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 الَعالقات الثقافّية اإليرانّية العربّية تاريخيًّا

 أ.  د. دالل عّباس  ـــ المعهد العالي للدكتوراه ـــ الجامعة اللبنانّية

 

 الملّخص

تعود الَعالقات احلضاريّة والثقافّية بني اإليرانّيني والعرب إىل ما قبل اإلسالم، وهذا بنّي من املفردات 
الفارسّية املعرّبة املوجودة يف الشعر اجلاهلّي ويف النّص القرآيّن، وكذلك يف األلفاظ املشرتكة بني اللغة العربّية 

لذي أّدته احِلرية عاصمُة املناذرة، صلَة وصٍل بني العرب والفرس، والفارسّية الفهلويّة، مع اإلشارة إىل الدور ا
وقد أخذت هذه العالقات تتعّمق تدرجييًّا بعد اعتناِق اإليرانّيني اإلسالَم وتعّلِمهم العربّيَة لغَة الدين اجلديد، 

وّي مّث توّسعت يف العصر ومن مّث بدء عملّية الرتمجة من الفارسّية بالعربّية، اليت بدأت حمدودًة يف العصر األم
العّباسّي، وبلغت ذروهتا يف عصر املأمون، وتُرمجت عشرات الكتب... وتأثّر األدباء والشعراء العرب يف 
العصور العّباسّية باخلصائص الفنّية للِحكم والنصائح والوصايا املرتمجة من الفارسّية بالعربّية، وملـّا ضاع أصل 

شعراء اإليرانّيون بعد القرن الرابع اهلجرّي يف العصر السامايّن فنقلوها إىل هذه احِلكم، عاد الكّتاُب وال
الفارسّية... واجلدير باملالحظة أّن شعراء العصر السامايّن الذين نظموا الشعر بالفارسّية الّدريّة وقبلهم شعراء 

الذي كان   Syllabique العهد الصفارّي والعهد الطاهرّي، قد نقلوا الشعر اإليرايّن من النهج املقطعيّ 
 سائًدا يف إيران قبل اإلسالم إىل الشعر العروضّي الذي عرفوه يف تراث العرب الوافد إليهم...

لقد أثّر الشعر العريّب يف الشعر الفارسّي منذ ذلك احلني تأثريًا عظيًما جتّلى يف تراث كبار شعراء 
توثّقت العالقات الثقافّية بني إيران وجبل عامل وهو  الفارسّية... وابتداًء من القرن السادس عشر امليالديّ 

: كان التأثري من جبل عامل باجتاه إيران يف زمن الصفوّيني املرحلة األوىلجزٌء من بالد الشام، يف مرحلتني: 
 :كان التأثري من إيران باجتاه جبل عامل قبيل الثورة اإلسالمّية وبعد جناحها... املرحلة الثانيةويف 

سنفّصل الكالم عليه يف البحث الذي سيتناول املفاصل األساسّية من عملّية التأثّر والتأثري ذلك ما 
 املتباَدلني بني العرب واإليرانّيني ثقافيًّا، منذما قبل اإلسالم، وحّّت اللحظة الراهنة.

األدب الفارسّي، العالقات الثقافّية، اللغة العربّية، اللغة الفارسّية، األدب العريّب، : كلمات مفتاحّية
 الرتمجة، العصر اجلاهلّي، العصر العّباسّي، العصر السامايّن، العصر الصفوّي ، جبل عامل ...
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 العربّية تاريخيًّا-العالقات الثقافّية اإليرانّية
ما من أّمتني يف العامل قدميًا وحديثًا متباينتني عرقيًّا وجغرافيًّا، تداىن أدهبماإىل حّد التماثل كاألدبني        

 العريب والفارسي.
إّن العالقة بني العرب واإليرانّيني ليست حديثة العهد، وإّّنا تعود إىل ما قبل اإلسالم، وهذا بنٌي من 

، وقد ذكرت التواريخ أمساء بعض الشعراء واخلطباء املوجودة يف الشعر اجلاهليّ رّبة املفردات الفارسّية املع
، منهم غيالن بن سلمة الثّقفّي واألعشى ر احملّبة بالفرس قبل االسالمالعرب الذين كانت تربطهم أواص

بني ، ويف األلفاظ  املشرتكة 1الشاعر املشهور ،مثل گلستان وبنفشه وسوسن وشاه اسربم ويامسني ونرگس
اللغتني العربّية والفارسّية الفهلويّة. وقد نظر العديد من الباحثني إىل هذا التقارب من ُوجهيت نظٍر متطابقتني 
يف املضمون خمتلفتني يف املبىن والتسمية. فجاءت أحباثهم حتوي العديد من األدّلة على التقارب، القسم 

ت من الفارسّية الكثري، وأّن الفارسّية اقرتضت من العربّية األّول، القدمي منها، رأى أّن اللغة العربّية اقرتض
أكثر، حّّت بات من الصعب احلكم على مبتدأ الكلمات هل كان فارسيًّا قدميًا أو عربيًّا قدميًا، والقسم 

 . 2الثاين، احلديث، يرى أّن مجيع اللغات من سامّية وهنديّة وأوروبّية وحامّية كانت يف األصل لغًة واحدة
د أخذت العالقة بني العرب والفرس تتعّمق تدرجيًيا، بعد أن تقّدم املسلمون للمرّة األوىل يف عهد لق

اخلليفة الثاين إىل العراق وإيران، وأسلم من أسلم من الفرس طوًعا، وانضّموا إىل اجليش اإلسالمّي، وأقرَّ 
كان من هجرات العرب إىل هذه   املسلمون السّكان يف أرضهم وأّمنوهم على أنفسهم وأمواهلم، مثَّ ما

املناطق، واستقرارهم فيها. كّل ذلك أدى إىل أن ميتزج السّكان األصلّيون والوافدون، وأّن يُقارب بعُضهم 

                                                           
 . أّنوذج من شعر األعشى: 1

 لنا جلَّساٌن عندها وبنفسٌج       َوِسيِسْنبَـٌر، َواملـَْرَزُجوُش ُمَنمَنَما    
 َوخرِييٌّ، َوَمْرٌو َوَسْوَسٌن    إذا كان ِهْنزْمٌن َوُرْحُت خُمَشََّماَوآٌس 

 حنا يف كّل دجٍن تغيماواليامسنُي ونرجٌس    ُيصبّ  وشاهسفرمُ 
 ومستُق سيننٍي وونٌّ وبربٌط       جُيَاِوبُُه َصْنٌج إَذا َما تـََرّّنَا

 .     1950، شرح الدكتور حمّمد حسني، القاهرة، مكتبة اآلداب، ديوان األعشى الكبيراألعشى )ميمون بن قيس(، 
ا تعطي يضرب "هبرام فره وشى" أستاذ اللغات القدمية مثاالً على ذلك فيقول: إّن كلمة "ناهد" اليت تعين اليوم بالعربّية الفتاة الكاعب، جنده. 2

 .....األفستااملعىن نفسه يف كتاب اإليرانّيني القدماء أي 
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بعًضا، وأن ُيصِهَر من أسلم منهم، إىل من وفد عليهم، وأن يكون هنالك هذا االختالط، الذي كان من 
 1مّية اجلديدة مبا كان من طوابعها ومساهتا......مثراته جيٌل جديٌد لفَّته احلياة اإلسال

وهكذا فإّن حركة الفتوح اإلسالمّية يف إيران جعلت العرب خيتلطون بالدم اآلرّي، ويستمعون إىل لغٍة 
األوروبّية، وهي تتيُح هلذه األرض واللغة –ختالف لغَتهم، هي اللغة البهلويّة إحدى أصول األسرة اهلنديّة 

املخالفة القويّة، فتستخدم األسرى، وحتالف املوايل، وتتزّوج من السيب وتستولده، وهي تسوس  والدم لونًا من
ما أفاء اهلل عليها من ملِك كسرى، فتهاجر إليها وتستقّر فيها، وتُفسح جمااًل لالختالط ما بني لغتها االم 

ني اللغتني لغٌة ميكننا أن نسّمَيها لغَة ولغة القوم فتتبادالن الصالت والتأثري والتأثر، وتنشأ من هذا التزاوج ب
التفاهم، يتكّلمها عاّمة الناس، إىل أن تصري بعد قرون أربعة من اهلجرة، لغَة إيران الرمسّية، ويضطّر أهلها أن 

 يكتبوها باحلروف العربّية...
 

 الترجمة، أهّم طرق التثاقف والتأثّر والتأثير المتبادلين بين العرب واإليرانّيين
 
 الترجمة من الفارسّية بالعربّية -1

املشهور املتداول أّن عملّية الرتمجة من الفارسّية بالعربّية جرت يف العصر العّباسّي، هذا صحيح، لكّنها 
بدأت قبل ذلك: لقد اقتبس املسلمون نظامهم اإلدارّي من النظام اإلدارّي اإليرايّن، إذ نُظمت الدفاتر منذ 

ن اخلطاب بأسلوب الدفاتر والدواوين اإليرانّية القدمية، وكانت اللغة  الديوانّية عهد اخلليفة الثاين عمر ب
أحيانًا لغًة فارسّية، وفّضل املسلمون من الفرس يف ما بعد أن ينقلوها إىل العربّية بأنفسهم؛ ويذكر ابن الندمي 

 . 2رمحن موىل بين متيمأّن "الديوان" نُقل إىل العربية يف زمن احلّجاج، والذي نقله صاحل بن عبد ال
ذُكر كذلك أّن كتابًا كان موجوًدا يف مكتبة هشام بن عبد امللك، موضوُعه تاريُخ الفرس وسياسُتهم،  

. إاّل أّن العباسّيني هم الذين سّخروا كّل قدراهتم يف استقطاب الثقافات املختلفة 3مرتجٌم من الفارسّية بالعربّية
، وممّا ال شّك فيه أّن أمواج الرتمجة من الفارسّية، كانت اجلسَر الذي عربت من اليونانّية واهلنديّة والفارسّية

خالله ثقافاُت األمم املختلفة اليت انصهرت يف الدولة اإلسالمّية، وأغنت الثقافة اإلسالمّية، وذلك لعناية 

                                                           
 وما بعدها. 106، ص 1966، دار العلم للماليني، بريوت المجتمعات اإلسالمّيةكري فيصل، ش.  1
 .352ط، االستقامة، ع ع، ص  ،الفهرست، ابن الندمي. 2
 .92، ترمجة حممد كفايف وآخرين، صتراث فارس. 5
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لعلمّية، وتشجيعهم العلماء ، وما أبدوه من اهتمام بنّيٍ باحلركة ا1خلفاء بين العّباس ووزائهم بعملّية الرتمجة
وعناصَر مل  واملرتمجني، هكذا حتّولت ثقافات فارس واهلند واليونان إىل ثقافة العرب املسلمني وزّودهتا بأزوادٍ 

يكن هلا هبا عهٌد من قبل، وقد مّت هذا التحّول من طريقني: طريق النقل والرتمجة...وطريق تعّرب شعوب 
 املني إليها موروثاهِتم وفنوََنم ومعارَفهم.الشرق وانتقاهلم إىل العربّية ح

لقد كانت الكتب الفارسّية أوىل اآلثار األدبّية السياسّية األجنبّية اليت مّتت ترمجُتها بالعربّية، ووضعت بني 
 أيدي احلّكام العرب فوائد عملّية ال تُعّد وال حُتصى يف جمال السياسة وفروع العلم واألدب.

إىل العربّية مع أيب جعفر املنصور وشهدت دعًما كبريًا يف عهد اخلليفة هارون لقد بدأت حركة النقل 
الرشيد الذي ذُكر أنّه كان شغوفًا بسماع املواعظ اإليرانّية، وكان ينتقي مؤّديب أوالده من اإليرانّيني، وقال 

األخالقّية احلميدة، وحّدثين عن قرأ يل األشعار الطّيبة، واألقوال اِ  ذات يوم ألحدهم: "يا علّي بن محزة !....
 .2املواعظ اإليرانّية واهلنديّة

وقد بلغت حركة  النقل ذروهتا يف عهد اخلليفة املأمون الذي وّسع مدرسة الرتمجة يف بغداد، فصارت 
غات تُعرف بـ "دار احلكمة"، وأحلق هبا مكتبًة ومرصًدا، وجاء بعدٍد كبرٍي من العلماء الذين يتقنون العربّية والل

األعجمّية، فجعل عليهم شيًخا رئيًسا، خيتار الكتب، ويُعيد النظر يف ترمجتها، وكان حنني بن إسحاق من 
 أشهر الذين توّلوا هذا املنصب.

لقد كانت حركة النقل اليت ازدهرت يف العصر العباسّي من أبرز العوامل اليت أسهمت يف تسريع النهضة 
 الثقافّية والعلمّية لذلك العصر.

رمجت من اآلثار انت الكتب اليت موضوعها السياسة امللوكّية عند الفرس كما ذكرنا، أوىل الكتب اليت تُ ك
(، هيبن داذو األجنبّية يف األدب والسياسة، وأّول املرتمجني يف عهد أيب جعفر املنصور كان ابَن املقّفع )روزبه 

الذي كان منقواًل كليلة ودمنة ىل الفارسّية، والذي كان منقواًل من قبل إ منطق أرسطوالذي ترجم بالعربّية 
م(، وقد أّلف بالعربّية عدًدا من الكتب 749هـ/ 133)ترمجه سنة  3إىل الفارسّية البهلويّة عن اهلنديّة

اليتيمة في و، األدب الكبيرو، األدب الصغيروالرسائل، تبدو فيها عناصر الثقافة الفارسّية: وهي 
" وهو تاريخ الفرس من مبدإ ملكهم خداينامه" وكتاب "في سيرة أنوشروان التاجوترجم كتاب " 4الرسائل

                                                           
 .44، ص1966، دار املعارف 4)العصر العباسّي األّول(، ط  تاريخ األدب العربيّ . شوقي ضيف،  1
 .277ص  –ع ع ... شرح نهج البالغة. ابن أيب احلديد،  2
 .342، ص الفهرستابن الندمي، . 3
 .165- 65ص  ،ابن المقفع بين حضارتين حسني علي مجعة،. 4
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، قاضي رسالة تنسرو، أي نُُظم الفرس وعاداهتم، آيين نامه، وكتاب تاريخ ملوك الفرسإىل َنايته، ومساه 
ة ابن قضاة أردشري بامكان، هذه الرسالة اندثر نّصها البهلوّي، وضاعت ترمجتها العربّية، ومل يبَق سوى ترمج

 م، وأعاد حيىي اخلّشاب ترمجتها بالعربّية.1932اسفنديار للنّص العريّب بالفارسّية، وقد أُعيد نشرها يف العام 
وقد ذكر املؤّرخون عدًدا آخر من املرتمجني املعاصرين البن املقفع،مل تصلنا ترمجاهتم كـ "حمّمد بن جهم 

كما   الحكمة الخالدةسهل"، الذي ترجم قسًما من  الربمكّي"، و"ابن شاهويه اإلصفهايّن" و"احلسن بن
ومنهم إبان بن عبد احلميد ، أخبار نامهاملعروفة بـ  سرية الفرس، وإسحاق بن يزيد نقل 1ذكر ابن مسكويه

البن املعتز أّن إبان  طبقات الشعراء، وقد جاء يف 2حلم الهند،  وكتاب السندباد كتابالذي ترجم  
. ومن املرتمجني 3اليت ترمجها ابن املقّفع يف مخسة آالف بيت من الشعر ودمنةكليلة الالحقي هو من نظم 

عن الفارسية أيًضا احلسن بن موسى النوخبيّت، وأمحد بن حيي البالُذرّي املؤرّخ املعروف، واحلسن بن سهل، 
اليت ترمجت وحمّمد بن جهم الربمكّي، وداذويه بن شاهويه اإلصفهاين، وهبرام بن مردانشاه....ومن الكتب 

 .توقيعات كسرىو  دب احلرب، وكتاب أموبذ موبذان، وكتاب عهد أردشريأيًضا، كتاب 
وقد استقى املؤلّفون تاريَخ الفرس من الكتب اليت ترمجها ابن املقّفع وغريُه، فاملسعودي يذكر أنّه قرأ 

هـ، كتابًا عظيًما فيه من أخبار ملوك الفرس وسياساهتم وأحواهلم، مامل جيْده يف  303مبدينة إصطخر سنة 
مثانية كتب  دكما أّن محزة اإلصفهايّن عدّ ...  نامه هاكو آيين نامهو  خداينامهكتبهم اليت قرأها من قبل مثل 

 ، ترمجة ابن املقّفع.كتاب ِسَير الملوكيف تاريخ الفرس، استمّد منها ما كتبه يف تارخيه، ومنها 
املنسوب إىل اجلاحظ اقتباًسا كثريًا من نظم الفرس وعاداهتم وتقاليدهم قبل  التاجكما أنّنا جند يف كتاب 
 املأثور عن العرب يف اجلاهلّية واإلسالم. اإلسالم، خيالطه اقتباٌس عن

وعلماؤها يف تلك املرحلة  جنديسابوريف هذا السياق ال بّد لنا من ذكر الدور الذي أّدته مدرسة 
التارخيية. أّسس هذه املدرسة كسرى أنوشروان يف النصف الثاين من القرن السادس امليالدّي، وكانت مدرسة 

ء اهلاربون من اضطهاد البيزنطّيني من أثينا والرها وسائر املراكز، وكان معظُم زرادشتّية. توافد إليها العلما
، وكان أنوشروان معجًبا بالثقافة اليونانّية الرومانّية، فرّحب بالفالسفة 4أساتذهتا من املسيحّيني النسطورّيني

                                                           
ن بدوي، مكتبة النهضة املصريّة، )جاويدان ِخَرد( حتقيق عبد الرمحم الحكمة الخالدة ؛ هـ(421. ابن مسكويه، أبو علي أمحد بن حمّمد ) 1

 .18م، ص1982القاهرة 
 . 163، نسخة مصورة عن طبعة فلومل، مكتبة خياط، بريوت، ال.ت. صالفهرست. ابن الندمي،  2
 .224، دار املعارف مبصر،ال.ت، ص2، حتقيق عبد الساتر فرج، ططبقات الشعراء. ابن املعتز،  3
 .381م، ص 1966-1965، القاهرة، مكتبة النهضة املصريّة، 340، تاريخ اإلسالم. حسن إبراهيم حسن،  4
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. امتزجت يف جنديسابور الثقافات املتنّوعة .الذين تشّتتوا بعد أن أغلق يوستنيانوس اهلياكل واملدارس يف أثينا.
 من يونانّية وسريانّية وفارسّية وهنديّة، وبقيت السريانّية لغة التدريس فيها واشُتهرت بالفلسفة والفلك والطّب. 
ومن املرّجح أّن اللغة العربّية كانت معروفة يف جنديسابور، قبل فتح العرب املدينة لقرهبا من احِلريَة املدينة 

لعربّية املشهورة. يف كّل األحوال،كان األطباء يف هذه املدرسة يستخدمون اللغتني العربّية والفارسّية يف ا
العصر العباسّي، كما يشهد على ذلك ما يرويه ابن أيب أصيبعة عن جورجيوس رئيس أطباء جنديسابور، 

  . 1سّيةعندما التقى باخلليفة املأمون، وخاطبه باللغة العربّية وباللغة الفار 
 ]مواعظ بندنامه بزرگمهرمن أهم كتب احِلكم واألمثال الفارسّية، اليت أثّرت يف األدب العريّب، كتاب 

]النظم[، والقصص  آيين نامهو]كتاب التاج[،  تاجنامه]سري امللوك[، وكتاب خداينامه بزرمجهر[، و
، الذي ترمجه ابن املقفع لُيصلح احنراف اخلليفة املنصور، وهو يرجو أن يقرأه كليلة ودمنةالرمزّي ال سّيما  

اخلليفة فيعِدل عن ِغيِّه، وأن يقرأه الشعب فيغضب لظلمه، وإن كان ظاهَر الكتاب اللهُو والتسليُة. وقد اهتّم 
أو أّلفوا على ون األخبار، عيونقلوا منه حكايات وأمثااًل، كابن قتيبة يف كليلة ودمنة، األدباء واللغويّون بـ  

 الصادحللمعّري، الذي ال يزال مفقوًدا، وكتاب ابن اهلّبارية يف الشعر،  القائفمنواهلا  كما ُحكي عن كتاب 
 . 2بع عّدة مرّات، وغريمها، الذي طُ والباغم

ة للِحَكم كما ذكرنا من قبل تأثّر أدباء العربّية شعراء وكتابًا يف العصور العباسّية باخلصائص الفنيّ 
. وملـّا ضاع أصل هذه احلكم، عاد الكّتاب والشعراء االيرانّيون بعد 3والنصائح والوصايا املرتمجة من الفارسّية

 الفارسّية. إىل القرن الرابع اهلجرّي ونقلوها 
، وإن كان بعُض املصّنفني والكّتاب املتأثّرين أو املقتبسني، قد أعرضوا عن ذكر مصادر ماّدهتم املقتبسة

فإن هنالك من كان يصرّح أحيانًا باسم الكتاب الفارسّي الذي نقل منه ماّدته،كقول ابن قتيبة: "وقرأت يف  
 ."4كتاب أبرويز إىل ابنه شريويه"، أو "قرأت يف كليلة ودمنه

ويذكر الكاتب أحيانًا أنّه أخذ ماّدته من كتاٍب للعجم من دون حتديٍد لكتاب بعينه، ومثل هذا املسلك 
 . 6وابن قتيبة 5قليل يف مؤلّفات اجلاحظ غريُ 

                                                           
 ، ص.ن.املرجع نفسه.  1
 وما بعدمها. 187و178، صدراسات في األدب المقارن. 2
 . هنالك عّدة رسائل جامعية وأطاريح عاجلت هذا املوضوع.... 3
 .9،ص5، ص1مج  ،عيون األخبار. ابن قتيبة،  4
 وغريمها. 8-7، ص 1، مج البيان والتبيين. اجلاحظ،  5
 . 6، ص1، مج 2، ص 2، مج عيون األخبار. ابن قتيبة،  6
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: س تقول: كذا.... أو كقول اجلاحظينقل الكاتب أحيانًا حكمة فارسّية قائاًل: كانت احلكماء من الفر 
 . أي شيٍء للعّي؟... إىل آخر القصة املعروفة....1قيل لبزرمجهر بن البختكان الفارسيّ 

فني مع املقتبسات من املصادر الفارسّية يف العصور العباسّية، أَّنم كانوا وكان من صور تعامل املصنّ 
كتابًا فارسًيا، فيضّمون إليه مطالَب ومقتبساٍت عربّيًة يف الغرض ذاته،  –وأحيانًا  -يأخذون نصًّا أو رسالًة 

سّية هي ، الذي ألفه على أساس رسالة فار أدب الفرس والعربوذلك ما فعله ابن مسكويه يف كتابه: 
 "جاويدان ِخَرد " ]احلكمة اخلالدة[، مث أضاف إليه موادَّ ثقافّيًة ذاَت مصادَر فارسّيٍة وهنديٍّة ورومّيٍة وعربّية.

 
 الترجمة من العربّية بالفارسّية -2

هـ(، أهم 384-261بدأت عمليًّا يف القرن الرابع اهلجرّي/العاشر امليالدي، يف أثناء حكم السامانّيني )
وجعلت  ،2احلكومات اليت استقّلت عن العباسّيني عمليًّا، وظّلت حمافظة على سلطة اخلليفة العباسّي معنويًا

، كليلة ودمنةالفارسّية لغَة الدولِة الرمسّيَة بداًل من العربّية. أّول كتاٍب ترجم من العربّية بالفارسّية، هو كتاب 
ة البهلويّة، ومنها إىل السريانّية، مث إىل العربّية ويف النهاية تُرجم الذي كان قد نُقل من اللغة اهلنديّة إىل اللغ

هـ بأمر من نصر بن أمحد بن 329بالفارسّية الّدرِّيّة، ترمجه الوزير أبو الفضل البلعمّي املتوّّف سنة 
 بقوله:  الشاهنامة. وأشار إليه الفردوسي يف 3إمساعيل،كما نظمه الرودكّي شعرًا

 ( كان بالبهلويّة وصار كما تسمعه اآلن.لة ودمنةكلي)كتاب   كليلة
 وقد ظّل بالعربية حّت زمن امللك نصر، عندما أصبح ملًكا 
 فأمر وزيره األعظم أبا الفضل )البلعمي( صاحب الفكر والرأي 

                                                           
 وغريمها. 8-7، ص 1، مج البيان والتبيين. اجلاحظ، 1
السم، وكان من أبناء امللك هبرام جوبني، . جّد آل سامان ُيسّمى "سامان خداه" ألنّه بىن قريًة مسّاها سامان بنواحي مسرقند، فدعوه بذلك ا2

تاريخ (، أمري خراسان يف مرو وقد أكرمه ومحاه )جواد اهلروي، 127- 108أسلم سامان هذا على يد أسِد اهلِل بِن عبِد اهلِل القسرّي )حك: 
ش  1380عصر ايران الذهيب بعد اإلسالم[، طهران، منشورات أمري كبري  ،]تاريخ  السامانّيني سامانيان، عصر طاليى ايران بعد از اسالم

 وما بعدها(. 96[، ص 2001]
على  كان انتماء  السامانيني الدييّن أقوى من انتمائهم العرقّي، فسادت بينهم وبني اخلالفة يف بغداد عالقات جيدة، أّدت إىل اتساع احلدود

دت يف خراسان من جنوب جيحون، أو على قوٍل ممّا وراء النهر وخوارزم حّت سجستان بعيًدا من مركز الصعيد اجلغرايف هلذه الدولة، اليت امت
 اخلالفة، كّل ذلك حتت رعاية رجال الدولة العلماء.

مج (، 1984ش )1363پورداود، دنيا الكتاب  العشرون[ تصحيح عباس إقبال و ]مقاالت القزويينّ  بيست مقاله قزوينى. حمّمد القزويين، 3
 .33-32، ص 2
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 . 2، وقد مّت األمر من دون نقاش1يّةر أن ينقله بالفارسّية الدّ  

هـ، أمر األمري منصور بن نوح السامايّن على لسان أمينه أيب احلسن الفائق اخلاصة )املتويف 352يف العام 
هـ( واالقتصار فيه على متون 310حملّمد بن جرير الطربّي )املتوّّف سنة  كتاب التاريخهـ( برتمجة 389سنة 

بلعمّي بالفارسّية الدريّة ليشرتك يف قراءته األخبار من دون األسانيد، وقد ترمجه أبو علي حمّمد من حمّمد ال
 . 3ومعرفته السلطان وعاّمة الرعّية

يف الفقه  السواد األعظم هـ أمر األمري نوح بن منصور أن يرتجم بالفارسّية كتابُ  370ويف العام 
،  4ن املذهباحلنفّي، الذي كان هو قد أمر بوضعه لشرح الفقه احلنفّي، ليستفيد منه عاّمة الناس ويدافعوا ع

األبنية عن حقائق رمجت كتب الصيدلة املكتوبة بالعربّية أساًسا بالفارسّية ليفهمها العامة: ككتاب كما تُ 
الطّب للمبتدئني )واملالحظ أّن  يف 6في الطبّ  هداية المتعّلمينيف الصيدلة بالفارسّية، وكتاب  5األدوية

                                                           
: لغة إيران الرمسّية، وأهم اللغات واللهجات اإليرانّية، اشُتق امُسها من )در املأخوذة من َدربار أي الباب املفضي إىل اللغة الفارسّية الدريّة. 1

يف أّول حكومة نشأت يف أقليم  حضرة امللك(، ونشأت اللغة الّدريّة نسبة إىل اللغة اليت كانت ُتكتب هبا العرائض، وتصدر املراسيم امللكّية
هـ(، مث جتاوزت هذه اللغة خراسان. وعّمت سائر 260- 247خراسان، ذات نزعة قومّية فارسّية برئاسة يعقوب بن ليث الّصّفار )حك: 

والفارسّية القدمية ، وينتهي أصُلها  .... وهي امتداد للفارسّية الوسيطة )أي البهلويّة(كانت لغة احملادثة اليومّيةالبالد واالقاليم اإليرانية، بعد أن  
وغري اإليرانّية، إىل لغة البارثّيني....  وهكذا فإّن هذه اللغة اليت ُكتبت بعد اإلسالم باخلّط العريّب، قد أخذت كلمات كثرية من اللغات اإليرانّية 

َم األكرَب من الكلمات املتداولة يف اإلدارة والسياسة والعلوم إاّل أن اللغة العربّية أهُم اللغات اليت أخذت عنها الفارسّية احلديثة، ألّن القس
وبًا فارسيًّا. والفلسفة والفقه واألدب كلماٌت عربّية، ولو أّن الكثري منها قد اختلف يف الفارسّية صورًة ومعىًن وتلفظًا عن األصل العريّب، ولبس ث

إليرانّية هو بروز عدد من األدباء والشعراء الفحول الذين مجعوا بني ثقافتهم العربّية، وبني وممّا عّجل ّنوَّ هذه اللغة وانتشاَرها يف سائر األقاليم ا
سياسة ما حفظوه من أدب لغتهم القومّية، اليت احتفظت بكثري من اآلثار األدبّية ذات الطابع الشمويّل، ال سيّما ما يدور حول أخالق امللوك و 

 األمم وتدبري املمالك...
 (.372، ص27مج  ،الشاهنامةات بالفارسّية ). أصل األبي 2

 كليله به تازي شد از هپلوي / بدين سان كه اكنون هم بشنوى
 به تازي مهى بود تا گاه نصر/ بدانكه كه شد در جهان، شاه نصر 

  گراّنايه بو الفضل دستور اوى / كه اندر سخن بود كنجور اوى
 بفرمود تا فارسى درى / بگفتند، كوتاه شد داورى

م[ 1987ش ]1366]تاريخ البلعمّي[، تصحيح حممد روشن، طهران، منشورات نو  تاريخنامه طبرى ،. البلعمي، أبو علي حمّمد بن حمّمد 3
 .20- 19، مقدمة حمّمد روشن، ص 1مج

 . 12، والتمهيد لعبد احلّي حبييب، ص 19هجري(، املقّدمة، ص  342. أليب إسحق بن حمّمد احلكيم السمرقندّي )ت  4
 . 3ردكاين، ص ، مقّدمة حسني حمبويب األاألبنية عن حقائق األدوية. 5
 م[.1992ش ] 1371، منشورات جامعة الفردوسي، هداية المتعلمين في الطب.  6
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، عاد 1التفهيم ألوائل صناعة التنجيمعناوين الكتب بالعربّية(. كما أّن الِبريويّن الذي كان قد دّون كتابه 
وترمجه بالفارسّية، ليفهمه عاّمة الناس يف خراسان، وقد فعل مثل ذلك اإلمام حمّمد بن حمّمد الغزايل الطوسّي 

]كيمياء  كيمياى سعادتبالفارسية بعنوان  لدينإحياء علوم اهجري( حني ترجم كتابه  505)املتوّّف سنة 
  .2السعادة[، معلاًل ذلك بالقول: إّن اخلواص راجعوا الكتاب العريّب، وإنه ترمجه بالفارسّية للعاّمة

ال نقصد إحصاء ما تُرجم بالفارسّية يف هذه املرحلة وما بعدها، وإّّنا اإلشارة إىل دوافع نشوء الرتمجة 
 اللغة العربّية على الّرغم من كّل اجلهود اليت بذهلا السامانّيون إلشاعة اللغة الفارسّية، وبداياهتا. علًما أنّ 

 ظّلت اللغَة العلمّية يف دولتهم وظّل العلماء الذين عاشوا يف رعايتهم يكتبون تآليفهم وبدائعهم باللغة العربّية. 
الشعر بالفارسّية الدريّة أو الفارسّية  من املهم أن نذكر هنا أّن شعراء العصر السامايّن الذين نظموا

 4م( والعهد الطاهريّ 908-867) 3احلديثة املكتوبة باحلرف العريّب، وقبلهم شعراء العهد الصفاريّ 
(  الذي كان سائًدا يف إيران syllabiqueم( قد نقلوا الشعر اإليرايّن من النهج املقطعي )873 -820)

ي عرفوه يف تراث العرب الوافد إليهم. أّما شعراء العصر الساماين فعلى قبل اإلسالم إىل الشعر العروضّي الذ
رأسهم الرودكّي أبو الشعر الفارسّي أو امرؤ قيس العجم، والشهيد البلخّي وأبو املؤيد البلخّي ومعروف 

 ..البلخّي ومنجيك الرتمذي، وكسائي املروزي، والدقيقي املؤّسس لشاهنامة الفردوسي.
األدبّية املتطّورة مرحلة بعد مرحلة توكأت على تراث العربّية  النثرّي والشعرّي، وبصورة أدّق هذه احلركة 

على الشعر اجلاهلّي، وكانت ترمجة الشعر اجلاهلّي بالفارسّية ركيزة قام عليها الشعر الفارسّي الناهض، وقد 
سانني العريّب والفارسّي قادرين على قرض يّسر ازدهاَر هذه احلركة أّن معظم الشعراء األوائل كانوا من ذوي الل

 الشعر بكليهما.
لقد أثّر الشعر العريّب يف الشعر الفارسّي تأثريًا عظيًما جتّلى يف تراث كبار شعراء الفارسّية، وقد  وصلتنا 

من ذلك ترمجة  نتٌف من ترمجات الشعر العريّب، وإشارات إليها يف كتب الرتاجم واجملموعات الشعريّة.
. ومن بعد ترمجة األمري طاهر بن الفضل 5م( أبياتًا من شعر ابن الرومي943ه/ 329كي )املتوّّف سنة الرود 

                                                           
 .2003، العام 755، الرتمجة العربية، ص7 مج ،دائرة معارف العالم اإلسالميّ .  1
 .283، 140م[، ص1942ش ]1321، 5أمري كبري، إيران، ط. ، منشوراتتاريخ سيستانحممد تقي هبار، . هبار،  2
. زمن بن ليث الّصفار، والشعراء الرواد يف عصره هم كاتبه حممد بن وصيف السجزي، وبّسام ُكرد من خوارج سجستان عرين الصفارّيني،  3

 اجلرجاين أشهرهم يومئذ. وحممد بن خمّلد السجزي، وفريوز املشرقّي من شعراء بالط عمرو بن ليث الّصفار، وأبو سليك
 هـ(.221. من أولئك حنظلة البادغيسي وحممود الورّاق اهلروّي )املتوّّف حواىل  4
 .510م ص1962ش 1341، طهران أحوال وأشعار رودكي. سعيد نفيسي،  5
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، وأمثلة أخرى  1م( أشعارًا أخرى البن الرومي يف وصف قوس القزح991 –381الصاغايّن )املتوّّف سنة
 كثرية ال ميكن يف هذه العجالة اإلشارة إليها كّلها....

ن وما وراء النهر ينظمون أشعارهم بالعربّية، وبعُضهم اآلخر ينظم شعره وكان بعض شعراء خراسا 
 . 2بالفارسّية مثّ يرتمجه بالعربّية، لينتشر يف األمصاِر العربّيِة اللغة

الكتابة بالفارسّية منذ العصر السامايّن وما بعده، مل تلغ دوَر اللغة العربّية أو تقضي عليها، ألَّنا لغة 
والفالسفة جييدون اللغتني. منهم من يكتب هبما مًعا كابن سينا،  باء واملؤلّفون والشعراءالدين، وظّل األد

ومنهم من يكتب بالعربّية، وهو جييد الفارسّية كالثعاليب، وبديع الزمان، وأيب احلسن العامرّي، ومنهم من 
ُة يف إيران اللغَة األوىل يف املراكز يكتب بالفارسّية وهو جييد العربّية كعمر اخليام النيسابورّي، وظّلِت العربيّ 

 العلمّية ويف احلوزات الدينّية...
 

 
 في العصر الحديث قبل الثورة. ةالجهود العربّية في ترجمة اآلداب الفارسيّ 

رباعّياُت عمَر اخلّيام أّوُل ما تُرجم بالعربّية، بعد أن كانت قد تُرمجت بلغات أخرى غري العربّية، ومن 
، وكان للغة 3تقريًبا إحصاُء عدد الرتمجات لرباعّيات اخلّيام، لكثرهتا وتفرّقها يف بلدان العامل املختلفةاملمتنع 

العربّية نصيٌب وافر منها إذ توجد أكثُر من عشر ترمجات لرباعّياته، توىل ترمجتها شعرًا كلٌّ من "وديع 
اًصا، مّث مجيل "صدقي الزهاوي" الذي البستاين" و "أمحد رامي" الذي سكب من روحه وأحاسيسه فيًضا خ

 نظمها بشيء من التصّرف، بعد أن التزم بالنقل احلريف يف ترمجته النثرية هلا عن اللغة الفارسّية مباشرًة بالعربّية.
وسامهت شفافّية الشعراء العرب املرتمجني ال سّيما "أمحد الصايف النجفي" و"أمحد رامي" يف نشر 

 ومهم العرب.الرباعّيات بني أبناء ق
ومنذ حواىل أكثر من نصف قرن تقريًبا، أخذت كوكبة من الباحثني والدارسني العرب تتطّلع بشغف إىل 
استئناف الصالت األدبّية بني العرب والفرس، وأبدت اهتماًما باألدب الفارسّي املعاصر ]حقبة اخلمسينات 

يف حدود البحث واملقالة وترمجة خمتارات من  والستينات[، وإن يكن أقّل من نظريه القدمي؛ إاّل أنّه يبقى

                                                           
 .29-28، ص لباب األلبابالعوفي،   . 1

 ..405-345، و292-271، ص 440، يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر. الثعاليب،  2
 م.٢٠١٠، خ العريبّ دار املؤرّ  م، وط.١٩٩٥، ١دار احلوار ،بريوت ، ط. ،بهاء الدين العاملي أديًبا وفقيًها وعالًمادالل عّباس ، .3
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. وقد ساعد هذا على إنشاء أقسام مستقّلة أو فرعّية يف اجلامعات العربية لعّل من أقدمها 1الشعر والنثر
. مّث تتاىل إنشاء أقسام 2م1944"معهد اللغات الشرقّية" يف كلّية اآلداب بالقاهرة الذي أنشئ يف العام 

لتدريس اللغة  3ت الشرقّية يف جامعات مصر، وجامعات سوريا والعراق ولبنانأخرى أو ُشعب للدراسا
الفارسّية وآداهبا وحظي أعالم األدب الفارسي املعاصر، وآثاُرهم البارزة باهتمام كبري ومنهم: القاص املعروف 

ترمجت  "صادق هدايت"، إذ تُرجم عدٌد من قصصه بالعربّية والشاعر الشريازي "حسني قدس خنعي"، الذي
رباعّياته غري مرّة، وشاعر باكستان الذائع الصيت "حممد إقبال"، الذي نُقلت بعض دواوينه اليت بالفارسّية 

" يف الستينات ويف الوقت ذاته تاريخ البيهقيّ إىل العربّية.  كما قام "حيي اخلشاب" و"صادق نشأت" برتمجة "
يف سوريا الشاعر "حممد الفرايت" وكّلفته برتمجة بعض اآلثار الفارسّية  4دعت وزارة الثقافة واإلرشاد القوميّ 

 "لسعدي الشريازّي" و"جالل الدين الرومّي وغريمها، وطبعت ما تـُْرَجم.
( مرتجم إلياذة هومريوس إىل العربّية 1925-1856ومن أعالم العرب املعاصرين، "سليمان البستاين" )

لفارسّية، وقد كان يتقنها ويرتجم عنها، بعد أن أمضى مّدة يف بالد الذي كان يلح على ضرورة دراسة ا
  . 5العجم

وُعين "إبراهيم أمني الشواريب" بـ "حافظ الشريازي"، فقد كان يصف إيران بـ "القطر الشقيق" وقّدرت 
حته إيران خدماته يف حقل الدراسات الشرقّية والفارسّية عاّمة ويف حافظ شريازها وترمجة ديوانه، فمن

م، وأنعمت عليه بلقب "مواطن فخري" ملدينة 1952حكوَمُتها وساَم املعارف من الدرجة الثانية يف العام 
 .م1955شرياز، مهد حافظ ومسقط رأسه وحلده يف العام 

أما اهلنداوي "رفيق سعدي" شاعر شرياز اآلخر يف حياته و"بستانه" و"گلستانه" فعرفت له وزارة 
املعارف اإليرانّية يف تلك االيام، فضله وجهوده يف دراسة سعدي وترمجة البستان والگلستان، وطّوقته بوسام 

                                                           
 وىل.، منشورات املستشاريّة الثقافّية للجمهوريّة اإلسالمّية اإليرانّية، دمشق، الطبعة األنحن وتراث فارسيوسف حسني بكار، . 1
 .1946جلنة التأليف والرتمجة والنشر، القاهرة  2"، ص فصول من المثنويمقّدمة ترمجة " ،. عبد الوهاب عزام 2
 .2013، وافتتح  قسم اللغة الفارسّية يف العام 1956من شهر أيار يف العام  22. افتتح مركز اللغة الفارسّية يف اجلامعة اللبنانّية ببريوت يف  3
 . 301، ص 640-1963عام  4و3للسنة اخلامسة، العددان  اسات األدبّيةالدر . جملة  4
، ص 210، ص 44العدد  والروائع،، 30، ص 1961، السنة الثالثة، العدد األول، ربيع مجلة الدراسات األدبية. بني العربية والفارسية،  5

 .1963، بريوت 2
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ومنحت جامعة  1لوم جبامعة القاهرةم، وكان حينذاك أستاًذا بكلّية دار الع1953املعارف اإليرانّية يف العام 
 . 2طهران  "حيي اخلشاب" درجة دكتوراه فخريّة يف اآلداب الفارسّية

وحظيت بعُض اجلهود العربّية بتقديرات وتقوميات أدبّية من لدن نفر من علماء إيرن وأدبائها املعاصرين، 
ته. ولقد مشلت عنايتهم أكثر ما ال سّيما يف ما يتصل ببعض ما ُكتب عن اخليام أو ما ترجم من رباعّيا

مشلت الشاعر املرحوم "أمحد الصايف النجفّي" الذي كان من أكرب مثاره يف تعلم الفارسية ترمجُته لثالمثئة 
. ولقد القت ترمجته قبواًل يف احملافل األدبّية يف إيران، حّت قال 3وإحدى ومخسني رباعّية من رباعّيات اخليام

ا لألصل ، فهو يفوقُه من حيث ملك الشعراء هبار "حممد  تقي": "إّن بعض التعريب مع كونه مطابًقا جدًّ
  .4البالغُة واألسلوب

ويُذكر أّن صدَر األفاضل قال للنجفّي، لفرط إعجابه برتمجة الرباعّيات: "أكاد أعتقد أّن اخلّياَم نظم 
 .5ه وانتحلَته لنفسكرباعياتِه بالعربّيِة والفارسّية مًعا، فُقد العريبُّ منها فعثرَت علي

نفحات من خمائل وأشاد الدكتور حممد حممدي، بعملني آخرين: أحدمها يف باب الرتمجة، وهو "
رهنگ عرب در اشعار تأثير ف" جلعفر اخلليلي، واآلخر يف الدراسات املقارنة، وهو األدب الفارسي
]تأثري الثقافة العربّية يف أشعار منوجهري الدامغاين[ للدكتور فكتور الكك الذي يقول  ىنمنوچهرى دامغا

عنه حممدي: "إن الكتاب أّنوذج لدّقة حبث مؤلِِّفه الفاضل وحسن ذوقه وسليقته، وهو ميأل حيزًا يف األدب 
 .6الفارسّي، ويف موضوع األدب املقاَرن ظّل شاغرًا إىل اآلن

دة يف خدمة الفارسّية وآداهبا، وقاموا برتمجة العديد من الكتب النقديّة ا جيّ قّدم العرب جهودً  كما
والثقافّية، والدواوين الشعريّة، والقصص األدبّية، ويف ما يلي قائمة تشمل أمساء مرتمجني معاصرين كان هلم 

 صدى جّيد وكبري يف تقريب الثقافتني: 
ّم عدًدا من روائع القصص العربّية املرتمجة عن الفارسّية ففي القصص األدبّية أصبحت املكتبة العربّية تض

 مباشرة من مثل :

                                                           
 . 1954(، األجنلو املصرية القاهرة بستان سعدي. راجع مقدمته لرتمجة ) 1
 م.1978مشسي  1357تريماه  3-947، العدد رستاخيز. صحيفة  2
 .4أغسطس، ص  137، العدد الكويت ،البيان . النجفي، صوفية الغربة، جملة 3
 .107، ص رباعّيات الخّياملـ  . ترمجة أمحد الصايف النجفيّ  4
 (. 1959، كانون الثاين 59، السنة اخلامسة، العدد اإلخاءم، وقفة على قرب اخليا. مشكور األسدي :  5
 .17، مقدمة الكتاب، ص تأثير فرهنگ عرب در أشعار منوجهرى دامغانىفكتور الكك، . 6
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 .1، للقاص الكبري صادق هدايتقصص من األدب الفارسّي المعاصر -1
 .2" للقاص صادق هدايت أيًضا، ترمجها إبراهيم الدسوقي شتاالبومة العمياءقصة " -2
 .3" للقاص الكبري حممد إقبالجواب شكوىقصة " -3
 " للكاتب إمساعيل فصيح ترمجها حممد عالء الدين منصور.ثريا في غيبوبة"قصة بعنوان  -4

مختارات من ومن أصحاب اجلهود يف ترمجة الدواوين الشعريّة بالعربّية برع املرتجم أمحد رامي يف ترمجة "
 .4" للشاعر "حممد غنيمي هالل"الشعر الفارسيّ 

 .5للشاعر حممد إقبال لرموزديوان األسرار واوعبد الوهاب حممود عزام قام برتمجة 
" نثرًا وُعين صاوي حممد شعالن واآلن ماذا نصنع يا أمم الشرقوقام حممود أمحد غازي برتمجة ديوان "

 برتمجته شعرًا.
 وهناك كتب ثقافية وتارخيية عديدة نُفلت إىل العربّية عن الفارسّية منها: 

 " عبد الوهاب حممود علوب"." للكاتب جالل آل أمحد ترمجة نون والقلمكتاب بعنوان " -5
 للكاتب "ويل ديورانت" ترمجة إبراهيم أمني الشواريب. قصة الحضارة الفارسّيةكتاب  -6
 " للكاتب حممد إقبال ترمجة "حسني جميب املصري".في السماءكتاب بعنوان " -7
" للكاتب حممد صادق عنقا شاه ترمجة حممد الفكر الصوفّي اإليرانّي المعاصركتاب بعنوان " -8

 .6سباعي وإبراهيم الدسوقي شتاال
" حلافظ الشريازّي إىل العربّية، وآخر من ترجم حافظ ديوان العشقوأبدع صالح الصاوي يف نقل "

، وقد جاءت ترمجته على الرغم من وحدة الوزن والقافية من أفضل ترمجات 7الشاعر اللبنايّن عمر شبلي
إىل العربّية، وهو يشتمل على عشرة أبواب  ان سعديگلستديوان حافظ حّت اآلن. وقام حممد الفرايت بنقل  

 من الشعر الذي يعّد غاية يف اإلبداع.
 

                                                           
 ، ترمجة إبراهيم الدسوقي شتا، مراجعة: حممد رشاد إمساعيل. قصص من األدب الفارسّي المعاصرصادق هدايت، . 1
 . 1990، ترمجة ودراسة إبراهيم الدسوقي شتا، القاهرة، مصر، الطبعة الثانية البومة العمياء ،صادق هدايت . 2
 م.1972لبنان الطبعة األوىل  –، ترمجة حسن األعظمي والصاوي حممد شعالن، الدار العلمّية، بريوت جواب شكوى حممد إقبال،. 3
 1965محد رامي، الدار القومّية للطباعة والنشر، القاهرة، مصر ، ترمجة أمختارات من الشعر الفارسيّ حممد غنيمي هالل، . 4
 م.1956مصر، نيسان  -، ترمجة عبد الوهاب حممد عزام دار املعارف، القاهرةديوان األسرار والرموز حممد إقبال،. 5
 م.1975والنشر، القاهرة، مصر ، ترمجة حمّمد السباعي، دار الثقافة للطباعة الفكر الصوفي اإليرانّي المعاصرحممد صادق عنقا، . 6
 .2006، منشورات احتاد الكّتاب اللبنانّيني حافظ الشيرازّي بالعربّية شعًرا. عمر شبلي،  7
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 الترجمة من الفارسية بالعربّية بعد الثورة
تُرجم العديد من الكتب الدينّية، ال سّيما كتب اإلمام اخلمييّن وعلي شريعيت ومرتضى مطّهري 

 وغريهم...
إىل املكتبة العربّية خدمات وجهوًدا ينوَّه هبا على صعيدي  صاحبُة هذا البحثكما أضافت 

" ]التدين والنفاق بلسان القط موش وگربهالتحقيق والرتمجة عن الفارسّية، نذكر على سبيل املثال كتاب "
" للفيلسوف اإليرايّن القبض والبسط النظريان في الشريعةم، "1996والفأر[، الصادر عن رياض الريس 

الصادر عن دار  اإلسالم واملسلمون يف فرنسام، و 2002روش الصادر عن دار اجلديد العام عبد الكرمي س
م، 2004الصادرة عن دار الساقي العام  "حياتي"م، ومذكرات هامشي رفسنجاين 2004الغدير 

فلسفة مرجعّية القرآن ، 2004الصادر عن الدار العربّية للعلوم، بريوت  اإلسالمّيون في مجتمع متجّدد
 2009و 2008الصادران عن مركز احلضارة لتنمية الفكر اإلسالمّي  معرفّية وجدلّية الحريّة والعبوديّةال

. فضاًل عن عدد 2017-2009واملشاركة يف ترمجة ومراجعة ترمجات دائرة معارف العامل اإلسالمّي من 
وبعض  الدراسات األدبّيةة من الشعراء اإليرانّيني املعاصرين، الذين نشرت عنهم تباًعا مقاالت يف  جملّ 

 الصحف اللبنانّية، وهي فصول من كتاب سيصدر الحًقا )عن الشعر الفارسّي احلديث(.
" أحمد محمود" ]األرض احملروقة[ للكاتب الروائّي املعاصر "زمين سوختهوأشرفت على ترمجة رواية "

ايات احلربّية املعاصرة اليت ترتجم من الفارسّية اليت ترمجتها من الفارسّية بالعربّية الدكتورة نعيمة شكر، أوىل الرو 
 .، عن دار املعارف احلكمّية.2017وقد صدرت يف العام  بالعربّية

 ونذكر على سبيل املثال ال احلصر:
 .1"" للكاتبة "زاوريان زهرا" قامت برتمجتها "ندى حسونأسطورة العشققصة "-
 .2الشهري جالل آل أمحد ترمجتها ندى حسون " للقاصّ ساعي البريدقصة "-
"، مشاهدات وانطباعات وهواجس رحلة مثّقف إىل احلج، ترمجة ة في الميقاتقشّ قصة بعنوان "-

 حيدر جنف، مراجعة عبد اجلبار الرفاعي.
 وغري ذلك.

فرس، وخدمة هم أثر كبري يف تقريب الثقافتني بني العرب الءوهكذا كان جلهود املرتمجني الذين ذكرنا أمسا
 الفارسّية، وآداهبا لتتوسع وتشمل أعالم األدب الفارسّي املعاصر وآثارهم البارزة.

                                                           
 م. 2001ترمجة ندى حسون، منشورات احتاد الكتاب العرب، دمشق، الطبعة األوىل  أسطورة العشق، زهرا زاوريان،.  1
 م.2001سورية  –ى حسون، منشورات احتاد العرب دمشق ، ترمجة ندساعي البريدجالل آل أمحد، . 2
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 الترجمة من العربّية بالفارسّية بعد الثورة

إّن اهتمام اإليرانّيني بالعربّية بعد الثورة اإلسالمّية يّتضح من خالل مناهج التدريس املعمول هبا، بدًءا 
حّت آخر املرحلة الثانويّة، بوصفها لغًة ثانية. أّما على املستوى اجلامعّي، فما من جامعة باملرحلة املتوّسطة، 

يف أي من مدن إيران، إاّل وفيها قسٌم لتدريس اللغة العربّية إىل مرحلة اإلجازة أو املاجستري، ويف بعضها إىل 
من اجلامعات على نيل الشهادة مرحلة الدكتوراه، ويعمل اآلن آالف الطلبة يف جامعة طهران، ويف غريها 

 .1اجلامعّية يف اللغة العربّية وآداهبا
إّن استقباَل األدب العريّب يف إيران إّّنا هو وجٌه من وجوه االنفتاح، ومسٌة بارزٌة من مساِت التالقي 

اإليرانّيني متعّددو الفكرّي والثقايّف بني الشعَبني العريّب واإليرايّن )نقول اإليرايّن وال نقول الفارسّي ألّن 
األعراق: فرٌس وعرٌب وُكرٌد وأتراك وبَلوش(...، وهو استمرار لقرون مديدة من التكامل والتعاون والتالقي 

 الفكرّي والثقايّف....
واملفاجئ االطالع على حجم املوضوعات اليت تطّرق إليها الطالب الدارسون لألدب العريب يف مرحلة 

 . 3رتمجة فيصعب إحصاؤها. أما الكتب امل2الدكتوراه
زاد اإلقبال بعد الثورة على ترمجة الكتب الدينّية والتارخيّية واللغويّة والبالغّية، وكّل ما له َعالقة باإلسالم، 
واللغُة العربّية وعاُء هذا الدين: فتعّددت ترمجات تفاسري القرآن القدمية واحلديثة، وتفاسري َنج البالغة وكتب 

وانِه وبردة البوصريي اليت تعّرض هلا أكثر من مرتجم، ودواوين الشعراء العرب منذ الشريف الرضي، ودي
اجلاهلّية وحّت العصر احلاضر: حّسان بن ثابت، واملتنيب وابن الرومي واملعري وأبو متّام ودعبل اخلزاعّي.... 

السّياب وصالح عبد رجم أكثر من مئة ديوان جديد: نزار قباين، وسعاد الصّباح والبيايت وبدر شاكر وتُ 
 الصبور وأمل دنقل وأدونيس....

                                                           
- 25، ص1999، دمشق، احتاد الكّتاب العرب، ال.ط. أبحاث ندوة العالقات األدبّية واللغويّة العربّية والفارسّية. حممد علي آذرشب،  1

26 
]بيبليوغرافيا الرسائل واألطاريح اجلامعّية حول اللغة  كتابنامه بايان نامه هاي زبان وادبيات عرب. من أبرز املراجع كتاب عبد اهلل شفيع  2

يف اجلامعات  العربّية وآداهبا[. فيه معلومات إحصائّية حول الكتب املرتمجة اليت ُنشرت يف إيران واملواضيع اليت تناوهلا الطالب اإليرانّيون، ذلك
 اإليرانّية األهلّية واحلكومّية.

استقبال األدب العربّي للسيدة عطّية علي أكرب أربايب عنواَنا: " 2010عة اإلسالمّية يف لبنان يف العام . هنالك أطروحة ناقشناها يف اجلام 3
 ."المعاصر في إيران
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هذا فضاًل عن ترمجة ما صدر من كتب الغربّيني عن األدب العريّب، وما كتبه املستشرقون الغربّيون حول 
 تاريخ هذا األدب: بالشري ونيكلسون....

 ا.أما جربان خليل جربان فقد استحوذ على عشرات الرتمجات والدراسات قبل الثورة وبعده
الالفت بعد الثورة اإلقبال على ترمجة الشعر الفلسطييّن، واإلقبال اجلماهريّي على قراءة هذا الشعر 
وحفظه: حفظ األصل العريّب وترمجته مًعا: وذلك مرّده إىل موقف العداء إلسرائيل بعد الثورة، وما أحدثه من 

املتعاطفة مع قضّية فلسطني واملؤيّدة هلا،  حتّوالت اجتماعّية وفكريّة عميقة انعكست على نظرة اإليرانّيني
 وللشعر الفلسطيين الذي يصّور مأساة الفلسطينيني: 

 حممود درويش، مسيح القاسم، عّز الدين املناصرة، توفيق زياد وغريهم.
ومن املناسب أن أذكر هنا ما جرى حني ترجم الشيخ هامشي رفسنجاين كتاب "القضّية الفلسطينّية" 

، وكيف استدعاه السافاك وحّقق معه، وسأله عن معرفته باللغة 1964الفارسّية يف العام ألكرم زعيرت ب
العربّية، وملاذا ذكر بالسوء االستعمار الربيطايّن وبريطانيا صديقة إيران.... وُسحبت نسخ الكتاب من 

 ول فيها: رسالًة إىل وزارة الداخلّية يق 1964-12-28األسواق... وقد أرسل السيد أكرم زعيرت يف 
"كما تعرفون إّن كتابنا "القضية الفلسطينّية"، قد تُرجم  باللغة الفارسّية، وهذا األمر أسعدنا كثريًا، ألنّه 
يُتيح الفرصة ملثّقفي هذا البلد األِخ والصديق، أن يطّلعوا على قضّيتنا املقّدسة، ال سّيما وأّن املكتبات هنا ال 

الصهيونّية الباطلة. لقد أسفنا كثريًا حني علمنا أّن مديَر حمافظة گرمسار، قد ختلو من كتب تعكس النظريّة 
أمر جبمع نسخ الكتاب املذكور املعروضة للبيع، وتضاعف أملنا حني علمنا أّن حمافظ خرَّم آباد قد أمر أيًضا 

من يف قّم قد أمرت جبمع ُنسخ هذا الكتاب وَمَنَع بيَعها، وكذلك تأّلمت جدًّا حني علمت أّن مديريّة األ
 جبمع نسخ هذا الكتاب من املكتبات ومنعت بيعها، وأخطرت صاحب املطبعة أَّنا ستقفل له مطبعته....

وكان الرّد باختصار: إّن االستمرار يف نشر مضامني الكتاب املذكور أعاله، خمالف ملصاحل البالد  
 احليويّة....

مر استجواب رفسنجاين واعتقاله، أرسل إليه رسالة يف حني أّن الدكتور حممد مصدق حني َعَرف بأ  
 يقول فيها :".... أنا شديُد األسف إلبتالئكم باألجهزة األمنّية، وأمتىّن أن ال تواجهوا نظائرها من بعد...

لقد استفدت كثريًا من كتاب "سرگزشت فلسطني " )القضّية الفلسطينّية(، ومن املؤسف أن يبقى    
. هذا كان شأن الرتمجة من العربّية بالفارسّية قبل الثورة....أي منع 1ال ُيستفاد منه....هذا الكتاب مهماًل، و 

 ترمجة ما هو مناقض لسياسة إيران الرمسّية املعادية للعرب وللقضّية الفلسطينّية.

                                                           
 .258، 257، ص 2005، ترمجة دالل عباس، دار الساقي، 257، ص حياتي. رفسنجاين،  1
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 وهنالك خمتارات من شعر حممد علي مشس الدين معّدة للنشر....
ذكر منها روايات جرجي زيدان التارخيّية، تأيت بعد أعمال وترمجت أعمال روائّية وقصصّية عديدة: ن

 جربان خليل جربان.
ومن مث روايات ابراهيم زكريا، والطيب صاحل، وجنيب حمفوظ، واملنفلوطي وغسان كنفاين.... وأعمال 

 توفيق احلكيم....
مة إسرائيل: ومؤخرًا ترجم الدكتور حسني مهتدي وغريُه قصَص الدكتور علي حجازي، لعالقتها مبقاو 

، وكتابه عن القصة القصرية، فضاًل عن الدراسات اليت ُنشرت عن نتاجه. عناقيد العطشو ،وفاء الزيتون
 وجيدر التنويه برتمجات موسى بيدج باللغتني وموسى أسوار وآخرين ال جمال إلحصائهم يف هذه العجالة.

اها وقدرهُتا على إيصال مضمون النص حتًما هذه الرتمجات العربّية والفارسّية متفاوتة من حيث مستو 
األساسّي، ألّن الرتمجة ليست نقل كالم ومفاهيم جمّردة، إّّنا هي أساًسا عملّية انزياح ونقل ملشاعَر وعواطَف 

 وعشقَ  الرفيعَ  والذوقَ  الفينَّ  من ميتلك احلسَّ  يتضّمنها العمل األديّب، وتنبٍّ هلذا العمِل، إَّنا حصرًا مهنةُ 
  الكتابة، الذي ال بّد أن ينعكس بصورة ما يف النّص املرتجم....األدب، وحبّ 

املرتجُم جيب أن يكوَن مؤلًفا ثانًيا للنّص، ال آلة ال مشاعر هلا... قادًرا على رؤية ما وراء الكلمات، 
 ثقافّية تسمح له بنقل املشاعر املتناقضة املوجودة يف النّص األصلّي.-ولديه معرفٌة سوسيو

ة من العربّية بالفارسّية، ومن الفارسّية بالعربّية هلا خصوصّية ختتلف عن الرتمجة من أحدى لكّن الرتمج
اللغتني باللغات األوروبّية، وهي عالقة اللغة العربّية باللغة الفارسّية، هذه العالقة على الرَّغم من أَنا وثيقٌة 

اليت تُوقع املرتجَم من الفارسّية بالعربّية مبزالق،  مبعىن أّن ستني باملئة من األلفاظ الفارسّية أصلها عريّب، هي
جتعله يبتعد عن النّص األصلّي.... فنصف األلفاظ العربّية املستخدمة يف اللغة الفارسّية تبّدل معناها كليًّا... 
 مثل هذه األخطاء نراها بكثرة يف بعض الرتمجات، إضافة إىل اخللل يف تركيب اجلملة العربّية، ألّن طبيعة

تركيب اجلملة الفارسّية اليت تبدأ بالفاعل وتنتهي بالفعل مهما بلغ طوهلا تُربك املرتجم غري املتضّلع باللغة 
العربّية... كما نالحظ أيًضا سوَء استخدام أحرف املعاين وحروف اجلّر، ألّن كثريًا من األفعال يف الفارسّية 

املقابل يتعّدى مباشرة إىل املفعول به: مثل سأل ]پرسيد  تتعّدى بواسطة حرف اجلّر يف حني أّن الفعل العريبّ 
 از[. 

 وبداًل من أن تكون الرتمجُة أيُّ ترمجٍة إغناًء للغة األم، تصبح ضررًا كبريًا يصيبها يف الصميم.
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 العالقات الثقافّية بين إيران وجبل عامل منذ العهد العصفوّي حتى اآلن

 

على العالقات بني إيران وجبل عامل، فإنّنا ال نعين تلك العالقات الطبيعّية اليت حني نتكّلم 
 -وجبل عامل جزء منها-توثّقت بعد الفتح اإلسالمّي بني إيران واملناطق العربّية عاّمًة وبالد الشام 

 متبادَلني على الثقافّية والسياسّية اليت أّدت إىل تأثّر وتأثري-خاّصًة، بل نقصد تلك العالقات الدينّية
 الّصعد كافًّة.
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لذلك سنحصر الكالم يف العالقات الوثيقة اليت ربطت جبل عامل بإيران يف مرحلَتني 
متباعدَتني زمنيًّا، لكّنهما مّتصلتان بعرى ووشائَج وثيقٍة، تراخت يف بعض املراحل لكّنها مل تنقطع 

 أبًدا.

باجتاه إيران يف زمن الصًّفوّيني، وقُبيل عهدهم : كان التأثري من جبل عامل في المرحلة األولى
 بقليل.

: كان التأثري من إيران باجتاه جبل عامل قـَُبيل الثورة اإلسالمّية اإليرانّية وبعد في المرحلة الثانية
 جناحها.

يف البناء  -يف املرحلة التأسيسّية للدولة الصفويّة-: ساهم علماء جبل عامل يف املرحلة األوىل
هلذه الدولة اليت أعلنت التشّيع مذهًبا رمسيًّا هلا وكادت تّتجه إىل الغلّو فيه، لو مل يلجم الفكرّي 

العلماء العاملّيون اندفاع الساسة الصفوّيني، ويصّححوا املساَر الفكرّي للدولة حبماية املذهب االثين 
 لثقافة.عشرّي من حتريفات غالة الصوفّية، وميتّد تأثريهم من الدين إىل السياسة وا

: قام العلماء اإليرانّيون قبيل جناح الثورة اإلسالمّية وبعدها بدوٍر مهمٍّ يف حتريك يف املرحلة الثانية
اجلمود املخّيم على األفكار يف جبل عامل. هذا الدور بدأ منذ ستينات القرن العشرين ووصل إىل 

الدين إىل السياسة والثقافة أيًضا. مهما  أْوجه بعد انتصار الثورة اإليرانّية، وقد امتّد هذا التأثري من
يكن من أمر، ال انقطاع يف صلب العالقة بني املرحلتني، فاملرحلة األوىل هي اليت أّسست للمرحلة 

 الثانية.

" اليت طّورها علّي بن عبد العال الَكركي العاملّي النيابة العاّمة للفقهاء: ألّن نظريّة "سياسيًّا
رحلة األوىل، ظّلت تتفاعل سلًبا وإجيابًا طيلة القرون التالية، وتتطّور ببطء إىل أن وطّبقها عمليًّا يف امل

وصلت على يد اإلمام احلمييّن إىل نظريّة والية الفقيه اليت على أساسها قامت الثورة وقامت 
ّية يف اجلمهوريّة اإلسالمّية، وجناح الثورة اإلسالمّية كان الدافع واحملّفز لنهوض املقاومة اإلسالم

جنوب لبنان. ومن نافل القول إّن هذه املقاومة اليت استمّدت الدعَم الفكريَّ والسياسيَّ من الثورة 
اإلسالمّية اإليرانّية كانت نقطة الضوء الوحيدة يف هذه العتمة اليت ختّيم على األقطار العربّية 

 واإلسالمّية.
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جبل عامل جزئيًّا إىل جذور عربّية من طريق  : ينتسب العلماء اإليرانّيون الذين أثّروا يففكريًّا
األب أو األم، أو هم تتلمذوا على يد هؤالء من طريق عالقتهم حبوزة النجف األشرف، أو أَّنم 

لة العثمانّية كالسّيد موسى الصدر حينتسبون إىل عائالت كانت قد هاجرت من جبل عامل يف املر 
من طريق األم، وهم ينتمون فكريًّا إىل التّيار االجتهادّي الداماد  دعلى سبيل املثال ال احلصر، والسيّ 

الذي أّسس له الشهيدان األّول والثاين وكان ميثّله يف إيران تالميذمها، مّث أبناء هؤالء وتالميذهم إىل 
 بن عبد الصمد إىل "الشيخ البهائي" و "السّيد نيآخر السلسلة .. من "احملّقق الَكرِكي" و "حس

ملـاُّل َصدرا" و "حمسن فيض الكاشايّن"... وصواًل إىل "آية اهلل خادمي" و"اإلمام الداماد" و "ا
اخلمييّن" و "السّيد موسى الصدر"... مّث تعّرف العاملّيون كغريهم من العرب بل أكثر من غريهم   

 غريهم.كتاباِت علماء الثورة اإلسالمّية: اخلمييّن والشهيد مطّهري وعلي شريعيت و 

أثري الفكرّي القادم هذه املرّة من إيران باجتاه لبنان موّزًعا نتائجه ومثاره على الّصعد  وهذا هو الت
 كافّة.

وامللحوظ أن يكون أّول ُكّتاب القّصة ذوي املكانة يف إيران، يف القرن العشرين، هو الكاتب 
 "حمّمد علي مجال زاده" اإليرايّن من أصل لبنايّن...

 المرحلة األولى:

 العاملّيين في بناء الدولة الصفويّة دور العلماء

مبا أّن مجيع أمساء العاملّيني املهاجرين إىل إيران وتوثيقها ليس هدفًا من أهداف هذا البحث، ال 
" للحّر العاملّي جبزأيه أمل اآلملسّيما أّن عددهم كان كبريًا جدًّا، كما يّتضح من مراجعة: "

" إلسكندر املنشي عالم آراي عّباسي" و"لوسائلمستدرك ا" للخوانسارّي و"روضات الجّناتو"
" للسّيد حمسن األمني... لذلك سنرّكز البحث على أعيان الشيعة" للمجلسي و"بحار األنوارو"

أولئك الذين كان تأثريهم مميّـزًا يف مسرية الدولة الصفويّة، والذين امتّد تأثريهم يف إيران حّت يومنا 
 هذا.

ا، فقد عّدلوا خّط الصفويّة كان تأثري العلماء العامليّ  ني املهاجرين إىل إيران عميًقا جدًّ
مع كّل املفاسد  -عدا طهماسب-الدرويشي بسرية فقهّية عميقة، ذلك أّن امللوك الصفوّيني 

األخالقّية اليت كانوا عليها وكانت خمفّية عن عاّمة الناس، نسب إليهم أتباعهم، كعادة الصوفّية 
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، وكما يقول الشيخ مرتضى مطّهري: إّن لعلماء 1ّول أفعااًل وخوارق ال حتصىبالنسبة إىل املرشد األ
جبل عامل، دورًا مهمًّا يف اخلطوط العاّمة للدولة الصفويّة الشيعّية، فالصفويّون كانوا صوفّية، ولو مل 

ى يتعّدل خّط الصوفّية الدرويشي بسرية فقهّية عميقة على يد علماء جبل عامل، ولو مل تتأّسس عل
أيديهم حوزة فقهّية عميقة يف إيران، لكان خطُّ الصوفّية الصويف الدرويشي ينتهي إىل ما انتهى إليه 
العلويّون يف الشام أو تركيا وكان هلذا العامل أثر كبري يف صيانة السرية العاّمة للدولة واألّمة اإليرانّية 

ف الشيعيَّني... مّث يضيف أّن لفقهاء من حتريفات الصوفّية تلك، ويف تعديل نـََفِس العرفان والتصوّ 
 .2جبل عامل بتأسيسهم احلوزة الفقهّية يف إصفهان حقًّا كبريًا يف ذّمة األّمة اإليرانّية"

 :الصفويّون وأسباب هجرة العاملّيين إلى إيران

يعود نسب الصفوّيني إىل الشيخ الصويف "إسحق صفي الدين األردبيلي" )ُولد يف العام 
(، الذي كان صاحب طريقة خاّصة به، وقد اشُتهر بزهده وتقواه وتعّلق مريديه م1252-هـ674

به، وبأبنائه وأحفاده من بعده، وأّول من دعا إىل التشّيع من هذه السلسلة "خواجة علي" )املتوّّف 
م(، وملـّا تويفَِّ توىّل مشيخَة الطريقة بعده ابُنه "شيخ شاه"، مّث حفيده "السلطان 1426-ه830

ْيد"، مث ابن ُجنَيد "الشيخ حيدر" والد الشاه إمساعيل الذي سار على خطى أبيه يف جتميع ُجنَـ 
اجليوش، وكان جنوده يف غالبّيتهم من الرتكمان الشيعة، وقد ألبسهم الشيخ حيدر قّبعًة محراء، ذات 

بالرتكّية، وهؤالء  تاج واثنيت عشرة درزة على عدد األئّمة مّسوا بسببها "الُقزَلباش" أي الرؤوس احلمراء
، إاّل أّن 3اجلنود هم الذين أصبحوا يف ما بعد الصنو والّند للجنود اإلنكشاريّة يف اجليش العثماينّ 

الشيخ حيدر قُتل كما قُتل أبوه من قبل، وأخفى أنصاره ابَنيه يف الهيجان مشايّل إيران، إىل أن متّكن 
يتعدَّ اخلامسة عشر عشرة من عمره، والصويّف ابُنه إمساعيل وهو الشاب اجلريء الطموح الذي مل 

يعّدونه كأبيه وأجداده من قبله "املرشد الكامل"، أن  احملاط برفاق من الصوفّيني القزلباش الذي كانوا
م( وجلوسه على سرير السلطنة أّن 1501هـ/907يعلن يف جامع تربيز، بعد دخوله منتصرًا )

أشهد أّن عليًّا ب الشيعّي، وأن يذكر يف األذان واإلقامة "مذهَب إيران الوحيد واإلجبارّي هو املذه
"، وبعد إمتام األذان يعلن على املأل التويّل مبحّمد وآل حمّمد والتربّؤ ويلُّ اهلل، وحيَّ على خري العمل

                                                           
 .353، ص 2، ج زندگانى شاه عباس اول؛ 64، ص تشكيل شاهنشاهى صفويه.  1
 .253،  ص اإلسالم وإيران. مرتضى مطّهري،  2
، ص تشكيل شاهنشاهى صفويهنظام الدين جمري شيباين، ؛ 32-31ص  ،الشيخ البهائي أديًبا وفقيًها وعالمـًا ،. دالل عّباس 3

 .195، ص 1، ج زندگانى شاه عباس اولنصر اهلل فلسفي، ؛ 74- 68و 64
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من أعدائهم ولعنهم، وقد جتاوز الطعن واللعن املساجد وأماكن العبادة إىل احلارات واألسواق واحملال 
ريّة، وكّل من ال يقول ذلك يُقتل حبدِّ السيف... هذا األمر دفع العلماء املعتدلني من الشيعة التجا

يف تربيز إىل لوم الشاه على فرض املذهب بالقّوة، وعّدوا هذا القرار متهّورًا ألّن إيران من الناحية 
تداركها بعد أن يفوت الرمسّية كانت يف غالبّيتها من السّنة، كما حّذروه من فتنة يكون من الصعب 

. قبل سلطنة الشاه إمساعيل كان الشيعة متفرّقني يف 1األوان، لكّن الشاه كان مصرًّا على موقفه
الشاه  نواحي إيران كُقّم وكاشان والرَّّي وماَزندران وَسْبزوار، من هنا تكمن أمهّية الدور الذي اضطلع

دولة واحدة على أساس املذهب، إاّل أّن التعصُّب إمساعيل بأْن يقوم به من االرتفاع ببالد إيران إىل 
املذهيّب أّدى إىل ردود فعل متباينة، فقد أّدى إىل صراع حيتدم كثريًا وخيفت يف أحايني قليلة بني إيران 
وجرياَنا األتراك العثمانّيني ممّا أثّر سلًبا على االثين عشريّة يف احلجاز والعراق وبالد الشام، الذين 

-هــ 918ضطهاد يف املناطق اخلاضعة للحكم العثمايّن، بعد أن تسّلم السلطان سليم )تعّرضوا لال
م( احلكم يف الدولة العثمانّية وأجرب السلطان بايزيد الثاين على 1520-ـه946م/ وفاة 1512

ا أمام  التنازل عن العرش، وقتل خمالفيه وإخوته وأوالدهم، ووجد يف انتصارات الشاه إمساعيل سدًّ
إىل أن يكون خليفة املسلمني، فصّمم على حماربته، وأمر بقتل كّل من كان معروفًا بالتشّيع  طموحه

 .2يف املناطق اخلاضعة للدولة العثمانّية وأهل جبل عامل من بينهم

هذا الصراع العثمايّن الصفوّي كان من أهّم األسباب اليت أّدت إىل هجرة العاملّيني إىل إيران، 
 لة الصفويّة إىل علماء ينشرون املذهب ويعّلمون مبادئه.فضاًل عن حاجة الدو 

ال نعرف أمساَء العاملّيني الذين هاجروا إىل إيران قبل العصر الصفوي، مع أّن بعض املؤّرخني 
حتّدثوا عن عالقات بني أهل جبل عامل وإيران منذ القرن السابع اهلجرّي، عصر السلطان "أوجلايتو 

حوله عدًدا من علماء الشيعة، حاولوا جهدهم نشر املذهب والرّد على حمّمد خدا بنده" الذي مجع 
. كما يذكر املؤّرخون أّن عالقات قامت أيًضا 3املخالفني، وقيل إّن من بينهم علماء من جبل عامل

                                                           
 170، ص 1، ج زندگانى شاه عباس اولنصر اهلل فلسفي، ، 190ص، شاهنشاهى صفويهتشكيل نظام الدين جمري شيباين، . 1
 .171و
؛ 189، ص تاريخ الدولة العلّية العثمانّية؛ 165و 164و 163ص ، تشكيل شاهنشاهى صفويهنظام الدين جمري شيباين، . 2

 .230، ص تاريخ فرهنگ ايران
، ص 1، ج زندگانى شاه عباس اولنصر اهلل فلسفي، ؛ 49، ص هتشكيل شاهنشاهى صفوينظام الدين جمري شيباين، .  3

 .144، ص عالم آراى عباسى إسكندر املنشي،؛ 157
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يف القرن الثامن اهلجري بني "السربداران" وبني علماء من جبل عامل، وأّن أحد أمرائهم علي بن 
م( حاول أن يستقدم الشهيَد األّول "مشس الدين أبو عبد اهلل 1381إىل  1346 املؤيّد )حكم من

م، إىل خراسان لنشر العقيدة، 1384هــ/ 786حمّمد بن مّكي العاملّي اجلزييّن" املتوّّف يف العام 
اللمعة لكّن الشهيد األّول مل يستجب لنداء أمري خراسان ومل يسافر إىل إيران، ولكّنه كتب "

، وكان 1م( ليكون مرجًعا فقهيًّا هلم1382هـ/784" وهو كتاب فقهّي خمتصر يف العام ةالدمشقيّ 
"السربداران" قد أّسسوا دولتهم من قبُل على أساس اخلط الصويّف املعادي للفقهاء، لكّن آخر 

اء.. أمرائهم علي بن املؤيّد هو الوحيد الذي حتّول باجتاه اخلّط الفقهّي االثين عشرّي املمّثل بالفقه
هـ 783وبعد سقوط دولة السربداران بسنة واحدة ولدت دولة شيعّية أخرى يف خوزستان سنة 

هـ، وكان مؤّسس هذه الدولة على جانب من التصّوف وكان على 1117واستمّرت حّت العام 
 .2م(1437هـ/841عالقة بالشيخ أمحد بن فهد احلِلِّي املتوّّف يف العام 

علماء عاملّيني هاجروا إىل إيران واستوطنوا فيها منذ القرن السابع  نصل إىل استنتاج مؤّداه أنّ 
اهلجرّي، واستمّرت هذه اهلجرة بتشجيع من حّكام إيران يف عهود خمتلفة إىل أن جاء الصفويّون إىل 
احلكم، فزاد عدد املهاجرين إىل إيران طوًعا وكرًها ألّن حّكام إيران بدأوا بتشجيع الشيعة على 

إيران، منذ عهد الشاه إمساعيل الصفوّي، فهاجر عدد من علماء الشيعة إليها بتشجيع  الذهاب إىل
من الدولة الصفويّة، وهربًا من ضغط العثمانّيني، ومتّتعوا باحلريّة السياسّية والدينّية املطلقة، ال سّيما 

 شؤون ، وقد أطلق يد علماء الدين يف3زمن الشاه طهماسب الذي كان جيّل العلماء ويعّظمهم
 . 4اململكة فاندفعوا إىل بناء هذه الدولة فكريًّا على أساٍس اثين عشريّ 

 :دور أعالم العاملّيين في بناء الدولة الصفويّة

                                                           
م. أمهّيتهم التارخيّية 1381إىل  1337السربداران" أمراء توّلوا احلكم بعد زوال حكم اإليلخانّيني مّدة نصف قرن تقريًبا من ". 1

 .745، ص 5، ج فرهنگ فارسىأَّنم محلوا لواء التشّيع وحاولوا نشره قبل الصفوّيني، 
 .60، ص1، ج أعيان الشيعةرسالة علي بن املؤّيد إىل الشهيد األّول يف . 2
 .81، ص 3، جأعيان الشيعةحمسن األمني، ؛ 255، ص 2، ج زندگانى شاه عباس اولنصر اهلل فلسفي، . 3

حمّمد ؛ 265و  242، ص تاريخ فرهنگ ايران عيسى صّديق، ؛154، ص 1، ج عالم آراى عباسى إسكندر املنشي،.  4
املريزا حممد علي ؛ 363و 362، ص 4، ج روضات الجّناتاخلوانسارّي، ؛ 152-151، ص لؤلؤة البحرينصادق حبر العلوم، 

 .347، ص 5، ج ريحانة األدب، مدرس تربيزي
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الشيخ نور الدين علي بن احلسني بن عبد العايل الَكركّي املعروف "باحملّقق  1احملّقق الَكركيّ 
الثاين" "الَكركّي" نسبًة إىل كرك نوح قريبة ببالد بعلبك، واحملّقق الثاين يف مقابل "احملّقق األّول" 

م يف زمن الشاه طهماسب الصفوّي، رحل 1533هـ/940"احلّلّي جعفر بن سعيد"، تويّف يف العام 
أّول أمره إىل مصر وأخذ عن علمائها بعد ما أخذ عن  علماء الشام مّث رجع من مصر وتوّجه  يف

إىل النجف األشرف، مّث رحل إىل إيران أوان تأسيس الدولة الصفويّة زمن الشاه إمساعيل الصفوّي، 
مه على وكان التالقي بني رجلني: عمُل أحِدمها يكّمل عمل اآلخر: الشاه الصفوّي يريد تثبيَت حك

أساس املذهب وهو حباجة إىل فقهاء يدعمون موقفه، واحملّقق الَكركّي حباجة إىل دولة يُطّبق فيها 
نظريّته، اليت تلغي نظريّة: "الغيبة واالنتظار" اليت كانت قد برزت يف الفقه االثين عشري منذ أوائل 

ود، واألمر باملعروف والنهي القرن الثالث اهلجري، حيث مّجد الفقهاء فرائض: اجلهاد وإقامة احلد
عن املنكر، والزكاة واخلمس، كما أَّنم قالوا ابتداًء من القرن السادس اهلجرّي بعدم وجوب صالة 
اجلمعة يف عصر الغيبة، انتظاًرا خلروج اإلمام املهدي، احلاكم الشرعّي الوحيد الذي حيّق له إقامة 

اإلمام العادل" كشرط أساسّي من شروط إقامة صالة الدولة اإلسالمّية يف نظرهم، وقد أّولوا عبارة "
اجلمعة بـ "اإلمام املعصوم".. وقد بدأت حماوالت االجتهاد متدّرجة منذ القرن السادس اهلجرّي، 

م( بتفويض األئّمة للفقهاء إقامة احلدود يف عصر 1022هـ /413-336وقال الشيخ املفيد )
بقيام دولة إسالمّية يف غياب اإلمام املهدي، لذلك  الغيبة، وعلى الرَّغم من ذلك مل يكن مؤمًنا

، وقام من بعده، احملّقق احلّلي جعفر بن سعيد 2رفض تويّل احلكم حني عرض عليه البويهّيون ذلك
هـ( فطرح النيابة العاّمة يف جمال الزكاة، إذ أعطى ااألولويّة يف صرفها للفقيه املأمون 602-676)

هـ( أّوَل من فتح باب التقليد الذي كان 647-736ن العاّلمة احلّلّي ). مث كا3ألنّه أعلم مبواقعها
يراه علماء الشيعة السابقون قبيًحا ومرفوًضا وحمّرًما حيث قال: "جيوز للعاّمّي العمل بفتوى العامل يف 

 ، وقد خطا الشهيد األّول يف القرن الثالث اهلجرّي، الرابع عشر امليالدّي، خطوة4األحكام الشرعّية"
جديدة يف تطوير نظريّة النيابة العاّمة" من القضاء واحلدود والزكاة إىل صالة اجلمعة، حيث قال 

" اللمعة الدمشقّيةبوجوهبا انطالقًا من نيابة الفقيه يف باب القضاء، وقد عّد الشهيد األّول يف كتابه "
                                                           

املريزا حممد ؛ 363-362، ص 4، ج روضات الجّناتاخلوانسارّي،  ؛208و  45، ص 10، ج أعيان الشيعة. ترمجته يف 1
 .347، ص 5، ج ريحانة األدب، علي مدرس تربيزي

 .257، ص 4، جمروج الذهب. املسعودي، 2
 .312، ص ٥ج  ،أعيان الشيعةحمسن األمني، . 3
 .396، ص أعيان الشيعة؛ 411، ص 2، جنهاية األحكام ،عاّلمة احلّليّ ال. 4
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الفقيه العادل اإلمامّي اجلامع  الفقيَه "نائًبا عن اإلمام" وأجاز له إقامة صالة اجلمعة، كما أطلق على
، "1الدروس الشرعّية يف فقه اإلمامّيةلصفات الفتوى لقب "نائب الغيبة" يف كتابه "اخلُمس" من "

وكذلك فعل الشهيد الثاين وتالميذه؛ ولكّنهم مجيًعا مل يفتوا باجلهاد وإقامة الدولة يف غيبة 
ّمة للفقهاء" تنمو ببطء، وبصورة جزئّية وحمدودة ، وهكذا يف حني كانت نظريّة "النيابة العا2املعصوم

على أيدي علماء احلّلة مّث علماء جبل عامل، ابتداًء من القرنني السابع والثامن اهلجرّيني، كان 
الواقع السياسّي الشيعّي يتطّور بعيًدا من الفكر السياسّي اإلمامّي بدًءا من ثورة السربداران وصواًل 

ل الصفوّي املذهَب الشيعّي املذَهَب الوحيد واإلجبارّي للدولة بناًء على إىل إعالن الشاه إمساعي
دعوَيني: دعوى الوكالة اخلاّصة عن األئّمة، ودعوى رؤية اإلمام علّي يف املنام إىل جانب اّدعائه أنّه 

، وهذا ما أعطاه سلطة دينّية ودنيويّة مطلقة، وقد استقدم علماء من النجف كان 3من نسل األئّمة
من بينهم علماء من جبل عامل والبحرين للعمل على نشر املذهب، وكان من بني الذين تعّجلوا 
الذهاب إىل إيران احملّقق الَكركّي الذي يؤّكد املؤّرخون أنّه من بني الذين استفظعوا ما فعله الشاه 

ينهم شيخ م حني أمر بقتل مجاعة من علمائها السّنة وب1510هـ/916إمساعيل يف هراة يف العام 
اإلسالم "أمحد بن حيىي التفتازايّن" املعروف "باحلفيد" صاحب احلاشية على خمتصر جّده، وقد عاد 
الَكركّي إىل النجف وكان ما رآه يف إيران دافًعا له ليعكف على تطوير نظريّة النيابة العاّمة للفقهاء 

لصفويّة اليت )باتت أمرًا واقًعا( وزوال عن اإلمام املهدي إىل نظريّة سياسّية، متأثـّرًا بقيام الدولة ا
ظروف التقّية، وبقيت للمحّقق على الرغم من عودته من إيران منزلٌة عظيمة لدى الشاه، الذي عنّي 
له وظائف وإدارات كثرية ببالد العراق، حّت قيل إنّه كان يصل إليه يف كّل سنة سبعون ألف دينار 

، وقد 4صيل العلم ويفرّقها يف مجاعة الطاّلب واملشتغلنيشرعّي من الشاه إمساعيل، لينفقها يف حت
عاب عليه معاصروه ومنهم )الشيخ إبراهيم القطيفّي( قبوله جوائز السلطان، ألّن هؤالء كانوا 
يرفضون االعرتاف بدولة شيعّية يف زمن الغيبة، وال يؤيّدون نظريّة والية الفقهاء، ويرفضون إقامة 

... بعد وفاة الشاه إمساعيل وتويّل ابنه طهماسب احلكم يف العام صالة اجلمعة يف زمن الغيبة
م، وهو الذي عاش طفولته األوىل يف هراة، لكي يعّزز من شرعّية الدستوريّة 1524هـ/931

                                                           
 .165، ص الدروس الشرعّيةالشهيد األّول، . 1
 .148، ص مسالك األفهامالشهيد الثاين، .  2
السنة األوىل، العدد  ،يادگار. اّدعاء الصفوّيني أَّنم من نسل األئّمة أمٌر نفاه احملّققون، راجع مقالة العاّلمة "حمّمد القزوييّن" يف جمّلة 3
 .27، ص 4
 .209، ص 10، ج أعيان الشيعة حمسن األمني،.4
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ويضرب القزلباشّية املتصارعني على السلطة، واستدعى الشيخ علي الَكركّي من النجف األشرف 
مه نظريّة النيابة العاّمة، وقد لّقبه فيها بنائب األئّمة املعصومني وخامت وكتب إليه رسالًة تعرّب عن التزا

اجملتهدين، ووارث علوم سّيد املرسلني، وكّل من خيالف أوامره ونواهيه مشرك باهلل، وقد جاء يف 
الرسالة: "إىل من اختّص برتبة أئّمة اهلدى )ع( يف هذا الزمان، نائب اإلمام..." وقد أمر مجيع 

ت العظام واألكابر واألشراف واألمراء والوزراء ومجيع أركان الدولة أن يقتادوا له، ويأمتروا السادا
بأوامره وينتهوا عن نواهيه، كما أمرهم بعزل كّل من يعزله من املتصّدين لألمور الشرعّية يف الدولة 

وكان فرمان الشاه واجليش، وتنصيب كّل من ينّصبه، وال حيتاج يف العزل والتنصيب إىل وثيقة أخرى، 
 على هذه الصورة:

"بسم اهلل الرمحن الرحيم" مبا أّن مؤّدى حديث اإلمام الصادق )ع( الذي يقول فيه: انظروا إىل 
من كان روى حديثنا ونظر يف حاللنا وحرامنا، وعَرّف أحكامنا، فارضوا به َحكمًا، فإيّن قد جعلته 

فإّّنا حبكم اهلل استخّف، وعلينا ردّ هو رادّ على  عليكم حاكمًا. فإذا حكم حبكم، من مل يقبله منه
اهلل، وهو على حّد الشرك باهلل، فإّن خمالفة حكم خامت اجملتهدين وارث علوم سيّد املرسلني، نائب 
األئمّة املعصومني، ال زال كامسه العليّ عاليًا، وعدم متابعته حيسب ملعونًا بكلّ تأكيد، ومطرودًا من 

عاقبًا، كتبه طهماسب بن إمساعيل الصفويّ. وقال طهماسب للَكركي: "أنت أحّق الدولة وحماسبًا وم
 بامللك ألنّك النائب عن اإلمام وإّّنا أكون من عمّالك أقوم بأوامرك ونواهيك".  

وكتب رُْقًما إىل مجيع املقاطعات أن ميتثلوا أوامَر الشيخ، وكان الشيخ يكتب إىل عّمال 
يها رسائل تتضّمن قوانني العدل وكيفّية سلوك عّمال الرعّية يف أخذ املقاطعات وأهل االختيار ف

اخلراج وكمّيته ومقدار مّدته، وأمر أن يقّرر يف كّل بلدة وقرية إماًما يصّلي بالناس ويعّلمهم شرائع 
، وقد أعطى الَكركيُّ الشاه طهماسب إجازة حلكم البالد بالوكالة عن نفسه كونه نائًبا عن 1الدين
هـ( وقيل إنّه مات 840املهدي، وعّينه طهماسب شيًخا لإلسالم إىل أن تويّف يف العام ) اإلمام

، ويرّجح أن يكون بعُض أمراء القزلباش هم الذين دّسوا له السّم، ألَّنم مل يوافقوا على 2مسموًما
 تعيينه يف ذلك املنصب الكبري، وألنّه قّلص نفوذهم.

                                                           
 .448، ص رياض العلماء، وما بعدها؛ 95، ص 4، ج زندگانى شاه عباس اول. 1
 .24-23، ص تاريخ شاه اسماعيل؛ 154، ص عالم آراى عباسىإسكندر املنشي، .  2
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ّي الشيعّي يعود الفضل فيه إىل احملّقق الَكركي، لكن على هذا التطّور الكبري يف الفكر السياس
الرغم من ذلك فإّن نظريّة "النيابة العاّمة" مل تأخذ طريقها بسهولة بني عاّمة الناس وأركان الدولة 
الصفويّة أصحاب الطريقة الصوفّية، لذلك ختّلى عنها الشاه إمساعيل الثاين بن طهماسب بعد وفاة 

.... لكن نظريّة "النيابة العاّمة" 1لعلماء الذين اهتمهم باللعب بأبيه وقّلص نفوذهمأبيه، وابتعد عن ا
ظّلت تتطّور بالتدريج إىل أن أصبحت على يدي الشيخ "حمّمد مهدي النراقي" ) املتوّّف  يف العام 

" وليس حتت العنوان السابق والية الفقيههـ( أكثر مشواًل وتطّورًا، وطرحها حتت عنوان "1245
"النيابة العاّمة" القائمة على قاعدة نظريّة )الغيبة واالنتظار(. وهكذا جتاوز نظريّة "التقّية واالنتظار" 
اليت كانت حتّرم الثورة واإلمامة واجلهاد واألمر باملعروف والنهي عن املنكر وصالة اجلمعة وتبيح 

عامِل" الواردة يف الروايات ال حيمالن اخلمس والزكاة واألنفال يف عصر الغيبة، وقال: "إّن احلّجة" و "ال
هم، وال يدعوهم إىل سبيل اهلل، وال يبنّي مسائلَ  على اإلمام املعصوم الغائب، ألنّه ال يعّرف الناسَ 

إىل ما أوصلها إليه، وعلى  2هلم أمورهم. مّث تطّورت هذه النظريّة إىل أن أوصلها اإلمام اخلميينّ 
إيران... هذه الثورة اليت أخرجت الفقهاء من حدود احلوزات  أساسها قامت الثورة اإلسالمّية يف

واألمور الشرعّية إىل التعاطي مع شؤون الناس مجيعها سياسّية واقتصاديّة واجتماعّية، وامتّد تأثري 
 أفكار الثورة إىل العامل اإلسالمّي كّله، ال سّيما شيعة لبنان وفقهائهم.

 .3الشهيد الثاني دور

                                                           
، شرح غوالي الآللي؛ حملّمد صادق حبر العلوم، لؤلؤة البحرين، نقاًل عن 209، ص 10، ج أعيان الشيعةحمسن األمني، .  1

 .324و 323ص  لنعمة اهلل اجلزائرّي، تاريخ الشاه إمساعيل،
 .114، ص الحكومة اإلسالمّيةاإلمام اخلمييّن، . 2
. الشهيد الثاين: هو الشيخ زين الدين نور الدين علي بن أمحد بن حمّمد بن مجال الدين بن تقي الدين بن صاحل بن مشرف اجلُبعّي 3

م إىل سنة 1527هـ/934م، درس على والده ودرس يف ُجبع من سنة 1505هـ/911العاملّي، ُولد يف جباع سنة 
 رحل إىل دمشق وقرأ كتب الطب! والفلسفة واحلكمة واإلشراق على يدي حمّمد بن مّكي، مّث رحل إىل مصر م، مثّ 1530هـ/937

، سافر إىل بيت املقدس واجتمع ببعض علمائها وقرأ عليهم... مثّ 1541هـ/948وقرأ على سّتة عشر شيًخا من شيوخها... وسنة 
، فُأعطي التدريس يف املدرسة )النوريّة( يف بعلبك وأقام فيها يُدّرس يف املذاهب توّجه إىل إسطنبول وطلب التدريس يف املدارس العاّمة

م، كتب قاضي صيدا إىل السلطان سليمان القانوين أنّه وجد يف بالد الشام رجاًل مبتِدًعا خارًجا من 1557هـ/965اخلمسة وسنة 
ف مبصاحبته قتله يف الطريق ويُقال إّن بالده... ولكن املكلّ املذاهب األربع، فأرسل السلطان يف طلب الشيخ ليجمع بينه بني علماء 

، الكىن واأللقاب؛ 217-212، ص أمل اآلمل تكملة؛ 91-85، ص 1، جأمل اآلملالسلطان أنكر عليه فعلته )انظر ترمجته يف 
 .(157-144، ص 4، ج أعيان الشيعة؛ 374-370، ص 2ج
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كان الشهيد الثاين قد تقّدم يف جمال صالة اجلمعة وقال بوجوهبا، من دون احلاجة إىل استئذان 
اإلمام يف عصر الغيبة، وانتقد احملّقق الَكركّي على ترّدده بإجياهبا وقال بقّوة بنظريّة النيابة العاّمة يف 

هم اإلمام، كما أنّه مل يتحّدث جمال القضاء واحلقوق، لكّنه مل يُبح للفقيه تسّلم اخلمس، ال سّيما س
عن اجلهاد يف عصر الغيبة ومل يعرتف بالدولة الصفويّة، ومل يزر إيران لكّن تأثريه كان قويًّا يف البناء 
الفكرّي للدولة الصفويّة من خالل تالميذه الذين هاجروا إىل إيران ومحلوا معهم كتبه وأفكاره، 

فقهاء الذين ساروا على خطى الشهيد الثاين )أّول من فنشروها وعملوا على تطبيقها، لقد قام ال
عمل على التقريب بني املذاهب اإلسالمّية( بالتخفيف من حّدة العزلة املذهبّية، اليت وّرط الصفويّون 

-هـ918)  1حسني بن عبد الصمداالثين عشريَّة هبا، ومن أهّم هؤالء "والد الشيخ البهائي الشيخ 
كان من أوائل الذين درسوا على الشهيد الثاين، وكان مشارًكا   م( الذي1576-هـ984 -م1512

له يف تصحيح كتب احلديث، ورافقه يف سفرته األوىل إىل إسطنبول ورحل معه إىل مصر للدرس، يف 
م، لألخذ عن كبار علمائها، كما كان من رفاقه إىل دمشق وحلب، ولعّل 1537هـ/943العام 

طيف حالة العداء حنو االثين عشريّة، اليت غّذهتا األخبار اليت هذه الرحلة كان هدفها األساسّي تل
. سافر الشيخ حسني عبد 2محلها الفاّرون من إيران، واليت تروي فظائع الشاه إمساعيل وجمازره

)الشيخ علي بن هالل الَكركّي العاملّي، والد  علي املنشاراالصمد إىل إيران بعد أن استدعاه الشيخ 
ي كان قد سبقه إىل إيران، والذي توىّل مشيخة اإلسالم يف قزوين أيّام الشاه زوجة البهائي( الذ

طهماسب الصفوّي، وكانت له مكانة عنده، وملـّا تويّف الشيخ علي املنشار عنّي الشاه طهماسب 
الشيَخ حسني عبد الصمد شيًخا لإلسالم يف قزوين، ويف قزوين كان الشيخ حسني بن عبد الصمد 

عة من غري احتياط، لقوله بعينّيتها على مذهب الشهيد الثاين، مث ُعنّي بعد ذلك يقيم صالة اجلم
شيًخا لإلسالم يف هراة اليت عانت أكثر من غريها من نتائج الصراع املذهيّب بني الصفوّيني وأعدائهم 
من األوزبك املتعّصبني. أقام فيها مثاين سنوات، يرشد أهلها وجّلهم على غري مذهب أهل البيت 
وغري خفّي حرج مثل هذا املوقف، وكان يتوّجه إليه الطلبة من خمتلف أحناء إيران، وكذلك العلماء 
والفقهاء من أهل إيران ألجل مساع احلديث وأخذ العلوم الدينّية وحتقيق املعارف الشرعّية، وورد أمُر 

                                                           
حمّمد صادق حبر  ؛110، ص 2، ج رياض العلماء ،اإلصفهاينّ ؛ 75، ص 1، ج للحّر العامليّ  أمل اآلمل. انظر ترمجته يف 1

؛ 56، ص 6، ج أعيان الشيعةحمسن األمني، ؛ 346، ص 2، جروضات الجّناتاخلوانسارّي، ؛ 23، ص لؤلؤة البحرين العلوم،
 .93-87، ص بهاء الدين العاملّي أديًبا وفقيًها وعالمـًادالل عّباس، 

 .432، ص 3، جمستدرك الوسائل ،إسكندر املنشي.  2 
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يوم مجعة بعد الشاه طهماسب إىل حاكم خراسان بأن حيضر ولُده األمري "حمّمد خدابنده" كّل 
الصالة إىل اجلامع الكبري لسماع الفقه واحلديث على الشيخ حسني، وأن ينقاد إىل مجيع أحكامه 

م، غادر الشيخ حسني بن عبد الصمد هراة إىل قزوين ملالقاة 1575هـ/983، ويف العام 1وفتاويه
م، وهو ُيضمر يف نفسه الشاه هبا، وطلب الرخصة منه له ولولده البهائي، باحلّج إىل بيت اهلل احلرا
وكان هذا أّول منصب  2أمرًا، فأذن الشاه له ومل يأذن لولده البهائي وأمره أن يقوم مقام أبيه يف هراة

رمسّي يتواّله الشيخ البهائي. نتساءل ملاذا ترك الشيخ حسني عبد الصمد إيران وهو مل يلَق فيها إاّل  
مل يستسغ الرتف واجلاه والتعظيم املبالغ به للعلماء يف كّل تعظيم وإكرام؟ نقول يف اجلواب: إنّه رمبا 

إيران، ولرمبا كان حلالة الشظف والزهد اليت كان حييا فيها علماء جبل عامل، أساتذتُه، والكّد 
، وقد كان أستاذه الشهيد الثاين بالتحديد وهو 3والعمل للمعاش وللمعاد األثر الكبري يف ذلك األمر

ء، حيرس الكرَم لياًل ويطالع الدروس اليت سيلقيها يف الصباح على الطلبة، من أعظم الفقهاء العلما
وحيتطب ويشتغل بالتجارة ويسافر أحيانًا مع من ال يعرفون قدرَه، ويباشر بناء داره ومسجده 

 بنفسه.

يف إيران وجد الشيخ حسني األمان ومل يلق إاّل كّل ترحيب، ولكّنه مل جيد الراحة النفسّية، فقد  
قبل ذهابه إىل إيران، يسعى مع أستاذه إىل التقريب بني املذاهب، وها هو يرى بنفسه أّن كان 

التعّصب املذهيّب الذي عاىن منه هو وأنداده يف جبل عامل وجعله يفّر بنفسه وبأهله إىل إيران، له 
ىل أن ميوت، مثيل يف تعامل حّكام إيران مع العلماء املخالفني، ففّر إىل مّكة قاصًدا اجلوار فيها إ

ولكن مّكة واملدينة كانتا حتت سيطرة العثمانّيني وكان الشيعة يتعّرضون فيها للضغط والتهديد 
، لذا مل جيد له أخريًا موئاًل سوى البحرين حيث مات بعد سنة واحدة 4بسبب رّدات الفعل املهلكة

 م.1676هـ/984يف العام 

                                                           
تكملة  حسن الصدر،؛ 369، ص 8، ج أعيان الشيعةحمسن األمني، ؛ 421، ص 3، ج مستدرك الوسائل ،إسكندر املنشي. 1

 .477، ص أمل اآلمل
 .58، ص 6، ج أعيان الشيعةحمسن األمني، ؛ 421، ص 3، ج مستدرك الوسائل ،إسكندر املنشي .2
 -293، ص 9، ج الشيعة أعيان. أجرى السّيد حمسن األمني مقارنًة طريفة بني حالة علماء جبل عامل وحالة العلماء يف إيران:  3

240. 
 .240-390، ص 2، ط روضات الجّناتاخلوانسارّي، .  4
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هائي رسالًة يطلب إليه فيها أن يأيت إليه يف ومن البحرين كتب الشيخ حسني إىل ابنه الشيخ الب
البحرين: "فيا ولدي، لو كنت تطلب شيًئا لدنياك فاعمد بالد اهلند، وإن حاولت اآلخرة فاحلْق بنا 

 . 1إىل هذا املقام، وإن كنت ال تريد الدنيا وال اآلخرة فالزم العجم وال تربح

هم الذين أّسسوا للتّيار االجتهادّي يف إيران،  2إّن علماء جبل عامل من تالمذة الشهيد الثاين
وأفَتوا بصالة اجلمعة، ومارسوا ذلك عمليًّا يف املساجد اليت كانوا أئّمتها على الرغم من معارضة 

الدراية خبارّي لذلك، كما أَّنم تابعوا عمل الشهيد الثاين يف غربلة األحاديث، وكان كتابه "التّيار األ
م. إىل أن وضع اجليل الثاين ممّثاًل بالشيخ البهائي كتبه اخلاّصة اليت متّثل قّمة " مرجًعا هليف احلديث

ما توّصل إليه التّيار االجتهادّي، ولكّن التّيار االجتهادّي ينتكس بعد موت الشاه عّباس والوهن 
ألخبارّي على الذي دّب يف أوصال الدولة املركزيّة، فتقوى املؤّسسة الفقهّية اليت يغلب عليها التّيار ا

 حساب الدولة.

آداب المفيد  منية المريد فيواألهّم من كّل ذلك أّن كتَب الشهيد الثاين، ال سّيما كتابه "
هـ، كان األساس الذي انبنت عليه أُسس التعليم يف 954" الذي أّلفه الشيخ يف العام والمستفيد

 . 3املعتمدة يف املدارس الدينّية إيران، وقد ظّل حّت الربع األّول من القرن العشرين من الكتب

ال يسعنا وحنن نتحّدث عن دور العلماء العاملّيني يف بناء الدولة الصفويّة فكريًّا وعمرانيًّا، إاّل 
، )ابن الشيخ حسني بن عبد الصمد، الذي ولد يف بعلبك 4الشيخ بهاء الدين العامليّ أن نذكر 

وكان يف السابعة من عمره حني هاجر أبوه  م،1547هـ/953يف السابع عشر من ذي احلّجة عام 
م، وأقام مع أبيه يف قزوين مّث يف مشهد فهراة، حيث توىّل 1552هـ/960إىل إيران يف أواخر العام 

هـ، وتوىّل مشيخة اإلسالم يف إصفهان زمن الشاه عّباس الكبري 983فيها مشيخة اإلسالم يف العام 
فاته، لقد ارتبط اسم الشيخ البهائي باسم الشاه م عام و 1060هــ/1030حّت  1008منذ العام 

                                                           
 وما بعدها. 113، ص بهاء الدين العاملّي أديًبا وفقيًها وعالمـًا . دالل عّباس، 1
ا كما يتضح من رسالة ابن العودي اجلزييّن تلميذ الشهيد الثاين، راجع دالل عّباس، 2 ، بهاء الدين العامليّ  . عدد هؤالء كبري جدًّ

 وما بعدها.  113ص 
 .551، ص تاريخ فرهنگ ايران. عيسى صّديق،  3
، وهو املرجع األمشل عن الشيخ البهائي كما 1995وت ، دار احلوار، بري بهاء الدين العاملّي أديًبا وفقيًها وعالمـًا دالل عّباس،.  4
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عّباس أهمِّ امللوِك الصفوّيني وأقدرِهم، والذي تسمع امَسه حني تزور إصفهان أىّن توّجهت ماثاًل يف 
اآلثار العمرانّية اليت ما زالت قائمة حّّت اليوم، فنتساءل ماذا فعل الشيخ البهائي يف إيران ليلقى هذه 

من الناس قدميًا وحديثًا ولينال هذه الشهرة اليت مل ينلها أحٌد قبله يف حياته وبعد احلفاوة والتكرمي 
 مماته؟

م(، الذي 1629هـ/1038-م1571هـ/978جيب أن نذكر قبل ذلك أّن الشاه عّباس )
فرض منذ بداية حكمه استقرارًا مل تنعم به إيران يف عهد خلفائه، كان دكتاتورًا، وحرصه على 

م، جعله ال يعطي علماء الدين فرصًة للتدّخل يف شؤون احلكم، لذلك قّنن سلطة االنفراد باحلك
الفقهاء بعد أن كانت مطلقة يف زمن جّده طهماسب وأبيه حمّمد خدابنده، وحّد من تدّخلهم يف 
شؤون الدولة السياسّية واحلربّية، فاقتصر دورهم على األمور الشرعّية، ومل يكن هلم دور يف مسار 

 اخليًّا وخارجيًّا.الدولة د

بعيًدا من األمور السياسّية، كان الشاه جمالًّ للعلماء، حمرتًما هلم، وال سّيما الشيخ البهائي، 
الذي كانت له مكانته وشهرته العلمّية قبل تويّل عّباس احلكم، لذلك سّلمه مشيخة اإلسالم، 

 . 1وكانت للشيخ سلطة معنويّة على الشاه

املذهيّب بني الدولَتني العثمانّية والصفويّة، ويف وقت ازداد فيه التعّصب على ففي محأة الصراع 
حساب الدين، سار البهائي على خطى أبيه وخطى الشهيد الثاين، يف حماولة التقريب بني املذاهب 
 اإلسالمّية املختلفة، وكانت بينه وبني كبار علماء السّنة، الذين التقى هبم يف أثناء رحلته إىل مصر

نستشّف من خالهلا معامل شخصّيته اليت اخرتقت احلدود املغلقة اليت  2والشام والقدس حماورات
أقامتها سياسات السالطني العثمانّيني والشاهات الصفوّيني. لقد اختار الشيخ البهائي معايشة 

ري من الواقع، وكانت له سلطة معنويّة على الشاه كما ذكرنا، فلم يتوان عن انتقاد الشاه يف كث
املواقف، كانتقاده له عالنيًة حني أقام "عيد األضواء" يف حمّرم احلرام، ولومه على فعلته الشنيعة حني 
أمر بقتل ابنه وويّل عهده، واألهّم من كّل ذلك أّن الشاه عّباس أبطل بتأثري البهائي عادة سّب 
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، 1دولة الصفويّة إمساعيل األّولاخللفاء الثالثة، هذه البدعة اليت بدأت كما ذكرنا يف عهد مؤّسس ال
 ردًّا على سّب األموّيني لإلمام علّي عليه السالم.

لقد سلك الشيخ البهائي مسلًكا خمتلًفا عن مسلك غريه من العلماء الذين كانت هلم منزلته أو 
يف أقّل منها يف إيران، والذين كانوا ال خيرجون إاّل يف مواكب شبيهة مبواكب امللوك، فكان يتجّول 

أحياء الفقراء، ويدخل أكواخهم وجيالسهم، ويتجّول يف احلواري واألسواق، فأعطى مبسلكه هذا 
درًسا للشاه احلاكم، فسار على خطاه وقّلده يف اخلروج إىل األسواق الشعبّية لالطالع على أوضاع 

لباعة ليتأّكد الرعّية، فيعمد إىل ختفيف الضرائب عن كواهلهم، وجيوس األسواق متنّكرًا يشرتي من ا
 .2من أَّنم ال يطّففون املكاييل، وال يتالعبون باألسعار

نضيف إىل مسّو تفكري الشيخ البهائي أنّه مل يتعّصب ملذهب على مذهب، ومل يتحّزب داخل 
إيران لفريق من األفرقاء املتصارعني على آخر، بل كان يتدرّج فيهم بأساليب اإلصالح، وهذا األمر 

فريق أن يعّده من أهله، وأعمل جهده للجمع بني أنصار الطريقة وأنصار  هو الذي حدا بكلّ 
الشريعة، بني متزّميت الفقهاء ومتطّريف العارفني، وانتقد اجلمود والتقليد، وشّن احلملة تلو احلملة يف 

 شعره ونثره العريّب والفارسّي على الفقهاء اجلامدين القشرّيني وعلى املنتفعني من الدجل والرياء.

إّن مكانة الشيخ البهائي العلمّية يف أكثر ميادين املعرفة دفعت الناس إىل احلديث عنه، وكأنّه 
شخصّية أسطوريّة، وإّن كثرة الغرائب واألعاجيب واألساطري ليت نسبت إليه على الرغم من املبالغة 

ه البالغ على أفكار الناس، اليت تشّع من زواياها، تعرّب تعبريًا واضًحا عن مكانة البهائي العلمّية ونفوذ
فقد ُحكي أنّه استطاع أن حُيّطم الذرّة وأن يسيطر على طاقتها، وأّن من مظاهر ذلك، أنّه صنع 
"مشعة" أوقدها يف أتون محّام إصفهان، وأَّنا كانت تكفي لتدفئة محّام بكامله مّدة طويلة من دون 

إصفهان وُيسّمى "محّام إصفهان" أو "محّام شيخ  ، وال تزال آثار هذا احلّمام قائمة اآلن يف3أن تتغرّي 
هبائي"، ويقع بني املسجد اجلامع والسوق القدمية قرب احملّلة املعروفة "بدرب اإلمام"، وأهايل 
إصفهان يعتقدون أّن مصّمم هذا احلّمام هو الشيخ البهائي، وأنّه صنع مشعة تكفي لتسخني املاء يف 
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ي كان قد قال، إنّه إذا ما ُهدم اجلدار الذي مينع دخول اهلواء إىل مرجل احلمام الكبري، وأّن البهائ
الشمعة، فإَّنا ستنطفىء وهكذا كان، فلّما دعت الضرورة إىل أن يُعاد تعمري املسجد، وُهدم أساس 

، ويُنسب إليه أيًضا 1األتون حيث كانت الشمعة يف مكان معزول عن اهلواء انطفأت وذهب سّرها
دّوامة احلركة  من دون أي حاجة ملن حيرّكها، وكذلك تركيب "مسحوق أبيض"  صنع "ساعة مشسّية"
 . 2ُيستخدم يف الدهان

ومبا أّن الشيخ كان حميطًا باهلندسة واملساحة فإّن املؤّرخني والناس ينسبون إليه تصميم أكثر 
بناء مسجد شاه يف املباين اليت مّت بناؤها يف زمن الشاه عّباس الصفوّي وهندستها، فهم ينسبون إليه 

إصفهان، وأنّه هو الذي عنّي مست القبلة فيه، ومشهور أيًضا أّن هيئة ُشّكلت يف زمن الشاه عّباس 
برئاسة الشيخ البهائي لتوزيع مياه َنر "زاينده رود" على مدينة إصفهان والقرى اجملاورة، وقد وضع 

واسري واخلزّانات وأصل الطومار يف تصميم توزيع املياه للمدينة والقرى احمليطة هبا، وصناعة امل
إصفهان ويُعرف بـ "طومار شيخ هبائي" كما ينسبون إىل الشيخ البهائي تصميم قناة "جنف آباد" يف 
إصفهان واليت ُتسّمى "قناة زرِّين كمر" من أكرب قنوات إيران، وطوهلا من أّوهلا إىل آخرها تسعة 

 . 3ةفراسخ وتوزّع مياهها على إحدى عشرة بركة كبري 

يف تبسيط املواد اليت يعّلمها، ويف تبويبها، وقد ظّل كتابه  ، دورٌ معّلًما كان للشيخ البهائي،
" منذ عصره إىل زمن قريب الكتاب املتداول واملقّرر لتدريس النحو يف مدارس الصمديّة في النحو"

ا، علًما بأّن صاحبه وضعه النحو تبسيطً  كتبِ   ، وال أبالغ إذا قلت إنّه ال يزال حّت اآلن أكثرَ 4إيران
" اعُتمد حّت َناية النصف األّول من القرن خالصة احلسابقبل أربعة قرون. كما أّن كتابه "

العشرين لتدريس الرياضّيات واحلساب يف خمتلف مدارس إيران كما يقول مرتمجه حمّمد جواد 
القرن العشرين  ، وكان داخاًل ضمن منهج الدراسة يف النجف األشرف حّت منتصف5الطهراين

، حيث خّلص يف هذا الكتاب احلساب واجلرب وأعمال املساحة املتفرّقة يف عشرات الكتب 6أيًضا
                                                           

 .50، ص آثار واشعار شيخ بهايىهباء الدين العاملّي، . 1
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عن العلماء السابقني، وقّدم هذه املعلومات يف صورة مرتّبة كل الرتتيب، واضحة كّل الوضوح، وأورد 
ّدم قواعد وفوائد لتسهيل العديد من األمثلة اليت تزيل الغموض عن املوضوعات املستعصية، كما ق

 . 1أعمال احلاسوب، كما ذكر هو نفسه يف مقدّمة الكتاب

" أكثر كتاب جامع عّباسيوالشيخ البهائي أّول من قّدم كتابًا يف "الفقه امليّسر" وظّل كتابه "
وضعوا فقهّي تداواًل يف إيران واهلند، فالكتاب بالفارسّية ومل ينقله أحد إىل العربّية، وإن كان الذين 

يف هذا القرن كتًبا يف الفقه امليّسر قد تأثّروا بتبويبه من دون أدىن ريب، وهو يُعّد أّول رسالة علمّية 
، كان قصد الشيخ البهائي من كتابته باللغة الفارسّية 2فقهّية غري استداللّية ودورة كاملة يف الفقه

ين كي ال يظّل فهم أمور الدين منحصرًا البسيطة واملباشرة، تعريف عاّمة الناس يف إيران بأحكام الد
، فهو جامع وميّسر وخمتصر يف آن مًعا، دعا فيه من يرغب يف 3باألشخاص الذين يعرفون العربّية

 معرفة تفاصيل بعض األمور أن يرجع إىل كتبه املفّصلة األخرى املكتوبة بالعربّية.

وَحْسُب الشيخ البهائي أن يكون  لقد بلغ عدد تالمذة البهائي املئات كما تذكر كتب الرتاجم،
م من تالمذته، أُشرب على يديه املذهب 1640ه/1051"املاّل صدرا الشريازّي" املتوّّف يف العام 

َمن تفّقه ولم يتصّوف فقد تـََفيَقَه، ومن تصّوف الفلسفّي العرفايّن الذي يلّخصه قول البهائي: "
، فخلق منه صوفيًّا وعرفانيًّا وفيلسوفًا إهليًّا "4ولم يتفّقه فقد تزندق ومن جمع بينهما فقد تحّقق

" قوله: "حاشا الشريعَة احلّقة ااإلهلّية البيضاء أن األسفار األربعةفريًدا، وقد أورد يف كتابه املشهور "
تكون أحكامها مصادمة للمعارف اليقينّية الضروريّة، وتبًّا لفلسفة تكون قوانينها غري مطابقة 

 .5للكتاب والسّنة"

باللغتني العربّية والفارسّية وكان شعره باللغَتني أرقى من شعر  6كان البهائي كذلك شاعرًا
معاصريه، ولقد أسدى إىل الثقافَتني العربّية والفارسّية خدمًة بتطوير النظم يف كّل منهما باعتماده يف  
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ة الرباعّيات الفارسّية،  كّل منهما وزنًا من أوزان األخرى، فقد نظم كثريًا من شعره العريّب على طريق
 كما أنّه نوّع يف أوزانه وقوافيه يف عدد كبري من قصائده.

وكان شعره الفارسّي أرقى من شعر معاصريه، ومل يلجأ إىل أسلوب التصنيع الذي صبغ الشعر 
يف عصره، والذي مُسّي "األسلوب اهلندّي"، ويقول النّقاد إنّه الوحيد الذي مل يّتبع هذا األسلوب، 

وهذا الوزن مل يكن معروفًا عند الشعراء الفرس  اخلببو أّول من نظم الشعر الفارسّي على حبر وه
 قبل البهائي.

 نضيف أّن البهائي قاد الصراع الفكرّي يف عصره على جبهَتني:

 مواجهة الفقهاء القشرّيني اجلامدين املفتونني بظاهر الدين وقلوهُبم خاليٌة من العرفان. -1
عصره الذين كانوا يدعون إىل الباطن دون الظاهر، والذين طغت عندهم مواجهة متصّوفة  -2

كلّيات على أساليب النظر الفلسفّي العميق، وانتهى التصّوف على أيديهم إىل تقاليد شاملظاهر وال
وطقوس شكلّية خالصة، كأنّه كان أّمًة يف رجل وعلماء يف عامِل واحد، إنّه من الندرة الذين ال جيود 

ثلهم إاّل قلياًل، إنّه ليس للعرب وال للفرس، إنّه لإلنسانّية مبا ترك من آثار جتاوزت حدود الزمان مب
 الزمان واملكان.

الشيخ نذكر من معاصري الشاه عّباس الصفوّي والشيخ البهائي من علماء جبل عامل:  -3
مشهد، شأنه ، هاجر من جبل عامل إىل 1لطف اهلل عبد الكرمي بن إبراهيم بن عبد العال امليسي

شأن عدد كبري من العلماء العاملّيني الذين كانوا يزورون املشهد املقّدس الرضوي، فيطلب إليهم 
، أو علماء يسافرون إىل إيران هربًا من العثمانّيني 2العلماء والطلبة أن يظّلوا يف إيران فيلّبون طلبهم

م 1588هـ/997املقّدس حّت العام ويف نّيتهم البقاء فيها، وقد بقي الشيخ لطف اهلل يف املشهد 
حني تعّرضت هلجوم األوزبك ومنها جلأ إىل قزوين، فاشتغل هناك بالتدريس مثّ استدعاه الشاه عّباس 

م، وأمر أن تُقام له مدرسة ومسجد حيمالن امسه، انتهى 1602هـ/1011إىل إصفهان يف العام 
م، بعد عامني من 1622هـ/1032ام م، وقد تويّف الشيخ يف الع1618هـ/1028بناؤمها يف العام 

وفاة الشيخ البهائي، وال يزال مسجد الشيخ لطف اهلل قائًما يف إصفهان حّت اليوم يقع يف الضلع 
الشرقّي من ميدان "نقش جهان" يف اجلهة املقابلة لعمارة املسجد، أّما املدرسة اليت كانت ملحقة 

                                                           
 .136، ص 1، جاآلمل أملحسن الصدر، ، 38، ص 9، ج أعيان الشيعة. انظر ترمجته يف  1
 .115، ص بغية الراغبين عبد احلسني شرف الدين،. 2
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ت، بينما ال تزال آثار املدرسة اليت أُقيمت يف به، وكانت مقرًّا إلقامة الشيخ وتدريسه فقد هتّدم
الوقت نفسه إلقامة "املاّل عبد اهلل الشوشرتّي" وتدريسه قائمة حّت اليوم جبوار سوق القيصريّة يف 

 . 1الضلع الشمايّل من ميدان "نقش جهان"
فقه تراجع نذكر من علماء جبل عامل يف إيران يف مرحلة اَنيار الدولة الصفويّة سياسيًّا الذي را

للتّيار االجتهادّي واهتام للمبدعني واجملتهدين وأهل العرفان يف دينهم بعد غلبة التّيار األخباري 
، من مواليد مشغرة 2حمّمد بن احلسن احلّر العامليّ الصرف على املؤّسسة الفقهّية يف إيران، الشيخ "

إىل خراسان زمن الشاه سليمان  يف جبل عامل، درس يف جباع، ويف األربعني غادر إىل العراق، مثّ 
م(. كان حمّمد بن احلسن 1694ه/1105-م1667هــ/ 1077الصفوّي آخر ملوك الصفوّيني )

احلّر شاعًرا وله ديوان مطبوع، وكان يدير حلقة للتدريس يف مشهد اإلمام الرضا )ع(، حيضرها 
حديثّي ضخم يبدو " وهو كتاب وسائل الشيعةمجاعات من سائر األقطار، يدّرسهم يف كتابه "

أخباريًّا صرفًا يف اجتاهه الفقهّي، ولكّنه مل يكن متطرّفًا، ومل يشّنع على االجتهادّيني كما  صاحبه فيه
" يذكر أعالم الفريقني أمل اآلمل يف علماء جبل عاملفعل عدد من معاصريه، لذلك نراه يف كتابه "

 واألخبارّي باحرتام. اإلجتهاديّ 
اليت أّدت دورًا مهمًّا يف جبل عامل ويف العراق وإيران، ويف الوقت نفسه  من العائالت العلمّية

أّدت خدمة بل خدمات إىل الثقافتني العربّية والفارسّية "آل الصدر" وإليهم تنتسب عائالت 
 . 3" يف إيرانخادمي" و "مستجاب" و "صدر عاملي" و"صدر زاده" و "صدر"

ة يف العراق، كان موطنها األّول يف بغداد وكربالء من األسر العلويّة الشهري عائلة الصدر و 
فكانت تُعرف آنذاك بآل احلسني القطعي، وتنتسب إىل اإلمام موسى الكاظم، بقي أفراد األسرة يف  
كربالء وهاجر بعضهم إىل جبل عامل، وُعرفوا بآل شرف الدين )نسبة إىل العاّلمة إبراهيم امللّقب 

ّيد حمّمد أبو صاحل من جبل عامل إىل العراق ومنها إىل إصفهان وقد هاجر ابنه الس 4بشرف الدين(
م، وتتلمذ على الشيخ السبزوارّي الذي زّوجه  1672هـ/1083لألخذ عن علمائها يف العام 

 كرميته.
                                                           

  ، املشاهدة املباشرة.70، ص ملى اصفهان آثاررفيعى مهر آبادى، ابو القاسم  ؛61، سال اول، ص يادگار. جمّلة  1
 عبّاس القّمّي،؛ 63064، ص لؤلؤة البحرين حمّمد صادق حبر العلوم،؛ 40-20، ص 1، ج أمل اآلمل. راجع ترمجته يف  2

  ثبت بأمساء مؤلّفاته.أمل اآلمل ، ويف مقّدمة 158، ص 2، ج الكنى واأللقاب
 .180و 175و 170، ج ض، ص بغية الراغبين عبد احلسني شرف الدين،.  3
 .205، ص 1، نقاًل عن الشيخ علي اخلاقايّن، يف )شعراء بغداد(، ج 235، ص م.ن. 4
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وهذا التزاوج واملصاهرة بني العائالت العاملّية والعائالت اإليرانّية أو باألحرى بني عائالت 
راق وإيران، نتج عنه تداخل يف األنساب وعالقات قرىب، وجعل هذه العائالت العلماء يف لبنان والع

تنتمي إىل الفكر اإلنسايّن عاّمة وأن ال تتقوقع يف احلدود اجلغرافّية، وجعل ثقافتها الدينّية واألدبّية 
فتني، وتغنيهما أكثر غىًن وتنّوًعا ومشواًل، تضرب يف عمق الثقافَتني العربّية والفارسّية، فتغتين من الثقا

 يف الوقت عينه.
م مشهد الرضا )ع(، وأنزله حمّمد بن 1687هـ/1099زار السّيد )حمّمد أبو صاحل( يف العام 

احلسن احلّر العاملي يف داره، مث حّجا مًعا، وعادا مًعا إىل شحور يف جبل عامل، وقد محلت كتبه 
م، أّما ابنه 1726هـ/1139شحور يف العام مع ما محُِل يف فتنة اجلزّار إىل أفران عّكا، وتويّف يف 

م إىل  1735هـ/1148السّيد صاحل فقد أوى يف أثناء فتنة اجلزّار وإحراق مكتبة العائلة يف العام 
م هرب من 1736هـ/1149كهف يف واد عميق، ولكن قُبض عليه، وأودع السجن، ويف العام 

م ويف ما بعد هاجر ابناه 1802هـ/1217 سجن اجلزّار وفّر إىل العراق، وتويّف يف النجف يف العام
السّيد أسد اهلل والسّيد صدر الدين من النجف واستوطنا إصفهان، والسّيد صدر الدين جّد آية اهلل 

، وأخ اجلّد األكرب نزهة اجلليسخادمي وجّد السّيد موسى الصدر وجّد السّيد عّباس صاحب 
 للكاتب "حمّمد علي مجال زاده".

م، استوطن إصفهان يف 1779هـ/1193لدين ابن السّيد صاحل يف العام ُولد السّيد صدر ا
وشّيد يف إصفهان مسجًدا فخًما قّل نظريه، ومع أنّه غادر جبل عامل  م1812هـ/1217العام 

وهو يف السادسة بعد هرب والده من سجن اجلزّار، إاّل أنّه ظّل طيلة عمره على اتصاٍل مبن يسافر 
، يتعّرف أخباَرهم ويسأل عن علمائهم وزعمائهم وعشائرهم وبيوتاهتم إىل إيران من العاملّيني

وأنسبائهم.. ويتحّدث عن كّل ذلك يف جمالسه كما يتحّدث عن أطوار أهل جبل عامل وأزيائهم 
 .1وسائر شؤوَنم

استمّرت العالقة بني آل الصدر يف إيران والعراق والنجف ومل تنقطع ال سّيما بني العلماء  لقد
، سنكتفي بذكر األكثر شهرًة 2منهم، ومبا أّن أعالمهم ُكثر وكتب الرتاجم ذكرهتم مجيًعا وهم باملئات

 وتأثريًا:

                                                           
 .150-148، ص بغية الراغبين.  1
 جبزأيه للسّيد عبد احلسني شرف الدين. بغية الراغبين. راجع خاّصًة  2
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ّمد ابن السّيد شرف حفيد السّيد صدر الدين ابن السّيد صاحل ابن السّيد حم 1آية اهلل خادمي
شعبان  3الدين. هو أحد أكرب املراجع يف إصفهان يف القرن العشرين، ُولد فيها يف 

م، درس على كبار العلماء يف إصفهان ويف النجف، وكان إمام اجلماعة يف 1910هـ/1319
اجلميع  إصفهان، ومدّرس الفقه واألصول فيها، وله عدٌد من املؤّلفات، وكان املرجع الذي يعود إليه

يف إصفهان من العلماء والفقهاء والعاّمة، وكان من أهّم املساندين للثورة اإلسالمّية، وكانت خطُبه  
كّلها ترّكز على أمهّية الثورة ضّد احلاكم الغاشم، وتتضّمن توجيهات حكيمة إىل الشباب وبقّية أفراد 

ري )دومنيك بوشني يف جريدة الشعب، وقد جاء يف التقرير الذي أعّده الصحايّف الفرنسّي الكب
م قبل جناح الثورة ما يلي: "لقد انتقلت السلطة يف 2/1978ك 12)لوموند( يف العدد الصادر يف 

إصفهان ثانية املدن اإليرانّية الكربى من يٍد إىل أخرى، وانتقل  احلكُم من يد السلطات الرمسّية إىل 
ة املركزيّة يف طهران، ونّواب املدينة بني فارٍّ أو يد الثورة اإلسالمّية، وهناك انفصال كلّي عن الدول

مستسلم، وحمافظ املدينة فّر كذلك، وقّوات الشرطة يف حالة شلٍل من جرّاء انضمام بعضهم إىل 
الثورة، وكذلك احلالة يف اجليش، حيث يلتحق يوميًّا عشرات اجلنود والضّباط إىل صفوف الشعب  

ضائّية يف حالةة إضراب عن العمل. أّما احلاكم الواقعّي للمدينة كما أّن إدارات الدولة واحملاكم الق
فهو: " آية اهلل خادمي" احلكيم الذي هو يف سّن الشيخوخة، وأوامره تنّفذ من دون أّي ترّدد، 
ُيصدرُها من بيته الذي حتّول إىل مركز أعمال الثورة يف املدينة، جيلس على األرض يف غرفته املفروشة 

م مع زائريه بصوت منخفض، ومشاوروه يقولون لنا: إّنكم ال تستطيعون أن تالحظوا بالسّجاد يتكلّ 
أّي خطأ يف تصرّفات القائد ويف أوامره، وقد قال يل أحد أعضاء اجلبهة الوطنّية: إّن آية اهلل خادمي 

و)آية اهلل الكاشايّن(، وقد  2رجل سياسّي خبري، وله ماض جميد حافل، وكان احد مؤيّدي مصّدق
زادت شهرته وفاعلّيته يف السنوات الثالثني األخرية، وهو اآلن احلاكم الفعلّي للمدينة، والغرف 

لسّد النقص يف االقتصاد  "اجملاورة لغرفة اإلمام مليئة باجملاهدين واملتطّوعني لتنظيم األمور يف املدينة: 
لذين أضربوا وطُردوا من إداراهتم، ومتوين الفقراء، وتفّقد عائالت الشهداء ومتويل عائالت املوظّفني، ا

واملصدر األساس لتمويل الثورة )سهم اإلمام(... ومع أّن البالد يف حالة ثورة، فإّن املدينة هادئة 
                                                           

 ، وما بعدها.184.م.ن، ص  1
م(، كان النائب الوحيد الذي عرض استبداد "رضا 1878-1966. الدكتور "حمّمد مصّدق" بطل إيران وسياسيُّها الفّذ ) 2

م عمل على تأميم النفظ وسانده "آية اهلل الكاشايّن" 1950لوزارة يف العام خان هبلوي" فكان أن سجنه ونّكل به، وملـّا توىّل ا
وبعض العلماء اآلخرين من مؤيّديه، وكاد مشروعه أن ينجح، حيث متّكن من طرد الشاه لكّن الثورة فشلت وأُلقي القبُض على 

 فاته.مصّدق وُحِكم عليه بالسجن مثّ باالمة اجلربيّة يف قريته أمحد آباد إىل حني و 
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وعند اشتداد ظالم الليل يتمركز أفراد الشرطة اإلسالمّية واحلرس الثورّي يف مجيع نقاط املدينة، 
ا تسري بنظام وهدوء". وحني اعُتقل اإلماُم اخلمييّن يف املرّة للحراسة ومراقبة املشبوهني، واألمور كّله

األوىل كان آية اهلل خادمي على رأس العلماء الذين تنادوا من مجيع أحناء إيران وذهبوا إىل طهران 
 . 1يناشدون النظام الغاشم اإلفراَج عن اإلمام

 :م(1997-1895) محّمد علي جمال زاده
الفارسّية املهّمني، إيرايّن من أصل لبنايّن خرّيج مدرسة عينطورة. يشغل السّيد أّول كّتاب القّصة 

حمّمد على مجال زاده مكانة ممّيزة يف األدب الفارسّي املعاصر، وكان له دور ملحوظ يف َنضة هذا 
 األدب، وهو واحد من جمّددي للغة األدبّية احلديثة.

السّيد صاحل ابن السّيد حمّمد ابن شرف الدين سافر  جّده األكرب العاّلمة السّيد حمّمد علي ابن
فنزل  2من جبل عامل إىل إيران لزيارة املشهد املقّدس ومّر بإصفهان وفيها أخوه السّيد صدر الدين

م، فبقي أبناؤه يف إيران... أّما والده 1825هـ/1241يف رحابه مريًضا. وتويّف يف إصفهان يف العام 
الواعظ، امللّقب بصدر الواعظني وصدر احملّققني، فقد كان من أكثر  األديب السّيد مجال الدين

الوّعاظ تنّورًا يف مرحلة ما قبل الثورة الدستوريّة، وُخطُبه اليت كان يلقيها على املأل ال تزال ُتذكر حّّت 
اليوم وُيستشهد هبا، وليس فقط بسبب هجومها العنيف على االستبداد فحسب، بل لسحر لغتها 

ة البسيطة اليت أكسبته آالف املعجبني يف كّل أحناء إيران، وقد أّسس أتباعُه صحيفًة مّسوها اليوميّ 
بإمياٍن وشجاعة من أجل  3" نشروا فيها خطبه ومواعظه، وقد ناضل خالل الثورة الدستوريّةاجلمال"

لرؤيا " ]ارؤياى صادقهحقوق الشعب وأصدر يف طهران بالشراكة مع الشيخ أمحد الكرمايّن كتاب "
إضافة إىل خطبه احلماسّية السبَب وراء مقتله مسموًما يف السجن بأمٍر من  الصادقة[ الذي كان

 م.1908هـ/1326السلطان حمّمد علي شاه يف العام 

 سرايفي لبنان وفرنسا وسو 

                                                           
 .190إىل  184، ص بغية الراغبينراجع .  1

. آل الصدر من العائالت العلمّية الشهرية يف العراق، كان بعضهم قد هاجر إىل جبل عامل حيث ُعرفوا بآل شرف الدين  2
 (،  مّث عاد بعضهم وهاجرو إىل العراق وإيران هربًا من ضغوط الدولة العثمانّية.1235، ص بغية الراغبين)راجع 

هـ وكان ضعيف النفس غري حازم 1269. الثورة الدستوريّة يف أثناء حكم مظّفر الدين شاه ابن ناصر شاه الذي ُولد يف العام 3
هـ، 1324يف األمور، فطمع فيه رجال البالط وجعلوه آلة يف أيديهم. دامت سلطنته بعد أبيه أحد عشر عاًما، وتويّف يف العام 

 .286، ص بغية الراغبنيانظر 
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، وبدأ 1895ُولد حمّمد علي مجال زاده يف إصفهان قُبيل َناية القرن التاسع عشر، العام 
وأُدخل كلّية عينطورة للرهبان الِلعازارّيني،  1وأُرسل وهو يف العاشرة من عمره إىل لبنان دراسته فيها،

حيث أكمل دراسته املتوّسطة والثانويّة وأتقن اللغَتني العربّية والفرنسّية. ويف مدسة عينطورة ظهرت 
لغة الفرنسّية، ومن لبنان مواهُبه األدبّية فكان يكتب يف اجملّلة املدرسّية مقطوعاٍت أدبّيًة خمتلفة بال

، بعد إقامة قصرية يف مصر، مّث سافر إىل سويسرا، حيث بدأ 1910سافر إىل فرنسا يف العام 
دراسة القانون يف جامعة لوزان مّث يف دجيون حيث نال إجازته، وبوفاة والده عاش يف ضائقة ماديّة 

صوصّية. واتصل "مجال زاده" أنقذه منها جزئيًّا مساعدات أصدقائه، وإعطاؤه بعض الدروس اخل
خالل احلرب العاملّية األوىل جبماعة القومّيني يف برلني، واشرتك معهم يف محلة سياسّية وثقافّية 
موّجهة بالتحديد ضّد األطماع األجنبّية والتدّخل األجنيّب يف إيران، وكان أّول من أُسند إليه تأسيس 

"، كاوهبرلني وشارك رفاقه يف إصدار صحيفة " م، مّث عاد إل1915صحيفة يف بغداد يف العام 
وكان أّول عمل له يف هذه الصحيفة مقالة بعنوان "حني جترب األّمة على العبوديّة"، وخالل هذه 

" ]الكنز 1917-1916گنج شايگان يا اوضاع اقتصادى ايران املرحلة نشر كتابه األّول "
 الثمني أو أوضاع إيران االقتصاديّة[.

" ]سّكر هي الفارسّية[ وهي أّول فارسى َشَكراستال زاده القصصّية بنشر "بدأت حياة مج
قّصة فارسّية نالت جناًحا كبريًا، وقد ظهرت مع مخس قصص أخرى من النوع نفسه من اجملموعة 

م. هذا الكتاب يلقي 1921" ]كان يا ما كان[ يف برلني يف العام يكى بود يكى نبودالشهرية "
ل زاده األديّة، ذلك أنّه يكشف موهبة الشاب األدبّية اليت تثري الدهشة  الضوء على شخصّية مجا

" كنت قد تعّودُت كتابة الفارسّية بصعوبة بالغة، وحني  2كما يشهد هو نفسه، يف سريته الذاتّية
غادرُت إيران وأنا يف ميعة الصبا مل تكن الفارسّية تُعلَّم كما ينبغي يف املدارس، وكانت فارسّييت 

إىل حدٍّ كبري، ولكن ألّنين كنُت شديد الشغف هبا اعتدُت القراءة والتدّرب كثريًا حّّت  ضعيفة
أصبحِت الكتابُة بالتدريج أسهل بالنسبة إيّل، وكنُت دائًما أحّس بلّذٍة عميقة عند كتابة األشياء 

أو معّلم أو  اليت مل ختُب يف داخلي قّط، وبعبارة أخرى، لقد تعّلمُت الفارسّية من دون أّي وسائل

                                                           
تاريخ اوايل انقالب ؛ حسن تقي زاده، 145، حلسن گشماد، ص النثر الفيّنّ ؛ 386، ص بغية الراغبين. انظر  1

 م.1959هتران،  ،مشروطيت
" ]كلية اآلداب[، جامعة ادبيات ءدانشكده، وسريته الذاتّية املنشورة يف نشرة "288، ج ض، ص بغية الراغبين. انظر  2

 .61-60، يعقوب آژند، ص نوين ايرانادبيات ؛ 1954 4-3تربيز، 
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درس، وذلك باالعتماد على نفسي، وبكّل وسيلة أقدر عليها وما زلت أواصل العمل آناء الليل 
وأطراف النهار ألزيد من حصيليت يف هذا اجملال، فعند قراءة أّي كتاٍب أو مقاٍل فارسّي أمسك بقلم 

بارات بل واأللفاظ اليت الرصاص بيدي وأدّون املالحظات، وأتنّبه إىل املصطلحات والتعبريات والع
 . 1ميكن استخدامها بشكل عاّم يف ما بعد"

" للتوّقف عن الصدور، وجد مجال زاده وظيفة يف السفارة كاوهوألسباب ماديّة اضطّرت "
بربلني، وقضى عامني يشرف على أحوال الطاّلب اإليرانّيني املوفدين يف بعثة دراسّية إىل برلني، 

" ]العلم والفّن[، اليت نشر فيها علم و هنربإصدار جمّلة جديدة امسها "وشارك يف املرحلة نفسها 
على الرغم من عمرها القصري نسبيًّا عدًدا من قصصه القصرية اليت كان قد كتبها يف مرحلة مبكرة،  

 كما شارك يف حترير جمّلة طاّلبّية ُتسّمى: "فرنگستان" ]أوروبا، أو بالد الفرجنة[.

األطول من حياة مجال زاده فتبدأ منذ إقامته يف سويسرا حيث قبل منصًبا يف  أّما املرحلة الثانية
م ، وقد شغله ما يقارب ربع قرن، كما أنّه دّرس الفارسّية 1931منّظمة العمل الدولّية منذ العام 

 لسنوات عديدة يف جامعة جنيف إىل حني وفاته.

عن اإلنتاج  1921صادرة يف العام توّقف مجال زاده بعد جناح جمموعته القصصّية األوىل، ال
األديّب ملّدة عشرين سنة " أي  طيلة حكم رضا شاه" لسبَبني: القمع الذي كان يتعّرض له األدباء 

" أثارت جداًل واسًعا يف إيران، ففي حني عّدها الشباب ذوو امليول التقّدمّية كان يا ما كانوألّن "
ة هرطقًة وهجوًما ضّد الكربياء القومّية، وقد أفقدت الضّجة عماًل عبقريًّا، رأت فيها الدوائُر الرجعيّ 

املعادية لكتابات مجال زاده الكاتَب محاَسه، وظّل ملّدٍة يف حالة عقلّية ونفسّية ال متّكنه من 
 .2الكتابة

كلُّها مع القلم  يقول يف مذّكراته: "لقد فّكرُت يف أّن ما يدعو إىل األسف أن مترَّ حيايت القصرية ُ
 . 3ورق وأن أكون راوَي مسرّاِت اآلخرين وشارَب أخناهبم"وال

                                                           
 .274، م.ن، ص السرية الذاتّية. 1
 .26، ص السرية الذاتّية. 2
 . م.ن، ص.ن. 3
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" تدور حول جداٍل يف أحد ُسكٌَّر هي الفارسّية" و" كان يا ما كانالقّصة األوىل يف جمموعة "
السجون اإليرانّية، بني مواطٍن عادّي قادم من الريف دخل السجن من دون ذنٍب اقرتفه، وبني اثنني 

"، أي عامل دين ذو تعليم دييّن متعّصب، واآلخر ُمْستَـْغِرٌب عائٌد حديثًا من مواطنيه أحدمها "آخوند
من أوروبا وكالمها أثار حنَق الرجل العامّي الذي كان يبحث عن تفسري لديهما عن األسباب اليت 

الفارسّية املنّمقة اليت ينطق هبا، واملتفرنس -أوصلته إىل السجن: عامل الدين بالعبارات العربّية
ارات األجنبّية الغريبة اليت ينطقها، فيتألـّم الرجل البسيط ويشعر بالضآلة والضياع، النّه مل يفهم بالعب

يف  -كما يف األقطار العربّية–تفسرياهتما، إَّنا قّصة تعاجل بذكاء املشكلة اليت كانت سائدة يف إيران 
كّيف مع احلياة يف بلده وبني بداية القرن العشرين  بني اجليل الذي تفرنج ومل يعد قادرًا على الت

املتفيقهني، الذين كانت أعدادهم تتزايد ومعرفتهم تتضاءل، فيسرتون جهلهم باستخدام العبارات 
 العربّية النمطّية الفصيحة...

" ]صداقة خاليت الدبّة[ فهي قّصة مؤثّرة حول رجل مرح طّيب دوستى خاله خرسهأّما قّصة "
مسافرًا مرّة فعثر يف طريق كرمانشاه على أحد جنود القوزاق  القلب يعمل ناداًل يف مقهى، كان

جرحًيا فوق الثلوج، فأنقذه على الرغم من حتذير رفاق السفر له، ويعلم اجلندّي اجلريح أّن منقذه 
حيمل مبلًغا من املال، وبعد أن يتماثل للشفاء ويصل إىل األمان، حيّرض جمموعًة من الروس 

 ل وإطالق الرصاص عليه.السكارى على اعتقال الناد

" سخرية الذعة من النظام االستبدادّي وأسلوب احلياة يف هذا القدر لهذا الشمندروقّصة "
الدوائر احلاكمة والفوارق الطبقّية أواخر حكم القاجارّيني: إذ تُلقي املقاديُر مبدلِّك محّام أورويّب إىل 

ر، وحني يروي ذكرياته بعد ذلك عن احلياة إيران حيث ينتهي به األمُر إىل أن يصبح مستشار الوزي
يف إيران تأيت فائقة السخرية: املالحظات واالنتقادات اليت أبداها مجال زاده يف هذه القّصة هي اليت 

 هّيجت يف األساس الدوائر السياسّية واألوساط الرجعّية يف العشرينات ضّده. 

"  كان يا ما كانخورًا مبجموعته "م بدا ف1938ويف حديث له مع صحايّف إيرايّن يف العام 
السائد لدى الكّتاب لتقليد –كأساس ملدرسة جديدة يف األدب الفارسّي وقال معرتًضا على امليل 

النماذج الغربّية، قال: "جيب أن نستمّر كإيرانّيني، ونفّكر كإيرانّيني ونكتب من أجل اإليرانّيني، 
العجيبة اليت تصيب باالضطراب واملسّماة: سريالّية  وليس للكاتب اإليرايّن أّي شأن يف هذه املدارس
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ووجوديّة. إّن األدب الفارسّي قدمٌي عمرُه ألف عام، وحيتوي على كّل امليادين املعروفة، واقعّيًة كانت 
 . 1أم سريالّية أم وجوديّة"

 م بعد عشرين عاًما من الصمت، لُيثبت1941عاد مجال زاده وواصل إنتاجه األديّب يف العام 
من جديد أنّه أحد اكثر املؤلّفني خصوبًة يف إيران املعاصرة، وأصدر أّول ما أصدره يف املرحلة 

م(، وهي رواية وصفّية ملا يدور يف مستشفى للمجانني، 1942)دار اجملانني" اجلديدة روايته "
ظّل  ونلتقي فيها ببعض الشخصّيات املمتعة، لكّل واحد منهم فلسفته وعاداته ومزاجه، يعيش يف

املستشفى، وحياول املؤّلف أن ينتقد اجملتمع، الذي يفّضل الرجال األذكياء املرهفي األحاسيس، 
التواجد يف مستشفى لألمراض العقلّية عن العيش فيه. ومن بني جمموعة التعساء يستطيع القارئ أن 

العمياء" وال ميّيز أحدهم من دون أن خيطئه: وهو "هدايت علي خان" الذي يسّمي نفَسه "البومة 
حيتاج القارئ إىل أّي جهد ليفهم أّن الشخصّية هي شخصّية الكاتب صادق هدايت صاحب رواية 
"البومة العمياء"، اليت ينقل مجال زاده منها فقرات كاملة كامثلة على كتابات الشخصّية اليت 

 عن العقل يقّدمها، ويف القّصة أيًضا خمتارات عديدة من أبيات الشعر الفارسّي الكالسيكيّ 
 واإلدراك.

( اليت تتناول الصراع األزيّل بني اخلري 1946)" قلتش ديواناّما رواية مجال زاده التالية فهي "
والشّر، يصف الفصل األّول من الرواية شارًعا صغريًا يف طهران يشبه كما يقول املؤّلف "مئات 

اوهلا ماليني آخرون يف هذا البلد بكّل الشوارع األخرى يف إيران" وسّكانه وحيواهتم وأعماهلم اليت يز 
تأكيد. أّما الفصول التالية فتقّص حياَة اثنني من سّكان هذا الشارع الصغري، االّول وامسه " حاجي 
شيخ " تاجر مجلة يف الشاي والسّكر ووطيّن فاضل يتمّتع بسمعة طّيبة، وكان نائًبا يف أّول جملس 

تهازّي ماكر ال يعرف الرمحة، يلجأ إىل أحقر الوسائل للوصول إىل نيايّب، أّما الثاين "قلتش ديوان" فان
أهدافه، وحياول يف البداية أن يستغّل مسعة احلاج الطّيبة، بان يزّوج ابنته اليت تشبهه ُخلًقا وَخلًقا بابن 
احلاج الطّيب، وحني تفشل مساعيه، يتحنّي الفرصة املناسبة لالنتقام من احلاج وحني تقوم احلرب 

املّية األوىل، وتضطرب جتارة احلاج وأحواله املالّية، يظهر االنتهازّي ليطلب منه وديعًة ضخمة من الع
السّكر ليبيعها حلسابه، ويف الشهور التالية يؤّدي النقص اهلائل يف التموين بالناس إىل التدافع على 

ًدا، أّما االنتهازّي فريبح أبواب احلاج ويّتهمونه باجلشع، وال يتمّكن هو من إثبات براءته فيموت كم

                                                           
 .165، ص 1965هتران،  ،النثر الفّنّي في األدب الفارسيّ . انظرحسن گمشاد،  1
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من هذه الصفقة ثروًة طائلة، فيبين ملجًأ ويقيم احلفالت رشاوى للكرباء والوزراء يف منزله الذي بناه 
حديثًا وأثّثه باألثاث الفخم، وأبرزت الصحف امسه يف صفحاهتا األوىل، وتكّلمت على أفضاله 

ه كّل إنسان كما ينبغي لرجٍل عظيم، وعندما وأجماده وأياديه البيضاء وخدماته للثقافة، وهلج بامس
 مات نعاه العظماء وعّدوا موته كارثة قومّية.

شخصّيات هذه الرواية تنتمي، شأَنا شأن كّل الشخصّيات اليت خلقها املؤّلف، إىل الطبقة 
ما املوسطى بكّل أفكارها وأهدافها وهواياهتا الشخصّية اليت ُصّورت مبهارة. إّن "قلتشني ديوان" ك

هي أعظم روايات مجال زاده، إذ تناغمت يف الرواية جوانب السخرية والفكاهة والنقد  1يراها النّقاد
االجتماعّي والعواطف اإلنسانّية السامية واحلّب لبين البشر، والنغمة احلزينة يف تصوير وفرة نصيب 

 الشرير.

ة عن يوم القيامة (، فهي رواية خياليّ 1947" ]صحراء يوم احلشر[ )صحراى محشراّما "
"، اليت كان والده وأحد أصدقائه قد كتباها قبل ذلك خبمسني الرؤيا الصادقةمستوحاة بتصّرف عن "

عاًما، لكّن رواية األب كانت ذات هدف حمّدد، إذ يرسم من خالهلا صورًة "لألوقات العصيبة اليت 
أّما االبن فيحّلق خياله بادئ ذي  تنتظر احلّكام املستبّدين وأعداء البالد حني يقفون أمام خالقهم،

بدء يف دائرة السخرية والفكاهة ويصّور أحوال الناس من خمتلف األنواع عندما يقفون يف حمضر 
للمعّري من ناحية، ومن ناحية  رسالة الغفران اخلالق وتوزن أعماهلم"، ويظهر بوضوح تأثّر الكاتب بـ

املرائني يف آثار جالل الدين الرومّي وسعدي وحافظ أخرى مبا جاء من نصائح إىل احلّكام واألمراء و 
ونظامي الكنجوي. لكّن الكاتب يعلن دهشته وحريته  ممّا حيدث يف العامل اآلخر حيث احلّب 
والكره وحّّت الرشوة متّثل دورًا مهمًّا يف مراكز املالئكة ممّن حيكمون األرواح، أّما األنبياء فقد أُرسلوا 

ا ومن دون حساب، كما غفرت ذنوب بعض الظرفاء من دون توان، بعد تالوة إىل العامل اآلخر رأسً 
بعض آيات القرآن لكرمي أو فقرات من السرية النبويّة، كما جنا بعضهم من نار سقر بذكر بعض 
أبيات الشعر املناسبة أو ذكر ملحة أو فكاهة، وعموًما فإّن الرمحة واملبادئ األخالقّية هي مقاييس 

وليس الشرائع الظاهريّة، لكن حني يأيت دور علماء الدين وغريهم من املتظاهرين  العدل اإلهليّ 
بالدين، فإّن تناول األمور ينحو منًحى آخر، فُتغلق أبواب الرمحة وذلك ألّن خطايات هذه الفئة 
 تكون أشّد ثقاًل من حسناهتا: هنا يبدو  جّيًدا تأثري حافظ الشريازّي وقسوته على الوّعاظ، ويلتقي
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القارئ ببعض الوجوه املعروفة، ويتمّتع بصحبة اخلّيام الذي على الرغم من ظاهر أفكاره، حيظى بعفو 
اهلل ورمحته، ويلتقي الروائّي يف الفصل األخري الشيطاَن يف ركٍن منعزل، وبعد ان يتبادال وجهات 

على إذن بأن  النظر حول الكتب املنزّلة يستطيع الشيطان الذي سّوى موقفه مع اهلل، أن حيصل
يعود إىل األرض موعوًدا باحلياة اخلالدة، لكّن الراوي يتعب قبل أن ميضي وقٌت طويٌل من منحته 
املضجرة، ويطلب أن مُينح احلريّة بدل اخللود، احلريّة الكاملة جبوانبها كافّة حّّت حريّة أن ميوت ساعة 

 يشاء. 

ي رواية خمتصرة ومرتابطة، وقريبة الفهم ( وه1948]جمرى املاء[ ) "1راه آب نامهأّما رواية "
ومرّكزة إىل ابعد احلدود، فإَّنا تقف يف مستوى أرفع من بقّية رواياته من ناحية النقد االجتماعّي، 
فهي تتناول شخصّيات من خمتِلف الطبقات االجتماعّية وتتمّيز بروح الفكاهة وانسيابّية األسلوب، 

ّيات جمموعة األشخاص يعيشون يف بيوت الزقاق السّتة، واملكان زقاق من أزقّة طهران والشخص
واملشكلة تدور حول تطهري جمرى املياه املسدود، فمن دون ذلك لن يستطيعوا احلصول على نقطة 
واحدة من املاء العزيز الوجود يف تلك األيّام، قبل أن تعرف العاصمة نظام توزيع املياه يف األنابيب، 

م يف أوروبا ويقضي عطلة الصيف يف موطنه، وعندما علم باملشكلة التقى والبطل طالب إيرايّن يتعلّ 
جريانه الذين أوكلوا إليه عمل اإلصالحات املطلوبة، فشكر هلم ثقتهم به وباشر على الفور وبعد 
املتاعب الكثرية مع املهندسني والبّنائني وبقّية العّمال، وبعد ان دفع التكاليف من ماله اخلاص، و 

اجلريان بتسديد املال ماطلوه متذّرعني بأنّه كان مبّذًرا ورفضوا تسديد ما يتوّجب عليهم حني طالب 
،وتكتمل املصيبة حني يسقط القليل ممّا ميلك الطالب من مال يف جمرى املاء، وخيسر الطالب 

عن  املتعاون اإلنسايّن فرصَة العودة إىل أوروبا ملواصلة دراسته، فيعتكف يف مشهد املقّدس بعيًدا
 الناس واجلريان.

( وهي جمموعة من القصص 1956" ] كّل شيء عن مثال[ )سر وته يك كرباسيف روايته "
املختلفة وبعض التفاصيل التارخيّية والكثرية من أقوال الصوفّية وخطبهم، الفصل األّول "طفولة  

يف كتابات غرية،  كاملة"، يدور حول طفولة املؤلِّف، كتبه بصدٍق وبراءة كامَلني نادرًا ما توجد
وُخّصصت فصول الرواية األخرى ملتابعة حياة صديق، اهتّم بعد وفاة والده بالزهد والتّصف، وطّلق 
امرأته وهجر بيته وتعّلق مبرشد صويّف، كانت حياته سلسلة من الرياضات الروحّية، مّث يتبع هذا 

                                                           
 .129، ص ادبيات نويند، . يعقوب آژن 1



 

46 
 

رواية ذكر ملخطوطات التصّوف وصف حلياة املكابدات اليت حيياها املرشد واملريد، ويف ثنايا ال
ومعتقدات الدراويش وخطبهم منبثّة يف النّص، ويتحّدث يف الفصلني األخريَين عن تاريخ إصفهان 
وعن املعابد الفارسّية القدمية وعادات الفرس واحتفاالهتم يف الزواج وعاداهتم األسطوريّة، وقد قّدم 

 املعلومات بأسلوب  فكه.

 1942واياته أربَع جمموعاٍت من القصص القصرية يف األعوام كتب مجال زاده فضاًل عن ر 
نصائح " أو كتاب "حديقة السعد. وله كذلك أعماٌل أخرى متنّوعة منها: "1م1960و 1959و

"، وهو گلستان سعدي" الذي ُنشر يف االحتفال بالعيد السبعمئة لظهور كتاب سعدي "سعدي
" هو تصنيف للسِّرَي قّصة القصصتاب القّيم، مّث "تصنيف للنصائح النثريّة اليت وردت يف هذا الك

م( 1872" للتنكابيّن )سليمان التنكابيّن، أّلف كتابه يف العام قصص العلماءاملوجودة يف كتاب "
وهو يلقي الضوَء على حياة بعض علماء الشيعة بني القرَنني العاشر والتاسع عشر امليالديَّني 

م( حيتوي ألف نبذة ممتعة ومسّلية أخذها املؤّلف 1948ة[ )وأعماهلم، و"هزار پيشه" ] ألف ِحرف
" وحيتوي على ثالمثئة كشكول مجالم حتت عنوان "1960من قراءاته، وظهر جزؤه الثاين يف العام 

 ماّدة ونّيف.

م( حاول مجال زاده أن جيمع احلكايات املبعثرة يف  1959" ]صوت الناي[ )بانگ ناىويف "
" جلالل الدين الرومّي ويعيد وضعها. وقد ترجم مجال زاده جمموعة من الكتب من "املثنويكتاب  

"، سخنالعربّية واألملانّية والفرنسّية، إضافًة إىل مقاالته املتنّوعة يف اجملاّلت االدبّية وال سّيما جمّلة "
 ."دليل الكتبوكتاب "

 . 2سّية والروسّية والداّناركّيةوقد نُقلت أعمال مجال زاده إىل اهلنديّة واألملانّية والفرن

دعا مجال زاده يف كتاباته ويف أحاديثه الصحافّية الكّتاب الشّبان إىل عدم التقليد الببغائّي 
للمدارس األدبّية املستوردة من أوروبا وأمريكا، كما عرّب مراًرا عن امتعاضه من التفرنج من خالل 

ل هبذا املوضوع ما يالَحظ يف كتابات مجال زاده من األمساء واألخالق وحّّت الطعام والشراب، ويتص
تناول لإليرانّيني الذين يتعّلمون يف أوروبا، مّث يعودون إىل وطنهم، وتبدو يف أعماله أّناط عديدة من 
هؤالء وهم يف مراكز خمتلفة وذوو إمكانات خمتلفة، ولكن ال أحد منهم يستطيع الصرب على 
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مشاكل بيئته أو حّّت الشعور مرّة واحدة بأنّه عاد إىل وطنه، فهم  األحوال السائدة، أو التعايش مع
حيّسون حّّت بني أُسرهم وليس فقط يف البيئة االجتماعّية بأَّنم غرباء، وقد فشلوا يف تطبيق ما 

 تعّلموه، وانتهوا بشكل عاّم أعضاء سوداوّيني ال نفع هلم يف اجملتمع...أصاهبم ما أصاب احلجل. 

زاده الذي ينتمي إىل عائلة أفراُدها من علماء الدين املناضلني كان انتقاده لعلماء كما أّن مجال 
الدين واملؤّسسات الدينّية نقَد الناصح املـُشفق الذي يعرف مواطن اخللل، من دون أن ينسى دور 

ه علماء الدين يف تأييد الدستور والنضال من أجله )وقد اسُتشهد أبوه يف سبيل ذلك(، كما أّن نقد
للمارسات الدينّية اخلاطئة استمراٌر لنقد الكبار يف الرتاث الفارسّي هلم وال سّيما حافظ الشريازّي مع 
تغيري ظروف املكان والزمان، وليس كنقد صادق هدايت وأمثاله، الصادر عن حقٍد أو كرٍه أو 

النتائج السّيئة للفتح  تعّصٍب عرقيٍّ للذين كانوا يرون إىل الدين شيًئا أجنبيًّا وافًدا، وجزًءا من
اإلسالمّي إليران الذي اكتسح يف رأيهم القيَم اإليرانّية األصيلة، واعتمدوا )هدايت مثاًل( على 
التجريح والسّب ونفث احلقد. أّما وجهة نظره بالنسبة إىل األمراض االجتماعّية يف وطنه فيمكن أن 

" حيث يناقش الفساد يف الدوائر تعّفنوامللح املتلّخص يف الفقرة التالية املأخوذة من قّصة "
إّن السبب الرئيسي يف الفساد اخللقّي هو، من ناحية، الفقُر املدقُع واحلرماُن، ومن " :احلكومّية

ناحية أخرى انعداُم الطمأنينة على األرواح واألموال، طاملا أّن الناس يشعرون بالرعب من الظلم 
ئب، وليست لديهم أّي ثقة  بعدّوهم، أو يف أن يكونوا واحلرمان، خيافون الراعي كما خيافون الذ

السادَة احلقيقّيني حلياهتم وأمالكهم، فإّن مكافحة الفساد ُتشبه وزن املاء يف الغربال أو مجع اهلواء يف 
 سالل الصفصاف.

ومن بعده صادق هدايت يف جتديد  1واخريًا علينا أن نذكر أمهّية الدور الذي قام به مجال زاده
األدبّية يف إيران، ووضع أساس ّنٍط لغوّي حديث ومناسب، بعيًدا من لغة رجال الدين الذين  اللغة

اعتادوا استخدام األلفاظ العربّية الفصيحة يف كتاباهتم وعن املستغربني الذين بالغوا يف استخدام 
ليوم بلغته املصطلحات األجنبّية... ويبقى مجال زاده واحًدا من أعظم الكّتاب اإليرانّيني إىل ا

 وسخريته وروحه الصوفّية.

 المرحلة الثانية: 
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 العالقات بين إيران وجبل عامل

كان التأثري يف هذه املرحلة من إيران باجتاه لبنان عاّمة وجبل عامل خاّصة، وما تزال نتائج هذا 
والفكريّة، ونشري هنا إىل دور التأثري تتفاعل إجيابيًّا حّّت اآلن، على الصُّعد كافّة: السياسّية والثقافّية 

السّيد موسى الصدر مّث إىل دور اإلمام اخلمييّن والثورة اإلسالمّية يف تشكيل النهضة اإلسالمّية يف 
 العامل عاّمًة ويف لبنان وجبل عامل خاّصة.

فالسّيد موسى الصدر واإلمام اخلمييّن ومنظِّرو الثورة اإلسالمّية يف إيران هبشيت ومطّهري 
يت ينتمون مجيًعا إىل املدرسة االجتهاديّة يف الفكر الشيعّي اليت أّسس هلا يف إيران علماء جبل وشريع

عامل املهاجرون الذين كانوا استمرارًا ملدرسة الشهيَدين األّول والثاين ممثَـَّلني بالشيخ هباء الدين 
 العاملّي وبتالمذته وتالميذهم من بعدهم.

ف به هذا التّيار هو الذي أّسس هلذا االنفتاح الفكرّي على إّن التسامح املذهيّب الذي ُعر 
املذاهب األخرى لدى علماء الثورة، فنحن يف دراستنا للشهيَدين األّول والثاين ولتالميذ الشهيد 
الثاين، مّث للشيخ البهائي قبل غلبة التّيار األخبارّي يف إيران، رأينا حرصهم على حماورة املسلمني 

الشيعة من دون ِعقٍد ومن دون تشّنج أو مداراة، ومجيعهم سافروا إىل الشام وإىل اآلخرين من غري 
مصر لألخذ عن العلماء فيهما، والشهيد الثاين وتالمذته كانوا يدّرسون الفقَه يف مدارس جبل عامل 

، والشيخ البهائي يسافر إىل دمشق وحلب ومصر والقسطنطينّية 1وبعلبك على املذاهب اخلمسة
" يعّرف فيها الفكَر االثين عشري الرسالة االعتقاديّةلماءها، ويكتب بعد عودته إىل إيران "وحياور ع

وخصائَصه بطريقة موضوعّية، مستقرئًا ما كان ميدان خالف بني متكّلمي الشيعة والسّنة وفقهائهم، 
 . 2مربّئًا االثين عشريّة من االعتقادات الباطلة اليت تؤمن هبا الفرق الغالية

ذلك دليل على انفتاح هؤالء العلماء على املسلمني اآلخرين وعدم تقوقعهم على ذاهتم وكّل 
داخل شرنقة املذهب، وهذا ما فعله السّيد موسى الصدر حني جاء إىل لبنان وأنشأ عالقات وّديّة  

ف يف بعلماء املسلمني واملسيحّيني ،وما فعله اإلمام اخلمييّن حني دعا إىل الوحدة اإلسالمّية للوقو 
 وجه االستكبار العاملّي.
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  : 1السّيد موسى الصدر والثورة اإلسالمّية اإليرانّية

م يف مدينة قم 1929آذار سنة  5هو ابن السّيد صاحل شرف الدين، ُولد السّيد موسى يف 
 حيث تلّقى علومه االبتدائّية والثانويّة كما تلّقى دراساته الدينّية على عدد من أساتذة حوزهتا، مثّ 
تابع دراساته اجلامعّية يف كلّية احلقوق يف جامعة طهران وحاز على اإلجازة يف احلقوق، وأتقن  
كجميع العلماء العربّية والفارسّية، وأمّل بالفرنسّية واإلجنليزيّة، وصار أستاًذا حماضًرا يف جامعة قم 

نان للمرة األوىل يف العام الدينّية. كما انتقل إىل النجف األشرف و درس على كبار علمائها. قِدم لب
م فتعّرف إىل أسرته يف صور وحّل ضيًفا على العاّلمة السّيد عبد احلسني شرف الدين الذي 1955

تعّرف مواهَبه ومزاياه، وبعد أن تويّف السّيد عبد احلسني كتب الصوريّون إليه يف قم يدعونه ليكون 
 ور وأقام فيها.إىل مدينة ص 1959مرجعهم، وهكذا قِدم يف أواخر العام 

إّن أهّم ما مّيز عمل السّيد موسى الصدر يف صور ويف لبنان توسيعه نطاق الدعوة والعمل 
الدييّن باحملاضرات والندوات واالهتمام بشؤون اجملتمع، ال سّيما يف اجلنوب وبعلبك واهلرمل اليت  

ئات الشعب اللبنايّن كانت تعاين اإلمهال والتخّلف واحلرمان، منشًئا عالقات وثيقة مبختِلف ف
وطوائفه، منطلًقا من أّن وظيفة الدين هي االستقامة األخالقّية، وأّن هدف األديان واحد، وداعًيا 
إىل نبذ املشاعر العنصريّة وإىل تفاعل احلضارات اإلنسانّية وإىل مكافحة اآلفات االجتماعّية والفساد 

ة يف عشرات املشاريع االجتماعّية واالّنائّية واإلحلاد... وشارك مع اجلمعّيات اخلرييّة والثقافيّ 
 ومؤّسسات الصدر القائمة اليوم يف لبنان تشهد على جهوده وعبقريّته.

م مرورًا 1970إّن كّل ما فعله من أجل اجلنوب منذ بداية االعتداءات اإلسرائيلّية عليه يف العام 
وهتدئة الوضع، ودعوته إىل احلوار ووقف  باحلرب الفتنة وموقعه منها، وحماوالته احلثيثة خلنق الفتنة

القتال وحتقيق العدالة االجتماعّية ، وإنصاف احملرومني من مجيع الفئات والتمّسك بالسيادة الوطنّية 
 ورفض التقسيم ودعم القضّية الفلسطينّية، لدليل على مسّو تفكريه وإنسانّيته وعبقريّته.

مني ومن بعدها حلركة "أمل" اليت استقطبت بني إّن تأسيس السّيد موسى الصدر حلركة احملرو 
طّياهتا توّجهات خمتلفة يف السلوك واملوقف السياسّي، كان للدعوة الدينّية بطبيعة احلال نصيب وافر 

                                                           
 .635-619، ص بغية الراغبين.  1
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منها، وال شّك يف أّن السّيد موسى الصدر مبواقفه وفتاواه االجتهاديّة، هو استمرار لتلك املدرسة 
لماء جبل عامل يف إيران منذ العصر الصفوّي، وّنوذج للعلماء ذوي االجتهاديّة اليت أّسس هلا ع

الثقافتني، املنتمني إىل التشّيع مبفاهيمه اإلنسانّية الرحبة غري املتقوقع يف بيئة حمدودة حمصورة يف بقعة 
يف أثناء حديثه عن  1جغرافية بعينها، وإىل هذا األمر يشري الشيخ هامشي رفسنجاين يف مذّكراته

م، عن لقائه السّيد موسى الصدر يف لبنان )وكان قرأ عليه 1974إىل خارج إيران يف العام سفره 
من قبل يف حوزة قم(، فأشاد باملؤّسسات اليت أنشأها السّيد موسى يف لبنان وتكّلم على عالقاته 

شيعيًّا ووطنيًّا، بالطلبة واملقاومني اإليرانّيني املوجودين يف لبنان، وعلى مواقفه املعتدلة ودوره املهّم 
ودعمه للشباب اإليرانّيني الثورّيني املوجودين يف لبنان... هؤالء الشباب الذين تلّقوا التدريبات 
العسكريّة يف صفوف املقاومني الفلسطينّيني، وكانت هلم أدوار فاعلة يف ما بعد يف صفوف الثورة 

والسّيد صادق الطباطبائّي وعّباس كديفر اإلسالمّية: كالشهيد حمّمد منتظري، والسّيد أمحد اخلمييّن 
وحمّمد برياقي، ومثاهلم األبرز مصطفى مشران الذي توىّل الحًقا رئاسَة جملس الدفاع األعلى يف 
اجلمهوريّة اإلسالمّية، إىل أن اسُتشهد يف حادث مأساوّي إثر حتّطم طائرته على اجلبهة العراقّية يف 

 م.1981العام 

لبنانّيني وأهل جبل عامل منهم خاّصة للثورة اإلسالمّية اإليرانّية أمًرا طبيعيًّا وجاء تأييُد الشيعة ال
ومتوقـًّعا، فهذه الثورة اختذت منذ اللحظة األوىل النطالقها بُعَدين أساسّيني: بُعٌد داخليٌّ اجتماعّي 

كيد العقيدّي يتصّدى للظلم االجتماعّي والسياسّي للنظام البهلوّي، وبُعٌد خارجّي يتمّثل يف التأ
والشرعّي املستمّر على وجوب حترير القدس وإزالة العدوان الصهيويّن، وهذان الُبعدان طرحتهما 

 الثورة من دون أن تفّكك بينهما كوجَهني لعملة واحدة.

ومن املعروف أّن أهَل جبل عامل كانوا على اتصال مباشر مع هذين الُبعَدين، وكانوا يف 
-انوا على متاس مباشر مع القضّية الفلسطينّية والصراع العريبّ خضّمهما مًعا، فمن جهة ك

اإلسرائيلّي، يدفعون مثنه من حياهتم وحياة أبنائهم ومن عرقهم وكّدهم وكرامتهم ودمهم وأمنهم 
 السياسّية مع النظام اللبنايّن.-واستقرارهم. ومن جهة أخرى كانوا يف خضّم املعركة االجتماعّية

                                                           
. 276-275، ص 1م[، ج 1997هـ.ش ]1376، هتران، دفرت نشر معارف انقالب دوران مبارزه. هامشي رفسنجاين،  1

 حث.، ترمجة كاتبة الب٢..٢بريوت -[ عن دار الساقيحياتي -هاشمي رفسنجانيصدرت ترمجة هذا الكتاب حتت عنوان ]
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ا اإليرانّية ّنوذًجا حُيتذى ملواجهة الظلم -أن جيدوا يف التجربة اإلسالمّية وكان طبيعيًّا جدًّ
الداخلّي والطغيان اخلارجّي... وهذا ما أثبتته عمليًّا املقاومة اإلسالمّية اليت دحرت العدوَّ الصهيويّن 

 من جنوب لنان معتمدًة على دعم اجلمهوريّة اإلسالمّية ماّديًّا ومعنويًّا.

فإّن هذه الصحوة اإلسالمّية يف العامل بأسره ويف لبنان على حنٍو خاّص هي نتيجة من  أّما فكريًّا
 نتائج القورة اإلسالمّية اليت حّررت النساء والرجال من الظلم ومن اخلرافة والتحريف والتغّرب.

ثرٌي مباشر كان هلذا الكّم من الكتب الفكريّة اليت تُرمجت من الفارسّية بالعربّية بعد جناح الثورة تأ
على االنفتاح الفكرّي:ابتداًء من كتب اإلمام اخلمييّن إىل كتب الشهيد مطّهري والدكتور علي 
شريعيت واآلخرين من منّظري الثورة اإلسالمّية، اليت وظّفت الفكر الشيعّي الثورّي ووظّفت ذكرى 

على مدى األجيال يف  الثورة احلسينّية يف سياقها الصحيح مشّذبة منها التحريفات، اليت ُأحلقت
مرحلة التقّية والتقوقع،... وحّررت املرأة املسلمة من األفكار الغربّية ومن املمارسات املتخّلفة املنسوبة 

 . 1إىل اإلسالم، بعد أن عرّفها اإلمام اخلمييّن والشهيد مطّهري حقوَقها وواجباهِتا

 أوساط اللبنانّيني هو أوضح دليل على إّن االنفتاح على الثقافة اإليرانّية الذي نشهده اليوم يف
 تأثري الثورة اإلسالمّية يف هذه املرحلة املفصلّية من تارخينا املعاصر.

إّن تأثري الثورة اإلسالمّية على أهل جبل عامل، العلماء والعاّمة على السواء هو أوضح وأبني 
قد أعددنا دراسة مفّصلة عنه من أن نتمّكن من اإلشارة إىل تفاصيله يف هذه العجالة، وإن كّنا 

 ستظهر يف القادم من األيّام.
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 .2001، 1، ترمجة ندى حسون، منشورات احتاد الكتاب العرب، دمشق، ط. أسطورة العشقزهرا واوريان، -
 م.1966دار العلم للماليني، بريوت  المجتمعات اإلسالمّية،شكري فيصل، -
 م.1966، دار املعارف مبصر، 4(، ط. )العصر العّباسّي األّولتاريخ األدب العربّي شوقي ضيف، -
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 حتقيق حسن األمني، دار التعارف، ال تا.، الشيعةأعيان حمسن األمني، -
 م.1956، ترمجة عبد الوّهاب حمّمد عزّام، دار املعارف، القاهرة، ديوان األسرار والرموزحمّمد إقبال، -
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 م.1990، دمشق، احتاد الكّتاب العرب، ال ط.، أحباث ندوة العالقات األدبّية واللغويّة العربّية اإليرانّيةآذرشب، 
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 م.1965، الدار القومّية، القاهرة، مختارات من الشعر الفارسيّ حمّمد غنيمي هالل، -
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  ، ترمجة حمّمد كفايف وآخرين.تراث فارسحمّمد كفايف، -
)اجلزء األّول(، كتب اآليني والتاج، منشورات الترجمة والنقل عن الفارسّية في القرون اإلسالمّية األولى حمّمدي، حمّمد -

 م.1964قسم اللغة الفارسّية وآداهبا يف اجلامعة اللبنانّية، بريوت 
 هـ.1400للمطبوعات، تعريب حمّمد هادي اليوسفي، دار التعارف ، اإلسالم وإيرانمرتضى مطّهري، -
 ، منشورات املستشاريّة الثقافّية للجمهوريّة اإلسالمّية اإليرانّية، دمشق، الطبعة األوىل.نحن وتراث فارسيوسف بّكار، -
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 .1963، 4و  3، بريوت، اجلامعة اللبنانّية، العددان 1961، العدد األّول، ربيع ت األدبّيةاالدراسجمّلة -
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]بيبليوغرافيا الرسائل واألطاريح اجلامعّية حول اللغة العربّية  كتابنامٔه پايان نامه هاى زبان وادبيات عرب  عبد اهلل شفيع،-
 وآداهبا[.

 م[.1959هـ.ش ]1338چاب دوم، هتران، هبمن  ،تاريخ فرهنگايران از آغاز تا زمان حاضر عيسى صديق،-
 م[.1978ش ]1357، 947، العدد رستاخيزجمّلة -
 م[.1942ش ]1321، 5]األسلوبّية[، منشورات أمري كبري، إيران، ط. سبك شناسىحمّمد تقي هبار، -
 ، هتران.راه آب نامه، حممد على مجالزاده-
 ، هتران.صحراى محشر، حممد على مجالزاده-
 ، هتران.قلتش ديوان، حممد على مجالزاده-
 م[.1947]هـ.ش 1326، هتران، هزار پيشه، حممد على مجالزاده-
 ، هتران.4، ط.، يكى بود يكى نبودحممد على مجالزاده-
 م[.1984هـ.ش ]1363، چاب ششم، فرهنگ فارسی، لغت نامهحممد معني، -
 م[.1984هـ.ش ]1336چاب اول، هتران  ،دين و مذهب در عصر صفوىمرمي مري امحدى، -
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 م[.1973هـ.ش ]1352، جلد بنچهم، چاب اول، هتران زندگانى شاه عباس اولنصر اهلل فلسفى، -
 م[.1967هـ.ش ]1346، جلد چهارم، چاب دوم، هتران زندگانى شاه عباس اولنصر اهلل فلسفى، -
 م[.1968هـ.ش ]1337، جلد دوم، چاب چهارم، هتران زندگانى شاه عباس اولنصر اهلل فلسفى، -
 م[.1966هـ.ش ]1345، جلد سوم، چاب دوم، هتران زندگانى شاه عباس اولنصر اهلل فلسفى، -
 م[.1966هـ.ش ]1345، انتشارات دانشگاه هتران، تشكيل شاهنشاهى صفوىنظام الدين جمري شيباىن، -
 م[.1997هـ.س ]1376، هتران، دوران مبارزههامشي رفسنجاىن، -
 م[.1974هـ.ش ]1363، انتشارات امريكبري، هتران، ادبيات نوين ايرانيعقوب آژَْند، -
 

 المراجع األجنبّية
1) Boreck, Milos, “Persian Prose since 1946”, in Middle East Journal, VII, 
No. 2, (Spring 1953). 
2) Hassan Gamshâd, Modern Persian Prose Literature, Cambridge, at the 
University Press, 1966. 

 
 

 


