
  العالقات الثقافّیة بین إیران وجبل عامل منذ العهد الصفوّي حتى اآلن

                                          أ.  د. دالل عّباس

                الملخص

الطبیعّیة العالقات تلك نعني ال فإّننا عامل، وجبل إیران بین العالقات على نتكّلم               حین
عامل -وجبل الشام وبالد ة عام العربّیة والمناطق إیران بین اإلسالمّي الفتح بعد توّثقت               التي
تأّثر إلى أّدت التي والسیاسّیة الدینّیة-الثقافّیة العالقات تلك نقصد بل ة، خاص منها-              جزء

 وتأثیر متبادَلین على الّصعد كافة.

مرحلَتین في بإیران عامل جبل ربطت التي الوثیقة العالقات في الكالم سنحصر              لذلك
لم لكّنها المراحل بعض في تراخت وثیقٍة، ووشائَج بعرى مّتصلتان لكّنهما زمنیا،              متباعدَتین
جبل علماء وآثار بالموضوع، الصلة ذات والحدیثة القدیمة التاریخ كتب أبًدا.مستقرئین             تنقطع

 عامل التي  درسنا بعضها من قبل :

وُقبیل فوّیین، الص زمن في إیران باتجاه عامل جبل من التأثیر كان األولى : المرحلة               في
 عهدهم بقلیل.

اإلسالمّیة الثورة ُقَبیل عامل جبل باتجاه إیران من التأثیر كان الثانیة : المرحلة              في
 اإلیرانّیة وبعد نجاحها.

الصفوّیة- للدولة التأسیسّیة المرحلة -في عامل جبل علماء ساهم األولى : المرحلة في               
فیه، الغلّو إلى تّتجه وكادت لها رسمیا مذهًبا التشّیع أعلنت التي الدولة لهذه الفكرّي البناء                 في
للدولة الفكرّي المساَر ویصّححوا الصفوّیین، الساسة اندفاع العاملّیون العلماء یلجم لم             لو
إلى الدین من تأثیرهم ویمتّد الصوفّیة، غالة تحریفات من عشرّي االثني المذهب              بحمایة

 السیاسة والثقافة.

مهمٍّ بدوٍر وبعدها اإلسالمّیة الثورة نجاح قبیل اإلیرانّیون العلماء قام الثانیة : المرحلة              في
القرن ستینات منذ بدأ الدور هذا عامل. جبل في األفكار على المخّیم الجمود تحریك                في
إلى الدین من التأثیر هذا امتّد وقد اإلیرانّیة، الثورة انتصار بعد أْوجه إلى ووصل                العشرین
المرحلتین، بین العالقة صلب في انقطاع ال أمر، من یكن مهما أیًضا. والثقافة               السیاسة

 فالمرحلة األولى هي التي أّسست للمرحلة الثانیة.

الَكركي العال عبد بن علّي طّورها التي للفقهاء" العاّمة "النیابة نظرّیة ألّن              سیاسیا :
التالیة، القرون طیلة وإیجاًبا سلًبا تتفاعل ظّلت األولى، المرحلة في عملیا وطّبقها              العاملّي
على التي الفقیه والیة نظرّیة إلى الحمینّي اإلمام ید على وصلت أن إلى ببطء                وتتطّور
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الدافع كان اإلسالمّیة الثورة ونجاح اإلسالمّیة، الجمهورّیة وقامت الثورة قامت            أساسها
التي المقاومة هذه إّن القول نافل ومن لبنان. جنوب في اإلسالمّیة المقاومة لنهوض               والمحّفز
الوحیدة الضوء نقطة كانت اإلیرانّیة اإلسالمّیة الثورة من والسیاسيَّ الفكريَّ الدعَم             استمّدت

 في هذه العتمة التي تخّیم على األقطار العربّیة واإلسالمّیة.

من عربّیة جذور إلى جزئیا عامل جبل في أّثروا الذین اإلیرانّیون العلماء ینتسب               فكریا :
النجف بحوزة عالقتهم طریق من هؤالء ید على تتلمذوا هم أو األم، أو األب                طریق
المرحلة في عامل جبل من هاجرت قد كانت عائالت إلى ینتسبون أّنهم أو               األشرف،
األم، طریق من الداماد والسّید الحصر، ال المثال سبیل على الصدر موسى كالسّید               العثمانّیة
في یمّثله وكان والثاني األّول الشهیدان له أّسس الذي االجتهادّي التّیار إلى فكریا ینتمون                وهم
و الَكرِكي" "المحّقق من .. السلسلة آخر إلى وتالمیذهم هؤالء أبناء ثّم تالمیذهما،               إیران
"محسن و َصدرا" "المـُّال و الداماد" "السّید و البهائي" "الشیخ إلى الصمد عبد بن                "حسین
موسى "السّید و الخمینّي" و"اإلمام خادمي" اهللا "آیة إلى وصوًال الكاشانّي"...             فیض
الثورة علماء كتاباِت غیرهم من أكثر بل العرب من كغیرهم العاملّیون تعّرف ثّم               الصدر"...
القادم الفكرّي التأثیر هو وهذا وغیرهم. شریعتي وعلي مطّهري والشهید الخمینّي             اإلسالمّیة:
یكون أن والملحوظ كاّفة. الّصعد على وثماره نتائجه عا موز لبنان باتجاه إیران من المّرة                هذه
جمال علي "محّمد الكاتب هو العشرین، القرن في إیران، في المكانة ذوي القّصة ُكّتاب                أّول

 زاده"  اإلیرانّي من أصل لبنانّي…

العاّمة النیابة العاملّیة، الهجرة عامل، جبل إیران، الثقافّیة، العالقات المفتاحّیة:            الكلمات
جمال الصدر، آل البهائي، الشیخ ، الثاني الشهید الصفوّیة، الدولة العاملّیون،             للفقهاء،العلماء

 زادة.

 

 المرحلة األولى  :دور العلماء العاملّیین في بناء الدولة الصفوّیة

هذا أهداف من هدًفا لیس وتوثیقها إیران إلى المهاجرین العاملّیین أسماء جمیع أّن               بما
للحّر اآلمل " "أمل مراجعة: من یّتضح كما جدا، كبیًرا كان عددهم أّن سّیما ال                البحث،
آراي و" عالم الوسائل " و" مستدرك للخوانسارّي الجّنات " و" روضات بجزأیه          العاملّي
محسن للسّید الشیعة " و" أعیان للمجلسي األنوار " و" بحار المنشي إلسكندر           عّباسي "
الدولة مسیرة في ممیزا تأثیرهم كان الذین أولئك على البحث سنرّكز لذلك              األمین...

 الصفوّیة، والذین امتّد تأثیرهم في إیران حتى یومنا هذا.

الصفوّیة خّط عّدلوا فقد جدا، عمیًقا إیران إلى المهاجرین العاملّیین العلماء تأثیر              كان
المفاسد كّل مع طهماسب- -عدا الصفوّیین الملوك أّن ذلك عمیقة، فقهّیة بسیرة              الدرویشي
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كعادة أتباعهم، إلیهم نسب الناس، عاّمة عن مخفّیة وكانت علیها كانوا التي              األخالقّیة
مرتضى الشیخ یقول وكما ، تحصى ال وخوارق أفعاًال األّول المرشد إلى بالنسبة 1             الصوفّیة

كانوا فالصفوّیون الشیعّیة، الصفوّیة للدولة العاّمة الخطوط في مهما دوًرا عامل، جبل لعلماء إّن                مطّهري:"
تتأّسس لم ولو عامل، جبل علماء ید على عمیقة فقهّیة بسیرة الدرویشي الصوفّیة خّط یتعّدل لم ولو                   صوفّیة،
إلیه انتهى ما إلى ینتهي الدرویشي الصوفي الصوفّیة خطُّ لكان إیران، في عمیقة فقهّیة حوزة أیدیهم                  على
من اإلیرانّیة واألّمة للدولة العاّمة السیرة صیانة في كبیر أثر العامل لهذا وكان تركیا أو الشام في                   العلوّیون
عامل جبل لفقهاء أّن یضیف ثّم الشیعیَّین... والتصّوف العرفان َنَفِس تعدیل وفي تلك، الصوفّیة                تحریفات

. 2 بتأسیسهم الحوزة الفقهّیة في إصفهان حقا كبیًرا في ذّمة األّمة اإلیرانّیة "

 الصفوّیون وأسباب هجرة العاملّیین إلى إیران :

العام في (ُولد األردبیلي" الدین صفي "إسحق الصوفي الشیخ إلى الصفوّیین نسب              یعود
وتعّلق وتقواه بزهده اشُتهر وقد به، خاّصة طریقة صاحب كان الذي             674هـ-1252م)،
"خواجة السلسلة هذه من التشّیع إلى دعا من وأّول بعده، من وأحفاده وبأبنائه به،                مریدیه
ثّم شاه"، "شیخ ابُنه بعده الطریقة مشیخَة توّلى توفَِّي ولمـّا 830ه-1426م)، (المتوّفى              علي"
خطى على سار الذي إسماعیل الشاه والد حیدر" "الشیخ ُجنَید ابن ثم ُجَنْید"، "السلطان                حفیده
الشیخ ألبسهم وقد الشیعة، التركمان من غالبّیتهم في جنوده وكان الجیوش، تجمیع في               أبیه
"الُقَزلباش" بسببها سّموا األئّمة عدد على درزة عشرة واثنتي تاج ذات حمراء، قبعة               حیدر
والّند الصنو بعد ما في أصبحوا الذین هم الجنود وهؤالء بالتركّیة، الحمراء الرؤوس               أي
قبل، من أبوه ُقتل كما ُقتل حیدر الشیخ أّن إّال ، العثمانّي الجیش في اإلنكشارّیة 3               للجنود

الشاب وهو إسماعیل ابُنه تمّكن أن إلى إیران، شمالّي الهیجان في ابَنیه أنصاره               وأخفى
من برفاق المحاط والصوفّي عمره، من عشرة الخامسة یتعدَّ لم الذي الطموح              الجريء
في یعلن أن الكامل"ــ "المرشد قبله من وأجداده كأبیه یعّدونه كانوا ــ القزلباش               الصوفّیین
مذهَب أّن السلطنة سریر على وجلوسه (907هـ/1501م) منتصًرا دخوله بعد تبریز،             جامع
علیا أّن "أشهد واإلقامة األذان في یذكر وأن الشیعّي، المذهب هو واإلجبارّي الوحید               إیران
لوم إلى تبریز في الشیعة من المعتدلین العلماء دفع العمل "،األمر خیر على وحيَّ اهللا،                وليُّ
الرسمّیة الناحیة من إیران ألّن را متهو القرار هذا وعّدوا بالقّوة، المذهب فرض على               الشاه
یفوت أن بعد تداركها الصعب من یكون فتنة من حّذروه كما السّنة، من غالبّیتها في                 كانت
متفّرقین الشیعة كان إسماعیل الشاه سلطنة قبل . موقفه على ا مصر كان الشاه لكّن 4              األوان،

الذي الدور أهمّیة تكمن هنا من وَسْبزوار، وماَزندران ّي والرَّ وكاشان كُقّم إیران نواحي               في

  . تشكیل شاهنشاهى صفویه ، ص 64؛  زندگانى شاه عباس اول ، ج 2، ص 1.353
  . اإلسالم وإیران ،  ص 2.253
صفویه ،3 شاهنشاهى تشكیل 31-32؛ ص وعالمـًا، وفقیًها أدیًبا البهائي ا لشیخ عّباس: دالل انظر: .               

 ص 64 و68 -74؛  زندگانى شاه عباس اول ، ج 1، ص 195.
  . تشكیل شاهنشاهى صفویه،  ص190،  زندگانى شاه عباس اول ، ج 1، ص 170 و4.171
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أساس على واحدة دولة إلى إیران ببالد االرتفاع من به یقوم بأْن إسماعیل الشاه                اضطلع
یحتدم صراع إلى أّدى فقد متباینة، فعل ردود إلى أّدى المذهبّي ب التعصُّ أّن إّال                المذهب،
على سلًبا أّثر مّما العثمانّیین األتراك وجیرانها إیران بین قلیلة أحایین في ویخفت               كثیًرا
المناطق في لالضطهاد تعّرضوا الذین الشام، وبالد والعراق الحجاز في عشرّیة             االثني
- 946ه وفاة -1512م/ (918هــ سلیم السلطان تسّلم أن بعد العثمانّي، للحكم             الخاضعة
العرش، عن التنازل على الثاني بایزید السلطان وأجبر العثمانّیة الدولة في الحكم              1520م)
إلى طموحه أمام سدا إسماعیل الشاه انتصارات في ووجد وأوالدهم، وإخوته مخالفیه              وقتل
في بالتشّیع معروًفا كان من كّل بقتل وأمر محاربته، على فصّمم المسلمین، خلیفة یكون                أن

. 5 المناطق الخاضعة للدولة العثمانّیة وأهل جبل عامل من بینهم

إلى العاملّیین هجرة إلى أّدت التي األسباب أهّم من كان الصفوّي العثمانّي الصراع               هذا
ال مبادئه. ویعّلمون المذهب ینشرون علماء إلى الصفوّیة الدولة حاجة عن فضًال              إیران،
بعض أّن مع الصفوي، العصر قبل إیران إلى هاجروا الذین العاملّیین أسماَء              نعرف
عصر الهجرّي، السابع القرن منذ وإیران عامل جبل أهل بین عالقات عن تحّدثوا               المؤّرخین
جهدهم حاولوا الشیعة، علماء من عدًدا حوله جمع الذي خدابنده" محّمد "أولجایتو              السلطان
یذكر كما . عامل جبل من علماء بینهم من إّن وقیل المخالفین، على والرّد المذهب 6               نشر

علماء وبین "السربداران" بین الهجري الثامن القرن في أیًضا قامت عالقات أّن              المؤّرخون
أن حاول 1381م) إلى 1346 من (حكم المؤّید بن علي أمرائهم أحد وأّن عامل، جبل                 من
في المتوّفى الجزینّي" العاملّي مّكي بن محّمد اهللا عبد أبو الدین "شمس األّول الشهیَد                یستقدم
أمیر لنداء یستجب لم األّول الشهید لكّن العقیدة، لنشر خراسان إلى 1384م، 786هــ/               العام
في مختصر فقهّي كتاب وهو الدمشقّیة " "اللمعة كتب ولكّنه إیران، إلى یسافر ولم               خراسان
من دولتهم أّسسوا قد "السربداران" وكان ، لهم فقهیا مرجًعا لیكون 784هـ/1382م) 7            العام

الوحید هو المؤّید بن علي أمرائهم آخر لكّن للفقهاء، المعادي الصوفّي الخط أساس على                قبُل
السربداران دولة سقوط وبعد بالفقهاء.. الممّثل عشرّي االثني الفقهّي الخّط باتجاه تحّول              الذي
العام حتى واستمّرت هـ 783 سنة خوزستان في أخرى شیعّیة دولة ولدت واحدة               بسنة

189؛5 ص العثمانّیة ، العلّیة الدولة تاریخ و165؛ و164 163 ص صفویه، شاهنشاهى تشكیل .                
 تاریخ فرهنگ ایران ، ص 230.

آراى6 عالم 157؛ ص ،1 ج اول، عباس شاه زندگانى 49؛ ص صفویه، شاهنشاهى تشكیل .                  
 عباسى ، ص 144.

إلى7 1337 من تقریًبا قرن نصف مّدة اإلیلخانّیین حكم زوال بعد الحكم توّلوا أمراء "السربداران" .                  
،5 ج فارسى ، فرهنگ الصفوّیین، قبل نشره وحاولوا التشّیع لواء حملوا أّنهم التاریخّیة أهمّیتهم                1381م.

 ص 745.
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أحمد بالشیخ عالقة على وكان التصّوف من جانب على الدولة هذه مؤّسس وكان               1117هـ،
. 8 بن فهد الِحلِّي المتوّفى في العام 841هـ/1437م)

القرن منذ فیها واستوطنوا إیران إلى هاجروا عاملّیین علماء أّن مؤّداه استنتاج إلى               نصل
جاء أن إلى مختلفة عهود في إیران حّكام من بتشجیع الهجرة هذه واستمّرت الهجرّي،                السابع
بدأوا إیران حّكام ألّن وكرًها طوًعا إیران إلى المهاجرین عدد فزاد الحكم، إلى               الصفوّیون
فهاجر الصفوّي، إسماعیل الشاه عهد منذ إیران، إلى الذهاب على الشیعة العلماء              بتشجیع
وتمّتعوا العثمانّیین، ضغط من وهرًبا الصفوّیة، الدولة من بتشجیع إلیها العلماء من              عدد
العلماء یجّل كان الذي طهماسب الشاه زمن سّیما ال المطلقة، والدینّیة السیاسّیة              بالحرّیة
فكریا الدولة هذه بناء إلى فاندفعوا المملكة شؤون في الدین علماء ید أطلق وقد ، 9               ویعّظمهم

. 10 على أساٍس اثني عشرّي

 دور أعالم العاملّیین في بناء الدولة الصفوّیة فكریا :

المعروف الَكركّي العالي عبد بن الحسین بن علي الدین نور الشیخ الَكركّي 11             المحّقق

في الثاني والمحّقق بعلبك، بالد القریبة نوح كرك إلى نسبًة "الَكركّي" الثاني"              "بالمحّقق
زمن في 940هـ/1533م العام في توّفي سعید"، بن جعفر " الحّلّي األّول" "المحّقق               مقابل
عن أخذ ما بعد علمائها عن وأخذ مصر إلى أمره أّول في رحل الصفوّي، طهماسب                 الشاه
تأسیس أوان إیران إلى رحل ثّم األشرف، النجف إلى وتوّجه مصر من رجع ثّم الشام                 علماء
یكّمل أحِدهما عمُل رجلین: بین التالقي وكان الصفوّي، إسماعیل الشاه زمن الصفوّیة              الدولة
فقهاء إلى بحاجة وهو المذهب أساس على حكمه تثبیَت یرید الصفوّي الشاه اآلخر:               عمل
نظرّیة: تلغي التي نظرّیته، فیها ُیطّبق دولة إلى بحاجة الَكركّي والمحّقق موقفه،              یدعمون
الثالث القرن أوائل منذ عشري االثني الفقه في برزت قد كانت التي واالنتظار"               "الغیبة
عن والنهي بالمعروف واألمر الحدود، وإقامة الجهاد فرائض: الفقهاء جّمد حیث             الهجري،
وجوب بعدم الهجرّي السادس القرن من ابتداًء قالوا أّنهم كما والخمس، والزكاة              المنكر،
السادس القرن منذ متدّرجة االجتهاد محاوالت بدأت وقد الغیبة،".. عصر في الجمعة              صالة
الحدود إقامة للفقهاء األئّمة بتفویض /1022م) (336-413هـ المفید الشیخ وقال            الهجرّي،
اإلمام غیاب في إسالمّیة دولة بقیام مؤمًنا یكن لم ذلك من غم الرَّ وعلى الغیبة، عصر                 في
المحّقق بعده، من وقام ، ذلك البویهّیون علیه عرض حین الحكم توّلي رفض لذلك 12              المهدي،

  . رسالة علي بن المؤّید إلى الشهید األّول في أعیان الشیعة ، ج 1، ص8.60
  . زندگانى شاه عباس اول ، ج 2، ص 255؛  أعیان الشیعة ، ج3، ص 9.81

ص10 البحرین ، لؤلؤة 265؛ و 242 ص ایران ، فرهنگ تاریخ 154؛ ص ،1 ج عباسى ، آراى عالم .                  
 151-152؛  روضات الجّنات ، ج 4، ص 362 و363؛  ریحانة األدب ، ج 5، ص 347.

362-363؛11 ص ،4 ج الجّنات ، روضات 208؛ و 45 ص ،10 ج الشیعة ، أعیان في ترجمته .                   
 ریحانة األدب ، ج 5، ص 347.

  . راجع المسعودي،  مروج الذهب ، ج4، ص 12.257
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أعطى إذ الزكاة، مجال في العاّمة النیابة فطرح (602-676هـ) سعید بن جعفر              الحّلي
736-647) الحّلّي العّالمة كان ثم . بمواقعها أعلم ألّنه المأمون للفقیه صرفها في 13            ااألولوّیة

ما ومحر ومرفوًضا قبیًحا السابقون الشیعة علماء یراه كان الذي التقلید باب فتح من ل أوَّ                هـ)
األّول الشهید خطا وقد ، الشرعّیة" األحكام في العاِلم بفتوى العمل للعاّمّي "یجوز قال: 14              حیث

"النیابة نظرّیة تطویر في جدیدة خطوة المیالدّي، عشر الرابع الهجرّي، الثالث القرن              في
نیابة من انطالًقا بوجوبها قال حیث الجمعة، صالة إلى والزكاة والحدود القضاء من               العاّمة"
عن "نائًبا الفقیَه الدمشقّیة " "اللمعة كتابه في األّول الشهید عّد وقد القضاء، باب في                الفقیه
لصفات الجامع اإلمامّي العادل الفقیه على أطلق كما الجمعة، صالة إقامة له وأجاز               اإلمام"
، اإلمامّیة " فقه في الشرعّیة "الدروس من "الُخمس" كتابه في الغیبة" "نائب لقب 15             الفتوى

غیبة في الدولة وإقامة بالجهاد یفتوا لم جمیًعا ولكّنهم وتالمیذه؛ الثاني الشهید فعل               وكذلك
جزئّیة وبصورة ببطء، تنمو للفقهاء" العاّمة "النیابة نظرّیة كانت حین في وهكذا ، 16             المعصوم

والثامن السابع القرنین من ابتداًء عامل، جبل علماء ثّم الحّلة علماء أیدي على               ومحدودة
من بدًءا اإلمامّي السیاسّي الفكر من بعیًدا یتطّور الشیعّي السیاسّي الواقع كان              الهجرّیین،
الوحید المذَهَب الشیعّي المذهَب الصفوّي إسماعیل الشاه إعالن إلى وصوًال السربداران             ثورة
اإلمام رؤیة ودعوى األئّمة، عن الخاّصة الوكالة دعوى دعوَیین: على بناًء للدولة              واإلجبارّي
ودنیوّیة دینّیة سلطة أعطاه ما وهذا ، األئّمة نسل من أّنه اّدعائه جانب إلى المنام في 17                علّي

للعمل والبحرین عامل جبل من علماء بینهم من كان النجف من علماء استقدم وقد                مطلقة،
یؤّكد الذي الَكركّي المحّقق إیران إلى الذهاب تعّجلوا الذین بین من وكان المذهب، نشر                على
عاد وقد ، بالقّوة المذهب إسماعیل الشاه فرض عارضوا الذین بین من أّنه               المؤّرخون
العاّمة النیابة نظرّیة تطویر على لیعكف له دافًعا إیران في رآه ما وكان النجف إلى                 الَكركّي
أمًرا (باتت التي الصفوّیة الدولة بقیام متأثرا سیاسّیة، نظرّیة إلى المهدي اإلمام عن               للفقهاء
عظیمة منزلٌة إیران من عودته من الرغم على للمحّقق وبقیت التقّیة، ظروف وزوال               واقًعا)
إلیه یصل كان إّنه قیل حتى العراق، ببالد كثیرة وإدارات وظائف له عّین الذي الشاه،                 لدى
ویفّرقها العلم تحصیل في لینفقها إسماعیل، الشاه من شرعّي دینار ألف سبعون سنة كّل                في
القطیفّي) إبراهیم (الشیخ ومنهم معاصروه علیه عاب وقد ، والمشتغلین الطّالب جماعة 18            في

الغیبة، زمن في شیعّیة بدولة االعتراف یرفضون كانوا هؤالء ألّن السلطان، جوائز              قبوله
وفاة بعد الغیبة... زمن في الجمعة صالة إقامة ویرفضون الفقهاء، والیة نظرّیة یؤّیدون               وال

  . أعیان الشیعة ، ج ٥، ص 13.312
   . نهایة األحكام  للعّالمة الحّلّي، ج2، ص 411؛  أعیان الشیعة ، ص 14.396
  . الدروس الشرعّیة ، الشهید األّول، ص 15.165
  . مسالك األفهام ، ص 16.148
مجّلة17 في القزوینّي" "محّمد العّالمة مقالة راجع المحّققون، نفاه أمٌر األئّمة نسل من أّنهم الصفوّیین اّدعاء .                 

 یادگار ، السنة األولى، العدد 4، ص 27.
  .و19.  أعیان الشیعة ، ج 10، ص 18.209
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عاش الذي وهو 931هـ/1524م، العام في الحكم طهماسب ابنه وتوّلي إسماعیل             الشاه
المتصارعین القزلباشّیة ویضرب الدستورّیة شرعّیة من یعّزز لكي هراة، في األولى             طفولته
تعّبر رسالًة إلیه وكتب األشرف النجف من الَكركّي علي الشیخ واستدعى ، السلطة 19             على

المجتهدین، وخاتم المعصومین األئّمة بنائب فیها لّقبه وقد العاّمة، النیابة نظرّیة التزامه              عن
في جاء وقد باهللا، مشرك ونواهیه أوامره یخالف من وكّل المرسلین، سّید علوم               ووارث
أمر وقد اإلمام..." نائب الزمان، هذا في (ع) الهدى أئّمة برتبة اختّص من إلى "                 الرسالة:
أن الدولة أركان وجمیع والوزراء واألمراء واألشراف واألكابر العظام السادات            جمیع
من یعزله من كّل بعزل أمرهم كما نواهیه، عن وینتهوا بأوامره ویأتمروا له،               یقتادوا
في یحتاج وال ینّصبه،، من كّل وتنصیب والجیش، الدولة في الشرعّیة لألمور              المتصّدین

 العزل والتنصیب إلى وثیقة أخرى، وكان فرمان الشاه على هذه الصورة:

كان من إلى انظروا فیه: یقول الذي (ع) الصادق اإلمام حدیث مؤّدى أّن بما الرحیم" الرحمن اهللا                   "بسم
فإذا حاكًما. علیكم جعلته قد فإّني َحكًما، به فارضوا أحكامنا، وَعّرف وحرامنا، حاللنا في ونظر حدیثنا                  روى
باهللا، الشرك حّد على وهو اهللا، على راّد هو رّد وعلینا استخّف، اهللا بحكم فإّنما منه یقبله لم من بحكم،                      حكم
العلّي كاسمه زال ال المعصومین، األئّمة نائب المرسلین، سّید علوم وارث المجتهدین خاتم حكم مخالفة                 فإّن
بن طهماسب كتبه ومعاقًبا، ومحاسًبا الدولة من ومطروًدا تأكید، بكّل ملعوًنا یحسب متابعته وعدم                عالًیا،
عّمالك من أكون وإّنما اإلمام عن النائب ألّنك بالملك أحّق "أنت للَكركي: طهماسب وقال الصفوّي.                 إسماعیل

  أقوم بأوامرك ونواهیك".

عّمال إلى یكتب الشیخ وكان الشیخ، أوامَر یمتثلوا أن المقاطعات جمیع إلى ُرْقًما               وكتب
في الرعّیة عّمال سلوك وكیفّیة العدل قوانین تتضّمن رسائل فیها االختیار وأهل              المقاطعات
بالناس یصّلي إماًما وقریة بلدة كّل في یقّرر أن وأمر مّدته، ومقدار وكمّیته الخراج                أخذ
عن بالوكالة البالد لحكم إجازة طهماسب الشاه الَكركيُّ أعطى وقد ، الدین شرائع 20             ویعّلمهم

) العام في توّفي أن إلى لإلسالم شیًخا طهماسب وعّینه المهدي، اإلمام عن نائًبا كونه                نفسه
له دّسوا الذین هم القزلباش أمراء بعُض یكون أن ویرّجح ، مسموًما مات إّنه وقیل 21               840هـ)

 السّم، ألّنهم لم یوافقوا على تعیینه في ذلك المنصب الكبیر، وألّنه قّلص نفوذهم.

لكن الَكركي، المحّقق إلى فیه الفضل یعود الشیعّي السیاسّي الفكر في الكبیر التطّور               هذا
الناس عاّمة بین بسهولة طریقها تأخذ لم العاّمة" "النیابة نظرّیة فإّن ذلك من الرغم                على
الثاني إسماعیل الشاه عنها تخّلى لذلك الصوفّیة، الطریقة أصحاب الصفوّیة الدولة             وأركان
.... نفوذهم وقّلص بأبیه باللعب اتهمهم الذین العلماء عن وابتعد أبیه، وفاة بعد طهماسب 22              بن

19 
   . زندگانى شاه عباس اول ، ج 4، ص 95، وما بعدها؛ ریاض العلماء، ص 20.448
  . عالم آراى عباسى ، ص 154؛  تاریخ شاه اسماعیل ، ص 21.24-23
اهللا22 لنعمة الآللي، غوالي شرح البحرین ؛ لؤلؤة عن نقًال ،209 ص ،10 ج الشیعة ، أعیان .                

 الجزائرّي، تاریخ الشاه إسماعیل،  ص 323 و324.
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"محّمد الشیخ یدي على أصبحت أن إلى بالتدریج تتطّور ظّلت العاّمة" "النیابة نظرّیة               لكن
عنوان تحت وطرحها را، وتطو شموًال أكثر 1245هـ) العام في المتوّفى ) النراقي"              مهدي
(الغیبة نظرّیة قاعدة على القائمة العاّمة" "النیابة السابق العنوان تحت ولیس الفقیه "              "والیة
إلیه، أوصلها ما إلى الخمینّي اإلمام أوصلها أن إلى النظرّیة هذه تطّورت ثّم 23              واالنتظار).

حدود من الفقهاء أخرجت التي الثورة هذه إیران... في اإلسالمّیة الثورة قامت أساسها               وعلى
واقتصادّیة سیاسّیة جمیعها الناس شؤون مع التعاطي إلى الشرعّیة واألمور            الحوزات
 واجتماعّیة، وامتّد تأثیر أفكار الثورة إلى العالم اإلسالمّي كّله، ال سّیما شیعة لبنان وفقهائهم.

بوجوبها، وقال الجمعة صالة مجال في تقّدم قد الثاني الشهید :كان الثاني الشهید 24             دور

ترّدده على الَكركّي المحّقق وانتقد الغیبة، عصر في اإلمام استئذان إلى الحاجة دون               من
تسّلم للفقیه ُیبح لم لكّنه والحقوق، القضاء مجال في العاّمة النیابة بنظرّیة بقّوة وقال                بإیجابها
یعترف ولم الغیبة عصر في الجهاد عن یتحّدث لم أّنه كما اإلمام، سهم سّیما ال                 الخمس،
من الصفوّیة للدولة الفكرّي البناء في قویا كان تأثیره لكّن إیران یزر ولم الصفوّیة،                بالدولة
على وعملوا فنشروها وأفكاره، كتبه معهم وحملوا إیران إلى هاجروا الذین تالمیذه              خالل
التقریب على عمل من (أّول الثاني الشهید خطى على ساروا الذین الفقهاء قام لقد                تطبیقها،
االثني الصفوّیون وّرط التي المذهبّیة، العزلة حّدة من بالتخفیف اإلسالمّیة) المذاهب             بین
918هـ- ) الصمد عبد بن حسین الشیخ البهائي الشیخ "والد هؤالء أهّم ومن بها، 25              عشریَّة

وكان الثاني، الشهید على درسوا الذین أوائل من كان الذي 984هـ-1576م)             1512م-
إلى معه ورحل إسطنبول إلى األولى سفرته في ورافقه الحدیث، كتب تصحیح في له                مشارًكا
إلى رفاقه من كان كما علمائها، كبار عن لألخذ 943هـ/1537م، العام في للدرس،               مصر
عشرّیة، االثني نحو العداء حالة تلطیف األساسّي هدفها كان الرحلة هذه ولعّل وحلب،               دمشق
إسماعیل الشاه فظائع تروي والتي إیران، من الفاّرون حملها التي األخبار غّذتها              التي

  . راجع  الحكومة اإلسالمّیة ، اإلمام الخمینّي، ص 23.114
بن24 الدین تقي بن الدین جمال بن محّمد بن أحمد بن علي الدین نور الدین زین الشیخ هو الثاني: الشهید .                      

ُجبع في ودرس والده على درس 911هـ/1505م، سنة جباع في ُولد العاملّي، الُجبعّي مشرف بن                 صالح
والفلسفة الطب! كتب وقرأ دمشق إلى رحل ثّم 937هـ/1530م، سنة إلى 934هـ/1527م سنة               من
شیوخها... من شیًخا عشر سّتة على وقرأ مصر إلى رحل ثّم مّكي، بن محّمد یدي على واإلشراق                   والحكمة
إسطنبول إلى توّجه ثّم علیهم... وقرأ علمائها ببعض واجتمع المقدس بیت إلى سافر 948هـ/1541،                وسنة
ُیدّرس فیها وأقام بعلبك في (النورّیة) المدرسة في التدریس فُأعطي العاّمة، المدارس في التدریس                وطلب
في وجد أّنه القانوني سلیمان السلطان إلى صیدا قاضي كتب 965هـ/1557م، وسنة الخمسة المذاهب                في
علماء بین بینه لیجمع الشیخ طلب في السلطان فأرسل األربع، المذاهب من خارًجا مبتِدًعا رجًال الشام                  بالد
في ترجمته (انظر فعلته علیه أنكر السلطان إّن وُیقال الطریق في قتله بمصاحبته الملكلف ولكن                 بالده...
374-370 ص ج2، واأللقاب ، الكنى 212-217؛ ص اآلمل ، أمل تكملة 85-91؛ ص ج1، اآلمل ،               أمل

 ؛  أعیان الشیعة ، ج 4، ص 157-144.
ص25 البحرین ، لؤلؤة 110؛ ص ،2 ج العلماء ، ریاض 75؛ ص ،1 ج اآلمل ، أمل في ترجمته انظر .                    

العاملّي الدین بهاء عّباس، دالل 56؛ ص ،6 ج الشیعة ، أعیان 346؛ ص ج2، الجّنات ، روضات                  23؛
 أدیًبا وفقیًها وعالمـًا ، ص 93-87.
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المنشار علي الشیخ استدعاه أن بعد إیران إلى االصمد عبد حسین الشیخ سافر . 26              ومجازره

إیران، إلى سبقه قد كان الذي البهائي) زوجة والد العاملّي، الَكركّي هالل بن علي                (الشیخ
عنده، مكانة له وكانت الصفوّي، طهماسب الشاه أّیام قزوین في اإلسالم مشیخة توّلى               والذي
لإلسالم شیًخا الصمد عبد حسین الشیَخ طهماسب الشاه عّین المنشار علي الشیخ توّفي               ولمـّا
احتیاط، غیر من الجمعة صالة یقیم الصمد عبد بن حسین الشیخ كان قزوین وفي قزوین،                 في
عانت التي هراة في لإلسالم شیًخا ذلك بعد ُعّین ثم الثاني، الشهید مذهب على بعینّیتها                 لقوله
المتعّصبین. األوزبك من وأعدائهم الصفوّیین بین المذهبّي الصراع نتائج من غیرها من              أكثر
مثل حرج خفّي وغیر البیت أهل مذهب غیر على وجّلهم أهلها یرشد سنوات، ثماني فیها                 أقام
من والفقهاء العلماء وكذلك إیران، أنحاء مختلف من الطلبة إلیه یتوّجه وكان الموقف،               هذا
أمُر وورد الشرعّیة، المعارف وتحقیق الدینّیة العلوم وأخذ الحدیث سماع ألجل إیران              أهل
بعد جمعة یوم كّل خدابنده" "محّمد األمیر ولُده یحضر بأن خراسان حاكم إلى طهماسب                الشاه
جمیع إلى ینقاد وأن حسین، الشیخ على والحدیث الفقه لسماع الكبیر الجامع إلى               الصالة
إلى هراة الصمد عبد بن حسین الشیخ غادر 983هـ/1575م، العام وفي ، وفتاویه 27             أحكامه

الحرام، اهللا بیت إلى بالحّج البهائي، ولولده له منه الرخصة وطلب بها، الشاه لمالقاة                قزوین
في أبیه مقام یقوم أن وأمره البهائي لولده یأذن ولم له الشاه فأذن أمًرا، نفسه في ُیضمر                   وهو
حسین الشیخ ترك لماذا نتساءل البهائي. الشیخ یتوّاله رسمّي منصب أّول هذا وكان 28              هراة

لم ربما إّنه الجواب: في نقول وإكرام؟ تعظیم كّل إّال فیها یلَق لم وهو إیران الصمد                  عبد
الشظف لحالة كان ولربما إیران، في للعلماء به المبالغ والتعظیم والجاه الترف              یستسغ
األثر وللمعاد للمعاش والعمل والكّد أساتذُته، عامل، جبل علماء فیها یحیا كان التي               والزهد
العلماء، الفقهاء أعظم من وهو بالتحدید الثاني الشهید أستاذه كان وقد ، األمر ذلك في 29               الكبیر

ویشتغل ویحتطب الطلبة، على الصباح في سیلقیها التي الدروس ویطالع لیًال الكرَم              یحرس
 بالتجارة ویسافر أحیاًنا مع من ال یعرفون قدَره، ویباشر بناء داره ومسجده بنفسه.

الراحة یجد لم ولكّنه ترحیب، كّل إّال یلق ولم األمان حسین الشیخ وجد إیران                في
هو وها المذاهب، بین التقریب إلى أستاذه مع یسعى إیران، إلى ذهابه قبل كان فقد                 النفسّیة،
بنفسه یفّر وجعله عامل جبل في وأنداده هو منه عانى الذي المذهبّي التعّصب أّن بنفسه                 یرى
قاصًدا مّكة إلى ففّر المخالفین، العلماء مع إیران حّكام تعامل في مثیل له إیران، إلى                 وبأهله
الشیعة وكان العثمانّیین سیطرة تحت كانتا والمدینة مّكة ولكن یموت، أن إلى فیها               الجوار

  . مستدرك الوسائل ، ج3، ص 26.432
  . مستدرك الوسائل ، ج 3، ص 421؛  أعیان الشیعة ، ج 8، ص 369؛  تكملة أمل اآلمل ، ص 27.477
  . مستدرك الوسائل ، ج 3، ص 421؛  أعیان الشیعة ، ج 6، ص 28.58
إیران:29 في العلماء وحالة عامل جبل علماء حالة بین طریفة مقارنًة األمین محسن السّید أجرى .                  

 األعیان، ج 9، ص 293- 240.
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موئًال أخیًرا له یجد لم لذا ، المهلكة الفعل رّدات بسبب والتهدید للضغط فیها 30              یتعّرضون

 سوى البحرین حیث مات بعد سنة واحدة في العام 984هـ/1676م.

یأتي أن فیها إلیه یطلب رسالًة البهائي الشیخ ابنه إلى حسین الشیخ كتب البحرین                ومن
حاولت وإن الهند، بالد فاعمد لدنیاك شیًئا تطلب كنت لو ولدي، "فیا البحرین: في                إلیه
تبرح" وال العجم فالزم اآلخرة وال الدنیا ترید ال كنت وإن المقام، هذا إلى بنا فالحْق                  اآلخرة

. 31

في االجتهادّي للتّیار أّسسوا الذین هم الثاني الشهید تالمذة من عامل جبل علماء 32              إّن

الرغم على أئّمتها كانوا التي المساجد في عملیا ذلك ومارسوا الجمعة، بصالة وأفَتوا               إیران،
األحادیث، غربلة في الثاني الشهید عمل تابعوا أّنهم كما لذلك، اإلخبارّي التّیار معارضة               من
بالشیخ ممّثًال الثاني الجیل وضع أن إلى لهم. مرجًعا الحدیث " في "الدرایة كتابه               وكان
االجتهادّي التّیار ولكّن االجتهادّي، التّیار إلیه توّصل ما قّمة تمّثل التي الخاّصة كتبه               البهائي
المؤّسسة فتقوى المركزّیة، الدولة أوصال في دّب الذي والوهن عّباس الشاه موت بعد               ینتكس

 الفقهّیة التي یغلب علیها التّیار األخبارّي على حساب الدولة.

المفید آداب في المرید "منیة كتابه سّیما ال الثاني، الشهید كتَب أّن ذلك كّل من                 واألهّم
في التعلیم ُأسس علیه انبنت الذي األساس كان 954هـ، العام في الشیخ أّلفه الذي                والمستفید "
الدینّیة المدارس في المعتمدة الكتب من العشرین القرن من األّول الربع حتى ظّل وقد               إیران،

. 33

فكریا الصفوّیة الدولة بناء في العاملّیین العلماء دور عن نتحّدث ونحن یسعنا              ال
الذي الصمد، عبد بن حسین الشیخ (ابن ، العاملّي الدین بهاء الشیخ نذكر أن إّال 34               وعمرانیا،

من السابعة في وكان 953هـ/1547م، عام الحّجة ذي من عشر السابع في بعلبك في                ولد
قزوین في أبیه مع وأقام 960هـ/1552م، العام أواخر في إیران إلى أبوه هاجر حین                عمره
اإلسالم مشیخة وتوّلى 983هـ، العام في اإلسالم مشیخة فیها توّلى حیث فهراة، مشهد في                ثّم
وفاته، عام 1030هــ/1060م حتى 1008 العام منذ الكبیر عّباس الشاه زمن إصفهان              في
تسمع والذي وأقدِرهم، الصفوّیین الملوِك أهمِّ عّباس الشاه باسم البهائي الشیخ اسم ارتبط               لقد
حّتى قائمة زالت ما التي العمرانّیة اآلثار في ماثًال توّجهت أّنى إصفهان تزور حین                اسَمه

  . روضات الجّنات ، ط 2، ص 30.240-390
  . راجع دالل عّباس،  بهاء الدین العاملّي أدیًبا وفقیًها وعالمـًا ، ص 113 وما بعدها.31
دالل32 راجع الثاني، الشهید تلمیذ الجزینّي العودي ابن رسالة من یتضح كما جدا كبیر هؤالء عدد .                   

  عّباس،  بهاء الدین العامليّ ، ص 113 وما بعدها.
  . عیسى صّدیق،  تاریخ فرهنگ ایران ، ص 33.551
وهو34 ،1995 بیروت الحوار، دار وعالمـًا ، وفقیًها أدیًبا العاملّي الدین بهاء الباحثة: كتاب راجع .                 

 المرجع األشمل عن الشیخ البهائي كما وصفه النّقاد، ودار المؤّرخ العربّي 2010.
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قدیًما الناس من والتكریم الحفاوة هذه لیلقى إیران في البهائي الشیخ فعل ماذا فنتساءل                الیوم،
 وحدیًثا ولینال هذه الشهرة التي لم ینلها أحٌد قبله في حیاته وبعد مماته؟

الذي (978هـ/1571م-1038هـ/1629م)، عّباس الشاه أّن ذلك قبل نذكر أن           یجب
وحرُصه دكتاتوًرا، كان خلفائه، عهد في إیران به تنعم لم استقراًرا حكمه بدایة منذ                فرض
قّنن لذلك الحكم، شؤون في للتدّخل فرصًة الدین علماء یعطي ال جعله بالحكم، االنفراد                على
من وحّد خدابنده، محّمد وأبیه طهماسب جّده زمن في مطلقة كانت أن بعد الفقهاء                سلطة
یكن ولم الشرعّیة، األمور على دورهم فاقتصر والحربّیة، السیاسّیة الدولة شؤون في              تدّخلهم

 لهم دور في مسار الدولة داخلیا وخارجیا.

الشیخ سّیما وال لهم، محترًما للعلماء، مجال الشاه كان السیاسّیة، األمور من              بعیًدا
مشیخة سّلمه لذلك الحكم، عّباس توّلي قبل العلمّیة وشهرته مكانته له كانت الذي               البهائي،

. 35 اإلسالم، وكانت للشیخ سلطة معنوّیة على الشاه

فیه ازداد وقت وفي والصفوّیة، العثمانّیة الدولَتین بین المذهبّي الصراع حمأة             ففي
محاولة في الثاني، الشهید وخطى أبیه خطى على البهائي سار الدین، حساب على               التعّصب
التقى الذین السّنة، علماء كبار وبین بینه وكانت المختلفة، اإلسالمّیة المذاهب بین              التقریب
معالم خاللها من نستشّف محاورات والقدس والشام مصر إلى رحلته أثناء في 36             بهم

والشاهات العثمانّیین السالطین سیاسات أقامتها التي المغلقة الحدود اخترقت التي            شخصّیته
كما الشاه على معنوّیة سلطة له وكانت الواقع، معایشة البهائي الشیخ اختار لقد               الصفوّیین.
"عید أقام حین عالنیًة له كانتقاده المواقف، من كثیر في الشاه انتقاد عن یتوان فلم                 ذكرنا،
عهده، وولّي ابنه بقتل أمر حین الشنیعة فعلته على ولومه الحرام، محّرم في               األضواء"
البدعة هذه الثالثة، الخلفاء سّب عادة البهائي بتأثیر أبطل عّباس الشاه أّن ذلك كّل من                 واألهّم
سّب على ردا ، األّول إسماعیل الصفوّیة الدولة مؤّسس عهد في ذكرنا كما بدأت 37              التي

 األموّیین لإلمام علّي علیه السالم.

منزلته لهم كانت الذین العلماء من غیره مسلك عن مختلًفا مسلًكا البهائي الشیخ سلك                لقد
فكان الملوك، بمواكب شبیهة مواكب في إّال یخرجون ال كانوا والذین إیران، في منها أقّل                 أو
واألسواق، الحواري في ویتجّول ویجالسهم، أكواخهم ویدخل الفقراء، أحیاء في            یتجّول
األسواق إلى الخروج في وقّلده خطاه على فسار الحاكم، للشاه درًسا هذا بمسلكه               فأعطى
ویجوس كواهلهم، عن الضرائب تخفیف إلى فیعمد الرعّیة، أوضاع على لالطالع             الشعبّیة

  . راجع  بهاء الدین العاملّي أدیًبا وفقیًها وعالمـًا ، م.س، ص 35.190-180
  . م.ن، ص 36.180-170
  . م.ن، ص 37.186-184

11 
 



یتالعبون وال المكاییل، یطّففون ال أّنهم من لیتأّكد الباعة من یشتري را متنك              األسواق
. 38 باألسعار

یتحّزب ولم مذهب، على لمذهب یتعّصب لم أّنه البهائي الشیخ تفكیر سمّو إلى               نضیف
بأسالیب فیهم یتدّرج كان بل آخر، على المتصارعین األفرقاء من لفریق إیران              داخل
بین للجمع جهده وأعمل أهله، من یعّده أن فریق بكّل حدا الذي هو األمر وهذا                 اإلصالح،
الجمود وانتقد العارفین، ومتطّرفي الفقهاء متزّمتي بین الشریعة، وأنصار الطریقة            أنصار
الجامدین الفقهاء على والفارسّي العربّي ونثره شعره في الحملة تلو الحملة وشّن              والتقلید،

 القشرّیین وعلى المنتفعین من الدجل والریاء.

عنه، الحدیث إلى الناس دفعت المعرفة میادین أكثر في العلمّیة البهائي الشیخ مكانة               إّن
على إلیه نسبت لتي واألساطیر واألعاجیب الغرائب كثرة وإّن أسطورّیة، شخصّیة             وكأّنه
العلمّیة البهائي مكانة عن واضًحا تعبیًرا تعّبر زوایاها، من تشّع التي المبالغة من               الرغم
على یسیطر وأن الذّرة ُیحّطم أن استطاع أّنه ُحكي فقد الناس، أفكار على البالغ                ونفوذه
كانت وأّنها إصفهان، حّمام أتون في أوقدها "شمعة" صنع أّنه ذلك، مظاهر من وأّن                طاقتها،
قائمة الحّمام هذا آثار تزال وال ، تتغّیر أن دون من طویلة مّدة بكامله حّمام لتدفئة 39                تكفي

الجامع المسجد بین ویقع بهائي"، شیخ "حّمام أو إصفهان" "حّمام وُیسّمى إصفهان في               اآلن
مصّمم أّن یعتقدون إصفهان وأهالي اإلمام"، "بدرب المعروفة المحّلة قرب القدیمة             والسوق
الكبیر، الحمام مرجل في الماء لتسخین تكفي شمعة صنع وأّنه البهائي، الشیخ هو الحّمام                هذا
فإّنها الشمعة، إلى الهواء دخول یمنع الذي الجدار ُهدم ما إذا إّنه قال، قد كان البهائي                  وأّن
األتون أساس وُهدم المسجد، تعمیر ُیعاد أن إلى الضرورة دعت فلّما كان، وهكذا               ستنطفىء
أیًضا إلیه وُینسب ، سّرها وذهب انطفأت الهواء عن معزول مكان في الشمعة كانت 40              حیث

تركیب وكذلك یحّركها، لمن حاجة أي دون من الحركة دّوامة شمسّیة" "ساعة              صنع
. 41 "مسحوق أبیض" ُیستخدم في الدهان

تصمیم إلیه ینسبون والناس المؤّرخین فإّن والمساحة بالهندسة محیًطا كان الشیخ أّن              وبما
بناء إلیه ینسبون فهم وهندستها، الصفوّي عّباس الشاه زمن في بناؤها تّم التي المباني                أكثر
ُشّكلت هیئة أّن أیًضا ومشهور فیه، القبلة سمت عّین الذي هو وأّنه إصفهان، في شاه                 مسجد
مدینة على رود" "زاینده نهر میاه لتوزیع البهائي الشیخ برئاسة عّباس الشاه زمن               في
بها، المحیطة والقرى للمدینة المیاه توزیع تصمیم وضع وقد المجاورة، والقرى             إصفهان

  . زندگانى شاه عباس اول ، ج 2، ص 38.370-368
39،4 الدورة ،6 العدد الدینّیة"، المسائل أجوبة " عن: نقًال ،407 ص نعمة، اهللا عبد الشیعة ، فالسفة .                   

 1379هـ، كربالء-العراق، ص 232.
  . آثار واشعار شیخ بهایى ، ص 40.50
  . م.ن، ص.ن.41
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بهائي" شیخ "طومار بـ وُیعرف إصفهان في الطومار وأصل والخّزانات المواسیر             وصناعة
ین زرِّ "قناة ُتسّمى والتي إصفهان في آباد" "نجف قناة تصمیم البهائي الشیخ إلى ینسبون                كما
على میاهها وتوّزع فراسخ تسعة آخرها إلى أّولها من وطولها إیران، قنوات أكبر من                كمر"

. 42 إحدى عشرة بركة كبیرة

ظّل وقد تبویبها، وفي یعّلمها، التي المواد تبسیط في دور معلما ، البهائي، للشیخ               كان
لتدریس والمقّرر المتداول الكتاب قریب زمن إلى عصره منذ النحو " في "الصمدّیة              كتابه
تبسیًطا، النحو كتب أكثر اآلن حتى یزال ال إّنه قلت إذا أبالغ وال ، إیران مدارس في 43                 النحو

نهایة حتى اعُتمد الحساب " "خالصة كتابه أّن كما قرون. أربعة قبل وضعه صاحبه بأّن                علًما
إیران مدارس مختلف في والحساب الریاضّیات لتدریس العشرین القرن من األّول             النصف
النجف في الدراسة منهج ضمن داخًال وكان ، الطهراني جواد محّمد مترجمه یقول 44             كما

والجبر الحساب الكتاب هذا في لّخص حیث ، أیًضا العشرین القرن منتصف حتى 45             األشرف

في المعلومات هذه وقّدم السابقین، العلماء عن الكتب عشرات في المتفّرقة المساحة              وأعمال
تزیل التي األمثلة من العدید وأورد الوضوح، كّل واضحة الترتیب، كل مرّتبة              صورة
كما الحاسوب، أعمال لتسهیل وفوائد قواعد قّدم كما المستعصیة، الموضوعات عن             الغموض

. 46 ذكر هو نفسه في مقدّمة الكتاب

أكثر عّباسي " "جامع كتابه وظّل المیّسر" "الفقه في كتاًبا قّدم من أّول البهائي               والشیخ
كان وإن العربّیة، إلى أحد ینقله ولم بالفارسّیة فالكتاب والهند، إیران في تداوًال فقهّي                كتاب
وهو ریب، أدنى دون من بتبویبه تأّثروا قد المیّسر الفقه في كتًبا القرن هذا في وضعوا                  الذین
البهائي الشیخ قصد كان ، الفقه في كاملة ودورة استداللّیة غیر فقهّیة علمّیة رسالة أّول 47               ُیعّد

كي الدین بأحكام إیران في الناس عاّمة تعریف والمباشرة، البسیطة الفارسّیة باللغة كتابته               من
ومیّسر جامع فهو ، العربّیة یعرفون الذین باألشخاص منحصًرا الدین أمور فهم یظّل 48             ال

إلى یرجع أن األمور بعض تفاصیل معرفة في یرغب من فیه دعا مًعا، آن في                 ومختصر
 كتبه المفّصلة األخرى المكتوبة بالعربّیة.

أن البهائي الشیخ وَحْسُب التراجم، كتب تذكر كما المئات البهائي تالمذة عدد بلغ               لقد
على ُأشرب تالمذته، من 1051ه/1640م العام في المتوّفى الشیرازّي" صدرا "المّال             یكون
َتَفیَقَه، فقد یتصّوف ولم تفّقه "َمن البهائي: قول یلّخصه الذي العرفانّي الفلسفّي المذهب               یدیه

  . م.ن، ص 490؛ دالل عّباس،  بهاء الدین العامليّ ، ص 42.205-203
  . الدّرة الثمینة في شرح الصمدّیة ، ص 43.4
  . اللباب في شرح خالصة الحساب ، محّمد جواد الطهرانّي، 1400هـ/1980م.44
  . راجع  بهاء الدین العاملّي أدیًبا وفقیًها وعالمـًا، ص 45.654
  . م.ن، ص 46.654
  . مرتضى مطّهري،  اإلسالم وإیران ، ص 47.340
  . عیسى صّدیق ، تاریخ فرهنگ ایران ، ص 48.241
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صوفیا منه فخلق ، تحّقق " فقد بینهما جمع ومن تزندق فقد یتفّقه ولم تصّوف 49              ومن

"حاشا قوله: األربعة " "األسفار المشهور كتابه في أورد وقد فریًدا، إلهیا وفیلسوًفا              وعرفانیا
وتبا الضرورّیة، الیقینّیة للمعارف مصادمة أحكامها تكون أن البیضاء ااإللهّیة الحّقة             الشریعَة

. 50 لفلسفة تكون قوانینها غیر مطابقة للكتاب والسّنة"

من أرقى باللغَتین شعره وكان والفارسّیة العربّیة باللغتین شاعًرا كذلك البهائي 51            كان

كّل في النظم بتطویر خدمًة والفارسّیة العربّیة الثقافَتین إلى أسدى ولقد معاصریه،              شعر
على العربّي شعره من كثیًرا نظم فقد األخرى، أوزان من وزًنا منهما كّل في باعتماده                 منهما

 طریقة الرباعّیات الفارسّیة، كما أّنه نّوع في أوزانه وقوافیه في عدد كبیر من قصائده.

صبغ الذي التصنیع أسلوب إلى یلجأ ولم معاصریه، شعر من أرقى الفارسّي شعره               وكان
هذا یّتبع لم الذي الوحید إّنه النّقاد ویقول الهندّي"، "األسلوب ُسّمي والذي عصره، في                الشعر
معروًفا یكن لم الوزن وهذا الخبب بحر على الفارسّي الشعر نظم من أّول وهو                األسلوب،

 عند الشعراء الفرس قبل البهائي.

 نضیف أّن البهائي قاد الصراع الفكرّي في عصره على جبهَتین:

من1- خالیٌة وقلوُبهم الدین بظاهر المفتونین الجامدین القشرّیین الفقهاء           مواجهة
 العرفان.
طغت2- والذین الظاهر، دون الباطن إلى یدعون كانوا الذین عصره متصّوفة             مواجهة

أیدیهم على التصّوف وانتهى العمیق، الفلسفّي النظر أسالیب على والكلّیات المظاهر             عندهم
من إّنه واحد، عاِلم في وعلماء رجل في أمة كان كأّنه خالصة، شكلّیة وطقوس تقالید                 إلى
بما لإلنسانّیة إّنه للفرس، وال للعرب لیس إّنه قلیًال، إّال بمثلهم الزمان یجود ال الذین                 الندرة

 ترك من آثار تجاوزت حدود الزمان والمكان.
عامل:3- جبل علماء من البهائي والشیخ الصفوّي عّباس الشاه معاصري من             نذكر

إلى عامل جبل من هاجر ، المیسي العال عبد بن إبراهیم بن الكریم عبد اهللا لطف 52                الشیخ

المقّدس المشهد یزورون كانوا الذین العاملّیین العلماء من كبیر عدد شأن شأنه              مشهد،
علماء أو ، طلبهم فیلّبون إیران في یظّلوا أن والطلبة العلماء إلیهم فیطلب 53             الرضوي،

في اهللا لطف الشیخ بقي وقد فیها، البقاء نّیتهم وفي العثمانّیین من هرًبا إیران إلى                 یسافرون
إلى لجأ ومنها األوزبك لهجوم تعّرضت حین 997هـ/1588م العام حتى المقّدس             المشهد
1011هـ/ العام في إصفهان إلى عّباس الشاه استدعاه ثّم بالتدریس هناك فاشتغل             قزوین،

  . كلیات واشعار شیخ بهایى ، ص 49.144
  . أعیان الشیعة،  ج 9، ص 50.323
  . انظر دالل عّباس،  بهاء الدین العاملّي أدیًبا وفقیًها وعالمـًا، فصل البهائي شاعًرا ، ص51.498-351
  . انظر ترجمته في  أعیان الشیعة ، ج 9، ص 38، أمل اآلمل، ج1، ص 52.136
  . بغیة الراغبین ، ص 53.115
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1028هـ/ العام في بناؤهما انتهى اسمه، یحمالن ومسجد مدرسة له ُتقام أن وأمر              1602م،
البهائي، الشیخ وفاة من عامین بعد 1032هـ/1622م، العام في الشیخ توّفي وقد              1618م،
من الشرقّي الضلع في یقع الیوم حتى إصفهان في قائًما اهللا لطف الشیخ مسجد یزال                 وال
به، ملحقة كانت التي المدرسة أّما المسجد، لعمارة المقابلة الجهة في جهان" "نقش               میدان
في ُأقیمت التي المدرسة آثار تزال ال بینما تهّدمت، فقد وتدریسه الشیخ إلقامة ا مقر                وكانت
سوق بجوار الیوم حتى قائمة وتدریسه الشوشترّي" اهللا عبد "المّال إلقامة نفسه              الوقت

. 54 القیصرّیة في الضلع الشمالّي من میدان "نقش جهان"

الذي سیاسیا الصفوّیة الدولة انهیار مرحلة في إیران في عامل جبل علماء من               نذكر
غلبة بعد دینهم في العرفان وأهل والمجتهدین للمبدعین واتهام االجتهادّي للتّیار تراجع              رافقه
الحّر الحسن بن "محّمد الشیخ إیران، في الفقهّیة المؤّسسة على الصرف األخباري              التّیار
إلى غادر األربعین وفي جباع، في درس عامل، جبل في مشغرة موالید من ، 55              العاملّي

(1077هــ/ الصفوّیین ملوك آخر الصفوّي سلیمان الشاه زمن خراسان إلى ثّم             العراق،
وكان مطبوع، دیوان وله شاعًرا الحّر الحسن بن محّمد كان            1667م-1105ه/1694م).
األقطار، سائر من جماعات یحضرها (ع)، الرضا اإلمام مشهد في للتدریس حلقة              یدیر
صرًفا أخباریا فیه صاحبه یبدو ضخم حدیثّي كتاب وهو الشیعة " "وسائل كتابه في               یدّرسهم
من عدد فعل كما االجتهادّیین على یشّنع ولم فا، متطر یكن لم ولكّنه الفقهّي، اتجاهه                في
الفریقین أعالم یذكر عامل " جبل علماء في اآلمل "أمل كتابه في نراه لذلك               معاصریه،

 اإلجتهادّي واألخبارّي باحترام.
وفي وإیران، العراق وفي عامل جبل في ا مهم دوًرا أّدت التي العلمّیة العائالت               من
تنتسب وإلیهم الصدر" "آل والفارسّیة العربّیة الثقافتین إلى خدمات بل خدمة أّدت نفسه               الوقت

. 56 عائالت " صدر " و " صدر زاده " و" صدر عاملي " و " مستجاب " و " خادمي " في إیران

بغداد في األّول موطنها كان العراق، في الشهیرة العلوّیة األسر من الصدر              و عائلة
بقي الكاظم، موسى اإلمام إلى وتنتسب القطعي، الحسین بآل آنذاك ُتعرف فكانت              وكربالء
إلى (نسبة الدین شرف بآل وُعرفوا عامل، جبل إلى بعضهم وهاجر كربالء في األسرة                أفراد
عامل جبل من صالح أبو محّمد السّید ابنه هاجر وقد الدین) بشرف الملّقب إبراهیم 57               العّالمة

على وتتلمذ 1083هـ/1672م، العام في علمائها عن لألخذ إصفهان إلى ومنها العراق              إلى
 الشیخ السبزوارّي الذي زّوجه كریمته.

بین باألحرى أو اإلیرانّیة والعائالت العاملّیة العائالت بین والمصاهرة التزاوج            وهذا
قربى، وعالقات األنساب في تداخل عنه نتج وإیران، والعراق لبنان في العلماء              عائالت

  . مجّلة  یادگار ، سال اول، ص 61؛  آثار  ملى اصفهان ، ص 70، المشاهدة المباشرة.54
الكنى55 63064؛ 6ص البحرین ، لؤلؤة 20-40؛ ص ،1 ج اآلمل ، أمل في ترجمته راجع .                 

 واأللقاب ، ج 2، ص 158، وفي مقّدمة  أمل اآلمل  ثبت بأسماء مؤّلفاته.
  . راجع  بغیة الراغبین ، ج ض، ص 170 و175 و56.180
 . راجع  بغیة الراغبین ، ص 235، نقًال عن الشیخ علي الخاقانّي، في (شعراء بغداد)، ج 1، ص 57.205
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الجغرافّیة، الحدود في تتقوقع ال وأن عاّمة اإلنسانّي الفكر إلى تنتمي العائالت هذه               وجعل
العربّیة الثقافَتین عمق في تضرب وشموًال، عا وتنو غًنى أكثر واألدبّیة الدینّیة ثقافتها              وجعل

 والفارسّیة، فتغتني من الثقافتین، وتغنیهما في الوقت عینه.
وأنزله (ع)، الرضا مشهد 1099هـ/1687م العام في صالح) أبو (محّمد السّید             زار
عامل، جبل في شحور إلى مًعا وعادا مًعا، حّجا ثم داره، في العاملي الحّر الحسن بن                  محّمد
العام في شحور في وتوّفي عّكا، أفران إلى الجّزار فتنة في ُحِمل ما مع كتبه حملت                  وقد
العائلة مكتبة وإحراق الجّزار فتنة أثناء في أوى فقد صالح السّید ابنه أّما               1139هـ/1726م،
وفي السجن، وأودع علیه، ُقبض ولكن عمیق، واد في كهف إلى 1148هـ/1735م العام               في
العام في النجف في وتوّفي العراق، إلى وفّر الجّزار سجن من هرب 1149هـ/1736م               العام
النجف من الدین صدر والسّید اهللا أسد السّید ابناه هاجر بعد ما وفي               1217هـ/1802م
وجّد الصدر موسى السّید وجّد خادمي اهللا آیة جّد الدین صدر والسّید إصفهان،               واستوطنا

 السّید عّباس صاحب  نزهة الجلیس ، وأخ الجّد األكبر للكاتب "محّمد علي جمال زاده".
إصفهان استوطن 1193هـ/1779م، العام في صالح السّید ابن الدین صدر السّید             ُولد
جبل غادر أّنه ومع نظیره، قّل فخًما مسجًدا إصفهان في وشّید 1217هـ/1812م العام               في
على عمره طیلة ظّل أّنه إّال الجّزار، سجن من والده هرِب بعد السادسة في وهو                 عامل
وزعمائهم علمائهم عن ویسأل أخباَرهم یتعّرف العاملّیین، من إیران إلى یسافر بمن              اتصاٍل
أطوار عن یتحّدث كما مجالسه في ذلك كّل عن ویتحّدث وأنسبائهم.. وبیوتاتهم              وعشائرهم

. 58 أهل جبل عامل وأزیائهم وسائر شؤونهم

بین سّیما ال تنقطع ولم والنجف والعراق إیران في الصدر آل بین العالقة استمّرت                وهكذا
سنكتفي ، بالمئات وهم جمیًعا ذكرتهم التراجم وكتب ُكثر أعالمهم أّن وبما منهم، 59             العلماء

 بذكر األكثر شهرًة وتأثیًرا:
السّید ابن محّمد السّید ابن صالح السّید ابن الدین صدر السّید حفید خادمي اهللا 60               آیة

شعبان 3 في فیها ُولد العشرین، القرن في إصفهان في المراجع أكبر أحد هو الدین.                 شرف
الجماعة إمام وكان النجف، وفي إصفهان في العلماء كبار على درس             1319هـ/1910م،
یعود الذي المرجع وكان المؤّلفات، من عدٌد وله فیها، واألصول الفقه ومدّرس إصفهان،               في
للثورة المساندین أهّم من وكان والعاّمة، والفقهاء العلماء من إصفهان في الجمیع              إلیه
وتتضّمن الغاشم، الحاكم ضّد الثورة أهمّیة على ترّكز كّلها خطُبه وكانت             اإلسالمّیة،
الصحافّي أعّده الذي التقریر في جاء وقد الشعب، أفراد وبقّیة الشباب إلى حكیمة               توجیهات
ك2/1978م 12 في الصادر العدد في (لوموند) جریدة في بوشین (دومنیك الكبیر              الفرنسّي
یٍد من الكبرى اإلیرانّیة المدن ثانیة إصفهان في السلطة انتقلت "لقد یلي: ما الثورة نجاح                 قبل

  . راجع  بغیة الراغبین ، ص 58.150-148
ة  بغیة الراغبین  بجزأیه للسّید عبد الحسین شرف الدین.59 راجع خاص .  
  .م.ن، ص 184، وما بعدها.60
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انفصال وهناك اإلسالمّیة، الثورة ید إلى الرسمّیة السلطات ید من الحكُم وانتقل أخرى،               إلى
فّر المدینة ومحافظ مستسلم، أو فارٍّ بین المدینة ونّواب طهران، في المركزّیة الدولة عن                كلّي
في الحالة وكذلك الثورة، إلى بعضهم انضمام جّراء من شلٍل حالة في الشرطة وقّوات                كذلك،
إدارات أّن كما الشعب صفوف إلى والضّباط الجنود عشرات یومیا یلتحق حیث              الجیش،
آیة " فهو: للمدینة الواقعّي الحاكم أّما العمل. عن إضراب حالةة في القضائّیة والمحاكم                الدولة
ُیصدُرها ترّدد، أّي دون من تنّفذ وأوامره الشیخوخة، سّن في هو الذي الحكیم خادمي"                اهللا
غرفته في األرض على یجلس المدینة، في الثورة أعمال مركز إلى تحّول الذي بیته                من
ال إّنكم لنا: یقولون ومشاوروه منخفض، بصوت زائریه مع یتكّلم بالسّجاد             المفروشة
أعضاء أحد لي قال وقد أوامره، وفي القائد تصّرفات في خطأ أّي تالحظوا أن                تستطیعون
احد وكان حافل، مجید ماض وله خبیر، سیاسّي رجل خادمي اهللا آیة إّن الوطنّیة:                الجبهة
الثالثین السنوات في وفاعلّیته شهرته زادت وقد الكاشانّي)، اهللا و(آیة مصّدق 61            مؤّیدي

بالمجاهدین ملیئة اإلمام لغرفة المجاورة والغرف للمدینة، الفعلّي الحاكم اآلن وهو             األخیرة،
وتفّقد الفقراء، وتموین االقتصاد في النقص لسّد " المدینة: في األمور لتنظیم              والمتطّوعین
والمصدر إداراتهم، من وُطردوا أضربوا الذین الموّظفین، عائالت وتمویل الشهداء            عائالت
وعند هادئة المدینة فإّن ثورة، حالة في البالد أّن ومع اإلمام)... (سهم الثورة لتمویل                األساس
المدینة، نقاط جمیع في الثورّي والحرس اإلسالمّیة الشرطة أفراد یتمركز اللیل ظالم              اشتداد
اإلماُم اعُتقل وحین وهدوء". بنظام تسیر كّلها واألمور المشبوهین، ومراقبة            للحراسة
أنحاء جمیع من تنادوا الذین العلماء رأس على خادمي اهللا آیة كان األولى المّرة في                 الخمینّي

. 62 إیران وذهبوا إلى طهران یناشدون النظام الغاشم اإلفراَج عن اإلمام

 محّمد علي جمال زاده:
عینطورة. مدرسة خّریج لبنانّي أصل من إیرانّي المهّمین، الفارسّیة القّصة كّتاب             أّول
دور له وكان المعاصر، الفارسّي األدب في ممّیزة مكانة زاده جمال على محّمد السّید                یشغل

 ملحوظ في نهضة هذا األدب، وهو واحد من مجّددي اللغة األدبّیة الحدیثة.
الدین شرف ابن محّمد السّید ابن صالح السّید ابن علي محّمد السّید العّالمة األكبر                جّده
صدر السّید أخوه وفیها بإصفهان ومّر المقّدس المشهد لزیارة إیران إلى عامل جبل من                سافر
فبقي 1241هـ/1825م، العام في إصفهان في وتوّفي مریًضا. رحابه في فنزل 63            الدین

عارض61 الذي الوحید النائب كان (1878-1966م)، الفّذ وسیاسیُّها إیران بطل مصّدق" "محّمد الدكتور .                
النفظ تأمیم على عمل 1950م العام في الوزارة توّلى ولمـّا به، ونّكل سجنه أن فكان بهلوي" خان "رضا                    استبداد
طرد من تمّكن حیث ینجح، أن مشروعه وكاد مؤّیدیه، من اآلخرین العلماء وبعض الكاشانّي" اهللا "آیة                  وسانده
أحمد قریته في الجبرّیة اإلقامة في ُوضَع ثّم بالسجن علیه وُحِكم مصّدق على القبُض وُألقي فشلت الثورة لكّن                    الشاه

 آباد إلى حین وفاته  ( منقول مختصًرا من  مختصر تاریخ إیران،  ملك الشعراء بهار، ج.١)
  . راجع بغیة الراغبین ، ص 184 إلى 62.190

حیث63 عامل جبل إلى هاجر قد بعضهم كان العراق، في الشهیرة العلمّیة العائالت من الصدر آل .                  
العراق إلى وهاجرو بعضهم عاد ثّم ،(1235 ص الراغبین ، بغیة (راجع الدین شرف بآل                ُعرفوا

 وإیران هرًبا من ضغوط الدولة العثمانّیة.
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الواعظین بصدر الملّقب الواعظ، الدین جمال السّید األدیب والده أّما إیران... في              أبناؤه
الدستورّیة، الثورة قبل ما مرحلة في را تنو الوّعاظ أكثر من كان فقد المحّققین،               وصدر
بسبب فقط ولیس بها، وُیستشهد الیوم حّتى ُتذكر تزال ال المأل على یلقیها كان التي                 وُخطُبه
آالف أكسبته التي البسیطة الیومّیة لغتها لسحر بل فحسب، االستبداد على العنیف              هجومها
خطبه فیها نشروا "الجمال " سّموها صحیفًة أتباعُه أّسس وقد إیران، أنحاء كّل في               المعجبین
الشعب حقوق أجل من وشجاعة بإیماٍن الدستورّیة الثورة خالل ناضل وقد 64            ومواعظه،

[الرؤیا صادقه " "رؤیاى كتاب الكرمانّي أحمد الشیخ مع بالشراكة طهران في             وأصدر
بأمٍر السجن في مسموًما مقتله وراء السبَب الحماسّیة خطبه إلى إضافة كان الذي               الصادقة]

 من السلطان محّمد علي شاه في العام 1326هـ/1908م.

                   في لبنان وفرنسا وسویسرا

،1895 العام عشر، التاسع القرن نهایة ُقبیل إصفهان في زاده جمال علي محّمد               ُولد
عینطورة كلّیة وُأدخل لبنان إلى عمره من العاشرة في وهو وُأرسل فیها، دراسته 65              وبدأ

العربّیة اللغَتین وأتقن والثانوّیة المتوّسطة دراسته أكمل حیث الِلعازارّیین،           للرهبان
المدرسّیة المجّلة في یكتب فكان األدبّیة مواهُبه ظهرت عینطورة مدسة وفي             والفرنسّیة.
بعد ،1910 العام في فرنسا إلى سافر لبنان ومن الفرنسّیة، باللغة مختلفة أدبیة               مقطوعاٍت
ثّم لوزان جامعة في القانون دراسة بدأ حیث سویسرا، إلى سافر ثّم مصر، في قصیرة                 إقامة
مساعدات جزئیا منها أنقذه مادّیة ضائقة في عاش والده وبوفاة إجازته، نال حیث دیجون                في
العالمّیة الحرب خالل زاده" "جمال واتصل الخصوصّیة. الدروس بعض وإعطاؤه            أصدقائه،
بالتحدید موّجهة وثقافّیة سیاسّیة حملة في معهم واشترك برلین، في القومّیین بجماعة              األولى
صحیفة تأسیس إلیه ُأسند من أّول وكان إیران، في األجنبّي والتدّخل األجنبّیة األطماع               ضّد
"كاوه "، صحیفة إصدار في رفاقه وشارك برلین إل عاد ثّم 1915م، العام في بغداد                في
وخالل العبودّیة"، على األّمة تجبر "حین بعنوان مقالة الصحیفة هذه في له عمل أّول                وكان
"1917-1916 ایران اقتصادى اوضاع یا شایگان "گنج األّول كتابه نشر المرحلة             هذه

 [الكنز الثمین أو أوضاع إیران االقتصادّیة].

وهي الفارسّیة] هي [سّكر َشَكراست " "فارسى بنشر القصصّیة زاده جمال حیاة             بدأت
نفسه النوع من أخرى قصص خمس مع ظهرت وقد كبیًرا، نجاًحا نالت فارسّیة قّصة                أّول
1921م. العام في برلین في كان] ما یا [كان نبود " یكى بود "یكى الشهیرة المجموعة                 من

1269هـ64 العام في ُولد الذي شاه ناصر ابن شاه الدین مظّفر حكم أثناء في الدستورّیة الثورة .                   
دامت أیدیهم. في آلة وجعلوه البالط رجال فیه فطمع األمور، في حازم غیر النفس ضعیف                 وكان

 سلطنته بعد أبیه أحد عشر عاًما، وتوّفي في العام 1324هـ، انظر  بغیة الراغبین ، ص 286.
تاریخ65 زاده، تقي حسن 145؛ ص گشماد، لحسن الفّنيّ ، النثر 386؛ ص الراغبین ، بغیة انظر .                 

 اوایل انقالب مشروطیت ، طهران، 1959م.
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الشاب موهبة یكشف أّنه ذلك األدبّیة، زاده جمال شخصّیة على الضوء یلقي الكتاب               هذا
كتابة دت تعوُّ قد كنت ": الذاتّیة سیرته في نفسه، هو یشهد كما الدهشة تثیر التي 66                األدبّیة

كما ُتعلَّم الفارسّیة تكن لم الصبا میعة في وأنا إیران غادرُت وحین بالغة، بصعوبة                الفارسّیة
أّي دون من الفارسّیة تعلُّمت لقد كبیر... حدٍّ إلى ضعیفة فارسّیتي وكانت المدارس، في                ینبغي

. 67 وسائل أو معّلم أو درس، وذلك باالعتماد على نفسي، وبكّل وسیلة أقدر علیها"

بإصدار بعد ما في شارك وقد الصدور... عن للتوّقف "كاوه " اضطّرت مادّیة              وألسباب
القصیر عمرها من الرغم على فیها نشر والفّن]، [العلم هنر " و "علم اسمها جدیدة                مجّلة
تحریر في شارك كما مبكرة، مرحلة في كتبها قد كان التي القصیرة قصصه من عدًدا                 نسبیا

 مجّلة طّالبّیة ُتسّمى: "فرنگستان" [أوروبا، أو بالد الفرنجة].

عن 1921 العام في الصادرة األولى، القصصّیة مجموعته نجاح بعد زاده جمال              توّقف
كان الذي القمع لسبَبین: شاه" رضا حكم طیلة أي " سنة عشرین لمّدة األدبّي                اإلنتاج
عّدها حین ففي إیران، في واسًعا جدًال أثارت كان " ما یا "كان وألّن األدباء له                 یتعّرض
ضّد وهجوًما هرطقًة الرجعّیة الدوائُر فیها رأت عبقریا، عمًال التقّدمّیة المیول ذوو              الشباب
لمدٍّة وظّل حماَسه، الكاتَب زاده جمال لكتابات المعادیة الضّجة أفقدت وقد القومّیة،              الكبریاء

. 68 في حالة عقلّیة ونفسّیة ال تمّكنه من الكتابة

ُكلُّها القصیرة حیاتي تمرَّ أن األسف إلى یدعو ما أّن في فكُّرت "لقد مذّكراته: في                 یقول
. ات اآلخرین وشارَب أنخابهم" 69 مع القلم والورق وأن أكون راوَي مسرِّ

في جداٍل حول تدور الفارسّیة" هي ٌر ُسكَّ و" كان" ما یا "كان مجموعة في األولى                 القّصة
اقترفه، ذنٍب دون من السجن دخل الریف من قادم عادّي مواطٍن بین اإلیرانّیة، السجون                أحد
واآلخر متعّصب، دینّي تعلیم ذو دین عالم أي "آخوند"، أحدهما مواطنیه من اثنین               وبین
تفسیر عن یبحث كان الذي العامّي الرجل حنَق أثار وكالهما أوروبا من حدیًثا عائٌد                ُمْسَتْغِرٌب
المنّمقة العربّیة-الفارسّیة بالعبارات الدین عالم السجن: إلى أوصلته التي األسباب عن             لدیهما
البسیط الرجل فیتألـّم ینطقها، التي الغریبة األجنبّیة بالعبارات والمتفرنس بها، ینطق             التي
كانت التي المشكلة بذكاء تعالج قّصة إّنها تفسیراتهما، یفهم لم الّنه والضیاع، بالضآلة               ویشعر
تفرنج الذي الجیل بین العشرین القرن بدایة في العربّیة- األقطار في –كما إیران في                سائدة
تتزاید أعدادهم كانت الذین المتفیقهین، وبین بلده في الحیاة مع التكّیف على قادًرا یعد                ولم

 ومعرفتهم تتضاءل، فیسترون جهلهم باستخدام العبارات العربّیة النمطّیة الفصیحة...

جامعة66 اآلداب]، [كلیة ادبیات " "دانشكده ء نشرة في المنشورة الذاتّیة وسیرته ،288 ص ض، ج الراغبین ، بغیة انظر .                    
 تبریز، 3-4 1954؛  ادبیات نوین ایران ، یعقوب آژند، ص 61-60.

  . السیرة الذاتّیة ، ، ص 67.274
  . السیرة الذاتّیة ، ص 68.26
  . م.ن، ص.ن.69
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مرح رجل حول مؤّثرة قّصة فهي الدّبة] خالتي [صداقة خرسه " خاله "دوستى قّصة               أّما
جنود أحد على كرمانشاه طریق في فعثر مّرة مسافًرا كان مقهى، في نادًال یعمل القلب                 طّیب
الجندّي ویعلم له، السفر رفاق تحذیر من الرغم على فأنقذه الثلوج، فوق جریًحا               القوزاق
یحّرض األمان، إلى ویصل للشفاء یتماثل أن وبعد المال، من مبلًغا یحمل منقذه أّن                الجریح
"هذا وقّصة . علیه الرصاص وإطالق النادل اعتقال على السكارى الروس من              مجموعًة
الحاكمة الدوائر في الحیاة وأسلوب االستبدادّي النظام من الذعة سخریة الشمندر " لهذا              القدر
العام في إیرانّي صحافّي مع له حدیث القاجارّیین..…..وفي حكم أواخر الطبقّیة             والفوارق
الفارسّي األدب في جدیدة لمدرسة كأساس كان " ما یا "كان بمجموعته فخوًرا بدا               1938م

. 70 وقال معترًضا على المیل –السائد لدى الكّتاب لتقلید النماذج الغربّیة

الصمت، من عاًما عشرین بعد 1941م العام في األدبّي إنتاجه وواصل زاده جمال               عاد
أصدره ما أّول وأصدر المعاصرة، إیران في خصوبًة المؤّلفین اكثر أحد أّنه جدید من                لُیثبت
ینتقد أن فیها المؤّلف یحاول (1942م)، المجانین" "دار روایته الجدیدة المرحلة             في
لألمراض مستشفى في التواجد األحاسیس، المرهفي األذكیاء الرجال یفّضل الذي            المجتمع،
التي (1946) دیوان" "قلتشن فهي التالیة زاده جمال روایة ...أّما فیه العیش عن               العقلّیة
أعظم هي النّقاد یراها كما دیوان" "قلتشین إّن والشّر. الخیر بین األزلّي الصراع 71              تتناول

االجتماعّي والنقد والفكاهة السخریة جوانب الروایة في تناغمت إذ زاده، جمال             روایات
نصیب وفرة تصویر في الحزینة والنغمة البشر، لبني والحّب السامیة اإلنسانّیة             والعواطف

 الشریر.

یوم عن خیالّیة روایة فهي ،(1947) الحشر] یوم [صحراء محشر " "صحراى             اّما
قبل كتباها قد أصدقائه وأحد والده كان التي الصادقة "، "الرؤیا عن بتصّرف مستوحاة               القیامة
صورًة خاللها من یرسم إذ محّدد، هدف ذات كانت األب روایة لكّن عاًما، بخمسین                ذلك
أّما خالقهم، أمام یقفون حین البالد وأعداء المستبّدین الحّكام تنتظر التي العصیبة              "لألوقات
من الناس أحوال ویصّور والفكاهة السخریة دائرة في بدء ذي بادئ خیاله فیحّلق               االبن
تأّثر بوضوح ویظهر أعمالهم"، وتوزن الخالق محضر في یقفون عندما األنواع             مختلف
إلى نصائح من جاء بما أخرى ناحیة ومن ناحیة، من للمعّري الغفران رسالة بـ                الكاتب

 الحّكام واألمراء والمرائین في آثار جالل الدین الرومّي وسعدي وحافظ ونظامي الكنجوي.

ومترابطة، مختصرة روایة وهي (1948) الماء] مجرى ] نامه " آب "راه روایة 72             أّما

من روایاته بقّیة من أرفع مستوى في تقف فإّنها الحدود، ابعد إلى ومرّكزة الفهم                وقریبة
بروح وتتمّیز االجتماعّیة الطبقات مختِلف من شخصّیات تتناول فهي االجتماعّي، النقد             ناحیة

  . انظرحسن گمشاد،  النثر الفّنّي في األدب الفارسيّ ، طهران، 1965، ص 70.165
  . یعقوب آژند،  ادبیات نوین ایران ، ترجمة مقال مبلوش بوركي، ص 71.138

  . یعقوب آژند،  ادبیات نوین ، ص 72.129
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مجموعة والشخصّیات طهران أزّقة من زقاق والمكان األسلوب، وانسیابّیة           الفكاهة
 األشخاص یعیشون في بیوت الزقاق السّتة..

األعوام في القصیرة القصص من مجموعاٍت أربَع روایاته عن فضًال زاده جمال              كتب
والفرنسّیة واأللمانّیة الهندّیة إلى زاده جمال أعمال ُنقلت .وقد و1960م و1959 1942            73

. 74 والروسّیة والدانماركّیة

انتقاده كان المناضلین الدین علماء من أفراُدها عائلة إلى ینتمي الذي زاده جمال               إّن
أن دون من الخلل، مواطن یعرف الذي المـُشفق الناصح نقَد الدینّیة والمؤّسسات الدین               لعلماء
سبیل في أبوه اسُتشهد (وقد أجله من والنضال الدستور تأیید في الدین علماء دور                ینسى
وال لهم الفارسّي التراث في الكبار لنقد استمراٌر الخاطئة الدینّیة للمارسات نقده أّن كما                ذلك)،
وأمثاله، هدایت صادق كنقد ولیس والزمان، المكان ظروف تغییر مع الشیرازّي حافظ              سّیما
األمراض إلى بالنسبة نظره وجهة أّما . عرقيٍّ ب تعصٍّ أو كرٍه أو حقٍد عن                الصادر
المتعّفن " "الملح قّصة من المأخوذة التالیة الفقرة في تلّخص أن فیمكن وطنه في               االجتماعّیة
ناحیة ومن ، ناحیة من والحرمان الفقرالمدقع جزئیاعن ،الناجم الخلقّي الفساد یناقش              حیث
كما الراعي یخافون الناس أّن طالما واألموال، األرواح على الطمأنینة انعدام عن              أخرى
لحیاتهم الحقیقّیین السادَة یكونوا أن في أو بعدّوهم، ثقة أّي لدیهم ولیست الذئب،               یخافون
سالل في الهواء جمع أو الغربال في الماء وزن ُتشبه الفساد مكافحة فإّن               وأمالكهم،

 الصفصاف.

في األدبّیة اللغة تجدید في زاده جمال به قام الذي الدور أهمّیة نذكر أن علینا 75                اخیًرا

اعتادوا الذین الدین رجال لغة من بعیًدا ومناسب، حدیث لغوّي نمٍط أساس ووضع               إیران،
استخدام في بالغوا الذین المستغربین ،وعن كتاباتهم في الفصیحة العربّیة األلفاظ             استخدام
بلغته الیوم إلى اإلیرانّیین الكّتاب أعظم من واحًدا زاده جمال ویبقى األجنبّیة...              المصطلحات

  وسخریته وروحه الصوفّیة.

 المرحلة الثانیة : العالقات بین إیران وجبل عامل

تزال وال خاّصة، عامل وجبل عاّمة لبنان باتجاه إیران من المرحلة هذه في التأثیر                كان
والفكرّیة، والثقافّیة السیاسّیة كاّفة: عد الصُّ على اآلن، حّتى إیجابیا تتفاعل التأثیر هذا              نتائج
في اإلسالمّیة والثورة الخمینّي اإلمام دور إلى ثّم الصدر موسى السّید دور إلى هنا                ونشیر

ة وفي لبنان وجبل عامل خاّصة. تشكیل النهضة اإلسالمّیة في العالم عام 

  . راجع یعقوب آژند،  ادبیات نوین ایران ، ص 61-112، 130-134؛  پنج شعله جاوید ، تهران 73.1955
  . راجع حسن گمشاده، ص 74.163-162
  . راجع یعقوب آژند،  ادبیات نوین ایران ، ص 75.157-156
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بهشتي إیران في اإلسالمّیة الثورة رو ومنظِّ الخمینّي واإلمام الصدر موسى            فالسّید
لها أّسس التي الشیعّي الفكر في االجتهادّیة المدرسة إلى جمیًعا ینتمون وشریعتي              ومطّهري
األّول الشهیَدین لمدرسة استمراًرا كانوا الذین المهاجرون عامل جبل علماء إیران             في

 والثاني ممثََّلین بالشیخ بهاء الدین العاملّي وبتالمذته وتالمیذهم من بعدهم.

على الفكرّي االنفتاح لهذا أّسس الذي هو التّیار هذا به ُعرف الذي المذهبّي التسامح                إّن
ولتالمیذ والثاني األّول للشهیَدین دراستنا في فنحن الثورة، علماء لدى األخرى             المذاهب
على حرصهم رأینا إیران، في األخبارّي التّیار غلبة قبل البهائي للشیخ ثّم الثاني،               الشهید
مداراة، أو تشّنج دون ومن ِعَقٍد دون من الشیعة غیر من اآلخرین المسلمین               محاورة
وتالمذته الثاني والشهید فیهما، العلماء عن لألخذ مصر وإلى الشام إلى سافروا              وجمیعهم
البهائي والشیخ ، الخمسة المذاهب على وبعلبك عامل جبل مدارس في الفقَه یدّرسون 76             كانوا

إلى عودته بعد ویكتب علماءها، ویحاور والقسطنطینّیة ومصر وحلب دمشق إلى             یسافر
موضوعّیة، بطریقة وخصائَصه عشري االثني الفكَر فیها یعّرف االعتقادّیة " "الرسالة            إیران
من عشرّیة االثني ئا مبر وفقهائهم، والسّنة الشیعة متكّلمي بین خالف میدان كان ما               مستقرًئا

. 77 االعتقادات الباطلة التي تؤمن بها الفرق الغالیة

على تقوقعهم وعدم اآلخرین المسلمین على العلماء هؤالء انفتاح على دلیل ذلك              وكّل
وأنشأ لبنان إلى جاء حین الصدر موسى السّید فعله ما وهذا المذهب، شرنقة داخل                ذاتهم
الوحدة إلى دعا حین الخمینّي اإلمام فعله ،وما والمسیحّیین المسلمین بعلماء وّدّیة              عالقات

 اإلسالمّیة للوقوف في وجه االستكبار العالمّي.

 

 

: 78 السّید موسى الصدر والثورة اإلسالمّیة اإلیرانّیة

قم مدینة في 1929م سنة آذار 5 في موسى السّید ُولد الدین، شرف صالح السّید ابن                  هو
حوزتها، أساتذة من عدد على الدینّیة دراساته تلّقى كما والثانوّیة االبتدائّیة علومه تلّقى               حیث
الحقوق، في اإلجازة على وحاز طهران جامعة في الحقوق كلّیة في الجامعّیة دراساته تابع                ثّم
محاضًرا أستاًذا وصار واإلنجلیزّیة، بالفرنسّیة وألّم والفارسّیة، العربّیة العلماء كجمیع            وأتقن
لبنان قِدم علمائها. كبار على درس و األشرف النجف إلى انتقل كما الدینّیة. قّم جامعة                 في
السّید العّالمة على ضیًفا وحّل صور في أسرته إلى فتعّرف 1955م العام في األولى                للمرة

  . راجع حیاة الشهید الثاني،  أعیان الشیعة ، ج 7، ص 76.144
  . راجع دالل عّباس،  بهاء الدین العامليّ ، ص 77.574-572
  . راجع  بغیة الراغبین ، ص 78.635-619
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كتب الحسین عبد السّید توّفي أن وبعد ومزایاه، مواهَبه تعّرف الذي الدین شرف الحسین                عبد
مدینة إلى 1959 العام أواخر في قِدم وهكذا مرجعهم، لیكون یدعونه قم في إلیه                الصورّیون

 صور وأقام فیها.

الدعوة نطاق توسیعه لبنان وفي صور في الصدر موسى السّید عمل مّیز ما أهّم                إّن
الجنوب في سّیما ال المجتمع، بشؤون واالهتمام والندوات بالمحاضرات الدینّي            والعمل
بمختِلف وثیقة عالقات منشًئا والحرمان، والتخّلف اإلهمال تعاني كانت التي والهرمل             وبعلبك
وأّن األخالقّیة، االستقامة هي الدین وظیفة أّن من منطلًقا وطوائفه، اللبنانّي الشعب              فئات
اإلنسانّیة الحضارات تفاعل وإلى العنصرّیة المشاعر نبذ إلى وداعًیا واحد، األدیان             هدف
والثقافّیة الخیرّیة الجمعّیات مع وشارك واإللحاد... والفساد االجتماعّیة اآلفات مكافحة            وإلى
تشهد لبنان في الیوم القائمة الصدر ومؤّسسات واالنمائّیة االجتماعّیة المشاریع عشرات             في

 على جهوده وعبقرّیته.

المدرسة لتلك استمرار هو االجتهادّیة، وفتاواه بمواقفه الصدر موسى السّید            إّن
للعلماء ونموذج الصفوّي، العصر منذ إیران في عامل جبل علماء لها أّسس التي               االجتهادّیة
محدودة بیئة في المتقوقع غیر الرحبة اإلنسانّیة بمفاهیمه التشّیع إلى المنتمین الثقافتین،              ذوي
في رفسنجاني هاشمي الشیخ یشیر األمر هذا وإلى بعینها، جغرافیة بقعة في              محصورة
السّید لقائه عن 1974م، العام في إیران خارج إلى سفره عن حدیثه أثناء في 79               مذّكراته

التي بالمؤّسسات فأشاد قم)، حوزة في قبل من علیه قرأ (وكان لبنان في الصدر                موسى
الموجودین اإلیرانّیین والمقاومین بالطلبة عالقاته على وتكّلم لبنان في موسى السّید             أنشأها
اإلیرانّیین للشباب ودعمه ووطنیا، شیعیا المهّم ودوره المعتدلة مواقفه وعلى لبنان،             في
صفوف في العسكرّیة التدریبات تلّقوا الذین الشباب هؤالء لبنان... في الموجودین             الثورّیین
اإلسالمّیة: الثورة صفوف في بعد ما في فاعلة أدوار لهم وكانت الفلسطینّیین،              المقاومین
كدیفر وعّباس الطباطبائّي صادق والسّید الخمینّي أحمد والسّید منتظري، محّمد            كالشهید
الدفاع مجلس رئاسَة الحًقا توّلى الذي شمران مصطفى األبرز ومثالهم بیراقي،             ومحّمد
على طائرته تحّطم إثر مأساوّي حادث في اسُتشهد أن إلى اإلسالمّیة، الجمهورّیة في               األعلى

 الجبهة العراقّیة في العام 1981م.

أمًرا اإلیرانّیة اإلسالمّیة للثورة خاّصة منهم عامل جبل وأهل اللبنانّیین الشیعة تأییُد              وجاء
داخليٌّ ُبعٌد أساسّیین: ُبعَدین النطالقها األولى اللحظة منذ اتخذت الثورة فهذه ومتوقعا،              طبیعیا
التأكید في یتمّثل خارجّي وُبعٌد البهلوّي، للنظام والسیاسّي االجتماعّي للظلم یتصّدى             اجتماعّي

  . هاشمي رفسنجاني، د وران مبارزه ، تهران، دفتر نشر معارف انقالب 1376هـ.ش [1997م]، ج 1، ص 275-276. صدرت ترجمة79
 هذا الكتاب تحت عنوان [هاشمي رفسنجاني- حیاتي] عن دار الساقي- بیروت٢..٢، ترجمة كاتبة البحث.
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وهذان الصهیونّي، العدوان وإزالة القدس تحریر وجوب على المستمّر والشرعّي            العقیدّي
 الُبعدان طرحتهما الثورة من دون أن تفّكك بینهما كوجَهین لعملة واحدة.

وكانوا الُبعَدین، هذین مع مباشر اتصال على كانوا عامل جبل أهَل أّن المعروف               ومن
والصراع الفلسطینّیة القضّیة مع مباشر تماس على كانوا جهة فمن مًعا، خضّمهما              في
وكرامتهم وكّدهم عرقهم ومن أبنائهم وحیاة حیاتهم من ثمنه یدفعون            العربّي-اإلسرائیلّي،
االجتماعّیة-السیاسّیة المعركة خضّم في كانوا أخرى جهة ومن واستقرارهم. وأمنهم            ودمهم

 مع النظام اللبناني

هي خاّص نحٍو على لبنان وفي بأسره العالم في اإلسالمّیة الصحوة هذه فإّن فكریا                أّما
الخرافة ومن الظلم من والرجال النساء حّررت التي اإلسالمّیة الثورة نتائج من              نتیجة

. 80 والتحریف والتغّرب 

                            المصادر والمراجع
 آثار وأشعار الشیخ البهائي ، تقدیم سعید نفیسي، تهران 1361/1982م.1-
التعارف2- دار الیوسفي، هادي محّمد تعریب مطّهري، مرتضى وإیران،           اإلسالم

 للمطبوعات، 1400هـ.
وط.دار3- حلب العربّي التراث معهد ط.أولى، العاملّي، الدین بهاء الریاضّیة،            األعمال

 المشرق 1981م.
 أعیان الشیعة،  السّید محسن األمین، تحقیق حسن األمین، دار التعارف، ال تا.4-
مكتبة5- الحسینّي، أحمد تحقیق (جزآن)، العاملّي الحّر الحسن بن محّمد اآلمل،             أمل

 األندلس بغداد، ال تا.
ط.6- الحوار، دار بیروت، عّباس، دالل وعالًما، وفقیًها أدیًبا العاملّي الدین             بهاء

 أولى 1995م.
ط.7- ،1 ج بیروت، اإلسالمّیة، الدار الدین، شرف الحسین عبد السّید الراغبین،              بغیة

 1991م.
األضواء،8- دار الحسینّي، أحمد ترجمة الصدر، حسن السّید اآلمل، أمل            تكملة

 بیروت، 1986م.
 الحدائق الندّیة في شرح فوائد الصمدّیة،  ابن معصوم، طهران، 1474هـ.9-
 الحكومة اإلسالمّیة،  اإلمام الخمینّي، ط. القاهرة، 1979م.10-
مكتبة11- أجزاء)، 8) الخوانسارّي، والسادات، العلماء أحوال في الجّنات           روضات

 إسماعیلیان، إیران 1392هـ.

  . دالل عّباس، "المرأة في إیران"، مجّلة  شؤون األوسط ، عدد خاّص عن المجتمع في إیران، بیروت، 2000م.80
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ال12- إیران قم الحسینّي، أحمد تحقیق اإلصفهانّي، الفضالء، وحیاض العلماء            ریاض
 تا.

المرتضوّیة13- المكتبة معصوم، ابن مصر، بكّل الشعراء محاسن في العصر            سالفة
 إلحیاء التراث، طهران.

محّمد14- الهجرّي، عشر الثاني القرن مطلع حّتى الصوفّیة والنزعات الشیعّي            الفكر
 كامل الشیبي، ط. أولى، مكتبة النهضة، بغداد 1966م.

 فالسفة الشیعة،  الشیخ عبد اهللا نعمة، منشورات دار مكتبة الحیاة، بیروت ال تا.15-
النجف،16- الكتبّي، صادق محّمد الحیدرّیة، المطبعة القّمّي، عّباس واأللقاب،           الكنى

 1965م، 1376م.
-171985 1405هـ، تهرانى، ذهنى جواد محّمد الحساب، خالصة شرح في           الباب

 م، قم.
 لؤلؤة النجدین،  مطبعة السمان، النجف األشرف، 1386هـ/1966م.18-
شمس19- األمیر عبد تحقیق الثاني، الشهید والمستفید، المفید آداب في المرید             منیة

 الدین، دار الكتاب اللبنانّي، بیروت 1981.
شتا،20- الدسوقي إبراهیم ترجمة گمشاد، حسن الفارسّي، األدب في الفّنّي            النثر

 المصرّیة العاّمة للكتاب، 1992م.
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 1329هـ.ش [1950م].

تهران، دوم، چاب صدیق، عیسى حاضر ، زمان تا آغاز از فرهنگایران             5-تاریخ
 بهمن 1338هـ.ش [1959م].
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