
                   الترجمة من الفارسّیة بالعربّیة
           العالقات الثقافّیة اإلیرانّیة ـ العربّیة تاریخیا

        ما من أّمتین في العالم قدیًما وحدیًثا متباینتین عرقیا وجغرافیا، تدانى
 أدبهماإلى حّد التماثل كاألدبین العربي والفارسي.

قبل ما إلى تعود وإّنما العهد، حدیثة لیست واإلیرانّیین العرب بین العالقة              إّن
، الجاهلّي الشعر في الموجودة المعّربة الفارسّیة المفردات من بیٌن وهذا             اإلسالم،
تربطهم كانت الذین العرب والخطباء الشعراء بعض أسماء التواریخ ذكرت            وقد
الشاعر واألعشى الّثقفّي سلمة بن غیالن منهم ، االسالم قبل بالفرس المحّبة              أواصر
األلفاظ وفي ، ونرگس ویاسمین اسبرم وشاه وسوسن وبنفشه گلستان ،مثل 1           المشهور

إلى الباحثین من العدید نظر وقد الفهلوّیة. والفارسّیة العربّیة اللغتین بین             المشتركة
المبنى في مختلفتین المضمون في متطابقتین نظٍر ُوجهتي من التقارب            هذا
القدیم األّول، القسم التقارب، على األدّلة من العدید تحوي أبحاثهم فجاءت             والتسمیة.
اقترضت الفارسّیة وأّن الكثیر، الفارسّیة من اقترضت العربّیة اللغة أّن رأى             منها،
فارسیا كان هل الكلمات مبتدأ على الحكم الصعب من بات حّتى أكثر، العربّیة               من
سامّیة من اللغات جمیع أّن یرى الحدیث، الثاني، والقسم قدیًما، عربیا أو              قدیًما

. 2 وهندّیة وأوروبّیة وحامّیة كانت في األصل لغًة واحدة

المسلمون تقّدم أن بعد تدریجًیا، تتعّمق والفرس العرب بین العالقة أخذت             لقد
الفرس من أسلم من وأسلم وإیران، العراق إلى الثاني الخلیفة عهد في األولى               للمّرة
وأّمنوهم أرضهم في السّكان المسلمون وأقرَّ اإلسالمّي، الجیش إلى وانضّموا            طوًعا،
واستقرارهم المناطق، هذه إلى العرب هجرات من كان ما ثمَّ وأموالهم، أنفسهم              على
بعُضهم ُیقارب وأّن والوافدون، األصلّیون السّكان یمتزج أن إلى أدى ذلك كّل              فیها.
هذا هنالك یكون وأن علیهم، وفد من إلى منهم، أسلم من ُیصِهَر وأن               بعًضا،
من كان بما الجدیدة اإلسالمّیة الحیاة لفَّته جدیٌد جیٌل ثمراته من كان الذي               االختالط،

3 طوابعها وسماتها......
بالدم یختلطون العرب جعلت إیران في اإلسالمّیة الفتوح حركة فإّن            وهكذا
األسرة أصول إحدى البهلوّیة اللغة هي لغَتهم، تخالف لغٍة إلى ویستمعون             اآلرّي،
القوّیة، المخالفة من لوًنا والدم واللغة األرض لهذه تتیُح وهي –األوروبّیة،             الهندّیة

  . أنموذج من شعر األعشى:1
  لنا جلَّساٌن عندها وبنفسٌج       َوِسیِسْنَبٌر، َوالمـَْرَزُجوُش ُمَنمَنَما

َما ، َوَمْرٌو َوَسْوَسٌن    إذا كان ِهْنزْمٌن َوُرْحُت ُمَخشَّ  َوآٌس َوخیِريٌّ
 وشاهسفرْم والیاسمیُن ونرجٌس    ُیصبحنا في كّل دجٍن تغیما

 ومستُق سینیٍن وونٌّ وبربٌط       ُیَجاِوُبُه َصْنٌج إَذا َما َتَرنَّما
  األعشى (میمون بن قیس)، دیوان األعشى الكبیر، شرح الدكتور محّمد حسین، القاهرة، مكتبة اآلداب، 1950.

 
  . یضرب "بهرام فره وشى" أستاذ اللغات القدیمة مثاًال على ذلك فیقول: إّن كلمة "ناهد" التي تعني الیوم2

 بالعربّیة الفتاة الكاعب، نجدها تعطي المعنى نفسه في كتاب اإلیرانّیین القدماء أي  األفستا .....
  . المجتمعات اإلسالمّیة ، د. شكري فیصل، دار العلم للمالیین، بیروت 1966، ص 106 وما بعدها.3
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ما تسوس وهي وتستولده، السبي من وتتزّوج الموالي، وتحالف األسرى،            فتستخدم
ما لالختالط مجاًال وُتفسح فیها، وتستقّر إلیها فتهاجر كسرى، ملِك من علیها اهللا               أفاء
التزاوج هذا من وتنشأ والتأثر، والتأثیر الصالت فتتبادالن القوم ولغة االم لغتها              بین
بعد تصیر أن إلى الناس، عاّمة یتكّلمها التفاهم، لغَة یها نسمَّ أن یمكننا لغٌة اللغتین                بین
بالحروف یكتبوها أن أهلها ویضطّر الرسمّیة، إیران لغَة الهجرة، من أربعة             قرون

 العربّیة.........
 

  الترجمة من الفارسّیة بالعربّیة
العصر في جرت بالعربّیة الفارسّیة من الترجمة عملّیة أّن المتداول            المشهور
اإلدارّي نظامهم المسلمون اقتبس لقد ذلك: قبل بدأت لكّنها صحیح، هذا             العّباسّي،
بن عمر الثاني الخلیفة عهد منذ الدفاتر ُنظمت إذ اإلیرانّي، اإلدارّي النظام              من
أحیاًنا الدیوانّیة اللغة وكانت القدیمة، اإلیرانّیة والدواوین الدفاتر بأسلوب           الخطاب
العربّیة إلى ینقلوها أن بعد ما في الفرس من المسلمون وفّضل فارسّیة،              لغًة
والذي الحّجاج، زمن في العربیة إلى ُنقل "الدیوان" أّن الندیم ابن ویذكر              بأنفسهم؛

. 4 نقله صالح بن عبد الرحمن مولى بني تمیم

موضوُعه الملك، عبد بن هشام مكتبة في موجوًدا كان كتاًبا أّن كذلك ُذكر               
الذین هم العباسّیین أّن إّال . بالعربّیة الفارسّیة من مترجٌم وسیاسُتهم، الفرس 5            تاریُخ

والفارسّیة، والهندّیة الیونانّیة المختلفة الثقافات استقطاب في قدراتهم كّل           سّخروا
من عبرت الذي الجسَر كانت الفارسّیة، من الترجمة أمواج أّن فیه شّك ال               ومّما
الثقافة وأغنت اإلسالمّیة، الدولة في انصهرت التي المختلفة األمم ثقافاُت            خالله
من أبدوه وما ، الترجمة بعملّیة ووزائهم العّباس بني خلفاء لعنایة وذلك 6            اإلسالمّیة،

ثقافات تحّولت هكذا والمترجمین، العلماء وتشجیعهم العلمّیة، بالحركة بیٍّن           اهتمام
یكن لم وعناصَر بأزواد وزّودتها المسلمین العرب ثقافة إلى والیونان والهند             فارس
النقل طریق طریقین: من التحّول هذا تّم وقد قبل، من عهٌد بها              لها
إلیها حاملین العربّیة إلى وانتقالهم الشرق شعوب تعّرب          والترجمة...وطریق

 موروثاِتهم وفنوَنهم ومعارَفهم.
تّمت التي األجنبّیة السیاسّیة األدبّیة اآلثار أولى الفارسّیة الكتب كانت            لقد
ُتحصى وال ُتعّد ال عملّیة فوائد العرب الحّكام أیدي بین ووضعت بالعربّیة،              ترجمُتها

 في مجال السیاسة وفروع العلم واألدب.

  . الفهرست،  ابن الندیم، ط، االستقامة، ع ع، ص 4.352

  . تراث فارس ، ترجمة محمد كفافي وآخرین، ص5.92

  . شوقي ضیف،  تاریخ األدب العربيّ  (العصر العباسّي األّول)، ط 4، دار المعارف 1966، ص6.44
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كبیًرا دعًما وشهدت المنصور جعفر أبي مع العربّیة إلى النقل حركة بدأت              لقد
اإلیرانّیة، المواعظ بسماع شغوًفا كان أّنه ُذكر الذي الرشید هارون الخلیفة عهد              في
حمزة بن علّي "یا ألحدهم: یوم ذات وقال اإلیرانّیین، من أوالده مؤّدبي ینتقي               وكان
المواعظ عن وحّدثني الحمیدة، األخالقّیة واألقوال الطّیبة، األشعار لي           !....إقرأ

. 7  اإلیرانّیة والهندّیة

مدرسة وّسع الذي المأمون الخلیفة عهد في ذروتها النقل حركة بلغت             وقد
ومرصًدا، مكتبًة بها وألحق الحكمة"، "دار بـ ُتعرف فصارت بغداد، في             الترجمة
علیهم فجعل األعجمّیة، واللغات العربّیة یتقنون الذین العلماء من كبیٍر بعدٍد             وجاء
من إسحاق بن حنین وكان ترجمتها، في النظر وُیعید الكتب، یختار رئیًسا،              شیًخا

 أشهر الذین توّلوا هذا المنصب.
التي العوامل أبرز من العباسّي العصر في ازدهرت التي النقل حركة كانت              لقد

 أسهمت في تسریع النهضة الثقافّیة والعلمّیة لذلك العصر.
أولى ذكرنا، كما الفرس عند الملوكّیة السیاسة موضوعها التي الكتب            كانت
في المترجمین وأّول والسیاسة، األدب في األجنبّیة اآلثار من ترجمت التي             الكتب
بالعربّیة ترجم الذي داذوبه)، بن (روزبه المقّفع ابَن كان المنصور جعفر أبي              عهد
كان الذي ودمنة و كلیلة الفارسّیة، إلى قبل من منقوًال كان الذي أرسطو              منطق
أّلف وقد 749م)، 133هـ/ سنة (ترجمه الهندّیة عن البهلوّیة الفارسّیة إلى 8            منقوًال

األدب وهي الفارسّیة: الثقافة عناصر فیها تبدو والرسائل، الكتب من عدًدا             بالعربّیة
سیرة في "التاج كتاب وترجم الرسائل في و الیتیمة الكبیر، واألدب 9           الصغیر،

وسماه نهایته، إلى ملكهم مبدإ من الفرس تاریخ وهو "خداینامه " وكتاب             أنوشروان "
تنسر ، ورسالة وعاداتهم، الفرس ُنُظم أي نامه ، آیین وكتاب الفرس ، ملوك             تاریخ
ترجمتها وضاعت البهلوّي، نّصها اندثر الرسالة هذه بامكان، أردشیر قضاة            قاضي
ُأعید وقد بالفارسّیة، العربّي للنّص اسفندیار ابن ترجمة سوى یبَق ولم             العربّیة،

 نشرها في العام 1932م، وأعاد یحیى الخّشاب ترجمتها بالعربّیة.
تصلنا المقفع،لم البن المعاصرین المترجمین من آخر عدًدا المؤّرخون ذكر            وقد
بن و"الحسن اإلصفهانّي" شاهویه و"ابن البرمكّي"، جهم بن "محّمد كـ            ترجماتهم
بن وإسحاق ، مسكویه ابن ذكر كما الخالدة الحكمة من قسًما ترجم الذي 10             سهل"،

الذي الحمید عبد بن إبان ومنهم نامه، أخبار بـ المعروفة الفرس سیرة نقل               یزید

  . ابن أبي الحدید،  شرح نهج البالغة ... ع ع – ص 7.277

  . الفهرست ، ابن الندیم، ص 8342

  . ابن المقفع بین حضارتین:  ص 65 -9.165

الرحمان10 عبد تحقیق ِخَرد) (جاویدان الخالدة و الحكمة (421هـ)، محّمد بن أحمد علي أبو مسكویه، ابن .                  
 بدوي، مكتبة النهضة المصرّیة، القاهرة 1982م، ص18.
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البن الشعراء طبقات في جاء وقد ، الهند حلم وكتاب السندباد ، كتاب 11            ترجم

خمسة في المقّفع ابن ترجمها التي ودمنة كلیلة نظم من هو الالحقي إبان أّن                المعتز
موسى بن الحسن أیًضا الفارسیة عن المترجمین ومن . الشعر من بیت 12            آالف

ومحّمد سهل، بن والحسن المعروف، المؤّرخ البالُذرّي یحي بن وأحمد            النوبختّي،
مردانشاه....ومن بن وبهرام اإلصفهاني، شاهویه بن وداذویه البرمكّي، جهم           بن
أ دب وكتاب موبذان ، موبذ وكتاب أردشیر ، عهد كتاب أیًضا، ترجمت التي             الكتب

 الحرب  و توقیعات كسرى .
وغیُره، المقّفع ابن ترجمها التي الكتب من الفرس تاریَخ المؤّلفون استقى             وقد
أخبار من فیه عظیًما كتاًبا 303هـ، سنة إصطخر بمدینة قرأ أّنه یذكر              فالمسعودي
مثل قبل من قرأها التي كتبهم في یجْده مالم وأحوالهم، وسیاساتهم الفرس              ملوك
في كتب ثمانیة عدّد اإلصفهانّي حمزة أّن كما و كهنامه ... نامه آیین و              خداینامه
ابن ترجمة الملوك ، ِسَیر كتاب ومنها تاریخه، في كتبه ما منها استمّد الفرس،               تاریخ

 المقّفع.
الفرس نظم من كثیًرا اقتباًسا الجاحظ إلى المنسوب التاج كتاب في نجد أّننا               كما
في العرب عن المأثور عن اقتباٌس یخالطه اإلسالم، قبل وتقالیدهم            وعاداتهم

 الجاهلّیة واإلسالم.
جندیسابور مدرسة أّدته الذي الدور ذكر من لنا بّد ال السیاق هذا في               
في أنوشروان كسرى المدرسة هذه أّسس التاریخیة. المرحلة تلك في            وعلماؤها
إلیها توافد زرادشتّیة. مدرسة وكانت المیالدّي، السادس القرن من الثاني            النصف
وكان المراكز، وسائر والرها أثینا من البیزنطّیین اضطهاد من الهاربون            العلماء
بالثقافة معجًبا أنوشروان وكان ، النسطورّیین المسیحّیین من أساتذتها 13         معظُم

الهیاكل یوستنیانوس أغلق أن بعد تشّتتوا الذین بالفالسفة فرّحب الرومانّیة،            الیونانّیة
یونانّیة من المتنّوعة الثقافات جندیسابور في امتزجت أثینا.. في           والمدارس
بالفلسفة واشُتهرت فیها التدریس لغة السریانّیة وبقیت وهندّیة، وفارسّیة           وسریانّیة

  والفلك والطّب.
العرب فتح قبل جندیسابور، في معروفة كانت العربّیة اللغة أّن المرّجح             ومن
األطباء األحوال،كان كّل في المشهورة. العربّیة المدینة الِحیَرة من لقربها            المدینة
كما العباسّي، العصر في والفارسّیة العربّیة اللغتین یستخدمون المدرسة هذه            في

   . ابن الندیم،  الفهرست ، نسخة مصورة عن طبعة فلومل، مكتبة خیاط، بیروت، ال.ت. ص11.163

  . ابن المعتز،  طبقات الشعراء ، تحقیق عبد الساتر فرج، ط2، دار المعارف بمصر،ال. ت، ص12.224

13381 ص 1965-1966م، المصرّیة، النهضة مكتبة القاهرة، ،340 اإلسالم ، تاریخ حسن، إبراهیم حسن .              
. 
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جندیسابور، أطباء رئیس جورجیوس عن أصیبعة أبي ابن یرویه ما ذلك على              یشهد
. 14  عندما التقى بالخلیفة المأمون، وخاطبه باللغة العربّیة وباللغة الفارسّیة

كتاب العربّي، األدب في أّثرت التي الفارسّیة، واألمثال الِحكم كتب أهم             من
و تاجنامه الملوك]، [سیر خداینامه وكتاب بزرجمهر]، [مواعظ بزرگمهر          بندنامه
الذي ودمنة ، كلیلة سّیما ال الرمزّي والقصص [النظم]، نامه و آیین التاج]،             [كتاب
الخلیفة یقرأه أن یرجو وهو المنصور، الخلیفة انحراف لُیصلح المقفع ابن             ترجمه
اللهُو الكتاب ظاهَر كان وإن لظلمه، فیغضب الشعب یقرأه وأن ِغیِّه، عن              فیعِدل
وأمثاًال، حكایات منه ونقلوا ودمنة، كلیلة بـ واللغوّیون األدباء اهتّم وقد             والتسلیُة.
القائف كتاب عن ُحكي كما منوالها على أّلفوا أو األخبار، عیون في قتیبة               كابن
والباغم ، الصادح الشعر، في الهّباریة ابن وكتاب مفقوًدا، یزال ال الذي             للمعّري،

. 15 الذي طبع عّدة مّرات، وغیرهما

العباسّیة العصور في وكتاًبا شعراء العربّیة أدباء تأّثر قبل من ذكرنا             كما
ضاع ولمـّا . الفارسّیة من المترجمة والوصایا والنصائح للِحَكم الفنّیة 16          بالخصائص

الهجرّي الرابع القرن بعد االیرانّیون والشعراء الكّتاب عاد الحكم، هذه            أصل
  ونقلوها بالفارسّیة.

ذكر عن أعرضوا قد المقتبسین، أو المتأّثرین والكّتاب المصّنفین بعُض كان             وإن
الفارسّي الكتاب باسم أحیاًنا یصّرح كان من هنالك فإن المقتبسة، ماّدتهم             مصادر
أو شیرویه"، ابنه إلى أبرویز كتاب في "وقرأت قتیبة: ابن ماّدته،كقول منه نقل               الذي

." 17 "قرأت في كلیلة ودمنه

بعینه، لكتاب تحدیٍد دون من للعجم كتاٍب من ماّدته أخذ أّنه أحیاًنا الكاتب               ویذكر
. 1819 ومثل هذا المسلك غیُر قلیل في مؤّلفات الجاحظ وابن قتیبة

كذا.... : تقول الفرس من الحكماء كانت قائًال: فارسّیة حكمة أحیاًنا الكاتب              ینقل
إلى للعّي؟... شيٍء أي . الفارسّي البختكان بن لبزرجمهر قیل : الجاحظ كقول 20             أو

 آخر القصة المعروفة....
في الفارسّیة المصادر من المقتبسات مع المصنفین تعامل صور من            وكان
فارسًیا، كتاًبا – وأحیاًنا - رسالًة أو ا نص یأخذون كانوا أّنهم العباسّیة،              العصور
مسكویه ابن فعله ما وذلك ذاته، الغرض في عربیة ومقتبساٍت مطالَب إلیه              فیضّمون

  . م.ن، ص.ن.14
  . دراسات في األدب المقارن ، ص178و187 وما بعدهما.15
  . هنالك عّدة رسائل جامعیة وأطاریح عالجت هذا الموضوع....16
  . ابن قتیبة،  عیون األخبار،  مج 1، ص5،ص17.9
  . الجاحظ،  البیان والتبیین ، مج 1، ص 7-8 وغیرهما.18

   . ابن قتیبة،  عیون األخبار ، مج 2، ص 2، مج 1، ص19.6

  . الجاحظ،  البیان والتبیین ، مج 1، ص 7-8 وغیرهما.20
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"جاویدان هي فارسّیة رسالة أساس على ألفه الذي والعرب ، الفرس أدب كتابه:              في
وهندیٍّة فارسیٍّة مصادَر ذاَت ثقافیة موادَّ إلیه أضاف ثم الخالدة]، [الحكمة "              ِخَرد

 ورومیٍّة وعربّیة.
 

  الترجمة من العربّیة بالفارسّیة
السامانّیین حكم أثناء في المیالدي، الهجرّي/العاشر الرابع القرن في عملیا            بدأت
محافظة وظّلت عملیا، العباسّیین عن استقّلت التي الحكومات أهم           (261-384هـ)،
من بدًال الرسمیَّة الدولِة لغَة الفارسّیة وجعلت ، معنوًیا العباسّي الخلیفة سلطة 21            على

كان الذي ودمنة ، كلیلة كتاب هو بالفارسّیة، العربّیة من ترجم كتاٍب أّول              العربّیة.
وفي العربّیة إلى ثم السریانّیة، إلى ومنها البهلوّیة، اللغة إلى الهندّیة اللغة من ُنقل                قد
سنة المتوّفى البلعمّي الفضل أبو الوزیر ترجمه ّیة، الّدرِّ بالفارسّیة ُترجم            النهایة
وأشار . شعًرا الرودكّي نظمه إسماعیل،كما بن أحمد بن نصر من بأمر هـ 329             22

  إلیه الفردوسي في الشاهنامة بقوله:
 كلیلة  (كتاب  كلیلة ودمنة ) كان بالبهلوّیة وصار كما تسمعه اآلن.

  وقد ظّل بالعربیة حتى زمن الملك نصر، عندما أصبح ملًكا
  فأمر وزیره األعظم أبا الفضل (البلعمي) صاحب الفكر والرأي

وكان21 االسم، بذلك فدعوه سمرقند، بنواحي سامان سّماها قریًة بنى ألّنه خداه" "سامان ُیسّمى سامان آل جّد .                   
أمیر ،(127- 108 (حك: القسرّي اِهللا عبِد بِن اِهللا أسِد ید على هذا سامان أسلم جوبین، بهرام الملك أبناء                     من
[تاریخ اسالم از بعد ایران طالیى عصر سامانیان، تاریخ الهروي، (جواد وحماه أكرمه وقد مرو في                  خراسان
96 ص ،[2001] ش 1380 كبیر أمیر منشورات طهران، اإلسالم]، بعد الذهبي ایران عصر                السامانّیین

 وما بعدها).
جیدة، عالقات بغداد في الخالفة وبین بینهم فسادت العرقّي، انتمائهم من أقوى الدینّي السامانیین انتماء                 كان
أو جیحون، جنوب من خراسان في امتدت التي الدولة، لهذه الجغرافي الصعید على الحدود اتساع إلى                  أّدت
الدولة رجال رعایة تحت ذلك كّل الخالفة، مركز من بعیًدا سجستان حتى وخوارزم النهر وراء مّما قوٍل                   على

 العلماء.

دنیا22 پورداود، و إقبال عباس تصحیح العشرون] القزویني [مقاالت قزوینى مقاله بیست القزویني، محّمد .                
 الكتاب 1363ش (1984)، مج 2، ص 33-32.
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. ، وقد تّم األمر من دون نقاش 2324  أن ینقله بالفارسّیة الّدّرّیة

 

 
أبي أمینه لسان على السامانّي نوح بن منصور األمیر أمر 352هـ، العام              في
بن لمحّمد التاریخ كتاب بترجمة 389هـ) سنة (المتوفي الخاصة الفائق            الحسن
دون من األخبار متون على فیه واالقتصار 310هـ) سنة (المتوّفى الطبرّي             جریر
في لیشترك الدرّیة بالفارسّیة البلعمّي محّمد من محّمد علي أبو ترجمه وقد              األسانید،

. 25 قراءته ومعرفته السلطان وعاّمة الرعّیة

كتاب بالفارسّیة ُیترجم أن منصور بن نوح األمیر أمر هـ 370 العام              وفي
الحنفّي، الفقه لشرح بوضعه أمر قد هو كان الذي الحنفّي، الفقه في األعظم               السواد
الصیدلة كتب ترجمت كما ، المذهب عن ویدافعوا الناس عاّمة منه 26           لیستفید

األدویة حقائق عن األبنیة ككتاب العامة: لیفهمها بالفارسّیة أساًسا بالعربّیة           المكتوبة
للمبتدئین الطّب في الطّب في المتعّلمین هدایة وكتاب بالفارسّیة، الصیدلة 2728             في

كتابه دّون قد كان الذي الِبیرونّي أّن كما بالعربّیة). الكتب عناوین أّن              (والمالحظ

المأخوذة23 (در من اسُمها اشُتق اإلیرانّیة، واللهجات اللغات وأهم الرسمّیة، إیران لغة الدرّیة : الفارسّیة اللغة  .                 
بها ُتكتب كانت التي اللغة إلى نسبة الّدرّیة اللغة ونشأت الملك)، حضرة إلى المفضي الباب أي َدربار                   من
برئاسة فارسّیة قومّیة نزعة ذات خراسان، أقلیم في نشأت حكومة أّول في الملكّیة المراسیم وتصدر                 العرائض،
واالقالیم البالد سائر وعّمت خراسان. اللغة هذه تجاوزت ثم -260هـ)، 247 (حك: الّصّفار لیث بن                 یعقوب
والفارسّیة البهلوّیة) (أي الوسیطة للفارسّیة امتداد وهي الیومّیة .... المحادثة لغة كانت  أن بعد               اإلیرانیة،
قد العربّي، بالخّط اإلسالم بعد ُكتبت التي اللغة هذه فإّن وهكذا البارثّیین.... لغة إلى أصُلها وینتهي ،                   القدیمة
عنها أخذت التي اللغات أهُم العربّیة اللغة أن إّال اإلیرانّیة، وغیر اإلیرانّیة اللغات من كثیرة كلمات                  أخذت
واألدب والفقه والفلسفة والعلوم والسیاسة اإلدارة في المتداولة الكلمات من األكبَر القسَم ألّن الحدیثة،                الفارسّیة
ولبس العربّي، األصل عن وتلفًظا ومعنًى صورًة الفارسّیة في اختلف قد منها الكثیر أّن ولو عربّیة،                  كلماٌت
األدباء من عدد بروز هو اإلیرانّیة األقالیم سائر في وانتشاَرها اللغة هذه نموَّ عّجل ومّما فارسیا.                  ثوًبا
احتفظت التي القومّیة، لغتهم أدب من حفظوه ما وبین العربّیة، ثقافتهم بین جمعوا الذین الفحول                 والشعراء
وتدبیر األمم وسیاسة الملوك أخالق حول یدور ما سیّما ال الشمولّي، الطابع ذات األدبّیة اآلثار من                  بكثیر

 الممالك...

  . أصل األبیات بالفارسّیة ( الشاهنامة،  مج 27، ص372 )24
 كلیله به تازي شد از پهلوي / بدین سان كه اكنون هم بشنوى

  به تازي همى بود تا گاه نصر/ بدانكه كه شد در جهان، شاه نصر
  گرانمایه بو الفضل دستور اوى / كه اندر سخن بود كنجور اوى

 بفرمود تا فارسى درى / بگفتند، كوتاه شد داورى

طهران،25 روشن، محمد تصحیح البلعمّي]، [تاریخ طبرى تاریخنامه محّمد بن محّمد علي أبو البلعمي، .                 
 منشورات نو 1366ش [1987م] مج 1، مقدمة محّمد روشن، ص 19 -20.

حبیبي،26 الحّي لعبد والتمهید ،19 ص المقّدمة، هجري)، 342 (ت السمرقندّي الحكیم محّمد بن إسحق ألبي .                  
  ص 12.

   . األبنیة عن حقائق األدویة ، مقّدمة حسین محبوبي االردكاني، ص 27.3

  . هدایة المتعلمین في الطب ، منشورات جامعة الفردوسي، 1371 ش [1992م].28
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في الناس عاّمة لیفهمه بالفارسّیة، وترجمه عاد ، التنجیم صناعة ألوائل 29           التفهیم

سنة (المتوّفى الطوسّي الغزالي محّمد بن محّمد اإلمام ذلك مثل فعل وقد              خراسان،
سعادت كیمیاى بعنوان بالفارسیة الدین علوم إحیاء كتابه ترجم حین هجري) 505            
وإنه العربّي، الكتاب راجعوا الخواص إّن بالقول: ذلك معلًال السعادة]،            [كیمیاء

. 30  ترجمه بالفارسّیة للعاّمة

اإلشارة وإّنما بعدها، وما المرحلة هذه في بالفارسّیة ُترجم ما إحصاء نقصد              ال
كّل من الّرغم على العربّیة اللغة أّن علًما وبدایاتها. الترجمة نشوء دوافع              إلى
دولتهم في العلمّیة اللغَة ظّلت الفارسّیة، اللغة إلشاعة السامانّیون بذلها التي             الجهود

  وظّل العلماء الذین عاشوا في رعایتهم یكتبون تآلیفهم وبدائعهم باللغة العربّیة.
بالفارسّیة الشعر نظموا الذین السامانّي العصر شعراء أّن هنا نذكر أن المهم              من
الصفارّي العهد شعراء وقبلهم العربّي، بالحرف المكتوبة الحدیثة الفارسّیة أو           الدرّیة
من اإلیرانّي الشعر نقلوا قد 873م) -820) الطاهرّي والعهد 3132           (867-908م)

الشعر إلى اإلسالم قبل إیران في سائًدا كان الذي (syllabique) المقطعي             النهج
الساماني العصر شعراء أّما إلیهم. الوافد العرب تراث في عرفوه الذي             العروضّي
وأبو البلخّي والشهید العجم، قیس امرؤ أو الفارسّي الشعر أبو الرودكّي رأسهم              فعلى
والدقیقي المروزي، وكسائي الترمذي، ومنجیك البلخّي ومعروف البلخّي          المؤید

 المؤّسس لشاهنامة الفردوسي..
العربّیة تراث على توكأت مرحلة بعد مرحلة المتطّورة األدبّیة الحركة            هذه
الشعر ترجمة وكانت الجاهلّي، الشعر على أدّق وبصورة والشعرّي،           النثرّي
هذه ازدهاَر یّسر وقد الناهض، الفارسّي الشعر علیها قام ركیزة بالفارسّیة             الجاهلّي
قادرین والفارسّي العربّي اللسانین ذوي من كانوا األوائل الشعراء معظم أّن             الحركة

 على قرض الشعر بكلیهما.
كبار تراث في تجّلى عظیًما تأثیًرا الفارسّي الشعر في العربّي الشعر أّثر              لقد
في إلیها وإشارات العربّي، الشعر ترجمات من نتٌف وصلتنا وقد الفارسّیة،             شعراء

 كتب التراجم والمجموعات الشعرّیة.
الرومي ابن شعر من أبیاًتا 943م) 329ه/ سنة (المتوّفى الرودكي ترجمة ذلك             من
991 سنة381– (المتوّفى الصاغانّي الفضل بن طاهر األمیر ترجمة بعد ومن .           33

  . دائرة معارف العالم اإلسالمّي،  مج  7، الترجمة العربیة، ص755، العام 29.2003

  . بهار، 140، ص 30.283

من31 ُكرد وبّسام السجزي، وصیف بن محمد كاتبه هم عصره في الرواد والشعراء الّصفار، لیث بن زمن .                   
بن عمرو بالط شعراء من المشرقّي وفیروز السجزي، مخّلد بن ومحمد الصفارّیین، عرین سجستان                خوارج

 لیث الّصفار، وأبو سلیك الجرجاني أشهرهم یومئذ.

  . من أولئك حنظلة البادغیسي ومحمود الوّراق الهروّي (المتوّفى حوالى 221هـ).32

  . سعید نفیسي،  أحوال وأشعار رودكي ، طهران 1341ش 1962م ص33.510
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ال كثیرة أخرى وأمثلة ، القزح قوس وصف في الرومي البن أخرى أشعاًرا 34             م)

 یمكن في هذه العجالة اإلشارة إلیها كّلها....
بالعربّیة، أشعارهم ینظمون النهر وراء وما خراسان شعراء بعض وكان            
األمصاِر في لینتشر بالعربّیة، یترجمه ثّم بالفارسّیة شعره ینظم اآلخر            وبعُضهم

. 35 العربیِّة اللغة

أو العربّیة اللغة دوَر تلغ لم بعده، وما السامانّي العصر منذ بالفارسّیة              الكتابة
یجیدون والفالسفة


والشعراء والمؤّلفون األدباء وظّل الدین، لغة ألّنها علیها،            تقضي

یجید وهو بالعربّیة، یكتب من ومنهم سینا، كابن مًعا بهما یكتب من منهم               اللغتین.
یكتب من ومنهم العامرّي، الحسن وأبي الزمان، وبدیع كالثعالبي،           الفارسّیة
إیران في العربیُّة وظلِّت النیسابورّي، الخیام كعمر العربّیة یجید وهو            بالفارسّیة

 اللغَة األولى في المراكز العلمّیة وفي الحوزات الدینّیة...
 

    العالقات الثقافّیة بین أیران وجبل عامل في العهد الصفوّي وبعده:
جبل ربطت التي والسیاسّیة الثقافّیة ـ الدینّیة العالقات تلك هنا بالعالقات             نقصد
على متبادلین وتأثیٍر تأثٍّر إلى وأّدت ، زمنّیا متباعدتین مرحلتین في بإیران              عامل

 الصعِد كافة .
، الصفویین زمن في إیران باتجاه عامل جبل من التأثیر كان : األولى المرحلة                في

 وُقبیل عهدهم بقلیل.
االسالمیة الثورة ُقبیل عامل جبل باتجاه إیران من التأثیر كان الثانیة: المرحلة              في

 اإلیرانّیة وبعد نجاحها.
إیران1. إلى المهاجرین العاملیین العلماء تأثیر كان األولى: المرحلة في            

وعن ، ٣٦ عمیقة فقهیٍّة بسیرٍة الدرویشي الصوفّیة خّط عّدلوا فقد ، جدا               عمیًقا
الحوزة بتأسیسهم عامل جبل لفقهاء إّن ": مطّهري مرتضى الشهید یقول الموضوع              هذا

 الفقهّیة في إصفهان حقا كبیًرا في ذّمة األّمة اإلیرانّیة"٣٧.
 
 
 
 

 الجهود العربّیة في ترجمة اآلداب الفارسّیة في العصر الحدیث قبل الثورة.
بلغات ُترجمت قد كانت أن بعد بالعربّیة، ُترجم ما ل أوُّ الخّیام عمَر              رباعیُّات
الخّیام، لرباعّیات الترجمات عدد إحصاُء تقریًبا الممتنع ومن العربّیة، غیر            أخرى
إذ منها وافر نصیٌب العربّیة للغة وكان ، المختلفة العالم بلدان في وتفّرقها 36             لكثرتها

  . العوفي،  لباب األلباب ، ص 34.29-28
  . یتیمة الدهر في محاسن أهل العصر ، 440، ص 271-292، و405-345..35
وط.دار36 ،١٩٩٥م، ط.١ ، ،بیروت الحوار دار وعالًما، وفقیًها أدیًبا العاملي الدین ، بهاء عّباس انظر:دالل .                 

 المؤرخ العربي ،٢٠١٠م.
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"ودیع من كلٌّ شعًرا ترجمتها تولى لرباعّیاته، ترجمات عشر من أكثُر             توجد
جمیل ثّم خاًصا، فیًضا وأحاسیسه روحه من سكب الذي رامي" "أحمد و              البستاني"
في الحرفي بالنقل التزم أن بعد التصّرف، من بشيء نظمها الذي الزهاوي"              "صدقي

 ترجمته النثریة لها عن اللغة الفارسّیة مباشرًة بالعربّیة.
النجفي" الصافي "أحمد سّیما ال المترجمین العرب الشعراء شفافّیة           وساهمت

 و"أحمد رامي" في نشر الرباعّیات بین أبناء قومهم العرب.
والدارسین الباحثین من كوكبة أخذت تقریًبا، قرن نصف من أكثر حوالى             ومنذ
وأبدت والفرس، العرب بین األدبّیة الصالت استئناف إلى بشغف تتطّلع            العرب
من أقّل یكن وإن والستینات]، الخمسینات [حقبة المعاصر الفارسّي باألدب            اهتماًما
الشعر من مختارات وترجمة والمقالة البحث حدود في یبقى أّنه إّال القدیم؛              نظیره
العربیة الجامعات في فرعّیة أو مستقّلة أقسام إنشاء على هذا ساعد وقد . 37             والنثر

العام في أنشئ الذي بالقاهرة اآلداب كلّیة في الشرقّیة" اللغات "معهد أقدمها من               لعّل
جامعات في الشرقّیة للدراسات ُشعب أو أخرى أقسام إنشاء تتالى ثّم . 38            1944م

وحظي وآدابها الفارسّیة اللغة لتدریس ولبنان والعراق سوریا وجامعات 39          مصر،

القاص ومنهم: كبیر باهتمام البارزة وآثاُرهم المعاصر، الفارسي األدب           أعالم
الشیرازي والشاعر بالعربّیة قصصه من عدٌد ُترجم إذ هدایت"، "صادق            المعروف
الذائع باكستان وشاعر مّرة، غیر رباعّیاته ترجمت الذي نخعي"، قدس            "حسین
كما العربّیة. إلى بالفارسّیة التي دواوینه بعض ُنقلت الذي إقبال"، "محمد             الصیت
وفي الستینات في البیهقيّ " "تاریخ بترجمة نشأت" و"صادق الخشاب" "یحي            قام
"محمد الشاعر سوریا في القومّي واإلرشاد الثقافة وزارة دعت ذاته 40           الوقت

الدین و"جالل الشیرازّي" "لسعدي الفارسّیة اآلثار بعض بترجمة وكّلفته           الفراتي"
 الرومّي وغیِرهما، وطبعت ما ُتْرَجم.

مترجم (1925-1856) البستاني" "سلیمان المعاصرین، العرب أعالم         ومن
كان وقد الفارسّیة، دراسة ضرورة على یلح كان الذي العربّیة إلى هومیروس              إلیاذة

. 41  یتقنها ویترجم عنها، بعد أن أمضى مّدة في بالد العجم

بـ إیران یصف كان فقد الشیرازي"، "حافظ بـ الشواربي" أمین "إبراهیم             وُعني
عاّمة والفارسّیة الشرقّیة الدراسات حقل في خدماته إیران وقّدرت الشقیق" 42           "القطر

اإلسالمّیة37 للجمهورّیة الثقافّیة المستشارّیة منشورات بكار، حسین یوسف الدكتور فارس ، وتراث نحن  .               
 اإلیرانّیة، دمشق، الطبعة األولى.

القاهرة38 والنشر، والترجمة التألیف لجنة 2 ص المثنوي "، من "فصول ترجمة مقّدمة عزام: الوهاب عبد .                  
.1946 

وافتتح39 ،1956 العام في أیار شهر من 22 في ببیروت اللبنانّیة الجامعة في الفارسّیة اللغة مركز افتتح .                    
 قسم اللغة الفارسّیة في العام 2013.

   . مجلة  الدراسات األدبّیة  للسنة الخامسة، العددان 3و4 عام 1963-640، ص 40.301
41،30 ص ،1961 ربیع األول، العدد الثالثة، السنة األدبیة ، الدراسات مجلة والفارسیة، العربیة بین .                 

 والروائع،  العدد 44، ص 210، ص 2، بیروت 1963.
  . مقدمة كتاب" إیران: ماضیها وحاضرها " ترجمة الدكتور عبد النعیم حسنین ص ج، القاهرة 42.1958
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الدرجة من المعارف وساَم حكوَمُتها فمنحته دیوانه، وترجمة شیرازها حافظ            وفي
مهد شیراز، لمدینة فخري" "مواطن بلقب علیه وأنعمت 1952م، العام في             الثانیة

. 43 حافظ ومسقط رأسه ولحده في العام 1955م

و"بستانه" حیاته في اآلخر شیراز شاعر سعدي" "رفیق الهنداوي           أما
في وجهوده فضله االیام، تلك في اإلیرانّیة المعارف وزارة له فعرفت             و"گلستانه"
في اإلیرانّیة المعارف بوسام وطّوقته والگلستان، البستان وترجمة سعدي           دراسة
ومنحت القاهرة بجامعة العلوم دار بكلّیة أستاًذا حینذاك وكان 1953م، 44           العام

. 45  جامعة طهران  "یحي الخشاب" درجة دكتوراه فخرّیة في اآلداب الفارسّیة

علماء من نفر لدن من أدبّیة وتقویمات بتقدیرات العربّیة الجهود بعُض             وحظیت
ما أو الخیام عن ُكتب ما ببعض یتصل ما في سّیما ال المعاصرین، وأدبائها                إیرن
"أحمد المرحوم الشاعر شملت ما أكثر عنایتهم شملت ولقد رباعّیاته. من             ترجم
وإحدى لثالثمئة ترجمُته الفارسیة تعلم في ثماره أكبر من كان الذي النجفّي"              الصافي
األدبّیة المحافل في قبوًال ترجمته القت ولقد . الخیام رباعّیات من رباعّیة 46            وخمسین

كونه مع التعریب بعض "إّن تقي": "محمد بهار الشعراء ملك قال حتى إیران،               في
. 47  مطابًقا جدا لألصل ، فهو یفوُقه من حیث البالغُة واألسلوب

"أكاد الرباعّیات: بترجمة إعجابه لفرط للنجفّي، قال األفاضل صدَر أّن            وُیذكر
علیه فعثرَت منها العربيُّ ُفقد مًعا، والفارسّیة بالعربیِّة رباعیاِته نظم الخیَّام أّن              أعتقد

. 48 وانتحلَته لنفسك

وهو الترجمة، باب في أحدهما آخرین: بعملین محمدي، محمد الدكتور            وأشاد
المقارنة، الدراسات في واآلخر الخلیلي، لجعفر الفارسي " األدب خمائل من            "نفحات
في العربّیة الثقافة [تأثیر دامغاتى منوچهرى اشعار در عرب فرهنگ تأثیر             وهو
"إن محمدي: عنه یقول الذي الكك فكتور للدكتور الدامغاني] منوجهري            أشعار
في حیًزا یمأل وهو وسلیقته، ذوقه وحسن الفاضل مؤلِِّفه بحث لدّقة أنموذج              الكتاب

. 49 األدب الفارسّي، وفي موضوع األدب المقاَرن ظّل شاغًرا إلى اآلن

العدید بترجمة وقاموا وآدابها، الفارسّیة خدمة في جًیدة جهوًدا العرب قّدم             كما
یلي ما وفي األدبّیة، والقصص الشعرّیة، والدواوین والثقافّیة، النقدّیة الكتب            من
تقریب في وكبیر جّید صدى لهم كان معاصرین مترجمین أسماء تشمل             قائمة

  الثقافتین:

المصریة،43 األنجلو الفارسّیة ، لدراسة األساسیة القواعد كتابه أول في بالشواربي حسنین الدكتور تعریف .               
 القاهرة ط 4.

   . راجع مقدمته لترجمة ( بستان سعدي )، األنجلو المصریة القاهرة 44.1954
  . صحیفة  رستاخینز ، العدد 947-3 تیرماه 1357 شمسي 1978م.45
  . النجفي، صوفیة الغربة، مجلة  البیان الكویت ، العدد 137 أغسطس، ص 46.4
  . ترجمة أحمد الصافي النجفّي، ص 47.107
   . مشكور األسدي :  وقفة على قبر الخیام  (اإلخاء ، السنة الخامسة، العدد 59، كانون الثاني 1959).48
تأثیر فرهنگ عرب در أشعار منوجهرى دامغانى ، فكتور الكیك، مقدمة الكتاب، ص 49.17  .  
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القصص روائع من عدًدا تضّم العربّیة المكتبة أصبحت األدبّیة القصص            ففي
 العربّیة المترجمة عن الفارسّیة مباشرة من مثل :

-1. 50 قصص من األدب الفارسّي المعاصر، للقاص الكبیر صادق هدایت

إبراهیم2- ترجمها أیًضا، هدایت صادق للقاص العمیاء " "البومة          قصة
. 51 الدسوقي شتا

-3. 52  قصة " جواب شكوى " للقاص الكبیر محمد إقبال

عالء4- محمد ترجمها فصیح إسماعیل للكاتب غیبوبة " في "ثریا بعنوان            قصة
 الدین منصور.

أحمد المترجم برع بالعربّیة الشعرّیة الدواوین ترجمة في الجهود أصحاب            ومن
. 53 رامي في ترجمة " مختارات من الشعر الفارسيّ " للشاعر "محمد غنیمي هالل"

محمد للشاعر والرموز األسرار دیوان بترجمة قام عزام محمود الوهاب            وعبد
. 54 إقبال

نثًرا الشرق " أمم یا نصنع ماذا "واآلن دیوان بترجمة غازي أحمد محمود              وقام
 وُعني صاوي محمد شعالن بترجمته شعًرا.

  وهناك كتب ثقافیة وتاریخیة عدیدة ُنفلت إلى العربّیة عن الفارسّیة منها:
الوهاب5- عبد " ترجمة أحمد آل جالل للكاتب والقلم " "نون بعنوان             كتاب

 محمود علوب".
أمین6- إبراهیم ترجمة دیورانت" "ویل للكاتب الفارسّیة الحضارة قصة           كتاب

 الشواربي.
مجیب7- "حسین ترجمة إقبال محمد للكاتب السماء " "في بعنوان           كتاب

 المصري".
عنقا8- صادق محمد للكاتب المعاصر " اإلیرانّي الصوفّي "الفكر بعنوان           كتاب

. 55  شاه ترجمة محمد السباعي وإبراهیم الدسوقي شتا

العربّیة، إلى الشیرازّي لحافظ العشق " "دیوان نقل في الصاوي صالح            وأبدع
الرغم على ترجمته جاءت وقد ، شبلي عمر اللبنانّي الشاعر حافظ ترجم من 56             وآخر

رشاد50 محمد مراجعة: شتا، الدسوقي إبراهیم ترجمة هدایت، صادق المعاصر ، الفارسّي األدب من قصص .                
  إسماعیل.

الثانیة51 الطبعة مصر، القاهرة، شتا، الدسوقي إبراهیم ودراسة ترجمة هدایت، صادق العمیاء ، البومة .                
.1990  

لبنان52 – بیروت العلمّیة، الدار شعالن، محمد والصاوي األعظمي حسن ترجمة إقبال، محمد شكوى ، جواب .                 
 الطبعة األولى 1972م.

والنشر،53 للطباعة القومّیة الدار رامي، أحمد ترجمة هالل، غنیمي محمد الفارسيّ ، الشعر من مختارات .                 
 القاهرة، مصر 1965

مصر،54 القاهرة- المعارف، دار عزام محمد الوهاب عبد ترجمة إقبال، محمد والرموز ، األسرار دیوان .                 
 نیسان 1956م.

للطباعة55 الثقافة دار السباعي، محّمد ترجمة عنقا، صادق محمد للكاتب المعاصر ، اإلیرانّي الصوفي الفكر .                
 والنشر، القاهرة، مصر 1975م.

  . عمر شبلي،  حافظ الشیرازّي بالعربّیة شعًرا ، منشورات اتحاد الكّتاب اللبنانّیین 56.2006
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محمد وقام اآلن. حتى حافظ دیوان ترجمات أفضل من والقافیة الوزن وحدة              من
الشعر من أبواب عشرة على یشتمل وهو العربّیة، إلى سعدي گلستان بنقل              الفراتي

 الذي یعّد غایة في اإلبداع.
 

 الترجمة من الفارسیة بالعربّیة بعد الثورة
شریعتي وعلي الخمینّي اإلمام كتب سّیما ال الدینّیة، الكتب من العدید             ُترجم

 ومرتضى مطّهري وغیرهم...
ه ینوَّ وجهوًدا خدمات العربّیة المكتبة إلى عّباس دالل الدكتورة أضافت            كما
كتاب المثال سبیل على نذكر الفارسّیة، عن والترجمة التحقیق صعیدي على             بها
الریس ریاض عن الصادر والفأر]، القط بلسان والنفاق [التدین وگربه "            "موش
الكریم عبد اإلیرانّي للفیلسوف الشریعة " في النظریان والبسط "القبض           1996م،
فرنسا في والمسلمون و اإلسالم 2002م، العام الجدید دار عن الصادر            سروش
عن الصادرة حیاتي رفسنجاني هاشمي ومذكرات 2004م، الغدیر دار عن            الصادر
العربّیة الدار عن الصادر متجّدد مجتمع في اإلسالمّیون 2004م، العام الساقي             دار
والعبودّیة الحرّیة و جدلّیة المعرفّیة القرآن مرجعّیة فلسفة ،2004 بیروت           للعلوم،
والمشاركة و2009 2008 اإلسالمّي الفكر لتنمیة الحضارة مركز عن           الصادران
.2017-2009 من اإلسالمّي العالم معارف دائرة ترجمات ومراجعة ترجمة           في
تباًعا عنهم نشرت الذین المعاصرین، اإلیرانّیین الشعراء من عدد إلى عن             فضًال
من فصول وهي اللبنانّیة، الصحف وبعض األدبّیة الدراسات مجّلة في            مقاالت

 كتاب سیصدر الحًقا (عن الشعر الفارسّي الحدیث).
للكاتب المحروقة] [األرض سوخته " "زمین روایة ترجمة على          وأشرفت
الدكتورة بالعربّیة الفارسّیة من ترجمتها التي محمود" "أحمد المعاصر           الروائّي

 نعیمة شكر، أولى الروایات الحربّیة المعاصرة التي تترجم من الفارسّیة بالعربّیة.
 ونذكر على سبیل المثال ال الحصر:

حسون "ندى بترجمتها قامت زهرا" "زاوریان للكاتبة العشق " "أسطورة          -قصة
."  57

. 58 -قصة " ساعي البرید " للقاص الشهیر جالل آل أحمد ترجمتها ندى حسون

مثّقف رحلة وهواجس وانطباعات مشاهدات المیقات "، في "قشة بعنوان           -قصة
 إلى الحج، ترجمة حیدر نجف، مراجعة عبد الجبار الرفاعي.

 وغیر ذلك.
الثقافتین تقریب في كبیر أثر أسماؤهم ذكرنا الذین المترجمین لجهود كان             وهكذا
الفارسّي األدب أعالم وتشمل لتتوسع وآدابها الفارسّیة، وخدمة الفرس، العرب            بین

 المعاصر وآثارهم البارزة.
الطبعة57 دمشق، العرب، الكتاب اتحاد منشورات حسون، ندى ترجمة زاوریان، زهرا العشق ، أسطورة .                

  األولى 2001م.
  . ساعي البرید ، جالل آل أحمد، ترجمة ندى حسون، منشورات اتحاد العرب دمشق – سوریة 2001 م.58
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 الترجمة من العربّیة بالفارسّیة بعد الثورة

مناهج خالل من یّتضح اإلسالمّیة الثورة بعد بالعربّیة اإلیرانّیین اهتمام            إّن
الثانوّیة، المرحلة آخر حتى المتوّسطة، بالمرحلة بدًءا بها، المعمول           التدریس
مدن من أي في جامعة من فما الجامعّي، المستوى على أّما ثانیة. لغًة               بوصفها
وفي الماجستیر، أو اإلجازة مرحلة إلى العربّیة اللغة لتدریس قسٌم وفیها إّال              إیران،
وفي طهران، جامعة في الطلبة آالف اآلن ویعمل الدكتوراه، مرحلة إلى             بعضها

. 59 غیرها من الجامعات على نیل الشهادة الجامعّیة في اللغة العربّیة وآدابها

وسمٌة االنفتاح، وجوه من وجٌه هو إّنما إیران في العربّي األدب استقباَل              إّن
(نقول واإلیرانّي العربّي الشعَبین بین والثقافّي الفكرّي التالقي سماِت من            بارزٌة
وُكرٌد وعرٌب فرٌس األعراق: متعّددو اإلیرانّیین ألّن الفارسّي نقول وال            اإلیرانّي
والتالقي والتعاون التكامل من مدیدة لقرون استمرار وهو وَبلوش)...،           وأتراك

 الفكرّي والثقافّي....
الدارسون الطالب إلیها تطّرق التي الموضوعات حجم على االطالع           والمفاجئ

. . أما الكتب المترجمة فیصعب إحصاؤها 6061 لألدب العربي في مرحلة الدكتوراه

والبالغّیة، واللغوّیة والتاریخّیة الدینّیة الكتب ترجمة على الثورة بعد اإلقبال            زاد
تفاسیر ترجمات فتعّددت الدین: هذا وعاُء العربّیة واللغُة باإلسالم، َعالقة له ما              وكّل
ودیواِنه الرضي، الشریف وكتب البالغة نهج وتفاسیر والحدیثة، القدیمة           القرآن
منذ العرب الشعراء ودواوین مترجم، من أكثر لها تعّرض التي البوصیري             وبردة
والمعري الرومي وابن والمتنبي ثابت، بن حّسان الحاضر: العصر وحتى            الجاهلّیة
وسعاد قباني، نزار جدید: دیوان مئة من أكثر وترجم الخزاعّي.... ودعبل تّمام              وأبو
 الصّباح والبیاتي وبدر شاكر السّیاب وصالح عبد الصبور وأمل دنقل وأدونیس....

كتبه وما العربّي، األدب عن الغربّیین كتب من صدر ما ترجمة عن فضًال               هذا
 المستشرقون الغربّیون حول تاریخ هذا األدب: بالشیر ونیكلسون....

قبل والدراسات الترجمات عشرات على استحوذ فقد جبران خلیل جبران            أما
 الثورة وبعدها.

الجماهیرّي واإلقبال الفلسطینّي، الشعر ترجمة على اإلقبال الثورة بعد           الالفت
إلى مرّده وذلك مًعا: وترجمته العربّي األصل حفظ وحفظه: الشعر هذا قراءة              على

الكّتاب59 اتحاد دمشق، والفارسّیة ، العربّیة واللغوّیة األدبّیة العالقات ندوة أبحاث آذرشب، علي محمد .                
 العرب، ال.ط. 1999، ص25 -26

الرسائل60 [بیبلیوغرافیا عرب وادبیات زبان هاي نامه بایان كتابنامه شفیع اهللا عبد كتاب المراجع أبرز من .                  
في ُنشرت التي المترجمة الكتب حول إحصائّیة معلومات فیه وآدابها]. العربّیة اللغة حول الجامعّیة                واألطاریح

 إیران والمواضیع التي تناولها الطالب اإلیرانّیون، ذلك في الجامعات اإلیرانّیة األهلّیة والحكومّیة.
أربابي61 أكبر علي عطّیة للسیدة 2010 العام في لبنان في اإلسالمّیة الجامعة في ناقشناها أطروحة هنالك .                  

 عنوانها: " استقبال األدب العربّي المعاصر في إیران ".
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عمیقة وفكرّیة اجتماعّیة تحّوالت من أحدثه وما الثورة، بعد إلسرائیل العداء             موقف
وللشعر لها، والمؤّیدة فلسطین قضّیة مع المتعاطفة اإلیرانّیین نظرة على            انعكست

  الفلسطیني الذي یصّور مأساة الفلسطینیین:
 محمود درویش، سمیح القاسم، عّز الدین المناصرة، توفیق زیاد وغیرهم.

كتاب رفسنجاني هاشمي الشیخ ترجم حین جرى ما هنا أذكر أن المناسب              ومن
استدعاه وكیف ،1964 العام في بالفارسّیة زعیتر ألكرم الفلسطینّیة"           "القضّیة
االستعمار بالسوء ذكر ولماذا العربّیة، باللغة معرفته عن وسأله معه، وحّقق             السافاك
وقد األسواق... من الكتاب نسخ وُسحبت إیران.... صدیقة وبریطانیا           البریطانّي
  أرسل السید أكرم زعیتر في 28-12-1964 رسالًة إلى وزارة الداخلّیة یقول فیها:
وهذا الفارسّیة، باللغة ُترجم قد الفلسطینّیة"، "القضیة كتابنا إّن تعرفون            "كما
یّطلعوا أن والصدیق، األِخ البلد هذا لمثّقفي الفرصة ُیتیح ألّنه كثیًرا، أسعدنا              األمر
النظرّیة تعكس كتب من تخلو ال هنا المكتبات وأّن سّیما ال المقّدسة، قضّیتنا               على
أمر قد گرمسار، محافظة مدیَر أّن علمنا حین كثیًرا أسفنا لقد الباطلة.              الصهیونّیة
محافظ أّن علمنا حین ألمنا وتضاعف للبیع، المعروضة المذكور الكتاب نسخ             بجمع
حین جدا تأّلمت وكذلك بیَعها، وَمَنَع الكتاب هذا ُنسخ بجمع أیًضا أمر قد آباد م                خرَّ
ومنعت المكتبات من الكتاب هذا نسخ بجمع أمرت قد قّم في األمن مدیرّیة أّن                علمت

 بیعها، وأخطرت صاحب المطبعة أّنها ستقفل له مطبعته....
أعاله، المذكور الكتاب مضامین نشر في االستمرار إّن باختصار: الرّد             وكان

 مخالف لمصالح البالد الحیوّیة....
رفسنجاني استجواب بأمر َعَرف حین مصدق محمد الدكتور أّن حین في             
باألجهزة إلبتالئكم األسف شدیُد أنا ....": فیها یقول رسالة إلیه أرسل             واعتقاله،

 األمنّیة، وأتمّنى أن ال تواجهوا نظائرها من بعد...
ومن الفلسطینّیة)، (القضّیة " فلسطین "سرگزشت كتاب من كثیًرا استفدت لقد             
الترجمة شأن كان هذا . منه.... ُیستفاد وال مهمًال، الكتاب هذا یبقى أن 62             المؤسف

إیران لسیاسة مناقض هو ما ترجمة منع الثورة....أي قبل بالفارسّیة العربّیة             من
 الرسمّیة المعادیة للعرب وللقضّیة الفلسطینّیة.

 وهنالك مختارات من شعر محمد علي شمس الدین معّدة للنشر....
زیدان جرجي روایات منها نذكر عدیدة: وقصصّیة روائّیة أعمال           وترجمت

 التاریخّیة، تأتي بعد أعمال جبران خلیل جبران.
والمنفلوطي محفوظ، ونجیب صالح، والطیب زكریا، ابراهیم روایات ثم           ومن

 وغسان كنفاني.... وأعمال توفیق الحكیم....
حجازي، علي الدكتور قصَص وغیُره مهتدي حسین الدكتور ترجم           ومؤخًرا
القصة عن وكتابه العطش ، وعناقید الزیتون ، وفاء إسرائیل: بمقاومة           لعالقتها

  . رفسنجاني،  حیاتي ، ص 257، ترجمة دالل عباس، دار الساقي، 2005، ص 257، 62.258
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بترجمات التنویه ویجدر نتاجه. عن ُنشرت التي الدراسات عن فضًال            القصیرة،
 موسى بیدج باللغتین وموسى أسوار وآخرین ال مجال إلحصائهم في هذه العجالة.

على وقدرُتها مستواها حیث من متفاوتة والفارسّیة العربّیة الترجمات هذه            حتًما
إّنما مجّردة، ومفاهیم كالم نقل لیست الترجمة ألّن األساسّي، النص مضمون             إیصال
لهذا وتبنٍّ األدبّي، العمل یتضّمنها وعواطَف لمشاعَر ونقل انزیاح عملّیة أساًسا             هي
وحّب األدب، وعشق الرفیع والذوق الفنّي الحّس یمتلك من مهنة حصًرا إّنها              العمِل،

 الكتابة، الذي ال بّد أن ینعكس بصورة ما في النّص المترجم....
على قادًرا لها... مشاعر ال آلة ال للنّص، ثانًیا مؤلًفا یكوَن أن یجب               المترجُم
المشاعر بنقل له تسمح سوسیو-ثقافّیة معرفٌة ولدیه الكلمات، وراء ما            رؤیة

 المتناقضة الموجودة في النّص األصلّي.
خصوصّیة لها بالعربّیة الفارسّیة ومن بالفارسّیة، العربّیة من الترجمة           لكّن
العربّیة اللغة عالقة وهي األوروبّیة، باللغات اللغتین أحدى من الترجمة عن             تختلف
من بالمئة ستین أّن بمعنى وثیقٌة أنها من غم الرَّ على العالقة هذه الفارسّیة،               باللغة
بالعربّیة الفارسّیة من المترجَم ُتوقع التي هي عربّي، أصلها الفارسّیة            األلفاظ
في المستخدمة العربّیة األلفاظ فنصف األصلّي.... النّص عن یبتعد تجعله            بمزالق،
بعض في بكثرة نراها األخطاء هذه مثل كلیا... معناها تبّدل الفارسّیة             اللغة
الجملة تركیب طبیعة ألّن العربّیة، الجملة تركیب في الخلل إلى إضافة             الترجمات،
غیر المترجم ُتربك طولها بلغ مهما بالفعل وتنتهي بالفاعل تبدأ التي             الفارسّیة
وحروف المعاني أحرف استخدام سوَء أیًضا نالحظ كما العربّیة... باللغة            المتضّلع
أّن حین في الجّر حرف بواسطة تتعّدى الفارسّیة في األفعال من كثیًرا ألّن               الجّر،

  الفعل العربّي المقابل یتعّدى مباشرة إلى المفعول به: مثل سأل [پرسید از].
كبیًرا ضرًرا تصبح األم، للغة إغناًء ترجمٍة أيُّ الترجمُة تكون أن من              وبدًال

 یصیبها في الصمیم.
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