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Gavan 

  شیء من التاریخ:   -1

.  ولعل من املفيد أن نلقي نظرة سرعة ع
	 ا��ر�طة 
ً
1ي نف0م التار�خ ع
	 حقيقتھ ال بد أن )عرف ا�&غرافيا أوال

بل اإلسالم، فقد 1ان العصر Bش@ل عام عصر السياسية لغر=ي آسيا، سواء أ1ان ذلك قبل امليالد، أم ق

اإلمLMاطور�ات، واستطاع بنو ساسان الفرس تأسPس إمLMاطور�ة واسعة األرجاء GH بداية القرن الثالث 

، بل 
ً
 إ\	 تخوم شبھ ا�&ز�رة العرWية غرWا

ً
امليالدي، وامتدت تلك اإلمLMاطور�ة من أفغا)ستان ا�[الية شرقا

 ع
	 Bعض مناطق 1انت مناطق نفوذaا تتوّسع 
ً
GH مواج0ة اإلمLMاطور�ة البhiنطية (الرومية)، فeسيطر أحيانا

) وع
	 بالد الشام، ومصر، واليمن، و=عض األطراف الشرقية من شبھ ا�&ز�رة 
ً
آسيا الصغرى (تركيا حاليا

  العرWية.

ذين ان العرب الوaكذا 1ان الكرد قبيل ظ0ور الدعوة اإلسالمية تاBعiن لإلمLMاطور�ة الفارسية، وكذلك 1

 GH بقيادة املناذرة، أو الذين 1انوا يقيمون (ةLi]ِا�) جنو=ي العراق، وأسسوا إمارة GH استقروا حينذاك

السواحل الشرقية من ا��ليج، و�قتvwx منطق الواقع أن تuشأ عالقات، من نوع ما وWدرجة ما، بiن aذين 

 طو�لة GH الشعبiن (العرب والكرد) ع
	 صعيد األفراد، كما aو شأن 
ً
أبناء الشعوب ال}v عاشت مددا

  إمLMاطور�ة واحدة.

وا�[قيقة أننا لم نجد إ\	 اآلن وثائق تار�خية عن تفاصيل العالقة بiن الكرد والعرب قبيل اإلسالم، أو مع بدء 

ظ0ور الدعوة اإلسالمية، لكن وجود �[ا=ي كردي aو (جابان) بiن �[ابة الرسول محمد عليھ السالم دليل 

ع
	 وجود نوع ما من العالقات بiن الشعبiن قبيل اإلسالم بوقت قر�ب، أو مع ع0د بدء انeشار الدعوة قوي 

  اإلسالمية GH شبھ ا�&ز�رة العرWية.

  فمن aو ال�[ا=ي جابان؟

  التابعی میمون الکردی:  - 2

، وال تتحدث عن
ً
وال  -�Lاثيةھ املصادر الا�[ق أن املعلومات املتعلقة بحياة ال�[ا=ي جابان قليلة، بل قليلة جدا

إال بأسطر قليلة، لكن ما وصلنا من معلومات حول ابنھ التاG�B (ميمون) �G ال}v تنLi لنا  -سيما كتب ال�Lاجم

الطر�ق إ\	 حقيقة ذلك الرجل، فالكتب ا��اصة برجال ا�[ديث النبوي تذكر تاBعًيا اسمھ ميمون الكردي، 

لرجال) ل�[افظ الذv�a أن كنPتھ أبو َبِصLi، وقد ذكر 1ل من ا�[افظ وجاء GH كتاب (مhiان االعتدال GH نقد ا

م، روى عن أ=ي رافع الصا�غ، عن 
َ

اِملّزي وا�[افظ الذv�a  تاBعًيا آخر اسمھ ميمون بن جابان، وكنPتھ أبو ا�َ[ك
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ْ�دي، وع ن أبيھ، عن أ=ي aر�رة مرفوًعا: "ا�&راد من صيد البحر". وقد روى ميمون الكردي عن أ=ي عثمان ال�َّ

الن�v محمد عليھ السالم، وروى عنھ جماعة م��م الزاaد الشLi0 مالك بن ِدينار، وعّده أبو داود من الثقات، 

وقال أحمد بن حنبل GH مسنده: حّدثنا يز�د، حّدثنا َدْيلم، حّدثنا ميمون الكردي، عن أ=ي عثمان؛ سمع عمَر 

 
ّ
	 هللا عليھ وسل

ّ

 ما أخاف ع
	 aذه األمة 1ل منافق يخطب، فقال: سمعت رسول هللا ص

َ
م يقول: " إن أخوف

  عليم اللسان ".

وقال اليما)ي صاحب (األنوار ال@اشفة) عن ميمون الكردي: " لم ُ�عَز ولم أع�L عليھ، ووالد ميمـون الكردي ال 

. وسأل مالُك 
ً
كر GH أسد الغابة واإلصابة باسم (جابان)، ولم يذكروا لھ شPئا

ُ
 بن دينا ي@اد ُ�عرف. وقد ذ

َ
ر ميمون

 عن أبيھ الذي أدرك الن�v وسمع منھ، فقال: 1ان أ=ي ال يحّدثنا عن الن�v مخافة أن يز�د أم 
ْ

الكردي أن حّدث

  ينقص".

G ف£�ا التاG�B ميمون الكردي، لكن املصادر ¢شLi إ\	 أن مالك بن دينار الذي روى عنھ 
ّ
Hتو v{ذكر السنة ال

ُ
ولم ت

G سنة
ّ
Hالبصرة، وتو GH اوح  130، أو 127، أو 123( عاشLـ)، وإذا أخذنا با�[سبان أن متوسط عمر 1ل جيل ي�a

) سنة، فذلك �ع®v أن ميمون الكردي 1ان ع
	 الغالب حًيا GH العقد األخLi من القرن األول 40 – 35بiن (

 ال¯&ري.

  معلومات حول جابان:  -  3

لدرجة األو\	 aو جابان والد ميمون، وقد جاء GH (أسد الغابة) البن األثLi، وGH وم0ما يكن فإن ما °�ّمنا GH ا

(تجر�د أسماء ال�[ابة) ل�[افظ الذv�a، اسم �[ا=ي يد²	 جابان أبو ميمون، سمع من الن�v محمد عليھ 

ا يفيد أن أّي رجل تزّوج امرأة وaو ينوي أال �عط£�ا الصداق لقي هللا عز وجل وaو 
ً
 زان. أما GHالسالم حديث

(اإلصابة GH تميhi ال�[ابة) البن µََ&ر الَعْسقال)ي فجاء ا��LM عنھ كما يأ¢ي: " جابان والد ميمون: روى ابن 

ـده، من طر�ق أ=ي سعيد مو\	 ب®a vاشم، عن أ=ي خالد: سمعت ميمون بن جابان الصردي، عن أبيھ، أنھ 
ْ
َمن

عشًرا، يقول: من تزّوج امرأة وaو ينوي أال �عط£�ا الصداق، سمع الن�v ص
	 هللا عليھ وسلم غLi مرة، ح}¶ بلغ 

  لقي هللا وaو زاٍن ".

 أو مدينة باسم (صرد)، ولم ترد الuسبة إ\	 aذا 
ً
ا أو بلدا

ً
ولم يذكر ياقوت ا�[موي GH (م¸&م البلدان) م@ان

ْمعا)ي (ت  باب �º GHذيب  562االسم GH كتاب (األ)ساب) للسَّ
ُّ
األ)ساب) البن األثLi عز الدين aـ)، وال GH كتاب (الل

aـ)، لكن ورد GH كتاب (م¸&م البلدان) اسم (َسْرَدُروذ)، و�G من قرى aمذان، وقد يكون الuسبة  630(ت 

(صردي) محّورة من (سردي) )سبة إ\	 (سردروذ)، ومثل aذا كثGH Li العرWية. وإذا �ّ¼ ذلك فاألر½¼ أن جابان 

َبتانا)  الصردي aو والد ميمون الكردي، ألن
ْ

ك
َ
aمذان تقع GH إقليم ا�&بال، و�G من بالد الكرد، بل �G نفس0ا (أ

ق.م). وجاء GH كتاب (خالصة تار�خ الكرد  550العاصمة القديمة للميديiن (أجداد الكرد) قبل سنة (

 عن العالمة اآللو¾GH vw تفسLiه الشLi0 (روح املعا)ي) أن جاب
ً
ن اوكردستان) للمؤرخ محمد أمiن ز1ي، نقال

 أو أك�L يدور حول الن@اح.
ً
 نبو�ا

ً
  كردي، وروى حديثا
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  نتائج وحقائق: -  4    

  وتقودنا aذه األخبار جميع0ا إ\	 ا�[قائق اآلتية:

-  
ً
أول0ا أن جابان كردي، باعتبار أن املصادر نّصت ع
	 كردية ابنھ ميمون، ومن اÁ[ال أن يكون االبن كرديا

  و�كون األب من قومية أخرى.

 عليھ السالم، وسمع منھ، وروى عنھ، و1ان الرجل وثان -
ً
£�ا أن جابان 1ان من ال�[ابة، فقد لقي الن�v محمدا

شديد الورع، إ\	 درجة أنھ 1ان غLi متحّمس لرواية األحاديث عن الن�v محمد عليھ السالم، مخافة الز�ادة أو 

الن�v محمد عليھ السالم خشية  النقص، ومعروف أن Bعض ال�[ابة 1انوا يÂ&مون عن رواية األحاديث عن

السقوط GH خلل عند الرواية، وأن Bعض س0ام النقد ُوّج0ت، GH عصر صدر اإلسالم، إ\	 ال�[ا=ي أ=ي aر�رة، 

  ألنھ 1ان يك�L من رواية األحاديث.

الن�v بوثال�Äا أن سماع جابان من الن�v محمد عليھ السالم لم يكن مرات قليلة، بل 1ان متكرًرا؛ أي أن لقاءه  -

ا بأن يروي ل0م ما 
ً
، وإنما 1ان يلتقيھ مراًرا عديدة، وإال فلماذا يطالب الناس ابنھ ميمون

ً
لم يكن لقاء عابرا

  سمعھ عن أبيھ، عن الن�v محمد عليھ السالم؟!


G، ومع ظ0ور اإلسالم، لم يكونوا يج0لون الكرد، إ�Æم 1انوا �عرفون -aأواخر العصر ا�&ا GH ع0ا أن العربBورا

، و�مhiّون بي��م وiWن الفرس والروم وال�Lك أ
ً
ن الكرد شعب قائم برأسھ، و1انوا �عرفو�Æم �Çذا االسم تحديدا

، كما قالوا عن 
ً
واألرمن، رغم تبعية الكرد للدولة الفارسية حينذاك، ولذلك لم ُيقولوا: (ميمون الفار¾vw) مثال

vwÈÉ]ا=ي (بالل ا�]�  )، بل قالوا: ميمون الكردي.ال�[ا=ي الش) Li0سلمان الفار¾(vw، وال

  تساؤالت واحتماالت: -  5

  و=عد aذا يبقى ثمة ¢ساؤالت م0مة:

أول0ا: م}¶ قدم جابان إ\	 منطقة ا�Ì&از؟ aل وفد إل£�ا بنفسھ؟ أم أن أسرتھ 1انت قد وفدت قبل اإلسالم    -

 بف�Lة طو�لة؟!

؟ aل 1ان من س@ان مكة، أم
ً
من س@ان ي�Lب، أم من س@ان الطائف؟! ف0ذه  وثان£�ا: أين 1ان جابان يقيم تحديدا

  �G أش0ر املدن GH ا�Ì&از حينذاك.

  وثال�Äا: ما الذي جعل جابان يuتقل من بالد الكرد GH الشمال الشرGÎ إ\	 ا�Ì&از GH أعماق بالد العرب؟!  -

  aا aنا ال ¢سعفنا املصادر vwÈBء.

 عن منطق
ً
التار�خ، ولPس خارج التحليل املوضوG². ولعل  ولPس لنا إال نحدس ونظن ونرّ½¼. لكن لPس Bعيدا

جابان 1ان من املقيمiن GH مكة، ف0اجر إ\	 املدينة Bعد إسالمھ مع من aاجر من املستضعفiن؛ إذ املعروف أن 

جاليات من الفرس والروم والصابئة واألحباش 1انت تقيم GH مكة، ألغراض تجار�ة أو تÉشLiية أو سياسية، 
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اء واملوا\G ا�Áتلفي ا�&uسيات، وقد يكون جابان أحد أفراد تلك ا�&اليات، aذا إضافة إ\	 عدد ك
ّ
بLi من األرق

أو أحد أولئك األرقاء؛ ع
	 أن نأخذ باالعتبار أن الكرد 1انوا حينذاك معدودين GH التبعية الفارسية سياسًيا 

 GH مدينة ي�Lب (املدينة املنّورة)،
ً
وaناك التقى الرسول محمًدا عليھ  وثقافًيا. ولعل جابان 1ان مقيًما أصال

السالم Bعد ال¯&رة. ولعلھ 1ان من ا�&اليات األÒ&مية (غLi العرWية) املقيمة GH الطائف، وسمع بظ0ور 

  الدعوة اإلسالمية، فالتحق �Çا GH مكة أو GH املدينة املنّورة.

  aذا عن امل@ان الذي 1ان يقيم فيھ جابان. ولكن كيف وصل جابان إ\	 ا�Ì&از؟!

  إحتماالت أخرى: -  6

 عدد من االحتماالت. فقد يكون جابان ممن وقعوا GH األسر خالل ا�[روب الفارسية 
ً
... أمامنا aا aنا أيضا

ً
حقا

البhiنطية الكثLiة، ثم بيع GH أسواق النخاسة، وانتقل خالل ذلك من بلد إ\	 آخر، وانتÓ¶ بھ األمر إ\	 مكة أو  –

ملراكز التجار�ة، وال نuس أن مكة و��Lب 1انتا مركز�ن تجار�iن aامiن بiن العراق الطائف أو ي�Lب أو غaLiا من ا

والشام وiWن اليمن (بّوابة العرب ع
	 إفر�قيا وجنوب آسيا). وقد يكون جابان من العاملiن GH التجارة 

H ا، شأنھaLiمكة أو املدينة أو الطائف، أو غ GH عض الشؤون التجار�ةB 	
ّ
أن كثG Li ذلك شحينذاك، و1ان يتو\

من الفرس والروم واألحباش وغaLiم، وسمع بالدعوة اإلسالمية، فانضم إ\	 صفوف0ا. وقد يكون جابان من 

الكرد الناقمiن ع
	 ا�[كم الساسا)ي الفار¾vw، ومن الثائر�ن GH وج00ا، والالجئiن إ\	 أعماق شبھ ا�&ز�رة 

 بنفسھ من البطش الساسا)ي. وقد يكون م
ً
ية ن املثقفiن واملتنّور�ن الذين 1انت الدولة الساسانالعرWية، aرWا

توفدaم إ\	 املراكز ا�[ضر�ة العرWية، Bغرض التÉشLi للثقافة الفارسية وللدين الزردش}v؛ العقيدة ال}v 1انت 

. وم0ما يكن فإن جابان لم يكن حديث ع0د باإلقامة GH ا�Ì&از، وإال 
ً
رسميا

ً
تتخذaا الدولة الساسانية دينا

جاد اللغة العرWية، إ\	 درجة أنھ 1ان يف0م بدقة ما �سمعھ من الرسول محمد عليھ السالم، و1ان فكيف أ

قادًرا ع
	 توصيلھ إ\	 اآلخر�ن بدقة وWلسان عر=ي فصيح. وإن ا�&زء األعظم من �[بة جابان للن�v محمد 

م شؤون اÁ&تعليھ السالم 1ان Bعد ال¯&رة، فاألحاديث ال}v رواaا تتعلق بقضايا الeشرع ال}
ّ
مع، v تنظ

 GH مكة (قبل ال¯&رة) بأمور الدعوة، ومقارعة املناوئiن لھ ع
	 الصعيد 
ً
واملش0ور أن الن�v 1ان مuشغال

دي)، وانصرف Bعد ال¯&رة إ\	 تÉيان القضايا الeشرعية التنظيمية وترسيخ0ا. 
َ

  اإليديولوGÖ (الَعق

ان ر×vw هللا عنھ. وحبذا أن يوافينا القراء الكرام وaذا ما استطعنا أن )عرفھ حول ال�[ا=ي الكردي جاب

 بمعلومات إضافية �عرفو�Æا a GHذا اÁ&ال.
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