
 اإلیرانیّون والعرب معًا یُعیدون َصوغ الحضارة اإلنسانیّة

 أ.د. دالل عبّاس

 الملّخص

الحضارة صنع في واإلیرانّیون العرُب فیها تشاَرَك التي المحّطات تبیان إلى البحث هذا               یهدف

الحضارة صنع في لیتشاركوا مًعا یسلكوها أن علیهم یتوّجب التي السبَل اآلونة هذه في لیستلهموا                 اإلسالمّیة،

 اإلنسانّیة من جدید.

 وُیقسم البحُث إلى مقّدمة وثالثة مباحث مترابطة وخاتمة:

 في  المقّدمة  كالٌم على العالقات بین العرب واإلیرانیّین ُقَبْیل اإلسالم وفي عهده األّول.-

العربّیة- ومن المتتالیة، العبّاسّیة العصور في بالعربّیة الفارسّیة من الترجمة دور على كالٌم األّول : المبحث                 في

 بالفارسّیة بعد انهیار اإلمبراطوریة اإلسالمّیة وتشّظیها، ومنها الدویلة السامانّیة.

األدب- ُعد: الصُّ مختلف على اإلسالمّیة الحضارة بناء في اإلیرانیّین العلماء دور على كالٌم الثاني : المبحث                 في

ومصر األندلس إلى انتقلت التي العلوم، من وغیرها والطبّیة والریاضّیة والفلسفّیة والكالمّیة الفقهّیة               والعلوم

 ومنهما إلى أوروبا فأنارت ظلمتها.

عشر- السادس القرن في الصفوّیة الدولة بناء في العاِمِلیّین العرب العلماء دور على كالٌم الثالث : المبحث                  في

بعد العربّي العالم باّتجاه إیران من المّرة هذه والتأثیر: والتأثُّر العالقات وعودة وعمرانیا، فكریا بعده                 وما

نفسه الوقت وفي والمقاومة، النضال قَیم وإحیاء اإلسالمّیة الصحوة في ودورها اإلسالمّیة، الثورة               انتصار

الفقهّي والتجدید العلوم كافة: المستویات على العرُب منه یستفیَد أن یمكن تقّدم من إیران تشهده ما في                   النظر

 وتألیف الموسوعات وغیر ذلك.

في- الترجمة وأهمّیة والمستقبل، الحاضر بناء في الماضي دروس من ُیستفاد أن یمكن ما أهّم تتضّمن                  خاتمة:

 بناء التواصل الثقافي بین أبناء األّمة الواحدة المختلفِة ألسنُتُهم.

 

 الكلمات المفتاحیّة : اإلیرانّیون، التأثُّر والتأثیر، التبادل الثقافّي، الترجمة، التواصل، العرب، العالقات الثقافّیة.
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                        تمهید

اإلسالمّي الدیِن قبل الجوار وحسُن الوّد أواصُر بینُهم وربَطْت الِقَدم، منذ والعرُب الفرُس               تجاوَر

فارسّیة ألفاظ ومن التقارب، ذلك إلى إشارات من الجاهلّي الشعر في ورد ما ذلك على یشهد وبعده،                   الحنیف

ذي بِن سیِف قّصة المؤّرخون ذَكر وقد نفِسه... القرآنّي النّص في نجدها األصِل الفارسیُّة األلفاظ وهذه                  معّربة،

 َیزن ملك الیمن، ونصرة كسرى أنو شروان له، وقد ذكر المسعودي (1)، أبیاًتا ألحد الفرس بالعربّیة یقول فیها:

 (والمقصود بالسودان األحباش)،  وعن هذه الحادثة یقول الُبحترّي:

 

 ()  المسعودي،  مروج الذهب ومعادن الجوهر،   تحقیق شارل بّال، منشورات الجتمعة اللبنانیّة، 1966/   ، ص 203 – 1.205
المعارف ،2 دائرة البستاني، وبطرس ،288 ص ،1 ج 1408هـ، بیروت التاریخ ، في و الكامل ،205 ص م.ن، المسعودي، ()                  

 بیروت، مج 10.
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 نحن خضنا البحاَر حّتى فَكْكنا

 

 حمیًرا من بلیَِّة السودان 

 

 هْل لكْم في یٍد یزكو الثناُء بها

 
 

 ونعمٍة ذكرها باٍق على الّزمن

 

 إْن تفعلوها فلیست ِبكَر أنُعمُكم

 
 

 وال ببدِء أیادیكم لدى الیمِن

 

 أیاَم جلَّى أنو شرواُن جدُُّكُم

 
 

 غیابَة الُذل عن سیِف بِن ذَي یزِن

 

 إذ ال تزاُل لُه خیٌل ُمدافعٌة

 
 

 بالضرِب والطعن عن صنعاَء أو َعَدِن

 

 أنُتم بنو الُمنِعِم الُمجدي ونحن بنو

 
 

  من فاز منكم بفضِل الطْوِل والِمَننِ (2)

 



بالقلم مكتوًبا َظفار باِب على وكان َظفار، بمدیَنة ینزلون كانوا الیمن ملوك أّن المسعودي (3)،                وذكر

 على حجٍر أسَوَد، أبیاًتا فیها هجاٌء لألحباش ومدیٌح للفرس (4).

في ظّلوا َیزن، ذي بن سیف لنصرة شروان أنو أرسلهم الذین الجند هؤالء بعض أّن هنا، نذُكر أن المفید                     من

أبناء من كثیر بن عبداهللا بعد ما في القرآن قّراء كبار أحد یكون أن الالفت ومن األبناء، سّموا وقد                     الیمن،

 هؤالء، أخذ أصول علم القراءة من مجاهد عن ابن عباس عن علّي علیه السالم، وكانت وفاته سنة 120هـ .

عهد في األولى ة للمرَّ المسلمون تقدَّم أْن بعد تدریجیا تتعّمق والفرس العرِب بین الَعالقُة أخذِت                 لقد

وأقرَّ اإلسالمّي، الجیش إلى وانضّموا طْوًعا، الفرِس من أسَلم من وأسَلَم وإیران، العراق إلى الثاني                 الخلیفة

المناطق هذه إلى العرِب هجرة من كان ما ثمَّ وأموالهم، أنفِسهم على وأّمنوهم أرِضهم في السكَّان                  المسلمون

وأْن بعًضا، بعُضهم ُیقارَب وأن والواِفدون، األصلّیون السّكان یمتِزَج أن إلى أّدى ذلك كلُّ فیها،                 واستقرارِهم

لفُّته جدیٌد جیٌل ثمراته من كان الذي االختالط هذا هنالَك یكون وأْن علیهم، وفَد من إلى منهم أسلَم من                     ُیصِهَر

 الحیاة اإلسالمیُّة الجدیدُة بما كان من طوابعها وِسماتها (5).

لغٍة إلى ویستمعون اآلرّي، بالَدم یختلطون العرَب جعلت إیران في اإلسالمّیة الفتوِح حركة فإّن                وهكذا

والدِم واللغِة األرِض لهذِه ُتتیُح وهي األوربّیة، الهندّیة- األسرِة أصول إحدى البهلویُّة اللغة هي لغتُهم،                 تخالُف

صار ما تسوُس وهي وتستولَده، السبي من وتتزوَّج الموالي وُتحالَف األسرى فتستخِدَم القویِّة، المخالَفة من                 لوًنا

القوِم ولغِة األّم لغتها بین ما لالختالِط مجاًال وُتفِسُح فیها، وتستقرُّ إلیها فتهاجر إسالمیة، دیاًرا كسرى ملِك                   من

یتكّلمها التفاهم، لغَة نسّمیها أْن ُیمكُننا لغٌة اللغتین بین التزواج هذا من وتنشأ والتأّثر، والتأثیر الصالت                  فتتبادالن

بالحروف یكتبوها أن أهُلها ویضطّر الرسمّیة، إیران لغَة الهجرِة من قروٍن بعَد تصیَر أن إلى الناس،                  عامُّة

 العربّیة...

 

 المبحث األوّل: الترجمة أهمّ طرق التثاقُف والتأثیر المتبادل بین الشعوب

  () المسعودي، م.ن، مج 2، ص 3.211
 () مطهري،  اإلسالم وإیران،  ص 314، نقًال عن ابن الندیم.4
 () شكري فیصل،  المجتمعات اإلسالمّیة،  دار العلم للمالیین، بیروت 1966، ص 106 وما بعدها.5
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 الترجمة من الفارسّیة بالعربّیة:1-

لكّنها صحیح هذا العبّاسّي، العصر في جرت بالعربّیة الفارسّیة من الترجمِة عملیَّة أّن المتداول                 المشهور

عهِد منذ الدفاتُر ُنّظمت إذ اإلیرانّي، اإلدارّي النظام من اإلداريَّ نظامهم المسلموَن اقتَبس لقد ذلك؛ قبل                  بدأت

لغًة أحیاًنا الدیوانیُّة اللُّغة وكانِت القدیمِة، اإلیرانّیة والدواویِن الدفاتِر بأسلوِب الخّطاب بِن ُعمَر الثاني                الخلیفِة

بُن صالح نقَله والذي الحّجاج، زمِن في العربّیة إلى بعد ما في نقلوها الذین هم الفرس من والمسلمون                    فارسیة،

تأریُخ موضوُعه الملك، عبد بِن هشاِم مكتبِة في موجوًدا كان كتاًبا أّن كذلك ُذِكر تمیم (6). بني مولى الرحمن                    عبِد

 الفرس وسیاسُتهم، مترجٌم من الفارسیِّة بالعربّیة (7).

الیونانیِّة المختلفِة الثقافاِت اسِتقطاِب في وقدراتهم إمكانیاتهم كلَّ سّخروا الذین هم العبّاسّیون              لكْن

خالله من َعَبرت الذي الجسَر كانت الفارسّیة، من الترجمِة أمواَج أّن فیه شكَّ ال مّما والفارسیِّة؛                  والهندیِّة

من الخلفاِء لعنایِة وذلَك اإلسالمّیة، الثقافة وأغَنِت اإلسالمّیة، الدولِة في انصهرت التي المختلفِة اُألمم                ثقافاُت

العلماَء وتشجیعهم العلمیِّة، بالحركِة بیٍّن اهتماٍم من أبدوه وما الترجمة (8)، بعملّیة ووزرائهم العبّاس               بني

وزّودْتها المسلمین العرِب ثقافِة إلى والیوناِن والهنِد فارس ثقافاُت تحّولْت أْن ذلك نتیجِة من وكان                 والمترجمین،

الشرق شعوب تعرِّب طریُق طریقین: من التحّول هذا تمَّ وقد قبل، من عهٌد بها لها یكن لم وعناصَر                    بأزواٍد

 وانتقالهم إلى العربّیة حاملین إلیها موروثاِتهم وفنوَنهم ومعارَفهم، وطریُق النقل والترجمة ...

هارون الخلیفة عهد في كبیًرا دعًما وشهدت المنصور جعفر أبي مع العربّیة إلى النقل حركة بدأت                  لقد

وقد اإلیرانیّین (9)، من أوالده مؤّدبي ینتقي وكان اإلیرانّیة، المواعِظ بسماِع شغوًفا كان أنُّه ُذِكر الّذي                 الرشید

فصارت بغداد، في الترجمة مدرسَة ع وسَّ الذي المأمون الخلیفِة عهِد في َذروَتها والنقل الترجمة حركُة                 بلغت

واللغاِت العربیَّة ُیتقنون الذین العلماِء من كبیر بعدٍد وجاَء ومرصًدا، مكتبًة بها وألحَق الحكمة"، "دار بـ                  ُتعرف

أشهِر من اسحاق بن ُحنین وكان ترجمِتها، في النظر ویعیُد الكتَب، یختاُر رئیًسا، شیًخا علیهم فجعل                  األعجمیَِّة،

 () ابن الندیم،  الفهرست ، ط. االستقامة، بیروت، مج 4، ص 6.352
 () محمد كغافي وآخرون،  تراث فارس ، ص 7.92
  () شوقي ضیف،  تاریخ األدب العربي،  العصر العبّاسّي األّول، ط 4، دار المعارف، القاهرة، 1966 مـ، ص 8.44
 () ابن أبي الحدید،  شرح نهج البالغة ، دار البالغة، بیروت، ال تا، م 4، ص 9.277
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العوامِل أبرِز من العبّاسّي العصر في ازدهرت التي والنقل الترجمة حركُة كانت لقد المنصب. هذا توّلوا                  الذین

 التي أسهمْت في تسریع النهضة الثقافّیة والعلمّیة لذلك العصر.

اآلثار من ُترِجمت التي الكتِب أولى الفرس عند الملوكیُّة السیاسُة موضوُعها التي الكتب كانت                لقد

بَن (روزبه الُمقّفع ابَن كان المنصور جعفر أبي عهد في المترجمین وأّول والسیاسة، األدِب في                 األجنبیِّة

كان الذي وُدمنة و كلیلة الفارسّیة، إلى قبُل من منقوًال كان الذي أرسطو ، منطق بالعربّیة ترجم الذي                   داذویه)،

الكتب من عدًدا بالعربّیة أّلف وقد 133هـ/749م)، سنة (ترجمًة الهندّیة عن البهلوّیة الفارسّیة إلى                منقوًال

الرسائل (01)، في والیتیمة الكبیر، واألدب الصغیر األدب وهي الفارسّیة: الثقافة عناصر فیها تبدو               والرسائل،

وسّماه نهایته إلى ُملكهم مبدأ من الفرس تاریخ وهو خداینامه وكتاب شروان أنو سیرة في التاج كتاب                   وترجم

الفرس ُنُظم أي نامه آیین الفردوسي (11).وكتاب لـشاهنامة الرئیسي والمصدر األصل وهو الفرس ، ملوك               تاریخ

ترجمتها وضاعت البهلوّي، نّصها اندثر الرسالة هذه بامكان، أردشیر قضاة قاضي تنسر ، و رسالة               وعاداُتهم،

مـ، 1932 العام في نشرها ُأعیَد وقد بالفارسّیة، العربّي للنّص اسفندیار ابن ترجمة سوى یبَق ولم                  العربّیة،

تصْلنا ولم المؤّرخون، ذكرهم المقّفع البِن معاصرون مترجمون هنالك بالعربّیة. ترجمتها الخّشاب یحیى               وأعاد

ومنهم مسكویه (21)، ابن ذكر كما الخالدة ، الحكمة من قسًما ترجم الذي سهل"، بن "الحسُن ومنهم                 ترجماُتهم

كتاب ترجم الذي الحمید عبد بُن وإبان نامه ، أخبار باسم المعروفة الفرس سیرَة نقَل الذي یزید بن                   اسحق

التي ودمنة كلیلة نظم الالحقّي إبان أّن المعّتز البن الشعراء طبقات في جاء وقد الهند (31)، حلم وكتاب                   السندباد ،

التي الكتب من الفرس تاریَخ المؤلّفون استقى وقد عر (41)، الشِّ من بیت آالف خمسة في المقّفع ابن                  ترجمها

الفرس ُنُظم من كثیًرا اقتباًسا الجاحظ إلى المنسوب التاج (51) كتاب في نجد أنّنا كما وغیره، المقّفع ابن                    ترجمها

  وعاداتهم وتقالیدهم قبل اإلسالم، یخالطه اقتباٌس عن المأثور عن العرب في الجاهلّیة واإلسالم.

العربي،10 الفكر دار المقّفع ، ابن حمزة، اللطیف عبد مـ؛ 1964 بیروت صادر، دار الكبیر ، واألدب الصغیر األدب المقّفع، ابن ()                    

 ط 3، 1965مـ؛ ص 35. ابن المقّفع بین حضارتین، ص 65 - 165 .
  () ابن الندیم،  الفهرست ، ط مصر، ص 382، ومطهري،  االسالم وإیران ، ص 11.360
النهضة12 مكتبة بدوي، الرحمن عبد تحقیق ِخَرْد)، (جاویداني الخالدة الحكمة هـ)، 421) محّمد، بن أحمد علي ابو مسكویه،                    ()ابن

 المصریّة، القاهرة 1982 هـ، ص 18.
 () ابن الندیم،  الفهرست ، نسخة مصّورة عن طبعة فلومل، مكتبة خیّاط، بیروت، ال تا، ص 13.163
 () ابن المعّتز،  طبقات الشعراء ، تحقیق عبد الستّار فرج، ط 20، دار المعارف بمصر، ال تا، ص 14.224
 () الجاحظ، عمرو بن بحر، كتاب  التاج ، منسوب إلیه، تحقیق فوزي عطوي، الشركة اللبنانیة للنشر،  بیروت 1970م.15
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بزجمهر، مواعظ ومنها: بالعربّیة ُترجمت التي الكتب في الفارسّیة واألمثال الِحَكم من جاء ما                 إّن

بـكلیلة اهتموا قد واللغویین األدباء أّن كما ونثِره، شعِره العربّي األدب في أّثر قد و الُنُظم، و التاج، الملوك                    و سَیر

غیِّه، عن فیعِدَل الخلیفة یقرأه أْن یرجو وهو المنصور، الخلیفة انحراف لُیصلح المقّفع ابن ترجمه الذي                   ودمنة ،

ُقتیبة كابن وأمثاًال حكایات منه ونقلوا والتسلیة، اللهو الكتاب ظاهُر كان وإن لظلمه، فیغضَب الشعب یقرأه                  وأن

ابن وكتاب مفقوًدا، یزال ال الذي القائفللمعرّي كتاب عن ُحكَي كما منوالها، على ألّفوا أو األخبار ، عیوِن                    في

 الهبّارّیة  الصادح والباغم ، الذي ُطبع عّدة مّرات، وغیرهما.

ماَدتهم مصادر ذكر عن أعرضوا قد المقَتِبسین، أو المتأّثرین والُكتّاب الُمصنِّفین بعُض كان               وإذا

ُقتیبة: ابن كقول ماّدته، منه نقل الذي المترجم الفارسّي الكتاب باسم أحیاًنا ح ُیصرُّ كان من هنالك فإّن                   المقتبسة،

أّنه أحیاًنا الكاتب ویذكر ،(71)
وِدمنة » كلیلة في «وقرأت أو شیرویه» (61)، ابنه إلى أبرویز كتاب في                 «وقرأُت

قتیبة (81)، ابن مؤلّفات في قلیٍل غیُر المسلك هذا ومثل بعینه، لكتاٍب تحدیٍد دون من للعجم كتاٍب من ماّدته                    أخذ

 وفي مؤلّفات الجاحظ (91).

أّنهم العبّاسّیة، العصور في الفارسّیة المصادر من المقتبسات مع المصّنفین تعاُمل صَور من               وكان

ذاته، الغرض في عربیة ومقتبساٍت مطالَب إلیه فیضّمون فارسیا، كتاًبا -وأحیاًنا- رسالًة أو ا نص یأخذون                 كانوا

"جاویدان هي فارسّیة رسالة أساس على ألّفه الذي والعرب" ، الفرس "أدب كتابه في مسكویه ابن فعله ما                   وذلك

 ِخرد"  [الحكمة الخالدة ]، ثّم أضاف إلیه مواّد ثقافّیة ذاَت مصادَر فارسیٍّة وهندیٍّة ورومیٍّة وعربیٍّة.

التاریخّیة، المرحلة تلك في وعلماؤها جندیسابور (02) مدرسة أّدته الذي الدور ذكر من لنا بّد ال السیاق هذا                   في

لغة السریانّیة وبقیت وهندّیة، وفارسّیة وسریانّیة یونانّیة من المتنّوعة الثقافات جندیسابور في امتزجت               وقد

  () دراسات في األدب المقارن،  ص 187 و188 وما بعدهما.16
 () ابن قتیبة،  عیون األخبار ، مج 1، ص 5 و ص 17.9
 () م.ن، مج 2، ص 2، ومج 1، ص 18.6
 () الجاحظ،  البیان والتبیین ، مج 1، ص 7 و8 وغیرهما، وفي أمكنة عدیدة من كتاب  التاج ، المنسوب إلیه.19
العلماء20 إلیها توافد وقد المیالدّي، السادس القرن من الثاني النصف في شروان أنو كسرى المدرسة هذه أّسس جندیسابور: ()                   

وكان النسطوریّین، المسیحیّین من أساتذتها معظُم وكان المراكز، وسائر والّرها أثینا من البیزنطیّین اضطهاد من                 الهاربون

والمدارَس الهیاكَل یوستنیانوس أغلق أن بعد تشتّتوا الذین بالفالسفة فرّحب الرومانیّة، – الیونانیّة بالثقافة معجًبا شروان                  أنو

فرهنك معین، ،381 ص ،1966 – 1965 المصریّة، النهضة مكتبة القاهرة، اإلسالم ، تاریخ حسن، ابراهیم حسن أثینا:                   في

 فارسي،  مج 5، ماّدة جندیسابور.

6 
 



جندیسابور في معروفًة كانت العربّیة الّلغة أّن المرّجح ومن والّطّب، والفلك بالفلسفة واشُتهرت فیها،                التدریس

 قبَل أن یفتَح العرُب المدینَة لقرِبها من الحیرِة المدینة العربّیة المشهورة.

العربّیة اللغتین العبّاسّي العصر في یستخدمون المدرسة هذه في األطباء كان األحوال كّل               في

التقى عندما جندیسابور أطبّاء رئیس جورجیوس عن ُأصیبعة أبي ابن یرویه ما ذلك على یشهد كما                  والفارسّیة،

 بالخلیفة المأمون وخاطبه بالّلغة العربّیة وبالّلغة الفارسیَّة (12)..

 الترجمة من العربّیة بالفارسّیة:2-

حكم أثناء في المیالدّي، الهجرّي/العاشر الرابع القرن في بالفارسّیة العربّیة من الترجمة              بدأت

سلطة على محافظًة وظّلت عملیا، العبّاسیّین عن استقلَّت التي الحكومات إحدى هـ) 384 – 261)                 السامانیین

  الخلیفة العبّاسّي معنویا (22)، وجعلِت الفارسّیة لغة الدولِة الرسمیَّة بدًال من العربّیة.

إلى الهندّیة الّلغة من ُنقل قد كان الذي ودمنة ، كلیلة كتاب هو بالفارسّیة، العربّیة من ُترجم كتاٍب أّول وكان                     

العصر في الدَّرّیة (32) بالفارسّیة ُترِجَم العربیَّة ومن العربیَّة، إلى ثمَّ السریانّیة، إلى ومنها البهلوّیة،                الّلغة

ونظمه السامانيّ (42)، إسماعیل بن أحمد بن نصر من بأمٍر هـ 329 سنة البلعمّي الفضل أبو ترجمه                  السامانّي،

  () حسن ابراهیم حسن، م.س، ص 21.381
من22 وكان االسم، بذلك فسمّوه سمرقند بنواحي "سامان" سّماها قریًة بنى ألنّه خداه" "سامان ُیدعى كان جّدهم السامانّیون : ()                   

مرو، في خراسان أمیر ،(127 – 108 حك: ) القسرّي عبداهللا بِن اهللا أسد یِد على هذا سامان أسلم جوبین، بهرام الملك                        ساللة

إیران عصر السامانیین تاریخ ] اسالم ، از بعد إیران طالیى عصر سامانیان، تاریخ الهروي، (جواد وحماه أكرمه                   وقد

بین حسنة العالقات كانت بعدها). وما 96 ص م]، 2001] ش 1380 كبیر أمیر منشورات طهران، اإلسالم]، بعد                    الذهبي

مّما قوٍل على أو جیحون جنوبّي من خراسان في جغرافیا الدویلة هذه حدود امتّدت وقد بغداد، في الخالفة وبین                     السامانیین

 وراء النهر وخوارزم حتى سجستان بعیًدا من مركز الخالفة.
اللغة23 ونشأت الملك)، حضرة إلى المفضي الباب أي َدر من اسُمها (اشُتّق الیوم، الرسمیّة إیران لغة الّدرّیة : الفارسّیة الّلغة ()                     

نزعة ذات خراسان، إقلیم في نشأت حكومة أّول في الَمَلكیّة والمراسیم العرائض بها ُتكتب كانت التي اللغة إلى نسبًة                     الدریّة

البالد سائر وعّمت خراسان، اللغة هذه تجاوزت ثّم هـ)، 260 – 247 (حك: الصفّار لیث بن یعقوب برئاسة فارسیّة                     قومیّة

واأللفاظ البهلویّة) (أي الوسیطة الفارسیّة من خلیط وهي االسالم، بعد الیومیّة المحادثة لغة كانت أن بعد اإلیرانیّة،                   واألقالیم

  العربیّة وقد ُكتَبْت بعد اإلسالم بالخّط العربّي.
 () مصاحب،  دائرة المعارف الفارسّیة ، طهران، أمیر كبیر، 1381 ش [2002 م]، مج 2، ص 24.2259
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الشاهنامة (62) في الفردوسّي إلیه وأشار معدودة (52)، أبیاٍت سوى الترجمة هذه من یبَق ولم بالفارسّیة،                الرودكّي

الطبرّي جریٍر بن لمحّمد التاَرخ كتاب بترجمة السامانّي نوح بن منصور األمیر أمر هـ، 352 العام                  في

أبو الدرّیة بالفارسّیة ترجمه وقد األسانید، دون من األخبار متون على فیه واالقتصار هـ)، 310 سنة                  (الُمتوّفى

أمر هـ 370 العام وفي الرعّیة (72)، وعاّمة السلطان ومعرفته قراءته في لیشترك البلعمّي، محّمد بن محّمد                  علّي

بوضعه أمر قد هو كان الذي الحنفّي، الفقه في األعظم السواد كتاُب بالفارسّیة ُیترجَم أن منصور بن نوح                    األمیر

  لشرح الفقه الحنفّي، لیستفید منه عاّمة الناس، ویدافعوا عن المذهب (82).

عن "األبنیة ككتاب العاّمة: لیفهمها بالفارسّیة ُترجمت بالعربّیة أساًسا المكتوبة والّطّب الصیدلة كتب أّن                كما

كان الذي البیرونّي أّن كما للمبتدئین. الطّب في المتعلمین" (03) "هدایة وكتاب الصیدلة، في األدویّة" (92)                حقائق

خراسان، في الناس عاّمة لیفهمه بالفارسّیة وترجمه وعاد التنجیم" (13)، صناعة ألوائل "التفهیم كتابه دّون                قد

علوم "إحیاء كتابه ترجم حین هـ) 505 سنة (المتوّفى الطوسّي الغزالّي محّمد بن محّمد اإلمام ذلك مثل فعل                    وقد

الكتاب راجعوا الخواص إّن » بالقول: ذلك معلال السعادة]، [كیمیاء سعادت كیمیاى بعنوان بالفارسّیة                الدین"

 العربّي، وإّنه ترجمه بالفارسّیة للعاّمة (23).

ومن بالفارسیَّة، العربیَّة ومن بالعربیَّة الفارسیَّة من والمعرفّي الثقافّي التبادل من فیض من غیض                هذا

التي الحكومات ظّل في ثمَّ ومن السامانّیة الدولة في العلمّیة اللَّغة ظّلت العربّیة الّلغة أّن إلى نشیر أْن                    المهم

دوَر ُتلِغ لم بعده، وما السامانّي العصر منذ العربّي بالخّط المكتوبة الدریَّة بالفارسیَّة الكتابة أّن أي                  أعقبتها،

منهم اللغتین، یجیدون والفالسفة والشعراء والمؤلّفون األدباء وظلَّ الدین، لغُة ألّنها علیها، تقضي أو                العربّیة

الزمان وبدیع ، كالثعالبيَّ الفارسّیة یجید وهو بالعربّیة یكتب من ومنهم والبیرونّي، سینا كابن مًعا بهما یكتب                  من

25، إقبال عباس تصحیح العشرون]، القزویني [مقاالت قزویني، ى مقاله بیست القزوینّي، محمد نفسها، الصفحة ،2 مج                   ()م.ن،
  بور داود، دنیا الكتاب 1363 ش، [1984 م]، مج 2، ص 32 – 33.

الكبرى ،26 اإلسالمّیة المعارف دائرة مركز طهران، خطیبي، الفضل وأبي مطلق خالقي جالل تصحیح شاهنامه ، الفردوسي، ()                
 1388 ش، [2009 م]، مج 27، ص 372.

نو27 منشورات طهران، روشن، محّمد تصحیح البعلمّي]، [تاریخ طبري ى تاریخنامه محّمد بن محّمد علي أبو البعلمّي، ()                  
 1366 ش  [1987م]، مج 1، ص 19 – 20.

 () أبو اسحق الحكیم السمرقندي (ت 342 هـ)،  السواد األعظم ، منشورات دار سعادت آختر، ال مكان، 1313 هـ.28
 () الهروي،   األبنیة عن حقائق األدوّیة ، مقدمة حسین محبوبي األردكاي، ص 29.3
 () األخویني البخاري،  هدایة المتعلمین في الّطب،  منشورات جامعة الفردوسي، 1371 ش [1992 م].30
وما31 ص755 عبّاس، دالل ترجمة البیرونّي، مقالة ،2013 العام العربیّة، الترجمة ،7 مج االسالمي ، العالم معارف دائرة ()                  

 بعدها.
 () بهار، محّمد تقي [ملك الشعراء]،  تاریخ سیستان ، منشورات أمیر كبیر، إیران، ط 5، 1321 ش [1942 م].32
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النیسابورّي، الخیّام كعمر العربّیة ُیجید وهو بالفارسّیة یكتب من ومنهم العامرّي، الحسن وأبي               الهمذانّي،

تراث على الناهضة األدبّیة الحركة توّكأت وقد واألدبّیة. والدینّیة العلمّیة الثقافِة لغَة إیران في العربّیة                 وظلَّت

من نتٌف وصلتنا وقد لغته، ومن العصر هذا في الشعر مواضیع من یتبّین كما والشعرّي، النثرّي                  العربّیة

المجموعات وفي التراجم كتب في إلیها اإلشارة أو ذكرها نجد الفرس، الشعراء بها قام العربّي للشعر                  ترجماٍت

ابن شعر من أبیاًتا م) 943 هـ/ 329 سنة (المتوفَّى الرودكّي ترجمة المثال سبیل على منها                  الشعرّیة،

أشعاًرا 991م) هـ/ 381 سنة المتوفَّى ) الصاغانّي الفضِل بِن طاِهر األمیر ترجمة بعُد ومن                 الروميّ (33)،

 أخرى البن الرومّي في وصِف قوِس الُقزح (43)، وغیر ذلك الكثیر...

 

 

 

 

 

 

 

 المبحث الثاني: دور العلماء اإلیرانیین في بناء الحضارة اإلسالمیّة

كما ذلك وبدأ اإلسالمّیة، والحضارة اإلسالم لخدمة كّلها طاقاتهم إسالمهم بعد اإلیرانیون وّظف               لقد

وفي والمؤلّفین، والكتّاب الحّكام أیدي في وُوضعت والسیاسّیة، الحكمّیة، الفارسّیة الكتب ُترجمت حین               ذكرنا

أصبحت الحضارة هذه وأّن حضارة، اإلسالم قبل لها كانت إیران إّن » مطهري: المرحوم یقول السیاق                  هذا

 () سعید نفیسي،  احوال وأشعار رودكي ، طهران، 134 ش [1962 م]، ص 33.51
 () العوفي، محمد،  لباب األلباب ، تصحیح إدوارد براون، لیدن، بریل، 1324هـ/ 1906 م.34

9 
 



في وجدت التقهقر إلى طریقها في كانت التي الحضارة هذه وأّن اإلسالمیّتین، والثقافة الحضارة عناصر                 أحد

 اإلسالم روًحا جدیًدا وحیاًة أخرى وصورًة حیًَّة نابضًة»  (53).

 العلوم الدینّیة

والمسانید الّصحاح من الحدیث كتَب یعرفون والذین الحدیث، علم مؤّسسي اإلیرانیین نعّد أن               یمكن

اسماعیل بن محمد السّنة: ألهل الستّة الّصحاح أصحاب جمیع أّن یعلمون الروایة، ومشایخ الرجال                وأحوال

ا لسجستانيّ ، داوود وأبو النسائيّ ، الرحمن عبد وأبو النیسابورّي، القشیرّي الحّجاج بن ومسلم              البخاريّ ،

األربعة الحدیثّیة الكتب أصحاب وكذلك إیرانّیون، قزوین من ماجة و ابن خراسان، من و البهیقّي               و الترمذي ،

قریة من الكلیني یعقوب بن محّمد والشیخ قّم من بابویه ابن و الصّدوق خراسان، من الطوسّي الشیخ                  للشیعة

المذاهب أئّمة من واثنان هنا (63). لذكرهم مجال ال إیرانّیون هؤالء غیر المشاهیر من ومئات الّري، من                  ُكلین

زوطي بن ثابت بن 150هـ] سنة [المتوّفى النعمان ، حنیفة أبو هما: خرسانیّان إیرانیّان السّنة أهل لدى                  األربعة

المولود ، 241هـ] سنة [المتوّفى حنبل بن و أحمد نسا)، مدینة إلى (نسبة النسائّي أو كابل)، إلى (نسبة                   الكابلي

بعد یأتي بغداد (73)، في واآلخر الكوفة في نشأ قد أحدهما كان وإن عربّي)، أصل من (إیرانّي خراسان                   بمرو

إلى نسبة المروزي المبارك بن وعبداهللا 175هـ، سنة المتوّفى مصر فقیه اإلصفهانّي، سعد بن اللیث                 هؤالء:

و ربیعة كیسان بن طاووس اإلیرانیّین من األّول الهجرّي القرن في ننسى وال 181هـ، سنة توّفى خراسان                  مرو

136 العام في مات الرأي، ربیعة قیل إذ ُنسب، وإلیه والرأي القیاس أّسس من وأّول أنس بن مالك شیخ                    الرأي

و أبا الشافعي، السریج ابن منهم: نذكر إیرانّیون فقهاء الالحقة القرون وفي األعمش، مهران بن و سلیمان                 هـ،

و أبا اإلسفرائینيّ ، إسحق وأبا اإلسفرائیني حامد وأبا الرابع القرن في المروزّي إسحق و أبا اإلصطرخّي                 سعید

 إسحق الشیرازيّ ، و إمام الحرمْین الجوینّي  واإلمام محّمد  الغزاليّ ، وأبا المظّفر الخواني وكیا الهراسي (83)...

المعروف النْحوّي الفّراء هو القرآن مجازات في كتاًبا اّلف من أّول فإّن والتفسیر (93)، القراءة في                 أّما

الموالي من النجود أبي بن عاصم هم: اإلیرانیّین من السبعة القراءة أئّمة من أربعة وإّن اإلیرانّي.                  الشیعّي

 () مطهري،  اإلسالم وإیران ، دار البالغة، بیروت 1412هـ/1991م، ط 10، ص 35.264
 () م.ن، ص 36.328
 () مطهري،  اإلسالم وإیران ، م.س، ص 37.348
 () مطهري، م.ن، ص 38.347
 () م.ن، ص 314 و 39.315
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قد شروان أنو كان الذین الفرس أبناء من وهو كثیر بن و عبداهللا اإلصفهانّي، الرحمن عبد بن و نافع                   العجم،

ومن المعروف، الكسائّي حمزة بن وعلي األحباش، مواجهة في یزن بن سیف لمساعدة الیمن إلى                 بعثهم

  المفّسرین:  مقاتل  و األعمش  و الفّراء   والثالثة إیرانّیون.

اإلیرانیّین خدمات فإّن والتاریخ والشعر والبالغة واللغة والصرف النحو أي واآلداب : الفنون في               وأّما

منهم: اإلسالم ولغة القرآن لغُة ألّنها أنفُسهم العرُب خدمها مّما أكثر العربّیة خدموا لقد نبیّنها، أن من                   أوضح

المثّنى بن المعّمر عبیدة و أبو األصل (04). أعجمّي الندیم: ابن عنه یقول 138هـ] سنة [المتوفَّى حبیب بن                  یونس

وهو 180هـ] سنة [المتوفَّى و سیبویه طخارستان (24)، أهل من المبارك بن و سعدان ،(14) 210هـ] سنة                [الموّفى

من األربعین في وتوّفي فارس إلى وعاد بغداد، إلى وسافر البصرة في ودرس البیضاء في ُولد شیراز                   من

[ُتوفَي األوسط و األخفش النحو، علم في الكتب أحسن بأّنه الكتاب باسم المعروف النحو في كتابه ُوِصف                  عمره،

من "فسا" أهل من وهو الفارسي ، علي و أبو القارئ النحوي و الفّراء القارئ، و الكسائي هـ]، 221 أو 215                   سنة

الدینوريّ ، قتیبة و ابن السِّكیت ، و ابُن السجستانيّ ، حاتم أبو الثالث: القرن وفي للبویهیین (34). معاصر               فارس،

وفي السمرقندي ّوغیرهم. الخیّاط بن بكر وأبو والمؤّرخ، والریاضّي والحكیم النْحوّي الدینورّي حنیفة               و أبو

385 [المتوّفى عبّاد بن و الصاحب و الجوهريّ ، و الطبرستانيّ ، الخوارزميّ ، بكر و أبو السیرافيّ ، الرابع:             القرن

المعروف، والبالغّي الّلغوّي 474هـ] أو 471 سنة [الُمتوّفى الجرجانّي القاهر عبد الخامس: القرن وفي                هـ].

و التفتازانّي و السكاكّي الزمخشري أیًضا، البالغیین، ومن األصفهانّي، مسلم وأبو الهمداني، خالویه             و ابن

 و النسائيّ  أو السرخسي والسید میر شریف الجرجانّي الخ...  (44)

أّنه بعضهم عن یصّرح الموالي، من األوائل المؤّرخین من َجمٍع أسماء الفهرست في الندیم ابن                 ویذكر

یلي ما وفي وغیرها. نوبخت أسرة من الكالم: علماء من المؤّرخون ذكرهم الذین ذلك على وِقْس                  إیرانّي،

 نعّرف بعَض اإلیرانیّین الذین رفدوا الحضارة اإلسالمّیة بالمؤلّفات التي ال تزال شاخصة في تراثنا:

 () ابن الندیم،  الفهرست ، م.س، ص40.69
 () ابن الندیم،  الفهرست ، ص 41.75
 () مطهري،  اإلسالم وإیران ، م.س، ص 351 نقًال عن ریحانة األدب، ج 8، ص 42.189
 () م.ن، ص 43.351
 () م.ن، ص 352 و44.353
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أحد- الثعالبّي، منصور أبو إسماعیل، بن محّمد بن الملك عبد م)، 1038-961 هـ/ 429-350)                الثعالبيّ (54)،

و "سحر اللّغة" ، و "فقه عصره، شعراء تراجم في الدهر" "یتیمة كتبه من نیسابور أهل من واألدب اللغة                  أئمة

الخوارزمّي عمر بن محمود م)، 1144-1075 هـ/ 538 –467) و الزمخشريّ (64) وغیرها،             البالغة" ،

في وتنّقل خوارزم، قرى من زمخشر في ُولد واآلداب، والتفسیر بالدین العلم أئّمة من اهللا، جار                  الزمخشريّ ،

 البلدان، أشهر كتبه  الكّشاف  في تفسیر القرآن، و أساس البالغة.

تهذیب- ُكتبه من سمرقند، في وُتوفَي بتفتازان ولد والمنطق، والبیان العربّیة أئّمة من التفتازانيّ (74)،                المحَقق

 المنطق ، و المطّول في البالغة ، و المختصر ، و مقاصد الطالبین  في الكالم.

في- البیان "إیجاز صاحب واللغوّي المفّسر م) 1155/ هـ 550 سنة (الُمتوّفى القاسم أبو                النیسابوریّان (84)،

 معاني القرآن" ، والحاكم النیسابورّي أكبر محّدثي خراسان في عصره (المتوّفى سنة 405 هـ).

والمفّسر- القاضي الشیرازّي، البیضاوّي الدین ناصر 1286م)، هـ/ 685 سنة (توّفي البیضاويّ (94)،              القاضي

وغیرها، التوحید في األنوار و طوالع البیضاوّي، بتفسیر المعروف التأویل" وأسرار التنزیل "أنوار              صاحب

 وقد مدحه الشیخ البهائي في  الكشكول  وغیره.

وسكن- الرَّي من أصله البّحاثة، المؤّرخ علي أبو م)، 1030 هـ/ 421 سنة (المتوّفى مسكویه (05)، بن                  أحمد

خزانة على قیًِّما وكان وإإلنشاء، واألدب بالتاریخ أولع ثم مدة، والمنطق والكیمیاء، بالفلسفة اشتغل                إصفهان،

ترجمه قد سهل بن الحسن كان الذي الخالدة]، [الحكمة ِخَرد" "جاویدان كتاب تمَّم الذي هو العمید، ابن                   كتب

 بالعربّیة، وأضاف إلیه ابن مسكویه في ما بعد ِحَكم الفرس والعرب والروم.

اللغة- أئّمة من م) 1004 – 941 / 395هـ – 329) الرازّي القزوینّي زكریا بن فارس بن أحمد فارس (15)،                     ابن

 واألدب قرأ علیه بدیع الزمان الهمذانّي والصاحب بن عبّاد.

284؛45 ص ،2 ج العربّیة ، اللغة آداب و تاریخ ،334 ص ،29 الحاشیة وعالًما، وفقیًها أدیًبا العاملي الدین بهاء عبّاس، دالل ()                     
 األعالم ، ج 4، ص 164.

 () الزركلي،  األعالم ، ج 7، ص 46.178
 () م.ن، ج 7، ص47.219
 ()األعالم ، ج 7، ص20 وص 167؛ صبحي الصالح،  مباحث في علوم القرآن ، ص48.120
  

علوم49 في مباحث الصالح، صبحي .110 ص ،4 ج األعالم و ،331 ص وعالًما، وفقیًها أدیًبا العاملي الدین بهاء عباس،                      ()دالل
 القرآن، ص 293.

 () فالسفة الشیعة ، ص 117،  أعیان الشیعة ، ج 3، ص 50.171
 () صبحي الصالح،  دراسات في فقه اللغة،  مج 3، ص 55، والزركلي،  األعالم ، ج 1، ص 51.193
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أمَّ األیّام من یوم في جعلها بما اللِّغة، العربیَّة _ اإلسالمّیة الحضارة رفدوا فقد ذكُرهم، التالي العلماَء                   أّما

جمیًعا ذكرهم أّن وبما واإلیرانیّین، العرب بین والتآخي التعاون هذا على دلیٍل أنصُع قاطبًة، اإلنسانّیة                 الحضارة

  خارٌج عن نطاق هذا البحث، یكفي أن نشیر إلى عدد من المشهورین منهم عالمیا:

اشتهاره- عن فضًال 884-930م)، هـ/ 313 – 251) العرب" "جالینوس الرازي (25)، زكریّا بن محّمد بكر                 أبو

على الرّد "في وآخر حكیًما" ، متقًنا خالًقا لإلنسان أّن "في عنوانه كتاٌب منها الفلسفة في كتًبا له كان                    بالّطب

مجال في عظیمة إنجازات الرازي حّقق وقد المعاد. ُمنكري على ردا المعاد" "تثبیت في وكتاٌب                 المانویّة"،

مخّدرة كمادة األفیون واستخدم البشر، بین للتداول وضعها قبل الحیوانات على الطبّیة األدوّیة فجّرب                الطّب،

ومن الزئبق، مراهم وتركیب الجرح، وفتیلة القّصاب خیوط ،أیًضا، ابتكاراته ومن الجراحّیة، العملیّات               في

  أشهر مؤلّفاته كتاب " الحاوي " في الطّب، وكتاب " المنصوري "، وكتاب " من ال یحضره الطبیب ".

-(35) 
المأمون الخوارزميّ : وّاله م)، 849 – هـ/779 300 – 230) الخوارزمّي موسى بن              محّمد

كتبه أشهر من والفلك، الریاضیّات في كعالٍم وبرز الحكمة"، "بیت في عملوا الذین والریاضیین العلماء                 رئاسة

من أّول وهو والمقابلة ، الجبر وكتاب باألسطرالب العلم وكتاب الثاني ، الزیج وكتاب األّول ، الزیج                كتاب

أثر والجبر الحساب السّیما الخوارزمّي لریاضیّات كان لقد الحساب، عن وَفَصَله Algèbre جبر كلمة                استخدم

ال الذي العدد على لتدّل أصّم كلمة استعمل من أّول وهو للعلماء، مرجًعا وكان الحًقا، الریاضیّات نمّو في                     بالغ

 جذر له، ومن معنى هذه الكلمة استعمل اإلفرنج لفظة  (Suro)وهي تعني األخرس.

Les الحدود نقل فیعني المسلمین، الریاضیات علماء من بعده جاء ومن الخوارزمّي عند الجبر مصطلح                 أّما

الحدیث الجبر في ُیعرف ما وهو الحدود، إشارة تغییر مع المعادلة، من آخر طرٍف إلى طرٍف من termes                  

مصطلح أّما ،La Reintegration اإلكمال أو La Transposition النقل أو ،La Restitution              بالرّد

مصطلحات من یقابله ما أي المعادلة، طرَفي من طرٍف كلِّ من المتشابهة الحدود حذف یعني فكان                  المقابلة

 الجبر الحدیث االختزال La Reduction، ثّم صار مصطلح الجبر ُیطلق على المعادالت بوجه عام.

العرب52 علماء موسوعة ،352 ص األنباء، عیون أصیبعة، أبي ابن المقّدمة؛ للرازي، الفلسفیّة السیرة المحّقق، مهدي ()                 
 والمسلمین، ص 133.

بعدها،53 وما ص12 العلمّي العرب تراث و661؛ 611 – ص61 وعالًما، وفقیًها أدیًبا العاملّي الدین بهاء عبّاس، دالل راجع: ()                    
ص مج167، نامه ولغت 116؛ ص ،7 ج األعالم و109؛ 90 و77- و77 ص69 اإلسالمیّة، الحضارة في                   الریاضیّات

 802؛ وتراث اإلسالم ألرنولد ص 979 وص 584؛ والمدخل إلى الریاضیات عند العرب والمسلمین، ص 31 وما بعدها.
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أدخل- الذي هو م)، 929 – 318هـ/858 – 244) البتَّانّي جابر بن محّمد عبداهللا أبو الشهیر الفلكّي                   البتّاني (45:

دقیقة، و35 درجة 23 فوجدها البروج فلك میل مقدار بحسب "الوتر" كلمة بدل واستخدمه "الَجیب"                 مفهوم

العلماء علیها اعتمد والخسوف، للكسوف جلیلة أرصاد وله 22ثانیة.. و دقیقتْین بمقدار أخطأ قد یكون                 وبذلك

من وهو الكروّیة المثلّثات قانون واكتشف الحدیث، المثلّثات حساب علَم سوا أسَّ الذین من البتّانّي ویعّد                 بعده،

والمثلّثات... والجبر الهندسة في إبداعه على تدّل أبحاثه ومجمل الموضعي، الفلك علم في األساسّیة                القوانین

"اصطالح وكتاب الفلك" أرباع بین ما في البروج مطالع "معرفة وكتاب ، الصابي" "الزیج مؤلّفاته                 أشهر

"تعدیل وكتاب لبطلیموس" مقاالت أربع "شرح وكتاب اإلتصاالت" أقدار "تحقیق وكتاب             المجسطي"

 الكواكب" .

صغیرة بلدة وهي بوزجان في ولد م) 998 – 940 388هـ/ – 328) البوزجانّي، الوفاء أبو : (55)
 البوزجانّي -                    

ودیوفنت إقلیدس، لمؤلّفات شروحه سّیما ال اسمه، ولمع قریحته، فاضت بغداد وفي نیسابور، من                بالقرب

الرسم لكیفّیة خاّصة طرًقا ابتكر وقد المثلّثات، وعلم الهندسة كانت تناولها التي المواضیع أهم                والخوارزمّي،

 واستعمال اآلالت، مّما یحتاج إلیه الصانع من أعمال الهندسة.

من- 1048م)، – 973 هـ/ 440 – 362) البیرونّي الریحان بأبي المكّنى أحمد بن (65):محّمد
                 البیرونّي

واألدوّیة والهیئة والنجوم الریاضیّات في صا متخص كان اإلسالمّیة، الثقافة في األولى الدرجة              شخصیّات

والفارسّیة األّم)، (لغته الخوارزمّیة یجید كان النفیسة، التحقیقّیة الكتب وصّنف وأّلف واألدیان              والتاریخ

للعلوِم؛ اللغات أصلَح ویراها بالعربّیة، یكتب كان ولكّنه والسنسكریتّیة، والسریانّیة، والیونانّیة             والعربّیة

وأرقام الحروف صَور إّن قال فقد الهندسّیة: الحسابّیة األرقام تاریخ على الكالم في الفضل یرجع                 وللبیرونّي

الهنود لدى كان فقد الهنود)، عند (أي عندهم ما أحسن أخذوا العرَب وإّن المحّالت، باختالف تختلف                  الحساب

معارف54 دائرة 338؛ ص ،7 ج الفهرست الندیم ابن 612؛ وعالًما،ص وفقیًها أدیًبا العاملّي الدین بهاء عبّاس، دالل                    ()راجع:
الحضارة في والریاضیات 152؛ ص عبّاس، دالل ترجمة البتّاني"، "مقالة الثاني، المجلد العربیّة، النسخة اإلسالمي،                 العالم

 اإلسالمیّة، ص 198.
 

الفلك55 تاریخ 341؛ ص ،7 ج ، الفهرست الندیم، ابن 612؛ ص وعالًما، وفقیًها أدیًبا العاملّي الدین بهاء عبّاس، دالل راجع: ()                      
 عند العرب، ص 53؛ الریاضیات في الحضارة اإلسالمیّة، ص 173؛ دانشنامه جهان اسالم، مج 4، ص 531.

تراث56 75؛ ص ،10 ج اإلسالمیّة ، المعارف و دائرة 613؛ ص وعالًما، وفقیًها أدیًبا العاملّي الدین بهاء عبّاس، دالل                    ()راجع:
الحضارة في الریاضیات 145؛ ص الفارسي ، و األدب 369؛ ص الشیعة ، و فالسفة 176؛ – 175 ص العلمي ،                  العرب

 اإلسالمیّة ، ص 173؛   دائرة معارف العالم اإلسالمّي،  ص 540؛ مقالة البیرونيّ ، ترجمة دالل عّباس.
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وهي الهندّیة، باألرقام إحداُهما ُعرفْت سلسلتْین، ذلك من وكّونوا بعضها، العرُب فهذَّب لألرقام، عدیدة                أشكاٌل

واألندلس، المغرب بالِد في استعماُلها انتشر وقد الغبارّیة، األرقام باسم الثانیُة وُعرفِت بالدنا، في ُتستعمل                 التي

بدوران قال كما بدّقة، األرض شعاع بحساب كذلك البیرونّي وقام أوروبّا، إلى الُغبارّیة األرقام دخلِت                 ومنها

تعیین على وعمل مسّطحة، كونها وأنكر الشمس حول تدور األرض أّن وافترض محورها، حول                األرض

"اآلثار مؤلّفاته: أشهر ومن الصوت، سرعة من كثیًرا أكبر الضوء سرعة أّن وذكر والعرض، الطول                 خطوط

 الباقیة  عن القرون الخالیة "، " تقاسیم األقالیم "، و" القانون المسعودي في الحیاة والنجوم ".

والطّب- بالفلسفة اهتّم م)، 1037 -970 هـ/ 428 -370) الرئیس الشیخ عبداهللا، بن الحسین علي أبو سینا ،                   ابن

وأكمل تالمیذه، بعض على عمره من والثالثین الخامسة حّتى حیاته أخبار بعض أملى والفلك،                والریاضیات

حیاته على الوقوف الدارسین وباستطاعة حیاته، آخر إلى الجوزجانّي عبید أبو الشهیر تلمیذه اآلمالي                 هذه

المسلمین الحكماء سائر شخصیّات سینا ابن شخصّیة حجبت لقد اآلمالي. هذه من والسیاسّیة والعلمّیة                العادّیة

الطّب في سواء والشرح والتحقیق البحث مدار اآلن حّتى والفارسّیة، بالعربّیة كنیته تزال وال قبله، جاؤوا                  الذین

تالمیُذ له وكان وصوب، حدٍب كل من والحكمة العلم طالب العلمّي صیُته جذب حیاته أثناء في الفلسفة،                   أو

والفلسفة، الطّب مركز قبله كانت التي بغداد إلى یذهب لم سینا ابن أّن وبما إحصاؤهم، یصعب كثر                   مریدون

الدیار، هذه في وشارحیه ودارسیه مریدیه معظم وكان وهمدان، وإصفهان وجرجان خراسان بین انتقل                وإّنما

اشُتهر قد سینا ابن كان وإذا إیران (75)، إلى بغداد من والطّب الفلسفة ثقل مركز انتقال في السبب هو                    كان

عنها تحّدث العلمین هذین في مطبوعة كتب وله والفلك، بالریاضیّات عالًما كان أّنه إّال والطّب،                 بالفلسفة

 الباحثون (85)، والبن سینا رسائل عدیدة منها على سبیل المثال:  رسالة أسباب حدوث الحروف.

كانت- وإن الكبیر، والریاضّي والفیلسوف الشاعر النیسابورّي، الخیّامي إبراهیم بن عمر الفتح أبو               الخیّام (95)،

فیها ما (مع الخیّام لرباعیّات جرالد فیتز ترجمة وإّن ریاضیا، وعالًما فیلسوًفا شهرته على غلبت شاعًرا                  شهرته

حامد وأبو الحقیقّیة، صورته بغیر صّورته التي الشهرة، هذه سبّبت التي هي فصیحٍة بلغٍة وتغییر) تحریف                  من

أّثرت التي القلیلة الكتب من وهو الدین" ، علوم "إحیاء كتاب صاحب 505هـ)، -450) الطوسي الغزالي                 محّمد

 في المسلمین.

 () مطهري،  اإلسالم وإیران،   ص 376 – 57.377
العربّیة ،58 الفلسفة أعالم الیازجي، ،256 ص الشیعة ، فالسفة نعمة، عبداهللا 297؛ -286 ص أولى، ط العلميّ ، العرب تراث ()                   

محّمد تحقیق الحروف ، حدوث أسباب رسالة سینا، ابن ص72؛ اإلسالمّیة، الحضارة في الریاضیات سارتون، 669؛                  ص
 الطیّان ویحیى علم، مطبوعات مجمع اللغة العربیّة، دمشق، ص 56.

 () مطهري، اإلسالم وإیران، ص 381؛ ابن أصیبعة، عیون األنباء، مج 2، ص 59236
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 المبحث الثالث:  العالقات الثقافیّة بین إیران وجبل عامل منذ العهد الصفوّي حتّى اآلن

عامًة العربّیة والمناطق إیران بین اإلسالمّي الفتح بعد توّثقت التي الطبیعّیة العالقات هنا نقصد                ال

إلى أّدت التي والسیاسّیة الثقافّیة الدیینّیة- العالقات تلك نقصد بل خاّصة، منها- جزٌء عامل -وجبل الشام                  وبالد

 تأّثر وتأثیر متبادلْین على الصعِد كافة، وذلك في مرحلتین:

وفي بقلیل. عهدهم وُقبْیل الصفویّین زمن في إیران باتجاه عامل جبل من التأثیر كان األولى المرحلة                  في

 المرحلة الثانیة من إیران باتجاه جبل عامل ُقبیل الثورة اإلسالمّیة اإلیرانّیة وبعد نجاحها.

البناء في الصفوّیة- للدولة التأسیسّیة المرحلة في – عامل جبل علماُء ساهم األولى : المرحلة                في

العلماُء یلجم لم لو فیه، الغلّو إلى تتجه وكادت لها، رسمیا مذهًبا التشّیع أعلنت التي الدولة لهذه                   الفكرّي

من عشرّي اإلثني المذهب بحمایة للدولة الفكرّي المسار ویصّححوا الصفویّین، الساسِة اندفاع              العاملّیون

 تحریفات غالة الصوفّیة الطرائقیّین (06)، ویمتد تأثیرهم من الدین إلى السیاسة والثقافة.

تحریك في مهمٍّ بدوٍر وبعدها اإلسالمّیة الثورة نجاح ُقبیل اإلیرانّیون العلماء قام الثانیة : المرحلة                في

موسى السّید قدوم مع العشرین القرن ستینیّات منذ بدأ الدور هذا عامل، جبل في األفكار على المخّیم                   الجمود

السیاسة إلى الدین من التأثیر هذا امتّد وقد اإلیرانّیة، الثورة انتصار بعد أوجه إلى ووصل لبنان، إلى                   الصدر

 والثقافة ،أیًضا، وكانت نتیجته االنتصار على العدّو اإلسرائیلّي والتكفیرّي..

للمرحلة أّسست التي هي األولى فالمرحلة المرحلتْین؛ بین الَعالقِة صلب في انقطاع ال أمر، من یكن                  مهما

 الثانیة.

للطباعة60 الرّیس ریاض دار عبّاس، دالل وترجمة تحقیق والفأر ، القّط بلسان والنفاق التدّین العاملي، الدین بهاء راجع: ()                  
 والنشر، بیروت 1995.
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عملیا وطّبقها العاملّي الكركّي العالي عبد بُن علّي طّورها التي للفقهاء" العامة "النیابة نظرّیة ألّن                 سیاسیا :

اإلمام ید على وصلت أْن إلى ببطء وتتطّور التالّیة، القرون طیلة وإیجاًبا سلًبا تتفاعل ظّلت األولى، المرحلة                   في

الثورة ونجاُح اإلسالمیُّة، الجمهوریُّة وقامت الثورُة قامِت أساسها على التي الفقیه والیة نظرّیة إلى                الخمینّي

 اإلسالمیِّة كان الدافع والمحّفز لنهوض المقاومِة اإلسالمّیة في جنوب لبنان.

األبو طریق من عربّیة جذور إلى جزئیا عامل جبل في أّثروا الذین اإلیرانّیون العلماء ینتسب                  فكریا :

إلى ینتسبون أّنهم أو األشرف، النجف بحوزة عالقتهم طریق من هؤالء أیدي على تتلمذوا هم أو األم،                   أو

 عائالت كانت قد هاجرت من جبل عامل في الِحقَبة العثمانّیة.

 دور العلماء العاملیین في بناء الدولة الصفوّیة

بسیرة  الدرویشي الصفوّیة خّط ومسلكیا وعملیا نظرًیا عّدلوا العاملیَّین العلماء أّن وأهّمها األمور                أّول

الخطوط في مهما دوًرا عامل جبل لعلماء «إّن بقوله: مطّهري مرتضى الشیخ الشهید لّخصها عمیقة                 فقهّیة

فقهّیة بسیرة الدرویشّي الصوفّیة خّط یتعّدل لم ولو صوفّیة، كانوا فالصفوّیون الشیعّیة، الصفوّیة للدولة                العاّمة

الصوفّیة خّط لكان إیران، في عمیقة فقهیٌّة حوزٌة أیدیهم على تتأّسس لم ولو عامل، جبل علماء بأیدي                   عمیقة

للدولة العاّمة السیرة صیانة في كبیٌر أثٌر العامل لهذا وكان الغالة، إلیه انتهى ما إلى ینتهي الدرویشّي                   الصوفّي

ُثّم الشیعیین... والتصّوف الِعرفان َنَفس تعدیل وفي [الطرائقّیة]، الصوفّیة تحریفات من اإلیرانّیة              واألّمة

 ُیضیف: إّن لفقهاء جبل عامل بتأسیسهم الحوزة الفقهّیة في إصفهان حقا كبیًرا في ذّمة األّمة اإلیرانّیة» (16).

بعَض أّن من الرَّغم على الصفوّي، العصر قبل إیران إلى هاجروا الذین العاملیّین أسماء نعرف ال                  

العصر إلى وصوًال الهجرّي السابع القرن منذ وإیران عامل جبل علماء بین عالقات عن تحّدثوا                 المؤّرخین

(المتوّفى الحزیني" العاملّي مّكي بن محّمد عبداهللا أبو الدین "شمس األّول الشهید أّن المؤّكد لكّن                 الصفويّ (26)،

إلیه وأرسله العقیدة، لنشر خراسان إلى المؤّید بن علّي خراسان أمیر استدعاه حین م)، 786هـ/1384                 سنة

 لیكون مرجًعا فقهیا لهم (36).

 () مطهري،  اإلسالم وإیران،  ص 61.253
 () تشكیل شاهنشاهى صفوّیة ، ص 49، زندگانى شاه عبّاس اوك، ص 157؛ عالم آراى عبّاسي، ص 62.144
 () األمین، محسن؛  أعیان الشیعة ، مج 1، ص 63.60
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بعد سّیما وال علیهم، العثمانّي الضغط ازداد أن وبعد الصفوّیة، الدولة تأسیس آونة العاملیّین َ العلماء لكّن                   

هاجروا هـ) 965 -911) " العامليّّ مشرف بن صالح بن الدین نور بن الدین زین الشیخ " الثاني الشهید                    مقتل

السیاسّیة بالحرّیة تمتّعوا األّول طهماسب الصفوّیة ملوك ثاني زمن وفي إیران، إلى النجف ومن عامل جبل                  من

دور إلى السیاق هذا في ُنشیر عشريّ (46). إثني أساٍس على فكریا الدولة هذه بناء إلى فاندفعوا المطلقة،                   والدینیَّة

توفيَّ الثاني" بـ"المحّقق المعروف الكركّي، العالي عبد بن الحسین بن علي الدین نور الشیخ الكركّي،                 المحّقق

علمائها عن وأخذ مصر إلى أمره أّول في رحل الصفوّي. طهماسب الشاه زمن في م، 1533 940هـ/ العام                    في

تأسیس أوان إیران إلى رحل ثمَّ األشرف، النجف إلى وتوّجه مصر من رجع ثّم الشام، علماء عن أخذ                    بعدما

الصفوّي الشاه اآلخر: عمَل یكّمل أحدهما عمُل رجلین: بین التالقي وكان إسماعیل، الشاه زمن الصفوّیة                 الدولة

إلى بحاجٍة الكركّي والمحقق موقفه، یدعمون فقهاء إلى بحاجة وهو المذهب، أساس على حكمه تثبیت                 یرید

عشرّي االثني الفقه في برزت قد كانت التي واالنتظار"، :"الغیبة نظرّیة: ُتلغي التي نظریّته فیها یطّبق                  دولٍة

والنهي بالمعروف واألمر الحدود، وإقامة الجهاد فرائَض الفقهاُء جّمد حیث الهجرّي، الثالث القرن أوائل                منذ

في الجمعة صالة وجوب بعدم الهجرّي السادس القرن من ابتداًء قالوا أّنهم كما والخمس، والزكاة المنكر،                  عن

جة متدر بدأت التي االجتهاد محاوالت من الّرغم وعلى (عج).. المهدّي اإلمام لخروج انتظاًرا الغیبة،                عصر

في الحدود إقامة للفقهاء األئمة بتفویض (336-413هـ/1022م) المفید الشیخ وقول الهجرّي، الرابع القرن               منذ

حین الحكم توّلي رفض لذلك المهدّي، اإلمام غیاب عصر في إسالمّیة دولة بقیام مؤمًنا یكن لم الغیبة،                   عصر

-602) سعید بن جعفر الحّلي المحّقق طرح الهجرّي السابع القرن أوائل في ذلك (56) البویهّیون علیه                 عرض

أعلُم ألّنه المأمون للفقیه صرفها في األولوّیة أعطى إذ الزكاة، مجال في للفقهاء العامة" "النیابة هـ) 676                 

«یجوز وقال: التقلید ، باب 736هـ) –647) الحّلّي العّالمة فتَح الهجرّي، السابع القرن أواخر وفي                بمواقعها (66)،

خطا المیالدّي، عشر الهجرّي/الرابع الثامن القرن وفي الشرعّیة» (76)، األحكام في العالم بفتوى العمل               للعامّي

الجمعة، صالة إلى والزكاة والحدود القضاء في العامة" "النیابة نظریة تطویر في جدیدًة خطوًة األّول                 الشهید

الدمشقیّة" "اللمعة كتابه في األّول الشهید عّد وقد القضاء، باب في الفقیه نیابة من انطالًقا بوجوبها قال                   حیث

روضات64 152؛ -151 ص البحرین، لؤلؤة 265؛ و 242 ص ایران ، فرهنگ تاریخ 154؛ ص ،1 ج عباسي ، آراى عالم ()                     
 الجّنات ، ج4، ص 362 و 363،   ریحانة األدب ، ج 5، ص 347.

 () المسعودي،  مروج الذهب ، مج 4، ص 65.257
 ()  محسن األمین،  أعیان الشیعة ، ج 5، ص 66.312
 () العالمة الحلّي،  نهایة األحكام ، ج 2، ص 411؛  أعیان الشیعة ، ج 5، ص 67.396
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جمیًعا ولكّنهم وتالمیذه، الثاني الشهید فعل وكذلك الجمعة (86)، صالمة إقامة له وأجاز اإلمام"، عن "نائًبا                 الفقیه

العاشر القرن أوائل في الصفوّیة الدولة قیام حین إلى المعصوم، غیبة في الدولة وإقامة بالجهاد یفتوا                  لم

الشاه توّلى ولما إیران، إلى عامل وجبل النجف من العلماء واستدعاء المیالدّي، عشر الساس                الهجرّي/

رسالة إلیه وكتب األشرف النجف من الكركّي الشیخ استدعى م، 1524 931هـ/ العام في الحكم                 طهماسب

علوم ووارث المجتهدین وخاتم المعصومین األئمة بنائب فیها لّقبه وقد العامة ، النیابة نظرّیة التزامه عن                 تعّبر

أن الدولة أركان وجمیع والوزراء واألمراء واألشراف واألكابر العظام السادات جمیع أمر وقد المرسلین؛                سّید

لألمور المتصّدین من یعزله من كّل بعزل أمرهم كما نواهیه، عن وینتهوا بأوامره ویأتمروا له،                 یقتادوا

أخرى... وثیقة إلى والتنصیب العزل في یحتاج وال ینّصبه، من كّل وتنصیب والجیش، الدولة في                 الشرعّیة

وأهل المقاطعات عّمال إلى یكتب الشیخ وكان الشیخ، أوامر یمتثلوا أن المقاطعات جمیع إلى ُرْقًما الشاه                  وكتب

مّدته، ومقدار وكّمیّته الخراج أخذ في الرعّیة عّمال سلوك وكیفّیة العدل، قوانین تتضّمن رسائل فیها                 االختیار

 وأمر أن ُیعیَّن في ُكّل بلدٍة وقریٍة إماًما یصّلي بالناس ویعّلمهم شرائع الدین (96).

نظرّیة ظّلت وقد الكركّي... المحّقق إلى فیه الفضل یعود الشیعي السیاسي الفقه في الكبیر التطّور هذا                  

في (المتوّفى النراقي" مهدي "محّمد الشیخ یدي على أصبحت أن إلى بالتدّرج تتطّور للفقهاء العامة"                 "النیابة

العامة"...ثّم "النیابة بعنوان ولیس الفقیه" "والیه بعنوان وطرحها وتطورا، شموًال أكثر 1245هـ)              العام

الثورة قامت أساسها وعلى إلیه، أوصلها ما إلى الخمینيّ (07)، اإلمام أوصلها أن إلى النظرّیة هذه                 تطّورت

مع التعاطي إلى الشرعّیة واألمور الحوزات حدود من الفقهاء أخرجت التي الثورة هذه إیران... في                 اإلسالمّیة

اإلسالمّي العالم إلى اإلسالمّیة الثورة أفكار تأثیر وامتّد واجتماعّیة، واقتصادّیة سیاسّیة جمیعها الناس               شؤون

 والعربّي بأكمله...

في قويٌّ تأثیٌر م) 1557 -1451 هـ/ 965 -911) العاملّي الُجبعّي الدین زین الشیخ الثاني ، للشهید كان                   

كتبه معهم وحملوا وبعده مقتله ُقبیَل إیران إلى سافروا الذین تالمیذه خالل من الصفوّیة، للدولة الفكرّي                  البناء

عمل من (أّول الثاني الشهید خطى على ساروا الذي الفقهاء قام لقد تطبیقها. على وعملوا فتشروها                  وأفكاره،

التي الحقبة تلك في عشرّیة لإلثني المذهبّیة العزلة حّدة من بالتخفیف اإلسالمّیة) المذاهب بین التقریب                 على

 () الشهید األّول،  الدروس الشرعّیة ، ص 68.165
 () نصراهللا فلسفي،  زندگانى شاه عباس أّول ، ج 4، ص 95 وما بعدها...69
 () اإلمام الخمیني،  الحكومة اإلسالمّیة ، ص 70.114
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الصمد عبد بن حسین الشیخ هؤالء أهم من والصفوّیة (17). العثمانّیة الدولتین بین السیاسّي الصراع فیها                 احتدم

 والد الشیخ البهائّي.

بصالة وأفتوا إیران، في اإلجتهادّي للتیار أّسسوا الذین هم ، الثاني (27) الشهید تالمذة من عامل جبل علماء إّن                    

لذلك، األخبارّي التیار معارضة من الّرغم على أئّمتها، كانوا التي المساجد في عملیا ذلك ومارسوا                 الجمعة،

أن إلى لهم. مرِجًعا الحدیث" في "الدرایة كتابه وكان األحادیث، غربلة في الثاني الشهید عمل تابعوا أّنهم                   كما

ولكّن االجتهادّي، التیّار إلیه توّصل ما قّمة تمّثل التي الخاّصة كتبه البهائّي بالشیخ ممثال الثاني الجیل                  وضع

المؤّسسة فتقوى المركزّیة، الدولة أوصال في دبَّ الذي والوهن عباس، الشاه موت بعد ینتِكس االجتهادّي                 التیار

سّیما ال الثاني، الشهید كتب أّن ذلك من واألهم الدولة. حساب على األخبارّي التیّار علیها یغلب التي                   الفقهّیة

علیه انبنت الذي األساس كان 954هـ، العام في الشیخ ألّفه الذي والمستفید" المفید آداب في المرید "منیة                   كتابه

المدارس في المعتمدة الكتب من العشرین القرن من األّول الربع حتى ظّل وقد إیران، في التعلیم                  أسس

 الدینّیة (37).

الشیخ نذكر أن إّال وعمرانیا، فكریا الصفوّیة الدولة بناَء في العاملیّین العلماء دور عن نتحّدث ونحن یسعنا ال                    

توّلى الذي الصمد عبد بن حسین الشیخ ابن م) 1625 -1547 هـ/ 1030 -953) العامليّ (47)، الدین                  بهاء

حین اسمه تسمع والذي وأقدرهم، الصفویین ملوك أهم الكبیر عباس الشاه زمن إصفهان في اإلسالم                 مشَیخة

 تزور إصفهان أّنى توّجهت ماثًال في اآلثار العمرانّیة التي ما زالت قائمة حّتى الیوم..

على التعّصب فیه ازداد وقت وفي والصفوّیة، العثمانّیة الدولتین بین المذهبي السیاسّي- الصراع حمأة في                 

اإلسالمّیة المذاهب بین التقریب محاولة في الثاني، الشهید وخطى أبیه خطى على البهائّي سار الدین،                 حساب

والقدس والشام مصر إلى رحلته أثناء في بهم التقى الذین السّنة، علماء كبار وبین بینه وكانت                  المختلفة،

السالطین سیاسات أقامتها التي المغلقة الحدود اخترَقت التي شخصیته معالَم خاللها من نستشّف               محاورات (57)،

كانت الذین العلماء من غیره مسلك عن مختلًفا مسلًكا البهائّي الشیخ سلك لقد الصفویّین. والشاهات                 العثمانیین

 () دالل عبّاس،  بهاء الدین العاملي أدیًبا وفقیًها وعالًما ، دار الحوار، 1995، ص 87- 71.93
 () م.ن، ص 113 وما بعدها.72
  () عیسى صّدیق،  تاریخ فرهنگ ایران ، ص 73.551
 ()راجع، دالل عبّاس، بهاء الدین العاملي أدیًبا وفقیًها وعالًما، دار الحوار، 1995، ودار المؤرخ العربي، 74.2010
 () بهاء الدین العاملي أدیًبا وفقیًها وعالًما، م.س، ص 180- 75.190
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یتجّول فكان الملوك، بمواكب شبیهة مواكب في إال یخرجون ال كانوا والذین إیران، في منها أقل أو منزلته                    لهم

للشاه درًسا هذا بمسلكه فأعطى واألسواق، الحواري في ویتجّول ویجالسهم، أكواخهم ویدخل الفقراء، أحیاء                في

إلى فیعمد الرعّیة، أوضاع على لالطالع الشعبّیة األسواق إلى الخروج في وقلّده خطاه على فسار                 الحاكم،

ُیطّففون ال أّنهم من لیتأّكد الباعة من یشتري متنكرا األسواق في ویجوس كواهلهم، عن الضرائب                 تخفیف

 المكاییل وال یتالعبون باألسعار (67).

شخصّیة وكأّنه عنه، الحدیث إلى الناس دفعِت المعرفِة میادین أكثر في العلمّیة البهائّي الشیخ مكانة إّن                  

من تشّع التي المبالغة من الّرغم على إلیه ُنسبت التي واألساطیر واألعاجیب الغرائب كثرة وإّن                 أسطورّیة،

كان الشیخ أّن وبما الناس؛ أفكار على البالغ ونفوذه العلمّیة البهائّي مكانة عن واضًحا تعبیًرا تعّبر                  زوایاها

الصفوّي عباس الشاه زمن في بناؤها تمَّ التي المباني أكثر تعمیم إلیه ینسبون المؤّرخین فإّن وریاضیا،                  مهندًسا

كتابه ظّل وقد تبویبها، وفي یعّلمها، التي المواد تبسیط في دوٌر معلما البهائّي للشیخ كان كما                  وهندستها؛

مدارس في النحو لتدریس والمقرَّر المتداوَل الكتاَب قریب زمن إلى عصره منذ النحو" في                "الصمدیّة

أربعة قبل وضعه صاحبه بأّن علًما تبسیًطا، النحِو كتِب أكثر اآلن حّتى یزال ال إّنه قلت إذا ُأبالغ وال                     إیران (77)،

لتدریس العشرین القرن من األّول النصف نهایة حّتى اعُتمد الحساب" (87)، "خالصة كتابه أّن كما ونیف.                 قرون

حّتى األشرف النجف في الدراسة منهج ضمن داخًال وكان إیران، مدارس مختلف في والحساب                الریاضیّات

"جامع كتابه وظلَّ المیّسر، الفقه في كتاًبا قّدم من أّول البهائّي والشیخ أیًضا (97)، العشرین، القرن                 منتصف

كاملة ودورة استداللیَّة غیر فقهیَّة علمیَّة رسالة أّول ُیعّد وهو والهند، إیران في تداوًال فقهيٍّ كتاب أكثر                   عبّاسي"

باألشخاص منحصًرا الدین أمور فهم یظّل ال كي إیران في الناس عاّمة لیفهمه مبّسطة بفارسّیة كتبه الفقه،                   في

تفاصیل معرفة في یرغب من فیه دعا مًعا، آن في ومختصر ر ومیسٌّ جامع فهو العربّیة (08). یعرفون                  الذین

 بعض األمور أن یرجع إلى كتبه المفّصلة األخرى المكتوبة بالعربّیة.

صدرا المّال یكون أن البهائّي الشیخ وَحْسُب التراجم، كتب تذكر كما المئات البهائّي تالمذة عدد بلغ لقد                   

قول یلّخصه الذي العرفانّي الفلسفي المذهب یدیه على ُأشرَب تالمذته، من م) (1051هـ/1640               الشیرازّي

 () نصراهللا فلسفي، زندگانى شاه عباس أول، م.س، ج 2، ص 368 و 76.370
 () الدرة الثمینة في شرح الفوائد الصمدّیة ، ص 77.4
 () مجمد جواد الطهراني،  اللباب في شرح خالصة الحساب ، 1400 هـ/ 1980م.78
 ()دالل عبّاس،  بهاء الدین العاملي أدیًبا وفقیًها وعالًما ، م.س، ص 79.654
 () مرتضى مطهري،  اإلسالم وإیران ، ص 340؛ عیسى صّدیق/  تاریخ فرهنگ ایران ، ص 80.241
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تحّقق» (18)، فقد بینهما جمع ومن تزندق، فقد یتفّقه ولم تصّوف ومن تفیقه، فقد یتصّوف ولم تفّقه «من                   البهائّي:

«حاشا قوله: األربعة" "األسفار المشهور كتابه في أورد وقد فریًدا، إلهیا وفیلسوًفا وعرفانیا صوفیا منه                 فجعل

تكون لفلسفٍة وتبا الضرورّیة، الیقینّیة للمعارف مصادمًة أحكاُمها تكون أن البیضاء اإللهّیة الحّقة               الشریعة

 قوانینها غیر مطابقٍة للكتاب والسّنة» (28).

معاصریه، شعر من أرقى باللغتین شعره وكان والفارسّیة، العربّیة باللغتین شاعًرا (38) كذلك البهائّي كان                

من وزًنا منهما كلٍّ في باعتماده منهما كلٍّ في النظام بتطویر خدمًة والفارسّیة العربّیة الثقافتین إلى أسدى                   ولقد

أوزانه في نّوع أّنه كما الفارسّیة، الرباعیّات طریقة على العربّي شعره من كثیًرا نظم فقد األخرى،                  أوزان

  وقوافیه في عدٍد كبیر من قصائده.

 نضیف أّن البهائي قاد الصراع الفكرّي في عصره على جبهتین (48):

 مواجهة الفقهاء الِقشیریّین الجامدین المفتونین بظاهر الدین وقلوبهم خالیًة من العرفان.1-

وانتهى2- العمیق، الفلسفّي النظر أسالیب على والشكلیّات المظاهر عندهم طفت الذین عصره متصّوفة               مواجهة

 التصّوف على  أیدیهم إلى تقالید وطقوس شكلّیة خالصة.

عبد اهللا لطف الشیخ عامل: جبل علماء من البهائّي والشیخ الصفوّي عباس الشاه معاصري من نذكر                  

الیوم. حّتى إصفهان في قائًما اهللا لطف الشیخ مسجد والیزال المیسي (58)، عبداهللا بن إبراهیم بن                 الكریم

إیران في یظّلوا أن والطلبة العلماء إلیهم فیطلب الرضوّي المقّدس المشهد یزورون كانوا غیرهم                وعشرات

لذكرهم مجال ال فیها، البقاء نیّتهم وفي العثمانیّین من هرًبا إیران إلى یسافرون علماء أو طلبهم (68)،                  فیلّبون

بانتسابهم یفتخرون اإلیرانّیة المدن من وغیرهما ومشهد إصفهان في أحفاُدهم یزال وال العجالة، هذه في                 جمیًعا

عاملي" و"صدر زادة" و"صدر "صدر" عائالت تنتسب وإلیهم الصدر آل منهم عاملّیة عائالت               إلى

تنقطع ولم والنجف، والعراق إیران في الصدر آل بین العالقة استّمرت وقد إیران. في و"خادمي"                 و"مستجاب"

 () كلّیات وأشعار شیخ بهائى ، ص 81.144
 () أعیان الشیعة ، ج 9، ص 82.323
 ()دالل عبّاس، بهاء الدین العاملي أدیًبا وفقیًها وعالًما، م.س، فصل البهائي فقیًها ص 351- 83.498
 () دالل عبّاس،  بهاء الدین العاملي أدیًبا وفقیًها وعالًما،  م.س، فصل البهائي فقیًها .84
 () ترجمته في  أعیان الشیعة ، ج 9، ص 38، و أمل األمل ، ج 1، ص 85.136
 () بغیة الراغبین ، ص 115، 170، 175، 86.180
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اهللا آیة إیران في بینهم المشهورین من بالمئات، وهم ُیحصوا، أن أكثر وأعالمهم منهم، العلماء بین سّیما                   ال

أكبر أحد هو الدین. شرف السّید ابن محمد السّید ابن صالح السّید ابن الدین صدر السّید حفید                   خادمي (78)

النجف، وفي إصفهان في درس م)، هـ/1910 1319 ) العام في ولد العشرین، القرن في إصفهان في                   المراجع

الغاشم، الحاكم ضّد الثورة أهمّیة على ترّكز كّلها ُخطُبه وكانت اإلسالمّیة، للثورة المساندین أهم من                 كان

أّول (1895/1997م)، زادة جمال علي و محّمد الشعب. أفراد وبقّیة الشباب إلى حكیمة توجیهات               وتتضّمن

السّید یشغل عینطورة، مدرسة خّریج الصدر، آل من لبنانّي، أصل من إیراني المهّمین، الفارسّیة القّصة                 كتَّاب

األدب، هذا نهضة في ملحوظ دور له وكان المعاصر، الفارسّي األدب في ممّیزة مكانة زادة، جمال علي                   محّمد

 وهو واحٌد من مجّددي اللغة األدبّیة الحدیثة (88).

 

  المرحلة الثانیة: العالقات بین إیران وجبل عامل بعد انتصار الثورة اإلسالمّیة

التأثیر هذا نتائج تزال وال خاّصة، عامل وجبل عاّمة لبنان باتجاه إیران من المرحلة هذه في التأثیر كان                    

موسى السّید دور إلى هنا ونشیر والفكرّیة، والثقافّیة السیاسّیة كافة: الصعد على اآلن حتى إیجابیا                 تتفاعل

وجبل لبنان وفي عامة اإلسالمّیة النهضة تشكیل في اإلسالمّیة والثورة الخمینّي اإلمام دور إلى ثّم                 الصدر،

إیران في اإلسالمّیة الثورة ومنّظرو الخامنائّي والسّید الخمینّي واإلمام الصدر موسى فالسّید ة. خاص               عامل

علماء إیران في لها ّأّسس التي الشیعّي الفكر في اإلجتهادّیة المدرسة إلى ینتمون وشریعتي ومطّهري                 بهشتي

العاملي الدین بهاء بالشیخ مّمثلین والثاني األّول الشهیدین لمدرسة استمراًرا كانوا الذین المهاجرون عامل                جبل

 وبتالمذته وتالمیذهم من بعدهم.

األخرى المذاهب على الفكرّي االنفتاح لهذا أّسس الذي هو التیّار هذا به ُعرف الذي المذهبّي التسامح إّن                   

رأینا البهائّي للشیخ ثمَّ الثاني، الشهید ولتالمیذ والثاني األّول للشهیدین دراستنا في فنحن الثورة، علماء                 لدى

وجمیعهم مداراة، أو تشنٍّج دون ومن ِعَقٍد دون من الشیعة غیر من اآلخرین المسلمین محاورة على                  حرصهم

مدارس في الفقه یدّرسون كانوا وتالمذته الثاني والشهید فیهما، العلماء عن لألخذ مصر وإلى الشام إلى                  سافروا

 () م.ن، ص 87.184
 () دالل عباس،  محمد علي جمال زادة ، مقالة في صحیفة السفیر، العدد: 88.2000
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والقسطنطینّیة ومصر وحلب دمشق إلى یسافر البهائّي والشیخ الخمسة (98)، المذاهب على وبعلبك عامل               جبل

وخصائصه عشرّي اإلثني الفكر فیها یعّرف االعتقادیة" ، "الرسالة عودته بعد ویكتب علماَءها،              ویحاوَر

عشرّیة اإلثني مبرًئا وفقهائمهم، والسّنة، الشیعة متكلمّي بیت ِخالٍف میدان كان ما مستقِرًئا موضوعّیة،                بطریقة

 من االعتقادات الباطلة التي تؤمن بها الفرق الغالیة (09).

شرنقة داخل ذاتهم على تقوقعهم وعدم اآلخرین المسلمین على العلماء هؤالء انفتاح على دلیل ذلك كّل                  

المسلمین بعلماء وّدیة َعالقاٍت وأنشأ لبنان إلى جاء حین الصدر موسى السّید فعله ما وهذا                 المذهب،

إّن العالمّي. االستكبار وجه في للوقوف اإلسالمّیة الوحدة إلى دعا حین الخمینّي اإلمام فعله وما                 والمسیحیین،

إلى العالمّیة الصهیونّیة دفعت التي هي اإلسالمّیة، الثورة انتصار بعد العالم شهدها التي اإلسالمّیة                الصحَوة

الثورة ِقوى لضرب إسالمیة تسمیاٍت علیها وأطلقت الثورّي اإلسالمّي وللفكر لإلسالم المعادیة التیارات               تربیة

 في العالم..

ومهمٌّ، مشهوٌد أمٌر بالعربّیة، الفارسّیة ومن بالفارسّیة العربّیة من الیوم الناشطة الترجمة حركة إّن فكریا :                 

 بإمكانه أن یوّطد العالقات بین اإلیرانیین والعرب ویعّرف بعضهم للبعض اآلخر.

الفارسّي باألدب اهتماًما وأبدت قرن، نصف من أكثر منذ استؤنفت بالعربّیة الفارسّیة من الترجمة عملّیة                 إّن

وأدبّیة وتاریخّیة ثقافّیة كتب ُنقلت وقد العربّیة، الجامعات في فرعّیة أو مستقلّة أقسام إنشاء بعد والمعاصر                  القدیم

ومن بالعربّیة الفارسّیة من الترجمة وتیرة تسارعت فقد الثورة بعد أّما الثورة، قبل بالعربّیة الفارسّیة من                  عدیدة

المعمول التدریس مناهج خالل من اإلسالمّیة الثورة بعد بالعربّیة اإلیرانیین اهتمام ویّتضح بالفارسّیة.               العربّیة

على اإلیرانّیة الجامعات مختلف في الطلبة آالف اآلن ویعمل فالجامعّیة، فالثانوّیة المتوّسطة بالمرحلة بدًءا                بها

إلیها تطّرق التي الموضوعات حجم على االّطالع والمفاجئ وآدابها. العربّیة اللغة في الجامعّیة الشهادات                نیل

«ُترجمت إحصاؤها: فیصعب المترجمة الكتب أّما الدكتوراه، مرحلة في العربّي لألدب الدارسون              الطالب

كتب من صدر ما ترجمة عن فضًال والحدیثة، القدیمة واألدبّیة والبالغّیة واللغوّیة والتاریخّیة الدینّیة                الكتب

 الغربیین عن األدب العربّي، وما كتبه المستشرقون الغربّیون حول تاریخ هذا األدب» (19).

 () راجع:  حیاة الشهید الثاني، أعیان الشیعة ، ج 7، ص 89.144
 ()دالل عبّاس، بهاء الدین العاملي أدیًبا وفقیًها وعالًما، م.س، ص 572 – 90.574

التي91 والمواضیع إیران في ُنشرت التي المترجمة بالكتب تتعّلق إحصائیّة معلومات فیها ومراجع كتب إیران في صدرت ()                  
وادبیات زبان هاى نامه پایان كتابنامه شفیع: عبداهللا كتاب ومنها المختلفة اإلیرانیّة الجامعات في الدكتوراه طالب                  تناولها
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على الثورة انتصار بعد األولى المرحلة في اقتصرت بالعربّیة الفارسّیة من الترجمة أخرى ناحیة من                 

تزال ال ولكّنها متقدمة، مرحلًة الیوم بلغت وقد بالتدّرج، تزید بدأت ثّم الثورة، قادة مقاالت أو كتب                   ترجمة

 قاصرة عن اللحاق بكّل هذا التقّدم العلمّي الذي یحدث في إیران، ویمكن أن یستفید منه العرب.

 

 

 

 

 

 

 الخاتمة

في حینها غارًقا كان الذي العالم على أنواراها شّعت حضارًة مًعا صنعوا الذین والعرب اإلیرانیین إّن                  

من جدید، من اإلنسانّیة الحضارة صوغ إلعادة یتكاتفوا وأن الیوم، الدور هذا یستعیدوا أن یمكنهم                 الظلمة،

یعكفون اإلسالمّیة الثورة انتصار منذ اإلیرانیون وهؤالء اآلخر، البعض على بعضهم الفكري االنفتاح               خالل

ما كل ترجمة وعلى قبل، من مترجًما یكن لم الذي واألدبّي والثقافّي الدینّي العربّي التراث قدیم ترجمة                   على

من إیران في یصدر ما لترجمة مؤّسسات العرب یقیم أن یبقى العربّیة، األقطار مختلف في النشر دور                   ُتصدره

والفلسفّي، الفقهّي الصعیدین على اجتهادات من یصدر مما واالستفادة المجاالت، مختلف في ومقاالت               كتب

ُیبدعه ما وعّد إیران، بركب للحاق العلمّیة االكتشافات لترجمة جامعة مؤّسسة إنشاء ذلك كّل من                 واألهم

 اإلیرانّیون في هذا المجال ذا فائدة یعّم خیرها المسلمین جمیًعا، بل اإلنسانّیة بأسرها.

2010 العام في بیروت في ناقشنا كما وآدابها]، العربیّة اللغة حول الجامعیة واألطاریح الرسائل بیبلیوغرافیا ]                  عرب،
 أطروحة دكتوراه عنوانها:  "استقبال األدب العربي المعاصر في إیران" ..الخ...
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التي االسالمّي] العالم معارف [دائرة اسالم" جهان "دانشنامه ترجمة إلى أشیر ان السیاق هذا في یمكنني                  

التي المعَلَمة الموسوعة هذه عشر، الثالث المجلّد إلى اآلن وصلت وقد ،2007 العام في بالعربّیة ترجمتها                  بدأت

تقّدم وعمرانیا، وتاریخیا وجغرافیا وفلسفیا وأدبیا فكریا اإلسالمّي: بالعالم عالقة له ما كّل بموضوعّیة                تتناول

 ترجمتها بالعربّیة إلى القّراء العرب مواد متنّوعة تغنیهم عن تألیف موسوعات أو كتب تتناول المواضیع نفسها.
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