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After the Russian Communist Government occupied Central Asia, including 
Bukhara city in 1924, some natives, mostly educated in Turkey, had established 
a group by the name of "Turkish lovers" (Pan-Turkism). Deeply involved in 
their perceived Turkish national identity, they denied the existence of other 
people-the Tajiks. Subsequent to their unjust propaganda against the Tajik 
people, the Pan-Turkism members acted with injustice and aggression towards 
Tajik groups- preventing them from speaking their mother tongue and engaging 
with Tajik literature. Some of the Tajik people stood up against the Pan-
Turkism group to defend their rights. 
In 1924, the Russian Communist Government took complete control of the 
Central Asia region; intending to divide the region into separate republics. 
Despite the opposition from the supporters of the now Uzbek-Lovers (formerly 
Pan-Turkism), the Russian Communist Government authorized the 
establishment of the Autonomous Republic of Tajikistan under the Republic of 
Uzbekistan on 14 October, 1924.  
Abdulqader Mohiddinev, the first Head of the Autonomic Republic of 
Tajikistan, approached Sadriddin Ayni- a great historical researcher and poet- to 
compile a research piece which would scientifically prove, with definitive and 
historical evidence, the existence of the Tajik people and their literary and 
scientific culture in Central Asia. 
For this purpose, Sadruddin Ayni wrote his book "The examples of the Tajik 
Literature". Reinforced by literature he collected from various two hundred and 
twelve Tajik poets and writers, his book is considered as evidence of the 
existence of the Tajik nation in Central Asia. Sadriddin Ayni succeeded in 
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proving the Tajik people’s historical origin, thus ensuring that their existence 
could never be denied. Thus the Tajikistan Soviet Republic was created on 5 
December 1929. 
During his lifetime, Sadriddin Ayni empowered the Tajik people to deal with 
various personalities under the shade of human brotherhood by recognizing their 
human rights. 
Some of the vocabulary used during this research is as follows: 
1- Effects of Sadriddin Ayni’s work 
2- Nationalism  
3- Group of lovers of the Turks (Pan-Turkism) 
4- Human brotherhood 
5- Tajik people 
6- Central Asia 
7- Russian Communist Government 
8- Bukhara and Samarqand cities  
9- Persian-Tajik language 
10-Arabic language 
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 خالصة البحث
 
بثقافة شىت حيث خيتلف بعضهم عن من سنة هللا تعاىل يف أرضه هي أنه خلق الناس شعواب و قبائل مث أكرمهم و 

  .بعض بكوهنم أصحاب تقاليد متعددة
مـ وصلت السيطرة احلكومة الشيوعية الروسية  9191عام بالشوكية الىت قام هبا الشيوعيون و بعد الثورة الروسية ال

ن يك  ر  حميب التـ  "نطقة آسياء الوسطى و قد نشأت خالل هذه الفرتة الزمنية مجاعة كانوا يسمون أنفسهم بـإىل م " ي 
خري غريهم هبا حيث كانوا ينكرون وجود شعوب أ  فهم الذين كانوا يغالون يف جنسيتهم القومية الرتكية و ما تصل 

فارسية الطاجيكية كأصحاب الثقافة الغنية و للغة الالوسطي كشعب الطاجيك املتحدثي ابيف منطقة آسياء 
 . احلضارة القيمة

إثر دراستهم يف بالد  تمعاجيك بي اجملشعب الطرهم اخلاطئة خالفا لاكاجلماعة بنشر أف الء  ؤ  و بعد أن قام هن 
من  مطقوسه بلغتهم األم و ممارسةمن أن يتحدثوا و أرادوا الظلم و العدوان علي شعب الطاجيك مبنعهم  الرتكيا

صلي قام بعض أبناء الطاجيك وطنهم األمشروع هلم يف  كحقالشعبية   من العادات و التقاليداألدب و اللغة و 
هم وقحق على حصوللمنكرين هذه األفكار اخلاطئة دفاعًا عن شعب الطاجيك ل ؤالء املعاندينمبخالفة ه
 .        اإلنساين

حمىب "يسمون أنفسهم  و كانوا قبل ذلك" )حميب األوزبكيي"شديد من حنو هؤالء املعاندين من رغم اخلالف ال
قررت يف  حيثة املركزية الروسية هلذا األمر شعب الطاجيك أجازت احلكومل لتأسيس مجهورية مستقلة"( الرتكيي
تأسيس اجلمهورية الطاجيكستان التابعة للجمهورية األوزبكستان ب مـ 1224من شهر أكتوبر عام  14اتريخ 
 .ةالسوفيتي

ن  عبد القادر حمى الدين اف رئيسًا للحكومة الطاجيكستان التابعة جلمهورية األوزبكستان إلتمس  و بعد أن ع يّ 
عة التارخيية وجود شعب لدالئل و احلج  القاطمن صدر الدين عيىن أن يقوم بتصنيف كتاب يثبت فيه علميًا اب  

 .عرب التاريخ البشري يف منطقبة آسياء الوسطىيقة و أدب و اتريخ و حضارة عر  الطاجيك مبا يتميز من ثقافة
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أدب منوذج من " )منونه أدبيات اتجيك"ف كتاب املسمى بتصنين هذا قام صدر الدين عيىن ملبيًا و م
الطاجيك الذين عاشوا يف أزمنة خمتلفة و لشعب  ءداباألو  اءشعر الشخصاً من  212و ذكر فيه آاثر ( الطاجيك

و أثبت صدر الدين عيىن يف كتابه . ذج من آاثرهم العلميةعن أحواهلم بذكر بعض النما شيئاً  ذكر يف كتابه هذا
ات علمية دقيقة و ذكر دالئل قاطعة أن شعب الطاجيك هلم أصل علمي و اترخيىي من حيث  قهذا بعد حتقي
بيل أبي حال سكان األصليي لبالد ما وراء النهر و ال جيوز ألحد أن ينكر وجود هذا الشعب النالكوهنم من 
  .من األحوال

 فانهقومي ىن امسه يف اتريخ شعب الطاجيك كبطل و بناء على هذه اجلهود العلمية فقد سجل صدر الدين عي
و ارشدهم طرق التعامل مع أقوام شىت يف ظل التقدم و االزدهار قام خالل حياته بنهوض شعب الطاجيك حنو 
 .  التسامح و التعايش مع رعاية حقوق اإلنسان

 :ستعملت خالل هذا البحث هو كالتاىلو بعض املفردات الىت أ  
 آاثر صدر الدين عيىن  -9
 العصبية القومية -2
 مجاعة حميب الرتكيي -3
 األخوة البشرية -4
 شعب الطاجيك -5
 آسياء الوسطى -6
 احلكومة الشيوعية الروسية  -1
  و مدينة مسرقند مدينة خبارى -8
 كيةاللغة الفارسية الطاجي -1

 اللغة العربية  -91
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CONTENTS: 
1. Introduction  
2. Rationale and Limitations of this research  
3. Personal motives for selecting this research  
4. Literature Review 
5. Critical Discourse Analysis (CDA) about the thesis 
6. Theoretical Framework 
7. Aims of this research  
8. Importance of this research 
9. Research questions 
10. Main hypotheses  
11. Methodology 
12. Outline and Classification of chapters  

1. INTRODUCTION: 
Based on the important role played by the scholars and poets of the past, in light 
of motivating and guiding their people and peers to achieve their freedom and 
their fundamental rights, they were driven into appointing a leader to seek the 
absolute truth and they endured each era by using their energy and capabilities to 
guide and assist each generation to overcome slavery, thus attaining a life of 
complete freedom. 
Therefore many researchers in the past and present, carried out work on the 
broader aspects of life to inform later generations about the role of those great 
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personalities who had sacrificed their own lives for the happiness of their own 
people. 
This research is based on one of those outstanding personalities from Tajikistan, 
who is known as Sadriddin Ayni (born 1878 and passed a way 1954). He was 
one of the famous authors, writers and poets of the Tajik people and he is 
known as a founder of modern Tajik Literature . 
Indeed the Arabic Language is one that is central to the Islamic belief system. 
The understading of the Arabic language plays a crucial role in the interpretation 
of the Quraan and Sunnah, both of which are dominant  to the Islamic religion.    
Therefore, this language has  a very important role which we cannot undermine, 
and it has, undoubtedly, had a substantial effect on spreading Islam and it’s 
teaching to the young Muslim generation. 
Based on the above important points, Sadriddin Ayni authored some books in 
Arabic with the intention of teaching Arabic language and Islamic religion to the 
Muslim generation, namely : 
1- Tahtheebus Sibyaan                          ( هتذيب الصبيان)   
2- Tartelul Quraan     ( ترتيل القرآن)   
3- Zaruriyatud Diniyah   ( الضرورايت الدينية)   
Those three books had been published many times and currently the manuscripts 
of those books are available at the Museum of Sadriddin Ayni in Dushanbe, the 
capital city of the Republic of Tajikistan.  
During this research, we will discuss different issues such as the general Tajik 
people’s history, their culture  and their affiliation to the Islamic world and the 
Arabic language as well as the following issues: 



 
 

2 

a) Discussion regarding the personality of Sadriddin Ayni from his childhood 
until his death, as well as some of his life incidents and experiences as a great 
personality in the history of the Tajik people. 
b) The great role of Sadriddin Ayni and his leadership in guiding the Tajiks as 
well as other leaders in protecting the Tajik identity as one of the native nationals 
of Central Asian people until achieving the recognition and establishment of 
Republic of Tajikistan, as one of the states of former Soviet Union Republics.   

2.1 RATIONALE FOR THE RESEARCH  
The rationale of this study is to describe the role of Sadriddin Ayni, what 
motivated his actions and his sacrifices to the Tajik people, which eventually 
resulted in the establishment of Tajikistan after the Soviet Union regime 
occupied Central Asia. 
From the research of the literature, authored by Sadriddin Ayni and his 
biography before the Russian revolution, we find that when he had completed 
his studies, he noticed that his people and other nationals, who were residing in 
the same land, were living under continuous oppression, slavery and injustice. 
These unbearable conditions had placed him under immense pressure and he 
relentlessly sought solutions to such difficulties. 
Further into this research we will discuss the literature of this great personality in 
regards to those difficult situations, which the Tajiks and other nationalites of 
Central Asia had lived under before the Soviet revolution.  
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2.2 LIMITATIONS OF THE RESEARCH:   
Although there is a host of literature about Sadriddin Ayni and is supposed to 
discuss his entire life, however, this research will not encompass and discuss all 
his academics and literature.  
The main endeavour of this reaserach is to unveil Sadriddin Ayni’s thoughts, 
visions and certain specific literature of his, aimed at guiding the Tajik people 
and motivating them towards the recognition and application of their 
fundamental rights, which resulted into the establishment one of the 
independent states under former Soviet Union.  

3 PERSONAL MOTIVES FOR SELECTING THIS 
RESEARCH 
Based on the great personality of Sadriddin Ayni and his valuable literature, 
which is a true living masterpiece of an individual who lived amongst his people 
in different perspectives and conditions. He sacrificed his entire life for the sake 
of seeing his people free from any type of enslavement, oppression, injustice and 
persecution. 
With the hope to achieve those beneficial guidance from the works of the great 
personalities and with the intention of passing on these teachings of wisdom to 
the upcoming generations, I attempt to discuss some aspects from his life which I 
will outline to elaborate the difficulities, challenges and hardships he endured 
during his life. Certainly, Sadriddin Ayni dedicated his life for the freedom and 
human rights of the people, and he also presented to his people rich literature 
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impregnated with revolutionary thought which granted his people freedom after 
a long history of persecution, bloodshed and oppression of innocent people.   

4 LITERATURE REVIEW: 
Indeed we will discuss under this chapter three important issues which are as 
follows: 
 Firstly – Based on the reputation of Sadruddin Ayni as one of the great 
scholars of his time, many of the researchers and scholars have translated some of 
his literature amounting to one hundred and thirty-six books into various 
languages which some will be stated as examples. 
 The literature of Sadriddin Ayni translated into English: 
Pages from my own story. Memoirs.Translator  J. Hann, Foreign Languages publishing 
house, Moscow, 1958, page 125. Avicenna Anniversary. “News” N 15 (26), August 1, 
1952, page 12-14 
The pilgrims’ shoes. Translated by S. Apresyan. B kh: stories from Soviet republics. Foreign 
Languages publishing house, Moscow, (1961), page 333-336 
 The literature of Sadriddin Ayni translated into Arabic: 

املرتجم من الروسية إىل العربية عميد أبو سعد، ، "الذكرايت"أو " ايد داشت ها"الرتمجة العربية لكتاب خبارى، 
 ـم 9151 لبنان، الناشر دار بريوت،

في  يعقوب ، املرتمجان دمحم عالء الدين منصور، عبد احل" مرگ سودخوار"موت املرايب، الرتمجة العربية لكتاب 
 حجاج

 The literature of Sadriddin Ayni translated into German: 
Buchara. Erinnerunden. Ubers. V. H. Bruschwitz Leipzug, List, 1955, 396 s. 
Faisi Awlios Enkel, “Sowjet Literatur”, 1958, N 8, s 112-156  
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 The literature of Sadriddin Ayni translated into Franch: 
Les bourreaux de Boukhara. Traduit E. M. Dessins et K. Ourbetis. “Revue de 
Moscou” 1941, N 4, p 14-15 
La mort de I’usurier… in recit de Sadriddine Ajni… L’Humanite Dimanche, 
1957, 22decembre, p. 6. 
 The literature of Sadriddin Ayni translated into Czech: 

Z poezie Sadriddina A jniho. Ghazal. Z tadzictiny prelozila Eva Stolbova. 
“Novy Orient”, 1960, N 9, s 205 
B mully Turaba. Prekl. I. Becka. Praha “Novy Orient”, 1951, N 1, p 152-153 
 Secondly – The splendid masterpieces of Sadriddin Ayni literature 
 Certainly,  most of this research is based on discussions on how to discover the 
personal life of Sadriddin Ayni. Therefore, we entrust some of these experiences 
to his book entitled “Yoddoshtho” which means “The reminisces of the past” 
and this book will be our main focus in terms of references during this research. 
Surely, many of the scholars have also written about this book, for instance M. 
Shakurov, who presented his work about this book in his article entitled “The 
world popularity of Ayni” (published by Irfan, Dushanbe, Tajikistan, 1978), 
which he stated as follows: 
“The book “Yaddashtho” has been accepted as one of the most famous book of 
biographies in history and experiences of the lives of the predecessors”. He 
narrates that the author of this book, Sadriddin Ayni, wrote a letter to one of his 
scholarly friend’s by the name of Jalal Ikrami telling him; “You know that every 
writer believes and views each of his books as his own children. Based on this 
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rule, I believe that this book (Yaddashtho- A.K) is one of my most beloved 
children”. 
The famous Russian writer V. I. Kurezen, during the Tajikistan conference in 
Moscow, which was held in 1949 stated the following about this book; 
“We know there are many famous writers of literature in this world, who 
narrated the conditions of the author’s childhood, but I have not came across any 
book which relates the story of earlier upbringing as I found in Sadriddin Anyi’s 
book. Certainly, this book has great upbringing experiences, because each time I 
read this book it gives me more illuminating guidance and comprehensive 
knowledge.” 
The French scholar by the name of I. Pyurmaisr states:  
“Certainly the book of “Yaddashtho” is known as one of those books of the 
stories of eastern literature like “A Thousand And One Nights”, which narrates 
different stories in a very beautiful manner and presentation,which links one 
story to another and ends by the revolution which took place in October 1917. 
The International conference of African and Asian scholars, held in Cairo, Egypt 
in 1962, announced Sadriddin Ayni as one of the most celebrated authors of the 
present eastern countries along with Robin Dranight Takur, Lu Sin, and Taha 
Husain. The affiliates of the above mentioned conference extended their 
gratitude and appreciation to four scholars namely; Sadriddin Ayni, Robin 
Dranight Takur, Lu Sin, and Taha Husain for their progressive endeavours,  
dedication and achievement in educating the people and equipping them with 
knowledge and fundamental rights. 
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Surely, the book “ Yadashtho” is one of the greatest works of Sadriddin Ayni, 
which he started writing in 1948 and continued until end of his life in 1954. 
The book has been translated into Russian language in four volumes and 
published more than fourteen times. Within ten years of his demise, the book 
was translated into twenty-one different languages and presented to the leaders 
of great nations in different parts of the world. The honour which Sadriddin 
Ayni has achieved is unparalleled to that of any other Tajik authors, througthout 
the history of Tajik literature.      
 Thirdly – Review of some references which links to Sadriddin Ayni 
literature or personality. 
FIRST EXAMPLE  
Certainly multitudes of researchers and scholars have written and authored 
extensively on the perspectives of Sadriddin Ayni, amongst them is H. Raufov, 
who presented his works about Sadriddin Ayni entitled: “Ayni – The expect of 
the language” (Tajik language- A.K) which was published in the book 
“Jashnomai Ayni” (The celebration of Ayni’s birthday- A. K), volume 7, page 
152 to 159 (published by Danish, Dushanbe, Tajikistan, 1978). The author has 
elaborated and stated, the advanced position and status of Sadriddin Ayni’s 
knowledge and expertise in Tajik-Persian language within this particular article, 
as well as mentioned the following; “Our master Ayni viewed and valued 
(inheritable values) of the predecessors and the scholars with utmost reverence 
and dedication. And from his dictionary which he prepared to understand the 
indepth poetry of Rudaki, Firdawsi, Ibn Sina, Bustan of Sa’di, Layli wa Majnun 
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of Nizami, Hafith, Bedil and many others which assist the reader to understand 
those literature in an easy way. 
After the establishment of the Republic of Tajikistan in the year 1929, Sadriddin 
Ayni authored and compiled the Tajik-Russian dictionary which was published 
in 1933. After he compiled the above mentioned dictionary, he discovered that 
there was a need to prepare something to systemize the Tajik-Persian 
morphology. He then began with syntax codification of language, from the year 
1936 and completed by the year 1938. This dictionary entails 15000 words with 
brief explanations of each word. Unfortunately this dictionary has been reported 
missing due to some untold circumstances, and nothing was left of it except a 
few couplets, references, pages in some of Ayni’s literature and some pages 
which where accidently found by Y. Kalotrov. However, the dictionary 
authored by Sadriddin Ayni has brief explanations, but it is indepth and reveal 
examples which enable people to understand and apply in the Tajikistan 
language (which is one of the Persian dialect. A K) with clarity and morphology. 
Master Ayni has a strange opinion in regards to Arabic vocabulary which is 
incorporated and used in the Tajik-Persian language. He did not object to the 
structure of a word in Arabic but rather the expression. (So, to understand and 
comprehend, we have compiled a few words in table form as follows. A. K); 

Arabic Persian  Tajik (Cyrillic) English  
 Шамшер Sword مششري سيف

 Тобистон Summer اتبستان صيف

 Шикастан Breaking شكسنت تكسري
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After mentioning the above remarks on Sadriddin Ayni, the author A Raufov 
clarifies that he was not convinced with this opinion of Sadriddin Ayni, which 
he later stated in his dictionary. He does not elaborate the synomic aspect of the 
Arabic word in Tajik-Persian language, rather suggest that they should be 
independently related in the Tajik-Persian language unanimously. He also stated 
that what Ayni had mentioned regarding this syntax previously is incorrect in the 
light of Arabic grammar. 
 CRITICISM AGAINST THIS COMMENT 
In reality this respected researcher did not comprehend and understand the 
indepth knowledge of Sadriddin Ayni and his excellent ability to use Arabic 
vocabulary in the vernacular of the Tajik-Persian language in this particular 
issue. Perhaps the researcher H. Raufov did not understand that the majority of 
Arabic vocabulary and its morphology varies in Tajik-Persian language, its 
essence and application shifts in terms of application and explanation, because of 
its pronunciation in light with the foundations of Tajik-Persian language. As 
mentioned by Dr. Zabihullah Safa in his book : “The history of Literature in 
Iran”, (published by Intisharat Firdaws, Tehran, Iran, 1389 Sh, Q), page 153, 

 Бисёр Many بسيار تكثري

 ي اب كارى اب زور  قسر
 وادار كردن

Бо зури ба коре 
водор кардан 

Force 
 

 Кушк Castle/ Palace كوشك قصر

 Намоянда Ambassador مناينده سفري

 Овози мурғон Whistling of a bird ز مرغانآوا صفري
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volume one. He mentions some of the reasons why some Arabic vocabulary 
used in Tajik-Persian is different to Arabic which is as follow: 
1) The Persian people do not pay heed to pronounce some Arabic letters such 
as nam dna ث ص طy others as it is ought to be in Arabic, except for those letters 
which has same pronounciation  in both languages. 
2) The Persian people changed the meaning of the Arabic verbs to pronouns 
or adjectives in Persian language.  
3) They have adopted some Arabic plural noun as an singular noun in 
Persian, then added the Persian prefix at the end of these nouns so that they can 
apply it as plural nouns. Such as  ملوكان، منازهلا، حوران ،عجائب ها   
From the above discussion, we can clearly see that the opinion of Sadriddin Ayni 
regarding the syntax and Arabic vocabulary which is adopted and used in Tajik-
Persian language is authentic and not strange at all, rather it is in accordance to 
the rule and grammar of Tajik-Persian language. According to the Russian 
alphabet, which is being currently used by the Tajik people, some various Arabic 
letters have only one pronounciation as shown in the following table. 

In summary, after what we have presented, surely we can see that the opinion of 
Sadriddin Ayni on this issue is correct, this is because a prominent scholar of 
Persian literature of our century such as Dr. Zabihullah Safa also agreed with 

Arabic letters           Russian-Tajik letters which replace those letters 
 C (In English as: s ) س ، ص ، ث 

 З (In English as: z ) ض ، ز ، ظ ، 

 Ҳ (In English as: h ) ح ، ه 
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him. This clearly shows that the objections of H. Raufov regarding Sadriddin 
Ayni’s opinion is inapplicable, as has been outlined. 
 Thirdly – Review of some references which links to Sadriddin Ayni 
literature or personality. 
SECOND EXAMPLE  
Sadriddin Ayni states in his book “Yad dashtha” under the chapter entitled “My 
father” that: “My father was a religious person and he punctually used to 
perform his daily prayers in congregation as he used to believe in Allah and the 
Day of Judgment”. (Sadriddin Ayni, Yad dashtha, page 93) 
However, during the reign of Joseph Stalin, the former general secretary of the 
communist party of the Soviet Union- which was started as from 1920 and 
continued until 1953- his administration attempted to capture and imprison 
Sadriddin Ayni for his ethical and religious ancestry, he then proclaimed publicly 
that Stalin has stated that no man can be punished on the basis of their father’s 
repute or activities. (Mentioned by Muhammadjan Shakuri Bukhari in his article 
“Sadriddin Ayni, the father of the nation”, page 280)  
CRITICISM ABOUT THIS COMMENT 
If we take a closer look into the two above mentioned statements, we see that in 
the first statement Sadriddin Ayni, when he authored his book “Yad dashtha” 
during the last span of his life, openly mentioned that his father was a religious 
person, but in the second statement, when the Russian Communist Regime 
attempted to prosecute him based on his father’s religious activities, he indirectly 
mentioned that he is not accountable for his father activities during his life.  
Based on the above introduction, we can raise the question about the relevant 
statements and search for the answer which will be as follows:   



 
 

12 

The question: What is the reason of the contradiction in the two statements 
mentioned by Sadriddin Aini? 
The answer: Certainly the Tajik nation, who are the forefathers and ancestors 
of Sadriddin Aini and his honorable father, were from the inception of Islam 
since the beginning of the establishment of Islam in Central Asia to the present 
day. They follow and uphold Islam as a religion of unity and success of both 
worlds.  
Therefore they strived to establish pure Islamic teaching amongst tribes and 
communities in the Central Asia region. As a result we find that many famous 
Islamic Scholars are amongst the Tajik natives, which the Muslim world is proud 
of them until the present time. 
The Leadership of the Communist regime were aware of the fact that the Tajik 
communities are very fond and proud of their Islamic identity, therefore, they 
introduced themselves in the beginning of the reign and power on the Muslim 
territories of Central Asia as supporters of the unification of Muslim societies and 
proclaimed that they will surely stand to protect them from the oppression of the 
previous governing bodies. However, they defied and went against their 
commitment when they started attacking Muslim communities solely because of 
their firm belief in Allah or had family ties with religious families or wealthy 
individual before the revolution and other multiple reasons which have no basis 
on it. (Mentioned by Adulhay Muhammad Amin at his introduction for 
“Zaruriyat Ad Deen” of Sadriddin Aini, page 10 to page 22) 
Based on these historical references, we notice that the nation of Central Asia, 
during that reign and era where living under continuous persecution and 
oppression of the sovereignty of the Ameer of Bukhara, they then assumed the 
new Russian Communist government will offer them security and freedom- as 
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implied by this government.  Therefore, they stood firm with the new regime 
with absolute trust and displayed unconditional dedication.  
By looking at the biography of Sadriddin Ayni, we will find that he was one of 
those who were oppressed by the king of Bukhara (The Ameer) in various ways. 
Sadriddin Ayni during his lifetime faced possible fatal situations and attempts of 
assassination more than six times, three of these incidents had happened during 
the reign of the Ameer of Bukhara, with the first taking place in 1914 and the 
other occasion’s occurred during the year 1917. Based on the previous life 
threatening occasions, which have been mentioned above, Sadriddin Ayni 
pledged allegiance to the new government and he stood with them. However, it 
later became apparent that those who had claimed granting freedom to the 
people, through the new government dispensation, were actually deceitful, 
untruthful and baseless. Consequently, after the collapse of the reign of the 
Ameer, the regime changed and they stood firm, destroying the community 
with complete oppression and aggression.  
Sadriddin Ayni surely stood in support of the new government by establishing 
his literature in their support and allegiance. However, with this some people 
stood against him with false claims, therefore, during the time of the Communist 
regime they had attempted his assassination three more times. The first one was 
in 1927, the second attempt was in 1937 and the final attempt was in 1947. 
(Mentioned by Adulhay Muhammad Amin in his introduction for “Zaruriyat ud 
Deen” of Sadriddin Aini, page 22) 
Based on these incidents mentioned above, we notice that the contradiction in 
his two previously mentioned statements goes back to the outcomes of the 
society, especially the life of this noble scholar after the changing of the regime 
from the reign of the Ameer to the Communist regime. In other words, the 
regime of the Ameer was a time of oppression of the society which made their 
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lives difficult and unbearable. Therefore when the scholars, like Sadriddin Ayni 
stood in support of the communist regime, they assumed that they would live 
happily and free under the shade of the new government. But, when the 
government did not fulfill the intended objectives and outcome, they were 
disappointed and thereafter stood against the government, opposing it in 
different ways; 
1. Certainly the Communist government regime forbade engaging in any 
religious activities to the entire community throughout their country including 
Central Asian Republics, especially for those people, who were employed by the 
government sector.  
However, Sadriddin Ayni disregarded any political appointment dedication to 
the government. Furthermore, he did not abide by these laws and prohibitions 
and disregarded them, and he performed his religious prayers privately in his 
room. 
2. Abdurauf Fitrat who was amongst the famous politicians and an active 
member of the communist regime, the first Minister of Education after the 
establishment of the Republic of Bukhara, stood with his influence and power in 
attempt to spread ideologies against the Communist regime from the inception 
of the regime, however, he did not attain what he had intended even with his 
associating with the government regime. Therefore he stood against them by 
composing some literature view some as follows: 

 إين فصل خزان است درختان مهه زردند      كو سبزه، كجا الله، به گلزار چه كردند           

Ин фасли хазон аст, дарахтон ҳама зарданд 
Ку сабза, куҷо лола, ба гулзор чи карданд 

English translation: 
Indeed this is the season of autumn, the trees are yellow, where the green grass is 
and where the roses are and what have they done with the garden. 
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Sadriddin Ayni says in the commentary of this stanza in the collection of 
“Sayha”: “Certainly the poet is teaching in this stanza about the injustice of the 
oppressors and how it has affected the Muslim nation” (Mentioned by 
Muhammdjan Shakuri Bukhari in his article “Fitrat from the establishing the 
education towards the Chingiz ideology”, page 205) 
3. Perhaps the strongest evidence in this regard is that which we are aware of 
from our history; most of those people who supported the Communist regime in 
Central Asia, especially the members of the Jadid movement, faced death after 
the establishment of the Communist party in these territories. Amongst those 
who were executed Fitrat, Fyzullah Khojaev, Abdurahim Hojiboyev and a huge 
number of people excluding the participants of the movement. (Mentioned by 
Muhammdjan Shakuri Bukhari in his book “Panturkism and its affects in 
historical life of the Tajik people”, page 62 to page 63) Taking the above in 
consideration, we can conclude this matter with the following statement: 
Certainly, the main purpose behind Sadriddin Ayni’s joining of political 
activities in establishing and embracing the ideology of the Communist party 
from the inception of the political activities, was sorely for cultural and pure 
academic upholding. Due to this, he initially freed himself from his father’s 
actions, assuming that he will be able to change the state of affairs so that all 
beliefs and perspectives will be in accordance with what he believed. However, 
without achieving any sense of change and the persistence of the nature of the 
state and harsh living conditions continued throughout his era, he grieved a lot 
and he, thus, publicly proclaimed that his father was a religious person. The 
above mentioned incident proves that he was not afraid of the Communist 
regime when he authored his book “Yaddashtha”, although the Communist 
regime continued with their initial persecution of communities based on 
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religious beliefs. And it was mentioned that Sadriddin Ayni, prior to his death, 
wept and mentioned the following verse: 

 طالع انسازگارش خفته ماند      م رد عيىن درد او هنفته ماند                                

 راض حاف  بعد از اين انگفته ماند          فته ماند           گغنجه اميدها انش                 
 اي دريغ، از راض داران ايد ابد                                      

  Мурд Айни дарди у нуҳуфта монд, Толеъи носозгораш хуфта монд 
  Ғунчаи умедҳо ношгуфта монд, Рози Ҳофиз баъд аз ин ногуфта монд 

                                      Эй дареғ, аз роздорон ёд бод. 

English translation: 
Ayni has died while his hope remained concealed, his hope remained 
unachieved. The rose of the hope has whittled and did not grow, and no one has 
remained to narrate from Hafiz after unfortunately. A reminder for all those who 
masters the secrets. (Mentioned by Muhammdjan Shakuri Bukhari in his book 
“Here is Khurasaan”, page 200) 
5 CRITICAL DISCOURSE ANALYSIS (CDA): 
It is well known that the purpose behind the critical discourse analysis is the 
exegesis of the speech and it is interpreted accordingly, not narrating the 
occasions and description. We, therefore, focus on this particular origination 
throughout this article discussion. 
After general analysis of this thesis it becomes clear to us, that amongst the most 
famous and pivotal role which Sadriddin Ayni played during his lifetime as a 
politician and a scholar, was his defiance against the oppressors of the Tajik 
community in the same way he stood against the infidelities of the Tajik nation; 
opposing them academically and he thus proved, with academic fact, that the 
Tajik nation has their own district and literature which distinctively and 
historically belongs to them. The introduction of Sadriddin Ayni’s book “The 
example of Tajik literature” (page 7) - which he authored on 15th of March 1925 
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while residing in the city of Samarqand- explained the existence of the Tajik 
nation and the necessity for them to identify their own culture, thus introduced 
the importance of this topic; the views and opinions of Sadriddin Ayni towards 
the Tajik nation. Therefore, we will raise some questions about this subject and 
then we will research the answers in the light of what was mentioned by 
Sadriddin Ayni and the reviewer of his literature.  
 
 The first question 
Why did Sadriddin Ayni stand to author his book “The example of Tajik 
literature”? What was the main purpose behind authoring this book?     
 
 The response 
By doing some research about Sadriddin Ayni’s academic work and the history 
of his life, it became clear to us that the main reason behind authoring his book 
“The example of Tajik literature” is that after the establishment of the 
Communist government in the Central Asia, many members of Panturkizm 
movement were employed by the government and these members publically 
protested against the recognition of Tajik nation as an independent state under 
the Communist regime. Therefore Sadriddin Ayni, with some of Tajik activities 
from the Tajik nation, stood against those, who where publicly against the 
recognition of Tajik as an independent state and academically proved that the 
Tajik nation has their own culture and ancient historic tradition and they are one 
of the oldest communities in Central Asia, Moreover it is their right to have 
their own state, where they may engage in their own culture and traditional 
practices.       
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 The second question 
Why is Sadriddin Ayni confident in clarifying in his book “The example of Tajik 
Literature” that Tajik nation has their own unique culture and practices which 
are exclusively attributed to them? What is the reason behind this emphasis?     
 The response 
One of the false state, which the members of the Panturkizm movement, who 
were employed by the Communist government use to claim that; the Tajik 
nation has no academic language which belongs to them historically, therefore 
some scholars should assist this nation by developing an academic language based 
on interpretation and conversation of the people in the streets and the markets 
for them. On other hand, those people used their authority to forbid the Tajik 
nation from practicing their native vernacular language in their daily live to such 
an extent that they stood openly rejecting the establishment of the Tajik state. 
Then at this instance, Sadriddin Ayni stood as a protector for the Tajik nation 
and clearly opposed that reality and proved it is different to the way those 
ignorant people perceived it, however the Tajik nation are amongst those who 
have their own culture and traditional practices of excellence. Undoubtedly, if 
any other nations deserve to possess their own state, so do the Tajik people, as 
their cultural and historical practices are unparalleled to those of every other 
community.     
 The third question 
In which way did Sadriddin Ayni academically establish in his book “The 
example of Tajik literature” that Tajik nation in reality are amongst the native 
resident of Central Asia and that they are not new resident, nor immigrant to this 
land?     
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 The response 
Surely, the book of Sadriddin Ayni titled “The example of Tajik literarture” is 
seen as a source of historical identification for the Tajik nation since its 
publication. 
This book consists of two hundred and twelve Tajik Persian poets and scholars 
and their biographies, which lived for the period of more than thousand years. 
Based on this historical fact, the above mentioned scholars published their 
literature from the year 321 to the year 1343 AH, we can say that this fact is the 
strongest evidence which cannot be denied in any situation, that the Tajik 
nation has their own academic history and native language which has been 
continuously published for more than a thousand years. Therefore there was no 
need to develop a new language based on the dialogue of the people in the 
markets and streets as there is no nation, which can be found amongst the 
Central Asian population, who has an older history of literature and publication 
than what belongs to the Tajik nation in this matter.  
 
 The fourth question 
Does the standing of Sadriddin Ayni in protection of Tajik identity and its 
communities indicate upon himself being as a person, who has fanatic 
nationalism? And is this action of his based on Islamic principles or contrary to it?   
    
 The response 
Through studying and looking at the biography of Sadriddin Ayni we can see 
that he never acted at any occasion or given situation as a fanatic nationalist in his 
life nor did he oppose the Uzbek nation nor their native academic language. 
This statement is based on two important proofs and evidence which are as 
follows: 
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THE FIRST EVIDENCE: 
In his early days Sadriddin Ayni was unable to converse in the Uzbek Language. 
However through studying the poetry of Nizamuddin Ali Sher Nawai, the 
founder of classical Uzbek literature, Sadriddin Ayni became an expert in the 
language. Thereafter he authored and published some of his academic works, 
first in the Uzbek language, and at a later stage he translated those academic 
works into his native Tajik language. 
His learning and studying of the Uzbek language in the later stages of his life is 
futher proof that he did not dispute nor reject the Uzbek language during the 
course of his life.       
 THE SECOND EVIDENCE: 
It is the historical fact that Nizamuddin Mir Ali Sher Nawai (born 1441 and 
passed away 1501), the founder of the classical Uzbek literature was a student of 
Abdur Rahman Jami (born 1414 and passed away 1492), one of the famous poets 
of Persian literature, as we have mentioned some information about them in this 
thesis. Nizamuddin Mir Ali Sher Nawai used to recite and author his poetry in 
the Persian language under the pen name of “Faani”, solely because of this 
academic fact, Sadriddin Ayni mentioned his biography with some example of 
his Persian poetry in his book “The example of Tajik literature”, although he 
knew that originally, he was not from the native Tajik nation. 
This particular mentioned fact indicates that Sadriddin Ayni did not reject nor go 
against the Islamic principal in the light of this matter. And his standing for the 
truth to protect his Tajik identity did not stop him from recognizing the effort of 
others and acknowledging their academic efforts, as we stated above by 
discussing the friendship and academic relationship which was created between 
Nizamuddin Mir Ali sher Nawai and Abdurrahman Jami. 
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 The fifth question 
What was the effect and the outcome of the struggle of Sadriddin Ayni and other 
members of his team on protecting the Tajik community and their native 
identity since its inception to the present day?  
Have their actions affected the recognition of the Republic of Tajikistan as an 
independent state in our current time?        
 The response 
Certainly the support of some scholars of the Tajik nation with the leadership of 
Sadriddin Ayni in protecting the right of the Tajik nation and the recognition of 
their historical culture during that era of Russian Communist government in 
Central Asia resulted in the establishment of the Republic of Tajikistan even in 
the smallest territories from the original Tajik lands. 
Unfortunately, the huge population of native Tajik community remained 
outside the border of Republic of Tajikistan since the establishment of the 
Russian Communist regime in Central Asia until present day. Even after the 
collapse of the Soviet Union, the Tajik native community still suffers from the 
spiritual ailment, because of their difficult situation; being forbidden of 
practicing their native mother tongue during their daily lives in their rightful 
homelands. 
It has been proved by the scholarly research that the national sovereignty and 
independence which was earned by the Republic of Tajikistan and being 
recognized as an independent state on 9th of September 1991, was based on the 
decision of the Russian Communist government to allow the Republic of 
Tajikistan to be recognized as an independent state under Communist 
government regime as from 16th October 1929. 
Therefore Sadriddin Ayni is acknowledged by the Tajik nation as a historical 
influential hero, just like in reality he achieved the states of Tajik hero on 8th 
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September 1997. The permission was conferred by his Excellency the President 
of the Republic of Tajikistan Emomali Rahmon. 
In conclusion, we can summarize this discussion by saying that, surely Sadriddin 
Ayni’s defiance against the oppressors of the Tajik nation during his life was not 
driven by any harmful cause and he did not violate the Islamic principles, instead 
this was for the equipollence with the commands of Almighty Allah, the Creator 
and his way on the earth, when he created people in tribes and nation, so that 
every nation may engage in its culture and tradition, such as communicating in 
their native language and literature, without oppression nor resentment upon 
them from the outside and foreign influence. (See what we have mentioned as 
other information related to this matter from page 269 to 277) 
 
6 THEORETICAL FRAMEWORK: 
Indeed the aspect of unity and brotherhood amongst the community and 
distancing from the fanatical nationalism is amongst the key important subject 
which the scholars and leaders contemplated in every era and time.  
By looking closer into our Islamic history, we find that our prophet Muhammad 
(peace and blessing be upon him) stood up to cure this dangerous ailment after 
he witnessed an argument and misunderstanding, which was about to break out 
between some of his companions from the Ansaar (the companions of Madina) 
and the Muhajireen (the companions of Makka). Thereafter, he clearly stated 
that the matter of fanatical nationalism is extremely dangerous for the entire 
community and therefore it is forbidden at all times. 
Despite being one of the most harmful ailments and regardless of the warning 
from our Prophet (peace be upon him) to stay away and shun this ailment, 
unfortunately we find that this evil sickness has spread amongst different 
communities all over the world until our current time. 
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Amongst those who have been affected with this evil ailment, since the last 
century till the modern day, are some people from the Central Asia community, 
which resulted in their pursuit for education in Turkey, and many became 
famous during their era as members of lovers of the Turkish movement. As a 
result of this disease and sediment spreading throughout the community in the 
Central Asia, the Tajik communities were forbidden from practicing their own 
native vernacular language and their cultural traditions in their original 
homeland. During this difficult time for Tajik community, some of them stood 
up to protect their nation and seek their human rights. 
Sadriddin Ayni was a leader of those people, who strived to achieve the human 
rights for this community. Being a scholar of Islamic education and a historical 
expert of the Tajik language and literature, enabled him to become an esteemed 
leader and protector of the Tajik community. As a result of these important 
qualities he was able to stand with clear and authentic evidence as a brawny 
influence against those who were publically against the recognition of the Tajik 
people as a nation. 
To acknowledge the effort of Sadriddin Ayni in establishing the truth by 
protecting the Tajik nation birth right, we will present forth this thesis which is 
consisting of an introduction and four chapters, each chapter consisting of three 
sub-chapters. 
Within this thesis we will discuss some aspects of the history of the Tajik nation, 
which can be affiliated or associated with them from their historical culture.  
We shall also present a biography of Sadriddin Ayni which indicates the different 
stages and events of his life as well as mentioning of his academic literatures. We 
shall mention the reasons why he stood up to protect the rights of his nation and 
we will conclude this research by mentioning the virtues and the merits of 
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brotherhood and its necessity amongst the community in general, and the 
importance of refrain from fanatical destructive nationalism. 
We will base our research in references to Sadriddin Ayni’s literature directly 
from his original academic work, which he has authored and completed in the 
Tajik language, without extracting translations which were conducted about his 
academic work by non-native Tajik scholars. However, we will extract and 
benefit from the works which were completed by some of the Tajik native 
scholars and researchers as well. 
Certainly the scholarly works on Sadriddin Ayni’s academic work, which were 
published by the Tajik scholars are vast, but we will mention some of the work 
as examples, not in their entirety, which is as follows: 
1 A. Fitrat, (1991), Davrai hukmronii Amir Olimkhon, Palatai davlatii kitobho, 
Dushanbe, Tajikistan 
2 A. Saifullaev, (1978), Maktabi Ayni, Inyikosi dostonii muborizai khalq dar 
“Ghulomon”-I Sadriddin Ayni, Irfon, Dushanbe, Tajikistan  
3 A. Sayfulloef, (1978), Maktabi Ayni, Irfon, Dushanbe, Tajikistan 
4 B, Bilan, K, Yusufov, (1978), Shuhrati jahonii Ayni, Irfon, Dushanbe, 
Tajikistan 
5 J. Azizqulov, Z. Mullojonov, (1963), Fehrasti osorhoi Sadriddin Ayni va 
adabiyoti oidi yu, Academiya ulomi Tajikistan, Dushanbe 
6 K. Ayni, A, Maniyozuf, N. Masumi, S. Tabaruf, M. Shakuruf, R. Hodizoda, 
Sh. Husainzoda, (1971), Jashn nomai Ayni, jildi 4, Donish, Dyshanbe, Tajikistan   
7 K. Ayni, A, Maniyozuf, S. Tabaruf, M. Shakuruf, R. Hodizoda, Sh. 
Husainzoda, (1978), Jashn nomai Ayni, jildi 5, Donish, Dyshanbe, Tajikistan 
8 Muhammadjon Osimi, Mirzi Tursunzoda, Nosirjon Masumi, Abdujabor 
Qahari, (1968), Sadriddin Ayni dar khotiroti duston va shogirdon, Irfon, 
Dushanbe, Tajikistan 
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9 Muhammadjon Shakuri, (2006), Padari millat, Paywand, Dushanbe, Tajikistan 
10 Muhammadjon Shakuri, (2009), Khuroson ast injo, Donish, Dushanbe, 
Tajikistan 
11 Muhammadjon Shakuri, (2003), Sarnavishti Forsii Tojikoni Farorud dar sadai 
bist, Adib, Dushanbe, Tajikistan 
12 Mirzo Ali Juraev, (2013), Az Bukhoro to Samarqand, Kayhon, Dushanbe, 
Tajikistan 
13 M. Shakuruf, (1978), Shuhrati Jahonii Ayni, Khususiythoi ghoyavii badeii 
“Yiddoshtho”-I Ustod Sadriddin Ayni, Irforn, Dushanbe, Tajikistan  
14 R. Muqimov, A. Qamarov, (1971), Jashn nomai Ayni, jildi 4, Maqomi 
“Yodoshtho”-I Ustod Ayni dar inkishofi povesti tarjumaiholii adabiyoti 
khlaqhoi osiyioi miyona va Qazoqiston, Donish, Dushanbe, Tajikistan 
15 R. Hoshim, (1978), Jashnomai Ayni, Jildi 5, Ayni va Bukhoro, Donish, 
Dushanbe, Tajikistan 
16 S. Amirqulov (1978), Jashnomai Ayni, Jildi 5, “Yoddoshtho” va baze 
masalahoi omuzishii prosesi adabii nimai duymi asri nuzdah, Donish, Dushanbe, 
Tajikistan  
17 Shahzaman Rahmanuf, (2007), Se kori muhim va ba khayri ustod Sadriddin 
Ayni, Devashtich, Dushanbe, Tajikistan 
18 T.Luqmonov, B. Qurbonov, (2015), Tarikhi mukhtasari khalqi Tajik, 
Matbuaat, Dushanbe, Tajikistan 
19 T. Qoraev, R. Vohidov, (1978), Jashnomai Ayni, Jildi 5, Sadriddin Ayni va 
shoironi Bukhoro, Donish, Dushanbe, Tajikistan. 
Despite of the large academic work and research which were done by the 
scholars about Sadriddin Ayni’s publisher from his time to the present era, 
according to our limited knowledge, there is no one who presented or 
completed any research or academic work by comparing some of Sadriddin 
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Ayni’s academic work with general Arabic and Islamic studies in Arabic 
language.  
We have found that one of the Arab scholars by the name of Abu Saeed has 
translated “Yaddahstho” of Sadriddin Ayni from Russian language into Arabic 
language in 1957 and had published his translation in one of the magazine 
namely “Al Adib”, number nine at Beirut city in Lebanon, but unfortunately we 
were not able to get any copy of that translation, so that we could get benefit 
from it by using it as references during this research. 
The premise of this research is, surely in the light of the biography of Sadriddin 
Ayni, firstly to introduce him as a political and spiritual leader in the traces of 
footsteps of his academic knowledge and presenting an example of the 
characteristics of a sincere leader, who persevered throughout his challenging 
path of educating his nation and he stood in protecting human rights just as he 
protected their culture. Additionally, the aim of this research is to clarify and 
present the current situation and state of affairs of the Tajik nation who are 
presently residing within the two historical cities of Bukhara and Samarqand; 
which were as famous in cultural and academic centers of the Tajik nation 
throughout the human history. 
Indeed the sources and references of this research, in Persian-Tajik language, are 
very vast and we can find some articles and information regarding this subject in 
some Arabic websites. 
However, we have based our research on Sadriddin Ayni’s original literature 
which was published in Tajik-Persian language and was advocated for by some 
Tajik scholarly researchers. Therefore we shall translate the work of Sadriddin 
Ayni from Tajik-Persian into Arabic; thereafter we shall discuss the matter 
accordingly. 
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Furthermore, we will make reference to Sadriddin Ayni’s book “Yad dashtha” 
(The remembrance) and “Namunai adabyati Tajik” (The example of the Tajik 
literature) as well as some of his academic articles and research work. During this 
research, we will extract the benefits from the academic work completed by 
Muhammadjan Shakurii Bukhari, who presented a very valuable academic 
presentation consisting of all the important information regarding Sadriddin 
Ayni from the time he stood against the group of fanatic nationalism and further 
spent his academic efforts in protecting the basic human rights and native culture 
until the last moment of this noble personality’s life. 
The main purpose of this research will be to present the historical fact about 
Tajik nation, to prove that what Sadriddin Ayni stood for and proclaimed that 
the Tajik nation are the native people of the Central Asia and they are the 
owners of their own traditional culture and language throughout history. 
Likewise, we shall also describe the stages of Sadriddin Ayni’s life; from his 
childhood to the obstacles he endured during his lifetime and lastly, what he 
stood for in spreading his spiritual beliefs throughout the community.   
Based on the fact that Bukhara and Samarqand – oppose our statement that these 
are two historical and cultural centers for the Tajik nation- currently located in 
the territories of the Republic of Uzbekistan, therefore presenting the actual 
picture of the Tajik nation residing on these two above mentioned cities is 
amongst the difficult tasks of the research. Therefore, it is essential for us to 
present clear academic facts based on the references and researches to clarify the 
reality of this matter. 
We shall establish and prove that the Tajik nation, dwellers in the land of 
Bukhara and Samarqand, from the time of the occupation of the Russian 
communist government in 1920 to the present day, is residing in continuous 
spiritual ailments, because they are forbidden to use their native language on 
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daily basis and their educational studies. This infringement of their basic human 
rights has resulted in difficulties in their reality of life and the ineffective 
communication in their native vernacular language. 
Certainly this research contains a lot of benefit and understanding of the Tajik 
nation with regards to their literature and traditional culture. The reason being it 
clarifies the historical facts which were unknown by many people around the 
globe, from Muslims and others. The main reason behind this lack of the 
knowledge and awareness by the majority of the people is that the Tajik nation, 
although they are amongst original dwellers or occupants of Central Asia 
specifically in the cities of Bukhara and  Samarqand since history goes, have been 
under control of foreign reign for more than a thousand years. Despite the 
foreign occupation during this long period of time, the Tajik communities 
continuously protected their cultural identity and academic literature. Therefore 
they continued transaction and communicating in their native vernacular 
language, as Sadriddin Ayni collected and presented some of the examples of 
academic Tajik literature in his book “The example of Tajik literature”, to the 
broader population.    
In the light of these historical facts and information regarding the Tajik nation, 
we will clarify that every individual, who seeks knowledge of ways to resist 
against opposing forces, he should study and will thus benefit from this evidence 
and historical incidents which were experienced by the people of the Tajik 
community. In reality, the fact that some Tajik activists stood against fanatic 
propagation and opposes their traditional culture and identity in the beginning of 
occupation of Central Asia by the Russian communist government should be a 
source of every individual or group of people who are affected by the similar 
spiritual pains. 



 
 

36 

In order to obtain the purpose required to complete this thesis we will discuss 
some of the matters and aspects in introducing the Tajik nation and their 
historical culture in this research. We shall further mention the active role of 
Sadriddin Ayni against the opposition in establishing the Republic of Tajikistan 
under the Russian regime as well as the influence of Sadriddin Ayni in bringing 
the unity for the community and brotherhood with an indication of the impact 
and role of the Arabic language and Islamic Studies in the academic works of 
Sadriddin Ayni, which highlight his greatness in the variety of specialization and 
facilities of knowledge. 
In summation, this thesis presents a clear picture of the Tajik nation residing in 
the Central Asia particularly in the cities of Bukhara and Samarqand, as well as 
some beneficial information regarding specific noble Tajik scholars, especially 
our protagonist in this research Sadriddin Ayni, the one who stood in authoring 
in Tajik Persian language throughout his life resulting in his life being regarded 
as a source of reference in terms of knowledge for our present day and later 
generations, be it groups or individuals.  
  SPECIAL CONTRIBUTION OF THIS RESEARCH  
The yearning of knowledge and academic brought Sadriddin Ayni to the town 
of Bukhara, which was a central learning land for a very long period of time in 
the Islamic history world. He was 12 years of age and was underprivileged, 
orphaned and was not receiving any type of assistance in terms of scholarship, 
tuition nor donation. These difficulties and challenges did not stop him from 
achieving his dream. He spent 19 years acquiring knowledge in the town of 
Bukhara and during that period he studied in five different institutions in this 
particular town. 
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As this research is linked with the Arabic language and Islamic Studies, we will 
therefore explain within it, the curriculum of the Arabic and Islamic Studies in 
various institutions which was established in the city of Bukhara, as well as the 
literature authored by Sadriddin Ayni in regards to the Arabic language and 
Islamic Studies. We will explore the personality of Sadriddin Ayni as one of 
Islamic scholars and Arabic Language experts. 
In summary, according to the text and literature which I found and read, I did 
not find any researcher or scholar, who authored about Sadriddin Ayni in light 
of the following points: 
1) The curriculum and methodology of the Islamic Institution (Madressas) of 
Bukhara city, which Sadriddin Ayni was engaged in during the 19 years of his 
life. 
2) Discussion on his academic literature linked to the Arabic language and 
Islamic Studies. 
3) Exploring the life of Sadriddin Ayni in light of his academic works and 
literature as one of the scholars of Arabic language and Islamic Studies.  
The above three mentioned points, which are strongly linked to the Arabic 
language and Islamic Studies, have not been focused nor authored by anyone of 
the researchers on the biography of Sadriddin Ayni and his works. This is 
because the government regime (or Russian Communist system), which 
occupied central Asia including Tajikistan, restricted and barred anyone from 
discussing these topics from 1923 to 1992. The government system of the Soviet 
Union including Tajikistan was administered in accordance to atheistic beliefs 
and forbade any religious-affiliated discussions from all aspects including 
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Judaism, Christianity and Islam. Thus as a result, discussions on the above 
mentioned points about Sadriddin Ayni were not researched or worked upon.  

7. AIMS OF THIS RESEARCH  
The main purposes behind this research are as follows: 
1) The acknowledgement of Sadriddin Ayni as one of the drivers behind the 
struggle of humanity and freedom. 
2) The exploring of his academic efforts and concerns with no intention to 
benefit from it, as it was intended for future generation to utilize as a source of 
reference for future similar situations. 
3) To preserve and protect the venacular language and culture without 
discrimination.  
8. IMPORTANCE OF THE RESEARCH  
Indeed if any communities and societies in every geographical location and 
generation are to face difficulties and challenges of the societal influences, they 
need someone, they can turn to as reference to find the solution and guidance to 
justice, truth and sovereignity- similar to what Sadriddin Ayni did. He fulfilled 
this obligation and brought to his people knowledge and tranquility. Then any 
individual, who aspires to lead by his action and knowledge could use this as a 
foundational bases. Indeed we have found Sadriddin Ayni, as one of the 
outstanding examples regarding such aspects. 
Certainly, the history teaching in general and judicial perception of leaders in 
general is of outmost importance, thus people may know and understand the 
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solutions to these type of difficulties and serve as exemplary teachings for later 
generations.    

9. RESEARCH QUESTIONS: 
The questions of this research are as follows: 
a) Who are the Tajik community and what does the word “Tajik” mean? 
b) Does the Tajik community comprise of immigrants from Persia (Today, Iran. 
A.K) to Central Asia, or are they are natives of their current location? 
c) What is the significance of Sadriddin Ayni in influencing the Tajik people in 
establishing their government? 
d) How do we benefit from the literature of Sadriddin Ayni, from a human rights 
point of view leading towards success? 
e) What is the effect and influence of the Arabic language in the literature of 
Sadriddin Ayni and in which way did he structure it’s morphology in Central 
Asia, particulary in Tajikistan? 

10. MAIN HYPOTHESIS: 
Certainly, the literature of the prominent scholars which by means of their 
literature encouraged the people towards achieving their fundamental rights is of 
extreme importance to study, research and explore. It is one of the most 
important aspects of legacy to know the truth for the community to develop 
towards a progressive life  and distancing the community from slavery and 
corrupt government occupation. 
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11. METHODOLOGY OF RESEARCH: 
Based on the previous discussion which we previously indicated, the following 
shall be discussed. 
a) Rememberance and mentioning the conditions of the Tajik people 
throughout history and to discuss the traditional and academic culture until they 
became one of the independent republics under the former Soviet Union. 
b) Influence of Sadriddin Ayni’s literature and thoughts and his role in 

guarding the community before the establishment of the Soviet Union 
government in Central Asia and his subsequent rise to heroism. 
During this research, we will respond to the following question: “In which way 
did Sadriddin Ayni and his team stand against those people who refused to 
recognize Tajik community as as native state of central Asia, when they 
requested from the Soviet Union authority the establishment of Tajikistan as one 
of the Soviet Union Republic?” 

12. OUTLINE AND CLASSIFICATION OF CHAPTERS: 
This discussion comprises of an introduction and four chapters. There are three 
further sub-chapters under each chapter, thereafter the conclusion follows. 
Details appear below:  
Introduction; Under this heading the following preliminaries are presented:  
1) Personal motives behind choosing this research 
2) Methodology of the research  

Chapter one: The introduction of Tajik people throughout history  
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Part one: What is the meaning of word “Tajik” in light of the statements of 
poetry and the historians? 
Part two: The introduction about other communities and nationals in Central 
Asia and their geographical location 
Part three: Some general, cultural and political foundations of the Tajik people 
before and after the Soviet Union revolution  

Chapter two: Brief discussion about the biography of Sadriddin Ayni and his 
valuable literature 
Part one: The condition of Sadriddin Ayni’s life from early childhood until the 
end  
Part two: Discussion on Sadriddin Ayni’s Persian literature and it’s link to the 
Arabic language   
Part three: The striving and sacrifices of Sadriddin Ayni in encouraging the 
Tajik people towards establishing their own country.  

Chapter three: The need of brotherhood amongst Muslims and other 
communities and respect of their fundamental human rights and the need of 
distancing from discrimination and hatred of other communities 
Part one: The exegesis of the following verses in which Almighty Allah (God) 
says:   
a) O mankind, indeed We have created you from male and female and made 
you communities and tribes that you may know one another.(Quran, 49. 13) 
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b) And of His signs is the creation of the heavens and the earth and the 
diversity of your languages and your colors. Indeed in that are signs for those of 
knowledge. (Quran, 31. 22) 
Part two: The forbiddence of discrimination of nations in the light of the 
Prophetic statement and scholarly statement 
Part three:Ways and channels of uniting Muslims and fellow human beings and 
the wisdom behind this union 

Chapter four: The conclusion of the research and brief information about it 
from the beginning to the end. 
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 :إجراءات البحث 
 
 املقدمة   -9
 البحث و حدود جمال  -2
 سبب اختيار البحث -3
       نقد املراجع -4
   حتليل أسلويب :  ما يتعلق هلذا البحثو  -5
   وصفيحتليل اترخيي  -6
   أهداف البحث -1
  أمهية البحث  -8
  حث أسئلة الب -1

 افرتاضات رئيسية -91
 منه  البحث  -99
 تبويب الرسالة -92

 
 :املقدمة -1
كانوا و ما فقد  اعدهتا يف نيل حريتها و حقوقها، يف قيادة الشعوب و مساألدابء و الشعراء على عظيم دور  بناءً 

ب من حياة اخلضوع و الية لقيادة الشعم العدهو لوا قصاري جهزمن و بذقاموا يف كل حيث  احلق ملعرفةزالوا قادًة 
حياهتم ليخربوا اجملتمع و اجليل  بتحقيق خمتلف نواحي كثري من الباحثي  قامو من هنا . ية التامةالعبودية إىل احلر 
 .محياهتم يف سبيل سعادة شعوهب أضاحوام بدور هؤالء األبطال الذين الناشئ بعده

 الدين عيىن  صدرال و هو أستان جيكطاالهورية و هذه الدراسة الىت تدور حول حياة أحد هؤالء األبطال يف مج
لشعب  يي و الشعراءالكتاب و الروائ الذي كان و ما زال من أعظم (ـم 9154 و املتوىف ـم 9818 املولود)

 .املعاصر ادهبكمؤسس أ  أدب الطاجيكيف فلك يعترب  العالية حيث و قد بلغت مكانته. الطاجيك



 
 

44 

غة اإلسالم و املسلمي حيث يتوقف فهم مجيع أحكام اإلسالم من القرآن و لهي العربية اللغة أن من املعلوم 
فهذه اللغة هلا أمهية ال حتصى و دورها العظيم يف نشر اإلسالم و تعليم اجليل الناشي . السنة على فهم هذه اللغة

 .يف احناء العامل منذ بداية اإلسالم إىل وقتنا احلاضر من أبناء املسلمي
قام صدر الدين عيىن بتأليف بعض الكتب العربية يف سبيل تعليم األوالد و نشر اللغة  ا املنطلقو بناًء على هذ

 ."الضرورايت الدينية "و " ترتيل القرآن"، "هتذيب الصبيان: "العربية منها 
منها  ة املؤلفةو حاليًا النسخ. فوق الذكر قد طبعت مرارًا يف أوقات شىت منذ سنوات عديدةفهذه الكتب الثالثة 

 . عاصمة مجهورية الطاجيكستانحمفوظة يف متحفه مبدينة دوشنبة،  عيين خبط املؤلف صدر الدين
ابلعامل اإلسالمي و  و ثقافتهم و عالقتهمالطاجيك شعب ريخ اً شىت من اتأمور سوف نناقش خالل هذا البحث و 

 : ةكما نتحدث خالل هذا البحث حول األمور التالي  ،اللغة العربية
 ء حملات من حياته كأحد األداببعض شخصية صدر الدين عيىن منذ والدته إىل هناية عمره و ذكر بف يتعر ال
   الطاجيكشعب اتريخ بارزين يف ال
  و الدفاع عنهم كأقدم الشعوب القاطنة يف مع غريه  الطاجيكشعب ادة يقصدر الدين عيىن و قيامه بدور

 .تابعة لالحتاد السوفيىتالستان الطاجيكمجهورية  سيأتسمما كان له أعظم األثر يف آسيا املركزية 
 

 : البحثو حدود جمال  -2
 الطاجيكشعب نهوض باليف  و جهوده دين عيىنال صدردور بيان الدراسة اليت بي أيدينا ، هو  هذه إن جمال

ة ير هو أتسيس مج يث أدت هذه اجلهود املستمرة له و للذين كانوا يتفقون معه إىل حتقيق هذا اهلدف و هوح
 .ية الروسية إىل آسيا املركزيةيوعوصول احلكومة الش طاجيكستان قبلال

و املعرفة  جند أنه ملا برز يف العلماثر صدر الدين عيىن و نواحي حياته قبل الثورة الروسية آلو من خالل التتبع 
ستغالل املتنفذين و ا حتت سوط اإلقطاع و العبودية يتعبون و غريهم من سكان بالده الطاجيكشعب أن الح  

 .ذه املشكلةيفكر يف طريق حل ه بدأ  اً حيثه كثري و كان هذا املنظر يؤمل
و  الطاجيكشعب ة الىت كان يعيشها جتماعية القاسياألسباب و الظروف اال ل هذه الدراسةو سوف نناقش خال

 .ديب النبيلهذا األ ضوء آاثر قبل الثورة الروسية يف راضي آسيا املركزيةغريهم من الشعوب يف أ
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 : حدود البحث
شتمل هذه الدراسة و النافعة إال أنه مل ت تلك اآلاثرمجيع  أن حيقق ةرغم أن أتليفات صدر الدين عيىن وافرة و جدير 

 .ميع أتليفاته النافعةجبمل حتط 
لقيادة  تآاثر و أفكار صدر الدين عيين اليت أدمن وراء هذه الدراسة هو حتقيق األساسي و املطلوب إن الغرض 

 .  لالحتاد السوفيىت التابعة العالحدة قهم اإلنساين ما أوصلهم لتأسيس دولتهمللنهوض حب الطاجيكشعب 
          
 :سبب اختيار البحث   - 3

ن شخصية صدر الدين عيىن و ما ورث لنا من اآلاثر القيمة هو مثال رائع لشاعر عاش كل مراحل بناًء على أ
النضال يف  ع و األخوة و واصلللحياة و الشعب و احلرية و الربي حيث غىن ،به و أمتهاجلديد و التجديد يف شع

 بي مالمحًا بي الفكر و احلياة، بي الشعر و الشعب و كثري من الوسائلو ب مراحل و مستوايت حياتهخمتلف 
 .د من خربات حياتهو من هذا أحببت أن أستفي الرتاث مطوراً إايه على حنو خالقالقلب و العقل مفيداً من 

نقل هذه احلكم النافعة للجيل و رغبًة يف  لب النبييآاثر هذا األد من هذه املنافع القيمةحصول على  حرصاً و 
أذكر فيه شيئًا من املتاعب و العقبات الىت واجهها خالل حيث الناشي أردت  أن أانقش بعض مراحل حياته 

ورة الفكرية الىت أمثرت للث نسانية و قدم لشعبه آاثرًا هي هلم دستوراإل ابسم احلرية و الكرامةفقد قضاها  .حياته
 . القيد و العدوانألبرايء مث ا اءدمهدر  بعدية هلم احلر 

 
 :نقد املراجع – 4

 :على النحو التاىل و هي مة هذا املوضوع يدور على ثالث نقاط مهإن الكالم حتت 
   إىل لغات شىت الدين عيىن صدر قاموا برتمجة آاثراحملققني الذين  عمل بعضذكر 

قام كثري من العلماء فقد كانت عامليا بناًء على شهرة صدر الدين عيىن كأحد نبغاء عصره يف العلم و العرفان  
نذكر بعض تلك اآلاثر على سبيل هنا ها و  من آاثره إىل لغات شىت كتاابً  936و ترمجوا  ةحقيق آاثره العلميتب

 :املثال ال احلصر
 :اإلجنلزية الدين عيىن املرتمجة إىل اللغة  آاثر صدر -1

Avicenna Anniversary. “News” N 15 (26), August 1, 1952, page 12-14 
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Pages from my own story. Memoirs.Transletor  J. Hann, Foreign Languages publishing 
house, Moscow, 1958m page 125 
The pigrims’ shoes. Transleted by S. Apresyan. B kh: stories from soviet republics. Foreign 
Languages publishing house, Moscow, (1961), page 333-336 

 :آاثر صدر الدين عيىن املرتمجة إىل اللغة العربية    -2
عميد أبو سعد، ، املرتجم من الروسية إىل العربية "الذكرايت"أو " ايد داشت ها"خبارى، الرتمجة العربية لكتاب 

 مـ 9151الناشر دار بريوت، لبنان، 
 ، املرتمجان دمحم عالء الدين منصور، عبد احلفي  يعقوب حجاج" مرگ سودخوار"موت املرايب، الرتمجة العربية لكتاب 

 :آاثر صدر الدين عيىن املرتمجة إىل اللغة اآلملانية   -3
Buchara. Erinnerunden. Ubers. V. H. Bruschwitz Leipzug, List, 1955, 396 s. 
Faisi Awlios Enkel, “Sowjet Literatur”, 1958, N 8, s 112-156 

 :آاثر صدر الدين عيىن املرتمجة إىل اللغة الفرنسية   -4
Les bourreaux de Boukhara. Traduit E. M. Dessins et K. Ourbetis. “Revue de Moscou” 
1941, N 4, p 14-15 
La mort de I’usurier… in recit de Sadriddine Ajni… L’Humanite Dimanche, 1957, 
22decembre, p. 6. 

 :) (Czech languageكية يلتشآاثر صدر الدين عيىن املرتمجة إىل اللغة ا -5
Z poezie Sadriddina A jniho. Ghazal. Z tadzictiny prelozila Eva Stolbova. “Novy Orient”, 
1960, N 9, s 205 
Boty mully Turaba. Prekl. I. Becka. Praha “Novy Orient”, 1951, N 1, p 152-153 
 

 أعظم آاثر صدر الدين عيىن: 
كز  نر د و منعتحياة صدر الدين عيىن و من هذا سوف عن كشف البحث و معظم هذه الدراسة تتعلق ابل إن

 .من هذا الكتاب أحباثنا بذكر املراجعو نؤيد ( الذكرايت " ) ايد داشت ها " على كتاب صدر الدين عيىن كثرياً 
 هحيث قدم حتقيقه حول هذا األثر يف كتابشكوراف . منهم ماحملققي حول هذا الكتاب  كثري منو قد كتب   
 . طاجيكستان، دوشنبه ، مـ9118رفان، عام النشر ع: ، الناشر "الشهرة العاملية للعيىن"
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 و قد كتب املصنف. كتب حول حياة السابقيأبرز  من ( تالذكراي" )ايد داشت ها " يعترب كتاب : يقول فيه
 كل كاتب  أنت تعلم ان: " ( ك. أ زمانهأحد أدابء )يف رسالته إىل جالل إكرامي  (ك. يعين صدر الدين عيىن أ)

 ". كأحد أبنائي األعزاء" ايد داشت ها" أحد أبنائه و من هنا فأان أري هذا الكتابكتاب له ك  يري اي
عام و ، الذي انعقد سكو يف م الطاجيكلشعب  يةكويرين خالل املؤمتر األدب. أ. و الشهري لروسيقال األديب ا

 يف يفأحوال املصنلنا العامل الىت تبي  املؤلفات البارزة املشهورة يف ملإننا نع: "قائالً  حول هذا الكتابمـ  9141
إن هذا الكتاب له أثر . تها ذكر عيىن قصة طفولاملنوال مثلم هبذا يف قصص األطفال مل أقرأ كتااب ينصغرهم و لكن

 .زداد معرفىتنىن كلما أكرر قراءة هذا الكتاب تفإ ،عظيم يف جمال الرتبية
لقصص كتب ا  مسلسالتهو سلسلة من  " ايد داشت ها" إن كتاب : " بيورمسري . ى أيقول األديب الفرنس

تتصل هذه الواقعات ح، يلم بأبسلوب جاذ ملتعددةا الواقعاتلنا الىت تقص " ة و ليلةألف ليل"الشرقية مثل 
 ."مـ9191يف شهر أكتوبر لعام ن تنتهي أإىل املدهشة  لبعض و تستمر هذه الليايبعضها اب

صدر مـ  9162عام  جبمهورية مصر العربيةقاهرة اليف مدينة  يا الذي انعقدفريقمؤمتر أدابء آسيا و أ عتربلقد ا
 ، و طه حسي و قدمتكور، لو سيزين يف الشرق املعاصر مع رابن درانت الدين عيىن كأحد الكتاب البار 

و توجيهها  بو معرفة الشعزايدة تقديرًا لسعيهم املشكور يف سبيل  هلؤالء األدابء األربعة اجلزيل املؤمترون شكرهم
 .حقوقهم البشري و السعي لنيلالروحية ة ة الفكريحنو اليقظ
بي عامي  قام بتصنيفهره، فقد اثأعظم آ من يعترب (الذكرايت )  "شت ها ايد دا"  عيىنصدر الدين إن أثر 
 مرة، 94، و طبع أكثر من  إىل اللغة الروسيةأربع جملدات الكتاب يف  هذا ترجممث   مـ9154إىل مـ  9148
فهذا  .يف خمتلف أحناء العامل لغة خمتلفة و قدم للقراء 29إىل  بعد تصنيفه ترجم كاماًل خالل عشر سنوات كما

يف م يهذا الشرف العظ قليل من انل و  ثاً يدقدميًا و ح الطاجيكأحد من األدابء  قلما وجده االهتمام و القبول
   أديب   .و خلفاً أسلفاً  أدب الطاجيكاتريخ 
 الدين عيىن شخصية صدر نقد بعض املراجع اليت تتعلق آباثر و 

 :املثال األول
. احملقق حمنهم . يف هذا اجملال  ةالعلميصدر الدين عيىن و قدموا حتقيقاهتم  لقد كتب كثري من احملققي حول آاثر

جشن "الىت نشرت يف كتاب " عارف اللغة  –عيىن " يف مقالته حيث قدم حتقيقه حول صدر الدين عيىن  رؤفاف
هذا ذكر د فق(  ـم 9118ستان، عام طاجيكالناشر نشرايت دانش، دوشنبه ، مجهورية )،  1انمه عيىن ، اجمللد 
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ة حفمن الص) و كتب عنه مقالة مفصلة  الطاجيكية مهارة صدر الدين عيىن يف علم اللغة الفارسية احملرتم احملقق
 ييالفارساألدابء  القدماء من األستاذ عيىن كان ينظر إىل مرياث:  "حيث يذكر فيها( 951الصفحة إىل  952
ي كآاثر الرودكي ، الفردوسي ، الذي رتبه لفهم أاثر املتقدم و من هذا القاموس اللغويكامل  ة النظر و توجهبدق

لفهم  غريهم يساعد القاري مساعدة بليغةلنظامي ، حاف  ، بيدل و للسعدى ، ليلى و جمنون استان ابن سينا، ب
 قام صدر الدين عيىن ـم 9121عام اد السوفيىت حتالتابعة لالستان طاجيكالهورية و بعد أتسيس مج .تلك اآلاثر

 ...ـم 9133عام ى إىل الروسى و نشر هذا القاموس الطاجيكبتأليف و ترتيب القاموس اللغوى 
ارسية و من ة الفيالطاجيكهناك حاجة ماسة لرتتيب مفردات اللغة  هذا القاموس وجد الشاعر أن اكمالبعد مث 

و هو يشتمل   مـ9138مـ إىل  9136كمل هذا الكتاب بي عامي أكلمات اللغة حيث هذا بدأ برتتيب شرح  
لسبب  ف ق دن هذا األثرلكن مع األسف الشديد فقد  و. منها ةمع الشرح البسيط لكل واحد كلمة  95111ى عل

عض الصفحات املنتشرة و مل يبق منه إال بعض الذكرايت و اإلشارات يف بعض رسائل األستاد عيىن و ب جمهول
 .كالتراف مصادفة.ي . يها ايلالىت حتصل ع
حال كتاب اللغات الذي رتبه عيىن و لو كان خمتصرًا فإنه يعترب منوذجًا جيدًا ملعرفة اللغة حيث حقق و على كل 

 ...عيىن الكلمات الواردة يف قاموسه من نواحي متعددة حىت يظهر معناها احلقيقي 
سية الطاجيكية لكلمات العربية الىت تسخدم يف اللغة الفار األصوات ليف معرفة  غريبكان األستاذ عيىن له رأي 

اللغة  حيث الكتابة بل كان يعترب تلك الكلمات يفمن األصوات يف الكلمات كان يالح  فرق تلك   حيث ما
و تسهياًل لفهم هذا البحث وضعنا اجلدول اآليت بذكر تلك . ) معانهلا عدة  الفارسية كالكلمات املرتادفة

 : مثالً (. الباحث. لطاجيكيةالكلمات العربية و طريق استخدامها يف اللغة الفارسية ا

  معناها ابلطاجيكية معناها ابلفارسية الكلمة العربية

 Шамшер مششري سيف
 Тобистон اتبستان صيف
 Шикастан شكسنت تكسري
 Бисёр بسيار تكثري
 Бо зури ба коре اب زوري اب كارى وادار كردن قسر

водор кардан 
 Кушк كوشك قصر
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نه ال ميكن له أن يرضى هبذا الرأي الذي قدمه رؤفاف أ. احملقق حو بعد ذكر هذا التحقيق و املالحظة يقول 
ف بعضها عن الكلمات العربية الىت ختتل األصوات يف تلك أنقاموسه فإنه يرى صدر الدين عيىن و ذكره يف 

ة و ما الطاجيكيف اللغة الفارسية  ةف ال بد أن تستخدم على نفس الطريقو ر بسبب تغيري احل نطقاً صواتً و  البعض
هلا عدة معان ليس  مرتادفة كلمات( ، تكسري و غريهاصيف ، سيف، تكثري : مثالً )قاله عيىن أن هذه الكلمات 

  "...بصحيح
 

   :نقد هذا التحقيق
يف لغتنا  استخدامها ةو طريق ظر عيىن و تبحره يف فهم معان الكلماتدقة ن احملرتم قيف احلقيقة مل يدرك هذا احملق

ن معظم كلمات اللغة العربية و مل يدرك أ رؤفاف. حلعل احملقق   .ال سيما يف هذا املقام يةالطاجيكالفارسية 
عدها مع أصول عدم موافقة خمارجها و قواصورهتا احلقيقية بسبب  تغريتالفارسية إىل اللغة  مفرداهتا بعد التحاقها

الناشر إنتشارات ) ،"اتريخ ادبيات در ايران " بيح هللا صفا يف كتابه ذالدكتور كما صرح به . اللغة الفارسية
عند  اتالتغري  حيث يذكر عدة أسباب هلذه(  953-، ص9-ج ش ق، 9381فردوس، هتران، عام النشر 

ا على سبيل املثال بعض أسباب هذه التغريات و نذكر هن .استخدام هذه الكلمات العربية يف اللغة االفارسية
 :الطاجيكية للكلمات العربية بعد استخدامها يف اللغة الفارسية

 
ث، ص، ط : مثل األم إىل لغتهم و استخدامها بعد نقلها روف العربيةاحلخمارج إىل فارس الأهل  مل يلتفت -9

ت يف أصلها العربية إال إذا تشاركمعروف ما هو من خمرجها األصلي كاحلروف يتلفظوا هذه جيتهدوا ل و مل و غريها 
 .اللغتي خمارج احلروف يف كلتا

مث بدوا يستخدمون هذه  مسيةفية أو االاألفعال و جعلوها تدل على معاىن الوصبعض غريوا معاىن  -2
  الكلمات يف اللغة الفارسية هبذا املنوال 

رى حسب عليها عالمات اجلمع مرًة أخ جعلوا بعض صيغ اجلمع للكلمات العربية كاملفردات مث زادوا -3
 .ملوكان، منازهلا، حوران، و غريهامواليان، عجائب ها، : ىن اجلمع مثلتدل على معقواعد اللغة الفارسية ل

 Намоянда مناينده  سفري
 Овози мурғон آواز مرغان صفري
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 معانكالكلمة الواحدة هلا عدة   األصوات لتلك الكلماتعيىن من جعل هذه صدر الدين و من هذا ما ذكره 
موافق  بل إنه ،كما زعم احملقق  غريباأمرًا  ليسو  امر صحيح الطاجيكية غة الفارسيةد النحوية يف اللاعتبارًا للقواع

 اآليت كما هو ظاهر من اجلدولكتب كل واحد من هذه احلروف حبرف واحد  حيث ي يةالطاجيك اللغةهذه د لقواع

 
ر علماء اللغة الفارسية يف زممنا املعاصر الذي يعترب من أشهذبيح هللا صفا الدكتور  ثبت أنبناء على ما انقشنا  و

 .كما ال خيفى رؤفاف. ق حاحملقعدم صحة قول  من ل  و من هذا ع  ن عيىن يدأيضاً يوافق ما ذهب إليه صدر ال
ال بد ان تراعي على املخارج  رؤوف أن قواعد اللغة العربية بنسبة. الكالم يف هذا املوضوع هو أنه يرى ح و خالصة

نفس الرتتيب عند استخدام احلروف عربية األساس يف اللغة الفارسية الطاجيكية بينما يرى صدر الدين عيىن أنه ال 
 .  ابلفارسية و نستخدم تلك احلروف الىت أصلها العربيةعندما نتحدث  و جتويد احلروف حاجة ملراعات قواعد العربية

 
 نقد بعض املراجع اليت تتعلق آباثر و شخصية صدر الدين عيىنل املثال الثاين 
 

 و ما يتعلق لشخصيتهعندما يتحدث عن أبيه ( الذكرايت" )ايد داشت ها"يقول صدر الدين عيىن يف كتابه 
حيث كان يواظب صلوات اجلماعة كما  كان والدي رجل دين : " القائ (أي والدى" ) درمپ"حتت قوله  النبيل

 ( 23، صدر الدين عيىن ، الصفحة "الذكرايت"أو " ايد داشت ها) .كان يؤمن ابهلل تعاىل و يوم القيامة
و لكن خالل تعقبات احلكومية الشيوعية الستالنية عندما أرادت احلكومة القبض عليه بتهديد القتل و السجن 

أبنه مل يقتل ولدًا ألجل ما كان يفعله  سابقاً  رد معتقداته الدينية اإلسالمية صرح أن ستالي قد قالاهلالك جمل
 (281، الصفحة "صدر الدين عيىن والد الشعب"ذكره دمحم جان شكورى البخارى نقالً عنه يف مقالته ) .والده

 يةالطاجيكالىت تدل على نطق تلك احلروف يف الفارسية  الصوت ف العربية و ر احل
 С   (s)  س ، ص ، ث

 З (z) ض ، ز ، ظ ، 

 Ҳ (h) ح ، ه 
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األوىل أن صدر الدين عيىن عندما قام لتأليف   نرى يف الفقرةو املقارنة بنظر التتبع  إن نظران إىل هذين القولي
يف  يف آخر عمره يظهر ابلصراحة أن والده كان رجل دين و لكن يذكر" الذكرايت"أو " ايد داشت ها"كتابه 

 ،ما حدثت خالل السيطرة الشيوعية عندما أرادوا قتله بسبب ممارسة والده األحكام اإلسالميةالفقرة الثانية، 
 . كان ميارسه ألجل اعقاداته الدينيةما  والده يف حياته أو  هؤالً مبا كان يفعلإشارة أبنه ليس مس

 و السؤال هنا ما هو سبب هذا التعارض و التناقض بي هذين القولي؟
 نقد هذا القول: 

لألستاذ صدر الدين عيىن و والده احملرتم منذ بداية وصول اإلسالم إىل  إن شعب الطاجيك فهم آابء و أجداد
احلاضر متسكوا ابإلسالم كدين الوحدة و الوصول إىل تعاليم احلق و نيل السعادة األبدية و من هذا فقد  وقتنا

قاموا بنشر تعاليم هذا الدين احلنيف بي اآلخرين من الشعوب و القبائل حيث برز كثري من علماء هذا الدين من 
 .أبناء هذا الشعب يفتخر هبم العامل اإلسالمي إىل وقتنا احلاضر

كان املسؤلي لنظام احلكومة الشيوعية الروسية يعرفون هذا األمر و بناء على هذا فقد قام هؤالء الناس يف بداية 
سلطتهم و قبضتهم على أراضي الرعية املسلمة يف منطقة آسياء الوسطى مظهرين أنفسهم كمحبي جملتمع 

لدفاع عنهم عن ظلم العاندين و كيد هنم سوف يقومون لأباملسلمي من شعب الطاجيك و غريهم و صرحوا 
السالطي و اخلاانت و لكن ختالفوا قوهلم فيما بعد عندما متت قبضتهم الظاملة على هذه الرعية و قاموا حنئذ 
بقتل مجاعة املسلمي جملرد كوهنم يؤمنون ابهلل و يتبعون شريعته أو بتهمة أنه كانت هلم صلة أبسرة دينية أو 

صرح به عبد احلي . ) قبل الثورة و غريمها من اإللزامات و االهتامات الىت ال أساس هلا أصحاب الغناء و املال
إىل الصفحة  11لصدر الدين عيىن، من الصحفة " ضرورايت دينية"سيد زاده دمحم أمي يف مقدمته على كتاب 

22 .) 
يف منطقة آساء الوسطى يف تلك و تظهر من املراجع التارخيية أنه قبل سيطرة احلكومة الشيوعية الشعب املسكي 

املرحلة الزمانية كانوا يف ضيق شديد حيث ضاقت عليهم األرض بسبب ظلم األمري منذ زمن طويل و ملا ظهرت 
ديدة بدعوى تقدمي احلرية للشعب جلؤا إليهم ظاني أهنم يقومون للدفاع عنهم و صاروا مقاتلي جبنبهم كومة اجلاحل

 . لديهم خالف األمري بكل أسباب ميسرة
فقد واجه صدر الدين عيىن . فكان صدر الدين عيىن من مجلة هؤالء الناس الذين ظلموا من حنو األمري كثرياً 

خوف اهلالك و كاد أن يقتل ألكثر من ست مرات يف حياته؛ ثالث منها كانت يف زمن أمري خبارى مرة عام 
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لشاقة جلأ إىل نظام احلكومة الشيوعية مـ و بناء على محل هذه املصائب ا 1217مـ و مرتي عام  1214
اجلديدة و وقف جبنبهم لكن ظهر فيما بعد أن كل هذه األمور من دعوي احلرية و األمان من حنو احلكومة 

موا بقتل فإهنم بعد أن أسقطوا سلطة األمري و غريوا نظام احلكومة قاجمرد خداع و مكر على الرعية الشيوعية هو 
 .كما ذكرانه آنفاً الرعية ظلماً و عدواانً  

فقد قام صدر الدين عيىن بنشر آاثره القيمة لتأييد النظام اجلديد و لكن مع هذا برز عليه أانس و اهتموه ببعض 
األكاذيب و نتيجة هلذا األمر يف زمن احلكومة الشيوعية الروسية أصدرت قرار قتله ثالث مرات أيضاً؛ األوىل عام 

عبد احلي سيد زاده دمحم أمي، مقدمته على كتاب )مـ   1247الثالثة عام مـ و  1237مـ، الثانية عام  1227
 (  22الصحفة لصدر الدين عيىن، " رابت دينيةضرو "

حنن نرى أن هذه املخالفة ما ذكرها صدر  خالل حياته صدر الدين عيىن األخطار الىت واجهها و بناء على هذه
ت يف حياة اجملتمع السيما حياة هذا األديب النبيل بعد تغري نظام الدين عيىن يف آاثره ترجع إىل النتائ  الىت ظهر 

األمري إىل احلكومة الشيوعية مبعىن أن نظام حكومة األمري يف نظر هؤالء املفكرين كان يظلم على الطبقة العامة و 
حياة الفرح و  يشدد على حياهتم و بناء على هذا عندما قاموا و ساعدوا الشيوعيي لتغري النظام كانوا يتوقعون

الىت   املطلوبة احلرية اإلنسانية مثل ممارسة األحكام الدينية يف ظل احلكومة اجلديدة و لكن ملا مل تظهر هلم النتيجة
 :بعضاً منهافيما يلى كانوا ينتظروهنا و يتوقعوهنا يئسوا هلذا األمر و قاموا ملخالفة أفكارهم بطرق شىت نذكر 

كان مينع ممارسة اإلعتقادات الدينية جلميع أفراد اجملتمع السيما رجال احلكومة و إن نظام احلكومة الشيوعية   -1
و لكن كان صدر الدين عيىن رغم كونه رجال سياسيا و أديبا معروفًا لدي احلكومة مل يراع هذا . املوظفي لديهم

 . الدستور و مل يبال به بل كان يقوم ألداء صلواته سرا يف غرفته اخلاصة
رؤف فرتت الذي كان رجال سياسيا لدي احلكومة الشيوعية يف منقطة آسياء الوسطى و كان أول وزير عبد ال -2

بكل جهده لنشر أفكار الشيوعيي سبق له أنه قام املعارف و التعليم يف اجلمهورية البخاري بعد أتسيسها و قد 
مشاركته هلذا النظام فيما بعد يئس و ن يتحصل على ما كان يتوقعه م ا ملمنذ بداية أتسيس هذا النظام و لكن مل

 :قام ليتعرض عليهم ابنشاء بعض أبياته األدبية و منها قولهبناء عليه 
 به گلزار چه كردنده زردند      كو سبزه، كجا الله، إين فصل خزان است درختان مه           

 : الرتمجة اإلمجالية
 ن هو العشب و اين هي الزهرة و ماذا فعلوا ابحلديقةإن هذا فصل اخلريف، األشجار كلها صفراء     أي    
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إن الشاعر يتحدث يف هذه ": سيحة" األشعار املسمى بـ يقول صدر الدين عيىن يف شرح هذه األيبات يف جمموعة
فرتت من "قاله دمحم جان شكروى البخارى يف مقالته ) األيبات عن ظلم الظاملي ما قاموا على شعب املسلمي 

 (.215املعارف إىل حتول أفكاره لتسلط الشنكزية، الصفحة  شرنقيامه ل
هو ما نعرفه من التاريخ املسجل لدينا أن معظم هؤالء الناس الذين قاموا  و لعل أوضح دليل يف هذه القضية  -3

تل واجهوا الق احلركة التجديديةلتأييد احلكومة الشيوعية الروسية يف منطقة آسياء الوسطى السيما أصحاب مجاعة 
و الدمار بعد تسلط احلكومة الشيوعية على هذه املنطقة و منهم على سبيل املثال فرتت ، فيض هللا خواجه يف 

دمحم جان شكروى البخارى ذكره . ) و عبد الرحيم حاجى ابي اف و عدد كبري غريهم من أصحاب هذه احلركة
 (63صفحة إىل ال 62، الصفحة "بنرتكزم و سرنويشت اترخيي اتجيكان"يف كتابه 

 :أن نستخلص هذه املسألة أبن نقول لنا و بعد ذكر هذه املعلومات ميكن
إن غرض صدر الدين عيىن من مشاركته السياسية و بذل جهوده يف سبيل نشر أفكار احلكومة الشيوعية منذ 

ه بداية ظنًا أنه بداية أتسيس هذا النظام كان ألجل أغراض الثقافية و العلمية الروحية و من هذا تربأ من فعل أبي
رمبا تتغري احلالة و كل شئ سوف يكون على ما يرام و لكن ملا مل ير اي تغري و استمرت هذه احلالة السيئة إىل 

ن والده كان رجل دين و مل خيف من العقاب حنئذاك مع إن النظام حنئذ أبهناية عمره حزن شديدا و صرح 
ما زالت على نفس اهلئية الىت  " أو الذكرايت" داشت ها ايد"صنف صدر الدين عيىن كتابه عندما الشيوعية 

 .كانت يف بداية أمرها حيث كانت تشدد على الرعية و تزجرهم عند قيامهم مبمارسة إعتقاداهتم الدينية
 :و قد ذكر أن صدر الدين عيىن قبل أن يرحتل من الدنيا بكى و أنشد األبيات التالية على سبك احلاف  قائال

 مرد عيىن درد او هنفته ماند                    طالع انسازگارش خفته ماند                      
 فته ماند                    راض حاف  بعد از اين انگفته ماندگغنجه اميدها انش                      
 اي دريغ، از راض داران ايد ابد                                             

، و مل يبق م  ن  حاصلة، وردة الرجاء جفت و مل تـن مات عنىي بقيت آالمه خفية ، بقيت رجائه غري : مجة اإلمجاليةالرت 
ذكره دمحم جان شكورى )الذكري هلؤالء حيافظون على األسرار و أحد حيكي عن احلاف  بعده، اي لألسف، 

   .(211، الصفحة "خراسان است اين جا"البخارى،  يف كتابه 
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 حتليل أسلويب :  ما يتعلق هلذا البحث و -5
هو تفسري الكالم و أتويله على وجه مطلوب و ليس شرح احلادثة و ال بيان األسلويب إن الغرض من التحليل 

 .وصفها و من هذا حناول أن نرتكز على هذا األصل خالل النقد التاىل
به صدر الدين عيىن خالل حياته كرجل سياسي  بعد النظر اإلمجاي هلذا البحث يظهر لنا أنه من أهم دور ما قام

و أديب نبيل هو معارضته السياسية و األدبية خالف املعاندين لشعب الطاجيك حيث قام لدفع مكر العاندين 
لشعب الطاجيك و عارضهم علمياً و أثبت ابحلج  و الدالئل العلمية الثابتة من اتريخ قومه أن شعب الطاجيك 

 .هبم منذ عرب التاريخ البشريهلم حضارة و أدب ختتص 
منوذج من "مـ يف مقدمة كتابه  9125مارس عام  95و بناء على هذا ما كتبه صدر الدين عيىن مبدينة مسرقند يف 

حيث يتحدث  949، الصفحة السابعة، و قد ذكران خالصته ابلعربية يف حبثنا هذا يف الصفحة "أدب الطاجيك
حلضارة و الثقافة اخلاصة يدل على أمهية هذا املوضوع أال و هو عن وجود شعب الطاجيك و كوهنم صاحب ا

 . قيام صدر الدين عيىن ضد املعاندين لشعب الطاجيك
علينا أن نقرتح فيما يلى بعض األسئلة حول هذا املوضوع مث نبحث عن العظيم  األمرأمهية هذا و بناء على 

 .ره القيمةجواهبا يف ضوء ما قاله صدر الدين عيىن و احملققون آلاث
 
 السؤال األول : 

أتليف هذا ؟ ما هو سبب رئيسي وراء "أدب الطاجيكمنوذج من "ملاذا قام صدر الدين عيىن بتأليف كتابه 
 الكتاب؟
 اجلواب عنه: 

داخل حكومة الروسية الشيوعية يف منطقة آسياء املركزية و عنادهم " حمىب الرتكيي"إن حضور أفراد وافرة جلماعة 
الطاجيك و خمالفتهم الشديد لتأسيس اجلمهورية العالحيدة لشعب الطاجيك أو ااتحة الفرصة هلم الظاهر لشعب 

مثل التحدث بلغتهم األم جعل صدر الدين عيىن يقوم ملخالفة  األصلي ن ميارسوا ثقافتهم القومية يف موطنهمأب
احلقيقة صاحب احلضارة و  هؤالء الناس مع لفيف من أبناء الطاجكيي و يثبت علميًا أن شعب الطاجيك يف

ال لتأسيس األدب القدمي، بل هم من أقدم شعوب ساكنة يف منطقة آسياء املركزية و من حقهم أن يكون هلم جما
 . حىت ميارسوا ثقافتهم و حضارهتم اإلنساينيةاجلمهورية العالحدة ختتص هبم 



 
 

55 

 : السؤال الثاين 
أن شعب الطاجيك هلم ثقافة و " أدب الطاجيكج من منوذ "ملاذا يؤكد صدر الدين عيىن و يصرح يف كتاب 

 حضارة ختتص هبم دون اآلخرين؟ ما السبب هلذا التصريح؟
 اجلواب عنه: 

الذين كانوا على مناصب احلكومية يف تلك املرحلة الزمانية كانوا يدعون أن شعب " حميب الرتكيي"إن أفراد احلركة 
قوم بعض األدابء املعاصرين ملساعدة هذا الشعب و يرتبوا هلم الطاجيك ليست هلم لغة ختتص هبم، فال بد أن ي

شعب  كانوا مينعونو من انحية آخرى  . لغتهم اخلاصة مستخدما حماورة هذا الشعب يف األسواق و الطرق
الطاجيك من ممارسة لغتهم األم يف جمال حياهتم اليومية، حىت أهنم قاموا معارضي هلم و أظهروا عدواهنم و عنادهم 

و حنئذ قام صدر الدين عىن دفاعا عن شعبه الطاجيك و عرض أن . لصراحة لتأسيس دولة عالحدة ختتص هبماب
هلم ثقافة و حضارة عالية ختتص هبم و إن كان  انسالطاجيك هم شعب األمر ليس كما يظنه هؤالء اجلهلة، بل 

ألمر إذ ال يساوى شعب فأهل الطاجيك أحق هبذا ا ،يستحقون على حصول دولة عالحدة هلم ىآخر  شعوب
من هؤالء الشعوب من أهل هذه املنطقة يف احلضارة و الثقافة مع ما ميلكه شعب الطاجيك و ال ميلك اي واحد 

 .  منهم مثل ما ميلكه شعب الطاجيك ملثل هذه اآلاثر التارخيية
 
 السؤال الثالث : 

عب الطاجيك يف احلقيقة من سكان أن ش" أدب الطاجيكمنوذج من " كيف أثبت صدر الدين عيىن يف كتابه 
 األصليي ملنطقة ما وراء النهر و ليسوا حديث عهد ابلسكنة فيها و ال من املهاجرين إليها؟ 

 اجلواب عنه: 
يعترب كجواز التعارف لشعب الطاجيك يف منطقة آسياء " أدب الطاجيكمنوذج من " إن كتاب صدر الدين عيىن 

ادابء الفارس الطاجيك الذين  292حيتوى هذا الكتاب على ذكر آاثر . رالوسطى منذ أتليفه إىل وقتنا احلاض
إىل هـ  329منذ عام آاثرهم و بناء على أن هؤالء األدابء قاموا بتأليف و تصنيف . عاشوا ألكثر من ألف سنة

م فهذا األمر دليل اترخيي قطعي ال ميكن انكاره يف اي حال من األحوال ان شعب الطاجيك هل هـ 9343عام 
آاثر علمي و لغة أدبية منذ أكثر من ألف سنة و بناء على هذا األمر ال حيتاجون لرتتيب لغة جديدة على أساس 
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هلم اتريخ أديب أقدم من اتريخ  ال يوجد شعب من شعوب آسياء الوسطىو اورة الناس يف األسواق و الطرق حم
 .   شعب الطاجيك

 السؤال الرابع : 
الدفاع عن شعب الطاجيك و حضارهتم اخلاصة يدل على عصبيته القومية و هل هل قيام صدر الدين عيىن يف 

 فعله هذا كان مطابقا لقواني شريعتنا اإلسالمية أو خمالفا هلا ؟
 اجلواب عنه: 
. يف اي جمال يف حياته و ال معاندا لشعب األوزبك و ال لغتهم األوزبكية يكن صدر الدين عيىن من املتعصبييمل 

 :جود الدليليو ذلك ألجل و 
 : الدليل األول

إن صدر الدين عيىن ما كان يعرف اللغة األوزبكية يف بداية شبابه و لكن تعلم هذه اللغة من ديوان اشعار لعلى 
هذه اللغة إىل حد حىت أنه ألف بعض آاثره األوزبك القدمي فيما بعد و تبحر يف شري النوائ ، املؤسس لألدب 

و تعلميه اللغة األوزبكية خالل حياته العلمية يدل على أنه مل . إىل االلغة الطاجيكية اثنياً هبذه اللغة أوال مث ترمجها 
 .خيالف هذه اللغة و ال يتباغضها يف اي حال من األحوال

 :الدليل الثاين
كان ( 9519املتوىف  9449املولود )من املعلوم أن نظام الدين على شري النوائ املؤسس لألدب األوزبك القدمي 

شهر أدابء يف فلك األدب الفارسي كما ذكران شياء أ( 9412املتوىف  9494املولود ) لميذا لعبد الرمحن اجلاميت
و " الفاين"عنهما يف حبثنا هذا و كان علي شري النوائ يقوم إبنشاء األشعار ابللغة الفارسية الطاجيكية بتخلص 

مع أنه مل يكن من عرق الطاجيك " ب الطاجيكأدمنوذج من " من هذا فقد ذكره صدر الدين عيىن يف كتابه 
و هذا األمر إن  دل على شيئ إمنا يدل على أن صدر الدين عيىن مل خيالف أحكام شريعتنا اإلسالمية يف . إصاللة

يف   ةهذا اجملال و ال مينعه قيامه عن احلق أن يقدر جهد اآلخرين و فضلهم العلمي و هبذا قام بذكر آاثرهم العلمي
 ".   أدب الطاجيكوذج من من" كتابه 
 السؤال اخلامس : 

ما هو أثر و نتجية جهود صدر الدين عيىن يف الدفاع عن شعب الطاجيك يف أتسيس اجلمهورية الطاجيكستان 
 منذ بداية أمرها إىل وقتنا احلاىل؟ 
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 اجلواب عنه: 
يك و معرفة حضارهتم يف الدفاع عن حقوق شعب الطاجطاجيك على رأسهم صدر الدين عيىن إن قيام أبناء ال

التارخيية و طلب حقوقهم اإلنسانية يف بداية قيام احلكومة الشيوعية الروسية يف منطقة آسياء الوسطى أدي هناية 
 . إىل أتسيس اجلمهورية الطاجيكستان و لو يف قطعة صغرية من أراضي هلذا الشعب
ود اجلمهورية الطاجيكستان إىل و لكن مع األسف الشديد بقيت نسمة كبرية من شعب الطاجيك خارج حد

وقتنا احلاضر و منذ بداية أتسيس احلكومة الشيوعية الروسية يف منطقة آسياء الوسطى و حىت بعد تفككها إىل 
وقتنا احلاىل يعاين هؤالء الشعب و يشتكون عن آالم روحية ليالً و هناراً ألجل حرماهنم عن ممارسة ثقافتهم القومية 

نسيتهم القومية يف أوراقهم املسجلة م األم يف موطنهم األصلي و تعرف جالدراسة بلغتهمنها حصول التعليم و 
 .لدى احلكومة

و قد صرح احملققون أن اإلستقالل الوطىن ما حتصلت عليها اجلمهورية الطاجيكستان و صارت دولة عالحدة 
ورية العالحدة التابعة مـ كان أساسه هو جعل الطاجيكستان كاجلمه 9119سبتمرب عام  1 منذعلى رأسها 

 .مـ 9121أكترب عام  96للحكومة الشيوعية بقرار احلكومة املركزية الروسية اليت أصدرت يف 
و من هذا يعترب صدر الدين عيىن كالبطل القومي لشعب الطاجيك اترخييا منذ بداية وصول احلكومة الشيوعية 

سبتمر  8مقام بطل قومي لشعب الطاجيك منذ  علىيف احليقيقة حاز الروسية إىل منطقة آساء الوسطى كما 
مـ من حنو احلكومة جلمهورية الطاجيكستان بقرار فخامة ريئس الدولة للجمهورية الطاجيكستان أمام  1227

 .على رمحان احملرتم
و أخريًا نستخلص هذا النقاش أبن نقول إن قيام صدر الدين عيىن خالفًا للمعاندين لشعب الطاجيك خالل 

خيالف األحكام الشرعية بل كان هذا األمر ألجل تطبيق قول هللا  مل كمايكن ألجل أي غرض مذموم   حياته مل
فإنه فقد جرت سنة هللا تعاىل يف أرضه أبن خلق الناس شعواب و أقواما حىت ميارس كل يف أرضه تعاىل و سنته 

قاليد القومية و غريها دون الضغط و و الت و حضارته اخلاصة من اللغة و األدبالقومية واحد من الشعوب ثقافته 
 الذي هو ربنا الكرمي العدوان عليهم من حنو األجانب و األغيار مهما ال ختالف هذه األمور دستور اخلالق العظيم

من أنظر ما ذكران من بعض املعلومات اآلخري تتعلق هلذا املوضوع  ).و ال تتسب الفتنة و الفساد يف أرضه
 (277إىل  262الصفحة 
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  حتليل اترخيي وصفي  -6
الة املهلكة تعترب من أهم إن قضية وحدة اجملتمع و العيش حتت ظل األخوة البشرية و البعد عن العصبية الض

 . عات الىت انقشها العلماء و زعماء القوم يف كل دور و زمناملوضو 
عالج هذا الداء القاتل بعد أن رأي دمحم عليه الصالة و السالم قام ب و ابلنظر إىل اترخينا اإلسالمي جند أن نبينا

من التخالفات و النزاعات الىت كادت جترى بي أصحابه من األنصار و املهاجرين و أظهر حنئذ ابلصراحة  نوعاً 
 .أن هذا األمر داء قاتل مهلكة، ال يسمح ممارسته بي أهل اجملتمع يف أي حال من األحوال

للبعد و االجتناب عليه الصالة و السالم ال و حتذير نبينا الكرمي مع األسف الشديد رغم قباحة هذا املرض القت
 .عن هذا األمر اخلطري جند هذا الداء منتشرة بي أفراد اجملتمع يف خمتلف أحناء العامل حىت يف وقتنا احلاضر
ع من أهل و من مجلة بعض من أصاب هبذا املرض القاتل يف القرن املاضي إىل وقتنا احلاىل هم بعض أفراد اجملتم

". حميب الرتكيي"اشتهروا يف زمنهم بكوهنم اعضاء احلركة قد منطقة آسياء الوسطى اثر دراستهم يف بالد تركيا الذين 
و ملا انتشر هذا الداء بي أفراد اجملتمع و منع ألجله شعب الطاجيك يف منطقة آسياء الوسطى من ممارسة لغتهم 

صلي قام حنئذ بعض أبناء الطاجيك يف الدفاع عن شعبهم و طلب األم و ثقافتهم اإلنسانية يف موطنهم األ
 .حقوقهم اإلنسانية

حكام فية حيث استطاع ألجل كونه عاملا أبكان صدر الدين عيىن زعيما يف مثل هذه املنازعات الشعبية الثقا
اندين برباهي علمية الشرعية و اديبا عارفا لثقافة قومه أن يربز يف هذا املقاومات كالبطل القوي و يعارض املع

 .واضحة
و تقديرا جلهود صدر الدين عيىن يف سبيل نشر احلق و الدفاع عن شعب الطاجيك سوف نقدم هذا البحث 

 . الذي يتألف من مقدمة و أربعة أبواب و يدخل حتت كل ابب ثالثة فصول
حيث ا يتعلق هبم شعب الطاجيك و م األضواء عن اتريخسوف نقوم لتحقيق بعض  و يف خالل هذه الدراسة

مراحل حياته  و منر على ذكر صدر الدين عيىن ، حضارهتم التارخيية كما نقوم لتحقيق شخصية نذكر شيئًا عن 
 . نبي أهم األسباب الىت دفعته للقيام عن الدفاع عن شعبه بينما آاثره األدبية و العلميةبعض نذكر كما 

رية و ضرورهتا بي أفراد اجملتمع أبسره كما نذكر ضرورة و سوف خنتم هذه الدراسة بذكر فضائل األخوة البش
 .اإلجتناب عن العصبية القومية الضارة املهلكة
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و سوف نعتمد يف حتقيق حبثنا هذا على أخذ النصوص األصلية من آاثر صدر الدين عيىن و نستفيد منها على 
حتقيقات العلماء الذين قاموا لتحقيق آاثر طريق املباشر دون أخذ التحقيقات املرتامجة منها كما نلف النظر إىل 

 .صدر الدين عيىن من أبناء الطاجيك
إن عدد التحقيقات الىت قام هبا علماء الطاجيك حول آاثر صدر الدين عيىن وافرة جدا و لكن نذكر فيما يلى 

 :بعض منها على سبيل املثال ال احلصر
" غالمان"يك لطلب حقوقهم اإلنساين يف كتاب ، تصوير قيام شعب الطاج(مـ 1278)صيف هللا اف، . أ -1

 (،213إىل  152من الصفحة " مكتب عيىن"يف صمن كتاب )لصدر الدين عيىن 
 .   ، الناشر عرفان، دوشنبه، اتجيكستان"مكتب عيىن "، (مـ  9118)صيف هللا يف، . أ -2
 . ه، اتجيكستان، عرفان، دوشنب"شهرت جهاين عيىن "، (مـ  9118)يوسف اف، . بيلن و ك. ب -3
، متبوعات، دوشنبه، "اتريخ خمتصر خلق اتجيك"،(مـ  2195)قرابن اف . لقمان اف، ب. ت -4

 .اتجيكستان
اجلزء " جشن انمه عيىن"يف صمن كتاب )، عيىن و شعراء البخارا (مـ1278)واحد اف، . قاره يف، ر. ت -5

 (47إىل  38اخلامس، من الصفحة 
، "فهرست آثرهاي صدر الدين عيىن و أدبيات آئد أو"،(مـ  9163)وا، مال جاان.عزيز قالف، ز. ج -6

 .أكادمي علوم اتجيكستان، دوشنبه، اتجيكستان
لصدر الدين عيىن يف تعارف شعب " ايد داشت ها"، دور كتاب (مـ 1278)قمر اف، .مقيم اف، أ. د -7

 (،254إىل  244من الصفحة " جشن انمه عيىن"يف صمن كتاب )آسياء الوسطى و قازاقستان 
 26اجلزء اخلامس، من الصفحة " جشن انمه عيىن"يف صمن كتاب )، عيىن و خبارا (مـ1278)هاشيم ، . ر -8
 (34إىل 
و بعض مسائل أدبية دراسية للنصف الثاين للقرن التاسع " ايد داشت ها"، (مـ1278) أمري قالف، . س -2

 (131إىل  124فحة اجلزء اخلامس، من الص" جشن انمه عيىن"يف صمن )عشر 
، ديوشتي ، "سه كار مهيم و به خري استاد صدر الدين عيىن "، (مـ  2111)شاه زمان رمحان اف،  -91

 .دوشنبه، اتجيكستان
 .، بلته دولىت كتاهبا، دوشنبه، اتجيكستان"دوره حكم راين أمري عامل خان"،(مـ  9119)عبد الروف فرتت  -99
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حسي زاده . هادي زاده، ش. شكور اف، ر. ترب اف، م. صومي، سمع. منياز اف، ن. عيىن، أ. ك -92
 .، اجلزء الرابع، دانش، دوشنبه، اتجيكستان"جشن انمه عيىن"،(مـ  9119)

 9118)حسي زاده، . هادي زاده، ش. شكور اف، ر. ترب اف، م. منياز اف، س. عيىن، أ. ك -93
 .جيكستان، اجلزء اخلامس، دانش، دوشنبه، ات"جشن انمه عيىن"،(مـ

 .، پيوند، دوشنبه، اتجيكستان"پدر ملت"،(مـ  2116)دمحم جان شكروى البخارى  -94
 .، دانش، دوشنبه، اتجيكستان"خراسان است اين جا"،(مـ  2111)دمحم جان شكروى البخارى  -95
 ، اديب،"سرنوشت فارسيي اتجيكان فرارود در سده بيست"،(مـ  2113)دمحم جان شكروى البخارى  -96

 .دوشنبه، اتجيكستان
 .، كيهان، دوشنبه، اتجيكستان"ات مسرقند از خبارى"،(مـ  2193)مريزا على جوره يف  -91
صدر الدين "، (مـ  9168)دمحم جان عاصمي، مرزا طرسن زاده، انصر جان معصومي، عبد اجلبار قهارى  -98

  .  ، عرفان، دوشنبه، اتجيكستان"عيىن در خاطرات دوستان و شاگردان 
لصدر الدين عيىن " ايد داشت ها"، خصوصيات األهداف العلمية يف كتاب (مـ 1278)شكور اف، . م -12
 (31إىل  25من الصفحة " شهرت جهاين صدر الدين عيىن"يف صمن كتاب )

ال و رغم أن التحقيقات الىت قام هبا العلماء حول آاثر صدر الدين عيىن منذ زمانه إىل وقتنا احلاضر وافرة جدًا إ
مل يسبقنا أحد قام بتحقيق آاثر صدر الدين عيىن ابلعربية و يف صمنه قارن بعض  -حسب علمنا و حتقيقاتنا–أنه 

 . آاثر صدر الدين عيىن مع الدراسات اإلسالمية و اللغة العربية
عربية من إىل ال" ايد داشت ها"قام أحد علماء العرب ابسم أيب سعيد عميد برتمجة كتاب ذكر احملققون أنه فقد 

حتت الرقم التاسع يف مدينة بريوت " األديب" مـ و نشرت هذه الرتمجة يف جملة عربية  1257نسخته الروسية عام 
لكن مل يتيسر لنا حصول أي نسخة من هذه الرتمجة حىت نستفيد منها خالل هذا البحث و نتعرف على و بلبنان 

 .حمتواه العلمى

قدمي هذه الرسالة و البحث حوهلا من انحية هو كشف شخصية صدر الدين إن الغرض املطلوب من وراء القيام لت
عيىن كالقائد و زعيم القوم يف ظل آاثره العلمية و تقدمي منوذج رائع لقائد خملص ضحي حبياته يف سبيل نشر احلق 

ان بتقدمي هذه و تعليم شعبه و دافع عن حقوقهم اإلنسانية كما قام حلف  حضارهتم الثقافية و من انحية آخرى أرد
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الرسالة بيان احلالة املوجودة على صورهتا احلقيقية يف وقتنا احلاضر لشعب الطاجيك الساكني يف مدينيت خبارى و 
 .مسرقند اللتان تعتربان من أهم مراكز علمية و ثقافية لشعب الطاجيك عرب التاريخ البشري

يكية وافرة جدا كما أنه جند بعض املقاالت العلمية و لفارسية الطاجامليسرة يف حتقيق هبذا البحث اب إن املراجع
و لكن فقد جعلنا هدفنا اخلاص يف . وع عرب الشبكة العنكبوتية أيضاً املعلومات امليسرة ابلعربية حول هذا املوض

منذ اثر صدر الدين عيىن الىت نشرت ابلفارسية الطاجيكية آل وصجمال حتقيق هذا البحث أن نعتمد على نص
و ما قام به احملققون من آدابء الطاجيكيي حيث نقوم لرتمجتها إىل العربية مث نناقشها وقتنا احلاضر  حياته إىل

 .  حسبما تقتضيها مباحث هذا البحث
كتابه اخلالد    مثلصدر الدين عيىن للبحث هو بعض آاثر معروفة هذا اخالل و من أهم املراجع الىت نعتمد عليها 

و بعض مقاالته العلمية ( أدب الطاجيكموذج من الن" ) منونه أدبيات اتجيك"و  (الذكرايت)" ايد داشت ها" 
من أشهر احملققي ألاثر صدر الذي يعترب بينما نعتميد كثريا و نستفيد من حتقيقات دمحم جان شكروى البخارى 

يىن من قيامه حيث قام بتحقيقات بديعة الىت حتتوى على مجيع معلومات ضرورية حول صدر الدين عالدين عيىن 
حقوقهم اإلنسانية و حضارهتم شعب الطاجيك و طلب ضد العاندين و بذل جهوده العلمية يف سبيل الدفاع عن 

 .القومية إىل آخر حياة هذا االديب النبيل

و أما املوضوعات الرئيسية هلذا البحث هي حتقيق حضارة و اتريخ شعب الطاجيك لثبوت ما قام به صدر الدين 
أهنم صاحب احلضارة و الثقافة القدمية عرب التاريخ البشري كما نبي مراحل حياة صدر الدين عيىن و عيىن مدعيا 

 .ما واجهها خالل حياته و ما قام بنشر أفكاره العرفانية بي أهل اجملتمع
تقعان يف  -رغم قولنا أهنما من أهم املراكز الثقافية و األدبية لشعب الطاجيك  -و مسرقند  و بناء على أن خبارى

وقتنا احلاىل حتت حدود اجلمهورية األوزبكستان فبهذا التمهيد يعترب تقدمي الصورة احلقيقية لشعب الطاجيك 
و من هذا ال بد لنا أن نقوم لبيان حتقيقات علمية واضحة . من مشكلة البحثتعترب الساكني يف هاتي املدينتي 

 . تثبت حسب املراجع املوجودة حقيقة هذا االمر
و يف خالل هذا البحث سوف نثبت علميا أن شعب الطاجيك الساكني يف مدينيت خبارى و مسرقند منذ أن 

مـ إىل وقتنا احلاضر يتأملون و يعانون من آالم روحية  1221وقعوا حتت سيطرة احلكومة الشيوعية الروسية لعام 
اهتم اليومية بضيق عيشهم و منعهم عن خطرية ألجل منعهم عن ممارسة لغتهم األم يف جمال دراستهم و أمور حي

 .ممارسة حقوقهم احلضارية اإلنسانية الىت تؤدي إىل ضعف مهارهتم للمحادثة بلغتهم األم
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إذ هي تظهر حقيقة . لشعب الطاجيك و اترخيهم الثقافية و األدبيةما تتعلق إن هذه الدراسة هلا امهية عظيمة 
و السبب الرئيسي هلذه الغفلة و عدم . اء العامل من املسلمي و غريهماترخيية الىت مل يعلمها معظم الناس يف أحن

معرفة احلقيقة لدي كثري من املسلمي هو أن شعب الطاجيك و لو أهنم من سكان أصليي الساكني يف منطقة 
يطرة ل هذه املدة حتت سآسياء الوسطى السيما مدينىت خبارى و مسرقند منذ قرون عديدة إال أهنم قد وقعوا خال

استطاعوا خالل هذه املدة الطويلة أن حيافظوا على مع هذا نبيي ملدة أكثر من ألف سنة و لكن احلكام األج
و بناء على هذا األساس قاموا ابلتأليف و التصنيف بلغتهم األم و قد قام . حضارهتم القومية و أدهبم العلمى

 .إىل أهل اجملتمع" ب الطاجيكوذج من أدمن" كتابه صدر الدين عيىن بتقدمي منوذج من هذه اآلاثر العلمية يف  
و لذلك نصرح أبنه كل من يريد حصول الثبات و معرفة طرق املقاومة ضد العاندين عليه أن يستفيد من هذه 

و ابحلق ما قام بعض األبناء النبالء من شعب . اخلربات و صفحات اترخيية الىت جرت يف حياة شعب الطاجيك
جل حفاظة حضارهتم القومية يف بداية سيطرة الشيوعية الروسية يف تعصبي و العاندين ألمبقاومة امل الطاجيك

 .منطقة آسياء الوسطى تستحق أن تكون دستورا لكل فرد أو مجاعة يعانون ملثل هذه اآلالم الروحية
شعب  و حرصا حلصول الغرض املطلوب لتكميل هذه الرسالة سوف نقوم خالله لبيان بعض ما يتعلق لتعارف

الطاجيك و اترخييهم الثقايف و نذكر يف ضمنه دور صدر الدين عيىن يف قيامه ضد العاندين و أتسيس اجلمهورية 
كما نذكر إسهامات صدر الدين عيىن يف توجيه اجملتمعات حنو . الطاجيكستان التابعة للحكومة املركزية الروسية

عربية و الدراسات اإلسالمية يف آاثر هذا األديب النبيل الىت الوحدة و األخوة البشرية مع بيان أثر و دور اللغة ال
 .حتتوى على بيان دوره البارز يف خمتلف اجملاالت العلمية و األدبية

تقدم مباحث هذه الدراسة للدارسي و احملققي الصورة  هو أخرياً ابلنظر اإلمجاي هلذا البحث بدايًة و هنايًة نرى أن
طاجيك الساكني يف منطقة آسياء الوسطى السيما مدينىت خبارى و مسرقند يف زمننا احلقيقية الواضحة لشعب ال

احلاىل كما تقدم بعض املعلومات املفيدة عن أبناء شعب الطاجيك النبالء و على رأسهم بطلنا يف هذا البحث 
ة طول حياته حىت ية الطاجيكيالعلمى أال و هو صدر الدين عيىن الذي قام ابلتأليف و التصنيف ابللغة الفارس

 . آاثره القيمة دستورا لنيل العلم و العرفان ألفراد اجملتمع حاضراً و قادماً تكون 

 عملى املميز يف هذا البحث  
العلم منذ زمن  ت مركزًا لتحصيلكان  بصدر الدين عيىن إىل مدينة خبارى اليت حب الدراسة و طلب العلم جاء

مل جيد أي مؤنة للدراسة و ال نفقة من أي أحد و يتيماً، كونه فقريًا رغم  عامًا و  92حنئذ كان عمره و  . طويل
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سنًة من عمره يف  91 أمضى صدر الدين عيىنفقد . صده عن حتقيق أمنيتة و مل ت أن تلك الظروف مل متنعهإال 
 .يف تلك املدينةحينذاك مشهورة درس يف أكثر من مخس مدراس  حيث ،خبارىالعلم و حتصيله يف مدينة طلب 
يف مدارس  سوف نناقش خالهلا املنه  الدراسىة و الدراسات اإلسالمية و هلذا لعربيتعلق ابهذه الدراسة ت نو إل
النظر إىل آاثره اليت ألفها يف قسم الدراسات  فكما نلعيىن  ت صدر الدين ايى حئنذاك حسب ذكر رخبا

 . لعربية و الدراسات اإلسالميةعاملاً ابمن حيث كونه  األدبية و حناول أن نكشف شخصيته و العربية اإلسالمية
حول و حقق أمل أعرف أحداً  كتب  ستفادة منهاها و االهتتيسر ىل قراءاآلاثر الىت املعلومات و  حسب :اخلالصة

 :ةالتالياألمور  حولصدر الدين عيىن 
 صدر ما ذكره  ءيف ضو  خبارىمبدينة يف املدارس اإلسالمية  و طريق الدراسة ملنه  الدراسيالبحث حول ا

 عمره طالباً فيها من ستة عشر سنوات بعد أن أمضى  الدين عيىن
 ما يتعلق هبا ربط تلك اآلاثر ابلدراسة اإلسالمية و العربية و ةاإلسالميالعلمية و آاثره  حتقيق  
 من حيث كونه عاملًا للدراسات اإلسالمية و  ةليفاته األدبيرف شخصية صدر الدين عيىن يف ضوء أتتع
 .بيةالعر 
اإلسالمية و العربية و من هذا مل يكن ألحد من  ابلدرساتصلتها القوية  ألجل الذكر األمور الثالثة سالفة فهذه

الروسية  احلكومةفإن الظروف السياسية منذ بداية سيطرة  ،احملققي آلاثر صدر الدين عيىن جمااًل لتحقيقها
طوال أكثر نظام احلكومة  بدليل أنتسمح ألحد أن يشتغل به  الشاعر ملية يف آسيا املركزية إىل هناية عمر يوعالش

 من هنا كان جيرم التطرق للموضوعات الدينيةو  إحلاداي كان( مـ9112إىل  9191من عام ) من سبعي سنًة 
التحدث حول املوضعات  تنب كانت اجملتمع أبسره جيو   من األداين ي دينأبمرتبة ناقشة مهما كانت املخالهلا 
 .ختيارى هلذا املوضوعكان هذا األمر هو سبب الو   أبمور دينية هلا صلة

 
 :أهداف البحث -1 

حلرية ر و شخصية صدر الدين عيىن كأحد أبطال اآاث حتقيقوراء هذا البحث هو من  يإن اهلدف األساس
و آلاثر من هذه ا لغرض اإلستفادةشي و تقدميه للجيل النا ةمعرفة أفكاره العلمي، و حرصًا على اإلنسانية

عندما ف  لغتهم األم و ثقافتهم القومية يف جمتمعاهتم حل احلث عند حاجتهم إليها و كذلكمالحظة هذه الدروس 
    .تفريطال متس احلاجة إليها من دون إفراط و 
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 : أمهية البحث -8 
 حتت تقعة و يمو األخطار القو املشاكل احلقوقية  تواجهعندما  و مكان نازمالشعوب و اجملتمعات يف كل  إن
رشدهم إىل معرفة احلق و سبيل و ي ل قضاايهمقوم حبأحد ي حيتاجون لقيادة املعاندين عدوانالظاملي و  ظلم

 .شعبه إىل املعرفة و السعادة و قاد مثلما فعل صدر الدين عيىن حيث قام أبداء هذا الواجب النجاح
 فقد وجدان شخصيةو العمل وة للناس يف العلم قد بنفسه ال بد أن يكون ذلك القائد يف مثل هذه احلالة مث 

 .يف هذا اجملال املثل األعلى الدين عيىن صدر
أمر ضروري كي ابخلصوص م هتاد األمم املاضية و معرفة أفكار قإن دراسة التاريخ البشرى يف اجملموع و قضااي

ك الدراسات و تكون تل شاكلثل هذه الصعوابت و املج من مطريق احلل و اخلرو  اجملتمع اجليل الناشئ و يعرف
   .جاً لبقية الشعوبو األفكار القيمة منوذ

 
 : أسئلة البحث -9

 : إن أسئلة هذه الدارسة هي من قبيل
 ؟  الطاجيكو ما معىن كلمة  الطاجيكشعب هم  ن  من  -أ
ن مأم هم  كما يزعم البعض  فارس إىل أرض آسيا الوسطىمن بالد  هاجروا مجاعةهم  الطاجيك شعبهل  -ب

 ؟  ذه املنطقةهل السكان األصليي
 ؟ س دولتهم يو قيادهتم لتأس الطاجيكشعب الدين عيىن يف النهوض ب ما هو دور صدر -ت
حلياة حنو الوحدة و األخوة اإلنسانية و ا اجملتمعاتد من إسهامات صدر الدين عيىن يف توجيه يكيف نستف  -ث

 السعيدة ؟
يف بالد ما ي طريق قام للدفاع عن هذه اللغة الدين عيىن و أب آاثر صدرما هو أثر و دور اللغة العربية يف  -ج

 ؟( سم القدمي العريب آلسيا الوسطىاال)  وراء النهر
 : افرتاضات رئيسية –11

دراسة و لوقظوا قومهم جديرة ابينشر آاثرهم العلمية كي ن قاموا بء و العلماء الذياألدابإن آاثر و أتليفات 
حياة و البعد عن قيادة الشعوب إىل احلياة السعيدة ل دستورة و ة انجحة و مؤثرة ملعرفة احلقيقيلفإهنا وسالتحقيق 

 .ية للنظام الفاسددو اخلضوع و العب
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 : منهج البحث –11
 :ةقاً فإن ذلك يستلزم األمور التاليبناًء على أن هذه الدراسة تتكون على النحو الذي أشران إليه ساب

قيق حضارهتم القومية و ثقافتهم العلمية إىل أن صاروا عرب التاريخ البشرى و حت الطاجيكشعب ذكر أحوال  -
 .اتبعة لالحتاد السوفيىت  مستقلة مجهورية

كأحد   االحتاد السوفيىت و بعدهادة اجملتمع قبل عهد يقدين عيىن و دوره يف ال حتقيق آاثر و أفكار صدر -
 . طاجيكاألبطال لشعب ال

 ين عيىندال صدر يّ  طريق قامأب: "  ، أال و هو  لسؤال اآليتل نبحث عن أجابة ل هذا البحث سوفخالمن 
 كأقدم الشعوب القاطنة يف آسيا  الطاجيكشعب م املعاندين الذين أنكروا وجود أما الطاجيكشعب دفاعًا عن 

 ؟" لالحتاد السوفيىت  التابعةستان الطاجيكاملركزية عندما عرضوا طلبهم لتأسيس مجهورية 
    

 :تبويب الدراسة -12
ثالث فصول مث  يدخل حتت كل واحد من هذه األبواب أبواب و أربعة قدمة ومعلى إن هذه الرسالة تشتمل 

 . اخلامتة
 :على النحو التاي  و تكون قائمة احملتوايت

 :املقدمة و تتضمن األمرين 
 هذا املوضوعسبب اختيار  ( أ

 منه  البحث  ( ب
  عرب التاريخ البشري اجيكالطشعب على التعرف : الباب األول

 يف ضوء أقوال الشعراء و األدابء املؤرخي"  الطاجيك" معىن كلمة  :األولالفصل  -
  شعوب يف آسيا املركزية و موقعهم اجلغرايفالتعرف على بقية  :الثاينالفصل  -
 ل الثورة الروسية و بق الطاجيكشعب ل ةو السياسي ةثقافيال ة وجتماعياال حوالاأل حملات عن :الثالثالفصل  -

 بعدها 
 البحث حول آاثره القيمةو نبذٌة عن حياة صدر الدين عيىن : الباب الثاين

 مراحل حياة صدر الدين عيىن بدايًة و هنايةً  :األول الفصل -
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  إىل آاثر صدر الدين عيىن املؤلفة ابلفارسية و ربط تلك التأليفات ابلعربية  نظرٌة إمجاليةٌ  :الثاين الفصل -
  و أتسيس دولتهم  الطاجيكشعب الدين عيىن يف النهوض ب صدر جهود :الثالث الفصل -
 
ة  ضرور  وية حرتام حقوقهم اإلنسانالبشرية بني املسلمني و غريهم و ااألخوة ضرورة : الباب الثالث 

 عصبية القومية الضالة اجتناب اجلميع من ال
 :تشرحياً تفسرياً و  البحث حول قوله تعاىل: األول الفصل -
َها و  يُّ

َ
أ ٓـٰ نَثٰ ٱيَ

ُ
ن َذَكٍر َوأ ـُٰكم مِّ ُكْم ُشُعوبًا َوَقبَآئَِل ِِلََعاَرفُٓوا نلَّاُس إِنَّا َخلَْقنَ ـٰ ْكَرَمُكمْ  ۚ   وََجَعلْنَ

َ
ْتَقٰىُكْم ٱِعنَد  إِنَّ أ

َ
ِ أ إِنَّ  ۚ  َّللَّ

َ ٱ   ﴾٣١ -سورة احلجرات، اآليةَعِليٌم َخِبرٌي ﴿ َّللَّ
ِتهِ َومِ : و قوهل تعاىل  ـٰ وَ ٱَخلُْق  ۦْن َءايَ ـٰ َم رِْض وَ ٱِت وَ  ٰلسَّ

َ
ُف ٱْْل ـٰ لْوَ  ْخِتلَ

َ
لِْسنَِتُكْم َوأ

َ
ََ  ٰإِنَّ ِِف ذَ  ۚ  نُِكْم  ٰأ  ََ ِ ٍٍ ل ـٰ ِلِمنَي ﴿ يَ ـٰ سورة لِّلَْع

   تشرحياً و تفسرياً  ﴾٢٢ -الروم، اآلية
  و أقوال العلماء النبوية ثم العصبية القومية و نتائجها السيئة يف ضوء األحاديذ :الثاين الفصل -
 طرق و أسباب وحدة املسلمي و احلكمة لضرورة وحدهتم : الثالث الفصل -
 

   و هناية   خامتة البحث و ذكرها اإلمجاىل بداية  : رابعالباب ال
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 ** * 

 :الباب األول

شعب على التعرف 
عرب التاريخ الطاجيك 

 البشري
 

 ** * 
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  األولالفصل:  
 يف ضوء أقوال الشعراء و األدباء املؤرخني" الطاجيك " معىن كلمة 

 
"( اتجيك" :ابلفارسية" )الطاجيك "ابقي جند أن كلمة ابلنظر و التتبع يف آاثر بعض احملققي من العلماء الس

و نذكر بعضًا منها على سبيل املثال فهي . دمت و ذكرت يف كتب اللغة و آاثر املتقدمي بطرق شيتاستخ
 :على النحو التاي

  (مع الياء بعد اجليم)الطاجيك 

  (دون الياء بعد اجليم)الطاجك 

  (مع الياء بعد الزاء)الطازيك 

  (دون الياء بعد الزاء)الطازك 

 ك الطاژي– Tazhik  ( ابلفارسية  فلهذا ذكران هذه الكلمة" ژ"ال توجد يف العربية حرف نظراً على أنه
 (االجنلزية لتوضيح املسألةو 

و قبل أن نبدأ النقاش عن معىن هذه الكلمة نرى أنه ال خيلو عن الفائدة لو ذكران الطريقة الصحيحة لكتابة و 
 و من هذا نقول؛. هذه الكلمة نطق

 
أو " الطاجيك" اء أن الطريقة الصحيحة لكتابة هذه الكلمة هي يظهر من أتليفات املتقدمي من  العلم 

بة هذا التغري سائاًل ملاذ أنتم أهل العرب معلمي اللغة العربية من العرب بنسو قد سألت أحد ) 1"التاجيك"
إن العرب عندما يتلفظون : فأجاب قائال. تغريون هذه الكلمة من التاجيك إىل الطاجيك عندما تتلفظون هبا

 (ك. أ. اجتنااب للثقل على لساهنم لتلف  وها إىل لغتهم األم تسهياًل لمات غري العربية حياولون تطبيقابلك
_______________________________________________________ 

 414 -صـ، م 2111اتجيكستان، عام النشر مجهورية دوشنبه، ، مدينة " أديب"منونه أديبات اتجيك، صدر الدين عيين، نشرايت  -1
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 :فاجلواب عنه كالتاي آنفاً  ا ذكرانهمالكلمة بطرق شىت حسب فإذا سأل سائل فلماذا تكتب هذه

  ذكر األدابء و الكتاب هذه الكلمة هبذه الطريقة هي ما  –( دون املد أي دون الياء بعد اجليم)الطاجك
 .ألجل الضرورة الشعرية حىت تطابق هذه الكلمة األوزان الشعري

  لف  حرف قون بلغتهم و أشباههم ال يقدرون لتأهل املغول و من ينط –( مع الياء بعد الزاء)الطازيك
تار يغريون و يف زمننا احلاي نرى أهل الت. يف حماوراهتم فهم الذين غريوا كلمة الطاجيك إىل الطازيك. اجليم 

 .2" يف اتزي"بـ" اتجي يف "الكلمات الىت فيها اجليم إىل الزاء كما يدعون من نسبه 

و من هنا . من املعلوم أن أرض الفارس و ما وراء النهر بقيت حتت سيطرة املغول و من مثلهم ملدة طويلة
كلمة الطاجيك    ةخالل هذه الفطرة ذكروا يف املراجيع التارخييشعب الطاجيك املؤرخون الذين كبتوا عن 

 أوردهما نذكر على سبيل املثال كن مثاًل و مي. هؤالء املغولكالتازيك حسبما مسعوها و وجدوها يتلفظون هبا 
مية و عالقتهم مع عندما يذكر يف كتابه أحوال املغول و األتراك القدفانه خاند ري م" روضة الصفاء"صاحب 

و لكن نفس املصنف عندما يذكر أحوال " الطازيك" آسياء يذكر هذه الكلمة بشكل الشعب يف وسط 
 .3"الطاجيك" لها املعروف الىت هي بشكميي يذكرها الشعب يف زمن اخلوارز 

 و هذه من إحدى الطرق األخرى الغريبة حيث نشأت طريقة كتابة هذه الكلمة هبذا املنوال  –ك الطاژي
تكتب هذه الكلمة هبذه  من غري العرب حبيث عندما وجد بعض احملققي" الطازيك"من شكلها األخرى 

تي و جعلوها تظهر كحرف الژاء الىت توجد يف اللغة الرتكية نقطا و زادوا علي حرف الزاء فيها الطريقة استغربوه
 . و الفارسية و غريمها و ال نظري هلا يف اللغة العربية

 " الطاجيك " معىن كلمة 

 :يف معىن كلمة الطاجيك نصه فيما يلى" غياث االلغات "يقول دمحم غياث الدين مصطفى آابدي صاحب 
و من هنا يراد من  . ا يف العجم و معظمهم جتارو هم أوالد العرب نشؤ م و الكاف، بكسر اجلي –الطاجيك " 

 .4"التجار يف بعض األحيان" الطاجيك" كلمة 
_______________________________________________________ 

 414 -منونه أديبات اتجيك، صدر الدين عيين، ص -2
 415 -نفس املرجع،  ص  -3
، الشق 152 -هجري، ص 1827/ م  1242لدين مصطفي آابدي ، طبع النظامي، اهلند، عام النشر غياث اللغات، دمحم غياث ا -4

 األول
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و يف كتب . العريب الذي نشأ يف العجم أو هو اسم للوالية أو الطائفة غري العريب -الطاجيك: كما يقول
 .5اللغات الرتكية يراد به أهل الفارس
عند بيان معىن كلمة " برهان القاطع" ربيزى يف كتابه يفة التهان ابن خلو يقول دمحم حسي املعروف برب 

 :الطاجيك
ا يف بالد العجم و هم يف قال لغري العرب و الرتك الذين نشؤو على وزن السالك خمفف الطاجيك، ي –الطاجك 

 .  6األصل أوالد العرب
" و برهان القاطع" لغات غياث ال"ما ذكره صاحب بعد ذكر هذه األقوال السيما صدر الدين عيين و قد صرح 
بعيد عن احلقيقة إذ ال  ، بل هوعلمياً  جمرد األقوال و األراء ال دليل هلاأن هذه املعاين " الطاجيك"حول كلمة 

فليس هناك أي دليل معتمد . الطاجيك هم أوالد العرب أو معظهم التجاركلمة أبن معىن   نسلمميكن أبدا أن 
عيىن بذكر بعض صدر الدين أجاب األستاذ  و ابلتاىل. هذه األقوالأو نظرية علمية صحيحة تدل على صحة 

  :القرائن أبنه ملاذا يراد من الطاجيك يف بعض األحيان أهنم التجار أو العرب، معربه فيما يلي
كانوا ينتقلون من مكان إىل و عندما  . إن شعب الطاجيك كبقية األقوام منذ زمن قدمي كانوا يقومون ابلتجارة"

ن األتراك و أهل البوادي و يعرفون أنفسهم بقوهلم الطاجيك أو التاجر كان و ميرون أبماكأرض التجارة غمكان ل
و من هنا انتقل هذا الرأي . متبادر يف أذهان هؤالء اهل البوادي من األتراك أن معىن كلمة الطاجيك هو التاجر

و ذه الفكرة أخذوا هبو املؤرخي حيث شفواًي من جيل إىل جيل إىل أن وصل هذا القول إىل هؤالء الكتاب 
 . 7يف كتبهم مث إنتقل هذا الراي منهم إي كتب املستشرقي من أهل الغربسجلوها 

سلطوا على أرض تأما اجلواب عن سبب ذكر قوهلم أبن قوم الطاجيك أصلهم من العرب هو أن العرب بعد أن 
 الىت هي الفارسيةو استبدلوا لغتهم األم رسي و الطاجيكيغريوا األدب الفا اخلراسان و ما وراء النهر أرادوا  أن

و حمبي  هم أقوام شجعانشعب الطاجيك و لكن بناء على ان  ما فعلوا يف بعص البالد اإلفريقيةإي العربية مثل
  هدفهم حلصولا أمرهم حيث مل ينجح أهل العرب لوطنهم و لغتهم األم  و من هذا قاموا خالف العرب و رفضو 

_______________________________________________________ 
 ، الشق األول و الثاين152 -غياث اللغات، دمحم غياث الدين مصطفي آابدي ، ص -5
، اجمللد 255 -اهلجري،  ص 1162/ م 1652: برهان القاطع، برهان ابن اخلليفة التربيزى، مطبع نولكشور، لكنو، اهلند عام النشر -6

 ولاألول، الشق األ
 418 -منونه أديبات اتجيك، صدر الدين عيين ، ص -7
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خالف فهما من أبناء الطاجيك  قيام أيب مسلم اخلراساين و املقنعو قد ذكر املورخون . غرضهم املطلوبو 
القرآن يف  أن أهل البخاري بعد أن أسلموا رفضوا قراءة أيضاً  ذكروا و. العرب رافضي هذا األمر و املنكرين هلم

  . 8ا يتلون القرآن يف صالهتم ابلفارسية إبذن أمري البخاري حئنذاكابلعربية و بدؤ  صالهتم
إىل  ـم 874اهلجري املطابق  382اهلجري إىل العام  261و مما قامت السامانيون بتنظيم خالفتهم بي العام 

كما ضمت يف اقليم ما وراء النهر و امتدت إىل الفارس و بسطت سلطاهنا على اخلراسان ،   ـم 222
نزعات اإلنفصالية بشكل أكثر بروزاً من خيال إحياء اللغة الو اجتهت إىل تبين  2الطربستان، الرأي و السجستان

الذي كان ملئاً  –الفارسية الطاجيكية و الثقافة اإلسالمية إي أن وصل األمر حبد مل يبق يف بالد ما وراء النهر 
هم الذين كانوا يف جيش املسلمي سابقًا أو كانوا خدامًا للخالفة و إال العدد القليل منهم، ف –من العرب قبله 

و من هنا نشأ هذا القول . و بعده بقيت السلطنة يف بالد ما وراء النهر بيد السامانيي. بقوا على تلك احلالة
إي لغة  يستبدلوهاارسية و لغتهم األم دون أن فظوا على ثقافتهم الفامن العرب أن هؤالء الطاجيك الذين ح

 .   11أخرى كما أهنم مسيطرين على اخلالفة ، هم يف األصل من العرب
كتاب هؤالء  إن كتاب العرب و املؤرخي منهم كثرياً منها على سبيل املثال، هذه التساحمات من  و قد جند مثل 

ن ااب النصر من العرب كما يقولون أب  -فارس دون اي ترددالذي كان من ابناء  -سينا بن اأن  يعرفونالعرب 
أن معىن " برهان القاطع "مث ما قاله صاحب  .11من العرب أيضًا   -الذي كان أصله من األتراك -الفارايب 

فإنه  لعرب قول غريب و مضحك إىل حد ما، هم غري العرب و غري األتراك و لكن أصلهم من ا" الطاجيك"
و قد ذكر النرشخي يف كتابه . من العرب اثنياً  كيف ميكن أن يكون الطاجيك أوالً غري العرب مث يكونوا أصلهم

اهلجري بين مسجدًا فيها و  أمر أهل خبارى  24خبارى يف العام أن قتيبة بن مسلم بعد فتح " ارىاتريخ خب"
وا السور أبداء الصلوات فيها و ملا مل يقدر أهل خبارى حلف  بعض السور القرانية ابلعربية أجازهم أن حيفظ

 . 12صالهتم ابلفارسيةيقوموا أبداء  بلغتهم األم و أن
_______________________________________________________ 

 418إىل  417 -منونه أديبات اتجيك نقاًل عن اتريخ خبارى للنرشخي، صدر الدين عيين ، ص -8
 181 -م ، ص2115/ ه  1426 هلند، نشرملعارف، ديوبند، ادار ا: التاريخ اإلسالمي، دمحم سهيل طقوس، مطبع نولكشور، الناشر -2

 نفس املرجع السابق -11.    418 -منونه أديبات اتجيك، صدر الدين عيين ، ص -11
 -خباري و بناء اجلامع، ص،  الطبعة الثالثة، فصل يف فتح اتريخ خباري أو اتريخ نرشخي، دمحم بن جعفر النرشخي، دار املعارف، القاهرة -12
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لعرب أصالً نتساءل أنه إن كان أهل الطاجيك من احنن  ةهذه الواقعات و الشواهد التارخييو بناء على ذكر 
مع أن هذه الواقعة كانت يف بعد أن أسلموا،  همأمر يف بداية  قراءة القرآن ابلعربية يف صالهتمفلماذا مل يقدروا ل

ة يف عام واحد إن كانوا من لغتهم العربيشعب الطاجيك العام األول من فتح البخارى و كيف نسوا هؤالء 
 العرب حقيقة ؟

حيث ذكر أن معىن كلمة الطاجيك " غياث اللغات"و علم من هذا أن القول الصحيح هو ما قاله صاحب 
 .13"هم قوم من أهل الفارس" ةحسبما ذكره املراجع الرتكي

معربه فيما " الطاجيك" الذي صنفه ابلرتكية حتت قوله " قاموس األعمال"يقول مشس الدين السامي يف كتابه 
 :يلى

هم قوٌم أصلهم من األتراك و يراد منه يف زمننا احلاي طائفة من الناس يف اآلسيا الوسطي الذين  -الطاجيك
و لو أهنم صاحب الثقافة و . فهؤالء الناس يشتغلون ابلتجارة يف املدن و ابلزراعة يف القراء. يتحدثون ابلفارسية

ونوا مقاتلي و شجاعي مثل االتراك و األزبك و التااتر و األفغان و بقية أقوام أصحاب الزكاوة و لكن مل يك
 . 14ليسوا مبحرتمي( يعين أقوام البوادي) يف نظر هؤالء ( يعين أهل الطاجيك)و من هذا هم . البوادي

 قول مشس الدين السامي حول معىن الطاجيك مناقشة: 

أن الطاجيك هم أصلهم من الفارس و لكن يف  ر  ق  ي   لتتبع جند أنهبنظر ا مشس الدين الساميإن نظران إىل قول 
يف "... مث مل يذكر ما معىن قوله . نفس الوقت يذكر أن هلم أصل تركي دون أي دليل علمي او مرجع اترخيي

و احلال  ست أو سبع مائة قرون قبله" يف زمننا احلاي " بقوله  يعينو من املعلوم أن املؤلف ال ..." زمننا احلاي 
 :ن الثالث عشر يقول يف أحدي أبياتهأن سعدي الشريازى الذي عاش يف القر 

   15ويد    ترك تو برخيت خون اتجيكبگشايد كه به ابدشاه                             
و نرى ىف هذا البيت أن الشيخ السعدي قارن كلمة الرتك خالف كلمة التاجيك و وضع األول يف مقابل 

أهلها  اهلجري و رأي عجز 24 عامو قد ذكران خالل هذا البحث أنه ملا فتح القتيبة مدينة البخارى . الثاين
  خبارى يف فعلم من هذا أن أهل. من قراءة القرآن ابلعربية أجازهم أن يتلوا القرآن بلغتهم األم اليت هي الفارسية

_______________________________________________________ 
 412 -منونه أديبات اتجيك، صدر الدين عيين ، ص -13
 ، الشق األول 1618 -، اجمللد الثالث ص12آخر القرن : قاموس األعالم ، مشس الدين السامي، عام التأليف -14
 جيك  ق دم الطاأحد شيعته الرتك أزه    و لعل خيرب السلطان أبنه      : و معىن البيت ابلعربية  -15
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بقوله نه ما ذكره مشس الدين السامي أبو هبذا التصريح ميكن أن نقول . وا من أهل الفارسيف ذلك الزمن كان
، احلاف  كانوا دي، السعبل هذا مثل ما قالوا إن الفردوسيقول ال دليل له، " قوم من األتراك إن الطاجيك هم"

 .ةنحجة بي جمرد أراء لبعض الناس دون أية فعلم أن مثل هذه األقوال. من أهل الرتك
 ..." إن قوم الطاجيك مل يكونوا مقاتلي و ال شجاعي "  :و أما ما قاله مشس الدين السامي قائالً 

 : و تفصيل الكالم يف هذا املوضوع فيما يلي. الميكن اجلواب عنه بنعم و ب
شكزخان  هلما فعلدماء األبرايء من الرعية مث واهدر ي طاجيك مل يقتلوا أحداً ظلمًا و ملأن قوم ال" إن أراد بقوله 
فاجلواب عنه نعم يف الواقع مل يكن أهل " يف اتريخ البشرية هبذا املنوال وا امسائهمسجل من الذينو من مثله 

مل يقوموا و  أن قوم الطاجيك ليسوا شجعان " و أما إن أراد بقوله .الطاجيك مقاتلي على الظلم و العدوان
عن شجاعة أبنا  التاريخ صفحاتقد سجلت فال،  فاجلواب عنه" األعداءمن  عرضهم و وطنهمحبف  

 :يلى فيما اخلاطئة نذكر بعضها رداً على هذه الفكرةأرضهم و وطنهم، عن دافعي اجيك الط
د واجه املعارضة القاسية و إن القائد الشهري اسكندر املقدوين بعد أن فتح البلدان و وصل إىل السمرقن -1

جيك سبتامي حيث بقي هو و جيشه يف حصار طويل، مل يقدروا اخلروج من حنو البطل الطاة الشديد املعارضة
و من املعروف أن البطل القوي سبتامي و أصحابه كانوا من . بقائهم يف السمرقند طيلة( قلعتهم)حصارهم من 

 .لةطاجيك املعروفي ابلشجاعة و البطو أجداد أهل ال
الفة األمويي يف أرض اخلراسان و اين قام معارضًا خلبو مسلم اخلراسالبطل املعروف و القائد العسكرى أ -2

كان معظم   كما  كان من أهل الطاجيك وبالد ما وراء النهر و أسس بناء حكومة السفاريي و السامانيي 
 .أتباعه من أهل الطاجيك أيضاً 

عدة السنوات كان العدوان و بقي معارضاً عليهم للعرب اثر الظلم و ا اثر ضدالذي " املقنع"البطل الشهري  -3
و كان أصحاب املقنع الذين شاركوه يف . من موالد قرية الكازة اليت تقع بي البلخ و املرومن أهل الطاجيك، 

 .هذه املعارضة من أهل الطاجيك أيضاً 
الذين كانوا يقاتلون  يلة من أصحابه خالف ألوف من العساكريالبطل القوي تيمور امللك  قام مع طائفة قل -4

مع جيشه إىل  شنكرخان ة ، و قد حدث ذلك عندما قربشديدمعارضة شنكرخان و عارضهم  يف جيش
 .16اخلجندمدينة امللك و أصحابه كلهم من قوم الطاجيك من أهل  كان تيمورو  . مدينة اخلجند

_______________________________________________________________________ 
 422إىل  421 -صدر الدين عيين ، صمنونه أديبات اتجيك،  -16



 
 

74 

ال طاجيك ليسوا مقاتلي و يظهر بطالن قول مشس الدين السامي أبن قوم ال ةو بذكر هذه الشواهد التارخيي
ما يتعلق و بعده عن اتريخ هذا الشعب  بل قوله هذا يدل على عدم معرفته احلقيقة. يعرفون احلروب و القتال

عوب يف بالد بقية الشلكاوة بنصبه الثقافة و الذ  ه أن الطاجيك هم أصحابنعم إنه أصاب بقول. ذه القضيةهب
كانوا و ما زالوا من أقدم و شعب الطاجيك  يف الواقع ثبت مبرور صفحات التاريخ البشري أن ما وراء النهر و 

 . كما ثبت هذا األمر يف زمن حكومة السامانيي  يف الثقافة و احلضارة أبرز أقوام اآلسيا الوسطى
و .  الرودكي كمؤسسه يف القرن التاسع اهلجرىبقيام أيب عبد هللا لفارسي الطاجيكاألدب ا و لقد بدا أتسيس

بل كان هناك عديد من كاألديب البارز و الشاعر النبيل  فًا  ألدب الطاجيكو لكن مل يكن الرودكي وحده معر 
. رادي البخاري ، الدقيقى و غريهملبلخي، ماألدابء برزوا مثله يف فلك األدب الفارسي كاخلسرواين، الشهيدى ا

هذا و لو نظران يف صفحات التاريخ البشري جند كثريًا من األدابء و العلماء من أهل الطاجيك هبم يفتخر 
 :و منهم على سبيل املثالالشعب و يقدر بزهلم اجملهود يف سبيل نشر األدب العرفاين 

فهو العامل الشهري و الطبيب احلازق و (  ـم 1137العام و املتوىف ـ م 281العام املولود )سينا أبو علي ابن  -1
 .الشاعر املعروف

فكان شاعرًا ، عاملًا و أحد أبطال العامل (  ـم 1123عام ـ و املتوىف م 1141العام املولود )عمر اخليام  -2
 .الفلسفة و احلكمة

 .أحد األدابء املعروفي(  ـم 1152عام املتوىف )صابر الرتمذي  -3
 .فكان عاملاً و شاعراً ( عشر  عاش يف القرن الثاين)وضي السمرقندي نظامي عر  -4
 .فكان عاملاً و شاعراً (  ـم 1321عام املتوىف )كمال اخلجندي   -5
فهو العامل الشهري و الشاعر (  ـم 1123عام ـ و املتوىف م 1414عام املولود )عبد الرمحن اجلامي  -6

 .املعروف
فانه يدل  ههنا لفعلنا و لكن يكفي ما ذكرانه ماء األدب الفارس الطاجيكهؤالء العارفي و جن و لو أطلنا ذكر

 .على الغرض املطلوب كامالً 
بل كان هناك عديد  عامل األدب و العلم العرفاين فحسب، إن ظهور العلماء من أهل الطاجيك مل ينحصر يف
هؤالء الذين  دارة الشؤون املتعددة يف احلكومات و من ابرزمن أبناء الطاجيك برزوا يف علوم السياسة و قاموا اب

و رجال دولتهم لكوهنم أول دولة مجعت مشلة الطاجيك بعد  هم مؤسسو احلكومة السامانيةاشتهروا يف زماهنم 
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خالل حكومتهم كما كان هناك بعض  ةوصول العرب إىل اآلسيا الوسطي و نشروا األدب و الثقافة الطاجيكي
ين يك قاموا بدورهم العظيم يف حكومات شيت كالربمكيان، خواجة نظام امللك، خواجة مشس الدأبناء الطاج

لوا قصارى جهدهم إلصالح الرعية و مساعدة املظلومي حسب الظروف امليسرة فأهنم كانوا قوادا ، بذ. دمحمي
 .17لديهم

   فارس الطاجيك و غريهمكلمة الطاجيك يف أتليفات أدابء ذكر: 

ذكرت يف آاثر األدابء و الشعراء الفارسيي مبعىن الصفة للشعب من الشعوب الذين " جيك الطا" كلمة 
الشيخ السعدي   و قد ذكران سابقًا أنه استخدم. غوليتكلمون ابلفارسية و رمبا تقابل كلمة الرتك، العرب أو امل

 :يقولو نزيد هنا بيتاً من عبد الرمحن اجلامي حيث . كلمة الطاجيك مقابل كلمة الرتك
 18کگشته ترکان زبون تر از اتجي       زت ی چشم خونريش هندو پي             

 :منها" الطازيك" و قد ذكر بعض املراجع هذه الكلمة بشكل   
        21..."و كان العامل العارف من أهل التازيك"... . 12... "و كان امللك اركجي من أهل التازيك"... 

ست االف من أهل "... . 21... " راتأهل الرتك و التازيك توجه حنو همن و حئنذ مع جيش عظيم "... 
لة كروستم و اسفنداير جملرد األمر توجهوا حنو لشجاعة و البطو الطازيك الذي كان يساوى كل واحد منهم يف ا

ك شعب الطاجيو من الغريب أن مصنف روضة الصفا عندما يذكر أحوال .   22... "احلصار و قاموا بتعمريها
  املصنف عندما  و نفس "الطاجيك" على أرض ما وراء النهر يذكرهم بقوله  و ما يتعلق هبم قبل استيالء املغول

_______________________________________________________ 
 422إي  423 -منونه أديبات اتجيك، صدر الدين عيين ، ص -17
كليات ، عبد الرمحن اجلامي، الناشر مطبع )ت العيون اجلازبة   صار األتراك أحقر من الطاجيك معربه ملخصاً؛ أمام البنات اهلندوات ذا -18

 ( ، السطر أربعة عشر312 -اهلجرى ، ص 1228نولكشور، لكنو ، اهلند، عام النشر 
 ( م  1828عام ا يف بيرتبرك م ابرتولد و نشرهفقد مجع هذه اآلاثر أحد احملققي ابس)جوامع التاريخ ، خواجة رشيد الدين الطبيب  -12
 األنصاب من جمموعة ابرتولد، السابق ذكرهمفيد  -21
 ( رات من حنو دمحم خوارزم الشاهفهذه تتعلق بقصة حصار مدينة ه) جوامع التاريخ ، خواجة رشيد الدين الطبيب -21
/  هـ 1274 عامن انصر الدين الشاه القاشار مصنف مريزا هذا الكتاب يف ز . روضة الصفا، مريزا رضاء قيليخان هداييت الشريازي -22

و قد ضم املصنف . م1858م و يذكر فيها الواقعات اليت حدثت يف بالد الفارس و اخلراسان منذ بداية القرن السادس عشر إىل العام 1858
 رى حيث وصلت عدد اجمللدات إىل العشر  على كتابه و زاد عليها ثالث اجمللدات األخ" روضة الصفاء"الواقعات اليت ذكرها مريخواند يف كتابه 
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أن أهل املغول مل يقدروا  سابقاً سبب هذه التسمية فقد ذكران ؟ " التازيك" يذكرهم بعد استيالء املغول يسميهم 
 .لعدم وجود حرف اجليم يف لغتهم األم" التازيك" حيث يغريوهنا إىل كلمة " الطاجيك"كلمة   و نطق لتلف 

 جع سابقة الذكر حول كلمة الطاجيكملخص األقوال من املرا: 

و لو كانت هذه عشر و بعده من الزمن منذ القرن الثاين  ةإن كلمة الطاجيك ذكرت يف املراجع التارخيي -1 
و ختريب املكتبات و آاثر العلماء السابقي  حراقالزمانية أيضاً و لكن ألجل اال الكلمة معروفة قبل هذه املرحلة

يتوفر  مل منطقة آسياء الوسطى و غريها من أراضي املسلمي و سيطرهتم على كيزخانإثر عدوان املغول و جن
 .عشر حسبما ذكره املؤرخونفيها كلمة الطاجيك قبل القرن الثاين علينا حصول اي مرجع ذكرت 

من أهل اخلراسان و اآلسيا الوسطي و شعب الطاجيك كلمة الطاجيك يف بداية األمر ذكرت و أرادت هبا   -2
و من هنا الشيخ السعدي الذي كان من . جعلت فيما بعد عاماً حيث أراد هبا كل من يتحدث ابلفارسية لكن

ربوا تعاو قد جرت هذه العادة يف آاثر األدابء اآلخرين حيث . أهل الشرياز عد نفسه من أهل الطاجيك
 .إىل وقتنا احلاضر األمر هكذا إىل القرن التاسع عشر و حىتأنفسهم أبهنم من أهل الطاجيك و استمر 

ليسوا " كيييالطاج"الذين يتحدثون ابلفارسية يف اآلسيا الوسطي و يسمون أنفسهم بـشعب الطاجيك إن  -3
اهنم من أقدم  بل -اجلهلة لتاريخ هذا الشعب بعضكما يزعم   –حديث عهد ابلظهور يف هذه األراضي 

اجيك كانت تطلق خاصًا على هؤالء الشعوب أن كلمة الط و قد ذكران. سياء الوسطىاآليف منطقة  الشعوب
و بعد وصول اإلسالم إىل بالد ما رواء النهر . مث صارت عامًا تطلق على كل من يتحدث ابلفارسيةبداية 

 .الطاجيكية و صارت لغتهم معروفة ابسم اللغة الفارسية لطاجيكعب اباشتهرت تسمية هذا الش
النهر اء ر و ا يتحدثون ابلفارسية و يسكنون يف أراضي بالد م الذينشعب الطاجيك أل سائل أبن هؤالء فإذا س

أصلهم و عرقهم؟ نقول هلم جمبي أبنه ال شك أن هؤالء اجلماعة هم من أقدم  م ن  أين نشؤا و منن  هم ابعتبار
رى و يشتغلون املدن و القهذه يف و اآلسيا الوسطي حيث يسكنون منذ زمن قدمي الشعوب يف بالد اخلراسان 

  –بقية الشعوب الساكني يف منطقة اآلسيا الوسطى لبة األجانب بنسال ليسوا مهاجرين و  و جارة و الزراعةابلت
هم و اخرت و اخلوارزم كان أجداد هؤالء الناس من أهل السغد و الببل   -كما يظن بعذ الذين مل يدرسوا اترخيهم

 .   23اخلراسان، احلصار و نواحي لنهر آموتعمري هذه األراضي و جتميلها يف البلخ القدمي، الذين قاموا ب
_______________________________________________________ 

 -، ص1-ج مـ، 2111: ، قاهرة ، مصر، عام النشرإمام على رمحان، دار الفكر العريب" الطاجيك يف مرآة التاريخ" املستفاد من كتاب  -23
 438 -إىل ص 436 - ، صالدين عيين، صدر "منونه أديبات اتجيك"و كذلك  236
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 ىن الصحيحة لكلمة الطاجيكااملع: 

كل   انقشناو قد " الطاجيك" فقد ذكران خالل هذا البحث سابقًا أن هناك طرق متعددة لتلف  و كتابة كلمة 
 مث ختاما ذكران ملخص هذه ةتفصيال بذكر الدالئل من املراجع التارخيي حتدثنا عنهاواحد من هذه األشكال و 

بينما اهل العرب يتلفظون " اتجيك" هذه الكلمة ابلفارسية هي  صورةاألقوال أن الشكل الصحيح لكتابة و 
 .فيما سبق مر ذكر طريق نطق هذه الكلمةكما " الطاجيك"  هاهذه الكلمة بشكل
 :كما يلى  كلمة الطاجيك و ما يتعلق هبا فهو  و هنا نذكر معىن

 :أجزاء  تتكون من ثالثة" الطاجيك" إن كلمة 
 اتج -1
 ي -2
 ك -3

 (طاجيك: ابلعربية )اتجيك = ك + ي+ فإذاً اجملموع بعد مجع هذه األقسام الثالثة يكون اتج 
 و هنا نبدأ عن اجلواب ملن يسأل ما معىن هذه األجزاء الثالثة عالحدة؟ 

 اتج: معىن اجلزء األول 

و اجلوهر و التاج اإلكليل و اجلمع تيجان و  هو ما يضع على رؤس امللوك من الذهب -التاج: قال يف القاموس
 . 24أتواج

 .ج تيجان و أتواج –اتج : و قال أيضاً 
 .25إكليل أو حنوه من الذهب و احلجارة الكرمية يوضع على رؤوس امللوك و األساقفة -اتج: و فيه
  ي: اجلزء الثاينمعىن 

 . هذه الياء تسمي ابلياء النسب -ي
أن تلحق آخر اإلسم اي مشددة مكسورة ما قبلها للداللة علي نسبة  –النسب : يفه يقول سعد دمحم زايد يف تعر 

 .لبناين -مصري، لبنان –مصر : شيئ إىل آخر مثل
_______________________________________________________ 

 21 -ص مـ،2116/ ـ ه1427املعجم الوسيط من العربية إىل العربية، مكتبة عزيزية، دهلي ، اهلند، عام النشر  -24
 21 -املرجع السابق، ص -25
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 . 26...عريب، صيين، هندي: كما أن هلا دالالت متعددة أمهها الداللة على اجلنس مثل  
  ك: اجلزء الثالثمعىن 

هذه الكاف تسمي كاف اإلمسي و دورها يف اللغة هو أنه كلما أراد أهل اللغة أن جيعلوا  -(ك)حرف الكاف 
صة للشيئ الواحد يزيدها يف آخر تلك الكلمة أو الصفة للداللة على أن تلك الكلمة الىت كلمة أو صفة خا

الحقها حرف الكاف تدل على شيئ واحد أو نقول إن اهل اللغة إن أرادوا أن جيعلوا كلمة تدل على شيئ 
 .27معي زادوا يف آخرها كافاً حىت تدل تلك الكلمة على شيئ معي

 

 اتجيك" معىن كلمة  صة هذه األقوال حولخال " 

 ".ك –ي  –اتج "تتكون من ثالثة أجزاء " اتجيك"أبن كلمة  إذن ميكن أن نلخص الكالم
 .و قد ذكران أن معىن التاج حسب ما ذكره علماء اللغة هو ما يضعه امللوك على رؤوسهم

: حيث يقول " جيكات" ىن كلمة ن سأله عن معمل جواابً أدش استد ذكر ما قاله أن ن و هنا نرى من األفضل 
و  . شعب التاجيك قبل وصول اإلسالم كانوا على الدين امليرتائ و كانوا يقلدون املذهب الزردوشتيةإن أجداد 

كما  . تكمل مراحلها الدراسية يف سبع السنوات، كانت عندهم مدرسة علمية حتت اشراف املذهب امليرتائ 
لناشئ قبل زواجهم ال بد أن يلتحقوا بتلك املدارس و كان لديهم دستورًا أن كل واحد من الشباب و اجليل ا

كانوا يتحصلون على اتج بعد أكمال دراستهم فيها  و عندما كان يتخرج منها الشباب . يكملوا دراستهم فيها
و حسب هذا التحقيق يكون معىن  .املدرسة املرتائتلك رمزي للداللة على اهنم ذو علم و متخرجون من 

 .  28العلميةو اخلربة أو من هو صاحب امللكة  فرالتاجيك هو ذو علم وا

ب شيئ إىل شيئ آخر فإن النسبة اليت تستخدم يف اللغة لتنس، تعرف ابلياء  (أو ي)اما اجلزء الثاين فهو الياء  
 ". اتجي" عنا اجلزء األول مع اجلزء الثاين سوف نتحصل على كلمةمج

_______________________________________________________ 
 www.drmosad.com"  الفصل السابع؛ النسب" لغة القرآن حتت قوله  -اللغة العربية" ذكره الدكتور سعد دمحم زايد يف موقعه  -26
منوزج من األدب "ر كتابه اليت ضمها يف آخ" معىن كلمة التاجيك" صدر الدين عيىن عدة األملثة لصحة هذا القول يف مقالته و قد ذكر  -27
 .، تركناه دون الذكر خوفاً من اإلطالة441 -إىل ص 432 -مفصالً من ص" اجيكالت
يف موقعه  " ؟ما معىن كلمة التاجيك" جوااب ملن سأله ، األديب الشهري أدش استدذكره  -28

http://gerbisherdor.blogspot.com/2014/10/blog-post.html#more 
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اليت تستخدم يف اللغة لتجعل الكلمة صفة أو امسًا خاصاً " كاف"حرف  هيمن هذه الكلمة و اجلزء الثالث 
و قد جند أن هناك بعض األشياء استخدم من حنو أهل اللغة ما تنصب إىل التاج مثل الصحن  .للشيئ واحد

 .   22التاجي، الياقوت التاجي و غريمها
من سكان أصليي شعب من الشعوب فهذا اإلسم منسوب إىل  ."اتجي" عرفنا أن أصل الكلمة هو  فإذن

يتكلمون ابلفارسية ، فهم أصحاب الثقافة و املهارة يف العلم و الذين يتحدثون و  بالد ماوراء النهر و اخلراسانل
العرفان و الزراعة و احلرث و عندما أرادوا أن جيعلوا هذه الكلمة امسا خاصا هلم زادوا على آخرها حرف 

صارت كلمة خاصة ، تعرف شعبا من الشعوب من أهل " جيكات"و هبذا التحقيق " اتجيك"فصار " الكاف "
 . 31بالد ما وراء النهر و اخلراسان

و قد ذكر بعض  .ثاين عشرالو مما ذكران ثبت أن هذه الكلمة معروفة يف كتب التاريخ و األدب منذ القرن 
رزم و الباخرت ما من سكان السغد و اخلوا ةإيران الشرقيوحيد من أهل الاملستشرقي أن شعب الطاجيك هم 

 .  31ثبت وجودهم يف هذه األراضي منذ بداية ألف سنة قبل امليالد
و تندرج السغدية، اخلوارزمية، الباخرتية القدمية من عدة اللهجات معظمها اللهجات  و تتكون اللغة الطاجيكية

 .32لنطق و احملاورةهذه اللهجات حتت هلجات اللغة الفارسية لشرق اإليران و تشابه بعضها مع البعض يف ا
البعض و فقدت دورها يف اجملتمع  فشلت هذه اللهجات بعضها معو و ملا وصل اإلسالم إىل هذا البالد 

 ت هذه اللهجات و اعتربتبعد أن تعطل قامت بدروها البارزاملعاصرة  الفارسية ةصارت اللغة الطاجيكي فحنئذ
غة الرمسية جلميع هؤالء الشعوب و القبائل كالل  ا البارزاللغة الوحيدة الرمسية هلذه الشعوب حيث قامت بدوره

 . 33إىل وقتنا احلاضر الطاجيكية الذين كانوا و ما زالوا يتكلمون ابلفارسية
 
 

_______________________________________________________ 
 441 -، ص"من األدب التاجيك منوزج"ابه مقالة األستاذ صدر الدين عيين اليت ضمها يف آخر كت" معىن كلمة التاجيك"  -22
 441 -املرجع السابق،  ص -31
 www.wikipedia.org.wikiحتت املوقع     Encyclopedia Britanica ذكره يف  -31
 املرجع السابق -32
 املرجع السابق -33

http://www.wikipedia.org.wiki/
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 -  الثانيالفصل:  

  يف آسيا املركزية و موقعهم اجلغرايف التعرف على بقية شعوب
 

هي منطقة جغرافية تقع يف  –( Central Asiaابإلجنلزية أو آسيا الوسطى ، وسط اآلسيا، )آسيا املركزية 
ت ان، و م يف وقتنا احلاي مخس دول فهي قارة آسيا تض تان، ق ر غ يزس  طاجيكستان، أ و ز بكستان ، قـنزناق س 

اإلحتاد "الدول كلها حتت سيطرة احلكومة الروسية الشيوعية الىت كانت تعرف ابسم و كانت هذه . ت ركمنستان
منها و صارت كل واحدة الوطين استقالهلا  ورايتهو قد حتصلت هذه اجلم  (USSR)"اجلماهر السوفييت

 .ـم 1221العام ا اثر انفكاك اإلحتاد السوفييت منذ مجهورية مستقلة بنفسهمن هذه اجلماهري اخلمسة 
 .مليون نسمةً  61كم بينما يصل عدد سكاهنا حنو    411 113تبلغ مساحة هذه املنقطة حنو

إن هذه املنطقة كانت و ما زالت منطقة معروفة عرب التاريخ البشري حيث كانت تقاطع الطريق حلركة الناس و 
ابلفارسية )احلرير السلع و األفكار بي األورواب و الشرق األوسط و جنوب آسيا على طول أحد فروع لطريق 

 " (.راه أبريشيم"
و قبل أن نذكر شيئا عن أحوال هذه الدول نتوقف قلياًل و نناقش اسم كل بلد مع ذكر وجه التسمية لكل 

 :واحد منها
ت من حنو األتراك لإلشارة مو قد ذكران أن كلمة الطاجيك استخد. جيكتعىن أرض الطا – طاجيكستان -1

 .الفارسية إحدى هلحات اللغةيتحدثون ابللغة الطاجيكية اليت هي الذين من الناس  إي غريهم 
و معىن هذه الكلمة إما تعود إىل أوزبك خان الذي مجع مشل . أي أرض األوزبك –أوزبكستان  -2

اجلماعات املختلفة يف هذه املنطقة حتت اسم واحد أو هي مأخوذة من كلمة الرتكية الىت تدل على معىن 
 .34السيد

اه اإلستقالل هي أرض القزاق أو الكازاخ و هي مشتقة من كلمة الرتكية معن –ان أو كازاخستان قزاقست -3
 .35يف شؤون حياهتم ي أرض الناس األحرار أو األحرارينقزاقستان هو هبذا يكون معىن 

_______________________________________________________ 
 (ابللغة الروسية)، رشيد الدين، األدب الشرقي دليل تسميات الشعوب الرتكية الرحل -34
 (  ابللغة الروسية)، ـم2112سكو، روسيا، و إمرباطورية األتراك، حضارة عظيمة، رمحن علييف، مطبعة ريبول كالسيك، م -35
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ال يعرف أصل هذه الكلمة إال أنه يقال إنه كلمة تركية تعىن أربعي، فهي . أرض القرغيز -غيزستانر  ق   -4
للعشائر اليت كانت تصل عددهم إىل األربعي و مجعت كلها حتت اسم واحد و صارت معروفة هبذا  إشارة

 .اإلسم احلاي
النقي أو  الرتك"أو معناه " ما يشبه الرتك" أرض الرتكمان و معىن هذه الكلمة إما أن تكون  –تركمنستان  -5

 ."اخلالص
بذكر أحوال هذه البالد اخلمسة مع شيئ من  ليا نبدأة هذه البالد مبا تسمي حاو بعد أن عرفنا سبب تسمي

 .التفصيل
 من أقدم الشعوب القاطنة يف وسط اآلسيا و صانع حضارة شعب الطاجيك يعترب  –تان سكطاجي

ة ر هخر عهده ابلدولة املتمركزة املزدو آ. عريقة متتد جذورها إىل عموق التاريخ آبالف السني ما قبل امليالد
 يعود إىل القرن التاسع امليالدي يف عهد السامانيي الىت شكلت مبدينة البخارى من قبل خالل اترخيه القدمي

و قد انبطت سلطاهنا على ما وراء النهر و اخلراسان و تطورت برمتها . امساعيل الساماين إابن خالفة العباسية
لسمرقند و البخارى و غريمها من املدن يف هذه احلقبة التارخيية اقتصاداًي و جتاراًي و ثقافيًا و ازدهر يف عمارة ا

 . 36الطاجيكية

بعة هلا حىت أعلنت استقالهلا الوطىن طاجيكستان أحدي مجهورية اتيف عهد اإلحتاد السوفييت كانت مجهورية  و
 .ـم 1222سبتمرب لعام  2منها يف 

لوسطى، تصل عدد كدولة ذات سيدة غري ساحلي اجلبلية يف آسيا ااحلاضر تعترب طاجيكستان   و يف وقتنا
 .ماليي و هي الدولة الثامن و التسعي يف العامل من حيث عدد السكان 8سكاهنا إىل أكثر من 
و من هذا اإلعتبار هي أكرب ست و تسعي دولة يف العامل . ميل مربع  2كم  142 111و تبلغ مساحتها إىل 
ان جنوابً و أوزبكستان غرابً و قرغستان و اما الدول اليت حتد الطاجيكستان هي أفغانست. 37من حيث املساحة
إن معظم سكان الطاجيكستان ينتمون إىل مجاعة عرقية الطاجيكية حيث يتحدثون ابللغة . مشااًل و الصي شرقاً 
  بناًء على أن اللغةو لكن  .شقيقة للدرية املعروفة يف األفغانستان و الفارسية يف اإليران الطاجيكية و هي لغة

_______________________________________________________ 
36

 - http://www.tajemb-kwt.org/2013-04-15-15-07-18/2013-04-15-15-09-28.html   
 37

 -Agriculture in Tajikistan, statistical yearbook, State Statistical Committee, Dushanbe, 

2007, in Russian   
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 الشيوعية و من هذا معظم سكان الطاجيكستاناحلكومة الروسية رمسية طول سيطرة  الروسية كانت تعترب كلغة 
  .ابةً جيدون اللغة الروسية نطقاً و كت

 تانسكطاجيالتاريخ اإلسالمي ل –  

ذكران خالل هذا البحث أن شعب الطاجيكستان هم من أقدم الشعوب القاطنة يف آسيا الوسطى متتد و لقد 
و لكن تركزاً  للبحث املطلوب و . لقومية إىل عمق التاريخ آبالف سني ما قبل امليالدجذور حضارهتم الثقافية ا

 .حتت هذا العنوان ملخص التاريخ اإلسالمي هلذا البالد فقطفيما يلى نذكر تناابً من اطالة الكالم و النقاش إج
و  24ة الواقعة بي عامي وصل اإلسالم إىل الطاجيكستان احلاي الىت كانت جزء من بالد اخلراسان يف الفرت 

و بعد معركة القادسية امتد نفوذ اإلسالم إىل بالد الفارس مث وصل إىل هنر اجليحون و من هناك . اهلجري 26
إىل مث وصل بعدها انتقل إىل منطقة وادي فرغانه حيث فتح قتيبة بن مسلم وادي فرغانة و جتاوزها حىت كاشغر 

توىل األمر إي أخيه صاحل حيث كمل الثاين فتح ابقي األراضي و استمر  حدود الصي مث عاد قتيبة من هناك و
 132إىل العام  41مدة خالفة األمويي من العام و كانت . )انتشار الدعوة اإلسالمي طيلة العصر األموي

 .   38(اهلجرى
خللفاء ازدادت صلة ا 32(اهلجرى 656إىل العام  132مدة خالفتهم من العام )و يف العصر العباسي 

مدة )العباسيي ابلفارس و اخلراسان و وسط اآلسيا كما ازدهرت الدعوة اإلسالمية يف عهد السامانيي 
جزءا من حكومة  ةو كانت أرض الطاجيكستان احلالي( اهلجرى 382إىل العام  261حكومتهم من العام 
( اهلجرى 582إىل العام  351مدة حكومتهم من العام )و خلف السامانيي الغزنويون . السامانيي حئنذاك
مث احتاج املغول منطقة آسيا ( اهلجرى 523إىل العام  322مدة حكومتهم من العام )مث جاء السالجقة 

و  ـم1862عام غول سيطرت الروس على هذه املنطقة فلما ضعفت دولة امل 41الوسطي بعد ضعف السالجيقة
اجلمهورية اإلحتادية  لطاجيكستان و أصبحت هي إحدىاحلكومة الشيوعية إستوي الروسيون على االثورة بعد 

إىل أن تفكك اإلحتاد  ةو بقيت الطاجيكستان كاحدى اجلمهورايت السوفيتى. مـ 1222السوفيىت منذ العام 
 و لكن مع . مـ1221سبتمرب 2دها يف مـ مث اعلنت الطاجيكستان استقالهلا الوطين بع1221السوفييت عام 

 ______________________________________________________ 
 6 -ه ، ص 1426/  2115التاريخ اإلسالمي الوجيز، دمحم سهيل الطقوس، دار املعارف ، دبولند، اهلند، عام النشر  -38
 6 -املرجع السابق، ص -32
 http://islamstory.comدولة السالجقة، على دمحم الصاليب، املأخوذ من موقعه  -41
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د حصول اإلستقالل الوطىن واجهت الطاجيكستان احلرب األهلية و اإلقتتال األخوية دامت الشديد بعاألسف 
حيث أدت إىل مقتل آالف من الشباب و دمر البيوت و مـ  1227إىل العام  1222مخس سنوات من العام 

الشاملة و  قد مت إمخاد فتيل احلرب بعدها و منذ ذلك احلي متضي الطاجيكستان خبطي واثقة يف طريق النهضة
 .  الرخاء و اإلزدهار

  السكان و اجملموعات  العرقية يف الطاجيكستان–  

و يشكل الطاجيك %.  26غلبية سكان الطاجيكستان حيث تصل نسبة املسلمي هبا أيشكل املسلمون 
تعد من األقليات %  246، بينما %  141، القرغيز % 141، و الروس % 1343، و األوزبك %  8443
 .41اآلخرى
  املعتقدات الدينية يف الطاجيكستان–  

املذهب شعب الطاجيك تشارا و هبذا يتبع اإلسالم هو داينة أساسية يف الطاجيكستان حيث يعترب أكثر ان
 كما أن  ةمن أهل البلد يقلدون املذهب اإلمساعيلة الىت هي من فروع املذاهب الشيعي%  3السنة بينما هناك 

و جند يف الطاجيكستان من . دون اتباع اي طائفة دينيةأيضاً  فسهم من املسلميمن أهل بلد يعتربون أن%  7
و قد بدأت هجرة معظم . يدونون ابملسيحية معظمهم من أهل الروس إضافة إىل مجاعة حمدودة من اليهود

اإلسرائل منذ  دولة الباطل أراضي الفلسطي احملتلة الىت يسموهنا بزعمهماليهود من الطاجيكستان إىل األورواب أو 
 . بداية انفكاك احلكومة الشيوعية الروسية

  أوزبكستان–  

و تضمن ة الطاشقند عاصمتها مدين. 42يف اآلسيا الوسطى ابعتبار عدد سكاهنا أكرب دولمن  هذه الدولة تعترب
و كانت  .خوارزم و غريهاتارخيية يف حدودها احلاي مثل خبارى ، مسرقند، أوزبكستان معظم املدن املشهورة ال
حدودها  و تعي قبل استالء الروسيي و تقسيم هذه املنطقة هبذه اجلماهر -هذه املنطقة يف العامل اإلسالمي 
من العلماء هم أعالم الرتاث  اأرض مباركة أهدت للعامل اإلسالمي كثري  -دون النظر إىل ثقافتها البشري

 ؤمني يف علم احلديث النبوي، أيب علي ابن سينا،أمري املبن إمساعيل البخاري الذي يعترب  اإلسالمي كمحمد
_______________________________________________________ 

    اتريخ الشعوب اإلسالمية ، مادة الطاجيك، حسان حالق،  -41

42   -The Modern Uzbeks From the 14th century to the Present: A Cultural History by 

Edward A. Allworth, Hoover Institution Press, 1990 
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اللغة . رحيان البريوين ، املنجم املعروف، اإلمام الرتمذي ، اإلمام الزخمشري و غريهم العامل و الطبيب الشهري، أيب
الرمسية يف أوزبكستان هي اللغة األوزبكية كما أن معظم الشعب جيدون اللغة الروسية و هناك مجاعة من الناس 

شعب آلخرى اليت يسكنها ابللغة الطاجيكية الفارسية من أهل البخارى و السمرقند و بعض املناطق ايتكلمون 
 .الطاجيك

 
   اتريخ أوزبكستان–  

إن التاريخ املسجل ألوزبكستان يبدأ حينما دخلت هذه املنطقة ضمن نطاق االمرباطورية األمخينية يف عهد 
و أسس فيها دولة ( البلخ القدمي)يودوتس حاكم ابكرتية مث تعرضت املنطقة د( م.ق 486 – 542)داريوس 

و انتلقت السيطرة على هذه النواحي إىل الفرس الساسانيي يف عهد أردشري األول . م.ق 251مستقلة يف عام 
و يف أواسط القرن الرابع امليالدي تعاقبت هذه املنطقة متعاقبات كثرية آخرها كانت موجة اهلياطلة .  227سنة 

بواسطة األتراك الغربيي و بقيت هذه املنطقة حتت سيطرهتم ( 572 -531)قهم كسرى أنوشروان حىت سح
الثامن امليالدي فتح العرب املسلمون بالد ما وراء النهر و / إىل ما يقارب القرن و يف هناية القرن األول اهلجرى 

و بعد وفاة السلطان  .43ثالثة من اهلجرةال رنمنذ ذلك الزمن دانت البالد ابإلسالم الذي تكامل انتشاره يف الق
انتقلت القيادة يف هذه املنطقة بيد ساللة اخلوارزم شاه و لكن  ـم 157/  552السلجوقي سنجر يف العام 

و بعد وفاة جنكزخان كانت هذه املنطقة من نصيب  ـم 1221عام املغول بقيادة جنكرخان  تعرضت إلجتياح
تيمور األعرج )لرابع عشر امليالدي انتقلت القدرة يف هذه املنطقة بيد تيمورلنك و يف أوائل القرن ا 44ابنه جغتاي

مث توىل الشيبانيون السيطرة يف هذه املنطقة بقيادة دمحم (. فهو يعترب البطل القومي لشعب أوزبكستان احلاي
نهم هو أبو الغازي و بعده انتقل احلكم إىل أسرة جانيد و كان آخر احلاكم م ـم1568شيباين خان حىت العام 

-1785)مث انتلقت السلطة على زعماء قبائل املانغيت حتت قيادة مراد شاه ( مـ1785 -1758)خان 
و يف بداية القرن التاسع عشر امليالدي سيطرت على هذه املنطقة ما بي هنري سيحون و جيحون  (.مـ1811

و يف خالل القرن . خانية خوقند -3، (اخلوارزم سابقاً )خانية خيوة  -2خانية خبارى ،  -1ثالث خاانت؛ 
  سيطرهتم إي  و بقيت هذه املناطق حتت كلها  عشر امليالدي هزم اجليش الروسي هؤالء اخلاانت الثالثة التاسع

_______________________________________________________ 
  م1284قاس و مجهورايت آسيا الوسطى و كازاخستان، مسكو، روسيا، مجهورايت ما وراء النهر القف. بلدان و شعوب اإلحتاد السوفييت  -43
 م  1283أوزبكستان السوفيتية، شرف رشيدوف، املرتجم ابلعربية اسكندر ايسي، دار التقدم، مسكو، روسيا، عام النشر  -44
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م كاحدى أو الثورة من حنو احلكومة الشيوعية الروسية و بقيت أوزبكستان حتت سيطرهتحدث اإلنقالب ان 
 و حتصلت أوزبكستان استقالهلا الوطين ـم 1221عام هذه اإلحتاد  تإىل أن تفكك ةاجلمهورايت السوفيتي

 .  ـم 1221عام سبتمرب  1عقبها و أعلنت نفسها كدولة مستقلة منذ 
 ة و املوقع اجلغرايف ألوزبكستان املساح–  

 . مالين نسمة 31كم و عدد سكاهنا أكثر من   447 411تبلغ مساحة أوزبكستان 
عام ة إىل السوفيتي كستان بعد أن صارت احدى اجلمهورايتكانت مدينة مسرقند عاصمة جلمهورية أوزب

 و كان هناك سببان هلذا التغري؛ . مث نقل الروس عاصمتها إىل مدينة طاشقند ـم1221
من اآلاثر اإلسالمية السبب األول هو مقاومة أهل السمرقند و قيامهم ضد الروسيي حىت ال ينهدوا شيئا 

و السبب الثاين حلصول األمن ألنفسهم حيث كان نصف مليون من سكان . التارخيية و الثقافة املعمارية فيها
حتد أوزبكستان دولة قازاقستان من الشمال و الغرب و تركمستان من  .طاشقند يف ذلك احلي من الروسيي

    .  اجلنوب و الطاجيكستان و القرغيستان من الشرق
  اجملموعات العرقية يف أوزبكستان–  

مث %  68معظم سكان أوزبكستان ينتمون إىل جمموعة من العناصر الشيت أبرزها األوزبك حيث تصل نسبتهم 
يف شعب الطاجيك و هذا حسب األوراق الرمسية و ليست يف حقيقة االمر ابعتبار اتريخ )%  4الطاجيك 
و الباقي %  11و يشكل الروس %  5القراقل نسبتهم تصل إىل  تار مع أهلو الت( الباحث. هذا البالد

 . أقليات أخري
  الداينة يف أوزبكستان–  

ن هم من أهل السنة حيث يقلدون يف فروعات الذي%  26ر من تبلغ نسمة املسلمي يف أوزبكستان إىل أكث
املسيحية و اليهودية و تصل أن هناك مجاعة من الناس يتبعون كما   الفقهية مذهب أيب حنيفة نعمان بن اثبت

 .45نسمة%  2عددهم إىل 
 
 ______________________________________________________ 
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 ان تسقزاق–  

تركية األصل و تعىن احلر و املستقل و هي تشري حلياة " القزاق"كلمة  معىن  أن ران خالل هذا البحث فقد ذك
فهي  " ستان"و أما مصطلح . البداوة حيث كان الشعب القزاقي يف الزمن القدمي ينتقلون حبرية على ضهوة اجلواد

أو موطن " أرض القزاق"تعىن " قزاقستان"و هبذا كلمة " األرض"أو " الوطن" كلمة فارسية األصل تعىن 
 ". األحرار
  القزاقستان اتريخ–  

ت حيث كانوا ينتقلون  أن أجداد شعب القزاق كانوا أصحاب الرحل و التنقال ةفقد ثبت من املراجع التارخيي
و مربو و يف بداية العصر احلديث رحل بعضهم من أصول تركية و هم صيادون . نمن األماكن إىل األماك

 .سكنوا هذه األراضي املواشي و
و منذ القرن اخلامس امليالدي و رمبا قبل ذلك استوطن هؤالء الناس أرض قزاقستان و أصبحوا اجلماعة القوية  
كما دخل عليها شعب الكومان و أختاروا سهوهلا للسكنة مث اتدحوا مع قبائل القفجاق و شكلوا احتاد 

 .الكومان و القفجاق
و يف القرن الثالث عشر امليالدي استمرت . بعد الغزو املغوي إىل هذه املنطقة و ظهرت الدولة خباانت القزاق

وا اهلواية القازاقية املستقلة ؤ و يف القرن اخلامس عشر نش. ثقافة البداوة و الرتحل و رعاية املاشية كأسلوب حياهتم
 .46بتطور اللغة القزاقية و ثقافتها

ية مسيطرة على أراضي الكوميي و من عشر كانت القبائل القازاقو يف الفرتة بي القرن السادس عشر و الثا
و كثرت الصراعات بي األمراء القازاقيي و اثر هذه النزاعات قسموا البالد إىل ثالثة . راضي قبائل األويراتيأ

 .مناطق و قد ضعفت شوكة اخلاانت القازاقية بعد هذه الصراعات و النزاعات الطافئة
عام عشر و بعد الثورة الشيوعية  ة على هذه املنطقة يف عصر القياصرة خالل القرن التاسعحاول الروس السيطر 

إىل أن تفكك و استمر األمر  مـ 1221عام حتاد السوفييت و أصبحت قزاقستان عضوا للجماهر اإل ـم1217
 ـم1221عام دمسرب  16نفسها كدولة مستلقة يف اإلحتاد السوفييت و أعلنت قزاقستان 

  
_______________________________________________________ 

    25جملة جممع اللغة العربية ، مقالة حممود فهمي حجازي، قاهرة، مصر اجلمهورية العربية، عدد ( املرجع لإلستزادة )  -46
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  اجلغرافية لقزاقستان–  

مع الصي و أوزبكستان، تركمنستان، تقع مجهورية قزاقستان يف وسط القارة اآلسيا و األوراب و متتد حدودها 
 .تان و روسياس  غ  ر  ق  

و بفضل موقعها بي قاريت أورواب و آسيا حظت قازاقستان منذ أقدم األزمنة ابلروابط السياسية و اإلقتصادية و 
 .  التجارية و الثقافية مع األمم األخرى

  السكان و اجملموعة العرقية لقزاقستان–  

 .ماليي 18ي يف قزاقستان عن أكثر من يتجاوز عدد السكان احلا
مع جمموعات واسعة %   23من السكان بينما متثل أكثر من %  63و أما اجملموعة العرقية فهم القزاق متثل 

و غريهم من %  144، األويغور 248األوزبك ، %  143من األقليات اآلخرى املمثلة مبا يف ذلك التتار 
 .  47األقليات شيت

  اقستان الداينة يف قز–  

شعب القزاق و التتار ، و من %  47م حيث يدين به أكثر من الداينة الرئيسية يف قزاقستان هي اإلسال
مجاعة من  يتبعون املسيحية كما أن هناك%  44و هناك مجاعة من الناس حواي . األوزبك و البشقري و غريهم

 . يتبعون اليهودية إال أن عددهم قليل جداً الناس أيضاً 
  
  غيزستان قري–  

و قد ذكران سابقًا أنه كان هناك قبائل شىت تصل عددهم حنو ب القرغيز ترجع إىل قبائل تركية إن أصول شع
بعد أن اتفق أمراء تلك القبائل و اجتمعوا حتت لواء واحد اختاروا ألنفسهم امسًا واحدًا فهو  األربعي و
مث متتدوا  ـم 841عام تغلبهم على خاانت األويغور  بعدوصلت الدولة القريغزية إىل أوج اتساعها . قريغيزستان

 .بسرعة حىت وصلوا جبال تيان شان فخاظوا على سيطرهتم على تلك املناطق حواي مائيت العام
و مع بداية ظهور امرباطورية املغول يف القرن الثالث عشر هاجر القريقيز جنواًب حىت استوي عليهم جنكزخان 

 . ـم 1217سنة 
_______________________________________________________ 
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قريغيزستان يف القرن اخلامس عشر و بقيت هذه املنطقة حتت سيطرة الروس من العام دخل الروس منطقة 
علنت قريغيزستان حتاد أو بعد تفكك هذه اال. احدى اجلماهر االحتاد السوفييتك ـ م 1221إىل  ـم 1218

 . ـم1221عام اغسطس  31رية عالحدة بنفسها منذ استقالليتها عنها و صارت مجهو 
  املساحة و املوقع اجلغرايف لقريغيزستان–  

لغريب دولة قزاقستان و من الف كليو مرت مربع و حتدها من الشمال و الشمال ا 128قريغيزستان تبلغ مساحة 
 .  الشرق و اجلنوب الشرقي الصي و اجلنوب الطاجيكستان و الغرب أوزبكستان

  السكان و اجملموعات العرقية يف قريغيزستان–  

من %  14منهم من أهل القريغيز، %  65قريغيزستان ما يزيد مخس مليون نسمة؛ يصل عدد السكان يف 
س و بقية الشعب هم من األقليات اآلخرى من أهل الدونغات، األويغور و من أهل الرو %  13أهل األوزبك، 
 . عرقيات آخرى

  اللغة و الداينة يف قريغيزستان–  

إن مجهورية قريغيزستان مثل جارهتا قزاقستان قد قررت قرارًا و جعلت اللغة الروسية كلغة رمسية بي جمتمعهم يف 
شوؤن حياهتم  ة الروسية كلغة التخاطب و املعاشرة يف خمتلف و من هذا تعترب اللغ. جنب لغتهم القريغزية

 .48يف قريغستان كالتجارة و الدراسة العلياء يف احلامعات و املراكز العلمية
نون بدين اإلسالم و يتبعون املذهب احلنفي يف مسائل الفروعية الفقهية و معظم الشباب يف قريغيزستان يدي

يصل من اقليات آخرى من أهل الروس و غريهم يتبعون املسيحية و  و هناك مجاعة%  81حيث يبلغ عددهم 
كما أن هناك بعض أهل البهاي و شهود يهوة يتبعون طريقتهم اخلاص الذي يصل عددهم %  16 إي عددهم
و يوجد هناك عدد قليل من الناس ال يتبعون أي مذهب حيث يعتربون أنفسهم من . من نسمة%  4إىل  

 .يةاملالحدة أو ال مذهب
 
   

 
_______________________________________________________ 
48- The Kyrgyz: A Historical Essay, Frunze, 1927. Reprinted in V.V. Bartold, Collected 

Works, Volume II, Part 1    
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  تركمنستان–  

اإليران من اجلنوب و اجلنوب الغريب  هي احدى الدول يف آسيا الوسطي حتدها أفغانستان من اجلنوب الشرقي و
و أوزبكستان من الشرق و الشمال الشرقي و قازاقستان من الشمال و الشمال الغريب و حبر القزوين من 

 .و هو البحر الوحيد الذي تصل عليه تركمنستان. الغرب
السوفييت و قد كانت تركمنستان مثل بقية اجلماهر يف آسيا الوسطى إحدى اجلمهورايت التابعة لالحتاد 

 .ـم1221عام كك االحتاد السوفيىت حتصلت استقالهلا الوطين منذ تف
 . كم مربع  488 111تغطى األراضي الرتكمانية مساحة 

  تركمنستان  اتريخ–  

كانت مجهورية الرتكمنستان اتبعة حتت حكم جنكزخان يف القرن الثالث عشر و يف القرن الرابع عشر بقيت 
 القرن اخلامس عشر بي اخلاني فيها فهما كانت هناك منازعات و حرب طاحنة يف  و حتت سيطرة تيمور لنك

 .بوخاري خان و هيفا خان
و أما جنوب تركمنستان كانت بيد الصفويي اإلرانيي حيث بقيت معظم أراضي تركمستان حتت سلطنة 

خان و بوخاري خان يف القرن  مث حتولت تلك االراضي حتت سيطرة هيفا ـم 1741اندرشاه اإليراين إي العام 
 .42الثالث عشر
حىت بعد  بقيت على تلك احلالةو دخلت تركمنستان حتت سيطرة االمرباطورية الروسية  ـم 1881و يف العام 

 أصبحتهذه الدولة حتت سيطرة احلكومة الشيوعية الروسية و  صارتمث  مـ1217العام  إىلورة البالشوكيي الث
شعب إىل أن حتصلت  استمرت األمر على هذا املنوالو  ـ،م 1224عام منذ احدى اجلماهر السوفييت 

 .   إثر تفكك االحتاد السوفييت ـم1221أكتوبر عام  27الوطين يف  مستقاالهلان اتركمنست
  السكان و اجملموعات العرقية يف تركمنستان–  

الرتكمين كما أن هناك أقليات  إن عدد سكان الرتكمنستان يبلغ أكثر من مخس مياليي نسمة أغلبهم الشعب
 . أخرى من أهل الروس، األوزبك، القزاق، التتار، اآلزر، البلوش و غريهم

_______________________________________________________ 
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  – ستاننالداينة يف تركماللغة و   

هي   ، والرتكية فرع من شجرة اللغاتك عتربالىت ت رتكمانيةاللغة ال هي  تركمانستان اللغة الرمسية يف مجهورية
احلكومة ا هتغري مث  ،ـم1246إىل غاية  ةالالتيني وفاحلر تغريت إىل قبل أن  ةالعربي وفكانت تكتب أوال ابحلر 

اعادت احلكومة  ـم1221 عام منذ بعد االستقاللسرلكية و لكن ال ةف الروسيو إىل احلر  يةتية الروسالسوفي
 .51ةف الالتينيو احلر 

إن معظم سكان الرتكمنستان ينتمون إىل اإلسالم و يتبعون املذهب احلنفي يف املسائل الفروعية الفقهية بينما 
كما أن . عشرية غالبيتهم من األقلية اآلذرية ى تشتمل البهايي و الشيعة اإلثينهناك بعض األقليات اآلخر 

 .   من سكان البلد%  2هناك بعض الناس معظمهم من أهل الروس يتبعون املسيحية حيث يبلغ عددهم إىل 
 ستاننيف تركم اإلقتصاد –  

طبيعي و ال يزال يعتمد االقتصاد الرتكماين على التخطيط املركزي و حتكم الدولة و متثل صناعة النفط و الغاز ال
 .احلديد و النسي  الذي يعترب من أهم الصناعات يف البالد

إن دولة تركمستان مكتفية ذاتيًا من النفط و الغاز و رغم البنية التحتية القدمية و قلة الصناعة مع هذا تعترب 
منستان ر تركو تصد. تركمستان اثلث أكرب دولة يف العامل كله من حيث وجود الغاز الطبيعي اإلحتياطي فيها

 .  اإليران و الصيالغاز إىل الروسيا و 
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 -  لثالثاالفصل:  

قبل  لشعب الطاجيكسياسية ثقافية و الحملات عن األحوال االجتماعية، ال
 .الثورة الروسية و بعدها

ة يف اليت تعترب من أشهر املدن التارخيي من موالد إمارة البخاريهو بنفسه بناًء على أن األستاذ صدر الدين عيين 
ن مع ما مضى من اترخيها الطويل، و مالطاجيك  شعبلضارة احلثقافة و العرف ، تعرب التاريخ آسيا الوسطى

يف  هم الطاجيكشعبالدين عيين و يف هذه البقعة مرتبطاً حبياة صدر  ما جرتعلى هذا نرتكز حتت هذا الفصل 
ما تتعلق هلذا املوضوع حسب املراجع التارخيية املعتمدة و لبعض احملققي خبارى و نذكر املالحظات و اآلراء 

 و من هذا نقول؛ حنقق القضية ابلوضوح و الصراحة  يف وقتنا احلاضر، حيت الشواهد احلالية
يف وقتنا  رغم النظر عن ما نشاهدها–إن الذي حيقق التاريخ البشري يف بالد ما وراء النهر ابلتتبع و العدل 

ند و مسرقو عرقهم مرتبط مع مدينة خبارى و شعب الطاجيك جيد و يرى ابلوضوح أن أساس اتريخ   -احلاضر
بدليل أن مدينة خبارى بعد   ميكن قطعها ابي حال من األحوالغريمها من املدن املشهورة التارخيية إرتباطاً قوايً ال

رى كما كانت عاصمة للخانية البخا. 51مدينة مسرقند كانت عاصمة للحكومة السامانيي طيلة مدة حكومتهم
 .التابعة جلمهورية أوزبكستانرب خبارى عاصمة لوالية خبارى تعتو يف وقتنا احلاضر قبل الثورة الروسية الشيوعية 
كومة السامانيي الذين  كعاصمة حلت تقوم خبارى بدورها البارز  من آخر عهد كان ،و مع مرور الزمن الطويل

كانوا دعاة لنشر الثقافة و احلضارة الطاجيكية مث تسلطها من حنو اآلخرين و الضغط على سكاهنا األصليي 
يتألف معظم سكان البخارى من أهل  ،نستيهم و لغتهم األم اليت هي الطاجيكية الفارسية إىل يومنا هذالتغري ج

الطاجيك الناطقي ابلفارسية الطاجيكية كما أن هناك بعض الرعية منها يتحدثون ابللغة األوزبكية الىت تعترب 
تعرف احلضارة و الثقافة  دن التارخييةتعترب أحدى امل فهي أما السمرقند. اللغة الرمسية حلكومة أوزبكستان

 وقد اختذ.  ألهنا كانت عاصمة حلكومة السامانيي بدايًة قبل أن تنتقل دار سلطنتهم إىل خبارىة، يالطاجيك

نقل  عاصمة مللكه، و العسكري األوزبكي مدينة مسرقند القائد (هـ1415 املتوىف –هـ1336ملولود ا) تيمورلنك
 و  حبق عصر التشييد" تيمور لنك"عمرانًيا، فكان عصر  فنًيا وهبا  لينهضوااحلرف   أرابب إليها الص نَّاع و

_______________________________________________________ 
   . م  2112دول اإلسالمية املستقلة يف املشرق، دمحم عبد املنعم، دار املعرفة اجلامعية ، مصر ، ال اتريخ -51

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%8A%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%84%D9%86%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%8A%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%84%D9%86%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%8A%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%84%D9%86%D9%83
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يبلغ عدد مسرقند عاصمة لوالية السمرقند التابعة حلكومة أوزبكستان، مدينة و يف وقتنا احلاي تعترب  .والعمران
معظم الشعب يف و . دد السكانابعتبار ع وهي اثين أكرب مدن أوزابكستان ، نسمة 411,111سكاهنا 

و سوف نرجع ابذن هللا إىل هذا املوضوع و نتحدث . 52الطاجيكية مسرقند هم طاجيكيون و يتكلمون اللغة
 .ذا البابفصل الثالث هلابلتفصيل حتت الحوله 

خبارى إذ نعترب هؤالء الشعب أصل و سوف يدور معظم البحث حول أهل أما هنا فنذكر ما يتعلق هلذا الباب 
 :نقول و من هذا . عرب التاريخ البشري و عرق لشعب الطاجيك ثقافًة و حضارةً 

 يف خباري الطاجيك حملات عن األحوال اإلجتماعية للشعب 

ماعية يف مدينة خبارى كانت ختتلف بعضها عن البعص حيث تنقسم هذه اجلماعات إىل إن الطبقات اإلجت
 :طبقات متعددة بعضها كالتاي

   الطبقة لألمري و أسرته و موظفي دولته 

و  . 53هذه الطبقة كانت تشتمل األمري و أسرته و حاشية من كبار موظفي الدولة و املتنفذين لدي البالط
فكانت أفرادها يعيشون حياة مرفهة هانئة لكثرة األموال  .54وااًل و قصورًا ال حصر هلاكانت هلؤالء اجلماعة أم

و  . 55الىت ميلكوهنا و حينما فتح قتيبة مدينة بيكدر وجد فيها قدورًا كبريًا جدا من الذهب ينزل إليها ابسالمل 
فص أحدمها ايقوت أمحر  ( ةبطيخ)كان األمري نوح بن منصور الساماين يتختم خبامتي مسي كل واحد منهما 

و كانت يف خزائن السامانيي حتف و ذخائر . 56كحبة العنب و اآلخر فص من أملاس حيجم حبة العنب أيضاً 
  أمحد بن إمساعيل الساماين إىل  و قد احتوات هدااي. 57مثينة جداً كأوعية الشراب املصنوعة من الزمرد و الفريوز

_______________________________________________________ 
حول هذه الدول اخلمسة و ما يتعلق هبا مأخوذة  26إىل الصفحة  14إن معظم هذه املعلومات املذكورة حتت هذا الفصل من الصفحة  -52

 . ـم 2116 لعام دمسرب 25يف التاريخ  https://ar.wikipedia.org/wikiمن املوقع العريب   
   32 -صمـ ، 2111شر مدينة خبارى، إحسان ذنون الثامري ، الناشري دار اليازوري، عمان، عام الن -53
 113 -اتريخ خبارى ، أبو بكر دمحم بن جعفر النرشخي، ص -54
  171 -م ، ص1252الذخائر ، ابن الزبري، دائرة املطبوعات و النشر، الكويت، عام النشر  -55
عام ماهري يف معرفة اجلواهر، أبو الرحيان دمحم بن أمحد اخلوارزمي البريوين، مطبعة مجعية دائرة املعارف العثمانية، حيدر آابد، اهلند، اجل -56

 .                    66 -ه،  ص 1355النشر
 66 -املرجع السابق، ص -57
 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki
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ق و مالبس سلطانية مذهبة و مرصعة اتجًا و مذبة و مناط ـم 212/ ه  222خليفة العباسي املقتدر سنة 
و قد مارسوا حياهتم بشي من الرفاهية كاخلروج إىل املتنزهات و غريها و من هذا وقف . 58أبنفس أنواع اجلواهر

  .52بعض الشعراء على أبواهبم ميدحوهنم و يستعطفوهنم لنيل جوائزهم
 الطبقة للدهاقني 

و كانوا أصحاب الثورة و طبقة . موظفي الدولة و املالكل أصحاب التجارة و إن هؤالء اجلماعة كانت تشتم
و قد عاش أصحاب . غنية إىل حد ما بدليل أهنم كانوا ميلكون قصورًا و أموااًل شيت داخل املدينة و خارجها

هذه الطبقة عيشًة مرفهمًة تكاد تكون مقاربة لعيشة األمراء و من يف طبقتهم و نتيجة للمستوى املادي هلذه 
سيطرهتا على قطاعات واسعة من احلياة اإلقتصادية كالزراعة و التجارة أصبحت من أهم طبقات  الطبقة و
 .61بل إن أحد أغنياء خبارى و هو أبو حامت اليساري كان ال يطيع األمراء لكثرة ماله. 61اجملتمع 

 
 الطبقة العامة 

و كان هؤالء . غار التجار و الباعةتألف أهل هذه اجلماعة من الفالحي ، أهل احلرث و الصناعة ، صو كان ي
 :اجلماعة هم الغالبية للشعب كما هي احلال يف وقتنا احلاضر و كانت تشتمل هذه الطبقة أصناف شىت منها 

 
 ؛ هم األعاجيم الذين دخلوا األسالم و كانوا صنفي رئيسي؛املوايل -1
 .مواىل العتاقة و هم األرقاء املعتقون: ف األولنصال
مواىل اإلسالم و هم األحرار الذين يعتنقون اإلسالم و يرتبطون بعشرية عربية يوالوهنا، فإن مل : ينف الثانصال

 . 62و يف كلتا احلالتي حيمل املواىل اسم العشرية مع كلمة املواىل. يوالوا عشرية يكون والؤهم للسلطان
_______________________________________________________ 

و   13-ظم يف اتريخ امللوك و األمم، أبو الفرج مجال الدين عبد الرمحن بن على أبن اجلوزي ، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان صاملنت -58
 124 -كذلك ص

 -، ص4-يتيمة الدهر يف حماسن أهل العصر ، أبو منصور عبد امللك بن دمحمبن إمساعيل الثعاليب ، دارالكتب العلمية، بريوت، لبنان، ج -52
 ملخصاً  83إىل  81
   41 -مدينة خبارى، إحسان ذنون الثامري ، ص -61
  112 -اتريخ خبارى، للنرشخي ، ص -61
  65 -إىل ص 46 -،  ص1-اتريخ بغداد ، أبو بكر أمحد بن على ، مكتبة السلفية، املدينة املنورة، ج -62
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 ل بعضهم درجات فائقة مثل حيان و كان أساسهم سبعة آالف مقاتل جاءوا يف جيوش للفتح اإلسالمي و ان
النبطي كان قائداً للجيش ، الفضل بن بسام موىل بين ليث كان صاحب خربة عسكرية و ذو عقل و مشورة و 

 . 63مثله عبد هللا بن أيب عبد هللا موىل بين سليم و النجرتي بن جماهد موىل بين شيبان
فقد عضد هؤالء الناس . ن خمتلفةالمي للفتح يف أماكون اجليش اإلسو حينما أسلم أهاىل البخارى صاروا يشارك

كما كانوا يشاركون اجليش اإلسالمي  ـ م 712/ ه  23عام ى جيش قتيبة حينما فتح مسرقند من أهل البخار 
 . 64ـم 713/ ه  24حينما صار لفتح الشاش سنة 

فئة اجتماعية اختذت شكالً  و هم( الشطار العداءون و الفتيان و األحداث)يراد فيها أيضًا  العيارون ؛ -2
عسكرايً غري واضح املعامل، و أبرز صفاهتا املشاغبة و فرض السيطرة على األسواق و الكسبة و أخذ اإلاتوات 

 . 64منهم( الضرائب و اخلاوات)
مع أعدائهم بل جعلهم األمري نصر بن أمحد  65و قد استخدمت بعض األمراء خبارى يف املصادمات العسكرية

من ضمن جنوده فاستعرضهم أمام الوفد الصيين الزائر و رتب وقوفهم حبيث يكون مع كل بند من بنود  الساماين
 .66خبارى من مائتي إىل ألف عيار و هذا دليل على كثرهتم و انتشارهم يف اجملتمع البخارى

املساواة و  و من خالل قراءة اترخيهم يتضح أن للشطار و العيارين صفات و أخالق خاصة هبم، أمهها نشر
إعادة توزيع الثورة و تقرتب من العيارين مصطلحات الفتاك، اللصوص و األوابش و غريمها و لكن ليسوا منهم 

فأما العيارون فكما رأينا هلم أهداف خاصة هبم يؤمنون هبا . فهؤالء يتصرفون بال مباالة أو مسؤولية و بال هدف
 .67و يسعون لتحقيقها

رأوا  حياولون بشيت الطريق الدخول إىل يبوت األغنياء لتناول الطعام و الشراب و ملاهم الذين  ون؛يالطفيل -3
 . أن هذه الطريقة ال تكلفهم جهداً أو عناءاً متسكوا هبا و امتنعوا عن أداء أي عمل مهما كان سهالً 

_______________________________________________________ 
-، ص6-، أبو جعفر دمحم بن جرير الطربي ، دار املعارف، مصر، خمتلف سني الطبع، ج عروف بتاريخ الطربياتريخ الرسل و امللوك امل -63

512  
  43 -مدينة خبارى، إحسان ذنون الثامري ، ص -64
   24 -اتريخ خبارى، النرشخي ، ص -65
   43 -مدينة خبارى، إحسان ذنون الثامري ، ص -66
   44 -املرجع السابق ، ص -67
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داللة على كثرة انتشار " ال ترى شطرجنيًا غنيًا إال خبياًل و ال فقريًا إال طفيلياً : "صار يف البخارى مثل يقول و
 . 68يف اجملتمع البخاري هؤالء الناس

إن طبقة الرقيق و املمالك تعترب من طبقة العامة و قد وجد نظام الرق يف اإلسالم و لكن يف  ؛رقيقال -4
اإلسالم على حسن املعاملة مع الرقيق و نصح بتحريرهم و جعل العتق كفارة عن كثري أضيق احلدود بل حض 
و على الرغم من عدم وجود نص مينع الرق منعًا اباًت إال أنه ليس يف اإلسالم عبودية . من الذنوب و األخطاء

   .62دائمةً 
 .التجارةطريق  -2طريق أسرى احلروب،  -1: الرقيق يف خبارى كان على الطريقي وجود

و بعد الفتح اإلسالمي كانت هذه الفئة موجودة فقد اسرتق الفاحتون جمموعات كبرية تصل عددهم إىل أربعة 
آالف و كذلك جلب األمراء السامانيون أعدادًا من هؤالء الرقيق الرتك حينما كانوا يفتحون بلدان ما وراء 

غار و الصقالبة و األكراد و الديلم و اهلنود لكننا مل و كان هؤالء الرقيق من أصول شيت كالرتك و البل .71النهر
 .71جند يف خبارى رقيقاً من السود بل كانوا كلهم من البيض

و ابت األمراء السامانيون يهدون خلفاء بين العباس أعدادًا من الرقيق ملا كانوا يعرفون حب اخللفاء العباسي 
أهم أصناف املمالك الرقيق اجلند و احلرس، لكن ظهر منهم  و.  72للرقيق و خاصة رقيق الرتك لبهائهم و قوهتم

و من كثرهتم يف خبارى أعتق األمري نصر بن . 73اخلدم الذين كانوا خيصون و يعينون يف خدمة القصور و احلرمي
 . 75و كان الشاعر الرودكي وحده ميلك مائتي منهم 74أمحد الساماين يف يوم واحد الف غالم
_______________________________________________________ 

  82 -، ص4-يتيمة الدهر ، الثعاليب، ج -68
  45 -مدينة خبارى، إحسان ذنون الثامري ، ص -62
   375 -جمهول،  ص: صورة األرض، أبو القاسم دمحم بن على النصييب ابن حوقل ، دار مكتبة احلياة، بريوت ، لبنان، عام النشر -71
سالمية يف القرن الرابع اهلجرى، مرت أدم ، تعريب دمحم عبد اهلادي أبو ريدة، دار الكتب العريب، القاهرة، مصر، عام النشر احلضارة اإل -71

   311 -، ص1-، جـم1268
  42 -الذخائر، ابن الزبري ، ص -72
وسف حسي بكار، دار الثقافة، دوحة، نظام امللك ، تعريب يلي حسي بن على الطوسي املعروف ب، أبو ع(سري امللوك)سياست انمة  -73

  158 -،  صـم1287عام النشر قطر، 
  237 -م، ص1235أخبار الراضي ابهلل و املتقي هلل من كتاب األوراق، أبو بكر دمحم بن حيي الصوىل، مطبعة الصاوي، مصر،  -74
  124 -م، ص1272لقاهرة، مصر، عام النشر اإلسالم يف آسيا الوسطى بي الفتحي العريب و الرتكي ، حممود حسي أمحد، ا -75
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فقد انتشرت هذه اجلماعة انتشارا واسعا يف خبارى فهم الذين فرغوا أنفسهم للعبادة و  ؛زهاد و النساكال -4
و اإلبتعاد عن الناس، و  اإلنقطاع عن احلياة الدنيا و ملذاهتا للقرب إىل هللا عز و جل ابلتمسك و التقشف

، و كان أبمكاهنم أن يعيشوا يف مستوى مادى متوسط لكنهم آثروا الفقر و الزهد 76ةياة خشنة صعبممارسة ح
 .77يف الدنيا و كان منهم علماء و حمدثي و فقهاء و يرتبط منهم دائماً املتصوفة و يسمون أحياانً الدراويش

مري إمساعيل الساماين فقد أوقف عليهم األ. و كان هؤالء الزهاد و املتصوفون مبجلي من قبل الناس و الدولة
ن خاصة األمراء أنشوا هلم أماك، كما أن 78حصتي من قرية بيكدر البخارية اليت كانت من مملوكاته اخلاصة

و قدس الناس مقابرهم فأصبحت (. الناقش. قاهخانه "ابلفارسية تسمى ن فمثل هذه األماك)ادهتم بعل
و شكل . ـم 878/ ه  264بو حفص البخاري املويف ن تقرب إىل هللا تعاىل و من أمههم أو أماك 72مزارات

 .  81الزهاد و النساك شرحية كبرية جداً بدليل أن أحد رجال خبارى كان حيف  ستي حكاية عنهم
إن عدد سكان خبارى بكل أجناسهم و أعراقهم و فئاهتم و طبقتاهم خالل  ؛املكدون و الشحاذون -5

و من  81تكاد تكون حماصيلهم و منتوجاهتم الزراعية ال تكفي حاجاهتم القرون األربعة األوي كان كبريًا جداً،
ببخارى من اخلالئق ما ال حيصى هلم : "، و قال اآلخر 82"ليس هناك أكثر من خبارى أهالً  :هذا قال املؤرخون

ساوايً اسي املهم عدت خبارى مو نتيجة لثقلها اإلجتماعي الكبري و مركزها السي .83"عدد و ال حييط هبم خرب
 .  84م خراسان أبسرهيلإلق
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و عندما حتسنت أحوال العامة يف عهد السامانيي ببخارى إثر األحوال اإلقتصادية املمتازة و مكانتها الزراعية و 
ت هناك جمموعة كبرية من أهل املكدين و الصناعية و التجارية املهمة و كثرت ثوراهتا اإلقتصادية صار 

الشحاذين الذين كانوا يتفتون يف طرق احلصول على املال من الناس حىت أصبحت الكدية مهمة واسعة 
 .85اإلنتشار يف القرن الرابع اهلجري و لذلك شاع شعر اإلستهداء و اإلستجداء عندهم

هم أركانه يف خبارى، إذ إن فقرهم جعلسالم و تثبيت و مما حيف  هلذه الطبقة بصورة عامة سبقها للدخول يف اإل
يواظبون على صلوات اجلمعة للحصول على الدرمهي الذين فرضهما قتيبة بن مسلم الباهلي لكل خباري يصلى 

 و كان ذلك تشجيعاً هلم لإلقبال على الصلوات و حضور اجلماعات حىت أصبح هذا األمر عادة هلم. 86اجلمعة
 .املال بعد أداء الصلوات اجلماعةو كان قبله حصول 

و أهلها يرحبون من األدب و العلم و الفقه و : " و يلخص إبن حوقل األخالق اإلجتماعية ألهل خبارى قائالً 
الداينة و األمانة و حسن السرية و مجال املعاملة و قلة الشر و إفاضة اخلري و بذل املعروف و سالمة النية و 

 . 87"ن به على سائر منن  خبراساننقاء الطوية إىل ما يفضلو 
  بخاريب الطاجيك لشعب الثقافيةحملات عن األحوال 

منذ بداية الفتح اإلسالمي و ال سيما بعد أن صارت عاصمة للدولة السامانية انلت درجة  إن مدينة خبارى
و من هنا صارت . سرهرفعية يف اترخينا اإلسالمي حيث كانت تعترب كاملركز العلمي و الثقايف للعامل اإلسالمي أب

و بعد حصول هذه املكانة العلمية الرفعية يف العامل . اي خبارى الشريفة و التقية" خبارى شريف"تسمى بـ
اإلسالمي صارت خبارى موئاًل للعلم و مالذًا للعلماء و حمطة لطالب العلم ، أيتون إليها من كافة حواضر 

  .88اإلسالم
 :ثقافية بصور و أشكال شىت يف خبارى و بعضها كانت كالتايلقد تعددت املراكز و املؤسسات ال

فقد ثبت من السرية النبوي و التاريخ اإلسالمي أن املسجد النبوي كان له دور عظيم يف نشر  جد؛ااملس 
يعبد هللا فيه و يعلم  و كان نبينا عليه الصالة و السالم. حيث يعترب أول مدرسة يف اإلسالماإلسالم 
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ن يستقبل الضيوف فيه و يتعامل معهم يف خمتلف شوؤن خيربهم عن معاليم اإلسالم و أركانه كما كاو أصحابه 
و . املنطلق اختذ املسجد يف خبارى مركزا من مراكز التعليم منذ بداية الفتح اإلسالمي و من هذا. حياهتم حينذاك

و . 82فقد حرص قتيبة بن مسلم على حضور أكرب عدد ممكن من البخاريي لصالة اجلمعةبناء على هذا األمر 
ماع اخلطبة الىت حتتوي يف العادة مبادئ و تعليم و أرشادات و دروسًا مستمرة من روح اإلسالم و  ذلك لالست

و كان هؤالء العلماء . 21ابلعلماء الذين يدرسون الطالب و املدرسي أيضًا  تظمةكمكانت مساجد خبارى  
كان القاضى عبد الرزاق يعطون دروسًا يف خمتلف املعارف اإلنسانية و ال يقتصرون على علوم الدين، فقد  

كما أن اإلمام أاب حفص الكبري كان يعلم الناس بعد   21البخارى يدرس يف مسجد حملته الطب و احلساب
 .22صالة الفجر

و فيه يتعلم الصبية شيئًا من القرآن الكرمي و السنة النبوية و مبادئ القراءة و  ؛(أو املكتب)الكتاب  
جيمع الصبيان غالباً ما يكون يف منزله و يعطيهم هذه العلوم مقابل أجر حيث و يقوم هبذه املهمة معلم  .الكتابة

فقد كان والد اإلمام مشس األئمة عبد العزيز احللواي يقدم احللوى ملعلمي . 23بسيط يتقاضاه من أولياء أمورهم
كان الضحاك بن و  . و كان الطبيب ابن سينا قد درس يف صباه يف أحد كتيبات لقريته أفشنه. ابنه أجرًا هلم

مزاحم اهلالي يعلم الصبيان القرآن و ال أيخذ منهم شيئًا لذلك كان كتابه مزدمحا ابلصبيان، و كان له محار 
كان قد حف  القرآن يف الكتاب   24و يذكر أن الشاعر أاب عبد هللا الرودكي .يدور عليه على الغلمان ليحضرهم

اعيل صاحب الصحيح بدأ بدراسة احلديث يف الكتاب و هو ابن يف الثامنة من عمره و أن اإلمام دمحم بن إمس
 . 25عشر سنوات

 و تقام هذه . كانت هذه اجملالس تعتقد من أجل املداولة يف خمتلف العلوم و الفنون  اجملالس العلمية؛ 
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و قد عقد األمراء هذه  . اجملالس إما يف حضرة األمراء و الوزراء و إما يف حضرة العلماء و الفقهاء و املعلمي
اجملالس منذ الفتح اإلسالمي لبخارى، فريد يف هذا اجملال أن األمري قتيبة بن مسلم عقد جملساً انظر فيه خشتيار 

و كان األمري . 26فضل اإلسالم و فضائله، فهداه هللا على يدى األمري و أسلم عامل اجملوس و فقيههم، فشرح له
و مثله األمري نصر بن أمحد فكان . إمساعيل بن أمحد حمبًا للعلم راعيًا للعلماء، يكثر من جمالستهم و التربك هبم

الذي عقده يف قصره يقرب العلماء و يستمع إىل مناظرهتم و أحاديثهم يف خمتلف العلوم، و من ذلك اجمللس 
كما كانت املناظرات تعتقد يف فضائل املدن، فقد عقد ذات يوم جملساً . 27ليتناظر فيه الفقهاء و دعاة القرامطة

يف فضل مدينيت مرو و ( أحد وجوه نيسابور)و جعل وزيره أاب الفضل البلعمي يناظر أاب الفضل بن يعقوب 
و يذكر أن  .22"و مشايخ البلد ةادابلعلماء و الق"غاصًا  ألمري نصرو عادة ما يكون جملس ا. 28نيسابور

األمراء السامانيي كانت هلم جمالس تعقد عشيات مجع شهر رمضان للمناظرة، فيبدأ األمري بطرح موضوع 
و كانت حرية الرأي يف هذه اجملالس . 111للنقاش و احلوار، مث يتدخل العلماء ليغنوا املوضوع حبثًا و دراسًة 

، مراء وحدهم عقدوا جمالس العلمليس األ .111الثقافة البخاريةفكان ذلك من أسباب النهضة . جميعللمكفولة 
ا سريهتم يف ذلك، و منهم الوزير البلعمي، و الوزير اجليهاين و القائد قاداهتم و والهتم اقتفو  بل و حىت وزراءهم و

و  .112"دثي، و كانت فيها جمالس النظركانت داره جممع العلماء و احمل" أبو احلسن فائق اخلاصة الذي 
و جمالس العلماء . ، هناك جمالس العلماء األوسع انتشارًا و األكثر أمهيةضافة إىل جمالس األمراء و القادةابإل

هذه خمتلفة املوضوعات متنوعة االهتمامات كتفسري القرآن الكرمي، الفقه، احلديث، و املناظرة بي املذاهب و 
، و التاريخ و علم الرجال، النحو، و األدب الشعر، و علم عة و املعتزلة و املرجئة و غريهاية كالشيالفرق اإلسالم

 . 113الصوفية و ألفاظهم، و الطب كمجلس الطبيب ابن سينا
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ض هذه اجملالس الثقافية شبه مقصورة على العلماء و الفقهاء و احملدثي و من يف طبقتهم، فقد روي و كانت بع
أن اإلمام رضىي الدين النيسابورى كان حيدث يف خبارى حلقة فيها أربعمائة فقيه فاضل، و قد حضر جانبًا من 

املنازل لكثرة السامعي، فيجلسون  و كان بعض العلماء تضيق هبم املساجد أو. 114هذه الدروس الطبيب الرازي
على أبواب دورهم، كأيب احلسن على بن أمحد اإلمساعيلى البخاري و ميلون على طلبتهم الذين حيرصون على  

 .115كتابة هذه العلوم و املعارف النفيسة
 

بي كبار  و هؤالء خيتارون واحدًا من. هو تعليم أبناء األمراء و الكرباء و القادة و املوسرين التأديب؛ 
العلماء و الفقهاء و رجال األدب ليوكلوا إليه عملية أتديب أوالدهم و تعليمهم و تثقيفهم و إعطاءهم دروساً يف 

و كانت وجود املؤدبي يف . حسن األدب و املعاملة و األخالق و علم األنسب و احرتام الناس، و ما إىل ذلك
 . 116"جاءان أبوان مبؤدب"إمساعيل بن أمحد قال خبارى رائجا بي اخلاص و العام كما أن األمري 

كانوا يستفدون من خدمة املؤدبي ألوالدهم ، فقد جاء والد الطبيب ابن سينا لولده   و كذلك عامة الناس
مبؤدب يعلمه القرآن، آخر يعلمه األدب، و اثلث يعلمه الفلسفة، و قد درس هؤالء املؤدبون ابن سينا وفق 

فقد كان للمؤدبي . 117وا فيه بقراءة بعض الكتب و داوين الشعر و الشروح و غريهاخطة و منه  حمكم تدرج
و هناك الكثري من العلماء امتهنوا هذه املهنة و رمبا رفعت . 118أسرار و طرق خاصة لتدريس الصبيان و خترجيهم

حفص دمحم بن موسى  قال السيوطي عن أيب. 112التأديب صاحبها إىل إحدى الوظائف اهلامة يف دوواين الدولة
 .   111"ترقت حاله من التأديب إىل التصفح يف ديوان الرسائل ببخارى"الزامي النحوي 
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إحسان ذنون الثامري، أن مدرسة نظامية ر املؤرخي املسلمي، كما يذكره فقد ثبت من آاث - املدارس؛ 
ريخ احلضارة ة يف اتيف البغداد كانت أول مدرس ـم1166/  ـه 452اليت أسسها الوزير السلجوقي سنة 

نوعية العلوم املعطاة و الربانم  م الطلبة و انتظام أوقات الدروس و ة التدريس و التزائياإلسالمية من حيث ه
الزمين للدراسة و األبنية اخلاصة ابملدرسة و ما إىل ذلك إال أنه وجود مدارس ببخارى قد سبقت املدرسة 

ت وجود املدارس ببخاري مستقلة عن املساجد منذ أواسط القرن حيث بدأ النظامية أبكثر من قرن من الزمان
الثامن امليالدي بدليل ما تذكره الشواهد و تؤيده و من هنا نذكر بعض هذه الشواهد لثبوت ما / الثاين اهلجري

أيت على املدينة  ـم236/  ـه325فقد ورد يف املصادر أن حريق خبارى سنة . ذكران على سبيل املثال ال احلصر
و " ذهب إىل خبارى  بكر دمحم بن على شاهويه القاضي و قد ورد أن أاب. 111"مدرسة فارجك"و من ضمنها 

و ذكر النرشخي مدرسة كوالرتكي و هو . 112 ـم271/  ـه361و قد مات عام " درس مبدرسة أيب حفص
أول "ول اخلوانساري و يق. 113 ـم772/  ـه 163أحد قادة الثائر املقنع اخلراساين، و ذلك يف حدود سنة 

و قد أسس األمرا ء و العلماء . 114"كانت يف خبارى( ك.أ" يف اإلسالم خارج األرض املباركة)مدرسة بنيت 
و  . 115يف خبارى املدارس خلدمة العلم و الدين، فأسس اإلمام أبو بكر دمحم بن الفضل مدرسة يف درب احلديد

اء املدارس حىت كان عدد املدارس اجلامعة يف عهده يزيد على كان األمري إمساعيل بن أمحد الساماين حيب إنش
و كانت اللغة . و ال يزال سكان خبارى يذكرون هذه املعلومة بفخر و اعنزاز كبريين. املدارس املشرق اإلسالمي

ون العربية هي متداولة يف هذه املدارس ألهنا لغة القرآن و لغة العلم و لكن يبدو أن بعض العلماء كانوا يدرس
( ك.أ. الطاجيكية قدمي كانت فارسيةزمن خبارى منذ ا القول يدل على أن لغة أهل و هذ)ابلعربية و الفارسية 

 .116كمالك بن دينار و دمحم بن فضل
 اللغة و العلوم الصرفة كاحلساب و الرايضيات و غريها كانت هذه املدارس تعطي دروساً يف علوم الدين و
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و أجريت على تلك املدارس و مدرسيها و طالهبا جراايت و أوقاف تساعدهم على إكمال حتصيلهم 
مسكنًا للعلماء و الطلبة القادمي من بلدان و كانت املدارس ابإلضافة إىل دورها العلمي،  .117العلمي
فقد كانت مدرسة اإلمام حفص البخاري مقصدًا للعلماء و طلبة العلم يف شىت أحناء العامل  .118آخرى

اإلسالمي و كان هلذه املدارس دور ابرز يف نشر اإلسالم بي صفوف الناس يف خبارى و بي الرتك اجملاورين هلا، 
 .112عاة إبنشاء مدارس يف خبارى أو على حدودها لنشر اإلسالمفقد ابدر كثري من الد

عين أمراء خبارى إبنشاء املكتبات ، و اقتناء الكتب القيمة لإلفادة منها، و قد أورد  - املكتبات؛ 
املؤرخون يف ترمجة حياة الطبيب البخارى ابن سينا أن األمري نوح بن منصور البخارى ملا مرض طلب من ابن 

ة نفسه، فلما قام ابن سينا بعالج األمري و شفي األمري بسببه طلب منه أن جييزه اإلستفادة من سينا معاجل
مكتبه اخلاصة و كان األمري حيتف  يف قصره خبرانة كبرية ابلكتب، تضم مصادر اندرة مل يكن ابن سينا قد رآها 

تصنيف معي يسهل على و كان هلذه الكتب فهرس منظم و قد رتبت الكتب وفق . أو مسع عنها سابقاً 
لكن مع األسف  .121الباحث عملية استخراج الكتاب املطلوب و كانت مكتبات خبارى ملئية ابلكتب النافعة

و ظلمهم  الظاهرعلى جهلهم  بناءً ـ ، م 1221/ ـه 617ملا دخل جنود جنكيزخان مدينة خبارى سنة  الشديد
و جعلوها ( ك.من الكتب النافعة، أ)رموا ما يف الصنادق "عن العرفان و املعرفة اإلنسانية، املستمر و بعدهم 

و قد كان جعل اخللفاء السابقون يف املكتباب هيئة من اخلزان  (.و األواري هي معالف اخليل) 121أواري للخيل
كما وقف عليها األمراء . املوكلي حبف  الكتب و اإلهتمام هبا من حيث الرتتيب و التجليد و التنظيم و النظافة

 .122األوقاف و احلبوس لتصرف عليها و على مراتديها الذين كانوا يقصدوهنا من خمتلف األحناء
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تعد دكاكي الوراقي إحدى مراكز الثقافية ببخارى، حيث يقتىن هؤالء الوراقون  - دكاكني الوراقني؛ 
ن خمتلف املصادر، مث يعرضوهنا للبيع بعد أن يعرفوا ما فيها كي يقنعوا املشرتى أبمهيتها و الكتب الىت يشرتوهنا م

فائدهتا العلمية، و ابلتاي فإن الوراقي عادًة ما جيتمعون فيما بينهم للتداول مبا وصل إليهم حديثًا و مبا مسعوا 
و كان يف . وا إىل هذه الندوات القيمةعن مصنفات العلماء اجلديدة، فيجلس بي أيديهم طالب العلم ليستمع

 . 123خبارى سوق خاص ابلوراقي يضم دكاكينهم

  يف خبارى الطاجيك شعبل السياسيةحملات عن األحوال 

هذه املدينة   سابقاً، إضافًة إىل أن اليه أشران من مواليد مدينة خبارى كمابناًء على أنه صدر الدين عيين كان 
هذا املنطلق سوف   الذين كانوا من عرق و أصول الطاجيكيي الفارسيي و منعاصمة لدولة السامانييكانت 

 و من هذا نقول ؛. خبارى من أهل شعب الطاجيكياسية لعن األحوال الس هنايدور حبثنا ه
 السابقي أن مدينة خبارى مرت على أحوال شىت ابعتبار اترخيها و آاثر املؤرخي ةتظهر من املراجع التارخيي

 :و ميكن أن نقسم هذه احلاالت أو املراحل التارخيية إىل أربع أقسام كما يلى. ةالسياسي
 ة خبارى و شعبها الطاجيك قبل اإلسالم  يناألحوال السياسية ملد -1
 ة خبارى و شعبها الطاجيك بعد اإلسالم    األحوال السياسية ملدين -2
 و خالل سيطرة احلكومة الشيوعية الروسية     ة خبارى و شعبها الطاجيك قبيلاألحوال السياسية ملدين -3
 ة خبارى و شعبها الطاجيك بعد تفكك احلكومة الشيوعية الروسية حىت اآلناألحوال السياسية ملدين -4

 :هذه املراحل أو األحوال السياسية األربعة عالحدة فهي على احلسب التايفيما يلى و نذكر 
 عبها الطاجيك قبل اإلسالم  األحوال السياسية ملدنية خبارى و ش -1

هي إحدى مدن مشهورة اترخيية تقع يف بالد ما وراء النهر، فهي تعرف أهنا خبارى تعرف املراجع التارخيية مدينة 
الوسطى فهي مجهورية  ءاليوم مبدينة خبارى، عاصمة لوالية خبارى التابعة إلحدى اجلمهورايت يف آسيا

اة آبرك حيث كانت جزء من  مقبل امليالد، يف منطقة املس 511ام عأتسست خبارى بشكل رمسي  .أوزبكستان
 و لكن اتريخ أتسس خبارى ابلضبط غري معروف إال أنه يقال أول من بىن هذه. اإلمرباطورية األمخينية الفارسية

  كيكاوس حي ترك أابه هو البطل اإليراين سياوش بن امللك األسطوري –حسبما يذكره النرشخي  –املدينة 
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فأكرمه و فادته و زوجه ابنته و أقطعه هذه األرض الىت تعرف اليوم . مغاضبًا و جلأ إىل أفراسياب ملك الرتك
فألفت يف مقتله مراث ما يزال أهل . عي الوشاةفبين هبا مدينة مث انقلب أفراسياب عليه و قتله بس. ببخارى

 .124خبارى إىل اليوم يرددوهنا
 :و قد تعددت أقوال العلماء حول تسمية هذه املدينة و معىن كلمة خبارى، بعضها كالتاىل

ا" املدينة قبل القرن الرابع و اخلامس امليالدي تسمي  كانت هذه   ".ب غا " أو " خب 

 ".نومي"دينة منذ القرن اخلامس امليالدي ابسم و قد مسي الصينيون هذه امل 

 ".خب  ر"إن معىن كلمة خبارى مأخوذة من كلمة  

 "فيهارا"ة السنسكريتية اليت هي مأصل كلمة خبارى مأخوذة من الكل 

 إن معىن كلمة خبارى هي صومعة أو دير حيث كانت فيها مبعد للبوذيي قبل اإلسالم 

و من هذا يعرف أن أهل . على السكان األصليي لبخارى" ةخبار خدا"و قد أطلقت املصادر كلمة  
تباع فيها األصنام، كما كانت تقام هذه السوق " ماخ"إمسها  خبارى قبل اإلسالم كانوا وثنيي و كانت هلم سوق

 .125مرتي يف عام واحد

سم خاتون، فهي و مما يذكر عن األحوال السياسية قبل اإلسالم ببخارى هو أنه كانت هناك إمراءة تدعى اب
و ظلت هذه املرأة ". طغشادة"ليت كانت حتكم خبارى بعد وفاة زوجها نيابة عن ابنها الصغري الذي كان امسه ا

ة أهنا خترج كل يوم مرتي صباحًا و مساًء من ن عادة هذه املرأكانت م. حتكم خبارى ملدة مخس عشر عاماً 
و تنهي و ختلع من تشاء و تعاقب من تشاء مث تعود إىل حصنها راكبة جوادًة تنظر يف شؤون امللك حيث أتمر 

و كانت كلما خترج يف يومها أتمر مائتي من الشباب الدهاقي يقومون صفي يف خدمتها حبيث . حصنها
 .يتمنطقون مبناطق الذهب و يقلدون السيوف

عد أن صار والياً خلراسان من حنو و يف اايم اليت كانت حتكم هذه املرأة أرض خبارى قام عبد هللا بن زايد لقتاهلا ب
و كان . معاوية بن سفيان و قد دارت احلرب بينهما و انتهت ابلصلح على أن تؤدي مااًل للخالفة اإلسالمية

 .  ـم 673 – 672لعام  املطابق  ـه 54بداية عام  ـه 53ذلك يف آخر عام 
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 ة خبارى و شعبها الطاجيك بعد اإلسالم    نياألحوال السياسية ملد -2
والياً خبراسان فقد ذكران فيما مضى أنه أول من اجتاز خبارى من جيش املسلمي هو عبد هللا بن زايد الذي كان 

الىت كانت على ( السيدة) يقدر لفتح خبارى حيث صاحلت معه اخلاتون إال أنه مل. ـه 54عام من حنو معاوية 
مث توىل بعده معاوية رجاًل آخر من أصحابه فهو سعيد بن عثمان بن . عرش خبارى حئنذ على ألف ألف درهم

 فقطع النهر و غزى مسرقند و محلت خاتون إليه األتواي. ـه 56عام خبراسان و كانت هذه الواقعة  عفان والياً 
ن توىل احلجاج بن يوسف الثقفي أحد قواته العسكرى قتيبة و استمر األمر هكذا إىل أ. خبارى و اعانته أبهل

و بعد فتح خبارى و ما . اهلجري 21عام هر و فتح قتيبة خبارى بن مسلم واليًا خبراسان و أمره بفتح ما وراء الن
و كان . ـه 24امعاً داخل حصن خبارى يف عام شاهد قتيبة من التحاولت الىت حتدث يف خبارى بىن مسجداً ج

 . 126ذلك املسجد يف موضع لبيت األصنام
و يف القرن  .ومنذ عهد قتيبة كانت والة خراسان يتولون عاماًل أو أمريًا هلذه املنطقة إىل جانب األمري احمللي

للطاهريي، والة خراسان إىل  الثالث عندما نقل أمراء خراسان مركزهم إىل نيسابور و بقيت خبارى اتبعة إداراي
 . ـم 873/  ـه 252عام 

و ملا . و قد توىل نصر بن أمحد الساماين أمري مسرقند أخاه إمساعيل واليًا ببخارى على طلب أهلها و علمائها
ه أمرياً على لعاعرتف به اخلليفة و ج صار إمساعيل حاكمًا ملا وراء النهر و ـم 822/  ـه 272تويف نصر سنة 

 ـه 261ومتهم من عام خبارى عاصمة للدولة السامانية طيلة حكمدينة ن و ما وراء النهر و هبذا صارت خراسا
 . هـ 382إىل عام 

تعرضت الدولة السامانية يف أواخر أايمها إىل ضغوطات داخلية بنشوب الصراعات األسرية بي أفراد البيت 
خارجية من جانب الديلم و البويهي و خاانت الرتك و الساماين و خروج القادة و عموم األقاليم و إىل أخطار 

 .  127الغزنويي مما أدي إىل ضعفها و طمع هبا جرياهنا لينقسم ملكها أخرياً بي الغزنويي و خاانت الرتك
و لكن مل  ـم 1217/  ـه 614و انتقل حكم خبارى إىل عالء الدين دمحم بن تكتش خوارزم شاه يف عام 

 ـم 1221/  ـه 616عام استوىل جيش جنكزخان على خبارى ويالً ، حيث يستمر هذا األمر ط
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 .ها ، حيكمون على املدينة للفرتة الطويلةو داموا مسيطرين علي 128رقوهاالبالد و أحو خربوا 
استوي على خبارى جيش أايقا حاكم الفارس املغوي و هدموا املدينة و شربوا  ـم 1273/  ـه 671و يف عام 
 .من حنو مغول الفارس ـم 1352/  ـه 761عام دوا بناءها و لكن خربت اثنياً أهلها مث أعي

ت خبارى يقشيباين خان من خاانت األوزبك و ب علي خبارى دمحم استوىل ـم 1511/  ـه 215و يف هناية عام 
 . حتت سيطرهتم و ساللتهم املنغيط حىت الثورة الروسية الشيوعية

خالل سيطرة قبيل و ة خبارى و شعبها الطاجيك نياألحوال السياسية ملد -3
 الروسية     الشيوعيةاحلكومة 

النهر يف عهد األمري مظفر الدين شاه  ءخبارى و بالد ما ورا م ازداد علىإن نفوذ و سلطة الروسية و تغلغله
و اضطر األمري مظفر خان إىل ختلي عن أجزاء واسعة من أراضيه هلم و مل يتعرض (. ـم1885 – ـم 1861)

خوارزم )على حساب خاانت خيوة  ـم 1873سنة خبارى الىت اتسع نفوذها غراًب الروس لعاصمة حكومته 
الروسيا و اإلجنلز الىت  اتفقت كل من ( ـم 1211 – ـم 1885)األمري عبد األحد خان و يف عهد (. سابقاً 

ة النفوذ يف أفغانستان على أن يكون هنر بن  هو احلد الفاصل بي حدود أفغانستان و إمارة كانت صاحب
 .ـم 1887و هبذا نظمت العالقات بي الروس و خبارى و أعلنوا قيام إمارة خبارى عام . خبارى
و قاموا  ـم1221عام وسيا استوىل الثوار على خبارى بعد قيام الثورة الشيوعية يف الر  ـم 1217يف سنة و 

سيطر الروس على خبارى سيطرة  ـم1224و يف عام  .122بتخريب املدينة ختريبًا ال يقل عن ختريب التتار هلا
وياًل حىت قسموها وعية الروسيا مث ما لبثوا طعلنوا بعدها قيام مجهورية خبارى التابعة حتت احلكومة الشيأهنائية و 

ورية أوزبكستان  و بقيت خبارى حتت حدود مجه. طاجيكستان، أوزبكستان و تركمنستانبي مجهورايت 
 .  مة اتبعة هلا منذ ذلك اليوم إىل وقتنا احلاضركاحدى املدن امله
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ة خبارى و شعبها الطاجيك بعد تفكك احلكومة نياألحوال السياسية ملد -4
 الروسية حىت اآلن لشيوعيةا

فهي . اسكاهن مهورية أوزبكستان ابعتبار عددقتنا احلاضر تعد خامس مدن كبرية جلإن مدينة خبارى يف و 
 .عاصمة لوالية خبارى التابعة جلمهورية أوزبكستان

ة لكوهنا مركزا افابإلض اً هام ا تعترب مركزًا جتارايً رير التارخيي و من هناحلبناًء على أن خبارى تقع على طريق 
 . 131افة و علوم الدين اترخيياً للدراسة و الثق

اجلزء القدمي هلذه املدينة، الذي حيتوى على املساجد و مدارس عتيقة " اليونسكو"اجلمعية العاملية  تو قد أعلن
 .موقع للرتاث العاملي

 ن الشعوب الساكنة فيهاو غريهم م و يتألف سكان خبارى من أهل الطاجيك الناطقي ابلفارسية الطاجيكية
خبارى منذ أكثر من ألف سنة اتبعة للحكومات املغولية و مدينة و بناء على أن . مثل الروس و التااتر و غريمها

 سكانقد جعلوا اللغة األوزبكية لغة رمسية فيها منذ سيطرة احلكومة الشيوعية الروسية و من هذا األوزبكية و 
 . زبكية أيضاً يتحدثون ابللغة األو هذه املدينة 

و منذ عام . إن مدينة خبارى تعترب موطناً لليهود البخاريي الذين استقروا يف هذه املدينة خالل العصر الرومانيي
خبارى قاصدين الوالايت املتحدة األمريكية اثر مدينة  غادر معظم اليهود ـم 2111إىل عام  ـم 1225

 . 131لروسيةالتحوالت السياسية و تفكك اإلحتاد السوفيتية ا
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 - األول الفصل:  
ً
 و نهاية

ً
 مراحل حياة صدر الدين عيىن بداية

 
 :ميكن أن نقسم مراحل حياته على النحو التايظهر لنا أنه صدر الدين عيين و بعد تتبع النظر إىل حياة 

o قبل إرحتاله إىل خبارى  أن وصل عمره إي إثين عشر سنةوالدته و طفوليته إىل :املرحلة األوىل . 

o رحلة صدر الدين عيىن من قريته ساكرتي إي مدينة خبارى لغرض الدراسة و حصول  :املرحلة الثانية
 . سنواتعشر  سكنة فيها ملدة تسعةسة و الالعلم الشرعي مث شغله ابلدرا

o تفرغه عن الدراسة و قيامه ضد حكومة أمري خبارى إىل أن مت اإلحتالل الروسي إلمارة  :املرحلة الثالثة
 .خبارى

o فهذه املرحلة هلا أمران مهمان  :املرحلة الرابعة 

التابعة لالحتاد مجهورية الطاجيكستان كدولة عالحدة  يف أتسيسدور صدر الدين عيين  :األمر األول  
ال  حىت مو كانوا يعارضوهنشعب الطاجيك كانوا ينكرون وجود   الذينفهم  خالفًا جلماعة البنرتكزم السوفييت

   .مجهورية الطاجيكستان كدولة عالحدة التابعة لالحتاد السوفييتأتسس و ال تعرتف 
ؤسس رز و الشاعر الشهري و املألديب الباقيام صدر الدين عيين ابلتأليف و التصنيف كا: األمر الثاين 

 .  لألدب الطاجيك املعاصر بعد الثورة الروسية السوفيتية إي آخر حياته

 :حدة لتوضيح شخصية صدر الدين عيين و من هذا نقولر هذه املراحل كل واحدة منها على و نذك
o ته إىل أن وصل عمره إي إثين عشر سنواتيوالدته و طفول :املرحلة األوىل . 

بقرية ساكرتي الطابعة ملنطقة غيجدوان  مـ 1878من شهر أبريل لعام  س عشردر الدين عيين يف خامص لدو  
و من هذا  لبعض املدة يف مدارس خبارى يف شبابه قد درس   -سيد مراد خواجة  –و كان والده . ابمارة خبارى

و أحيااًن ابلصناعة ألجل مؤنة له اخلربة لألدرب الفارسي و كتابة اخلط العريب و كان يشتغل ابلزراعة  تكان
كان حيب أن يرتيب من هذا  ن و و كان سيد مراد خواجة والد صدر الدين عيىن حمباً للعلم و العرفا .عيش أسرته
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ملا وصل عمر صدر الدين عيين إي ست سنوات أدخله إي مدرسة هلذا الغرض ل العلم و املعرفة و أوالده يف ظ
قي صدر الدين عيين يف تلك مدرسة لبعض املدة و لكن ألجل كون املعلم فيها حملتهم التابعة ملسجد حيهم و ب

أن خيرج ابنه منها و يرسله إي مدرسة خاصة للبنات  بعد هذا األمر  اضطر والدهاً مل يتعلم فيها شيئاً و رجاًل أمي
 .  132"يب يب خليفة"كانت تدرها زوجة خطيب قريتهم و كانت تعرف بـ

عيين قصة حياته و ما قضاه من الوقت يف مدرسة البني اليت التحق هبا بعد أن كان ابن  و قد ذكر صدر الدين
نه "ست سنوات يف كتابه   .133ابلتفصيل( املدرسة القدمية" )مكتب ك ه 

نه" )املدرسة القدمية" و مما يذكره صدر الدين عيين يف كتابه  هو أهنا قضى أربع سنوات من عمره ( مكتب ك ه 
لدراسة و حصول العلم الشرعي و لكن ملا راي والده أن ابنه هذا مل يتقدم يف دراسته اإلبتدائية و مل فيها لقصد ا

 .   134يتعلم شيئاً أخرجه منها و أدخله يف مدرسة البنات الىت كانت تقع قريبًة لبيتهم
طريق كتابتها ،  عند املعلمة حروف العربية وفيها و بعد أن التحق صدر الدين عيين مبدرسة البنات تعلم 

لفريد الدين العطار  (چهار کتاب)الكتب األربعة درس فيها و حف  بعض السور القرآنية كما حساب األجبد،  
 . 135و بعض األشعار من كليات حاف  الشريازي

ل شفقة األبوين مل يصاحب صدر الدين عيين طوياًل حيث مل يصل اة الفرح و السعادة و العيش حتت ظإن حي
مصيبة عظيمة يف حياته و هي فقد أبويه خالل أربعي يومًا إثر  و قد واجهته ان إىل احد عشر سنةعر عمر شا

 .الوابء الذي انتشر يف خبارى حينذاك
 : معربه فيما يلي ( الذكرايت " ) ايد داشت ها"فقد ذكر صدر الدين عيين هذه الواقعة يف كتابه 

و . امليالدي انتشر الطاعون يف قريتنا اثنياً  1882ر يونيو اهلجري املطابق لشه 1316يف بداية الصيف لعام 
  "حملة ابال" قريتهم املسمى بـبيتهم يف  إثر إصابة الطاعون تويف خاي مال دهقان يف املدينة و جاؤا جبثته إىل
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والدي ما كانت جيدة و من هذا بقى والدى يف بيتنا يراعي إخواين و ذهبت و ألن صحة (. أي احمللة األعلى)
ت جدي؛ هل أصابتها الطاعون و ال أدري ماذا حدثت ألمي يف بي. إىل تلك القرية أان مع أمي ألجل التعزية

فت حاهلا و مل تقدر للمشي و حنن ما زلنا يف بيت جدان و حيث ضع شديداً  نت ألجل وفات أخيهاأو حز 
 . 136أن أمحلها يف محار و رجعت هبا إي قريتنا هنايًة استطعت  

ن األول عمره سبع سنوات و الثاين عمره أربع سنوات قد صغرييو ملا وصلنا إىل بيتنا وجدت والدي و إخواين ال
يف نفس الوقت  ى و كنت أان أقوم بدور الطبيب و املمرضأصابوا كلهم ابملرض و صارت بيتنا مثل املستشف

 .هؤالء مخس نفر ابلنوبة ةحيث كنت أقوم ملساعد
سيئًة جدًا حيث   –اليت كانت تشتمل على أكثر من ثالمثئة أسرة  -و يف خالل األسبوع صارت حال قريتنا 
كان سبب موت   ذاماو ما كنت  أعرف و ما زلت  ال أعرف أنه . كان ميوت كل يوم شخص أو شخصان

 . 137ناسهؤالء ال

و بعد أن مضى حواي أربعون يوما من مرض والدى ذات ليلة اشتد مرضه و بدأ يتنفس ابلشدة و الكلفة و 
لبعض سئية علي تلك املنوال حالة والدي و بقيت .  يساعدان يف هذه احلالةحىت( أستا أمك)جاران  دعوت  

 : و قال ي انصحاً  حنوىمنا أن نسقيه ماًء مث نظر  املدة و عندما حتسنت حاله قليالً طلب
احلالة و لكن ال تصري قاضيًا و ال رئيسًا و إن أردتن أن تكون ليك ابلدراسة مهما ختتلف الظروف و ع" 

و جاران يسقه ماًء و يف خالل هذه احلالة مث أغلق عينيه و استمر يتنفس ابلشدة " . خليار ابمدرسًا فعليك 
 . 138و حترك قليالً مث سكت و كانت سكوته هذا لألبد نظر والدي إيَّ 

 . عند وفاته ابن سبع و مخسي سنة -خواجة  سيد مراد -كان والد صدر الدين عيىن و  
و بقي صدر الدين عيين . و بعد وفات والد صدر الدين عين مل مير أربعون يوما إال و قد توفيت والدته أيضاً 

رسة تكميالً لوصية والده املرحوم مل رغبة حصول العلم و اإلشتغال ابلدو لكن . تهمامسؤالً لرتبية شقيقيه و مراقب
  أان ابن اثين  ماذا أفعل اآلن؟ فقدت أبواي و: يفكر و حيدث نفسه قائالً كان تفارق ابله و من هذا كثريا ما  
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إىل خبارى ليستمر دراسته و عليَّ أن حتسن حاله سوف يذهب  بعدماإخواين عليلون و أخي األكرب . عشر سنة
و ابلتاي يف مثل هذه احلالة كيف ميكن ي أن أقوم ابلدراسة ما أشتاق إليها راقب إخواين و أراعي أحواهلما و أ

  . 132اليت أوصاين هبا والدي قبل أن يرحتل من هذه الدنيا هي
ية إخوانه الشقيقي حيث كان يساعدهم على كل حال بقي صدر الدين عيىن بعد وفات والديه مسؤاًل عن ترب
و لكن نظراً . األايمقه يف مجيع هذه ار يف مجيع شؤون حياهتم و لكن مع هذا فكرة اإلشتغال ابلدراسة مل تف

أن حدثت  ان يستحل له تنفيذ هذه الفكرة إىليف تلك احلال و كونه مسؤاًل لرتبية إخوانه كلظروفه اإلقتصادية 
( الذكرايت" )ايد داشتها"يف  يذكرهاكما   شعلت فكرة الدراسة يف قلبه من اجلديد فهيواقعة يف حياته حينذاك 

جديت اليت كانت عمرها سبعي سنة أرسلنت  إيَّ أحداً حىت مـ 1882يف هناية العام "  :تايوقعت على النحو ال
ذ صدر الدين عيين و أخ. أذهب لزايرهتا مع إخواين الشقيقي حىت تقضى بعض األايم معنا يف آخر عمرها
و يف خالل األايم اليت كان . اخوانه الشقيقي و ذهب هبما إي بيت جدته يف حملة األعلى و بقوا مجيعًا هناك

صدر الدين يسكن يف بيت جدته جاء ضيٌف من خبارى إىل قرية آخرى، قريبة من قرية جدته إي بيت مال عبد 
صدر الدين عيين  شقيق، أستاذاً لسيد أكربهذا عبد السالم و كان مال  –أحد علماء تلك املنطقة  –السالم 

و ألجل أن الضيف كان رجاًل حمرتمًا يعرف بـ شريف جان خمدوم و كان ابن قاضي عبد الشكور و من هذا 
أيضًا يسكن و ملا عرف أن صدر الدين . فهإكرام ضيالم سيد أكرب حىت يقوم ملساعدته و دعا مال عبد الس
غرفة الضيوف ف قام حمي الدين برتتيت املائدة يف و عندما وصل الضيو . اً دعاه للمساعدة أيضاً قريباً عنهم حالي

و بعد أن مر   سؤاًل لتسخي املاء يف صحن الدارو تقدمي الطعام و الشراب هلم بينما جعل صدر الدين عين م
من غرفة الضيوف ولد  بعض حي من إتيان الضيوف و كان صدر الدين عيين مشغواًل ألداء واجباته خرج 

 :عجبه بئة القرية و حاهلا فأنشد بيت جالل الدين الرومي قائالً و هو يف العمر قرين له فكأنه مل تحنيف اجلسم 
 .  141ال تذهب القرية فإهنا جتلعك أمحقاً              كما جتعل العقل عدمي النور و التقدم         

إين مل ألتفت إي نصيحة موالان و جئت  إي هذه الصحرى و نتيجة : بدأ خياطب نفسه و أان أمسع ما يقول مث
 و ملا رأيت ما يشتكي ". بيت برك"حىت ال أجد أحداً أللعب معه لعبة هلذا األمر ال أجد شيئاً يعجبىن هنا و 
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 – قليالً  أستطيع أن أقرأهل تسطيع القراءة؟ : ؟ و نظر إيَّ متعجبًا مث قال"بيت برك"لعبة  ما هي: سألته قائالً 
. أجبته ابالختصار –سألىن اثنيًا نعم، قد حفظت  بعض األبيات  -هل حتف  من األبيات شيئاً؟  أجبته أان،

إين أقرأ بيتًا فعليك أن تقرأ بيتا جواابً ملا قرأته أان و لكن ال بد أن : قائالً " بيت برك"فحنئذ بدأ يشرح ي معىن 
أحدان  و هكذا نستمر إىل أن يعجز. مرتي  أان و ال نكرر بيتاً يبدأ البيت الذي تقرأه ابحلرف الذي ينتهى بيىت

بدأان هبذه " بيت برك"و بعد أن فهمت  معين . أن يقرأ بيتًا جوااًب للثاين و إن حدث هكذا فيعترب هو مغلوابً 
أن اللعبة و استمران إىل حواي مخس عشر دقائق مث شاهدت  أين أجد الصعوبة يف اجلواب عنه بينما شاهدت  

و لكن رغم من ظهر القلب حريفي و لو كان خبريًا يف هذا اجملال و له خربة غنية حيث يعرف أشعارًا كثريًا  
هذا ما كان يعرف معىن األبيات و من هذا بدأت أقلب كلمات األبيات و أغريها عن موضعها و أكررها 

جند نظريًا هلذه احلرف يف العربية إذ هي من  مل" )ژ"و هنايًة قرأ بيتًا كان آخر حرفه . بصورة متعددة جوااًب عنه
و بدأت  أفكر كثرياً و مل أتذكر اي (. الباحث. zhخصائص اللغة الفارسية و ميكن أن منثل هلا ابإلجنلزية حبرف 

 :بيت يبدأ هبذا احلرف و ملا اضطرت و صعب ي اجلواب قلت  بديهة من عند نفسي
 141اژو ماژ                  إين مهه ژاژ أست سر ات اپ ژاژژ  ژاژو ماژو ژاژو ماژو                 

و بعد أن أهنيت قرأءة هذا البيت و طلبت من زميلي أن يقرأ بيتاً جواب عنه أنكر ابلشدة قائاًل إنه هذا البيت 
. ال غريها مل يبدأ حبرف الژاء إمنا بدأ حبرف اجليم و كنت أعرف يقينًا أن هذا البيت يف احلقيقة يبدأ حبرف الژاء

و ملا منهم ا يريد أن يرجح قوله، خرج من غرفة الضيوف أحٌد يف هذا األمر و كل واحد منو بينما حنن نتجادل 
و حئنيذ أخرج هذا . مسع ما نتنازع حنن قال لنا األحسن أن تسأال خمدوم جان حىت خيربكم بصحة هذا القول

إىل الغرفة كمن يعتمد على صحة قوله و ميشى مغروراً  الولد قلمًا من جيبه و كتب هذا البيت يف ورقة و دخل
و لكن خرج بعد قليل حمزوانً مثل الدجاجة الىت تسقط على املاء و . حىت يسأل أصل القضية من خمدوم جان 

يف قولك أم ال؟  فقلت له خرياً هل أصبتن . تتعب عند خروجها و قال ي بصوت خفي أن خمدوم جان يدعوك
 إليه و لكن مل أتعجل للذهاب إليه شيئًا بل قال ي اثنيًا أن خمدوم جان يدعوك، إسرع   و مل جيب على سؤاي
  هم أصحاب النظافة و الطهارة نفسي كيف أذهب و ألتقي مع ضيوف حمرتمي الذينإحرتاماً له ألين فكرت  ب
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هبذه اهلئية و كانت ثيايب يف ذلك الوقت قدمية و غري النظيفة و ما زلت كنت مرتدداً يف هذا األمر و أفكر ماذا 
". فوق األدب، إن األمر تعال، ال تشعر ابخلجل" الضيوف و قال ي أفعل إىل أن خرج أخي الكبري من غرفة 

السًا يف جدت الغرفة مملؤة ابلضيوف و رأيت فيها رجاًل أبيض الوجه جو ئذ دخلت على غرفة الضيوف و و حن
أنه ابن مخس و عشرين سنة و عرفت أنه هو شريف جان خمدوم و ملا رأين التفت إي وسط الغرفة و كان يظهر 

سألين  -ع مريزا عبدالواحد ؟م" بيت برك"أان، مجيل، هل أنت لعبت  هأجبت –ما امسك؟ صدر الدين : مث قال
تكتب " ژاژ " أنت أصبت يف قولك كلمة : مث قال ي. و مل أتكلم يف اجلواباثنياً و حتركت رأسي إشارة للنعم 
أال تريد أن تذهب إي خبارى للدراسة ؟ و مل أجبه شيئًا و لكن : مث زاد سائالً . حبرف الژاء و ليس حبرف اجليم
و . ما وقعت يف حيايت من وفات أبوي حزن قليب و صارت عيناي مملؤة ابلدموعألجل فقدان نعمة الدراسة و 

و لنا إخوان صغار فهو مسؤل ملراقبتهما و مساعدهتما و  والداايتويف : ملا رأي أخي حاي أجاب نيابة عىن قائالً 
للمساعدة  على كل حال، قال شريف جان خمدوم، إنه حيتاج. ألجل هذا املانع ال يستطع أن يذهب للدراسة

بيت " حىت يقوم ابلدراسة فإنه يبدو ولداً ذكياً، بدليل أنه مل يقدر أحد أن يتغلب على مريزا عبد القادر يف لعبة 
إذهب : و قال ي مث نظر إيَّ . و حنئيذ قال مال عبد السالم إنين سوف أجتهد حيت أرسله للدراسة أيضاً ". برك

من غرفة الضيوف و أان فرحان جدًا و قلت لنفسي مهما و خرجت . و سخن املاء لتهي الشاي للضيوف
و بعد اليومي من . للدراسة إي خبارى ذهنبَّ تسعب الظروف اإلقتصادية ألتكون احلالة شديدة أو شاقة و 

ذهاب الضيوف طلبت من أخي و أستاذه مال عبد السالم أبين قوي اإلرادة للذهاب إىل الدراسة إي خبارى و 
عًا قرروا أهنم سوف يرتكون إخواين الصغار عند جديت و سوف أيخذين أخي معه إي البخارى بعد أن تشاورا م

هو ( ـم 1232 - ـم 1866)شريف جان خمدوم هذا الرجل النبيل  و كان 142للدراسة عندما يسافر هناك
" نوادر ضيائة"و " للطائفا"،"تذكرة الشعراء"تصانيفاته و من أمحد خمدوم دانش، ء، أحد من تالميذ صدر ضيا
يعرتف كأحد احمليققي لألدب ( مـ 2012 -مـ  1925)و إبنه دمحم جان شكروى البخارى  .و غريها

 - ـم 1877)حد املنظم معروفة و أما مريزا عبد الوا املعاصر و له حتقيقات انفعة و كتبه العلمية اجيكالط
 . 143أدب الطاجيكيف د شعراء معروفي اشتهر بكونه كأحكما لصدر الدين عيين بعده   زميالصار ( ـم 1234
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قوال هي أنه بعد أن فقد صدر الدين عين أبويه إثر انتشار الوابء اجلدري يف إمارة خبارى و خالصة هذه األ 
إضطر مع كونه الصيب البالغ من العمر احدى عشر عاماً أن يقوم لرعاية اخوته األصغر منه سناً  ـم 1882عام 
و أصبح صدر الدين (. طويلةفهما سراج الدين و كرام الدين، و قد تويف كرام الدين إثر هذا املرض بعد مدة )

و نظرًا لكون شقيقه األكرب حمي . عين منذ طفولته رب أسرته و مسؤاًل عن شراء املالبس و األحذية إلخوته
راثة األرض ليكتسب مؤنة الدين مشغواًل ابلدراسة يف خبارى عمل صدر الدين عيين ابئعًا يف السوق كما قام حب

 . 144خويهعيشه مع أ
 الدراسة العربية و صولحلكرب حمي الدين توجه صدر الدين عيين حنو خبارى مع شقيقه األ مـ 1821و يف العام 

 . ةم الشرعيو العل
 
o من قريته ساكرتي إي مدينة خبارى لغرض الدراسة و حصول  رحلة صدر الدين عيىن :املرحلة الثانية
 . اتعشر السنو ابلدراسة و السكنة فيها ملدة تسعة  همث شغل ةم الشرعيو العل

ة جند أن الفرت ( الذكرايت " ) شت ها ايد دا"بعد التتبع و النظر إىل آاثر صدر الدين عيين السيما كتابه اخلالد 
حيث متتد هذه املدة من ستة عشر سنوات للعلم و العرفان حيتوى على  الىت مكث بطلنا يف مدينة خبارى طالباً 

مدارس  يف مخس ذه املدة درس صدر الدين عيىنو يف خالل ه. 145مـ 1216إىل العام  مـ 1821العام 
 :خبارى حينذاك على النحو التاىلمشهورة مبدينة 

     1821إىل العام  1821مدرسة مري عرب ، من العام  -1

     1823إىل العام  1821مدرسة عامل جان ، من العام  -2

     1826إىل العام  1824مدرسة بدل بيك ، من العام  -3

    1828إىل العام  1826ه زاهد ، من العام مدرسة خواج -4

     1216إىل العام  1822مدرسة كوكلتاش ، من العام  -5

 :هنا بعض املعلومات عن هذه املدارسهو بناء على أمهية دور هذه املدارس يف حياة صدر الدين عيين نذكر 
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 بنيان مدارس خبارىاألشكال الظاهرة ل 

كانت ذات دور واحد أو الدورتي كما نشاهد بعض النموذج منها يف وقتنا إن معظم بنيان مدارس خبارى  
و قد بنوا هذه املدارس من لبنة ملونة ذات قاعة واسعة كما جعلوا مدخلها األساسية مزينة أبنواع شىت . احلاضر

تبة و بعض هذه املدارس كانت هلا مك. و أما غرف الطلبة و سكن هذه املدارس فقد هيئت لسكنة الشخصي
بعض األموال من ها و قد جعل مؤسسو هذه املدارس منذ أتسيس. يقوم أحد املسؤلي للقيام بدور املشرف فيها

و من هذا كان املعلمون و املسؤلون . ملكهم اخلاصة وقفاً لالنفاق علي هذه املدارس ألجل نشر العلوم الشرعية
ال " و قد كتبوا على املدخل األساسي هلذه املدارس . هم الشهرية من هذه األموالتيف هذه املدارس جييدون راتب

تباع و ال تعطي ألحد هديًة أو هبًة و ال ميكلها أحد ابلوصية و من غريَّ هذا احلكم فلعنة هللا و مالئكته و 
 .  146"رسوله عليه

 دارس خبارىمل ةهج الدراسيااملن 

خبارى يف زمانه كان يشتمل على دراسة  أن املنه  التعلمي يف مدارس يظهر حسبما يذكره صدر الدين عيين
و  . اللغة العربية من الصرف و النحو و املنطق و احلكمة و علوم العقيدة اإلسالمية و الفقه اإلسالمي و غريها

ن يتعلموا احلساب عند أحد املعلمي كما كان إبمكاهنم أن يتعلموا علوم األدب أبكان الطلبة على اخليار 
 .147فرصةالالفارغة حسبما تتيح هلم م األم غري العربية عند أحد يف أوقتاهتم الفارسية و قوائد لغته

تعليم كتاب دارس كان عليه أن يبدأ دراسته بملو بناًء على هذا األساس الذي كان يريد الدراسة يف تلك ا
ئد النحوية و الصرفية وا، فهذا الكتاب يشتمل على الق"إع لنم  "أو  "عليك أن تعرف"يعين " ان  دن ب  "معىن " )ان  دن ب  "

( الباحث -ابللغة الفارسية الطاجيكية ابللغة العربية للمبتدئني مع ذكر األمثلة و الشرح لتلك القوائدما تتعلق 
فهذا الكتاب يتعلق لذكر املسائل الفقهية " )أول علم"كانوا يقومون بدراسة كتاب " بدان"و بعد دراسة كتاب 

 .(الباحث -ة الفارسية الطاجيكية أيضاً غعلى طريقة السؤال و اجلواب ابلل
يف علم النحو مع " عوامل"يف علم الصرف و كتاب " زجناين"و كتاب " زي ع  و  من "مث كانوا يقومون بدراسة كتاب 

 املوضوعات من  ة كما كانوا يدرسون بعضيحف  القوائد العربية مع ترمجة تلك القوائد ابللغة الفارسية الطاجيك
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 .  148ما يتعلق بدراسة القوائد النحوية العربية" القافية"كتاب 
وا دراسة الكتب فوق لمتكامدارس البخارى حئنذاك يقضون ثالث سنوات من حياهتم حىت ييف طالب و كان ال

شرح شرح جامي أو " ن بدراسة كتاب و مث كانوا يبدؤ .  الذكر كاملنه  اإلسالمي املقرر للمرحلة الدراسية األوي
حد األدابء و العارفي يف األدب أهو  عبد الرمحن اجلاميو  .لعبد الرمحن اجلامي يف علم النحو العريب" مال

يف مدينة جام الىت كانت اتبعة لبالد اخلراسان مث انتقل إىل مدينة  اهلجري 817شعبان  23الفارسي، ولد 
حدود بالد  مدينة هرات اليت تقع حاليا يف اهلجري يف 828حمرم  18تويف يف هرات و عاش فيها إىل أن 

شرح "يف حياته مؤلفات كثرية من أشهرها كتابه هذا املعروف بـ و قد صنف عبد الرمحن اجلامي. أفغانستان
شرحًا لكتاب الكافية تسهياًل لدراسة ابنه ضياء " الفوائد الضيائية" صنف اجلامي هذا الكتاب ابسم ". اجلامي
مية لدراسي يف املراكز اإلسالو قد انل هذا الكتاب القبول بي أهل العلم و صار داخاًل حتت املنه  ا .الدين
القول السامي على كالم مال " حياة اجلامي إي وقتنا احلاضر مث قام بعض العلماء بشرح هذا الكتاب منها منذ 
" ية السلطانيةاحلاش"ه دمحم بن أمحد السمرقندي، لشا" حاشية شرح اجلامي"للشيخ عبد هللا األزهري، " جامي

 . 142ل العلم للسيد بن البخاري و غريها من الشروحات املتداولة بي أه
ما صنفه جنم  "الشمسية"أيخذون بعض الدروس من كتاب " شرح مال" و كان بعض الطلبة خالل دراستهم لـ

اهلجري فهو كتاب يف علم املنطق، فقد صنف القزويىن هذا  675الدين عمر بن علي القزويين املتويف عام 
ة الدراسة هلذين الكتابي حتتوي على مخس و كانت مد. 151الكتاب ابسم مشس الدين دمحم كما يظهر من امسه

 هصنف". حاشية القطىب"سنوات و بعد الفراغ من دراسة هذه الكتب كان على الطلبة أن يشتغلوا بدراسة كتاب 
حترير القواعد "و قد مساه . اهلجري كتابه هذا شرحاً للشمسية 622دمحم عبد هللا قطب الدين الرازي املولود عام 

و قد انل هذا الكتاب القبول عند أهل العلم و صار داخاًل حتت املنه  ". رسالة الشمسيةلاالنطقية يف شرح 
  دراستهم هلذه املرحلة خالل و كان على طلبة املدارس إكمال 151الدراسي منذ حياة املصنف إىل وقتنا احلاضر
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 461أليب حفص عمر بن دمحم النسفي املولود عام " عقيدة النسفيةال"السنة مث بعده كانوا يبدون بدراسة كتاب 
و قد بلغ هذا العامل الشهري يف التصنيف و التأليف يف الفقه و التفسري و التاريخ و العقيدة و غريها . اهلجري

مؤلفاته أكثر من مائة مصنفات يف خمتلف العلوم و أشهرها هذا الكتاب يف علم العقيدة حيث جاوز 
و كان الطلبة . 152و من هذا قام بعض العلماء املتأخرون بشرح هذا الكتاب تسهياًل للطلبة. اإلسالمية

يف " التهذيب" هم أن يدرسوا بعده كتابات لتكميل هذه املرحلة مث كان علييستمرون دراستهم ملدة أربع سنو 
صنفه سعد الدين بن عمر " التهذيب"فكتاب . علم املنطق و الكالم و يفرغوا عن دراسته خالل السنتي

اهلجري، حيث يعترب هذا املصنف من أشهر علماء اإلسالم  722التفتازاين املولود يف شهر صفر عام 
يف " حكمة العي"لبة أن يقوموا بدراسة كتاب مث كان على الط. 153بتصانفاته العالية يف خمتلف العلوم اإلسالمية

السنتي، فهذا كتاب حيتوى على املباحث الىت تتعلق ابحلكمة الطبعية و ما فوقها من العلوم اإلهليات و قد 
رسالة "جنم الدين عمر بن علي القزويين و قد ذكران شيئًا عن أحواله عند ذكر كتابه اآلخر  صنف هذا الكتاب

حيث كان على الطلبة أن " مال جالل"ة من الدراسة تشتمل على دراسة كتاب ري رحلة اآلخو كانت امل" مشسية
هو من تصانفات جالل الدين دمحم بن " مال جالل"و كتاب . ينتهوا دراستهم يف هذه املرحلة خالل السنتي

من الفنون و لكن يف كثري  و قد اشتهر هذا العامل النبيل. رياهلج 828أسعد الصديقي الشافعي املولود عام 
": التعليقات السنية"عبد احلي اللكنوي عنه يف كتابه املنطق كان عالياً و من هذا يقول تبحره يف علم العقيدة و 

   154".بال انزع جرٌ ه دلت على انه حبٌر بال منازع و قدم يف العلوم العقيلة و مشاركة يف العلوم الشرعية تصانيف" 
الدراسية كان املعلم يقوم بشرح بعض األحاديث النبوية مث جييز الطبلة مجيعاً بكل  و بعد الفراغ عن هذه املراحل

 .ما علَّمهم أو مل يعلّ مهم من دراسة التفسري أو احلديث و غريمها من املواد  أو الكتب اآلخرى
دراسة  و كان هذا هو املنه  املعروف و املقرر للمدارس البخارى منذ القرن اخلامس عشر اهلجري إىل وقت

ستة عشر سنوات و كان الطلبة يقومون بدراسة هذا املنه  املعروف خالل . صدر الدين عيين يف هذه املدارس
 حسب ما و لكن كانوا على اخليار أن يدرسوا شيئاً من التفسري و احلديث و الفقه زايدة على هذا املنه  املقرر
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مدارس البخارى إىل خارجها و من هذا  قد بلغت شهرة و . هم اإلقتصاديةتتيح هلم الفرصة و تسمح هلم ظروف
تار و الباشقر و غريهم من الشعوب من اهل البلدان اجملاورة ألجل الدراسة الطلبة يقبلون إليها من أهل التكان 

 .            155و حصول العلوم الشرعية اإلسالمية فيها 
مع ذكر املواد و مدة  و خالصة هذه األقوالئنذاك مبدارس مدينة خبارى ح املنه  الدراسي جمموع رتبناقد و 

 :التعليم يف اجلدول اآليت
 

  الدراسة   مدةو  املرحلة املوضوع أو املادة سم الكتابإ
 ، "معزي"، "أول العلم"، " بدان"
 " ، الكافية"العوامل"، "زجناين"

 ، العربية النحوالصرف و 
   اإلسالمي الفقه

 سطةاملرحلة اإلبتدائية و املتو 
 ثالث سنوات  -مدهتا 

 املرحلة املتوسطة النحو، املنطق    "رسالة مشسية"، "شرح مال أو اجلامي"
 مخس سنوات  -مدهتا 

 املرحلة املتوسطة النحو، علم العقيدة و الكالم     "العقيدة النسفية "، "حاشية قطبية"
 سنة واحدة  -مدهتا 

 املرحلة املتوسطة العقيدة و الكالم    علم "شرح العقيدة النسفية للتفتازاين "  
 أربع سنوات  -مدهتا 

 سنتي   -مدهتا املرحلة العالية،  علم املنطق و الكالم    "هتذيب املنطق"
 سنتي   -مدهتا املرحلة العالية،  علم املنطق و االهليات   "حكمة العي"
 ي سنت -مدهتا املرحلة العالية،  علم الكالم    "مال جالل" 

  ستة عشر سنوات       جمموع السنوات لتكمل هذا املنه  املقرر 
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  مدارس البخارى ما درس فيها صدر بعض املعلومات الوجيزة حول
 يام من حياته فيها كطالب العلم دين و قضى بعض األال

 

 مدرسة مري عرب 

فهي من أشهر مدارس خبارى منذ . (لعله حوض) وسط مدينة خبارى ابلقرب من جممع قوشتقع هذه املدرسة 
 أتسيسها إىل وقتنا احلاضر كما ال تزال تفتح أبواهبا لطلبة العلم حلصول العلوم الشرعية اإلسالمية إي وقتنا

عبيد هللا اليماين من مبلغ املال الذي أهداه أمري خبارى الشيخ  و قد بنيت هذه املدرسة حتت اشراف. احلاضر
 .مـ 1532إىل  1533عبيد هللا خان يف الفرتة بي عامي 

و منها  ،و الشيخ عبيد هللا اليماين كان من أشهر علماء زمانه من كبار رجال الصوفية يف بالد ما وراء النهر
إرتقي إىل مرتبة عالية و حظى مبكانة كبرية عند الناس فلقبوه بـ مري . يف القرن العاشر اهلجرينة خبارى، مدي

 .156موقرين له (األمري العريب)عرب 
عمارة . عةاملدرسة ذات مزااي هندسية متنو  مدرسة كبرية تتألَّف من مائة حجرة معدة لسكىن الطالب، وفهذه 

، حييط به أربعة أروقة مقسمة إىل طابقي، تطل مجيعها على الصحن بواسطة من صحن أوسط املدرسة تتكون
إيوان القبلة  يوجد يف أركان املبىن حجرات مربعة حتمل فوقها قباب ذات رقاب مسرقندية، و عقود مدببة، و

شبابيك جصية مفرغة، كما يوجد حبائط القبلة زخارف من و مبجموعة من املقرنصات والقاشاين مزخرف 
احملراب  أسود، و أصفر و أخضر و أزرق و فسيفساء اخلزفية اليت تشكّ ل ما بينها أطباقًا جنمية أبلوان أبيض وال

اليت  يف إحدى زوااي املدرسة ش ّيدت قبة دفن هبا مري عرب، و و. ابملدرسة حيتوي يف طاقيته على مقرنصات
دث يف النفس أتثريًا فنيًّا رائًعا  511رب مستطيلة متتد من الشرق إىل الغرب حواي و مساحة مدرسة مري ع .حت 

  . 157مرت 311مرت بينما يبلغ امتدادها من الشمال إىل اجلنوب حواي 
 بدأ امليالدي بعد أن وصل إىل خبارى طالباً للعلم و 1821عام صدر الدين عيىن هبذه املدرسة  و قد التحق
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و فيها بدأ صدر الدين عيين دراسته . يسكن يف احدى حجرات هذه املدرسة مع شقيقه حمي الدين لبعض املدة
عند مال " كافية"و العربية حيث كان يتعلم و يدرس ثالث حصص كل يوم؛ درسي من كتاب للعلوم الشرعية 

يف فقه املذهب " خمتصر الوقاية"اخلجندي من كتاب ابزار و درسًا آخر عند مال أويز  عبد السالم و مال
ارى و كان  خبقد أكمل دراسته قبل اتيان صدر الدين عيين إىلهذا مال عويز اخلجندى كان و  . 158احلنفي

و الفطرة البليغة و من هذا كان يقوم بشرح الدروس شرحًا واضحًا حىت يفهم الطلبة  صاحب الزوق السليم
و  . يفهموا معناها ماحمتوى الدروس و ما يتعلق هبا و ما كان يرتك جمااًل عند شرح املسائل ما يغفله الطلبة أو 

العلم عند مال عبد السالم يف مدرسة مري عرب بدأ خيدم كان صدر الدين عيىن مع قيامه أبداء واجباته كطالب 
و أما أستاذه اآلخر مال ابزار كان يسكن يف . 152أستاذه هذا كالطباخ حيث كان يقوم بتهية طعامه يومياً 

انية أشهر يف بيت شريف جان و يف خالل هذه األايم سكن صدر الدين عيىن ملدة مث. مدرسة بدل بيك
و هو الذي كان سببًا إلتيان صدر الدين عيىن للدراسة إىل البخارى، خيدمه و يقوم  ، أحد علماء عصرهخمدوم

أبداء واجبات بيته و لكن ملا ثقل عليه أداء الواجبات كاخلادم و منعه عن حصول العلم و اإلشتغال ابلدراسة 
 . 161ترك السكنة يف بيته و انتقل للسكنة إىل مدرسة عامل خان

  مدرسة عامل جان 

نها يف بداية األمر كاملدرسة بل كانت بيتا له اء ابسم عامل جان و مل يبه املدرسة كانت ملكًا ألحد األغينإن هذ
فيما بعد و جعله كاملدرسة و من هذا بناء هذه املدرسة ما كانت تطابق مميمزات و غريها للسكنة و لكن بدهلا 

مستطلة متتد كتلها من الشرق إىل الغرب مع بخارى يف ذلك الزمن مبعىن أن هذه املدرسة مل تنب باملدارس 
احنراف بسيط جهة القبلة و ال تتكون من صحن أوسط مشكوف حتيط به الوحدات من مجيع اجلهات كما مل 

املدارس  و بعض املميزات اآلخرى الىت كانت خاصة لبناء. تكن على جانبها مناراتن بنفس ارتفاع الواجهة
 . 161الزمانيةاإلسالمية ببخارى يف تلك الفرتة 
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ن عشر غرف للطلبة فهى كانت ذات الطبقتي و كان جدران املدرسة يف كانت مدرسة عامل جان تتكون م
و قد جعلوا القاعتي للمدرسة حيث . الطبق األول مبنية من لبنة و أما جدران الطبق الثاين كان من اخلشب

 . جعلوا القاعة األوىل كصحن املسجد و القاعة الثانية كمكان املطالعة و املراجعة للطلبة
، شقيق صدر الدين عيين السكنة يف هذه املدرسة مع اخيه الصغري سراج الدين قبل ي الدينو قد اختار حم

أخويه و  مكان جاء صدر الدين عيىن إي مااتيان صدر الدين عيين إي هذه املدرسة و السكنة معهما و بعد
يقوم بتنظيف هذه  قام يف نفس الوقت بدور اخلادم يف هذه املدرسة حيث كانو رفتهما بدأ يسكن معهما يف غ

 . املدرسة كما كان يقوم ابستمرار دراسته الشرعية
" الكافية" أيخد درسًا من  استمر ابلدراسة حيث كان و يين السكنة مع اخويهو بعد أن اختار صدر الدين ع

 راماك"بقوله  ذكر املصنف امسه ابلتصغري. )عند دامال اكرام" اجلاميشرح شرح مال أو "كما بدأ بدراسة كتاب 
و دامال اكرام كان من أشهر معلمي مدارس خبارى ( ك .أ. كان ألجل كونه قصري القامة  هذا األمر فلعل ،"چه

عند مري قادر خمدوم الذي  " خمتصر الوقاية"و بدأ ابستمرار أخذ الدروس من كتاب . يف تلك املرحلة الزمانية
ا الكتاب عند مال عويز اخلجندى عندما كان و قد بدأ صدر الدين عيىن دراسة هذ. كان خااًل ألحد أصدقائه

 .  162يسكن يف مدرسة مري عرب و لكن تركه فيما بعد دون استكماله ألسباب شىت
ابء اجلدري الذي انتشر ابتلي صدر الدين عيىن خالل سكنته يف هذه املدرسة مبرض الو  و لكن مع األسف

 تعاىل و مساعدة أحد زماالئه انتقل من هذه و لكن بعد أن حتسنت حاله بتوفيق هللا ـم1823عام ببخارى 
يها و خوفاً املدرسة بعد أن سكن فيها ملدة ثالث سنوات إىل مدرسة بدل بيك ألجل كثرة اشتغاله ابخلدمة ف

 .   163الدراسة اإلسالمية العلم من ساسية الىت هي املسؤلية حنو القيام حلصولمن امهال واجباته اال
 مدرسة بدل بيك 

ملدرسة يف اجلهة الشمالية من املسجد الكبري ببخارى و هناك بي هذه املدرسة و بي املسجد الكبري تقع هذه ا
هلذه املدرسة  و قد بنوا مدخاًل و صحناً ". تانس  ر گ  "رسة مري عرب و يصيل إي ميدان طريق وسيع، مير أمام مد

 . 164ابسم قاعة مريزا خرد أمام هذه املدرسة تعرف آخرى من اجلهة الغربية كما بنوا هلا قاعةً 
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كن هلا قاعة بناء مدارس البخارى إال أنه ألجل ضيق مساحتها مل تل هحنو مشابو لو بنيت هذه املدرسة على 
و كانت الغرفة الىت بدأ صدر .  ة و املطالعة كما جعلت غرفاهتا ضيقة لسكنة الطلبةواسعة يف صحنها للمراجع

نور هللا و قد اشرتط القاري . الدين عيىن السكنة فيها يف هذه املدرسة ملكًا ألحد العلماء ابسم القاري نور هللا
لصدر الدين عيىن قبل أن خيتار السكنة يف غرفته أن يكون تلميذًا له حىت يتحصل هذا القارى على شرف 
التدريس و يف نفس الوقت يسجل امسه يف مجلة املعلمي الذين كانوا يقومون للتدريس ببخارى حينذاك و مل 

 .         للسكنة لى غرفةبول هذا األمر حىت يتحصل عيكن لصدر الدين عيىن جماالً إال لق

خمتصر "و انطالقا لتكميل هذا الشرط صار صدر الدين عيىن تلميذًا للقاري نور هللا و بدأ بدراسة كتاب 
عنده و لكن كانت دراسة هذا الكتاب ذات أمهية قليلة ابملقارنة لدراسة بقية الكتب اآلخرى الىت كانت " الوقاية

و عالوًة على دراسة هذا الكتاب بدأ صدر الدين عيىن دراسة  . لبخارىداخلة حتت املنه  الدراسي مبدارس ا
و . عند مال عبد السالم و مال ابزار" منت الكافية"عند دامال اكرام كما قام بتدريس كتاب " شرح مال"كتاب 

هكذا وصل عدد الدروس الىت كانت يتعلمها صدر الدين عيىن خالل سكنته يف مدرسة بدل بيك بي عامي 
اإلنتظار إلتيان  و كان الذهاب و العودة إىل مكان التعليم و. امليالدي إىل مخسة دروس 1825و  1824

الدروس منهم أيخذ حواي مخس ساعات من أوقات صدر الدين عيىن يومياً و أما بقية األوقات  األستاذ و أخذ 
و استمر صدر . 165خرىاآل هكان يقضيه لتنظيف الغرفة و طبخ الطعام و مراجعة الدروس و قضاء حوائج

امليالدى إىل أن قام أحد األغنياء ابسم  1826الدين عيىن السكنة و الدراسة يف مدرسة بدل بيك إىل عام 
غرفة  -أخ لصدر الدين –و حتصل حمي الدين ( رأس اجلسر" )سر بول " حاجي زاهد ببناء مدرسة يف حملة 

ملدارس اخلريية و يف نفس الوقت اشرتى عبد اجلليل خمدوم منها ألجل كونه كأحد الطلبة احملتاجي للسكنة يف ا
غرفة من مدرسة كوكلتاش و دعا صدر الدين عيىن أن يسكن معه فيها و  –أحد زمالء صدر الدين عيىن  –

كانت حصة ألخيه يف مدرسة   لدين عيىن السكنة يف الغرفة الىتلكن احرتامًا لشقيقه األكرب اختار صدر ا
خاه حمى الدين حىت يسكن يف غرفة صديقه عبد اجلليل خمدوم يف مدرسة كوكلتاش بدالً حاجي زاهد و أرسل أ

 .166عنه
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 ي زاهدمدرسة حاج 

د مل يرزق حلاجي زاه. ألغنياء ببخارىامليالدي من حنو حاجي زاهد، أحد ا 1826عام بنيت هذه املدرسة 
 . 167فلعله بىن هذه املدرسة حىت يبقى بعض ماله ابمسه بعد موتهابي ولد، 

طبقتي و كانت هذه املدرسة حتتوى على اثنيت و عشرين غرفة و كانت املدخل األساسي هلذه املدرسة ذات ال
و كان الباب األساسي هلذه املدرسة من جهة اجلنوب . أما اجلهات الثالثة اآلخرى منها كانت ذات طبق واحد

و كانت يف اجلهة الشرقية هلذه . و قد بنوا أمامها صحناً ضيقاً حيث كان جيرى هنر البخارى قرب طريق املشائي
احب هذه املدرسة قد بىن بيته بقرب مدرسته حيث  و أما ص" مدرسة حسي ابى"املدرسة مدرسة آخرى ابسم 

 .  كان يسكن يف اجلهة الشمالية ملدرسته هذه
و كان . ذه املدرسة تقع فوق الباب الرئيسي للمدرسةكان يسكن فيها صدر الدين عيىن هبالغرفة الىت   أماو 

فإن  نزلتن . الشرقية ابب الغرفة يفتح من الداخل إىل طريق آخر حيث كانت متصلة بسقف املدرسة من جهة
من تلك اجلهة كنتن تصل إىل الشارع األساسي و منها إىل هنر املدينة و قد غرست األشجار الكثرية يف طريف 
النهر و كان هذا املنظر اجلميل جيلب نظر املارين إىل مشاهدهتا و حىت يتمتع مبنظرها اجلميلة و ألجل هذه 

الدين عيىن حيب السكنة يف هذه الغرفة و يراتح هبا كما كان يتمتع  البئية اجلميلة و املنظر الرائع كان صدر
 .  168ابلسكنة فيها خالل الليل و النهار

كانت حياة صدر الدين عيىن خالل سكنته يف مدرسة حاجي زاهد مراتحة و مستقيلة، بعيدة عن الثقل و 
دروس عبد  ه إمنا كان يقوم ملراجعةن يقوم خلدمة أحد حىت يتحصل على مؤنة عيشأبامللل حيث ما كان حيتاج 

اجلليل خمدوم الذي كان أحد زماالئه و يذاكر دروسه معه و بداًل هلذه املساعدة كان عبد اجلليل خمدوم يهي له 
و نظراً لتحسن احلالة اإلقتصادية و اإلجتماعية . 162طعامه و شرابه و حىت يشرتى له كسوته يف بعض األحيان

  املقرر ملدارس البخارى يف ذه الفرصة حلصول العلم و بدأ أيخذ الدروس حسب املنهاغتنم صدر الدين عيىن ه
كان أيخذ درسًا عند  ن شىت و قام يتعلم الكتاب الواحد أبخذ دروس متعددة عند عدة أشخاص حيثأماك

  ر الدين بعدهإىل قاضي بد مال عبد السالم أوالً مث كان يكرر نفس الدرس عند دامال اكرام اثنياً مث يذهب بعده
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 . 171و يراجع نفس املوضوع اثلثاً  
اعة من الشباب و طلبة العلم الذين كانوا يشاركون صدر الدين عيىن يف الدراسة و احللقات و كانت هناك مج

العلمية معه أشهرهم عبد اخلليل خمدوم، مريزا عبد الواحد، مريقادر خمدوم، حامد خواجه و غريهم و كان 
و يدرسون نفس الكتب  عددهم يف اجملموع حواي عشر نفر بينما عدد الطلبة الذين كانوا يف مجاعة واحدة معه

 . 171تقريباً  سبعي إىل مائة نفربي عند دامال اكرام و قاضى بدر الدين يصيل عددهم 
و أما الكتب األخرى ما كان يدرسها صدر الدين عيىن من غري املتون املقررة حتت املنه  الدراسي هو كتاب 

ذين الكتابي مع بعض أصدقائه عند مال حيث كان صدر الدين عيىن يدرس ه" العقائد النسفية"و " الشمسية"
د إىل أن تزوج و هكذا بقي صدر الدين عيين يستمر لدراسته و السكنة يف مدرسة حاجى زاه. عبد السالم

و جره لنفسه حىت يسكن مع زوجته إستأو انتقل مع زوجته للسكنة إىل بيت  ـم1822عام أخوه حمي الدين 
مع زميله عبد  مدرسة حاجي زاهد إىل مدرسة كوكلتاش حىت يسكنحنئذ انتقل صدر الدين عيىن للسكنة من 
 . 172اجلليل خمدوم يف الغرفة الىت كانت ملكاً له

 مدرسة كوكلتاش 

و تنصب . ببخارى( أي طرف أو زاوية حلوض املاء" ) لب حوض"تقع هذه املدرسة يف جمموعة املباين حمللة 
س هلذه املدرسة حيث بناها حتت رعاية امللك عبد هللا خان هذه املدرسة إىل األمري قل اباب كوكلتاش كاملؤس

و كان قل اباب كوكلتاش هو أخ رضاعي حلاكم البخارى . 173امليالدي 1568الشيباين حاكم البخارى عام 
و بعد أن بىن هذه املدرسة . عبد هللا خان الشيباين حينذاك و كان واليًا ملدينة هرات من حنو الدولة الشيبانية

ح بعض الدكاكي يف سوق البخارى وقفًا ملصارف مدرسته هذه كما جعل بعض األراضي من نواحي جعل رب
  وقعت بينه و و بعد أن مات احلاكم عبد هللا خان اثر نزاعات أسروية ما والية القرشي أيضاً ملكاً هلذا املدرسة
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بعد تسلطه على حكومة أبيه هو أنه  هأول ما فعلو صار ابنه هذا حاكمًا للدولة الشيبانية بي ابنه عبد املؤمن 
عمه قل اباب،  و هبذا مل يرتحم على. 174كل من كان موظفًا  يف مناسب حكومية من حنو والدهقام بقتل  

املؤسس هلذه املدرسة و قتله يف مجلة الناس األخرين الذين كانوا موظفي يف احلكومة الشيبانية من حنو 
، ومن الشمال إىل امرت  411هذه املدرسة مساحة مستطيلة امتدادها من الشرق إىل الغرب  متتد. 175والده

ابجلهة  ، وتتكون من صحن أوسط مكشوف حتيط به الوحدات من مجيع اجلهات، وامرت  211اجلنوب حواي 
درسة األربعة توجد أربعة بزوااي امل كذلك ابجلهة الغربية توجد كتلتي ابرزتي عن املدرسة، و و الشمالية،
تتوسطها كتلة املدخل  امرت  211الشرقية متتد حواي ة األساسية هلذه املدرسة هي الواجهة هالواج. منارات

مرتًا تتوسطها فتحة املدخل املعقودة بعقد مدبب  25املرتفعة عن الواجهة حبواي عشرة أمتار، وارتفاعها حواي 
عليها كتاابت قرآنية، وقد قسمت الواجهة مثل ابقي  يعلوه حشوة مستطيلة مكسوة ابلبالطات اخلفية، و

بطريف الواجهة مناراتن مكسواتن ببالطات  لسادس عشر إىل دخالت تفتح هبا نوافذ القاعات، ومدارس القرن ا
القاشاين ذات الزخارف اهلندسية امللونة على أرضية زرقاء يعلو كل منارة جوسق من مثانية أعمدة حتمل خوذة 

أما املساحة املوجودة ابجلهة  الشمالية مساحة ابرزة، مدببة، أما ابقي الواجهات، فبكل من الواجهة الغربية و
تغطيها قبة ذات رقبة طويلة مكسوة ببالطات خزفية زرقاء، أما  الغربية، فبها شطف يف زواايها اخلارجية، و

تفتح  بزواايها اخلارجية مناراتن صغرياتن، و املساحة املوجودة يف اجلهة الشمالية، فتغطيها ست قباب صغرية، و
 .غرف الطالب نوافذ متثل واجهات القاعات، وابقي الواجهات على اخلارج ب

حتيط الوحدات ابلصحن املكشوف من مجيع اجلهات، فمن اجلهة الشرقية على جانيب   فهو داخل املدرسةو أما 
 -تعلوها قبة كانت كتلة املدخل يوجد ممران طويالن يفتح كل ممر على قاعة مربعة موسعة أبربعة إيواانت، و

اخلارجية مكسوة : كل قاعة تغطيها قبة ذات رقبة مرتفعة مزدوجة من طبقتي ، وقاعات للدرس -أغلب الظن
ابلتاي  املساحات، و ببالطات اخلزف الزرقاء، ابإلضافة إىل جمموعة أخرى من القاعات املختلفة األشكال و

 املساحة داخل وجودهو م فيتوسطها إيوان هو اإليوان األساسي للمدرسة، و يف الوظيفة، أما اجلهة الغربية خمتلفة
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تغطي هذا اإليوان قبة مرتفعة هلا رقبة عالية عليها  بضلعه اجلنويب الغريب حمراب، و ربية، والبارزة عن الواجهة الغ
 بالطات حتمل آايت قرآنية، أما الضلع الشماي فيتوسطه إيوان يؤدي إىل مساحة مغطاة بست قباب ضحلة، و

من الغرف يف طابقي رمبا  على جانيب اإليوان توجد جمموعة  أغلب الظن أهنا كانت قاعة للدرس، أو مكتبة، و
لكن مع عدم وجود املساحة البارزة،  يشبه الضلع اجلنويب الضلع الشماي، و كانت خمصصة إلقامة الطالب، و

صف الطوب، أو ما يعرف  من الظواهر اجلديرة ابملالحظة يف هذه املدرسة كثرة استخدام زخارف الطوب، و و
 .176غاية يف الروعة واجلمال ابلطابوق بطريقة هندسية بديعة تعطي أشكاالً 

و قد نقصت رغبة صدر الدين عيىن و قلت اجتهاده حنو الدراسة و استكمال املنه  الدراسي  :املرحلة الثالثة
و ذلك بعد أن تعرف على حمتوى كتاب . املعروف يف مدارس خبارى يف الفرتة الىت كان يسكنها يف هذه املدرسة

ة وافرة ىف  ار مه، و صاحب الطاجيكية  ةد علماء زمانه يف األدب الفارسيأحألمحد دانش ، " ئعنوادر الوقا"
كثري من املواد و الفنون مثل اهلندسة و الطب و النجوم و غريها و لكن ألجل مراعات احلالة و اتباع املنه  

و يظهر  الرائ  كان صدر الدين عيىن حيمل كتاابً و يذهب إىل بعض املعلمي و يشارك بعض احللقات الدراسية
الدراسي و لكن كثريًا ما يتحدث مع أصدقائه عن ضرورة تغري املنه  . نفسه كأنه يستمر دراسته مثل اآلخرين

و كان أصدقائه يوافقون آرائه و . هلذه التغريات و اإلصالحات و ضرورة أسباب املوجودة يف زمانه و يذاكر هلم
أمر مستحل  تغيري املنه  الرائ  إىل شي غريهرون أن يصدقون ما كان يقول هلم و لكن يف نفس الوقت كانوا ي

 .  177لوجود عدة األسباب الىت كانت مانعة هلذه التغريات
يف هذه املدرسة لدراسة الكتب األدبية و التارخيية ىن يقضى معظم أوقاته خالل سكنته و كان صدر الدين عي

و األصدقاء ميلكون كثريًا ملثل هذه الكتب و  مع أنه مل يقدر لشراء هذه الكتب و لكن كان له بعض الزمالء 
 .  178كان صدر الدين عيىن يستعار هذه الكتب منهم يطالعها مث يردها إليهم بعد اكمال قراءته

 و بقي صدر الدين عيىن يسكن يف هذه املدرسة ملدة أربع سنوات متواليا، يشتغل ابلدراسة و املطالعة ابلراحة 
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و ذلك ألن . طيلة األايم إىل أن اضطر للخروج منها و صار بال مأوى كمن ليس له مكاان للسكنة من اجلديد
عزل  كان قاضيًا يف احدى مضافات لبالد البخارىو  والد زميله عبد اخلليل خمدوم الذي كانت الغرفة ملكان له 

مدارس خبارى و كان صاحب عيال و ذو أسرة كثرية و  ضاة بعد حي و جعل مدرساً يف احدىعن منصب الق
لبيع حجرته يف مدرسة كوكلتاش حىت ملا مل يقدر إلنفاق أسرته على مؤنتهم الشهرية من راتبة املدرسة اضطر 

و املالك اجلديد هلذه الغرفة كان رجاًل مل يعرفه صدر . 172ينفق على عياله و من هذا ابع حجرته هذه إىل أحد
صدر الدين ذلك الرجل أمر ملكًا لالغرفة مت معاملة البيع و الشراء و صارت  الدين عيىن و من هذا بعد أن
صاحب  كانت يف فصل الشتاء و لكن مل يالح مع أن هذه الواقعة  و  رة عاجالً عيىن أن خيرج من غرفته مباش

 .   181حىت يبحث عن مكان جديد جماالً الغرفة حالة صدر الدين عيىن و مل يعط له 
و بعد أن خرج صدر الدين عيىن مضطراً من هذه الغرفة و ترك السكنة فيها كانت حالته سيئة حيث مل يكن له 

كن كان له زمياًل امسه سراج خمدوم يسكن يف غرفة أحد أصدقائه مبدرسة كوكلتاش و ملا رأي مكان للسكنة و ل
مشكلة صدر الدين عيىن دعاه حىت يسكن معهم مع أنه مل يكن عنده جمال هلذا األمر أيضًا فانه كان يسكن 

على صدر الدين عيىن ابئه و لكن ألجل األخوة ترحم سراج خمدوم لغرفة الضيقة مع شقيقه و أحد أقر يف تلك ا
و مل يكن لصدر الدين عيىن حينئذ جمااًل سوي أن يقبل دعوة صديقه . و أراد مساعدته يف مثل هذه املشكلة

خالل النهار جلديد و كان يقضي أوقاته و من هنا بدأت مشاكل السكنة لصدر الدين يعنىي من ا. للسكنة معه
و مضت أايم طويلة على هذا املنوال و كان كلما يسأله بعض  ن شىت مث يبت اينما  كان يتيسر له ليالً يف أماك

مل أجد بعد و عندما كانوا يسألونه فأين تسكن ال، : ؟ كان يقول هلمللسكنة مكانل وجدت اي أصدقائه ه
 : و قد عرب عن هذه احلالة قائالً . داخل قميصي: حالياً؟ كان جيبهم مازحاً 

 در ميكده وجه نقل  و مي نيست مرا                  در مدرسة حجرة قلي نيست مرا            
  181ومي اين و آن نيست مرا                        ابجلمله به دهر هي  شي نيست مراگات كي        

 :إىل العربية هلذه األبيات الرتمجة اإلمجالية
 راب و ال طعام يف املطاعمجيدة يف املدرسة                   و مل يكن لدي ش غرفةمل يكن لدي      
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 يف اجلملة مل يكن لدي أي شيئ يف العامل                       إىل مىت أقول ما لدي هذا و ذاك       

ن يكتب قصيدة إىل يىن أو بعد أن مضت مدٌة على هذه احلال الشاقة أرشد بعض األصدقاء لصدر الدين ع
و كان أستاذًا له و خيربه عن حاله و يطلب منه " م  لن أع  "ريئس جلنة الفتاوى حلكومة البخارى و كانوا يسمونه 

و . فقالوا له لعله يساعدك يف هذا األمر فإنه ميلك بعض الغرف يف مدرسة كوكلتاش. ساعدة يف هذا األمرامل
و . كلة ابنشاء قصيدة يف هذا املوضوعمن هذا قام صدر الدين عيىن رجاًء حلصول اخلري و التفرج عن هذه املش

يف صورة القصيدة " علمأ"ى ألستاذه اله و كونه بال مأو ضيق ح فيها حيكيقدم عريضته و شكايته،  بعد أن
مع األسف  أبي شيئ" األعلم "مل يساعده و لكن  رجو منه املساعدة يف هذا األمرمث ي أوالً  ميدح األعلم

و هو أنه ملا وصلت هذه القصيدة إىل يد األعلم و قرأ فيها أن صدر الدين ، بل حدث شيئ غريب الشديد
كلما أيتيه أحد يقدم له تلك القصيدة و يظهر فرحه و يفتخر مبا قاله   عيىن ميدحه فيها بدأ يفتخر ابلقصيدة و

من  بل كان قصدهيىن و مل يتوجه بغرضه، مبشكلة ع يىن يف تلك القصيدة و لكن مل يتفكرعنه صدر الدين ع
 تقدمي هذه القصيدة لآلخرين هو إظهار الفخر لنفسه أو اخبارهم بصفاته احلسنة ما ذكرها صدر الدين عيىن يف

تلك القصيدة عند األعلم و و قد فهم بعض الناس غرض صدر الدين عينىي بعد أن مسعوا . تلك القصيدة
عنه و لكن مل يتوجه األعلم هبذه القضية إىل أن مضت ست أشهر و مل حيدث شيئ و حنئيذ وصل خرب  أخربوه

صدر الدين عيىن أن هذه القصيدة إىل أحد القضاة يف احدى والايت البخارى و طلب ذلك القاضى من 
إليه مع انه مل يعرف صدر الدين  بعد أن وصلت نسخة من تلك القصيدة و. يرسله نسخة من تلك القصيدة

معه من قبل إال أنه ألجل كونه حمباً للشعر و األدابء أراد مساعدته أبن يشرتى له غرفة  يلتقعيىن شخصياً و مل 
و قد حدثت واقعة يف خالل هذه األايم سهل . فيها يف احدي مدارس خبارى حىت يسكن صدر الدين عيىن

يف مدرسة   ىل هذا القاضي و كان مالكًا لغرفةاألمر يف هذا اجملال و هي أهنا جاء اتجر من أهل واليته إ
منه مل يكن  و ملا طلب الدائن دينه. ديوانً لهكوكلتاش و لكن قد خسر يف معامالته التجارية من أحد و صار م

و  عطي الدائن فلهذا أراد أن يعطي غرفته يف مدرسة كوكلتاش من ملكه للدائن بداًل عن املالعنده مال حىت ي
مباشرة بل طلب منه أن يصدق معاملته يف هذا اجملال أبخذ الوثيقة من  لكن رفض الدائن أن يقبل احلجرة

ذلك الرجل عرف القاضي  و ملا جاء هذا التاجر إىل القاضي ألخذ الوثيقة حىت يعطى غرفته إىل. قاضي الوالية
جرته و تكون عنه حالقضية بتمامها و أراد أن يعطى بعض املال النقد هلذا الرجل حىت يعطي الدائن بداًل 

و بعد أن ملك ذلك القاضي . و مل يكن هلذا التاجر أي جمال سوى أن يقبل هذا األمر. احلجرة ملكًا للقاضي
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ء و  لدين عيىن حىت يسكن فيها دون اي خوف إىل ما يشاتلك الغرفة يف مدرسة كوكلتاش أعطاها لصدر ا
مع أن صدر الدين عيىن مل د حبه و إحرتامه للعلماء القاضي النبيل جملر  كانت هذه املساعدة من حنو ذلك

 تلكو قد سكن صدر الدين عيىن يف . مل يتعرف معه شخصياً  ه مباشرة كماميدحه و مل يكتب قصيدته إلي
 .    182 نوات إىل أن حبسه أمري خبارى مث أطلق حراً الغرفة ملدة مخس عشر س

إىل  1821و يف اجملموع عاش و سكن صدر الدين عيىن ملدة سبعة و عشرين سنوات يف خبارى من العام 
و كان اهتامه يف . امليالدي يشتغل خالل هذه الفرتة الطويلة ابلدراسة و حصول العلم و األدب 1217العام 

راسة العلوم الشرعية اإلسالمية و العربية حسب املنه  املقرر ملدارس البخارى و لكن بعد بداية األمر ينحصر بد
امليالدي و تعرف مع األدابء و العلماء من أهل  1822عام يت شريف جان خمدوم لبعض املدة أن سكن يف ب

ن هذا كان حيضر و م. دارس خبارىبلده زاد اهتمامه ابلشعر و األدب أكثر من اهتامه ابملنه  الدراسي مل
يستمع إىل املناقشات العلمية  حلقات الشعر و األدب الىت كانت تنعقد يف بيت شريف جان خمدوم اسبوعياً و

يستمع إىل اشعارهم اجلديدة و تزداد خربته يف ائل األدبية كما كان كانت جترى بي احلاضرين حول املسالىت  
 .    183ن أهل بلده هذا اجملال مبجالسة هؤالء رجال العلم و األدب م

تعرف ابألدب و الشعر منذ صغره ألن له  يف صغره أنه كان صدر الدين عيىنقد ذكران عند بيان أحوال  و
حسب استطاعته العلمية و يزرع بعض األشعار بنه هذا لشعر و األدب و من هذا كان يعلم احمبًا ل كان  والده

 . صدر الدين عيىن حيب ممارسة الشعر و األدب نشأ يثحبنه الصغري مزرعة أدبية ألحب الشعر و األدب يف 
حيث بدأ ممارسة مـ  1825ر و األدب منذ عام عامل الشع -حسب املراجع-دخل اسم صدر الدين عيىن 
يف بداية األمر و كان اختيار صدر الدين عيىن هذا التخلص الشعري " السفلي " الشعر حتت اإلسم املستعار 

و نظراً لضيق حالته اإلقتصادية " يحمتاج أو حمتاج"مث اختار اسم  مولداً ه من أهل القرية ألجل كونه فقرياً أو كون
و استقر  مـ 1826ختلصا لنفسه منذ عام " عيىن"ر اسم لشدة فقره و هنايًة اختا" جنوين"بعد زمن اختار اسم 

 . إىل هناية عمره يف عامل األدب و الشعر هبا األمر
____________________________________________________ 

 628 -الصفحة، صدر الدين عيين، اجمللد األول، (الذكرايت ) ايد داشت ها  -182
، "الشخصية األدبية و اإلجتماعية األوزبكية الطاجيكية صدر الدين عيىن" دمحم البخارى السورى حتت العنوان . املستفاد من مقالة د -183
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، "ماء العي" اىن هلذه الكلمةمعهلا معاىن متعددة و من عربية األصل " عنىي"و من املعلوم أن هذه الكلمة 
و لكن . 184متعددة ذكرت يف القاموس ، كما هلا أكثر من مثانية و أربعي معاىن"ظرف السنان"، "ظرف املاء"

حيث صار معروفًا يف األوساط  مـ 1215اشتهر صدر الدين و عرف بي أهل العلم أبشعاره األدبية منذ عام 
  .185األدبية إبمارة البخارى و دخلت أشعاره ضمن املختارات الشعرية املنتشرة آنذاك

لقد ذكران خالل هذا البحث أنه قد تغريت تفكرات و نظرايت صدر الدين عيىن حول اجملتمع و نظام احلكومة 
و يف احلقيقة قراءة هذا ". نوادر الوقائع "ألثر أمحد دانش ما تتعلق للسياسية و الثقافة و غريمها بعد أن تعرف 

ة و زادت هذه يث قضت على مجيع اعتقاداته السابقالكتاب تركت حتواًل عجيبًا يف روح صدر الدين عيىن ح
نظام احلكومة و رجال السياسة آنذاك بشكل كلى إثر قراءته الصحف التحوالت و األفكار اجلديدة ابلنظر إىل 

 ر من أماكنو كانت هذه الصحف و اجلرائد تصد. و غريمها" الوجه الظاهر"، و "اجليل املنري"املتعددة مثل 
عيىن تعرف  و اثر هذه التحوالت. ة هبذه النواقص املوجودة يف اجملتمع و حيثهم ابلقيام لرفعهاشىت إلخبار الرعي

يده قرب صدر الدين عيىن و أتيو قد علم أمري خبارى  .اليهم مع مجاعة اجملددين من أهل بلده و انضم
املمارسة و عن هذا منع صدر الدين عيىن امليالدي فلهذا أراد  1215نذ عام م للمجددين خالفًا إلمارته

كمدّرس ملدرسة  إلختيار صدر الدين عيىن أصدر قراره بناء على هذا الغرض و اإلنضمام مع هؤالء اجلماعة
من مزاولة النشاط السياسي  صدر الدين عيىن أن هذا العمل ميكن أن مينع ظناً مـ  1216عام  «شارع خبارى»
بعد  ـم1217ففي عام . 186بول هذا العملامتنع عيين بسبب كسل مزاجه عن قلكن  الثقايف، و و
صالحات الىت جرت يف امارة خبارى قام اجملددون بتنظيم مظاهرات و لكن اعقبتها محلة اعتقالعا واسعة اال

ّمل ضرابت حت وعّذب يف حمكمة األمري دون حماكمة و عليه ألقي القبض ـم1217يف  و. 187طالت الكثريين
  188.، الىت ال يغادرها أحد على قيد احلياة"أوب خوان"دها يف زنزانة و ألقي بع السوط إىل درجة املوت

_______________________________________________________ 
 321 -الصفحة، صدر الدين عيين، اجمللد األول، (الذكرايت ) ايد داشت ها  -184
 "لشخصية األدبية و اإلجتماعية األوزبكية الطاجيكية صدر الدين عيىنا" دمحم البخارى السورى حتت العنوان . املستفاد من مقالة د -185
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صدر الدين  ذهب ـم1218 يف سنةو .  ملدينة خبارىاحتالهلم بعد ته ساعدمته و نجاب قام اجلنود الروس و
لسعي ا ومل يتوانن يف   خبارى الرجعية،إلسقاط حكومة أمري من هناك سعى و للسكنة و اإلقامة إىل مسرقند عيىن

البالشفة الروس و بدأ  عاطفاً معين عيىن متو يف خالل سكنته يف مسرقند قام صدر الد .لتأسيس دولة دميقراطية
و قد ساعدت هذه األفكار . بكتابة أغاين ثورية يشجع الرعية فيها خالفًا لألمري و سقوط نظام احلكومية

إلعداد الناس ضد نظام حكومة أمري خبارى و غضب األمري إثر هذه اسهامات صدر الدين عيىن و دوره البارز 
عام  لدين الذي كان يسكن يف خبارى حينذاك و قتلهخالفًا حلكومته و من هذا قبض علي أخيه سراج ا

تعد من أهم أشعار حيث  –سراج الدين  –عيين مرثّية يف مأمت أخيه املقتول صدر الدين نظم و قد  ـم1218
و بعد انتصار و استقرار اإلحتالل الروسي يف  .55الطاجيك، ويف هناية هذه املرثية تنبأ بسقوط النظام احلاكم

بعد ذلك تفرغ ابلكامل للعمل  ومل صدر الدين عيىن لبعض من الوقت معلمًا يف مدرسة، إمارة خبارى، ع
 فصلها عن كستان ويطاجمجهورية بعد إنشاء  و. وخالل العهد السوفيييت اشتغل يف النشاطات األدبية. األديب

عام  سوفييتية اإلشرتاكيةكستان اليأوزبكستان انتخب عضوًا يف اللجنة املركزية التنفيذية جلمهورية طاجمجهورية 
انتخب عضوًا مبجلس إدارة احتاد الكتاب يف احتاد اجلمهورايت السوفييتية مـ  1234يف عام  ، وـم1222
  .189اإلشرتاكية

و هو ابن مخس و أربعي سنة مع  مـ 1223عام تزوج فيها عاش صدر الدين عيىن مدة طويلة يف مسرقند و 
 .190فهم ابنه كمال الدين و بنتيه خالدة  و لطفيةمنها د و رزق بثالث أوال امسها سالحتبنت 

طاجيكستان السوفيتية اإلشرتاكية الامليالدي انتخب كأول رئيس الكادمية العلوم جلمهورية  1251و يف عام 
نة من السمرقند إىل دوشنبه عاصمة جلمهورية الطاجيكستان و كسسيسها و منذ ذلك الوقت انتقل للبعد أت

. و هو ابن ست و سبعي سنةمـ  1254يوليو عام  15تغل ابلتأليف و التصنيف إىل أن تويف يف بقي فيها يش
دفن صدر الدين عيىن يف حديقة تقع يف جهة مشالية ملدينة دوشنبه حيث يرقد يف ضريح فيها و تزار مرقده يف 

و وفقًا للتقاليد  ".يىنحديقة األستاذ ع" ىنعي" ابغ أستاد عيىن"مقربته ابسم  تلك احلديقة و تعرف مكان
 كستان و األوزبكستان أقيم يف بيت الذي عاش فيه يف مدينىت مسرقند والطاجي مجهورية املتعارفة عليها يف

  يزل هذا املتحف يف  و مل" الدين متحف أستاذ صدر" ابسم دوشنبه عاصمة جلمهورية الطاجيكستان متحفاً 
_______________________________________________________ 
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 .191و يفتح أواببه للزوار و الراغبي نا هذايوممسرقند و دوشنبه يعمل حىت املدينتي كلتا  
 

 البارزة ها صدر الدين عيىن تكرميًا جلهودهاجلوائز ما حتصل ب 

 
حيث كان يكتب بكل من  اب و روائ و شاعر طاجيكتمن أبرز ك يعترببناًء على أن صدر الدين عيىن 

جتماعيًا و مؤسسًا لألدب الطاجيك كما عرف بكونه ابحثًا و انشطًا إ  192كية و األوزبكيةاللغتي الطاجي
د منها ياحلديث بنشر و وضع دراسات قيمة يف خمتلف املوضوعات ما يستف ألوزبكاملعاصر و أحد األدابء ا

 : من مجلة تلك اجلوائز هي و. تكرمياً لهكثرياً و حتصل ابجلوائز العديدة   اكرم ،هؤالء الشعوب إىل وقتنا احلاضر
 من حنو حكومة مجهورية أوزبكستان" بيوك خدمت لري اجون"حصل على رتبة  

بعد أن مضت مائة سنة من والدة صدر الدين عيىن  مـ 1278عام " يونسكا"ة قررت مؤسسة عاملي 
ية يف املؤمترات االت علمجتليل يوم والدته حيث قام كثري من العلماء و األدابء يف خمتلف أحناء العامل بتقدمي مق

 .ما كانت تتعلق هلذا األديب البارز العاملية

 حصل على رتبة لني ثالث مرات  

 حصل على رتبة أمحر للمجاهدة مرتي  

من حنو احلكومة جلمهورية  مـ 1227سبتمر  8حاز على مقام بطل قومي لشعب الطاجيك منذ  
   .لطاجيكستان أمام على رمحان احملرتمريئس الدولة للجمهورية افخامة بقرار  الطاجيكستان

و زايدًة على هذه اجلوائز حصل على كثري من شهادات التقدير من حنو احلكومة االحتادية للجماهري  
 السوفيايت  

 

 
 

_______________________________________________________ 
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 ذكر مراحل حياة صدر الدين عيني منذ أيام طفوليته إىل آخرحياته  

 :التاي على النحوفهي  بدايًة و هنايةً  مة حول حياة صدر الدين عيىناملعلومات امله بعضو فيما يلى نذكر 
 مدة السكنة ماكن السكنة املرحلة احلياتية لألديب

 سنوات  11 (اريبخقريتي اتبعتي لل)حمله ابال ساكرتى،  ـم 1882ىل إ 1878من 
 سنوات  27 مدينة خبارى  ـم 1217إىل  1821من 
 سنوات  34 مدينة مسرقند  ـم 1251إىل  1217من 
 أشهر  سبعة مدينة طاشقند    ـم1218عام 
 سنوات  3 مدينة دوشنبه  ـم 1254إىل  1251من 

 سنوات  76  ( دوشنبه -طاشقند –مسرقند  –خبارى ) ـ م 1254 إىل 1878من : اجملموع
 

 فهذا الفصل يتكون من الشقتني :الثاني الفصل: 

 

 إىل آثار صدر الدين عيىن املؤلفة بالفارسية( أ
ٌ
 إمجالية

ٌ
  الطاجيكية نظرة

 
منذ عام  اجيكعيىن عامل األدب الفارس الطأنه دخل اسم صدر الدين  و فيما تقدم خالل هذه الدراسة عرف

له كتخلصه " عيىن"، جنوين و استقر االسم املستعارىامليالدي بتخلصات أدبية شىت مثل سفلي، حمتاج 1825
امليالدي صار صدر الدين عيىن  1215و منذ عام . إىل آخر حياته امليالدي 1826األدبية هنايًة منذ عام 

 .أن فارق الدنيار ابإلنشاء و التأليف منذ ذلك الوقت إىل شاعراً معروفاً يف األوساط األدبية إبمارة خبارى و استم
الثقافة الطاجيكية اليت  و أدب الطاجيكيف الواقع هو مؤسس  أشهر مرجع و يـ عند  صدر الدين عيينو من هذا 

الثقافة مساه الطاجيك  بسبب أمهيته يف التاريخ و ما بعدها، و أوجدت ارتباطًا بي أدب ما قبل ثورة أكتوبر و
يف النصف  أمضى نصف عمره يف عصر أمري خبارى الكبري املتحّجر و. «أاب األمة الطاجيكية»و « األستاذ»

  .123االقتصادي الثاين من حياته أبدى مساعين جادة لتحرير الطاجيك من التخلف الثقايف و
_______________________________________________________ 
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صار صدر الدين عيىن أستاذًا و مرشدًا جلميع  ةو ألجل كثرة خرباته العلمية و تبحره يف خمتلف الفنون األدبي
 . عض األدابء األوزبكية أيضاً بل انه يعترب أستاذاً و مرشداً لب، األدابء الطاجيك يف زمانه

" ايد داشت ها"فقد ترمجت آاثره العلمية إي ست عشر لغات أجنبية تسعة و أربعي مرات بينما ترجم كتابه 
إىل اثنيت و عشرين لغات شىت و طبع ثالث و ثالثي مرات و نشر مليون نسخة منها إىل لغات ( الذكرايت)

 .    124اتية السابقةمتداولة يف اجلماهري اإلحتادية السوفي
 :و حرصاً لتلخيص البحث و خوفاً من اإلطالة نذكر بعض آاثر صدر الدين عيىن على طريق إمجاي كما يلى

 آاثره البديهي  -1
 حتقيقاته العلمية -2
 منظوماته الشعرية -3
 مقاالته العلمية الىت نشرت يف اجلرائد و الصحف  -4

 يةكتبه الىت تتعلق للوقائع التارخي  -5
 آاثره الىت تتعلق للمسائل التعلمية و املعارف  -6
و جدير ابلذكر أن صدر الدين عيىن  -تارية و األوزبكية إىل الطاجيكية تها من اللغة التالكتب الىت قام برتمج -7

روسية و كان يفهم اللغة ال جبانب تبحره يف اللغة الفارسية الطاجيكية كان يعرف اللغة األوزبكية و العربية جيداً 
و . يكتب خبط الفارسية العربية طول حياته بناء عليه كانحياته و خالل  جماال لتعلميهاإىل حد ما و لكن مل جيد 

صدر الدين عيىن دون دراسة العربية و تعليمها  همن املعلوم أن الدراسة يف مدارس البخارى ملدة طويلة مثل ما فعل
 .  125على شري النوائلكانت بدراسة ديوان أشعار   له زبكيةو أمرا مستحالً و أما تعليم اللغة األ تعترب

 كتب صدر الدين عيىن الىت تعترب كآثاره البديهى 

صنف صدر الدين عيىن كتابه هذا تذكراً . ـم1221فرغ عن أتليفه عام ت، (جالدو خبارى)جالدان خبارى  -1
   .و اجلالدين حلكومة خبارىمن حنمـ  1218لروح زماالئه الذين قتلوا مظلومي يف شهر مارس عام 

_______________________________________________________ 
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 ـم 1224، صنفه عام (واقعية تتعلق حلياة أحد الفقراء من أهل الطاجيك قبل الثورة قصة)آدينه  -2
من سكان قراتكي شعب الطاجيك عن حياة أحد أبناء  ه هذاكتابف صدر الدين عيىن يتحدث يف  إن املصن

أحد األغنياء يف قريته الذي يفقد أبويه و يصري مقروضًا من ( فهي اسم ملنطقة جبلية لبالد الطاجيكستان قدمياً )
واجه و ت بداًل ملا استقرض منه لثالث سنوات دون أن أيخذ منه أجرا يصري خادماً لهإثراً هلذا األمر منذ صغره و 

املشاكل اإلقتصادية الشاقة يف حياته إىل أن يضطر لرتك موطنه و يسافر حلصول مؤنة عيشه إىل والية الفرغانة و 
 . املطلوب ميوت يف الغربة إثر أمراض خطرية بعد املشاكل الشاقة دون أن ينال غرضه

 مـ 1231فه عام داخندة، صن -3
 ـم 1234غالمان، صنفه عام  -4

يف ين عيىن يف كتابه هذا قصة حياته يذكر صدر الد -ـ م 1236، صنفه عام (املدرسة القدمية)مكتب كهنه  -5
  و استمر ابلدراسة يف تلك املدرسةيها يف قريته بعد أن صار إبن ست سنوات درسة القدمية الىت بدأ الدراسته فامل

  .قريته سنوات من عمره مع مجاعة من صبية و قضى بعصلبعض املدة 
قصة أحد  كتابهذا العيىن يف  يذكر صدر الدين -ـم 1236، صنفه عام (املريبموت )سودخور  گمر  -6

يقرض الناس و جيلب  كانو  ( أي صاحب البطن الكبري)عسمت املعروف بقاري اشكمبه  التجار ابسم قاري
  .عندما خيسر يف معاملته التجاريةفجأة ميوت هنايًة  وعاملة الرابء م يتعامل معهمو  الفائدة ألجله

يف هذا  يذكر صدر الدين عيىنـ م 1241صنفه عام ( خمتصر سرييت الذاتية)خمتصر ترمجه حال خدم  -7
 .ابإلختصار من الوقائع و احلوادث عليه لكتاب قصه حياته الذاتية و ما جرتا
إىل  1878العام يذكر فيه املصنف قصة حياته من  -ـم 1254نفه عام ، ص(أو الذكرايت)د داشت ها اي -8

قضاها يف خبارى كطالب  مث مافهي مرحلة طفوليته الىت تشتمل على مخس و عشرين سنة،  ، مـ 1213عام 
 .قبل أن يكمل تصنيف هذا الكتاب إىل هنايتهإرحتل املصنف من الدنيا  مع األسف. العلم

 تعترب كتحقيقاته العلميةصدر الدين عيىن الىت كتب  

يعترب هذا األثر من أهم أتليفات صدر الدين عيىن  يف  -(أدب الطاجيكج من منوذ )اتجيك منونه أدبيات  -1
شعب ج من آاثر األدابء و الشعراء من أهل الطاجيك أن بذكر النماذ حيث أثبت  يف هذا الكتاب علمياً حياته 

كما مل يكونوا من   فيها، ابلسكنةراء النهر و ليسوا حديث عهد و  هم من سكان األصليي يف بالد ماالطاجيك 
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ثبوت و منكري املعاندين و و كان تصنيف هذا الكتاب هو الرد العلمى على هؤالء الطائفة . املهاجرين إليها
 .يف منطقة آسياء السوطىشعب الطاجيك وجود 

 "شاه انمه"ابه فردوسي و كت -3           شيخ الرئيس أبو على ابن سينا ،  -2
 األستاذ رودكي ،  -5          شيخ مصلح الدين سعدي شريازى -4
 مريزا عبد القادر بيدل      -7                          علي شري النوائ،  - 6

 يةخيكتب صدر الدين عيىن الىت تتعلق للوقائع التار 

  ( قيام مقنع )إسيان مقنع  -2                               أتريخ أمراء منغطية ببخارى  -1
 تيمور ملكشعب الطاجيك بطل  -4                        شعب الطاجيك التاريخ املختصر ل -3

 كتب صدر الدين عيىن الىت تشتمل على النظم و األشعار 

 صفحات  32يف  ـم 1223أخرت إنقالب، جمموعة األشعار ما تتعلق للثورة ، نشرت يف خبارى عام "  -1
 صفحات 62يف  ـم 1235جمموعة األشعار، نشرت يف مسرقند عام  ارى،گايد   -2
 صفحات 28يف  ـم 1241عام ( سنتبرتبرك حالياً )نشرت يف مدينة لينن كرد گ آدم و آب، جن -3
 صفحات 26يف  ـم 1241نشرت عام ( شاركه يف أتليفه بعض األدابء اآلخرين)آب حيات،  -4
 126صفحات 162يف  ـم 1258منيازوف، نشرت عام  .منتخب، املرتب أ هأشعار  -5

 بعض مقاالات صدر الدين عيىن الىت نشرت يف الصحف و اجلرائد 

 15، عدد ـم1212، عام "شعله انقالب"نشرت يف جريده چيست ؟ وسائل ترقي در  -1
  28، عدد ـم1221، عام "شعله انقالب"أحوال إيران، نشرت يف جريده  -2
 32، عدد ـم1221، عام "شعله انقالب"شرت يف جريده عسكرى و اسالم، ن  -3
 42، عدد ـم1221، عام "شعله انقالب"انقالب خبارى ، نشرت يف جريده  -4
 1، عدد ـم1224، عام "آواز اتجيك"قوم اتجيك و روزانمه، نشرت يف جريده  -5
  هولجم ها، عددـم1226، عام "آواز اتجيك"صرف و حنو زابن اتجيكى، نشرت يف جريده  -6

______________________________________________________ 
مال جاانوا، الناشر .عزيز قالف، ز. د أو، حتت اإلشراف دمحم جان شكوري، املرتبان جثرهاي صدر الدين عيىن و أدبيات آئفهرست آ -126

 47إىل  46، صفحة ـم 1263أكادمي علوم اتجيكستان، دوشنبه، اتجيكستان، عام النشر 
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 و الدراسة اآلثار العلمية لصدر الدين عيىن الىت تتعلق بالرتبية و التعليم 

  للعربية و العلوم اإلسالمية

 هتذيب الصبيان -1
 ضرورايت دينية -2
 ترتيل القرآن   -3
 

 اآلثار الىت ترمجها صدر الدين عيىن من لغات آخرى إىل اللغة الطاجيكية  

الطاجيكية، مسرقند، اللغة وزبكية إىل األاللغة ر الدين عيىن من نند، ترمجه صدالقمر ، أثر رومانية لديوش فردي -1
 ـم 1228عام النشر 

عدد  ـم1221، عام "شعله انقالب"الثورة العاملية للدول الرتكية و اهلند و األفغاستان، نشرت يف جريدة  -2
 4، صفحة 48
عدد  ـم1221، عام "شعله انقالب"جريدة  نشرت يف اإلسالم و الشيوعية للشيخ بدر الدين السماوي، -3

  5، صفحة 62
ملري علي " ة األبرارحري "من جمموعة " سبعة سيارة"، "صد اسكندرى"، "ليلي و جمنون"، "فرهاد و شريين" -4

 ـم 1248، عام "اتجيكستان سرخ"نشرت يف جريدة ، 127ترمجها من األوزبكية إىل الطاجيكيةشري النوائ 
 
 ين عيىن و مستواه العلمى ما يتعلق لفهم اللغة ذكر مهارة صدر الد

 العربية و دراستها 

  

د صدر الدين عيىن ما يتعلق و ال خيلو عن الفائدة لو ذكران شيئاً عن جه قبل أن نبدأ البحث حول هذا املوضوع 
 . ابلوضوحملعرفته اللغوية ابلفارسية الطاجيكية و العربية كاملقدمة حىت يتوضح األمر علينا 

______________________________________________________ 
مال جاانوا، الناشر .عزيز قالف، ز. ئد أو، حتت اإلشراف دمحم جان شكوري، املرتبان جآثرهاي صدر الدين عيىن و أدبيات آفهرست  -127

  76م، صفحة  1263أكادمي علوم اتجيكستان، دوشنبه، اتجيكستان، عام النشر 
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قام يف حياته بتحقيق آاثر بعض قد ة جند أنه يموعة آاثر صدر الدين عيىن املؤلفة ابلفارسية الطاجيكابلنظر إىل جم
األدابء املتقدمي الفارسيي كأيب عبد هللا الرودكي، أيب القاسم الفردوسي، أيب علي ابن سينا، سعدي الشريازي، 

عد دراسة آاثر هؤالء األدابء قدم صدر الدين و ب. نظامي الكنجوي، حاف  الشريازى، عبد القادر بيدل و غريهم
عيىن حتقيقاته العلمية حول تلك اآلاثر إىل أهل اجملتمع كما رتب شرحًا جملموعة الكلمات مثل القاموس مع بيان 

و من هذا فقد . تحقيق آاثر هؤالء األدابء فيما بعدالىت تعترب كمأخذ علمي ملن يقوم بمعان تلك الكلمات 
 .عده جهد صدر الدين عيىن يف هذا اجملال جهداً معروفاً و سعياً مشكوراً اعرتف األداء ب

قاموس الكلمات "عندما أرادت وزراة املعارف جلمهورية الطاجيكستان السوفيتية أن ترتب  ـم 1222و يف عام 
 أن تكون ألهل الطاجيك قاموساً إىل حتت إشراف صدر الدين عيىن مست احلاجة " الروسية إىل الطاجيكية

قاموس "معاصرًا يشتمل مجيع الكلمات املستخدمة يف اللغة الطاجيكية املعاصرة حىت يسهل األمر عند ترتيب 
مر و مشر هلذا األ قام لتكميلة يو نظرًا لكون صدر الدين عيىن عاملًا ابللغة الطاجيك. "الروسية إىل الطاجيكية

 . 128يف وقت قصريإىل أن فرغ عنه  هذا الواجب إكمال علىذراعيه 
و من املعلوم أن ترتيب القاموس اللغوي و مجع املواد و الكلمات املتعلقة هلذا املوضوع أبي لغة كانت حتتاج إىل 
خربة واسعة و جهد كبري من حنو املرتبي حيث عليهم أن جيمعوا املعلومات الوافرة حول كلمات اللغة، طريق 

مع قلة و قد شاهدان أن صدر الدين عيىن . األجنبيةاستخدام تلك الكلمات، و تعي الكلمات األصلية و 
امليالدي و  1238إىل عام  1236لتكميل هذه املسؤلية بي عامي ام قأمامه الوقت و ااتحة الفرصة احملدودة 

 11111الواحد اللغوي بينما يشرح معاىن  15111الذي يشتمل على " القاموس اللغوي الطاجيكي"كمل 
 . 122غة الفارسية الطاجيكية املعاصرةالكلمات املسختدة يف الل

الح  رتتيب هذا الكتاب أنه ملا قام ل" لغت نيم تفسري اتجيك"و قد ذكر صدر الدين عيىن يف مقدمة كتابه 
لشعب الطاجيك من الطلبة الدارسي يف املراحل اإلبتدائية و املتوسطة و العالية يف املدارس املستوى العلمى 

هذا شرح يف قاموسه الكلمات الىت تساعدهم لفهم آاثر املتقدمي من الشعراء و  العصرية و اجلامعات و من
  مل يفرق م يف اللغة الطاجيكية املعاصرة و لكن مل يصرح وكما أدرج فيه الكلمات الىت تسخد  بذكر معانيها األدابء

______________________________________________________ 
، نشرايت دانش، 7-، ج"جشن انمه عيىن"جزء من املقاالت الىت انتشرت يف كتاب " عيىن لغت شناس"رؤفاو . ج املستفاد من مقالة -128

 152إىل صفحة  152، صفحة  ـم 1278دوشنبه، عام النشر مدينة 
 154صفحة " عيىن لغت شناس"رؤفاو . املرجع السابق، مقالة ج -122
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تسخدم يف آاثر املتقدمي و بي الكلمات الىت ما زالت املصنف صدر الدين عيىن بي هذه الكلمات الىت 
ي يشتمل على و من هذا لو نظران إىل حمتوى هذا الكتاب الذ. خدم يف اللغة الطاجيكية يف وقتنا احلاضرتتس

من لغة  د أن املصنف مجع نصف هذه اجملموعةمع ذكر معانيها جن متعددة كلمات 11111شرح أكثر من 
 . 211املتقدمي الفارسييعلماء مأخوذة من آاثر هي بينما النصف الثاين  ةاملعاصر شعب الطاجيك 

و مل يشتغل صدر الدين عيىن لتصححيه و تقدميه للنشر و الطبع بعد هذا القاموس  ينشراألسف الشديد مل مع 
. ي. اي قيحملقأحد ا فيما ذكرهمنها تكمله و من هذا ف ق د هذا األثر و مل يصل إلينا إال بعض املواضع العديدة 
 .  211مـ 1254 عامكالنرتاو كما استفاد من هذا األثر املرتبون لقاموس الطاجيكى إىل الروسي 

ج من قاموس صدر الدين عيىن يظهر أنه طابع طريق املتقدمي يف ترتيب قاموسه ذ او ابملالحظة لذكر بعض النم
دل على شيئ إمنا يدل على أن  و هذا األمر إن   .إال أنه زاد بعض املباحث و ذكر معاىن الكلمات بطرق متعددة

من صدر الدين عيىن يعترب األمر هذا م اللغة كان واسعًا جدًا و بناء على خربة صدر الدين عيىن يف جمال عل
 . حول هذا املوضوع ة معلوماته الوافرةاملتبحرين يف هذا اجملال لكثر 

 : دليالً لثبوت قولناو نذكر فيما يلى األمثلتي من قاموس صدر الدين عيىن
  منع ي شنت  "كلمة " 

األكل جيداً، فهذا املعىن اآلخري  -3الوصيلة الىت يسكن اإلسنان بواستطها،  -2احلياة ، العيش ،  -1: معناها
 .حالياً شعب الطاجيك هو الذي يستعمل يف حمادثة 

  منن شنأ  "كلمة " 

 .اع، اجملادلة مع أحدالنز  -3السبب، الوجه،  -2مكان حدوث شيئ ،  -1: معناها
 :ةو ميكن أن نقسيم الكلمات املستخدمة يف هذا القاموس إىل األصناف التالي

 الكلمات الىت كانت تستعمل يف آاثر األدابء املتقدمي مث تركت استخدامها يف اللغة الطاجيكية املعاصرة -1
 راجع علمى سابقاً الكلمات الىت تستخدم يف اللغة الطاجيكية حاالً و مل تذكر يف أي م -2
التعبريات املستخدمة يف اللغة الطاجيكية املعاصرة الىت مل يسبق أحد قبل صدر الدين عيىن بذكرها يف كتب  -3

 مبعىن أن اجملرم يتبع جمرماً آخر، " األصم هو أخ لألعمي" أي "  كنر  دنادنر  ك و ر  " مثل . اللغة و القوامس
______________________________________________________ 

 154صفحة " عيىن لغت شناس"او رؤف. ، مقالة ج" عيىن لغت شناس" رؤففاو. املستفاد من مقالة ج -211
  155املرجع السابق، صفحة  -211
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 .و غريمهافجأة اي لقاء أحد دون موعد سابق " مصادمة الرأس ابلرأس "أي " زندنن   كنلَّ بنه  كنلَّ : و مثله
املوظفي حلكومة خبارى و تنحصر استخدامها يف قصر ىت كانت تستخدم يف دائرة العمال و الكلمات ال -4

 .غضب، قوش بيكي، أعلم و غريها مري: أمري خبارى فقط مثل 
أن صدر الدين عيىن مع أنه كان جيد العربية جيدًا إثر دراساته الطويلة يف  هو خالل هذا البحث مما عرفناو 

الصرف و البالغة و غريها إال  و حتتوى على دراسة كثري من الكتب العربية من النحومدارس خبارى الىت كانت 
 و من هذا كان يرى أن الكلمات عربية األصل. أنه كان يراعي القوائد النحوية و الصرفية يف كلتا لغتي عالحدة

لصيف، التكثري مع فيها مثل السيف مع ا يف اللغة العربية حسب تغري األصواتالىت كانت ختتلف معناها  
يف اللغة الفارسية الطاجيكية تعترب كاملرتادفات يعىن  هذه الكلمات التكسري، القسر مع القصر عندما تستخدم 

تستخدم الىت هلا أصل روسي، وف السرييلك و يف احلقيقة ابلنظر إىل حر . ككلمات واحدة هلا معان متعددة
نا احلاضر منذ سيطرة الروسية على مجهورية الطاجيكستان هذه احلروف يف كتابة الطاجيكية الفارسية يف وقت

تفريق يف طريق كتابة هذه الكلمات بي كلمة تكتب بطريق واحد و ال ميكن اي إىل وقتنا احلاضر السوفيتيية 
 .ال تسمح جماالً هلذا األمر املعاصراخلط الروسي  و ذلك ألجل أن، ابلسي و األخرى ابلصاد
يقوم بكتابة آاثر و ظن أن هذا اخلطاء من الكاتب الذي كان  212ؤفاو هذه املسألةر . و قد انقش الباحث ح

أخطأ عندما نقل الكلمات العربية إىل احلروف الالتينية الىت كانت تستخدم يف صدر الدين عيىن حيث 
بل تب، نرى أنه ليس هذا اخلطأ من الكاو لكن حنن الروسية الطاجيكستان لبعض املدة بعد الثورة الشيوعية 

فعاًل هو الطريق الذي اختاره صدر الدين عيىن يف استخدام هذه الكلمات العربية يف اللغة الفارسية الطاجيكية و 
 .  ابلتفصيل يتعلق هباالىت  الدالئلهناك و ذكران خطة البحث هلذا املوضوع قد انقشنا هذه املسألة خالل 

ههنا سه بشرح بعض الكلمات العربية شرحًا وافياً، و نذكر قام صدر الدين عيىن يف قامو أنه  ذكرانو فيما سبق 
 :فهي كاأليت ال احلصر بعض هذه الكلمات على سبيل املثال

نكرة، لعب، مساحمت، منبت، مفصل، مظلمة، مواظبة، تناقص، راجح، غيض، شرب، حلو، حنطة، قفيص، 
  .قيادة، قرد و غريها

  ،تعارف و تبحر ابللغة العربية مل يسعه أن يشرح هذه الكلمات و من املعلوم أنه لو مل يكن لصدر الدين عيىن
______________________________________________________ 

  158، صفحة "عيىن لغت شناس"فاو رؤ . مقالة ج -212
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الغة و العربية من النحو و الصرف و الباللغة د قواعفهم حيتاج املرء لشرحها أن ي األصل كلمات عربيةإذ كلها  
 و شرحها لتحقيق هذه الكلماتنقول أبنه ما قام صدر الدين عيىن  أنثبوت هذا األمر ميكن  بعدو . غريها

 .شرحا وافياً ثبت أنه يف احلقيقة كان لديه تبحر وسيع يف فهم اللغة العربية
ستخدمة يف اللغة و من إفادات صدر الدين عيىن يف أتليف قاموسه هو أنه أحيااًن يذكر معىن بعض الكلمة امل

 : مث شرح معىن هذه الكلمة قائالً " مبلغ"ه ذكر كلمة مثالً نقرأ أن. ن يذكر هلا مثاالً الفارسية الطاجيكية دون أ
بعضاً من النقود، و هذا املعىن الثالث هو مستخدم و رائ  إلستخدام  -3هناية األمر،  -2مكان الوصول،  -1

 .    رةهذه الكلمة يف اللغة الطاجيكية املعاص
قام صدر الدين عيىن بشرح معاىن الكلمات حقيقًة و جمازاً  كما " لغت نيم تفسري اتجيكى"و يف خالل أتليف 

ذكر معاىن بعض هذه الكلمات ابلتفصيل بينما ذكر الكلمات العريبة بذكر صورة مفردها و مجعها و الطريقة 
صدر الدين عيىن  و قد ساعد. باحثي و الدارسيلل الصحيحة لكتابة هذه الكلمات مما جيعل أثره هذا انفعاً 

  12111عند ترتيت قاموسه الذي كان يشتمل على شرح أكثر من مسعادة كبرية بتكميل هذا اجلهد النافع 
لتكميل هذا األمر ألول مرة يف اتريخ  كى إىل الروسي فيما قاموا بعد زمنكلمات مسؤلية املرتبي لقاموس الطاجي

إىل أن كملوا هذه املسؤلية و و شىت  ستفادوا من قاموس صدر الدين عيىن بطرق وافرةحيث ا ىأدب الطاجيك
 . 213لألخذ و اإلستفادةشعب الطاجيك قدموها إىل 

أن املنه  الدراسي يف مدارس خبارى ما قضى صدر الدين عيىن ست  هو ذكران سابقًا خالل هذا البحثو مما 
شىت من دراسة النحو و الصرف و املنطق و ى مواد كانت حتتوى علعشر سنوات من عمره يشتغل ابلدراسة فيها  

حتت داخلة  ة الىت كانتو إن نظران إىل فهرس الكتب الدراسي. الفلسفة و العقيدة و الفقه و علم الكالم و غريها
. هاة و غري جند أن بعضها تتعلق لتعيلم اللغة العربية من الصرف و النحو و البالغ يف تلك املدارس املنه  الدراسي

املنه  الدراسى ملدارس البخارى هلذا البحث و هنا نرتكز علومات حول هذه الكتب عند ذكر فقد ذكران بعض امل
 : عنها نذكر بعض املعلومات اإلمجالية اللغة العربية خاصة وتعليم الىت تتعلق بالدراسية  الكتبتعريف بعض على 
 . د الرمحن اجلرجاينصنفه عبد القادر بن عب: العوامل يف النحو -1

______________________________________________________ 
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و هذا الكتاب كما يظهر من إمسه يتحدث عن املسائل الىت تتعلق ببناء الكلمات العربية من حيث اإلعراب و  
فقد ذكر املصنف فيه مائة العوامل الىت هي . د النحوية العربيةعى القواكيفية اإلتصال بعضها مع البعض بناًء عل

جمموعة العوامل الىت تتعلق برتاكب اجلمل العربية حيث ال بد لدراستها ملن يريد تعليم العربية من طلبة العلم يف 
منذ زمن قدمي إىل وقتنا  فهذا الكتاب داخل حتت املنه  الدراسي يف املدارس اإلسالمية و العربية. املدارس العربية

 .  احلاضر
 حيتوى مباحث هذا الكتاب لعلم اإلشتقاق و تصريف الكلمات اللغة العربية و صيغها إىل أوزان: الزجناىن -2 

مل يذكر إسم املصنف يف مقدمة هذا الكتاب، و لكن كما يظهر من إمسه صنفه أحد العلماء يف هذا اجملال . شىت
 214ر هذا الكتاب مشهوراً إبسم مصنفهالعلمي ابسم الزجناين فصا

حيتوى هذا الكتاب على بيان و تشريح قوائد اشتقاق الكلمات العربية و بنائها ابلتشريح و التفصيل : معزى -3
 :حيث يشتمل على أربعة أبواب على النحو التاي
 الباب األول يف تفصيل األبنية، و له أربعة فصول 

 مخسة فصول  الباب الثاين يف التغيريات و له
 الباب الثالث يف خواص اللواحق لألفعال و له أربعة فصول
 الباب الرابع يف تفصيل احلاق اللواحق و له مثانية فصول

صنف هذا الكتاب مجال الدين أبو عمرو عثمان بن عمر بن أيب بكر بن يونس الديىن املشهور : الكافية -4
 .اهلجري 646شوال عام  16و تويف يف اسكندية يف اهلجري  571عام  ولد املصنف مبصر. اببن احلاجب

يشتمل هذا الكتاب النافع لذكر مجيع املسائل النحوية العربية على طريق وجيز حيث بدأ املصنف كتابه هذا 
و ألجل . بشرح أقسام الكلمة من اإلسم و الفعل و احلرف إىل أن ختمه بذكر مباحث احلرف و ما يتعلق هبا

ه العاي يف ترتيب القوائد الصرفية العربية انل القبول يف أحناء العامل اإلسالمي منذ أن صنفه جودة الكتاب و حمتوا
د اشتقاق الكلمات العربية منها  و من هذا بدأ الطالب يتعلمون قواعاملصنف إبن حاجب إىل وقتنا احلاضر 

العلماء  و قد قام كثري من. ككتاب مقرر داخل حتت املنه  الدراسي منذ أكثر من ست قرون إىل وقتنا احلاضر
  الفارسية  املتبحرين بشرح هذا الكتاب و علقوا عليه تعليقات مفيدة و مباحث انفعة يف لغات شىت من العربية و

______________________________________________________ 
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 .  215لطلبة العلم الفائدةمن ملزيد و غريها األوردوية و اإلجنلزية و 
ذا البحث خالل هاب قد ذكران شيئًا عن أحوال املصنف و ما يتعلق هلذا الكت: شرح اجلامي أو شرح مال -5

ههنا بعض بل نزيد اثنيًا نكرر نفس الكالم هنا حنتاج أن عند بيان املنه  الدراسي ملدارس البخارى و ال 
 .آخرى حول هذا لكتابمعلومات 

عبد الرمحن نور الدين أبو بركات اجلامي رجل من نبغاء العلم و األدب يف فلك هو إن املصنف هلذا الكتاب 
تصانيفاته  و صاحب تصانيفات وافرة حيث يتجاوزث يعرف ابسم عبد الرمحن اجلامى و هسي حير الفا األدب

يتداول الطلبة ضمن دراسة األدب القدمية الفارسية منوذجًا من آاثره يف املدارس العصرية يف . كتاابً   54أكثر من 
 و أما. ةلغة الفارسية لغتهم الرمسيأفغانستان الىت تعترب ال مجيع الدول الثالثة؛ مجهورايت اإليران، الطاجيكستان و

ن املصنف كتابه يَّ يعترب من أشهر الشروحات املتداولة لفهم الكافية حيث زن " اجلاميشرح شرح مال أو "كتاب 
هذا عند بيان مباحث النحوية بنوع من علوم احلكمة و املباحث العقلية و من هذا مدح عمر بن عبد الوهاب 

 :العرضي هذا الكتاب قائال
 هلل در إمام طال ماستطعت                   أنوار افضاله من علمه السامي                           

 ألفاظه اسكرت امسا مناطر اب                 كامنا اخلمر تسقي من صفا اجلام       
 :و يقول ابن احلنبلي حول هذا الكتاب

 ذلول املعاىن ذو انتساب إىل اجلام    لكافيته اإلعراب شرح منقح                      
 معانيه حجلى عي تتلى كامنا                  هي اخلمر تبدى مشسها من صفا اجلام      

 و مثله يقول عبد هللا الدنوشري املصري
 لنا                    كانه الدر أو ازهار اكمام هلل شرح به شرح الصدور     
 . 216لى عجائبه               و السكر ال مرو معروف من اجلامقد اسكر السمع اذ تت     

 ر سنوات من عمرهشعأنه قضى ست " الذكرايت"أو " شتهاايد دا" و قد صرح صدر الدين عيىن يف كتابه 
عي أنه مل يدرس هذه يخالل هذه املدة الطويلة درس معظم هذه الكتب و من الطبيدرس يف مدارس خبارى و 

  بعد استفاد من هذه الدراسات فيما ةبل كلما درسها و تعلمها بدايًة ملدة طويلة يف أول حياته العلميالعلوم عبثاً، 
_______________________________________________________________________ 
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 .217خالل حتقيقاته العلمية
بدأت  الدراسة يف مدرسة عامل جان : " حول هذا املوضوع معربه" ايد داشت ها"يقول صدر الدين عيىن يف كتابه 

، فهو شرح ألفه عبد "شرح مال"ان عليَّ أن أدرس كتاب امليالدي و ك 1823إىل العام  1822للعام الدراسي 
العلماء و  اللغة العربية و قد كنت أدرس هذا الكتاب من قبل عند أحدد النحوية حول يف قواعن اجلامي الرمح

 لكن كان علّي أن أدرسه اثنياً عند عامل آخر حسب متطلبات املنه  الدراسي ملدارس البخارى و من هذا نويت  
و بعد أن بدأت  . ه يف ذلك الوقتالذي كان يعرف أبشهر علماء زمانة هذا الكتاب عند دامال اكرام دراس
و . وصل عدد الطلبة يف حلقتنا الدراسية هلذا الكتاب إىل حواىل ستي طلبةة هذا الكتاب عند دامال اكرام دراس
ن قد ع   كان غفور جان خمدوم ابن  ءة منت الكتاب لدروسنا اليومية و لكن و لومسؤاًل لقراغفورجان خمدوم  يّ 

د النحوية للقواع لديه معرفةن قليل العلم ابلعربية و مل يكن ف جان خمدوم إال أنه كالشري اشقيق االقاضي و أخ
ليستعد لدروسنا اليومية و قد  أقوم لإلشراف عليهحىت و ال خربة هلا و من هذا طلب مىن املساعدة  العربية

أقدر على الرد بعده و من و مل ًا بواسطة أستاذي دامال اكرام رفضت طلبه بدايًة و لكن طلب مىن املساعدة اثني
د العربية منذ السنوات هذا األمر ألين قد تعلمت القواع هذا بدأت مساعدة غفور جان خمدوم و مل يصعب عليَّ 

و من هذا مل لدامال اكرام  يف حلقة دراسية كما كنت أراجع دروسي قبل أن أحضر  و كنت أعرف العربية قدراً ما
و يقول ما يتعلق . 218ال عند مساعدة غفورجان خمدوم لدروسه القادمة أجد أي صعوبة ملراجعة هذا الكتاب و

 . 212" و كنت أدرس عند مال عبد السالم بعض أبواب من منت الكافية الىت مل أدرسها إىل اآلن: " هلذا املوضوع
و قد درست  يف الفقه احلنفي عند خال مري قادر خمدوم " خمتصر الوقاية"و بدأت  دراسة كتاب : " و يقول أيضاً 

لبعض  بعض أبواب هذا الكتاب سابقًا عندما كنت يف مدرسة مري عرب عند مال غفور اخلجندى مث تركتها
و هناية تلخيصًا هلذه املسألة ميكن أن نقول أبنه بناًء على ما قدمناها حتت هذا املوضوع يظهر لنا أنه  ".األساب

أن  و ال ينكرلغة العربية و فهمها و من هذا ال يستعبد يف احلقيقة كان لدي صدر الدين عيىن خربة وافرة ابل
اإلسالمية  رابطة قوية علمية بي بعض آاثره العلمية مع اللغة العربية نفسها أو الدراساتصلة و تكون هناك 

   . ألجل تبحر هذا األديب النبيل يف معرفة هاتنب اللغتي و ما يتعلق ابلدراسة حوهلما
________________________________________________________ 

 312 -الصفحة، صدر الدين عيين، اجمللد األول، (الذكرايت ) ايد داشت ها  -217
 312 -الصفحة، املرجع السابق -218
 314 -الصفحة املرجع السابق، -212



 
 

146 

   الثاني الفصل:  

 

 العربيةاللغة ملؤلفة بالفارسية الطاجيكية بربط بعض آثار صدر الدين عيىن ا( ب
   و الدراسات اإلسالمية 

 
لفقه اإلسالمي و عارفاً و عاملاً اب صدر الدين عيىنثبت ابلتحقيق أنه يف احلقيقة كان  خالل حبثنا هذا فيما ذكران

بذكر الدالئل الواضحة و قد أوضحنا املفتاح لفهم الداسات اإلسالمية و كيف احلقيقة  اللغة العربية الىت هي 
و  جيداً  جييد العربية كانى حسب منهجها املعروفة  ار خبارس بسبب دراسته الطويلة يف مدأنه  الشواهيد العلمية

الجل تغري النظام احلكومية أو وقوع الثورة الشيوعية و سيطرة الروسيي ملنطقة آسياء يقدر احملادثة هبا و لكن 
إىل  1221اآلسياء الوسطي من العام وعية الروسية و أتسيس حكومتهم يف مجيع منذ بداية الثورة الشياملركزية 
له امليالدي يعىن إىل آخر حياة هذا األديب النبيل مل يقدر صدر الدين عيىن لتأليف أي كتاب  1254العام 

فإن حبثنا عن سبب . نا بعد التتبع يف آاثره املوجودةحسب علم أو ما يتعلق ابللغة العربية صلة ابلدين اإلسالمي
نظام احلكومة الشيوعية الىت سيطرت على اجلمهورية هذا األديب النبيل جند أن آاثر يف ضوء هذا األمر 

امليالدى مل تسمح  1222الطاجيكستان و ابقي اجلماهري يف اآلسياء الوسطى منذ بداية سيطرهتم إىل العام 
سيما ملن ألحد من سكان البلد أن يقوم أبي عمل او نشاط علمي له صلة ابلعربية أو الدراسات اإلسالمية ال

و من هذا نناقش هنا بعض اآلاثر لصدر الدين عيىن ما ألفها قبل الثورة الشيوعية . يكون عضوًا للحكومة
 .الروسية و هلا تعلق مباشر مع العربية و الدراسات اإلسالمية

 ربةو صار له خ  بعد أن درس يف خبارى ملدة أكثر من ست عشر سنواتلقد عرفتا سابقًا أن صدر الدين عيىن
 و 211بعد أن تعرف على نظام التعليم و الدراسة يف مدارس خبارى مل يعجبه طريقهمعلمية للدراسة و التعليم مث 

رتتيب بعض الكتب م للصبيان و من هذا عندما أاتحت له الفرصة قام بلبدأ يفكر على طريق يسهل حصول الع
 :على النحو التاي الدراسية لتعليم األوالد يف املدارس اإلبتدائية اإلسالمية فهي

 امليالدي 1212، نشر عام "ترتيل القرآن"كتاب   -1
________________________________________________________ 
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 امليالدي 1211، نشر عام "هتذيب الصبيان"كتاب   -2
 امليالدي 1214، نشر عام "ت دينيةضروراي"كتاب   -3

 و نذكر هنا بعض معلومات وجيزة عن هذه الكتب الثالثة
امليالدي و كان وراء نشر هذا الكتاب هدفًا انفعاً، و ذلك  1212طبع هذا الكتاب عام  :ترتيل القرآن -1
وجد أن  مـ 1216ى عام يف مدينة خبار املسلمي من أهل الطاجيك  بدأ صدر الدين عيىن بتدريس أطفال ملاأنه 

د الضرورية لتجويد القرآن الكرمي و رأي أن ملدارس جيدون صعوبة يف فهم القواعمن أهل تلك ا هؤالء األطفال
د قراءة القرآن ات ضرورية لقواعمو حيتوى على معلالذي تاب يف هذا اجملال هناك ضرورة و حاجة ماسة لتأليف ك

انطالقا هلذا األمر  كرمي على هن  صحيح ووف العربية و قراءة القرآن الالكرمي حىت يسهل أمر األطفال لقراءة حر 
 : األطفال قائالً و يف مقدمة هذا الكتاب خياطب ". ترتيل القرآن"تاب و مساه تأليف هذا الكقام ب

قرآن الكرمي هو قراءته مطابقًا لقواني من أهم حقوق الرتم القرآن الكرمي و نؤدى حقوقه و علينا أن حن
و يف . جويد مث اخلامتةعلم التبمثانية و عشرين مسائل كلها تتعلق حيتوى هذا الكتاب على املقدمة و . 211جويدتال

فقد . ر عبد الرمحن اجلامي الىت تتعلق برتبية األطفالخامتة الكتاب يذكر صدر الدين عيىن بعض أبيات من آاث
حدة على طريق األسئلة و األجوبة تجويد على من هذه املسائل أحكام الذكر صدر الدين عيىن حتت كل واحد 

ا عند قراءة القرآن هنو يراعو  يةسائل التجويداملسون من الطلبة املبتدئي هذه ار أبصول سهل متي حىت يفهم الد
فقد كان نشر هذا الكتاب ممنوعًا طول سيطرة احلكومة الشيوعية الروسية يف بالد وسط اآلسيا الىت . الكرمي

النظام احلاكم من حنو هؤالء املسلطي و  اب السياسية ترجع لدستوربمن سبعي سنة ألجل أس طالت ملدة أكثر
و ال اإلستفادة منه خالل  و ال دراسته قراءة هذا الكتابشعب الطاجيك بناًء على هذا األمر مل يقدر معظم 

ظام احلكومة و من هذا انل كثري يف وقتنا احلاضر و تغري ن لفرتة الطويلة و لكن حبمد هلل قد انقلبت احلالهذه ا
 . هذه الكتب النافعة الىت ترشدهم حنو فالح الدارين اآلن دراسةإبمكاهنم  حيثهذا الشرف العظيم  من الناس
د ة حول جتويد القرآن الكرمي و قواعإىل حمتوى هذا الكتاب و ما يشتمل على معلومات انفع اإلمجاي و ابلنظر

نىي زايدًة على خربته للغة العربية و الفقه اإلسالمي كان خبريًا لعلم القراءة و القراءة نعرف أن صدر الدين ع
  .فهم القرآن الكرمي أيضاً جويد و ما يتعلق لالت

________________________________________________________ 
اتجيكستان، عام  سينا، دوشنبه،:الدين عيىن، الناشرلصدر " ترتيل القرآن"نقله عبد احلي سيدزاده دمحم أمي يف مقدمته على كتاب  -211

  12امليالدي ، صفحة  1228النشر 
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الصحيحة للقراءة  ةصنف صدر الدين عيىن هذا الكتاب لريشد اجليل الناشئ  إىل الطريق :هتذيب الصبيان -2
هذا يعترب هذا و من . و األدب اإلسالمي و حصول العلم النافع و يف نفس الوقت ليعلمهم األخالق احلسنة

. الكتاب من أهم الكتب الىن تساعد األطفال حلصول العلم النافع و الرتبية األخالقية السليمة على وجه بصرية
يف مدينة مسرقند و يعترب من أهم املراجع ملعرفة أفكار مـ  1217و عام مـ  1211طبع هذا الكتاب مرتي عام 

و ألن  .212مـ 1217إىل عام مـ 1215رتة الزمينة من العام ي الفبعيىن و خرباته العلمية ما  صدر الدين
مضامي و موضوعات هذا الكتاب تتعلق لبيان إرشادات أخالقية إسالمية و من هذا كان نشر و طبع هذا 

يف هذا  الكتاب ممنوعاً اباتً طول سيطرة نظام الشيوعية و مل يعرف إال قليل من الناس أن لصدر الدين عيىن كتاابً 
اف ظهر احلق بعد مدة طويلة بتفكك النظام الشيوعية و قام بعده بعض احملققي مثل صاحب ترب  هوع إال أناملوض

تربية اجليل الناشئ بعد نشره  و قد كان هلذا الكتاب دور عظيم يف. ـم 1224عام بتحقيق هذا الكتاب و نشره 
و قد صرح احملققون . مةيلة السو الرتبيحيث رغب األطفال حلصول العلم مـ  1217و عام مـ  1211عام 

كان نتيجة جلهود علمية للمصنف كما يدل على علو " هتذيب الصبيان"آلاثر صدر الدين عيىن أن نشر و طبع 
 .  أفكاره األخالقية و الفلسفية و الثقافية اإلسالمية

 .امليالدي 1214عام طبع هذا الكتاب  :ضرورايت دينية -3
بدأ ت حيث بدأ جبمع املعلومات حوله أواًل مث ا الكتاب ملدة ست سنواقام صدر الدين عيىن بتصنيف هذ

 . امليالدي 1214امليالدي و هنايًة فرغ عن تصنيفه عام  1218تصنيفه منذ عام 
حيتوي هذا الكتاب من ثالثة أقسام و خامتة كما يضم بعض األبيات و القصائد يف مدح نبينا دمحم عليه السالم 

 :صنف كتابه هذا على ترتيب يلىو قد رتب امل. يف آخره
و " يف بيان احلمد و الصالة"يندرج حتت هذا القسم ثالثون موضوعات شىت حيث يبدأ بقوله : تعليم اإلميان -1

 ". يف بيان األعمال السيئة" ينتهى بقوله 
" عال املكلفيفصل يف بيان املكلف و أف"و يندرج حتته ثالث و مخسون ابابً حيث يبدأ بقوله : القسم األول -2

 ". فصل يف ذكر بعض األدعية يف خامتة الصالة" و ينتهى بقوله 
________________________________________________________ 

معارف، دوشنبه، اتجيكستان، عام النشر : لصدر الدين عيىن، الناشر" هتذيب الصبيان"قاله صاحب ترباف يف مقدمته على كتاب  -212
 6دي، الصفحة امليال 1224
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فصل يف بيان "و ينتهى بقوله " فصل يف بيان صالة اجلمعة و شروط وجوهبا"فيبدأ بقوله : و أما القسم الثاين -3
و قد ذكر املصنف بعد خامتة كتابه منظومة عربية يف مدح الرسول عليه السالم و ضم . مث اخلامتة" صدقة الفطر

 .213لبعد الرمحن اجلامي" حتفة األحرار"يه السالم أيضاً من كتاب عليه منظومة فارسية آخرى يف مدح الرسول عل
إن هذا األثر يعترب من أشهر تصانيفات صدر الدين عيىن ما يتعلق للدراسات اإلسالمية و اللغة العربية حيث 
ىت يشتمل مباحث هذا الكتاب على مسائل فقهية شىت من اإلعتقادات و العبادات و بيان اجلزئيات الضرورية ال

و رغم أن هذا األثر كان ممنوعًا للنشر و التوزيع خالل سيطرة احللكومة الشيوعية يف مجيع . تتعلق هلذا املوضوع
و كان الطبع . بالد ما وراء النهر إال أنه قد انل القبول بي اجملتمع و من هذا طبع إىل اآلن أكثر من ست مرات

امليالدي يف مدينة الهور و كانت مدينة  1227الثاين عام امليالدي، و الطبع  1214األول هلذا الكتاب عام 
الرابع يف مدينة  امليالدي يف مكة املكرمة، و الطبع 1221الهور حينئذ جزء من بالد اهلند، و الطبع الثالث عام 

امليالدي يف مدينة طاشقند، عاصمة مجهورية أوزبكستان  1221سكو عاصمة الروسية، و الطبع اخلامس عام مو 
 .امليالدي يف دوشنبه، عاصمة مجهورية الطاجيكستان 2111طبع السادس عام و ال

و لكن راجع مسائل هذا الكتاب و  214استفاد صدر الدين عيىن يف أتليف هذا الكتاب من خرباته العلمية
 :اىلأخذ أبقوال العلماء الواثقي و أختار طريقهم برجوع إىل املراجع الفقهية العديدة بعضها على النحو الت

اهلجري، فهو يعترب كأحد  747صنفه عبيد هللا بن مسعود بن اتج الشريعة، املتوىف عام  :خمتصر الوقاية -1
العلماء املعروفي يف الفقه احلنفي و قد انتفع الناس بدراسة كتابه هذا و هو داخل حتت املنه  الدراسي يف 

 .215املدارس اإلسالمية منذ زمن قدمي إىل وقتنا احلاضر
 511، املولود عامرهان الدين أبو احلسن علي بن أيب بكر بن عبد اجلليل الفرغاين املرغيناينبصنفه  :دايةاهل -2

عد من الكتب األساسية املتداولة و كتابه هذا ي. من كبار فقهاء احلنفيةاهلجري و هو  526اهلجري املتوىف عام 
: املضية عنه يقول صاحب اجلوهر. ا، من اجملتهدينلدى دارسي املذهب احلنفي، وكان حافظا مفسرا حمققا أديب

  كان إماماً، فقهياً، حافظاً، حمداثً، مفسراً، جامعاً للعلوم، ضابطاً للفنون، متقناً، حمققاً، نظاراً، مدققاً، زاهداً، 
________________________________________________________ 

ور، دوشنبه، دل آ: عيىن، الناشرلصدر الدين " ضرورايت دينية"ده دمحم أمي على كتاب املستفاد من مقدمة عبد احلي سيدزا -213
  52إىل  42امليالدي، الصفحة  2111: اتجيكستان، عام النشر

  46املستفاد من املرجع السابق، الصفحة  -214
 167إىل  166 -ي ، صملوالان دمحم حنيف اجلنجوه" ظفر احملصلي ابحوال املصنفي" املستفاد من كتاب  -215
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 .216ورعاً، ابرعاً، فاضاًل، ماهراً، أصولياً، أديباً، شاعراً، مل تر العيون مثله يف العلم و األدب
  .شرح العقائد النسفية -3

سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاين حيث الذي يعرف ابسم  هو من أتليفات أحد علماء املشهورين يف زمانه
و من أشهرهم هذا  ةفقد قام هذا املصنف بشرح و تعليق كثري من الكتب اإلسالمي. قام لشرح هذا الكتاب

   217الكتاب حيث يعترب من أجود و أشهر شروحات الىت كتبت هلذا الكتاب
  .الفتاوى العاملكريية أو الفتاوى اهلندية :فتاوى اهلندية -4

من و لفيف مجاعة  هيفتألقامت ب. أيب حنيفة النعمان على مذهب اإلمام الفقه احلنفي كتاب يف
مت أتليفه أبمر . يف زمانه أحد علماء املشهورني برائسة الشيخ نظام الدين الربهنابوري اهلند علماء

فكنّلف كبار علماء اهلند األحناف يف بالده أن . فاتح العامل: امللقب ابسم عامل كري؛ أي أورنك زيب السلطان
و مسوه  ، فجمعوها ورتبوها على ترتيب كتاباحلنفية ابمسه على الصحيح من مذهب الفتاوى يف جيمعوا كتااب
عرتف يف العامل اإلسالمي حىت اآلن حيث يعترب كأحد املراجع املعتربة فهذه اجملموعة للفتاوى م. 218هبذا اإلسم

 . يف الفقه اإلسالمي وفقاً للمذهب احلنفى
 : فتاوى قاضي خان -5

اهلجري، حيتوى هذا  522صنفه فخر الدين احلسن بن منصور الوزجندي الفرغاين قاضي خان املتوىف عام 
 212نفيالكتاب على املسائل الفقهية حسب املذهب احل

 : در املختار -6
. اهلجري و هو أحد العلماء املشهورين يف زمانه 1125صنفه دمحم بن على زين العابدين احلصكفي املولود عام 

كان متبحرًا يف كثري من العلوم اإلسالمية حيث قام بتأليف الكتب العديدة يف هذا اجملال و قد اشتهر كتابه 
  الكتاب هو كتاب على هذا عليه و من أشهر الشروحات الىت كتبها العلماء هذا و قام كثري من العلماء للتعليق

________________________________________________________ 
 156إىل  155 -ملوالان دمحم حنيف اجلنجوهي ، ص" ظفر احملصلي ابحوال املصنفي" املستفاد من كتاب  -216
 277إىل الصفحة  272كذلك الصفحة و   186املرجع السابق، الصفحة  -217
املعروفة ابلفتاوى العاملكريية يف مذهب اإلمام األعظم أيب حنيفة النعمان، اجمللد الثاين طبعة دار الكتب العلمية، الطبعة " الفتاوى اهلندية"- 218

 .282: ، صهـ 1421 األوىل سنة
 ، ضميمة الكتاب83 -ملوالان دمحم حنيف اجلنجوهي ، ص" ظفر احملصلي ابحوال املصنفي" املستفاد من كتاب  -212
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" رد احملتار"و قد اشتهر كتاب   221.الذي كبته عالمة ابن العابدين الشامي شرحًا هلذا الكتاب" رد احملتار " 
 .أيضاً " فتاوى الشامي "م ابسم إلبن عابدين الشامي بي أهل العل

لصدر  ذه اآلاثر الثالثةبعد املالحظة اإلمجالية هل -أبن نقول و نتيجة هلذا املوضوع ميكن أن نلخص الكالم 
، ما صنفها خالل عشر سنوات قبل الثورة "ضرورايت دينينة"، و "، هتذيب الصبيان"ترتيل القرآن" الدين عيىن
مباشر للدراسة اإلسالمية و و صلة جند أن هذه اآلاثر الثالثة هلا ربط  -راء النهوعية لبالد ما ور الروسية الشي
 . اللغة العربية

و حمتواه العلمي جند أنه يف احلقيقة كان صدر الدين عيىن " ضرورايت الدينية"و إن نظران إىل موضوعات كتاب 
ي يف جمال العقيدة و الفقه مب املتقدحيث قام بدراسة كت ةعلوم اإلسالميلمن أقدم علماء زمانه و أعلمهم اب

بدأ بتأليف هذا األثر مجعًا بي خرباته  هلذين األمرين اإلسالمي مث الح  أحوال الدارسي يف زمانه و نتيجة
 221.العلمية و أحوال الدارسي يف زمانه حىت يسهل هلم فهم مضامي شرعية و تطبيقها يف حياهتم اليومية

فات النافعة حلصول العلوم اإلسالمية و الثقافة احلميدة و تعليم الكتابة ابلعربية و حث و زايدًة على هذه التألي
 منهانشر الكتب اإلسالمية ين عيىن مع لفيف من أقرانه يقوم باجليل الناشئ حنو العلو و السعادة كان صدر الد

اإلسالمية على هن  صحيح و لكي  القرآن الكرمي يف بداية القرن العشرين حىت يساعد اجملتمع املسلمي للقواني
و من هذا آاثر صدر الدين عيىن الىت تتعلق للدارسات . يتعلم هؤالء الناس التعاليم اإلسالمية على وجه بصرية

اإلسالمية هلا أمهية كبرية يف ارشاد الطلبة و اجليل الناشئ حنو األخالق احلميدة اإلسالمية و معرفة احلق و 
    222.لنيل السعادة األبديةاختيار الصراط املستقيم 

 
 
 
 
 

________________________________________________________ 
  272ملوالان دمحم حنيف اجلنجوهي ، الصفحة " ظفر احملصلي ابحوال املصنفي" املستفاد من كتاب  -221
  57لصدر الدين عيىن، الصفحة " يةضرورايت دين"من مقدمة عبد احلي سيدزاده دمحم أمي على كتاب  تفاداملس -221
  57مرجع السابق، الصفحة  - 222
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 و شعب الطاجيك ن عيىن يف النهوض بجهود صدر الدي :الثالث الفصل
 تأسيس دولتهم  

ابإلمجال ما  اتو ذكران فيها بعض حمل الذاتية الدين عيىن صدرنبذة عن سرية لقد انقشنا خالل هذا البحث 
مة اآلخرى من حياة هذا كرايت املههنا بعض الذ هو نرى من األحسن أن نذكر . ايةً حدث يف حياته بدايًة و هن

ا األسباب الىت دفعت ما يتعلق لكشف شخصيته يف هذا اجملال حىت يظهر لنلشعبنا الطاجيك  البطل التارخيي
 لتهم و ماذا كان السببو أتسيس دو شعب الطاجيك لنهوض باألديب النبيل بدوره يف او شجعت هذا 

 :و من هذا نقول. الظاملي ثورته ضدالرئيسي حىت صار هلم قدوة حسنة و زعيماً لشعبه يف 
 1882افه عام ملا ابتلى والد صدر الدين عيىن مبرض املوت إثر الوابء اجلدري الذي انتشر يف بالد خبارى و أطر 

 الظروف صعبة و مهما تكون! ةعليك ابلدراس: " ل وفاته نظر إىب ابنه الصغري و قال له انصحاً يامليالدي قب
احلالة شاقًة، فعليك ابلدراسة و لكن ال تكن قاضيًا و ال رئيسًا و ال إماماً، و إن كنت تريد أن تكون مدرساً 

سيد  -يقول ندى حسون عن كانت هذه الوصية لرجل حيب األدب و العلم بدليل ما و  . 223فعليك ابخليار
لده مزارعًا وكان أحيااًن يعمل ابلصناعة، ويف الوقت نفسه كان ماهراً كان وا: "والد صدر الدين -مراد خواجه

ل سيطرهتا على بالد آسيا او قد ثبت أنه كان نظام احلكومة الشيوعية الروسية طو  .224  "يف األدب والكتابة
اهتم تشدد عليهم و مل تسمح ألحد منهم ممارسة اعتقادكانت الوسطى الذي يتكون معظم سكاهنا من املسلمي  

ايد "الدينية و ال أبي تذكر مبا كان يفعله آابءهم و يف مثل هذه احلالة ملا قام صدر الدين عيىن بتأليف كتابه 
طرية صرح أبن والده كان رجل دين ، بناًء على شجاعته الف ـم 1254إىل  1251بي عامي " داشت ها
 : يقولحيث 

  . 225"جهنمن يؤمن بيوم القيامة و اجلنة و وله كما كاكان والدي رجل ميارس الدين و كان يؤمن ابهلل و رس"
والدى كان رجل : "حول هذا املوضوع" خمتصر سريتى الذاتية"يعىن " خمتصر ترمجه حال خدم"و يقول يف كتابه 

 .226"دين و يواظب على صالة اجلماعة يف املسجد و مل يرتكها أبداً 
________________________________________________________ 

 312 -الصفحة، صدر الدين عيين، اجمللد األول، (الذكرايت ) ايد داشت ها  -223
 املوقع الرئيسي ملؤسسة احلوار املتمدن " األدب الفارسي املعاصر خارج إيران"ندى حسون حتت العنوان . املستفاد من مقالة د -224
  22 -الصفحةلد األول، ، صدر الدين عيين، اجمل(الذكرايت ) ايد داشت ها  -225
  11عرفان، ستلي آابد، اتجيكستان، اجمللد األول، الصفحة : يف ضمن كليات صدر الدين عيىن، الناشر" خمتصر سريتى الذاتية"-226
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ري و جيتهد حلصوله فال اخلعلى فعل طبعي أنه إن  كان والد صدر الدين عيىن  بنفسه رجاًل صاحلاً يواظب من و 
السيما األخالق احلسنة على أوالده و بناًء على هذا قام لرتبية أوالده على أحسن طريق منهم ثر هذه بد أن تؤ 

و قد أخربتىن املسؤلة . حسنًا حىت يكون رجاًل جنيبًا يف مستقبل حياته تدريباً صدر الدين عيىن و دربه  ابنه
هذه ض املعلومات حول دراسىت عندما زرته لعدة املرات ألخذ بع -ملتحف صدر الدين عيىن يف مدينة دوشنبه 

طر من حنو احلكومة الشيوعية مع وجود اخلدين أنه كان صدر الدين عيىن ميارس ال - النبيل شخصهب و ما يتعلق
و هذا يف . سراً  بل كان يؤديها حسبا ما تتيح له الفرصةكان يرتك أداء الصلوات املفروضة،   ماو حياته طول 

سيطرة و حنن نعرف أنه كانت هناك مرحلة بعد  شخصية لصدر الدين عيىنيدل على شجاعة  احلقيقة أمر عظيم
حيث كانوا يسجنون املسليمن و يقتلوهنم جملرد أهنم كانوا حيفظون بعض على بالد املسلمي احلكومة الشيوعية 

 . كانوا ميارسون الدين أو يؤمنون ابإلسالمأجدادهم  الكتب ابلعربية يف بيوهتم أو جملرد أن 
يقتل و لكن حفظه هللا أن جه صدر الدين عيىن لعدة مرات مثل هذه األخطار و املصائب الشاقة و كاد و قد وا

الشفاعة له و قد  حيث طلب من ستالية صار عبد القاسم الهويت سببا لنجاته ري من هذه البالاي و يف مرة آخ
 . 227املوضوعول هذا حواجهوا مثل هذه املصائب يف كتابه  انسذكر دمحمجان شكوري البخارى قصة 

و كان سيد مراد . فقد أتثر صدر الدين عيىن أبخالق والده و إرشاداته القيمة منذ صغره و جعلها أصوال حلياته
ه نبال أنه مل يغفل عن مساعدة إواًل ابإلكتساب و طلب مؤنة عيشه إخواجه والد صدر الدين عيىن مع كونه مشغ

األدب الفارسي حسب قدرته و مهارته العلمية و كان يسعى و حيرص  علميًا فمن هذا كان يعلم ابنه الشعر و
و عندما عرف صدر الدين عيىن أن والده قد أنشاء  228حىت حيف  ابنه الصغري متون الشعر عن ظهر القلب

 ال تسمىن اي بين شاعراً فاإلنسان"  :بعض األشعار سأله عن السر يف الشعر و نعته ابلشاعر فأجابه والده قائالً 
إن كلمة الشاعر تنحدر من الشعور و مع ذلك فهذا ال . الذي وفق إىل نظم بيت أو بيتي ال يصبح شاعراً 

، صائب، حاف  أن يعرف احلياة كما يستطع فالشاعر ملزم مثل عيسىحقيقياً،  يكفى لكي يكون املرء شاعراً 
 .222ة األحواليف أي مظاهرها اإلجابة أبشعار رائعة عن كل حتدايهتا و

________________________________________________________ 
  11عرفان، ستلي آابد، اتجيكستان، اجمللد األول، الصفحة : يف ضمن كليات صدر الدين عيىن، الناشر" خمتصر سريتى الذاتية" -227
 151إىل  142جيكستان، الصفحة ، دوشنبه، ات"دانش"، دمحمجان شكورى، الناشر (ها هنا خراسان" )خراسان است اين جا" -228
، (الذكرايت )  "ايد داشت ها"صاحب رسول حسي نقاًل عن كتاب " شاعر طاجيكستان –صدر الدين عيىن "املستفاد من مقالة  -222
 72 -الصفحةصدر الدين عيين، اجمللد األول، ل
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و  . ـم 1821احملرتم عام  و كان هذا هو الدرس األول لصدر الدين عيىن يف مدرسة الشعر حتت رعاية والده
الدين عيىن منذ طفوليته إىل آخر حملات من  كان خلوق والده احملرتم و سلوكياته احلميدة دروسًا قيمًا إلبنه صدر

 1821و بعد أن فقد صدر الدين عيىن أبويه خالل أربعي يومًا اثر وابء اجلدرى يف إمارة البخارى عام  .حياته
 .بس و األحذية إلخوته كما قام مسؤاًل كرب أسرته فهو ما زال طفل و ولد صغريصار موظفًا عن شراء املال ـم

و استمر على هذه احلال لبعض املدة مث سافر بعده مع شقيقه حمى الدين إىل خبارى ليدرس يف مدرستها 
 . اإلسالمية ليصري معلماً طبقاً لوصية والده املرحوم
واجه بعض املشاكل  ـم 1821رسة مري عرب ببخارى عام و بعد أن بدأ صدر الدين عيىن دراسته يف مد

ىت جيد بعض الطعام أو ما حيتاجه للسكنة عمل كاخلادم لبعض الطلبة حاإلقتصادية خالل دراسته و اضطر أن ي
كانت تواجه صدر الدين عيىن يوميًا مل وجود هذه املشاكل و الصعوابت الىت   و العيش ليواصل دراسته و رغم

ل كان جيتهد كل اجلهد حىت ينال غرضه املطلوب و بعد عدة السنوات من اجملاهدة يف سبيل يرتك الدراسة ب
حصول العلم لكونه شااًب خملصًا و صاحب الزكاوة و الشعور السليم استطاع أن يتعارف على احمليط العلمى و 

العربية و برز بي مجاعة الطلبة   و بعض الكتب ةالبيئة الثقافية ملدارس البخارى كما تعلم كثرياً من املسائل الشرعي
و يف مثل هذه الفرتة بدأ . كطالب اجملتهد و الزكي و حنئذ بدأ مبراجعة دروس زمالئه الطلبة و مساعدهتم العلمية

حىت استطاع هذا الولد أن يتعلم الكتابة و القراءة يف " حممود و عياز"من كتاب ( پريك)بتعليم صديقه بريك  
و يشري صدر الدين عيىن إىل هذه الواقعة . 230كان ابن املدرس و بدأ ابلتعليم منذ صغرهخالل الشهرين مع أنه  

و يف تلك السنوات سواء يكون يف الشعر أو يف مراجعة اي درس من الدروس صرت معروفًا و مشهوراً : " قائالً 
و ". مدرساً "ين بي الطلبة و صارت حلقات مذاكريت للدروس مثل تدريس املعلمي حيث كان زمالئ يسمون
و مذاكرهتا و كان  بعد هذه التعارف يف املدرسة و خارجها بدأ بعض الطلبة يلتمسون مساعديت يف فهم دروسهم

بعض هؤالء زمالئ يف حلقايت للمراجعة و لكن بعض اآلخر كانوا من أهل حلقات غريها من أهل املدارس 
 . 231اآلخرى

________________________________________________________ 
من ، صدر الدين عيين، اجمللد األول، (الذكرايت )  "ايد داشت ها"او يف كتابه گذكر صدر الدين قصة صديقه بريك مع أخيه خمدوم   -230

 154إىل صفحة  148 -الصفحة
 51 -صفحة، صدر الدين عيين، ال"ايد داشت ها"يف ضمن كتاب ( خمتصر سرييت الذاتية)خمتصر ترمجه حال خدم  -231
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العلمية يف مدارس البخارى من دراسة العلوم الشرعية و يف ضمنها دراسة األدب  واجباتهإستمر صدر الدين 
ألمحد دانش يف حواي عام " نوادر الوقائع"إىل أن تعرف على كتاب ابلفارسية الفارسي و إنشاء بعض األشعار 

 : التاىلكسبب تلك الواقعة  بعد أن مضى ثالث سنوات من وفات املؤلف و كانت  ـم 1211
كان شريف جان خمدوم حمباً ألمحد دانش و خملصاً آلاثره العلمية و ملا عرف أنه قد أهدى أمحد دانش يف حياته 
نسخة من كتابه إىل صديق خان هشمت أخ شقيق ألمري عبد األحد إلتمس منه أن يعطيه ذلك الكتاب 

طلب من عبد الواحد املنظم أن الكتاب منه  شريف جان خمدومذ و بعد أن أخ. ةلإلستفادة و العارية لبعض املد
ينقل نص الكتاب خبطه اجلميل حىت يكون عنده نسخة من ذلك الكتاب و بعد أن فرغ عبد الواحد املنظم من 
نقل الكتاب إىل نسخة جديدة كاماًل أراد شريف جان خمدوم تصحيح نسخته الكاملة مع مقارنة النسخة 

و من هذا طلب من صدر الدين عنىي مساعدة عبد الواحد املنظم يف هذا " نوادر الوقائع"األصلية من كتاب 
و عليه أن أحدًا هبذا األمر األمر بعد أن أكد امهية هذه املسؤلية لصدر الدين عيىن و طلب منه أن ال خيرب 

عيىن تصحيح نسخة و هكذا بدأ صدر الدين . ات حول هذا املوضوع بي الناسوميسعى حىت ال ينتشر أي معل
و يف خالل . ألمحد دانش" نوادر الوقائع "مكتوبة خبط عبد الواحد املنظم ابملقارنة مع النسخة األصلية لكتاب 

كتاب أمحد دانش متاما و تغريت حنئذ أفكاره السياسية و حمتوى  أداء هذه املسؤلية تعرف صدر الدين عيىن على 
 . ثري من املسائل احلياتية الرائجة يف زمانهالثقافية و غريمها حول أمور اجملتمع و ك

" نوادر الوقائع"و يف خالل مراجعة و تصحيح نسخة : " قائالً ول صدر الدين عيىن مشريًا إىل هذه القضية يق
كان يتأثر عليَّ كثريًا فإين كنت أشاهد تلك احلاالت يف حياتى و كانت قليب و  بعض املواضع منه جلب نظري 

هكذا "نفسي جواابً ملثل هذه األفكار  أخاطبو كنت  .ما كان خيطر بباىل كيفية إصالحها حيزن بسببها و لكن
 :حيث يقول االتاحل، و كنت أنشد بيت بيدل تسكناً لقليب يف مثل هذه "قت الدنيا دون أي سبيل غريهخل

 يد زيسنت شاد ابيد زسنت انشاد اب             زندگى در گردن أفتاده است بيدل چاره چيست         
 :الرتمجة اإلمجالية

 حال كان أو ابحلزن ال بد من العيش أبيةابلفرح  =  ما هو احلل اي بيدلو إن مسؤلية احلياة وقعت على الرقبة 
أشاهدها يف  كنت  و احلاالت الىت بينها أمحد دانش يف كتابه و قارنتها مبا" الوقائع نوادر"و عندما قرأت كتاب 

لنفسي إذاً  املسألة مع ما ذكره املصنف و أخرب قارئه إىل طريق حلها و حنئذ قلت   حياتى اليومية وجدت نفس
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ال أستطع تغيري احلالة فعلي أن  بل ال بد من القيام لتغري هذه احلال فإن   جيوز السكوت يف مثل هذه احلالة، ال
 . 232ذلك احليأكرهها على األقل و هبذا بدأت شعوري تتغري و نشأت اليقضة الفكرية يف نفسي منذ 

ألمحد دانش و دوره البارز يف حياة صدر الدين عيىن حنب أن نذكر  شيئًا عن " نوادر الوقائع"بناًء على أمهية 
ما هي أسباب الىت أتثرت  "ال جند اجلواب على السؤ سوف أحواله حىت نتعرف عليه على وجه بصرية و لكي 

 :و من هذا نقول" لى إعتقاداته السابقة ؟أمحد دانش على أفكار صدر الدين عيىن و قضت عكتاب 
أحد علماء عصره البارزين، القائمي على احلق بدليل أنه يعرفه يف  ككان صدر الدين عيىن يعترب أمحد دانش  

 :على النحو التاىل" أدب الطاجيكمنوذج من "كتابه 
بقية الناس يف زمانه ل ملقارنةكان أمحد دانش صاحب رأس عظيم اب  فلعل) املهندس و املنجم املشهور أبمحد كله 

اهلجري و تويف عام  1242ولد عام ( الباحث. و من هذا ل قّ بن أبمحد كله يعىن أمحد صاحب الرأس العظيم
( الباحث. معىن دانش هو العلم و من هذا معىن أمحد دانش يعىن أمحد ذو علم) أمحد دانش . اهلجري 1314

ثقافية و األدبية و السياسية يف حميط البخارى آنذاك و قد ذكر يف سريته كما يظهر من آاثره كان قائداً للثورة ال
الذاتية أنه عارض طريق التدريس يف مدارس البخارى و بدأ يتعلم العلوم حسب مشيتيه و ذلك ألجل استعداده 

اد الوافرة املو  -و العلوم  الدراسةمطلق  حلبه –و قد درس أمحد دانش . العلمية و رغبته الوافرة حلصول العلم
ها و على املنه  الرائ  يف املدارس البخارى من اهلندسة و علم النجوم و الطب و املوسقي و غري  الكثرية زايدةً 

و بعد إكماله الدراسة صار لديه قدرة و صالحية للتدريس يف مدارس  ابرز يف هذه العلوم على حد عال
كان لدي أمحد دانش أفكاره . 233درسي يف زمانهالبخارى و لكن مل يقبل مسؤلية التدريس بل كان يهجو امل

اخلاصة ما تتعلق للمهن و معاملة الناس بعضهم مع البعض و أحوال األسرة و طريق نظام احلكومة و غريها و 
 . اهلجري يعىن حواىل أربع عشر سنوات قبل وفاته 1311قد بدأ ابلتأليف و كتابة آاثره القيمه منذ عام 

ري معظم األدابء يف بالد ما وراء النهر كانوا يقلدون سبك بيدل و طريقه العلمية يف اهلج 1211و منذ عام 
اإلحرتام إال أنه مل إنشاء األبيات و األشعار و لكن أمحد دانش مع أنه كان مقرًا لفضل بيدل و حيرتمه غاية 

 مما يؤدي قارئه لفهم غرضه   لتصنيف عمياً بل كان له طريقه اخلاصة يف انشاء الشعريف التأليف و ايسلك طريقته 
________________________________________________________________________ 

   548 -من الصفحة، صدر الدين عيين، اجمللد األول، (الذكرايت )  "ايد داشت ها" -232
م، ما  2111: يب، دوشنبه، اتجيكستان، عام النشرأد: ، صدر الدين عيىن، الناشر(أدب الطاجيكمنوذج من )منومنه أدبيات اتجيك  -233
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ستمر أمحد دانش على طريقه اخلاص و كان ينشد بعض األبيات و القصائد و األشعار يف ا. ابلسهولة ةالعلمي
موعة أشعاره و لكن نعرف أن موضوعات شىت و لكن ألجل عدم إهتمامه جلمع آاثره العلمية ال ندري عدد جم

و من أشهر اآلاثر املنثورة ألمحد دانش الذي أقر عليه احملققون . 234آاثره املنظومة هي أقل عدداً من آاثره املنثورة
على أكثر من سبعمائة و مخسي صفحات حيث يذكر املصنف  حيتوى هذا الكتاب". نوادر الوقائع"هو كتابه 

و قد صنف أمحد دانش كتابه . كر أحوال بعض الناس و يناقش املسائل العلمية الشىتفيه الواقعات املتفرقة و يذ 
. ، سهل الفهم، بديع البيان حيث يشبه طريق املصنف بيان رومانيةة الفارسية الطاجيكية بطريق مجيلابللغ

على حمتوى هذا الواقعات و األحوال الىت ذكرت يف هذا الكتاب ترتك أثرًا قواًي يف أفكار قارئه و من يطلع 
قدمه إىل بعض الناس و قام بعده مجاعة من " نوادر الوقائع"و بعد أن فرغ أمحد دانش من أتليف كتابه . الكتاب

الناس أنكروا ما فيه و نصبوا مصنفه إىل الكفر و حتقري اجملتمع بينما مجاعة آخرى من احملققي مدحوا املصنف 
ملعلوم أنه مل يكن هناك يف البخارى يف ذلك الزمن أي واحد من أهل و من ا .لتأليف هذا الكتاب و فرحوا بنشره

حيث يبي األفكار اجلديدة و النظرايت إىل اجملتمع اجملتمع يستطيع أن يقدم أثرًا مثل ما صنفه أمحد دانش 
ع و من هذا علم أن كل ما ذكره أمحد دانش يف كتابه من أفكار بدي. السليمة إلصالح الشعب و نظام احلكومة

و مالحظات انفعة إلصالح احلال كان يف احلقيقة مثرة أفكاره الشخصية دون التقليد ألحد أو االستفادة من أي 
ة و زعيمًا يف زمانه كان أمحد دانش يف الواقع قدو  و من هذا يظهر أنه. منابع أو مراجع علمي يف هذا اجملال

 . 235الفوز و النجاحإلرشاد الرعية حنو العليا و نيل األفكار السليمة و حصول 

و مما ذكران يوضح لنا أن صدر الدين عيىن و لفيٌف من أقرانه الذين كانوا يوافقون فكرايته اجلديدة و نظرايته 
فهؤالء اجلماعة تعارفوا على آراء هذا الرجل . العلمية كانوا يعتربون أنفسهم تالميذ مدرسة فكرية ألمحد دانش

جمالس علمية الىت كانت تنعقد يف بيت شريف جان خمدوم مث درسوا تلك اآلاثر النبيل للنهضة الفكرية أواًل يف 
 .236"نوادر الوقائع"السيما كتابه  اثنياً  القيمة مباشرة من آاثر أمحد دانش

_______________________________________________________________________ 
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و إنشاء الشعر مدًة طويلًة مث  يةالطاجيك ةلفارسياب يةكتب األدبالقراءة نتيجًة إلهتمام صدر الدين عيىن ل و 
باً يف روحه و نفسه و هنايًة هذه التحوالت الفكرية و الح  حتوالً عجي" نوادر الوقائع"تعارفه لكتاب أمحد دانش 

 حكومة زمانه و رجالابلنصبة لنظام  الروحية اجلديدة قضت على إعتقاداته السابقة و من مث تغريت أفكاره متاماً 
، "اجليل املنري"مث زادت هذه التحوالت إثر قراءة و مطالعة بعض الصحف يف هذا اجملال مثل . السياسية فيها

صدر الدين عيىن  انضمو بناًء على هذه الثورة الروحية و الفكرية ككثري من املثقفي يف عصره " وجه الظاهرال"
 .  237اجملددين و قام حبمايتهم الفكرية و الثفافية مع مجاعة

كانت بداية هذه احلركة ألجل أغراض الثقافية و العرفانية مث تغريت أفكارهم يف ؛  احلركة التجديدية
قرن التاسع العشر و بداية القرن العشرين إىل حركة سياسية إجتماعية الىت كانت تعاقب األغراض أواخر 

يقومون معارضي وكان أعضاء هذه احلركة . اإلصالحية يف أمور احلكومية و نظام التعليم و الرتبية التابعة هلا
ناطق آسياء الوسطى كما كانوا املنتشرة يف بالدهم و يقفون ضد الظلم و العدوان يف م البدعللجهالة و 

يعارضون علماء السؤء الذين كانوا يف جنب احلكومة إبشغاهلم املناصب الرسيمة لديها و يف ضوء هذه املناصب 
إن هذه احلركة كانت ذات منابع عديدة الىت ترشدها . احلكومية كانوا يطلبون أموال الدنيا و يشتلغون جبمعها

و بعض املنابع . يف منطقة آسياء الوسطىلتعليم و الرتبية الرائجة حتت احلكومة خالفًا للنظام احلاكم و أصول ا
 :كانت على النحو التاىلالىت ترشدهم للقيام خالف معارضهم  األساسية هلذه احلركة 

األفكار اإلصالحية الىت كانت أساسًا لتأسيس هذه احلركة كأفكار أمحد دانش، ذاكرجان   -:األول  املنبأ
 ، دمحم أمي خواجه مقيمى، الزوقي و بعض اآلخرين(أحد أبناء النبيل لشعب األوزبكفهو )فرقت 

لشعب آسياء  احلركة التجديديةتار ما بدأت قبل لشعب الت احلركة التجديديةأثر أفكار   -: املنبأ الثاني
 مـ1881الوسطى عام 

سياء الوسطى و حدودها اخلارجية من انتشار و توسع املعامالت التجارية و الثقافية يف آ -: املنبأ الثالث
يف ضمن  يخر أإىل بلدان  احلركةذه بعض األعضاء هلالروس و األورواب و مبادلة هذه األفكار ضمن أسفار 

 رحالهتم التجارية 
________________________________________________________________________ 
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إنتشار املدارس الروسية و وسائل إعالمها يف خمتلف مدن آسياء الوسطى الىت كانت تظهر   -:املنبأ الرابع
آسياء صورة آخرى خالفاً للحياة الواقعية و نظام احلكومة احمللية و طريقها التعليمية يف حياة الشعب من جمتمع 

  . 238الوسطى
 
 جديديةتوجه التسمية للحركة ال:-   

مريدو اإلصالح أو التعليم و "، "شبابال مفكري"ة األمر بـإن أهل هذه احلركة كانوا يسمون أنفسهم يف بداي
" شباب خبارى"أي " جوان خباراين"ذه احلركة من شباب خبارى يدعون أنفسهم بقوهلم هلو كان أعضاء " الرتبية
لشباب الرتكيا لإلصالح و تغري النظام احلكومي و لكن نظراً على أن أهل هذه احلركة كانوا يطالبون تغري  تقليداً 

عة النظام القدمية و من هذا أهل نظام السياسة و املعارف و الثقافة و العادات الشعبية و كانوا يرفضون مطاب
دة و يرضون هبا يسمون أهل هذه اجلماعة حديث جلماعة اآلخرى الذين ما زالوا كانوا يواظبون النظام املوجو ا

و لو مل يظهر أي حقارة أو سؤء اإلحرتام يف هذه التسمية إال ". جمددون"أي " جديدان"العهد ابلظهور بقوهلم 
ملواظبة النظام  ونيقومكانوا و  أأنه مل يعجبهم هذه التسمية و من هذا بدؤا يسمون كل من خيالفهم يف تغري النظام 

 .239و غريها" حمبوا األصول القدمية"، أو "حمامي القدماء"، "القدمييون"بقوهلم  املوجودة
حول طريقة التعليم يف ختالفهم و نزاعهم اتي اجلماعتي هى اإن من أهم اإلختالفات الىت قد جرت بي ه

و املصيبة  و قد اشتدت هذا النزاع يومًا بعد يوٍم حىت وصلت إىل الفاجئة. لوب قدمي و جديداملدارس أبس
 .القومية يف مدينة خبارى و أطرافها بعد أن كانت جمرد نزاع لفظي

و . من أهم املدن الىت ظهرت فكرة هذه احلركة هى مدينة خبارى، مسرقند، قوقند، طاشقند، أوركن  و غريهاو 
العلمية و من كمراكز الثقافية و   –و بعضها ما زالت على تلك احلال  –بناًء على أن هذه املدن كانت تعترب 

مؤنة عيشهم و يف نفس الوقت كانوا  ال شىت حلصولن فيها و يشتغلون ابعمهذا أهل هذه احلركة كانوا يعيشو 
 .  240هم الثقافية و العلمية بي أهل اجملتمعار يقومون بنشر أفك

________________________________________________________________________ 
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قرن العشرين بعد أن ضمت امرباتور روسية بعض األراضي آلسياء الوسطى و من بداية النصف الثاين من ال
 مست احلاجة لتغري نظام هذه األماكنأهل حلدودها اجلغرايف و توسعت حنئذ معامالهتا التجارية و الثقافية بي 

و بناء على هذا . ذ القرون املاضية لدراسة املواد اإلسالمية فقطمن ةالدارسياملدارس الىت كانت تنحصر منهجها 
و تعليم  لتنظيم هذه املناهي  و أضافوا على املواد اإلسالمية احلركة التجديديةقام بعض الرجال من أهل  االمر

فعة للجيل ت و اجلغرافية و التاريخ و غريها حلصول العلوم الناياالقرآن الكرمي بعض املواد األخرى من الرايض
بشمول صدر الدين عيىن يرون أن السبب الرئيسى يف ضعف  احلركة التجديديةو كان معظم أعضاء . الناشئ

حيث تتسبب لتغافل الشعب س القدمية بنظام التعلمية الناقصة احلكومة و نظامها املوجودة هو وجود هذه املدار 
 . 241مية زايدة على دراسة العلوم الشرعية اإلسالميةا يف حياهتم اليو وهنما حيتاجو عن دراسة العلوم املعاصرة 

 .لتلك الفرتة الزمانية احلركة التجديديةو نذكر يف اجلدول اآلتى بعض املعلومات الوجيزة عن أشهر رجال 
 

 سنة الوفاة سنة الوالدة اإلسم ، النسب و التخلص المعروف

 ـم 1212 ـم 1875 حممود خواجه هببودى  -1
 ـم 1243 ـم 1875 شكوري  عبد القادر -2
 ـم 1231 ـم 1878 منور القاري  -3
 ـم 1227  ـم 1864 صديقي العجزى  -4
 ـم 1254 ـم 1878 صدر الدين عيىن  -5
 ـم 1237  ـم 1875 عبد الواحد املنظم  -6

 ـم 1237 ـم 1875 أمحد جان محدي  -7
 ـم 1238 ـم 1886  فرتتعبد الرؤف  -8
 ـم 1214 ـم 1877 يممريزا سراج حك -2

  ـم 1234 ـم 1822 عبد القادر حمي الدين اف -11
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الذين ذكرانهم آنفًا جند أن معظم هؤالء الناس قد  احلركة التجديديةو إن نظران إىل حياة هؤالء الرجال من أهل 
جهودهم املستمر يف تغري  سجلوا أمسائهم يف صفحات أتريخ شعبهم كاملصلحي هلم حيث قاموا بدورهم البارز و

م و الرتبية القدمية و هنوض الشعب و تغيري أفكارهم يف آسياء الوسطى حنو الثقافة احلميدة و معرفة نظام التعلي
أن نستخلص و نتيجة بعد أداء هذه املسؤولية من حنو هؤالء الناس ميكن  .العلم و العرفان على وجه مطلوب

 . 242 و سعياً مشكوراً جهداً مقبوالً  جهد هؤالء الناس كانيف احلقيقة الكالم عنهم أبن نقول إنه 
صدر  -مث إن نظران من مجلة هؤالء الرجال إىل حياة بطلنا املعروف الذي يدور الكالم حوله يف هذا البحث 

جند حسب املراجع التارخيية أنه يعترب كأحد مؤسسي املدارس اجلديدة لتعليم األطفال يف خبارى و  -الدين عيىن 
يف مدينة مسرقند، املولود  احلركة التجديديةعارف نبيل و أحد رجال )كورى بعد أن فتح عبد القادر الشأنه ذلك 
وجد نتيجتها و مدرسته اجلديدة يف مسرقند و قام لتعليم الطلبة فيها ( ـم 1243و املتوىف عام  ـم 1875عام 
و الكتابة بعد  حيث الطلبة الذين كانوا يدرسون عنده يف تلك املدرسة كانوا يقدرون للقراءةيف مدة قصرية جيدة 

و كانت املنه  الدراسي يف تلك املدرسة يشتمل على املواد اآلخرى غري دراسة . ست أشهر من التحاقهم هبا
و بعد أن انتشر أخبار هذه . املواد اإلسالمية و القرآن الكرمي من تعليم احلساب و التاريخ و اهلندسة و غريها

من هذه احلركة مثل مريزا عبد الواحد املنظم، صدر الدين عيىن،  عرف طريق التعليم فيها بعض الرجالو املدرسة 
ثل هذه املدرسة يف مدينة خبارى لكي مل اجه مهري من أهل خبارى قاموا بتأسيسأمحد جان محدي، حامد خو 

 املنه يتعلم األطفال املسلمون من أهل البخارى العلوم النافعة من الدراسات اإلسالمية و غريها على نفس 
 . 243ة عبد القادر الشكروىدرسمل

قام صدر الدين عيىن مع مجاعة من زمالئه بتأسيس مدرسة  ـم 1218و يف اخلامس من شهر نوفمرب عام 
جديدة يف بيت عبد الواحد املنظم ببخارى و يف هذه املدرسة اجلديدة كان عبد الواحد املنظم يقوم بدور املدير، 

يقومان بدور انئبان عنه و صدر الدين عيىن كان يقوم بدور  أمحد خواجه محدي و حامد خواجه مهري كاان
  و الرغبة و قد   املدرس و املسؤول لرتتيب املنه  الدراسي و بدأت هذه اجلماعة تدريس بعض األوالد ابإلخالص

________________________________________________________________________ 
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إذ قد سبق له أن أعمل مدرسًا ملدة ست أشهر   ،كانت لصدر الدين عيىن بعض اخلربة و التجربة يف هذا اجملال
و  . سابقاً  خبارىتاريي مبدينة ت إشراف التالطاجيك الذين كانوا يدرسون يف مثل هذه املدرسة حتأطفال كمعلم 

و كان . إىل حواىل ثالثي طلبةعددهم و وصل اثنا عشر نفرًا مث زادوا  سة بدايةً هذه املدر  كان عدد الطلبة يف
كان الطبلة يتعلمون الكتابة و القراءة يف فيها  طريق الدراسة فيها جترى على ترتيب جديد و ألجل جودة الدراسة 

ة لتعليم األوالد سافر صدر الدين الطرق اجلديدات املزيدة و حصول مو عرفة املعلمابلتاي ألجل و . وقت قصري
ملدة عشر أايم حىت يتحصال على خربة أكثر من جتارب  ـم 1212عيىن و أمحد خواجه محدى إىل مسرقند عام 

 ـم 1218و قد أسست هذه اجلماعة عام . عبد القادر شكروى مث بعد رجوعهما يطابقها يف مدرستهم ببخارى
ع و نشر املواد الدراسية الىت كانوا حيتاجون إليها يف مدرستهم لغرض طب" شركت خباراى شريف"مطبعة ابسم 
 .    244لتعليم األوالد
النهار قام عبد الواحد املنظم يف اللياي يدرس مجاعة من أت هذه اجلماعة تدريس األطفال خالل و بعد أن بد

دة طويلة من حياهتم بي و كان أصحاب هذه اجلماعة كلهم أانس قد قضوا م. الكبار طريق الكتابة و القراءة
القراءة كاماًل و لكن بعدما ال عشر إىل مثانية عشر سنوات يدرسون يف املدارس القدمية و مل يتعلموا الكتابة و 

قضوا حواىل أربعي إىل مخسي يومًا للدراسة عند عبد الواحد املنظم استطاع معظمهم أن يتعلموا الكتابة و 
، "ترتيل القرآن" مثل ىن خالل تدريسه يف هذه املدرسة بتصنيف كتب دراسيةو قد قام صدر الدين عي. القراءة

بعد أن الح  أحوال الدارسي و رأى أن هناك الضرورة و و كان ذلك " ضرورايت دينية"، و "هتذيب الصبيان"
 .  ذكران بعض معلومات وجيزة حول هذه الكتب خالل هذا البحث سابقاً  كمااحلاجة لتأليف هذه الكتب  

نتائ  القبول بعد حصول لكن مع األسف الشديد ملا اشتهرت هذه املدرسة جبود طريقة التدريس فيها و انلت  و
صول جيدة لتعليم الصغار و الكبار بدأ بعض الناس ينظرون إليها بنظر اإلحرتام و التقدير و يبقبلون إليها حل

 لسؤ من موظفي احلكومة خالفاً هلم واء اعلمبرعاية بعض القام بعض آخر لشدة حسدهم العلم و العرفان بينما 
 إعرتضوا على منهجها الدراسي و بدؤا يهددون املسؤلي و املؤيدين فيها أبنه لو مل يتوقفوا التدريس يف هذه

و يف . إىل قاضي احملكمة التابعة حلكومة خبارى و يقدمون الشكاية عليهم املدرسة سوف يقوموا للتعرض عليهم
على آابء الطلبة الذين كانوا يرسلون أوالدهم إىل هذه املدرسة أبن ال يرسلوا أوالدهم إىل نفس الوقت شددوا 

 ضغط املستمر من حنو هؤالء و ال لة اإلسالم و بناًء على هذه الشدةاملدرسة فإال سوف خيرجوهنم من م هذه
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على أهل هذه املدرسة من املسؤلي و القائمي هبا اضطروا أن يغلقوا أبواهبا يف مخس و عدواهنم الظاهر األشرار 
ه املدرسة مل يرتك املعلمون من أهل هذه و لكن بعد إغالق أبواب هذ. ـم1212و عشرين من شهر أكترب عام 

تار سي من طلبتهم إىل مدرسة أهل التاملدرسة مسؤلية التدريس بل إستمروا هبا لبعض املدة خفيًة مث أرسلوا مخ
الذين كانوا يدرسون على نفس املنه  و لكن واجهت تلك املدرسة نفس املعارضة بعد مدة و نتجية منع هؤالء 

 . 245يها أيضاً الطلبة من الدارسة ف
و بعد منع التدريس يف مدرسة عبد الواحد املنظم قام صدر الدين عيىن مع مجاعة من زمالئه بتأسيس مجعية 

و كان الغرض األصلي لتأسيس هذه اجلمعية هو  ـم1211يف تسعة عشر من شهر ديسمرب عام " تربية األوالد"
دارس املوجودة يف حدود بالدهم و إرسال الطلبة حلصول ترغيب الرعية و اجليل الناشئ إلصالح نظام رائ  يف امل

و قد صرح املؤسسون هلذه اجلمعية يف دستورهم . العلوم النافعة إىل مدن آخرى مثل قزان، استنبول، قرمي و غريها
فساد و الظلم و اجلهل املستمر أن الغرض من أتسيس هذه املؤسسة هو أغراض علمى فقط و لكن ألجل كثرة ال

و كانت . 117يةللظاملي حلماية حقوقهم اإلسالم و أن يقوموا خالفاً الرعية لتغري النظام املوجودة عون ا يشجبدؤ 
هذه اجلمعية يف بداية أمرها يف احلقيقة تعاقب األغراض الثقافية إلصالح اجملتمع و لكن نظرًا للحالة املوجودة 

السياسي و صارت تدعو الشعب لتغري النظام  غريت منهجها هنايًة من مواجهة اإلغراض الثقايف إىل األغراض
 . 246احلاكم ألجل هذا اهلدف
يؤمن أن شعبًا جاهاًل لن يقدر قيمة احلرية و لذلك ال بد هي أنه كان صدر الدين عيىن و من مميزات و أفكار 

و الدراسة  هم حنو الثقافة احلميدةهذا قضى عمره ليعلم شعبه و ينهض من الثقافة و التنوير قبل كل شيئ و من
 . 247و احرتام اآلخرين اإلنسانية خوةألالنافعة الىت تقوم على أساس ا

مثاراً  ـم 1215و استمر صدر الدين عيىن يف هنوض الشعب حنو العرفان و املعرفة حىت أصبح منذ عام 
احلاكمة لشبهات السلطات احلاكمة يف إمارة البخارى و ألجل كونه أحدا من مجاعة اجملددين قامت السلطات 
بتعينيه  مبالحقته و اضطر لإلختفاء و العمل يف مصنع لتجهيز القطن و بصورة غري متوقعة صدر قرارًا أمريايً 

    ثالث أعوام امليالدي، فكانت هذه الواقعة 1216فهي أكرب املدارس ببخارى عام " خياابن"مدرساً يف مدرسة 
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قبل أن يقوم للتدريس يف مدرسة عبد الواحد املنظم و لكن رفض صدر الدين عيىن هذا التعي و مل يقبله لبعض 
 .  248مصلحة ما كان يراه مناسباً لنفسه

احلركة اهل من أمريها حينذاك قام بعض الناس  و بعد اإلصالحات الىت جرت يف امارة خبارى من حنو
شكرًا هلذه التغريات و لكن أعقبتها محلة  ـم 1217أبريل عام  8بتنظيم مظاهرات صاخبة بتاريخ  التجديدية

و يف هذه الفرتة ألقي القبض على صدر الدين عيىن و عذب يف حمكمة . إعتقاالت واسعة طالت الكثريين
رابت السوط إىل األمري دون حماكمة و رعاية أي احرتام و صدر حكم جبلده مخس و سبعي جلدة و حتمل ض

الذي  ال يغادره أحد على قيد احلياة و لكن حفظه هللا " آب خانه"مث ألقي بعدها يف سجن . درجة املوت
حيث جنى منه مبساعدة اجلنود الروس الذين سيطروا على خبارى مث أرسل بعده إىل املستشفى خارج البخارى و 

للسكنة و سعي السقاط حكومة أمري  ـم 1218بعد ان شفي و خرج من املستشفى ذهب إىل مسرقند عام 
و غضب أمري خبارى و حكامه عن نشاطات . 242خبارى الرجعية و مل يتوان يف السعي لتأسيس دولة دميقراطية

شقيق صدر الدين  -صدر الدين عيىن و قيامه ضدهم و من هذا صدر القرار األمريي إبعدام سراج الدين 
و  ـم 1218ك و تنفيذًا حلكم أمري خبارى أعدم سراج الدين عام الذي كان يسكن ببخارى حينذا –عيىن 

دهش صدر الدين عيىن من هذه الواقعة و حزن شديدًا و نظم مرثية يف مأمت أخيه املقتول تعد من أهم أشعار 
ه و ق تل حمي الدين شقيقه األكرب يف هذ. الطاجيك يف زمانه و يف هناية هذه املرثية تنبأ بسقوط النظام احلاكم

و اشتدت غضب صدر الدين عيىن بعد هذه الواقعة و بدأت . املرحلة الزمانية أيضًا على يد مؤيدو أمري خبارى
تعاصفه األكثر مع البالشفة الروس و قام بكتابة أغاين ثورية انتشرت بشكل واسع و ساعدت على اإلعداد 

 . ـم 1221ألمارة خبارى عام  و هناية مت اإلحتالل الروسي ألعمال ثورية ضد نظام حكم أمري خبارى
و بعد انتصار و إستقرار اإلحتالل الروسي يف امارة خبارى و أتسيس احلكومة السوفيتية بداًل عنها عمل صدر 
الدين عيىن لبعض الوقت معلمًا يف املدرسة و بعد ذلك تفرغ ابلكامل للعمل األديب حيث اشتغل خالل هذه 

 . 251املدة يف النشاطات األدبية املتعددة
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  حياته جهود صدر الدين عيىن يف بيان أعظم 

 
للقيصر كان اتبعًا و  اليت كانت تتبع قدميًا إمارة خبارى وأمريها  –كانت احلياة االجتماعية يف طاجيكستان 

هي حياة اخلضوع والعبودية التامة للنظام القيصري الروسي الذي فتح بالد آسيا الوسطى فكانت بالد  -الروسي
هي يف متناول خمالب النظام  -عاصمة مجهورية تركمنستان احلالية –اليت بلغت عشق آابد  ما وراء حبر قزوين و

ها التام للنظام الروسي مصاحله فتوفر له االيدي القيصري وكانت امارة خبارى حتقق حبلفها الوثيق وخضوع
غالل لفالحي آسيا الوسطى وكان العاملة الرخيصة كما كان انتاج القطن يتم يف شروط جمحفة غاية يف االست

ما و أ، هناك خبريات االمارة الواسعة حاشيته هم الوحيدون الذين يتمتعون مع بعض االقطاعيي هنا و مري واأل
يف ضوء هذه االوضاع املزرية   و ،االستغالل العوز و اجلوع و يش يف ظالم دامس من الفقر والشعب فكان يع

جيسد  أديب جديد يعكس صوت الشعب و بد أن ينشأ فن شعري أو على وجه أدق مذهب شعري و كان ال
ة الواسعة االمار  –املظلوم الذي كانت تعيشه خبارى وهي  طموح اجلماهري يف التخلص من ذلك الوضع الظامل و

ن ينشأ مثل هذا الفن أبد  وكان ال -أجزاء من مجهورية أوزبكستان اليت كانت تشمل طاجيكستان و
 : التجديدي ليس يف الشكل فقط بل يف املضمون أيضاً يف مقابل تيارين

ى ميرحون عل يسرحون و االول هو تيار األلوان واألبواق من الوصوليي الذين يقتاتون على موائد السلطة و
 .الوحشية ميجدون الظاملي مهما بلغوا من القسوة و املعذبي و آهات املظلومي و

لكن بصورة سلبية تشاؤمية إغراقًا يف احلزن فكان نوعًا من  التيار الثاين فهو الذي عكس صورة الشعب وو 
 .جربوته الرضوخ حتت سطوته و االستسالم للنظام القيصري و

 تاراي وت ظهر يف طاجيكستان وأزبكستان وآذربيجان وكازخستان وان ملدة مديدة فبعد أن استمر الظلم و العدو 
الفكرية يف  االدبية و مثقفون ثوار وظّفوا اعماهلم االبداعية و غريها من بالد آسيا الوسطى مفكرون أحرار و

عبد هللا  أابي و فرقات و ندوف ومريزا آخو  هؤالء أمحد دانش و مجلة منو  ،االقطاعية النضال ضد القيصرية و
شاعران صدر الدين عيين الذي كان خري مثال هلذا النهوض بوجه بطلنا و يف طليعة هؤالء كان  و ،طوقاي

االستعباد فقد عرّب هذا الشاعر من خالل التحامه الوثيق بشعبه مث مشاركته الفعلية يف النضال من اجل استقالله 
كستان وحدها بل يف كل البالد الواقعة حتت نري العبودية عن جتسيد مطامح االنسان املضطهد ليس يف طاجي
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 احليايت الذي سلكه صدر الدين عيين هو املعرّب عن جوهر الروح االنسانية املشرتكة و فكان الطريق الشعري و
 .251االستقالل اجلهاد من اجل احلرية و عن تعاليم الدين االسالمي احلنيف يف العمل و

عيىن و ما قام هبا خالل حياته كثرية جدًا فهي الىت تشتمل على نشاطاته  ال شك أن جهود صدر الدين
العديدة من تعليم الشعب و إرشادهم حلصول العلم و العرفان و طلب احلق اإلنساين هلم و القيام ضد الظلم و 
  العدوان و غري ذلك و لكن من أعظم اخلدمات الىت قدمها صدر الدين عيىن خالل حياته لشعب الطاجيك
كالباحث احملقق و الرجل العادل هو انتقاده يف مقاالته العلمية خالفاً جلماعة البنرتكزم من أهل األوزبك و حىت 

بل  يف آسياء الوسطى، شعب الطاجيك د الذين كانوا ينكرون وجو  بعض اآلخر من أصل العرقي الطاجيكي
يسرة حىت ال تسمح احلكومة املركزية الروسية بكل امكانياهتم امل مكانوا ال يعرتفون بوجودهم و كانوا خيالفوهن

. لتأسيس دولة عالحدة يف صورة مجهورية مستقلة جتمع مشلة الطاجيك حبدودها املعينة التابعة للحكومة املركزية
منوذج من "حتت عنوان  تارات من اإلبداع القومي الطاجيكو يف مثل هذه احلالة قام صدر الدين عيىن جبمع خم

متتلك ثقافة غنية و أداًب قدميًا و شعب الطاجيك و أثتب يف كتابه هذا أن  ـم 1226عام " أدب الطاجيك
طول اترخيها ما يتجاوز أكثر من الفي عامًا يف منطقة آسياء  الطاجيك بل  يقع أبدًا أسري التعصبلكنه مل

لبشرية السيما الصداقة الوسطى و بداًل من التعصب سعي للرفق و احملبة مع اجلريان و ساهم يف نشر األخوة ا
وجود شعب الطاجيك يف آسياء منكري و كان أفكار هؤالء اجلماعة . 252بي شعب الطاجيك و األوزبك
و كانت تقصيلها " بنرتكزم"و الىت كانت تعرف بدايًة بـ" حمبو القومية الرتكية"الوسطى ترجع إىل أفكار مجاعة 

 : على النحو التاىل
فقد بدأت هذه الفكرة . يرجع إىل فكرة التصلط الرتكي عاملياً " حمبوا القومية الرتكية"أي " بنرتكزم"إن أصل كلمة 

الذين  ة عشر حتكم تسلط األقوام األوزبكيف منطقة آسياء الوسطى منذ القرن احلادي عشر و يف القرن الثامن
 انتشرتاألصليي  و بعد أن مضت مدة طويلة من العدوان على سكانيف آسياء الوسطى هم من عرق الرتكيي 

 . 253تسلط الرتكي يف صورة اخلاانت األوزبكي يف هذه املنطقة بتمامهاال فكرة
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و قد نشأت فكرة التحكم الرتكي من اجلديد عامليًا منذ اسقاط اخلالفة العثمانية حيث طالت مدة خالفتهم 
مسايالوي  بعد أن قام ببعض . و قد ذكر أ. 254ـم 1224إىل عام  ـم 1288من عام سنوات  636ملدة 

إن حكام الدنيا هم قومان؛ شعب الرتك و "قولون التحقيقات حول اتريخ األتراك أنه مسع أهل الرتك كثريًا ي
التاريخ جند أن قوم الرتك يف احلقيقة قد حكموا على ظل صفحات و إن نظران إىل هذا القول يف " شعب اآلملان

املناطق العديدة من األراضي تساوى نصف العامل لقرون متعددة من التونس إىل إفريقيا و من اليمي إىل بالد 
 . 255د و الصي و اخلراسان و حدود إمارة خبارى و غريهاالفارس و اهلن

تركي إصاللة و من هذا أعلنوا أن و قد عد أصحاب هذه الفكرة كل شعب من أهل آسياء الوسطى من عرق 
هل مدينة خبارى منذ بدايتها عرب التاريخ البشري إىل وقتنا احلاضر و ما حتمل من الثقافة العلياء و الشهرة ا

ثل هذه األفكار الباطلة قد صنعوا ملو  256العامل اإلسالمي من رجاهلا املعروفي كلها تتعلق لألتراكالفاخرة يف 
إستمرت هذه األفكار بي أهل . اترخيًا وهيمًة، الىت غري واقعية و نتيجًة ظهرت هلؤالء الشعب حقيقة خاطئة
ي و أسس مجعية يف استمبول لنشر هذه احلركة إىل أن قام رجل حيمل هذه األفكار  إبسم حمرمى فيضي توغ

األصلي من وراء  هغرضلنهر لتقوية هذه األهداف و كان العلم و مساعدة الشباب من أهل بالد ما وراء ا
و من . 257أتسيس هذه املؤسسة هو تبليغ أفكار هذه اجلماعة و نشر الثقافة الرتكية يف منطقة آسياء الوسطى

املرحلة سياء الوسطى الجل الدراسة يف تلك خبارى أو اي منطقة آ هذا كل من كان يذهب إىل تركيا من أهل
الزمانية كان يصري عضوًا هلذه احلركة و يتعلم أفكارهم و ينال املنحة الدراسية منهم و بداًل عنه بعد رجوعه إىل 

ى و و بعد أن قام بعض الشباب من أهل البخار . وطبنه كان عليه أن يقوم بنشر هذه األفكار بي اجملتمع
دراسة املواد الدنيوية ضمن دراسة املواد اإلسالمية و لإضافة م التعلمي من القدمي إىل اجلديد جرياهنا لتغري النظا

و اشتهروا هبا و بعض أهل هذه اجلماعة ذهبوا إىل تركيا  احلركة التجديديةسعوا يف سبيل هذا اهلدف عرفوا ابسم 
  بدوا برتغيب أهداف  و عندما رجعوا إىل بالدهم" بنرتكزم"ركة خالل هذه الفرتة للدراسة و صاروا أعضاء للح
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الذين درسوا يف تركيا يف تلك املرحلة و  احلركة التجديديةو من أشهر هؤالء الناس من أهل . تلك اجلماعة
و هؤالء الناس كانوا حيملون . و عثمان خواجة و غريمها فرتتهم عبد الرؤف " بنرتكزم"صاروا أعضاء للحركة 

 .بي أهل اجملتمعبوسعهم  أفكار حميب الرتكيي و كانوا يقومون بنشر أفكارهم 
يف مدرسة الواعظية مـ  1214إىل عام  1211خالل أربع سنوات من عام  فرتتفقد درس عبد الرؤف 
هذه املدة اتريخ الشرق و الغرب، أدب األورواب، اللغة الفرنسوية، العقائد الفلسفية و  ابستمبول و تعلم خالل

غريها من العلوم املعاصرة و بعدما رجع إىل خبارى اشتهر كأحد املتبحرين يف اجملال العلمى حيث كان حيمل 
و  . ه للبحث و املناقشة العليمةالثقافة املعاصرة و كان بليغًا يف البحث و املناظرة و مل يقدر أحد أن يقوم خالف

كان كلما يقدم كالمًا أو يلقي خطااًب يزيد شيئًا من ترغيب الناس إلنضمامهم إىل حركة عصبية حمىب 
املولد )مع فيض هللا خواجه " حميب الرتكيي"كأحد رؤساء احلركة   فرتتتعرف  ـم 1216و يف عام  .258الرتكيي
الثاين إبن أحد األغنياء من أهل خبارى و كان زكياً و رجال سياسياً ا هذ فكان( ـم 1238و املقتول  ـم 1826

كان لديه مهارة أدبية   فرتتنظراً على أن " حميب الرتكيي"و بعد أن تعرفا معا و صار بينهما التوافق لنشر أفكار 
له مطابقًا يف إلنشاء الشعر رغبه فيض هللا حىت يقوم إلنشاء األشعار لألدب األوزبكي و يقوم لنشره و جيع

ببخارى من حنو أمريها عام  احلركة التجديديةو بعد فشل . 252الثقافة لشعب اآلخرينو اجلود مثل األدب 
" احلرية" من خبارى إىل مسرقند و اختار السكنة فيها و صار مديراً و مسؤالً لنشر جريدة  فرتتانتقل  ـم 1217

و غريه خالل عام  فرتتد املستمر من حنو بعض الرجال كو نتيجة للجه. الىت كانت تنشر ابللغة األوزبكية
انتشرت فكرة بترتكزم يف مناطق آسياء الوسطى على طريق واسع بي مجاعات الناس  ـم 1218إىل  1217

السيما يف مدينة طاشقند و بعد اإلنقطاع للفكرة الرتكية و التوصل هبا تبدلت فكرة بنرتكزم إىل فكرة بنأوزبيكزم 
زعيما ألهل هذه  فرتتما كانوا ينصبوهنا من قبل إىل األتراك بدؤا ينصبوهنا إىل أهل األوزبك و كان مبعىن أن كل

 .  261اجلماعة يف نشر هذه األفكار
 و تقسم أراضيها مبا هي على شكلهامتامًا بالد ما وراء النهر لو قبل أن تسيطر احلكومة الشيوعية الروسية 

  التابعة الرتكستان مجهوريةنقسمة إىل ثالث مجاهري؛ ت هذه املنطقة مكان ـ م1224-1221ي احلاىل بي عام
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للروسية، مجهورية خبارى الشعبية السوفيتية، و مجهورية اخلارزم و مل يكن هناك حدود ميعنة و منقسمة لكل 
من واحدة من هذه اجلماهري الثالثة فإن سكاهنا كانوا من أقوام شىت من أهل الطاجيك و األوزبك و الرتك

وا إىل مسألة تمل يلتف إىل هذه املرحلة الزمانيةشعب الطاجيك و كان سكان هذه املنطقة السيما . وغريهم
حميب "ة عند أهل مجاعة القومية و ال يتوجهوا إىل قيمتها التارخيية مثلما كانت تتعرف هذه املسألاجلنسية 
عض كشعب واحد يتكلمون مانية بعضهم مع البإىل هذه املرحلة الز شعب الطاجيك فلهذا مل يتعامل ". الرتكيي

بل كانوا يعرفون بعضهم مع البعض من حيث مكان سكنتهم و من هذا كانوا يعرفون أنفسهم بلغة واحدة، 
شعب الطاجيك يف لبقوهلم هذا خبارى و هذا مسرقندى و هذا خجندى إىل غري ذلك و كان املستوى العلمى 

كانوا يقومون بكل اجلهد " كييحمىب الرت "اآلخرى من مجاعة  أهل اجلماعات ألة قليلة جداً بينمامعرفة هذه املس
سيون على هذه املنطقة انضم هؤالء الرو و بعد أن سيطر  261وسائلهم امليسرة لنشر أفكارهم الباطلة و القوة و

من أهل " ييحميب الرتك"هؤالء الناس من أهل مجاعة انل و نتجية . إىل الروسيي لتحقيق هذه األهداف الناس
قاموا على املناصب احلكومية حتت رعاية احلكومة الشيوعية الروسية و  ألوزبك و بعضهم من العرق الطاجيكيا

حىت ال يتعارفوا شعب الطاجيك رمسيًا و بزلوا أقصى جهدوهم ضد شعب الطاجيك حينئذ على إنكار وجود 
 . 262ة كسائر أقوام آخرىرمسيا و ال جيدوا أى جمال لنشر ثقافتهم و لغتهم الطاجيكي
صار فيض هللا خواجه يف رئيسًا هلذه  ـم 1221و بعد أتسيس اجلمهورية الشعبية السوفيتية خبارى عام 

حتصل على منصب وزير املعارف يف نفس احلكومة و صار  فرتتعبد الرؤف احلكومة بينما صديقه احلميم 
حيث أعلنوا اهنم مل يعرتفوا بوجود  جلماعة بعدواهنم السابقامت هذه اعضواً للجنة احلكومية الشيوعية العليا مث ق

جهدهم الكامل حىت يطابقوا ية يف هذا اجملال و بزلوا خيو أنكروا احلقائق التار  يف هذه املنطقةشعب الطاجيك 
شعب الطاجيك كانوا يشددون على   بناء على هذا األمر القبيحو . طبقًا ملناايهم و أغراضهم الفاسدةاحلالة 

بلغنهم الطاجيكية و قاموا دابء أن ينشروا اجلرائد و الصحف سيما يف مدينىت خبارى و مسرقند و مل يسمحو لألال
 . صورمنهم إىل حد ال يتو الظلم بل وصل العدوان فيها ابلطاجيكية،  إبغالق املدارس ما كانت الدراسة

________________________________________________________________________ 
قرابنوف، الناشر مطبوعات، . لقماانف، ب. ، ت(التاريخ املختصر لشعب الطاجيك" ) اتريخ خمتصر خلق اتجيك"املستفاد من كتاب  -261

  125م، الصفحة  2115دوشنبه، طاجيكستان، عام النشر 
  124ى البخارى، الصفحة ، دمحمجان شكور "ى يف القرن العشرينأدب الطاجيكنظرة إىل "املستفاد من كتاب  -262



 
 

171 

احلكومية قرارًا أنه كل من يتحدث من أهل الطاجيك بلغته فرتت كمسؤل  قد أصدرعلى سيبل املثال و منها 
و كان فيض هللا خواجه يف كرئيس احلكومة . 263غرامًة هلذا اجلرم يعترب جمرمًا و عليهاألم يف مكتبات احلكومية 

حيث كان شعب الطاجيك على  ةيشدد على نفس الطريق فرتتحبه مثل صا جمهورية البخارى السوفيتيةلل
و يقول إنه ليس   مسدساً ينكر وجودهم ابلصراحة و يعلن رمسياً ابلشدة و القوة و يف بعض األحيان كان حيمل 

و هكذا أهل . 264هناك أحد يسكن يف خبارى من أهل الطاجيك بل كل سكان خبارى هم من أهل األوزبك
منهم  بل كانوا أشد و أكثر شراً " ىب األتراكحم"الذين كانو فرعًا جلماعة ( بنأوزبكزم" )وزبيكيةحميب األ"مجاعة 
هم بي اجملتمع استمروا يشددون على أهل الطاجيك جبميع الوصائل الىت كانت ميسرة هلم و نشر أفكار لبة بنص

الرمسية  هماقر و ازاهتم و أكأهل األوزبك يف جو أنفسهم  ن يسجلوا أبشعب الطاجيك من هذا قاموا جيربون 
احلكومية و كان شعارهم يف مجيع املناطق الىت كان معظم سكاهنا أهل الطاجيك خصوصًا يف مدينىت خبارى و 

و نتيجة هلذه الضغط ". كلنا من أهل الرتك و األوزبكبل  شعب الطاجيك ليس لدينا أحد من "مسرقند هو قوهلم 
خداع هؤالء الناس أن يغريوا جنسيتهم األصلية و بعد أهل الطاجيك  املستمر و العدوان الظاهر اضطر كثري من

شعب كانت هذه املصيبة على  يعرفوا أنفسهم جبنسية آخرى الىت كانت كذاًب عليهم ابإلجبار و الظلم وأن 
هي أول مثر من تغري النظام احلكومية يف آسياء الوسطى بعد الثورة الروسية و أتسيس احلكومة الطاجيك 

ية األوزبكستان ر و منذ ذلك الزمن إىل وقتنا احلاضر معظم أهل الطاجيك الساكني يف مجهو . عية السوفيتيةالشيو 
جتد   بناًء عليههذه املشكلة و و البخارى و سرخان دراي يعانون من  حاليًا السيما يف حدود والايت السمرقند

ن حنو احلكومة حيملون األوراق الرمسية م كثريًا من أهل الطاجيك حىت اآلن يشعرون هبذا األمل الروحي حيث
 و السياسةزبك و حيملون اجلنسية األوزبكية نتيجة هلذه العقوابت و أبهنم من أهل األ األوزبيكة قد سجلت فيها

و مسرقند هذا العام و لقيت بعض الناس من أسريت فهم من أهل الطاجيك  فقد سافرت إىل خبارى .265اخلاطئة
أوزبكية حيث سجلوا جنسيتهم كأهل األوزبكية و مل يقدروا تغري اجلنسيتهم األصلية و لكن حيملون جوازات 

 ية بنظر العدل جند أنخيإن نظران إىل هذه املسألة بعد دراسة املواد التار و بناء على هذه احلقائق . حىت اآلن
 طالً كما خيالف احلقيقة دعوى فيض هللا خواجه يف، فرتت و كل من كانوا يتبعوهنم يف هذا اجملال كان دعوى اب
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" حمىب الرتكيي"الثابتة حينذاك و احلقيقة أنه كلما كان يدعيه هؤالء الناس كان ألجل كوهنم من أعضاء مجاعة 
ة خبارى و أطرافها يف تلك ار إم إىل احلقيقة الثابتة ألنه قد ثبت ابلدالئل القاطعة أن معظم سكان النظردون 

خيية الىت حتف  حىت و قد ثبت من الواثئق التار . 266التارخية كانوا من أهل الطاجيك ال من أهل األوزبكاملرحلة 
ية  خياملرحلة التار  تلكرى و ما حيتوى هبا يف تائف احلكومية املركزية الروسية أن عدد السكان يف خبااآلن يف م

كانت حواىل ثالث ماليي و منها مليوني و مائة ألف نسمة كانوا من أهل الطاجيك بينما سبعمائة و الف 
   . 267نسمة كانوا من أهل األوزبك
اطلة مثل صدر الدين عيىن و بعض اآلخرين هذه املعارضات البشعب الطاجيك و بعدما شاهد بعض أبناء 

 :ةو حاولوا الدفاع عن قومهم علمياً و من أشهر هذه الواقعات كانت التالى هلم معارضيقاموا  خالفاً لشعبهم
و هذا الثاين كان أحد املوظفي يف )أراد فيض هللا خواجه يف و عبد هللا رحيم ابي يف  ـم1224يف عام 

مع انه كان من " حمىب الرتكيي"مجاعة  و مؤيدىشعب الطاجيك حكومة خبارى السوفيتىي و كان من منكرى 
سكو و  و تصويب احلدود املعينة جلمهورية األوزبكستان عند احلكومة الروسية املركزية مب( عرق الطاجيك إصاللة

رية األوزبكستان تشتمل على أهم مدن لشعب الطاجيك مثل خبارى، مهو اجلكانت خططتهم لتعي حدود 
ي يف هذه نالساكشعب الطاجيك ية و مل يراعوا حقوق خيإىل احلقيقة التار  غريها و مل ينظروا مسرقند، خجند و

خالفاً شعب الطاجيك املدن إبعتبار األكثرية و حنئذ قام عبد القادر حمى الدين اف و جينار إمام اف من ابناء 
لى أتسيس اجلمهورية هلم و قدموا الطلب الرمسي إىل احلكومة املركزية بذكر الدالئل املعتدمة حلصول اإلجازة ع

حمىب "شعب الطاجيك و رغم اخلالف الشديد من حنو هؤالء املعاندين من أهل مجاعة لالطاجيكستان 
لتأسيس اجلمهورية العالحيدة لشعب الطاجيك أجازت احلكومة املركزية الروسية هلذا ( بنأوزبكزم" )األوزبكيي

لتأسيس اجلمهورية الطاجيكستان التابعة  268يالديامل 1224من شهر أكتوبر عام  14األمر و قررت يف اتريخ 
لجمهورية للجمهورية األوزبكستان السوفيتية و ع ي بعد هذا التقسيم عبد القادر حمى الدين اف رئيسًا ل

 . 262جلمهورية األوزبكستان الطاجيكستان التابعة
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و أول ما قام به الرئيس عبد القادر حمى الدين اف بعد تعينه رئيسًا للحكومة الطاجيكستان التابعة للجمهورية 
اجلليل أن يقوم  ن صدر الدين عيىن كاألديب البارز و املؤرخ النبيل و العارفاألوزبكستان هو أنه إلتمس م

و ثقافتهم األدبية و شعب الطاجيك كتاب يثبت فيه علميًا ابلدالئل و احلج  القاطعة التارخيية وجود بتصنيف  
من سكان شعب الطاجيك حىت يثبت أن ىل احلي يف منطقبة آسياء الوسطى العلمية عرب التاريخ البشري إ

األصليي هلذه األراضي جيالً بعد جيل و ليسوا حديث عهد ابلظهور كما ليسوا من الغرابء و األجانب ابلسكنة 
" منونه أدبيات اتجيك"املعروف و من هذا قام صدر الدين عيىن ملبيًا بتصنيف كتابه . 271يف بالد ما وراء النهر

واز التعارف لشعب الطاجيك الساكني يف بالد مارواء الذي يعترب حىت اآلن كج( أدب الطاجيكمنوذج من )
أشخاصًا من شعراء و أدابء الطاجيك الذين عاشوا يف أزمنة خمتلفة و ذكر يف كتابه  212النهر و حقق آاثر 

و أثبت صدر الدين عيىن يف كتابه هذا بعد . هذا شيئًا عن أحواهلم بذكر بعض النموذج من آاثرهم العلمية
دقيقة و ذكر دالئل ال ميكن ردها أن شعب الطاجيك هلم أصل علمي و اترخيىي من حيث  ات علمية قحتقي

كوهنم من سكان األصليي لبالد ما وراء النهر و ال جيوز ألحد أن ينكر وجود هذا الشعب النبيل أبي حال من 
خية يف صفحات كتبهم منذ أن قام املؤرخون بذكر الوقائع التار : " يقول املصنف يف مقدمة كتابه هذا. حوالاأل

يف بالد ما وراء النهر و الرتكستان هلم ثقافة خاصة كما هلم لغة و شعب الطاجيك ثتب أن هناك مجاعة ابسم 
ال خيتص بدور ملك من امللوك و ال قرن من  يةلغة الطاجيكالإن علو و انتشار أدب و . أدب خيتص هبم

يف زمن السامانيي  ايف علو شأهن تة كانيرسية الطاجيكو من هذا نرى أن أدب الطاجيك و لغتهم الفا. القرون
الذين كانوا من عرق الطاجيك و كانت على نفس احلال يف زمن أوالد اجلنغيز، التيمور، الشيبانيي، 
األسرتخانيي و املنغيت الذين كانوا من عرق املغول و الرتك و األوزبك و من هذا يعرف أن علو شأن اللغة 

م و انتشارها يف هذه املنطقة ما كانت ألجل تسلط احلكومة السامانيي أو هجرة بعض أهل الطاجيكية و أدهب
يف هذه املنطقة كان إصاللة منذ شعب الطاجيك أن وجود وراء النهر، بل هذا دليل علمي  الفارس إىل بالد ما

اسرتوشن، خجند،  و يف وقتنا احلاضر نرى أنه يف خبارى، مسرقند،. قرون عديدة كسكان األصليي ال غري
 فرغانه، فلغر، مستجاه، و يف العموم احلدود الشرقية لبالد خبارى أهل هذا القوم يسكنون و حيتفظون على لغتهم

 و بعد الثورة الروسية يف الرتكستان و خبارى أسست احلكومات احمللية ابسمو تقالدهم و أدببهم اخلاصة هلم 
 األوزبكية مع  و اجلرائد و الصحف و الكتب كلها تنشر ابللغة شعب األوزبك و بدأت القرارات و الدستورات
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حرموا من البليغة و األدب النفيسة القدمية إال أهنم قافة احلميدة، و اللغة أن شعب الطاجيك هم أصحاب الث
دة من يف هذه املرحلة الزمانية مل يقدروا لإلستفاشعب الطاجيك و ألجل أن . مثار الثورة ألجل هذه املمانعات

السوفتيتة ما تتعلق  مل يعرفوا حقيقة آراء املسؤلي للحكومة نتيجةً على وجه أكمل و وسائل اإلعالم مما ينبغى 
ين كانوا يشتلغون و بعض األدابء املعاصرين من أهل الطاجيك الذ. للمسائل الشعبية و الثقافية و اللغوية

ليف طيل عمرهم بعد أن راوا هذه احلال يئسوا من اإلشتغال ابألدب و اختاروا العزلة قائلي ابلتصنيف و التأ
و لكن يف ( ربتخقد تلك هنر املعرفة ما رايتن أنت " )دآن نيل معرفت كه تو ديدى خراب ش"ألنفسهم 

هلم احلكومة السوفيتية من تقدير األدابء و الشعراء يف  تهؤالء الناس أصل القضية و ما تقدماحلقيقة مل يدرك 
إن الشعراء و األدابء الذين كانوا أصحاب مهارة يف فنهم و لكن كانوا يريدون حياة . جمال التصنيف و التأليف

ك ألجل أموال الدنيا كانوا يف ضيق العيش و لكن يف زمن و عزة و اإلحرتام دون ان ميدحوا السالطي و امللال
دب و يقدم أتليفاته البديعة يف هذا اجملال حيث كل من يربز يف فن الشعر و األ احلكومة السوفيتية تغريت احلال

 . سوف يقدر و يعرتف جبهده العلمى
الطاجيكستان املختارة الىت هي من مثار الثورة القومية أرادت حكومتها أن ترتب و بعد أن أسست اجلمهورية 

الىت تشتمل على ذكر آاثر األدابء  الذين عاشوا بالد ما وراء النهر و  أدب الطاجيكجمموعة من مناذج 
يف صحف التاريخ و الغرض من ترتيت هذا األثر هو أواًل تسجيل آاثر هؤالء الشعراء  الرتكستان قدميًا و حاديثاً 

السابقي و تكون هلم وصيلة لإلشتغال ابألدب و الشعر األدابء أبدايً و اثنياً لكي يطلع اجليل الناشي على آاثر 
حيث " أدب الطاجيكمنوذج من "هذه هي كانت مقدمة صدر الدين عيىن على كتابه . 271"يف وقتنا احلاضر

من تصنيف هذا الكتاب هو كان الغرض املطلوب  قيقةذكر فيها غرضه من تصنيف هذا الكتاب و لكن يف احل
شعب وجود  ابنكارهمالرد و اجلواب العلمى على أهل مجاعة بنأوزبيكزم الذين كانوا فرعًا جلماعة بنرتكزم 

ليست لديهم لغتهم اخلاصة القدمية شعب الطاجيك يف بالد ماوراء النهر إصاللًة و كانوا يقولون إن الطاجيك 
فعلينا أن نرتب هلم لغة جديدة لإلتصال و احملادثة على أساس ما جند أهل هذه اللغة يتحدثون  الىت ختتص هبم

شعب قام صدر الدين عيىن ردًا هلذه العقيدة الباطلة للجماعة البنرتكزم و أثبت أن فيف األسواق و الطرق 
  من ألف دثون هبا منذ أكثرلغتهم اخلاصة ختتص هبم فهى اللغة الفارسية الطاجيكية حيث يتح لديهمالطاجيك 
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فبعد تكميل هذا الكتاب ظهر أن هذا . ثقافتهم منذ القرون الطويلةيسجلون سنة و هبا يكتبون أشعارهم و 
ية الىت ال ترفض إذ أثبت املصنف صدر الدين عيىن هذا األمر بذكر الدالئل االقاطعة و رد خياألمر له حقيقة اتر 

  . 272األدابء الطاجيكييج من آاثر كزم علمياً بذكر النماذ على دعوى و أراء مجاعة البنرت 
نفرًا من أدابء الفارس  212على ذكر آاثر هذا الكتاب حيتوى  :أدب الطاجيكمنوذج من كتاب حمتوى  

 من زمن السامانييتبدأ هذ املرحلة الف سنة؛ اكثر من ية متتد إىل خيالطاجيك الذين عاشوا يف مراحل خمتلفة اتر 
 ين أحوال هؤالء رجال األدب الفارسيشيئًا ع عيىن ذكر صدر الدينفقد . إىل وقت املصنف و تنتهي
 هلم ثقافة عالية كما لديهمشعب الطاجيك ليثبت أن  العلمية مع ذكر بعض النموذج من آاثرهم يالطاجيك

ورة ساس حمان حىت يرتبوا هلم لغة جديدة على أساعدة اآلخريمللغتهم بليغة و ليسوا قوماً هلم لغة ضعيفة حيتاجون 
و كان ظهور هذا األثر . و غريهممن أهل مجاعة البنرتكزم اجلهلةبعض  الشعب يف األسواق و الطرق كما يزعم

 . ضربة قوية على دعوى مجاعة البنرتكزم و عنادهم على الشعب الطاجيك
مجاعته تمعات السياسية آنذاك و أصاب صدر الدين عيىن مع اجملفقد أتثر نشر هذا األثر على تغري احلال يف 

هدفهم املطلوب من وراء هذا اجلهد النبيل حيث عرف كثري من رجال احلكومة املركزية أهنم أخطوا يف تعريف 
ىي و الثقايف و قاموا ابتباع مجاعة البنرتكزم دون خيو شاركوا بعض الناس إبنكار وجودهم التار شعب الطاجيك 

 .معرفة احلقيقية
كأمثال صدر الدين عيىن، عبد القادر حمى شعب الطاجيك  بعض أبناء  و نتيجة هلذه اجلهود املتواصلة من حنو

فقد قررت احلكومة املركزية  الطاجيك الدين اف، جينار امام اف و غريهم حلصول دولة عالحيدة لشعبهم
امليالدى أواًل مث قررت  1224أكترب عام  14ان التابعة لألوزبكستان يف الروسية أتسيس اجلمهورية الطاجيكست

 1222أكترب عام  16اثنية لتأسيس اجلمهورية الطاجيكستان املستقلة التابعة للحكومة السوفيتية يف  مرة
ابحلكومة اجلماهر السوفيتية ضمت ناو كانت اجلمهورية الطاجيكستان هي اجلمهورية السابعة الىت . امليالدي

إىل شأهنا تمرت هذه احلكومة على الروسية و فيما بعد وصلت عدد هذه اجلماهري إىل مخس عشر مجهوريًة و اس
سبتمرب  2ة يف احلكومة الطاجيكستان نفسها كدولة مستقل أعلنتو بعد أن . 273مـ 1222أن تفككت عام 

  لو إىل وقتنا احلاضر و ان يف خريطة العامل كدولة مستقلة و منذ ذلك الوقتالطاجيكست ظهرتمـ  1221عام 
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أتسيس و لكن مع ذلك   دة سبع و ستي سنواتملكانت اجلمهورية الطاجيكستان التابعة للحكومة الروسية 
يد و ضغط املعاندين هلذا هذه اجلمهورية عالحدة و جعل اللغة الطاجيكية لغة رمسية حلكومتهم دون  تشد

 .النبيل ألبناء هذا الشعب اعظيم او فتح انصر يعترب  يف قطعة صغرية من أراضيهم تو لو كانالشعب 
بناء رج حدودها احلاىل كما مل يتيسر ألشعب الطاجيك خالة الكبرية و لكن مع األسف الشديد بقيت النسم
ية مثل خبارى و مسرقند، الىت تعترب كل واحدة منها كمعهد الثقافة هلذا خيهذا الشعب أن ينضموا بعض مدهنا التار 

على  لكن  إىل اآلن و و األغيار الشعب إىل حدود بالدهم احلاىل و بقيت هذه املدن يف أيدى مجاعة البنرتكزم
شعب الطاجيك و إعرتاف هذا الشعب  لأتسيس اجلمهورية الطاجيكستان و حصول الدولة العالحدة  كل حال

جيب عليهم أن حيفظوا شعب الطاجيك، لة واقعة اترخية مهيم يف احلقيقة هي كسكان األصليي من حنو خمالفهم
 . 274سباب ميسرةيقوموا حلف  بالدهم و السعى لنموئها بكل أأن على هذه النعمة و 

يف نيل األهداف الشعيب كان عظيماً " أدب الطاجيكمنوزج من "و بناًء على أن دور صدر الدين عيىن و كتابه 
كلما كان تتيح هلم بعد حي  بنشر الفتنة خالفا عنه ون لبعض املدة إال أهنم قاموا و من هذا و لو سكت املعاند

الدين عيىن أن ظهور هذا األثر كان سببًا لسكوت هؤالء اجلماعة فقد ذكر صدر . جمااًل هلذا وجدواالفرصة و 
سكو يف مطبعة حكومية قام املعارضون و و امليالدى يف م 1226لبعض املدة و بعد أن نشر هذا الكتاب عام 

بدالئل التارخية يف شعب الطاجيك هذا الكتاب وجود  ب الطاجيك خالفًا عليه بعد أن ثبتاملعاندون لشع
شعب الطاجيك احداً لفقد أرسل أهل هؤالء مجاعة املعاندين . 275اء النهر منذ أكثر من ألف سنةبالد ما ور 

سكو و قدموا و حكومة األوزبكستان يف ذلك الوقت إىل ملمنهم ابسم أكمل اكرام اف فكان املسؤل احلزىب ل
التابعة ( احلقيقة)" رودةب"عريضتهم إىل بوخرين أحد املسؤلي للحكومة الشيوعية الروسية و املدير جلريدة 

السالطي و امللوك  محد حيتوى على مضامي" أدب الطاجيكن منوذج م"للحكومة املركزية الروسية ان كتاب 
و ذكروا مثااًل لدعواهم أن هذا الكتاب . فهو أمر خيالف الدستور الرمسي للحكومة الشيعوية السوفيتية القدماء

يرحب ابألمري و يدعوه إىل خبارى اثنيًا بعد أن تركها و راح عنها ملدة  يبدأ بشعر أيب عبد هللا الرودكي الذي
فقد دون النظر إىل الغرض املطلوب من ذكر هذه األبيات ة فنتيجة هلذه الفتنة الشنيعة و الدعوى الباطل. طويلة

 املكاتب حلدود  منع و نشر هذا الكتاب مباشرًة يف مجيعمـ 1231قررت احلكومة املركزية الشيوعية الروسية عام 
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االثر العلمي ما قام صدر الدين عيىن لتأليفه بعد جهد  و لو استطاع املعارضون منع و نشر هذا. 276بالدهم
ة ابطلة خالف هلذا األثر العلمي قبوله بي اجملتمع من رضعلمى عظيم و لكن مل متنع هذه الفتنة الشنيعة و معا

 .    أهل الرعية خاصة و عامة و إخبارهم ابحلقيقة العلمية الثابتة بعد نشر و توضيع هذا الكتاب يف مرة أوىل
مرت بعض السنوات على هذا احلال حيث كان نشر هذا الكتاب ممنوعاً بقرار رمسي من حنو احلكومة املركزية إىل 

و كان صدر الدين عيىن أحد امليالدي  1234عام لعلمية ألدابء اجلماهر السوفيتية ت املؤمتر ادانعقأن 
أدب ر األدب الفارسي القدمي و دو "املشاركي يف هذه املؤمتر حيث قدم موضوعه العلمى حتت العنوان 

بناًء على أن هذا املوضوع كان حيتوى على املعلومات املفيدة ". ة املعاصر و أتثريه على األدب العاملييالطاجيك
. هديًة له" داخونده"أحبه ريئس املؤمتر مكسيم كاركي و التمس من صدر الدين عيىن أن يعطى له كتابه اجلديد 

و بعد أن انتهت املؤمتر األديب أراد . إليه" داخونده"سخة املرتمجة الروسية من كتابه و قد أهدى صدر الدين الن
ة حسب تقاليدهم الشعبية أن يدعوا مكسيم كاركي و بوخرين كأعضاء جلنة احلكومة ياملسؤلون للوفد الطاجيك

بوخرين أخربه أبن أاب عبد  قي صدر الدين عيىن معتلااملركزية إىل مكاهنم للضيافة و يف خالل هذه الزايرة عندما 
هللا الرودكى مل يكن مداحاً للملوك و السالطي كما عرفه بعض الناس له بل كان يف احلقيقة شاعراً معروفاً و بعد 

و قال حنئذ " أدب الطاجيكمن منوذج "أن عرف بوخرين حقيقة املسألة تذكر قراره الىت منع بسببه طبع كتاب 
خرى قام عبد و يف انحية أ. من إصالح هذا األمرملعلومات غري الصحيحة فال بد كان بناء على ا  ان قراره ذاك

مـ  1234األدابء الطاجيكيي عام  رتاب و ألقى بعض الكلمات يف املؤمتالقاسم الهويت يف الدفاع عن هذا الك
ا األمر و و بعد توضيح هذ. و ذكر أن قرار منع نشر و طبع هذا الكتاب كان بناء على املعلومات الكاذبة

حصول اإلجازة لنشر هذا الكتاب من اجلديد قام صدر الدين عيىن بتصحيح كتابه من اجلديد و عندما أراد 
امليالدي مت القبض يف نفس العام على بوخرين كأحد أعداء الشعب و احلكومة   1237نشر هذا الكتاب عام 

اجلديدة أبن نشر هذا الكتاب من اجلديد كان طلباً و قتل بعده و قام املعارضون إثر هذه الواقعة و نشروا الفتنة 
و هبذا منع نشر هذا . من بوخرين فهو أحد األعداء للحكومة و من هذا ال بد أن مينع طبع هذا الكتاب

اً بدعوى أصحاب هؤالء اجلماعة و لكن مل يتوقف صدر الدين عيىن عن نشر حتقيقاته العلمية حول يالكتاب اثن
ألجل ذكر أىب عبد هللا الرودكى يف " أدب الطاجيكمنوذج من "كتابه  ي و لو بعد منع طبعأىب عبد هللا الرودك

 التحقيقات املفيدة يف هذا اجملال و نشر جمموعة آاثر الرودكي و زاد فيه بداية هذا الكتاب بل قام بنشر عدة
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ألىب بعد هللا " بوى جول موليان" ميا انو حول التاريخ احلقيقى للقطعة الشعريةسي. مقالة املستشريق الروسي أ
من " أدب الطاجيكمنوذج من "كتابه   امليالدي قام صدر الدين عيىن بتصحيح 1242و يف عام  .277الرودكي
لكن ألجل ضيق احلالة و إثر احلرب العاملية الثانية و نتائجها السيئة مل جيد جمااًل لنشره و بقي هذا  اجلديد و

املطبعة احلكومية جلمهورية الطاجيكستان إىل أن قام كمال الدين صدر الدين زاده عيىن فهو إبن الكتاب يف 
 .    بنشر هذا الكتاب من اجلديد مـ  2111أغستس عام  2و املتوىف  مـ 1228عام  مي 15املصنف املولود 

من أتسيس شعب الطاجيك و ميكن أن نلخص املعلومات الىت ذكرانها حتت هذا املوضوع أبنه ما انله 
جة كانت نتي  همييدو مؤ  اجلمهورية العالحدة و خروجهم من ضغط و عدوان معانديهم من أهل مجاعة البنرتكزم

و كان دور صدر الدين عيىن يف هذه املناظرات و القيام لطلب شعب الطاجيك جلهود مستمرة لبعض أبناء 
 . 278دفاع عن شعبهاليف  أبرز من اجلميع عظيماً فإنه يف احلقيقةشعب الطاجيك حقوق 

لتهم كانت حماربة يف بالد ما وراء النهر و أتسيس دو شعب الطاجيك  وجود ثبوتالعلمية يف مسألة  إن احملاربة
جلماعة شعبه القائمي يف   ىن يف هذه احملاربة زعيمًا ابرزاً شعبية لطلب احلقوق اإلنساين و كان صدر الدين عي

ية حىت جيد شعبه طريقهم اخلاص خيهذا الطريق معه حيث نوَّر بعلمه الدقيق و عرفانه الوافر اللياي املضلمة التار 
من أهل ما وراء النهر خالل هذه املعارك هويتهم القومي و شعب الطاجيك  فقط انل. لنيل أغراضم اإلنسانية

عرفوا بعض عالماهتا و كانوا قبلها ينظرون إىل اآلخرين من األجانب يسمعوا أن هؤالء الناس يسموهنم أبمساء 
اجيك و اترة عديدة حيث يدعوهنم اترة أبهنم من أهل الرتك أو األوزبك و اترة من أهل الفارس اإليراين أو الط

عرفوا حقيقتهم ابسم  النضاالت العلمية هذه خالل و هنايةً . يقولون إهنم أهل الغلجه أو السارت و غريها
ية يف صفحات اتريخ بالد ما وراء النهر مغرسة على أرضها منذ خيالطاجيك كما وجدوا أساس شجرهتم التار 

 هذه األراضي و خارجها أبمثار حلو يتمتع اجليل أكثر من ألف عامًا تسقى ثقافتهم حدائق األدب و املعرفة يف
لصدر "  أدب الطاجيكوذج من من"و حقًا كان دور كتاب . لهاذه األمثار الروحية و يربون حتت ظبعد اجليل هب

الدين عيىن و بقية تصانيفاته العالية يف نيل هذه املعرفة الشعبية عظيمًا فقد قام صدر الدين عيىن خالل هذه 
تسعي مقاالت علمية ابللغة الفارسية  امليالدي بنشر أكثر من أربع و 1231إىل  1212عامى  الفرتة بي

  ترشد الشعب حنو نيل حقوقهم اإلنسانية الطاجيكية و بعض مقاالت آخرى ابللغة الرتكية األوزبكية كلها كانت
________________________________________________________________________ 

 23إىل الصفحة  21، صدر الدين عيىن، الصفحة (أدب الطاجيكالنموذج من " )منونه أدبيات اتجيك"املستفاد من كتاب  -277
  243، الصفحة "ى يف القرن العشرينأدب الطاجيكنظرة إىل "املستفاد من كتاب  -278



 
 

178 

 . 272ترغبهم للقيام ضد العدوان و اجلهالةو 
 املعلم و املرشد و األديب البارز ألهلك هن قيام صدر الدين عيىن بدور اب ئالً قاو ختامًا نلخص هذه املسألة 

خاصًة و بقية الشعوب يف آساء الوسطى عامًة الذين كانوا حتت سيطرة شعب الطاجيك من اجملتمع مجيعا 
و قيامهم  ةلروحيالظاملي و احلكام اجلابرين منذ القرن العديدة حنو املعرفة و العلم كان سببًا ريئسيا ليقضتهم ا

 .   إثرها لطلب حقوقهم اإلنساين
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
________________________________________________________________________ 

  243، الصفحة "ى يف القرن العشرينأدب الطاجيكنظرة إىل "املستفاد من كتاب  -272
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 :الباب الثالث
رية بني ضرورة األخوة البش

املسلمني و غريهم و احرتام 
نسانية و ضرورة  حقوقهم اإل

العصبية اجتناب اجلميع 
 القومية الضالة
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ت الوجيزة عن شعب الطاجيك مث قنما بتعرف خالل هذه الدراسة ختت الباب األول بعض املعلوما لقد ذكران
عن بقية شعوب غري شعب الطاجيك، الساكني يف آسياء الوسطى كما ذكران حملات عن األحوال اإلجتماعية 
و الثقافية و السياسية لشعب الطاجيك قبل الثورة الروسية البالشوكية و بعدها، السيما ما جرت على شعب 

 .رقند اللتان تعتربان من أهم املراكز العلمية و الثقافية لشعب الطاجيكالطاجيك يف مدينيت خبارى و مس
صدر الدين عيىن،  يف هذه الرسالة و يف الباب الثاين هلذه الدراسة ركزان على حتقيق حياة و آاثر بطلنا املعروف

العلمية  تخالل هذه املناقشايف و  شىتو حاولنا أن ننظر إىل شخصيته النبيل من جوانب عديدة و ضوااي 
هوض عيىن خالل حياته كان جهوده يف النوجدان حسب حتقيقتنا الناقصة أنه من أعظم جهود صدر الدين 

 .بشعب الطاجيك و أتسيس دولتهم العالحيدة
و فيما يلى حتت هذا الباب الثالث نريد أن ننظر إىل مسألة مهيمة آخرى الىت هلا صلة قوية هلذه الدراسة أال و 

 ". ة األخوة البشرية من املسلمي و غريهم و األمور الىت تتعلق هلذا األمرضرور "هي مسألة 
و من هذا املنطلق ننظر إىل بعض اآلايت القرانية ما تتعلق هلذه القضية و نذكر أقوال بعض املفسرين حول 

ر إىل أصل هذه اآلايت و ما يتعلق ابلوحدة البشرية كما نذكر بعض األحاديث النبوية أيضًا و حناول أن ننظ
 . القضية من ضوااي عديدة

و زايدة على هذه املعلومات نذكر بعض أقوال العلماء الذين تكلموا حول هذه املسألة و يف ضمنها نبي 
ها الفوائد الىت يلااثرة العصبيات و نزيد عموقف ديننا احلنيف أال و هو دين األسالم من إحياء القوميات و 

 .املهلكة عن اإلحتالفات الضارة وحدهتم بعيداً لمي و تتحصل بسبب اتفاق املس
و أخريًا ننظر و نناقش دور بطلنا املعروف يف هذه الدراسة صدر الدين عيىن السيما جهوده يف سبيل الدعوة 

يف جمتمع املسلمي يف آسياء الوسطى بعيدًا عن العصبية  و مجع مشلتهم إىل احلق و قيامه حنو وحدة املسلمي
خالل نشر آاثره العلمية كمن يدرك احلق و يعرف مقاصد شريعتنا الغراء و يطابق هذه  الضالة املهلكة

   .  األهداف يف حياته الشخصية مث يقوم بنشرها يف حياة اجليل ابملواظبة و اإلخالص
   : و من هنا نبدأ بذكر هذه املباحث الىت هي على النحو التاي
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 - سورة  تعاىل يف سورة الروم و الشرح و التفسري لقول اهلل: األول الفصل
 احلجرات

 
ت لنـٰف  ٰ  ۦ خنل ق  ٱلسَّمنـٰون ونم ن  ءنايـنٰت ه  : و قوله تعاىل   نر ض  ونٱخ  ننت ك م  ونأنل ون  ت  ونٱأل  ينـٰتٍ ٰ  إ نَّ ىف  ذن  ن ك م   ٰ  أنل س   ل كن الن

  ﴾٢٢ -سورة الروم، اآليةلّ ل عنـٰل م ين ﴿

ننـٰك م مّ ن ذنكنٍر ونأ نثنىٰ ٱلنَّاس  إ انَّ يـ هنا أينن و   رنمنك م   ۚ   اجنعنل ننـٰك م  ش ع واًب ونقـنبنائ لن ل تـنعنارنف و ون  خنلنق  َّللَّ  ٱع ندن  إ نَّ أنك 
ب رٌي ﴿ إ نَّ ٱَّللَّن  ۚ  ك م  أنتـ قن    ﴾٣١ -سورة احلجرات، اآليةعنل يٌم خن

كتب   ال جند أن هناك أكثر من مائيتجملابلنظر إىل كتب املفسرين السابقي من علمائنا املتبحرين يف هذا ا
ميكن الرجوع إليها للبحث عن معاىن هذه اآلايت و لكن تلخيصًا هلذه اسري قد طبعت قي وقتنا احلاضر تف
شرح و تفسري هذه ابالختصار نذكر فيما يلي و حرصاً لنيل الغرض املطلوب  اململة قوال و خوفاً من اإلطالةاأل

 :هم التاليةكتبالء العلماء املشهورين يف  من هؤ أربع  ذكرهااآلايت ما 
اهلجري و تفسريه حيتوى على  311جامع البيان يف تفسري القرآن حملمد بن جرير الطربى، املتوىف عام  -1

 .أربع و عشرين جزءً 
 .اهلجري و هذا التفسري حيتوى على اجلزين فقط 375حبر العلوم أليب ليث السمرقندى، املتوىف عام  -2
اهلجري و كتابه هذا  671ألحكام القرآن حملمد بن أمحد األنصارى القرطيب املالكى، املتوىف  اجلامع -3

 .حيتوى على عشرين جزءً 
اهلجري و كتابه  774تفسري القرآن العظيم إلمساعيل بن عمر بن كثري القرشي الدمشقي الشافعى، املتوىف  -4

 .حيتوى على مثانية أجزاء
عض املعلومات الوجيزة عن هذه اآلايت حنب أن نذكر بعان العلماء ما يتعلق ملو قبل أن نذكر أقوال هؤالء 

النبيلة مث نذكر أقوال كل واحد منهم السرية الذاتية هلؤالء املفسرين و ما يتعلق هبم حىت نتعرف على شخصياهتم 
 :و من هذا نقول. عالحدة و ختاماً نلخص أقواهلم حول هذه اآلايت ابإلمجال
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 :ن جرير الطربىدمحم ب -1
 ـم 832/  هـ 224املولود عام  جعفر الطربي، ابإلمام أيب الشهري كثري بن غالب  بن جرير بن يزيد بن دمحم

ل ق بن إبمام املفسرين، ولد آبم ل عاصمة فقد ، فقيه و مؤرّخ و مفّسر ،(ـم223 / هـ 311 املتوىف
يف  الفسطاط فسار إىل مصر ذهب إىل و ،البصرة و الكوفة و بغداد و الري إىلارحتل  ،طربستان إقليم
، بغداد استوطن رجع و و ،281وهبابن  و الشافعي و مالك أخد على علمائها علوم و هـ 253 سنة
، بصريًا ابملعاين، فقيًها يف أحكام القرآن، ابلقراءات ، عارفًالكتاب هللا كان حافظًا»: اخلطيب البغدادي قال
ا
ً
 ، والتابعي و أبقوال الصحابة ، عارفًامنسوخها انسخها و و سقيمها، صحيحها و طرقها، و و ابلسنن عامل

، ع ر ضن 281«أخبارهم أبايم الناس و اً احلرام، عارف مسائل احلالل و ام، ومن بعدهم من اخلالفي يف األحك
وجدان يف مرياثه من كتبه » :ايقوت احلموي له العديد من التصانيف، يقول املظامل فأىب، عليه القضاء فامتنع، و

كان  ، والطربي هو أول كتاب ألفه اختالف علماء األمصار، و: منها ، و«أكثر من مثاني جزًءا خبطه الدقيق
ألف جامع البيان يف أتويل  ، و282«اللطيف االختالف و: كتاابن ال يستغين عنهما فقيهي  »: يقول عنه

ذيل  ، وهتذيب اآلاثر و بتاريخ الطربي امللوك، املعروف اتريخ األمم و و بتفسري الطربي القرآن، املعروف
كتاب  اإلسالم، ولطيف القول يف أحكام شرائع اإلسالم، بسيط القول يف أحكام شرائع  املذيل، و
 . 284ببغداد دفن ، واهلجري 311 سنة شوال تويف يف شهر. غريها و ،283القراءات

 :أبو ليث السمرقندى -2 
ي   هو أبو الليث نصر بن دمحم بن إبراهيم بن اخلطاب السمرقندي الفقيه

و توىف  هـ333 ولد عام ّ  احلنننف 
، الزَّاه د ، امللقب إبمام اهلدى ،هـ 373 عام  حندّ ث 

منام ، الفنق ي ه ، امل حبر "مسّاه بـ  لقرآنلصاحب تفسري  .اإل 
 ". املرسليو الغافلي أبحاديث سيد األنبياء  تنبيه"و " بستان العارفي" عدة تصانيفات منهاله  و. 285"العلوم

______________________________________________________ 
 ، 2445هـ،  الصفحة  1422دار الغرب اإلسالمي، بريوت، عام النشر  ، ايقوت احلموى، اجمللد السادسة،"معجم األدابء" -281
 م،  2112/ هـ  1422 إلسالمي، بريوت، لبنان، نشردار الغرب ا: ، أمحد بن على اخلطيب البغدادى، الناشر"اتريخ البغداد" -281
 2458، ايقوت احلموى، اجمللد السادسة، الصفحة "ابءمعجم األد" -282
 ترمجة دمحم بن جرير الطربي، هـ ،1412: بريوت، لبنان، عام النشر ،دارالكتب العلميةمشس الدين الذهيب، ، "تذكرة احلفاظ "-283
  ، على موقع إسالم ويب282: 267، صـ 14، دمحم بن جرير، جـ 16 ، مشس الدين الذهيب، الطبقة"ءسري أعالم النبال "-284
  م، 1227: مكتبة العلوم و احلكم، املدنية املنورة، عام النشر: ، أمحد بن دمحم األدنه وي، الناشر"طبقات املفسرين"املستفاد من  -285
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 :دمحم بن أمحد األنصارى القرطيب  -3
 و القرآن الكرمي حيث تعلم ألندلساب بقرطبة ولد أبو عبد هللا كنيته  بن أمحد بن أيب بكر بن فـنر حدمحمهو 
. أيضاً  الشعر غريها كما تعلم علوم القرآن و البالغة و القراءات و توسع بدراسة الفقه و و العربية اللغة قواعد

، وهو يعترب من كبار هـ 671 شوال 9 حىت وافته املنية يف( املنيا)استقر مبنية بين خصيب  و مصر انتقل إىل
 .286زاهًدا متعبًدا رًعا و حمداًث و كان فقيًها و املفسرين و

 :إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي الدمشقي الشافعى -4
ّدث و مفسر  عماد الدين أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري بن ضوء القرشي البصروي، مث الدمشقي، حم 

مع  دمشق مث انتقل إىل ،287هـ 703 ، و مات أبوه سنةـه 701من أعمال دمشق سنة مبجدل ولد وفقيه،
قرأ  ، وهـ 711 ختم حفظه يف سنة و القرآن الكرمي بيه، حف بعد موت أ هـ 707 أخيه كمال الدين سنة

ابن  حف  خمتصرو ، هـ 718 سنة الشافعي الفقه يف" التنبيه " حف  منت  مجع التفسري، و القراءات و
من  احلديث مسع ،288ابن قاضي شهبة كمال الدين ، وتفقه على الشيخي برهان الدين الفزاري ، واحلاجب

 .و كثري من العلماء ابن الرضى ، واملزي و ،ابن عساكر و إسحاق اآلمدي، ابن الزراد، و ابن الشحنة، و
ر عمره، ، ون هـ 774 سنة شعبان تويف يف يف مقربة الصوفية خارج  ابن تيمية دفن جبوارو  كنانن قد أضّر يف  أنوناخ 

، و طبقات النهايةالبداية و  و تفسري القرآن العظيم، :له عدة تصنيفات أشهرها ،دمشق ابب النصر من
 .282الشافعية، و الباعث احلثيث شرح اختصار علوم احلديث و غريها

 
o  22شرح و معانى قوله تعاىل يف سورة الروم، اآلية  

ت لنـٰف  ٰ  خنل ق  ٱلسَّمنـٰون  ۦونم ن  ءنايـنٰت ه  : و قوله تعاىل   نر ض  ونٱخ  ننت ك م  ونأنل ون  ت  ونٱأل  ينـٰتٍ ٰ  ذن إ نَّ ىف   ۚ  ن ك م  ٰ  أنل س   ل كن الن
 .لّ ل عنـٰل م ين 

______________________________________________________ 
 : دار القلم، دمشق على موقع: ، مشهور حسن حممود سلمان، الناشر"اإلمام القرطيب شيخ أئمة التفسري" من كتاب  املستفاد  -286

https://ar.islamway.net/book  مـ 2118جنوري عام  5: ، اتريخ أخذ املعلومات من املوقع 
 ، ابن حجر العسقالين "الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة"من كتاب  املستفاد  -287
 هـ،   1413نشر ، دمحم بن أمحد الذهىب، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، عام ال"معجم احملدثي"من كتاب  املستفاد  -288
 ، اململكة العربية السعودية   ةي، دار اهلجر عبد هللا الرتك. إبشراف د" البداية و النهاية"من مقدمة كتاب  املستفاد  -282
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 جامع البيان يف تفسري القرآن حملمد بن جرير الطربى 

ه إذا شاء أمات من كان حيًا من أن أنه ال ي عجزه شيء، و ىأدلته أيضًا عل ومن حججه و: ذكره يقول تعاىل
يء أحدث األرض من غري ش و لقه السمواتأعاده كما كان قبل إماتته إايه خ لقه، مث إذا شاء أنشره وخ

ننت ك م  } يه شيء أراده ال ميتنع معها عل ذلك منه، بل بقدرته اليت ت الف  أل س  اختالف منطق  و: يقول{ وناخ 
: يقول{ ٍت لل عالـنم ين إنَّ ف ـي ذلكن آلاي} اختالف ألوان أجسامكم  و: يقول{ وأل ونان ك م  } لغاهتا  ألسنتكم و

م اهتكانوا هبا قبل مم  ه ال يعيبه إعادهتم هليئتهم اليتلقه الذين يعقلون أنأدلة خل ك لعربًا وفعله ذلك كذل إن يف
 .221من بعد فنائهم

 حبر العلوم أليب ليث السمرقندى 

وأنتم تعلمون ذلك ألهنم مقرون أن هللا عز وجل { ونم ن  ءايـنٰت ه  خنل ق  ٱلسَّمنـٰونات  ونٱألنر ضن } : قوله عز وجل
ننت ك م  } هو خالق األشياء  و خالقهم ت لنـٰف  أنل س   أي أمحر و{ ونأنل ٰون ك م  } نبطي  عجمي و أي عريب و{ ونٱخ 
ٍت } أمسر  أسود و أبيض و اختالف  األرض و لعالمات يف خلق السماوات و: يعين{ إ نَّ ىف  ذنل كن آلاين
بكسر الالم يعين مجيع ( للعاملي)عاصم يف رواية حفص فيعتربون قرأ { لّل عنـٰلنم ين } األلوان لعالمات  األلسن و

  .221اجلن قرأ الباقون بنصب الالم يعين عالمة جلميع خلق األنس و العلماء يعين أن يف ذلك عالمة للعقالء و
 
 اجلامع ألحكام القرآن حملمد بن أمحد األنصارى القرطيب املالكى 

ت ه  خنل ق  ٱلسَّمناونات  ونٱألن } . فون أبن هللا تعاىل هو اخلالقكانوا يعرت  و« البقرة»تقّدم يف { ر ض  ونم ن  آاين
ننت ك م  ونأنل ونان ك م  } ت النف  أنل س   الرتكية و العجمية و من العربّية و: فيه اختالف اللغات الّلسان يف الفم؛ و{ ونٱخ 

أنت تفّرق بينه  د ترى أحداً إال ومن البياض والسواد واحلمرة؛ فال تكا: اختالف األلوان يف الصور و. الرومية
ليس هذه األشياء من فعل النطفة وال من فعل األبوين؛ فال بد من فاعل، فع ل م أن الفاعل هو  و. بي اآلخر و

ٍت لّ ل عنالنم ين } . هللا تعاىل؛ فهذا من أدّل دليل على املدبر البارىء أي للبـنّر والفاجر{ إ نَّ يف  ٰذل كن آلاين
222 

______________________________________________________________________ 
، اتريخ أخذ http://www.altafsir.com/Tafasir.asp: دمحم بن جرير القرطيب على موقع" جامع البيان لتفسري القرأن" -221

 مـ 2118جنوري عام  5: املعلومات من املوقع 
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  تفسري القرآن العظيم إلمساعيل بن عمر بن كثري القرشي الدمشقي الشافعى 

أي خلق السموات يف { خنلنقن ٱلسنمنـٰوٰنت  ونٱألنر ض  } الدالة على قدرته العظيمة {  ونم ن  ءايـنٰت ه  } يقول تعاىل 
األرض يف  السيارات، و جنومها الثوابت و زهارة كواكبها، و سقوف أجرامها، و اتساعها، و ارتفاعها و

ت النف  } ه تعاىل قول و. حيوان وأشجار قفار و حبار، و أودية و ما فيها من جبال و اخنفاضها وكثافتها، و ونٱخ 
ننت ك م    هؤالء روم، و هؤالء كرج، و هؤالء ترت هلم لغة أخرى، و يعين اللغات، فهؤالء بلغة العرب، و{ أنل س 

هؤالء صقالبة،  هؤالء عجم، و هؤالء هنود، و هؤالء حبشة، و هؤالء تكرور، و هؤالء بربر، و هؤالء فرن ، و
ء أكراد، إىل غري ذلك مما ال يعلمه إال هللا تعاىل من اختالف لغات بين هؤال هؤالء أرمن، و هؤالء خزر، و و

هي حالهم، فجميع أهل األرض، بل أهل الدنيا منذ خلق هللا آدم إىل قيام  اختالف ألواهنم، و آدم، و
ليس يشبه واحد منهم اآلخر، بل ال بد  خدان، و فم و جبي و أنف و حاجبان و الساعة، كل له عينان و

يفارقه بشيء من السمت أو اهليئة أو الكالم، ظاهرًا كان أو خفيًا يظهر عند التأمل، كل وجه منهم أن 
لو توافق مجاعة يف صفة من مجال أو قبح، ال بد من فارق بي كل  هيئته ال تشبه أخرى، و أسلوب بذاته، و
  .223{...إ نَّ ىف  ٰذل كن ألنينـٍٰت لّ ل عنـٰلنم ين } بي اآلخر،  واحد منهم و

o  13شرح و معانى قوله تعاىل يف سورة احلجرات، اآلية  

ننـٰك م مّ ن ذنكنٍر ونأ نثنىٰ يـ هنا أينن : و قوله تعاىل   رنمنك م   ۚ   اجنعنل ننـٰك م  ش ع واًب ونقـنبنائ لن ل تـنعنارنف و ون  ٱلنَّاس  إ انَّ خنلنق   إ نَّ أنك 
ب رٌي عنل   إ نَّ ٱَّللَّن  ۚ  ك م  َّللَّ  أنتـ قن ٱع ندن   يٌم خن
 جامع البيان يف تفسري القرآن حملمد بن جرير الطربى 

املعىن أنكم متساوون يف النسب ألن   حواء و أي من آدم و{ اي أيها الناس إان خلقنكم من ذكر وأنثى  }
روى عكرمة عن ابن عباس  حواء زجر هللا سبحانه عن التفاخر ابألنساب و كلكم يرجع يف النسب إىل آدم و

مث ذكر  "امرأة كجمام الصاع ليس ألحد على أحد فضل إال ابلتقوى إمنا أنتم من رجل و " :يب ملسو هيلع هللا ىلص قالأن الن
وهي مجع شعب { قبائل  وجعلناكم شعوابً و} سبحانه أنه إمنا فرق أنساب الناس ليتعارفوا ال ليتفاخروا فقال 

م من مضر هذا قول متي لشعوب كبكر من ربيعة وقبائل هي دون ا ربيعة و هو احلي العظيم مثل مضر و و
  أراد: قيل و .تفرقها عن احلسن و لتشعبها إمّنا مسيت بذلك الشعوب دون القبائل و: قيل و أكثر املفسرين
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إىل هذا ذهب قوم فقالوا الشعوب من  ابلقبائل العرب يف رواية عطاء عن ابن عباس و ابلشعوب املواي و
أي { لتعارفوا  }.(ع)روي ذلك عن الصادق  واألسباط من بين إسرائيل  القبائل من العرب و العجم و

خربت  لوال ذلك لفسدت املعامالت و قومه و أبيه و جعلناكم كذلك لتعارفوا فيعرف بعضكم بعضًا بنسبه و
أرفعكم منزلة عند هللا  أي إن أكثركم ثوااًب و{ إن أكرمكم عند هللا أتقاكم  }.ملا أمكن نقل حديث الدنيا و

يقول هللا تعاىل يوم القيامة أمرتكم فضيعتم ": روي عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص أنه قال كم بطاعته وأعمل أتقاكم ملعاصيه و
أضع أنسابكم أين املتقون إن أكرمكم عند هللا  نسيب و رفعتم أنسابكم فاليوم أرفع ما عهدت إليكم فيه و

  ." أتقاكم

الناس  ،بضتي من تراب فقال أي هاتي أفضلروي أن رجاًل سأل عيسى ابن مرمي أي الناس أفضل فأخذ ق و
أبو بكر البيهقي ابإلسناد عن عباية ابن ربعى عن ابن عباس قال  (و روى. )خلقوا من تراب فأكرمهم أتقاهم

وأصحاب }ذلك قوله  جل جعل اخللق قسمي فجعلين يف خريهم قسماً و إن هللا عز و " :قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص
أان خري أصحاب  فأان من أصحاب اليمي و[ 41: الواقعة]{ وأصحاب الشمال } [ 27: الواقعة]{ اليمي 

وأصحاب }[18: البلد]{ وأصحاب امليمنة}جعلين يف خريها ثلثاً وذلك قولهاليمي مث جعل القسمي أثالاثً ف
وأان خري السابقي مث فأان من السابقي [ 11: الواقعة]{ والسابقون السابقون } [ 2: الواقعة]{ املشئمة 

اآلية فإين أتقى ولد آدم { قبائل وجعلناكم شعوابً و}ذلك قوله  جعل األثالث قبائل فجعلين يف خريها قبيلة و
إمنا }ذلك قوله عز وجل ال فخر مث جعل القبائل بيواتً فجعلين يف خريها بيتاً و أكرمهم على هللا و ال فخر و و

أهل بييت مطهرون من  فأان و[ 33: األحزاب]{ يطهركم تطهرياً  البيت ويريد هللا ليذهب عنكم الرجس أهل 
 .224 أبحوالكم ال خيفى عليه شيء من ذلك{ خبري } أبعمالكم { إن هللا عليم  } ." الذنوب

 حبر العلوم أليب ليث السمرقندى 

ملا فتح مكة أمر بالاًل ليؤذن، فقال  - ملسو هيلع هللا ىلص -ذلك أن النيب  و: قال مقاتل{ أٰينيـ هنا ٱلنَّاس  } : قوله تعاىل
ا النَّاس   هذا الغراب، يعين بالل فنزل اين  غري -ملسو هيلع هللا ىلص  -احلارث بن هشام أما وجد رسول هللا  ننـٰك م } أنيـ هن إ انَّ خنلنق 

 ربيعة، و رؤوس القبائل مثل مضر و: يعين {ونجنعنل ننـٰك م  ش ع واًب ونقـنبنائ لن } آدم وحواء : يعين{ ّمن ذنكنٍر ونأ نـ ثنٰى 
رنمنك م  عنندن ٱَّللَّ  أنتـ قنـٰك م  } النسب  يف{ ل تـنعنـٰرنف وا  } بين عامر  األفخاذ مثل بين سعد و: قبائل يعين  : يعين{ إ نَّ أنك 

  و  نيه ثقل،اثبت بن قيس، كان يف أذ قال يف رواية الكليب نزلت يف إن كان عبداً حبشياً أسود مثل بالل، و و
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قد أخذ الناس جمالسهم فجاء فتخطى  حداً وليسمع كالمه، فأبطأ يومًا وا -ملسو هيلع هللا ىلص  -ان يدنو من رسول هللا ك
، فقال رجل من القوم هذا يتخطى رقابنا فلم ال جيلس حيث وجد -ملسو هيلع هللا ىلص  -رقاهبم حىت جلس قريبًا من النيب 

كان يعري أبمه فخجل، فنزلت هذه  اي ابن فالنة و: من هذا؟ فقالوا فالن، فقال اثبت: املكان، فقال اثبت
أان قد ذكرت شيئاً، فقرأ هذه اآلية عليه : من عري فالانً أبمه؟ فقال اثبت بن قيس " :ملسو هيلع هللا ىلص -النيب  اآلية، فقال

 األفخاذ الصغار، و القبائل و: روى سعيد بن جبري عن ابن عباس رضي هللا عنهما قال ، و" فاستغفر اثبت
بين  القبائل مثل بين متيم و ذ الصغار، واألفخا: الشعوب: قال الضحاك اجلمهور مثل مضر، و: الشعوب
إين مل : معناه الشعب أعظم من القبيلة، و: قال الزجاج أكثر من القبيلة و: الشعوب: قال القتيب أسد، و

إ ذنا كنانن  " :أنه قال -ملسو هيلع هللا ىلص  -إمنا خلقناكم كذلك لتعارفوا، روي عن النيب  قبائل لتتفاخروا و أخلقكم شعوابً و
ونضنع ت م  ننسنيب،  جعلت لنفسي نسباً فرفـنع ت م ننسنبنك م ون  إنكم جعلتم ألنفسكم نسبا و: يـنو م  ال ق ينامنة  يقول عز وجل

رنمنك م  عنندن اَّللَّ  أنتـ قن قلت إ نَّ أن : أنضنع  ننسنبنك م، يعين فنال يـنو من أنر فنع  ننسنيب  ون   :مث قال  "قلتم أنتم فالن وفالن اك م  ون ك 
ب رٌي } أبتقيائكم { إ نَّ ٱَّللَّن عنل يٌم }    .225ابفتخاركم{ خن
 اجلامع ألحكام القرآن حملمد بن أمحد األنصارى القرطيب املالكى 

نناك م مّ ن ذنكنٍر ونأ نـ ثنٰى } : األوىل ـ قوله تعاىل :مسائل سبع فيه نزلت  و. حواء يعين آدم و{ أٰينيـ هنا ٱلنَّاس  إ انَّ خنلنق 
؛ حدثنا عمرو بن عثمان وكثري بن عبيد قاال حّدثنا بقّية بن (املراسيل)هند؛ ذكره أبو داود يف  يف أنيب اآلية

أمر رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص بين بنياضة أن يزّوجوا أاب هند ٱمرأة منهم؛ فقالوا لرسول هللا : الوليد قال حدثين الزهري قال
نناك م  م ن  ذنكنٍر ونأ نـ ثنى ونجنعنل نناك م  ش ع وابً »: ليناٰ؟ فأنزل هللا عز وجلنزّوج بناتنا موا: ملسو هيلع هللا ىلص قال . اآلية« إ انَّ خنلنق 

ّاس: قيل و. نزلت يف أيب هند خاصة: الزهري قوله يف الرجل الذي مل  و. إهنا نزلت يف اثبت بن قيس بن مشن
 :أان اي رسول هللا؛ فقال النيب ملسو هيلع هللا ىلص: ؟ قال اثبت«منن الذاكر فالنة " :ٱبن فالنة؛ فقال النيب ملسو هيلع هللا ىلص: يتفسح له

فإنك ال تفضلهم إال »:أمحر؛ فقال ؟ قال رأيت أبيض وأسود و«ما رأيت»: انظر يف وجوه القوم فنظر؛ فقال»
ٱلَّذ ينن آمنن وا  إ ذنا ق يلن لنك م  أٰينيـ هنا  }:نزلت يف الرجل الذي مل يتفسح له و. هذه اآلية فنزلت يف اثبت «ابلتقوى

ملا كان يوم فتح مكة أمر النيب ملسو هيلع هللا ىلص بالاًل حىت : قال ٱبن عباس. اآلية[ 11: اجملادلة] { تـنفنسَّح وا  يف  ٱل منجنال س  
يد بن أيب الع يص  يرى هذا احلمد هلل الذي قبض أيب حىت ال: عال على ظهر الكعبة فأّذن؛ فقال عتَّاب بن أس 

 إن يرد هللا : قال سهيل بن عمرو و. ما وجد دمحم غري هذا الغراب األسود مؤذّ انً : هشام قال احلارث بن. اليوم
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أخربه  إين ال أقول شيئاً أخاف أن خيرب به رب السماء؛ فأتى جربيل النيب ملسو هيلع هللا ىلص و: قال أبو سفيان و.شيئاً يغرّيه
 زجرهم عن التفاخر ابألنساب، و. سأهلم عما قالوا فأقروا؛ فأنزل هللا تعاىل هذه اآلية مبا قالوا؛ فدعاهم و

حواء، إمنا الفضل  أي اجلميع من آدم و. االزدراء ابلفقراء؛ فإن املدار على التقوى ، والتكاثر ابألموال
أييها الناس إن هللا قد أذهب  " :يف الرتمذي عن ٱبن عمر أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص خطب مبكة فقال و. ابلتقوى

بنة اجلاهلية و فاجر شقّي هّي على  تنق ّي كرمي على هللا، ورجل بـنّر : فالناس رجالن. تعاظمها آبابئها عنكم عنيـ 
نناك م مّ ن ذنكنٍر ونأ نـ ثنٰى } : خلق هللا آدم من تراب قال هللا تعاىل الناس بنو آدم و و. هللا أٰينيـ هنا ٱلنَّاس  إ انَّ خنلنق 

رنمنك م  عنندن ٱَّللَّ   ونجنعنل نناك م  ش ع وابً ون  ب ريٌ قـنبنآئ لن ل تـنعنارنفـ ۤوا  إ نَّ أنك  خّرجه من حديث عبد  " { أنتـ قناك م  إ نَّ ٱَّللَّن عنل يٌم خن
قد خرّج الطربي يف كتاب  و. غريه هو ضعيف، ضّعفه حيىي بن منع ي و هللا بن جعفر والد علي بن املديين و

: رة قالحّدثين يعقوب بن إبراهيم قال حّدثنا إمساعيل قال حّدثنا سعيد اجل رنيري عن أيب نض و( آداب النفوس)
هو على  هللا عليه وسلم مبىًن يف وسط أايم التشريق و خطب رسول هللا صلى  " حّدثين أو حّدثنا من شهد

ال عجمي  إن أابكم واحد أالن ال فضل لعريّب على عجمّي و أييها الناس أال إن ربكم واحد و»: بعري فقال
قوى أال هل بـنّلغت؟ ـ قالوا نعم قال ـ ليبّلغ ال ألمحر على أسود إال ابلت ال ألسود على أمحر و على عريب و

إن هللا ال ينظر إىل أحسابكم  " :قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: مالك األشعري قال( أيب)فيه عن  و " «الشاهد  الغائب
لكن ينظر إىل قلوبكم فمن كان له قلب صاحل حتنن  ال إىل أجسامكم وال إىل أموالكم و ال إىل أنسابكم و و

 :هو مشهور من شعره لعلّي هنع هللا يضر يف هذا املعىن و و " أحبكم إليه أتقاكم إمنا أنتم بنو آدم و هللا عليه و
 

 أبوهم  آدم  واألّم حواء     الناس من جهة التمثيل أكفاء

 أعضاء أعظٌم خ لقت فيهم و و     أرواٌح مشاكلةٌ  نفٌس كنفس و

 املاء اخرون به فالطي ويف     فإن يكن هلم  من أصلهم حسبٌ 

دنى أد الّء     ما الفضل إال ألهل العلم إهنم    على اهل دنى ملن استـنه 

ر  كّل امرىء ما كان حيسنه و  للرجال على األفعال سيماء و     قند 

 اجلاهلون ألهل العلم أعداء و     ضد  كل امرىء ما كان جيهله و

لو  و. «النساء»كذلك يف أّول سورة  ية أنه خلق اخللق من الذكر واألنثى، والثانية ـ بّي هللا تعاىل يف هذه اآل
شاء خللقه دوهنما كخلقه آلدم، أو دون ذنكنر كخلقه لعيسى عليه السالم، أو دون أنثى كخلقه حواء من 
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 ضلعن آدم خلق هللا منه حّواء من قد جاء أ و. هذا اجلائز يف القدرة مل يرد به الوجود و. إحدى اجلهتي
 .انتزعها من أضالعه؛ فلعله هذا القسم؛ قاله ٱبن العريب

وجعل  خلق هلم منها التعارف، شعوابً، و قبائلن و أصهاراً و الثالثة ـ خلق هللا اخللق بي الذكر واألنثى أنساابً و
ستوجب ا فإذا نفاه رجل عنههو أعلم هبا؛ فصار كل أحد حيوز نسبه؛  هلم هبا التواصل للحكمة اليت قّدرها و
اي عريب؛ وحنو ذلك مما : للعجمي اي عجمي، و: حسبه، بقوله للعريب احلّد بقذفه؛ مثل أن ينفيه عن رهطه و

 .انتهى. يقع به النفي حقيقة
يستمد  يرتىّب يف رحم األم، و الرابعة ـ ذهب قوم من األوائل إىل أن اجلني إمنا يكون من ماء الرجل وحده، و

 فنجنعنل نناه  يف  قـنرناٍر مَّك يٍ * أنملن  خنن ل قك م مّ ن مَّآٍء مَّه ٍي  :واحتجوا بقوله تعاىل .ذي يكون فيهمن الدم ال
لنه  م ن س النلنٍة مّ ن مَّآٍء مَّه يٍ   :قوله تعاىل و [.21-21:املرسالت]   مث َّ جنعنلن ننس 

. فدّل على أن اخللق من ماء واحد[. 3 7:القيامة] أنملن  ينك  ن ط فنًة مّ ن مَّين ٍّ مي  ىننٰ  : قوله و [.8: السجدة]
خ ل قن  : وقوله تعاىل. نص ال حيتمل التأويلوالصحيح أن اخللق إمنا يكون من ماء الرجل واملرأة هلذه اآلية؛ فإهنا 

  خين ر ج  م ن بـني   ٱلص ل ب  ونٱلتـَّرنآئ ب  * م ن مَّآٍء دناف ٍق 

أما ما احتجوا به فليس  و. ترائب النساء؛ على ما أييت بيانه الرجال واملراد منه أصالب  و[ 7ـ  6: الطارق]
النطفة  ومل يضفها إىل أحد األبوين دون  الس اللة  و فيه أكثر من أن هللا تعاىل ذكر خلق اإلنسان من املاء و

 مت  ين كما مي  ين  الرجل، وأبن املرأة  و. النطفةن منهما بداللة ما ذكران الساللة هلما و فدّل على أن املاء و. اآلخر
نآء  عنلنٰى   :قد قال يف قصة نوح و. «عن ذلك يكون الشبه؛ حسب ما تقّدم بيانه يف آخر الشورى

فنال تـنقنى ٱمل
ٍر قند  ق د رن  إمنا أراد ماء السماء وماء األرض؛ ألن االلتقاء ال يكون إال من ٱثني، فال ينكر  و[ 1 2:القمر] أنم 
لنه  م ن  س النلنٍة م ن  مناٍء منه يٍ مث َّ جن »أن يكون  يريد  و{ أنملن  خنن ل قك م مّ ن مَّآٍء مَّه ٍي } : وقوله تعاىل. «عنلن ننس 

 .وهللا أعلم. ماءين
 م ضنر و الشعوب رؤوس القبائل؛ مثل ربيعة و{ ونجنعنل نناك م  ش ع واًب ونقـنبنآئ لن ل تـنعنارنفـ ۤوا  } : اخلامسة ـ قوله تعاىل

س واأل . اجتماعهم كشعب أغصان الشجرة بفتح الشي؛ مس  وا به لتشّعبهم و« شنع ب»احدها  اخلنز رنج؛ و و 
عنب  والشَّع ب من األضداد؛ يقال شعبته إذا مجعته؛ و فنى؛ ألنه جيمع به و( بكسر امليم)منه امل ش   وهو اإلش 

 :قال. يشعب

ر ينةٍ      فنكناٍب على ح ّر اجلبي وم ّتقٍ  عنب    مبند   كأنه ذنل ق  م ش 
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يت املنية ش عوابً ألهنا مفرّقة وشنعنبته إذا فرّقته، و عب . منه مس  اجلمع  فهو الطريق يف اجلبل؛ و( ابلكسر)فأما الشّ 
عب: قال اجلوهري. الشعاب فرقة ال : والش ع وبية. العجم؛ واجلمع الشعوب ما تشعب من قبائل العرب و: الشّ 

 و. أن رجاًل من الشعوب أسلم؛ فإنه يعين من العجم: أما الذي يف احلديث و. تفّضل العرب على العجم
: قال ابن عباس. يضمهم هو أبو القبائل الذي ينسبون إليه، أي جيمعهم و القبيلة العظيمة، و: الشَّع ب

دون القبائل  الشعوب البعيد من النسب؛ و: قال جماهد و. والقبائل األفخاذ. الشعوب اجلمهور؛ مثل مضر
قال . الثاين املاوردي ذكر األّول عنه املهدو ّي، و. قاله قتادة و. عنه أيضاً أن الشعوب النسب األقرب و. ذلك

 :الشاعر

 فلم أرن سعداً مثل سعد  بن مالك     رأيت سعوداً من شعوب كثرية

 :وقال آخر

 كرمي قد ي عّد وال جنيب     قبائل من شعوب ليس فيهم

إن الشعوب : قيل و. مضر وسائر عدانن القبائل من ربيعة و عنرنب اليمن من قحطان، وإن الشعوب : قيل و
قال . القبائل العرب إن الشعوب املواي، و: قال ابن عباس يف رواية و. القبائل بطون العرب بطون العجم؛ و

. القبائل من العربالرتك؛ و  اجلبل و على هذا فالشعوب من ال ي عرف هلم أصل نسب كاهلند و و: الق شنري  ي
. القبائل هم املشرتكون يف األنساب حيتمل أن الشعوب هم املضافون إىل النواحي والشعاب؛ و و: املاوردي

 :قال الشاعر

 منرب فيها أمري املؤمني و     وتفرّقوا ش عنباً فكل جزيرة

ذ الشعب أكرب من القبيلة مث الفصيلة مث: وحكى أبو عبيد عن ٱبن الكليب عن أبيه . الع مارة مث البطن مث الفنخ 
يلة مث العنشرية؛ و: وقيل ذ مث الفص   :قد نظمها بعض األدابء فقال الشعب مث القب يلة مث الع مارة مث البطن مث الفنخ 

 عدداً يف احلواء مث القب يله     ا قصد الشَّعب فهو أكثر حنيٍّ 

 لهـبطن والفخذ بعدها والفصي     مث تتلوها العمارة مث الـ

رية لكن  هي يف جنب ما ذكرانه قليله     مث من بعدها العش 

 :وقال آخر

ذ       بعدمها قب يلة قبلها شنع ب و  ع مارة مث بنط ٌن ت ل و ه  فنخ 
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م ما له ق ذنذ   و     ليس يؤوي الفىت إال فصيلته و  ال سداد ل سنه 

رنمنك م  عنندن ٱَّللَّ  } : السادسة ـ قوله تعاىل  :عند قوله تعاىل« الزخرف»وقد تقّدم يف سورة { أنتـ قناك م   إ نَّ أنك 

ٌر لَّكن ونل قنو م كن }  ويف هذه اآلية ما يدلك على أن التقوى هي املراعي عند هللا [. 44: الزخرف]{ ونإ نَّه  لنذ ك 
ألن : قيلمل يتفاخر ابألنساب؟ : كأنه قيل. ابلفتح« أنّ »قرىء  و. النسب تعاىل وعند رسوله دون احلسب و
 الكرم التقوى احلسب املال و" :يف الرتمذي عن مسن رنة عن النيّب ملسو هيلع هللا ىلص قال و. أكرمكم عند هللا أتقاكم ال أنسبكم

رنمن }: وذلك يرجع إىل قوله تعاىل. يحهذا حديث حسن غريب صح: قال " ، وقد { ك م  عنندن ٱَّللَّ  أنتـ قناك م  إ نَّ أنك 
التقوى معناه مراعاة حدود  و  "من أحب أن يكون أكرم الناس فليتق هللا " :ليه السالمجاء منصوصًا عنه ع

قد مضى هذا يف غري  و. التنزه عما هناك عنه اال تصاف مبا أمرك أن تتصف به، و هنياً، و هللا تعاىل أمرًا و
 تعاىل يقول يوم القيامة إين جعلت ننسنبًا و إن هللا " :يف اخلرب من رواية أيب هريرة عن النيّب ملسو هيلع هللا ىلص و. موضع

أضع  أان اليوم أرفع نسيب و أبيتم إال أن تقولوا فالن بن فالن و جعلتم ننسنبًا فجعلت  أكرمكم أتقاكم و
إن أوليائي   :روى الطربّي من حديث أيب هريرة أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قال و " أنسابكم أين املتقون أين املتقون

أتتون ابلدنيا حتملوهنا على  أييت الناس ابألعمال و. إن كان نسب أقرب من نسب املتقون يوم القيامة و
ويف صحيح مسلم من حديث عبد هللا بن . وأعرنض يف ك لٍّ ع ط فني ه هكذا رقابكم تقولون اي دمحم فأقول هكذا و

يّ ين هللا و :ليقو  جهارًا غري سرٍّ مسعت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: عمرو قال
صاحل  إن آل أيب ليسوا ي أبولياء إمنا ونل 

يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن »:من أكرم الناس؟ فقال: أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص سئل  :عن أيب هريرة و ، املؤمني
: ك، فقالليس عن هذا نسأل: فقالوا« فأكرمهم عند هللا أتقاهم»: ليس عن هذا نسألك، قال: قالوا« إبراهيم

 :وأنشدوا يف ذلك ،عن معادن العرب؟ خيارهم يف اجلاهلية خيارهم يف اإلسالم إذا فقهوا»

 العز  كّل الع ّز للم ّتقي و     ما يصنع العبد بعّز الغىن

 معرفة هللا فذاك الّشقي     من عرف هللا فلم تغنه

إسحاق العطار قال حّدثنا مندل بن علي عن  السابعة ـ ذكر الطربي حّدثين عمر بن دمحم قال حّدثنا عبيد بن
: تزّوج رجل من األنصار ٱمرأة فط ع ن عليها يف حسبها؛ فقال الرجل ": قالبن يزيد عن سامل بن أيب اجلعد ثور 

ب بن ما يضّرك أال تكون من آل حاج»: إين مل أتزّوجها حلسبها إمنا تزّوجتها لدينها وخ ل قها؛ فقال النيّب ملسو هيلع هللا ىلص
أذهب به  أمت به الناقصة و إن هللا تبارك وتعاىل جاء ابإلسالم فرفع به اخلسيسة و " :مث قال النيب ملسو هيلع هللا ىلص " ز رارة

 إين ألرجو أن أكون أخشاكم َّلّل و " :قال النيّب ملسو هيلع هللا ىلص و " اللوم فال لوم على مسلم إمنا الّلو م لنو م  اجلاهلية
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هذا الذي حل  مالك يف  و: قال ٱبن العريب. لذلك كان أكرمن البشر على هللا تعاىل و " ا أتقيأعلمكم مب
نو ىل العربية، و: روى عبد هللا عن مالك. الكفاءة يف النكاح

 قال أبو حنيفة و و. احت  هبذه اآلية يتزّوج امل
عتبة بن ربيعة ـ وكان ممن شهد ويف الصحيح عن عائشة أن أاب حذيفة بن . املال يراعي احلسب و: الشافعي

أنكحه هندًا بنت أخيه الوليد بن عتبة بن ربيعة؛ وهو موىًل ال مرأة من  بدرًا مع النيب ملسو هيلع هللا ىلص ـ تبىّن ساملًا و
أخت عبد الرمٰحن بن عوف كانت  و: قلت .ض باعة بنت الزبري كانت حتت املقداد بن األسود و. األنصار

إمنا  فدّل على جواز نكاح املواي العربية، و. بنت جحش كانت حتت زيد بن حارثةزينب  و. حتت بالل
أن النيّب صلى  " :عليه أيضًا ما روى سهل بن سعد يف صحيح البخاري الدليل و. تراعى الكفاءة يف الدّ ين

إن شنفنع أن  كنح، وحنر يٌّ إن خطب أن يـ ن  : ؟ فقالوا«ما تقولون يف هذا»: هللا عليه وسلم منّر عليه رجل فقال
منع ي شنفَّع و : قالوا« ما تقولون يف هذا»: مث سكت؛ فمر رجل من فقراء املسلمي فقال: قال. إن قال أن ي س 

مع إن شنفنع أال ي شنفَّع، و حنر يٌّ إن خطب أال يـ ن كنح، و هذا خري من »: فقال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص. إن قال أال ي س 
حلسبها فعليك بذات  ت نكح املرأة ملاهلا ومجاهلا ودينها ـ ويف رواية ـ و " :قال ملسو هيلع هللا ىلص و " هذام لء األرض مثل 
خطب إىل عمر ٱبنته فالتنوى عليه، مث  قد خطب سلمان إىل أيب بكر ٱبنته فأجابه، و و " الدّ ين تنر بنت  يداك

اي رسول هللا، ماذا :  فأىب إخوهتا، فقال باللخطب بالل بنت البكري و. سأله أن ينكحها فلم يفعل سلمان
آذوين؛ فغضب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص من أجل بالل، فبلغهم  خطبت إليهم أختهم فمنعوين و! لقيت من بين البكري

وقال النيب . وهاأمري بيد رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص؛ فزّوج: ماذا لقينا من سببك؟ فقالت أختهم: اخلرب فأتوا أختهم فقالوا
ّ من  و. وهو موىل بين بياضة" أنكحوا أاب هند وأنكحوا إليه " :ملسو هيلع هللا ىلص يف أيب هند حي حجمه روى الدَّارنق ط ين 

رّي عن ع ر وةن عن عائشة أن أاب هند موىل بين بياضة كان حجامًا فحجم النيّب ملسو هيلع هللا ىلص، فقال النيّب  حديث الز ه 
أنكحوه  " :وقال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص من سرّه أن ينظر إىل من صّور هللا اإلميان يف قلبه فلينظر إىل أيب هند " :ملسو هيلع هللا ىلص

هو االتصال بشجرة النبّوة  وقد يعترب النسب يف الكفاءة يف النكاح و: قال القشريي أبو نصر " وأنكحوا إليه
التقّي املؤمن أفضل من الفاجر  و. الصالح نبياء، أو ابملرموقي يف الزهد وأو ابلعلماء الذين هم ورثة األ

النسيب، فإن كاان تنق يـَّي  فحينئذ يقّدم النسيب منهما، كما يقّدم الشاب على الشيخ يف الصالة إذا استواي يف 
 .226التقوى
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  تفسري القرآن العظيم إلمساعيل بن عمر بن كثري القرشي الدمشقي الشافعى 

 ، وجعلهم شعوابً، ويقول تعاىل خمربًا للناس أنه خلقهم من نفس واحدة، وجعل منها زوجها، ومها آدم وحواء
قيل  غري ذلك، و األفخاذ و العمائر و العشائر و بعد القبائل مراتب أخر كالفصائل و هي أعم من القبائل، و

قد خلصت هذه  ابلقبائل بطون العرب، كما أن األسباط بطون بين إسرائيل، و املراد ابلشعوب بطون العجم، و
األمم يف معرفة أنساب  من كتاب القصد و  عمر بن عبد الرب، ويف مقدمة مفردة مجعتها من كتاب اإلنباه أليب

إمنا يتفاضلون  حواء عليهما السالم سواء، و العرب والعجم فجميع الناس يف الشرف ابلنسبة الطينية إىل آدم و
احتقار  هي عن الغيبة وهلذا قال تعاىل بعد الن متابعة رسوله ملسو هيلع هللا ىلص و هي طاعة هللا تعاىل، و ابألمور الدينية، و

ننـٰك م مّ ن ذنكنٍر ونأ نـ ثنٰى ونجنعنل ننـٰك م  ش ع وابً } بعض الناس بعضاً، منبهاً على تساويهم يف البشرية  أٰينيـ هنا ٱلنَّاس  إ انَّ خنلنق 
{ ل تـنعنـٰرنفـ ۤوا  } عز وجل قوله  قال جماهد يف أي ليحصل التعارف بينهم، كل يرجع إىل قبيلته، و{ ونقـنبنآئ لن ل تـنعنـٰرنفـ ۤوا  

قال سفيان الثوري كانت محري ينتسبون إىل  كما يقال فالن بن فالن من كذا وكذا، أي قبيلة كذا وكذا، و
قد قال أبو عيسى الرتمذي حدثنا أمحد بن دمحم، حدثنا  خماليفها، وكانت عرب احلجاز ينتسبون إىل قبائلها، و

عيسى الثقفي، عن يزيد موىل املنبعث عن أيب هريرة هنع هللا يضر عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص  بنعبد هللا ابن املبارك عن عبد امللك 
تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، فإن صلة الرحم حمبة يف األهل مثراة يف املال منسأة يف " :قال
رنمنك م  عنندن ٱَّللَّ  أنتـ قنـٰك م   إ نَّ } قوله تعاىل  و. مث قال غريب، ال نعرفه إال من هذا الوجه  "األثر أي إمنا { أنك 

قد وردت األحاديث بذلك عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، قال  تتفاضلون عند هللا تعاىل ابلتقوى ال ابألحساب، و
   البخاري حدثنا دمحم بن سالم، حدثنا عبدة عن عبيد هللا عن سعيد بن أيب سعيد رضي

قالوا ليس  " أكرمهم عند هللا أتقاهم " قال سئل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أي الناس أكرم؟ قال هللا عنه عن أيب هريرة
قالوا ليس عن  " فأكرم الناس يوسف نيب هللا، ابن نيب هللا، ابن نيب هللا، ابن خليل هللا " قال. عن هذا نسألك

فخياركم يف اجلاهلية خياركم يف اإلسالم  " لقا. ؟ قالوا نعم " فعن معادن العرب تسألوين " قال. هذا نسألك
رواه النسائي يف التفسري من  وقد رواه البخاري يف غري موضع من طرق عن عبدة بن سليمان، و " إذا فقهوا

حديث آخر قال مسلم رمحه هللا حدثنا عمرو الناقد، حدثنا كثري .هو ابن عمر العمري به حديث عبيد هللا، و
إن هللا ال  " ن برقان عن يزيد بن األصم عن أيب هريرة هنع هللا يضر قال قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلصبن هشام، حدثنا جعفر ب

رواه ابن ماجه عن أمحد بن سنان عن   و " أعمالكم لكن ينظر إىل قلوبكم و أموالكم، و ينظر إىل صوركم و
 هالل عن بكر عن أيب ذر هنع هللا يضر قال قال اإلمام أمحد حدثنا وكيع عن أيب حديث آخر و .كثري بن هشام به
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تفرد به أمحد  " انظر، فإنك لست خبري من أمحر وال أسود، إال أن تفضله بتقوى هللا " إن النيب ملسو هيلع هللا ىلص قال له
قال احلاف  أبو القاسم الطرباين حدثنا أبو عبيدة عبد الوارث بن إبراهيم العسكري،  حديث آخر و. رمحه هللا

دثنا عبد الرمحن بن عمرو بن جبلة، حدثنا عبيد بن حني الطائي، مسعت دمحم بن حبيب بن خراش العصري ح
املسلمون إخوة، ال فضل ألحد على  " سلم يقول حيدث عن أبيه هنع هللا يضر أنه مسع رسول هللا صلى هللا عليه و

أمحد بن حيىي الكويف، حدثنا احلسن بن حديث آخر قال أبو بكر البزار يف مسنده حدثنا  " أحد إال ابلتقوى
احلسي، حدثنا قيس، يعين ابن الربيع، عن شبيب بن غرقدة، عن املستظل بن حصي عن حذيفة هنع هللا يضر قال 

لينتهي قوم يفخرون آبابئهم أو ليكونن أهون  آدم خلق من تراب، و كلكم بنو آدم، و " قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص
حديث آخر قال ابن أيب حامت . مث قال ال نعرفه عن حذيفة إال من هذا الوجه " تعاىل من اجلعالنعلى هللا 

حدثنا الربيع بن سليمان، حدثنا أسد بن موسى، حدثنا حيىي بن زكراي القطان، حدثنا موسى بن عبيدة عن 
 يوم فتح مكة على انقته القصواء عبد هللا بن دينار عن ابن عمر رضي هللا عنهما قال طاف رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

يستلم األركان مبحجن يف يده، فما وجد هلا مناخاً يف املسجد حىت نزل ملسو هيلع هللا ىلص على أيدي الرجال، فخرج هبا إىل 
له أهل، مث  أثىن عليه مبا هو بطن املسيل فأنيخت، مث إن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص خطبهم على راحلته فحمد هللا تعاىل و

تعظمها آبابئها، فالناس رجالن رجل بّر  اي أيها الناس إن هللا تعاىل قد أذهب عنكم عبّ يَّةن اجلاهلية و " قال
أٰينيـ هنا ٱلنَّاس  إ انَّ } جل يقول  رجل فاجر شقي هي على هللا تعاىل، إن هللا عز و تقي كرمي على هللا تعاىل، و

ننـٰك م مّ ن ذنكنٍر ونأ   رنمنك م  عنندن ٱَّللَّ  أنتـ قنـٰك م  إ نَّ ٱَّللَّن عنل  خنلنق  مث  -{ يٌم خنب رٌي نـ ثنٰى ونجنعنل ننـٰك م  ش ع وابً ونقـنبنآئ لن ل تـنعنـٰرنفـ ۤوا  إ نَّ أنك 
 هكذا رواه عبد بن محيد عن أيب عاصم الضحاك عن خملد " أقول قوي هذا وأستغفر هللا ي ولكم -قال ملسو هيلع هللا ىلص 

حديث آخر قال اإلمام أمحد حدثنا حيىي بن إسحاق، حدثنا ابن هليعة عن احلارث . عن موسى بن عبيدة به
إن أنسابكم هذه  " بن يزيد عن علي بن رابح، عن عقبة بن عامر رضي هللا عنهما قال إن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قال

تقوى،  وه، ليس ألحد على أحد فضل إال بدين وليست مبسبة على أحد، كلكم بنو آدم، طف الصاع مل ميلؤ 
 وقد رواه ابن جرير عن يونس عن ابن وهب عن ابن هليعة به و " كفى ابلرجل أن يكون بذايً خبياًل فاحشاً  و

حواء، طف الصاع مل ميلؤوه، إن هللا ال يسألكم عن أحسابكم وال عن أنسابكم يوم  الناس آلدم و " لفظه
حديث آخر قال . ليس هو يف شيء من الكتب الستة من هذا الوجه و " هللا أتقاكم القيامة، إن أكرمكم عند

اإلمام أمحد حدثنا أمحد بن عبد امللك، حدثنا شريك عن مساك عن عبد هللا بن عمرية زوج درة بنت أيب هلب، 
ملنرب فقال اي رسول هللا أي الناس خري؟ هو على ا عن درة بنت أيب هلب اهنع هللا يضر قالت قام رجل إىل النيب ملسو هيلع هللا ىلص و
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أوصلهم  أهناهم عن املنكر، و آمرهم ابملعروف، و أتقاهم هلل عز وجل، و خري الناس أقرؤهم و " قال ملسو هيلع هللا ىلص
حديث آخر قال اإلمام أمحد حدثنا حسن، حدثنا ابن هليعة، حدثنا أبو األسود عن القاسم بن دمحم   "للرحم

 قالت ما أعجب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص شيء من الدنيا وال أعجبه أحد قط إال ذو تقى، تفرد به عن عائشة اهنع هللا يضر
ب رٌي } وقوله تعاىل . أمحد يضل من يشاء،  أي عليم بكم، خبري أبموركم، فيهدي من يشاء و{ إ نَّ ٱَّللَّن عنلنيٌم خن
هو احلكيم العليم اخلبري يف ذلك   ء على من يشاء، ويفضل من يشا يعذب من يشاء، و يرحم من يشاء و و

هذه األحاديث الشريفة من ذهب من العلماء إىل أن الكفاءة يف  قد استدل هبذه اآلية الكرمية و كله، و
رنمنك م  عنندن ٱَّللَّ  أنتـ قنـٰك م  } ال يشرتط سوى الدين لقوله تعاىل  النكاح ال تشرتط، و ذهب اآلخرون  و{ إ نَّ أنك 

وقد روى . ملنة قد ذكران طرفًا من ذلك يف كتاب األحكام وهلل احلمد وا إىل أدلة مذكورة يف كتب الفقه، و
الطرباين عن عبد الرمحن أنه مسع رجاًل من بين هاشم يقول أان أوىل الناس برسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فقال غريه أان أوىل به 

 .227ي منه نسبة منك و
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آلية ما يتعلق باين حول قوله تعاىل يف سورة الروم خالصة أقوال املفسر 
 13جرات ما يتعلق ليآية رقم ، و سورة احل22رقم 

 :ص أقواهلم يف النكات التاليةخلسة أقوال هؤالء املفسرين الكرام ما ذكرانها آنفاً ميكن لنا أن نو بعد درا
o  22سورة الروم، اآلية  

إن هللا تعاىل خلق السماوات و األرض على هيئة شىت كما خلق الناس خمتلفي يف الصورة و األقوال و  -1
 .العريب و غري العريب و كان الغرض من هذا اخللق هو لداللة كونه خالقاً عظيماً  األفعال من

إن الغرض الرئيسى من اختالف السماوات و األرض و اختالف األلسن و األلوان هو الجل العربة و  -2
 .اإلعتبار حىت يعرف العقالء قدرة رهبم على وجه بصرية أنه هو اخلالق العظيم

اإلنس من آدم إىل يومنا هذا و إىل يوم القيامة جعل لكل واحد من خلقه عيني و  منذ أن خلق هللا -3
حاجبي و األنف و اجلبي و الفم و غريها على شكل واحد و لكن مع هذا ال جند يف العامل واحدًا يشبه 

ن جيرب الناس  و من هذا ال جيوز ألحد أ. وجه من الوجوه يف ايةاآلخر متامًا بل ال بد من فارق بي بىن آدم 
 .    حىت يكونوا متشاهبي يف أمور خلقتهم من اللغة و اللون و اهليئة متاماً 

o 13، اآلية سورة احلجرات 

ال جيوز ألحد أن يفتخر بنسبه حسب تعاليم اإلسالم فإن مجيع الناس متساوون يف النسب حيث يرجع  -1
 . نسب مجيع الناس إىل آدم و حوا إبعتبار بداية خلقهم

يس ألحد فضل على أحد إال ابلتقوى و التقرب إىل هللا تعاىل مبواظبة األخالق احلسنة طبقاً لدرب النيب ل -2
 .  عليه الصالة و السالم و تعامليه اخلالدة

 .إن هللا تعاىل خلق الناس يف صورة شعوب و قبائل شىت جملرد التعارف ال التفاخر -3
د هللا ممن أقل منه درجة يف هذا األمر دون النظر إىل لونه و لغته إذا وصل املرء درجة التقوى فهو أكرم عن -4

 .و هيئته الشخصية و من هذا ال بد من احرتام املتقى و لو كان عبداً حبشياً أسود
ن يقول  عليه فال جيوز نفي النسب مثل أكل واحد من خلق هللا ال بد أن ينسب إىل نسبه ما خلقه هللا  -5

و مثله ال جيوز أن يقال للرتكى جنسية اي فارسي و للفارسي جنسية اي . جمي اي عريبللعريب اي أعجمى و لألع
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فهو يقوم لنفي  هذا و من مل يفعل. أهال هلا شعبه و لغته الىت خلقه هللا إيفال بد أن ينسب كل واحد . تركى
 .قيقيةاحل تهخلق هللا على صور 

األمور الىت تعترب يف الكفاءة عند الزواج حسب التعاليم إن التقوى و كون الرجل صاحلاً متقياً هو من أهم  -6
 .اإلسالمية

هبم أو قبائلهم أو أوطاهنم املختلفة هو جملرد التعارف ال غري و كان النىب صلى و إن انتساب الناس إىل شع -7
 .هللا عليه و سلم ال يعجبه شيئ من الدنيا قط إال ذو تقوى

o اخلالصة اإلمجايل للهاتني اآليتني: 

خلقنا شعوابً قد ابلعموم بعد مالحظة هذه النكات ما ذكرانها آنفًا ميكن أن نقول أبنه إن  كان هللا تعاىل و 
فلما جنرب الناس على خمتلفي حيث منلك أشكااًل شىت من الصورة و اهليئية و الثقافة و نتحدث بلغات عديدة 

فقد . خيتاروا لغة أجنبية أخرى يف معامالهتم اليومية ا وم الىت خلقهم هللا تعاىل أهال هلاحملادثة بلغتهم األترك 
و من . و سنته اجلارية يف األرض ظهر من شرح و تفسري هذه اآلايت أن هذا األمر هو خالف خللق هللا تعاىل

اجبار أى واحد من الناس برتك لغته األم و منعه احملادثة و املمارسة هبا ظلماً و قهراً و اختيار لغة  هذا علم أنه
 . أخرة للمحادثة بي شعبه و أسرته ال جيوز شرعاً و ال عرفاً 

شعب حمىب الرتكيي من إجبار من أهل ن ما كان يفعله هؤالء مجاعة أيضًا أ و يف ضوء هذه اآلايت ظهر
أن يعرفوا أنفسهم كشعب األوزبك أو خيتاروا اجلنسية األجنبية يف أوراقهم الرمسية كان خالفاً للقواني الطاجيك 

 .إلسالمية و هذا يدل على أهنم إما أن كانوا غافلي عن أحكام الشريعة أو كانوا متجاهلي يف هذه املسألةا
أما إذا كان تعليم لغة أخرى ابختيار املرء و قصده دون اإلجبار و العدوان كتعليم لغات أخرى ألجل الدراسة 

بية لفهم مقاصد شريعتنا اإلسالمية أو فهم القرآن الكرمي اللغة العر  ندرسو املعاشرة عاملياً كما نتعلم اإلجنلزية أو 
 .    األلباب و أصحاب الفطرة السليمةوي فهو أمر حممود كما ال خيفى على أ املطهرة و السنة
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 - ذم العصبية القومية و نتائجها السيئة يف ضوء  :الثاني الفصل
 األحاديث النبوية و أقوال العلماء

دين الفرتة السليمة حيث يقوم برتبية اجليل الناشئ منذ الوالدة إىل آخر حياهتم على هو الم بناًء على أن اإلس
أساس معرفة األحكام الىت تشجع املرء و ترشده إىل نيل السعادة األبدية و من هذا جند أن الشريعة اإلسالمية 

إىل هذا املرض  وايتقربال أن و  او ميارسال أن  ا و هنت اجملتمع و افرادها أبسرهمذمت العصبية جبميع أنواعه
و السبب الرئيسي من اإلجتناب عن العصبية الضالة ابي نوع . القتال يف اي حال من األحوالاملهلك و الداء 

 .من أنواعها كان هو ألجل حف  مشلة املسلمي من التفرق و ارشاد اجملتمع إىل اإلحتاد و األخوة البشرية
 :فيما يلي بعضا منها على سبيل املثال ال احلصر فهي كالتاىل و نذكر إن العصبية هلا صور و أنواع شىت

 1- التعصب للجاه و أموال الدنيا؛ 

 هو ما يفتخر أحد على نفسه و يراها أفضل من اآلخرين لكونه صاحب مال أو جاه يف حياته الدنيوية

  2- التعصب لألهل و القبيلة؛ 

   الناس وجود هؤالءظن أنه أفضل من الباقي بسبب يث يح حر أحد  و يتعصب ألهله و قبيلتهو هو ما يفت

 3- التعصب جلماعة أو حزب؛ 

و هذا النوع من العصبية مذموم . هو ما يدين بعض الناس ابلوالء ألهل مجاعتهم و لو كانوا غري املسلمي
 .شرعاً كما نذكره فيما بعد

 4- التعصب للبلد و اجلنسية؛ 

الف أصول شريعتنا اإلسالمية أنواع هذا املرض القتال إذ هو خي خطرو هذا النوع من التعصب من أ
 .  و هي الىت سوف تدور الكالم حوهلا يف حبثنا هذا 228بتمامها

  يف ضوء الدالئل الشرعية و أنواعها املذكروة التعصبذم 

 من اهب يتعلق ما كل و واخليالء املفخرة و الكرب حارب اإلسالم نإىل أحكام شريعتنا اإلسالمية جند أ إن نظران

  املتكامل، اإلسالم عن بدالً  -زعمهم حبد - وحدة هباأصحا إختذها اليت القومية ضمنها من اجلاهلية، العادات
_______________________________________________________________________ 
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 نرى ذلك مع أننا إال إليها، يسعون اليت مهتغااي حتقيق دون القوى و األفكار تشتت محقاء محية إال هي ما و
 اللف  ذاه شاعت وقد هلا، معارض و مؤيد بي ما عنها احلديث يكثر و عاصرة،ملا عاتتمجملا يف القومية إنتشار

 تفرق اليت املمقوتة العصبية و النعرات تثري اهنآل اإلسالم، نفاها اليت( القبلية للعصبية جديد إسم حقيقة اهنأ إال)

ن إ منَّنا ال م ؤ م ن ونن إ خ  :" تعاىل قال حيث ،222ترابطهم و املسلمي صفوف بي  أنخنوني ك م  وناتّـَق وا اَّللَّن  ونٌة فنأنص ل ح وا بـني 
 اجلسد كمثل وتعاطفهم، وترامحهم توادهم يف املؤمنيمثل : " الما الكرمي عليه السنبين وقال 311"لنعنلَّك م  تـ ر محن ونن 

 311."والسهر ابحلمى اجلسد، سائر له تداعى عضو منه اشتكى إذا الواحد،

 ال ال بد من التصريح أنه مل خيالف اإلسالم القومية إن كانت مطابقًا ألحكامه فانه و يف خالل هذا البحث
 ينادونغريهم و  السالم عليهم األنبياء كان لذلك فطري، الرابط هذا آلن بلده، و بقومه يرتبط أن لإلنسان حمذور

نر ضن ال م قندَّسنةن اين : " مثل ما يقول تعاىل حكاية عن موسى عليه السالم" اي قومي "  بقوهلم قومهم  قـنو م  اد خ ل وا األ 
ر ينن  ر ك م  فـنتننقنل ب وا خناس  ، و يقول تعاىل حكايًة عن رجل مؤمن من آل  312"الَّيت  كنتنبن اَّللَّ  لنك م  ونالن تـنر تند وا عنلنٰى أند ابن

ت م  إ ميناننه  : "فرعون ل بـنيّ ننات  م ن  ونقنالن رنج ٌل م ؤ م ٌن مّ ن  آل  ف ر عنو نن ينك  ن اَّللَّ  ونقند  جناءنك م اب  تـ ل ونن رنج اًل أنن يـنق ولن رنيبّ  أنتـنق 
ب ك م بـنع ض  الَّذ ي ينع د ك م  ۖ إ نَّ اَّللَّن  ر ٌف  رَّبّ ك م  ۖ ونإ ن ينك  كناذ اًب فـنعنلني ه  كنذ ب ه  ۖ ونإ ن ينك  صناد قًا ي ص  د ي منن  ه ون م س   الن يـنه 

نر ض  فنمنن يننص ر انن م ن أبن س  اَّللَّ  إ ن جناءنانن   قنالن ف ر عن  (82)كنذَّاٌب  و ن  منا اين قـنو م  لنك م  ال م ل ك  ال يـنو من ظناه ر ينن يف  األ 
د يك م     313 إ الَّ سنب يلن الرَّشناد   أ ر يك م  إ الَّ منا أنرنٰى ونمنا أنه 

 املسائل الىت تتعلق ابلقومية هذه املسألة هي من مناقشةههنا غرضنا  ليس و من هذا لذلك يعبه ومل هللا ذكره وقد
 و الفخر على القائمة القومية من ذكر هذه املسألة هي ذكر الغرض ولكن إبطالقه اللغوي ملفهومالىت تتعلق اب

 .314حمله إحالهلا و الدين إستبعاد و اخليالء

 نذكر حتت هذا  اململة إلطالةأن العصبية هلا أقسام شىت و لكن حرصاً لإلختصار و خوفاً من ا و لقد ذكران
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لقسم الواحد منها فهي التعصب للبلد و اجلنسية و لكن قبل مناقشة هذا القسم ال بد من البحث ما تتعلق ل
 :و من هذا نقولو بيان معىن العصبية و ما تتعلق هبا الشرح 

 دعوة وهي واجلن، اإلنس شياطي إبغواء اإلنسانية هبا أصيبت اليت اجلاهلية النعرات إحدى هي القوميةإن العصبية 

 العزة مهتأخذ قد اهب املتمسكون يصبح و الفارغة النخوات حتيي و مهتوالءا تغري و مشلهم تشتت و الناس بي تفرق

 ال و تعاىل هللا مرضاة لطلب ال و الكلمة جلمع األساس يف تظهر مل اهنفإ مقيت تطاول و أجوف مشوخ يف ابإلمث
يقول الدكتور . األوضاع و الظروف ملعظم العرب نصارى تلقفها و أورواب يف نشأت بل جل و عز فيه للمحبة

إن الذين دعوا إىل القومية الطورانية الرتكية كانوا من : " سفر احلوىل يف مقالته العلمية الىت تتعلق هبذا املوضوع
إنه ال يوجد أحد : واطسون يقول: و األمريكان و امسه اليهود، و هذا شيئ اثبت، حىت إن أحد املؤرخي الغربيي

من أصل تركي حقيقي، و إمنا هم من اليهود و غريهم،  -و هي احلركة القومية الرتكية –يف حركة االحتاد و الرتقي 
مسلم، فأكثرهم و أصوهلم أيضًا نصارى، و هنا جيد  -يف األصل –و الذين دعوا إىل القومية العربية ليس فيهم 

نسان املفارقة، فقد كانت كلها هتدف إىل حتقيق التمزق و الفرقة بي املسلمي؛ ملعرفتهم ابخطار احلركة اإل
 .315القومية

معىن القومية و نذكر بعض املعلومات الىت تتعلق هبذه الكلمة  بنماقشة و ال خيلو عن الفائدة يف هذا املقام لو قمنا
 :316أو اإلصطالحات الىت تستخدم لفهم معناها

 :لغة القومية

ا الَّذ ينن آمنن وا الن ينس خنر  قـنو ٌم مّ ن قـنو مٍ : تعاىل قال أقاومي، و أقواماً  رأيت :قوم   .واحدة قومة قام و 703اخل ...  اين أنيـ هن
 312...إ الَّ منا د م تن عنلني ه  قنائ ًما : ...تعاىل قال 702 وثبت دام :األمر على قام و دائم، :قام
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 :إصطالحاً  القومية
 عن تبحث اليت األفكار و احلركات من غريها شأن األوربية البالد يف نشأت ما أول وضعية، فكرة هي القومية" 

 الناس من أمة جتمع مبعىن هي هل هلا الصحيح املفهوم يف اختلفوا قد اهتدعا أن يالح  و الدين رابطة من التفلت

 وإما - األملان القوميون يرى كما - واحدة لغة إىل إلنتمائهم ماإ. غايةً  و سلوكاً  و هدفاً  ببعض بعضهم ارتباط و

  لكليهما؟ اهنأ أم-الفرنسيون القوميون يرى كما-مشرتكة عيشة يف إلنضوائهم
 اإلشرتاك أو املاركسيون يرى كما اإلقتصادية املعيشة يف كاإلشرتاك اقتصادية و سياسية أمور من ذلك لغري اهنأ أو

 منهجه سلك من و احلصري ساطع لمث العربية القومية دعاة من كثري يرى كما الواحد البلد يف اللغة و التاريخ يف

 فتقوم الكل على جيري ما هو آمال و آالم من البعض على جيري ما أن و واحدة كتلة مهنأ مجيعاً  يتحسسون حبيث

 .قوميتهم

 اإلسالميخصوص  الدين إبعاد أن على متفقون مجيعاً  ولكنهم القومية، تعريف على القوميي بي مرير خالف إنه

  710 "إلنتعاشها حتمي أمر

 اندت اليت الفرق مجهرة بي العربية للقومية ابلنسبة اثبت واحد تعريف على نقف أن نستطيع ال أننا احلقيقة و"

 .عنا غربية بالد من إلينا إنتقلت عدوى سوى تكن مل القومية أن طاملا ابلغريب هذا يكون ال وقد ا،هب

 تباين حتتم متباينة األوربية القوميات أعراض دامت افم اخلصائص، و األعراض نفس تنقل اهنأ العدوى طبيعة ومن

 قدمياً  تسمى كانت لكنها و البشري، اإلجتماع قدم قدمية القومية فكرة أن حيث .أيضاً  عندان القومي التفسري

 711 "القومية" اآلن تسمى الواقع يف اليت هي الواحدة القبيلة أفراد جتمع كانت اليت فالعصبية" العصبية"

 دائرة يف تندرج التاريخ و الرتاث و اللغة :الثالثة العوامل هذه ألن "اجلنسية العصبية" اهنأ إبجياز يفهاتعر  ميكن

  .718الواحد األصل
فإان جند أن أكثر الناس غلواً يف القومية و يف العنصرية ؛ و ال يزالون   ةو إذا أردان أن نرجع إىل اتريخ القومية القدمي

 يكون لليهود السبق يف تعليم غريهم من األمم التعصب العرقي الذميم، و اليهود، و رمبا : كذلك هم
_______________________________________________________________________ 
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املغاي فيه جداً، فإن األمم األخرى و إن كانت كل أمة تتعصب لقوميتها إال أهنا مل تصل و مل تبلغ حدًا يفوق 
اليهود، و إمنا كانت أكثر األمم تبعًا لليهود؛ كما حدث للقومية النازية يف أملانيا، أو الفاشية يف إيطاليا، فهي 

 .هود هم أكثر الناس عنصرية و قوميةظهرت متأثرة ابلفكر اليهودى، فالي
ونقنالنت  ال يـنه ود  ونالنَّصنارنٰى حنن ن  أنبـ نناء  : " و قد ذكر هللا تعاىل عنهم ما يدل على ذلك يف القرآن ، قال هللا عز و جل

بَّاؤ ه    ق ل  فنل من يـ عنذّ ب ك م ب ذ ن وب ك م ۖ بنل  أننت م بنشنٌر ممّ َّن  خنلن  "قن اَّللَّ  ونأنح 
و يدعي اليهود أهنم شعب هللا املختار، و  . 313

ل  ال ك تناب  منن  إ ن أتن منن ه  ب ق نطناٍر يـ ؤندّ ه   ون : أيضًا يرون استحالل أموال غري اليهود كما ذكر هللا عز و جل م ن  أنه 
نـ ه م مَّن  إ ن أتن منن ه  ب د ينناٍر الَّ يـ ؤندّ ه   314 إ لني كن اخل إ لني كن ونم 

 .315فريون أن أموال األميي حالل لليهود.  
قد عانت و ذاقت األمرين من الفكر القومي، و التمزق ( ك.القرن العشرين، أ: أي)إن أورواب يف هذه املرحلة 

القومي، فجاءت و صدرت هذا الفكر إىل العامل اإلسالمي؛ يف حي أهنا قد بدأت هي تكون التحالفات و 
الىت ظهرت يف احلرب العاملية األوىل، مث يف الثانية، و بعد احلرب  -أي العاملية -األممية التكتالت األممية، و فوق

العاملية الثانية انتهت القوميات يف أورواب و اختفت، و اآلن يريدون إخفاء حىت الوطنيات متاماً، و تصبح أورواب 
القومية، فأرادوا أن يصدروها لتفكيك العامل فهم قد ذاقوا مرارة . أمة واحدة ليس فيها الوطنية فضاًل عن القومية

و غريهم من )اإلسالمي، فظهرت الدعوية الطورانية أو الرتكية، و أرادت أن تفرض اللغة الرتكية على مجيع العرب، 
األقوام الذين مل يتكلموا بلغتهم الرتكية و ما تشاهبا و من هذا أنكر هؤالء املتعصبون وجود اللغات األخرى غري 

هذا األمر يف بالد اآلسيا  ية املستخدمة يف بعض الدول و زعموا أن كل الناس من أصل تركي كما حدثالرتك
خصوصًا يف مدينىت خبارى و مسرقند و املناطق اآلخرى يف منذ سيطرة احلكومة الشيوعية الروسية الوسطي 

خ البشري و ما زالت أثر هذه نواحيهما حيث كان يتكلم معظم شعبهما ابللغة الفارسية الطاجيكية عرب التاري
و يف املقابل ظهر الدعات القوميون العرب، و أكثرهم ( ك.أ -املظاليم ابقية يف بعض املناطق منها حىت يومنا هذا 

العروبة، و اللغة العربية، و األمة العربية، و كل : من النصارى، مث  تبعهم الشيعة، و الدروز و أمثاهلم و يقولون
 . 316ى اآلخرمنهم حيارب و يعاد
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شيوع القومية يف بالد العروبة و اإلسالم فوجدوا لىت تتعلق بفقد قام احملققون من العلماء الذين حققوا املسائل ا
 أفريقيا و آسيا و غريبال العامل يف خاصة العشرين القرن يف سائداً  تياراً  القومية الفكرة جعلت اليت الدوافع أبرز نأ

 :هي

 .األمم بي السيطرة و القوة على عالتناز   -1

 .تفهمها ازدايد و القومية، الثقافات منو -2

 .الرغبة هذه حتقيق يف النجاح و الشعب و األراضي توحيد يف الرغبة -3

 .713األمة عن املنبثقة الدول قوة ازدايد -4
 :على النحو التاىل أسباب ثالثة إىل ترجع اإلسالم و العروبة بالد يف يةالقوم إنتشار دوافعمث علينا أن نعرف أن 

مث رجعوا إىل  العلماين القومي ابلفكرو أتثروا خالهلا  أوراب يفدرسوا  الذين املسلمي و العرب بعض أتثر -1
 .تمعيجملا وطبيعة لعقائد إعتبار أي إقامة دون و متحيص، دون بالدهم، يف فنشروهموطنهم 

 اليت الترتيك حركة على فعل كرد العربية، بقوميتهم للمناداة نصارى و مسلمي من العرب الوطنيي إندفاع  -2

 احلفاظ بغية احلميد عبد السلطان حكم أواخر احلكم على تسلطوا الذين و الدومنة، يهود من اإلحتاديون اهب اندى

 .اخلالد تراثها و العروبة حرو  بنظرهم هو الذي لإلسالم التنكر دون العربية هويتهم على

 اخلالفة لدول اخلاضعة القوميات و الدول لتمزيق القومي الفكر لرتوي  أعوانه الغريب اإلستعمار دفع -3

 تشكلت و بالدان، يف القوميات موضة سرت فقد الدوافع هلذه نتيجة و املريض، الرجل تركة إلقتسام اإلسالمية

  .712ميةإسال غري أيد على القومية التنظيمات
فقد صرح العلماء أن القومية هلا عدة أقسام مثل قومية اجملد، قومية األمة، قومية إسالمية، قومية جاهلية و قومية 

ودة دون البعض و لكن إن نظران إىل القومية الىت إنتشرت عربية و غريها و بعض هذه القوميات يف حد ذاهتا حمم
جند أن تلك احلركة كانت تندرج حتت ين عيىن و مجاعة من مؤيده و الىت اثر عليها صدر الد آسيا الوسطىيف 
  فذلك األخرى األجناس إنتقاص إىل تؤدي درجة إىل ابجلنس عتزازاإل القومية من مثل هذه يرادو  العدوان قومية

_______________________________________________________________________ 
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ذكر أن و جدير ابل. 719فيه خري وال له حقيقة ال األوهام، من هم و سبيل يف البشري اجلنس يتناحر أن معناه
فقد ذكر بعض احملقيقن حول هذه . نذكر ههنا شيئا عن القومية العربية الىت نشأت بعد إنتشار القومية الرتكية

 و العربية، ابللغة السماوية كتبه خامتة إنزال يف هلا وجل عز هللا متييز و العروبة، خواص ننكر ال حنن القومية أنه
 التعصب هذا منقت و ننكر لكننا و للعروبة، فيه أثىن ما و العريب وسلم عليه هللا صلى الرسول األنبياء خامت أصل

 نرضى ال كما الغريبة، املفارقات ذههب واملسلمي العرب وحدة شتت  -زعمهم حبد - مشلهم جيمع أن بدل الذي

 و الفضيلة من قسطه و مميزاته شعب لكل آلن غريها، على التعاي و للعدوان ذريعة املزااي هذه الشعوب تتخذ أن
 حركة عند تعرف جنيب دمحم منري األستاذ يقول .780والتفاضل التفاوت يف الشعوب عادة هي كما أيضاً، اخللق

 أممية حركة هي إمنا قومية، ال حركة و كافرة لينينية ماركسية حركة هي إمنا دينية، ال حركة: اهنأ إىل العرب القوميي

  .781الكافر هوديالي العريب اإلخاء إىل تدعو حي خائنة،

 وال املعاين ذههب اهب ؤمنن الو بناًء على هذا جيب علينا معشر املسلمي ان ال نؤمن ابلقومية الضالة و 

 اليت واألمساء األلقاب هذه من شيئاً  وال وسورية، فينقية و عربية، و فرعونية :قولن جيوز لنا أن وال أبشباهها،

نناك م مّ ن ذنكنٍر : تعاىل هللا قاله مبان علينا أن نقول ولك. فائدة أدىن دون الناس اهب يتنابز ا النَّاس  إ انَّ خنلنق  اين أنيـ هن
رنمنك م  ع ندن اَّللَّ  أنتـ قناك م    إ نَّ اَّللَّن عن   ل يٌم خنب ريٌ ونأ نثنٰى ونجنعنل نناك م  ش ع واًب ونقـنبنائ لن ل تـنعنارنف وا   إ نَّ أنك 

788 
 العمل و اإلميان و ابلتقوى هوالذي  احلقيقي التفاضل ميزان و معيار يف وسلم عليه هللا صلى دمحم علمنا مبا و

 787غريها و اللغات و األشكال و ابألجناس مثارة جاهلية بعصبيات ال الصاحل
 العصبيات و إثارة القوميات إحياء من اإلسالم اختذه الذي املوقف بيان 

 يقف ال ليمة يطابق حياة اجملتمع السامل يف مجيع شؤوهنا و من هذاهو دين الفرتة الس اإلسالمبناًء على أن 

  الفرد حيب أال مبعىن القومية ينكر ال فاإلسالم أهله، و وطنه أو لقومه نتسبا إذا الشخص طريق يفاإلسالم 
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اجلماعة  و الفرد تدعو اليت و العصبية، قرين هي اليت القومية ينكر اإلسالم ولكن لغته، و بنسبه يعتز أو وطنه
 اليت القومية تلك آخرين، قوم من مهنآل لكن و لشيء ال مهتمعادا و واحتقارهم اآلخرين عن اإلنشقاق ىلإ

 املختار الشعب و املتميز اجلنس نظرايت أاثرت و احلديث العامل سادت اليت و اإلسالم قبل العرب جزيرة سادت
 .العنصرية التفرقة و
 هو حيث من تكرميه و اإلنسان احرتام و البشر بين بي ساواةامل و اإلنسانية الوحدة إىل يدعو اإلسالم إن

 التفرقة أنواع كل مسقطاً  عنصر، و عنصر بي تفرقة غري من لون أي من و كان ساللة أي من اإلنسان إنسان،

 التواصل أساس على كان إذا حيبذه و املسلك هذا يشجع اإلسالم إن بل اللونية، و القومية و العنصرية و القبلية

 وجل عز هللا بينها رائعة حلكمة منه أمر هو قبائل و شعوب إىل الناس إنقسام أن تعاىل هللا فأخرب الرحم، صلة و
نناك م مّ ن ذنكنٍر ونأ نثنٰى ونجنعنل نناك م  ش ع واًب ونقـنبنائ لن ل تـنعنارنف وا   إ نَّ أن : " قال حيث ا النَّاس  إ انَّ خنلنق  رنمنك م  ع ندن اين أنيـ هن اَّللَّ   ك 

783 " أنتـ قناك م    إ نَّ اَّللَّن عنل يٌم خنب ريٌ 
 احلياة، شؤون تعاجل رسالة و هداية، و عقيدة دين هو اإلسالمي الدين لذلك 4

 و انس، األقوام كل ألن( عنصرية غري قومية) العصر إبصطالح فهي حيتويها، و القوميات كل يستوعب فهو
 للتعارف وجدت اهنأل( إنعزالية ليست و) تراب من وآدم آلدم بنسبهم يرحبون وكلهم أنثى، و ذكر من الناس

 إنسانية لتحقيق القوميات تتنافس ذاك إذ و (أتقاكم هللا عند أكرمكم) ألن (وأاننية متعصبة ليست( )لتعارفوا)

 اهلوان ذيول ما قومية لتجر لقوم قوم إلستعباد سعياً  أو النفوذ، مناطق لكسب جرايً  ال أهنأ حياة و أكمل،
 و بل إفرتاقهم و إجتماعهم يسخرون حبيث اجلاهلي، الفخر و التعصب أساس على احلب نبذ حيث .واحلرمان

 آلنه مرفوضاً  الوضع يصبح احلالة هذه يف اإلسالمية، األخوة على تقدميها و القومية دعوى على حبهم حىت

 اإلسالم و (والطائفية والعنصرية كالقبلية) اجلاهلية مسات من مسة القومية ألن منحرف، جديداً  تشريعاً  يصبح

 عبدهللا بن دمحم بي ردجملا احلق) فرق لقد .أبداً  احلق رحى يف يدوروا و جمرداً ( احلق) يلتزموا أبن الناس أيمر
 التفاضل مربرات نعلم أف (شييالقر ) بكر أيب و (احلبشي) بالل بي مجع كما (العريب) جهل أيب وبي (العريب)

 .325اإلنسان قيمة هي إمنا و اللغة، أو اجلنس أو اللون أو العرق ليس اإلسالم يف سالنا بي
 رضى هللا تعاىل عنهم  األنصار و املهاجرين مؤاخاة يف حسنة أسوة وسلم عليه هللا صلى هللا رسول يف ولنا
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 بالل بي آخى و اإلسالم، رابطة أساس على األنصار و املهاجرين بي آخى لقد اإلميان، خنوة و اإلسالم برابطة

 بكر أيب و زيد بن خارجة بي و املطلب، عبد بن احلمزه عمه و زيد مواله بي و اخلثعمي، خالد و رابح نب

 األساس هذا على األوىل اإلسالمية اجلماعة تكونت لذلك .اليمان بن حذيفة و ايسر بن عمار بي و الصديق،

 أو اللون أو األرض أو الدم أساس على فرق أي دون اإلسالم على اجتمعت و فتآلفت ،(اإلسالم) الوالء من
 إبن أبنه نفسه يصف سلمان كان وقد احلبشي، بالل و الفارسي سلمان و الرومي صهيب فيها فكان اللغة،

 أسامة ولده و حارثة بن زيد فيها وكان النبوة، بيت آبل فأحلقه وسلم عليه هللا صلى النيب كرمه قد و اإلسالم،

 بن عمر عنه قال الذي حذيفة أيب موىل سامل فيها وكان حبه، إبن و لموس عليه هللا صلى هللا رسول حب

 :األنصاري فقال العصبية، إاثرة املسلمي أحد أراد عندما حادثة يف و. 326"لوليته حياً  سامل كان لو" اخلطاب
 دعوى ابل ما) :فقال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول ذاك فسمع للمهاجرين، اي  :املهاجري قال و لألنصار، اي

 عليه هللا صلى الرسول فقال مجعاء، التعصبية الدعوات ضالل من اإلسالم حذر ذلك أجل من. 327(جاهلية

 :والسالم الصالة عليه قال حيث الوداع حجة يوم وصاايه من وصية آخر وكانت .328(منتنة اهنفإ دعوها) وسلم
 و عريب، على عجمي ال و عجمي، على لعريب ضلف ال أال واحد، أابكم إن و واحد، ربكم إن ! الناس أيها اي
 بلى  :قالوا بلغت؟ هل أال أتقاكم، هللا عند أكرمكم إن ابلتقوى إال أمحر على ألسود ال و أسود، على ألمحر ال

 .322الغائب الشاهد فيبلغ  :قال هللا رسول اي

 األرض وجه على إمرباطوريتي أكرب اإلسالم أرض ضمت (عليهم هللا رضوان) الراشدين اخللفاء عهد يف كذلك

 التقوى بعد الفضل كان إمنا لونه و جنسه أو لعروبته العجمي على العريب فيها يفضل فلم الفرس، و الروم مها و

 إال العرب من فيهم ليس األمصار من علماء و فقهاء فروعها يف اإلسالم علوم عرفت و الصاحل، للعمل

 .331القليل
  و عشر التاسع و عشر الثامن القرن يف العصر عن متخلفة صارت مث القومية رةفك أورواب عرفت يف احلديثو 
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 اجلنس وحدة إىل يدعو وهو فاإلسالم .اهب بتليتا العربية األمة لكن و رجعية دعوى بذلك دعواها أصبحت

 اإلميان أي السماوي، املنه  إتباع هو و أال البشرية بي التفاضل يف للتفريق واحداً  أساساً  جعل قد فإنه البشرى

 اتبع و املنه  ذاهب آمن من فكل رسول، و رسول بي تفريق ندو  رساالت و كتب من أنزل مبا و وحده ابهلل
 التفرقة عليها تنبين أن ميكن اليت األخرى اإلعتبارات كل عن النظر بغض املؤمني، القوم من فهو اخلامت الرسول

 و احلقوق يف التساوي و الرتاحم و التآلف إىل يدعو اإلسالم كذلك .لغة و وجنس لون من البشر بين بي
 الفخر و عليهم التعاي و اآلخرين بغض على تقوم القومية لكن و التقوى، هو التفاضل مقياس و اجباتالو 

 .اإلسالم اهبحار  اليت اجلاهلية عادات من غريها و األنساب و ابألحساب

 جل، و عز هللا احلكيم الشارع هو اإلسالم مصدر آلن يتفقان، ال القومية دعوى و اإلسالم أن نستنت  ابلتايو 

 هو الدين أخوة على القومية األخوة تقدمي أن كما القاصرة، البشر عقول و اجلاهليات مصدرها القوميات أما

 بقوله مشلهم هللا مجع حيث القومية حول التجمع إىل حباجة ليسوا املسلمون لذلك اإلسالم، يرفضة أمر كذلك

ونٌة فنأنص ل ح وا  " :سبحانه ن أنخنوني ك م  إ منَّنا ال م ؤ م ن ونن إ خ    .331"وناتّـَق وا اَّللَّن لنعنلَّك م  تـ ر محن ونن  ۚ  بـني 

 و اجلنس أساس على تقوم اليت القوميات فإجتماع واحدة، قومية داخل يف قوميات عدة وجود يستحيل وكما
 املعىن أن اكم اإلسالمية، الوحدة يارهنا إىل يؤدي إنه بل مستحيل، أمر اإلسالمية القومية داخل اللغة و الوطن

 . 332(إنساين فكر) كل من مرفوض هو كما اإلسالم من مرفوض هو للقومية التعصيب
 القومية من اإلسالم موقف يف الشرعية بالنصوص اإلستشهاد 

 يلغ ومل اإلسالمية، اإلميانية األخوة املسلمي بي أقام و منتنة، نزعة اعتربها و القومية، العصبية اإلسالم قاوم لقد

و فيما يلى نذكر بعض النصوص الشرعية من القرآن الكرمي و  .ابملعروف املصاحبة و الصلة يف حمالر  حق
أحاديث نيبنا اهلادي عليه أفضل الصالة و التسليم الىت تصرح واضحًا أنه ال مرحبًا للعصبية الضالة يف اإلسالم 

 :  ما يلىفإهنا داء قاتل ختالف أحكام شريعتنا اإلسالمية بداية و هنايًة فهي ك
ن أنخنوني ك م   : "تعاىل قال -1 ونٌة فنأنص ل ح وا بـني   ".وناتّـَق وا اَّللَّن لنعنلَّك م  تـ ر محن ونن  ۚ  إ منَّنا ال م ؤ م ن ونن إ خ 

 فعقد هللا سبحانه و تعاىل هبذه اآلية األخوة بي كل املؤمني دون إستثناء، فهم أخوة برابطة وحدة اإلميان
 يف املؤمني مثل: "وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال : قال بشري بن النعمان عن مسلم و البخاري روي -2
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 333"احلمى و ابلسهر اجلسد سائر له تداعى عضو منه اشتكى إذا اجلسد، مثل تعاطفهم و ترامحهم و توادهم

 اجلسد مبثابة ترابطها  و اهتوحد يف اإلسالمية األمة أن يف حديثه هذا  وسلم عليه هللا صلى الرسولفقد صرح 
 .واحدة مشاعر توجهه و واحدة، روح حتركه الذي واحد،ال

 خرج فلما مبحجنه، األركان يستلم راحلته على الفتح يوم طاف وسلم عليه هللا صلى النيب أن عمر، إبن عن -3

 أذهب الذي هلل احلمد"  :قال و عليه، أثىن و هللا فحمد فخطبهم، قام، مث الرجال، أيدي على لفنز  مناخاً، جيد مل

اين : " تال مث هللا على هي شقي فاجر و هللا على كرمي بر :رجالن الناس آبابئها، تكربها و اجلاهلية، عبية معنك
نناك م مّ ن ذنكنٍر ونأ نثنٰى ونجنعنل نناك م  ش ع واًب ونقـنبنائ لن ل تـنعنارنف وا  ا النَّاس  إ انَّ خنلنق  رنمنك م  ع ندن اَّللَّ  أنتـ قنا  ۚ  أنيـ هن إ نَّ اَّللَّن  ۚ  ك م  إ نَّ أنك 

   "773ولكم ي هللا واستغفر هذا، قوي أقول: " قال مث 334عنل يٌم خنب ريٌ 
 .آبابئها تكربها و اجلاهلية العصبية ذهاب الفتح يوم هذه خطبته يف وسلم عليه هللا صلى الرسول فأعلن

 يوما مر -للمسلمي لعداوةا شديد الكفر عظيم وكان - اليهودي قيس بن شاس أن :قال أسلم بن زيد عن -4

 فأمر العداوة، بعد اجتمعوا و آتلفوا حيث ذلك فغاظه يتحدثون، جملس يف واخلزرج، األوس من األنصار على

 فيه اقتتلت يوما وكان األشعار من فيه قيل ما ينشدهمبعاث و  يوم يذكرهم و إليهم جيلس أن اليهود من شااب

 صلى النيب فبلغ السالح السالح :قالوا و تنازعوا، و القوم فتشاجر ففعل لألوس، فيه الظفر وكان اخلزرج و األوس
 إذ بعد أظهركم بي أان و اجلاهلية أتدعون: فقال األنصار، و املهاجرين من معه فيمن إليهم فخرج وسلم، عليه هللا

 من وكيد الشيطان، من نزعة أنه القوم فعرف بينكم ألف و اجلاهلية أمر عنكم به قطع و ابإلسالم هللا أكرمكم

 فما: قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول مع انصرفوا مث بعضا بعضهم عانق و بكوا، و السالح فألقوا عدوهم،

 .773اليوم ذلك من آخرا أحسن و  أوال أقبح يوم كان
 من منا ليس و عصبية، إىل دعا من منا ليس :وسلم عليه هللا صلى رسول هللا قال :قال مطعم بن جبري و عن -5

 .773عصبية على مات من منا ليس و عصبية، على قاتل
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 ة األقوال و األفكار الىت تتعلق بالعصبية القومية خالص 

و بعد مالحظة األفكار املتعددة حول العصبية و دقة النظر إىل جمموعة املسائل الىت تتعلق هبا ميكن لنا أن 
 :التالية موعةنتائجها يف اجمل نستخلص

 .اإلسالم اهبحار  اليت اجلاهلية، القبلية للعصبية جديد إسم هي القومية نإ -1

 من إبليس بسببه طرد ذنب أول كان الذي والفرقة والتميز والفخر ربالك هي والقومية العصبية القبلية أصل نإ -2

 .تعاىل هللا رمحة

 .اللغوي اللف  و ابملعىن العامةهتا إطالقا تشمل فال التعصب، قرينة هي اليت اهب املقصود :املمقوتة القومية نإ -3

 يف املزعومة الغاية حتقق ال هي ابلتاي املسلمي، صفوف بي فرقةو ال النعرات رةإاث هي القومية حقيقة نإ -4
 ! الوحدة

 تبنوها املسلمي أبناء معظم ولكن خاصة، لظروف نتيجة األوربية البالد يف نشأت وضعية فكرة هي القومية نإ -5

 .غرورا اهب فتتنواا و

 و اإلستعمار، لتخطيطات والنصارى اليهود نصبها رير،م واقعها و مجيل ظاهرها مدبرة خدعة القومية نإ -6
 ! سالح دون إغفاهلم و املسلمي تدمري

 اليت اإلميانية، األخوية اجلماعة وحدة حقق البشر، طبيعة لتنوع مراعاته و جزيئاته ترابط و بتكامله اإلسالم إن -7

 .مذهب و تيار أي حتقيقها يستطع مل

 اإلسالمية اجلماعة حتت القوميات هذه تداخل كذلك واحدة، قومية يف قوميات عدة وجود يستحيل كما -2

 .اإلسالمية الوحدة يارهنإل يؤدي آلنه مستحيل، أمر

 .اآلخر مع التعايش و التعارف هي الناس طبائع و معادن إختالف يف املقصودة الغاية إن -2

 مقاييس يف اإلهلي العدل يف غاية هذا و الصالح، و ابلتقوى هو اإلسالم يف احلقيقي التفاضل معيار إن -11

 .البشرية مستوايت

 .لقاصرا البشري العقل مصدرها القومية أما احلكيم الشارع مصدره اإلسالم إن -11

 عرابً  املسلمي بي الفروق كل أزالت و اجلاهلية القومية تعصب حمل حلت جديدة توحيدية قوة اإلسالم إن -12

  .عرب غري أم كانوا
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  األخالق السيئةبي و بي األخالق احلسنة املفارقات بيان يف متوازنة بطريقة اجملتمع أبناء تثقيف من بد ال -17

 اإلسالم ميزان حتت األمور سفاسف و الزهيد نرتك و األمور معاي و النفيس منهم أنخذ حبيث عادلة، بطريقة
 .عادلة بدراسة

 -إبنسانية خمالطتهو  برقاءين اآلخر  مع التعايش كيفيةيعلمهم  و  اجليل الناشي تعليمعلى العلماء أن يقوموا ب -13
 وسلم عليه هللا صلى دمحمنبينا  يفعل كان كما املشرتكة، واملصاحل املنافع وتبادل -الديين التقارب املقصود ليس و

 772واملسلمي لإلسالم عدائهم وشدة العقائد إختالف رغم املدينة يهود مع

 

 - أسباب وحدة املسلمني و احلكمة لضرورة طرق و : الثالث الفصل
 وحدتهم 

نشاء من شريعتنا اإلسالمية بين على أساس احملبة و التقوى، و إحتاد على أن منه  اهلداية البشرية الذي يبناًء 
دعو كافة الناس من املسلمي و غريهم من الذين لسعادة األبدية و من هذا جند أنه يأفراد اجملتمع حنو الرشد و ا

ون هلداية أنفسهم طبقاً للمنه  السماوية اخلالدة أن تتفق كلمتهم و جتمع قلوهبم معتصمي حببل هللا مجيعًا و يرغب
يقول العلماء . قطعية و البغضاءحتذرهم يف نفس الوقت أن جيتنبوا عن اإلختالفات الىت تؤدى إىل التشاحن و ال

وصااي النبوية اإلعتصام حببل هللا مجيعاً، و اتفاق كلمة أنه من أعظم األوامر اإلهلية و الشرائع السماوية و ال"
املسلمي و اجتماعهم و ائتالفهم ، و احلث على هذا بكل طريق موصول إليه من األعمال و األقوال، و التعاون 
على ذلك قواًل و فعالً، و النهي عن التفرق و اإلختالف و تشتيت مشل املسلمي، و الزجر عن مجيع الطريق 

لة إليه حبسب القدرة و اإلمكان، و قد دل على هذا األصل العظيم الكتاب و السنة و إمجاع األنبياء و الوصو 
 ".املرسلي و أتباعهم إىل يوم الدين

و إن نظران إىل كتاب هللا املبي و إىل قصة األنبياء املرسلي جند أهنم كانوا شديد احلرص على إجتماع كلمتهم كما  
و بناء على . ومهم عن التفرق و اإلختالفات الىت كانت تتسبب لتفرق بعضهم عن البعضكانوا حريصي لبعد ق

 .هذا نذكر فيما يلى بعضا من تلك اآلايت القرآنية اليت تدل على هذا املوضوع
 يقول هللا تعاي آمراً عباده ابلتمسك حببله الذي هو دينه و اإلجتماع عليه انهياً هلم عن التفرق و  

_______________________________________________________________________ 
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ا الَّذ ي " :اإلختالف ممتنًا على عباده بتوفيقه هلم بذلك اتّـَق وا اَّللَّن حنقَّ تـ قنات ه  ونالن متن وت نَّ إ الَّ ونأننت م آمنوا  نن اين أنيـ هن
اًء فن  (102) ل م ونن م س   نب ل  اَّللَّ  مجن يًعا ونالن تـنفنرَّق وا   وناذ ك ر وا ن ع منتن اَّللَّ  عنلني ك م  إ ذ  ك نت م  أنع دن م وا حب  ن وناع تنص  أنلَّفن بـني 

ت م  بنح  وناانً قـ ل وب ك م  فنأنص  ت ه  إ خ   .779" ب ن ع من
 
  و يقول هللا سبحانه و تعاىل انهيًا عن التنازع و اإلختالف خمربًا أنه سبب للفشل و عدم النصر على

هنبن ر حي ك م  ۖ وناص رب  وا   إ   الن تـنننازنع وا فـنتـنف شنل وا ون  رنس ولنه  ون  أنط يع وا اَّللَّن ون  ون  ": األعداء قائالً    730" منعن الصَّاب ر ينن نَّ اَّللَّن تنذ 

  و قال هلالج لج ممتناً على رسوله عليه الصالة و السالم بلينه للمخاطبي الداعي لتأليفهم و اجتماعهم و عدم
نفنض وا م ن  حنو ل كن فنب منا رنمح نٍة مّ نن اَّللَّ  ل نتن هلن م  ۖ ونلنو  ك نتن فنظًّا غنل ي ن ال قن : " تفرقهم   .731"ل ب  الن

 ونان    ون  الن تـنعناونن وا عنلنى اإل  مث   ون  التـَّق ونٰى ۖ ون  تـنعناونن وا عنلنى ال رب ّ  ون  ون ": هللا سبحانه و تعاىل و يقول اتّـَق وا  ال ع د 
م بكل و من املعلوم أنه من أعظم الرب هو السعي يف مجع كلمة املسلمي و اتفاقه 738"نَّ اَّللَّن شند يد  ال ع قناب  اَّللَّن ۖ إ  

  . 737طريق، كما أن السعي يف تفريق كلمة املسلمي من أعظم التعاون على اإلمث و العدوان
و قد قص هللا تعاىل علينا يف كتابه سرية الرسل الذين بعثهم لتبليغ رساالته و ذكر نصحهم ألممهم و حرصهم على 

و كذلك النيب صلى هللا .  القرآن الكرمياجتماعهم على اإلسالم و هنيهم عن التفرق و اإلختالف مما هو كثري يف
 و. الفسادعليه و سلم قد أبدى يف هذا األصل و أعاد، و أمر ابجتماع العباد و هنى عن التفرق املفضي إىل 

 : نذكر لثبوت هذا األمر بعض أقوال النيب عليه الصالة و السالم لتوضيح القضية و هو كما يلى
 
 ال حتاسدوا، وال تناجشوا، وال تباغضوا، وال تدابروا وال يبع بعضكم : يقول نبينا عليه الصالة و السالم

 التقوى   . ال يظلمه وال حيقره، وال خيذله  : املسلم أخو املسلم  . على بيع بعض، وكونوا عباد هللا إخواانً 
_______________________________________________________________________ 
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حبسب امرئ من الشر أن حيقر أخاه املسلم كل املسلم على املسلم حرام  -ويشري إىل صدره ثالث مرات -ههنا
 .733دمه وماله وعرضه

 عاية لدين اإلسالم و تعليم الشرائع فيقولو كان نبينا الكرمي عليه الصالة و التسليم يوصي من يبعثه للد :
ر وا ونالن تـ نـنفّ ر وا ون "  ر وا  بنشّ  ر وا ونالن تـ عنسّ   .733  " ينسّ 

   و كان عليه الصالة و السالم ينصح أصحابه أن ال خيتلفوا يف الظاهر فإنه يودى إلختالف الباطن كما
ن ه    : "كان مينع أمته من كثرة املسائل و عدم الطاعة حيث قال تنن ب وه  ونمنا أنمنر ت ك م  ب ه  فنافـ عنل وا م  ت ك م  عنن ه  فناج  يـ  منا نـنهن

ت النفـ ه م  عنلنى أنن ب ينائ ه م   ثـ رنة  منسنائ ل ه م  وناخ  لنكن الَّذ ينن م ن  قـنب ل ك م  كن تنطنع ت م  فنإ منَّنا أنه     . 733  "  منا اس 

هللا عليه و سلم يف معامالته للخلق مسلمهم و كافرهم قريبهم و بعيدهم  و ابجلملة فمن أتمل سرية الرسول صلى
من لي اجلانب و السماحة التامة و اخللق العظيم ابلعفو عن أهل اجلرائم و أتليف اخللق يف دين اإلسالم و 

سلم يرتك األفضل و إعطاء املؤلفة قلوهبم ليسلموا و يقوى إمياهنم و تركه كلما فيه تنفري حىت أنه صلى هللا عليه و 
و قد كان هم يف بنيان الكعبة على قواعد إبراهيم فقال لعائشة رضى هللا . 732يفعل ما دونه مراعاة لقلوب اخللق

ٍر ـ لننـنقنض ت  ال كنع بنةن فنجنعنل ت  هلنن   "عنها  د ه م  ـ قنالن اب ن  الز بـنري   ب ك ف  بـني   ابب  ااين عنائ شنة ، لنو الن قـنو م ك  حند يٌث عنه  ابن
، ون  خ ل  النَّاس  ٌب خين ر ج ونن  يند  ابن

739.  
فمن أتمل فيما ذكر آنفًا عرف أنه صلى هللا عليه و سلم بعث ابحلنفية السمحة، كما يظهر من هذه اآلايت 

عي القرآنية و األحاديث النبوية أنه من أهم قواعد الدين و أجل شرائع املرسلي هو النصيحة لكافة األمة و الس
 . 730يف مجع كلمة املسلمي و حصول التآءلف بينهم و إزالة ما بينهم من التباغض و التشاحن و اإلحن

_______________________________________________________________________ 
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 مفاسد االختالف و التنازع و التباغض و التهاجر و مضارها كر بعض ذ
 نصوص الشرعية اإلسالمية العامة يف ضوء ال

 

مة و اخلاصة ما أوجبته ال يسرتب عاقل أن هللا تبارك و تعاىل مل ينهنا عن أمر من األمور إال فيه من املفاسد العا
 : فنذكر هنا بعض هذه املفاسد الىت تنشأ بسبب اإلختالفات و التنازعات فهي كالتاي. تهحكمته و رمح

اإلختالف إضاعة هذا األصل العظيم و معصية هلل و رسوله  إن أول مضار التشاحن و التباغض و 
املوجب للعقاب و حرمان الثواب و نقصان اإلميان و حصول احلسرة و اخلسران و إمهال ما دلت عليه اآلايت 

 . القرآنية و األحاديث النبوية

املسلمي فرقًا كل فريق  الة و املعاداة الىت جتعلاو منها ما يرتتبت عليها من االقتتال و االختصام و املو  
يريد نصرة قوله حبق أو ابطل؛ فيحصل بذلك من ارتكاب اخلطاء و الضالل و اهلوى من املفاسد العامة و 
اخلاصة ما ال يعلمه إال هللا، فيرتتب على ذلك ترك احلق الذي مع املنازع نصرة للهوى و بغضًا للشخص الذي 

ل بسبب ذلك من الغيبة و النميمة و السعاية ما هو من أكرب جاء به فيوجب له بغض ما معه من احلق و حيص
املعاصى، و يتحري مريد اهلدى حسن القصد إذا كان قليل البصرية فال يهتدى لسبيله، و ال يدرى أي طائفتي 

 .351يتبعه يف قيله

أبعراض و عندما ينتشر االختالف و التفرق بي الناس جيد سيئ القصد املتبع هلواه جمااًل جيول فيه  
العلماء و الصاحلي و والة أمور املسلمي، فينتسب بقوله لطائفة و يلتبس بلباسها على قلب منافق مكار 
خمادع، فيتوصل بذلك إىل مقاصده اخلبيثة و يبذر يف قلوب من انتسب إليهم ما يقدر عليه من البذور الىت تنت  

هذا غاية قصده، فإنه بسبيل من هلك، و إمنا اخلزي و الفضيحة، و ليس األسف على هالك من هذا شأنه و 
األسف كل األسف ملن ي لقي إليه مسعه و ميكنه من قلبه و لبه، و يصغى إليه ظاانً نصحه و هو يف احلقيقة أكرب 

 .352عدو و غاش

 و من مضارات التفرق و اإلختالفات هى أهنا يستدرج هذا األمر ابملفرقي إىل املباعدة و املهارة حىت  

 _______________________________________________________________________ 
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عضهم بعضاً، فيضيع من املصاحل الىت هم بصددها لو كانوا جمتمعي ما ال يتعلم بعضهم من بعض و ال ينصح ب
هو من أهم الواجبات و أكرب القرابت و أجل الطاعات إىل غري ذلك من طمع أعدائهم هبم لتفرق كلمتهم و 

 .  353تشتت أمرهم
ما ذكره العلماء من اآلراء هذه اآلايت الكرمية و األحاديث الشريفة و معىن يف و التدبر و ابجلملة بعد دقة النظر 

املفيدة حول املنازعات و اإلختالفات بي أهل اجملتمع ميكن لنا أن نستخلص الكالم حول هذه املسألة أبن نقول 
إن نتائ  اإلختالفات بي أهل اجملتمع السيما يف املسائل الىت ال ترجع ملصاحل الناس من األمور الدينينة و ال 

، إذ هو سبب للتهاجر و التباغض بي أهل اجملتمع و و يف النفس الوقت خطرية أيضاً جدا  الدنيوية إليها سيئة
أن يتفقوا بعضهم مع البعض و أن جيتنبوا عن اإلختالفات الىت تؤدى إىل هذه مجيعاً من هذا جيب على املسلمي 

تصل بصاحبها إىل كل املشرات، و إن فعلوا هذا فجميع املفاسد من التهاجر و التباغض و التدابر تزول، حيث 
نسأل . 354خري و تؤول، و فيه حتصل اخلريات و تنزل الربكات و تستجاب الدعوات و تبدل السيئات ابحلسنات

 .بي أهل اجملتمع خالصاً لوجهه الكرميعاىل  أن يوفق مجيعنا لنشر اخلري هللا سبحانه و ت
 كر بعض الفوائد الىت تتحصل بسبب اتفاق املسلمني و جتمعهم وذ 

 بعدهم عن الضاللة الىت تنشأ من اإلختالفات الضارة 

بناًء على أن اتفاق و احتاد املسلمي يف حياهتم اليومية من أهم املصاحل العظيمة و املهمات اجلسيمة و من هذا 
جيب على املصلحي من العلماء و الدعاة أن يرغبوا أهل اجملتمهع حلصول هذا األمر و ان يشمروا مشرهم يف 

فإنه ابتفاق كلمة املسلمي جيتمع مشل الدين، و حيصل هلم بذلك يف األرض العز و . ا لياًل و هنارً حصوهل
التمكي و به يزيد اإلسالم و اإلميان؛ ألن اإلميان عند أهل السنة و اجلماعة قول و عمل يزيد ابلطاعة و ينقص 

التعاون ات و ابلتأليف و االجتماع حيصل و السعي يف هذا من أكرب الطاعات فيزيد به اإلميان درج. ابملعصية
قنٍة أنو   : "قال هللا تعاىلعلى مجيع خصال الرب و التقوى و اخلري  ث رٍي مّ ن جنَّ وناه م  إ الَّ منن  أنمنرن ب صندن يـ رن يف  كن الَّ خن

ن النَّاس   منع ر وٍف أن  ٍح بـني  رًا عنظ يًماونمنن يـنف عنل  ذٰنل كن اب ت غناءن منر ضنات  ا و  إ ص الن  355 "َّللَّ  فنسنو فن نـ ؤ ت يه  أنج 
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ينام  ونالصَّالنة  ونال  " : و يقول نبينا عليه أفضل الصالة و التسليم رب  ك م  أب نف ضنلن م ن  دنرنجنة  الصّ  قنة  أنالن أ خ  قنال وا   .   " صَّدن
ين احل نال قنة  فنسنادن ذنات  اصنالنح  ذنات  ال بـني   فنإ نَّ   " قنالن   . بـنلنى

يٌح   .  " ل بـني   ه  ا حند يٌث صنح    . قنالن أنب و ع يسنى هنذن
ّ  ملسو هيلع هللا ىلص أننَّه  قنالن  ين احل نال قنة  الن أنق ول  حتن ل ق  الشَّع رن ونلنك ن  حتن ل ق  الدّ ينن   " ونيـ ر ونى عنن  النَّيب 

  .356   " ه 
و يقول النيب . م من هذه الدرجة الىت زاد هبا على أمهات الفضائل الصالة و الصيام و الصدقةفأي درجة أعظ

خ ل ونن اجل ننَّةن حنىتَّ تـ ؤ م ن وا ونالن تـ ؤ م ن وا حنىتَّ حتنناب وا   ": عليه الصالة و السالم ٍء إ ذنا فـنعنل ت م وه    . الن تند  أنونالن أند ل ك م  عنلنى شنى 
ننك م  حتننابـنبـ    .357   " ت م  أنف ش وا السَّالنمن بـنيـ 

فرتب حبيبنا الكرمي عليه السالم دخول اجلنة على وجود اإلميان، و رتب وجود اإلميان على حصول التحاب 
الذي هو سبب االئتالف، و نبه على الدواء هلذه ابفشاء السالم، ألن لي الكالم الذي من أجله إفشاء السالم 

 .358ي لذلكمن أكرب الدواع
 
 ذا البحثخالصة األقوال الىت تتعلق به 

بعد النظر اإلمجاىل إىل األقوال الىت ذكرت حتت هذا البحث يظهر لنا أن احتاد املسلمي من أهل اجملتمع امر 
حممود حيث يرتتب عليه كثري من الفوائد العامة و من هذا جيب على املسلمي عمومًا و على أهل العلم 

ا يف هذا األمر، و أن يتحملوا من أجله املشاق و أن يبذلوا جهدهم و طاقتهم يف حصول خصوصًا أن يسعو 
فعليهم أن يرغبوا غريهم فيه امتثااًل ألمر هللا و سعيًا يف حمبوبه و طلبًا للزلفى . التوادد و عدم التقاطع و التهاجر

فعلية مع أهنا ستنقلب إن شاء هللا راحة و لديه فيوطنوا أنفسهم على ما يناهلم من الناس من األذية القولية و ال
 .مواصلة دينية

 و بناء على هذا جيب عليهم أن يكونوا منوذجاً و قدوة حسنة لنشر هذه األفكار احلميدة و األخالق احملمودة 
_______________________________________________________________________ 
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ال يعاملوا مبا عاملهم به، بل  إذا ان و عليهم أن يقابلوا املسئ إليهم ابلعفو عنه و الصفح و سالمة النفس و 
هلجر و عاملهم أحد ابلبغض عليهم أن يعاملوه ابحملبة و إن عاملوه ابألذى عاملوه ابإلحسان، و إن عاملهم اب

ترك السالم عاملوه ببذل السالم و بشاشة و لي الكالم و الدعاء له بظهر الغيب، و ال يطيعوا أنفسهم األمارة 
ابلسؤء مبعاملته من جنس ما عاملهم به فليست هذه حالة األنبياء و أتباعهم بل حاهلم العفو و الصفح عن أهل 

 . قول من كتاب هللا احلكيم قريباً و سوف نذكر بعض األمثلة لثبوت هذا ال 361اجلرائم
و يف احلقيقة ما يناله اإلنسان الشريف يف هذه الدنيا إثر خلقه احلسن و معاملته الطيبة مع أهل اجملتمع من الثناء 

و من . احلسن و يف اآلخرة من الثواب اجلزيل هو الذي جيعله يفرح و يفتخر على سبيل التحدث بنعم هللا تعاىل
اين  :" يقول هللا تعاىل. نسان أن ال يرتك السعي يف نيل هذه اخلريات يف أي حال من األحوالهذا جيب على اإل

ل ق س ط  ۖ ونالن جين ر مننَّك م  شنننآن  قـنو ٍم عنلنٰى أن  اءن اب  ا الَّذ ينن آمنن وا ك ون وا قـنوَّام ين َّلل َّ  ش هندن الَّ تـنع د ل وا   اع د ل وا ه ون أنقـ رنب  أنيـ هن
ب رٌي مب نا تـنع منل ونن تـَّق ونٰى ۖ وناتّـَق وا اَّللَّن   إ نَّ اَّللَّن ل ل  361" خن

ت م  فـنعناق ب وا : " ن شىت منها قوله تعاىللة املسئ ابلعفو يف أماكو حيث هللا تعاىل عباده الصاحلي على مقاب ونإ ن  عناقـنبـ 
يـ   ت م ب ه  ۖ ونلنئ ن صنبـنر مت   هلن ون خن ا ۖ فنمنن  عنفنا ونأنص لنحن  : " كما يقول 362"ٌر لّ لصَّاب ر ينن مب  ث ل  منا ع وق بـ  ثـ ل هن ونجنزناء  سنيّ ئنٍة سنيّ ئنٌة مّ 
ر ه  عنلنى اَّللَّ    إ نَّه  الن حي  ب  الظَّال م ين  ونلنمنن صنبـنرن ونغنفنرن إ نَّ ذٰنل كن  : "على نفس املعىن قوله تعاىل و يدل 363" فنأنج 

 . 364" األ  م ور   لنم ن  عنز م  
فإذا وفق املسلمون هلذه احلالة مجع هللا مشلهم و ألف بي قلوهبم و هداهم سبل السالم و أخرجهم من ظلمات 
اجلهل و الظلم و الظالل إىل نور العلم و العدل و اإلميان كما جيب عليهم إذا راوا صاحب هوى يريد أن يشق 

غراضه الفاسدة أن يقمعوه و ينصحوه و ال يلتفتوا لقوله، فإن منن  عصا املسلمي و يفرق بينهم لنيل غرض من أ
 . 365هذا حاله يعترب أكرب األعداء لإلحتاد و االتفاق

_______________________________________________________________________ 
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و ابجلملة فالواجب على أهل العلم و غريهم السعي يف معرفة احلق و اإلجتهاد يف تنفيذه و العمل به و التعاون 
فكما أنه إذا وقع منه خطأ و زلل مل على ذلك، و أن حيب أحدهم ألخيه ما حيب لنفسه سواء وافقه أو خالفه، 

حيب اطالع أحد عليه بل حيرص على سرت نفسه فكذلك ينبغى أن ينزل أخاه هبذه املنزلة، و أن حيمل ما يصدر 
منه على احسن حممل، فإن اجلزاء من جنس العمل، فمن كان عمله مع إخوانه هكذا سرت هللا عليه أبساب 

 .حيصل ملن مل يكن هبذه املثابة، فكما تدين تدان جزاء وفاقاً  يعلمها و أسباب ال يعلمها سرتاً ال
فنسأل هللا أن يوفقنا و إخواننا املسلمي ملا حيبه و يرضاه و أن يصلح أحوال املسلمي و يؤلف بي قلوهبم و 

 .366يهديهم سبل السالم 
  ر الدين عيىن و قيامه حنو وحدة جهود صدإىل تكملة البحث بنظر امجايل

 نشر آثاره العلمية ضمنملسلمني يف آسياء الوسطي جمتمع ا

 

كان يشاهد املظامل ته يف مدينة خبارى  خالل سكن أن صدر الدين عيىن يف بداية عمرهعلم  يف ضوء ما ذكران سلفاً 
 :الشاعر بيدل هو ال جمال لالستبعاد عنه نظراً ملا قالأيعتربه أمراً ال حمال له الشعب و املوجودة يف حياة 

 367زندگى بر گردن افتاده است، بيدل چارة چيست    شاد ابيد زسنت انشاد ابيد زسنت       
عرف على أفكار هذا العامل تو ألمحد دانش " نوادر الوقائع"حت له الفرصة ملطالعة كتاب و لكن بعد أن أات

حئنذاك و إثر هذه  حنو األحوال اإلجتماعية لزمانه و نظام احلكومة املوجودةحئنذاك  تغريت أفكارهالنبيل 
عليَّ أن أقوم لتغري هذا النظام الفاسد، فإن كان هذا األمر بعيدًا عن وسعى إذاً : " قال لنفسه التغريات الفكرية

هنضة فكرية ثقافية  تتغري حنو أفكار صدر الدين عيىنفمنذ ذلك الوقت بدأت . 368"عليَّ أن أظهر بغضى عليه
موطنه و بناء عليها قام بنشر أفكاره العلمية إلصالح اجملتمع حنو العلم و  لتغري النظام احلكومية املوجودة يف

ظهر يف هذه الفرتة حركة هتدف إىل اإلصالح الديىن و التنويرى و كانت هذه احلركة و قد ثبت أنه  .العرفان
 .العشرين رنشبيهة ابحلركات اإلصالحية األخرى الىت ظهرت يف دول إسالمية يف القرن التاسع عشر و مطلع الق

_______________________________________________________________________ 
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و حتت أتثري هذه . و تعديل اهلوية الثقافية ملسلمي موطنهم و كان اإلصالحيون يدعون إىل فتح ابب اإلجتهاد
و حتول . إدراج مواد علمانية فيهح نظام التعليم الديين التقليدى احلركة ظهر يف صفوف املسلمي توجه إىل إصال

هذه التوجه يف هناية املطاف إىل حركة واسعة تسعى لتحديث اجملتمع اإلسالمي التقليدى، و أطلق على هذه 
و لكن كان يدعو إىل اإلصالح  احلركة التجديديةو كان صدر الدين عيىن أحد مؤيدي . 362"التجديدية"حلركة ا

و نشر املعرفة بي أهل اجملتمع بطريق احلكمة و املصاحلة و خيالف التشديد و العدوان يف سبيل نشر العلم و 
 .العرفان

من  ،خبارىمن اهل الطاجيك و غريهم من سكان  دابءامليالدي قام بعض األ 1215و بعد الثورة الروسية عام 
بينهم صدر الدين عيىن بنشر أفكارهم العلمية بي أهل اجملتمع و قد فتح هلم اجملال العملى يف نشر هذه األفكار 

شىت و على رأسهم كتاب أمحد  حف الىت كانت تصل إليهم من أماكنبعض الكتب العلمية و اجلرائد و الص
لزين العابدين املراغي و بعض الصحف مثل  صحيفة " سياحت انمه إبراهيم بيك"و " قائعنوادر الو "دانش 

سراج "و كانت تطبع يف مصر، " پروريش"و " چهره منا"ابلفارسية و كانت تنشر يف اهلند، " احلبل املتي"
ة جلمهورية طقة اتبعو كانت هذه املن)ابللغة الرتكية و كانت تنشر يف قرمي " ترمجان"من أفغانستان، " األخبار

مال "و صحيفة ( مـ2114مارس عام  16ود الروسيا منذ حدمـ و لكن إنضمت إىل 1254يوكراين منذ عام 
تفليس و غريها من الصحف و اجلرائد الىت كانت تطبع يف منطقة اآلذرية و كانت تنشر بابللغة " نصر الدين

و الجل االستفادة من هذه املنابع العلمية الوافرة . بعيدةاتاترستان و ابشقردستان مث تنشر يف نواحي القريبة و ال
علي شري النواي اللغة من ديوان الىت كانت تنشر معظمها ابللغة األوزبكية قام صدر الدين عيىن بتعليم هذه 

 . 371فيما بعدبدأ يصنف هبذه اللغة حيث  حبد عاىل فيهاحراً د منها و صار متبييستفل
بحث أنه ملا ظهرت احلركة حمىب الرتكيي يف آسيا الوسطى إثر دراسة معظم مؤسسي و لقد ذكران خالل هذا ال

غالوا يف دعواهم حىت أهنم أنكروا وجود شعبا آخر غريهم يف منطقة اآلسياء و هذه احلركة يف بالد الرتكيا حينذاك 
شعب قوق عن ح اً دافعممعارضا هلم و  و قام صدر الدين عيىن حينئذشعب الطاجيك الوسطى خصوصا 

  حقيقة التاريخ ال ميكن إنكارها ملن يعرف الىت على الطريق العلمي الوثيق ابلدالئل و الرباهي القاطعةالطاجيك 
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ثري يف هذه املنطقة و مل يزل يستمر صدر الدين عيىن يف هذه املنازعات و اجلداالت إىل أن صار سببا إلرشاد ك
من الناس حنو احلق و جند أنه كثريًا من أبناء الطاجيك الذين كانوا أعضاء هلذه احلركة الباطلة و منكري وجود 

كشعب ذات ثقافة و أدب غنية و لغة عالحدة غري األوزبكية أو الرتكية من املوطني   -شعب الطاجيك 
نع صدر الدين عيىن و لكن مل مي. لشخصيةحقيقة هويتهم ااهتدوا و عرفوا  -األصليي لبالد آسياء الوسطى 

وجود هذه النزاعات و الدعوى الباطلة مع هؤالء اجلماعة عن التأليف و التصنيف ابللغة األوزبكية و من مث 
و سوف نذكر  371ة فيما بعديصنف صدر الدين عيىن بعض مؤلفاته أواًل ابللغة األوزبكية مث ترمجها ابلطاجيك

 . بعض هذه التصنيفات قريباً 
إن  دل على شيئ إمنا يدل على أن صدر الدين ( اي قيام صدر الدين ابلتأليف ابللغة األوزبكية)و هذا األمر 

عيىن كأحد أدابء زمانه و كونه عاملًا ألحكام الشريعة اإلسالمية كان خمالفًا للعصبية القومية الضالة الىت انتشرت 
جيك و غريهم من ابناء األوزبك و الطا" حمىب الرتكيي" ة احلركة يف زمانه يف موطنه خبارى و أطرافها بواسطة مجاع

دة و احملبة و األخوة الدينية الىت سبب رئيسى يف اتفاق اجملتمع املسلمي مل يتوفق عن و لكن ألجل حصول املو 
أتسيس احلكومة و إن نظران إىل اتريخ األدب األوزبكي املعاصر ما بي الفرتة بداية . 372التأليف ابللغة األوزبكية

دمة األدب األوزبكي و قد قاموا خبشعب الطاجيك الشيوعية و ما بعدها من الزمن جند أن هناك بعض من أبناء 
نشره بتأليف كتهبم و آاثرهم العلمية هبذه اللغة و ميكن على سبيل املثال نذكر الشاعر محزة حكيم زاده النيازي 

انتقل يكتب ابللغة األوزبكية حىت انل القبول بي الشعب األوزبك  حيث كان يكتب بلغته األم يف بداية أمره مث
و ليس لنا حق أن نلم هذا الشاعر . 373و صار يعترب حاليًا كأحد مؤسس األدب األوزبك يف القرن العشرين

كي النبيل مبا فعله يف حياته بل نقول إن قيام الشاعر محزه حكيم زاده النيازى و مثله يف اتريخ األدب األوزب
ابلتأليف و التصنيف ابللغة األوزبكية كانت نتيجة للحب و الصداقة بي شعيب الطاجيك و األوزبك و ما فعله 

اقة بي هذين الشعبي قدميًا و و الصد نافعة صار سببا لتقوية حبل املودةهؤالء األدابء من تقدمي هذه اجلهود ال
و املتويف  1414املولود عام ) مية بي عبد الرمحن اجلامي و قد كانت الرابطة العلمية و األخوة اإلسال. ديثاً ح

 الفارسي كاألستاذ و املعلم ملؤسس األدب األوزبك القدمي علي شري النواي  األدبشعراء أشهر من ( ـم1422
_______________________________________________________________________ 

 212 -لقرن العشرين، دمحمجان شكروى البخارى، صى يف اأدب الطاجيكنظرة إىل  – 371
 املرجع السابق متاماً  – 372
 املرجع السابق متاماً  – 373
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 للغة األوزبكية القدمية، والقدمية الىت تعترب ا ئيةابللغة اجلغتا و كان يكتب(  مـ1511و املتويف  1441املولود )
و مؤسسها، كالتلميذ له هى منوزج رائع و خري مثال يعترب من أكرب شخصيات األدب األوزبكي بناء على هذا 

بعد الثورة الروسية  ـم 1217و حسب املراجع التارخية عام . 374للصداقة بي شعيب الطاجيك و األوزبك
لتأليف و التصنيف ابللغة األوزبكية و صار األدب األوزبكي واسطة قوية للتعامل اإلجتماعي الشيوعية انتشر ا

بي أهل اجملتمع يف أراضي آسياء الوسطى التابعة حتت حدود الروسيا و توسع هذا األمر بعد سيطرة اخلانية 
املرحلة الزمنية قام كثري من  و يف هذه. و انضمام أراضيها حلدود حلكومة الشيوعية الروسيةمـ  1221خبارى عام 

محزه و التصنيف هبذه اللغة و قد ذكران الشاعر وزبك و الطاجيك و غريهم ابلتأليف األدابء من أبناء الشعب األ
و يف مثل هذه الفرتة قام صدر الدين عيىن بتأليف بعض آاثره . جًا لثبوت هذا القولحكيم زاده النيازى منوذ
مـ  1234عام " غالمان"ن او روم ـم 1221عام " جالدو خبارى"يث صنف قصة ية حالعلمية ابللغة األوزبك

ابألوزبكية أواًل مث ترمجهما إىل اللغة الطاجيكية فيما بعد و يف مثل هذه املرحلة أيضًا ترجم بعض آاثره املؤلفة 
زبك و شعب األو و جلهود القبول و التقدير من حنو قد انلت هذه ا. 375ابللغة الطاجيكة إىل اللغة األوزبكية

جهوده املباركة و قد أقيم يف بيته مبدينة ىت لصدر الدين عيىن تقديرًا هلذه شجوائز حكومتهم حيث قاموا بتقدمي 
مسرقند، متحفًا حيمل امسه و يفتح أبوابه للزوار و الراغبي لزايرته كل يوم و مل يزل هذا املتحف يعمل حىت 

  .376اليوم
شعب الطاجيك صدر الدين عيىن خالل حياته مبارزًا للحق و مدافعًا عن حقوق ام و ختامًا نصرح أبنه فقد ق

نشرون العداوة طائفة من الناس الذين كانوا يالسيما مدينىت خبارى و مسرقند خالفًا لبعض يف موطنهم األصلي 
ه املسؤلية لبعض بي أقوام شىت أبغراضهم الباطلة و مل يرتك هلم جمااًل لنشر الظلم و العدوان و لو أدى هذ

األخطار اخلطرية حلياته الشخصية و استمر على أداء هذه املسؤلية إىل آخر حياته و لكن مل ينس طول هذه 
لكة و مضرة للشعب سلفاً و مهاملدة دوره كأديب ابرع و عامل نبيل ألحكام اإلسالمية أن تفرق اجملتمع املسلمي 

و األوزبك حىت يعيش شعب الطاجيك ملصاحلة و الصداقة بي افًا و من هذا لعب دورا عظيمًا يف تثبيت خل
 .ما تزيد أكثر من ألف عاماً  هؤالء الناس ابألمن و األمان يف ظل األخوة اإلسالمية كما كانت حاهلم يف املاضي

 _______________________________________________________________________ 
  15/ 17/ 2118ات مو اتريخ أخذ املعل /https://ar.wikipedia.org/wikiاملستفاد من املوقع   – 374
 123 -ى يف القرن العشرين، دمحمجان شكروى البخارى، صأدب الطاجيكنظرة إىل  – 375
 "الشخصية األدبية و اإلجتماعية األوزبكية الطاجيكية – صدر الدين عيين" من مقالة دمحم البخارى السوري حتت عنوان املستفاد  – 376

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%AC%D8%BA%D8%AA%D8%A7%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%AC%D8%BA%D8%AA%D8%A7%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/
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يدخل حتت   أربعة أبواب مث قدمة وعلى  م هذه الدراسة تشتمل ه الرسالة أهناخطة البحث هلذهناية يف  لقد ذكران
الىت هتدف ذكر مباحث هذه الرسالة على الطريق  اخلامتة فصول تضاف عليها ةثالث كل واحد من هذه األبواب

 .اإلمجاي
ملخص مباحث هذه  ايالت عنوانالحتت  -و حرصًا لنيل الغرض املطلوب و خوفًا من اإلطالة اململة نذكر ههنا 

 سائلاملمع ذكر اإلمجاي لبعض  -هلذه الرسالة  بواب الثالثةهذه األما انقشناها حتت  -بداية و هناية  الرسالة
 .أمهية مهيمة ألجل كوهنا ذاتالبحث  انقشناها خالل هذاالىت  املهيمة

 
 املقدمة للفصل األول

 
و دورهم يف بناء احلضارة العاملية و من هذا حتتوى طاجيك شعب التعرف أن موضوع هذا البحث يتعلق ببناء على 

مع  و إصطالحاً  لغةً " الطاجيك"املوضوعات و األحباث الىت ذكرت حتت حبوث الفصل األول لبيان معىن كلمة 
ذكر أراء احملققي مث يذكر بعده بعض املعلومات الوجيزة حول الشعوب و اجملتمع الساكنة يف آسياء الوسطى و 

ثقافيًا و إجتماعيًا و سياسيًا ما جرت عليهم منذ بداية القرن شعب الطاجيك يذكر بعض حملات عن أحوال  أخرياً 
   . العشرين إىل ما بعده

  
  عرب التاريخ البشري و تعرفهم شعب الطاجيكب يتعلق: الباب األول

 

الطاجيك لغًة يف ضوء أقوال يندرج حتت الفصول الثالثة هلذا الباب املسائل الىت تتعلق لتوضيح معىن كلمة 
شعب خيية لالعلماء احملققي سلفًا و خلفًا كما ذكران فيها بعض املعلومات الوجيزة عن األحوال الثقافية و التار 

 . و بقية الشعوب الساكنة يف منطقة آسيا الوسطىالطاجيك 
 : و خالصة هذه األقوال هي على النحو التاىل
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 يف ضوء أقوال الشعراء و األدابء املؤرخني" طاجيك ال" معىن كلمة  :األولالفصل  - 
 

و بعد تتبع أقوال العلماء و . يدور الكالم حتت هذا الفصل عن معىن كلمة الطاجيك و توضيح معناها اللغوية
 :شىت حول استخدام هذه الكلمة فهي حول هذه الكلمة علم أن هناك مخس آراء و أفكارالبحث 

  (مع الياء بعد اجليم)الطاجيك 

  (دون الياء بعد اجليم)الطاجك 

  (مع الياء بعد الزاء)الطازيك 

  (دون الياء بعد الزاء)الطازك 

  الطاژيك– Tazhik  ( فلهذا ذكران هذه الكلمة ابالجنلزية " ژ"نظراً على أنه ال توجد يف العربية حرف
 (.لتوضيح املسألة

 

األول مث انقشنا معناها اللغوية مع ذكر  حتت الباب و قد ذكران معىن كل واحد من هذه الكلمات عالحدة
 :يلىلخصها فيما تذكران خالصة هذه األقوال  ختاماً أقوال متعددة حوهلا و 

  (الطاجيك: ابلعربية ) خالصة هذه األقوال حول معىن كلمة التاجيك 

 ".ك –ي  –اتج "تتكون من ثالثة أجزاء " التاجيك"إن كلمة 
 .ك على رؤوسهم قدمياً ؛ هو ما كان يضعه امللو "التاج" -1
إىل شيئ آخر فإن مجعنا اجلزء  ة اليت تستخدم يف اللغة لتنصب شيئا؛ تعرف ابلياء النسب" (أو ي)الياء " -2

 ". اتجي" :على النحو التاىلاألول مع اجلزء الثاين فتصري كلمة 
 .اليت تستخدم يف اللغة لتجعل الكلمة صفة أو امساً خاصاً للشيئ واحد" كاف" -3
إذًا علينا أن نعرف أن هذه الكلمة اسم منسوب إىل شعب من " اتجي" ذن عرفنا أن أصل الكلمة هو فإ

يتكلمون ابلفارسية ، و عندما أرادوا أن جيعلوا  الشعوب من سكان أصليي يف بالد ماوراء النهر و اخلراسان
" التاجيك" هبذا التحقيق و " اتجيك"فصار " الكاف "هذه الكلمة امسا خاصا هلم زادوا على آخرها حرف 

و قد ثبت أن هذه  .صارت كلمة خاصة ، تعرف شعبا من الشعوب من أهل بالد ما وراء النهر و اخلراسان
شعب الكلمة معروفة يف كتب التاريخ و األدب منذ القرن اثين عشر و من هذا صرح بعض املستشرقي أن 
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ان السغد و اخلوارزم و الباخرت ما ثبت وجودهم من سك ةران الشرقيمن شعب إي هو الشعب الوحيدالطاجيك 
 .يف هذه األراضي منذ بداية ألف سنة قبل امليالد

و . و تتكون اللغة الطاجيكية القدمية من عدة اللهجات معظمها اللهجات السغدية، اخلوارزمية، الباخرتية
 .مع البعض يف النطق و احملاورةتندرج هذه اللهجات حتت هلجات اللغة الفارسية لشرق اإليران و تشابه بعضها 

و ملا وصل اإلسالم إىل هذا البالد فشلت هذه اللهجات بعضها مع البعض و فقدت دورها يف اجملتمع و 
كلغة   ه الشعوب حيث قامت بدورها البارزصارت اللغة الطاجيكية املعاصرة تعترب اللغة الوحيدة الرمسية هلذ

 . الذين كانوا و ما زالوا يتكلمون ابلفارسية إىل وقتنا احلاضرالرمسية جلميع هؤالء الشعوب و القبائل 
اجلمهورايت السوفييتية اآلسيوية مجيع  هم الشعب الوحيد يفشعب الطاجيك و حسب تصريح احملققي 

 .وليس إحدى اللغات الرتكية الطاجيكية لفارسيةاب ونيتحدث نالذي ، فهي مخس مجاهري يف اجملموع،السابقة
  

  آسيا املركزية و موقعهم اجلغرايفالتعرف على بقية شعوب  :ثاينالالفصل  -
 

. بقية الشعوب الساكنة يف منطقة آسياء الوسطى و موقفهم اجلغرايفرف تعو يف هذا الفصل يدور الكالم حول 
و من هذا قدمنا حتت هذا الفصل بعض املعلومات الوجيزة عن اتريخ هذه اجلمهورايت، وجه تسميتهم هبذه 

بعض املعلومات إليها اء، عدد سكاهنم، اجملموعات العرقية فيها، املعتقدات الدينية، لغاهتا الرمسية إضافة األمس
وسطى و تعرف أبمساء اآلخرى لكل واحد من اجلمهورايت اخلمسة الىت تقع يف زمننا احلاىل يف حدود آسياء ال

 .   ستانأوزبكستان، قزاقستان، فرغيستان و تركمنعالحدة مثل طاجيكستان، 
 

قبل الثورة   شعب الطاجيكثقافية و السياسية لحملات عن األحوال االجتماعية و ال :الثالثالفصل  -
 الروسية و  بعدها 

 
حنو املعرفة و شعب الطاجيك ن عيىن يف النهوض ببناًء على أن هذا البحث يدور حول آاثر و دور صدر الدي

شعب ى املدن الثقافية و مركزا علمية لخبارى الىت تعترب كاحدالعرفان إضافة إىل أنه كان من موالد مدينة 
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عرب التاريخ البشري و من هذا ذكران حتت هذا الفصل بعض املعلومات الوجيزة الىت تتعلق ألحوال  الطاجيك
 .مدينة البخارى عرب التاريخ البشري

عية املتعددة سابقًا تسكن يف و بعد مراجعة بعض الكتب التارخية ظهر لنا أنه كانت هناك الطبقات اإلجتما
خبارى ميكن أن نقسهم إىل ثالث طبقات يف اجملموع؛ فهي طبقة األمري و موظفي دولته، طبقة الدهاقي، و 

يفية عيشهم و ظروف الطبقات بعضهم عن البعض إبعتبار ك و كان خيتلف كل واحد من هؤالء. طبقة العامة
 .ميسرة لديهم يف حياهتم اليومية

اكز الثقافية مبدينة خبارى الىت قامت بدور ابرز يف تربية اجليل الناشئ و اجملتمع أبسره حنو املعرفة و و أما املر 
العرفان عرب اترخيها الطويلة كانت كثرية و منها على سيبل املثال املساجد، ال ك تَّاب لألوالد و اجليل الناشئ، 

 .هااجملالس العلمية، املدارس اإلسالمية، و املكتبات و غري 
قمنا للبحث عن املراحل السياسية التارخية الىت مر هبا هؤالء  شعب الطاجيكاألحوال السياسية ل و عند ذكر

الناس عرب اترخيهم من أهل البخارى و الحظنا بعد النظر اإلمجاىل إىل هذه األحوال و التغريات السياسية أنه 
ع أقسام الىت تشتمل مجيع او معظم هذه احلاالت فهي  ميكن أن نقسم هذه احلاالت أو املراحل التارخيية إىل أرب

 :كما يلى
 األحوال السياسية ملدنية خبارى و شعبها الطاجيك قبل اإلسالم   -1
 األحوال السياسية ملدنية خبارى و شعبها الطاجيك بعد اإلسالم     -2
 ومة الشيوعية الروسية    األحوال السياسية ملدينة خبارى و شعبها الطاجيك قبيل و خالل سيطرة احلك -3
 األحوال السياسية ملدينة خبارى و شعبها الطاجيك بعد تفكك احلكومة الشيوعية الروسية حىت اآلن -4

 .مث ذكران هذه املراحل أو األحوال السياسية األربعة عالحدة لتوضح هذه املسألة على وجه مطلوب
 

 خامتة الفصل األول
 
كما كشف لنا " الطاجيك" لنا املعىن احلقيقى لكلمة  لفصل األول ظهره املعلومات حتت او بعد ذكر هذ 

عرب شعب الطاجيك يف منطقة آسياء الوسطى منهم  الىت كانت تسكنبعض املعلومات الوجيزة حول الشعوب 
 .  التاريخ البشري
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 الربط بني الفصل األول و الفصل الثاين
 

منهم طائفة على تلك و ما زالت  -ض الناس قد كانو عرفنا فيما سبق ضمن ذكر مباحث الفصل األول أن بع
 هم حديث عهد بظهور يف منطقة آسياء الوسطىشعب الطاجيك ن يقولون إ -يف وقتنا احلاىل  العقيدة الباطلة

و من هذا قام بعض العلماء من أبناء الطاجيك بتحقيق هذه القضية علمياً  املنطقة اصالً و ليسوا من أهل هذه 
هلم أصل علمي و اترخيي حيث متتد ثقافتهم العلمية إىل أكثر من ألف سنة و ال عب الطاجيك شو أثبتوا أن 

 . نظري هلا الي شعب من الشعوب الساكنة يف منطقة آسياء الوسطى
يف منقطة آسياء و ثقافتهم العلمية شعب الطاجيك عن حضارة العلمي فاع لدو من أشهر العلماء الذين قاموا اب

كالبطل القومي و املؤسس لألدب املعاصر  أدب الطاجيكيف اتريخ لدين عيىن حيث يعترب هو صدر االوسطى 
 . هلم

 .و بناًء على هذا األساس نتحدث يف الباب الثاين هلذه الرسالة عن شخصية صدر الدين عيىن و ما يتعلق به
 

 املقدمة للفصل الثاين
 

ه من يلجرت عما و ن عيىن بداية و هناية حتتوى مباحث الباب الثاين على ذكر مراحل حياة صدر الدي
مث تذكر آاثره العلمية و منها ما هلا ربط علمي ابلدراسة  املتعددة املراحلالعديدة خالل  احلواديث و الوقائع

 . اإلسالمية و اللغة العربية
العلم و  حنوشعب الطاجيك ه بضو صل الثالث هلذا الباب يذكر جهود صدر الدين عيىن البارزة يف هنو يف الف

ن أبالىت أاتحت الفرصة ألبناء الطاجيك  العرفان و دوره البارز يف أتسيس اجلمهورية الطاجيكستان السوفيتية
عترب ة من سقوط دولة السامانيي الىت تتكون هلم دولة عالحدة ابسم شعبهم بعد فطرٍة طويلٍة متتد إىل ألف سن

مسرقند بدايًة مث يف عاصمة حكومتهم مدينة الطاجيك  شعبأول حكومة يف آسياء الوسطى كان يديرها أبناء 
 بدليل مامانيي مركزا للعلم و العرفان للمجتمع املسلمي اسكانت خبارى يف زمن حكومة الو  . اثنياً  خبارىمدينة 
بة كانت خبارى يف الدولة السامانية مبثابة اجملد وكع:" خبارىأحوال عن  "ة الدهريتيم"كتابه الثعاليب يف   يقوله

   .."موسم فضالء الدهر مطلع جنوم أدابء األرض، و جممع أفراد الزمان، و امللك، و
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 نبذٌة عن حياة صدر الدين عيىن و البحث حول آاثره القيمة: الباب الثاين
يعترب هذا الباب من أهم أبواب هذه الرسالة اذ هو يتعلق للبحث عن حياة صدر الدين عيىن و الكالم حول 

و من هذا ذكران حتت الفصول الثالثة هلذا الباب أهم املوضوعات الىت تعرف لنا  شخصية صدر  .آاثره القيمة
ة عشر سنوات من عمره يف املراكز الدراسية الشىت يف مدينة خبارى ن عيىن كطالب خملص الذي قضى حنو ستالدي

عظيمًا بي  النهاية لعب دوراً  يف شبابه إىل أن جاوز عمره حنو أربعي سنة مث قام كأديب ابرع  بي شعبه و يف
 .  نبيل و داعي اخلري حنو املعرفة و حصول السعادة أفراد قومه و جمتمع املسلمي كزعيم 

 
 مراحل حياة صدر الدين عيىن بداية  و هناية   :األول الفصل -

املراحل هذه إن مراحل حلياة و آاثر صدر الدين عيين ختتلف بعضها عن البعض و لكن ميكن أن نقسم أهم 
 :هذا األديب البارز على النحو التايجلياة 
o عشر سنوات قبل إرحتاله إىل خبارى  طفوليته إىل أن وصل عمره إي الثاينوالدته و  :املرحلة األوىل

 . قاصداً حلصول العلوم العربية و الشرعية اإلسالمية

o حلصول ارى لغرض علمى و يته ساكرتي إي مدينة خبرحلة صدر الدين عيىن من قر  :املرحلة الثانية
 . عشر السنواته ابلدراسة و السكنة فيها ملدة تسعة دراسة اللغة العربية و العلوم الشرعية مث شغل

o تفرغه عن الدراسة و قيامه ضد حكومة أمري خبارى إىل أن مت اإلحتالل الروسي إلمارة  :املرحلة الثالثة
 .خبارى

o ر صدر الدين عيىن بي اجملتمع و هلا أمران مهمان فهذه املرحلة تتعلق لدو  :املرحلة الرابعة 

طاجيكستان كدولة عالحدة التابعة لالحتاد يف أتسيس مجهورية دور صدر الدين عيين  :األمر األول  
و كانوا  شعب الطاجيك انوا ينكرون وجودك  الذينمن و من وافقوهم  خالفًا جلماعة البنرتكزم السوفييت

طاجيكستان كدولة عالحدة التابعة لالحتاد مجهورية سس يتهم و ال تتأجنسال تعرتف  يعارضوهنم حىت
   .السوفييت
عر الشهري و كمؤسس قيام صدر الدين عيين ابلتأليف و التصنيف كاألديب البارز و الشا: األمر الثاين 

 .املعاصر بعد الثورة الروسية السوفيتية إي آخر حياته لألدب الطاجيك
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 كل هذه املراحل عالحدة السيما   ذكرانحلياة صدر الدين عيىن كاألديب البارع  بعد تقسيم هذه املراحلو 
و يف خالل هذه . عشر سنوات تسعةتوى على الىت حتة الىت مكث طالبًا يف مدينة خبارى للعلم و العرفان الفرت 

 :املدة درس صدر الدين عيىن يف مخسة مدارس مشهورة للبخارى حينذاك على النحو التاىل
   (سنتان)  مـ1821إىل العام  1821رسة مري عرب ، من العام مد -1

   (ثالث سنوات ) مـ1823إىل العام  1821، من العام  مدرسة عامل جان -2

    (ثالث سنوات )  مـ1826إىل العام  1824مدرسة بدل بيك ، من العام  -3

   (ثالث سنوات) مـ1828إىل العام  1826مدرسة خواجه زاهد ، من العام  -4

   (سبع سنوات)  مـ 1216إىل العام  1822مدرسة كوكلتاش ، من العام  -5
د منها كما ذكران بعض و قد قدمنا بعد ذكر هذه املدارس اخلمسة بعض املعلومات الوجيزة عن كل واح

اية هذا الفصل قدمنا و يف هن. و ما جرت عليهخالل دراسة أصدر الدين عيىن على وقعت  احلواديث الىت
 : يشتمل على املعلومات الوجيزة ما يتعلق حلياة هذا األديب البارع فهو على النحو التاىل جدوالً 

   

 مدة السكنة ماكن السكنة املرحلة احلياتية لألديب
 سنوات  11 (اريبخلل قريتان اتبعتان)حمله ابال ساكرتى،  ـم 1882إىل  1878من 
 سنوات  27 مدينة خبارى  ـم 1217إىل  1821من 
 سنوات  34 مدينة مسرقند  ـم 1251إىل  1217ن م

 أشهر  سبعة مدينة طاشقند    ـم1218عام 
 سنوات  3 مدينة دوشنبه  ـم 1254إىل  1251من 

 :اجملموع
 سنوات  76 دوشنبه  -طاشقند –مسرقند  –خبارى  ـم 1254إىل  1878من 
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  يىن املؤلفة ابلفارسية و ربط تلك التأليفات ابلعربية نظرٌة إمجاليٌة إىل آاثر صدر الدين ع :الثاين الفصل -
 :يتكون من الشقتني الفصلإن هذا 

 نظرٌة إمجاليٌة إىل آاثر صدر الدين عيىن املؤلفة ابلفارسية الطاجيكية ( أ
 

امليالدي بتخلصات أدبية شىت مثل  1825منذ عام  عيىن عامل األدب الفارسي الطاجيكدخل اسم صدر الدين 
و . امليالدي 1826له كتخلصه األدبية منذ هنايًة منذ عام " عيىن"حمتاج، جنوين و استقر االسم املستعارسفلي، 
امليالدي صار صدر الدين عيىن شاعرًا معروفًا يف األوساط األدبية إبمارة خبارى و استمر  1215منذ عام 

 .ابإلنشاء و التأليف منذ ذلك الوقت إىل آخر حياته
دين عيىن خالل حياته ابلتأليف و التصنيف و قدم إىل أهل اجملتمع اآلاثر القيمة يف خمتلف فقد اشتغل صدر ال

 :اجملاالت العلمية و نذكر ههنا على سبيل املثال بعض آاثر صدر الدين عيىن على طريق إمجاي فهو كما يلى
 آاثره البديهي  -1
 حتقيقاته العلمية -2
 منظوماته الشعرية -3
 ية الىت نشرت يف اجلرائد و الصحف مقاالته العلم -4

 كتبه الىت تتعلق للوقائع التارخيية  -5
 آاثره الىت تتعلق للمسائل التعلمية و املعارف  -6
يب البارع ارسية أو ابلعكس حيث قام هذا األدالكتب املرتمجة من لغات آخرى إىل اللغة الطاجيكية الف -7

 .األوزبكية إىل الطاجيكيةو أخالل حياته برتمجتها من اللغة التااترية 
و جدير ابلذكر أن صدر الدين عيىن جبانب تبحره يف اللغة الفارسية الطاجيكية كان يعرف اللغة األوزبكية و 
العربية جيدا كما كان يفهم اللغة الروسية إىل حد ما و لكن مل جيد فرصة لتعلمية طول حياته فلهذا كان يكتب 

يف مجهورية الطاجيكستان السوفيتية كانت يف بداية األمر  مع أن اخلط الرمسيخبط الفارسية العربية طول حياته 
 .وقتنا احلاضرإىل الفارسية مث بدلت إىل الالتينة و هناية غريت إىل السريلك و استمر األمر عليها 

ربية و و من املعلوم أن الدراسة يف مدارس البخارى ملدة طويلة مثل ما فعله صدر الدين عيىن دون دراسة الع
 ..تعليمها كانت أمرا مستحالً و أما تعليمه اللغة األوزبكية كانت بدراسة ديوان أشعار ملري على شري النوائ
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 ربط بعض آاثر صدر الدين عيىن املؤلفة ابلفارسية الطاجيكية إىل  اللغة العربية و الدراسات اإلسالمية ( ب
   

عارفًا ابللغة العربية و  اطعة أنه يف احلقيقة كان صدر الدين عيىنثبت ابلتحقيق مع الدالئل الق سابقاً  فيما ذكران
معلوم أن اللغة العربية  هلا دور عظيم يف فهم الشريعة اإلسالمية فإهنا مفتاح لفهم من عاملًا ابلفقه اإلسالمي و 

وعية الشيلثورة الداسات اإلسالمية و من هذا كان صدر الدين عيىن جيد العربية بقدر ممتاز و لكن منذ بداية ا
امليالدي يعىن بعد أن  1254إىل العام  1221الروسية و أتسيس حكومتهم يف مجيع اآلسياء الوسطي من العام 

وصل عمر صدر الدين عيىن إي اثين و أربعي عامًا إىل آخر حياته مل يقدر لتأليف أي كتاب ديىن أو ما يتعلق 
وعية الىت سيطرت على اجلمهورية الطاجيكستان و ابقي اجلماهري و ذلك ألن نظام احلكومة الشي. ابللغة العربية

امليالدى مل تسمح ألحد من سكان البلد أن يقوم أبي  1222يف اآلسياء الوسطى منذ بداية سيطرهتم إىل العام 
و من هذا . عمل او نشاط علمي له صلة ابلعربية أو الدراسات اإلسالمية السيما ملن يكون عضوًا للحكومة

ش هنا بعض اآلاثر لصدر الدين عيىن ما ألفها قبل الثورة الشيوعية الروسية و هلا تعلق مباشر مع العربية و نناق
 .الدراسات اإلسالمية

و قد صنف صدرالدين عيىن ثالث كتب دراسية لتعليم االوالد و هلا ربط مباشر ابلدراسة اإلسالمية و اللغة 
 .ضرورايت دينية -3الصبيان،هتذيب  -2ترتيل القرآن،  -1العربية فهي؛ 

 و نذكر هنا بعض معلومات وجيزة عن هذه الكتب الثالثة
هو ألجل وراء نشر هذا الكتاب من الغرض امليالدي و كان  1212طبع هذا الكتاب عام  :ترتيل القرآن -1

  مدينة، و ذلك ملا بدأ صدر الدين عيىن بتدريس أوالد املسلمي من أهل الطاجيك يفبعض األهداف العلمي
من أهل تلك املدارس جيدون صعوبة يف فهم القوائد  يطفال الطاجيكامليالدي وجد أن أ 1216خبارى عام 

الذي حيتوى  رأي أن هناك ضرورة و حاجة ماسة لتأليف كتاب يف هذا اجملالالضرورية لتجويد القرآن الكرمي كما 
قراءة  ابلتاىل أمر األطفال لقراءة حروف العربية و ات ضرورية لقوائد قراءة القرآن الكرمي حىت يسهلمو على معل
صدر  و فيه ينصح". ترتيل القرآن"تأليف هذا الكتاب و مساه كرمي على هن  صحيح و من هذا قام بالقرآن ال

علينا أن حنرتم القرآن الكرمي و نؤدى حقوقه و من أهم حقوق القرآن الكرمي هو قراءته : الدين عيىن األطفال قائالً 
   .. ..قاً للقواني التجويديةمطاب
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حيتوى هذا الكتاب على املقدمة و مثانية و عشرين مسائل تتعلق كلها لعلم التجويد مث اخلامتة و يف خامتة الكتاب 
 . يذكر صدر الدين عيىن بعض أبيات من آاثر عبد الرمحن اجلامي الىت تتعلق لرتبية األوالد

هذه املسائل أحكام التجويد عالحدة على طريق األسئلة و  فقد ذكر صدر الدين عيىن حتت كل واحد من
األجوبة أبصول سهل متي حىت يفهم الدارسون من الطلبة املبتدئي هذه مسائل التجويد و يراعوها عند قراءة 

 . القرآن الكرمي
لقراءة و صنف صدر الدين عيىن هذا الكتاب لريشد اجليل الناشئ  إىل الطريق الصحيحة ل :هتذيب الصبيان -2

ترب هذا الكتاب من أهم الكتب و من هذا يع. حصول العلم النافع و يف نفس الوقت ليعلمهم األخالق احلسنة
طبع هذا الكتاب مرتي . بصرية السليمة على وجه العلم النافع و يعلمهم األخالق تساعد األطفال حلصول الىت
أهم املراجع ملعرفة أفكار صدر الدين عيىن و خرباته يف مدينة مسرقند و يعترب من  مـ1217عام و مـ  1211عام 

 .مـ 1217إىل عام مـ  1215العلمية ما تتعلق بي الفرتة الزمينة من العام 
و ألن مضامي و موضوعات هذا الكتاب تتعلق لبيان إرشادات أخالقية إسالمية و من هذا كان نشر و طبع 

وعية و مل يعرف إال قليل من الناس أن لصدر الدين عيىن كتااب يف هذا الكتاب ممنوعاً اباتً طول سيطرة نظام الشي
 هذا املوضوع إال أن ظهر احلق بعد مدة طويلة بتفكك النظام الشيوعية و قام بعده بعض احملققي مثل صاحب

يل الناشئ و قد كان هلذا الكتاب دور عظيم يف تربية اجل. ـم 1224عام ترباف بتحقيق هذا الكتاب و نشره 
الىت  حلصول الرتبية الساملة و أرشدهم حيث رغب األطفالمـ  1217إىل عام مـ 1211د نشره من عام بع

 .  تساعدهم يف حياهتم املستقبل
مستفاداً و إرشادهم حلصول األخالق احلسنة أن صدر الدين عيىن صنف كتابه هذا لتأديب الصبيان  يبدو لناو 

هلا صلة صدر الدين عيىن يف كتابه هذا  انقشهاجند املوضوعات الىت  ألننا .و املراجع الشىت من الكتب العديدة
و لثبوت  تعلق ملوضوع الرتبية اإلسالمية و اجليل الناشئ هلا كثري من الكتب الىت مع موضوعات شىت ما ذكر يف  

  لصدر الدين عيىن و" هتذيب الصبيان"من كتاب  بي بعض املوضوعاتيلى و نقارن  نذكر فيماهذا القول 
ل املعروف ابلراغب اإلصفهاين، املتوىف  القاسم احلسي بن دمحم بن املفضأليب" الذريعة إىل مكارم الشريعة" كتاب 
 .روابط و اتصاالت املوضوعات بي هذين الكتابيالاهلجري لننظر  516عام 
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 لصدر الدين عيىن" تهذيب الصبيان"بني بعض املوضوعات من كتاب املقارنة 

ألبي القاسم احلسني " الذريعة إىل مكارم الشريعة" و كتاب  (هـ1373املتوفى)
 (هـ 516املتوفى) ل املعروف بالراغب اإلصفهانيضملفبن حممد بن ا

 
  يف كتاب هتذيب الصبيان  لنظافةاب األمر و و اإلجتناب عن الكذب احلث على الصدق -1 

قبل لنظافة يف جسده و لباسه و يغسل يديه اعي ااملؤدب يكون صاحب أخالق محيدة، ير الولد : الولد املؤدب
الطعام و بعده و يقص أظافر يديه و رجليه دائمًا مث يتكلم ابألدب و ال يكذب أبدًا كما يكون صادق القول 

 (7هتذيب الصبيان لصدر الدين عيىن ، الصفحة . )طيل عمره
 الصدق و مدحه و الكذب و ذمه يف كتاب الذريعة إىل مكارم الشريعة  

و الصدق أجدر أركان بقاء العامل حىت لو توهم مرتفعاً ملا صح نظامه و بقاؤه، و هو أصل احملمودات و ركن  ....
ا الَّذ ينن آمنن وا اتّـَق وا اَّللَّن ونك ون وا  : النبوات و نتيجة التقوى و لواله لبطلت أحكام الشرائع و لذلك قال تعاىل اين أنيـ هن

و االختصاص ابلكذب انسالخ عن اإلنسانية فخصوصية اإلنسان  (112بة، اآلية سورة التو )منعن الصَّاد ق ين 
النطق، و من عرف ابلكذب مل يعتمد نطقه ، و من مل يعتمد نطقه مل ينفع، و إذا مل ينفع نطقه صار هو و 

ذب يضر و ال البهيمة سواء، بل يكون شرًا من البهيمة، فإن البهيمة و إن مل تنفع بلساهنا فإهنا ال تضر، و الكا
ننـ عنام  ۖ بنل  ه م  أنضنل  سنب ياًل : ينفع، و قد قال تعاىل منع ونن أنو  يـنع ق ل ونن   إ ن  ه م  إ الَّ كناأل  ثـنرنه م  ينس  أنم  حتن سنب  أننَّ أنك 

 .... .(44سورة الفرقان، اآلية )
: و قال كثري من احلكماء و املتصوفةذهب كثري من املتكلمي إىل أن الصدق حيسن لعينه و الكذب يقبح لعينه، 

إن الكذب يقبح ملا يتعلق به من املضار احلاصلة منه، و الصدق حيسن ملا يتعلق به من املنافع احلاصلة منه و 
إىل الصفحة  123الذريعة إىل مكارم الشريعة لراغب اإلصفهاين، الصفحة . )ذلك ألن األقوال من مجلة األفعال

124 )  

  أو املسلم يف كتاب هتذيب الصبيان  تعريف املؤمن -2 

مخس جيب عليه أن يقوم أبداء  و من هناإن الذي يؤمن ابهلل تعاىل و يصدق رسالة دمحم عليه السالم يعترب مؤمنًا 
و جيب عليه أن يقوم أبداء ثالثة ركعات . فهي الفجر، و الظهر، و العصر، و املغرب و العشاء ؛صلوات كل يوم

تصل نصاب  ،مث يفرض على املؤمن صوم شهر رمضان و الذي ميلك أمواالً . اء صالة العشاءلصالة الوتر بعد أد



 
 

233 

فإذا كان املؤمن ميلك زاد راحلته و يقدر للسفر عليه أن . جيب عليه أن خيرج زكاة ماله كل سنة مرة واحدة ،الزكاة
 (14هتذيب الصبيان لصدر الدين عيىن ، الصفحة ) حي  بيت هللا يف عمره مرة واحدة

 يف كتاب الذريعة إىل مكارم الشريعة  اإلميان و اإلسالم و التقوى و الرب 

؛ و هلذا وصف هللا تعاىل العلم و اإلميان بوصف واحد هو اإلذعان للحق على سبيل التصديق له ابليقي: اإلميان
إ منَّنا ال م ؤ م ن ونن الَّذ ينن إ ذنا ذ ك رن اَّللَّ  : و قال( 28سورة الفاطر، اآلية )إ منَّنا خين شنى اَّللَّن م ن  ع بناد ه  ال ع لنمناء   : فقال

لنت  قـ ل وبـ ه م   و  ....هو اخلشية للحق على سبيل التصديق له ابليقي: و وجل القلب (2سورة األنفال، اآلية )ونج 
لشريعة لراغب الذريعة إىل مكارم ا) .هو االستسالم ملا يدعو إليه الشرع من فعل ما يقتضي فعله: اإلسالم

 .(161 إىل الصفحة 152اإلصفهاين، الصفحة 
  يف كتاب هتذيب الصبيان صاحب السعادة و  اإلنسان السعيد -3 

. و صاحب السعادة هو الذي يكون صاحب العلم و األدب و يقدر على القراءة و الكتابة سان السعيدإن اإلن
حىت على على أحد و حيسن على اخلالئق و  مث إن اإلنسان العاقل يكون صاحب اخللق احلسن و ال خينو

على جاه دنياه و ال يتكرب، و يساعد اآلخرين و يرتحم على األرملة و  يفتخرًا و ال أحداحليواانت و ال يؤذي 
 يتعامل مع الناس ابلشفقة و احملبة  و ال يغضب على أحد كما  املساكي، يشكر نعم هللا تعاىل و خيالف نفسه

 (15در الدين عيىن ، الصفحة هتذيب الصبيان لص)
 يف كتاب الذريعة إىل مكارم الشريعة  فيما يفرغ إليه يف طهارة النفس 

ت املوظفة الىت هي الذي تطهر به النفس حىت ترتشح خلالفة هللا تعاىل ، و تستحق به ثوابه هو العلم و العبادا
و سبب احلياة الدنيوية؛ و لذلك أمساها هللا خروية، كما أن الذي به يطهر البدن هو املاء الذي هسبب احلياة األ

يب وا َّلل َّ  ونل لرَّس ول  إ ذنا دنعناك م  ل منا : تعاىل احلياة ، و مسى ما أنزل من كتابه املاء، فقال تنج  اين أنيـ هنا الَّذ ينن آمنن وا اس 
النفس مىت فقدهتما هلكت هالك فسمى العلم و العبادة حياة من حيث أن    (24سورة األنفال، اآلية )حي  ي يك م  

ٍء حنيٍّ ۖ أنفنالن يـ ؤ م ن ونن : يف صفة املاء سبحانه و تعاىل األبد، كما قال سورة األنبياء، اآلية )ونجنعنل ننا م نن ال مناء  ك لَّ شني 
31)... 

ن يندني   : قال بعض العلماء يف قوله تعاىل رًا بـني  حن ب ش  رنمح نت ه    ونأننزنل ننا م نن السَّمناء  مناًء طنه ورًا  ونه ون الَّذ ي أنر سنلن الرّ اين
رنك م ب ه  : و يف قوله( 48سورة الفرقان، اآلية ) (: 82سورة االنفال، اآلية 11)ونيـ نـنزّ ل  عنلني ك م مّ نن السَّمناء  مناًء لّ ي طنهّ 

فنا: إنه عين به القرآن؛ لقوله  (...82سورة اإلسراء، اآلية 82)ٌء ونرنمح نٌة لّ ل م ؤ م ن ين وننـ نـنزّ ل  م نن ال ق ر آن  منا ه ون ش 
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قوة الفكر بتهذيبها حىت حتصل احلكمة و العلم، و قوة : و الذي يلزم تطهريه من النفس هو القوى الثالث
بقمعها حىت حتصل العفة و اجلود، و قوة احلمية أبسالسها حىت تنقاد للعقل فتحصل الشجاعة و احللم،  الشهوة

 (88الذريعة إىل مكارم الشريعة لراغب اإلصفهاين، الصفحة ). يتولد من اجتماع ذلك العدالة و
للراغب اإلصفهاين جند أنه يتكلم يف " الذريعة إىل مكارم الشريعة" و ابجلملة إن  نظران يف موضوعات كتاب 

صفات ا و من هنا يذكر بعض الفصل الثالث، الرابع و اخلامس عن األمور الىت تتعلق بتصليح النفس و حتسينه
األخالق احلسنة و الرزيلة مثل احلياء، التواضع و الكرب، العجب، العفة، الشجاعة، العذر و التوبة، الظلم، فضيلة 

هتذيب "الصداقة، احلث على مصاحبة األخيار و جمانبة األشرار و غريها بينما يرتكز صدر الدين عيىن يف كتابه 
عات كثرية يف هذا اجملال منها على سيبل و الصبيان و اجليل الناشي و يناقش موض على موضوع تربية" الصبيان
ممارسة الصدق يف احلياة اليومية، احرتام األبوين و املعلمي، اإلستفادة عن الوقت و  البعد عن الكذب و ؛املثال

ومياً، دراسة بعض سة يإغتنام الفرصة، مساعدة اآلخرين عند احلاجة و الضرورة، القيام أبداء واجبات املدر 
ن يكونوا أبإرشادات الىت تساعد الصبيان و يف اجملموع هي مة ما تتعلق ابلعقيدة اإلسالمية، املوضوعات امله

 .ليسعدوا يف كربهم همصغر على حصول العلم يف م حيث حيث الصغار سعداء يف حياهتم القاد
الذريعة إىل مكارم "ها الراغب اإلصفهاين يف كتابه إىل املوضوعات الىت انقشاالمجاىل  و يف اجملموع بعد النظر

 جند أن هذه املوضوعات و اإلقرتحات "هتذيب الصبيان"تكلم عنها صدر الدين عيىن يف كتاب ما و " الشريعة
ن يتعلموا األخالق احلسنة و أبكلها تساعد األطفال و اجملتمع املسلمي أبسرهم  كل واحد منهما  الىت انقشهما
إن قاموا بتطبيق هذه  حنو السعادة و الفالحأبسره  اجملتمع ءيف العموم يرشيد هؤالء العلما عن الرزائل وأن يبتعدوا 

   .  النصائح و اإلرشادات يف حياهتم اليومية
 .امليالدي 1214طبع هذا الكتاب يف عام  :ضرورايت دينية -3

بدأ مع املعلومات حوله أواًل مث ت حيث بدأ جبقام صدر الدين عيىن بتصنيف هذا الكتاب ملدة ست سنوا
 . امليالدي 1214امليالدي و هنايًة فرغ عن تصنيفه عام  1218تصنيفه منذ عام ب

حيتوي هذا الكتاب من ثالثة أقسام و خامتة كما يضم بعض األبيات و القصائد يف مدح نبينا دمحم عليه السالم 
 :و قد رتب املصنف كتابه هذا على ترتيب يلى. يف آخره

و " يف بيان احلمد و الصالة"يندرج حتت هذا القسم ثالثون موضوعات شىت حيث يبدأ بقوله : تعليم اإلميان -1
 ". يف بيان األعمال السيئة" ينتهى بقوله 
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" فصل يف بيان املكلف و أفعال املكلفي"و يندرج حتته ثالث و مخسون ابابً حيث يبدأ بقوله : القسم األول -2
 ". صل يف ذكر بعض األدعية يف خامتة الصالةف" و ينتهى بقوله 

فصل يف بيان "و ينتهى بقوله " فصل يف بيان صالة اجلمعة و شروط وجوهبا"فيبدأ بقوله : و أما القسم الثاين -3
 .مث اخلامتة" صدقة الفطر

 و أتسيس دولتهم  شعب الطاجيك ن عيىن يف النهوض بهود صدر الديج :الثالث الفصل - 
و أتسيس دولتهم التابعة لإلحتاد شعب الطاجيك ن عيىن يف النهوض بصل انقشنا دور صدر الديو يف هذا الف

كانوا ينكرون الذين  ( حمىب الرتكيي)اجلماهري السوفيىت و قيامه املستمرة كاملبارز الشجاع خالفًا جلماعة بنرتكزم 
كلمي ابللغة الفارسية الطاجيكية كأصحاب الثقافة العالحيدة من السكان األهليي املتشعب الطاجيك  وجود 

 . يف منطقة ماوراء النهر السيما مدينىت خبارى و مسرقند
عام و جعل مدينة خبارى عاصمة هلا  و بعد أتسيس اجلمهورية الشعبية السوفيتية يف منطقة آسيا الوسطى

ن  مـ صار فيض هللا خواجه يف رئيساً  1221  و انتخب على هلذه احلكومة بينما صديقه احلميم فرتت ع يّ 
منصب وزير املعارف يف نفس احلكومة كما صار عضواً للجنة احلكومية الشيوعية العليا و من الغريب أن هذين 

حمىب "ركة ما كانوا من أبرز و أنشط أعضاء حلالرجلي مع أهنما كانوا من أهل الطاجيك عرقا و أصواًل إال أهن
مل يعرتفوا بوجود  عليهم ؛ فقد أعلنوا اهنم لطاجيك بعدواهنم السابقشعب اوا مجيعاً معاندين لحيث قام "الرتكيي

ية يف هذا اجملال و بزلوا جهدهم الكامل حىت يطابقوا أحوال الشعب يف خيو أنكروا احلقائق التار شعب الطاجيك 
شعب كانوا يشددون على من هذا   و. ظاهر حياهتم و حقيقتهم املعروفة طبقًا ملناايهم و أغراضهم الفاسدة

دابء أن ينشروا اجلرائد و لأل او أدابئهم البارزين السيما يف مدينىت خبارى و مسرقند و مل يسمحو الطاجيك 
فيها ابلطاجيكية بل وصل العدوان  قاموا إبغالق املدارس الىت كانت الدراسةاجيكية كما بلغنهم الطالصحف 

قراراً أنه كل من يتحدث من أهل الطاجيك فرتت كمسؤل احلكومية  منهم إىل حد ال يتصور و منها قد أصدر
و كان فيض هللا خواجه يف كرئيس . بلغته األم يف مكتبات احلكومية سوف يدفع بعض املال غرامًة هلذا اجلرم

حيث  شعب الطاجيك لى نفس الطريق على مثل صاحبه فرتت يشدد ع احلكومة جلمهورية البخارى السوفيتية
و يف بعض األحيان كان حيمل مسدسًا معه و ن رمسيًا ابلشدة و الغلظة حة و يعلكان ينكر وجودهم ابلصرا

يقول إنه ليس هناك أحد يسكن يف خبارى من أهل الطاجيك بل كل سكان خبارى هم من أهل األوزبك و ما  
 . كان يسمح ألحد أن يعرتض عليه أو يبي له حقيقة احلال
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بل  " حمىب األتراك"الذين كانو فرعًا جلماعة ( بنأوزبكزم" )حميب األوزبيكية"و على هذا املنوال قام أهل مجاعة 
هم اخلاطئة بي اجملتمع و استمروا يشددون على أهل الطاجيك جبميع ار كانوا أشد و أسوا منهم بنشر أفك

هم كأهل األوزبك أن يسجلوا جنسيت شعب  الطاجيكهذا قاموا جيربون الوصائل الىت كانت ميسرة هلم و من 
الرمسية احلكومية و كان شعارهم يف مجيع املناطق الىت كان معظم سكاهنا أهل الطاجيك  همأرواقو يف جوازاهتم 

كلنا من أهل الرتك و شعب الطاجيك  ليس لدينا أحد من "خصوصًا يف مدينىت خبارى و مسرقند هو قوهلم 
و مكر يك ألجل خداع و نتيجة هلذه الضغط املستمر و العدوان الظاهر اضطر كثري من أهل الطاج". األوزبك

هؤالء الناس أن يغريوا جنسيتهم األصلية و يعرفوا أنفسهم جبنسية آخرى الىت كانت كذاًب عليهم ابإلجبار و 
هي أول مثر من تغري النظام احلكومية يف آسياء الوسطى بعد  شعب  الطاجيكهذه املصيبة على  الظلم وكانت

و منذ ذلك الزمن إىل وقتنا احلاضر معظم أهل الطاجيك . سوفيتيةالثورة الروسية و أتسيس احلكومة الشيوعية ال
الساكني يف مجهوية األوزبكستان حاليًا السيما يف حدود والايت السمرقند و البخارى و سرخان دراي يعانون 

بخارى و السمرقند من هذه املشكلة و يف وقتنا احلاضر جند كثريًا من أهل الطاجيك من سكان مدينىت ال
ة قد سجلوا أبهنم من أهل يكق الرمسية من حنو احلكومة األوزبحيث حيملون األورا ةمل الروحين هبذا اآليشعرو 

السياسات اخلاطئة و لكن يف احلقيقة هم من أهل و األزبك و حيملون اجلنسية األوزبكية نتيجة هلذه العقوابت 
 .الطاجيك إصالةً 
هذه املعارضات الباطلة  لفيف من أقرانهلدين عيىن و مثل صدر ا شعب  الطاجيكبعض أبناء و بعدما شاهد 

 :خالفاً لشعبهم قاموا عليها و حاولوا الدفاع عن قومهم علمياً و من أشهر هذه الواقعات كانت التاىل
و هذا الثاين كان أحد املوظفي يف )أراد فيض هللا خواجه يف و عبد هللا رحيم ابي يف  ـم1224يف عام 

مع انه كان من " حمىب الرتكيي"و مؤيدى مجاعة  شعب  الطاجيكية و كان من منكرى يحكومة خبارى السوفيت
سكو و  و تصويب احلدود املعينة جلمهورية األوزبكستان عند احلكومة الروسية املركزية مبب( عرق الطاجيك إصاللة

خبارى، مثل   شعب الطاجيكشتمل على أهم مدن لكانت خططتهم لتعي حدود مجهورية األوزبكستان ت
الساكي يف هذه  شعب  الطاجيكو مل يراعوا حقوق ية خيمسرقند، خجند وغريها و مل ينظروا إىل احلقيقة التار 

 من ابناء شعب  الطاجيكاملدن إبعتبار األكثرية و حنئذ قام عبد القادر حمى الدين اف و جينار إمام اف 
ذكر الدالئل املعتدمة حلصول اإلجازة على أتسيس خالفًا هلم و قدموا الطلب الرمسي إىل احلكومة املركزية ب

حمىب "و رغم اخلالف الشديد من حنو هؤالء املعاندين من أهل مجاعة شعب الطاجيك هورية الطاجيكستان لاجلم
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أجازت احلكومة املركزية الروسية هلذا   شعب الطاجيكمهورية العالحيدة للتأسيس اجل( بنأوزبكزم" )األوزبكيي
لتأسيس اجلمهورية الطاجيكستان التابعة  امليالدي 1224من شهر أكتوبر عام  14يف اتريخ األمر و قررت 

للجمهورية األوزبكستان السوفيتية و ع ي بعد هذا التقسيم عبد القادر حمى الدين اف رئيسًا جلمهورية 
 . الطاجيكستان التابعة جلمهورية األوزبكستان

بعد أن عي رئيسًا للحكومة الطاجيكستان التابعة جلمهورية  و أول ما فعله عبد القادر حمى الدين اف
اجلليل أن يقوم  األوزبكستان هو أنه إلتمس من صدر الدين عيىن كاألديب البارز و املؤرخ النبيل و العارف

و كوهنم أصحاب شعب الطاجيك ية وجود كتاب يثبت فيه علميًا ابلدالئل و احلج  القاطعة التارخيبتصنيف  
شعب  وسطى حىت يثبت أن األدبية و العلمية عرب التاريخ البشري إىل الزمن احلاىل يف منطقبة آسياء الالثقافة 

من سكان األصليي هلذه األراضي جياًل بعد جيل و ليسوا حديث عهد ابلظهور كما ليسوا من  الطاجيك
 . الغرابء و األجانب ابلسكنة يف بالد ما وراء النهر

أدب منوذج من " )منونه أدبيات اتجيك"املعروف عيىن ملبيًا بتصنيف كتابه  و من هذا قام صدر الدين
الساكني يف بالد مارواء النهر و حقق آاثر شعب الطاجيك آلن كجواز التعارف لالذي يعترب حىت ا( الطاجيك

عن أحواهلم شيئاً  أشخاصاً من شعراء و أدابء الطاجيك الذين عاشوا يف أزمنة خمتلفة و ذكر يف كتابه هذا 212
و أثبت صدر الدين عيىن يف كتابه هذا بعد حتقيات علمية دقيقة و ذكر . ذج من آاثرهم العلميةبذكر بعض النما

هلم أصل علمي و اترخيىي من حيث كوهنم من سكان األصليي لبالد شعب الطاجيك ل ال ميكن ردها أن دالئ
 .النبيل أبي حال من األحوالما وراء النهر و ال جيوز ألحد أن ينكر وجود هذا الشعب 

موقعها الرمسية بعض املعلومات حول يف  (Library of Congres" )املكتبة الرقمية العاملية"فقد قدمت 
نصها  (هجري 1211 – 311منونه أدبيات اتجيك ) يأدب الطاجيكجمموعة من حتت قوهلا هذا الكتاب 

 :  فيما يلي

يكيون من العصور الوسطى ومن بداايت العصر احلديث ومن هو ملخص ألعمال شعرية ألَّفها شعراء طاج
، الذي ي عترب شاعرًا وطنيًا يف (1254‒1878)وقد مجعها وحررها صدر الدين عيين . العصر احلديث

ننشرت املطبعة املركزية للجمهورايت . طاجيكستان وكان هو أكثر القوميي الطاجيك مترسًا ابألدب بال منازع
، بعد مرور عامي فقط على أتسيس مجهورية 1226ية هذا العمل يف موسكو عام السوفيتية االشرتاك

كل عمل من األعمال املوجودة ابمللخص مشهور ومتوفر يف . طاجيكستان السوفيتية االشرتاكية املستقلة
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ادات جمموعات وجملدات أخرى منشورة يف البلدان الناطقة ابللغة الفارسية؛ ومتثل هذه اجملموعات إمجااًل الع
يتضمن امللخص اباًب حيتوي على سرية . األدبية الفارسية يف املناطق الناطقة ابللغة الفارسية من آسيا الوسطى

. عيين كتبها الناشط السياسي الوطين اإليراين أبو القاسم الهويت، ابإلضافة إىل مقدمة وثالثة أجزاء رئيسية
فارسيًا من العصور الوسطى وبداية العصر احلديث، من بينهم   ويتضمن اجلزء األول أعمااًل متثّ ل مثاني شاعراً 

الر ودنكي والدقيقي والفارايب وعلي شري نوائي وآخرون، بينما يناقش اجلزء الثاين األعمال الشعرية ملئة واثني 
لث ما ينطلق ويناقش اجلزء الثا. وثالثي شاعرًا انطقًا ابلفارسية من أواخر القرن الثامن عشر والقرن التاسع عشر

تتناول هذه القصائد  1225و 1215الذي أ نت   يف الفرتة بي " ي اجلديدأدب الطاجيك"عليه عيين اسم 
، ابإلضافة إىل التطورات "اجلديدية"األخرية مناقشات عن احلداثة، املعروفة يف دراسات آسيا الوسطى ابسم 

يبدأ  . تنظهر يف الكتاب ثالث صور لعيين. البلشفية االجتماعية والسياسية اليت حدثت يف املنطقة نتيجة للثورة
وقد  . وي قدم عيين ابابً حيتوي على سرية كل شاعر وحياته املهنية. كل جزء مبقدمة صغرية وينتهي بقائمة حمتوايت

كان نشر امللخص مشروعًا متوله الدولة ن فّ ذ أثناء فرتة حامسة من التاريخ كانت فيها الكثري من البلدان اليت 
أصبحت اليوم دواًل قومية مستقلة يف آسيا الوسطى جمرد دوٍل أ قيمت كجزء من االحتاد السوفيييت حتت سياسة 

 " ترسيم احلدود الوطنية"
من و نتيجة هلذه اجلهود املتواصلة شعب الطاجيك و رغم انف املعاندين من أهل مجاعة حمىب الرتكيي و أعداء  

ل صدر الدين عيىن، عبد القادر حمى الدين اف، جينار امام اف و كأمثا  شعب  الطاجيكحنو بعض أبناء 
غريهم حلصول دولة عالحيدة لشعبهم فقد قررت احلكومة املركزية الروسية أتسيس اجلمهورية الطاجيكستان 

امليالدى أواًل مث قررت مرة اثنية لتأسيس اجلمهورية  1224أكترب عام  14التابعة لألوزبكستان يف 
و كانت اجلمهورية . امليالدي 1222أكترب عام  16املستقلة التابعة للحكومة السوفيتية يف الطاجيكستان 

الطاجيكستان هي اجلمهورية السابعة الىت التحقت ابحلكومة اجلماهر السوفيتية الروسية و فيما بعد وصلت عدد 
إىل أن تفككت عام  و استمرت هذه احلكومة سطريهتا على الشعب هذه اجلماهري إىل مخس عشر مجهوريةً 

 1221سبتمرب عام  2و بعد أن قررت احلكومة الطاجيكستان نفسها كدولة مستقلة يف . امليالدي 1222
 .امليالدي ظهرت الطاجيكستان يف خريطة العامل كدولة عالحدة منذ ذلك الوقت

مليالدي و لكن ا 1221إىل  1224و لو كانت اجلمهورية الطاجيكستان التابعة للحكومة الروسية بي عامى 
مع ذلك أتسيس هذه اجلمهورية عالحدة و جعل اللغة الطاجيكية لغة رمسية حلكومتهم دون  تشديد و ضغط 
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 اً و فتح اً يعترب نصر يف بداية األمر  املعاندين هلذا الشعب و لغتهم القدمية و لو كان يف قطعة صغرية من األراضي
خارج حدودها  شعب الطاجيكيت النسمة الكبرية لد بقألبناء هذا الشعب و لكن مع األسف الشدي اً عظيم

احلاىل كما مل يتيسر البناء هذا الشعب أن ينضموا بعض مدهنا التارخيية مثل خبارى و مسرقند، الىت تعترب كل 
واحدة منها كمعهد الثقافة هلذا الشعب إىل حدود بالدهم احلاىل و بقيت هذه املدن يف أيدى مجاعة البنرتكزم 

و شعب الطاجيك الدولة العالحدة لو لكن مع ذلك أتسيس اجلمهورية الطاجيكستان و حصول  إىل اآلن
شعب الطاجيك قعة اترخيية مهيمة لوا يي من حنو خمالفهم يف احلقيقة هيإعرتاف هذا الشعب كسكان األصل

 . يسرةامل مباهبيقوموا حلف  بالدهم و يسعوا لنموئها بكل أسأن فظوا على هذه النعمة و تجيب عليهم أن حي
يف بالد ما وراء النهر و شعب  الطاجيك  وجود ثبوتالعلمية يف مسألة  احملاربة و خالصة هلذه األقوال هي أن

و كان صدر الدين عيىن يف هذه احملاربة زعيماً ابرزاً  ةاإلنساني همحقوقدولتهم كانت حماربة شعبية لطلب أتسيس 
عه حيث نوَّر بعلمه الدقيق و عرفانه الوافر اللياي املضلمة التارخيية حىت جلماعة شعبه القائمي يف هذا الطريق م

قيام صدر الدين عيىن بدور و بناًء على هذا األمر نعرتف أن . جيد شعبه طريقهم اخلاص لنيل أغراضم اإلنسانية
ة آساء الوسطى الذين  املعلم و املرشد و األديب البارز ألهل  الطاجيك خاصًة و اجملتمع املسلمي عامة يف منطق

كانوا حتت سيطرة الظاملي و احلكام اجلابرين منذ القرن العديدة حنو املعرفة و العلم كان سببًا ريئسيا ليقضتهم 
 .  الروحي و قيامهم إثرها لطلب حقوقهم اإلنساين

 
 ينالباب الثاخامتة 

صدر كان يف احلقيقة  ة ظهر لنا أنه و آاثره العلميو بعد ذكر هذه املعلومات املهمة حول صدر الدين عيىن 
 منه  يراعي العدل الرابين يفحيث كان  للرعية حنو احلق و العرفان و السعادة اً و زعيم اً انصح رجالً الدين عيىن 

للدفاع عن  شجاعٍ  قام خالل حياته بدور ابرزٍ حياته و مل يتجاوز عن محى هللا يف معرفة حقوق الناس و من هذا 
بتقدمي آاثره العلمية و إرشاد اجملتمع حنو األخوة البشرية و البعد عن العصبية الضالة شعب الطاجيك حقوق 
   .املهلكة

 ين و الباب الثالثالباب الثاالربط بني 
بدليل ما جرى من شعب الطاجيك  حقوق عنهو دفاعه إن أهم ما دافع عنه صدر الدين عيىن خالل حياته 

فكان هؤالء الناس ألجل شدة عصبيتهم ". حمىب الرتكيي"اء احلركة من أعضأانس بينه و بي نزاعات علمية 



 
 

241 

الباطلة قام صدر و بناء على هذه الدعاوى  يف منطقة آسياء الوسطىشعب الطاجيك القومية ينكرون وجود 
ة الضالة مهلكة و ال تطابق اطئة و صرح هلم أن العصبية القومياخل همار أفكو أثبت  الدين عيىن خالفهم علمياً 

عاليم الشريعة اإلسالمية كما ليست هلا احلقيقة املوجودة الثابتة املسجلة يف كتب التاريخ عن أحوال الشعوب يف ت
 .منطقة آسياء الوسطى

الناس من و من هذا يدور الكالم يف الباب الثالث هلذه الرسالة لثبوت ما قاله صدر الدين عيىن خالفًا هلؤالء 
 .الكتاب و السنة و ما ذكره العماء يف هذا اجملال العلمييف ضوء " حمىب الرتكيي" مجاعة 

 
 ة للباب الثالثماملقد

لألخوة البشرية و أيمران   القومية مجيع البشرية دون النظر إىل جنسيتهممن املعلوم أن ديننا اإلسالم يدعو 
يف الباب الثالث م الكالعن العصبية القومية الضالة املهلكة و من هذا فقد جرى مجيعا ن جنتنب كاملسلمي ا

احملققون و  عن ضرورة هذا األمر بذكر النصوص الشرعية من اآلايت القرآنية و األحاديث النبوية إضافة ملا حققه
مث ذكر هناية طرق و أسباب وحدة املسلمي و مسائل هذه القضية و ذكروها يف رساالهتم العلمية العلماء 

  . ةاحلكمة لضرورة وحدهتم اإلسالمية و البشري
       

ضرورة األخوة البشرية بني املسلمني و غريهم و احرتام حقوقهم اإلنسانية و ضرورة  اجتناب : الباب الثالث
 ن العصبية القومية الضالة اجلميع ع

يتكون هذا الباب من ثالثة فصول مثل األبواب السابقة حيث يدور البحث حتت هذه األبواب حول ضرورة 
الضالة و جتناب عن العصبية ريهم و البحث عن طرق االيع أفراد اجملتمع من املسلمي و غاألخوة البشرية بي مج

 .ناقشة هذا املوضوعو أقوال بعض العلماء الذين قاموا مبمعاجلة هذا الداء املضر مستدالً من القرآن و النسة 
  

 :البحث حول قوله تعاىل تفسريا  و تشرحيا  : األول الفصل -
 22و سورة الروم، آية رقم  13لق للبحث عن معىن قوله تعاىل يف سورة احلجرات، آية رقم إن هذا الباب يتع

 :حيث يقول هللا تعاىل
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َها و  يُّ
َ
أ ٓـٰ نَثٰ ٱيَ

ُ
ن َذَكٍر َوأ ـُٰكم مِّ ُكْم ُشُعوبًا َوَقبَآئَِل ِِلََعاَرفُٓوا نلَّاُس إِنَّا َخلَْقنَ ـٰ ْكَرَمُكمْ  ۚ   وََجَعلْنَ

َ
ِ ٱِعنَد  إِنَّ أ ْتَقٰىُكْم َّللَّ

َ
إِنَّ  ۚ   أ

َ ٱ   ﴾٣١ -سورة احلجرات، اآليةَعِليٌم َخِبرٌي ﴿ َّللَّ
تِهِ : و  يقول اهلل سبحانه و تعاىل  ـٰ وَ ٱَخلُْق  ۦَوِمْن َءايَ ـٰ َم رِْض وَ ٱِت وَ  ٰلسَّ

َ
ُف ٱْْل ـٰ لْوَ  ْخِتلَ

َ
لِْسنَتُِكْم َوأ

َ
ََ  ٰإِنَّ ِِف ذَ  ۚ  نُِكْم  ٰأ  ََ ِ ٍٍ ل ـٰ  يَ

ِلِمنَي ﴿ ـٰ   ﴾٢٢ -ورة الروم، اآليةسلِّلَْع
أن نذكر  ه اآلايت الكرمية كثرية جدا حيث ال جمالو بناء على أن عددكتب التفاسري الىت قامت لشرح معان هذ

أقوال علماء ههنا بعض و من هذا فقد ذكران حتت هذا املوضوع مجيع أقوال املفسرين حول هاتي اآليتي 
 :ا هبا، فهي على النحو التاىلو اكتفين الكتب التفاسري املشهورةاملفسرين من أربع 

اهلجري و تفسريه حيتوى على  311جامع البيان يف تفسري القرآن حملمد بن جرير الطربى، املتوىف عام  -1
 .أربع و عشرين جزءً 

 .اهلجري و هذا التفسري حيتوى على اجلزين فقط 375حبر العلوم أليب ليث السمرقندى، املتوىف عام  -2
اهلجري و كتابه هذا  671حكام القرآن حملمد بن أمحد األنصارى القرطيب املالكى، املتوىف اجلامع أل -3

 .حيتوى على عشرين جزءً 
اهلجري و كتابه  774تفسري القرآن العظيم إلمساعيل بن عمر بن كثري القرشي الدمشقي الشافعى، املتوىف  -4

 .حيتوى على مثانية أجزاء
 .العلماء و سريهتم الذاتية قبل ذكر أقواهلم حول هذه اآلايت شرحاً و تفسرياً  و قد ذكران شيئا عن أحوال هذه

o اخلالصة اإلمجايل للهاتني اآليتني: 

خلقنا شعواًب خمتلفي قد ايت يظهر لنا أنه إن  كان هللا تعاىل دراسة معان هذه اآل و ابلعموم بعد مالحظة و
حاجة أن  ، فإذًا ليس هناكافة و نتحدث بلغات عديدةحيث منلك أشكااًل شىت من الصورة و اهليئية و الثق

جنرب الناس حىت يبتعدوا عن احملادثة بلغتهم األم الىت خلقهم هللا تعاىل أهال عليها و خيتاروا لغة أجنبية أخرى يف 
إذًا اجبار . فقد ظهر من شرح و تفسري هذه اآلايت أن هذا األمر خالف خللق هللا تعاىل. معامالهتم اليومية

هبا ظلمًا و قهرًا و واحد من الناس برتك لغته األم و منعه احملادثة و املمارسة  شعب من الشعوب أو أي أى
 . للمحادثة بي شعبه و أسرته ال جيوز شرعاً و ال عرفاً  اختيار لغة أجنبية

عب الطاجيك شو يف ضوء هذه اآلايت ظهرلنا أيضًا انه ما كان يفعله هؤالء مجاعة حمىب الرتكيي من إجبار 
إبخفى هويتهم األصلية و أن يعرفوا أنفسهم كشعب األوزبك أو خيتاروا اجلنسية األجنبية يف أوراقهم الرمسية كان 
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ن دل على شيئ إمنا يدل على أن هؤالء الناس إما أن كانوا غافلي عن للقواني اإلسالمية و هذا األمر إخالفاً 
 من قيامه ضد و يف انحية آخرى ما فعله صدر الدين عيىن .املسألة أحكام الشريعة أو كانوا متجاهلي يف هذه

لغتهم الفارسية الطاجيكية كان مطابقاً ثقافة الطاجيك و  هو حفظ هشعب الطاجيك لتعرفهؤالء املعاندين ل
 . لألحكام الشرعية و موافقا لسنة هللا يف أرضه

إلجبار و العدوان كتعليم لغات أخرى ألجل الدراسة كان تعليم لغة أخرى ابختيار املرء و قصده دون ا  ، إن  نعم
و املعاشرة عاملياً كما نتعلم اإلجنلزية يف وقتنا احلاضر ألجل املعاشرة التجارية أو الدراسة يف اجلامعات الغربية أو 

كون بل ي -، فهو أمر حممود و فهم القرآن الكرمي و السنةة لفهم مقاصد شريعتنا اإلسالمية ندرس اللغة العربي
إجبار أحد أن نصرح واضحًا و لكن   –يف بعض األحيان كما نتعلم العربية حلصول السعادة األبدية  فرضاً 

فهذا األمر صريح و برتك لغته األم و إختيار لغة أجنبية دون ضرورة و حاجة أمر خيالف الشرع و العرف، 
 . مةمعلوم حيث ال خيفى على أوي األلباب الذكية و أصحاب الفطرة السلي

  

  ذم العصبية القومية و نتائجها السيئة يف ضوء األحاديث النبوية و أقوال العلماء :الثاين الفصل -
اس بناًء على أن اإلسالم دين الفرتة السليمة حيث يقوم برتبية اجليل الناشئ منذ الوالدة إىل آخر حياهتم على أس

السعادة األبدية و من هذا جند أن الشريعة اإلسالمية  لنيل مو ترشده معرفة األحكام الىت تشجع اجملتمع أبسره
إىل هذا  وايتقربأن ال و  واميارس ال أنمجيعًا و هنت اجملتمع و افرادها مهما ظهرت ذمت العصبية جبميع أنواعها 

 . املرض القتال يف اي حال من األحوال
قسامها مث قمنا ابلبحث عن اتريخ فقد ذكران حتت هذا الباب معىن العصبية لغة و اصطالحًا مع ذكر بعض أ

 .نشأهتا و نتائجها السيئة على أهل اجملتمع
 هو حيث من تكرميه و اإلنسان احرتام و البشر بين بي املساواة و اإلنسانية الوحدة إىل يدعو اإلسالم إن

 التفرقة اعأنو  كل مسقطاً  عنصر، و عنصر بي تفرقة غري من لون أي من و كان ساللة أي من اإلنسان إنسان،

 شؤون تعاجل رسالة و هداية، و عقيدة دين هو اإلسالمي الدين لذلك اللونية، و القومية و العنصرية و القبلية

 األقوام كل ألن( عنصرية غري قومية) العصر إبصطالح فهي حيتويها، و القوميات كل يستوعب فهو احلياة،

 .تراب من وآدم دمآل بنسبهم يرحبون وكلهم أنثى، و ذكر من الناس و انس،
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 يلتزموا أبن الناس أيمر اإلسالم و (والطائفية والعنصرية كالقبلية) اجلاهلية مسات من مسة القوميةو من املعلوم أن 
 جهل أيب وبي (العريب) عبدهللا بن دمحم بي ردجملا احلق فرق لقد .أبداً  احلق رحى يف يدوروا و جمرداً ( احلق)

 اإلسالم يف الناس بي التفاضل مربرات نعلم أف .(شييالقر ) بكر أيب و (احلبشي) بالل بي مجع كما (العريب)

 .اإلنسان قيمة هي إمنا و اللغة، أو اجلنس أو اللون أو العرق ليس
 برابطةرضى هللا تعاىل عنهم  األنصار و املهاجرين مؤاخاة يف حسنة أسوة وسلم عليه هللا صلى هللا رسول يف لنا و

 بن بالل بي آخى و اإلسالم، رابطة أساس على األنصار و املهاجرين بي آخى لقد اإلميان، خوةأ و اإلسالم

 بكر أيب و زيد بن خارجة بي و املطلب، عبد بن احلمزه عمه و زيد مواله بي و اخلثعمي، خالد و رابح

 األساس هذا على ىلاألو  اإلسالمية اجلماعة تكونت لذلك .اليمان بن حذيفة و ايسر بن عمار بي و الصديق،

 أو اللون أو األرض أو الدم أساس على فرق أي دون اإلسالم على اجتمعت و فتآلفت ،(اإلسالم) الوالء من
 إبن أبنه نفسه يصف سلمان كان وقد احلبشي، بالل و الفارسي سلمان و الرومي صهيب فيها فكان اللغة،

 أسامة ولده و حارثة بن زيد فيها وكان النبوة، بيت آبل فأحلقه وسلم عليه هللا صلى النيب كرمه قد و اإلسالم،

 بن عمر عنه قال الذي حذيفة أيب موىل سامل فيها وكان حبه، إبن و وسلم عليه هللا صلى هللا رسول حب

 . "لوليته حياً  سامل كان لو" اخلطاب
لإلجتناب عن العصبية تتعلق  الوداع حجة يوم وصااي نبينا عليه الصالة و السالم يف  من وصية آخر وكانت

 فضل ال أال واحد، أابكم إن و واحد، ربكم إن ! الناس أيها اي :والسالم الصالة عليه قال حيث القومية الضالة

 إن ابلتقوى إال أمحر على ألسود ال و أسود، على ألمحر ال و عريب، على عجمي ال و عجمي، على لعريب

 .الغائب الشاهد فيبلغ  :قال هللا رسول اي بلى  :قالوا بلغت؟ هل أال أتقاكم، هللا عند أكرمكم
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  خالصة األقوال و األفكار الىت تتعلق بالعصبية القومية 

و بعد مالحظة األفكار املتعددة حول العصبية و دقة النظر إىل جمموعة املسائل الىت تتعلق هبا ميكن لنا أن 
 :التالية موعةنتائجها السيئة يف اجمل نستخلص بعض

 .اإلسالم اهبحار  اليت اجلاهلية، القبلية للعصبية جديد إسم هي القومية نإ -1

 من إبليس بسببه طرد ذنب أول كان الذي والفرقة والتميز والفخر ربالك هي والقومية العصبية القبلية أصل نإ -2

 .تعاىل هللا رمحة

 .اللغوي اللف  و ابملعىن العامةهتا إطالقا لتشم فال التعصب، قرينة هي اليت اهب املقصود :املمقوتة القومية نإ -3

 يف املزعومة الغاية حتقق ال هي ابلتاي املسلمي، صفوف بي فرقةوال النعرات إاثرة هي القومية حقيقة نإ -4
 ! الوحدة

 تبنوها املسلمي أبناء معظم ولكن خاصة، لظروف نتيجة األوربية البالد يف نشأت وضعية فكرة هي القومية نإ -5

 .غرورا اهب إفتتنوا و

 و اإلستعمار، لتخطيطات والنصارى اليهود نصبها مرير، واقعها و مجيل ظاهرها مدبرة خدعة القومية نإ -6
 ! سالح دون إغفاهلم و املسلمي تدمري

 اليت اإلميانية، األخوية اجلماعة وحدة حقق البشر، طبيعة لتنوع مراعاته و جزيئاته ترابط و بتكامله اإلسالم إن -7

 .مذهب و تيار أي حتقيقها يستطع مل

 اإلسالمية اجلماعة حتت القوميات هذه تداخل كذلك واحدة، قومية يف قوميات عدة وجود يستحيل كما -2

 .اإلسالمية الوحدة يارهنإل يؤدي آلنه مستحيل، أمر

 .خراآل مع التعايش و التعارف هي الناس طبائع و معادن إختالف يف املقصودة الغاية إن -2

 مقاييس يف اإلهلي العدل يف غاية هذا و الصالح، و ابلتقوى هو اإلسالم يف احلقيقي التفاضل معيار إن -11

 .البشرية مستوايت

و  برقاءين اآلخر  مع التعايش كيفيةو يعلمهم   اجليل الناشي تعليمو بناًء على ما ذكر جيب على العلماء أن يقوموا ب
 دمحمنبينا  يفعل كان كما املشرتكة، املصاحل و املنافع تبادل و -الديين التقارب وداملقص ليس و -إبنسانية خمالطته
 .واملسلمي لإلسالم عدائهم وشدة العقائد إختالف رغم املدينة يهود مع وسلم عليه هللا صلى
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 طرق و أسباب وحدة املسلمني و احلكمة لضرورة وحدهتم : الثالث الفصل -
م حول طرق و اسباب وحدة املسلمي و بقية الشعوب يف أرض هللا و الضرورة هلذه و يف هذا الباب يدور الكال

الوحدة يف وقتنا احلاضر السيما جمتمع املسلمي يف آسياء الوسطى منهم شعيب الطاجيك و األوزبك، فإهنما 
مع  الجل طول العيش بعضهمف سنة و واحدة جنبًا جبنب منذ أكثر من اليف أرض شان يشعبان شقيقان يع

و بعد ذكر بعض  .يف وقتنا احلاضر ينتمى كل واحد منهما إىل ثقافة مشرتكةالبعض طوال القرون العديدة 
يليه  الضارة و بعض املفاسيد للعصبيةذكران و البعد عن العصبية القومية الضارة املسلمي  وحدة التفاصيل حول

 :على النحو التاىلفهو الفوائد للوحدة و اإلحتاد بعض  ذكر
 كر بعض مفاسد االختالف و التنازع و التباغض و التهاجر و مضارها ذ

 العامة يف ضوء النصوص الشرعية اإلسالمية 

مة و اخلاصة ما أوجبته ال يسرتب عاقل أن هللا تبارك و تعاىل مل ينهنا عن أمر من األمور إال فيه من املفاسد العا
 :شأ بسبب اإلختالفات و التنازعات فهيفنذكر هنا بعض هذه املفاسد الىت تن. تهحكمته و رمح

إن أول مضار التشاحن و التباغض و اإلختالف إضاعة هذا األصل العظيم و معصية هلل و رسوله  
املوجب للعقاب و حرمان الثواب و نقصان اإلميان و حصول احلسرة و اخلسران و إمهال ما دلت عليه اآلايت 

 . القرآنية و األحاديث النبوية

يرتتبت عليها من االقتتال و االختصام و املواالة و املعاداة الىت جتعل املسلمي فرقًا كل فريق و منها ما  
يريد نصرة قوله حبق أو ابطل؛ فيحصل بذلك من ارتكاب اخلطاء و الضالل و اهلوى من املفاسد العامة و 

ة للهوى و بغضًا للشخص الذي اخلاصة ما ال يعلمه إال هللا، فيرتتب على ذلك ترك احلق الذي مع املنازع نصر 
جاء به فيوجب له بغض ما معه من احلق و حيصل بسبب ذلك من الغيبة و النميمة و السعاية ما هو من أكرب 
املعاصى، و يتحري مريد اهلدى حسن القصد إذا كان قليل البصرية فال يهتدى لسبيله، و ال يدرى أي طائفتي 

 .يتبعه يف قيله

ف و التفرق بي الناس جيد سيئ القصد املتبع هلواه جمااًل جيول فيه أبعراض و عندما ينتشر االختال 
العلماء و الصاحلي و والة أمور املسلمي، فينتسب بقوله لطائفة و يلتبس بلباسها على قلب منافق مكار 

ر الىت تنت  خمادع، فيتوصل بذلك إىل مقاصده اخلبيثة و يبذر يف قلوب من انتسب إليهم ما يقدر عليه من البذو 
اخلزي و الفضيحة، و ليس األسف على هالك من هذا شأنه و هذا غاية قصده، فإنه بسبيل من هلك، و إمنا 
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األسف كل األسف ملن ي لقي إليه مسعه و ميكنه من قلبه و لبه، و يصغى إليه ظاانً نصحه و هو يف احلقيقة أكرب 
 .عدو و غاش

 ا يستدرج هذا األمر ابملفرقي إىل املباعدة و املهارة حىت و من مضارات التفرق و اإلختالفات هى أهن 

ال يتعلم بعضهم من بعض و ال ينصح بعضهم بعضاً، فيضيع من املصاحل الىت هم بصددها لو كانوا جمتمعي ما 
هو من أهم الواجبات و أكرب القرابت و أجل الطاعات إىل غري ذلك من طمع أعدائهم هبم لتفرق كلمتهم و 

 .  همتشتت أمر 
 كر بعض الفوائد الىت تتحصل بسبب اتفاق املسلمني و جتمعهم و ذ

 بعدهم عن الضاللة الىت تنشأ من اإلختالفات الضارة 

بناًء على أن اتفاق و احتاد املسلمي يف حياهتم اليومية من أهم املصاحل العظيمة و املهمات اجلسيمة و من هذا 
يرغبوا أهل اجملتمهع حلصول هذا األمر و ان يشمروا مشرهم يف  جيب على املصلحي من العلماء و الدعاة أن

فإنه ابتفاق كلمة املسلمي جيتمع مشل الدين، و حيصل هلم بذلك يف األرض العز و . حصوهلا لياًل و هنارً 
يزيد ابلطاعة و د أهل السنة و اجلماعة قول و عمل، التمكي و به يزيد اإلسالم و اإلميان؛ ألن اإلميان عن

و السعي يف هذا من أكرب الطاعات فيزيد به اإلميان درجات و ابلتأليف و االجتماع حيصل . قص ابملعصيةين
قنٍة  : "قال هللا تعاىلالتعاون على مجيع خصال الرب و التقوى و اخلري  ث رٍي مّ ن جنَّ وناه م  إ الَّ منن  أنمنرن ب صندن يـ رن يف  كن الَّ خن

حٍ أنو  منع ر وٍف أن  ن النَّاس    و  إ ص الن رًا عنظ يًما بـني    "ونمنن يـنف عنل  ذٰنل كن اب ت غناءن منر ضنات  اَّللَّ  فنسنو فن نـ ؤ ت يه  أنج 
ينام  ونالصَّالنة  ونال  " : و يقول نبينا عليه أفضل الصالة و التسليم رب  ك م  أب نف ضنلن م ن  دنرنجنة  الصّ  قنة  أنالن أ خ  قنال وا   .   " صَّدن

ين احل نال قنة  صنالنح  ذنات  ال بـني   فنإ نَّ فنسنادن ذنات  ا  " قنالن   . ىبـنلن 
يٌح   .  " ل بـني   ه  ا حند يٌث صنح    . قنالن أنب و ع يسنى هنذن

ّ  ملسو هيلع هللا ىلص أننَّه  قنالن  ين احل نال قنة  الن أنق ول  حتن ل ق  الشَّع رن ونلن   " ونيـ ر ونى عنن  النَّيب 
  .   " ك ن  حتن ل ق  الدّ ينن ه 

و يقول النيب . فأي درجة أعظم من هذه الدرجة الىت زاد هبا على أمهات الفضائل الصالة و الصيام و الصدقة
خ ل ونن اجل ننَّةن حنىتَّ تـ ؤ م ن وا ونالن تـ ؤ م ن وا حنىتَّ حتنناب وا   ": عليه الصالة و السالم ٍء إ ذنا فـنعنل ت م وه  أنونالن أند ل ك    . الن تند  م  عنلنى شنى 

ننك م   ت م  أنف ش وا السَّالنمن بـنيـ   .   " حتننابـنبـ 
السالم دخول اجلنة على وجود اإلميان، و رتب وجود اإلميان على حصول الصالة و فرتب حبيبنا الكرمي عليه 

ي الكالم الذي من أجله التحاب الذي هو سبب االئتالف، و نبه على الدواء هلذه ابفشاء السالم، ألن ل
 .إفشاء السالم من أكرب الدواعي لذلك
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و دوره البارز بدراسة آثاره العلمية تتبع النظر إىل شخصية صدر الدين عيىن 
    بني أهل اجملتمع يف آسياء الوسطىمشلة املسلمني   يف مجعطيلة حياته 

  

رجل يعرف بي أهل اجملتمع كأحد أدابء زمانه و  و بعد دراسة حياة صدر الدين عيىن عرفنا أنه كان يف احلقيقة 
كان خمالفًا للعصبية القومية الضالة الىت انتشرت يف زمانه يف و من هذا  ًا ألحكام الشريعة اإلسالمية كونه عامل

من ابناء األوزبك و الطاجيك و غريهم و لكن " حمىب الرتكيي" موطنه خبارى و أطرافها بواسطة مجاعة احلركة 
سبب رئيسى يف اتفاق اجملتمع املسلمي مل يتوقف عن هي ول املودة و احملبة و األخوة الدينية الىت ألجل حص

 . التأليف ابللغة األوزبكية خالل حياته
املعاصر ما بي الفرتة بداية أتسيس احلكومة الشيوعية و ما بعدها من  ن نظران إىل اتريخ األدب األوزبكو إ

و نشره بتأليف كتهبم و  قد قاموا خلدمة األدب األوزبكشعب الطاجيك بناء الزمن جند أن هناك بعض من أ
ث كان يكتب آاثرهم العلمية هبذه اللغة و ميكن لنا على سبيل املثال نذكر الشاعر محزة حكيم زاده النيازي حي

و صار يعترب حالياً  شعب األوزبك األوزبكية حىت انل القبول بي  مره مث انتقل يكتب ابللغةبلغته األم يف بداية ا
الشاعر النبيل مبا فعله يف حياته، و ليس لنا حق أن نلم هذا . كأحد مؤسس األدب األوزبك يف القرن العشرين
ابلتأليف و التصنيف ابللغة  ى و مثله يف اتريخ األدب األوزبكبل نقول إن قيام الشاعر محزه حكيم زاده النياز 

بي شعيب الطاجيك و األوزبك و ما فعله هؤالء األدابء من تقدمي هذه األوزبكية كانت نتيجة للحب و الصداقة 
إن نظران إىل التاريخ  و. اجلهود النافعة صار سببا لتقوية حبل احملبة و الصداقة بي هذين الشعبي قدميًا و حاديثاً 

) بد الرمحن اجلامي الرابطة العلمية و األخوة اإلسالمية بي ع هناك قد كانت األديب هلذين الشعبي جند أنه
األدب الفارسي كاألستاذ، املعلم و املرشد لعلي شري شعراء أشهر من ( ـم1422و املتويف  1414املولود عام 

، القدمية لغة األوزبكيةلا القدمية الىت تعترب ابللغة اجلغتائية كان يكتبو ( ـم1511و املتويف  1441املولود )النواي 
أ تلميذو مؤسسها، و كان  شخصيات األدب األوزبك من أكربعلي شري النواي يعترب األمر بناء على هذا  و

ري مثال ج رائع و خهى منوذ  فكانت الرابطة األخوية و اإلحرتام بي هذين الشخصيتي. لعبد الرمحن اجلامي
 .    للصداقة بي شعيب الطاجيك و األوزبك

" جالدو خبارى"حيث صنف قصة  أيضاً  فقد قام صدر الدين عيىن بتأليف بعض آاثره العلمية ابللغة األوزبكية
 .ابألوزبكية أوالً مث ترمجهما إىل اللغة الطاجيكية مـ  1234عام " غالمان"و رومان  ـم 1221يف عام 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%AC%D8%BA%D8%AA%D8%A7%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%AC%D8%BA%D8%AA%D8%A7%D9%8A


 
 

248 

يف موطنهم األصلي شعب الطاجيك ين عيىن خالل حياته مبارزاً للحق و مدافعًا عن حقوق املهم قام صدر الد
الوسطى السيما مدينىت خبارى و مسرقند خالفًا لبعض طائفة من الناس الذين كانوا ينشرون العداوة  بالد آسياء

ت هذه املسؤلية لبعض و أدبي أقوام شىت أبغراضهم الباطلة و مل يرتك هلم جمااًل لنشر الظلم و العدوان و ل
هذه املدة مل ينس طول ذه املسؤلية إىل آخر حياته و استمر على أداء هلكن حلياته الشخصية و األخطار السيئة 

نبيل ألحكام اإلسالمية أن تفرق اجملتمع املسلمي هالكة و مضرة للشعب سلفًا و  دوره كأديب ابرع و مصلح
و األوزبك حىت يعيش شعب الطاجيك ثبوت املصاحلة و الصداقة بي خلفًا و من هذا لعب دورا عظيمًا يف 

 .هؤالء الناس ابألمن و األمان يف ظل األخوة اإلسالمية كما كانت حاهلم يف املاضي

من الذين يفرقون الناس  اء املسلمي جيب علينا أن ال نكونواو على هذا حنن أحفاد هؤالء رجال الدين و صلح
من الذين جيمعون الشمل يف جمتمعاتنا حلصول السعادة و الفوز يف  بل علينا أن نكووا ،أشتاات ألغراض الفاسدة
 .حياة الدنيا و اآلخرة

أو ال   من العلماء ما زالوا ينكرون احلقيقة الواقعةيقد جند يف وقتنا احلاي بعض احملقمع األسف الشديو لكن 
يذكرون بعض األابطل ما يتعلق بناء علي هذا األمر  والسباب يعرف لديهم  حسب حقيقتها املوجودة يعرفوهنا
مدينة خبارى؛ دراسة يف  "و منهم على سبيل املثال كتاب . يف بالد آسياء الوسطىشعب الطاجيك بتاريخ 

امليالدي  222إىل  717املطابقاهلجري  382إىل  24عامي  و االقتصادية و الثقافية بياألحوال االجتماعية 
ين أبأن أقر  جيب عليَّ  قبل أن أانقش ما أذكره حتت هذا املوضع و. اذ إحسان ذنون الثامريمن أتليفات األست" 

و هذا يدل على  ات الوافرة من هذا الكتابمو ل حبثي هذا و قد ذكرت املعلاستفدت من هذا الكتاب كثرياً خال
و لكن مع هذا مل ميكن  را قام بتحقيق كتابه هذا على طريق جيد و قد كان سعيه مشكو قد أن األستاذ الثامرى 

األستاذ الثامري على هذه  لص، فرمبا حتأبية حال من األحوال الدكتور الثامرى بعض ما ذكرهبأن أرضي ىل 
اب حىت حيقق هذه املعلومات و يقارهنا بو مل جيد جماال لبعض األس عند حتقيق كتابه املعلومات من بعض املراجع

 حياة شعب الطاجيك من أهل خبارى منذ بداية سيطرة احلكومة أو ما حدثت يف على احلقيقة املوجودة
ة يو ال أظن أن له اتصال مباشر ابللغة الفارسية الطاجيك الشيوعية الروسية، فإنه ليس من أهل هذا البلد إصاللة

علم ت من أماانة األمانبيان احلقيقة هي أن و لكن بناء على . على شكلها األصليةحىت يراجع املراجع التارخيية 
فيما يلى بعض هذه أذكر و بناء على هذا أبداء هذه األمانة أن يقوموا واجب على العلماء و تالمذهم و 

 .عليها بذكر الدالئلسبيل املثال مث أجب  علىلألستاذ إحسان الثامري  اإلقرتاحات
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الثامري يف كتابه ذنون إحسان االستاذ  الىت ذكرها إقرتاحاتالرد على بعض 
 مستدالً من بعض املراجع العلمية "رىمدينة خبا"
 

 : يقول إحسان ذنون الثامرى
و كان لألتراك حكم خبارى قبل اإلسالم و قبل أن تتوىل حكمها أسر فارسية كالطاهريي و الصفاريي و  -1

و مبا أن الرتك هم غالبية السكان يف خبارى ، فقد اعتمد عليهم األمراء و احلكام، و يدل على . السامانيي
 (21الصفحة . ) ذلك، اإلعداد الكبرية الىت استخدمت يف اجليوش و الىت جندها منتشرة يف املصادر

 :اجلواب على هذا القول
إن  حيث يقولون إن هذا القول خيالف الشواهد التارخية احلقيقية و ما أثبتها علمائنا املعاصر من أهل خبارى

و على سبيل املثال إن نظران . و أجدادهم السغديي لطاجيكمدينة خبارى منذ بداية أمرها كانت تتعلق الهل ا
 :جند أنه يقول ( هـ 348 – 286) أليب بكر دمحم بن جعفر النرشخي " اتريخ خبارى"يف كتاب 

، و كان ذلك املوضع (مـ 712)خبارى يف سنة أربع و تسعي ( حصن)بين قتيبة املسجد اجلامع داخل حصار 
أبن كل : ى أبن جيتمعوا هنالك كل يوم مجعة، فكان أيمر مبناد كل يوم اجلمعة يقولفأمر أهل خبار . بيت األصنام

و كان أهل خبارى يف أول اإلسالم يقرؤن القرآن يف الصالة ابلفارسية و مل . من أيتى لصالة اجلمعة أعطيه درمهي
 "(.بناء املسجد اجلامعذكر "اتريخ البخارى للنرشخي، حتت قوله : أنظر ... )يكونوا يستطعون تعلم العربية

ل اإلسالم و ال بعدها كما يذكره فيظهر من كالم النرشخي ابلصراحة أن الرتك مل يكونوا غالبية مدينة خبارى قب
احسان الثامري، بدليل أن أهل خبارى كانوا يقرؤن القرآن يف بداية إسالمهم ابلفارسية و ال ابلرتكية فعلم هبذا أن 

 ل اإلسالم و بعدها كانوا من أهل الفارس حيث كانوا و ما زالوا يتكلمون ابلفارسيةمعظم سكان ملدينة خبارى قب
 .الطاجيكية

 :حول السامانيي نصه فيما يلى "التاريخ اإلسالمي الوجيز" و يقول دمحم سهيل طقوش يف كتابه 
هـ  382 – 261: كانت مدة حكومتهم مائة مخس و عشرين سنوات على النحو التاىل: )الدولة السامانية

قامت الدولة السامانية يف إقليم ما وراء النهر، و امتدت إىل فارس، و بسطت  (مـ 222 -874املطابق 
سلطاهنا على خراسان، كما ضمت طربستان، و الري و اجلبل و سجستان، و اجتهت إىل تبىن النزعات 
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و اجلدير ابلذكر أن السامانيي . لفارسيةاإلنفصالية الفارسية بشكل أكثر بروزًا من خالل إحياء اللغة و الثقافة ا
 ...ينتسبون إىل إحدى األسر الفارسية العريقة،  حرصوا خالل حياهتم السياسية على التمسك بطاعة اخلليفة

و السيادة التامة  فقد وجدت اخلالفة يف السامانيي والة املخلصي، إال أهنم متتعوا داخل بالدهم ابالستقالل...
 .يهم يف إقرار سلطاهنا يف املشرقو كانت تعتمد عل

تعرضت الدولة السامانية يف أواخر أايمها إىل ضغوطات داخلية متثلت بنشوب الصراعات األسروية بي أفراد 
البيت الساماين و خروج القادة و عمال األقاليم، و إىل أخطار خارجية من جانب الديلم، و البويهيي و خاانت 

 .ي ضعفها، و طمع هبا جرياهنا، لينقسم ملكها أخرياً بي الغزويي و خاانت الرتكالرتك و الغزويي مما أدى إ
رائعة متاز عهدهم بنهضة علمية و أدبية او يبقى أن نذكر أن السامانيي أدوا دورًا حضاراًي و سياسيًا ابرزاً، ف

أما من الناحية السياسية . ةتهم الري من أهم املراكز العلمية اإلسالميمبلغت ذروهتا مع الفردوسي، جعلت عاص
فقد دافعوا عن مناطق الثغور الشرقية، و مدوا النفوذ اإلسالمي إىل بالد الرتك، و مل خيرجوا يومًا عن تبعية 

 (181إىل الصفحة  181حملمد سهيل طقوش ، الصفحة  التاريخ اإلسالمي الوجيز: أنظر. )اخلالفة
مث انتقلت إىل مدمية خبارى اثنية و مدينة مسرقند يف بداية أمرهم لسامانية كانت و بناء على أن عاصمة الدولة ا

من حنو  نقول إن نشر حضارة الفارسية من اللغة و الثقافةو هبذا الدليل  ممتهو حكاستقرت عليها إىل آخر 
 احلكومة السامانية بي اجملتمع يف ذلك الزمن يدل على أن أهل خبارى و نواحيها كانوا من أهل الفارس إذ ال

معروفون منذ زمن قدمي إىل ابعتبار األكثرية  الذين همبي األتراك،  و لغتهم ميكن أبداً أن تنشر الثقافة  الفارسية
 ،نشر اللغة الفارسية و ثقافتها بي األجانب مثوقتنا احلاضر ابلتعصب القومى و اللغوى يف كل زمن و دور، 

ن هذا ال ميكن أبدا أن نسلم هذا الكالم أبي وجه من و م .أمر غريب و بعيد عن الفهم السيما أهل الرتك
    .ية من مجيع الوجوه العلمى و املنطقيخيالوجوه فإنه خيالف احلقيقة و املعلومات التار 

       
 : يقول إحسان ذنون الثامرىو 
و . ة الطاهريةو من العناصر الرئيسة يف تشكل اجملتمع البخارى، الفرس الذين حكموا خبارى منذ قيام الدول -2

 األايم انفلة إصطخر إن اصل خبارى يف قدمي: " يقول اإلصطخرى. هؤالء الفرس اساسهم هجرات من إصطخر
( إصطخرية بوجه خاص)فإن ذلك يعىن أن هجرات فارسية ( ولد الولد)نت النافلة تعىن يف اللغة و ملا كا" 
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يئا فشيئا إىل عنصر سكاين أصيل من عناصر قدمت إىل خبارى، لتستقر فيها و تكون جالية فارسية حتولت ش
 (22الصفحة )  ...السكان

 :اجلواب على هذا القول
 سكانال ينكر أحد أنه رمبا هناك بعض الناس قد هاجروا إىل خبارى من أهل الفارس و استوطنوها و لكن ال

مهاجرين إليها، بل هم أبناء األصليي ألهل خبارى الذين كانوا و ما زالوا يتكلمون ابلفارسية الطاجيكية ليسوا 
هذا البلد إصاللة حيث يعترب كل واحد منهم من أهل هذا البلد ابعتبار أصلهم بدليل أهنم ولدوا و عاشوا فيها 

الثامرى يف هذا املوضع بعيد عن احلقيقة الواقعية و حىت يف وقتنا إحسان و كالم . جيال بعد جيل منذ زمن قدمي
حيث " أدب الطاجيك ج منمنوذ "صدر الدين عيىن يف بداية كتابه  ههنا ما قاله و يكفي لنا أن نذكر. احلاضر
شعب ية يف صفحات كتبهم ثتب أن هناك مجاعة ابسم خيمنذ أن قام املؤرخون بذكر الوقائع التار : "يقول

و انتشار إن علو . يف بالد ما وراء النهر و الرتكستان، هلم ثقافة خاصة كما هلم لغة و أدب ختتص هبمالطاجيك 
و من هذا نرى أن أدب الطاجيك . أدب و اللغة الطاجيكية ال خيتص بدور ملك من امللوك و ال قرن من القرون

كانت   يو لغتهم الفارسية الطاجيكية كما كان يف علو شأنه يف زمن السامانيي الذين كانوا من عرق الطاجيك
نيي، األسرتخانيي و املنغيت، الذين كانوا من عرق املغول على نفس احلال يف زمن أوالد اجلنغيز، التيمور، الشيبا

و الرتك و األوزبك و من هذا يعرف أن علو شأن اللغة الطاجيكية و أدهبم و انتشارها يف هذه املنطقة ما كانت 
ألجل تسلط احلكومة السامانيي أو هجرة بعض أهل الفارس إىل بالد ما وراء النهر، بل هذا دليل و ثبوت أن 

أنظر ) .يف هذه املنطقة األرضية كان إصاللة منذ قرون عديدة كسكان األصليي ال غريشعب الطاجيك جود و 
 (لصدر الدين عيىن" أدب الطاجيكمنوذج من "مقدمة 

من سكان األصليي لبخارى و أن أهل الطاجيك الذين هم يف احلقيقة و ما قاله صدر الدين عيىن يدل على 
الذي ميتد على أكثر من  إليها بل هم من أهل هذا البلد إصاللة بنظر إىل اترخيهم األديبأطرافها ليسوا مهاجرين 

ألف سنة كما أثبته صدر الدين عيىن بذكر شواهد علمية من آاثر هؤالء العلماء الفارسيي الطاجيكيي، حيث 
و يف رواية السمرقندى  أيب احلسن عبد هللا الرودكي البخارى بذكر مؤسس األدب الفارس الطاجيكبدأ كتابه 

و انتهي كتابه بذكر أشعار اجلوهري من أدابء زمانه بذكر قصيدته الىت أنشأها يف شهر رمضان ( اهلجري  341)
و ما ذكره صدر الدين عيىن يف كتابه بذكر النموذج من آاثر علماء ما وراء النهر ملدة . اهلجري 1343لعام 

الساكيني يف منطقة آسياء الوسطى شعب الطاجيك دًا أن نعترب أكثر من ألف سنة يدل على أنه ال ميكن أب



 
 

252 

جند أنه  أدب الطاجيكأبهنم األجانب أو مستوطني يف هذه املنطقة، فإن هذا أمر حمال، إذ لو نظران إىل بداية 
 الرودكى هو مؤسس لألدب اهلجري حيث يعترب 341يبدأ من الزمن أيب احلسن عبدهللا الرودكي الذي عاش 

. اهلجري 216اهلجري و تويف  844يبدأ من زمن علي شري النواي، الذي ولد  يك بينما األدب األوزبكالطاج
فكيف . مخسمائة عام مخس قرون أو هو أكثر من ابعتبار الوقت بييو الفرق الزمين و الفاصلة بي هذين األد

تكون منها سنة لىت نشأت بعد مخس مائة ا و اللغة األوزبكية يف هذه املنطقة غريبة ميكن أن تكون اللغة الفارسية
بل كون اللغة الفارسية الطاجيكية صاحبة احلضارة و الثقافة عرب التاريخ ! ؟احلضارة و الثقافة ةقدمية و صاحبلغة 

  . البشري يف هذه املنطقة تدل على أهنا لغة أهل هذا البدل إصالة ال الغري
         
 : يقول إحسان ذنون الثامرىو 
عي أن يكونوا قد أثروا يف أصحاب البالد من يا كان الفرس أصحاب حضارة و مدنية، فإنه من الطبو مل -3

و خاصة يف اللغة، حيث اخذ االتراك بتكلم الفارسية و كتابة . الرتك و غريهم يف نواح عديدة من جمالت احلياة
أصبحت هذه اللغة الفارسية رائجة يف و . لغتهم الرتكية حبروف العربية و هي املستعملة بكتابة اللغة الفارسية

   (22الصفحة . ) خالل حكم األسر الفارسية خبارى، بل أصبحت لغة للبالط
 :اجلواب على هذا القول

املوجودة يف خبارى عرب  حقيقة احلالهذا الكالم ما ذكره  ذنون الثامرى بل ختالفه ال تؤيد الشواهد التارخية 
ب كانت خبارى بالد الرتك و معظم أهلها كانوا يتكلمون ابللغة الرتكية فبأي سبو حنن نتسأل إذا   التاريخ البشري

ا يستخدمون لغة أجنبية آخرى مثل اللغة الفارسية و جعلوها لغة احلكومة و تركوا التحدث بلغتهم األم و بدؤ 
 اإلتصال؟

، ة يف بعض املدن لبالد العاملو حنن نشاهد يف زماننا احلاىل أن بعض املؤسسات الرتكية يفتحون املراكز التعلمي
من و أبدًا شيئًا عنها  ونفابللغة الرتكية و ال يعر  يف اجلماهري الىت ال يتكم أهلها خارج حدود اجلمهورية الرتكية،

و  ال ميكن ألحد درس يف املدارس الرتكية و .الدراسة يف هذه املراكز هي تعليم اللغة الرتكية و ثقافتها أهم شروط
الثامرى يظهر األستاذ ذنون ما يقوله  و بناء على هذا. و ثقافتهم ال يتعلم و ال يعرف اللغة الرتكيةو  خترج منها

ممارسة عن أن يتغافلوا ؤالء األتراك من سكان األصليي ألهل خبارى ميكن هل ه كيفأن ا حيث ال نفهمغريبقوال 
 .ن الرتكيةالفارسية بدال ع مونلغتهم الرتكية يف بداية أمرهم و أخذوا يستخد
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 قشات حول سكان خبارى و لغتهم الفارسية و بعد ذكر هذه اإلقرتاحات و املنا :مةة المهقطالن
يًا و حضارايً خيالطاجيك اتر  شعبمدينيت خبارى و مسرقند تتعلقان ل إن كانتأنه ، إذا سأل سائٌل ةيالطاجيك

جند اللغة مهورية األوزبكستان إىل وقتنا احلاضر، منذ بداية أتسيس اجل ،احلاىل نذ بداية أمرمها، فلماذا يف زممنام
 نشاهد كماالطاجيكية الفارسية   اللغة تمسرقند هي اللغة األوزبكية و ليس خبارى ومدينيت الرمسية احلكومية يف 

 ؟ ت ابلطاجيكيةيسابألوزبكية و ليف هاتي املديتني يتكلمون سكان معظم الأن 
ذا السؤال مث نناقشها يف هلية و نبحث عن اجلواب خيالكتب التار بعض جع كان إبمكاننا أن نرا: و اجلواب عنه

 :الدليلي رداً على قول إحسان الثامري فهمامعرب ضوء أقوال املؤرخي و العلماء و لكن حسبنا ههنا ذكر 
ارى و سكان مدينة خب"أبنائها، حتت عنوان من د خبارى و در حمي الدين اف، من موالعلمية لعبد القا مقالة -1

و دورهم البارز شعب الطاجيك جواابً ملن كانوا ينكرون وجود " نواحيها؛ هل هم من أهل الطاجيك أو األوزبك؟
ابدر يف أفكار قالة يكون جوااب هلذا السؤال ما خبارى يف زمانه إىل وقتنا احلاضر و يف نفس الوقت ذكر هذه امليف 

أول ريئس للجمهورية الطاجيكستان  لقادر حمي الدين افعبد ا كان نهأببعض الناس حول هذه القضية علما 
  .آنفاً  هاناء مدينة خبارى كما ذكرانو كان من أب بعد أتسيسها

" مل تكن خبارى موطن األتراك أبداً " حامتي حتت عنوان  شكروى البخارى و منازجان حة حملمد مفتو  رسالة -2
ع صحايف، مللجمهورية أوزبكستان يف مدينة خبارى  املسؤل احلكوميشري خوجة  علي بي حوار جرترداً على 

: نص عنوان املقالة ابألوزبكية" )املعركة لديها التغريات يف جولتها"حتت عنوان " خبارى احلرة" ريدة نشرت يف ج
Курашинг ҳам гашти бор ( . و فيما يلى معرب هاتي املقالتي: 

 "جيك أو األوزبك؟سكان مدينة خبارى و نواحيها؛ هل هم من أهل الطا"
سكان "قالة عبد القادر حمي الدين اف حتت عنوان بعض املواضع الذي يتعلق ببحثنا هذا من مو نبدأ بذكر 

 :من الفارسية الطاجيكية إىل العربية" مدينة خبارى و نواحيها؛ هل هم من أهل الطاجيك أو األوزبك؟
در "، ، حتت الفصل الرابع(من البخارى إىل مسرقند)" د از خبارى ات مسرقن"قفد ذكر مرزا على جورة يف يف كتابه 

و  هذه املقالة 112إىل الصفحة  27من الصفحة  (دينة خبارىأي لقد مت طردان مب" )رديده ميگخبارى ما خبار  
" سكان مدينة خبارى و نواحيها؛ هل هم من أهل الطاجيك أو األوزبك؟" إن هذه املقالة: حيث يقولانقشها 
املؤلف عبد القادر  حيث يذكر" مراءالطاجيكستان احل" و " للحزب"و جريدة " رهرب الطاجيك" يف جملةنشرت 

ن أهل خبارى يف حيث يقول إ" اتريخ البخارى"كتابه من  قول النرشخي يف بداية مقالته هذه حمي الدين اف 
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و ية كانوا من عرق الفارسيي أن احلكومة الساماناثنيًا  بداية فتحها من حنو العرب كانوا من أهل الفارس مث ذكر
مثل و هبذا برز رجال األدب الفارسي يف اترخيها خالل حكومتهم قاموا بنشر الثقافة الفارسية و األدبية  من هذا

و كانت مدينة خبارى عاصمة للحكومة الفارسية و  الفارسي التاريخاألدب و الرودكي و الفردوسي يف صفحات 
لثقافة أهل الطاجيك و استمرت د زوال احلكومة السامانية بقيت خبارى مركزا و بع .حينئذاك ثقافتها األدبية

منذ أكثر من  ابالتصال و املداومة، صفحات من حياة مدينة خبارىالو مبا سجل كتب التاريخ  عليها طيلة الزمن
صنف و  ارىخبمن موالد مدينة  من أهل الرتكك أديب أو شاعر مل جند طول هذه املدة أنه نشأ هنا ،ألف سنة

 .كتاابً ابللغة الرتكية
نعم . ضرإن سكان خبارى كما كانوا من أهل الطاجيك قبل ألف سنة فقد بقوا على نفس احلالة يف وقتنا احلا

من و أما البواقي، فهم ينسبون إىل قبيلة در  ،يسكنون يف حملة الدرمنكانوا الرتكية   هناك مخس أو ست من األسر
 .طاجيك و سوف يبقون على تلك احلالان خبارى و أطرافها هم كانوا من أهل الحواي تسعي يف مائة من سك

بعد الثورة الروسية  ملاذا منذ أن أسست احلكومة البخارى" أنه  و هوبعض األسئلة مؤلف املقالة  طرحمث 
ومة بخارى و جعلت احلكالفارسية الطاجيكة ب مـ، تغريت حالة اللغة 1221يف شهر سبتمرب لعام  الشيوعية

و األسباب الىت قامت  و غريهم؟ ما هى العواملكية لغة املعاشرة و الدراسة لشعب الطاجيك اللغة األوزب
كاللغة املعاشرة و املواصلة بي اجملتمع و   ة الفارسيةيملنع اللغة الطاجيك ،بكل طرق مسرية هلماحلكومة ألجلها، 
 ن اللغة الفارسيةبداًل م السكان من أهل األوزبك و غريهم وسيلة املعاشرة بي مجيع األوزبكية جعل اللغة الرتكية

و لو أجاب املؤلف على هذا السؤال و لكن حىت اآلن بقي بعض . م جداً مه و يف احلقيقة هذه األسئلة ؟"
التساؤالت حول هذه القضية إذ كيف أمكن هلؤالء الناس أن يغريوا جنسية حواي أكثر من تسعي نسمة من 

 !! نسمة األوزبكية يف خالل أربع و مخس سنوات؟أهل الطاجيك إىل
  :و أما جواب املؤلف كما يلى

 و الغلو يف فلسلفة حمىب الرتكييتنشأ من شعب الطاجيك لف تعارض و ختاسية الىت كانت إن أثر الفكرة السيا
إىل زمن  ابألحكام اإلسالمية كانت مسيطرة على مسؤي احلكومة للجمهورية البخارى منذ أتسيسها العمل
 :يف بداية أتسيس اجلمهورية البخارى فهم  الذين كانوا يشتلغون يف احلكومة الفرقالث و كانت هناك ث. طويل

 روب السابقةلروسيي إثر احل األتراك الذين كانوا أسارى( 1



 
 

255 

 ديةاحلركة التجدي" شعب األوزبك من أهل الفرغانة و اتشقند و معظم هؤالء كانوا مؤيدين جلماعة بعض ( 2
 .شعب الطاجيكو معارضي ل" لشباب البخارى

فلسلفة حمىب ؤلف املقالة حيث بقوا حتت أتثري من أهل خبارى مثل م احلركة التجديديةمجاعة من أعضاء ( 3
 .الرتكيي و الغلو يف العمل ابألحكام اإلسالمية ملدة مديدة

، القزاق، الرتكمن و كل من له إتصال بعرق شعب األوزبك، القرغيزمجاعة حمىب الرتكيي يزعمون أن كان أهل و  
و من أهل البخارى شعب الطاجيك  أما و. تعرف ابجلنسية الرتكية العظيمة واحدةلة مل أهل يف احلقيقةهم املغول 

نتيجة هلذا األمر فقدوا هويتهم من الرتك أيضًا إال أهنم أتثروا أبدب و ثقافة اإلرانيي و  يف األصلهم نواحيها 
و من هذا جيب علينا أن نردهم إىل أصلهم و جنعلهم من أهل الرتك من اجلديد مث جنعل من مجيع هذه  .األصلية

 .الىت حتتوى على أراضي جلميع هذه الشعوب و امللة دولة األتراك الشعوب ملة الرتك العظيمة و نؤسس
أعداء يك و غريهم صاروا لناس من أبناء الطاجبعض ا الباطل و على أثر هذه الفكرة و ألجل نيل هذا الغرض

و زعمهم الباطل  شعب الطاجيك و لغتهم الفارسية الطاجيكية و قاموا ملساعدة هؤالء اجلماعة بنشر أفكارهمل
و يف مثل هذه احلالة قامت احلكومة لتقسيم حدود . لتأسيس اإلحتاد الرتكية و نشر اللغة الرتكية بي أهل اجملتمع

 .اجلمهورية األوزبكستانحلدود و مسرقند  مدينة خبارى مواانضاجلماهري يف آسياء الوسطى و 
ما ظهرت يف اجملتمع من األفكار اخلطرية و  من أبناء الطاجيك من حنو اخلونة السياسية اخلاطئةنتيجة هلذه و 

مهورية مر عند أتسيس اجلفلسلفة حمىب الرتكيي و الغلو يف العمل ابألحكام اإلسالمية يف بداية األأتثريًا لالباطلة 
خارى إىل اجلمهورية احلكومة من اجلمهورية الباسم تغريت إىل أن ستمرت هذه األفكار الباطلة البخارى ا

فقد تغريت احلال يف مدينىت البخارى شعب الطاجيك و العدوان املستمر على  و إثر هذه املظاليم. األوزبكستان
يف هاتي املدينتني من أهل نوا معظم سكان نزلت كثريًا بعد أن كاشعب الطاجيك و مسرقند و سار نسمة 

فقد حقق دمحمجان شكورى البخارى مع لفيف من علماء زمانه عدد سكان خبارى و مسرقند من . الطاجيك
ىي اتجيكان، دمحمجان شكروى خنرتكزم و سرنويشت اتر ب: أنظر) مـ  1272بداية القرن العشرين إىل عام 

 :املعلموات التاليةو حتصلوا على ( 136البخارى، الصفحة 
 مـ 1272ين إىل عام ر شمنذ بداية القرن الع سكان الطاجيكي يف مدينة خبارى نسمة
 مـ1272عام  مـ1271عام  مـ1252عام  مـ1226عام  مـ1224عام  بداية القرن العشرين             

 12 726 12 585 16 126 22 387 42 482 161 111 عدد
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 مـ 1272إىل عام  مـ 1216عام منذ يكي يف مدينة مسرقند سكان الطاج نسمة  
 مـ1272عام  مـ1271عام  مـ1252عام  مـ1226عام  مـ1221عام  مـ1216عام  

 86 557 62 826 45 314 ؟  121 361 236 257 عدد

 
كزم و بنرت " منها ما ذكرها دمحم جان شكروى البخارى يف كتابه )  فوق الذكر يةخيو حسب املراجع التار 

بدأت قيام املسؤلي لتقسيم حدود اجلماهري يف آسياء الوسطى ( 165، الصفحة "سرنويشت اترخىي اتجيكان
مـ و انتهت يف  1224فرباير لعام  25من  مباشرة بعد وفات ليني، الزعيم األول للحكومة الروسية الشيوعية

ه املسؤلية تكميل هذب أشهرو مثاين أسبع مـ حيث قام املسؤلون خالل  1224أكتوبر  لعام  27نفس العام يف 
شعب الذين كانوا يعرفون أنفسهم من  البخارى، مسرقند، و خجند و غريهم أهل لوكالء منمة و مل يسمحوا لامله

كما مل يسمحوا املستشرقي الروسيي الذين قد درسوا أحوال شعوب آسياء الوسطى و اترخيهم املاضي الطاجيك  
ان خترب شعبهم هبذه شعب الطاجيك مجاعة آخرى من  تستطع القيام هلذه املسؤلية كما مل أن يشاركوا يف و احلال

 احلكومة املركزية مـ أصدرت 1224عام  بعد تكميل هذه املسؤلية ابملكر و اخلداع وخداعات و مكر األعداء 
كانوا يشددون هبذا    و الىت تضر الوحدة و األخوة بي أقوام شىت و املناظرات أهنا ال تسمح للمشاجرات قراراً 

حيث   همقرار هم أبنفسهم كانوا خيالفون  على أهل الطاجيك أن ال خيالفوا هذا األمر و لكن من انحية آخرى
عليهم  كانوا يشددونو   من سكان خبارى و مسرقند بتغري جنسيتهم األصليةشعب الطاجيك كانوا جيربون معظم 

 . كذاب و خداعاً   كاألوزبكاحلكومية  عند يسجلوا أنفسهم يف أوراقهم الرمسية  حىت
 341مـ حواي  1218عام يف اجلمهورية الرتكستان شعب الطاجيك كانت نسمة   التارخيية و حسب املراجع
، يعىن نقصت نسمة أهل  411 111مـ إىل أقل من  1221وصل هذا العدد يف عام لكن و  مليون شخصا

رتكزم و سرنويشت اترخىي اتجيكان، دمحمجان  شكروى بن :أنظر) ...الطاجيك يف خالل سنتي ثالث أضعاف
 (167، الصفحة البخارى، 
من مقدارها املوجودة شعب الطاجيك األايم نقصت نسمة  يف تلك الظاملةو  هلذه السياسة اخلاطئة و نتيجةً 

شعب  مث بعد تقسيم احلدود للجماهري حرم معظم خبارىمدينة مسرقند و مثانية مرات يف مدينة ست مرات يف 
ميارسون لغتهم األم خيتص هبم، نًا و بالداً ، حواي أكثر من مليون و ثالمثائة نسمة أن يكون هلم موطالطاجيك 

حتت ظلم شعب الطاجيك معظم بقوا لكن مع األسف الشديد إثر هذه خطوات املعاندين و  فيه ابحلرية
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ق معظمهم يف املناطشعب الطاجيك، من نسمة  732 513بينما  إىل وقتنا احلاضر منذ تلك األايم العاندين
بنرتكزم و سرنويشت اترخىي اتجيكان، دمحمجان شكروى  ،أنظر) ...هلم اجلمهورية عالحدة صارت اجلبلية

  (168الصفحة  البخارى،  
إننا نقر و نعرتف أخطائنا و : و قد ذكر عبد القادر حمي الدين يف يف مقالته بعد ذكر هذه األخطاء قائالً 

 .إلصالح هذه األخطاء و جرباهناأن نقوم  بعده يلزم عليناأنه نعتقد و الطاجيك  على شعبنا السابقةخيانتنا 
 

" حمبي الرتكيني"مجاعة  احلكومة من أهل رجالذكر أنواع اخلداعات و مكر 
إىل األوزبكية يف مدينىت خبارى و مسرقند و شعب الطاجيك لتغري جنسية 

 نواحيهما
أواًل مث اجلمهورية  اجلمهورية البخارىعلى بعض مناصب احلكومية يف كيي الذين كانوا إن أهل مجاعة حمىب الرت 

شعب الطاجيك خرى حىت جيربوا أو اي واسطة أاملكر، و اخلداع  طرق يقومون بكلكانوا األوزبكستان اثنياً،  
مية إىل اجلنسية يغريوا جنسية هؤالء الشعب يف أوراقهم احلكو  نأبمن سكان خبارى ، مسرقند و أطرافهما 

 :اخلادعيؤالء هلكر طرق و أنواع املبعض  فيما يلى األوزبكية و نذكر
إهنم اترة كانوا يقولون إن مدينة خبارى تقع يف حدود اجلمهورية األوزبكستان فال بد ان يتكلم شعبها ابللغة  -1

 افتهم التارخيية و ثقالىت تنتمى إىل اللغة الطاجيكية  ةاألوزبكية دون نظر إىل عرقهم اإلصلي
شعب و معىن األوزبك هو سىن و على هذا األساس  انوا يقولون معىن الطاجيك هو شيعيو اترة ك -2

أن يعرفوا أنفسهم على جنسيتهم األصلية مث بناء على  يرفضونالذين كانوا يواظبون األحكام الشرعية الطاجيك 
ذلك الزمن فقد كانوا يسجلون الشيعة من أهل خبارى  يف مكتب املعارف يف مدينة خبارى يف هذه الفكرة الباطلة
 .أبهنم هم الطاجيك

الغافلي من هذه اخلداعات قائلي هلم إن الروسيي نشؤا فكرة شعب الطاجيك و أحيااًن كانوا خياطبون  -3
أن يسمى الطاجيك و األوزبك بيننا مع أننا كلنا من أهل قبلة واحدة و لنا قرآن واحد و من هذا ال جيوز ألحد 

عندما كانوا يسالون هل أنت  من أهل الطاجيك سبب هذا الفكرة هؤالء املساكيبو . نفسه أبنه طاجيك
طاجيك أو أوزبك؟ كانوا حيبون سجل اي واحد منها تريد، كلها سواء؛ مبعىن أن األوزبك و الطاجيك كلهم 

شعب كشعب الطاجيك  لصي من فنتيجة هلذه الغفلة كان رجال احلكومة يسجلون هؤالء املخ. املسلمون
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من خبارى إىل مسرقند، مرزا على جوره يف، الصفحة " مستفاد من كتاب )  .األوزبك يف أوراقهم األصلية
112) 

 كلنا مسلمي و لكن اخلداع يف القول و عدم الصدق و إخفاء احلقيقة ليست مننعم ال ننكر أن  و حنن نقول 
اي تسجيل أهل الطاجيك يف أوراقهم احلكومية غري جنسيتهم األصلية  عالمة املسلمي و ال أصول دينهم و ابلت

  .  كذب و افرتاء على هللا و خمالف لسنته يف أرضه
و املسؤلي يف شؤون احلكومية يف بعض األحيان    الرتكييىبمن أهل مجاعة حم و قد ذكروا أن هؤالء املسؤلي -4

كانوا و كل من ما كان يريد أن يسجل نفسه كاألوزبك  لباطلة ابستخدام األصلحة لنيل أغراضهم ا كانوا يقومون
و ال يسمح له أن أيخذ معه ما ميكله  أن يغادر خبارى و يرحتل إىل املنطقة اجلبليةيشددون عليه قائاًل أبنه عليه 

 : و قد حدثت واقعة ما زال الناس يذكروهنا فهي كما يليمن املال و املتاع 
يت الناس إليه كثريًا و يصلون صالة اجلمعة و العيدين فيه و يف وسط هذا هناك مسجد جامع يف خبارى أي

عن الناس  فرغبعد أن  خالل أايم تقسيمات احلدود الشعيب و يومًا من األايم يف. املسجد عمارة تشبه القاعة
د و خاطب املسج إىلزالوا يف املسجد و مل ينتشروا بعد، حضر فيض هللا خواجه يف و دخل  صالة اجلمعة و ما

يدعى أنه طاجيك  و الذيمل يكن أحداً من الطاجيك يف البخارى، كلنا من أهل الرتك و األوزبك، : الناس قائالً 
لكن حنن ال نرسل أحداً إىل  يرسلون اجملرمي إىل خبارى الشرقية  البخارى مراء، كان أليذهب إىل البخارى الشرقية

إن هذه األموال ال . أن أيخذوا أمواهلم معهمكن ليس هلم حق ن يذهبوا أبنفسهم و لجيب عليهم أ بلهناك، 
خواجه و كان يف يد فيض هللا . تتعلق هبم، جيب عليهم أن يذهبوا إىل خبارى الشرقية و جيمعوا أموااًل من اجلديد

 فكأنه كان يريد أن يقضى مسألة. حينما يتكلم و خيربهم برأيه الباطل مسدسًا يهدد به الشعب و خيوفهميف 
 . يف يده املسدسمل حب الشدةو ابلقوة  الشعب و جنسيتهم

لناس من حنو هؤالء كان هناك يف خالل أايم تقسيمات احلدود و تسجيل جنسية الشعب شعارا قد انتشر بي ا
،  طاجيكأحد من أهل ليس فينا " شعب الطاجيك كيي حيث كانوا يعلنون يف مواضع سكنة رت مجاعة حمىب ال
أنظر، . )و قد ثبتت هذه احلقيقة من املراجع التارخيية الوافرة و ال ميكن إنكارها". زبكشعب األو كلنا من 

 . (164، الصفحة بنرتكزم و سرنويشت اترخىي اتجيكان، دمحمجان شكروى البخارى
 السيماشعب الطاجيك كثري من   إضطراثنياً  األوزبكستانأواًل مث اجلمهورية ورية خبارى هو يف بداية أتسيس اجلم

و اشتد  أنفسهم يف األوراق الرمسية كاألوزبك و استمر هذه احلال أن يسجلواالشيوعينون من أهل الطاجيك 
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يف قام او ريئسا لوالية البخارى مير ك. فقد شهد كثري من الناس أنه ملا عي أ. األمر يف الستينيات و السبعينيات
من خبارى أبي طريق أمكن و  ع الروح الطاجيكمعه لدف و طلب من اجلميع أن يقوموالقائه األول مع الشعب 

البخارى من اللغة و الثقافة و  شعبخمتلف جماالت احلياة ل طل يفلغرض الباهبذا قام هو مع فريقه لنيل هذا ا
 هاوراقحة كل من كان يريد أن يسجل نفسه يف حصول اجلوازات أو شهادات الوالدة حيث كانوا يعاندون ابلصرا

شعب ثرت على أتاملستمرة  الشدة و من الطبيعي أن هذه الضغوط و . الطاجيك شعبالرمسية أنه من 
أن هناية شعب الطاجيك اضطر معظم شعب الطاجيك كوهنم من   معنتيجة هلذه العدوان الظاهر  والطاجيك 

 .األصلية جنسيتهمخيتاروا عيش النفاق و اخلوف و ابتعدوا شيئا بشيئ من 
الكاذبة كان يف حدود اجلمهورية األوزبكستان احلاىل عدد السكان الطاجيكيي  و نتيجة هلذه السياسة اخلاطيئة

 627مـ إىل 1272و لكن نقص هذا العدد ابلشدة و وصل يف عام نسمة مـ أكثر من مليوني  1221يف عام 
ان ابعتبار اجملموع يف حدود اجلمهورية تركست شعب الطاجيك كان عدد   ةو حسب األوراق الرمسي. نسمةً  524

. إىل املرتبة السادسة حىت وصلت أو البخارى سابقا كان يف املرتبة الثانية و قد نزل و نقص هذا العدد فيما بعد
من جمموع السكان يف اجلمهورية  مـ أعلنوا أن أهل الطاجيك حيتوى على أربع يف مائة 1272و يف عام 
شعب الرمسي الىت تدل على نقص و قلة  و األرقام و لكن يف حقيقة األمر هذه املعلومات .األوزبكستان
مثل بقية شعب الطاجيك عليهم فإنه من البديهى أن  ءكلها كذب و إفرتايف اجلمهورية األوزبكستان  الطاجيك 

فقد قام بعض احملققي . ها يف زمن سابقيلحياهتم احلاضر كما كانت حالتهم عاألقوام ينمون ابعتبار نسمتهم يف 
يف خبارى و نواحيها حسب الظاهر و حقيقة احلال و حتصلوا شعب الطاجيك نسمة يف زمننا احلاىل بتحقيق 
 :على املعلومات التالية

إن نسمة الطاجيك يف ميدنة خبارى حتتوى على ستي يف مائة بينما نسمة األوزبك فيها ال تزداد على عشر يف 
 (   ارىاتجيكان، دمحمجان شكروى البخ أنظر، بنرتكزم و سرنويشت اترخىي) .مائة

رى يسكن ق 75فوجد انه يف منها، راء ق 141حامت اف يف انحية رامينت بتحقيق نسمة سكاهنا يف . قام ح
زبك معاً، و األو شعب الطاجيك قرى يسكن  2 شعب األوزبك، و يفى يسكن ر ق 48طاجيك، و يف شعب ال
 .شعب الرتكمن و القزاقب الرتكمن، و يف القريتي يسكن شعقرى يسكن  6و يف 
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كن يس 73شعب الطاجيك، و يف قرى يسكن  35قري؛ يف  135ى على و يف انحية شافركام الىت حتتو 
شعب يسكن  منها واحدةو األوزبك معا، و يف قرية شعب الطاجيك يسكن  24ك، و يف شعب األوزب
 .شعب الرتكمنقرى يسكن  21الرتكمن معا، و يف و الطاجيك 

بعض النواحى اآلخرى قرى الطاجيكيي أكرب مساحة من يف رامينت و  و جدير ابلذكر أنه يف انحية شافركام،
شعب األوزبك يف هذه القري أكثر من نسمة شعب الطاجيك نسمة شعب األوزبك كما أن  رى الىت يسكنهاالق

اخرى التابعة للبخارى مثل  سكان يف نواحيال معظم و زادوا أن. يف القرى الىت يسكنها هؤالء الشعب
بنرتكزم ز "بخارى يف كتابه الذكره دمحم جان شكرورى .)شعب الطاجيكردالو و غريمها هم من دوان، سويغيج

سياست "حامت اف، مقالة علمية نشرت حتت عنوان . نقال عن ح 177الصفحة " سرنويشت اترخيى اتجيكان
 (مـ 1221عام " آموزگار"جريدة " ملى ليني را به حيات تطبيق منامي

البخارى ينتمون إىل عرق من مثاني يف مائة من نسمة  رحيم اف أكثر. منهم ر احملققونو حسبما حققه 
زيل تبه حيث معظم سكاهنا هم من و مثلها نشاهد يف بقية املدن مثل مسرقند، نواحي ساويت آابد، ق الطاجيك

  .أهل الطاجيك ال غري
و . احلاضريف وقتنا  لنواحى منهمابة لعدد السكان يف مدينة خبارى، مسرقند و بعض اهذه هي حقيقة احلال بنس
 الىت ختالف احلقيقة الواقعيةصورة آخرى غري هذه، فهى لنا تظهر  احلكوميةاملسؤلون لكن املعلومات الىت قدمها 

يبتعدوا عن هويتهم و اجلنسيتهم  و ضغتهم عليهم حىتشعب الطاجيك هنم الظاهر على و تعرب عن عدوا
يف حدود اجلمهورية  و جنسيتهم احلقيقيةشعب الطاجيك العدوان على  فقد بدأت هذه الضغوطات و. األصلية

شكرورى ذكره دمحم جان املستفاد من ما . )تستمر إىل وقتنا احلاىلهي مـ و  1224األوزبكستان احلاىل منذ عام 
  (178إىل  177الصفحة " سرنويشت اترخيى اتجيكان بنرتكزم و"خبارى يف كتابه 
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  :خالصة هذه األقوال
وق الذكر أنه ال شك أن معظم سكان خبارى و مسرقند و نواحيهما كانوا من أهل ملعلومات ففقد ظهر من هذه ا

مث بناًء على  من حنو احلكومة الشيوعية الروسية على هذه املناطق أن كملت السيطرةالطاجيك عرب التاريخ إىل 
انوا من أهل مجاعة حمىب ك  مهورية األوزبكستان اثنياأواًل و اجل أن معظم املسؤلي يف احلكومة البخارى الشيوعية

مثل خبارى، و مسرقند و غريمها إىل حدود شعب الطاجيك  مناطقمعظم ضموا نإستطاعوا أن يالرتكيي، 
 11يف اتريخ  ظلمًا و قهراً  شعب البخارىعلت اللغة األوزبكية لغة رمسية لاجلمهورية االوزبكتسان و بعد أن ج

يغريوا اجلنسيتهم احلقيقية و  حىتشعب الطاجيك  لضغط علىلمـ بدأ املسؤلون يف احلكومة  1221مارس لعام 
 خيتاروا اجلنسية األوزبكية يف مجيع أوراقهم الرمسية و كما ذكران كانوا يقومون إبجراء هذا األمر ابية وسيلة أمكن

ار هذا األمر شيئا عاداي على ، إىل أن صكان لديهم أربع الطرق املشهورة حلصول نيلهم الباطالف، لديهم
ناس عليها و صارت كاهنا أمر بسيط المعظم الشعب، جرت عليهم ابإلستمرار و الضغط املستمر حىت تعاود 

ى إىل مسرقند، الصحفة ر امرزا على جوره يف، من خب) .ال بد من مطابعتها دون الرفض و اإلنكار حيث ظنوا أنه
112)  
وقتنا احلاىل استطاع ذ بداية سيطرة الشيوعية الروسية يف آسياء الوسطى إىل بعد مقاومة مديدة، منمن هذا، و 

يف أهم مراكزهم التارخية؛ خبارى و مسرقند شعب الطاجيك شعب الطاجيك أن يغريوا صفحات اتريخ املعاندون ل
ع ذلك مل يقدروا ية و لكن مخيجبعل معظم شعبهم حمرومي من أن يتحدثوا بلغتهم األم و أن ميارسوا ثقافتهم التار 

إىل أكثر من الىت متتد  قبل هذه املرحلة الزمانية أن يغريوا صفحات التاريخ املسجلة أبداً  و لن يقدرواهؤالء الناس 
هلم حضارة اترخيية و ثقافة شعب الطاجيك ية تبقى واضحًا تدل على أن خيو هذه الصفحات التار . ألف سنة

يف احلاضر و القادم  أبن يستفدوا من أهنارها املعنوية اجلليلة وناآلخر  هنمو يشاركو النافعة  قدمية يتمتعون حبكمها
 .كما كانت حاهلم عليها يف املاضي البعيد و القريب
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 مل تكن خبارى موطن األتراك أبداً 
" مل تكن خبارى موطن األتراك أبداً " مفتوحة حملمد جان شكروى البخارى و مناز حامتي حتت عنوان  رسالة -2
املعركة "حتت عنوان " خبارى احلرة" علي شري خوجة مع صحايف، نشرت يف جريدة  بي جرتحوار ًا على رد

 . ) Курашинг ҳам гашти бор: نص عنوان املقالة ابألوزبكية" )لديها التغريات يف جولتها
األوزبكستان يف  يك للحكومة، التابعة للحزب اإلوز "خبارى احلرة"يف جريدة أسبوعية هذه املقالة فقد نشرت 

مـ حواركم مع الصحايف سفراف مال قايت حتت 1222جنوري  26-17والية خبارى، العدد الثاين، 
 ".املعركة لديها التغريات يف جولتها"عنوان

أحداً من الرعية ليس له تعلق للسياسة و ال أمور احلكومية  ( ك. أ. على شري خواجهيعنون ) ملو كان حضرتك 
بعض ظاني أن هذه الفكرة هي يف ضمرة ما يفعله هذه املالحظات دون اإلهتمام  تركناكم، و ملا قمنا للرد علي

ال حيث يف اجلمهورية األوزبكستان منذ أكثر من سبعي سنة شعب الطاجيك الناس من الظلم و العدوان على 
دمياقرطية يف والية ال" االرك"حلزب  يلو مسؤ أحد و لكن بناًء على أنكم  .نرد على كل واحد منهمنقدر أن 

و من الطبعي أنه لو كان الزعيم على فهم خطاء يتأثر هذا األمر على اآلخرين و رمبا  من حنو احلكومة خبارى
شعب الطاجيك مسألة تعلق على علي إقرتاحاتكم ما ت نقوم لردو من هذا  الصحيح فقدان الطريق يتسبب على

 .ةيو لغتهم الطاجيك
كم من ن لغتكم هي الطاجيكية و لكن أصلإ" ما عربمت على أنفسكم أبن قلتم د أن نذكر و نؤكأن أواًل ال بد 

يف اجلمهورية شعب الطاجيك حالة معظم فكرة و بل هذه هي  فحسب،ب إليكم ال ينس" الرتك و األوزبك
من و ال شعب الطاجيك و مل يظهر هذا القول اخلطاء بنفسه يف اجملتمع كما ال نلوم أحدا من . األوزبكستان

يف حدود شعب الطاجيك بل ظهرت هذه الفكرة نتيجة للعدوان على . شعب األوزبك بسبب هذا األمر
 هذه و بناًء على أن. إىل وقتنا احلاضر تستمراجلمهورية األوزبكستان منذ بداية الثورة الروسية و مع األسف 

بسببه و يتجاهلون  لناس حقيقتهم التارخيةا معظم  يعرفئة قد نشرت بي اجملتمع كثرياً بناء عليه ملاألفكار اخلاط
 .معرفة جنسيتهم األصليةعن 

قد عيشنا مع حيث  ،فيها بعنعرف حياة الشحنن مؤلفو هذه السطور نعترب أنفسنا من ابناء خبارى أيضًا و 
و  ياً سكنها أنتم حالالبئة الىت ي هذهاألمر ناء على بو . إىل حد ما ال هؤالءو حأنعرف كما   بعض الزمنعيتها ر 

حىت يف  - حنن نعرف أنه بعض الشعب يف خبارى. نار سكنتكم مع رعيتها ليست غريبًا لم إثقدمتم مالحظتك
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". شعب األوزبك و لكن لغتنا هي الطاجيكيةحنن من "ألوزبكية و لكن يقولون ال يعرفون اللغة ا - زمننا احلاىل
امعات و حتصلوا على شهادات العلياء مثل و مع األسف أحياان نسمع هذا الكالم من الذين درسوا يف اجل

 . أستاذ التاريخ أو أستاذ اللغة و األدب
شعب األوزبك يف خبارى، أصل جنسيتهم من شعب الطاجيك ساس هذه العقيدة و هي ما يعترب بعض إن أ

م مسرقند و بعض مناطق آخرى يف اجلمهورية األوزبكستان بدأت منذ زمن طويل و كانت مجيع الوسائل اإلعال
ن يف األوزبكستان هو ن كل من يسكو الصحف تقوم بنشر هذه األفكار أ من املدرسة و الكتاب و اجلرائد

و األدبية و العلمية الىت سجلت يف  مجيع التاريخ و األاثر الثقافيةم يزعمون أن شعب األوزبك كما أهنينتمى إىل 
 .رك و األوزبكحف التاريخ تتعلق بشعب األتص

و . بة هلملوا على بعض املعلومات اخلطاء بنسأو هم حتصشعب الطاجيك رف شيئا عن حقيقة إن الرعية مل تع
بناء على هذا الفهم اخلطاء جند اليوم يف اجلمهورية األوزبكستان أن بعض الشعب من أهل الطاجيك ينكرون 

 مسرقند عاش و نشأ فقد يف مدينىت خبارى ولو درس هؤالء الناس حقيقة احلال لعرفوا أنه . جنسيتهم األصلية
و من شعب الطاجيك كان سكان هذه املنطقة من . قريبا إىل الفي من العلماء و األدابء من أهل الطاجيك

 .ة الفارسيةيهذا قام هؤالء العلماء ابلتأليف و التصنيف ابللغة الطاجيك
هل األتراك القدمي و كانوا يظهر من التاريخ أن وردانت خدات كانوا من أ" حنن قمنا ابلرد عليكم بعد أن قلتم 

 " و لو كان أجدادان يتكلمون ابللغة الطاجيكية إال أن أصلنا من الرتك. يسكنون يف وردانزي
ية خييشري إىل اي دور من زمن و لكن نظراً إىل املعلومات التار " من أهل األتراك القدمي"أواًل ال يعرف أن قولكم 

خينا السابق يظهر انه الذين كانوا يسكنون يف مناطق آسياء الوسطى الىت تشتمل على أكثر من ألفي عام من اتر 
 .، و السكائ و املساغيةهم كانوا شعوب آراينية من أهل السغد، و الباخرت، و اخلوارزم، و البارت
 حي النهر آنه ساي ، يف آستاي و صحراءو كان أهل الرتك و من هم من عرقهم يف ذلك الزمن يسكنون يف نوا

قبل امليالد كانت هناك بعض الناس و القبائل القليلة من أهل الرتك يسكنون يف جهة مشالية لآلسياء و . قبجاق
ا األمر و زاد هذ القرن السادس ل منذحيث القبائ فقد بدأت إتيان أهل الرتك إىل آسياء الوسطى من. الوسطى

الوسطى يف زمن سيطرة املغول يف القرن كثر إتيان القبائل الرتكية إىل آساء   يف القرن احلادي عشر و فيما بعد
و يدل على صحة هذا القول دراسة األحوال . سيطرة الشيبانية يف القرن السادس عشرزمان يف الثالث عشر و 

 .التارخيية ألكثر من مائة قبائل الىت جتتمع حتت القومية األوزبكية حالياً 
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السوفتية السابقة أن آسياء الوسطى هي مركز لشعوب فقد إتفق معظم املستشرقي منهم علماء التاريخ للجماهري 
قد انتشروا من شعب الطاجيك ية القدمية و ما وجدها علماء اآلاثر أن أجداد خيو تظهر من اآلاثر التار . الفارس

، اهلند و الصي يف موطنهم األصلي آسياء الوسطى إىل بقية مناطق العامل مثل اإليران، أفغاسنتان، ابكستان
أهل السغد الذين كانوا يتكلمون ابللغة "و قد أقر مؤرخو األوزبكستان أن . الثاين قبل التقومي امليالديوسط الف 

اثنيًا علينا أن  ."كانوا مقيمي يف هذه البوادييع وادي زرفشان حيث  ارسية الشرقية كانوا يسكنون يف مجالف
و كانت مدينة خبارى و مسرقند تعتربان . تعترب من أهم مواضع لوادى زرفشان و أراضي سغد نعرف ان وردانزى

و   زمن قدمي كانوا من أصل الفارسيمنذ فعلم من هذا أن سكان هذه النواحي . من أهم املراكز هلذه البوادى
و أبي دليل . يةخيفهذه هي حقيقة التار . كانوا أجداد ألهل الطاجيك  هم الفارسية يعىن هؤالء كانت لغتهم

و أدابئهم  و جند مثلكم كثريًا من كتاب األوزبكستان. كانوا من أهل الرتك القدمي  تقولون إن هؤالء الورداني
قام هبذا الدعوى  كما. كًا لألتراك دون اي دليل علمىيعتربون املراكز الثقافية القدمية ألهل الطاجيك مل حيث

 . " бобокалонлар шаҳри "انر قالف يف مقالته حتت عنوان . ن
يدعون أن  يف وقتنا احلاضر عاصرينوزبك أصلهم من األتراك و قد ظهر بعض العلماء املشعب األمن املعلوم أن 

نعم قد . شعب األوزبك من أهل السغد و الباخرت و اخلوارزميي و لكن هذا الدعوى بعيد عن احلقيقةأصل 
وا على أهل شعب األوزبك بواسطة بعض أهل الطاجيك الذين انضمهؤالء األقوام يف  انتشر هذه اإلصالة من

ة و إال شعب األوزبك ابلواسطإىل شعب الطاجيك األوزبك فيما بعد كما أن هذه اإلصالة انتقلت فيما بعد من 
شعب األوزبك ر أجنبية بنسبة لصأان الىت هي األنصور السغدية و الباخرتية و اخلوارزمية هيهذه األانصر الثالثة 

شعب بعض طة اسظهرت فيهم بو  رصبل كانت هذه أان ،و البدايةو ما ظهرت منها فيهم مل تكن ابعتبار القدمية 
 .كما بيناإبنضمام معهم  الطاجيك 

أبن ليس نصرح " ورزانزى"و قد نسمع يف احملاورة أحياان يقولوهنا " وردانزى" أو"وردان خدات"بة كلمة أما بنسو 
ابلسغدية و " برز"أو " ورز"هي  إن أصل هذه الكلمة. ذه الكلمة أي واسطة و ال رابطة إىل اللغة الرتكيةهل

ب الذي جيرى وسط مدينة دوشنبه أيضًا يؤخذ من هذا املعىن و أصل هنر ورزآ. و املكان املرتفعمعناها األعلى أ
هو " وردانزى"و لعل أصل كلمة . هو النهر الذي جيرى من مكان مرتفع" ورزاب"معىن بناء على هذا األصل و 

يف  تقعبة إىل خبارى و يف احلقيقة وردانزى بنس" مرتفع لقرية الىت تقع يف مكانا"ورزانده و هبذا تكون معناها 
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أهل البخارى أهنم يعربون عن  و قد جرت عادة.  جهة مشال غربياً يف تقعبة إىل شافركام جهة الشمال و بنس
 .(أسفل" أي) "يياپ"و ابجلنوب بقوهلم ( أعلى: أي)" ابال"الشمال بقوهلم 

و معناها السلطان أو امللك و هبذا معىن   أيضا كلمة سغدية" وردان خدات"لمة جزء لك الىت" خدات"كلمة 
 .ملكهاأو " سلطان وردانزى"هي " وردان خدات"كلمة 

لساساني سرة او كان شابور األول أحد السالطي أل" شابور"تصل إىل كلمة قدمية " شافركام"أصل كلمة أما و 
 312ابور الثاين أيضا من سالطي الساسانيي قد حكم بي عامي و كان هناك ش 272إىل  242بي عامي 

صدر الدين عيىن، جمموع : أنظر" )النهر الكبري"أيضًا فارسية و هلا عدة معاىن منها " كام"و كلمة  372إىل 
نيي احتت حكومة الساسو من املعلوم أن منطقة آسياء الوسطى كانت (. 161، الصفحة 12الكليات، اجمللد 

مث " شابوركام"و ال يستبعد أن هذا اإلسم له تعلق بشابور الثاين حيث قام حبفر النهر الكبري و مساه طويلة ملدة 
 ".شافركام"تغري هذه الكلمة فيما بعد إىل 

ن يف معظم مناطق األوزبكستان و قد سجلت هذه الشواهد ىي لألماكو جند مثل هذه األمساء الىت هلا أصل فارس
و أما األمساء الرتكية فقد ظهرت فيما بعد حيث تذكر هذه األمساء يف املراجع العصور القريبة . ةيف اآلاثر التارخيي
 .إىل وقتنا احلاضر

ن منذ قرون قدمية ه األماكهم من أقدم الشعوب الساكنة يف هذشعب الطاجيك و هذه املعلومات تدل على أن 
 .و كانت نسمتهم يف هذه املناطيق وافرة

و  تصالتب األوزبك و قد زادت هذه اإلشعذ قرون عديدة يسكنون جنبا بنجب منجيك شعب الطانسلم أن 
الناس أقرابء ألجل يف القرن التاسع العشر و العشرين حيث يتزوج بعضهم مع البعض و أصبح هؤالء  األخوة
كانت لغتهم و قد قام البعض مستداًل من هذه القرابة أن هؤالء الناس كلهم من أهل األوزبك و لو  . املصاهرة

صبي ا قمت هبذا الدعوى و ساعدت املتعو أنت اي علي شري خواجه أيض. الطاجيكية و لكن أصلهم من الرتك
 .و أيدت قوهلم جهالً أو عمداً 

و استمر إىل مـ  1217و األوزبك بدأ من عام أالرتك  أهل من مجيعاً  جعلهمو شعب الطاجيك إن إنكار وجود 
أتسيس اجلمهورية  و استمر إىلن اجلديد مهذا األمر اشتد جلمهورية الرتكستان بداية أتسيس ايف مـ و  1224

أساس سياسة احلكومة يف ذلك الزمن حيث كان املسؤلون شعب الطاجيك نكار وجود و كان ا. شعبية خبارىال
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يف الشعب هؤالء يسجلون نتيجة كانوا و شعب الطاجيك ينكرون وجود  تلك املرحلة الزمنية كانوايف احلكومة يف 
 . أوراقهم الرمسية كاألوزبك ابإلجبار و العدوان

سجل يف مقدمة برانم  مـ 1221هللا خواجه يف يف بداية عام املؤسس للحركة الثورية لشباب البخارى فيض 
فقد زعم أن قبائل تركية تتكون من أهل كينه كز، منغيت، األوزبك، . حزبه مجيع سكان أمارة خبارى من الرتك

، القائمة األوىل، الوثيقة 722، امللف زبكستانمعهد العلوم العامة للجمهورية األو : أنظر)و الطاجيك الرتكمن، 
و هذا يدل على . من أهل الرتكشعب الطاجيك و كما نرى فيض هللا خواجه يف عد ( 28الثالثة، الصفحة 

تحريف حقيقة التاريخ لنيل و هذا هو أساس العصبية الرتكية حيث قاموا ب. جهله و بعده عن حقيقة التاريخ
من أهل خبارى و شعب الطاجيك كان يسجل فيض هللا خواجه يف و على هذا األساس  . راضهم الباطلةأغ

هذه شعب الطاجيك شعب األوزبك و فيما بعد وافق كثري من وزبكستان يف أوراقهم الرمسية كاأل بقية مناطق
 .هد التارخييةالفكرة اخلاطئة ابلتدري  و زعموا أهنا مطابق للشوا

و هناك عديد من الكتب . ية على وجه صحيحخينا جمال أن نتعلم الوقائع التار يدحنن ل يف زماننا املعاصرو 
و شعب الطاجيك هذه الكتب أن دراسة و تظهر من  خيية يف هذا املوضوعقيقة التار احلية الىت تبي لنا خيالتار 

شعب األوزبك من من الفارس و أصل شعب الطاجيك حيث أصل كل واحد له أصل آخر   األوزبك مها أخوان
ليس له  ،يف خبارى أصلهم من الرتكشعب الطاجيك أن  - علي شري خواجهاي  -الرتك و بناء على هذا ما قلتم 

 .و ال يطابق هذا القول احلقيقة أبي وجه من الوجوه يأساس اترخي
هلم أصل تركي فال شعب الطاجيك التاريخ زعمًا أن  البعيدة عن حقيقةملنحرفة الباطلة و بناًء على هذه الفكرة ا

بد أن يغريوا لغتهم الفارسية الطاجيكية إىل اللغة األوزبكية، يريد البعض أن يقوموا بتطبيق هذا العمل ابلقوة و 
األوزبكية  أنه كل من ال يعرف اللغة" خبارى احلرة"أمحداف من أهل غيجدوان يف جريدة . فقد كتب ي. الشدة
نص "من حنن و إىل أين حنن ذاهبون" أمحداف، عنوان مقالته . ي: أنظر)ن إجازة السكنة يف خبارى حيرم ع

دمسرب عام  28عدد " خبارى احلرة"جريدة  ، ?Биз киммиз? Қаёқа кетаяпмизاملقالة ابللغة األوزبيكية 
 (مـ  1221

من شعب الطاجيك اجلريدة أن جترب  و هل تريد هذه. بدأت هذه الصحيفة األسبوعية عددها األول هبذا الطلب
ابإلجبار؟ و هل هذه هي إحدى أهداف  بداًل من التحدث بلغتهم األم غة األوزبكيةلأن يتحدثوا ابل أهل خبارى

 .فإذا ال خري هلؤالء الناس و ال هلذا احلزب احلكومية ،"نعم"؟ إن كان اجلواب "إرك"من برانم  احلزب 
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و لكن ال " موطن لألتراك منذ مخس عشر قرانً  إن خبارى هي" وله قائاًل وت صحة قأمحد اف لثب. يدعى ي مث
تب حىت اآلن و مل يثالكالم أي أساس علمي ليس هلذا علمى قال هذا الكالم إذ يعلم أنه ابي أساس و دليل 

كية يف أي الرت  أن أهل خبارى و سكاهنا كانوا يتكلمون ابللغة الثابتة و الدالئل القاطعة أي عامل اتريخ ابحلج 
و العكس ما يقوله هذا الرجل يظهر من الشواهد التارخيية أن أهل خبارى و مسرقند كانوا من بداية  .زمندور و 

ان يف حدود قشقه دراي، فرغانه و و السك أمرهم يتكلمون ابلفارسية الطاجيكية، بل جند كثريًا من الشعب
يف زمن قدمي و بناء على هذا مثلما كانت حالتهم  ،طاشقند يتكلمون ابلفارسية الطاجيكية يف وقتنا احلاضر
احلكومات  و ظهرت بداًل عنها يف القرن احلادي عشر األمر بعد أن ضعفت الدولة السامانيي الطاجيكيي

 هذه التبدالت و التغريات على تتاثركام من عرق األوزبكيي مل اآلخرى من عرق الرتكيي مث جاءت بعدها احل
ع يف خبارى و بل بقيت هذه اللغة حية كلغة املعاشرة و اإلتصال بي أهل اجملتم ،ية الطاجيكيةشأن اللغة الفارس

ة و قامت هذه اللغة ين آخرى الىت معظم أهلها كانوا يتحدثون ابللغة الفارسية الطاجيكمسرقند و بقية أماك
ه احلال منذ زمن قدمي إىل عام و قد إستمرت هذ .بدورها البارز يف جمال احلكومة و املدارس و العلم و األدب

للغة الفارسية الطاجيكية اب احملادثة مـ و بعد أن عي فيض هللا خواحه يف كزيعم احلكومية يف خبارى منع 1221
فقد قام فيض هللا خواجه يف . بداًل عنها و جعل اللغة االوزبكيةمن حيث لغة احلكومة و العلم و املعارف 

 11بخارى يف بللغة الفارسية الطاجيكية و أصدر قرارًا من حنو احلكومة الشعبية إبظهار عدوانه الظاهرة خالفا 
ة الطاجيكية الرتكية لغة رمسية للحكومة خبارى بداًل عن اللغة الفارسياألوزبكية مـ  جبعل اللغة  1221مارس لعام 

ية الىت حدثت خيملظامل التار ج من العدوان و افهذا األمر هو منوذ . ذ قرون عديدةخبارى من الىت كانت منتشرة يف
و منذ ذلك الزمن إىل وقتنا احلاىل، يف مدة أكثر من سبعي خبارى  من أهلشعب الطاجيك يف زمننا احلاىل على 

سنة، قام املسؤولون احلكومية لتنفيذ هذا األمر يف كثري من الوالايت و النواحي للجمهورية األوزبكستان السيما 
املدارس الىت  معظم يف أوراقهم الرمسية كاجلنسية األوزبكية و أغلقوا الطاجيك  شعبسجلوا  حيثمدينة خبارى 

يف حدود اجلمهورية األوزبكستان عن اإلستفادة شعب الطاجيك لغة الطاجيكية و منعوا ا ابلنت الدراسة فيهكا
ة وال مساع األخبار يجيككما مل يسمحوا هلم مشاهدة الربام  التلفزونية الطا  ةيمن الوسائل اإلعالم ابللغة الطاجيك
أو عن اي واسطة هلا صلة بلغتهم األم ما تساعدهم لفهمها شعب الطاجيك من املزاعة الطاجيكية حىت يبتعدوا 

أن هذه الضغوطات و لو  -نتيجة هلذه العدوان الظاهر املستمر للمدة الطويلة  و .املمارسة هبا على طريق مباشر
احل  مل يقدر هؤالء الناس  كن حلسنو ل -ود اجلمهورية األوزبكستان  حدأدت على ضعف اللغة الطاجيكية يف
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أمحداف هبذه اإلقرتاحات اخلاطئة . فكأن قام ي. ة من حدود األوزبكستان احلاىل متاماً يوا اللغة الطاجيكأن مينع
 .من جديد البخارىمن أهل شعب الطاجيك حلل قضية لغة " إيرك"ألسبوعية ابواسطة الصحيفة 

أنه ألجل حل القضاايء و املسائل السياسية الىت تتعلق ألحوال شعب خبارى ال بد من دراسة األحوال حنن نرى 
مث ال بد أن . ي للشعوب الثالثة الىت تسكن هذه املنطقة فهم الشعب الطاجيك، األوزبك و الرتكمنخيالتار 

ه مجاعة بنرتكزم بنسبة ما كانت تدعي و. شعب األوزبكيف خبارى مضاعف لشعب الطاجيك نعرتف أن نسمة 
، كالم ابطل" أن سكان خبارى لغتهم الطاجيكية و لكن أصلهم تركية: " شعب الطاجيك الساكني يف خبارىل

ميكن انكار فال ن أي انقطاع اترخيي دو  على طريق مباشر هم سغديونشعب الطاجيك أجداد هؤالء  بدليل أن
ية البخارى قد سجل أنه يف الوال أيضاً  مث ال بد من اإلعرتاف يخييم هذا األمر التار لسبد من تهذا األمر بل ال 

و نتيجة هلذه السياسة اخلاطئة يف زمن . شعب األوزبك أيضاً ب الرتكمن يف أوراقهم الرمسية كشعاملسؤولون 
 –احلكومة الشيوعية قد تغريت احلال يف كثري من قري الطاجيكيي و مثاًل إن نظران إىل موطن صدر الدين عيىن 

ما قضى طفوليته فيها جند أن معظم الشباب و األطفال يف هذه القرية ال يعرفون اللغة الطاجيكة  -قرية ساكرتى 
الثورة الروسية يف هذه املنطقة كانت ختتلف متاماً حيث كل  أهل القرية كانوا يتكلمون بداية مع أن احلال يف زمن 

 . فيها ابلفارسية الطاجيكية
ال بد من اإلمتناع و  ب و الضغط و العدوان عليهم ليست هلا نتيجة حسنة فلهذاحتقري الشعب من الشعو 

ية يف وقت خييف مراكزهم التار شعب الطاجيك  وجودإنكار . ثل هذه النزاعات و املشاجرات السيئةاإلبتعاد مل
ي شري و نرى حدوث هذه األخطار من مالحظات عل. قريب أو بعيد سوف يؤدى إىل نزاعات بي أهل اجملتمع

ا عن إقرتاح و نرجوا من اجلميع أن يبتعدو ". إيرك"أمحداف بتأيد جمموعة أعضاء حلزب . خواجه و ما قاله ي
بنرتكزم و سرنويشت اترخىي "دمحم جان شكروى البخارى، " أنظر! )ة بي أهل اجملتمعهذه املالحظات اخلطري 

 (231إىل الصفحة  224، الصفحة "اتجيكان
و دورهم البارز فقد شعب الطاجيك  ملدنيت خبارى و مسرقند يف منؤ من الثقافة و احلضارة يةخيبناًء على أمهية اتر 

مـ أن كل كتاب يرتب ملدارس اجلمهورية الطاجيكستان ال بد أن يرتب  1221أكد صدر الدين عيىن يف عام 
عرف و الثقافة و فيهما من الشعب الطاجيك يف خبارى و مسرقند حتت إشراف اخلرباء الذين يعرفون أحوال 

احلضارة كما جيب عليهم أن يعرفوا أحوال اللغة الطاجيكية من استخدام الكلمات و اإلصطالحات الىت تسخدم 
 (127، الصفحة "أز خبارى ات مسرقند"مرزا على جوره يف، : أنظر. )فيها



 
 

262 

حية، ال ميكن قطع هي رابطة معنوية رو شعب الطاجيك مدينة خبارى و مسرقند مع  و تعلق و يف احلقيقة ربط
خبارى و مسرقند هلا  و مدينىتشعب الطاجيك بل قطع هذه الرابطة بي  ،يف أي حال من األحوال هذه الرابطة

مرزا على جوره : أنظر. )للشعب الطاجيك ةو حضاري ةثقافي اً مراكز  انتعترب  فإن هاتي املدينتينتائ  خطرية، 
 (.127، الصفحة "أز خبارى ات مسرقند"يف، 
يف آسياء الوسطى نرى أنه ال شعب الطاجيك يف اخلتام ال بد من الصراحة ابنه بعد النظر اإلمجاي إىل اتريخ و 

فقد ذكر ابابجان غفوراف مؤلف   .شعب األوزبكدون التعامل مع شعب الطاجيك ميكن أن نتصور حياة 
ألوزبك منذ القرون العديدة و أنه فقد جرت الصداقة و الرفاقة بي شعب الطاجيك و ا "اتجيكان"كتاب شهري 

ي يف مدينيت خبارى و خيو وجودهم التار شعب الطاجيك هؤالء اجلماعة من أهل بنرتكزم الذين قاموا إبنكار 
ألن زرع بذور العداوة و النفاق يف أرض احملبة و . شعب الطاجيك و األزبك معاً كانوا أعداء ل  و أطرافهما مسرقند

و األوزبك سوف تنبت الثمر السيئة للشعبي فإن العداولة بنفسها قبيحة و يك شعب الطاجاألخوة الىت تتعلق ب
و األوزبك خيتلف بعضهم عن البعض إال أن شعب الطاجيك و بناًء على هذا و لو كان أصل . ليست هلا ملة

أن حيرتموا بعضهم  على هذين الشعبيجيب أساس األخوة اإلسنانية يساوى يف كل واحد منهما و من هذا 
كما قام صدر الدين عيىن و كثري من العلماء يف و السالمة   ظل األخوة و اإلحتاد و احملبة يف واعيشبعضًا و أن 

 .أفكارهم القيمة و آاثرهم النافعة لربط حبل احملبة على أساس األخوية البشرية بي هذين الشعبيطرح زمانه ب
 (.122إىل  128حة ، الصف"أز خبارى ات مسرقند"مرزا على جوره يف، : أنظر)
 خامتة الباب الثالث 
بعد ذكر هذه املعلومات علم أن اإلسالم ألجل كونه دين يطابق الفطرة السليمة اإلنسانية مل مينع البشرية أن و 

هذه األمور تعاليم اهتم مهما ال تعارض عتمروا لغتهم األم بي شعوهبم و جمتتمتعوا بثقافتهم املختلفة و أن مياس
ة و ال جيوز شرعًا و ال عرفًا إجبار شعب من الشعوب برتك لغتهم األم و إختيار لغة أجنبي. فديننا احلني

رغم أنف أصاب صدر الدين عيىن خالل حياته التمهيد ظهر أنه فقد و هبذا . للممارسة بينهم ظلمًا و قهراً 
يف جمتمع آسياء خيية و أدهبم التار شعب الطاجيك عن ثقافة  شعب الطاجيك عندما قام للدفاعن ليدعانامل

الطاجيك يف منطقة الذين كانو ينكرون وجود شعب " حمىب الرتكيي"خالفا هلؤالء الناس من مجاعة الوسطى 
قواني شريعتنا اإلسالمية و القواني ل مطابقأ صدر الدين عيىن يف هذا اجملال جهود و كانتآسياء املركزية 

 .رية السليمةالوضعية العاملية كما ال خيفى على أهل البص
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 نقد و حتليل لبعض اآلاثر العلمية لصدر الدين عيىن مث نظرٌة إىل شخصية النبيلة
 (هلذا البحث ما يتعلق للتحليل النقدى للخطاب أو ضميمة على)
 :الىت هي على النحو التاىل قاط املهمةر حول بعض النسوف يدو إن الكالم فيما يلى 

لصدر الدين عيىن ما يتعلق ملوضوع تشجيع اجليل التاشي حنو حصول  حتليل و نقد بعض النماذج الشعرية -9
 العلم و الدراسة النافعة 

امارات نقد بعض النماذج الشعرية لصدر الدين عيىن ما يدل على قيامه ضد العاندين و السلطة احلاكمة يف  -2
 على الرعية و قتل األبرايء منهمخبارى اثر ظلمهم املستمر 

من مجاعة حمىب الرتكيي  املعروفي ضد املعاندين لشعب الطاجيك و قيامه الدين عيىن  حتليل دور صدر -3
 ة بتحقيق آاثر أدابء الفارس الطاجيكالباطلتلك األفكار و رد  بتعصبهم و أفكارهم القومية

ل الناشيئ قيام صدر الدين عيىن لتغري و تصحيح األفكار اخلاطئة الىت انتشرت بي أهل اجملتمع السيما اجلي -4
ألجل التسلط الفكرى من حنو  من حنو مجاعة حمىب الرتكيي حول شعب الطاجيك و محاية حقوقهم اإلنسانية

 احلكام على اهل اجملتمع

بيان سبك و أصلوب صدر الدين عيىن للتأليف و التصنيف يف ضوء آاثره العلمية و حتليل ربط تلك اآلاثر  - 5
 من شعب الطاجيك و األوزبك خالل حياتهو شخصيته النبيل مع أهل اجملتمع 

       
إن قيام بعض األدابء و الشعراء يف كل دور و زمن خالف ما ظهر يف زماهنم من العدوان و األفعال السيئة و 

أدب "تسلط بعض طبقة اجملتمع على بعضهم تسبب لظهور فكرة جديدة يف علم األدب تعرف لدي املنقدين بـ
بعض املعلومات حول هذا اإلصطالح " األدب املقاومة يف اإليران"ق صفي زاده يف كتابه فقد ذكر فارو ". املقاومة

 :معربه فيما يلى
إن شعب اإليران، حسب املراجع التارخية، هم من أقدم شعوب ميلكون فلسفتهم و أفكارهم اخلاصة يف جماالت "

عارضها و من هذا قامت فلسفة املهر شىت و من هذا فقد ظهرت مقابل كل فكرة لديهم فكرة آخرى ختالفها أو ت
مث بي فكرته بعد هذا التمهيد ..." خالف فلسفة الزردوشت كما ظهرت فلسفة الذروان خالفا لفلسفة املهر

 :قائالً 
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و عندما نتحدث عن أدب املقاومة كدرب خاص أو أصلوب علمي يف آاثر الشعراء و األدابء جند أن هذه "
زمن طويل و استمرت يف كل دور و زمان حيث جند أمثلة كثرية تتعلق هلذا  الطريقة قد ظهرت يف آاثرهم منذ

و بناء على هذا األساس لو نظران إىل آاثر الرودكي، الفردوسي، . املوضوع من آاثر أدابء الفارس و العرب
جند أهنم األنوري، السعدى، العطار، السناي، املولوى، النظامي، اجلامي و غريهم من جنوم فلك األدب الفارسي 

و مثله إن نظران إىل آاثر أدابء العرب مثل امرء القيس، عروة بن ورد، . استخدموا أدب املقاومة يف آاثرهم كثرية
الشنفري، عمرو بن كلثم، حاتية، فرزدق، دعبل، سيدي، متنيب، أمحد الشوقي، حممود درويش و غريهم جند أهنم 

 ".أيضاً استخدموا هذه الطريقة يف آاثرهم وافرة
و بناء على ما حققه العلماء حول هذه القضية ميكن أن نستخلص الكالم أبن نقول إن أدب املقاومة فقد 
صارت وسيلة لقيام األدابء البارزين ضد الظلم و العدوان أو خالف أي نوع من العناد سواء تكون ثقافية أو 

 .سياسية أو معنوية
يف كل دور و زمان قاموا ملقاومة عدوان األجنبيي بعد احلرب و  و إن نظران إىل آاثر األدابء الفارسيي جند أهنم

 :القتال أبوضح طرق الستخدام هذه الطريقة الشعرية و منها على سيبل املثال يقول الفردوسي
 مهه سر به سر تن به كشنت دهيم         أز إين به كه كشور به دمشن دهيم                  
 :الرتمجة اإلمجالية

 كلنا نضحي أبنفسنا ألجل محاية وطننا      فهذا خري من أن نسلم أرضنا ألعدائنا                 
و نرى يف هذه األبيات أن الشاعر الفردوسي يصرح مبقاومته لألعداء ألجل حف  وطنه بروحه و نفسه و يشجع 

 .اآلخرين أن يتبعوه يف هذا األمر
لفارسيي يف كل عصر و زمن شىت السيما يف اجملتمعات الىت فقد استمر هذا الدرب العلمي يف آاثر األدابء ا

و لو مل تتأكد املراجع العلمية . ظهرت فيها مقاومة الرعية خالفا للمعاندين من أهل احلكومات و السلطة احلاكمة
ى اختيار وجود هذا املوضوع بعنية ابلصراحة يف آاثر األدابء و الشعراء إال أن هناك مناذج وافرة يف آاثرهم تدل عل

 .هذا النوع العلمي لديهم على مدي التاريخ
و منذ بداية القرن العشرين عندما اشتد ظلم األمراء و السلطة احلاكمة على الرعية املظلومة يف منطقة آسياء 
الوسطى قام بعض األدابء خالفهم و حاربوا هؤالء الظلمة عرب أدب املقاومة و قد اختار صدر الدين عيىن هذا 

 .لعلمى وسيلة لتشجيع الرعية خالف العاندين من احلكام و رجال احلكومةالنوع ا
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و إن نظران على طريق امجاي إىل آاثر علمى لصدر الدين عيىن جند أنه كان يقضي معظم أوقاته بتحقيق آاثر 
 . يق بيالعلماء املتقدمي إال أننا نرى أن أدب املقاومة و النهضة العلمية تظهر يف آاثره العلمية على طر 

و نشرت " هتذيب الصبيان"فقد قام صدر الدين عيىن لنشر مقاالته العلمية و أشعاره الثورية يف مقدمة كتابه 
و " شعله انقالب"، "آيئنة"، "مسرقند"، "خباراي شريف"أفكاره يف كثري من الصحف و اجلرائد املتعددة مثل 

كان : "برز احملققي آلاثر و شخصية صدر الدين عيىن يقول دمحمجان شكرورى البخاراي الذي يعترب من أ. غريها
صدر الدين عيىن من رجال املقاومة و قائد الشعب حنو العلم و املعرفة و كان مهه األساسي هو اخراج رعية 
البخارى عن عبودية أمري البخارى الذي قد سلط عليهم بقوانينه القدمية السيئة يف ضوء تعاليم اجلهلة من العلماء 

 ".صبياملتع
  و من هذا املنطلق فقد قام صدر الدين عيىن لتشجيع اجليل الناشي حنو الدراسة و حصول العلم النافع يف

 :قائال( اي املدرسة" مكتب"يف اصطالحهم املعروف )املراكز العلمية 

 أز فيض يزدان خان است مكتب                  بر لعل عرفان كان است مكتب              
 يب جان جسد را قدري نباشد                     جسم است انسان، جان است مكتب             

 أز مكتب آيد آسائش دل                          مرغوب دل ها ز آن است مكتب              
 يب مكتبان را نبود حيايت                           آب است مكتب، انن است مكتب              

 سعد است مكتب، جري است مكتب             عز است مكتب، شأن است مكتب             
 در چشم بينش نور است مكتب                  در جسم دانش جان است مكتب             
 در ماهي جان آب است عرفان                   در مرغ عرفان دان است مكتب              

 : الرتمجة اإلمجالية
إن املدرسة موضع حلصول فيض من هللا و بركته كما هي مبنزلة الروح للجسد و هبا تطمئن القلب و حتصل له 

 .السكينة و أما الذين يبتعدون عنها فال حياة هلم، فإن العلم هو نور العي كما هو طاقة روحية للجسم
أبقوال شىت منها فيض ( أو مكتب)درسة و إن نظران إىل حمتوى هذه األبيات نرى أن صدر الدين عيىن عرف  امل

فهذه كلها لتشجيع اجليل . إهلي ، روح جلسم اإلنسان، وسيلة للسعادة و الفالح يف مستقبل احلياة و غريها
الناشي حنو الدراسة و حصول العلم فإن صدر الدين عيىن كان يرى أن حصول السعادة و الفالح ألهل اجملتمع 

ؤون حياهتم يتوفق على أداء واجباهتم حنو تربية اجليل الناشئ من ااتحة الفرصة هلم أبسرهم و تقدمهم يف خمتلف ش



 
 

273 

و من هذا . للدراسة يف املراكز التعلمية حىت يتعلم اجليل الناشي العلوم النافعة ما يتعلق لسعادة دينهم و دنياهم
 :قائال" هتذيب الصبيان"يقول خطاابً لألطفال يف مقدمة كتابه 

 مكتب سبب حيات ابشد                      مكتب سبب جنات ابشد                
 مكتب به تو داد علم و آداب                  مكتب به تو داد دور انايب                 
 :الرتمجة اإلمجالية

 .اندراً  إن املدرسة سبب للحياة كما هي سبب للنجاح فإن املدرسة أعطتك العلم و األدب كما هي أعطتك لؤلؤء
يف هذه األبيات مراراً و لكن مل يضر هذا التكرار على ( أو املدرسة" )مكتب " و لو كرر صدر الدين عيىن لف  

معىن مطلوب كما مل يتخلل على غرض علمي للشاعر، إلن الغرض من التكرار ههنا هو ألجل التأكيد و عظيمة 
يف بيان هدفه املطلوب فإنه يقول جالل الدين األمر و علو شأن املدرسة و هذا يدل على فصاحة الشاعر 

إن التكرار من األساليب املعروفة عند العرب و أنه من حماسن الفصاحة خالفا : " السيوطي يف حديثه عن التأكيد
، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، اجمللد الثالثة، "اإلتقان يف علوم القرآن"جالل الدين السيوطي، " )ملن غلط
 (.224الصفحة 

و نرى أن الشاعر يف هذه األبيات أخرب اجليل الناشي أبمر مهيم حيث نبه يف هذه األبيات أن الدراسة أو 
املدرسة سبب حلصول احلياة السعيدة و النجاح كما هي معطى العلم و األدب و مأخذ الغناء و السعادة للمرء 

 .يف حياته احلاضر و القادم
 يف بداية القرن العشرين هي ذكر املوضوعات الىت ظهرت " أدب املقاومة" و من املسائل الىت تتعلق ملعرفة

فقد أنشد صدر الدين عيىن مرثيًة تعترب من أبلغ مناذج شعري يف هذا اجملال العلمى و . يف أشعار احلزن و املراثي
 :شديديقول فيها معرب عن حزنه ال. ذلك بعد أن ق تل أخوه سراج الدين مظلوما من حنو أمري البخارى

 طرفه روزي به سر آورد قضا و قدرم                  رفت از اين حادثة روح از تن و نور از بصرم  
 خربى آمد و رفت از دل و جان، طاقت و هوش       بعد از اين كي شود از هوش و دل و جان، خربم 
 و قوت جگرمخرب ان است كه به تيغ ستم كشته شده                 دادرم قوت روح و دل  
 از هجوم املم قوت فرايد مناند                           ات چني دشنه بيداد، فلك زد به سرم  

   جگرم، وا جگرم، وا جگرم، وا جگرمچشم ترم               جگرم آب شد و رخيت ز دو 
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گي، گردشگري و صنائع سازمان مرياث فرهن: لصدر الدين عيىن، الناشر" منونه أدبيات اتجيك"ضميمه كتاب )
 (225إىل  223، الصفحة 1385دسىت، هتران، إيران، عام النشر 

 :الرتمجة اإلمجالية
نزلت علىَّ مصيبٌة عظيمٌة ذهبت ألجلها روحي و بصري، وصل إىلَّ خرٌب راح ألجله طاقيت و لن تعد بعده نفسي 

بصري، مل تبق طاقيت للبكاء بعدها، فقد جاء خرب أن أخي قتل مظلوما الذي كان سبب لقويت و ، إىل جسدى
فإن هذه املصيبة عظيمة عليَّ، جافت دموعي لكثرة البكاء و لشدة هذه املصيبة و اي أسفى على أخي، قطعة  

 .كبدي
فقد عرب صدر الدين عيىن يف هذه األبيات عن رحلة أخيه سراج الدين من دار الدنيا أببلغ نوع من البالغة حيث 

صار سببا ملوت الشاعر روحيا حيث فقد بصره ألجل هذه املصيبة العظيمة مث يوضح  يقول إن خرب موت أخيه
قائال إن قتل أخيه مظلومًا الذي كان كروح جلسد الشاعر كانت ثقيلة على الشاعر حيث مل يبق بعده له جمال 

عن حبه ألخيه و يعرب يف آخر هذه األبيات . لشدة هذه املصيبة أن يتأمل و يشتكى عن هذه املصيبة لآلخرين
و هذه إشارة لشدة حبه ألخيه املقتول كما هو مطابق ملا ورد يف احلديث أن هللا " كبدي"أي " جگرم"بقوله 

سنن الرتمذي، كتاب اجلنائز، ابب فضل )؟ "أقبضتم مثرة فواده"تعاىل يسأل مالئكته بعد أن ميوت ولد العبد 
ا عليه السالم حكاية عن هللا تعاىل عن موت ولد فقد عرب نبين( 1121املصيبة إذا احتسب، رقم احلديث 

و هذا يدل على شدة و عظيمة هذه املصيبة مثلما يدل على حب الوالد ولده و ال " مثرة فواده"اإلنسان بقوله 
 .شك أن موت األخ ال تقل مصيبة على األخ مثل ثقل موت الولد على والده

لدين عيىن بعد موت أخيه ترتك أثرا عجيبة للقاري و تشجعه أن إن قراءة هذه املرثية بتمامها الىت أنشدها صدر ا
ال يبقى ساكتا أمام ظلم العاندين بل عليه أن يقوم مبارزا و مقاتال عليهم حىت حيف  دماء األبرايء الذين يقتلون 

 .مظلومي بقرار هؤالء السفهة و السالطي األشرار
املقاومة لصدر الدين عيىن حيث يدعو إىل الثورة ابلصراحة و  و قد صرح احملققون أن هذه املرثية تعترب أول شعر

 . يلعن الشاعر فيها عن برانجمه السياسية و اإلجتماعية خالف احلكام و رجال احلكومة الظاملة
  و مما يدل على شجاعة صدر الدين عيىن و دوره البارز يف تعارف شعب الطاجيك و طلب حقوقهم

بعد السيطرة الفكرية احلاكمة اخلاطئة على أهل اجملتمع هو قيامه دافعا عن شعبه اإلنساين أمام املعاندين عنهم 
عندما أنكروا وجود شعب الطاجيك كشعب صاحب الثقافة من اللغة و األدب متتد على مدي أكثر من ألف 



 
 

275 

لة و أثبت بطالن قول هؤالء اجله" أدب الطاجيكمنوذج من "فقد قام صدر الدين عيىن بتأليف كتابه . سنة
بدالئل علمى و اترخيي ال ميكن إنكاره و ال رده أبي وجه من وجوه حيث ذكر بعض النماذج من آاثر أدابء 

هـ إىل زمن املصنف  311عرب اترخيهم الطويل بداية من عام  أدب الطاجيكالفارس الطاجيك الذين قاموا بنشر 
 .الىت تشتمل على مرحلة طويلة ألكثر من ألف سنة

ظرات و املشاجرات بي املؤيدين و املنكرين لوجود شعب الطاجيك و كوهنم صاحب الثقافة فقد اشتدت املنا
 .مـ 1231مـ إىل  1228اخلاصة و األدب العلمي بي عامي 

مـ ألجل تغري و انتقال شعب الطاجيك من اخلط  1222و عندما انعقد املؤمتر العلمى يف مدينة طاشقند عام 
ي بعض املستشرقي يف هذا املؤمتر أن شعب الطاجيك ليس لديهم لغة ختتص هبم و الفارسي إىل اخلط الالتين ادع

صرحوا أبن هذه اللغة الىت يتناوهلا األدابء يف منطقة آسياء الوسطى قدميا و ما يستخدموها شعب الطاجيك يف 
ة ختتص هبم و وقتنا احلاضر يف احلقيقة ختتص لشعب اإليران و ليس لشعب الطاجيك حق أن يدعوا أن هذه اللغ

من هذا علينا أن نرتب لشعب الطاجيك يف وقتنا احلاىل لغة أدبية جديدة على أساس حماورة الناس يف الطرق و 
و كثري ما حدث أن صدر الدين عيىن عارض هؤالء اجلهلة يف قوهلم هذا و أثبت بطالن قوهلم و لكن . األسواق

 .حة قوهلم دون اي دليل علمي اثبتمل يقبلوا هؤالء الناس كالمه و كانوا يصرون على ص
مـ عندان انعقد املؤمتر العلمى يف مدينة مسرقند حتت رعاية و إشراف صدر الدين عيىن علق  1231و يف عام 

إن شعب الطاجيك هلم لغة أدبية قدمية متتد على " املسؤلون يف مدخل أساسي للقاعة كتيبة كبرية مكتوب فيها 
 ".ذه اللغة هلم كلغة رمسية يتناوهلا شعب الطاجيك يف وقتنا احلاضر إىل ما بعدأكثر من الف سنة مل تزل تبق ه

و بعد إلقاء احملاضرات خالل هذا املؤمتر قبل بعض املستشرقي دعوى املؤيدين لوجود لغة شعب الطاجيك أن 
 أدب الطاجيك من القرن اخلامس العشر إىل بعدها و كاهنم رفضوا ان يثبتوا وجود أدب الطاجيكجيعلوا بداية 

و لكن مل يبال صدر الدين عيىن هبذه األفكار الباطلة البعيدة عن احلقيقة و قام لتحقيق . قبل هذه املرحلة الزمانية
شعراء "آاثر األدابء املتقدمي مثل الرودكي، الفردوسي، ابن سينا، حاف  و غريهم و عرب عن هؤالء األدابء بقوله 

فعله هذا رد علمي على هؤالء املستشرقي أن كالمهم يف هذا املوضع ابطل و و كان " و أدابء الفارس الطاجيك
ال أساس علمي له إذ هو كالم بعيد عن احلقيقة الواقعة و من هذا يرفض قبوله ملن له خربة على حقيقة اتريخ 

 .شعب الطاجيك و أدهبم العلمي
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احلقيقة رجل يدافع عن احلق و يقوم لنشرها ابية و هذه املقاومة ما ذكرانها آنفا تدل أن صدر الدين عيىن كان يف 
وصيلة كانت و مل خيف عن نتائجها و ال يوىل عن مقاومة العاندين و ال انكار أفكارهم الباطلة و توضيح احلقيقة 

 .   بدالئل علمي أمام اجملتمع

 د و و جدير ابلذكر أن خالل التسلط الفكرى احلاكم على شعب الطاجيك من سكان خبارى، مسرقن
مـ قام صدر الدين عيىن دفاعًا عن  1221غريمها من املناطق الىت كانت يسكنها شعب الطاجيك منذ عام 

شعب الطاجيك و عارض هؤالء احلكام بعد أن جعلوا اللغة األوزبكية لغة رمسية على شعب الطاجيك الساكني 
بتة هلم أبن اللغة الطاجيكية الفارسية كانت رائجة يف مدن خبارى، مسرقند و غريمها و مل يراعوا احلقيقة التارخيية الثا

 .و شائعة بي أهل اجملتمع ملدة أكثر من ألف سنة

و كانت من مثرة هذه املقاومة أن بعض أبناء شعب الطاجيك تذكروا أخطائهم السياسية يف هذه القضية املهمة  
و بعد أن عرفوا احلقيقة الثابتة . يب الرتكييبعد أن كانوا متأثرين بتسلط فكرة ألجل مشاركتهم مع رجال للحركة حم

يف هذا األمر قاموا لطلب حقوق شعب الطاجيك و دافعوا عنهم و عارضوا املعاندين هلم حسب ظروفهم 
و من مجلة هؤالء الناس نذكر على سبيل املثال عبد القادر حمي الدين اف الذي ع يّ  فيما بعد . السياسية امليسرة

 . ة الطاجيكستان التابعة للحكومة السوفيتية الشيوعية الروسيةأول ريئس للجمهوري
و كان عبد القادر حمي الدين اف من موالد مدينة خبارى و رغم كونه من عرق الطاجيك كان من أشهر أعضاء 

الذين كانوا معروفي ابنكار و وجود شعب الطاجيك بدايًة و لكن بعد أن عرف احلقيقة " حميب الرتكيي"للحركة 
لثابتة لتاريخ شعبه قام لدفاع عنهم و صار من أبرز املقاومي يف هذا اجملال و قد نشرت مقالته علمية مشهورة يف ا

سكان مدينة خبارى و " بعض الصحف و اجلرائد يف ذلك الزمن دفاعًا عن شعب الطاجيك حتت عنوان 
ذه املقالة يف حبثنا هذا فإننا قد ترمجنا و ميكن الرجوع حملتوى ه" نواحيها؛ هل هم من أهل الطاجيك أو األوزبك؟

 .و ذكرانها حتت الفصل الرابع عند بيان ملخص هذا البحث
  و ابلنظر اإلمجاي إىل آاثر صدر الدين عيىن جند أنه كلما كانت تتيح له الفرصة كان يقوم ابرشاد اجملتمع

ى أن نظام احلكومة الشيوعية منذ سيطرهتا حنو املعرفة و يقودهم لنيل حقوقهم اإلنساين ابلصراحة و لكن نظراً عل
على جمتمع آسياء الوسطى كانت متنع ممارسة اجملاالت الدينية اإلسالمية جبميع أنواعها و من هذا مل يتحدث 
صدر الدين عيىن يف هذا املوضوع يف اي أثره العلمية كما مل يشجع أحدًا ملمارسة موضوات دينية فإن التحدث 

 .ممنوعاً ابات على الرعية خالل سيطرة احلكومة الشيوعية الروسية حول هذا املوضوع كان
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  كانت أسلوب الكتابة و سبك صدر الدين عيىن يف سبيل التأليف و التصنيف سهلة ممتعة، حيتوى على
بيان املوضوعات املختلفة على طريق علمي واضح دون صعوبة الفهم أو استخدام اللغات و الكلمات النادرة الىت 

 . فهمها للنظر إىل القاموس أو من يشرح معانيها للقاريحتتاج 

و من هذا فقد صرح احملققون آلاثر صدر الدين عيىن أن القاري لتأليفاته بعد قراءة آاثره أو خالله كان يظن أن 
املصنف شارك هذه الواقعات بنفسه و ما يروى عنها و يذكرها كلها كانت بعد مشاهدة عينه و لكن احلقيقة مل 

كذالك بل كانت هذه من خربات و مهارة صدر الدين عيىن حيث حتصل على هذه اخلربة العلمية بعد ان   تكن
تعامل مع الرعية كثريا و كان من عادته أنه خيرج يف بعض األحيان إىل األسواق أو يذهب إىل القرى و يتحدث 

 .تخدمة بي الناسمع الرعية العادية حىت يفهم لغتهم املتعارفة و يقدر لفهم الكلمات املس
  كان لصدرالدين عيىن صلة و رابطة حسنة مستمرة مع الرعية من شعب الطاجيك و غريهم و من شدة

تعامله احلسنة مع الشعب غري الطاجيك قام لتعليم اللغة األوزبكية بعد مرحلة شبابه و صار تبحر يف هذه اللغة 
و هذا األمر يدل على أن صدر . ترمجها إىل لغته أمه اثنياً  حبد عال حىت قام بتأليف بعض آاثره هبذه اللغة أواًل مث

الدين عيىن كان يف احلقيقة قائدا للحق حيب مجع مشلة املسلمي و أحتاد اجملتمع أبسرهم دون النظر إىل اللغة و 
 .اجلنسية

 رعية  و ختامًا نلخص هذا املوضوع أبن نقول إن دور صدر الدين عيىن يف حياته كقائد اخلري و مصلح ال
كان عظيمًا حيث استطاع بتقدمي آاثره األدبية على أهل اجملتمع منها أشعاره املقاومة أن يظهر عدوانه الظاهر 
خالف املعاندين و الظاملي من احلكام و األمراء كما قاوم خالف املنكرين لشعب الطاجيك و أظهر بطالن 

دب اترخيي ختتص هبم و متتد جزرها إىل أكثر من دعواهم بدالئل علمي اترخيي أن شعب الطاجيك هلم ثقافة و أ
الف سنة ال ينكر ثبوت هذا األمر إأل متجاهل أو من ال يعرف حقيقة التاريخ البشري حيث ينكر ما ثبت 

 .ابلتاريخ جملرد جهله و بعده عن احلقيقة
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ثار بعض اإلقرتاحات املفيدة ما يساعد الباحثني القادمني عند قيامهم بتحقيق آ
 يةخيشخصيته التاردر الدين عيىن أو ما يتعلق لص

 

و حاولنا النقاش ما يتعلق لنهوض فقد قمنا خالل هذا البحث لكشف بعض ضوااي حلياة صدر الدين عيىن 
بناًء أن شخصية صدر الدين عيىن و ما قام به حنو السعادة و يقضة علمية بواسطته و لكن شعب الطاجيك 
من اآلخرين أن يقوموا لتحقيق  نرجوو من هذا ذكر كل منها يف هذه الرسالة يم، يستحل لنا خالل حياته عظ

م بتحقيق عند قيامهقي تساعد احملقرمبا و اإلقرتاحات الىت  نقدم بعض املوضوعاتآاثره القيمة و من هذا 
 :لك املوضوعات هيو من مجلة ت. يف املستقبل القريب ذا الشاعر النيبلاملوضوعات الىت تتعلق هب

 دور صدر الدين عيىن يف نشر األدب األوزبكي املعاصر -1
 قيام صدر الدين عيىن كزيعم مصلح بي شعيب الطاجيك و األوزبك -2
 ضرب األمثال يف آاثر صدر الدين عيىن  استخدام -3
 حث اجليل الناشئ حلصول العلم و املعرفة يف ضوء أاثر صدر الدين عيىن  -4
 بعدها ات خبارى قبل الثورة الروسية وية يف إمار خيالتار  ثتتعلق للحوادي ماحتقيق آاثر صدر الدين عيىن  -5
 مراحل حياة صدر الدين عيىن و ربط تلك املراحل مع آاثره العلمية  -6
 حتقيقات صدر الدين عيىن الىت تتعلق لشخصية األدابء املتقدمي و آاثرهم العلمية -7
سية الطاجيكة و قيامه برتتيب القاموس الطاجيكي و الروسي  جهود صدر الدين عيىن يف نشر اللغة الفار  -8

 كاملشرف األعلى خالل احلكومة الشيوعية يف اجلمهورية الطاجيكستان السوفيتية
 ية للغة الطاجيكية الفارسية و القوائد النحوية و الصرفاللغة  يف علمحتقيق امللكة العلمية لصدر الدين عيىن  -2

 ىن مع آاثر األدابء املعاصرين من أهل زمانهيصدر الدين عمقارنة موضوعات آاثر  -11
املنه  اإلسالمية املتداولة يف مدارس البخارى يف القرن العشرين قبل سيطرة احلكومة الروسية الشيوعية  -11

 عليها يف ضوء آاثر صدر الدين عيىن 
ئ ببالد خبارى قبل سيطرة دور صدر الدين عيىن يف نشر الدراسات اإلسالمية و تعليم اجليل الناش -12

 شيوعية عليهاالاحلكومة الروسية 
  "ضرورايت دينية" يف أتليف كتابه صدر الدين عيىن املنه  الفقهي ل -13
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العصبية نسانية و ضرورة  اجتناب اجلميع ضرورة األخوة البشرية بي املسلمي و غريهم و احرتام حقوقهم اإل
  981................................................................................... القومية الضالة

تِهِ : و قوهل تعاىل  :حث حول قوله تعاىل تفسرياً و تشرحياً الب: األول الفصل ـٰ وَ ٱَخلُْق  ۦَوِمْن َءايَ ـٰ َم رِْض وَ ٱِت وَ  ٰلسَّ
َ
ُف ٱْْل ـٰ  ْخِتلَ

لْوَ 
َ
لِْسنَِتُكْم َوأ

َ
ََ  ٰإِنَّ ِِف ذَ  ۚ  نُِكْم  ٰأ  ََ ِ ٍٍ ل ـٰ ِلِمنَي ﴿ يَ ـٰ َها و  و قوهل تعاىل  تشرحيًا و تفسرياً  ﴾٢٢ -سورة الروم، اآليةلِّلَْع يُّ

َ
أ ٓـٰ يَ

نَثٰ ٱ
ُ
ن َذَكٍر َوأ ُكم مِّ ـٰ ُكْم ُشُعوًبا َوَقبَآئَِل ِِلََعاَرفُٓوا نلَّاُس إِنَّا َخلَْقنَ ـٰ ْكَرَمُكمْ  ۚ   وََجَعلْنَ

َ
ْتَقىُٰكْم ٱِعنَد  إِنَّ أ

َ
ِ أ َ ٱإِنَّ  ۚ  َّللَّ َعِليٌم  َّللَّ
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