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من بين جميع أسرار العالم وحاجات البشر ،تُعتبر الحقيق ُة
أش َّدها ً
جمال وأقد َمها أصال ًة وأدو َمها خلو ًدا .فكم من أرواح
بذلها المؤمنون والعلماء الصادقون على درب هذه الحقيقة
وفــي سبيلها ،وكــم من مؤامرة ودسيسة حاكتها أيدي
وع ّباد الباطل لمسخ هذه الحقيقة ومحوها .فما
الجاهلين ُ
رتقب
أم ّر مظلوم ّيتها ،وما أحلى انتصا َرها
الم َ
الحتمي ُ
َّ
وخروجه ً
ذليل ُم ِ
وخروجها مرفوع َة الرأس ،ومحقَ الباطلِ
طئطأَ الرأس
َ
َ
من هذه المعركة المستم ّرة ،أعني :معركة الحق والباطل .وإنّ مقام
الحقيقة الساميّ ،
مدين لجهو ٍد
بغض النظر عن رفعته و ُرق ّيه الذات ّيينٌ ،
خالص ٍة غير ُمتناهي ٍة بذلها طالبو الحقيقة ،ا ّلذين ش ّدوا الرحال وأحكموا
الهمم في الميادين النظر ّية والعمل ّية ،وح ّلقوا خارج مكائد الدنيا
األساسي والتأثير األكبر الذي رسمته أيدي
ومل ّذاتها .وهنا يبرز الدور
ّ
النبي األكرم وآل بيته
األنبياء والرسل اإلله ّيين ،وعلى رأسهم
ّ
الطاهرين وأوصيائه بالحقّ صلوات الله عليهم أجمعين.
وقد عرف علماء الشيعة األجّــاء أنّ رسالتهم الخطيرة التي ال
نظير لها هي االنتفاع من العقل والنقل ،والغوص في بحر المعارف
القرآن ّية ،واستخر ُاج جوهرة الحقيقة الصافية النفيسة من سيرة هؤالء
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ال ِعظام وتقديمها للمجتمع البشري ،واالستماتة في التص ّدي
لشبهات أهل الظالم الهاربين من الحقيقة ،فأجهدوا أنفسهم وأفنوا
أعمارهم .واآلن ،في عص ٍر كسدت فيه سوق المعنو ّيات َّ
وحث أعداء
الحقيقة واإلنسان ّية سع َيهم في ّ
كل لحظ ٍة للسيطرة على البشر ّية ،من
خالل صناعة ونشر ما ال ُيع ّد وال ُيحصى من المؤ ّلفات والمحاضرات،
والتوسل بمختلف األسلحة المتط ّور ِة الصلبة منها والناعمة ،باتت رسال ُة
ّ
وخاص ًة علماء
أهل الحقيقة والمف ّكرين في ميادين الحوزة والجامعة،
ّ
وأصعب .وإنّ للمحققين الحوزو ّيين في عالم
أعظم وأخط َر
ال ّدين،
َ
َ
التش ّيع ً
سجل ناص ًعا في علوم الفلسفة ،الكالم ،الحديث ،الفقه ،األصول
تشع في سماء العلوم
وغيرها من العلوم ،وإنّ تأ ّمالتهم العظيمة ُّ
اإلسالم ّية .وفي ميدان العلوم الطبيع ّية والتجريب ّية والتقن ّيات الحديثة
وتشع ً
ٍ
أمل بمستقبلٍ
خطوات تلفت األنظار
أيضً ا ،خطى علماؤنا
ُّ
ُمشرقٍ  ،وها هم يقتربون من بلوغ ما يستح ّقونه على الساحة العالم ّية،
ويسعون من خالل نشاطاتهم الدؤوبة الستعادة مكانتهم العلم ّية في
األوساط الدول ّيةّ .إل أنّ الجهد المبذولة في ميدان العلوم اإلجتماع ّية
وتم
واإلنسان ّية لم تصل إلى الح ّد الذي يليق بالمجتمع
اإلسالميّ ،
ّ
االقتصار في هذا المجالِ على الترجمة واالقتباس من نظر ّيات اآلخرين،
ٍ
فق ّلما نجد في هذا الميدان أث ًرا البتكار ٍ
وإبداعات منبثق ٍة من
ات
ً
طويل ومليئًا بالتح ّديات
المباني اإلسالم ّية .وما زال الطريق أما َمنا
كي نصل إلى المقصد المطلوب .ومن هنا ،فباإلضافة إلى االستنباط،
االستخراج ،التفسير وتبيين التعاليم الدين ّية وتنظيم المعارف اإلسالم ّية،
إسالمي
بات البحث في مسائل العلوم اإلنسان ّية واالجتماع ّية من منظا ٍر
ّ

ّمقدمة ّمؤسسة اإلمام الخميني لل ّتعليم والبحوث 
المؤسسات العلم ّية
أهم أهداف وأولو ّيات
وتبيين هذه المسائل من ّ
ّ
وخاص ًة مراكز األبحاث في الحوز ِ
ات العلم ّية.
ّ
وإنّ
الخميني للتعليم والبحوث منذ بداية
مؤسسة اإلمام
ّ
ّ
تأسيسها ،وعلى ضوء تأييدات القائد العظيم للثورة اإلسالم ّية اإلمام
الخميني ،ورعاية خلفه الصالح آية الله العظمى السيد علي
ّ
الخامنئي ،ووفق السياسات واألهداف التي رسمها آية الله الشيخ
ّ
محمد تقي مصباح
اليزدي ،قد أولت اهتما ًما كبي ًرا لألبحاث العلم ّية
ّ
والدين ّية ،وعملت في سبيل تلبية حاجات مجتمعنا الفكر ّية والدين ّية
من خالل طرح األبحاث التأسيس ّية ،التوجيه ّية والعمل ّية .ومن أجل
المؤسسة ،باإلضافة إلى
تحقيق هذا الهدف ،تسعى عمادة البحوث في
ّ
وضع البرامج وتوجيه ّ
الطلب والباحثين ،إلى نشر مؤ ّلفات الباحثين،
وقد استطاعت بحمد الله تعالى أن تق ّد َم للمجتمع اإلسالمي مؤ ّل ٍ
فات
ق ّيم ٍة ضمن حدود قدرتها.
الكتاب الماثل بين يدي القارئ عبارة عن رواي ٍة تحكي سفر آية
الله الشيخ مح ّمد تقي مصباح اليزدي (رحمة الله تعالى عليه) إلى
دولة الهند ،والتي تك ّفل بتدوينها األخ العزيز أصغر عرفان .الهدف
األساسي من تدوين هذا الكتاب هو تقديم رواي ٍة تب ّين أهم ّية مثل
هذه الرحالت واألسفار وضــرورة انعكاسها بين أقشار المجتمع
وخاصة المراكز الحوزو ّية والجامع ّية .وإنّ عمادة البحوث
المختلفة،
ّ
حجة اإلسالم
تتق ّدم بالشكر الجزيل من المد ّون العزيز وكذلك من ّ
والمسلمين الدكتور الس ّيد أحمد رهنمايي واألستاذ غالمرضا غلیزواره
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ٍ
ٍ
وتوجيهات مفيد ٍة زا َدت من إتقان الكتاب
إرشادات
على ما ق ّدماه من
وغناه ،ونسأل الله تبارك وتعالى أن يزيد من توفيقهما.
عمادة البحوث
للتعليم والبحوث
مؤسسة اإلمام الخميني
ّ
ِ

مقدمة المترجم
ّ

﴿ َف َمن َي ۡع َم ۡل م ِۡث َق َال َذ َّرة َخ ۡ ٗ
يا يَ َرهُۥ ﴾٧
ٍ

(سورة الزلزلة)
إنّ من ُيطالع سير َة حيا ِة آي ِة الله الشيخ مح ّمد تقي مصباح
اليزدي يجدها سير ًة يملؤُها العطا ُء والجها ُد في سبيل
ّ
ويجد أيضً ا أنّ الشيخ كان
الله وإعال ُء كلمة التوحيد،
ُ
النظري
يمتاز عن كثي ٍر من العلماء اآلخرين ِب َجمعه بين ال ُبع َدين
ّ
ومفس ًرا عمي ًقا
والعلمي .فهو كان فيلسو ًفا مح ِّق ًقا وأستا ًذا مجته ًدا
ّ
ّ
ّ
الصف األ ّول في تاريخنا المعاصرّ ،إل أنّه من جه ٍة
وواح ًدا من علماء
أخرى كان ح ّتى سنوات حياته األخيرة متص ّد ًيا لتأدية وظائفه العمل ّية،
التبليغي.
االجتماعي أم
السياسي أم
سواء على الصعيد
ّ
ّ
ّ
َ
ومن جملة الوظائف العمل ّية التي لم
يتوان عن أدائها إلى
آخر سنوات عمره على الرغم من ّ
كل ما فيها من مش ّق ٍة و َت َع ٍب ،وكان
ُ
تتناسب مع س ّنه الكبير وحالته
يخوض ِغ َمارِها ،رغم أنّها لم تكن
ُ
الصح ّية والجسد ّية ،كانت األسفار الدين ّية والتبليغ ّية إلى كا ّفة دول
ّ
اإلسالمي ،والتي كان آخ َرها سف ُره إلى لبنان قبل
اإلسالمي وغير
العالم
ّ
ّ
ٍ
سنوات قليل ٍة من وفاته.
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أسباب هذه األسفار وعناوينها ،فمنها ما كان تحت عنوان
تع ّددت
ُ
«الحوار بين األديان» ،ومنها ما كان تحت عنوان ّ
«االطالع على أحوال
َ
المسلمين» ،وغير ذلك من العناوينّ ،إل أنّ
المشترك فيها هي اله ّمة
يتعجب منها َمن هم
الرفيعة التي كان يتح ّلى بها الشيخ ،والتي كان ّ
سن الشباب ،فكيف لهذا الشيخ الكبير أن يجول في هذا العالم
في ّ
الكبير من «الهند» في أقصى شرقه إلى «تشيلي» وسائر دول أمريكا
الالتين ّية في أقصى غربه ،مرو ًرا بـ «لبنان» في غرب آسيا ،و «إسبانيا»
في أوروبا!
الخميني
مؤسسة اإلمام
ومنذ سنوات طويلة ،يسعى اإلخوة في ّ
ّ
للتعليم والبحوث إلى حفظ هذه األسفار وتدوينها ونشرها على هيئة
كتب ضمن مجموعة مؤ ّلفات آية الله الشيخ مح ّمد تقي مصباح
ٍ
اليزدي لِ َما في ذلك من آثار وفوائد علم ّية وعمل ّية ج ّمة ،فتجربة
ّ
الشيخ تستحقّ أن تكون ً
مثال يحتذي به ّ
ديني.
كل عالِ ٍم أو مب ّل ٍغ ّ
وكان من ضمن هذه الكتب كتاب «سفر به سرزمین هزار آیین» ـ أي
«سف ٌر إلى بالد األلف م ّلة» ـ  ،وهو الكتاب الماثلة ترجم ُته بين يدي
القارئ ،وهو عبارة عن رواي ٍة لسفر الشيخ إلى بالد الهند في العام
الخامنئي كي
بطلب من قائد الثورة اإلسالم ّية الس ّيد
 2003م
ٍ
ّ
يكون مم ّث ًل عنه في ّ
االطالع على أحوال المسلمين والشيعة والحوزات
أتم وج ٍه،
العلم ّية في تلك البالد ،وقد أ ّدى الشيخ هذه الوظيفة على ّ
تضم المسلمين والشيعة ،وقصد
وزار مختلف المدن الهند ّية التي ّ
الحوزات العلم ّية المختلفة ّ
واطلع على أحوالها وحاجاتها ،وعاد إلى
إيران ً
يضم نتائج هذا السفر .وبعد عودته
حامل َم َعه تقري ًرا ّ
مفص ًل ّ

مجرت ملا ةمّدقم 
الخميني تدوين
مؤسسة اإلمام
من سفره هذا ،ارتأى اإلخوة في ّ
ّ
وتضم كا ّفة الكلمات
مفصل
رواية تحكي أحداث هذا السفر بشكل ّ
ّ
والمحاضرات التي ألقاها الشيخ في سفره هذا.
ومن الطبيعي ّأل يتم ّكن الشيخ نفسه من كتابة هذه الرواية،
وذلك النشغاالته العلم ّية والعمل ّية الكثيرة التي تمنعه من التف ّرغ
لكتابة رواية كهذه ،فوقع اختيار اإلخوة على األخ «أصغر عرفان»
كي يد ّون هذا الكتاب على الرغم من أنّه لم يكن مصاح ًبا للشيخ
في سفره ،ولم يكن شاه ًدا على أحداث هذه الرحلة ،فنهض مشكو ًرا
بهذا الحمل الثقيل مستعي ًنا بذاكرة َمن كان حاض ًرا من اإلخوة في
هذا السفر وببعض التسجيالت المص ّورة لهذه الرحلة وبمعلومات
قم المق ّدسة .ولم يقتصر الجهد
بعض اإلخوة الهنود م ّمن يدرسون في ّ
الذي بذله األخ أصغر على تدوين أحداث الرحلة ،بل تك ّفل أيضً ا
ببيان المعطيات التاريخ ّية واالجتماع ّية والثقاف ّية والسياس ّية المرتبطة
بكا ّفة األماكن التي زارها الشيخ في سفره ،وذلك لعلمه بأنّ القارئ
اني أيضً ا ،سوف يكون أجنب ًّيا عن الهند وتاريخها
اني ،بل غير اإلير ّ
اإلير ّ
وثقافتها ،بل حاضرها أيضً ا ،ومن هنا سيصعب عليه فهم خلف ّية زيارة
الشيخ لهذه األماكن تحدي ًدا .فخرج لدينا كتاب يحتوي على أمو ٍر
ثالثة:
األمر األ ّول :أحداث سفر الشيخ بالتفصيل.
األمر الثاني :الخلف ّية التاريخ ّية واالجتماع ّية والثقاف ّية والسياس ّية
لألماكن التي زارها الشيخ.
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نص الكلمات والمحاضرات التي ألقاها الشيخ في
األمر الثالثّ :
ّ
كل مكانٍ من هذه األماكن.
كتاب لم يؤ ّلفه الشيخ ،وكاتبه ليس الشيخ،
إذن ،نحن أمام ٍ
ولك ّنه يحكي بالتفصيل عن سف ٍر خاض الشيخ غما َره .أ ّما لماذا اختار
اإلخوة في دار المعارف الحكم ّية نشره ضمن موسوعة المؤ ّلفات
الكاملة للشيخ مع أنّ محاضرات الشيخ ال تبلغ نصف الكتاب،
فهذا يرجع إلى سب َبين أساس َّيين:
الخميني المع ّنيين
مؤسسة اإلمام
السبب األ ّول :أنّ اإلخوة في ّ
ّ
بحفظ مؤ ّلفات الشيخ ونشرها ،قد نشروا هذا الكتاب ضمن مؤ ّلفات
الشيخ ،وجعلوه واح ًدا من مؤ ّلفاته.
الكتاب َيضُ ُّم ما يقارب الثالثين محاضر ًة
السبب الثاني :أنّ هذا
َ
وكلم ًة ألقاها الشيخ في أماكن مختلفة وأمام أصناف متع ّددة من
َ
يضم معارف رفيعة
المخاطبين ،وهي محاضرات ق ّيمة للغاية ،وبعضها ّ
نص ًّبا على
لم نعثر عليها في آثار الشيخ األخرى ،فإذا كان
السعي ُم َ
ُ
حفظ معارف الشيخ باللغة العرب ّية ووضعها بين ي َدي القارئ
العربي ،فال ب ّد للدار من نشر هذا الكتاب ضمن المؤ ّلفات الكاملة،
ّ
وإن لم يكن الشيخ هو مؤ ّلف الكتاب.
ُ
وع ُل َّو الدرجات
نسأل الل َه تبارك وتعالى الرحم َة والمغفر َة ُ
َ
يكون في عم ِلنا القليلِ هذا رضً ا لل ِه وســرو ٌر لقلب
للشيخ ،وأن
ولي
صاحب العصر والزمان وفائد ٌة في نشر الثقافة اإلسالم ّية ،إنّه ّ
التوفيق.

المقدمة
كالم بمنزلة
ّ
ٌ

23

هو اللطيف
قص ًة جدير ًة بأن ُيصغى إليها.
إنّ لهذا الكتاب وهذا السفر ّ
في يو ٍم من األ ّيام زارني األخوان دهشيري ـ وقد كان
أحدهما يشغل منصب مسؤول لجنة التخطيط لموسوعة
مؤلفات الشيخ مصباح اليزدي واآلخر يشغل منصب
الخميني للتعليم والبحوث ـ،
مؤسسة اإلمام
المدير الثقافي في ّ
ّ
وطلبا م ّني في زيارتهما هذه أن أكتب رواي ًة حول سف ٍر لم أذهب
إليه ّ
يحكم العقل والعرف في مثل هذه الحالة
الطبيعي أن
قط .ومن
َ
ّ
نوع آخر ،وهو
بالرفض؛ فإنّ هذا النوع من أدب الرحالت ليس ّ
كأي ٍ
على ّ
األقل ال يدخل في ِعداد أنواع أدب الرحالت التي أوردتها في
مدخل هذا الكتاب((( ،هذا باإلضافة إلى افتقاري للتجربة والمقدرة
الالزم َتين لتدوين مثل هذه الرواية لسف ٍر لم أكن مشار ًكا فيه .ولك ّنني

المدون فقرة تحت عنوان «أدب الرحالت» يشرح فيها باختصار طبيعة هذا
((( سوف يأتي من
ّ
معتمدا على ما ُذكر من ٍ
فئات ُّ
األدبي.
األسلوب
هذا
اب
ت
لك
أنواعه
من
ا
بعض
ن
ويبي
،
األدبي
األسلوب
ً
ً
ّ
ّ
ّ
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على الرغم من ذلك ك ِّله قبلت ط َل َبهما ،أ ّما لماذا؟ فلذلك أد ّلته وأسبابه
التي ال ي ّتسع لذكرها ُ
مجال هذه المق ّدمة.
أ ّما المصادر التي كان ينبغي االعتماد عليها في تدوين رواية هذا
السفر ،فقد كانت مجموعة من األقراص المدمجة((( التي تحتوي على
عدد من التسجيالت المص ّورة التي و ّثقت شيئًا يسي ًرا من أحداث هذه
الرحلة ،وهي لم تكن لتفي بالغرض وحدها أب ًدا ،وأ ّما الس ّيد علي أصغر
برقعي ،فعلى الرغم من أنّه كان مراف ًقا للشيخ طوال هذه الرحلة،
يوم و ُيسأَل فيه
ّإل أنّه لم يكن يخطر في ذهنه آنذاك أنّه قد يأتي ٌ
يجيب
بالتفصيل عن أحداث ذلك السفر ،لذا لم يكن باستطاعته أن
َ
ويرفع كثي ًرا من إبهاماتي .ومع ذلك ،فقد تك َّفل
على كثي ٍر من أسئلتي
َ
مشكو ًرا بمه ّمة رواية هذه الخاطرات ،فكان هو بشكلٍ أساسي الراوي
لما سوف يقرؤه القارئ الكريم بعد صفحات.
ثم ُو ّفقنا لمالقاة مجموعة من اإلخوة الطلبة الهنود باإلضافة إلى
ّ
الدكتور العزيز خواجابیری ـ الذي ُيذ َكر اسمه بالخَ ير في أ ّول هذا
ٍ
مساعدات
الكتاب وآخره ،وكنت قد التقيت به صدف ًة ـ ،فق ّدموا لنا
ثمين ًة من أجل إيصال هذا الكتاب إلى َب ِّر التنظيم والترتيب ،كما
وقعت أيدينا أيضً ا على بعض الكتب والكت ّيبات في مختلف المجاالت،
والتي لم ُ
تخل من فائد ٍة فانتش َرت آثارها بشكلٍ متف ّرق بين ثنايا كتابنا
هذا.

(1) CD.

مّدقملا ةلزنمب ٌمالك 
ومع ذلك ك ّله ،فأللف دليل ودليل ،ويكفي منها دليل واحد ،وهو
عدم وجود مد ّونٍ ومق ّر ٍر كان حاض ًرا في هذا السفر ،فإنّ هذه الرواية
لم تخرج بالح ّلة المثال ّية التي تنبغي لها ،وإذا ما وج َد القارئ الكريم
ً
خلل ما ،كبيانٍ
مهم ،أو
وشرح ج ّيد ألم ٍر
جزئي مع إغفالٍ ألم ٍر ك ّلي ّ
ٍ
ّ
ٍ
اختالفات في النثر والكتابة ،فتسويغه هو ما ذكرناه.
واآلن وأنا أكتب ما يقرؤه القارئ الكريم ،أح ّدث نفسي وأقول:
َ
عين القارئ ال تقع على هذه المق ّدمة ح ّتى ينهي قراءة الرواية
ليت َ
كامل ًة ،أو يا ليته كان باإلمكان أن تُج َعل مق ّدمة الكتاب في آخره ،حالها
كحال كثي ٍر من األمور التي يختلف فيها هذا الكتاب عن سائر الكتب،
ّ
لئل تنغّص قراء ُة هذه الحقيقة على القارئ حالو َة قراءة هذه الرواية.
ومن الجدير بالذكر أنّ سفر آية الله مصباح اليزدي إلى الهند
كان في العام  1382هـ  .ش  ،(((.أ ّما نش ُر هذا الكتاب فكان في العام
أسباب
 1386هـ  .ش  ،(((.وهذه الفاصلة الزمن ّية الطويلة ترجع إلى
ٍ
داعي
عديد ٍة منها تثاقل كاتب هذه السطور ،ومنها قضايا أخرى ال
َ
لذكرها؛ إذ قد تؤول إلى أذ ّية بعض األصدقاء.
وفي ختام هذه المق ّدمة ،أتق ّدم بالشكر واالمتنان الجزي َلين من
وأخص بالذكر
جميع األعـ ّزاء الذين لم یتوانَوا في إنجاز هذا األثر،
ّ
الدكتور السيد أحمد رهنمايي ،الذي كان إلرشاداته وتوجيهاته بالغ
األهم ّية والتأثير ،وكذلك جناب األستاذ غالمرضا غلیزواره على ما ق ّدمه
((( الموافق للعام  2003م.
((( الموافق للعام  2007م.
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ٍ
ٍ
ونكات في غاية األه ّم ّية ،وأسأل الله تعالى أن يم ّدهما
تدقيقات
من
بالعمر المديد ودوام التوفيق والتسديد.
أصغر عرفان

