون 

 جملـــة مـــن االســـتفهامات بهـــذا مطهـــريمرتـــضى طـــرح الـــشيخ ، فـــي ضـــوء هـــذه المعـــايير       

  -:مفادها وص الخص

 إن كــان كــذلك فالبــد ٕواذاهــل قــانون العليــة يــتحكم بالتــاريخ ؟  "
الخاص حتميا غير قابل للـشك يكون وقوع كل حادثة في ظرفه 

 ، )٨٠(والــضرورة )٧٩(ويكــون التــاريخ محكــوم بنــوع مــن الجبــر، 
وع ـ كان وقٕواذا؟ لإلنسانالثابتان  )٨٢(واالختيار )٨١( الحريةفأين

 مـسؤولية تجاههـا إنـسان أليالحوادث جبريا وضروريا لم يكن 
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الثنــــاء والتمجيــــد وال اللــــوم والتقبــــيح احــــد حق تبــــذلك لــــم يــــس
 قانون العليـة النتيجة لم يكن للتاريخ قانون وسنن عامة وبالن

          . )٨٣(" مه يمكن تعمي في التاريخ لم يتحكم به وال

 نظريــة الجبــر واالختيــار"  علــى أصــحاب النظريــة الموســومة بـــمطهــريمرتــضى  الــشيخ رد

 Gorg هيجــل كجــورج فلهلــم فريــدري"  و)٨٥( "  Carla Marksكــارل مــاركس "  أمثــال )٨٤("

Valom Faldrek Heghal " )إن يكـــون ) ٨٧( يتوصـــلوا إلـــى حـــل المـــشكلةلـــم "  -: بـــأنهم )٨٦

واإلنسان وفق الحوادث التاريخية يـضع إمـام المقتـضيات االجتماعيـة  اإلنسان ذو الحرية واالختيار

 حـساسةالالنقطـة و، ) ٨٨(" إال إناء خاليا ومادة أولية ومحكوم بتلك األوضاع وال يـتحكم فيهـا  ليس

   -: تتمثل بـ مطهريمرتضى عند الشيخ  ، إليها اإلشارةالتي تجدر 

إن اإلنسان في مسيرة الحركة الجوهرية يولد ثم يتكامـل وينمـو " 
وهــذا البعــد هــو الــذي مــنح ، وفقــا لمقتــضيات البيئــة والمجتمــع 

ويــتحكم بالتــاريخ ويعــين مــسيرته ، الفــرد شخــصيته اإلنــسانية 
 "...)٨٩( .  

،  فـي تحـرك التـاريخ )٩٠( ةلـصدفادور أشـار الـشيخ مرتـضى مطهـري إلـى  ، كزد على ذلـ

    -:اإلسالمي مفادها استشهد بإحدى حوادث التاريخ وبهذا المجال 

 األثـــر مفعـــم بـــالحوادث التـــي كـــان لهـــا اإلســـالمي التـــاريخ إن" 
وخــذ مــن هــذه الحــوادث ، رة التــاريخ ــــ فــي تغيــر مــسيوالتــأثر

ـــ)٩١( مـــوييناألهزيمـــة آخـــر الحكـــام   ، )٩٢(ن محمـــد ـ مـــروان ب
 امـأيــفمــروان فــي آخــر ،  الــصدفات فــي مــصير التــاريخ لتــأثير
ابتلـى بحـصر البـول فـي   ،)٩٤( نالعباسيي بينه وبين )٩٣(الحرب

صـادفه احـد ،  ناحيـة ليقـضي حاجتـه إلـىميدان الحرب وذهـب 
حيـث ، اع قتله بين الجنـد ـ فرآه وقتله وش)٩٥(الجنود العباسين 

تقعقــع الجــيش وهربــت الجحافــل ، يتوقــع مثــل تلــك الحادثــة لــم 
 ذهبـت «: حتى قيل ، )٩٦(ونتيجة ذلك انقرضت دولة بني أمية 

  . )٩٧(  " »الدولة ببوله

 التــي تتمحــور بــان )٩٨(" التاريخيــةالنظريــة الماديــة " عنــدما ظهــرت النظريــة المعنونــة بـــ        

 والنــشاطات تبعبــارة أخــرى إن أســاس كــل الحركــا،  )٩٩(كي يتكماهيــة التــاريخ ماديــة ووجــوده ديــال

 تـساوقا مـع ذلـك،  )١٠٠(والمظاهر والتجليات التاريخية في كل مجتمع محكوم بالنظام االقتصادي 
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االســتنتاجات التــي " نفــة الــذكر  ســلبيات ومزايــا هــذه النظريــة اآلمطهــري مرتــضىالــشيخ شــخص ، 

  :)١٠١( هي مزاياها ة تمثلتفي الفين، " تؤثر في المسيرة التاريخيةتبات

 الواقـــع فـــي تحليـــل الحـــوادث التاريخيـــة واالجتماعيـــة ومعرفتهـــا إلـــى وأقربهـــا الطـــرق أحـــسن .١

 نفـسر ونبحـث إن أردنـا إذا"  -: قـال جانب ذلك إلى،  االقتصادية األسسبالتحقيق عن 

إيــران  فــي )١٠٤( ثــورة المــشروطةأو )١٠٣(الــصليبية الحــروب أو )١٠٢( إيــرانعــن حــروب 

الخطــأ إن نبحــث عنهــا علــى أســاس الحــوادث الظاهريــة واإلشــكال الــصورية لهــا  فمــن 

بــل البــد مــن اعتبــار ماهيــة ، ثقافيــة أو شــعور ثــوري ، دينيــة ، ســواء كانــت سياســية 

 وهويتها الواقعية اقتصادية وماديـة مـن خاللـه يمكـن الحـصول علـى تالحروب والحركا

 . )١٠٥(..." المفتاح الواقعي للبحث 

 وال يمكـــن اإلنـــسان إرادةخـــارج عـــن  " قـــانون جبـــري" انون الحـــاكم علـــى التـــاريخ هـــو القـــ .٢

أي تقدم العامل االقتصادي علـى " الجبر االقتصادي " وهذا الجبر سمي بـ، التخلف عنه 

 .في مسيرة التاريخ سائر العوامل 

ة كــل مرحلــة مــن مراحــل التــاريخ تختلــف عــن المرحلــة األخــرى مــن حيــث الماهيــة والنوعيــ .٣

 . وقوانينها الخاصة بها 

" : واألخـــرى " كادحـــة: " يكمـــن الـــسبب الحقيقـــي فـــي تقـــسيم المجتمـــع إلـــى طبقتـــين همـــا .٤

تعتبــر ، نــاتج عــن تطــور وســائل اإلنتــاج وظهــور الملكيــة فــي فجــر التــاريخ ،  " مــستثمرة

عدة هي الوحيدة المست، الطبقة األولى مبعث ومولد القادة الثوريين والتقدميين والمجاهدين 

  .للتثقيف وطلب اإلصالح والثورة 

 مطهـريمرتـضى فـي رؤى الـشيخ  " النظرية الماديـة"  التي تنتابهـا خذآالمو السلبيات ماأ

  -: )١٠٦( هي

المعـــروف لكـــل نظريـــة لهـــا دليـــل أو تعتمـــد علـــى ، فقـــدان الـــدليل فـــي النظريـــة الماديـــة  .١

هــا علــى القيــاس واالســتدالل التجــارب التاريخيــة حــول اإلحــداث والــشواهد الــسابقة أو إثبات

علــى أســاس األصــول العلميــة والمنطقيــة والفلــسفية وهــذه النظريــة ال تبنــي علــى شــي مــن 

   .األنف الذكرالمذكورات 

 العامـــل الرئيـــسي والمـــؤثر فـــي  فـــي تحديـــدة النظريـــة الماديـــيتبـــدل رأي كـــل مـــن مؤســـس .٢

  .  مصير التاريخ 

ونقـــيض التطـــابق بـــين األســـاس  ، )١٠٧(لوجييوعـــدم التطـــابق بـــين الموقـــع الطبقـــي واأليـــد .٣

 . والبناء العلوي في النظرية 
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استقالل العامـل الثقـافي فـي هـذه النظريـة التـي ترجـع تقـدم المجتمـع ثقافيـا وحـضاريا إلـى  .٤

  .  العامل االقتصادي بمعزل عن العوامل األخرى 

 نظريــــات وطروحــــات تلقــــف قــــسم كبيــــرعنــــدما ، إال إن مــــا يثيــــر الدهــــشة باإلعجــــاب 

شــارل لــويس دي "  لعديــد مــن فالســفة وكتــاب الغــرب علــى ســبيل المثــال ال الحــصر لوجياتيووأيــد

توماس كاراليـل "  و)١٠٨("Charles Louis De Secondat Montesquieuسكيو تمونسيكوندا 

Tomas Karalla " )ان الــشيخغيــر ،  الخاصــة بمحركــات التــاريخ وكــارل مــاركس وغيــرهم )١٠٩ 

، ومـن هـذه تارة ردها ونقـدها وتـارة أخـرى فنـدها تجده  ياتاد إلى هذه النظرينق لم مطهري مرتضى

   -:النظريات 

 العامـل األساسـي ع العناصـر األساسـية فـي المجتمـد التـي تعـ-: النظرية العنصرية :أوال 

 العلـم والـصناعة والفـن ٕ وانتـاج)١١١(  والثقافـة)١١٠( التـي تمتلـك قابليـة خلـق الحـضارة، لتقدم التاريخ 

العناصـر فـي المجتمـع وتنقـسم  ،ٕخر ال قدرة له على تلك المسميات وانمـا يـستفاد منهـا والبعض اآل

 الثقافة وزد على ذلـك ٕوانتاج السياسية والتعليم والتربية إلجراء العنصر القابل -:تي على النحو اآل

والقابليات هالت تتوفر به هذه المؤ  الذي ال-:خر اآلوالعنصر ، التزامه بمسؤولية هذه المذكورات 

وتكامــل ،  الجــسمية –ٕويكــون معفــي عــن األشــياء المــذكورة وانمــا تعمــل فــي ضــوء اإلعمــال الــشاقة 

التاريخ سببه عائد إلى خصوصية بعض العناصر على سبيل المثال ال الحصر العنصر الـشمالي 

  .)١١٢(أفضل من العنصر الجنوبي باعتباره هو الذي خلق الحضارات 

هذا الخصوص كتـب ان النظريـة في النظرية العنصرية ، و مطهريمرتضى الشيخ رفض 

: فهــي فـي علـم االجتمــاع موردهـا سـؤال مفــاده ، العنـصرية ال تـرتبط بالعلــة المحركـة للتـاريخ "  -:

وى واحد من حيث العوامل الوراثية وواجده لدرجـة ــ العناصر البشرية المختلفة هل هي على مستإن

ـــإذا تختلـــف فـــي ذلـــك ؟ أنهـــا أمواحـــدة مـــن القابليـــة   علـــى مـــستوى واحـــد فجميـــع العناصـــر ا كـــانوف

 علــى مــستويات مختلفــة فــالمؤثر فــي حركــة ا كــانوٕواذا، ركة فــي حركــة التــاريخ بنــسبة واحــدة ــــمــشت

خــاص  عنــصر إن افتــرض إذا اـــــموأ، لــذا بقــى ســر تقـدم التــاريخ مجهــوال والتـاريخ عناصــر خاصــة 

   بقــى الــسؤال بــال نإذ، ه مــن جهــة حــل المــشكلة ـــــــناصــر فيمــن البــشر هــو المــؤثر فــي جميــع الع

  . )١١٣(" جواب 

بــان كــل مــن ، تتمحــور هــذه النظريــة حــول البيئــة الطبيعيــة  -:النظريــة الجغرافيــة : ثانيــا 

، الثقافــات والحــضارات والــصناعات الموجــودة فــي العــالم هــي مــن خلــق البيئــة الطبيعيــة الخاصــة 

لـذا العامـل الـذي يهيـئ ،  القويـة الخالقـة واألفكـار المعتدلـة األمزجـةاجـد وفي المنـاطق المعتدلـة تتو

ٕلـيس هـو العنـصر والـدم وانمـا عامـل الوراثـة يكـون صـانعا للتـاريخ أينمـا  للتقـدم فـي التـاريخ اإلنسان
  . )١١٤(األقاليم والمناطق الخاصة تؤثر في تقدم التاريخ ، كان وفي أية بيئة 
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قـد اتفـق مـع  مطهـريمرتـضى  الـشيخ  أن القـولإلشارة إلىالبد من ا ، في ضوء ما سلف

ًهــذه النظريــة جزئيــا وربطهــا موضــوعيا مــع المجتمــع ، وألهميــة مــا كتــب وجــد الباحــث بكــل تواضــع  ً
   -:جاء فيه الذي ًاقتباس جزءا من النص 

 تـأثيروهـي ،  مفيـدة اجتماعية بمسألةترتبط النظرية الجغرافية " 
، الفكــري والــذوقي والجــسمي للبــشرالنمــو العقلــي و يالبيئــات فــ

 قريبــا أو درجــة الحيــوان إلــى اإلنــسانبعــضها تنــزل مــن شــان 
 عـن الخـصائص الحيوانيـة اإلنسان تبعد األخروالبعض ، منها 

 ومنـاطق أقـاليم فـي إالطبقا لهذه النظرية فالتـاريخ ال يتحـرك ، 
  . )١١٥("وراكدة وثابتة في بيئات ومناطق أخرى ة ــخاص

ــا   إن صــناعة التــاريخ وتكاملــه مــن حيــث طبقــا لهــذه النظريــة -:نظريــة البطوليــة ال: ثالث

،   الــشأنووذ " النوابــغ" م ال العظــا الرجــإالال يــصنعها  واالقتــصادية ةوالــسياسيالجوانــب العلميــة 

ّعــدوالــذين   وجــدوا وأينمــا خــواص المجتمــع ويتمتعــوا بقــدرة فائقــة مــن حيــث العقــل واالبتكــار والعــزم اُ

ـــه حتـــى بالمجـــال العـــسكري اثـــروا فـــي ـــة ،  تقـــدم المجتمـــع فـــي شـــتى جوانب ومـــن دعـــاة هـــذه النظري

قـف  سـاند وومطهـري  مرتـضى تجد الشيخإذفال غرو  ، )١١٦(الفيلسوف البريطاني توماس كاراليل 

ها إحدى محركات األساسـية للتـاريخ َّدألنها تتمتع بشيء من المصداقية وع،  معهافي صف واحد 

نـف الـذكر اآلكانـت صـحيحة أم خاطئـة فهـي تـرتبط أساسـا بالموضـوع أسـواء "  -:قائال ، وتكامله 

  . )١١٧(" أي العامل األساس في محركة التاريخ 

العامـــل  " االقتـــصاد" اعتبـــار  تنطلـــق هـــذه النظريـــة مـــن -:النظريـــة االقتـــصادية : رابعـــا 

 فـي تكانـأوشـعب سـواء وجميع الشؤون االجتماعية والتاريخية لكـل قـوم ، األساس لمحرك التاريخ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــافي" المجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال  ـــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديني" و " الثق ــــــــــ    " ال

بـرز أمظـاهر لطريقـة اإلنتـاج وعالقاتـه فـي المجتمـع وَّإال هي  ما،  " االجتماعي" و "  السياسي"و

 هذه النظريـة أعطى مطهريمرتضى  الشيخ نأ لفت للنظرالمو،  )١١٨(روادها كارل ماركس وغيره 

وألهميــة مــا ،  المحركــات األساســية للتــاريخ وليــست الوحيــدة ها واحــدة مــنّالــصحة والمــصداقية وعــد

مرتــضى الــشيخ ًكتــب حــول هــذه النظريــة فقــد وجــد الباحــث بكــل تواضــع اقتبــاس جــزءا ممــا كتــب 

   -:فحواه مطهري 

 تمثــل ماديــة واقتــصادية التــاريخ اعتبــرت أنهــاعلــى الــرغم مــن  " 
،  فــي تحــرك المجتمــع والتــاريخ األســاسالعامــل و االقتــصاد هــ

 عرضـــوا ٕواذا،  الحركـــة إليجـــادخ ـ ماديـــة التاريـــأعطـــتولكنهـــا 
فـي المجتمـع  ي التناقض الـداخلأساس على ومؤسسيهاروادها 
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 اإلنتاجل ــــــــــ في تناقض عوامأو،  والبناء العلوي األساسبين 
 بأنهـاوعالقاته لكان عـرض النظريـة االقتـصادية بوجـه صـحيح 

  . )١١٩("التاريخ محركة

القائلــة بــان كــل حادثــة تحــدث فــي األرض تنــشأ مــن أمــر  -:لنظريــة اإللهيــة ا: خامــسا 

، فـالتطور والتكامـل فـي التـاريخ مظهـر اإلرادة الحكيمـة ، سماوي نازل إليهـا ووفقـا للحكمـة اإللهيـة 

لذا يكون العامل  الوحيد في تحرك وتغيـر التـاريخ وتقدمـه هـو إرادة اهللا تعـالى حتـى اعتبـر التـاريخ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه المقدســــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسرح إراد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ، ت   وتعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرف هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذه النظري

هـذه النظريـة إلـى جانـب ، وقـف الـشيخ مرتـضى مطهـري  )١٢٠( " نظرية العلل المحركة للتاريخ" بــ

ًمساندا ولم يقف تأييده عند حدود التاريخ فحـسب ، بـل ربـط كـل مفاصـل اإلنـسان وتطـوره وتكاملـه 
  . )١٢١(بمشيئة اهللا تعالى 

 مطهـريفالـشيخ ، في موضوع نظريـات محركـات التـاريخ بعد هذا العرض  ، صفوة القول

  -: )١٢٢(حدد ثالث نظريات في الموضوع األنف الذكر هي 

  .النظرية البطولية  .١

  " النظرية االقتصادية" نظرية التضاد بين األساس والبناء العلوي للمجتمع الموصونة بـ  .٢

بهــا تتكامــل حياتــه النظريــة الفطريــة التــي تتمحــور حــول امــتالك اإلنــسان خــصائص بموج .٣

 . )١٢٣(وتؤدي إلى حركة التاريخ االجتماعية 

   .مطهريمرتضى وتفسير تكامله في نظر الشيخ ...القرآن... التاريخ -:المحور الرابع 

جعـل تـاريخ الماضـين ت إنويمكـن ،  التـي تبـدل الماضـي بالحاضـر  الحيـةمكاألفالالتاريخ 

 الكــريم القــرآنورد ذكــره فــي   مــامطهــريمرتــضى استــشهد الــشيخ ،  حــسنة للحاضــر ومــستقبله أســوة

لَقَـد كَـان َلكُـم فِـي رسـولِ اللَّـهِ أُسـوة         {: قولـه تعـالىك،  بهذا الصدد أسوة واتخاذهم كريمة آياتمن 
كَا�َت لَكُـم أُسـوة   قَد { : وقولة تعالى )١٢٤(}حسنةٌ لِّمن كَان يرجو اللَّه والْيوم الْآخِر وذَكَر اللَّه كَثِرياً   

   ــه عم ــذِين ــراهِيم والَّ ــي إِب ــسنةٌ فِ الكــريم أمــر بالتأســي واعتبــار الميــزة األخالقيــة القرآنفــ ، )١٢٥(  }...ح 

وان نبـي اهللا لقمـان كـان عبـدا اسـود حكيمـا ، واإلنسانية فيمن جعله أسوة ال اعتبـار المقـام الـدنيوي 

ٕفة عصره وال من األثرياء وانما كان عبدا نافذ البصيرة ولم يكن من الملوك وال من فالس
)١٢٦( .  

 جملـة مـن االسـتفهامات واألسـئلة بهـذا مطهريمرتضى طرح الشيخ  ،  الجديلة ذاتهاىعل

هـل هـي نظـرة فرديـة ،  للتـاريخ يةالقرآن تدور حول طبيعة النظرة األسئلةهذه  حدأ"  -:المحط هي 

 مـن أم اإلفـرادحيـاة ن لكريم من منطلـق طـرح العبـر والـدروس مـ االقرآن اجتماعية ؟ وهل انطلق أم
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 ... فراداأل حياة الجماعات ال إلى خللتاري الكريم يتجه في سرده القرآن كان ٕواذاحياة الجماعات ؟ 

شخصية مـستقلة مدركـة وذات قـوة وشـعور مـستقلة ع  الكريم اعتبر المجتمالقرآن إنفهل هذا يعني 

"  التـي تحكـم المجتمعـات ؟ والقـوانين الكـريم اسـتنباط الـسنن القـرآن مـن  ؟ وهل نـستطيعاإلفرادعن 
لـــيس "  -:نـــصه   علـــى هـــذه االســـتفهامات باختـــصار مـــامطهـــريمرتـــضى الـــشيخ ، وأجـــاب  )١٢٧(

ـــه مـــصدر للتـــذكر والتفكـــالقـــرآن إنهنـــاك شـــك فـــي  ـــاريخ علـــى ان ـــر ر  الكـــريم ذكـــر الت ولتلقـــي العب

 حيــاة المتــضمنة الكريمــة يــةالقرآن بآياتــهالعبــر والــدروس الــذي مــن خاللــه نحــصل علــى ، والــدروس 

تِلْك أُمةٌ قَد خلَت لَها مـا كَـسبت ولَكُـم مـا كَـسبتُم والَ تُـسأَلُون عمـا        { :لقولة تعـالىو والجماعات األمم
   لُونمعلتـاريخ وشـدد علـى ل الكـريم بـشدة النظـرة العبثيـة القـرآن رفض خرآفي محط و، )١٢٨(}كَا�ُوا ي

 فَهـلْ ينظُـرون   ..{ : قولـة تعـالىفيكما مبين و، تاريخ األمم والجماعات   قواعد لمسيرةإتباعوجوب 
 آيـاتتناولـت زيـادة علـى ذلـك و ، )١٢٩( }د لِـسنتِ اللَّـهِ تَحـوِيال   إِلَّا سنت الْأَولِني فَلَن تَجِد لِسنتِ اللَّهِ تَبـدِيال ولَـن تَجـِ            

 بقولــة هوص عليــــــكمــا هــو منــص،  الكــريم العديــد مــن القــوانين الكونيــة الثابتــة لمــسيرة التــاريخ القــرآن

  . )١٣١( " )١٣٠(}... إِن اللّه الَ يغَير ما بِقَومٍ حتَّى يغَيرواْ ما بِأَ�ْفُسِهِم... { :تعالى 

ــ اتقــه مهمــة الــرد وبعنــف علــى  أخــذ الــشيخ مرتــضى مطهــري علــى ع،  ذاتــهاقيسوفــي ال

ن  ، والتــي عبــر فيهــا علــى أ)١٣٢(الــدكتور علــي الــورديرؤى وطروحــات باحــث االجتمــاع العراقــي 

ورجـال مـن طـراز ،  الكريم مـا هـو إال صـراع مريـر بـين رجـال مـن طـراز فرعـون القرآنالتاريخ في 

   -:  على هذا قائال مطهريرتضى م الشيخ ذلك الكالم رد بانأ،  )١٣٣() " ع( وسىـــــــــــنبي اهللا م

 إلـىبهذا التفسير الساذج البسيط للتاريخ يكون تفسير الوردي " 
ــاريخ  ــهللت ــىقــسم المجتمــع  بأن ــينإل ــزاع )١٣٤( طبقت ــم وقــع الن  ث
 الكريم للتاريخ الـذي القرآنوهذا ال ينسجم مع منطلق ، بينهما 

ص شـخل وان ك، البشري    استقاللية الوجدان والعقل فيه رأى
 طبقــة مــا لــيس محكومــا لتلــك الطبقــة وال مجبــورا مــن إيــهمــن 

ـــا وال ـــع  ناحيته ـــسجم م ـــسؤوليين ـــار ةالم ـــدين واالختي وال ،  والت
 الـوردي بتمامـه فـي تفـسير الـدكتور نوافق علـى كـالم إنيمكن 
ولكــن وال شــيء ســوى الــصراع بينهمــا ،  الكــريم للتــاريخ القــرآن

  . )١٣٥(..." هذا الصراع موجود في المجتمعات البشرية 

ي للتـاريخ لـم القرآنـ بـأن التفـسير مطهـريمرتـضى  الـشيخ ، أوضـحًوانسجاما مع ما سـبق 

ات ــــــــصـراع مريـر بـين المـشتهي ": بـل إنـه  يكن عبارة عن صـراع رجـولي بـين طبقتـين مـن الرجـال
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  فَأَلْهمهـا فُجورهـا وتَقْواهـا     *اهاو�َفْسٍ ومـا سـو      ﴿:النفسانية واإللهامات الوجدانية والفعلية وفقا لقولة تعالى 
﴾ )١٣٧("  )١٣٦( .  

 من عند نبـي بدأت الكريم القرآن في منطلق اإلنسانالتاريخ وحياة ، على الشاكلة نفسها 

وعلَّم آدم األَسـماء  { : معلم بقولة تعالى اإلنسان واحد وهذا إنسان من أخربمعنى ، )(اهللا آدم 
 مــن لدنــه ثــم تلــبس بالمعــصية ومختــارة وضــعي مــن قبــل اهللا تعــالى إنــسان مــن )١٣٨( } ...كُلَّهــا 

 اهللا إلـىداعـي : األخـرو ونحـونحو الـشهوات والمطـامع  : احدهمافوجد عنده دافعين ، بعدها تاب 

 الكـريم صـراع بـين القـرآن إن التـاريخ فـي البـد مـن النظـر إلـى، تعالى وتـرك عبـادة الهـوى والـنفس 

ــنفسعبــادة اهللا ــادة ال وضــمن المفــاخر ،  صــاحبة األهــواء والمطــامع الشخــصية عــز وجــل وبــين عب

   .)١٣٩(التي تحسب لإلنسان انه يمكن إن يبني التاريخ 

يــسرد وقــائع التــاريخ البــشري منــذ بــدء الخليقــة  الكــريم القــرآن، لكــن علــى مــستوى أعمــق 

 بــين مجموعــة مــن األنبيــاء وعلــى أنهــا صــراع مــستمر بــين قــوى الحــق وقــوى الباطــل أي، البــشرية 

ــــي اهللا إبــــراهيم وموســــى  ــــال ال الحــــصر نب ــــى ســــبيل المث ــــسالم(عل ٕواتبــــاعهم المــــؤمنين ) علــــيهم ال

 الكــريم علــى القــرآنويؤكــد ، ومجموعــة مــن الطواغيــت والمــستبدين أمثــال نمــرود وفرعــون ومؤيــدهم 

 مـــصدر تعلـــيم مثمـــرا  الكـــريم مـــن التـــاريخالقـــرآنالعوامـــل األخالقيـــة فـــي مـــسيرة التـــاريخ حتـــى بـــات 

   .)١٤٠(ومعطاء 

والـى  فـي حركتـه اإلنـسان الكريم عن مـسيرة التـاريخ ودور القرآنتحدث ضوء ما تقدم في 

 – الذي جعل التـاريخ مـصدر عطـاء واإلنسانية األخالقيةللقيم   والحاسماألصيل بالدور جانب ذلك

" المـستكبرون" و " المترفـون"  و "المـأل" ور الرجعـي الـذي لعبـه الـدوزد على ذلك ، تعليمي مفيد 

وعلـــى الـــصراع  " المستـــضعفين" تحـــدث عـــن دوروعلـــى الـــشاكلة ذاتهـــا ، علـــى مـــسرح التـــاريخ 

  .)١٤١(نذ فجر التاريخ إلى اليوم الحاضر مًسابقاالمستمر بين المسميات المذكورة 

 ، تــارةمختلفتــان فــي تفــسير تكامــل التــاريخ طريقتــان عــن  مطهــري  مرتــضىالــشيختحــدث 

   -: هما تارة أخرىأحيانا يرد عليها في إبداء رأيه و

الـصراع  أسـاستفسر هذه النظرية تكامل التـاريخ علـى  -" :اآللية " الطريقة الديالكتيكية 

 اعتبـرت الطبيعـة أساسـا فـي الفينـة، بين النقائض على اعتبار وجود تـرابط بـين الطبيعـة والتـاريخ 

ــاالنكــى و،  اآللــي للتــاريخ رللتفــسي  هــذه النظريــة تقــوم علــى فــي ضــوءك إن تفــسير التــاريخ مــن ذل

  -:) ١٤٢(األسس التالية هي 

فيهـا مـا هـو سـاكن وثابـت حيـث تـرى األشـياء  ومـستمرة ولـيس ديمومـةالطبيعـة فـي حركـة  .١

  .في حالة حركة وتغير دائم 
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٣٤٥

أي هنــاك ، إن كــل جــزء مــن أجــزاء الطبيعــة يتــأثر بــاألجزاء األخــرى للطبيعــة ومــؤثر فيهــا  .٢

 .ط عام بين األجزاء جميعا ارتبا

والــصراع بــين ،  التطــور أســاسه عــن صــراع النقــائض وهــذا الــصراع ئحركــة التــاريخ نأشــ .٣

النقائض داخل الظواهر يـزداد شـدة باسـتمرار حتـى يبلـغ ذروتـه وينتهـي الـصراع لمـصلحة 

  . القوى القديمة ويتبدل الشيء بأجمعه إلى نقيضه  اندحارالقوى الجديدة و

ل بــدوره مــالنهــدام يحامها ولكــن هــذا افــة وال تنــشد كمالهــا وبــل تتجــه نحــو انهــدالطبيعــة هاد

 إلـىنفي النفـي نـوع مـن التركيـب الـذي يـؤدي ... وكل نقيض بدوره نحو نقيضه ، نهدامه اعنصر 

فـان التـاريخ جـزء مـن الطبيعـة في ضوء ما سلف ، دفع التاريخ نحو التكامل بشكل حتمي وجبـري 

ثم تسير هذه النظرية إلى دور العمل اإلنتاجي في حركـة ، ة الطبيعة ذاتها الذي بدوره يطوي مسير

التــاريخ  إحــدى محركــات  إحــداث صــراع بــين األضــداد الــذي بــات بــدورهإضــافة إلــى ذلــك، التــاريخ 

  . )١٤٣(وتكامله 

ليــة يطــوي مــسيرته عبــر األضــداد وكــل مرحلــة مــن مراحــل  وفــق نظريــة اآلتكامــل التــاريخ

وبعــد صــراع مــستمر تتــرك المرحلــة الــسابقة مكانهــا ،  أحــشائها المرحلــة التاليــة التــاريخ تحمــل فــي

الذي اعتبر كـل  " كيتياالتجاه الديالك" للمرحلة التالية وهذا االتجاه الفكري لتفسير التاريخ يسمى بـ

  . )١٤٤(القيم واألوضاع االجتماعية في جميع مراحل التاريخ مرتبطة بوسائل اإلنتاج 

ادعاء االتجـاه الـديالكتيكي الـذي فـسر رفض  مطهريمرتضى الشيخ  ، بقفي ضوء ما س

   -:مفاده ، تكامل التاريخ على مبدأ الصراع بين المتناقضات في أجزاء الطبيعة 

إن ادعـاء االتجــاه الــديالكتيكي بهــذه الـصورة مــا هــو إال ادعــاء " 
خاطئ والحقيقة إن الفكر اإلسالمي يـؤمن بوجـود حقـائق ثابتـة 

علــى العكــس مــن ذلــك فــان الفكــر ، قابلــة للتغيــر ر غيــخالــدة 
 يغير كل ما في الـذهن ثحي، بذلك الشأن ن الديالكتيكي ال يؤم

   .)١٤٥(" في حقائق عن العالم 

 شخص جملة مـن النتـائج مطهريمرتضى الشيخ َّإن ، اإلعجاب وإال إن ما يثير الدهشة 

  -: )١٤٦(مل التاريخ على النحو األتي هيكاالتي يمكن استخالصها من النظرية اإللية بتفسير ت

   . الذي ارتبط بمفهوم ثقافي واقتصادي وطبقي مفهوم القديم والجديد .١

 أشــار إلــى إن التــاريخ بمراحلــه مــرتبط مــع بعــضها الــبعض التسلــسل المنطقــي للتــاريخ .٢

 . ارتباطا طبيعيا ومنطقيا وبمكان كل مرحلة من مراحل التاريخ إن تتقدم وتتأخر 
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٣٤٦

تبلغ كمالها لتبدل إلى مرحلة جديدة وبعدها تستمر  مرحلة من مراحل التاريخ ذروة كل .٣

 . المسيرة التكاملية للتاريخ 

: الــذي اعتبــر الــصراع بــين القــديم والجديــد هــو نــضال مقــدس فــاألولقدســية النــضال  .٤

  . يستحق النضال والقدسية ألنه يحقق التكامل : يستحق الفناء والزوال والثاني

التـــاريخ مـــشروع فـــي النظريـــة الـــديالكتيكي لتفـــسير تكامـــل ى واالضـــطراب  الفوضـــاثـــأرة .٥

  " . أسمى" ومقدس ألنه ينقل التاريخ من مرحلة إلى أخرى 

بوجه اآلالم والخيانات والتخـديرات لـذا التـأخر باإلصـالحات يـؤدي ضرورة اإلصالحات  .٦

 . إلى تأخر موعد انفجار الثورة وموعد التغير والتكامل في التاريخ 

 كـائن مكـون مـن كأنـه اإلنـسان إلـىهذه النظرية تنظـر  -" :الفطرية " الطريقة اإلنسانية 

 ومجموعــة مــن الغرائــز الــسامية التــي تميــزه تالحيوانــامجموعــة غرائــز ماديــة يــشترك بهــا مــع ســائر 

وتنطلـق مـن نظرتهـا لمـسيرة التـاريخ ،  وغيرهما واألخالقية كالغرائز الدينية تالحيواناعن غيره من 

ووفق هذه النظريـة تـرى تحـول وتكامـل التـاريخ ال يقتـصر ، تحولة ومتكاملة كالطبيعة ذاتها  مبأنها

ٕعلى الجانبي الفني واآللي وانما على الجانب ألغرائزي 
)١٤٧( .  

مرتــضى الــشيخ عنــد وفــق هــذه النظريــة ، النقطــة الحــساسة التــي تجــدر اإلشــارة إليهــا 

فــي راع مبــدأ الــصراع االجتمــاعي ويــؤمن بــدور هــذا الــصبــل االتجــاه الفكــري يق" : َّإن  هــي مطهــري

وهـــو ، دوره فـــي تطـــوير التـــاريخ ـفالـــصراع الـــذي يـــؤمن بـــه هـــذا االتجـــاه بـــ، تغيـــر التـــاريخ وتكاملـــه 

وبــين ، مــن قيــود الطبيعــة والغرائــز الحيوانيــة  الــصراع بــين اإلفــراد الملتــزمين المــؤمنين والمتحــررين

ين ز والوقائع التاريخية تشهد كثير من الثورات التي قامت مـن اجـل تـامـاإلفراد المقيدين بتلك الغرائ

متحـررون مـن قيـود ال االحتياجات المادية للمجتمع والتـي تتـصدر قيادتهـا ودعمهـا علـى األقـل رجـ

  . )١٤٨(" الشهوات الهابطة 

 جملـــة مـــن النتـــائج فـــي تفـــسير التـــاريخ وتكاملـــه وفـــق مطهـــريمرتـــضى  الـــشيخ اســـتخلص

  -: )١٤٩(نسانية هيالنظرية اإل

التــي اتخــذت إشــكاال وماهيــات مختلفــة أو المعــارك التقدميــة المعــارك الرابحــة فــي التــاريخ  .١

وهـــي المعـــارك التـــي دارت رحاهـــا بـــين ، التـــي دفعـــت بعجلـــة التـــاريخ نحـــو ســـلم االرتقـــاء 

ي  العابــث المــنحط المغلــول بقيــود شــهواته الحيوانيــة التــواإلنــساناإلنــسان العقائــدي الملتــزم 

 حكومـة بإقامـة حتـى نهايـة المـسيرة التاريخيـة األيدلوجيةتتجه على ممر الدهر نحو اتخاذ 

  . عدل وسيادة القيم اإلنسانية في المجتمع 

 . تجد تسلسل منطقي لحلقات التاريخفي ضوء هذه النظريةالترابط بين حلقات التاريخ  .٢
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٣٤٧

دســـات البـــشرية المهـــددة تتجـــسد فـــي النظريـــة اإلنـــسانية بالـــدفاع عـــن المققدســـية النـــضال  .٣

 .ٕويكون النضال من اجل التحرير وانقاذ المستضعفين والمظلومين ، بالخطر 

تسهم في دعـم الحـق مـن خـالل صـراعه مـع الباطـل ودفـع مـسيرة اإلصالحات في التاريخ  .٤

 . التاريخ لمصلحة الحق 

ـــضفي صـــفت  .٥ ـــت " ال ت الـــشرعية علـــى الفوضـــى وأثـــارت االضـــطرابات ألنهـــا تخلـــق " نع

 .لذلك تتصف أو تنعت بعدم الشرعية ، زمات والضائقات األ

التكامل الن اإلنـسان هـو العامـل األسـاس فـي حركـة التـاريخ التاريخ ومسيرته تتجه نحو  .٦

 .  وموجود ومختار وذو إرادة 

لتكامله هو التحرر من أغالل الطبيعـة والظـروف الماديـة واالقتـصادية المسيرة التاريخية  .٧

ــــسان مــــن ا ــــة وتحريــــر اإلن ــــز الحيواني ــــك، لغرائ ــــى ذل  واألمــــر )١٥٠( حركــــة الجهــــاد زد عل

  . النظرية الفطريةبالمعروف لها إنسانية ال طبيعية وأصالة القوى الفكرية واألخالقية في 

 وضع المايز بين النظرية اإلنسانية واإللية فـي مطهريمرتضى الشيخ ، األدهى من ذلك 

  . باحث بكل تواضع بينها بالجدول أدناه وال، تفسير الحوادث والثورات التاريخية 
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  )١(الجدول 

 من وجهة نظر الشيخ مرتضى الفروق بين النظرية الديالكتيكية واإلنسانية بتفسير الثورات في التاريخ

  )١٥١( مطهري

  "الفطرية " النظرية اإلنسانية   "لية اآل" النظرية الديالكتيكية 

 يخلـــق اإلنتـــاجئل تـــرى هـــذه النظريـــة تكامـــل وســـا

مــن فــي التــاريخ طبقــة محرومــة تــنهض بــالثورات 

ــــة  ــــامين احتياجاتهــــا المادي وتعمــــد هــــذه ، اجــــل ت

 والقـــوانين الموجـــودة األنظمـــة تغيـــر إلـــىالطبقـــة 

تحقق مطامعها  وقوانين جديدة بأنظمةوتستبدلها 

 حفـظ النظـام إلـىوالطبقة الحاكمة تسعى دومـا ، 

  القائم وصيانته 

بـان سـبب نهـوض ، انية ترى غير ذلـك النظرية اإلنس

ٕواحــداث الثــورات فــي التــاريخ وفــق هــذه النظريــة لــيس 

بـــل نهـــض بـــالثورات إفـــراد نـــشئوا ، الطبقـــة المحرومـــة 

مــن الطبقــة المرفهــة ووقفــوا بوجــه النظــام الحــاكم بقــوة 

وعلى سبيل المثال ال الحصر الثـورات التـي ، وبسالة 

ســتبداد حــصلت فــي إيــران كانــت مــن اجــل مقارعــة اال

ـــــان  ـــــة الطغي ـــــشب الثـــــورات ، ومحارب ـــــصوروا  ن ٕواذا ت

بــسبب التطــور فــي وســائل اإلنتــاج فــأي إنتــاج وتطــوره 

-١٩٠٥غــضون إعــالن الثــورة الدســتورية فــي إيــران 

  م  ١٩١١

               الخالصة 

والن  ، اإليرانـــي مكانـــه مرموقـــة وســـط المجتمـــع مطهـــريتحتـــل شخـــصية الـــشيخ مرتـــضى 

 تحمل مدلول ومعنـى عـالم ورجـل ديـن - :أولها،  " أكاديمي" و" حوزوي " نأقنوميشخصية ذات 

نــال درجــة االجتهــاد علــى مجتهــدي وفقهــاء عــصره غــضون دراســته الحوزويــة للمــدارس الدينيــة فــي 

" الفلـسفية" و" العلميـة"  ومحاضـراته دراسـاته ذات مغـزى ومـضمون تمحـور نحـو - :ثانيها ، إيـران

" الـدكتوراه "اخص بالذكر جامعة طهران التي منحتـه شـهادة فخريـة بمرتبـة  واإليرانيةفي الجامعات 

والعلمـــي  " الحــوزوي"  الفقهــي ألمجــاليفــي  محاضــراته ومؤلفاتــه المتنوعـــة إليــه إشــادةوهــذا مــا ، 

  " . األكاديمي"

،  مفــــاهيم ومــــدلوالت للتــــاريخ مطهــــريمرتــــضى  الــــشيخ أعطــــى ، أعمــــقلــــى مــــستوى ع

   .األخرىشانه شان العلوم " علم"ريخ على انه  التاأدرج عندما وباألخص

ودور التــاريخ فــي  ، اإلفــراد التــاريخ لفهــم شخــصية المجتمــع ووجــوده المــستقل عــن تدشــن

  .  في شريحة المثقفين والمتخصصين المألوفة عبر مراحل نموه اإلنسانبناء 
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ــر الدهــشة إن إال ــا يثي  بعــد  طبيعــة التــاريخمطهــريمرتــضى حــدد الــشيخ  ، باإلعجــاب م

" والـدائرة حـول طبيعـة التـاريخ هـي ،  فـي الكـالم حـول طبيعتـه عنـد المهتمـين والمختـصين الغذرمة

  .ناهي الخصام بهذا الصدد "  مزدوجة " أم" معنوية "أم " مادية

مــن ذلــك شــخص  واألدهــى،  رده وانتقــاده علــى نظريــات محركــات التــاريخ زد علــى ذلــك

 وعلــل أســبابكــن فهــم القــارئ والمهــتم لمعرفــة اللهــا يمثــالث نظريــات محركــة للتــاريخ التــي مــن خ

  . التاريخ 

والتـي  ، األدلـة عـن التـاريخ وفـق مطهـريمرتـضى  مـن قبـل الـشيخ المستميد الدفاع تلمس

 الكـريم للتـاريخ القـرآنورده علـى الـشبهات التـي دارت حـول نظـرة  ، تـارة الكـريم القرآن من هاإعتام

وفي نهاية المطاف وضح ، لدكتور علي الوردي بهذه الطريقة  وضاربا مثال على ذلك اأخرىتارة 

ــال مــراء،  نظــريتين فــي تفــسير التــاريخ مطهــريمرتــضى الــشيخ   مطهــري كــان الــشيخ مرتــضى وب

   .   "عصره" في القرن العشرين الميالدي عالمي وتعالمة وعيلم

  "الهوامش " 

َجمع فالسفة -:فيلسوف  )١( ِ ِعالم في الفلسفة؛ العالم ب: َ ُ ِ َ ِالفلسفة والحكمة عالم يبحث فـي المبـادئ األولـى لألشـياء ْ ِ َِ ْ ْ ْ َْ َ ََ
ًوفي األسباب القصوى، أو مفكر يعمل على تحليل األمور والظـواهر وتفـسيرها تفـسيرا عقليـا َّ فيلـسوف : ينظـر .ِّ

  .com.almaany.www://http، " االنترنت " ، 

 ...افظــة خراســان وتعتبــر المدينــة العاشــرة فــي المحافظــة إحــدى المــدن اإليرانيــة التابعــة لمح -:مدينــة فريمــان  )٢(

    .com.almaany.www://http ، " االنترنت " ، فريمان : للمزيد ينظر

أكبــر إقلــيم فــي إيــران ، يعــرف بــاإلقليم التاســع مــساحته كبيــرة يــشغل القــسم الــشرقي والــشمالي مــن  -:خراســان  )٣(

ان، بنجبـــورد، دراجــــرز، چــــد، نيــــسابور، ســـبزوار، قومـــشه: ( الـــبالد ، ينقـــسم إلــــى اثنـــى عــــشر مقاطعـــة هــــي 

، صــفحات صــادق نــشأة ومــصطفى حجــازي: ينظــر . )نابــاد، فــردوس، قائنــات گشمر، گــتربةحيــدري، خــوين، 

 . ٢٣، ص )١٩٦٠مطبعة مخيمر، : القاهرة(من إيران، 

، نويد إسالم مطبعة : قم(، كفاح علماء اإلسالم في القرن العشرين ، عبد الرحيم العقيقي البخشايشي  )٤(

  .org.wikipedia.ar.www://http، " االنترنت "  ، مطهريمرتضى  ؛ ٢٥٠- ٢٤٩ص، ) ١٩٩٨

 وأكبرهـا مـساحة، فيهـا مقـر حـاكم إقلـيم خراسـان وتـضم تربتهـا مرقـد من أهم المدن اإليرانيـة -:مشهد المقدسة  )٥(

انتــشارات : تهــران( مهــدى ســيدى ، تــاريخ شــهر مــشهد ، :ينظــر للمزيــد ... oضــا اإلمــام علــي بــن موســى الر

،  ) ١٣٧٧انتــشارات أنــصار، : مــشهد (؛ محمــد رضــا قــصابيان ، تــاريخ مــشهد ، ٥-١ص، )١٣٧٨امى، چــ

 . ١٧٥- ١٧٤ ، ص١٨٨٠ آذار ١٥ ، ٦ ، جـ٦، بيروت ، مجلد ) مجلة ( ، " الجنان" ؛ ٦٠-١ص

هــي كيــان : ًن الحــوز بمعنــى الجمــع وضــم الــشيء كالحيــازة واالحتيــاز ، اصــطالحامــ: لغــة  -" :الحــوزة " أي  )٦(

علمي وبشري مؤهل لالجتهاد في علوم الشريعة اإلسالمية ، وتتحمـل مـسؤولية تبليـغ األمـة وقيادتهـا ، أو هـي 

باألحكـام المؤسسة العلمية التي تقام لغاية الدراسات العلمية الشرعية ومن خاللها يحصل الطالب على معرفـة 

، بـــن يعقـــوب الفيـــروز آبـــادي مجـــدي الـــدين : ينظـــرللمزيـــد  ...الـــشرعية فـــي مختلـــف مجـــاالت حياتـــه العلميـــة 
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 ؛ جمـال الـدين بـن محمـد بـن ١٧٤-١٧٣ ، ص٢، جــ )١٩٥٢مطبعة الحلبـي ، : مصر(القاموس المحيط ، 

ر الحكــيم ، الحــوزة محمــد بــاق ؛ ٣٤٢ ، ص٥، جـــ) ١٩٥٦دار الــصادر ، : بيــروت(، لــسان العــرب ، منظــور 

 ؛ علــى احمــد البهــادلي ، الحــوزة العلميــة فــي النجــف ١٥-١١، ص ) ٢٠٠٣دار الحكمــة ، : قــم ( العلميــة ، 

 . ٩٤، ص) ١٩٩٣دار الزهراء ، : بيروت(، ) ١٩٨٠-١٩٢٠(األشرف ومعالمهما وحركتها اإلصالحية 

 ، وهي من مدن العتبات المقدسـة فـي ً تقريباكم )١٢٠(مدينة تقع في جنوب طهران على بعد  -:قم المقدسة  )٧(

محمـد حـسين : ينظرللمزيد ) ... معصومة قم ( إيران ، إذ تضم تربتها مرقد السيدة العلوية فاطمة المعروفة بـ

 . ١٩-٧ ، ص)١٣٤٢ حكمت ، خانهپاچ: قم(خان ناصر الشريعة، تاريخ قم ، 

كبار في إيران ، ولد فـي قريـة خمـين ن نفـاه من مراجع التقليد ال -:) ١٩٨٩-١٩٠٢(لسيد روح اهللا الخميني ا )٨(

الـى تركيـا بـسبب معارضـته الـسياسية لـه ، هـاجر الـى مدينـة النجـف األشـرف ) شاه إيران (محمد رضا بهلوي 

 واقــام الجمهوريـة اإلســالمية فــي ١٩٧٩بعـدها الــى الكويـت ومــن ثــم الـى بــاريس ، خلــع الـشاه مــن العـرش عــام 

تحليلـــى از نهـــضت امـــام ،  حميـــد روحـــانى :للمزيـــد ينظـــر ...رة حتـــى وفاتـــه َّإيـــران وعـــد المرشـــد األعلـــى للثـــو

امـام خمينـى در آنيـه ، جلد اول ودوم وسـوم ؛ علـى دوانـى ، ) ١٣٥٨ ، گخانه دفتر فرهنپاچ: قم(، خمينى 

،  سياســـى امـــام خمينـــى ينامـــهگزند، ؛ محمـــد حـــسن رجبـــى ) ١٣٧٣، خانـــه مطهـــرپاچ: تهـــران(، خـــاطره هـــا 

: قــم(، ى امــام خمينــى گســركذ شــتاهى ويــزه از زنــد، مــصطفى وجــدانى ؛ ) ١٣٧٠، نــه ملــى خاپاچ: تهــران(

 .م وششم چنپهارم وچجلد اول ودوم وسوم و، ) ١٣٦٢، خانه آزادى پاچ

 أو محبـة الحكمـة، بمعنـى )φιλοσοφία: باإلغريقية (فيلوصوفياكلمة مشتقة من اللفظ اليوناني  -:الفلسفة  )٩(

.  بدقـةالفلـسفةوعلى الرغم من هذا المعنى األصلي، فإنه يبقى من الـصعب جـدا تحديـد مـدلول . طلب المعرفة

 عرفـت بـشكل أو آخـر عمليـة أو نظريـة قـديم جـدا يتعلـق بممارسـة نـشاط إنـسانيلكنها، بشكل عام، تشير إلى 

الفلـــسفة أنواعهـــا ،  هنتـــر ميـــد :للمزيـــد ينظـــر.فـــات البـــشرية منـــذ أقـــدم العـــصورفـــي مختلـــف المجتمعـــات والثقا

فلــسفة ،  غوســتاف لوبــون ؛) ١٩٦٩، مطبعــة مكتبــة مــدبولي : القــاهرة( ، فــؤاد زكريــا : ترجمــة، ومــشكالتها 

  . )١٩٥٤، مطبعة دار المعارف : مصر( ، عادل زعيتر : ترجمة، التاريخ

أو بعبارة أخرى و العلم الـذي . الشرعية العملية المستمدة من أدلتها التفصيليةهو العلم باألحكام  -:لم الفقه ع )١٠(

العلــم :  وفــي االصــطالح هــوّ بالــشيء والفهــم لــه، العلــم:  ّيبحــث لكــل عمــل عــن حكمــه الــشرعي و فــي اللغــة

ّباألحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية الـصحيحة وفـق أصـول فقهيـة سـليمة ّ ّّ ّ  : ينظـرلمزيـدل...ّ

مطبعــو : قــم(، ) علــيهم الــسالم(موســوعة الفقــه اإلســالمي آل البيــت ، موســوعة دائــر معــارف الفقــه اإلســالمي 

ـــاقر االيروانـــي  ؛ ١٢-١جــــ، ) ٢٠٠٢، محمـــد  ، مطبعـــة األميـــر: بيـــروت(، دروس فـــي الفقـــه اإلســـالمي ، ب

، منــشورات االجتهــاد : قــم( ، ٤ط، ) ع(فقــه اإلمــام الــصادق ،  ؛ محمــد صــادق الــشيرازي ٣-١جـــ، ) ٢٠٠٨

 . ٤١-١جـ، ، ) ٢٠٠٥

 محمـد حـسن :للمزيـد ينظـر"...العلم بالقواعد الممهـدة السـتنباط الحكـم الـشرعي  " بأنهعرف  -:علم األصول  )١١(

بحــوث فــي علــم ، ؛ محمــود الهاشــمي ) ٢٠٠٧، بوســتان كتــاب : قــم(، المباحــث فــي علــم األصــول ، القــديري 

تـاريخ ،  ؛ مهـدي علـي بـور٥-١جــ، ) ٢٠٠٥، ز الغـدير للدراسـات اإلسـالمية مركـ: بيروت( ،٣ط، األصول 

الــــــشيخ محمــــــد : ترجمــــــة، ؛ شــــــروح فــــــي علــــــم األصــــــول ) ٢٠١٠، دار الــــــوالء : بيــــــروت(، علــــــم األصــــــول 

  ) . ٢٠٠٩، دار المحجة البيضاء : بيروت(،شقير



   مرتضى مطھري قراءة قي رؤاه التاريخية                                       ٢٠١٢كانون األول  ٢/ العدد ٢/ المجلد
 
 

         
    مجلة مركز بابل للدراسات الحضارية والتاريخية                                                                                 

٣٥١

فــي مدينــة تبريــز وأنهــى فيهــا مجتهــد وأديــب إيرانــي ولــد  -:) ١٩٨٢-١٨٩٢(الــسيد محمــد حــسين الطباطبــائي  )١٢(

دراســته األوليــة ، هــاجر الــى مدينــة النجــف األشــرف إلكمــال دراســته الحوزويــة وحــضر دروس علمــاء عــصره 

سـوم  اب چـ، فقهاى نامدار شـيعه ،  عبد الرحيم عقيقى بخشياشى : للمزيد ينظر...حتى نال درجة االجتهاد 

 . ٤٠٥-٣٩٠ص ، ) ١٣٧٦  ،إسالمنويد  خانهپاچ :قم(، 

درس علـى يـد أبيـه العلـوم الدينيـة حتــى ،  ولـد فـي مدينـة مازنـدران مجتهـد إيرانـي -:نـدراني الـشيخ مهـدي الماز )١٣(

ســافر إلــى مدينــة قــم وحــضر درس الــشيخ عبــد الكــريم اليــزدي الحــائري وعــاد إلــى مدينتــه وبــات مــن علمائهــا 

، " االنترنــت " ، الــشيخ المازنــدراني : للمزيــد ينظــر...ولــه رســالة عمليــة فــي العبــادات والمعــامالت ، اإلجــالء 

org.wikipedia.ia.www://http.  

حضر درس كبـار العلمـاء ،   في شيرازعالم ورجل دين إيراني ولد -) :١٩٣٦-١٨٧٠(السيد علي الشيرازي  )١٤(

وله رسالة عملية في العبادات والمعـامالت ومـن أمثال السيد إسماعيل الصدر والمال كاظم الخراساني وغيرهم 

، معـارف الرجـال فـي تـراجم العلمـاء واألدبـاء ، محمـد حـرز الـدين : لالسـتزادة ينظـر ... مراجع التقليد واإلفتاء

 ؛ أغـــا بـــزرك ١٤٠-١٣٨ص  ،٢جــــ، ) ١٩٨٥، مطبعـــة الواليـــة : قـــم(، محمـــد حـــسين حـــرز الـــدين : تعليـــق

 ٣جــ، ) ١٩٨٣، دار األضـواء : بيـروت( ، ٣ط، ف الشيعة في تراجم العلمـاء الذريعة إلى تصاني، الطهراني 

 ، ٢ط، معجـم رجـال الفكـر واألدب فـي النجـف األشـرف خـالل إلـف عــام ، ؛ محمـد هـادي أألمينـي ١٩٣ص،

   . ٧٧٠ص ، ٢مجـ، ) ١٩٩٢، مط .د: بيروت(

ي مدينـة بروجـرد ودرس فيهـا مـن كبـار مجتهـدي إيـران ، ولـد فـ -) :١٩٥٠-١٨٧٥(السيد حسين البروجردي  )١٥(

المقدمات ، ثم سافر الى اصفهان إلكمال دراسته الحوزوية فيها ، هاجرها الى مدينة النجف األشرف فحـضر 

أذكيـاء الفقهـاء والمحـدثين ،  محمـد رضـا ألحكيمـي :للمزيـد ينظـر ...دروس علمائها حتى نال درجة االجتهـاد 

،  ؛ محمـــد حـــسين علـــوى طباطبـــائى ١٩٠-١٨١ص، ) ١٩٩٨، مؤســـسة األعلمـــي للمطبوعـــات : بيـــروت(، 

، ؛ علــــى دوانــــى ) ١٣٤١، خانــــه اطالعــــات پاچ: تهــــران(، انى حــــضرت ايــــت اهللا بروجــــردى گخــــاطرات زنــــد

مرتـــضى ؛ ) ١٣٧١، خانـــه نـــشر مطهـــرپاچ: تهـــران(،  عـــالم تـــشيع ايـــت اهللا بروجـــردى گانى زعـــيم بـــزرگزنـــد

  ) . ١٣٧٤، خانه صدرا پاچ: قم( ، مزايا وخدمات مرحوم ايت اهللا بروجردى، مطهرى 

روجـرد اإليرانيـة مدينـة ب وتقـع  اللـوراألكـراد سـكانها مـن محافظـة لرسـتانهي إحدى مدن إيران فـي  -:بروجرد  )١٦(

بروجـرد  : للمزيـد ينظـر...مياههـا واعتـدال مناخهـا قرب همذان وهي مدينة جبلية تشتهر بخصوبة تربتها ووفرة

  . com.toratheyat.www://http ،" االنترنت " ، 

 مليـون نــسمة و تتركـز فيهــا مـا يفــوق نـصف صــناعات ١٢,٥ يفــوق عـدد ســكانها الإيـران عاصــمة -:طهـران  )١٧(

ٕاضـــافة إلـــى و وغيرهـــا الكيميائيـــات، االســـمنت، الـــسكر، النـــسيج، الـــصناعات الكهربائيـــةالـــبالد األساســـية مثـــل 

، " االنترنــــت " ، طهــــران : للمزيــــد ينظــــر...المــــدارس، الجامعــــات، الحــــدائق والمتــــاحف، العديــــد مــــن المــــسارح

org.wikipedia.ar.www://http.  

 وتحتـوي علـى أكبـر مكتبـة إيـران وأقـدم وأكبـر جامعـة فـي طهـران عامـة تقـع فـي جامعةهي  -:جامعة طهران  )١٨(

 حيـــث تعتبـــر ١٩٣٤ فـــي إيـــران و تـــم إنـــشائها فـــي عـــام دانـــشگاه مـــادرفـــي الـــبالد وتحمـــل لقـــب الجامعـــة األم 

ـــــــــبالد ـــــــــي ال ـــــــــسائر الجامعـــــــــات والمعاهـــــــــد ف ـــــــــت " ، جامعـــــــــة طهـــــــــران : ينظـــــــــر. الجامعـــــــــة األم ل ، " االنترن

org.marefa.www://http .  
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، " االنترنت "  ، مطهريمرتضى  ؛ ٢٥٣-٢٥٠ص ، المصدر السابق ، عبد الرحيم العقيقي البخشايشي  )١٩(

org.wikipedia.ar.www://http.  

: تهــــران(،  خــــرداد ١٥،  جــــواد منــــصورى :ينظــــر) م ١٩٦٣/ش ١٣٤٢ خــــرداد ١٥( عــــن ثــــورة للتفاصــــيل  )٢٠(

شـمارة ، تهـران ، " مجلـه " ، ت تـاريخى فـصلنامه مطالعـا؛ ) ١٣٥٧،  دفتر ادبيـات انقـالب اسـالمى خانهپاچ

-١٩٦٥إيران في عهد حكومة أمير عباس هويـدا ،  نعيم جاسم محمد  ؛١٣٨٣بهار ماه ، سال دوم ، هفتم 

كليــة : جامعــة البــصرة(، أطروحــة دكتــوراه غيــر منــشورة ، "  الداخليــة ةدراســة فــي التطــورات الــسياسي " ١٩٧٧

  . ٧٣-٤٧ص، ) ٢٠١١، اآلداب 

، حكـم الـبالد خـالل المـدة  طهـرانُولـد فـي مدينـة آخر شـاهات إيـران  -) :١٩٨٠-١٩١٩( بهلوي محمد رضا )٢١(

، ثم أكمـل تعليمـه  "يال روس "السويسريةتلقى تعليمه في المدرسة الداخلية ، ) ١٩٧٩-١٩٤١(ما بين عامي 

دليل الشخـصيات اإليرانيـة المعاصـرة ، محمد وصفي ابو مغلي : للمزيد ينظر ... في إيران في الكلية الحربية

، الكويـــت ، ) صـــحيفة(، " لـــرأي العـــام ا"  ؛ ٤٢ص، ) ١٩٨٣، مركـــز دراســـات الخلـــيج العربـــي : البـــصرة(، 

بتــــاريخ ، ) ٤٤٣٣(العــــدد ، الكويـــت ، ) صــــحيفة(، "الـــسياسة " ؛  ١٩/١١/١٩٧٨بتــــاريخ ، ) ٥٤٠١(العـــدد 

١/١١/١٩٨٠ . 

، " االنترنت "  ، مطهريمرتضى  ؛ ٢٦١-٢٥٥ص ، المصدر السابق ، عبد الرحيم العقيقي البخشايشي  )٢٢(

org.wikipedia.ar.www://http.  

ســـازمان :بالفارســـية" (منظمـــة المخـــابرات واألمـــن القـــومي"اختـــصار ) ســـاواک: بالفارســـية( -:جهـــاز الـــسافاك  )٢٣(

فـي ) C.I.A (وكالـة المخـابرات األمريكيـة بمـساعدة إيـرانوأسس جهاز السافاك في ) امنيت واطالعات کشور

 وكانــت مهمــة هــذا الجهــاز هــو قمــع المعارضــين لــشاه إيــران ووضــعهم تحــت المراقبــة واســتخدموا ١٩٥٧ عــام

 كافـة أنـواع التعـذيب والتجويـع داخـل الـسجون باإلضـافة إلـى اإليرانـيًأيضا ضد المعارضين من أبناء الـشعب 

: للمزيـــد ينظـــر... هـــو أول مـــدير للـــسافاك" تيمـــور بختيـــار"كـــان الجنـــرال ، التـــصفية الجـــسدية لقـــادة ألمعارضـــه

  .org.ediawikip.ar.www://http، " االنترنت " ، السافاك 

  و هـــي الـــسيدة فاطمـــة المعـــصومة بنـــت اإلمـــام موســـى بـــن جعفـــر الكـــاظم  -:)ع(العلويـــة فاطمـــة المعـــصومة  )٢٤(

فــي المدينــة المنــورة فــي األول مــن شــهر ذي ) عليهــا الــسالم ( ُ، ولــدت الــسيدة المعــصومة ) علــيهم الــسالم ( 

، فورثـت عنـه مـن نـور أهـل البيـت ) الم عليـه الـس( وترعرعت في بيت اإلمـام الكـاظم ) هـ ١٣٧( القعدة عام 

،  محمـد حـسين األعلمـي الحـائري :ينظـر. وهديهم وعلـومهم فـي العقيـدة والعبـادة والعفـة والعلـم) عليهم السالم(

 . ٣٤٢ص ، ٢جـ، ) ١٩٨٧، مؤسسة األعلمي للمطبوعات : بيروت(، تراجم إعالم النساء 

اإلســالمي بوجــه عــام والــشيعية علــى وجــه يــة فــي العــالم رس الديناالمــدواحــدة مــن أشــهر  -:المدرســة الفيــضية  )٢٥(

وحلت المدرسة الفيضية في أواسط القـرن الثالـث عـشر الهجـري مكـان مدرسـة األسـتانة وبحـسب الخصوص ، 

النــصوص التاريخيــة المعتبــرة إن المدرســة كانــت موجــودة مــن القــرن الــسادس الهجــري وتــم تحــديث بنائهــا فــي 

 قــام الكثيــر بالدراســة فيهــا وبنــاء المدرســة علــى شــكل أربــع ايوانــات بطــابقين العهــد ألــصفوي علــى مــر التــاريخ

: للمزيــد ينظــر...حيــث يحــوي الطــابق األرضــي أربعــين غرفــة يعــود تــاريخ بنــاء االيوانــات إلــى العهــد القاجــاري

  . etn.tebyan.www://http  ، " االنترنت " ، المدرسة الفيضية 
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إمـام مذهبـه، ويـستخرج الوجـوه مـن  هو الذي يستنبط األحكام من أدلتها بناء على قواعد -" :مجتهد " مفردها  )٢٦(

المعجم الشامل للمصطلحات العلميـة والدينيـة ، إبراهيم حسين سرور: ينظر . الروايات المنصوصة عن إمامه

 . ٢٣٠ص ، ١جـ، ) ٢٠٠٨، دار الهادي : بيروت( ، ٢ط، 

ُهــو َأحــد  -:التفــسير  )٢٧( َ َ ِّعلــوم الــدين اإلســالمي وُ ِ ِ ِ ِّ ِ ُ ِيــشتمل علــى معرفــة فهــم كتــاب اهللا المنــزل علــى نبيــه المرســل ُ َِ ْ ُْ ُ َِ ِ ِ ِِِّ َ ََّ ِ ِ َ َِ َ َ ِ ْ َ َ َُ ْ
َ، وبيان معانيه ، واستخراج َأحكامه وحكمـه والعلـوم الموصـلة بالتفـسير هـي) ص(

ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ َِّْ ُ َ ُِّ َ َ َُ َُ ُ ََ َ ْ ِ َ َ ْ ُاللغـة والـ: ََ َ ُصرفُّ ْ ُ، والنحـو ، َّ ْ َّ

ُوالمعـــاني ، والبيـــان ، وَأســـباب النـــزول ، والقـــصص والناســـخ ، والمنـــسوخ  ْ ُ ُُ ُ َ ََ َِ َِّ َُّ ِ ُ َ ََْ ، " االنترنـــت " ، التفـــسير : ينظـــر. ُ

com.alquran-dar.www://http.  

 ) . ٢٠١١، مطبعة اإلرشاد : بيروت( ، سلوك واألخالق اإلسالم  ، مطهريمرتضى  )٢٨(

ــ: ترجمــة ، اإلســالم ديــن اهللا  ، مطهــريمرتــضى  )٢٩( ، ) ٢٠١١، اإلرشــاد مطبعــة : بيــروت( ، ي محمــد زيــن عل

  .٢-١جـ

 ) . ٢٠١١، مطبعة اإلرشاد : بيروت( ، المرأة حقوقها وحجابها  ، مطهريمرتضى  )٣٠(

، مطبعــة اإلرشــاد : بيــروت( ، ار الرفــاعي عبــد الجبــ: ترجمــة، العرفــان والــدين والفلــسفة  ، مطهــريمرتــضى  )٣١(

٢٠٠٩ . ( 

 ) .٢٠٠٩، مطبعة اإلرشاد : بيروت( ، والنهضة الحسينية ... بين المنبر ، مطهريمرتضى  )٣٢(

 ) .٢٠٠٩، مطبعة اإلرشاد : بيروت( ، الثورة والدولة  ، مطهريمرتضى  )٣٣(

 ٣٥اسـتمرت إمامتـه ،  والمدينـة مكـة موضـع بـين باألبواءولد  - :) هـ١٨٣-١٤٨ ()ع(اإلمام موسى الكاظم  )٣٤(

بذل فيها مختلف الجهود في الحفاظ على اإلسالم األصيل ونشره وعدم االستسالم لحكام عهـده، لـذلك ، ًعاما 

 هــارون العباســي بقتلــه علــى يــد ســجانه أمــر خلفــاء بنــي العبــاس حتــى أيــدزج فــي الــسجون مــرات عديــدة علــى 

، بقــى فيهــا حتــى حبــاه اهللا قــضى ســنين طويلــة متــنقال مــا بــين ســجون بنــي العبــاس بــن شــاهك بعــد أن ألــسندي

ـــشهادة ـــد ينظـــر. ..بال ـــام : بيـــروت(،) ع(اإلمـــام موســـى الكـــاظم ،  ماجـــد ناصـــر الزبيـــدي :للمزي ، مطبعـــة األي

 .) ٢٠١٠، العتبة الحسينية المقدسة : كربالء(، سيد بغداد ) ع(اإلمام الكاظم ، علي الكوراني ؛ ) ٢٠٠٨

علـي بـن  بـن محمـد البـاقرهو أبو عبـد اهللا جعفـر الـصادق بـن  -:)  هـ١٤٨-٨٠() ع(اإلمام جعفر الصادق  )٣٥(

القاسـم بـن  بنـت فـروهعفـر هـي فاطمـة أو أم وأم ج. أبي طالـب بن علي السبط بن الحسين بن الحسين السجاد

لقـب بالـصادق ألنـه لـم . عبـد الـرحمن بـن أبـي بكـروأمها أسـماء بنـت ،  بن قحافةمحمد بن أبي بكر بن محمد

دار : بيــــروت( ، ٣ط، ) ع(اإلمــــام الــــصادق ،  محمــــد الحــــسين المظفــــر:للمزيــــد ينظــــر...يعــــرف عنــــه الكــــذب

، نــور الــدين آل علــي : ترجمــة، ) ع(اإلمــام الــصادق ،  ؛ مجموعــة بــاحثين ٢-١جـــ، ) ١٩٧٨، ) ع(الزهــراء

 .)٢٠٠٨، مؤسسة الفكر اإلسالمي : الكويت(

 ) .٢٠٠٩، مطبعة اإلرشاد : بيروت(،  الكريم القرآنالفكر اإلسالمي وعلوم  ، مطهريمرتضى  )٣٦(

 ) .٢٠١١، مطبعة اإلرشاد : بيروت(، اإلسالم واالقتصاد  ، مطهريمرتضى  )٣٧(

 ) .٢٠٠٩، مطبعة اإلرشاد : بيروت( ، أنسنة الحياة في اإلسالم  ، مطهريمرتضى  )٣٨(

 .٢-١جـ، ) ٢٠٠٩، مطبعة العطار الثقافية : قم( ، المجتمع والتاريخ  ، مطهريمرتضى  )٣٩(

 . أية ) ٦٤(وعدد آياتها ) ٢٤(تحمل السورة رقم  )٤٠(
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٣٥٤

، مطبعــة اإلرشــاد : بيـروت(  ، خليـل العــصامي: ترجمــة،  الكـريم القــرآنالـروح والنــور فـي  ، مطهــريمرتـضى  )٤١(

٢٠١١. ( 

ّ يتيم األب وفقد أمه في سـن مبكـرة فتربـى مكةولد في  -:) ه ١٢ –ه .  ق٥٣() ص(الرسول الكريم محمد  )٤٢(
 حيـث ترعـرع، وكـان فـي تلـك الفتـرة يعمـل بـالرعي ثـم أبـي طالـب ثم من بعده عمـه عبد المطلبفي كنف جده 

ُّ وكلـــف بالرســـالة وهـــو ذو أربعـــين ســـنة خديجـــة بنـــت خويلـــدِّتـــزوج فـــي ســـن الخامـــسة والعـــشرين مـــن . بالتجـــارة
، ) ١٩٩٤، دار الـصفوة : بيـروت(، الـسيرة النبويـة الـشريفة ،  احمـد مغنيـة وصـالح التـاروتي :للمزيد ينظر...

المركــــز : بيــــروت( ، ٥ط، ) ص(الــــصحيح مــــن ســــيرة المــــصطفى ،  ؛ جعفــــر مرتــــضى ألعــــاملي ٣-٢-١جـــــ

 ، ٢ط، )ص(ســــيرة المــــصطفى ،  ؛ هاشــــم معــــروف الحــــسيني ٣٥-١جـــــ، ) ٢٠٠٦، اإلســــالمي للدراســــات 

 ) .  ١٩٧٨، دار القلم : بيروت(

 )ص(الرســول ابــن عــم ،  )ع(علــي بــن أبــي طالــب أبــو الحــسن  -:)  ه ٤١–ه.  ق٥٩() ع(اإلمــام علــي  )٤٣(

الهجــرة أســلم قبــل . ّ الهاشــمية رضــي اهللا تعــالى عنهــافاطمــة بنــت أســدّ وُأمــه الكعبــة، ولــد فــي جــوف  وصــهره

 فـي الـسنة فاطمـة بنـت محمـد، وزوجـه ابنتـه )ص(محمـد الرسول  بعد هجرة ّالمدينة المنورة، هاجر إلى ّالنبوية

: بغـداد(، ) ع(اإلمـام علـي بـن أبـي طالـب،  مهـدي الـشيخ صـالح أألسـدي :مزيـد ينظـرلل ...الثانية من الهجـرة

؛ ) ١٩٩٣، دار البيــان العربــي: بيــروت(، ) ع(دولــة اإلمــام علــي ، ؛ محــسن الموســوي ) ٢٠١٠، دار بغــداد 

، المركـز اإلسـالمي للدراسـات : بيـروت(، ٢ط، )ع(الصحيح مـن سـيرة اإلمـام علـي ، جعفر مرتضى ألعاملي 

   . ٢٠-١جـ، ) ٢٠٠٩

 ) .٢٠٠٩، مطبعة اإلرشاد : بيروت( ، "النبي واإلمام " محمد وعلي  ، مطهريمرتضى  )٤٤(

 علي بن أبي طالب والحـسن بـن علـي والحـسين "وهم كل من اإلمام  -) :عليهم السالم ( األئمة االثنى عشر )٤٥(

بـن موسـى ومحمـد بـن بن علي وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بـن جعفـر وعلـي 

مؤســسة :  ترجمــة حيــاتهم ينظــر") علــيهم الــسالم(علــي وعلــي بــن محمــد والحــسن بــن علــي ومحمــد بــن الحــسن 

؛ بـاقر شـريف القرشـي  ٢-١جــ، ) ٢٠٠٣، مطبعـة دار التوحيـد : قـم(  ،٣ط، ) ص(سيرة رسـول اهللا، البالغ 

 .  ٣٩-١ جـ،) ٢٠٠٩، دار المعرفة : قم(، ) عليهم السالم(موسوعة آل البت، 

مطبعـــة : بيــروت( ، واألمـــر بــالمعروف والنهـــي عــن المنكـــر)... علـــيهم الــسالم ( األئمــة  ، مطهـــريمرتــضى  )٤٦(

 ) .٢٠١١، اإلرشاد 

  .٦٧-٦٣ص ، ١جـ ، المجتمع والتاريخ  ، مطهريمرتضى  )٤٧(

 لومـاتإعمال مرجعية تعطي معلومات عن حياة المشاهير من األفـراد بحيـث تتـراوح هـذه المع هي -:التراجم  )٤٨(

ًا مــا يكــون ترتيــب موادهــا ترتيبــا هجائيــابــبــين اإليجــاز أو التفــصيل وغال ً ّويعــرف بهــم، ويــذكر نــشأتهم وأخبــارهم  ً
ويتحــــدث عــــن مؤلفــــاتهم ومــــآثرهم العلميــــة، وخصائــــصهم النفــــسية، ومكــــانتهم االجتماعيــــة، ممــــا يمكــــن معــــه 

ـــ " ، التـــراجم : ينظـــر . ذي عاشـــوا فيـــه،اســـتخالص كثيـــر مـــن القـــيم الفكريـــة والثقافيـــة واالجتماعيـــة للعـــصر ال

، " االنترنـــــــــــــــــــــت " ، ؛ مـــــــــــــــــــــنهج التـــــــــــــــــــــراجم com.alkald.www://http ،"االنترنـــــــــــــــــــــت

net.odabasham.www://http.  

، والحــرب ذات القتــل الــشديد، وموضــع القتــال والجمــع الواقعــة العظيمــة  اللغــويىالمعنــ - :"ملحمــة "  ومفردهــا )٤٩(

ُالحمــت : ويقــال. مالحــم، مــأخوذ مــن اشــتباك النــاس واخــتالطهم فيهــا، وقيــل هــو مــن اللحــم لكثــرة لحــوم القتلــى
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٣٥٥

وقــد اجتمعــت هــذه المعــاني اللغويــة كلهــا فيمــا عرفــه العــرب منــذ القــديم عــن . إذا ألــصقته بــه: الــشيء بالــشيء

يلتحم المقاتلون في مواضع القتال وتختلط لحوم قتالهم وكان العرب يعدون أنفسهم فـي مفهوم الملحمة، حيث 

الملحمـــة بمفهومهـــا الحربـــي أحـــد األجنـــاس : ً اصـــطالحاالمعنـــي الـــشرعي وبمجـــرد تجمعهـــم للحـــرب) الملحمـــة(

، " النترنـت ا" ، المالحـم : ينظـر. األدبية التي عنى بها الباحثون في الدراسات اإلنسانية في العصر الحـديث
com.khairbaldna.www://http 

ُتعنــي الــسنة والطريقــة، والحالــة التــي يكــون عليهــا اإلنــسان وغيــره ويقــال فــالن لــه ســيرة حــسنة :لغــة  -: ةالــسير )٥٠( ّ 

ّاصـــطالحا تعنـــي قـــصة الحيـــاة وتاريخهـــا، وكتبهـــا تـــسمىو أي تـــاريخ : ســـيرة فـــالنُكتـــب الـــسير، يقـــال قـــرأت : ً

  .net.asiri.www://http ،" االنترنت " ، السيرة : ينظر.حياته

 تـــستهدف لرصـــد أي تفـــسيرات تحـــدث علـــى موضـــوع المالحظـــة ســـواء كانـــت ظـــاهرة التـــيهـــي  -:المالحظـــة  )٥١(

المعلومــات مــن واقــع المواقــف و  ت والمالحظــة هــي الحــصول علــى الحقــائق و الخبــرا طبيعيــة او إنــساني

المالحظـة : ينظـر .  المنظمـةوالصدفة والتتبعية وأنواعها المالحظة العامة البسيطة والموضوعية والتصرفات 

  .comt.google.ejabat.www://http،" االنترنت " ، 

وهــي تــرادف الــسبب ومــا ، يــر بــه وصــف المحــل بحلولــه ال عــن اختيــار  فــي اللغــة اســم لعــارض يتغ-:العلــة  )٥٢(

، جميــل صــليبا : للتفاصــيل ينظــر" ... العلــة الماديــة والــصورية والغائيــة والفاعلــة  " وأنواعهــايثبــت بــه الحكــم 

 ، ٢جــ، )٢٠٠٦، مطبعـة سـليمانزاده : قـم( ، باأللفـاظ العربيـة والفرنـسية واالنكليزيـة والالتينيـةالمعجم الفلـسفي 

   ، ٦ط ،الــــشيخ عبــــاس الــــسبزواري : تحقيــــق، بدايــــة الحكمــــة ،  الــــسيد محمــــد حــــسين الطباطبــــائي  ؛٩٩-٩٥

   . ١١٨-١٠٩ص، ) ١٩٩٩، اإلسالميمؤسسة النشر : قم(

 المسبب ومـا يحـدث عـن علـة أو األثروالمعلول هو ،  غيره أخركل شيء وجد منه بالفعل شيء  -:المعلولة  )٥٣(

منــشورات جامعــة : قــم(  ، ٤ط، نافــذة علــى الفلــسفة ،  صــادق ألــساعدي :ه ينظــرالســتزاد... ســبب معــين أو

 الـسيد  ؛٣٩٧-٣٩٦ص ،٢جــ، المصدر السابق ،  جميل صليبا ؛٧٧-٦١ص، ) ٢٠٠٩، ) ص(المصطفى

 . ١٢٤-١٢٠ص، المصدر السابق ، محمد حسين الطباطبائي 

ِ يكــون المــستنبط ســليم  وغيــره الكــريمالقــرآن الخفيــة مــن األحكــامهــو الطريــق الــصحيح الســتخراج  -:االســتنباط  )٥٤(

محمـد بحـر العلـوم ، االجتهـاد : ينظـر .اد ، بحيث تكون مصادر التلقي عنده هي المصادر الـصحيحة االعتق

 ؛ احمــــد الحــــسيني ٣٤-٢٩، ص) ١٩٩١، ) ع(مطبعــــة دار الزهــــراء : بيــــروت ( ، ٣أصــــوله وأحكامــــه ، ط

 . ٢١–١١، ص) ١٩٩٤مطبعة دار المرتضى، : بيروت (البغدادي ، بحوث في االجتهاد ، 

ًيكون دقيق جدا وعادل ومتجـرد و البعيد عن النزاعات السياسية والفكرية والعقائدية التاريخ هو عالم -:المؤرخ  )٥٥(
 وثيقــةه علــى تحليــل كــل  لــه قــدرالبــصيرةيكــون ناقــد نافــذ و للحقيقــة يوصــل لكــي والدينيــة الــسياسيةمــن النزعــات 

" ، المـــؤرخ : للمزيـــد ينظـــر.....النـــوازع والـــدوافع  نفـــس الوقـــت عنـــده قـــدره علـــى فهـــم و تفـــسيرفـــيتـــصادفه و 

  .org.wikipedia.ar.www://http، " االنترنت 

واخـذ الـصفات  ، شـخاص متـشابهه فـي شـيء مـاهو االعتقـاد بـان كـل األشـياء متـشابهه أو كـل األ -:التعميم  )٥٦(

، المـصدر الـسابق ، جميـل صـليبا: السـتزاده ينظـر...  المفـردة لجمعهـا فـي تـصور واحـداألشياءالمشتركة بين 

  .com.knowmyself2.www://http، " االنترنت " ،  ؛ التعميم ٣٠٩-٣٠٨ص ،١جـ
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وهــي الخــروج مــن القــوة إلــى الفعــل وشــغل الــشيء حيــزا بعــد إن كــان فــي حيــز أخــر ،ضــد الــسكون  -:الحركــة  )٥٧(

  ، الـــذرة والحركـــة ،  الـــسيد أبـــو الحـــسن البهـــسوري :الســـتزاده ينظـــر...وهـــي التغيـــر الـــذي يطـــرأ علـــى شـــيء مـــا 

 . ٤٦١-٤٥٧ص ،١جـ، المصدر السابق ،  جميل صليبا  ؛١٠٨-١٠٧ص، ) ١٩٨٢، مط .د: بيروت( 

علـــيهم (وآل بيتـــه ) ص( هـــو مـــصطلح أطلـــق علـــى مـــن يـــروي األحاديـــث ونقلهـــا عـــن الرســـول محمـــد -:اة رو )٥٨(

   .org.wikipedia.ia.www://http، " االنترنت " ، مفهوم الرواة : للمزيد ينظر) ...السالم

ُبَأنه  -" :فقيه " مفردها  )٥٩( َّ ِمن لديه(ِ ْ َ َ ْ ِ َأهلية الستنباط األحكام الشرعية من َأدلتها التفصيليةَ ِ ِ َِّ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ َّ ََّّْ َِ ْ ْ َّ ِ َ ْ َ َ ْ ْ ِ ٌ  :للتفاصـيل ينظـر ...)ْ

 . ٢٣١ص ، ١جـ، المصدر السابق ، إبراهيم حسين سرور

  .٧١ص ، ١جـ، المجتمع والتاريخ  ، مطهريمرتضى  )٦٠(

 . المصدر نفسه  )٦١(

 المبـدأ الريب واشتهر بهذا مبدأ وهو األخررجح العقل احدهما على هو التردد بين نقيضين ال ي -:مبدأ الشك  )٦٢(

دار : بيــروت(، ديكــارت والفلــسفة العقليــة ، راويــة عبــد المــنعم عبــاس : الســتزاده ينظــر...الفيلــسوف ديكــارت 

 . ٧٠٦-٧٠٥ص ،١جـ، المصدر السابق ، جميل صليبا ؛ ١٣٨-٩٧ص ، )١٩٩٦، النهضة العربية

ُحق األمـر -:المحقق  )٦٣( ًيحـق ويحـق حقـا وحقوقـا  َّ ً ُّ ُُّ َ ّصـار حقـا وثبـت ، وحقـه وأحقـه :َِ ّ َ ََ َ ًحقـا ال  أثبتـه وصـار عنـده: ً
ٕيــشك فيــه ، واخــراج الكتــاب علــى أســس صــحيحة محكمــة مــن التحقيــق العلمــي فــي عنوانــه ، واســم مؤلفــه ،  ُ

إبـــراهيم : اده ينظـــرالســـتز ...والـــنقص والزيـــادة ، ، والخطـــأ ، وتحريـــره مـــن التـــصحيف والتحريـــف ونـــسبته إليـــه

  . ٥١٧ ص ، ٢جـ، المصدر السابق ، حسين سرور

مطهـــري استـــشهد بإحـــدى حـــوادث القـــرن الـــسابع الهجـــري الموافـــق الثالـــث عـــشر المـــيالدي مرتـــضى الـــشيخ َّإن  )٦٤(

عندما شاع في غضون القرن السابع الهجري الموافق القـرن الثالث عشر الميالدي : " ما مضمونه حدث 

فــي اإلسكندريـــــــــــــــة وجــراء ذلــك الحــدث الــذي نفــذ تــدريجا فــي أكثــر كتــب التاريـــخ نقــد مــن إحــراق مكتبــة 

كمـا إن بعـض ، المحققين في القرن العـشري المـيالدي اثبـت أنهـا كـذب محـض جعلـت مـن قبـل المغرضـين

التاريخيـة الحقائق تبقى مــدة قيد الكتمان وثم تظهر بعـدها بوضـوح إذن ال يمكـن إســاءة الظـن بـالمنقوالت 

  .٧٣-٧٢ ، ص١مرتضى مطهري ، المجتمع والتاريخ ، جـ: ينظر  " . ...بوجه عام 

 . .٧٢-٧١ص ، ١جـ، المجتمع والتاريخ  ، مطهريمرتضى  )٦٥(

  .٦٤-٦٣ص، المصدر نفسه  )٦٦(

ِبدراســـة الحيـــاة االجتماعيـــة للبـــشر، ســـواء بـــشكل مجموعـــات، أو هـــو العلـــم الـــذي يخـــتص  -:علـــم االجتمـــاع  )٦٧(

ً عـرف أحيانـا كدراسـة التفـاعالت االجتماعيـة ويهـتم بالقواعـد والعمليـات االجتماعيـة التـي تـربط مجتمعات، وقد َ ّ
وتفصل الناس ليس فقط كأفراد، لكن كأعضاء جمعيات ومجموعات ومؤسـسات وعلـم االجتمـاع يهـتم بـسلوكنا 

  .org.wikipedia.ar.www://http ،"االنترنت"، علم االجتماع: للمزيد ينظر ...ككائنات اجتماعية

 .٧٠-٦٤ص ، ١جـ، المجتمع والتاريخ  ، مطهريمرتضى  )٦٨(

  . ٦٨ص، المصدر نفسه  )٦٩(

  .٦٣ص، المصدر نفسه  )٧٠(

  . ٤٠٥ص ، ...) أنسنة الحياة ( في ضوء فلسفة التاريخ ) عج(نهضة المهدي  ، مطهريمرتضى  )٧١(
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  . ٢٧٣ص، ...) أنسنة الحياة (  الكريم رآنالقاإلنسان في  ، مطهريمرتضى  )٧٢(

" كـــارل مـــاركس " ومـــن روادهـــا ،  الماديـــة باألســـباب المـــذاهب التـــي تفـــسر كـــل شـــيء إحـــدىهـــي  -:الماديـــة  )٧٣(

والظــواهر االجتماعيــة تنــشأ عــن الوقــائع التاريخيــة  التــي تعتبــر" الماديــة التاريخيــة"المعــروف بمذهبــه الــشهير بـــ

ـــسابق ،جميـــل صـــليبا : ســـتزادة ينظـــرلال...أســـباب اقتـــصادية خاصـــة    ؛٣١٠-٣٩ص ، ٢جــــ،  المـــصدر ال

-١٣٧ص، ) ٢٠٠٧،مطبعـة سـتار: بيروت( ، سامي الغريري : تحقيق، مصطلحات فلسفية ، محمد مغنية 

١٣٩ . 

لالســتزادة ...  مــا أمــراالنفعــال والموقــف حيــال  الجماعــة وتعبــر عــن أوحالــة نفــسية لــدى الفــرد  -:المعنويــة  )٧٤(

ـــد : ينظـــر ـــاليالوهـــاب عب ـــسياسية  ، وآخـــرون ألكي ـــة للدراســـات : بيـــروت(، ٥ط، الموســـوعة ال المؤســـسة العربي

  .٨٣٩-٨٣٨ص ، ٢جـ، ) ٢٠٠٩، والنشر

إحدى المفـاهيم العنـصرية فـي المجتمعـات البـشرية وزد علـى ذلـك هـي حركـة تكـون وحـدها قـادرة  -:المزدوجة  )٧٥(

مفهــــوم : لالســــتزادة ينظــــر...مجتمــــع وطبيعتــــه علــــى إن تتــــيح لعلمــــاء االجتمــــاع معرفــــة علميــــة بخــــصائص ال

  .org.wikipedia.ar.www://http،  " االنترنت " ، المزدوجة 

والرجــل الــذي يعــش فــي ، هــو المنــسوب إلــى المثــال ويطلــق علــى صــورة الــشيء الكاملــة  -" :مثــالي " مثاليــا  )٧٦(

 عثمـان أمـين ؛ ٣٣٧-٣٣٦ص، ٢جــ، المصدر الـسابق، جميل صليبا:  ستزادة ينظرلال ...سبيل المثل العليا

 . )١٩٦٧ ،مطبعة دار المعارف :  بيروت( ، رواد المثالية في الفلسفة الغربية ، 

وهــو المخــالف والمنــافي وتطلــق علــى كــل موجــود فــي الخــارج مــساوي فــي قوتــه لموجــود  -" :الــضد " متــضادة  )٧٧(

 ءاالنتهـاعلى المتغيرين اللـذين تكـون نقطـة االبتـداء فـي كـل منهمـا نقطـة " لمتضادين ا"  ممانع له وكلمة أخر

 . ٧٥٦-٧٥٤ص ، ١جـ، المصدر السابق ، جميل صليبا :  ينظرلالستزادة  ...األخرفي 

 . ٧٠ص ، ١جـ، المجتمع والتاريخ  ، مطهريمرتضى  )٧٨(

 نقــل الكميــة الــسالبة مــن احــد طرفــي " معنــاه نالرياضــييوفــي اصــطالح " خــالف الكــسر"فــي اللغــة  -:الجبــر  )٧٩(

مذهب ترى إرادة اإلنـسان العاقلـة عـاجزة عـن " الجبرية"و،  كمية موجبة إلى الطرف الثاني وقلبها إلىالمعادلة 

المــصدر ، جميــل صــليبا : لالســتزادة ينظــر...توجيــه الحــوادث وان كــل مــا يحــدث لإلنــسان قــد قــدر عليــة أزال 

  . ٣٨٩-٣٨٨ص  ،١جـ، السابق 

وهــي أهــم مــا يميــز بــه الــشيء مــن وجــوب أو " الحاجــة والمــشقة والــشدة التــي ال تــدفع "فــي اللغــة  -:رورة الــض )٨٠(

: للمزيـــد ينظـــر...وغيرهمـــا " مطلقـــة"و" شـــرطية"وعلـــى أنـــواع منهـــا " كانـــت " وتعتبـــر إحـــدى مقـــوالت ، امتنـــاع 

   . ٧٥٩-٧٥٧ص ، ١جـ، المصدر السابق ، جميل صليبا 

الحريــة الخــالص مــن القيــود والعامــل ، " الكــريم والخــالص مــن الــشوائب وضــد العبــد " لغويــا   الحــر-:الحريــة  )٨١(

" النـسبية:" انخـرط فـي سـلكها وهـي نوعـان همـاوحق الفرد في االستقالل عـن الجماعـة التـي،  طبيعته أوراته أب

 ، محمــــد زكريـــا إبــــراهيم  ؛٤٦٥-٤٦١ص ، ١جــــ، لمــــصدر الـــسابق ا، للمزيـــد جميــــل صـــليبا " ...المطلقـــة"و

: ترجمــة، الــسلطة والحريــة ، ؛ ليــو تولــستوي ) ت.د، مطــابع دار الكتــاب العربــي : مــصر( ، مــشكلة الحريــة 

   . ) ١٩١٣، مطبعة مكتبة الهالل :  مصر( ، بباوي غالي 
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كـون الفاعـل بحيـث : األول:  همـا ولـه مفهومـان، علـى غيـره وتقديمـه وتخصيـصهتـرجيح الـشيء  -:االختيار  )٨٢(

هو المختار والقادر الذي يصح منه الفعل والترك فـان شـاء فعـل ،صحة الفعل والترك : نيوالثا،  شاء فعل إن

   .     ٤٨ص ، ١جـ، المصدر السابق ، جميل صليبا : لالستزادة ينظر ...وان شاء ترك 

، " االنترنــــــــــــــــــت " ،  ؛ االختيــــــــــــــــــار ٧٣ص ، ١جـــــــــــــــــــ، المجتمــــــــــــــــــع والتــــــــــــــــــاريخ  ، مطهــــــــــــــــــريمرتــــــــــــــــــضى  )٨٣(

org.wikipedia.ar.www://http.  

هــو الــتمكن مــن فعــل الــشيء " واالختيــار" هــو اإلكــراه واإلرغــام والقهــر" والجبــر لغــة-:نظريــة الجبــر واالختيــار  )٨٤(

، ) ١٩٩٩، مطبعـــة دار الهـــادي : بيـــروت( ، أمـــر بـــين أمـــرين ، محمـــد خاقـــاني : لالســـتزادة ينظـــر ...وتركـــه

 .  ١٧٥ -١٧٢ص

فيلــسوف عــصره اشــتهر ،  وتــوفي مدينــة لنــدن بألمانيــا ولــد فــي مدينــة تريــر -):١٨٨٣-١٨١٨(اركس كــارل مــ )٨٥(

الموســـوعة : نظـــرلالســـتزادة ي" ...الديالكتيكيـــة الماديـــة " بمؤلفاتـــه الفـــسقية واالقتـــصادية وبنظريتـــه المعروفـــة بــــ

؛  ٣٩٨-٣٨٨ص، ) ت. د،مطبعــة دار القلــم : بيــروت( ، فــؤاد كامــل وآخــرون : ترجمــة، الفلــسفية المختــصرة

مطبعة المكتبـة العربيـة : بيروت(، شعبان بركات : ترجمة، أصول الفلسفة الماركسية ، جورج بوليتز وآخرون 

 . ١٢-٧ص، ) ت.د، 

ولـــد فـــي مدينـــة شـــتوتجارت بألمانيـــا ويعـــد واحـــد مـــن أعظـــم  -):١٨٣١-١٧٧٠( هيجـــلكجـــورج فلهلـــم فريـــدري )٨٦(

مجلــدا تنوعــت مــابين ) ٢٠(موعــة مــن المؤلفــات التــي بلغــت نحــو لــه مج، الفالســفة تــأثيرا فــي جميــع العــصور

ج ؛  ٥٢٠-٥١٢ص، المـصدر الـسابق  ،الموسـوعة الفلـسفية المختـصرة : للمزيـد ينظـر ...فلسفة وقانون وفن

، مـام   إمـام عبـد الفتـاح إ:  ترجمـة، " المكتبة الهيجليـة " محاضرات في فلسفة التاريخ ، هيجل . ف . ف . 

  .٦-١جـ، ) ٢٠٠٧، ار التنويرد: بيروت(، ٣ط

ومرادفـة للمـسالة التـي يطلـب ، هي المعضلة النظرية أو العملية التي ال يوصل فها إلـى حـل يقينـي -:المشكلة )٨٧(

  .٣٧٩ص، ٢جـ، المصدر السابق، جميل صليبا: للمزيد ينظر ...حلها بإحدى الطرق العقلية أو العلمية

 . ٧٥-٧٤ص ، ١جـ، المجتمع والتاريخ  ، مطهريمرتضى  )٨٨(

  .٧٥ص ، المصدر نفسه  )٨٩(

ُجمع صدفات : الصدفة  )٩٠( ْما يحدث عرضـا دون اتفـاق أو موعـد ودون موعـد أو قـصد ، بطريـق الـصدفة : ُ ُّ ً ) :

 org.wikipedia.ar.www://http، " االنترنت " الصدفة ، : للمزيد ينظر ) .... بال توقع أو انتظار 

 عوامــل االزدهــار األمويــةالدولــة ، لــي محمــد محمــد الــصالبي  ع:إلطــالع القــارئ علــى الحكــام األمــويين ينظــر )٩١(

تـــاريخ الدولـــة ،  ؛ محمـــد ســـهيل طقـــوش ٢-١جــــ، ) ٢٠١١، مطبعـــة الريـــان : بيـــروت( ، وتـــداعيات االنهيـــار

 ) .٢٠٠٦، مطبعة دار النفائس : بيروت(  ، ٥ط، األموية 

 آخـر ، في دمـشق ولد اص بن أميةمروان بن محمد بن مروان بن الحكم بن أبي العهو  -: مروان بن محمد )٩٢(

للمزيـد  ...الـذي تخلـى عـن الخالفـة لـه إبـراهيم  بعـد ابـن عمـهاألمـوي وتـولى العـرش دمشق بني أمية فيحكام 

  .٢١٥-١٨٩ص، تاريخ الدولة األموية ، محمد سهيل طقوش : ينظر

علــي : تحقيــق، تــاريخ مدينــة دمــشق ، ابــن عــساكر  :للتفاصــيل ينظــر" الــزاب الكبيــر"  بـــمعركــةلعرفــت هــذه ا )٩٣(

السيد موسـى المازنـدراني ؛  ٣٤٧-٣٤٦ص  ،٥٧جـ، ) ١٩٩٥، دار الفكر للطباعة والنشر: بيروت(، شيري 

   .٢٣٣-٢٣١ص، ) ٢٠٠٤ ، اإلسالميةالمطبعة : طهران( ، ٢ط، العقد المنير ، 
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تــاريخ ، محمــد ســهيل طقــوش  : ينظــر)ص(عــم الرســول محمــد  بــن عبــد المطلــب بــن هاشــم نــسبة إلــى العبــاس )٩٤(

،  القـادر أبـو الـسعود سـلطان ؛ فتحـي عبـد) ٢٠٠٦، مطبعـة دار النفـائس : بيروت(  ، ٥ط، الدولة العباسية 

ـــــيهم الـــــسالم(موســـــوعة انـــــساب آل البيـــــت  ـــــدار العربيـــــة للموســـــوعات: األردن(، )عل ـــــد ، )٢٠٠٩، ال  ، ١مجل

  .١٥٦ -١٥٥ص

ـــ )٩٥( الكامــل فــي ، ابــن األثيــر الــشيخ عــز الــدين أبــي الحــسن : لالســتزادة ينظــر"...عــامر بــن إســماعيل " عــرف ب

،   ؛ محمـــد بـــن جريـــر الطبـــري٤٣٠-٤٢٣ص ، ٥جــــ، ) ٢٠٠٣ ،دار ومكتبـــة الهـــالل : بيـــروت(، التـــاريخ 

الجليـل أبـي ؛ ٩٧-٩٢ص، ٦جــ، )٢٠٠٥، دار األميـرة للطباعـة والنـشر: بيـروت(، ٢ط، تاريخ األمـم والملـوك

  .٢٨٦-٢٨٥ص، ) ٢٠٠٤، دار الكتب العلمية : بيروت (،التنبيه واإلشراف ، المسعودي الحسن علي 

،  محمـد عبـد القـادر خريـسات:ينظـرلالسـتزادة ) م٧٥٠-٦٦١/ه١٣٢-٤١ (دالدولة األموية التي قامت بحـدو )٩٦(

، مؤســـسة حمـــادة للدراســـات الجامعيـــة : األردن( ، ) ه١٣٢-٤١( الـــسقوط إلـــى مـــن النهـــوض األمويـــةالدولـــة 

-١٣٢(األمويـون فـي العـصر العباسـي دراسـة فـي مـصيرها بعـد الـسقوط ، ؛ عصام مـصطفى عقلـة ) ٢٠١١

ــــد ) ٢٠١١، ة حمــــادة للدراســــات الجامعيــــة مؤســــس: األردن( ، )ه٣٣٤ ــــد دكــــسن األميــــر؛ عب ــــة ،  عب الخالف

 ) .١٩٧٣، مطبعة دار النهضة العربية : بيروت( ، " دراسة سياسية " ه ٦٨-٦٥ األموية

 ويـتحفظ الباحـث علـى اسـتخدام مثـل هكـذا ألفـاظ .٧٧-٧٦ص  ، ١جـ، المجتمع والتاريخ  ، مطهريمرتضى  )٩٧(

ــم تــسقط بــسبب هــذا العامــل فقــط ، بــل ترتــب علــى ســقوطها العديــد مــن ويــود أن يوضــح أن الدولــة  األمويــة ل

: لالطـالع ينظـر... العوامل ومنها علـى سـبيل المثـال ال الحـصر الحركـات العلويـة المعارضـة للحكـم األمـوي 

دراسـة منهجيـة مقارنـة، )  هــ٣٠٢-٤٠(سعد كاظم عبد عميش الجنابي ، الحركات العلوية في تـاريخ الطبـري 

  .٢٩٩-٨٦، ص ) ٢٠٠٨كلية التربية، : جامعة القادسية(طروحة دكتوراه غير منشورة ، أ

ـــاة  -:نظريـــة الماديـــة التاريخيـــة ال )٩٨( مفهـــوم مـــادي ينطلـــق مـــن قـــوانين الماديـــة الجدليـــة فـــي دراســـة وتفـــسير الحي

، تاريخيــــة الماديــــة ال، كيلــــي . م . وكوفــــالزون  .ف:    لالســــتزادة ينظــــر...االجتماعيــــة وتطــــور المجتمعــــات

 ) .١٩٧٠، مطبعة دار المشاهير: دمشق( ، احمد داود : ترجمة

ل الحجـج والجـدال بـين طـرفين دفاعـا هو الجدل أو المحاورة وتبـاد) διαλεκτική: باليونانية( -:الديالكتيكية  )٩٩(

عن وجهة نظر معينة ويعتبر الديالكتيكية األساس الذي تبنى عليه الـشيوعية بمعنـى الجـدل الـذي يوصـل إلـى 

، الديالكتيكيـة : ينظر . النظريات والقواعد التي تحكم الناس وتسير حياتهم السياسية واالقتصادية واالجتماعية

  .org.wikipedia.ar.www://http، " االنترنت " 

شـاهين   اليـأس : ترجمـة، المادية التاريخية ،  كيللة كوفالسون : ينظر التاريخيةللتفاصيل عن النظرية المادية )١٠٠(

  .) ت .د، مطبعة دار التقدم : موسكو( ، 

 .١٢٤-١٠٤ص  ، ١جـ، المجتمع والتاريخ  ، مطهريمرتضى  )١٠١(

: بغـــداد( ،  القـــديم إيـــرانتـــاريخ  ، وآخـــرونطـــه بـــاقر : ينظـــر منـــذ القـــدموحروبهـــا إيـــران  تـــاريخ إلطـــالع علـــىل )١٠٢(

،  القـديم منـذ البدايـة حتـى نهايـة العهـد الـساساني إيـرانتـاريخ ، يرنيا پ؛ حسن ) ١٩٨٠، مطبعة جامعة بغداد 

 سـليم أمـين؛ احمـد ) ت.د، و المـصرية نجلـألمكتبـة ا: القاهرة( ، ومحمد السباعي محمود نور الدين :  ترجمة

، مطبعـة دار النهـضة العربيـة : بيـروت( ،  الثالـث قبـل المـيالد اإللـف أواسـط العـصور حتـى أقـدم منذ إيران، 

 دكتــوراه أطروحــة، م ٤٧٦-٢٢٦ الــساساني –التنــافس الرومــاني  ، ألنــوري؛ ميــثم عبــد الكــاظم جــواد ) ١٩٨٨
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العالقات الساسانية ، ؛ مهدية فيصل صالح الموسوي ) ٢٠١٠ ، اآلدابكلية : جامعة بغداد( ، غير منشورة 

؛ ) ٢٠٠٦، كليـــة التربيـــة : جامعـــة بغـــداد( ،  دكتـــوراه غيـــر منـــشورة أطروحـــة، م ٦٢٨-٢٢٦ البيزنطينيـــة –

رسـالة ماجـستير غيـر منـشورة  ، ياتجاه بيزنطة في القرن السادس المـيالد الساسانية ةالسياسي، روان العالن آ

   ).٢٠٠٤، كلية التربية : معة دمشقاج( ،

تـــاريخ متـــى الرهـــاوي ، متـــى الرهـــاوي  :ٕعـــن الحـــروب الـــصليبية وفتراتهـــا التاريخيـــة واطرافهـــا ومـــشتركيها ينظـــر )١٠٣(

مؤسـسة : األردن(  ، محمود محمد الرويضي وعبد الرحيم مـصطفى : ترجمة، اإلفرنج الصليبيون والمسلمون 

 ) .٢٠١١، حمادة للدراسات الجامعية 

التـــي شـــارك بهـــا مختلـــف فئـــات المجتمـــع اإليرانـــي ضـــد ) ١٩١١-١٩٠٥(تعـــرف بـــالثورة الدســـتورية اإليرانيـــة  )١٠٤(

تــــاريخ ، احمــــد كــــسروى : للتفاصــــيل عــــن مجريــــات إحــــداثها وأهــــدافها وتطوراتهــــا ينظــــراالســــتبداد القاجــــاري 

اول ودوم ؛ آيــوان جلــد ، ) ١٣٣٣، خانــه انتــشارات اميــر كبيــرپاچ: تهــران( ، اب ســوم چــ، مــشروطيت ايــران 

اقبـال  خانـه نـشر پاچ: تهـران( ، ابو قاسـم اعتـصامى : ترجمت، انقالب مشروطيت ايران ، الكسيفيج زينوف 

؛ ) ١٣٧٤، خانــه انتــشارات كــويرپاچ: تهــران( ، رســائل مــشروطيت ، اد ژرى نــگــغــالم حــسين زر؛ ) ١٣٣٦، 

، ؛ مهـدى ملكـزاده ) ١٣٣٣، خانـه اكبـر پاچ: تهـران( ، انقالب مـشروطيت ايـران ، محمد اسماعيل رضوائى 

م چنپــهــارم وچجلــد اول ودوم وســوم و، ) ١٣٢٨، هــرچخانــه پاچ: تهــران( ، تــاريخ انقــالب مــشروطيت ايــران 

  . وششم 

 .١٠٨-١٠٧ص  ، ١جـ، المجتمع والتاريخ  ، مطهريمرتضى  )١٠٥(

  . ١٤٦-١٢٩ص ، المصدر نفسه  )١٠٦(

والتـي  فكرانيـة يترجمهـا الـبعض إلـى العقيدة الـسياسية أو الفكريـة أو)Ideology: باإلنجليزية( -:اإليديولوجية  )١٠٧(

تــشكل رؤيــة متماســكة شــاملة وطريقــة لرؤيــة القــضايا واألمــور التــي تتعلــق  األفكــار هــي مجموعــة منظمــة مــن

ــــشكل خــــاص وتتكــــون مــــن ــــة سياســــية ب ــــسفية معين ــــاحي فل ــــق بمن ــــة أو تتعل اختــــصار " Ideo "بــــاألمور اليومي

: ترجمــة، اإليديولوجيـة والطوباويــة ، كـارل مانهــايم : لالسـتزادة ينظــر...التــي تعنـي العلــم لوجيـاو فكــرة "Idea"لــ

  . ٥٥-١٠ص ، ) ١٩٦٨، مطبعة اإلرشاد : بغداد( ، عبد الجليل طاهر

فـــــــصل  صـــــــاحب نظريـــــــة فرنـــــــسي فيلـــــــسوف  -:)١٧٥٥-١٦٨٩(سكيو تـــــــمونشـــــــارل لـــــــويس دي ســـــــيكوندا  )١٠٨(

 درس بــوردو ولــد فــي جنــوب غــرب فرنــسا بــالقرب مــن مدينــة، الــذي تعتمــده غالبيــة األنظمــة حاليــا  الــسلطات

وفيــه انتقــد " رســائل فارســية"نــشر كتابــه الــساخر  ١٧٢١ وعــام ، ١٧١٤ الحقــوق وأصــبح عــضو برلمــان عــام

جلـــب لـــه الكتـــاب شـــهرة واســـعة وكـــان ســـببا فـــي قبولـــه . فـــي ذلـــك الحـــين أوروبـــا جتمـــع وأنظمـــة الحكـــم فـــيالم

قــام بتقــسيم الــشعوب " الملكيــة العالميــة"نــشر كتابــا تحــت عنــوان  ١٧٣٤ لألكاديميــة الفرنــسية للعلــوم وفــي عــام

هو السبب األساسي لالختالف بـين شـعوب الـشمال وشـعوب  المناخ وادعى أن الفرق في يةوجنوب شمالية إلى

 جــزءا وأضــحى مــن ٣١فــي  جنيــف فــي" روح القــوانين"كتبــه نــشر مونتــسكيو أهــم  ١٧٤٨ عــام، وفــي الجنــوب 

ــــــــــــــــسياسية ــــــــــــــــوم ال ــــــــــــــــي العل ــــــــــــــــرز المراجــــــــــــــــع ف ــــــــــــــــد ينظــــــــــــــــر...أب ــــــــــــــــسكيو : للمزي ــــــــــــــــت " ، مونت  ،" االنترن

org.wikipedia.ar.www://http.  

ًخر ومـؤرخ وكـان ألعمالـه تـأثيرا كبيـراكاتب اسكتلندي وناقد سـا -):١٨٨١-١٧٩٥ (لكاراليتوماس  )١٠٩( بالعـصر  ً

َأكاديمية أنـن واظهـر تفوقـه منـذ البدايـة، حتـى إذا متطرفة وفقيرة ، درس في  كالفينية، وهو من عائلة الفكتوري
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، عـــاد ١٨١٩ًأكمـــل الخامـــسة عـــشرة دخـــل جامعـــة إدنبـــرة وتخـــرج منهـــا ليعمـــل مدرســـا للرياضـــيات، وفـــي عـــام 

تومـاس كاراليـل : لالستزادة ينظـر ...األدب األلماني ةكاراليل إلى جامعة إدنبرة لدراسة القانون، ثم شرع بدراس

  .org.wikipedia.ar.www://http، " االنترنت " ، 

هي نظام اجتماعي يعين اإلنسان على الزيادة من إنتاجـه الثقـافي، تتـألف الحـضارة مـن عناصـر  -:الحضارة  )١١٠(

الموارد االقتصادية، والنظم السياسية، والتقاليد الخلقية، ومتابعة العلوم والفنـون؛ وهـي تبـدأ حيـث ينتهـي : أربعة

َ مــا أمــن اإلنــسان مــن الخــوف، تحــررت فــي نفــسه دوافــع التطلــع وعوامــل اإلبــداع االضــطراب والقلــق، ألنــه إذا ِ

ـــاة وازدهارهـــا ـــة تستنهـــضه للمـــضي فـــي طريقـــه إلـــى فهـــم الحي ـــذ ال تنفـــك الحـــوافز الطبيعي  ...واإلنـــشاء، وبعدئ

فـــي معركـــة الحـــضارة دراســـة فـــي ماهيـــة الحـــضارة وأحوالهـــا فـــي الواقـــع ، قـــسطنطين زريـــق : لالســـتزادة ينظـــر

، فلــــسفة الحــــضارة ، ألبــــرت اشفتــــسر ؛ ) ١٩٧٣، مطبعــــة دار العلــــم لماليــــين : بيــــروت(  ،٢ط، ضاري الحــــ

ــــرحمن بــــدوي : ترجمــــة ــــأليف : مــــصر( ، عبــــد ال ؛ حــــسين مــــؤنس ) ت.د، المؤســــسة المــــصرية للطباعــــة والت

، ) ٢٣٧(  سلـــسة عـــالم المعرفـــة : الكويـــت(  ، ٢ط، الحـــضارة دراســـة فـــي أصـــول وعوامـــل قيامهـــا وتطورهـــا 

١٩٩٨ . ( 

ثقـف : كلمة عريقة في اللغة العربية أصال، فهي تعني صقل الـنفس والمنطـق والفطنـة، وأيـضا مـن  -:الثقافة  )١١١(

َّ، صـــار حاذقـــا خفيفـــا فطنـــا، وثقفـــه تثقيفـــا ســـواه، وهـــي تعنـــي تثقيـــف الـــرمح، أي تـــسويته وتقويمـــهوثقافـــةًثقفـــا  ً ًَّ ً ً .

 ...ّالرقـي الفكـري واألدبـي واالجتمـاعي لألفـراد والجماعـاتواستعملت الثقافة في العصر الحـديث للداللـة علـى 

حـسن  إيـاس : ترجمـة، ) دراسة عن طبيعة الثقافة وتشيدها( الثقافة بين الكوني والخصوصي :لالستزادة ينظر

مطـابع : الكويـت(، سـعيد منتـاق : ترجمـة، الجغرافيـة الثقافيـة ، مايك كرنـغ  ؛) ٢٠٠٨، دار الفرقد : سوريا(، 

 .) ٢٠٠٥ ، السياسة

: ترجمـة، ابن خلدون وفلسفته االجتماعية ، غاستوف بوتول : ينظروروادها للتفاصيل عن النظرية العنصرية  )١١٢(

فكـر ابـن خلـدون ، ؛ محمد عابـد الجـابري ) ١٩٨٤، المؤسسة العربية للدراسات : بيروت(، ٢ط، عادل زعيتر

؛ الجيالنـي عبـد التوهـامي مفتـاح ) ٢٠٠١، ة مركز دراسات الوحـدة العربيـ: بيروت( ، ٧ط، العصبية والدولة 

 ) .٢٠١١، دار الكتب العلمية : بيروت(، فلسفة اإلنسان ، 

  .٢١١-٢١٠ص  ، ١جـ، المجتمع والتاريخ  ، مطهريمرتضى  )١١٣(

 ، ٣ط  ، موســوعة الفلــسفة والفالســفة ، عبــد المــنعم الحفنــي : ينظــرروادهــا للتفاصــيل عــن النظريــة الجغرافيــة  )١١٤(

الفلـسفة اليونانيـة ، ؛ عبد الجليل كاظم الوالي  ١٣٩٦-١٣٩٥ص ، ٢جـ، ) ١٩٩٩، ة مدبولي مكتب: القاهرة(

  .١٩٢-١٨٥ص، ) ٢٠٠٨، مؤسسة الوراق : عمان(، 

 .٢١١ص  ، ١جـ، المجتمع والتاريخ  ، مطهريمرتضى  )١١٥(

(   ،٣ط، عي محمد الـسبا: ترجمة، اإلبطال  ، ل توماس كارالي: ينظر وروادهاالستزاده عن النظرية البطولية )١١٦(

، مـروان الجـابري : ترجمـة، البطل فـي التـاريخ ، ؛ سدني هوك ) ١٩٣٠، المطبعة المصرية باألزهر : القاهرة

(  ، اإلسـالمالبطولـة فـي الـشعر العربـي قبـل ، مؤيـد اليـوزبكي  ؛) ١٩٥٩،مطبعة المؤسسة األهلية : بيروت( 

 ) . ٢٠٠٨، مطبعة دار الشؤون الثقافية : بغداد

 .٢١٢ص  ، ١جـ، المجتمع والتاريخ  ، هريمطمرتضى  )١١٧(
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كامــل محمــد محمــد : ترجمــة، الماركــسية ، كــارل مــاركس : ينظــروروادهــا الســتزاده عــن النظريــة االقتــصادية  )١١٨(

  .١٣١-١٠٧ص، ) ١٩٩٣، دار الكتب العلمية : بيروت(، عويضة 

 .٢١٢ص  ، ١جـ، المجتمع والتاريخ  ، مطهريمرتضى  )١١٩(

مطبعــة مركــز : بغــداد( ، الفلــسفة اإللهيــة ،  يحيــى المــشهداني : ينظــر وروادهــايــةللتفاصــيل عــن النظريــة اإلله )١٢٠(

المـذاهب الكبـرى فـي التـاريخ مـن كونفوشـيوس إلـى ، ويـدجيري . ج . ؛ البان  )٢٠١١، دراسات فلسفة الدين 

 الطبيعــة دومــا بعــالطبيعــة ،  ؛ يوســف كــرم ١٥٠-١٤٧ص، ) ١٩٧٩، دار القلــم : بيــروت( ، ٢ط، تــوينبي 

ــــاة... المــــادة... ــــد ١٧٥-١٧٠ص، ) ١٩٦٦، دار المعــــارف : مــــصر(، اهللا ...الحي ــــد الحمي ،  ؛ صــــائب عب

 ؛ راويـــة عبـــد المـــنعم ٨٤-٨٢ص، ) ٢٠٠٧، دار الهـــادي : بيـــروت(، فلـــسفة التـــاريخ فـــي الفكـــر اإلســـالمي 

، قاوي  ؛ محمــود الــشر١١٢-٨٥ص، ) ١٩٩٦، دار الهــادي : بيــروت(، مــالبرانش والفلــسفة اإللهيــة ، عبــاس

، التفــسير اإلســالمي للتــاريخ ،  خليــل ؛ عمــاد الــدين) ت.د، دار الــشعب : القــاهرة(، التفــسير الــديني للتــاريخ 

دار : القــــاهرة( ، ٢ط، ي للتــــاريخ القرآنــــالتفــــسير ، ؛ راشــــد البــــراوي ) ١٩٩٢، دار الكتــــاب اإلســــالمي : قــــم(

     ) . ١٩٧٦، النهضة العربية 

 .٢١١ص  ، ١جـ، تاريخ المجتمع وال ، مطهريمرتضى  )١٢١(

  . ٢١٤-٢١٣ص ، المصدر نفسه  )١٢٢(

 . سنتحدث عن هذه النظرية بالتفصيل بالمحور الرابع  )١٢٣(

  ) . ٢١اآلية : سورة األحزاب ( ،  الكريم القرآن )١٢٤(

  ) . ٤اآلية : سورة الممتحنة ( ، المصدر نفسه  )١٢٥(

 .٦٩-٦٨ص  ، ١جـ، المجتمع والتاريخ  ، مطهريمرتضى  )١٢٦(

  .٤٠٦-٤٠٥ص ، ...) آنسة الحياة ( المهدي في ضوء فلسفة التاريخ نهضة  ، مطهريمرتضى  )١٢٧(

  ) .١٤١ ، ١٣٤اآلية : سورة البقرة ( ،  الكريم القرآن )١٢٨(

  ) . ٤٣اآلية  : فاطرسورة ( ، المصدر نفسه  )١٢٩(

  ) . ١١اآلية : سورة الرعد ( ، المصدر نفسه  )١٣٠(

  .٤٠٥ص، ...) اة آنسة الحي( نهضة المهدي في ضوء فلسفة التاريخ  ، مطهريمرتضى  )١٣١(

ولـــد فـــي مدينـــة   أكـــاديمي وباحـــث اجتمـــاع عراقـــي ، -) :١٩٩٥-١٩١٣(علـــي الـــوردي  )١٣٢(
بإحـدى التحـق م وبعـدها ١٩٣٧حتى تخرج منها فـي عـام  مدينته مدارسودرس بالكاظمية 

البعثــات الدراســية خــارج العــراق وهنــاك أكمــل دراســته حتــى نــال شــهادة الــدكتوراه عائــدا إلــى 
علـي طـاهر : للمزيـد ينظـر ... وله مؤلفات فـي مختلـف صـنوف العلـم١٩٥٠بلده في عام 

النجـــــف (، "دراســـــة تاريخيـــــة" علـــــي الـــــوردي جهـــــوده الفكريـــــة وآراؤه اإلصـــــالحية ، تركـــــي 
 . ١٩٩٨نيسان  ،٦٨العدد، بغداد، )جريدة(، "الزوراء"؛ )٢٠٠٩، مطبعة الضياء: األشرف

ص ، ) ١٩٩٤، مطبعــة دار كوفــان : لنــدن(  ، ٢ط ، مهزلــة العقــل البــشري، علــي الــوردي : الســتزاده ينظــر )١٣٣(

  . ٢١٤ ،٩٩ص، ) ١٩٩٤، دار كوفان : لندن(  ،٢ط، وعاظ السالطين ،  ؛ علي الوردي ٢٦٣، ٢٤٨
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ٕمفهــــوم اجتمــــاعي وسياســــي واقتــــصادي وايــــديولوجي يــــشير إلــــى تــــصنيف ضــــمن علــــم  -" :طبقــــة " مفردهــــا  )١٣٤(
عبـد الوهـاب : لالسـتزادة ينظـر ...يزة واحدة ومدلول واحد تضم مجموعة من اإلفراد يجمع بينهم م، االجتماع 

  .٧٧٧-٧٦٥ص ، ٣جـ، المصدر السابق  ، وآخرون ألكيالي

  .٢٥٤، ٢٥٢ص ،١جـ، ... اإلسالم دين اهللا  ، مطهريمرتضى  )١٣٥(

 ) .٨، ٧اآلية : سورة الشمس ( ،  الكريم القرآن )١٣٦(

  .٢٥٦-٢٥٥ص ،١جـ، ... اإلسالم دين اهللا  ، مطهريمرتضى  )١٣٧(

  ) .٣١ اآلية : سورة البقرة ( ،  الكريم لقرآنا )١٣٨(

  .٢٥٦-٢٥٥ص ،١جـ، ... اإلسالم دين اهللا  ، مطهريمرتضى  )١٣٩(

، ...) آنـــــسة الحيـــــاة ( نهـــــضة المهـــــدي فـــــي ضـــــوء فلـــــسفة التـــــاريخ  ، مطهـــــريمرتـــــضى  )١٤٠(
  .٤٢٨ص

  . ٤٢٩ص ، المصدر نفسه  )١٤١(

  . ٤٠٨ص ، المصدر نفسه  )١٤٢(

النظريـــة ، جعفـــر الهـــادي :  ينظـــر وروادهـــا"آلليـــة ا" لالســـتزادة عـــن النظريـــة الديالكتيكيـــة  )١٤٣(
 ) . ١٩٩٦، أميرمطبعة : قم(، الديالكتيكية 

، ...) آنـــــسة الحيـــــاة ( نهـــــضة المهـــــدي فـــــي ضـــــوء فلـــــسفة التـــــاريخ  ، مطهـــــريمرتـــــضى  )١٤٤(
  .٤١١-٤١٠ص

  . ٤١٤-٤١٣ص ، المصدر نفسه  )١٤٥(

  . ٤١٨-٤١٥ص ، المصدر نفسه  )١٤٦(

تــــاريخ ، علــــي شــــريعتي : ينظــــروروادهــــا " يــــة الفطر" لالســــتزادة عــــن النظريــــة اإلنــــسانية  )١٤٧(
ـــــصيري : ترجمـــــة، الحـــــضارة  ـــــروت(، ٢ط، حـــــسين ن ـــــشر: بي ـــــر للطباعـــــة والن ، دار األمي

  .٢٦٢-٢٤٥ص، ) ٢٠٠٧

  . ٤٢٠ص ، ...) آنسة الحياة ( نهضة المهدي في ضوء فلسفة التاريخ  ، مطهريمرتضى  )١٤٨(

  . ٤٢٦-٤٢٢ص ، المصدر نفسه  )١٤٩(

 يعني جميـع األفعـال أو األقـوال التـي تـتم لـصد عـدو مـا  إسالمي،مصطلحهو  -:الجهاد  )١٥٠(
المـصدر ، إبـراهيم حـسين سـرور: للمزيـد ينظـر...ا لتحرير أرض مـا أو لمـساعدة أحـد مـأو

 . ١٠١ ص ، ١جـ، السابق 

نهــضة المهــدي فــي ضــوء فلــسفة التــاريخ  ، مطهــريمــصادر الجــدول مــستقاة مــن مرتــضى  )١٥١(
 .٤٢١-٤٢٠ص، ...) آنسة الحياة (

  صادر ثبت الم

   الكريم القرآن -:أوال 

   )  الشيخ مرتضى مطهريمؤلفات  (-:ثانيا 

 ) .٢٠٠٩، مطبعة اإلرشاد : بيروت( ، الثورة والدولة ، مطهري مرتضى  .١
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٣٦٤

 ) .٢٠٠٩، مطبعة اإلرشاد : بيروت( ، عبد الجبار الرفاعي : ترجمة، العرفان والدين والفلسفة  ، ــــــــــــ .٢

 ).٢٠٠٩، مطبعة اإلرشاد : بيروت(،  الكريم القرآنإلسالمي وعلوم الفكر ا ، ــــــــــــ .٣

 .٢-١جـ، ) ٢٠٠٩، مطبعة العطار الثقافية : قم( ، المجتمع والتاريخ  ، ــــــــــــــــ .٤

 ) .٢٠٠٩، مطبعة اإلرشاد : بيروت( ، أنسنة الحياة في اإلسالم  ، ــــــــــــــــ .٥

 ).٢٠٠٩، مطبعة اإلرشاد : بيروت( ، والنهضة الحسينية ... بين المنبر ، ـــــــــــــــــ .٦

 ) .٢٠٠٩، مطبعة اإلرشاد : بيروت( ، "النبي واإلمام " محمد وعلي  ، ـــــــــــــــــ .٧

 ) .٢٠١١، مطبعة اإلرشاد : بيروت(، اإلسالم واالقتصاد ، ــــــــــــــــــ  .٨

مطبعـة : بيـروت( ، واألمر بالمعروف والنهي عن المنكر)... عليهم السالم ( األئمة  ، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .٩

 ) .٢٠١١، اإلرشاد 

) ٢٠١١، مطبعة اإلرشـاد : بيروت( ، خليل العصامي : ترجمة،  الكريم القرآنالروح والنور في  ،  ــــــــــــــــــ .١٠

. 

 ) . ٢٠١١، مطبعة اإلرشاد : بيروت( ،  حقوقها وحجابها المرأة ، ـــــــــــــــــــ .١١

 ) . ٢٠١١، مطبعة اإلرشاد : بيروت( ، سلوك واألخالق اإلسالم  ، ـــــــــــــــــــ .١٢

  .٢-١جـ، ) ٢٠١١، مطبعة اإلرشاد : بيروت( ، علي محمد زين : ترجمة ، اإلسالم دين اهللا ، ــــــــــــــــــــ  .١٣

  

  واالطاريح  الرسائل -:ثالثا 

رســالة ماجــستير غيــر  ، ي الــساسانية اتجــاه بيزنطــة فــي القــرن الــسادس المــيالدةالــسياسي، آروان العــالن  .١

 ) . ٢٠٠٤، كلية التربية : جامعة دمشق(  ،منشورة 

أطروحة دكتوراه غيـر ، م ٦٢٨-٢٢٦ البيزنطينية –العالقات الساسانية ، مهدية فيصل صالح الموسوي  .٢

 ) .٢٠٠٦، كلية التربية : بغدادجامعة ( ، منشورة 

أطروحــة دكتــوراه غيــر ، م ٤٧٦-٢٢٦ الــساساني –التنــافس الرومــاني ، ميــثم عبــد الكــاظم جــواد ألنــوري  .٣

 ) .٢٠١٠، كلية اآلداب : جامعة بغداد( ، منشورة 

دراســة فــي التطــورات  " ١٩٧٧-١٩٦٥إيــران فــي عهــد حكومــة أميــر عبــاس هويــدا ، نعــيم جاســم محمــد  .٤

 ) .٢٠١١، كلية اآلداب : جامعة البصرة(، أطروحة دكتوراه غير منشورة ، " لداخلية  اةالسياسي

 

  )  المعربة –العربية (  الكتب -:رابعا 

     الكتب العربية-:أوال 

) ١٩٩٥، دار الفكر للطباعة والنشر: بيروت(، علي شيري : تحقيق، تاريخ مدينة دمشق ، ابن عساكر  .١

  .٥٧جـ، 

 ) .١٩٩٤مطبعة دار المرتضى، : بيروت (ادي ، بحوث في االجتهاد ، احمد الحسيني البغد .٢
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٣٦٥

مطبعــة : بيــروت( ، إيــران منــذ أقــدم العــصور حتــى أواســط اإللــف الثالــث قبــل المــيالد ، احمــد أمــين ســليم  .٣

 ) .١٩٨٨، العربية   دار النهضة 

  .٣-٢-١جـ، ) ١٩٩٤ ،دار الصفوة : بيروت(، السيرة النبوية الشريفة ، احمد مغنية وصالح التاروتي  .٤

، دار األضـواء : بيـروت( ، ٣ط، الذريعة إلى تصانيف الـشيعة فـي تـراجم العلمـاء ، أغا بزرك الطهراني  .٥

  .٣جـ، ) ١٩٨٣

  .٣-١جـ، ) ٢٠٠٨، مطبعة األمير: بيروت(، دروس في الفقه اإلسالمي ، باقر االيرواني  .٦

دار : بيـروت( ، ٢ط، ونفوشـيوس إلـى تـوينبي المذاهب الكبـرى فـي التـاريخ مـن ك، ويدجيري . ج . البان .٧

 ) .١٩٧٩، القلم 

 ) . ١٩٩٦، مطبعة أمير: قم(، النظرية الديالكتيكية ، جعفر الهادي  .٨

المركــــز اإلســــالمي : بيــــروت(، ٢ط، ) ع(الــــصحيح مــــن ســــيرة اإلمــــام علــــي ، جعفــــر مرتــــضى ألعــــاملي  .٩

   . ٢٠-١جـ، ) ٢٠٠٩، للدراسات 

، ) ٢٠٠٦، المركــز اإلســالمي للدراســات : بيــروت( ، ٥ط، ) ص( ســيرة المــصطفى الــصحيح مــن ، ـــــــــــــــــ .١٠

  .٣٥-١جـ

، ) ٢٠٠٤، دار الكتـــب العلميـــة : بيـــروت(، التنبيـــه واإلشـــراف ، الجليـــل أبـــي الحـــسن علـــي المـــسعودي  .١١

  .٢٨٦-٢٨٥ص

  .٥، جـ) ١٩٥٦دار الصادر ، : بيروت(جمال الدين بن محمد بن منظور ، لسان العرب ،  .١٢

 ) .٢٠١١، دار الكتب العلمية : بيروت(، فلسفة اإلنسان ، يالني عبد التوهامي مفتاح الج .١٣

سلـــسة عـــالم : الكويـــت(  ، ٢ط، الحـــضارة دراســـة فـــي أصـــول وعوامـــل قيامهـــا وتطورهـــا ، حـــسين مـــؤنس  .١٤

 ) . ١٩٩٨، ) ٢٣٧(المعرفة 

 ) . ١٩٧٦، عربية دار النهضة ال: القاهرة( ، ٢ط، ي للتاريخ القرآنالتفسير ، راشد البراوي  .١٥

 ) . ١٩٩٦، دار النهضة العربية : بيروت(، ديكارت والفلسفة العقلية ، راوية عبد المنعم عباس  .١٦

 ) .١٩٩٦، دار الهادي : بيروت(، مالبرانش والفلسفة اإللهية  ، ـــــــــــــــــ .١٧

 ) . ١٩٨٢، مط .د: بيروت( ، الذرة والحركة ، السيد أبو الحسن البهسوري  .١٨

مؤسـسة : قـم(  ، ٦ط،الشيخ عباس السبزواري : تحقيق، بداية الحكمة ، محمد حسين الطباطبائي السيد  .١٩

 ) . ١٩٩٩، النشر اإلسالمي

 ) .٢٠٠٤، المطبعة اإلسالمية : طهران( ، ٢ط، العقد المنير ، السيد موسى المازندراني  .٢٠

) ٢٠٠٣، دار ومكتبـة الهـالل : بيـروت(، الكامـل فـي التـاريخ ، الشيخ عز الدين أبي الحسن ابـن األثيـر  .٢١

  .٥جـ، 

 ) . ٢٠٠٩، ) ص(منشورات جامعة المصطفى: قم(  ، ٤ط، نافذة على الفلسفة ، صادق ألساعدي  .٢٢

  .)١٩٦٠مطبعة مخيمر، : القاهرة(صادق نشأة ومصطفى حجازي، صفحات من إيران،  .٢٣

 ) .٢٠٠٧، ي دار الهاد: بيروت(، فلسفة التاريخ في الفكر اإلسالمي ، صائب عبد الحميد  .٢٤
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٣٦٦

 ) .١٩٨٠، مطبعة جامعة بغداد : بغداد( ، تاريخ إيران القديم ، طه باقر وآخرون  .٢٥

مطبعــــة دار : بيــــروت( ، " دراســــة سياســــية " ه ٦٨-٦٥الخالفــــة األمويــــة ، عبــــد األميــــر عبــــد دكــــسن  .٢٦

 ) .١٩٧٣، النهضة العربية 

 ) .٢٠٠٨، راق مؤسسة الو: عمان(، الفلسفة اليونانية ، عبد الجليل كاظم الوالي  .٢٧

، مطبعـة نويـد إسـالم : قـم(، كفـاح علمـاء اإلسـالم فـي القـرن العـشرين ، عبد الرحيم العقيقـي البخشايـشي  .٢٨

١٩٩٨.( 

 ) . ١٩٦٧،مطبعة دار المعارف : بيروت( ، رواد المثالية في الفلسفة الغربية ، عثمان أمين  .٢٩

-١٣٢(ها بعــــد الــــسقوط األمويــــون فــــي العــــصر العباســــي دراســــة فــــي مــــصير، عــــصام مــــصطفى عقلــــة  .٣٠

 ) .٢٠١١، مؤسسة حمادة للدراسات الجامعية : األردن( ، )ه٣٣٤

-١٩٢٠(علــى احمـــد البهــادلي ، الحـــوزة العلميـــة فــي النجـــف األشـــرف ومعالمهمــا وحركتهـــا اإلصـــالحية  .٣١

 )  ١٩٩٣دار الزهراء ، : بيروت(، ) ١٩٨٠

 .) ٢٠١٠، تبة الحسينية المقدسة الع: كربالء(، سيد بغداد ) ع(اإلمام الكاظم ، علي الكوراني  .٣٢

 ) .١٩٩٤، مطبعة دار كوفان : لندن(  ، ٢ط، مهزلة العقل البشري ، علي الوردي  .٣٣

  . ٢١٤ ،٩٩ص، ) ١٩٩٤، دار كوفان : لندن(  ،٢ط، وعاظ السالطين ، ـــــــــــــــــ .٣٤

النجــــف ( ،  " دراســــة تاريخيــــة" علــــي الــــوردي جهــــوده الفكريــــة وآراؤه اإلصــــالحية ، علــــي طــــاهر تركــــي  .٣٥

 ) .٢٠٠٩، مطبعة الضياء : األشرف

مطبعــة : بيــروت( ، الدولــة األمويــة عوامــل االزدهــار وتــداعيات االنهيــار، علــي محمــد محمــد الــصالبي  .٣٦

  .٢-١جـ، ) ٢٠١١، الريان 

 ) .١٩٩٢، دار الكتاب اإلسالمي : قم(، التفسير اإلسالمي للتاريخ ، عماد الدين خليل  .٣٧

الـــدار : األردن(، ) علـــيهم الـــسالم(موســـوعة انـــساب آل البيـــت ،  الـــسعود ســـلطان فتحـــي عبـــد القـــادر أبـــو .٣٨

  .١مجلد ، ) ٢٠٠٩، العربية للموسوعات 

 ٢ط، فـي معركـة الحـضارة دراسـة فـي ماهيـة الحـضارة وأحوالهـا فـي الواقـع الحـضاري ، قسطنطين زريـق  .٣٩

 ) .١٩٧٣، مطبعة دار العلم لماليين : بيروت( ،

 ) .٢٠٠٨، مطبعة األيام : بيروت(،) ع(اإلمام موسى الكاظم ، ماجد ناصر الزبيدي  .٤٠

  .٢، جـ) ١٩٥٢مطبعة الحلبي ، : مصر(مجدي الدين بن يعقوب الفيروز آبادي ، القاموس المحيط ،  .٤١

 ) .١٩٩٣، دار البيان العربي : بيروت(، ) ع(دولة اإلمام علي ، محسن الموسوي  .٤٢

  .٢-١جـ، ) ١٩٧٨، ) ع(دار الزهراء: بيروت( ، ٣ط، ) ع(اإلمام الصادق ، محمد الحسين المظفر .٤٣

  ) .٢٠٠٣دار الحكمة ، : قم ( محمد باقر الحكيم ، الحوزة العلمية ،  .٤٤

 ) .١٩٩١، ) ع(مطبعة دار الزهراء : بيروت ( ، ٣محمد بحر العلوم ، االجتهاد أصوله وأحكامه ، ط .٤٥

) ٢٠٠٥، دار األميـرة للطباعـة والنـشر: تبيـرو(، ٢ط، تاريخ األمـم والملـوك ،  محمد بن جرير الطبري  .٤٦

  .٦جـ، 
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، محمــد حــسين حــرز الــدين : تعليــق، معــارف الرجــال فــي تــراجم العلمــاء واألدبــاء ،  محمــد حــرز الــدين  .٤٧

  .٢جـ، ) ١٩٨٥، مطبعة الوالية : قم(

 ) .٢٠٠٧، بوستان كتاب : قم(، المباحث في علم األصول ، محمد حسن القديري  .٤٨

) ١٩٨٧، مؤسـسة األعلمـي للمطبوعـات: بيـروت(، تـراجم إعـالم النـساء، الحائري مي محمد حسين األعل .٤٩

  .٢جـ، 

 ) .١٩٩٩، مطبعة دار الهادي : بيروت( ، أمر بين أمرين ، محمد خاقاني  .٥٠

 ) .١٩٩٨، مؤسسة األعلمي للمطبوعات : بيروت(، أذكياء الفقهاء والمحدثين ، محمد رضا ألحكيمي  .٥١

 ) .ت.د، مطابع دار الكتاب العربي : مصر( ، ة الحرية مشكل، محمد زكريا إبراهيم  .٥٢

 ) .٢٠٠٦، مطبعة دار النفائس : بيروت(  ، ٥ط، تاريخ الدولة األموية ، محمد سهيل طقوش  .٥٣

 ) .٢٠٠٦، مطبعة دار النفائس : بيروت(  ، ٥ط، تاريخ الدولة العباسية ، ــــــــــــــــ  .٥٤

-١جـ، ، ) ٢٠٠٥، منشورات االجتهاد : قم( ، ٤ط، ) ع (فقه اإلمام الصادق، محمد صادق الشيرازي  .٥٥

٤١.  

مركـز دراسـات الوحـدة العربيـة : بيروت( ، ٧ط، فكر ابن خلدون العصبية والدولة ، محمد عابد الجابري  .٥٦

 ،٢٠٠١. ( 

: األردن( ، ) ه١٣٢-٤١(الدولــــة األمويــــة مــــن النهــــوض إلــــى الــــسقوط ، محمــــد عبــــد القــــادر خريــــسات  .٥٧

 ) .٢٠١١، اسات الجامعية مؤسسة حمادة للدر

 ) . ٢٠٠٧،مطبعة ستار: بيروت( ، سامي الغريري : تحقيق، مصطلحات فلسفية ، محمد مغنية  .٥٨

 بيروت ( ، ٢ط، معجم رجال الفكر واألدب في النجف األشرف خالل إلف عام ، ألميني امحمد هادي  .٥٩

 .٢مجـ، )  ١٩٩٢، مط  .د: 

مركز دراسات الخليج العربـي : البصرة(، رانية المعاصرة دليل الشخصيات اإلي، محمد وصفي أبو مغلي  .٦٠

 ،١٩٨٣. ( 

 ) .ت.د، دار الشعب : القاهرة(، التفسير الديني للتاريخ ، محمود الشرقاوي  .٦١

، مركــــز الغــــدير للدراســــات اإلســــالمية : بيــــروت( ،٣ط، بحــــوث فــــي علــــم األصــــول ، محمــــود الهاشــــمي  .٦٢

  .٥-١جـ، ) ٢٠٠٥

 ) .٢٠١٠، دار بغداد : بغداد(، ) ع(اإلمام علي بن أبي طالب، مهدي الشيخ صالح أألسدي  .٦٣

 ) .٢٠١٠، دار الوالء : بيروت(، تاريخ علم األصول ، مهدي علي بور .٦٤

  .٢-١جـ، ) ٢٠٠٣، مطبعة دار التوحيد : قم(  ،٣ط، ) ص(سيرة رسول اهللا، مؤسسة البالغ  .٦٥

، مطبعــــة دار الــــشؤون الثقافيــــة : ادبغــــد(،البطولــــة فــــي الــــشعر العربــــي قبــــل اإلســــالم ، مؤيــــد اليــــوزبكي  .٦٦

٢٠٠٨.( 

 ) .  ١٩٧٨، دار القلم : بيروت( ، ٢ط، )ص(سيرة المصطفى ، هاشم معروف الحسيني  .٦٧

 ) .٢٠١١، مطبعة مركز دراسات فلسفة الدين : بغداد( ، الفلسفة اإللهية ، يحيى المشهداني  .٦٨
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 ) .١٩٦٦، دار المعارف : مصر(،  اهللا...الحياة...المادة... الطبيعة دالطبيعة وما بع، يوسف كرم  .٦٩

  

  

 
 

   الكتب المعربة -:ثانيا 

المؤســسة المــصرية للطباعــة : مــصر( ، عبــد الــرحمن بــدوي : ترجمــة، فلــسفة الحــضارة ، ألبــرت اشفتــسر  .١

 ) .ت.د، والتأليف 

، المطبعـــة المـــصرية بـــاألزهر : القـــاهرة(  ،٣ط، محمـــد الـــسباعي : ترجمـــة، اإلبطـــال  ، لتومـــاس كاراليـــ .٢

١٩٣٠. ( 

: ســوريا(، إيــاس حــسن : ترجمـة، ) دراســة عــن طبيعـة الثقافــة وتــشيدها(الثقافـة بــين الكــوني والخـصوصي  .٣

 ) . ٢٠٠٨، دار الفرقد 

أمــام عبــد الفتــاح : ترجمــة، " المكتبــة الهيجليــة " محاضــرات فــي فلــسفة التــاريخ ، هيجــل . ف . ف . ج  .٤

  .٦-١جـ، ) ٢٠٠٧، دار التنوير: بيروت(، ٣ط، أمام 

مطبعــة المكتبــة : بيــروت(، شــعبان بركــات : ترجمــة، أصــول الفلــسفة الماركــسية ، ورج بــوليتز وآخــرون جــ .٥

 ) .ت.د، العربية 

نــور الــدين محمــود : ترجمــة، تــاريخ إيــران القــديم منــذ البدايــة حتــى نهايــة العهــد الــساساني ، يرنيــا پحــسن  .٦

 ) .ت.د، مكتبة األنجلو المصرية : القاهرة( ، ومحمد السباعي 

مطبعــــة المؤســــسة األهليــــة : بيــــروت( ، مــــروان الجــــابري : ترجمــــة، البطــــل فــــي التــــاريخ ، ســــدني هــــوك  .٧

،١٩٥٩. ( 

  ) . ٢٠٠٩، دار المحجة البيضاء : بيروت(،الشيخ محمد شقير: ترجمة، شروح في علم األصول  .٨

ـــــي شـــــريعتي  .٩ ـــــاريخ الحـــــضارة ، عل ـــــروت(،٢ط، حـــــسين نـــــصيري : ترجمـــــة، ت ـــــر للطباعـــــة : بي دار األمي

 . ) ٢٠٠٧،والنشر

المؤســـسة : بيـــروت(، ٢ط، عــادل زعيتـــر: ترجمـــة، ابـــن خلــدون وفلـــسفته االجتماعيـــة ، غاســتوف بوتـــول  .١٠

 ) .١٩٨٤، العربية للدراسات 

 ) .١٩٥٤، مطبعة دار المعارف : مصر( ، عادل زعيتر : ترجمة، فلسفة التاريخ ، غوستاف لوبون  .١١

، مطبعـة دار المـشاهير: دمـشق( ، احمـد داود : ترجمـة، ة المادية التاريخي، كيلي . م . وكوفالزون . ف .١٢

١٩٧٠. ( 

، دار الكتــــب العلميــــة : بيــــروت(، كامــــل محمـــد محمــــد عويــــضة : ترجمــــة، الماركــــسية ، كـــارل مــــاركس  .١٣

١٩٩٣. ( 
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٣٦٩

، مطبعــــة اإلرشــــاد : بغــــداد( ، عبــــد الجليــــل طــــاهر: ترجمــــة، اإليديولوجيــــة والطوباويــــة ، كــــارل مانهــــايم  .١٤

١٩٦٨ ( . 

 .)ت .د، مطبعة دار التقدم : موسكو( ، اليأس شاهين : ترجمة، المادية التاريخية ، وفالسون كيللة ك .١٥

 ) .١٩١٣، مطبعة مكتبة الهالل : مصر( ، بباوي غالي : ترجمة، السلطة والحرية ، ليو تولستوي  .١٦

  . )٢٠٠٥، مطابع السياسة : الكويت(، سعيد منتاق : ترجمة، الجغرافية الثقافية ، مايك كرنغ  .١٧

محمــود محمــد الرويــضي : ترجمــة، تــاريخ متــى الرهــاوي اإلفــرنج الــصليبيون والمــسلمون ، متــى الرهــاوي  .١٨

 ) .٢٠١١، مؤسسة حمادة للدراسات الجامعية : األردن( ، مصطفى  وعبد الرحيم 

مؤســــسة الفكــــر : الكويــــت(، نــــور الــــدين آل علــــي : ترجمــــة، ) ع(اإلمــــام الــــصادق ، مجموعــــة بــــاحثين  .١٩

 .)٢٠٠٨ ،اإلسالمي 

، مطبعـــة مكتبــــة مــــدبولي : القــــاهرة( ، فـــؤاد زكريــــا : ترجمــــة، الفلــــسفة أنواعهـــا ومــــشكالتها ، هنتـــر ميــــد  .٢٠

١٩٦٩. ( 

 

   الكتب الفارسية - :ًخامسا

) ١٣٣٣، خانـه انتـشارات اميـر كبيـرپاچ: تهـران( ، اب سوم چ، تاريخ مشروطيت ايران ، احمد كسروى  .١

 .جلد اول ودوم ، 

خانـه پاچ: تهـران( ، ابـو قاسـم اعتـصامى : ترجمـت، انقـالب مـشروطيت ايـران ، نـوف آيوان الكسيفيج زي .٢

 ) .١٣٣٦، نشر اقبال 

 ) . ١٣٥٧، خانه دفتر ادبيات انقالب اسالمى پاچ: تهران(،  خرداد ١٥، جواد منصورى  .٣

جلــد اول ، ) ١٣٥٨ ، گخانــه دفتــر فرهنــپاچ: قــم(، تحليلــى از نهــضت امــام خمينــى ، حميــد روحــانى  .٤

 .وم وسوم ود

 .)١٣٧٦،نويد اسالم  خانهپا چ:قم(، اب سوم چ، فقهاى نامدار شيعه ، عبد الرحيم عقيقى بخشياشى  .٥

 ) .١٣٧٣، خانه مطهرپاچ: تهران(، امام خمينى در آنيه خاطره ها ، على دوانى  .٦

 ) .١٣٧١، هرخانه نشر مطپاچ: تهران(،  عالم تشيع ايت اهللا بروجردى گانى زعيم بزرگزند،  ـــــــــــــ .٧

 ) .١٣٧٤، خانه انتشارات كويرپاچ: تهران( ، رسائل مشروطيت ، اد ژرى نگغالم حسين زر .٨

 ) .١٣٣٣، خانه اكبر پاچ: تهران( ، انقالب مشروطيت ايران ، محمد اسماعيل رضوائى  .٩

 ) .١٣٧٠، خانه ملى پاچ: تهران(، ينامه سياسى امام خمينى گزند، محمد حسن رجبى  .١٠

 ) .١٣٤٢ حكمت ، خانهپاچ: قم( ناصر الشريعة، تاريخ قم ، محمد حسين خان .١١

ـــوى طباطبـــائى  .١٢ ـــه پاچ: تهـــران(، انى حـــضرت ايـــت اهللا بروجـــردى گخـــاطرات زنـــد، محمـــد حـــسين عل خان

 ) . ١٣٤١، اطالعات 

  ) .١٣٧٧انتشارات أنصار، : مشهد (محمد رضا قصابيان ، تاريخ مشهد ،  .١٣

  ) . ١٣٧٤، خانه صدرا پاچ: قم(، اهللا بروجردى مزايا وخدمات مرحوم ايت ، مرتضى مطهرى  .١٤
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٣٧٠

جلــد ، ) ١٣٦٢، خانــه آزادى پاچ: قـم(، ى امـام خمينــى گسـركذ شــتاهى ويـزه از زنــد، مـصطفى وجــدانى  .١٥

 .م وششم چنپهارم وچاول ودوم وسوم و

 ).١٣٧٨امى، چانتشارات : تهران(مهدى سيدى ، تاريخ شهر مشهد ،  .١٦

جلــد اول ودوم ، ) ١٣٢٨، هــرچخانــه پاچ: تهــران( ، طيت ايــران تــاريخ انقــالب مــشرو، مهــدى ملكــزاده  .١٧

   .م وششم چنپهارم وچوسوم و

   المعاجم والموسوعات - :ًسادسا

، دار الهـــادي : بيـــروت( ، ٢ط، المعجـــم الـــشامل للمـــصطلحات العلميـــة والدينيـــة ، إبـــراهيم حـــسين ســـرور .١

 . ، ١جـ، ) ٢٠٠٨

 .  ٣٩-١جـ، ) ٢٠٠٩، دار المعرفة : قم(، ) السالمعليهم (موسوعة آل البت، باقر شريف القرشي  .٢

مطبعـــــة : قـــــم( ، المعجـــــم الفلـــــسفي باأللفـــــاظ العربيـــــة والفرنـــــسية واالنكليزيـــــة والالتينيـــــة ، جميـــــل صـــــليبا  .٣

  .٢-١جـ، ) ٢٠٠٦، سليمانزاده 

  .٢جـ، ) ١٩٩٩، مكتبة مدبولي : القاهرة( ، ٣ط، موسوعة الفلسفة والفالسفة ، عبد المنعم الحفني  .٤

، المؤسسة العربيـة للدراسـات والنـشر: بيروت(، ٥ط، الموسوعة السياسية ، عبد الوهاب ألكيالي وآخرون  .٥

  .٢جـ، ) ٢٠٠٩

 ) . ت.د، مطبعة دار القلم : بيروت( ، فؤاد كامل وآخرون : ترجمة، الموسوعة الفلسفية المختصرة  .٦

: قـــم(، ) علـــيهم الـــسالم( آل البيـــت موســـوعة الفقـــه اإلســـالمي، موســـوعة دائـــر معـــارف الفقـــه اإلســـالمي  .٧

  .١٢-١جـ، ) ٢٠٠٢، مطبعو محمد 

 

  )  المجالت –الصحف (  الدوريات -:ا بعسا

   العربية - :أوال
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Abstract 

Al-Sheikh Murtadha Al-Muthari has formed a part of generation of Academy 

– Hawzawi – the pioneers in Iran that their scientific and juristic works , writings and 

lectures have affected the Iranian modern community in general and educated section 

in particular once , and enrich the cultural – intellectual movement within 1950s of 

twentieth century in Iran another time . More than this , the Sheikh Al-Mutahri was 

considered one of contributors obviously and in concrete way in knowledgeable and 

intellectual  reality for the country in academy and hawzawi levels. Actually , this 

motivation has affected to choose the topic.  

In this study , an introduction  has emerged and four pivots , moreover; the 

first pivot has a title " Brief idea about the life of Sheikh Murtadha Al-Mutahari ", and 

the second pivot : " History .. its concept .. its importance on Sheikh Al-Mutahari " , 

the third pivot : " History .. its nature .. its motivations in visions of Sheikh Al-

Mutahari " , the fourth pivot entitled " History .. Koran .. explanation of its integration 

from Sheikh Al-Mutahari's point of view .The abstract included black lines focused 

on the most important conclusions . 

Both researchers have got the references from the writings of Sheikh Murtadha 

Al-Mutahari and his lectures , here we mention " Society and History " into two parts 

besides Arabic and Parisian references . They were different , some of them are 

philosophical books , historical , dragoman ,  philosophical dictionary and total 

encyclopedia included explanations for philosophical , political and intellectual 

concepts and terms and others . e.g. " Philosophical dictionary for doctor Jameel 

Sulaiba which contained French , English and Latin articulations besides Arabic for 

philosophical concepts and terms and " political encyclopedia for author Abdul 

Wahab Al-Gailani . In addition to that taking unique information from international 

information net called " Internet " and others to enrich the study.  
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