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ِة "الدراســاِت 
ّ
ذكرنا في العدِد األّوِل بعد المئِة الذي افَتَتْحنا به الدورَة الجديدَة لمجل

األدبّيِة"، أّن ِمنبَر اللغِة الفارســّيِة في الجامعِة اللبنانّية، قد أصدَر في العام ١٩٥٩م هذه 
يتثاقفوا؛  يتبادلــوا المعلومــاِت و ــَة ليتعــارَف علمــاُء اللغتيــن العربّيِة والفارســّيِة و

ّ
المجل

 مــن ذاك الذي 
ً

ــُة جســَر تواصــٍل جديــٍد بيــن العــرب واإليرانّييــن بديــا
ّ
وقــد بنــِت المجل

ّيِة  ــه فــي عصــور االنحطــاِط المتماديــِة، التــي أعقبــِت انهيــاَر األمبراطور
ُ
تقّطعــْت أوصال

العّباســّية وتشــّظيها، وســقوَط غرناطَة آخِر معاقل المســلمين في األندلس؛ وقد فتحِت 
ْيــِن بين اللغِة 

َ
ــُة األبواَب وشــّرعْتها أمــام الباحثين لدراســِة التأّثِر والتأثيــِر المتباَدل

ّ
المجل

العربّيــِة وآداِبها واللغِة الفارســّيِة وآداِبها…
 أســتاَذنا الدكتور أحمد لواســاني، 

َ
مــا ســهونا عن قوله فــي افتتاحّيِة العدِد األّوِل، هو أّن

ِة فــي أواخر العــام ١٩٦٧م بعد عــودِة الدكتور محّمد 
ّ
ى رئاســَة تحريِر المجل

ّ
هــو الــذي تول

محّمــدي إلى إيران، حين ســاءِت الَعاقاُت السياســّيُة والدبلوماســّيُة بين لبناَن وشــاِه 
إيــراَن حليــِف إســرائيَل، الــذي أمّدها بالنفــِط مّجاًنا في حــرب األّياِم الســّتة؛ وأّن معظَم 
ــِة قــد ترجمهــا الدكتــور 

ّ
مقــاالِت األعــداِد العائــدِة إلــى المرحلــِة األولــى مــن عمــِر المجل

َة فــي تلك اآلونِة 
ّ
لواســاني مــن العربّيــة بالفارســّية، أو من الفارســّية بالعربّيــة، ألّن المجل

 اليــوَم عتبــَة المرحلِة 
ُ
كانــت -أحياًنــا- تنشــُر المقالــَة الواحــَدَة باللغتيــن. ونحــن إذ نطــأ

ِء الراحليــن، يحدونــا 
ّ

ــِة، مســتلهمين خطــى أســاتذِتنا األجــا
ّ
الثالثــِة مــن حيــاِة المجل

ِبَنٍة إلى ِعمارِة الحضارِة اإلنســانّيِة الجديدِة، التي ســُيعيُد 
َ
األمُل أْن نتمّكَن من إضافِة ل

كما فعلوا حين بدؤوا منذ أربعَة َعَشــَر قرًنا بناَء حضارٍة في  اإليرانّيون والعرُب بناءها مًعا، 
ْت إلى األوِج في العصوِر العّباســّيِة، وشــّعت من طريق 

َ
ــِة العناصــِر، وصل

َ
الشــرِق مكتمل

األندلــِس علــى الغــرِب الــذي كان ال يزال غارًقــا في غياهــِب الظلماِت؛ لكّن التشــّظي 
بْتهم جحافُل 

َ
َعــِة، فغل

َ
ّيَة اإلســامّية حين ركــَن حّكاُمها إلى الّد الــذي أصاب اإلمبراطور
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المغــوِل والصليبّييــن، قد باعَد بين الشــعوِب التي تآخت بعد اإلســاِم وتــآزرْت، وبنْت 
ا  يجّيً مًعــا صــروَح الحضــارِة المجيــدة، فَفَتــرِت الَعاقــاُت في مــا بينهــا، وانقطعــِت تدر
كانــت توّحُدهــا، وعــّم الجهُل  ّيــُة والثقافّيــُة التــي  ئــق واألواصــُر الحضار الصــاُت والعا

َع من جهــِة الغرب. 
ُ
واألّمّيــُة أنحــاء الشــرِق بعــد أن َغَرَبْت شمُســه لتطل

، نحــن جميًعــا 
ً

يخنــا التــي تشــهُد مخاًضــا شــاما اليــوم فــي هــذه المرحلــِة مــن تار
معنّيــون بإعــادِة هذه الصــاِت الثقافّيِة بين العــرِب واإليرانّيين، وبينهم وبين الشــعوب 
ــا، وتصحيِح ســوء الفهــِم العالِق في  ّيً ــا وحضار األخــرى التــي تأّثــروا بهــا وأّثروا فيهــا ثقافّيً
 بالبحــِث المواضيَع المشــتركَة 

َ
األذهــان، والمــوروِث من عصــور االنحطاط؛ بــأْن نتناول

بيــن الثقافَتيــن واللغَتيــن واألدَبيــن، ونقتفــَي أثــَر التفاعــل المســتمّر في مــا بينها… ومن 
ى من خالها 

ّ
ما تقّدمت وتفّرعت وتشــّعبت، تتجل

ّ
كل الجديــر بالذكر أّن هذه الدرســات 

ئها  مواضيــُع جديــدٌة، ال تــزال محاطًة بهالٍة مــن الغموِض واإلبهــاِم، وال ســبيَل إلى إجا
 مــن طريــِق هــذا النوِع من الدراســات المشــتركة... 

ّ
إال

إّن الَعاقــَة بيــن العــرِب واإليرانّييــَن تعــوُد إلــى مــا قبــل اإلســام، فقــد تجــاوَر الفــرُس 
والعــرُب منــذ الِقــَدم، وربَطــْت بينُهــم أواصــُر الــوّد وحســِن الجوار قبــَل الديِن اإلســامّي 
الحنيــف وبعــَده، يشــهُد علــى ذلك مــا ورد في الشــعر الجاهلــّي من إشــارات إلى ذلك 
التقــارِب، ومــن ألفــاٍظ فارســّيٍة معّربــة؛ وهــذه األلفــاُظ الفارســّيُة األصــِل نجدهــا فــي 
النــّص القرآنــّيِ نفِســه... وقــد ذَكــر المؤّرخــون قّصــَة ســيف بــِن ذي َيــزن ملــك اليمــن، 
كتاف ٢٧٩ - ٣٠١ م( له في زمن كســرى أنوشــروان، في رّد  ونصــرَة شــابور الثانــي )ذي األ
األحبــاش عــن اليمن؛ وذكــروا أّن بعض هــؤالء الجند الذين نصروا ســيَف بــَن ذي َيزن، 
ــوا فــي اليمن، وقد ُســّموا "األبناء"، وكانوا من أوائل الذين أســلموا في اليمن، وشــاركوا 

ّ
ظل

فــي فتــح إيــران. ومــن الافــت أن يكــوَن أحــُد كبــار قــّراء القــرآن فــي ما بعــد عبــُد اهلل بُن 
 علــِم القــراءة من مجاهــد عن ابــن عباس عــن علّي 

َ
كثيــر مــن أبنــاء هــؤالء، أخــذ أصــول

عليــه الســام، وكانــْت وفاُته ســنة ١٢٠هـ. نذكر كذلك إمــارَة الِحيرِة التــي كانت خاضعًة 
ا، وكانــت مركَز تبــادِل تجارّيٍ وحضــارّيٍ بين العــرب والفرس،  للنفــوِذ الفارســّي سياســّيً
تيــَح لبعــض العــرِب فــي الجاهلّيِة من خطبــاَء وشــعراَء وشــيوِخ قبائــَل أْن يترّددوا 

ُ
وقــد أ
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علــى بــاط الِحيرِة، وكانِت الفارســّيُة وتقاليُد الفرِس منتشــرًة فيها، فأخــذوا من ألفاظها 
موا َقَصَصها وأخباَرها... وســّمى البعُض نفَســه أو أوالده بأســماء فارســّية 

ّ
وعاداِتها، وتعل

عّربوهــا: فلقيــُط بــُن ُزرارة الجاهلــّي ســّمى ابنتــه "دختنوس" باســم ابنِة كســرى "ُدخت 
نوش"، وســّمى قيُس بُن مســعود ابنه "ُبســطام" باســم أحد ملوك الفرس "أوســتام"، وكان 
الُنعمــاُن بــن المنــذر ُيســّمى "أبــو قابــوس"، وقابــوس معــّرب "كاووس" الفارســّية، وذكــره 
كاســرة، منهم لقيط  النابغــة بهذا االســم في شــعره، وقد عمل بعــُض العرب في باط األ
يترجمانها  كانــا يقــرآن الفارســّية و يد العبــادّي، اللــذان  بــن يعمــر األيــادّي، وعــدّي بــن ز
يــد العبادّي الكثيــر من األلفاظ الفارســّية . كما  بالعربّيــة، وقــد جــاء في شــعر عدّي بن ز
كانــوا يقصدون الحيرة والمدائن وباد فارس ومنهم األعشــى،  أّن بعــض شــعراء البوادي 
وهــو القائــل "وطال فــي العجم ترحالي وَتْســياري"، وقــد اقتبس من ألفاظهــم الكثير مّما 

ضّمَنه شــعَره.
ا بعــد أْن تقّدَم المســلمون  يجّيً لقــد أخــذِت الَعاقــُة بين العــرِب والفــرس تتعّمــُق تدر
م من الفرِس 

َ
َم من أســل

َ
إيران، وأســل ة األولــى في عهــد الخليفة الثانــي إلى العراق و للمــّرَ

طْوًعــا، وانضّمــوا إلــى الجيش اإلســامّي، وأقّرَ المســلمون الســّكاَن في أرِضهــم وأّمنوهم 
علــى أنفِســهم وأمواِلهــم، ثــّمَ مــا كان مــن هجــرة العرِب إلــى هــذه المناطق واســتقرارِهم 
 ذلــك أّدى إلى أن يمتِزَج الســّكان األصلّيــون والواِفدون، وأن ُيقــارَب بعُضهم 

ُ
كّل فيهــا. 

بعًضــا، وأْن ُيصِهــَر من أســلَم منهم إلى من وفَد عليهم، وأْن يكــون هنالَك هذا االختاط 
الــذي كان مــن ثمراته جيٌل جديٌد لّفتُه الحياُة اإلســامّيُة الجديدُة بما كان من طوابعها 

وِسماتها.
اآلرّي،  بالــَدم  يختلطــون  العــرَب  جعلــِت  إيــران  فــي  اإلســامّية  الفتــوِح  حركــة  إّن 
يســتمعون إلــى لغٍة تخالــُف لغَتُهم، هــي اللغُة البهلوّيــُة إحدى أصول األســرِة الهندّية  و
- األوربّيــة، وهــي ُتتيُح لهــذِه األرِض واللغِة والــدِم لوًنا من المخالَفة القوّيِة، فتســتخِدم 
األســرى وُتحالف الموالي وتتزّوج من الســبي وتســتولده، وهي تســوُس ما صار من ملِك 
كســرى ديــاًرا إســامّيًة، فتهاجــُر إليهــا وتســتقّرُ فيهــا، وُتفِســُح مجــااًل لاختــاِط مــا بين 
 من هذا التــزواج بين 

ُ
ر، وتنشــأ

َ
لغِتهــا األّم ولغــِة القــوِم فتتبــادالن الصــاِت والتأثيــَر والتأّث
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مها عاّمُة النــاس، إلى أن تصيَر بعَد 
ّ
اللغتيــن لغٌة ُيمكُننا أْن نســّمَيها لغــَة التفاهم، يتكل

هــا أن يكتبوها بالحــروف العربّية…
ُ
يضطــّر أهل قــروٍن مــن الِهجــرِة لغَة إيــراَن الرســمّيَة، و

، ثــّم من العربّيــِة بالفارســّيِة أهّم طرق 
ً

كانــِت الترجمــُة مــن الفارســّية بالعربّية أّوال لقــد 
 

َ
كّل التثاُقــف والتأثيــر المتبادل بيــن العــرب واإليرانّيين. العّباســّيون هم الذين ســّخروا 

إمكانياتهــم وقدراتهم في اســِتقطاِب الثقافاِت المختلفِة اليونانّيِة والهندّيِة والفارســّيِة؛ 
كانــت الجســَر الــذي َعَبــرت مــن   فيــه أّن أمــواَج الترجمــِة مــن الفارســّية، 

َ
ومّمــا ال شــّك

مــم المختلفِة التــي انصهرْت فــي الدولِة اإلســامّية، وأغَنــِت الثقافَة 
ُ
خالــه ثقافــاُت األ

اإلســامّية؛ وكانْت من أبرِز العوامِل التي أســهمْت في تســريع النهضة الثقافّية والعلمّية 
كانِت الكتــُب التي موضوُعها السياســُة الملوكّيُة عنــد الفرس أولى  لذلــك العصــر. لقد 
 المترجمين في 

ُ
الكتــِب التــي ُترِجَمــْت من اآلثــاِر األجنبّيِة فــي األدِب والسياســة؛ وأّول

يه(، الــذي ترجــم بالعربّية  ــقّفع )روزبــه بــَن داذو عهــد أبــي جعفــر المنصــور كان ابــَن المـُ
كان  كان منقــواًل مــن قبــُل إلــى الفارســّية، وكليلــة وُدمنــة الــذي  منطــق أرســطو، الــذي 
كتًبا  منقــواًل إلــى الفارســّية البهلوّية عــن الهندّية )ترجمه ســنة ١٣٣هـــ/٧٤٩م(، وترجم 
ــف بالعربّية عدًدا مــن الكتب والرســائل، تبدو فيها عناصــر الثقافة 

ّ
عــّدًة أخــرى، وقــد أل

الفارســّية: وهــي األدب الصغيــر واألدب الكبيــر، واليتيمة في الرســائل...
إّن مــا جــاء مــن الِحَكم و األمثال الفارســّية في الكتــب التي ُترجمــت بالعربّية ومنها: 
مواعــظ بزرجمهر، وســَير الملــوك والتــاج، والُنُظم، قد أّثر فــي األدب العربّي شــعِره ونثِره، 
كمــا أّن األدبــاء واللغوييــن قــد اهتمــوا بـــ كليلة ودمنــة وهذا أمــٌر معروف لدى الدارســين 

من العــرب واإليرانّيين.
فــي هذا الســياق ال بّد لنا مــن ذكر الدور الذي أّدته مدرســُة جنديســابور وعلماؤها في 
يخّية، وقد امتزجت في جنديســابور الثقافــات المتنّوعة من يونانّية  تلــك المرحلة التار
يس فيها، واشــُتهرت بالفلسفة  وســريانّية وفارســّية وهندّية، وبقيِت الســريانّية لغَة التدر
كانــت معروفًة في جنديســابور قبَل أن  غة العربّية 

ّ
والفلــك والّطــّب، ومــن المرّجــح أّن الل

يفتــَح العــرُب المدينَة لقرِبها مــن الِحيرِة المدينة العربّية المشــهورة.
فــي كّل األحــوال كان األطبــاُء فــي هــذه المدرســة يســتخدمون فــي العصــر العّباســّي 
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صيبعــة عــن 
ُ
يــه ابــُن أبــي أ كمــا يشــهد علــى ذلــك مــا يرو اللغتيــن العربّيــة والفارســّية، 

غة 
ّ
جورجيــوس رئيــِس أطّباء جنديســابور عندمــا التقى بالخليفــة المأمون وخاطبــه بالل

ة...  غة الفارسّيَ
ّ
العربّية وبالل

ا فــي القــرن الرابــع الهجــرّي/ أّمــا الترجمــة مــن العربّيــة بالفارســّية فقــد بــدأت رســمّيً
العاشــر الميــادّي، فــي أثنــاء حكــم الســامانيين )٢٦١ - ٣8٤ هـــ( إحــدى الحكومــات 
ت محاِفظًة على ســلطة الخليفة العّباســّي 

ّ
ا، وظل ت عن العّباســّيين عملّيً

َّ
التي اســتقل

 مــن العربّية. 
ً

ــا، وجعلــِت الفارســّيَة لغــَة الدولــِة الرســمّيَة بدال ّيً معنو
ّيــة في العصر الســامانّي، هو كتاُب  وكان أّول كتــاٍب ُترجــم مــن العربّية بالفارســّية الدر
غــة البهلوّيــة، ومنهــا إلى 

ّ
غــة الهندّيــة إلــى الل

ّ
كان قــد ُنقــل مــن الل كليلــة ودمنــة، الــذي 

كتَب الصيدلة  كما أّن  ّية؛  ر
َ

ة ُترِجَم بالفارســّية الّد ة، ومن العربّيَ الســريانّية، ثّمَ إلــى العربّيَ
والّطــّب والفقــه المكتوبــة أساًســا بالعربّية ُترجمت بالفارســّية ليفهمهــا العاّمة.

ة  ة ومــن العربّيَ ة بالعربّيَ هــذا غيٌض من فيــِض التبادل الثقافــّي والمعرفّي من الفارســّيَ
غــَة العلمّية فــي الدولة 

ّ
ِت الل

ّ
غــَة العربّيــَة ظل

ّ
ة؛ ومــن المهــم أْن نشــيَر إلــى أّن الل بالفارســّيَ

ِة  ّيَ ِر
َ

ِة الّد الســامانّية ومــن ثّمَ فــي ظّل الحكومات التــي أعقبتهــا، أي أّن الكتابة بالفارســّيَ
أو  العربّيــة  ُتلــِغ دوَر  لــم  بعــده،  ومــا  الســامانّي  العصــر  منــذ  العربــّي  بالخــّط  المكتوبــِة 
فون والشــعراء والفاســفة يجيدون 

ّ
 األدباء والمؤل

َ
تقضــي عليهــا، ألّنها لغــُة الدين، وظــّل

اللغتيــن، منهــم مــن يكتب بهما مًعــا كابن ســينا والبيرونّي، ومنهم من يكتــب بالعربّية 
، وبديــِع الزمــان الهمذانــّي، وأبــي الحســن العامــرّي،  كالثعالبــّيَ وهــو يجيــد الفارســّية 
ــِت 

َّ
كعمــر الخّيــام النيســابورّي؛ وظل ومنهــم مــن يكتــب بالفارســّيِة وهــو ُيجيــد العربّيــَة 

العربّيــُة فــي إيــراَن لغــَة الثقافــِة العلمّيــِة والدينّيــِة واألدبّيــة. وقد تــوّكأِت الحركــُة األدبّيُة 
علــى تــراِث العربّيــِة النثــرّي والشــعرّي، كمــا يتبّيــن مــن مواضيِع الشــعِر ومن لغتــه؛ وأّما 
يخ فــإّن خدمــاِت اإليرانّييــَن أوضُح  فــي النحــو والصــرف واللغة والباغــة والشــعر والتار
كثــر مّمــا خدمها العــرُب أنفُســهم ألّنها لغــُة القرآن  مــن أْن نبّيَنهــا. لقــد خدمــوا العربّيــَة أ

ولغُة اإلســام .
ثــِة أرباِع القرن،  كثر من ثا إّن عملّيــَة الترجمــة من الفارســّية بالعربّية اســتؤنفت منــذ أ
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الدِّراســاُت األَدبيّـــة

ة أو فرعّية 
ّ
وأبدت اهتماًما باألدب الفارســّي القديم والمعاصر بعد إنشــاء أقســام مســتقل

يخّية وأدبّية عديدة من الفارســّية  فــي الجامعــات العربّية، وقد ُنقلــت كتب ثقافّيــة وتار
إلــى العربّيــة قبــل الثــورة اإلســامّيِة، أّمــا بعــد الثــورة فقــد تســارعْت وتيــرة الترجمــة من 
يّتضــُح اهتمــاُم اإليرانييــن بالعربّيــة بعــد  الفارســّية بالعربّيــة ومــن العربّيــة بالفارســّية؛ و
يِس المعمــول بها بــدًءا بالمرحلة المتوّســطة  الثــورة اإلســامّية مــن خــال مناهــج التدر
يعمــل اآلن آالف الطلبة في مختِلف الجامعــات اإليرانّية على  فالثانوّيــة فالجامعّيــة، و
نيــل الشــهادات الجامعّيــة فــي اللغــة العربّيــة وآدابهــا. ومفاجــئ االّطــاع علــى حجــم 
الموضوعــات التــي تطّرق إليها الطاب الدارســون لألدب العربّي فــي مرحلة الدكتوراه. 
أّمــا الكتــب العربّيــُة المترجمــة فيصُعــب إحصاؤهــا: لقــد ُترجمــت الكتــُب الدينّيــُة 
يخّيــُة واللغوّيــُة والباغّيُة واألدبّيــُة القديمُة والحديثة، والرواياُت ودواويُن الشــعراِء  والتار
القدمــاِء والمعاصريــن، فضــًا عــن ترجمِة ما صــدر من دراســات الغربّيين عــن األدَبْين 

يخ هــذا األدب. كتبه المستشــرقون الغربّيــون حول تار الفارســّي والعربــّي، ومــا 
مــن ناحيــة أخــرى الترجمة مــن الفارســّية بالعربّية اقتصرت فــي المرحلــة األولى بعد 
كتــب أو مقاالت قــادة الثورة، ثّم بــدأت تزيد بالتــدّرج، وقد  انتصــار الثــورة علــى ترجمة 
بلغــِت اليــوَم مرحلــًة متقّدمــًة، ولكّنهــا ال تــزال قاصــرًة عــِن اللحــاق بــكّل هــذا التقــّدم 

يمكن أْن يســتفيَد منــه العرب. العلمــّي الــذي يحــدث فــي إيــران، و
كما ذكرنا في الدعوة إلى االستكتاب تنشر األبحاَث التي تدرس: ة 

ّ
 هذه المجل

ين بين اللغة العربّيِة وآداِبها واللغِة الفارســّيِة وآداِبها، وحدوِد 
َ
 - التأّثــر والتأثير المتباَدل

كانت نتيجة  تعاوِنهمــا وتاقِحهما قديًمــا وحديًثا، واآلثار األدبّية والفكرّيــة والفنّية التي 
كّلٍ منهما . ذلك التعــاون والتاقح في 

- تأثيــر اللغتيــن العربّيِة والفارســّيِة واألدبيــن العربّي والفارســّي أو أحِدهما في اآلداب 
العالمّية.

َكَتَب بإحدى اللغتين  كّل عدد لدراســة أديب   عن تخصيص قســٍم واٍف من 
ً

- فضا
 فــي هــذا العــدد لنشــر أبحــاٍث عن الشــاعر 

ً
وتأّثــَر باألخــرى أو أّثــر فيهــا، وأفســحنا مجــاال

>نظامــي الكنجوي<.
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- إعــادُة نشــِر مقالــٍة مهّمــٍة أو اثنتيــن مــن مقــاالت األســاتذة الراحلين، المنشــورِة في 
األعــداد التــي صدرت فــي الســتينّيات مــن القــرن العشــرين الميادّي. 

- قــراءة نقدّيــة ألحد الكتب الصــادرة حديًثا، التي تتناول أحــَد الموضوعاِت اللغوّية 
ّيِة ذاِت الصلــة بالموضوعات اآلنفة الذكر.  أو األدبّيــِة أو الحضار

- تعريــٌف ال يتجــاوز الصفحتيــن بأحــِد الكتــِب الجديــدة التــي تتنــاول مــا لــه صلــة 
بالموضوعــات المذكــورِة أعــاه.

وصلتنــا لهــذا العدد مقاالٌت ذاُت صلٍة بأهداف المّجلة فنشــرناها بعد موافقة الهيئة 
ْيــن …"، الذي 

َ
العلمّيــة، وأخــرى ال تربُطهــا أدنى َعاقٍة بموضــوع "التأّثــر والتأثير المتباَدل

نــا أّيُ مقاٍل 
ْ
ة، فلم ننْشــرها؛ ولألســف لم يصل

ّ
هــو الركيــزُة التــي ُتبنى عليها ِعمارُة المجل

عــِن النظامــّي، لذلــك نشــرنا فــي هــذا العــدد مقالــًة قديمــًة عــن حياتــه وآثــاره -بهدف 
ِة نفِســها فــي العام ٢٠٠٤.

ّ
كّنا قد نشــرناها في المجل تعريفــه لألدبــاء والباحثيــن العرب- 

ة هي: العربّية، الفارسّية، الفرنسّية، اإلنجليزّية.
ّ
  نذّكر أّن لغاِت المجل


