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 -688فارس وبغـاا  ححـ      األمري التركمانـّي حاكم ،(1)بريبوداق قراقوينلو
جهانشاه قراقوينلو. ال تتـوافر   ين أبو الفتح مريزا بريبو اق ابُنهو عضُا الاولة والاه(. 678

 ة يف إيران، بعا أْن استلم والاهمعترك الصراعات السياسّيمعلومات عن سنة وال ته. باأ  خوله 
كًما علـ   اعّينه والاه حه 658. آنذاك يف العام بفضل شاهرخه 648يف العام  زمام السلطة

غا ر بريبو اق بغاا  هباف احتالل ه 658 من العام (. يف ربيع األّول505بغاا  حغياثي، ص 
استوىل يف العام نفسه عل  قّم وكلبايكـان حجرباققـان( وإهـفهان    وعراق العجم وفارس، 

ّّ، ص  588؛ الطهرانـّي، ص 507 -508وكاشان وشرياز حم. ن، ص  ؛ الكاتب اليـد 
جم سّلَم ت مشل جيش عراق العمن جهة أخرى، بعا أْن تشّت(. 875؛ هينتس، ص 85 -88

ماينة َيد  إىل خليل مريزا، حفيا شاهرخ وتوّجه إىل خراسان. بعا أْن  بابر مريزا حاكُم شرياز
شرياز وإهفهان، وخلت هاتان املـاينتان  بريبو اق وحمّماّ مريزا من استاع  جهانشاه ابَنيه، 

من التركمان، عّيَن بابر مريزا، سنجَر مريزا حاكًما من جانبه عل  شرياز. يف أواخر شعبان من 
نشبت معركة بني سنجر وبريبو اق أسفرت عن انتصار األخري، وظّلت شـرياز  ه 656العام 

ـ 555، 558؛ الطهرانــّي، ص  507حغياثي، ص حتت سيطرته  ّّ، ص  ؛ الكات ب اليـد 
(. بعا فرار سنجر إىل خراسان، 765 -768، 758، ص 8؛ مريخوانا، مج888 -885

من فارس حىت خوزستان وبغاا   وّسع بريبو اق منطقَة نفوقه، وامتّات سلطته ،يف العام نفسه
(، 655، ص 8؛ مريخوانا، مج555 -554والر وِجرون حبنار عّباس( حالطهرانـّي، ص 

واجهة املخالفني يف كرمان، فاحتّلها بعا أْن خاض عّاة معـارك يف مواجهـة   مث كّلفه والاه مب
حكمها بناًء عل  طلـب أمهـه إىل    بريبو اق . بعا كثرة اخلراب الذّ حلق بكرمان سّلمسنجر

؛ 540 ،556 -558أخيه، أيب يوسف مريزا، وتوّجه هو إىل شـرياز حالطهرانــّي، ص   
ّّ، ص   (.875 -874الكاتب الَيد 

احتّل هـراة، أرسـل    وبعا أْن قّرر جهانشاه االستيالء عل  خراسان.ه 688لعام يف ا
هراة. انضّم بريبو اق إىل والـاه يف   قنا وما وراء النهر إلخضاعحاكم مسرالسلطان أبا سعيا، 

عاٍ  من التركمـان، اطـطّر إىل    شرياز، وتطّوع للحرب إىل جانب أيب سعيا، لكْن بعا أسِر
، 4؛ خوانامري، مج584؛ غياثي، ص 555 -554ص بيه حالطهرانـّي، الفرار إىل معسكر أ

ّّ، مـج 75 -74ص  املصـاران   ،8868 -8860، ص 5ج، 8؛ عبا الرّزاق السمرقنا
قّرر جهانشاه، الذّ وهل إىل مسـامعه   .(ه685األخريان قكرا تاريخ احتالل خراسان العام 

وعا  إىل أقربيجـان. توّجـه   ملصاحلَة حسن علي، يف أقربيجان، اعن ثورة ابنه،  ءاخلرُب السّي
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ا الامار وأثار الف.ن. مث قهب إىل شرياز ورمّر  عل  والـاه،  فأحلق هب بريبو اق أيًضا إىل َيد ، 
؛ الطهرانــّي،  588 -585ص يف عراق العجم حغياثي،  واملمتلكاتواستوىل عل  األموال 

ّّ، مـج   588، 557 -555ص  ، 8868، ص 5، ج8؛ قاِرْن عبا الـرّزاق السـمرقنا
؛ مريخوانـا، م. ن، ص. ن؛ هينـتس، ص   75ص ، 4؛ خوانامري، مـج 8506 -8507
عل  شرياز. أقام بريبو اق كذل  ساًّا من نرييـد حـىت   جهانشاه محلًة (. شنَّ 874 -875

ق طـيَّ بىن برًجا وقلعـًة.  وحيث وجا املكان مناسًبا  شولستان، أّ ما يعا ل مخسني فرسًخا،
اخلناق عل  بريبو اق، فتوّسطت له والاته، واُتخذ قرار بأْن يـذهب إىل   اشتاا  حّاة املعارك

شوشتر وُينهي رمّر ه. لكنَّ جهانشاه طر ه من شوشتر إىل بغاا . ظلَّ بريبو اق يفّكر باحتالل 
الطهرانــّي، ص  ؛ 587شرياز، والتصّاّ لوالاه واالستيالء عل  منطقة نفوقه حغياثي، ص 

(. بعا مّاٍة شنَّ جهانشاه محلـًة علـ  بغـاا ،    65، ص 5؛ خوانامري، مج588 -580
وحاهرها ملّاة عام أو عاَمني، إىل أْن حلَّ فيها القحط، وجلأ عاٌ  من أنصـار بريبـو اق إىل   
معسكر جهانشاه. كانت جمموعة من أمراء بريبو اق تنوّ تسليم املاينة إىل جهانشاه، فقتلهم 

صلح، وتقرَّر أْن ُيسّلم املاينَة واخلدائن إىل والـاه، وأْن  بريبو اق. ويف النهاية أرسل وسيًطا لل
، فقا ُقتل بأمٍر من والاه يف أّول قّ القعاة من يغا ر املاينة. أّما حمّماّ مريزا، شقيق بريبو اق

ّّ، مجه 670العام  ّّ، 8580، ص 5، ج8حقارْن عبا الرّزاق السمرقنا ؛  ولتشاه السمرقنا
 أغضب سلوك جهانشاه عاّمة النـاس فول جنم هذه العائلة، فقا (. كان موُته بااية أ545ص 

 . (575 -578، 862؛ طهراين، ص 585 -588حغياثي، ص 
خّلـف  وقـا  هنب املان اليت افتتحها وأعمل فيها املذابح. كان بريبو اق قاسًيا جاًّا، 

بـن علـّي    أشعاًرا ُتعطي هورة عن املراسالت املنظومة بينه وبني والاه. أّلف أمحا بن حسني
؛ 558، 540 -557، باسم بريبو اق حالطهرانــّي، ص  تاريخ َيد  اجلايا كتاَب الكاتب،

 ،ّّ   ؛ مريخوانا، م. ن، ص. ن(.545 -544ص  ولتشاه السمرقنا
ط. حمّما ، تاريخ حبيب السريغياث الاين بن مهام الاين خوانامري،   املصادر واملراجع

ّّ، م[؛  8225ش ]8588 بري سياقي، طهران  ، ط. حمّمـا  تذكرة الشعراءولتشاه السمرقنا
، ط. جنـا   كتاب  يار بكرّيهم[؛ أبو بكر الطهرانـّي، 8252ش ]8556رمضاين، طهران 

ّّ، 8277ش ]8558لوغال وفاروق سومر، طهران  مطلع السعَاين م[؛ عبا الرّزاق السمرقنا
اهلل بـن فـتح اهلل   ؛ عبا ه8586 -8585، ط. حمّما شفيع، الهور 8، مجوجممع البحَرين

، ط. م8468 -8856ه/628 -858التاريخ الغياثّي  الفصل اخلامس من سـنة  الغياثي  
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ّّ، 8275طارق نافع احلماانـّي، بغاا   ، تاريخ َيد  اجلايام؛ أمحا بن حسني الكاتب اليد 
تاريخ روطة م[؛ حمّما بن خاوناشاه مريخوانا، 8276ش ]8557ط. إيرج أفشار، طهران 

تشكيل  ولت مّل  م[؛ والتر هينتس، 8280 -8252ش ]8552 -8556هران ط، الصفا
]تشكيل احلكومة الوطنّيـة يف إيـران      ر ايران  حكومت آق قوينلو وظهور  ولت هفوى

طهـران  حكومة آق قوينلو وظهور الاولة الصفوّية[، ترمجه بالفارسّية كيكاوس جهاناارّ، 
 م[.8287ش ]8548

 /منيجة الربيعّي/
 

املشهور يف القرن التاسع والشاعر والكاتب اإليرانـّي  ، العارفل األردستانـّيبريمجا
 .ّّ ّّاهلجر ومعروًفا بالعاشق اإلهفهانـّي، ، ولقبه مجال الاين "اجلمالـّي" كان توقيعه الشعر

(. هنال  882؛ جيمه، ص 558، ص 8حرفيعي مهرآبا ّ، ج "حمّما شاه"ه يف الطريقة ولقُب
، تذكرة رياض العـارفني حمّمًاا والبع  اآلخر أمحا حهاايت، اه البع  خالف حول امسه؛ مّس

ّّ، مج؛ املاره78ص  ( باسم 844، ص 8(. قكره سعيا نفيسي حمج588، ص 8س التربيد
"فضل اهلل أمحا". ال تتوافر معلومات  قيقة عن تاريخ وال ته وال عن سريته وال عن اسم والاه. 

قيل أنَّـه   األ ب والفّن. أهل أسالفه، إنَّهم من شرياز وكانوا منيقول يف بع  آثاره مشرًيا إىل 
حمّلـة   يف ُولا يف قرية كجويه سن  قرب ماينة أر ستان. يباو أنَّه قض  جدًءا كبرًيا من حياته

لكنَّه ختّلـ   تبيَّن من آثاره أنَّه عما يف البااية لاراسة العلوم الرمسّية، أر ستان. من أعمال فهرة 
م. ن، ص. ن؛ ، تذكرة رياض العـارفني مّاة، وانصرف للسري والسياحة حهاايت، عنها بعا 

 ي، مقّامة أنيسمرآة اإلفرا ؛ بريمجال األر ستانـّي، 558، 550، ص 8رفيعي مهرآبا ّ، ج
إىل خراسان، وتربيد، وشرياز، وليالز، واهلنا، ومصر، وحلـب،  طمًنا (، سافر 86بور، ص 

، شرح الكنـوز ، والصني، وتركستان حبريمجال األر ستانـّي، و مشق، ومّكة، والقسطنطينّية
    (.455، ص نوٌر عل  نور؛ نفسه، 68الورقة 

ويف يف خالل أسفاره، قام يف مّكة مبساعاة عجوز جمهول بالبحث عن شيخ مرشـا،  
ابن األمري ه( 764هناية املطاف أهبح من مرياّ الشيخ مرتض  األر ستانـّي حولا يف العام 

، ونال منه اخلرقة ه(725اين حمّما األر ستانـّي نامي الشاه منصور حاملقتول يف العام مشس ال
(. أثـىن  880؛ آقر بيغايل، ص 80عابايين، ص ، مقّامة مريالايوانر ستانـّي، حبريمجال األ
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مرتض ، وعّاة من كبار العرفاء، ونقل عنه  ات يف عا  كبري من آثاره عل  بريبريمجال عّاة مّر
  (.807، ص مرآة اإلفرا كايات حبع  احل

مرتض ، بعاة وسـائط بالشـيخ أيب    بريمجال مريًاا، من خال بريسلسلة الطريقة تصل 
ّّ* حقارن الشريوانـّي، ص  ، ص 8؛ معصوم عليشاه، مج546النجيب عبا القاهر السهرور 

وعّاوها واحاًة بريمجالّية" أو "اجلمالّية"(، ال(. ُنسبت إىل بريمجال سلسلٌة اشُتهرت بـ "555
؛ املاّرس 68، ص ه8480م/8220من السالسل املتفّرعة عن السهرور ّية* حزّرين كوب، 

ّّ، م. ن، ص. ن؛ عّد الاين الكاشانـّي، مقّامة مهائي، ص  (. قيل أنَّ هذه السلسلة 58التربيد
ّّ حجيمه، ص كانت معروفة يف إيران  ، 887أكثر من الفروع األخرى اليت تنتهي بالسهرور 

يف إيـران.  (، وهذه السلسلة هي اليت نشرت كذل  تعاليم الشيخ فخرالاين العراقـّي  878
بري بابا هـابر،   البريمجالّية هم عل  التوايل  بري إسحق، بري علي، بري حسني،رؤساء السلسلة 
 لطيف، الشيخ حمّما علي، السّيا عالء الاين والشيخ عارف حبابـا عـارف(  السلطان السّيا 

 (.862، ص حاهلامشّي
عل  قيا احلياة يف عها شاهرخ ابن األمري تيمور وأعقابه. أشار يف آثاره  كان بريمجال

إىل األوطاع السياسّية يف زمانه وإىل بع  سالطني عصره، فماحهم أحياًنا وقمَّهـم أحياًنـا   
ظ؛ 65، الورقة شرح الكنوزأخرى حمعصوم عليشاه، م. ن، ص. ن، بريمجال األر ستانـّي، 

حمبوب الصفحة السا سة عشرة(.يف رسالة ، مقّامة مري عابايين، 57 -58، ص الايوان، نفسه
( حتّاث بريمجال عن لقائه يف مسرقنا بـ ُألغ بي  بن شـاهرخ ححـ     888حص  الصّايقني
تذكرة ، كما ور  يف معظم املصا ر حهاايت، ه672توّفي بريمجال يف العام  ه(.655 -650

، ص 88صوم عليشاه، م. ن، ص. ن(، لكنَّ حسن روملو حمـج ؛ مع55، ص رياض العارفني
حنقاًل عن ه 208، وقكر بلوشه أنَّ وفاته كانت يف العام ه668( قكر أنَّه توّفي يف العام 805

(. 467، ص أهول الفصـول (. وقال البع  إنَّه اسُتشها حهاايت، 455، ص 4هفا، مج
 ، الواقعة يف حمّلة فهره أر سـتان وـوار   ُ فن بريمجال حبذاء قرب مرشاه، يف مقربة بري مرتض
ّّ، مج الذّ عّا بيت املقاس مكان  878، ص 8املسجا األبي  يف سر شت حقارن السخاو

وفاة بريمجال(. من أحفا ه املاّل حمّما ها ق األر ستانـّي* من احلكماء املعروفني يف القـرَنني  
النيستانـّي امللّقب بكوجكعلي حرفيعي  احلا ّ عشر والثاين عشر اهلجريَّني، واملاّل رمضان علي

ّّ، ج ، ص 5، ج2؛ اآلغا بدرك الطهرانـّي، مج564، 550، ص 8، ج48، ص 8املهرآبا 
(. من بني مريايه فضل اهلل بن روزهبان اخلنجّي*، من الشعراء واخلّطـاطني والعرفـاء   284
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ّّ حم. ن،   وأوائل القرن العاشر اهلجريَّني. أّلف كيف القرن التاسع واملؤّلفني  ما قكـر السـخاو
حول مناقب شيخه ومرشاه بريمجال األر ستانـّي. حتّاث بريمجال عن األئّمـة   ص. ن( كتاًبا

ـ  عليهم السالم وعن اخللفاء الراشاين باحترام، لكنَّ ميول  ره الشيعّية كانت أقوى، وهـذا األم
ة الشيعة ال سّيما اإلمـام  يتبيَّن بوطوح من خالل كتاباته وموّلفاته؛ فقا استخام يف رمجيا أئّم

ص ، مـرآة اإلفـرا   علّي واإلمام احلسني عليهما السالم ألقاًبا عاياة حبريمجال األر ستانـّي، 
، 42 -46، 56، 58، 6 -7، وأماكن أخرى( ويف  يوانـه ح 804، 808، 845، 804
أشعار يف مناقب املعصومني األربعـة عشـر علـيهم    وأماكن أخرى( هنال  أيًضا  54 -58
حتابع الطريقة النقشبناّية( يشـّنع   سالم، ولعّل ميول بريمجال الشيعّية هي اليت جعلت اجلامّيال

ّّ حص  ( بريمجال وآثاره، وروى هو وفخر 860عليه وحيّقره. قّم عبا الواسع النظامّي الباخرز
 (، حكايات عن لقاء اجلامّي وبريمجال، وقكرا أنَّ اجلامّي قّمه.858هفّي أيًضا حص الاين 

كما يّتضح من آثاره عارًفا متشّرًعا، وقا أّكا مّرات عّاة علـ  اّتبـاع   كان بريمجال 
علـ   يرى أنَّ  (.858، 880، 20، 68ص ، مرآة اإلفرا الشريعة حبريمجال األر ستانـّي، 

، 887يف الطريقة كي يصل إىل احلقيقـة حم. ن، ص   اكتساب الشريعة أْن ياخل السال  بعا
 شرح الكنوزجلوانب الثالثة للحياة املعنوّية اليت حتّاث عنها يف كتابه ح ا(. يوّط800، 886

 هو يف شـرح  الكنوز شرح ظ( عل  النحو التايل  "القسم األّول من كتاب -و852حالورقة 
هنج األنبياء الذّ ُيسّم  شريعته ]شريعة النبـّي[؛ القسم الثاين يف تعريـف أهـل الطريقـة،    

حلقيقة الذين هم أرباب العشق واحملّبة. وهـذا القسـم أيًضـا    والقسم الثالث يف وهف أهل ا
ّّ، قّاس سّره، الذّ هو شـيخ   يتضّمن أّواًل سرية شيخ اإلسالم شهاب الاين عمر السهرور 

الكاموئّي، قّاس سّره، شيخ الطريقـة  ، وثانًيا سرية الشيخ زين املاّل والاين عبا السالم الشريعة
ف ظهور حضرة الشيخ املرشا مرتض  علي األر ستانــّي،  املرشا، ويتضّمن يف النهاية وه

من  ّتضححملّبة والعشق وحقائق املعرفة. "تقّاس اهلل روحه العديدة، الذّ هو من أهل التصّوف وا
، م. ن، ه8526م/8276هذه املقالة طريقته وارتباطه مبشايخ السهرور ّية حزّرين كـوب،  

الطبيعة والانيا، وأهل الطريقـة يسـريون يف    ص. ن(. هو يؤمن بأنَّ أهل الشرع يسريون يف
المتناٍه، هو عامل احملّبة. أهـل  جنات العبو ّية الثمان، أّ الُعقىب، وأهل احلقيقة يسريون يف عامل 

العوامل الثالثة ال يربطهم أهٌل وال جنسـّيٌة  الانيا واآلخرة جيهلون العامل الالمتناهّي، وأهل هذه 
(. لطّي ماارج السلوك حالشـريعة،  458 -458ص ، عل  نور نوٌرحبريمجال األر ستانـّي، 

مرآة اإلفـرا ،  والطريقة واحلقيقة( أّكا بريمجال بشّاة عل  مالزمة السال  لشيٍخ مرشٍا عليم ح
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يعتقا أنَّ نور املريا يسري يف بـاطن املرشـا،   (. وهو 858، 885، 857، 807، 68ص 
نوٌر علـ   باطن الشيخ املرشا إىل باطن املريا ح ومن مث يرجع منفينّميه نور الشيخ الباطنـّي، 

(. ويرى أنَّ ال جاوى من الذكر واخللوة والتالوة من  ون اّتباع شيٍخ مرشـٍا  455ص ، نور
 (.888، ص فرا مرآة اإلح

الصحو رميل أيًضا إىل مشرب  لهوفّية هي تعاليم حذرة من تصّوف أتعاليم بريمجال الص
آثاره اهتّم مبصطلحات القلنارّيني وآ اهبم وبِسَير عرفائهم. عـّا  ر. يف كوأهل الّسالقلنارّية* 

البعُ  ميَله حنو القلنارّية الظاهر بوطوح يف بع  أشعاره عائًاا إىل تأثره بفخر الاين العراقّي 
، ص ميدان احلقـائق ؛ بريمجال األر ستانـّي، 555، ص ه8526م/8276حزّرين كوب، 

ال األر ستانـّي كان متأّثًرا بالنقطوّيني ال سّيما حممـو   (. قيل أيًضا أنَّ بريمج485 -488
واملصطلحات اليت ُتشاَها يف آثاره، تاّل  اللًة واطحة عل  البسيخانـّي وآثاره. بع  األقوال 

 (.868 -865ميله إىل النقطوّية حقكاو  قراغدلو، ص 
م. ، ض العـارفني تذكرة ريالبريمجال الكثري من املؤّلفات، لذل  قيل حهاايت،   آثاره
ّّ، الذّ ُنسب إليه، نسبًة أّن باإلمكان مقارنته من هذه الناحية بالعّطار ن، ص. ن(  النيسابور

النقاط املبتكرة واجلايـاة يف آثـاره    لكثري من املؤّلفات. علًما أنَّهحيحة أم غري هحيحة، ا
ا، إّنما وهف آثـاره  مبِاًع كاتًبا (587 -588مقارنًة بالقاماء قليلة. ال يراه نيكلسون حص 

ّّ. ما  بأّنها جايرة باالهتمام الحتوائها عل  أمور كثرية حول التصّوف يف القرن التاسع اهلجر
النثر، فبعضها جاء شعًرا، وبعضها نظم بال هكان جايًاا إىل حّا ما يف آثاره يف قل  احلني، خلط

ملمًّا بالفقـه والفلسـفة    ،العربّيةأطيف إليه النثر. كان بريمجال متبّحًرا يف اللغتني الفارسّية و
والعرفان والتفاسري العرفانّية آليات القرآن الكرمي. أكثَر يف كتبه من تفسري السـور واآليـات   

شـرح   ، وكذل ، وأحا يث النبـّي هّل  اهلل عليه وآله وسّلم واألئّمة عليهم السالمالقرآنّية
ّّ والكاتبـّي وأشعار كبار الشعراء والعرفاء ،التعابري العرفانّية . اهتّم يف الشعر بأسلوب األوحا

ّّ  والنظامّي وسعاّ والعّطار،  واستشها مّرات عّاة بأشعار حافظ، لكنَّه كان يكنُّ للمولـو
ّّ  ، م. ن، ص. ن؛ ه8526م/8276ومثنوّيه حمّبة خاّهة حزّرين كوب،  ، حـاائق الشـرياز

عابـايين، الصـفحة الرابعـة     ، مقّامة مريالايوان؛ بريمجال األر ستانـّي، 545، ص 5مج
كتـاب أفضـل مـن    والعشرون(. يرى أْن ليس هنال  بعا القرآن الكرمي واألحا يث النبوّية 

ّّ. نقل بريمجال عن مرشاه، بري مرتض ، بأنَّ  حتتويها  فصوص ابن عريبو حايقة السنائّياملثنو
ّّ ح   (.858، ص مرآة اإلفرا ورقة واحاة من أوراق مثنوّ املولو
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مجال يويل شرح املفاهيم واملباين العرفانّية، والتركيد عل  احملتـوى واملضـمون   كان بري
(. أسلوب كتابـات  525، مقّامة مابرّ، ص ميدان احلقائقأمهّية أكرب من احملّسنات األ بّية ح

مـرآة  بريمجال مديج من اخلصائص األ بّية لعصر ما قبل املغول وعصرّ املغول والتيمـورّيني ح 
 (.58مة أنيسي بور، ص مقّا، اإلفرا 

وهلت مؤّلفات بريمجال، بناًء عل  فهارس املخطوطات، إىل ما يقارب الثالثني، ُكتبت 
تضّمن القصائا، واملستدا ات ]املستدا  ي، الايوانباللغة الفارسّية، وقا ُنشر بعُضها؛ من بينها  

جلمُل الدائاة متساوية ، واأبياته أو مصراع من مصاريعه مجلةشعر ُيضاف يف آخر كّل بيٍت من 
الوزن، ومالئمة يف الوقت نفسه لوزن املصاريع[، والتركيب بنا، والترجيع بنا ]الترجيع بنـا  
والتركيب ينا نوعان متشاهبان يتكّون كلٌّ منهما من بنو  ]مقاطع[ متشاهبة من حيث الوزن، 

، والغدلّيـات، واملقـاطع   خمتلفة من حيث القافية، أّما املوطوع، فال يتغّير حىت آخر املنظومة[
رباعّية عرفانّية بلغة بسيطة وأحياًنا  855حيتوّ عل  ، ميدان احلقائقوالرباعّيات والفهلوّيات؛ 

ّية، قام املؤّلف نفسه بتاوينها وترتيبها. يف هذه الرباعّيات قّام نصائح أخالقّيـة وبعـ    عاّم
  بالعشق واحملّبة والعلم والعمل واإللتدام فقر والغىن والدها بالانيا، وأوهاحلقائق العرفانّية، كال

مِلـ   واملتصّوفة وحىت وجل أوطاع العصر بالشريعة وهون النفس، وانتقا أحياًنا، من  ون 
، يف التصّوف حتتـوّ علـ    مرآة اإلفرا (؛ 487، 485، 408، 400، 526عصره حص 

واألحا يث وأقوال كبار رسالة شعًرا ونثًرا عما فيها إىل تأويل وشرح العايا من اآليات  885
الصوفّية وأشعارهم، وإىل نقل بع  حكايات العصر وأحااثه، وإىل شرح املفاهيم والتعـاليم  
العرفانّية والوهايا األخالقّية. يقول مسّوًغا تسمية الكتاب  من ال ميل  شيًئا ولكّنه يف الوقـت  

 يرون يف العامل سوى احلبيـب  فها العّشاق الذّ اليعر عينه غنـيٌّ هو املّتقّي، وأسرار التقوى
، أشار ثالثة أقسام  القسم األّول، شعر، حيتوّ عل  شرح الكنوز وكشف الرموز(؛ 74حص 

فيه إىل مسائل عرفانّية متفّرقة، مثل شروط وآ اب املريا، وأوه  فيه السال  بااللتدام باملالمة 
العليم، واالنقطاع عـن   يف العشق، ومصاحبة أرباب القلوب، وأهحاب الفقر، وخامة املرشا

سوى احملبوب، واالنشغال حبقيقة املعشوق، وبتطهري النّية، وااللتدام بـاإلخالص حالورقـة    ما
ظ(. القسم الثاين، نثر وشعر، يف شرح طريقة  -و67ظ، 68ظ، 68ظ، 75 ظ،74 ظ،75

ّّ مقام ومرتبة، سلطنة كانت أم قطبّية  عل  حـّا  أهل العشق واحملّبة، وعام اكتراث السال  بأ
نوٌر علـ   . القسم الثالث، بعنوان "الروح القاس" نثر وشعر، يف شرح أحوال احلقيقة؛ سواء
، نثر وشعر، يف فضل العقل والعاقل وتأويل حايث "اطلبوا العلم ولو يف الصني"، ويف باب نور
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، 486، 488 -480، 487احملّبة والعشق، وأيًضا حول تربية املرياين وغـري قلـ  حص   
 يلته وهفات أهل الفقر، نثر وشعر، يف حقيقة الفقر وفضمفتاح الفقرماكن أخرى(؛ ، وأ445

، كشف األرواحوغري العارف؛  تنبيه العارف، نثر وشعر، يف طرورة تنبيه العارفني؛ غري الفقراء
ّّ عرفانـّي يف تفسري سورة يوسف، وتفصيل قّصة يوسف وزليخا، بنثٍر سلس  ويتضّمن مثنو

، حول سرية النبـّي حمّما هّل  اهلل عليه وآلـه  ان حقائق أحوال املصطف بيحكًما ونصائح. 
حسب من أفضل املنظومات امللحمّية والاينّيـة  وسّلم، يشتمل عل  منظومات ممدوجة بالنثر، ُت

ّّ حلالّطالع عل  بقّيـة آثـاره    ّّ،   ←والتعليمّية يف القرن التاسع اهلجر  -8282املنــدو
حـــاائق ؛ 8578، 8506، 8867، ص 8ج، 8، مـــجه8525 -8566م/8274
ّّ ؛ اآلغـا بـدرك   888 -826؛  ولـت آبـا ّ، ص   546 -544، ص 5مج، الشرياز

؛ 570 -584؛ نيكلسـون، ص  804، ص 88، مج525، 87، ص 84الطهرانـّي، مج
 ،ّّ  (.828، ص 88، مجه8565م/8288املنـدو

لـنريان[، ط.  ]معبـا ا  آتشكاهلطفعلي بن آغاخان آقربيغالـّي،   املصادر واملراجع
، الذريعة إىل تصانيف الشيعةسن اآلغا بدرك الطهرانـّي، حمحمّما  ؛ه8877حجرّية، بومباّ 

ّّ، بريوت  ّّ وأمحا املنـدو م؛ بريمجال األر ستانـّي، 8265ه/8405ط. علي نقي املنـدو
كّلّيات بريمجـال  م[؛ نفسه، 8227ش ]8578، ط. أبو طالب مري عاباين، طهران الايوان
شـرح    4878( يف جملس الشورى اإلسالمّي، رقـم  8خمطوط املكتبة حرقم ، تانـّياألر س

( يف جملس 8، خمطوط املكتبة حرقم كّلّيات مجايل األر ستانـّي؛ نفسه، الكنوز وكشف الرموز
، ط. مرآة اإلفـرا  نفسه، ؛ حمبوب الصّايقني، نوٌر عل  نور  8858الشورى اإلسالمّي، رقم 
ّ ميدان احلقائقم[؛ نفسه، 8228ش ]8578ن حسني أنيسي بور، طهرا  ، ط. حممو  مـابر

م[(؛ حمما اختـر  8228ش ]8575ح 82، ]احلضارة اإليرانّية[، مجايرن زمني گفرهنـيف 
]مقام الشـيخ فخـر الـاين     مقام شيخ فخر الاين ابراهيم عراق   ر تصوف اسالم جيمه، 

طياء الاين حاايق م[؛ 8225ش ]8578 التصّوف اإلسالمّي[، إسالم آبا  إبراهيم العراقّي يف
 ،ّّ ]فهرس مكتبة جملس الشـورى الوطنــّي[،    مل  جملس شوراى ءفهرس كتاخبانهالشرياز

ــج ــران 5م ــا ّ، 8248 -8252ش ]8588 -8586، طه ــت آب ــد  ول م[؛ عدي
]نشـرة   ا بيات وعلوم انساىن تربيد  ء انشكاهء هينشركّلّيات مجايل األر ستانـّي"، "]حول[
ش 8546حهيف وخريف  5و  8، العا  88اب والعلوم اإلنسانّية يف تربيد[، السنة كلّية اآل 

، جمّلـة  "قراغدلو، "التأويل والتناسخ وبقايا النحلة النقطوّيـة علي رطا قكاو   م[(؛8282]
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/نوفمرب 8ت -ش ]نيسان/أبريل8577آبان  -حفرور ين 8و  8، العا  85الاورة ، املعارف
، 8]معبا نريان أر سـتان[، ج  ار ستان ءآتشكاهعي مهرآبا ّ، أبو القاسم رفي م[(،8226
أحسـن  م[؛ حسن روملو، 8285ش ]8548، طهران 8م[، ج8257ش ]8558طهران 
م[؛ عبا احلسني زّرين 8270ش ]8542، طهران 88، ط. عبا احلسني النوائّي، مجالتواريخ
م[؛ نفسه، 8220ش ]8582]قيمة اإلرث الصوفـّي[، طهران  ارزش مرياث هوفيهكوب، 

م[؛ 8276ش ]8557طهـران  ]حبث يف التصّوف اإليرانــّي[،   جستجو  ر تصوف ايران
 ،ّّ ، القـاهرة ]ال تـا[؛ زيـن    الضوء الالمع ألهل القرن التاسعحمّما بن عبا الرمٰحن السخاو

، ط. حجرّيـة طهـران   بستان السياحة، أو سياحت نامهالعاباين بن إسكنار الشريوانـّي، 
، ]تـاريخ األ ب يف إيـران[   تاريخ ا بيات  ر ايران؛ قبيح اهلل هفا، م[8258ش ]8585

مصباح اهلاايـة    بن علي عّد الاين الكاشانـّي، م[؛ حممو8264ش ]8585، طهران 4مج
م[؛ علي بن حسني فخر 8266ش ]8587، ط. جالل الاين اهلمائّي، طهران ومفتاح الكفاية
م[؛ حمّما 8257ش ]8558معاين، طهران  ني، ط. أمحا غلتشلطائف الطوائفالاين هفي، 

 ،ّّ م[؛ حمّما معصوم بن زيـن  8220ش ]8582، طهران رحيانة األ بعلي املاّرس التربيد
 -8552طهـران  ط. حمّما جعفـر حمجـوب،   ، طرائق احلقائقالاين بن معصوم عليشاه، 

ّّ، 8288 -8280ش ]8545  جملس شـوراى ملـ    ءفهرست كتاخبانهم[؛ أمحا املنـدو
م[؛ نفسـه،  8288ش ]8545، طهـران  88مكتبة جملس الشورى الوطنـّي[، مجفهرس ]

 -8546]فهـرس املخطوطـات الفارسـّية[، طهـران      فهرست نسخه هاى خط  فارس 
ّّ، 8274 -8282ش ]8555 مقامـات  م[؛ عبا الواسع بن مجال الاين النظامّي الباخرز
]مقامـات   تيموريان   واجتماع  خراسان  ر عصرـگـوشه هاىي از تاريخ فرهنگجام   
من تاريخ خراسان الثقافـّي واالجتماعّي يف عصر التيمورّيني[، ط. جنيب  مقتطفاتاجلامّي  

ّّ، طهران   و ر تاريخ نظم ونثر  ر ايـران سعيا نفيسي، م[؛ 8228ش ]8578مايل اهلرو
حىت آخر  ]تاريخ الشعر والنثر يف إيران وباللغة الفارسّية زبان فارس  تا پايان قرن  هم هجرى

ّّ[، طهران  م[؛ إحسان اهلل اهلامشّي، "ماينة أر سـتان  8264ش ]8585القرن العاشر اهلجر
م[(؛ 8255ش ]8554ح 80]حولّية نـور املعرفـة[، السـنة     نور  انش ءسالنامهالتارخيّية" 

( 8، خمطوط املكتبة حرقم أهول الفصول يف حصول الوهولرطاقلي بن حمّما ها ّ هاايت، 
، ط. مهـر علـي   تذكرة رياض العارفني؛ نفسه، 8805ورى اإلسالمّي، رقم يف جملس الش

 م[[؛8285ش ]8544الغركانـّي، طهران ]
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 ...ّيـأجنب... 
 / أنيسة برخواه/

 
 ، حمافظة وماينة يف إقليم خراسان.بريجند

 ،ه8488م/8228حبسـب إحصـاء العـام    حعـا  سـّكاهنا    حمافظة بريجند( 8
وبـّي إقليم خراسان عل  شكل قوٍس بني أفغانستان وإقلـيم  َنَسَمة( تقع يف جن  878‘685

حيّا هذه الناحية احملافظة السا سة يف البال .  منوهي ، 8كلم 54‘877تبلغ مساحتها كرمان. 
قائنات وفر وس، ومن الغرب حمافظة طبس، ومـن اجلنـوب   هذه احملافظة من الشمال حمافظتا 

غانّية، وتضّم فإقليم كرمان( ومن الشرق األراطي األ حمافظة هنبناان وحمافظتا كرمان وراور حيف
احملافظة أربع نواٍح  الناحية املركدّية، وخوسف، وُ رميان وسربيشه؛ وعل  أربع مان  بريجنا، 
 وخوسف، وأساّية حأسا آبا ( وسربيشه، وعل  تسعة عشر قضاًء حإيـران. وزارة الااخلّيـة،  

 اإلحصاءمركد  ؛88، 88؛ أمحايان، ص 88 ،82 -86املعاونّية السياسّية واالجتماعّية، ص 
خريطـة التقسـيمات    ←، الصفحة احلا ية عشرة؛ أيًضا ه8478/ألـف م8227، ـّييراناإل

  ه(.8486م/8226 ،اإل ارّية يف إيران
مـن   ةآبا  حمينابا ( املّتجهأهّم مرتفعات احملافظة سلسلتا اجلبال املتوازية باقران ومؤمن 

(. ليس 87 -88اجلنوب الشرقّي وسلسلة جبال آهنكران حأمحايان، ص  الشمال الغربـّي إىل
(، إّنما يف السنوات املمطرة جترّ 70، ص 2اجلريان حرزم آرا، مجهنر  ائم يف حمافظة بريجنا 

، وفخرو  وبع  أو ية باقران. لالستفا ة من أهناٌر  ائمة يف بع  األ وية مثل ُ رميان، وغش 
ساو   ائمة مثل  ات يف الصحارى ساو  كثرية ترابّية، ويف سفوح اجلبالهذه املياه القليلة، ُشّي
 يف هذه احملافظة سهول عاياة حتصل ( رمتّا47، 48أمحايان، ص  ←شاه حَساَّّ  ره وعمر
ية والسهول الواقعة بـني   و. التربة األفضل يف املنطقة ختتدهنا األألف هكتار( 58مساحتها إىل 

؛ أمحايان، 58، ص 78بيشه وسرجاه حإيران. وزارة الافاع، مجاجلبال كسهول بريجنا وسر
(. رمتـّا يف  558مايرّية الربجمة والتمويل يف إقليم خراسـان، ص   ←؛ أيًضا 40، 87ص 

اجلنوبّية الشرقّية، والكثري منها نشٌط، من بينها  -احملافظة فوالق عاياة يف اجلهة الشمالّية الغربّية
لومتًرا إىل الشمال الغربـّي من ماينة بريجنا، ويهّا  حا عشر كيتّا حىت أفالق جاه  الذّ مي

 (.84املاينة خبطر الدالزل حأمحايان، ص 
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قعها اجلغرافــّي، فـَّنَّ نصـفها    من نواحي إيران اجلاّفة؛ وبسبب موحمافظة بريجنا 
ّّ. مـن    الغربـّي اجلنوبـّي جاّف، ونصفها الشمالـّي الشرقّي شبه جاّف أو شبه هـحراو

صها اإلقليمّية األخرى رياحها املنتظمة عل  ماار السنة؛ شتاًء الرياح السـيربّية البـار ة   خصائ
الـيت   الصيفّية وهي جدء من رياح سيستان املومسّية ح الشمالّية والشمالّية الشرقّية،وهيًفا الريا

          يوًما. 880تستمر 
ة ]للجفاف[ عل  حنو متفـّرق،  متنمو يف منطقتها الصحراوّية أنواع من النباتات املقاِو

جلبال نباتات الرعـي  ّية، وتنمو يف املنطقة شبه الصحراوّية ويف سفوح اوأنواع من النباتات الطّب
قيصوم األنث  حأمحايان، واحلرمل، و، واألرطيالُكما، ووالقيج،  ّية كالعجرم،جرواألشجار احل

اجلبلّي واللوز املّر، ويف األقسـام   ينمو البطم واللوز(. ويف املنطقة اجلبلّية 58، 55 -58ص 
السفل  من اجلبال تنمو أنواع من القّراص. ويعيش فيها من احليوانات والطيـور  الغـدالن،   

، والثعالب، والنموس واألرانـب،  واملاعد واخِلرفان والوعول والذئاب، والّضباع وبنات آوى
يف هحاريها الدواحـف الكـبرية   وأنواع الرَّخم والُعقاب، والبوم والاّراج والقطاة، وتعيش 

حالضّب( والصغرية حباللغة احملّلّية  َلخاُبرگ( وأنواع من األفاعي والسالحف حأمحـايان، ص  
(. أنشئت يف سهول احملافظة قنوات طويلة جاًّا، ويف القرى األكثر ارتفاًعا قنـوات  57 -58

ريجنا يف بتوّسطة العمق. شاَع حفر اآلبار العميقة وامله 8245م/8288أقّل طواًل. منذ العام 
 865بئًرا عميقة ومتوّسطة العمـق، وحـواىل    650قنية، وأكثر من شبكة أ 8800حواىل 

(. حماهيل احملافظة القمح 558، 582ينبوًعا حمايرّية الربجمة والتمويل يف إقليم خراسان، ص 
الُبسط  وٌر مهّم حلياكة السّجا  وون، واحلبوب وحماهيل البساتني. والشعري والدعفران والاَخ

 .حرزم آرا؛ إيران. وزارة الافاع، م. ن، هص. ن( يف اقتصا ها
من هناعاهتا احلايثة، هناعة الثالجات، وإنتاج اآلالت الدراعّية، ومصانع إنتاج املـواّ   

 هاان الرئيسّي من هذه احملافظة.از -(. ميّر طريق مشها888الغذائّية حأمحايان، ص 
ّّ، كانت حمافظة بريجنا وحمافظتا قائنات وهنبناان  القرن الرابعحىت أوائل  عشر اهلجر

(. ومبوجب قانون التقسيمات 88قائن* أو قائنات* حأمحايان، ص احلالّيتان تشّكل مًعا واليَة 
أهبحت حمافظة بريجنا إحاى احملافظات السبع  ،ه8555م/8257اإل ارّية اإليرانّية يف العام 

وكانت أكرب احملافظـات اإليرانّيـة   ، 8كلم 65‘485مبساحة يف اإلقليم التاسع حخراسان( و
(. كان عا  سّكان احملافظة بناء علـ   88قائنات*؛ إيران. وزارة الااخلّية، ص  ←مساحًة ح

حإيـران. وزارة  ه 8575م/8258يف العام  ،َنَسَمة 844‘888أّول إحصاء رمسّي يف البال  
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ربيع  82/م8260فرباير  -شباط 88(. يف 6ص الااخلّية. إ ارة اإلحصاء السكانـّي العاّم، 
، ومبوجب القرار الصا ر عن جملس الوزراء، ُفصلت ناحية قائن عن بريجنـا  ه8400األّول 

حركة املهّجرين األفغان ووُجعلت حمافظًة مستقّلة. أّ ى التغيري الذّ طرأ عل  مساحة احملافظة، 
ّّ، إىل تغيري يف عا  السّكان. يف العـام   قهاًبا وإّياًبا يف العقا التاسع من القرن العشرين امليال 

ُفصلت عنها أيًضا ناحية هنبناان حإيران. وزارة الااخلّية. املعاونّية السياسّية  ه8402م/8262
كـان   ه8488م/8228(. بناًء عل  إحصاء العام 88؛ أمحايان، ص 88واالجتماعّية، ص 

القـرى حمركـد إحصـاء إيـران،     ٪ من السّكان يقيمون يف املـان، والبقّيـة يف   4775
الصفحة احلا ية عشرة(. أقّل من واحا باملئة مـن سـّكان احملافظـة    ه 8487/ألـف م8227

 تشّيون، ومعظم أهايل قرى الناحيتني الشرقّيتني سربيشه و رميان من أهل السُّّنة حأمحايان، ارز
البريجناّية( ويتكّلم أهايل تتّمة املقالة، اللهجة  ←(. اللهجة املتااَولة هي البريجناّية ح885ص 

بع  القرى يف الناحية املسّماة عرخبانه ]منـدل العرب[ هلجة خاّهة من اللغة العربّية حإيران. 
 (.888، ص 2رزم آرا، مج ←وزارة الافاع، م. ن، ص. ن؛ أيًضا 

م عن سطح البحر، علـ  بعـا حـواىل    8460تقع عل  ارتفاع  .مدينة بريجند( 8
ّّ، ص   كلم جنوبـّي ماي505 ؛ إيـران. وزارة  80، 7نة مشها حمركد اإلقلـيم( حاجلعفـر

(. من الناحية االقتصا ّية واالجتماعّية، هي أهـّم ماينـة يف   57 -58، ص 78الافاع، مج
، ˚40النصف اجلنوبـّي من إقليم خراسان. تصل أقص   رجات احلـرارة فيهـا هـيًفا إىل    

ّّ يف املاينة حـواىل   وأ ناها شتاًء إىل عشر  رجات حتت الصفر، ومعّال هطول األمطار السنو
 مليمتًرا حإيران. وزارة الافاع، م. ن، ص. ن(. 880

 
 
 

 الصورة لدهرة بدركنيا     
 قلعة الشيبانـّي يف أمري آبا  بريجنا

 
ّّ حاملتوّف  سنة من املرّجح  ، هو أّول جغرافــّي يـذكر   ه(888أنَّ ياقوت الـَحَمو

(. عاَّ  محا اهلل املستوفـّي حاملتوّف  سـنة  765، ص 8حمجبريجنا كَّحاى مناطق قهستان* 
عاٍ  مـن   وعاهمة والية قات"برجنا" الوالية السا سة عشرة من واليات قهستان ه( 740
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(. 844مقا ير وافرة من الدعفران والعنب والفواكه والقليل من الغـالل حص   ُتنتجامللحقات، 
تشبه املاينة من توابع خراسان  أّنها قصبٌة جنا( بر845عّرَف زين العاباين الشريوانـّي حص 

و اراملل  قهستان، وأطاَف أنَّ فيها ما يقارب أربعة آالف منـدل، تؤمَّن مياُههـا بواسـطة   
( أيًضا من قرى 580، ص 8القنوات، وأهلها مجيعهم من الشيعة. عّاها اعتما  السلطنة حمج

]مبعـىن  و"كنـا"   مبعىن نصف[ ] ؛ "بر"قهستان. طبط البع  اسم بريجنا لصغرها "َبرَكْنا"
ّّ، هارت هذه 85والكلمتان مًعا تؤّ يان معىن القصبة حآييت، ص ، ماينة[ (. منذ العصر الصفو

حم. ن، ص. ن(. قـامًيا هتـّامت   القصبة اليت توّلت إمارهتا عائلة "أمريّية"، قات مكانة خاّهة 
، 846أمربسـد وملويـل، ص    ←بريجنا عّاة مّرات بسبب الدالزل حم. ن، ص. ن؛ أيًضا 

ل  مار املاينة يف زلدال (. يف الثقافة الشعبّية يف بريجنا، هنال  قصص كثرية حو526 -527
 سكن جمموعة من النور الرّحل فيها.عظيم، و

ّّ، وبعا مقتل نا رشاه ح بعـا أْن  ، ُجعلت بريجنـا  ه(8880يف أواخر العصر الصفو
مع انقراض الاولة الصفوّية، و خـول  ول أوروبـا    مركد قهستان. استوطنتها عائلة ُخدمية،

علـ   الغربّية إىل اهلنا وآسيا الشرقّية عرب الطرقات البحرّية والربّية، أهبحت بريجنا الواقعـة  
ّّ األهّم يف هذه املواهالتالطريق ال ، حملَّ عبور معظم السّياح أو املوّظفني، الذين سّجلوا يف رب

، ومن بينهم م  غريغور، وإ وار  ييت والسري ملاينة واملنطقةة حول اما كتبوه معلومات وافر
ّون ماك غريغور معلومـات حـول املاينـة    م،  8675ه/8828برس  سايكس. يف العام 

، 8مـج  ←وبّواباهتا وقلعتها وأبراجها ومنازهلا، وقكر أنَّ عا  البيوت يف املاينة ثالثة آالف ح
 اور  ييت عن جتارة بريجنا مـن  حك  إم، 8624ه/8588(. يف العام 880 -852ص 

َنَسَمة. حتّاث سايكس يف أثنـاء سـفره إىل    85‘000 طريق بنار عّباس، وأنَّ عا  سّكاهنا
ناحية قائنات، واحملاهـيل  املنطقة عن جبال معني آبا  حيباو أنَّها مينابا  نفسها(، وعن أمراء 

ُسط، وعن سّكان املنطقة ومذهبهم، الدراعّية ال سيَّما الدعفران والدرش ، واحلرير، وهناعة الُب
(. 408 -524ص  ←وكذل  عن ماينة بريجنا، اليت َعّاها خمتلفة عن بقية املان اإليرانّية ح

لكّية األراطي ، إىل قضّية ِمه8582م/8250كذل  أشار ملتون يف السنوات اليت سبقت العام 
ّّ يف البلاات احمل ، 522، 525يطة بـ بريجنا حص والقنوات يف قائنات، وأيًضا إىل أنظمة الره

482 ،468 ،425.) 
يباو أنَّ أول مباين بريجنا كان قلعة اإلمساعيلّيني يف موطع قلعـة بريجنـا السـفل ،    
وتارجييًّا ظهرت بلاة يف أطرافها، وقا اختار الناس السكن يف املرتفعات لتفا ّ خطر السيول 
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ريجنا القامية فوق التالل. هذه التالل تقـع  ُبنيت معظم مساكن بوما يرافقها من  مار، وتالًيا 
بني جمرَيْين "هنر بل باغ" ]هنر جسر احلايقة[ الذّ كانت تتجّمع فيه ميـاه سـفوح بـاقران    

 اجلنوبّية، و "هنر بريجنا" الذّ يوّجه مياه وا ّ بريجنا الواسع إىل هحراء لوت.
رى واسعة يف حمـيط القنـاة   قبل مائَتي عام تقريًبا، بىن األمراء حّكام قائنات قلعًة أخ

الوحياة يف املاينة. ُعرفت القلعة القامية بـ "پايني  ه" ]القرية السفل [ والقلعة اجلاياة بــ  
ّّ، بسبب نقـص امليـاه يف املاينـة،     "سر ه" ]القلعة العليا أو رأس القرية[. يف العها القاجار

 توّسعت بريجنا ببطء، مع قل  ظّلت مركد الناحية.
ّّ ُجعلت املاينة مركـًدا   يف السنوات ّّ، يف العصر البهلو األوىل من القرن الرابع اهلجر

وتغيرُي جمرى هنر بريجنـا  ه 8548م/8285عسكريًّا رئيسيًّا. كان ماُّ أنابيب املياه يف العام 
، كيهان، بناًء عل  ما أور ته جمّلة ه8542م/8258عامَلني مهّمني يف تطّور املاينة. يف العام 

(. 808، ص 8ّكان املاينة يتدايا يف أوقات اجلفاف لوفرة مياه القنوات فيها حمجكان عا  س
ويف احلرب العاملية الثانيـة   منت املاينة بسرعة، ه8552م/8248يف السنوات اليت تلت العام 

زاهاان الذّ حتّول إىل أحا طرق اتصال احللفـاء   -شّق احملتّلون األوروبّيون طريق عام مشها
 حايا إيران. منافًسا لسّكة

قبل غريها من املناطق.فاملارسة الشوكتّية أّول أنشئت ماارُس حايثة يف حمافظة بريجنا 
م بفضل األمري شوكت املل  َعَلم، 8206ه/8588مارسة حايثة يف بريجنا أنشئت يف العام 

 (.888، 58حاكم املاينة يف حينه حمنصف، ص 
اف َعَلم جمّمُع األمري شوكت املل  ، ُأسهَس يف جمموعة أوقه8524م/8275يف العام 

وحالًيا ُيعرف بكّلّياتـه   باأ اجملّمع عمله،ه 8527م/8277َعَلم التعليمّي العالـّي، ويف العام 
 (.885باالسم الرمسّي جامعة بريجنا حأمحايان، ص  األربع

استمّر منّو بريجنا بعا الثورة اإلسالمّية بسبب هجرة األفغان وهجـرة القـروّيني إىل   
املاينة، وأهبحت بريجنا خامَس ماينة يف إقليم خراسان حمايرّية الربجمة والتمويـل يف إقلـيم   

 (.56 -58خراسان، ص 
 
 

 الصورة لدهرة بدركينا     
 احلسينّية الشوكتّية يف بريجنا
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 اجلدء الشمالـّي من املاينة مركٌد سكنـيٌّ للعّمال، ومنازله رخيصة األمثـان؛  ،حالًيا
ّّ كان يضّم كّل بريجنـا  اجلدء املرك ّّ من املاينة قامي البناء، وقبل القرن الرابع عشر اهلجر د

تقريًبا، وفيه األماكن التارخيّية يف املاينة مثل القلعة واحلسينّيات واملساجا التارخيّية وخّدانـات  
املياه؛ اجلدء اجلنوبـّي يضّم كذل  أكثر من نصف مساحة املاينة وهو القسم اجلايـا منـها   

 (.857 -848حأمحايان، ص 
، ومسـجا  من املساجا القامية يف املاينة  مسجا جهار  رخت ]الشجرات األربـع[ 

عاشوراء، وجامع القرية السفل ، ومصّل  خريآبا . أقام ماارس بريجنا، املارسة املعصـومّية  
ّّ عل  مل  و طلبـة  قفـه لل املعروفة مبارسة الطالب، ُبنيت يف أوائل القرن الثالث عشر اهلجر

(. من اآلثار األخرى املهّمة يف املاينة املسجا اجلـامع،  880ييت، ص األمري معصوم خدمية حآ
ره شـيخان ]وا ّ  دان مياه قامي، ومدار امسه مدار  الذّ يعو  تارخيه إىل سبعمائة سنة، وخ
؛ منصـف، ص  56، 57، ص 78مـج وزارة الافاع، شيخان[، ومبىن  ار الَعَجَدة حإيران، 

857.) 
هبارستان   ر تاريخ وتراجم رجـال قاينـات   حمّما حسني آييت،   صادر واملراجعامل
ش 8578الربيعّية  يف تاريخ قاينات وقهسـتان وِسـَير شخصـّياهتا[، مشـها     ] وقهستان

گ جغرافياى شهرستان بريجنا  با اشارت  به تاريخ وفرهنـم؛ حمّما علي أمحايان، 8228]
مشها نا  مع إشارات إىل تاريخ هذه احملافظة وحضارهتا[، ]جغرافّية حمافظة بريج اين شهرستان

، ط. عبا احلسـني  مرآة البلاانم[؛ حمّما حسن بن علي اعتما  السلطنة، 8225ش ]8574
نيكالس أمربسد م[؛ 8262 -8266ش ]8586 -8587ومريهاشم حمّاث، طهران النوائّي 

األرطـّية يف إيـران[، ترمجـه     ]تاريخ اهلّدات تاريخ زمني لرزه هاى ايرانوتشارلد ملويل، 
م[؛ إيران. وزارة الافاع. مايرّية اجليش 8228ش ]8570بالفارسّية أبو احلسن ر ه، طهران 

املعجم اجلغرافــّي  ] آبا يهاى كشور مجهورى اسالم  ايران جغرافيائ  گفرهنـاجلغرافّية، 
ش 8585، طهـران    بريجنـا 78مـج للقرى والبلاات يف اجلمهورّية اإلسالمّية اإليرانّية[، 

قانون تقسيمات كشور ووظايف فرمانااران وخبشااران، م[؛ إيران. وزارة الااخلّية، 8264]
]قانون التقسيمات اإل ارّية ووظائف حّكام األقاليم والنواحي،  ش8588آبامناه  88مصوب 

لعاّمـة  م[، طهران ]ال تا.[؛ إيران. وزارة الااخلّية، املايرّية ا8257نوفمرب  -8الصا ر يف ت
، تعاا  8، ج8555عموم  كشور ايران  ر آبامناه  سرمشارى ءـدارش خالههگلإلحصاء، 
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نـوفمرب   -]التقرير النهائّي لإلحصاء العاّم يف إيران يف تشرين الثـاين  وتوزيع ساكنني كشور
م[؛ إيـران.  8280ش ]8552عا  السّكان وتوزيعهم يف البال [، طهران   8م، مج8258

تـاريخ   ءنشـريه املعاونّية السياسّية واالجتماعّية. مكتب التقسيمات اإل ارّية،  وزارة الااخلّية.
[ ]نشرة تاريخ التأسيس  التقسـيمات اإل ارّيـة   ش8576تأسيس  ار  ]تقسيمات كشورى 

جغرافياى طبيع   ءشناسنامهم[؛ عّباس جعفرّ، 8222ش ]8576م[، طهران 8222للعام 
ش 8585الطوبوغرافيا[، اجلغرافّية الطبيعّية إليران، طهران  ]اهلوّية ـيتاشناس  گايران، هتران  

، ط. غي لسـترنج،  كتاب ندهة القلوبمحااهلل بن أيب بكر محااهلل املستوفـّي، م[؛ 8264]
ـ م[؛ حسينعلي رزم آرا، 8265ش ]8588م، ط. أوفست طهران 8285ليان  گ فرهنـ

جم إيران اجلغرافـّي حالبلـاات(،  ]مع خراسان(  استان هنم ح2ايران حآبا يها(، ججغرافيائ  
م[؛ مايرّية الربجمة والتمويل يف 8278ش ]8555   اإلقليم التاسع حخراسان([، طهران2مج

]سجل إحصـاء   ش8578استان خراسان  ءآمارنامهإقليم خراسان. معاونّية التنسيق والربجمة، 
س، م[؛ السري برسي مولدورث سـايك 8226ش ]8577م[، مشها 8227إقليم خراسان 

ة ل سربرسي سايكس[، ترمجه بالفارسّيرحلة اجلنرا]ماّونة  سفرنامه ژنرال سرپرس  سايكس
م[؛ زين العاباين بن إسكنار الشريوانـّي، 8257ش ]8558حسني سعا ت نورّ، طهران 

م[؛ مسعو  كيهان، 8258ش ]8585ط. حجرّية طهران ، بستان السياحة، أو، سياحت نامه
 -8258ش ]8588 -8580طهـران  رافّية إيران املفّصـلة[،  ]جغ جغرافياى مفّصل ايران

]املـاّلك واملدارعـون يف    مال  وزارع  ر ايـران م[؛ آن كاترين سواين فور  ملتون، 8258
مركد إحصـائّيات  م[؛ 8265ش ]8588ترمجه بالفارسّية منوتشهر أمريّ، طهران إيران[، 
م[، 8227إقلـيم خراسـان   ]كتاب إحصائّيات  ش8578استان خراسان  ءآمارنامهإيران، 
ش  شناسنامه 8575سرمشارى عموم  نفوس ومسكن م[؛ نفسه، 8226ش ]8577طهران 

]اإلحصاء العـاّم للنفـوس واملسـاكن     اشور، استان خراسان، شهرستان بريجنآبا يهاى ك
 ألـف ش8578م  التعريف بالقرى والبلاات، إقليم خراسان، حمافظة بريجنا[، طهران 8228

 نتايج تفصيل  كل كشـور ش  8575سرمشارى عموم  نفوس ومسكن  م[؛ نفسه،8227]
[، طهـران  النتائج التفصيلّية يف مجيع أحناء البال م  8228]اإلحصاء العاّم للنفوس واملساكن 

شرح سفرى به ايالت خراسان ومشال تشارلد متكاف م  غريغور،  م[؛8227] بش8578
، 8لشمال الغربـّي من أفغانستان[، مـج رحلة إىل والية خراسان وا]وهف  غرىب افغانستان

األمـري  م[؛ حمّما علي منصف، 8267ش ]8588ترمجه بالفارسّية جميا مهاّ زا ة، مشها 
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تقسـيمات كشـورى    ءنقشهم[؛ 8278ش ]8555طهران  ،"شوكت املل  علم "أمري قاين
م[؛ 8226ش ]8577الطوبوغرافيا،   اإل ارّية يف إيران[، طهران]خريطة التقسيمات  ايران،

،ّّ م، ط. 8675 -8688، ط. فر ينانا ووستنفلا، اليبديـغ  معجم البلاان ياقوت الـَحَمو
ترمجه بالفارسّية قارت اهلل ، خراسان وسيستانم؛ تشارلد أ وار  ييت، 8285أوفست طهران 

 م[.8268ش ]8585روشين زعفرانلو ومهر ا  رهربّ، طهران 
       /حمّمد حسن كنجي/

  
احلايثة، وهي كغريها من اللـهجات مل  من هلجات اللغة الفارسّية  .ةاللهجة البريجندّي

وحافظت عل  عا  كبري من األلفاظ  ،يلحقها سوى القليل من التغيري بالنسبة إىل اللغة الرمسّية
مستقّل وقامي عن هذه اللهجة. أقام هورة هلا  الفارسّية القامية. ليس يف املتناول مؤلٌَّف ماّون

ّّ القهستانـّي* شاعر القرنني السـابع والثـامن اهلجـريَّني     جناها يف بيتني للحكيم النـدار
لكن مـن طـمن املصـطلحات    (  هذان البيتان غري مفهوَمني اليوم. 850حبايبور ّ، ص 

ّّ ميكن رؤية  أّنهـا هلجـة حمكّيـة،    استخاامات ُيـرّجح  واأللفاظ الشعرّية للحكيم النـدار
راشـا حمّصـل،    ←وىل للفارسـّية الاَّرّيـة ح  اسُتخامت أيًضا يف نصـوص القـرون األ  

فضاًل عن قل ، فالكتاب الوحيا باللهجة احمللّية هو  (.885 -808، ص ه8484م/8224
للماّل علي أشرف هبوحي، الذّ مّساه هاحبه معجًما، وهي منظومة شعرّية من ماَئيت النصاب 

م، 8728/ه8888أو  8880لعام ل املثّمن املقصور، يباو أّنها ُنظمت يف اَمبيت عل  حبر الَر
وتتضّمن مخسمائة لفظة بريجناّية، ومرا فها بالفارسّية الفصيحة حهبوحي، مقّامة رطائي، ص 

ُطبط (. بشكل عاّم، يف اللهجة البريجناّية الكثري من األلفاظ الفارسّية القامية، 8 -5، 5 -8
حمّصـل،  راشـا   ←عاٌ  كبرٌي منـها يف معجـم مصـطلحات هلجـة بريجنـا حأيًضـا       

(. يف جمال علم األهوات، يف هذه اللهجـة عشـرة   855 -880، ص ه8480م/8220
ال  āو  еالصائتان ( وهي مقارنًة بالفارسّية الفصح ، 82 -52هوائت بسيطة حرطائي، ص 

حالواو اجملهول( كانـا   ōحالياء اجملهول( و  ēوجو  هلما أساًسا يف الفارسّية احلايثة، والصائتان 
مـن   وقـا سـقطا  احلايثـة،  ويف القرون األوىل من الفارسّية فارسّية الوسيطة، ني يف الرائج

ّّ وما بعاه االستعمال (. 80، ص ه8482م/8226حراشا حمّصل،  منذ القرن السا س اهلجر
( ومن هذه الناحية ال فـرق  58 -56هامًتا جمهوًرا حرطائي، ص  88يف اللهجة البريجناّية 

 ]الفصح [. بينها وبني الفارسّية الرمسّية
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وهلذا جيب قليل نسبيًّا،  هاعتما أكثر عل  اجلهر واهلمس وطغطللهجة تالوقفة يف هذه ا
علـ  الصـائت   فيها يعتمـا  اللهجة كاللغة الفارسّية "اللهجة اللّينة". االتكاء أْن ُتسّم  هذه 

األخـري.  األخري. األلفاظ املرّكبة كذل  مثل الفارسّية احلايثة هلا وقفة عل  احلرف الصـائت  
وينبع مـن اهلمـس    ،خيتلف مكان التكّية يف الفعل حبسب نوعه وبنيته. النغم منخف  ومرتفع

 .(74 -78حم. ن، ص  واجلهر
م. ن،  ←والقلب واإلباال أيًضا قواعَا وشروًطا خاّهة هبذه اللهجـة ح يّتبع احلذف، 

لفـاظ، جـذور   (. تتشّكل األلفاظ بواسطة االشتقاق حإطافة "الحقة" إىل األ882 -75ص 
يف معظم احلاالت ممكن بطرق خمتلفة كما هـو احلـال يف   األفعال( وتركيب األلفاظ، وقل  

( وختتلف يف بع  احلاالت عـن الفارسـّية   866 -854م. ن، ص  ←الفارسّية احلايثة ح
 ، م. ن، ص. ن(.ه8486م/8226الرمسّية حراشا حمّصل، 

ر تنّوًعا واّتساًعا يف استخاام الفعل، وفيهـا  اللهجة البريجناّية بالنسبة إىل الفارسّية أكث
ويف اللـهجات  أنواع هرفّية وأشكال جاياة من استعمال الفعل ال جنا هلا مثياًل يف الفارسّية 

واملاطي األبعا االلتدامـّي،  األخرى؛ أشكال كاملاطي النقلّي املستمّر، واملاطي البعيا املستمّر، 
ّّ، واملستقبل ا ّّ، واملسـتقبل األبعـا.   واملستقبل االستمرار لبعيا، واملستقبل البعيا االستمرار

 (.820 -850رطائي، ص  ←بع  هذه األشكال عل  حنوين أو ثالثة مناحي خمتلفة ح
 ←تصريف الفعل املاطي املتعّاّ بالطريقة اليت كانت موجو ة يف املرحلة الوسـيطة ح 

[ tـف ]ت[ ]گاللهجة. ُم ( له أيًضا شكالن يف هذه 76 -78آموزكاريكانه وتفّضلي، ص 
mo gof گوُت ؛[ ـفt ]to gof ت[ ]گ؛ أو ُأم وغريها[ ـُفt ]om gofـف گإت  ؛
يف الوسيطة  الفارسّية يف هذا الذّ كان معمواًل به تصريف الفعلوغريها، و et gof[ t]ت[ ]

ـ  هذه يف  املاطي املتعّاّ فقط، ُعمهم  ←ا حاللهجة عل  الفعل املضارع واملاطي الـالزم أيًض
 (.855 -854رطائي، ص 

والفرق األساسـّي   يف اجلمل يف اللغة الفارسّيةتصن ءمنط اللهجة البريجناّية يتبع مبا ى
(. 507بني اللهجة البريجناّية والفارسّية الرمسّية هو يف علم األهوات والصـرف حم. ن، ص  

ًرا( والقـرى  يشمل هلجة ماينة بريجنا حتقريًبا حىت شعاع مخسة عشر كيلـومت هذا الوهف 
والنواحي يف منطقة بريجنا. من الطبيعّي وجو  اختالف يف األهوات واأللفاظ بني هلجـات  

الصغرية جاًّا العربّية أو الَبلوشّية األهل، واليت هلا املناطق املختلفة، وإنَّما بغّ  النظر عن األقلّية 
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خرى من منطقـة  النواحي األأهايل (، فَّنَّ 585، 824آرنسكي، ص  ←هلجة خاّهة هبا ح
 بريجنا يتكّلمون كما قكرنا نوًعا من الفارسّية.

البريجناّية قام به إيفانوف* املستشرق الروسّي قبـل حـواىل   أّول حبث حول اللهجة 
 -50أمثال اللهجة وألفاظهـا حرطـائي، ص    حول عاًما. ُنشرت بعاه أحباث أخرى سبعني
 الصبوحي بالنصاًعا بعا نشر الكتب الثالثة موّسرطائي حبًثا علميًّا (. أجند الاكتور مجال 58

، ه(8565م/8288 ، فـرور ين 5، العـا   85حجمّلة كلّية اآل اب، جامعة طهران، السنة 
 لهجة البريجناّيةال راسة وه( 8486م/8226حطهران  معجم مصطلحات اللهجة البريجناّية

وقاّم تفصياًل  ، وقا مجع مخسة عشر ألف لفظة من هذه اللهجة،ه(8486م/8226حطهران 
 وحتلياًل  قيًقا لقواعاها.

ترمجه ، مقّامة فقه اللغة اإليرانّيةيوسيف ميخائيلوفيتش اورانسكي،   املصادر واملراجع
م[؛ جاله آموزغار يغانه وأمحا تفّضلي، 8272ش ]8556بالفارسّية كرمي كشاورز، طهران 
ش 8575[، طهران النْحوّية قواعاهااللغة البهلوّية  آ اهبا و] زبان هپلوى  ا بيات و ستور آن

 الفارسّية الترمجة]حياة ندارّ وآثاره[،  ـ  وآثار ندارىگزنام[؛ جنغيد بايبور ّ، 8228]
م[؛ حمّما تقي راشا حمّصل، "اللهجة البريجناّيـة"،  8228ش ]8570ملهناز هارّ، طهران 

نـوفمرب   -8]ت 8577حآبـان   80و  82، العـا   5، ]عامل الكتب[، السنة جهان كتاب
ـويش   ر  يوان حكـيم نـدارى" ]األلفـاظ    گنفسه، "واژه ها وتركيبهاى م[(؛ 8226

ش 8575[ ح85]كتاب بـاج   85يف  يوان احلكيم نـدارّ[، كتاب پاژ والتراكيب احملّلّية 
احملّلّية يف كتاب وـويش   ر البلغه" ]األلفاظ القامية گنفسه، "واژه هاى كهن و م[(؛8224]

ـ 8220ش ]8582]املعجم[، الكتاب السا س حربيع  گفرهنـالبلغة[،  ائي، م[(؛ مجال رط
] راسة يف اللهجة البريجناّية  علم األهـوات    ستور -ـويش بريجنا  واجشناس گبررس  
م[؛ علي أشـرف  8226ش ]8577[، ط. حممو  رفيعي، طهران القواعا النْحوّية -الوظيفّي

 ءجملـه ل بريجنا"، ط. مجـال رطـائي،   هبوحي، "معجم املاّل علي أشرف هبوحي بلغة أه
 5، العا  85]جمّلة كلّية اآل اب يف جامعة طهران[، السنة  هتران اهگا بيات  انشـ  انشكاه
 م[(.8288أبريل  -ش ]نيسان8545حفرور ين 

 /حمّمد تقي راشد حمّصل/
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ا حأو بريغي، أحياًنا ِبركي أو ِبرغي أو بريكي(، بلاة ]ماينة هـغرية[ يف آسـي   بريِغه
ايلتشه  حمافظة[ أوَ ِمش يف والية ]= ايل  إقليم[  ومركد ناحية تابعة لقضاِء ]=الصغرى الغربية 

متًرا( ووا ّ َمْنَاَرس الصغري،  87857ارتفاع اغي حعل  أزمري. تقع هذه البلاة عل  سفح ُبد 
هذه  من نواحي لياّ يف 1متًرا عن سطح البحر. قامًيا، كانت  يوس إيرون 585 عل  ارتفاع

النقطة نفسها. كان البيدنطّيون يسّمون هذه املاينة باسم خريستوبوليس وبعا قلـ  باسـم   
م ارتقـت املاينـة إىل مرتبـة    8822و  8825ه/528و  562بني األعـوام  . 2بورغيون

لكّنهـا أعيـات يف العـام    األسقفّية، وهكذا ختّلصت مـن إشـراف كنيسـة إِفسـوس؛     
الكاتالونّيون األتـراَك   طر  3. يف عها روجيه  وفلورم أسقفّيًة تابعة إلفسوس8567ه/762

بأياّ باكوات آياين األتراك الذين كانوا منذ باايـة القـرن    ةوهنبوا املاينة. مث سقطت بريِغ
ّّ قا شّكلوا  ولًة يف منطقة حبر إجيه.  ّّ/الرابع عشر امليال  آياين يف هذه بىن أمراُء الثامن اهلجر

املساجا واملاارس واملقابر، من بينها أولو جامع حاملسجا الكبري( الذّ مثل  بع  املباين، الناحية
(. كتـب  8865، ص 8؛ سامي، مج882ص ، 8ال يدال قائًما حىت اليوم حعلي جوا ، مج

مؤّسس عائلة آياين، لوحة املسجا الذّ ُبين بناء عل  أوامره، أّنه احتّل املاينة حمّما بن آياين، 
سلََّم عيس  بي  األّول، ه 725(. يف العام 488، ص 8، مجكوبريلي ←حه 707يف العام 

 -حتت سـلطتهم  -ة إىل العثمانّيني، ومنذ قل  احلني بقيت هذه املاينةأحا أمراء آياين، بريِغ
باستثناء مّاة قصرية سيطر فيها أمراُء آياين مّرة أخرى عل  املاينة مبساعاة تيمور. كانت بريِغة 

مركًدا ثقافيًّـا. يف هـذه    نيرن التاسع حىت القرن احلا ّ عشر اهلجريَّيف احلقبة الدمنّية من الق
ّّ* حسامي، م. ن،  املاينة نشأ حاجي باشا الطبيُب املشهور وحمّما أفناّ املعروف بـ الربغو

( يف النصف 877 -875، ص 2حجص. ن؛ علي جوا ، م. ن، ص. ن(. حتّاَث أولياء شليب 
ّّ، وتكسيه يف النصف الثاين من القـرن الثالـث عشـر    الثاين من القرن احلا ّ عشر اهلج ر

ّّ عن هذه املاينة.  ّّ/التاسع عشر امليال   8552كبرية من العام  هبذه املاينة أطراٌر حلقتاهلجر
املعارك بني اليونان واألتراك يف غربــّي آسـيا    أثناء م، يف8288 -8280ه/8548حىت 

 الصغرى.
َنَسَمة. يف هذه املاينـة   77885ه 8480م/8220]كان عا  سّكان بريِغة يف العام 

ما زالت قائمة، من بينها مساجا  رويش آغا، وقراأوغلي،  ،مباٍن تارخيّية قات قيمة فنّية كبرية
  ، املاّ ة نفسها(. . أ. التركّيةوقورشونلي ومبىن طاهر بي  ح

                                                 
1
 -Dios leron. 

2
 - Purgion 

3
 - Roger de Flor 
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، سـفار حتفة النّظار يف غرائب األمصار وعجائـب األ ابن بطوطة،   املصادر واملراجع
، ص 8م، مـج 8652 -8655، ط.  فرمرّ وسانغينيت، باريس رحلة ابن بطوطةاملعروف ب

825  ،ّّ ، 8، ط. تشنر، مجمسال  األبصار يف ممال  األمصاروما بعاها؛ ابن فضل اهلل العمر
]ماّونة  سياحتنامهوما بعاها؛ حمّما ظلي بن  رويش أولياء شليب،  45م، ص 8282اليبديغ 

ممال  عثمانيـه نـ    وما بعاها؛ علي جوا ،  875م، ص 8255إسطنبول ، 2الرحلة[، مج
[، إسـطنبول  ]املصطلحات التارخيّية واجلغرافّية يف املمالـ  العثمانّيـة   تاريخ وجغرافيا لغات 

، ط. مهـران،  قاموس األعـالم ؛ مشس الاين سامي، 882، ص 8، مجه8587 -8585
؛ حمّما فؤا  كوبريلي، 8865، ص 8م، مج8626 -8662ه/8588 -8508إسطنبول 

 ]جمّلة التركّيات[ تركيات جمموعه س يف ، ]تاريخ إمارة آياين["آياين اوغلالرة تارخينه عائا"
 م؛8286، إسطنبول 8مج

 ...أجنيب
  (/ . أ. التركّية(؛ مع إطافات من ح . اإلسالمّيةحو. َبري /

 
ّّ اليت عّاها ا[پريگلرنغ] بريغلرنغ لبع  إشارًة إىل الشيخ ، من عبارات حافظ الشرياز

پريگلرنـِغ مـن    حافظ هذا التعبري يف هذا البيت حممو  العّطار، شيح حافظ ومرشاه. أور  
 (،6، البيـت  822حالغـدل  رخصت خبث ناا  ار نه حكايتها بو  /وشانپانارحق ازرق 

م/ولو أّنه فعل، ومعناه بالعربّية  مل ُيعِطين شيخي ومرشاّ املوّر  اخلّا إقًنا ألهجو الدرَق ثياُبه]
 .وحكايات[حلكيُت عنهم حكاياٍت 

عل  العكس من بع  كّتاب السهري كعبا الرمٰحن اجلـامّي يف نفحـات األنـس حص    
الذين ظهر جهلهم إرا َة حافظ للمشايخ، أشاَر بع  أبناء ماينته الذين كانوا عل  قيا (، 888

يف شرياز كان حـافظ مـن    احلياة يف زمن قريب من عصره يف آثارهم إىل وجو  شيخ مرشا
يف شرح غدليٍة حلافظ، بواسطتني ه( 206 -650مريايه. أّواًل نقل جالل الاين الاّوانـّي ح

عن  راويش شرياز، أنَّ حافظ كان لايه مرشٌا امُسه الشيخ حممو  العّطار يعـيش يف شـرياز،   
ـ  بـن حممـو    (. حيكي حمّما848روزهبان البقلّي* حص وكان عل  مشرب الشيخ  اار  ه
ّّ حاملتوّف  سنة  يف حاشية نفحات األنس كذل  عن وجو  مرشا يف شرياز ه( 8088الشرياز

مشهور باسم غلرنغ كان يقضي أوقاته يف جامع شرياز العتيق، وكان حافظ من مريايه، وقربه 
ظ(. كما أنَّ عبا اللطيف الشريوانـّي، املشهور بأفالطون، من عرفاء 875يف شرياز حالورقة 



22 

ّّ، عّا غلرنغ مرشَا حافظ، والقرن ا املوّر   قال إنَّ سبب شهرته بـ غلرنغ وجههلعاشر اهلجر
 ، احلواشي(.25، ص ـّيحفخر الدمان

ألشعار حافظ،  ( يف شرحه8866، ص 8رأى حمّما أفناّ املشهور بـ سو ّ حمج
لشـيخ عبـا   أنَّه مريُا اأنَّ غلرنغ هو نفسه الشيخ حممو  العّطار. وقا وهف حمموً ا العّطار ب

شيخ عبا السالم مريا فخر الاين أمحا، ابن الشيخ روزهبان، وأوهل تالًيـا نسـبة   السالم وال
أساس هذا النحو من الفهم شرح سو ّ وعاٌ  آخر مـن  خرقته بواسطتني إىل روزهبان. عل  

شّراح حافظ بعَ  أشعاره آخذين يف االعتبار نسبته إىل مرشاه. قكَر الشريوانــّي حفخـر   
يعـّا   غلرنغ.بريحافظ أقوال  أبيات ـّي، م. ن، ص. ن( أنَّ البعَ  عّا مضموَن معظمالدمان

(، بعـَ   8862 -8866، 8876 -8877، 8045، 725، 786، ص 8سو ّ حمج
، و تعبري حافظ مثل "الشيخ املكاِبا"، "الشيخ الذّ ال تكّية لـه"، "املكابـاون متشـاهبون"   

ّّگ ــلرنگ"بري تشري بشكل مؤّكا إىل الشيخ حممـو  العّطـار،    "،[وجُهه ]املرشا الور 
الذّ غّ  طرفه عن الراحة ]مبعىن الارويش  وز"العبارات األخرى مثل "رناعافيت س وبع 
 تشري إليه بشكل حمتمل. [،الانيوّية

ّّ أيًضا بعَ  العبارات  حأماكن متعّا ة(. ُقكرت عباراٌت  بريغلرنغبربط ختمي الالهور
ها اخلرَب متواتًرا حملديا جعلت كثرُت ،خ حممو  العّطار يف مصا ر أخرىأخرى عن بريغلرنغ والشي

 (.67 -60ثبوت، ص  ←من االّطالع 
لشـيٍخ مرشـا   من جهة ميكن أْن تعّا بع  إشارات حافظ  لياًل عل  أّنه كان مريًاا 

ومن جهة أخرى هنال  احتمال كبري أْن  ،(8، البيت 472الغدلّية  ←حلالّطالع عل  أمنوقج 
عل  حنو ما مبشرب روزهبان البقلّي. يف آثار روزهبان وكذل  يف كون عبارة "غلرنغ" مرتبطة ت

أّن عالقـة وجاانّيـة كانـت    آثار أعقابه، اسُتخام االسم املرّكب غلرنغ عّاة مّرات، ويتبّين 
. لذل  من غري املستبعا أّن شخًصا معاهًرا حلافظ كانت (20 -62حثبوت، ص  تربطهم به
حبوزة التصّوف هذه، وكان مشهوًرا باسم "غلرنغ"، وأّن حافًظا كان أيًضا يف مرحلة له عالقة 
 من مريايه.من حياته 

(، رّجحـوا  85 -88معني حروزهبان البقلّي، مقّامة معني، ص بع  احملّققني ومنهم 
ّّ حص   ( ال يعّا القرائن الااّلة عل  وجو 8، احلاشية 882هذا األمر. البع  أيًضا كاملرتضو

كافيًة. طبًعا ال واحا من هذين االثنني كان مّطلًعا عل  أخبار املتقّامني كالاّواين هذا الشخص 
البع  اآلخر من الباحثني عبارة بريغلرنغ كنايـًة عـن   و هاار اليت تقّوّ هذا االحتمال. عّا 
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؛ ريـاحي، ص  854"النبيذ األمحر املعتَّق" منكًرا إرا ة حافظ للمشايخ حزرين كـوب، ص  
 (.748 -740، ص 8؛ خّرمشاهي، ج887 -888

هو وجـو  نورانــّي    من وجهة نظر أخرى، فَّّن "بري" يف االسم املرّكب "بريغلرنغ"
للعقل الفّعـال،   وممثٌل ،باطنـّي ، وهو  ليٌلوملكوتـّي يظهر يف قلب السال ، يعّرفه احلقائَق

مأخوق مـن   ه بـ غلرنغهُفوو .م من الكروبّينيـوهو جربائيل أو الروح القاس، ومالك عاِل
ّّ (. 55، 42، 45؛ بورجوا ّ، ص 88 -57حاملاّلح، ص  رسالة العقل األمحر للسهرور 

بأنَّ بريغلرنغ كان من مشايخ الطريقة؛ باإلمكان تفسري  بالطبع هذا التفسري ال يتناق  واالعتقاَ 
 (.54بورجوا ّ، ص ن اآلنفني حْييا من املصطلحات األخرى، باملعَنَيكالعا مصطلح بريغلرنغ

العلم[، السنة  نشر]جمّلة  نشر  انشنصراهلل بورجوا ّ، "بريغلرنغ"،   املصادر واملراجع
حـرم  م[(؛ أكرب ثبوت، "حافظ وبريغلرنـغ"،  ر  8222ش ]8576حشتاء  4، العا  88

، يف ]حرم الصايق  ختليًاا لذكرى األستاق سـا ات  استا  سا ات ناهرى ء وست  يا واره
]ّّ ن بن أمحا اجلامّي، م[؛ عبا الرمٰح8228ش ]8570زارعي، طهران ، ط. إبراهيم الناهر

م[؛ مشس الاين حمّما حافظ، 8228ش ]8570، ط. حممو  عاباّ، طهران نفحات األنس
م[؛ عبا الرمٰحن بـن سـليمان   8225ش ]8588، ط. برويد ناتل خانلرّ، طهران الايوان

 ،ّّ ، ط. هباء الاين اخلّرمشاهّي، وكورش منصورّ شرح عرفاىن لغدلّيات حافظختمي الالهور
حـافظ نامـه    م[؛ هباء الاين اخلّرمشاهّي، 8225ش ]8574وحسني مطيعي أمني، طهران 

]كتاب حافظ  شرح املفـر ات،   شرح الفاظ، اعالم، ومفاهيم كلياى وابيات  شوار حافظ
م[؛ حمّمـا بـن   8227ش ]8588واألفكار اجلوهرّية، واألبيات الصعبة[، طهران واألعالم، 

رسـائل فارسـ     ءشبستان عرفان  جمموعه،  ر شرح شعر اخلواجة حافظأسعا الاّوانـّي، 
]يف ُظَلل العرفان  جمموعة الرسائل الفارسّية عن املشايخ املرشاين اإليرانّيني[، ط.  ازپريان ايران

ّّ، طهران  ّّ،8220ش ]8582جنيب مايل اهلرو  حاشيه م[؛ حمّما بن حممو   هاار الشرياز
لجامّي[، نسبة خطّية يف مكتبة لكهنو، ]حاشية عل  نفحات األنس ل بر نفحات األنس جام 

، ط. هنرّ كوربان وحمّما معني، طهـران  كتاب عبهر العاشقنيروزهبان البقلّي، ؛ 265رقم 
ش 8586]ندهة اجملالس[، طهران  شتگـلـگم[؛ حمّما أمني الرياحّي، 8268ش ]8580

]حبـث يف التصـّوف    جستجو  ر تصـّوف ايـران  ني زّرين كوب، م[؛ عبا احلس8262]
]شـرح   شرح سو ى بر حـافظ م[؛ حمّما سو ّ، 8276ش ]8557اإليرانـّي[، طهران 

م[؛ عبـا  8267ش ]8588طهـران  سو ّ حلافظ[، ترمجه بالفارسّية عصمت ستار زا ة، 
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محا غلتشني معاين، ]تذكرة اخلّمارة[، ط. أ ميخانه ءتذكره، ـّيالنبـّي بن خلف فخر الدمان
ّّ، م[؛ منوتشهر املرتض8265] ش8588طهران   ا مقامة بر حافظ شناس مكتب حافظ، يو

م[؛ حسينعلي املاّلح، 8268ش ]8585مقّامة لاراسة حافظ[، طهران  أو]مذهب حافظ، 
، طهـران  كرميي سعيا نياز، ط. 6] راسة حافظ[، مج حافظ شناس "من هو بريغلرنغ" يف 

 م[.8266ش ]8587
  /أكرب ثبوت/

 
، أحا أوائل ُ عاة اإلمساعيلّيـة النــدارّية يف شـبه القـاّرة اهلناّيـة.      الدينبريصدر

وكـذل  يف تنظيمهـا    ،أثٌر كبري يف نشر الاعوة اإلمساعيلّية النـدارّية يف اهلنا الاينلبريهار
وهـل  احلقيقـّي.  أو الطريق  1هرت هذه الاعوة يف اهلنا باسم "سات بانت"ومأسستها. اشُت

الاين* بعا والاه، بريشهاب الاين، إىل رئاسـة  من أعقاب بريمشس  الاين الذّ كانبريهار
يف اهلنا. تعتما املعلومات املتوافرة حول بريهار الاين أساًسا علـ    " عوة الـ "سات بانت

  النـدارّيني يف اهلنا الذّ ُيسّم  "اجلنان*". ُنسب تأليف عـا األ ب الاينـّي لإلمساعيلّيني 
الاين حيًّـا يف  ه الروايات، كـان بريهـار  الاين. حبسب هذكبري من هذه اجلنان إىل بريهار

تاسـع اهلجـريَّني. تالًيـا كـان     النصف الثاين من القرن الثامن والعقو  األوىل من القـرن ال 
املرتبة الثالثني يف فهـرس األئّمـة اإلمسـاعيلّيني    الاين معاهًرا إلسالم شاه الذّ حيتّل بريهار
 دارّيني حفرع قاسم شاهي(.النـ

لوهانـا   حكاست( أو جمموعة لوهانا، طبقة من ناوساهلالاين العايا من بريهارأ خل 
وَأطلق عليهم اسم اخلوجة* املشتّق مـن الكلمـة الفارسـّية     اإلمساعيلّية النـدارّية،مذهب  يف

هناوس لوهانا. أّسـَس  عل   نفسها اليت ُتطلق ورتاغمبعىن اللفظة اهلناّية ومبعىن السّيا،  هخواج
ّ  ما ُيسّم  الاين كذل  أّول بريهار يف  2بيت اجلماعة، مكان العبا ة النــدارّية، يف كـوتر

يف البنجـاب   نْيالسنا حيف والية البنجاب احلالّية يف الباكستان(. مث بىن بيَتني للجماعة آخـرَ 
 مبعىن الرئيس أو األهـّم(.  3ُمكياوكشمري، وعيَّن هلما ُمكي حاملأخوق من اللفظة السنسكريتّية 

الاين وطع حجر األساس لتنظيم مجاعة اإلمساعيلّيني النـدارّيني يف اهلنـا،  وتالًيا، فَّنَّ بريهار
 الذين اشتهروا يف ما بعا باخلواجات حمجع خوجة(.
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 - Satpanth 

2
 - Kotri 

3
 - mukhya 
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الاين  عوَة سات بانت يف ُغجرات أيًضا، وحالفه جناح الفت مع الوقت، نشر بريهار
و  اآلخرين املنتمني إىل الطبقات اليت رمتهن التجارة يف تل  املنطقـة.  ن واهليف أوساط اللوهانّيني

، يف السنا. كانت منطقة السنا يف قلـ   1يف أوتش الاينمع قل  ظّل مركُد نشاط بريهار
الـذين  ، 3رهّينيالسـم ه 758الذين خلفت ساللتهم يف العام  2الدمان تابعًة لاولة السماهّيني

. لكنَّ السماهّيني سرعان ما اعتنقوا مذهب أهل السّنة. بناًء عل  مساعيلّيكانوا عل  املذهب اإل
الاين إىل إيران لتسليم األموال الشـرعّية أّ الــ   " سافر بريهاراجلنان"ها تالروايات اليت نقل

ّّ، وهنال  حظي بلقاء اإلمام إسالم شاه. 4 اسونا"  أو العشرّية، إىل اإلمام النـدار
يف طـاحية أوتـش، جنوبــّي     ،5ين بالقرب من جت بـور الايقع مدار بريهار

ة االثـين عشـرّية،   ُملتان/مولتان. يعاُّ متوّلو هذا املدار حاليًّا أنفَسهم من أتباع مذهب الشيع
الاين باسم احلاج هار شاه. خلَف هاَر الاين ابُنه األكرب، حسـن كـبري   ويذكرون بريهار

 جات النـدارّيني.خلوأموَر  عوِة الـ سات بانت وا الاين، وتوّل 
اخلوجات النـدارّيني، ُعرف بريهار الاين بأّنه مؤّلف أكرب عـا  مـن   يف مروّيات 

اوتار أو ]املظاهر  ح ه 6اتار سه اَفمن بينها إحاى النسخ الثالث املتوافرة للجنان املهّم  ،اجلنان
جـات  ي. نسب اخلوالعشرة[ اليت طرحت أهول العقائا اإلمساعيلّية النـدارّية يف إطار هناوس
 هـذا اجلنـان   النسبة. لبريهار الاين جناًنا آخر، أثبتت التحقيقاُت املتأّخرة عام هّحة هذه

 .التوحيا( هو منظومة باللغة اهلناّية حول الطريقة الصوفّيةحمعرفة 7رياجنانبوج ناملشهور باسم 
 خلت اجلنان اليت كتبها نظومة ظهرت يف األساس يف احملافل القا رّية يف السنا، ومن مث املهذه 

 ءها من أّ مبـاأ مـن املبـا ى   الاين عل  الرغم من خلّووقا ُنسبت إىل بريهار اخلوجات.
العقائاّية لسات بانت. يف كّل األحوال هذا اجلنان مستنٌا آخر ياّل عل  وجو  هالت وثيقة 

 بني اخلوجات ومتصّويف شبه القاّرة اهلناّية.
 -8284]تواريخ املرشا[، نوسرّ  تواريخ پريواال،  غابريزا ة  ر  املصادر واملراجع

 8258]النور املبني[، بومبـاّ   مبني نورعلي حمّما ج. جونارا، حغجرا (؛  8، مج8255
]تـاريخ   امساعيليـة تاريخ وعقايا حغجرا (؛ فرها   فترّ،  8258نفسه، بومباّ حأر ّ(؛ 

 م[؛8228ش ]8575رهيي، طهران ترمجه بالفارسّية فرياون بااإلمساعيلّية وعقائاهم[، 
                                                 
1
 - Ucch 

2
 - Samma 

3
- Sūmra  

4
 - dassondh 

5
 - Jetpur 

6
 - Dasa - Avatāra 

7
 - Būjh Niranjan 
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 ...أجنيب
  /فرهاد دفتري/

 
        

          


