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  قرن نهم   ان یاز هجرت تا پا   ران ی اسالم در ا

 کم یبخش  ، یهجر
 هجری، بخش یکم اسالم در ایران از هجرت تا پایان قرن نهم 

 بخش یکم  ،یقرن نهم هجر انیاز هجرت تا پا رانیاسالم در ا

 اثر ایلیا پاولویچ پتروشفسکی، ترجمۀ کریم کشاورز   اسالم در ایران نقد کتاب 

م،  1978، آپریل  1398، ربیع الثانی  2537، آغاز سال شانزدهم، بهار  71، مونیخ، شمارۀ  کاوه  مجلۀ  (1

 13 – 11برگۀ 

 مقدمه 

 خاورشناسی غربی 
اند  شناسی شدهایران خاورشناسان همسایۀ شمالی ما، بیش از دو قرن است که مشغول تحقیق در  ی:  غرب  یخاورشناس  -1

 شود.دستگی که در خاورشناسان غربی دیده شده، در میان ایشان نیز دیده می  و همان دو

ها از  عرب   شناسان باخترزمین به سبب همسایگی با ترکان از طرف شرق )دولت عثمانی( و با دانیم که اکثریت اسالم می

نگریستند و چون حکومت در آن کشورها  را از دیدگاه ایشان می   طرف جنوب در شمال آفریقا و ساحل شرقی مدیترانه، اسالم 

این اسالم  به دست ُسنیان ضد   اکثریت  از نظرگاه ُسنیان ضد  گنوسیست بوده،  را  بررسی می  شناسان، اسالم  کردند.  ایرانی 

های ابوحامد محمد  برخی از خاورشناسان نیز که به هند راه یافته بودند، باز از این گرایش برکنار نبودند؛ زیرا که در اثر کوشش 

هایی که وی به ضرر ملت ایرانی خود نمود، گنوسیزم شبه قارۀ هند نیز با تسنن سیاسی  م( و گذشت 1111ق /  505غزالی )د:  

آشتی کرد و اکثریت مردم غربی هند، با قانونی شناختن خلفای عرب که تنها جنبۀ سیاسی تسنن است، خود را »ُسنی«    عربی

 پنداشتند.  
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  قرن نهم   ان یاز هجرت تا پا   ران ی اسالم در ا

 کم یبخش  ، یهجر

ایشان هنوز نیز از تضاد فلسفی گنوسیزم خودشان با تسنن عربی آگاهی ندارند؛ بلکه پس از جداشدن پاکستان از شبه قاره 

ی گم کرده است. ایشان برای آن که خود را به تسنن بیشمیلیون  80وضع بدتر نیز شده و ملت  
 
تر  ی پاکستان تاریخ خود را به کل

شمرند، این قاسم نام یک  بیاالیند با تحریفی مضحک از تاریخ، اکنون خود را نه هندی؛ بلکه از اوالد »محمد بن قاسم« می 

سالم را او بدان جا برده نه ایرانیان!! و روی همین افسانه  باشد که گویا هند را او فتح کرده است و اای عرب می شخصیت افسانه 

 شود. تر مبارزه میبا آثار تشیع و زبان فارسی در دهات آن کشور با پیگیری و شدت هر چه تمام 

های  گرا بوده، جهان تشیع را که در قرن ُسنت   ،آری اکثریت مستشرقان باختری در دو قرن گذشته به همان دلیل یاد شده 

ت  نادیده میآغاز  گشودند،  اسالم  جهان  بر  را  علم  روشنایی  روزنۀ  برخاورمیانه،  عرب  قرن  سلط  در  که  تشیع  جهان  گرفتند. 

گستر خلفا  پرور و جهل کران مسلمان علیه دستگاه ستمکار و خرافه فگاه مبارزه و نقطۀ امید علما و روشن نخستین اسالم تکیه

به شمرده می  یا  این خاورشناسان؛  از طرف  انگاشته می   شد،  نادیده  ی 
 
آن  کل از  با چند کلمه  یا سرسری گرفته شده  و  شد؛ 

تر شده، مانند یک ُسنی  اند؛ بلکه برخی از ایشان کاسه از آش داغ تر ُسنیان آن را تحقیر کرده گذشتند؛ یا برای ارضای بیشمی

نی، رافضی، مجوسی را دربارۀ ایشان به کار  های ملحد، باط دو آتشه، شیعیان را تکفیر و تفسیق هم کرده، ناسزاگویانه واژه

 اند. بردهمی

عرب( بودند و هنوز    -نژادی و برادری )یهود  در این میان برخی خاورشناسان یهودی که گویی دچار احساس سمیتیک و هم 

و باالتر را  کردند از همکاران مسیحی خود دست پیش  بینی نمی در آغاز قرن بیستم برخورد عرب و یهود را در فلسطین پیش

مآبانه تفسیق و تکفیر کردند. من در ترجمۀ  گونه گنوسیزم هندوایرانی قیام کرده آن را ُسنی  گرفتند و ضد تشیع؛ بلکه علیه هر

 .  1امها اشارت کرده هایی از این تندروی کتاب گلدزیهر به گوشه

تازه به دوران رسیدۀ    Chauvinisme  یسم ونپس از انقراض دولت خلیفگان عثمانی و به استقالل رسیدن کشورهای عرب، شو

های خویش را با تندرفتن جبران نمایند. در این  ها و دیررسیدن عرب در ایشان چنان تند شد که خواستند همۀ دیرجنبیدن 

عرب خاورشناسان  نیز  تحلیلمرحله  و  تجزیه  در  را  جوان  قدرت  این  که  شدند  یافت  منظور  زده  خود  تاریخی  و  علمی  های 

 
 . 822خ، برگه 1357منزوی، چاپ بنیاد فرهنگ ایران، تهران،  نقیعلی، نوشتۀ گلدزیهر، ترجمۀ دکتر هایی دربارۀ اسالمدرس  1
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  قرن نهم   ان یاز هجرت تا پا   ران ی اسالم در ا

 کم یبخش  ، یهجر

شدن در راه پیشرفت علمی و صنعتی به صورت  تند. پس از پیدایش »اپک« ثروت باد آوردۀ نفت نیز به جای مصرف داشمی

های عربی در  ها به کودتاکردن و ایجاد حکومت ها درآمد. عرب ها و تعصب مذهبی ُسنیملی عرب   یسم پشتوانۀ اقتصاد شوون

ای علیه زبان فارسی  ی ما نیز چنان که دیدیم به مبارزه حساب شده کشورهای غیر عرب آفریقا اکتفا نکرده، در همسایگی شرق 

 کوبند. کنند و می دید در آن کشور، ادبیات فارسی را تعقیب می  به  اند و دیدزیر عنوان مذهب ُسنی پرداخته

متاسفانه با موانعی  اند که ایشان نیز  گرا پدید آمده دوست و تشیع آری، تنها در چند سال اخیر است که چند خاورشناس ایران 

 رو هستند. روبه

 خاورشناسی روسی 

رفت،  خاورشناسی در همسایۀ شمالی ما که پیش از انقالب اکتبر به دنبال خاورشناسی غرب می   ی:روس  یخاورشناس  -2

های  بسته تشیع را زادۀ حکومت توانست چشم داشت، دیگر نمی ها میپس از آن رنگی دیگر به خود گرفت، و چون روی با ملت 

یا صفویه ب ایلخانیان، سربداران؛  با ه  بویهیان،  بینی طرف توافق اساسی میان اصول جهان دید علمی و بی   شمار آورد؛ بلکه 

شود  ولی باز هم دیده می،  های ایران و هند را دریافت و به حق آن را پذیرفتبینی قدیم ملت گنوسیزم )تشیع و تصوف( با جهان 

کنند و چون این گرایش  گرایی می گاه همان گرایش باختری را از خود نشان داده، ُسنت بهگاه   که برخی از خاورشناسان روسی

دانم، ناچار شدم  نیت مؤلف محترم توأم می گیر است، با آن که من آن را با حسن گاهی چشم در کتاب مورد بحث ما نیز گه 

هایی  درسگرایی گلدزیهر را هنگام ترجمۀ کتاب او  نت هایی بر آن بنویسم و چون قباًل من نقاط ضعف سمیتیزم و ُس یادداشت 

بینم که به صورت حجت  با مراجعه به مصادر کار او بررسی کرده بودم و اینک بسیاری از همان سخنان او را می   دربارۀ اسالم 

تا شاید برخی از آن نقاط    زنی شدم رو، ناچار به قلم قرار گرفته است. ازاین   اسالم در ایران قاطع مورد استناد مؤلف محترم کتاب  

 بسوزانند.   ،ها را به دور انداختهها صواب یافتند، بپذیرند و گرنه آن روشن گردد، پس هرگاه مؤلف محترم؛ یا همکارانشان در آن 

 نمونه 

بندی را که خود مؤلف در میان خاورشناسان  یک مسائل، بهتر است نوعی جبهه پیش از شروع به بررسی یک :  یک نمونه  -3

صف تشخیص  در  شاید  بیاورم،  جا  این  در  است،  داده  نشان  خود  گرایشهمکار  چگونگی  و  خاورشناسان  در  بندی  ها 

 هایشان کمکی به خوانندۀ گرامی بنماید.  استنباط
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  قرن نهم   ان یاز هجرت تا پا   ران ی اسالم در ا

 کم یبخش  ، یهجر

 اند: دهد که در یک استنباط تاریخی، دو گروه از همکاران او در برابر هم ایستادهنشان می 312برگۀ مؤلف محترم در 

 اند؛از گروه اول: بارتولد، یاکوبسکی و بلیایف نام برده شده   -

 شوند. و در گروه دوم: برتلس و خود مؤلف )پتروشفسکی( دیده می -

، ایرانیان هم از دیدگاه سیاست ملی با حکام عرب  6و    5وضیح داد که در سدۀ  شاید بتوان مسألۀ مورد بحث را با این مقدمه ت

 بودند.  بینی و فرهنگی با ایشان در کشاکش مذهبی می گالویز بودند و هم از دیدگاه جهان 

و حکام عرب    ها، از قاینات تا الموت سنگربندی کرده بودند، دو جنبۀ مبارزۀ مردمتازان مردم ایران که در آن عهد در کوه پیش

 کردند. بینی[ را رهبری می ]سیاست ملی و جهان 

 های مبارزۀ مردم علیه حکام جنبه

 سیاسی جنبۀ 
بود؛ زیرا که ایشان خواهان طرد حکام عرب از ایران بودند و چون اسماعیلیان الموتی خود را  مبارزۀ سیاسی می   اول   ۀجنب 

 دانستند.ن را نیز حق خویش می شمردند، پیشوایی سیاسی مسلمانااز خاندان پیغمبر می 

 ینیب جنبۀ اختالف جهان
جهان   دوم   ۀجنب  جهان اختالف  با  هندوایرانی  گنوسیستی  میبینی  عربان  ُسنی  کشاکشبینی  صورت  به  که  های  بود 

هب،  گرا، ظاهری و قشری مذ نمای ایشان واژه های فئودال ایرانی چینشد. حکام عرب و دورقاب ایدئولوژیک و مذهبی بیان می 

توده گرا میُسنت  ایشان  برابر  در  و  عرب می بودند  از حکام  بیش  تمدنی  سابقۀ  ایران که  مردم  نسبت  های  همان  به  داشتند 

بودند، ایشان برای سازش دادن نصوص مقدس با علم آن روزی راه »تأویل« را مجاز؛ بلکه واجب شمرده، و از ترس  خردگراتر می 

 کاری پیشه گرفته بودند. ن گری« و پنهاحکام عرب روش »باطنی 
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  قرن نهم   ان یاز هجرت تا پا   ران ی اسالم در ا

 کم یبخش  ، یهجر

ها را شرعی شمرده و تشخیص آن را به دست حکام  شمردند در صورتی که حکام ُسنی آن ایرانیان »حسن و قبح« را عقلی می 

 گردید.  گذر در بسیاری مسائل فرعی دیگر نیز اختالف آشکار میدانستند و از این رهخودشان می 

تا چه اندازه در این کشاکش   آید که روح ملیتاینک یک سئوال پیش می  تازان  های میان فرمانروایان عرب و پیش ایرانی 

 داشته است؟»الموت«، اثر می 

آورد: »مبارزۀ اسماعیلیان نوین که در دوران دوم  در پاسخ بدین پرسش، مؤلف کتاب، گفتۀ بارتولد )از گروه اول( را چنین می

دژها علیه شهرها؛ یا آخرین نبرد پهلوانی ایران علیه دوران نوین پیروزمند    الموت، رهبرانش، خود فئودال شده بودند، مبارزۀ

 های نوین سلجوقی متحد شده بودند ...«.  داران ایرانی با روستاییان علیه فئودال بوده است، که در آن نبرد، زمین

دار قدیم  ان( نمایندۀ دهقانان زمینافزاید: »اینان )اسماعیلی تر یاکوبسکی )نیز از گروه اول( را چنین میسپس بیان دقیق 

 های خود را از دست داده بودند ...«. های سلجوقی بخشی از زمینایرانی بودند که پس از آمدن ترک 

فئودالی روستاییان نبودند؛ بلکه از    آورد که: »اسماعیلیان پیشتازان مبارزۀ ضد  سپس توضیح بلیایف )نیز از گروه اول( را می 

 کردند ...«. برای مقاصد خویش استفاده می  مبارزۀ روستاییان 

خالصه این که گروه اول مهاجمان قدیم عرب و مهاجران جدید ترک سلجوقی و غزنوی را صاحبان حق و پیروزمند و نمایندۀ  

الموتیان  های رنجبر روستایی ایران را در کنار  شمرند و چون )این آقایان گروه اول( توده ( ایران می 6و    5دوران نوین )در قرن  

های ترک و عرب نبوده؛ بلکه  گویند این روستاییان پیشتاز مبارزۀ برضد فئودال جنگند، می بینند که دوشادوش ایشان میمی

فئودال  دست  شوالیهآلت  و  بودهها  )اسماعیلی(  ایرانی  دژنشین  مترقیهای  شهرنشینان  علیه  شده  متحد  ایشان  با  و  تر  اند 

 کردند. های ایرانی ایشان( مبارزه مینچی ها و دورقاب ها، عرب )ترک 

در این جا مؤلف ما )پتروشفسکی که از گروه دوم است( به دفاع از نهضت ایرانی اسماعیلی برخاسته است و چون او نیز  

شوالیه برچسب  ناچار  باشد،  داشته  طبقاتی  عینک  باید  شرقی  اروپای  خاورشناسان  همۀ  با  مانند  روستاییان  اتحاد  و  گری 

های دژنشین را انکار کرده با طرح این استفهام انکاری که )وحدت در چه زمینه میان روستایی و فئودال تواند بود؟!(  فئودال 

 زداید. تهمت ارتجاع را از دامان نهضت اسماعیلی می 
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  قرن نهم   ان یاز هجرت تا پا   ران ی اسالم در ا

 کم یبخش  ، یهجر

اسماعیلیان   کند کهپایگی ادعای بارتولد نقل می او سخن برتلس )نمایندۀ گروه دوم( را در دفاع از اسماعیلیان و اثبات بی 

ها را به زور از مالکانشان  ها نبوده؛ بلکه ایشان روستاییانی بودند که قلعه شوالیه و فئودال نبودند؛ زیرا که ایشان مالک قلعه

 با  بودن را از ایشان سلب می گرفته بودند و بدین طریق با زدودن برچسب مالکیت از اسماعیلیان، تهمت ارتجاعی 
ً
کند و طبعا

نقا عمل  مترقیاین  معنی  جا  این  در  که  را  بودن«  شهری  »فئودال  ترک ب  چهرۀ  از  دارد،  عرب بودن  و  و  ها  حاکم  های 

 درد.های بومی ایرانی ایشان می چین دورقاب

 نقد کتاب اسالم در ایران 
  ایرانی ضد  های  گرایان قرار گرفته است و از نهضت در این مورد در صف مقابل ُسنت   اسالم در ایران با این که مؤلف کتاب  

نماید  کند بازهم گاهی تحت تأثیر گروه اول قرار گرفته سخنان گلدزیهر را هم چون حجتی قاطع نقل می ُسنیان عرب دفاع می 

شود نیز قرار  از او دیده می کتاب    9  برگۀو شاید بازهم تحت تأثیر بلیایف )از گروه اول( که به عنوان ناظر مسئول تقریظی در  

 گرفته باشد. 

های  دهد، هر چند فصل کتاب حاضر هر دو شاخۀ اسالم ُسنی و شیعه را شرح می   گوید:می  11این که در سرسخن برگۀ  با  

گوید »اسالم ُسنی« را  ها اختصاص داده شده است، بازهم هر جا که از اسالم به صورت عام سخن می به گنوسیست  13تا    10

که در ارث    191در برگۀ    مثالً است،  میان حقوق شیعی و ُسنی اشارت کرده  با این که به فرق    7و    6های  خواسته است. در فصل 

 ها بسنده کرده است. دارد( فقط به ذکر خواص حقوق ُسنی آن گفتگو می 

 است.  اینک به چند مورد بپردازم که به نظر من اندکی مؤلف محترم با پیروی از خاورشناسان غربی از حقایق دور شده 

 مذهب اکثریت مردم 
گوید: مذاهب سنت و جماعت پیش از صفویه کیش رسمی الاقل  مؤلف محترم در سرسخن می : مردم  تیذهب اکثرم  -1

برگۀ  نک: بوده است. ) های مردم مخالف می نیمی، اگر نه بیشتر، مردم ایران بوده است، و مذهب شیعه لفاف عقیدتی نهضت 

11 ) 



 

 

 

 زم ی ئتهمنشأ پان  یعرب  نیسرزم ران یب اسالم در ا نقد کتا 
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  قرن نهم   ان یاز هجرت تا پا   ران ی اسالم در ا

 کم یبخش  ، یهجر

توان پذیرفت که در برخی ادوار  م به حکومت خلفا باشد، میاگر مقصود از تسنن، تسلیم سیاسی و نظامی مرد  باید گفت:

بوده  چنان  ایران  مردم  اکثریت  صفوی،  از  نیستپیش  درست  باشد  ایدئولوژیک  تسنن،  از  مقصود  اگر  لیکن  که    ؛اند؛  زیرا 

عامیانه  به صورت  اشراقی  توحید  و  و جهان گنوسیزم  خداپرستی  نوع  فرات  اش  رود  دو  میان  مردم ساکن  در  س  - بینی  را  ند 

های  ساخته است و به همین سبب پس از تسلط عرب بر ایران، مردم به آن فرقهگانۀ پس از میالد را مشخص می های هفت قرن 

می روحانی مسلمان  که  متافیزیک گرویدند  تنزیه تر،  و  آیات  تر  و  »محکم«  را  قرآن  تنزیهی  و  اشراقی  توحید  آیات  بوده،  گراتر 

  هنر و ضد    گرا و قشری و ضد  شناختند، و به مذهب رسمی خلفا که جبری و تشبیهی و واژه می  تشبیهی و عددی را »متشابه« 

نشین »قوهه« را »قوهۀ حران«  نگریستند. تا آن جا که به گفتۀ مستوفی مردم ری محلۀ ُسنیبود با دیدۀ تحقیر میتأویل می 

 خواندند.  می

لمان شدۀ یک خانواده مورد سرزنش و تحقیر خانواده قرار گرفت  وقتی یک عضو مس 268، برگۀ فهرست به گفتۀ نجاشی در 

گفت: اسالم نه این دین فرمانروایان عرب است، او خانوادۀ خود را به نزد امام زمان شیعی برده و مسلمانی ناُسنی  او در دفاع می 

رای حفظ منافع طبقاتی خود به مذهب  شدند بهای ایرانی وقتی مسلمان می پذیرفتند؛ البته معلوم است که فئودال را از او می 

را »لفاف عقیدتی« خود قرار می  آن  و  آمدند  )ُسنی( در  را  دادند، ولی معلوم نیست، چرا مؤلف این فئودال حکومت خلفا  ها 

 اکثریت مردم شمرده؟ و چرا کلمۀ »لفاف عقیدتی« را دربارۀ ایشان به کار نبرده و آن را به شیعه اختصاص داده است؟ 

 ئیزمتهسرزمین عربی منشأ پان
گوید: زبان فارسی در قرن پنجم به تألیفات صوفیانه  می  54مؤلف محترم در صفحۀ  :  زمیئته منشأ پان  ی عرب  ن یسرزم  -2

عربی و تکوین یافتۀ در سرزمین عربی شمرده که در ایرانیان تأثیر  نظریۀ وحدت وجود را از آن ابن  12رخنه نمود و در صفحۀ  

 گر ممتاز هم خوانده است.عربی را تأویلنیز ابن  127عمیق! نهاده است! مؤلف در صفحۀ 



 

 

 

 مناطق  یها در برخ عرب  افتن ی  تیاکثر ران ینقد کتاب اسالم در ا 
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  قرن نهم   ان یاز هجرت تا پا   ران ی اسالم در ا

 کم یبخش  ، یهجر

الحق«    ؛ یا »أنا منطق الطیرمرغ« عطار در  »سیمرغ و سی   1ئیزم تهعربی هیچ گاه به تندی پان در صورتی که وحدت وجود ابن

تأویل ها و بسطامیحالج  تأویل ها نیست و هیچ گاه  پای  به  او   2حقایق التفسیردر    412سلمی نیشابوری در برگۀ    هایهای 

( که من به پنج نسخۀ موجود از این  یرسد که هنوز هم کسی جرأت چاپ و نشر آن را ندارد، نیمی از آن را )تا سورۀ اسر نمی 

 ام در گوشه تفسیر برابر و تصحیح کرده 
 
 خورد.  رد می ای مانده گ

فرمود: ادبیات صوفیانۀ فارسی فقط از قرن  ادبیات صوفیانه در قرن پنجم« میاگر نویسنده به جای »رخنۀ زبان فارسی در 

 بود. تر می ها جان بدر برده است، شاید به واقع نزدیک سوزی پنجم به بعد، از کتاب 

 ها در برخی مناطق اکثریت یافتن عرب
ن مستقر شده، آن را به صورت شهر  اعراب پس از فتح ]ایران[ در نقاطی از آ  : مناطق ی ها در برخ عرب   افتن ی   ت یاکثر -3

شود؛  (. در این جا کمی مبالغه دیده می44  -  42( اکثریت با اعراب بوده است )برگۀ  ه 4م /  10در آوردند، مثاًل در قم در قرن ) 

بر ( اشعریان در قم اکثریت داشته ه 4م /  10زیرا اگر بپذیریم که در سدۀ )  باز هم دلیلی  یافتن    اند،  ها نیست،  عرب اکثریت 

تبدیل »انتساب والیی« به »انتساب نژادی« برای تقرب به فرمانروایان عرب در چهار قرن اول اسالم فراوان بوده است، موالی  

یک خانوادۀ عرب چندین برابر بردگان ایشان بوده و اگر به یاد آوریم که تنها عبدالرحمان عوف که یکی از عشرۀ مبشرۀ ُسنیان 

 ده داشته، آمار »موالی« خاندان او را خواهیم توانست حدس بزنیم. است، سی هزار بر 

های محلی جزیه را پذیرفته آزادی مذهب و  م(، فئودال 673ق /  53گرچه پس از فتح قم به دست ابوموسی اشعری )د:  

ق  378حسن بن محمد )ز:  هایی که  بازی ها را برای خود نگاه داشتند، باز هم تا پایان قرن اول با حقه مالکیت مقداری از زمین

 
آید و او در همه چیز وجود ای بخشی از وجود خداوند به شمار می ئیزم بر این باور است که همه چیز جزوی از وجود خدا است و هر پدیده پانته 1

 دارد، پس همه چیز خداست.
می )  ترین تفسیر عرفانی قرآن به ، کهنحقایق التفسیر  2

 
ُسل ( صوفی و مفسر سدۀ 412  -  ۳۳۰زبان عربی است، نگارندۀ آن ابوعبدالرحمان 

رود و سرشارترین منبع برای تفسیرنگاران پس از وی بر  شمار می چهارم و آغاز سدۀ پنجم هجرت است. این تفسیر از مهمترین تفاسیر اهل تأویل به  

 در بیروت به چاپ رسید. 2001ق / 1421در سال مشرب اهل عرفان است که متن آن با تصحیح سید عمران 
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  قرن نهم   ان یاز هجرت تا پا   ران ی اسالم در ا

 کم یبخش  ، یهجر

های قابل کشت را تصاحب کرده بودند  ها را گوشزد کرده است، قبیلۀ اشعری بیشتر زمینمقداری از آن  تاریخ قم م( در 988 /

ها با سطح  های محلی هم برای فرار از فشارها، مسلمانی را پذیرفته، موالیی اشعریان را گردن نهاده بودند، چون عرب و فئودال 

 تر از ایرانیان بدان جا آمده، با مردم در آمیخته از تمدن محلی متأثر شده بودند.  یار پایین تمدنی بس

فارس عرب روز تشخیص عرب روزبه از  فارس شده  برای  شده دشوارتر می نژادان  بیشتر مردم  آن که در قرن چهارم  تا  شد 

ی( در آورده بودند، ولی از نظر تمدن، فرهنگ ایرانی  بودن، خود را به صورت اشعری )نسبی؛ یا والیبرخوداری از مزایای عرب 

گردد، مردم تا قرن چهارم  برتری خود را بر آداب و رسوم عربی در قم نگاه داشته بود، به طوری که از همان کتاب آشکار می 

 اند. کردهتاریخ وقایع را با تاریخ یزدگردی نه هجری معین می 

 پیدایش شیعه در زمان عثمان
گرایش عثمان به طرف اشراف، سبب تکوین گروه هواخواه داماد پیغمبر شد، اینان   :در زمان عثمان  عهیش  ش یدایپ  -4

 .  1در آغاز انتخاب در سقیفه سه تن بیش نبودند 

بود که در سقیفه ِگرد آیند و آن چه را  این که حکومت پس از مرگ پیغمبر، آیا حق خاندان او بوده؟ یا حق اشراف عرب می 

ند؟ تنها جنبۀ سیاسی اختالف شیعه و ُسنی است، ولی اختالف ایدئولوژیک شیعه و ُسنی نه از این جا شروع و نه  کردند، بکن 

گیر کردن اختالف اصلی ایدئولوژیک نقصی چشم شود. نکتۀ مؤلف محترم بر این اختالف سیاسی و فراموش بدین جا ختم می 

 رود. برای این کتاب علمی و رئالیست به شمار می 

 شود: بینی توحیدی دیده می پرستی عوام الناس، روشنایی دو گونه جهان دۀ هفتم میالدی در حجاز، غیر از بت در س

 آمد؛که از طرف شمال به وسیلۀ یهودیان رانده شده از فلسطین به حجاز می  نخست توحید شخصی -

ایران و هند و آفریقا و در اشغال ایران بود، به    ئیزم هندی است و از یمن که بندر ارتباطتهکه نوعی از پان   دوم، توحید عام  -

 رسید.  حجاز می 

 
 . 15 - 11، سطر 48، پتروشفسکی، ترجمۀ کریم کشاورز، برگۀ اسالم در ایران 1
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  قرن نهم   ان یاز هجرت تا پا   ران ی اسالم در ا

 کم یبخش  ، یهجر

بردگان و مهاجران یمنی بودند  منعکس است و در میان یاران پیامبر گروهی که از بردگان و نیم   قرآنبینی در  این هر دو جهان 

بعدها چنین وانمود شده است، ولی    چنین خاندان پیغمبر، به نوع دوم گرایش داشته؛ یا و بعد »اصل ُصفه« نامیده شدند و هم 

پس از مرگ نابهنگام پیغمبر، اشراف عرب در سقیفه ِگرد آمده حکومتی اشرافی نژادپرستانۀ عربی تشکیل دادند و توحید »نوع  

فۀ یمنی را نیز  نت و جماعت« نامیده شد، اینان دست خاندان پیغمبر و اهل ُص اول« را مذهب رسمی اعالم کردند و بعدها »ُس 

ز کارها کوتاه کردند، پس از فتح ایران، خاندان کنار نهاده شدۀ پیغمبر و یمنیان و توحید آنان که از نوع دوم بود، در میان تودۀ  ا

ها بودند، زودتر از هیأت حاکمه عرب به  تر از عرب مردم ایران زمینۀ پذیرش بهتر یافت. اینان به کمک مردم ایران که متمدن 

 دید پرداختند.  سازی برای مذهب ج منطق

شده است و بعدها »اشراق«  نام بود و گاهی به عنوان »لطیفه«؛ یا » روحانیه« خوانده میمنطق ایشان در سه قرن اول بی 

کردند و آیاتی از قرآن که ظاهری »عددی«  نامیده، آن را نفی می نامیده شد. اینان توحید ُسنیان »نوع اول« را توحید عددی می

ك  و  ج    دارد مثل: »و   ُب  ا   اء  ر  ًف  ا ص  ًف  ُك ص 
 
ل م 

ْ
یَٰ 1ال و  ْرِش اْست  ع 

ْ
ی ال

 
ل ُن ع  ْحم َٰ کردند و آیاتی  نامیدند و تأویل می « آیات متشابه می2« و »الر  

خواندند، مانند »اللُه ُنوُر  بود، »محکم«، یعنی غیر قابل تأویل می که به توحید اشراقی که اصطالحی متأخر است، نزدیکتر می

 
ا / خداوند و فرشتگان گروه22، فجر، آیت 89سورۀ شمارۀ  1 ًف  ا ص  ًف  ُك ص 

 
ل م 

ْ
ك  و  ال ُب  اء  ر   گروه به دنبال یکدیگر آمدند. : و  ج 

یَٰ / خداوند بر عرش تکیه زد. 5ه، آیت  ، ط20سورۀ شمارۀ  2 و  ْرِش اْست  ع 
ْ
ی ال

 
ل ُن ع  ْحم َٰ  : الر  



 

 

 

 در زمان عثمان  عهی ش شیدا یپ ران ینقد کتاب اسالم در ا 

 

11 

  قرن نهم   ان یاز هجرت تا پا   ران ی اسالم در ا

 کم یبخش  ، یهجر

ماواِت  ِریدِ 1السَّ و 
ْ
ْبِل ال یِه ِمْن ح 

 
ُب ِإل ر 

ْ
ق

 
ها( درست  های ایرانی خود )ُسنیچیندورقاب «. خلفا و طبقۀ حاکم عرب به کمک 2« و »أ

 خواندند. راه عکس رفته و آیات »نوع اول« محکم و آیات »نوع دوم« را متشابه می 

جبر و اختیار، حسن و قبح    :های دیگر، ماننداین اختالف در توحید یکی از اختالفات ایدئولوژیک ایشان بوده و اختالف 

 
ً
ها و تکیه بر جنگ سیاسی بر سر علی و  مورد بحث نهاده است، پس نادیده گرفتن این   عقلی و شرعی را خود مؤلف نیز بعدا

 نماید.  عمر نمودن و آن را زاییدۀ زمان عثمان خواندن، دور از تعمق می 

  

 
ها ک35، نور، آیت  24سورۀ شمارۀ    1 نَّ

 
ُة کأ جاج  ٍة الزُّ ِمْصباُح ِفي ُزجاج 

ْ
کاٍة ِفیها ِمْصباٌح ال

ْ
 ُنوِرِه کِمش

ُ
ل ث  ْرِض م 

 
ماواِت و  األ ُد  : اللُه ُنوُر السَّ

 
ي یوق ْوکٌب ُدرِّ

ج   لی ُنوٍر یْهدِ ِمْن ش  ْسُه ناٌر ُنوٌر ع  ْمس  ْم ت 
 
ْو ل

 
ل یُتها یِضيُء و  ْرِبیٍة یکاُد ز  ْرِقیٍة و  ال غ  ٍة ال ش  یُتون  کٍة ز  ٍة ُمبار  اِس و  ر   ِللنَّ

 
ْمثال

 
ْن یشاُء و  یْضِرُب اللُه األ ي اللُه ِلُنوِرِه م 

ِلیٌم / خداوند نور آسمان یٍء ع   ش 
ِّ

ای وآن شیشه  دانی ماند که در آن چراغی باشد. آن چراغ در میان شیشهنور او به چراغها وزمین است.  اللُه ِبکل

اف است(  هم چون ستارۀ درخشانی تأللؤ کند. از درخت مبارک زیتونی که نه شرقی است و نه غربی افروخته گردد. )از بس که روغن آن صاف وشف 

ه آن نرسد. نوری است ما فوق نور دیگر و خداوند هر که را خواهد به نور خویش هدایت نزدیک است که روغن آن پرتو افشانی کند، هر چند آتشی ب

 زند و خداوند به همه چیز داناست.ها را می فرماید و خداوند برای مردم این مثل
ْفُسُه 16ۖ، ق، آیت  16سورۀ شمارۀ    2 ْسِوُس ِبِه ن  ا ُتو  ُم م 

 
ْعل ان  و  ن  ْنس  ِ

ْ
ا اْل ْقن 

 
ل ْد خ  ق 

 
ِریِد / و ما انسان را خلق کرده   : و  ل و 

ْ
ْبِل ال ْیِه ِمْن ح 

 
ُب ِإل ر 

ْ
ق

 
ْحُن أ ایم و  ن 

 های نفس او کاماًل آگاهیم که ما از رگ گردن او به او نزدیکتریم.و از وساوس و اندیشه 
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  قرن نهم   ان یاز هجرت تا پا   ران ی اسالم در ا

 بخش دوم  ، یهجر

 

 ، بخش دوم اسالم در ایران از هجرت تا پایان قرن نهم هجری
م،  1978  ی، م1398االول    ی، جماد2537  بهشتی، سال شانزدهم، ارد72  ۀشمار  خ،یکاوه، مون  ۀ ( مجل2

 91 – 89  ۀبرگ

 گذار تشیع پایه
 گذار تشیع خوانده است. سبا« را پایه عبدالله معروف به »ابن  7سطر   49مؤلف در برگۀ  :عیتش  گذاره ی پا -5

ها در  ها دقیق است تکرار آن تر آن های خود آورده و با این که بیش در این جا اضافه بر مطالبی که آقای حکیمی در پانوشت 

بی  جا  »ابن این  کلمۀ  که  افزود  باید  است،  بر  فایده  اسالم  اول  قرن  در  که  باشد  برسایا«   « سریانی  کلمۀ  ترجمۀ   
ً
ظاهرا سبا« 

الیمان« که دربارۀ » حذیفه«  اند، مانند واژۀ »ابن های عرفانی و گنوسیزم عینی بوده اندیشه شده که طرفدار  اشخاصی اطالق می 

ای معروف در آمده  کم و ناآگاهانه این واژه به صورت نام شخصیت افسانه و »طاوس« و جز ایشان آمده است، سپس بعدها کم 

 . 1ام از او یاد کرده   68شمارۀ   مجلۀ کاوه است که در 

شمردن  افسانه  یهودی  »ابن شخصیت  عرب ای  که  است  آن  از  ناشی  نیز  نمی سبا«  را  چه  هر  روی  ها  پسندیدند، 

شمردند و گر نه یمن مرکز  داشتند، یهودی می دادند و هر کس را که دشمن می چشمی پسرعمویانه، به یهود نسبت می هم چشم 

از ف اگر هم  و یهودیت شمالی  به صورت مذهبی  نفوذ تمدن و فرهنگ هندوایرانی بوده است  به یمن رسیده باشد،  لسطین 

 وارداتی در اقلیت و ناچیز بوده است. 

 
کاوه  1 ردیف  مجلۀ  شمارۀ  مونیخ،  و غزالی،  68،  نقد کتاب    سیاست  منزوی،  ۳)دنباله  نقد  مظفری(،  مهدی  ترجمه  هانری الئوست  )تألیف   )

 . 1۳  – 11، برگۀ 1977، سپتامبر 1۳97قعده ، ذی 25۳6، شمارۀ سه، مهر 15منزوی، سال  نقیعلی
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  قرن نهم   ان یاز هجرت تا پا   ران ی اسالم در ا

 بخش دوم  ، یهجر

سبای موهوم( نسبت داده شده، مانند »وصایت« و »ُغلو« و ... همه هندو  ای )ابن مسائلی که به همین شخصیت افسانه

 ایرانی است و از یهودیت بدور است: 

ای از قاعدۀ »  باشد که این خود شاخه «، می 1ماند جت خالی نمی نتیجۀ اصل گنوسیستی: »زمین از ح  الف ـ »وصایت«:

ام. نظر یهود و ُسنیان درست نقطۀ مقابل این است. ایشان  نشان داده  2( 67لطف« است که ریشۀ ثنوی ایرانی آن را در )کاوه  

دوره از حجت خالی است؛ زیرا    معتقد بودند که زمان فاصله میان هر پیغمبر و پیغمبر دیگر »دورۀ فترت« است، و زمین در آن 

 شمردند. که ایشان لطف را بر خدا واجب نمی 

لو«
ُ

سبای موهوم نسبت داده شده ناشی از توحید اشراقی هندوایرانی است  : اندیشۀ خدایی پیشوایان نیز که به ابن ب ـ » غ

 و با توحید عددی یهود ناسازگار است. 

ترین پدیدۀ این  »خیر = نور« با »شر = ظلمت«، پدید آمده و انسان که کامل جهان مادی ما در اثر تصادم غیرارادی دو جهان  

جهان سوم است، به سبب ترکیب او از اجزای متساوی خیر و شر، در میان دو سلسلۀ علل و معلوالت جبری )خیر و شر( دارای  

ن بر جزء االهی خود، یعنی گسترش  تواند به هر کدام بخواهد بگراید. گرایش انسان به خیر، یعنی افزوداختیار است و می 

 دادن علم و روحانیت در خود.  

 
، : ال تخلوا األرض من قائ691، برگۀ  4؛ شرح محمد عبده، ج351، برگۀ  18ابي الحدید، ج، شرح ابننهج البالغة  1

ً
 مشهورا

ً
ا ظاهرا ه بحجه، ام 

َّ
م لل

ناته / خداوند زمین از قائمی برای خدا با حجت، خالی نمی  ه و بی 
َّ
 لئال تبطل حجج الل

ً
 مغمورا

ً
ا خائفا گذارد؛ یا آشکار و شناخته شده؛ و یا ناامن و  إم 

ت نات الهی باطل و بیهوده نگردند.ناشناس است تا این که حج   ها و بی 
منزوی،    نقیعلی ، سیاست و غزالی )نقد کتاب، تألیف هانری الئوست ترجمه مهدی مظفری(، نقد منزوی،  66مونیخ، شمارۀ ردیف  مجلۀ کاوه،    2

 .12 – 6، برگۀ 1977، مارس 1۳97الثانی ، ربیع25۳6، شمارۀ دو، فروردین 15سال 

 نقی علییف هانری الئوست ترجمه مهدی مظفری(، نقد منزوی،  ( )تأل2، سیاست و غزالی )دنباله نقد کتاب  67مجلۀ کاوه، مونیخ، شمارۀ ردیف  

 . 15 – 7، برگۀ 1977، ژوئن 1۳97، رجب 25۳6، شمارۀ دو، تیر  15منزوی، سال 
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  قرن نهم   ان یاز هجرت تا پا   ران ی اسالم در ا

 بخش دوم  ، یهجر

تر باشد در مقام واالتر جا دارد تا به علم همۀ مردم برسیم که به  ها صورت هرمی دارد، هر کس که علم او بیش جامعۀ انسان 

مبر، امام، قطب( بیش از دیگر مردم  گفتۀ فارابی در رأس هرم مدینۀ فاضله قرار دارد. بنابراین، جزء االهی در پیشوا )شاه، پیغ

 خواهد بود. 

پنداشتند گوینده معتقد است که »علی نگریستند می ُسنیان که این اندیشۀ گنوستیک را با عینک توحید عددی خود می 

نشین سراغ ندارد تا جایش  نشین است« غافل از این که یک گنوسیست منکر توحید عددی است. او، خدای عرش خدای عرش 

 علی؛ یا حالج؛ یا بسطامی؛ یا هر کسی که بدان مقام برسد، بدهد.  را به

 تشیع و ایران 
ای از اسالم در نظر ایرانیان است ... یک اندیشۀ به  این که مذهب تشیع تعبیر گونه   گوید:مؤلف می:  رانیو ا   ع ی تش  -6

 .  1ظاهر علمی، ولی کاذب است 

ان ... از یهود به اسالم رسیده ... بعدها به صورت »نور محمدی« در  که اندیشۀ وجود یک پیامبر سلط ولهاوزن معتقد بود

 .2آمده است 

نادرستی تز »ادیان نژادی« روشن است، ولی نباید از ترس آن، به نادرستی دیگر پناه برد. جدایی    در این جا باید گفت:

ها و پیدایش ادیان التقاطی، انکار  های دربستۀ جغرافیایی پیش از گسترش وسایل ارتباطی و آمیزش ملتادیان در محدوده 

 باشد.اطی نیز ممتنع نمی های اجزای ترکیبی در ادیان التقناپذیر نیست، پیدا کردن ریشه

یاد نظر گلدزیهر انداخت، او می به  نیز مرا  های موجود در مذهب تشیع، ریشۀ زردشتی و  زشتی  گوید:نظر ولهاوزن 

ای دچار سمیتیزم هستند، گویی معتقدند که  . این آقایان تا اندازه 3اند شان آورده ها از جزیره ایرانی دارد و محسنات آن را عرب 

 ای ویژه دارند، سرزمین ایشان یگانه خاک پیغمبرخیز در جهان است. عرب، یهود( با خدا عالقه ملل سامی ) 

 
 .21 – 18، سطر 50، پتروشفسکی، ترجمۀ کشاورز، برگۀ اسالم در ایران 1
 .11 - 10، سطر  51همان جا، برگۀ  2
 . 6، سطر 500منزوی، برگۀ  نقیعلی ژوهش و برگردان ، گلدزیهر، پهایی دربارۀ اسالمدرس  3
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  قرن نهم   ان یاز هجرت تا پا   ران ی اسالم در ا

 بخش دوم  ، یهجر

اند، هیچ پادشاه  کردهگیر دربار سالطین تجاوز نمی داند که پیغمبران، در تاریخ یهود از یک نوکر مواجب آیا ولهاوزن نمی 

پایین نمی  )نبی(  پیامبر  تا درجۀ یک  را  ابراهیهود خود  قانون آورده،  و  آباء  تاریخ یهود جزو  نه  یم و موسی در  گزاران بشمارند 

 اند؟ پیامبر شناخته شده  قرآناند، نه پیامبر، و ایشان برای نخستین بار در پیامبران، داود و سلیمان، در تاریخ یهود پادشاهان 

پایۀ یگانگی مذهب و سیاست    ، بر میالدی، فلسفۀ سیاسی رژیم ساسانی  7و    6های  دانسته است که در سده آیا ولهاوزن نمی 

 رفته است.  آموخته، علم یکی از شرایط رسیدن به مقام سلطنت به شمار می استوار بوده، پادشاه ساسانی از کودکی دانش می 

ها، دارای »فرۀ ایزدی«، یعنی اشراقمند، و به  نامه بوده و به گفتۀ خدای شاه ساسانی به گفتۀ شهرستانی مدعی نبوت می 

، شاه  1( 67  ، شمارۀ بوده و طبق قانون »لطف« که یک قانون ثنوی ایرانی است )کاوهارابی دارای ارتباط با عقل فعال می گفتۀ ف

بوده است، در کجای ادبیات یهود چیزی مانند »فرۀ ایزدی« و »نور محمدی« یافت  در حین القای دستور، معصوم از خطا می 

 شود؟می

دهم که نظریۀ »مرکزیت دو نیروی سیاسی و مذهبی در شخص پیشوا« را که فارابی در »مدینۀ  می من به خاورشناسان حق  

فاضله« طرح کرده است، یونانی بشمرند؛ زیرا که خود فارابی چنین خواسته است. او این فلسفۀ سیاسی رژیم ساسانی را که  

یان از نام ایرانی آن نهراسند، آن را به یونانیان نسبت داده  «ها به ُغالت شیعه رسیده بود، بگرفته برای آن که تازنامکخدای از » 

تواند ادعا کند که پیغمبر اسالم  ، اما آیا کسی امروز می 2( 62  ، شمارۀمورد اتفاق نظر افالطون و ارسطو برشمرده است )کاوه

 تئوکراسی ده سالۀ خود در مدینه را نیز از یونانیان اقتباس کرده است؟  

 
مونکاوه  ۀمجل  1 غزال  یاستس ،  67  یفرد  ۀشمار   یخ،،  نقد کتاب    یو  )تأل2)دنباله  مهد  یهانر  یف(  ترجمه  منزو یمظفر  یالئوست  نقد    ی،(، 

 . 15 –  7 ۀ، برگ1977، ژوئن 1۳97، رجب  25۳6  یردو، ت  ۀ، شمار 15سال  ی،منزو نقیعلی
 . 1976 ژانویه ،1۳96  محرم ،1۳54 بهمن ،1۳ سال ،62 ردیف شمارۀ مونیخ،  ،کاوه مجلۀ  2

  داری هفته  یا  ؛شنبهیک  و   جمعه.  1۰  –  6  برگۀ  م، 1976  مارس  ، 1۳96  یکم  ربیع  ، 25۳5  فروردین  ، 14  سال  ،6۳  ردیف  شمارۀ  مونیخ،  ،کاوه  مجلۀ

 منزوی.  نقیعلی ،ایران در
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  قرن نهم   ان یاز هجرت تا پا   ران ی اسالم در ا

 بخش دوم  ، یهجر

های ولهاوزن، بکر، المنس، از حجاج بن یوسف ثقفی تصادفی  ستایش   گوید:می   62یز در برگۀ  پتروشفسکی خودش ن

 کرده است. های اموی را اجرا مینیست؛ زیرا که حجاج سیاست فئودال 

 اصول و فروع دین
به تشریفات  شده، و  تر توجه می در صدر اسالم به اصول الیتغیر دگم )عقاید( کم   گوید:مؤلف می :  نیاصول و فروع د  -7

 . 1تر اهمیت داده شده است علمی )فروع دین( بیش 

گرفتن مذهبشان نیز به گفتۀ مؤلف ما: ارکان اسالم را پنچ کردار زیر  این سخن دربارۀ ُسنیان درست است، که پس از شکل 

 شمردند:  می

 شهادت؛    -1

 نماز؛    -2

 روزه؛   -3

 زکات؛    -4

   .حج   -5

گرفتن مذهبشان اصول دین )عقاید( را از فروع دین )کردارهای  درست نیست. اینان پس از شکلاما دربارۀ شیعه این سخن  

   : ماتیک ایشان یمذهبی( جدا کردند. پنج اصل دا

 توحید؛    -1

 عدل؛   -2

 نبوت؛    -3

 امامت؛    -4

 شمرند.  رستاخیز است و فروع دین را به صورت تشریفات عملی دهگانه می  -5
 

 . 74- 73اسالم در ایران، پتروشفسکی، ترجمۀ کشاورز، برگۀ  1
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  قرن نهم   ان یاز هجرت تا پا   ران ی اسالم در ا

 بخش دوم  ، یهجر

 تر جاهای کتاب با ُسنیان است. این جا نیز مانند بیش گویی روی سخن مؤلف در  

 های مجعول انجیل
ها را که مورد پسند کلیسای  مانند یک کاتولیک دو آتشه برخی از انجیل   79مؤلف محترم در ص  :مجعول  یها ل یانج  -8

ه شده بود و انحصار  های فراوان ساخت پاپ نیست، مجعول نامیده است، در صورتی که در سه قرن اول میالد مسیح، انجیل

نویسان دیگر،  ها به چهار انجیل با فشار دولت روم، برای مجعول نامیدن دیگران کافی نیست، به ویژه که در میان انجیل آن 

 های رسمی آشکار است. شوند که برتری آنان بر مؤلفان انجیلدیصان، مانی دیده می دانشمندانی چون مرقیون، ابن

 ذهبی و شخصیدر آمیختن حقوق سیاسی، م
، چون  1ها مخلوط است ... ... فقه شیعی بر همان اصول ُسنی نهاده شده که مفاهیم دینی و حقوقی در آن   گوید:مؤلف می

ها ابدی، تکامل ناپذیر شناخته شده، به طوری روز افزون از زندگی  در کشورهای اسالمی پایۀ حقوق بر مذهب است. قانون 

 .2اقعیت زندگی شده است مانده متحجر و منقطع از و عقب

 فرق ایدوئولوژیک شسعه و سنی
رق 

 
 نمود:های که میان شیعه و ُسنی هست، اشارت می در این مورد، جا داشت مؤلف به ف

یادآور شده است: واجب بودن اجتهاد نزد شیعه و حرام بودن آن نزد ُسنیان،   466چنان که آقای حکیمی در برگۀ  هم   یک:

 بازتر  و پیروی بی 
ً
سوادان شیعه از مجتهد زنده و پیروی عموم ُسنیان از چهار امام مرده، راه تکامل قوانین را برای شیعه نسبتا

 . 3داشته است نگاه می 

 
 .27، سطر 155همان جا، برگۀ  1
 .14 - 8، سطر 156همان جا، برگۀ  2
 . 466همان جا،  3
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  قرن نهم   ان یاز هجرت تا پا   ران ی اسالم در ا

 بخش دوم  ، یهجر

که شیعه در سه قرن اول )زمان حضور امام( خواهان شیوۀ اتحاد سیاست و مذهب، مانند حکومت پیغمبر   درست است  دو:

شمرده، خلیفگان جاهل عرب را غاصب حق  بوده است، علم و عصمت را شرط پیشوا می در مدینه و حکومت ساسانیان می

مام حاضر خالی شد، سیاست و حقوق را مذهب به  دانسته است، ولی شیعه از نیمۀ دوم سدۀ سوم که میدان از ادیگران می 

 شکل زیرین تفکیک کرده است:  

ها باز داشته  های سیاسی چهارگانۀ زیرین را متوقف االجرا اعالم نموده، یعنی روحانیان را از مداخله در آن شیعه حکم  الف:

 است: 

 نمازهای سیاسی، جمعه و دو عید.   -1

 جهاد، جنگ تهاجمی برای گسترش دین.   -2

 قضاء، داوری شرعی.   -3

 های بدنی شرعی. حدود، مجازات   -4

االجرا اعالم  ق شخصی و حق مذهبی را نیز تفکیک کرده، جنبۀ مذهبی »حق الله« آن را متوقفهای مرکب از ح حکم   ب:

سفیدان شایستۀ محلی )نوعی حکومت الئیک( واگذار کرده است، مثاًل در یک  کرده، اجرای »حق الناس« از آن را به ریش 

د و بخش » حق الناس« که بازگردانیدن مال به  ماناالجرا می رخداد »دزدی«، » حق الله« که بریدن دست سارق است، متوقف

 سفیدان محل نهاده شده است. صاحب آن است، برعهدۀ ریش

داشتند در تصوب قوانین مدنی و جزایی  روی همین زمینه روحانیان طرفدار مشروطیت که نمایندگانی نیز در مجلس می 

روند  سفیدان جامعۀ کنونی به شمار میی ملی که ریش ها را به دولت قانونی تابع مجلس شوراایران شرکت کرده، اجرای آن 

 واگذار کردند. 

چون پتروشفسکی توجهی بدین اختالف اساسی میان شیعه و ُسنی نکرده، هر یک از چهارحکم سیاسی باال را در بخش  

ن تا روز الغای خالفت  ها اشارتی نیز بدین مسأله مهم ننموده که این چهار حکم نزد ُسنیاخودش یاد کرده، و در هیچ یک از آن 

اند، در صورتی که شیعه از نیمۀ  ها بوده کم ایشان مدعی اجرای آن شده؛ یا دست اجرا می 1921عثمانی در استانبول به سال 
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  قرن نهم   ان یاز هجرت تا پا   ران ی اسالم در ا

 بخش دوم  ، یهجر

من  ،  1کافی االجرا کرده و در چهار کتاب اصل شیعی:  ها را متوقف م سال غیبت امام، آن 874ق /  260م سال  9/    ه 3سدۀ  

 اجرای آن  4استبصار، 3تهذیب ، 2الیحضره الفقیه
ً
 اند. ها را موقوف برحضور امام زمان نمودهصریحا

 نمایم:کردن مسأله هر یک از چهار حکم را در این جا بررسی می اینک من برای روشن 

 نماز جمعه و عید
که مسأله نماز آدینه، را مطرح ساخته، بدین تفاوت آشکار که در دوازده   85  -  84مؤلف محترم در برگۀ    : دینماز جمعه و ع  -1

شود، هیچ گونه اشارتی نکرده است. شیعه از نیمۀ قرن سوم هجری نماز جمعه و دو عید فطر  قرن میان شیعه و ُسنی دیده می

شد، مانند سه حکم سیاسی دیگر  ار میها بر جنبۀ عبادتی فزونی داشت و از طرف خلیفه برگز و قربان را که جنبۀ سیاسی آن 

 االجرا اعالم نمود، یعنی اجرای آن را موکول به ظهور امام زمان دانست.  که در باال یاد شده، متوقف 

هایی که  م( به بعد تصریح شده است. در دوران 1068ق /  460های فقهی شیعه از شیخ طوسی )د:  این حکم در همۀ کتاب 

  آل   د دوران فرمانروایی ، مانن مذهب شیعه رسمیت داش
ً
بویه، ایلخانیان، سربداران و دورۀ اول صفوی، هیچ گاه این نماز رسما

اند، ولی پس از قیام شاه عباس  ها مقامی به نام »امام جمعه« در هیچ شهری منصوب نکردهبرگزار نشد، و هیچ یک از آن دولت 

نتقال پایتخت از آن جا به اصفهان، شاید برای پیروزشدن  های صوفی در قزوین و ام و کشتار مکتب 1593ق /  1002به سال  

کم به  گرایی و سالوسی که در میان اصفهان و استانبول به طور ناخودآگاه پدید آمده بود، دولت صفوی کم در مسابقۀ ُسنت 
 

م(، پژوهش 941  -  872ق /  329  -  258االسالم کلینی )، اصول، فروع، روضه کافی، ابوجعفر محمد فرزند یعقوب فرزند اسحاق رازی، ثقةکافی  1

 ق.  1378 –  1375اکبر غفاری، دار الکتب االسالمیه، علی
قیُه، ابن  2 ْحُضُرُه الف  ن الی   جلد وزیری. 4ق،  1۳71(، نجف،  ۳81ـ    ۳۰6حسین قمی )  بابویه، شیخ صدوق، ابوجعفر محمد فرزند علی فرزندکتاُب م 
َْحکام  3

ْ
م(، تصحیح احمد شیرازی و باقر قوچانی، تهران، 1۰68ق /  46۰، شیخ الطائفه، ابوجعفر محمد فرزند حسن طوسی )د:  تَْهذیُب اال

اکبر غفاری،  ت؛ تصحیح علیالدین، بیروق؛ تصحیح محمدجعفر شمس1382 – 1378خ؛ تصحیح حسن موسوی خرسان، نجف، 1۳18و  1۳17

 اسالمیه، تهران. 
م(، تحقیق و تصحیح حسن موسوی 1۰68ق /  46۰، شیخ الطائفه، ابوجعفر محمد فرزند حسن طوسی )د:  االستبصار فیما اختلف من االخبار   4

 ق.1۳9۰خرسان، دار الکتب االسالمیه، تهران، چاپ اول، 
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  قرن نهم   ان یاز هجرت تا پا   ران ی اسالم در ا

 بخش دوم  ، یهجر

ها کوشش  ند در آن رساله هایی در لزوم نماز جمعه نگاشتند، هر چبرقرارکردن »امام جمعه« در شهرها اقدام کرد، علما نیز رساله

بودن آن  شده است که نماز جمعه را مستحب )نه واجب( اعالم کنند و از جنبۀ سیاسی آن کاسته برجنبۀ عبادتی و شخصی 

ایشان تحریک کرد. در    ضد    هایی برها حس  ضد  سیاسی برخی از روحانیون دیگر را به نگاشتن رسالهبیفزایند، بازهم این رساله

  % 50ها پس از قرن دهم تألیف شده، و از این عده مؤلفان  آن   %90بینیم که  از صد رساله دربارۀ نماز جمعه می   ما بیش   ذریعه

 .  1اند حرام و بدعت دانسته   % 20مباح  %30آن را واجب 

ه ای در وجوب نماز جمعرساله   2گرایی دولت صفوی به اوج رسیده بود، نه تنها مجلسی دوم هـ که ُسنت 12در آغاز سدۀ  

نیز به کشور عثمانی سفر کرده پس از گرفتن لقب »افندی« صدها نمونه، خطبۀ نماز جمعه   3نگاشت؛ بلکه مالعبدالله افندی

 . 4اند ای نیز در وجوب این نماز نگاشت که در ذریعه معرفی شده را در سه مجلد ِگرد آورده، رساله

ز هم وجوب نماز جمعه در میان شیعیان نماسیده، تاکنون نیز  گرایی شیعیان در دورۀ دوم صفوی بابا این همه کوشش ُسنت 

گردد. تنها در برخی کشورهای عربی که شیعیان نیازی  در هیچ یک از مراکز شیعه: نجف، قم، مشهد مراسم آن نماز برگزار نمی 

کنند، ولی  ا از رادیو نیز پخش می کنند، به تازگی این نماز، به راه افتاده، مثاًل در بیروت آن ر نمایی احساس میتر به ُسنی بیش

 توان مرکز جهان تشیع به شمار آورد.پیدا است که بیروت را نمی 

 
 . 82 -  52، 15الذریعة إلی تصانیف الشیعة، ج 1
با آوازۀ عالمه مجلسی و مجلسی دوم، محدث و فقیه بزرگ  1699  –  1628ق /  111۰  -  1۰۳7مالمحمدباقر فرزند محمدتقی مجلسی )  2 م( 

 جامعۀ تشیع در ایران بود.
ر سفر پژوه پُ شناس و دانشم( کتاب1718  -  1656ق /  11۳۰  –  1۰66میرزا عبدالله فرزند عیسی فرزند محمد صالح اصفهانی جیرانی افندی )  3

 های گوناگون بود.برای یافتن کتاب
 . 319و   314: 11؛ ج 104،  3، جالذریعة إلی تصانیف الشیعة 4
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  قرن نهم   ان یاز هجرت تا پا   ران ی اسالم در ا

 بخش دوم  ، یهجر

 جهاد 
، یعنی شیعه است،  اسالم در ایرانمطرح ساخته و با این که موضوع کتاب    89  مؤلف محترم این مسأله را در ص   : جهاد  -2

زند و هیچ گونه اشارتی بدین مسأله حساس نشده است که به  های ُسنی دور می های ایشان دربارۀ جامعه همه تجزیه و تحلیل 

اتفاق و اجماع همۀ علمای شیعی، وجوب جهاد مشروط به حضور امام زمان است، در زمان کنونی، جز به صورت دفاع، حمل  

ه موجب تخویف دیگران شود، جایز هم نخواهد بود؛ بنابراین، تقسیم جهان به دو؛ یا سه منطقۀ  سالح، نه واجب؛ بلکه هرگا

بوده، نه عملی و مربوط به سه قرن اول اسالم است  »دار االسالم«، »دار الحرب«، »دار الصلح« از نظر شیعه بحثی نظری می 

( نیازمند موافقت مجتهد شمرده، دربارۀ  9، سطر  290برگۀ    و   1، سطر  288نه امروز و اعالم جهاد را که مؤلف محترم در )برگۀ  

شاه همگی تنها برای جنگ دفاعی قفقاز تألیف شده و در  علیهایی که در زمان فتحجهاد دفاعی درست است، مانند کتاب 

 . 1اند، نه جهان، به صورت هجوم برای تحمیل دین بر دیگران معرفی شده  ذریعه

 قضاء
( به بعد یاد نموده مخصوص امام شیعه و  18، سطر  203م چنان که مؤلف محترم نیز در )برگۀ  داوری شرعی ه  قضاء:  -3

مقام رسمی و    1921باشد، چون امامت شیعه از قرن سوم و خالفت ُسنی پس از انقراض دولت عثمانی در  خلیفۀ ُسنی می 

له میان شیعه و ُسنی هست در این است که  تواند وجود داشته باشد. فرقی که در این مسأعلنی نیست، قضای شرعی نیز نمی 

 اند.  اند، زودتر بدین مسألۀ واقعی گردن نهاده تر از ُسنیان بوده چون شیعیان رئالیست 

روی محافظه  از  سال  ُسنیان  به  که  این  تا  بودند  گذارده  نادیده  را  مسأله  قشری،  تعصب  و  /  1343کاری  علی  1925ق  م 

 خالفت را یک حکومت غیر مذهبی شمرد، بدین    2سالم و اصول الحکم اال عبدالرزاق از شیوخ ازهر در کتاب  
ً
آن جا که اصوال

 
 .298  - 296، 5همان جا، ج 1
 صفحه. 228م،  1925( قاهره، مطبعه مصر،  1966 - 1888، علی عبدالرازق )االسالم و اصول الحکم 2
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  قرن نهم   ان یاز هجرت تا پا   ران ی اسالم در ا

 بخش دوم  ، یهجر

معنی نیز اشارتی نمود؛ لیکن او نیز مورد اعتراض ُسنیان قرار گرفته از جامع ازهر طرد شد، در صورتی که شیعه از همان آغاز  

 قضای سویل را گردن نهاده بودد.  

که یکی از اصول   تهذیب األحکامم( که از مؤسسان حقوق شیعه به شمار است در کتابش 1068ق /  460شیخ طوسی )د: 

از علمای درجۀ اول شیعه به سال    1چهارگانۀ شیعه است بدین مسأله تصریح دارد، در جنبش مشروطیت نیز میرزا حسین ناینی

توان کتاب علی عبدالرزاق مصری یاد شده را تقلیدی از کتاب  ت، و میق کتابی در این باره منتشر ساخته اس 1909ق /  1327

 نی به شمار آورد. ئی نا

 حدود
ای کیفر بدنی است و »دیت« که کیفر مالی است به همراه »قصاص« و »تعزیر«  مؤلف محترم »حدود« که گونه   حدود:  -4

گونه می که  تشکیل  را  مذهبی  بدنی  کیفر  دیگر  جهای  حقوق  بخش  در  مانند  دهند،  نموده،  یاد  کتاب(  هفتم  )بخش  زا 

خاورشناسان غربی، آن را از بقایای رسوم عربی جاهلیت دانسته، حد وسطی در میان »خشونت« قوانین یهودی و »نرمش«  

 قوانین مسیحی قلمداد کرده است. 

نی( و شکل گرفتن  در صورتی که وضع جغرافیایی حجاز در میان فلسطین )مرکز یهودیت( و یمن )مرکز فرهنگ هندوایرا

 اند. زدهحقوق اسالم در بغداد با وسایل ایرانی بوده که تنها رنگ روغن یهودی بدان می 

شاید بتوان برخی از انواع »دیت«های جنسی، مانند گاو و شتر را که در میان ُسنیان رایج بوده، از بقایای احکام جاهلیت  

معروف    قانون دیاتیج در غرب ایران و »درم« وجه رایج در شرق ایران در  های نقدی که با »دینار« وجه راعرب شمرد؛ لیکن دیت 

تواند از جاهلیت عرب مانده باشد؛  دارد، به هیچ وجه نمیهای فارسی را در برمی « آمده و برخی واژه دیات ناصح بن ظریف به »

که این قانون در خاندان آبگار، شاهان    آمده است  44مارۀ  چنان که در مقالۀ »قانون آبگار« منتشر در مجلۀ کاوه، شبلکه هم 

 
ای سیاسی است خود را که رساله  الملةمة و تنزیه األتنبیهق(. او کتاب 1۳55  - 1276االسالم محمدحسین نائینی )میرزا حسین نائینی، شیخ 1

، پس از به توپ بستن مجلس شورای ملی و پیش از گشوده شدن تهران به کمک هواخواهان مشروطه نوشت. کتاب با تصحیح 1۳27در ربیع یکم 

 خ به چاپ رسید.1334محمود طالقانی در تهران به سال 
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  قرن نهم   ان یاز هجرت تا پا   ران ی اسالم در ا

 بخش دوم  ، یهجر

محلی کردستان تدوین و رایج بوده و در سدۀ اول اسالم به عربی ترجمه شده و پس از عرض بر امام شیعی و تصویب ایشان به  

 .1اند صورت قانون امضایی وارد مذهب شیعه شده و سپس ُسنیان از ایشان واگرفته

کتاب(    5 -  4، سطر  177رمش مسیحی که یک مذهب وارداتی بوده است )برگۀ کردن مؤلف خشونت یهودی را با ن سرشکن 

 خود توعی غرب و فراموش 
ً
زدگی در استشراق باشد. تحریم  کردن ایشان نرمش مانوی را که یک مذهب محلی بوده است، ظاهرا

 به تفصیل آورده است.  2الحیوان قصاص در مذهب مانی را جاحظ در 

تا اندازه   هـ از 4و    3شیعیان در سدۀ   از قصاص به دیت، و از دیت جنسی به دیت نقدینه،  ای آگاهی  سیر تکاملی قانون، 

 بدان اشارت دارد.  3کافی ق( در 328اند، کلینی )د: داشته

کردیم، به کلی    از این گذشته مؤلف محترم در مسأله حدود و قصاص نیز مانند سه مسأله پیشین، نکتۀ مهم را که در باال یاد 

شمرد، پس از  اند. شیعه حدود و قصاص را تنها به دست قاضی شرعی که نمایندۀ امام حاضر باشد، مشروع می گرفتهنادیده  

ها که  دارد و نه کیفر مذهبی، اما نقل برخی داستان نیمۀ قرن سوم هجری به علت فقدان آن شرط، نه قضای شرعی سراغ می 

، آن هم    اجرای حد  
 

به طور مخفیانه در زیر زمین، در فالن روزگار مخصوص انجام شده است،  شرعی را به دست فالن شخص ُمال

 تواند مالک قانون مذهبی عمومی باشد. به هیچ وجه نمی 

از تشکیل حکومت مشروطه، نمایندگان روحانی شیعه در مجلس شورای ملی، در تصویب قوانین جزایی و  ازاین  رو، پس 

سفیدان مردم؛ یا  اند، و اجرای »حق الناس« را به دست ریش دان رای دادهها ب مدنی شرکت جسته و مانند سوسیال دمکرات 

 حکومت الئیک سپردند.  

  

 
نامۀ  قانون،  446  –   440های  ، برگه1972، نوامبر  1392، شوال  1351(، سال دهم، آذرماه  44، مونیخ، شمارۀ پنجم )چهل و چهارم  وهمجلۀ کا  1

 خ(.1389 – 1302منزوی ) نقیعلی، دکتر ترین قانون کیفر ایرانیآبگار، کهن
م؛  1938م(  تصحیح عبدالسالم هارون، مکتبة حلبی، قاهره،  868  –  776ق /  255  -  16۰، جاحظ، ابوعثمان عمرو فرزند بحر )الحیوانکتاب    2

 م. 1964چاپ بیروت، عطوه، 
 . 330  - 329، برگۀ 7ق، ج 1379، چاپ تهران، کافی 3
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  قرن نهم   ان یاز هجرت تا پا   ران ی اسالم در ا

 بخش دوم  ، یهجر
 نامه کتاب 

 نمایۀ کتاب و مقاله 
م(، تحقیق و  1۰68ق /  46۰، شیخ الطائفه، ابوجعفر محمد فرزند حسن طوسی )د:  االستبصار فیما اختلف من األخبار

 ق. 1۳9۰الکتب االسالمیه، تهران، چاپ اول، تصحیح حسن موسوی خرسان، دار  

خ(،  1365  –   1279پاولویچ پتروشفسکی، ترجمۀ کریم کشاورز )   )از هجرت تا پایان قرن نهم هجری(، ایلیا   اسالم در ایران 

 خ.  13510انتشارات پیام، تهران، 

 صفحه.  228م، 1925( قاهره، مطبعه مصر، 1966 -  1888، علی عبدالرازق ) االسالم و اصول الحکم 

 حضرت مسیح )ع( پیامبران مسیحیان.انجیل، 

 خ. 1334ق(، تصحیح محمود طالقانی، تهران 1۳55 -  1276االسالم ) خ ، میرزا حسین نائینی، شی الملةاالمة و تنزیه تنبیه

َْحکام
ْ

م(، تصحیح احمد شیرازی و باقر  1۰68ق /  46۰، شیخ الطائفه، ابوجعفر محمد فرزند حسن طوسی )د:  تَْهذیُب اال

تهران،   نجف،  1۳18و    1۳17قوچانی،  خرسان،  موسوی  حسن  تصحیح  محمدجعفر  1382  –  1378خ؛  تصحیح  ق؛ 

 اکبر غفاری، اسالمیه، تهران. الدین، بیروت؛ تصحیح علیشمس 

می ) حقائق التفسیر، کهن 
 
(، تصحیح عمران،  412 -   ۳۳۰ترین تفسیر عرفانی قرآن به زبان عربی است، ابوعبدالرحمان ُسل

 ق. 1421م / 2001بیروت،  

السالم هارون، مکتبة حلبی،  م(  تصحیح عبد868  –  776ق /  255  -  16۰، جاحظ، ابوعثمان عمرو فرزند بحر ) الحیوان

 م. 1964م؛ چاپ بیروت، عطوه، 1938قاهره، 

خ،  1357، نوشتۀ ایگناس گلدزیهر، ترجمۀ دکتر علینقی منزوی، چاپ بنیاد فرهنگ ایران، تهران، هایی دربارۀ اسالم درس

 . 822دو مجلد،  
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  قرن نهم   ان یاز هجرت تا پا   ران ی م در ااسال

 بخش دوم  ، یهجر

در بیست و شش جلد و یا بیست و نه مجلد  خ(در  1348- 1255، آیةالله شیخ آقابزرگ تهرانی ) الذریعة إلی التصانیف الشیعة

ق، به کوشش دکتر علینقی و استاد احمد منزوی  1406تا  1355ها( چهار مجلد است[. چ، نجف و تهران، از  ]جلد نهم )دیوان 

 فرزندان آن صاحب الذریعه. 

هرانی، مطبعه الغری، نجف، عراق،  التحیه المبارکه، آقابزرگ ت –، الجزء الثالث، البائیه الحمیریه  الذریعة إلی تصانیف الشیعة

 م. 1938ق / 1357خ / 1317

سازی، آقابزرگ تهرانی، به کوشش علینقی منزوی، چاپخانه  چینی –نامه ، الجزء الخامس، ثابت الذریعة إلی تصانیف الشیعة

 م. 1944ق / 1363خ / 1323بانک ملی ایران، تهران،  

عیون، آقابزرگ تهرانی، به کوشش احمد منزوی، دانشگاه تهران،    – ابون  عشر، صالجزء الخامس الذریعة إلی تصانیف الشیعة،  

 م. 1965ق / 1384خ / 1343

 ، حضرت محمد )ص( پیامبر اسالم. قرآن

  872ق /  329  -  258االسالم کلینی ) ، اصول، فروع، روضه کافی، ابوجعفر محمد فرزند یعقوب فرزند اسحاق رازی، ثقةکافی

 ق.  1378 –  1375ری، دار الکتب االسالمیه،  اکبر غفام(، پژوهش علی941 -

  440های  ، برگه 1972، نوامبر 1392، شوال 1351(، سال دهم، آذرماه 44، مونیخ، شمارۀ پنجم )شمارۀ ردیف  مجلۀ کاوه

 خ(. 1389 –  1302، دکتر علینقی منزوی ) ترین قانون کیفر ایرانینامۀ آبگار، کهن قانون ،  446 –

، نقد  91  –   89م، برگۀ  1978، می  1398، جمادی االول  2537، اردیبهشت  72و    71، شمارۀ  ، مونیخ16، سال  کاوه  مجلۀ

م(، برگردان کریم  1977  –   1898کتاب اسالم در ایران از هجرت تا پایان قرن نهم هجری، نوشتۀ ایلیا پاولوویچ پتروشفسکی ) 

 کشاورز، علینقی منزوی.

 . 1976 ژانویه ، 1396 محرم  ،1354 بهمن  ، 13 سال  ، 62 ردیف شمارۀ مونیخ،  کاوه، مجلۀ

  و   جمعه  . 10  –   6  برگۀ   م، 1976  مارس  ، 1396  یکم   ربیع   ، 2535  فروردین   ، 14  سال   ، 63  ردیف  شمارۀ   مونیخ،   کاوه،   مجلۀ

 علینقی منزوی. ایران، در  داریهفته یا شنبه؛یک 
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  قرن نهم   ان یاز هجرت تا پا   ران ی اسالم در ا

 بخش دوم  ، یهجر

  نقد   ، ( مظفری  مهدی   ترجمه   الئوست   هانری   تألیف  کتاب،   نقد)   غزالی   و   سیاست   ، 66  ردیف  شمارۀ  مونیخ،   کاوه،   مجلۀ

 . 12  – 6 برگۀ  ،1977 مارس ، 1397 الثانی ربیع  ، 2536 فروردین  دو، شمارۀ  ، 15 سال  منزوی،  نقیعلی منزوی،

  ، ( مظفری  مهدی  ترجمه  الئوست   هانری   تألیف( ) 2  کتاب  نقد  دنباله)   غزالی  و  سیاست   ،67  ردیف  شمارۀ  مونیخ،  کاوه،  مجلۀ

 . 15 –  7  برگۀ ،1977 ژوئن  ، 1397 رجب  ،2536 تیر  دو،  شمارۀ ،15 سال   منزوی، نقیعلی  منزوی،  نقد

  ، ( مظفری  مهدی  ترجمه  الئوست   هانری   تألیف( ) 3  کتاب  نقد  دنباله)   غزالی  و  سیاست   ،68  ردیف  شمارۀ  مونیخ،  کاوه،  مجلۀ

 . 13  –  11  برگۀ ، 1977 سپتامبر ، 1397 قعده ذی  ،2536 مهر سه،  شمارۀ ،15 سال   منزوی، نقیعلی  منزوی،  نقد

، اسالم  13  –   11م، برگۀ  1978، آپریل  1398، ربیع الثانی  2537، مونیخ، آغاز سال شانزدهم، بهار  71مجلۀ کاوه، شمارۀ  

(، علینقی منزوی، نقد کتاب اسالم در ایران اثر ایلیا پاولویچ پتروشفسکی، ترجمۀ  1در ایران از هجرت تا پایان قرن نهم هجری ) 

 م کشاورز. کری

 ، حق  الله و حق  الناس، علینقی منزوی.19 - 17، برگۀ 71(، شمارۀ 1359، ) 6، مونیخ، ج71مجلۀ کاوه، شمارۀ 

، اسالم  91  –   89م، برگۀ  1978، می  1398، جمادی االول  2537، مونیخ، سال شانزدهم، اردیبهشت  72مجلۀ کاوه، شمارۀ  

(، علینقی منزوی، کتاب اسالم در ایران اثر ایلیا پاولویچ پتروشفسکی، ترجمۀ  2) در ایران از هجرت تا پایان قرن نهم هجری  

 کریم کشاورز. 

 . 13 –  8، برگۀ  61مرجیان که بودند؟ و چه گفتند؟، علینقی منزوی، مجلۀ کاوه، مونیخ، شمارۀ 

ق،  1۳71(، نجف، ۳81ـ   ۳۰6می ) بابویه، شیخ صدوق، ابوجعفر محمد فرزند علی فرزند حسین ق، ابن َمن الَیْحُضُرُه الَفقیهُ 

 جلد وزیری. 4

م(، برگردان  1977 –   1898، نوشتۀ ایلیا پاولوویچ پتروشفسکی ) نقد کتاب اسالم در ایران از هجرت تا پایان قرن نهم هجری 

، می  1398، جمادی االول  2537، اردیبهشت  72و    71، مونیخ، شمارۀ  16، سال  مجلۀ کاوهکریم کشاورز، علینقی منزوی،  

 91 –  89م، برگۀ 1978

البالغة ابن نهج  شرح  ابن ،  به  معروف  هبةالله  بن  عبدالحمید  الحدید،  ) ابی ابي  محمد  656  -   586الحدید  پژوهش  ق(، 

 ابوالفضل ابراهیم، داراحیاء الکتب العربیة، عیسی الباب الحلبی و شرکاء. 
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 بخش دوم  ، یهجر

 عبدالحمید، مطبعه االستقامه، قاهره، مصر. الدین  ، شرح محمد عبده، تحقیق محمد محیی نهج البالغة
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