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حكومة  يف  الثقافة  وزيــر  لفت 

وسام  محمد  القايض  ل  األع ترصيف 

الثقافت  ب  ــذي  «ال أّن  إىل  املرتىض 

من  مــًدى  أبعُد  واإليــرانــيّــة،  العربيّة 

العاديِّ «للعالقات»، وال غريب  املفهوم 

سوى  والعربيّة  الفارسيّة  الثقافتَ  ب 

قرونُه  املزروعِة  العرص  هذا  شيطاِن 

يُة يف أرِضنا املقّدسة». االحتالليُة والتدم
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الوطنية  املكتبة  يف  عباس  دالل  الدكتورة  تكريم  حفل  خالل  جاء  املرتىض  كالم 

وموثّقًة  اإلسالميّة،  الحضارة  يف  باحثة  لجهودها  العامليّة  الفارا  جائزة  وتسليمها 

العالقات الثقافيّة واألدبيّة العربيّة- اإليرانيّة، حول الكتب التي ألّفتها والتي ترجمتها، 

، وب اللغة  واملقاالت التي كتبتها عن التأثّر والتأث املتبادلَ ب العرب واإليرانيّ

الثقايفّ  واملستشار  العامليّة  الفارا  جائزة  رئيس  بحضور  الفارسيّة،  واللغة  العربيّة 

عبّاس  الدكتور  السابق  واملستشار  باقر  كميل  السيد  االيرانيّة  اإلسالميّة  للجمهوريّة 

خامه يار وحشد من الفعاليّات الثقافية والشخصيات االدبية.

ِة اإلنسانيّة من العالقات الثقافيّة التي تنشأ  وقال املرتىض: «ليس أعمَق أثرًا يف مس

ُق القيُم العليا، وتُرْفَُع مفاهيُم السالم والبناِء والتنمية،  ب الشعوب. فيها وحدها تتعمَّ

ويُكتُب السجلُّ الحقيقيَّ لقّصة الحضارة البرشيّة. غ أنَّ الذي ب الثقافتَ العربيّة 

واإليرانيّة، أبعُد مًدى من املفهوم العاديِّ «للعالقات». ذلك أنّه تنبعان من مصدٍر 

ٍة أمواُجه،  واحٍد، وتجريان يف مسيٍل واحد، وتنتهيان إىل مصبٍّ واحٍد، كنهٍر عظيٍم كث

متشابهٍة تشابَُه املاِء، لكنّها تتدفَُّق فرادى يف تعانٍُق ال انفصاَل فيه وال اندماج. لقاُء 

تدَّ إىل  ق املايض، و ثل، كان له أن يرضَب جذورَه يف أع ثقافتَ يف فضاٍء معريفٍّ مت

.« ر التي تنتظُر القاطف اليوم غصونًا وارفاٍت مثقالٍت بالث

ناها إىل  ًا. مّدْت  وأشار إىل املكرّمة: «الدكتورة دالل عبّاس أحسَنِت القطاف كث

َمْت هذه بطعوِم تلك، وتلَك بطعوِم  مجا الفارسيّة، ويُرساها إىل شجِر العربيّة، وطعَّ

ا فَعلَْت قوَل املتنبي يف  ًال جديدًة يانعة، فأبطلَْت  ر أح هذه، واستخرجت من الث

َّ فيها غريُب الوجِه واليِد واللّساِن». لقد ألغى  مغا ِشْعِب بَّوان عن أنَّ «الفتى العر

، وهتف بأعىل حربِه: ال  قلُمها الغربَة التي يريُد بعُض الناِس أن يبُسطَها ب الثقافت

ً من هو شيطاُن هذا العرص املزروعُة  الشيطان... وتعرفون حت غريب بينه سوى 

يُة يف أرِضنا». قرونُه االحتالليُة والتدم

الجامعية،  أنّها تعرّفت اللغة الفارسيّة يف أيام دراسِتها  وتابع: «تح دالل عباس 

ا كانت تقرأه من أشعار الشعراء اإليرانيّ الكبار، وكان ذلك فاتحة عهِدها  وأُِخَذت 
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ّ واإلسالمّي. والحقيقة أنّها أسهمت  بالبحث يف الرتاث الفارّيس وارتباطه برتاثنا العر

انيّة عرب دراساتِها  بنجاحٍ الفٍت يف تأصيل هذا االرتباط وإيضاح معامله الفكريّة واإل

بالعربيّة  تِها  وترج  ، ه وغ أم  نرصت  واملجتهدة   ، البها الشيخ  عن  يّة  األكاد

الشورى  ، ورئيس مجلس  الشيخ رفسنجا ملؤلّفات شخصياٍت إيرانيّة، منها مذكّرات 

َمًة  سابًقا الدكتور غالم عيل حداد عادل، ودائرة معارف العا اإلسالمّي وغ ذلك، مقدِّ

الثقافة  مسار  عىل  الواضحة  تُها  بص لها  ل،  وأع  ٍ َ ِس من  اذَج  العرب  القرّاء  إىل 

األخّوَة  تنقُل  اآلن  إىل  برَحت  ما  إبداعيٍّة،  قواعَد جسوٍر  َخْت  فرسَّ الحديثة؛  اإليرانيّة 

الخطَر  بأّن   ُ اليق كلِّه،  ذلك  السياّيس، وأهمُّ من  والتأييَد  الفكريَّ  والتثاقَف  والدعَم 

الواحد علينا ال يسمح لنا بأقلَّ من أن نكوَن واحًدا يف مجابهته».

وقال: «اليوم إذ نكرُِّمها ههنا يف املكتبة الوطنيّة، عىل مجمل إنجازاتِها، فل نؤكّد 

أّن هذا املرفَق الثقايفَّ ليس رفوَف كتٍب وأثاثًا وقاعاٍت فقط. إنّه قبل كلِّ يشء ملتقى 

الفكريِّ  فضائه  يف  يحتضُن  الذي  الحقيقّي  لبنان  عن  وصورٌة  عقول،  ومصهُر  وجوٍه 
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مصنَّفاٌت  املكتبة  هذه  يف  تجتمُع  ك  والقريبة،  البعيدِة  الشعوِب  ثقافاِت  الوسيع 

بجميع اللغات والتّوجهات واملوضوعات».

 ، ُم لهم املدد املعنويَّ وختم املرتىض: «نحن هنا لنؤكَد أّن الثقافَة تهتمُّ بأهلِها وتقدِّ

ا تُْفِصُح عن معنى لبنان. وللجهات اإليرانية الشقيقة الرشيكة  وأنّها ح تكرُِّمهم، إ

يف هذا االحتفال، نؤكُد أن التعاون الثقايفَّ الذي ب الشعبَ والدولتَ لن يتوقّف ألنّه 

، من هنا دعو إىل تفعيل حركة الرتجمة والتعريب ب  حاجٌة حضاريٌة لنا أجمع

. دكتورة دالل بورك فيك ويف جهودك الثقافيّة اإلستثنائيّة، ووفّقنا جميًعا للس  اللسانَ

عىل هديك يف معرتكات االنفتاح وااللتزام والوعي وأيًضا يف دروب اإلبداع يف املجاالت 

كافة، والسالم عليكم ورحمة الله».
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، والصالُة والسالُم عىل رسوِل اللِه  بسم الله الرحمِن الرحيِم، الحمُد للِه ربِّ العامل

. َ الطاهرين واللعنُة عىل أعدائِهم أجمع وعىل آله الطيّب

ِء األكارِم السالُم عليكم ورحمُة اللِه وبركاتُه. حرضُة األساتذِة العل

أنا يف منتهى السعادِة لوجودي بيَنُكم يف هذا اللقاِء املـُميِّز، الرفيعِ الشأِن، املـُنعِقِد 

لتكريِم السيّدِة الجليلِة الدكتورة دالل عبّاس، ولنقّدَم لها جائزَة الفارا الدوليّة.

بدايًة أقوُل إّن اللغَة أيَّ لغٍة هي ابنُة الثقافِة وربيبتُها، ويف الوقِت عيِنِه اللغُة هي 

ِ كلِّ عناِرص   لُة الثقافِة، تنُرشُها وتُعّمُقها، حتّى أّن بإمكاننا القوُل إنَّ اللغَة من ب ّ ح

ناتِها هي األجدُر واألقدُر عىل منحِ الثقافِة ُهويّتَها الخاّصة. الثقافِة ومكوِّ

وتَبًَعا لذلك  اللغُة دوًرا مه يف توليِف املقوالِت العلميّة،  فضًال عن ذلك، تؤّدي 

كُننا أن نَُفكَّ  التقانة (التكنولوجيا). فمن دوِن استقراِء اللغات املتداولِة الرّائجِة، ال 

رموَز العلِم ومعانيِه، وتاليًا التكنولوجيا ومساَر تحّولِها وتطّورِها.

يف هذا السياق، تتميُّز اللغُة الفارسيُّة بسبِب ارتباِطها العميِق باملعنويِّة الكامنِة يف 

صلِب الثقافِة اإليرانيِّة-اإلسالميّة بخصائَص فريدٍة من نوِعها، حتّى إّن بإمكانِنا القوُل 

ِ املعنويِّ من اللغِة العربيّة. ِ عن دقائِق العا إّن اللغَة الفارسيَّة أقدُر عىل التعب

ذِج الدالِّة عىل تربّعِ اللغِة الفارسيِّة عىل قّمِة املعنويِّة ما نُعاينُه يف ديواِن  من الن

حافظ وبوستان سعدي وگلستانه، ويف املثنوي املعنوي لجالل الدين الرومي، ك أنّها 

ِ اللطيِف والعميِق عن معا القرآِن الكريِم ومعا أحاديِث  الرائدُة يف الرشحِ والتعب

النبي صّىل اللُه عليه وآله وسلّم وأحاديِث أهِل بيِت العصمِة والطهارِة عليهم السالم. 

 الحقيقُة التي يجُب أْن نقولَها هي أّن اللغَة الفارسيَّة مع أنّها قبل دخوِل اإلسالِم 
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الكرسويّة  الحكمِة  من  النابعِة  املعنويِّة  اللطائف  عن   ِ للتعب تنحو  كانت  إيران  إىل 

ِة؛ لكّنها بعد دخوِل اإلسالِم إىل إيران وصلْت يف هذا  واإللهيّاِت السائدِة يف إيراَن القد

ُم الخدمات الُجّىل التي ال مثيَل لها يف  املجاِل إىل تطّوٍر الفٍت، وال تزاُل حتّى اآلن تقدِّ

رشح تعاليِم اإلسالِم وترويِجها.

متْها إىل العالَِم  ِة التي قدَّ مع انتصاِر الثورِة اإلسالميِّة املباركِة والرسائِل الفريدِة املث

مصدَر  الفارسيُّة  اللغُة  تُصبَح  أن  الطبيعّي  من  كان   ، وللعدالِة  للروحانيّة  املتعطِّش 

ِ اإلسالمّي. ِ أجمع، وعىل نحٍو أخّص يف العا ِم النَُّخِب الثقافيّة يف العا اهت

الثورِة  رسالَة  يتعرّفوا  ين أن  كث إىل  بالنسبِة  مه  كان  الظروِف  مثِل هذِه  ففي 

اإلماُم الخمينّي، يف مواجهِة  الذي عّربَ عنُه  اإلسالميِّة ويتعرّفوا اإلسالَم األصيَل الراِقَي 

ّ واإلسالِم التوليفّي (اإللتقاطّي)، وإسالم الرجعيّ عبيِد الدنيا؛ ليس هذا  اإلسالِم األم

ُ من ذلك ليطّلعوا بصورٍة مستمرٍّة عىل ما يجري يف إيران، لتحقيِق الهدِف  فقط، بل أك

قراطيٍّ حقيقيٍّ تكون  ٍّ)، د املرتجى وهو إيجاد نظاٍم سيايسٍّ جديٍد (ال رشقيٍّ وال غر

السلطة فيه فعليا للشعب؛ ولالطالِع كذلك عىل ما مجريات تجديد الفكِر الدينّي؛ ويف 

هذا السياِق دخَل الباحثون يف الدراساِت اإليرانيّة واملرتجمون ذوو الخربة هذا امليداَن، 

ٍة جدا. وأّدوا دورًا تاريخيا، كان وال يزال ذا أهميٍّة كب

كُن تجاُهلُه -عىل الرغِم من الدوافع القويّة واملشّقاِت العديدِة التي أعاقت  ما ال 

أحيانًا انتقاَل التطّوِر املعريفِّ من إيران إىل خارجها بعد الثورِة اإلسالميِّة- هو أنَّ ُمجمَل 

ْ يتجاوز حتّى اآلن  ما تُرِجَم حتّى اآلن (عىل فرض أنّه مقبوٌل كلُّه من حيُث الكيفيُّة) 

ّ كان وال يزاُل جديرًا بأْن يُرتَجَم.  الواحَد باملئِة م

صداقيّتها العالية، قد أّدت دورًا مفصليا  إّن السيّدة املكرَّمة الدكتورة دالل عبّاس 

ِ املّدِة يف إيراَن وتعرّفِها جزئيا عىل  يف هذا املجال؛ فهي عىل الرَّغِم من حضورِها القص

النضال  مراحل  من  حرجٍة  مرحلٍة  يف  اإلسالميّة،  اإليرانيّة-  والتقاليِد  والسنن  الثفافة 

النقيِّ األصيِل وازدهارِه يف  الفكر اإلسالمّي  سيّ تفتّح  الثورّي اإلسالمّي، ال  والَحراك 

الهادف  املعريفِّ، وبدخولِها  راكمتُْه من تجارَب يف رصيِدها   ّ م من  إيران، استفادت 
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ساحَة الدراساِت اإليرانيِّة املعارصِة قّدمت خدماٍت ُجّىل وذاَت قيمٍة للتعريِف بفكِر 

فقد  العزيز،  لبنان  سيّ  ال  اإلسالمّي   ِ للعا  ، الفكريِّ التشيّعِ  وخطِّ  اإلسالميِّة،  الثورِة 

ألَّفت وترجَمت حتّى اآلن عرشاِت الكتِب ومئاِت املقاالت.

أنا اليوَم أشعُر بالفخِر وأتقّدم من السيّدة الدكتورة دالل عبّاس أصالًة عن نفيس 

يف  العلمّي  املجتمع  عن  وكذلك  والتكنولوجيا،  والبحوث  العلوم  وزير  عن  ونيابًة 

الجمهريِّة اإلسالميِّة اإليرانيِّة بوافر الشكِر تقديرًا للخدمات العظيمِة الوازنِة واملؤثّرِة 

ّ املحبَّ  ّ واللبنا التي ساعدت من دون شكٍّ يف زيادة التقريِب ب الشعبَ اإليرا

للثقافة.

إّن إهداَء جائزِة مهرجان الفارا الدوّيل الثالثَة َعْرشَة (بوصِفها) إحدى أرفعِ الجوائِز 

ِ اإلسالمّي يف مجال العلوِم اإلنسانيّة واإلسالميّة بحضور آيِة الله السيّد  العلميِّة يف العا

ا هو  ّ إبراهيم رئييس رئيِس الجمهوريِّة اإلسالميِّة اإليرانيِّة إىل الدكتورة دالل عبّاس، إ

ٌ ودليٌل عىل تقديِر املجتمعِ العلمّي يف إيران للدكتورة دالل عبّاس. وأحبُّ أْن أُعّربَ  تعب

عن سعاد إلقامِة هذا االحتفاِل املهيِب لتقديِم جائزِة الفارا الدوليّة إىل الدكتورة 

دالل عبّاس، وكذلك إلبراِز املنزلِة العلميِّة لهذه السيّدِة اللبنانيِّة الجليلة.

املرتىض  وسام  محّمد  السيّد  الدكتور  والصديَق  األَخ   َّ اللبنا الثقافِة  وزيَر  أشكر 

ء. قاِم العلِم والعل لحضورِه ومشاركتِه يف إقامِة هذا االحتفاِل الذي يُعدُّ احتفاًء 

للجمهوريِّة  الثقاّيف  املستشاَر  زاده  باقر  كميل  الشيَخ  خاّصٍة  بصورٍة  أشكُر  ك 

َ لهذا االحتفال. وت، الذي يّرس التحض اإلسالميِّة اإليرانيِّة يف ب

العمِر،  ّحِة وطوِل  بالصِّ عبّاس  السيّدة دالل  نَّ عىل  أْن  القديَر  العيلَّ  اللَه  أسأُل 

ـ  اإلسالميِّة  الدراساِت  مجاِل  يف  املستقبِل  يف  لها  جديدٍة  مؤلّفات  نشاهَد  أْن   َ آمل

اإليرانيِّة، واألبحاِث والتحقيقاِت املتعلّقِة بالثورِة اإلسالميِّة.

 والسالُم عليكم ورحمُة اللِه وبركاتُه.
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مهرجان الفارا العاملّي والسيّدة اللبنانّية الدكتورة دالل عّباس

IRANOLOGUE العالِمة الباحثة يف الدراسات اإلسالمّية واإليرانّية

وز من العام الجاري، أُقيم يف طهران الحفل الختامّي  ماه، الخامس من  يوم ١٤ ت

رئيِس  بحضور  الِقّمة،  عات  الجت املخّصصة  القاعة  يف  العاملّي،  الفارا  ملهرجان 

ء والباحث  الجمهوريّة املحرتِم السيّد رئييس شخصيا؛ وذلك لتكريم النخبة من العل

املتميّزين يف الدراسات اإلسالميّة، أو اإليرانيّة، الذين اختارتهم اللّجنة العلميّة وهيئة 

تُرّشحهم  الذين  واألدباء  ء  االعل مؤلّفات  مراجعَة  املخّولتَ   ، الدوليّت التحكيم 

األد  نتاجهم  العامليّة عىل مجمل  الفارا  جائزة  لنيل  اإليرانيّة  الثقافيّة  املؤّسسات 

وشعرت  واملهيب،  العظيم  املِهرجان  هذا  املشاركة يف  كان يل رشف  ولقد   . والثقايف 

دالل  السيّدة  الربوفسورة  املوسوعيَّة  العاملَة  كانِت  املكرّمَة  ألّن  توصف،  ال  بسعادة 

املتميّزَة  والباحثَة  الجليلة،  واملرتجمَة  األديبَة  اللبنانيّة؛  الجامعة  يف  األستاذَة  عبّاس، 

القيّمِة ومئاِت األبحاِث  يف الدراسات اإلسالميّة واإليرانيّة، وصاحبَة عرشاِت املؤلّفاِت 

املتنّوعِة املوضوعات. 

الربوفسورة دالل عبّاس هي الشخصيّة الثالثة من أساتذة الجامعة اللبنانيّة، الذين 

كان يل رشُف ترشيحهم لنيل جائزة الفارا العامليّة يف هذه السنوات القليلة من عمر 

املهرجان، والذين نالوها بجدارة، بعد أْن أُخِضعت آثارُهم لتدقيق الخرباء واملحكِّم 

املنتم إىل أك من دولة. الشخصيُّة األوىل كان الربوفيسور فيكتور الكك املتخّصص 

اإليرانيّة، ثّم الباحث اإلسالمي الربوفيسور عيل زيتون، والثالثة السيدة  يف الدراسات 

واملناقشُة  املرشفُة  املقام،  الرفيعة  األستاذُة  املعروفُة،  واملرتجمُة  الكاتبُة  عباس  دالل 

ِّ - الفارّيس، والتصّوِف  ألطاريح الدكتوراه يف اللغة العربيّة وآدابها، واألدِب املقارن العر

والعرفان، والحضارِة اإلسالميّة؛ واملحارضُة يف الجامعات اللبنانيّة والعربيّة واإليرانيّة،، 
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ها من  راِت الدوليّة التي تناقش قضايا اللغة العربيّة وعالقتها بغ واملشاركُة يف املؤ

التقريِب ب  اللغات، والتي تناقش الدراساِت القرآنيَّة و اإلسالميَّة املعاِرصة، وقضايا 

التي  ، الدكتورة دالل عباس  َ ب العرب واإليراني َ املتباَدل املذاهب، والتأثَّر والتأث

قال تالميُذها وعارفوها إّن نيلَها لجائزة الفارا العامليّة ترشيٌف للجائزِة نفِسها…

إذا تجاوزنا األلقاَب والرتَب والدرجاِت العلميَّة، فإّن أّوَل ما يالحظه املرء يف شخصيّة 

السيّدة دالل عبّاس هو األخالُق الرفيعُة، والقناعُة املتناهية، والتواضُع الشديد، وسعُة 

وعائالتهم،  وإلخوتِها  األربعِة  ألوالدها  الّصغرى  لعائلتها  تتّسع  التي  واملحبُّة  الّصدر، 

يُِعّدونها  الذين  أعداُد  بينهم  من  تُحىص  ال  الذين  ولتالميذها  وزمالئها،  وألصدقائها 

رُهم عمرَها، ألنّها  معلّمتَهم وموّجهتهم وأّمهم الحنون؛ حتى أولئك الذين تقارُب أع

الذي ال  الّصايف  وقلبُها  ونزاهتُها،  َوقارُها،  أموميًّة؛ الِفٌت  ورعايًة  عليهم محبًّة  تفيُض 

مكان فيه لغلٍّ أو ضغينٍة، أو عتاب؛ وماثٌل صدقُها قوًال وفعًال، مرّددًة باستمرار اآليَة 

 ّ «إ  : ازيِّ الش وبيَت حافٍظ  تفعلون»،  ما ال  أْن تقولوا  الله  كُرب مقتًا عند  القائلة « 

ما  يُصّدقون  يفعلون كأنّهم ال  يقولون ما ال   َ املنابر،  الذين يعتلون  ألعجب لهؤالء 

يقولون…» ؛ والفٌت كذلك زُهدها باملظاهر الدنيويّة الزائفة، ووطنيّتُها، وعشُقها الحقَّ 

ِيُز الحّق من الباطل ؛ وقولها:  َ ة: عيلٌّ (ع) هو البوصلُة التي  والعدالَة، ومقولتُها الشه

ُ ومن معها، والَكياُن الزائُل ومن معه… ن: فلسط الدوُل والبُرش والكرُة األرضيُّة قس

شاءِت األقدار أن تعيَش يف إيران برفقة زوجها قبل انتصار الثورة اإلسالميّة املباركة 

، يف مرحلِة النضال، وتكوَن شاهدًة عىل تفاصيل ما يجري حينَها، لرتوَي بعد  بسنت

بأّم عينها، وقرأتْه وسمعتْه، واستفهمْت عنه، موّضحًة  ما شاهدتْه  لبنان  عودتها إىل 

سمعْت  إيراَن  ويف  اإلسالميّة؛  الثورِة  وعن  إيراَن  عن  الخاطئَة  املفاهيَم  وُمصّححًة 

تستطع  التي   للدكتوراه  فجعلته موضوَع أطروحتها   ّ البها الشيخ  اسَم  مرٍّة  ألّوِل 

الدكتور  أستاذها  بإرشاف  لبنان  يف  أنجزتها  ا  ّ وإ األوضاع؛  بسبب  إيران  يف  إنجازَها 

مكثّفٌة  أطاريُح  إنّها  املناقشون،  األساتذُة  األطروحِة  عن  وقال  ؛  لواسا أحمد  السيّد 

ء  العل هجرة  وأسباَب  الصفوي،  العث  الرصاَع  فيها  درست  واحدة.  أطروحٍة  يف 
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وأديبًا  ومهندًسا،  وفلِك  رياضيّاٍت  وعالَِم  مجّدًدا  فقيًها   ّ والبها إيران،  إىل  العامليّ 

ّ وبعده، ِوعىل الّرغم من انشغالها  وشاعرًا باللغت العربيِّة والفارسيّة… وقبل البها

بإدارة ثانويّة النبطيّة الرسميّة للبنات، والتدريس يف الجامعة، كتبت ونرشت وحارضت 

عن إيران ومقّدمات الثورة اإلسالميّة، وعن القضيّة الفلسطينيّة يف فكر وسلوك قادِة 

الشعِر  اللّبنانيّ عىل  الذين عرّفوا  الستينيّات، وكانت من أوائل الباحث  الثورة منذ 

الفارّيس الحديث وعىل رّواَد القّصِة والروايِة الحديثت من خالل ما نرشتْه يف املجالت 

األدبيّة والّصحف اللبنانيّة، ال سيّ النهار وملحق السف الثقاّيف، هذه املقاالت التي 

نتمنّى أْن تجمَعها وتنَرشها يف كتاب واحد جامع، وتضيَف إليها محارضاتِها املنشورَة 

رات الدوليّة، عن الرتبية والتعليم، وعن املرأة العربيّة  واملخطوطَة، ومشاركاتها يف املؤ

يف العرص الجاهيل، وحقوق املرأة يف اإلسالم، واملرأة األندلسيّة، واملرأة اإليرانيّة، وعن 

مطّهري ورشيعتي، وعن املتصّوفة والُعرفاء؛ ووالخميني شاعرًا، والتقريب ب األديان 

والتأويل،  ّ، والرمز  القرآ الفلسطينيّة، وعن اإلعجاز  والقضيّة  إيران  واملذاهب، وعن 

ها فيها؛ وعن التأثّر والتأث املتباَدلَ  ها من اللغات وتأث وعن تأثر اللغة العربيّة بغ

عيا  ب العربيّة والفارسيّة، وب األدب العر والفاريس، وب العرب واإليرانيّ اجت

وثقافيا وسياسيا.

وآدابها، واألدب  العربيّة  باللغة  املتعلّقة  وناقشت وأرشفت عىل عرشات األطاريح 

املقارن العر - الفاريس، والتصّوف والعرفان، والرتجمة، يف الجامعات اللبنانيّة واإليرانيّة. 

تها الذاتيّة… وهي عاكفٌة يف هذه املّدة عىل كتابة س

يّة، وتتميّز بالتنّوع واملوسوعيّة. آثارها العلميّة تتّسم بالجّديّة األكاد

:

ر صبّاح وليوبولد  »، «القرآن والشعر»، « ً «بهاء الدين العامّيل، أديبًا وفقيًها وعالـِ

«القّصة  املعارص»،   ّ اإليرا املجتمع  يف  «املرأة   ،« ثقافت ولقاء  مبدع  لقاء  سنغور، 

» السيّدة نرصت أم اإلصفهانيّة، عاملة مجتهدة»،  القرآنيّة: دراسة أدبيّة»، «بانو إيرا
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«املرأة يف األندلس مرآة حضارٍة شّعت لحظًة وتشظّت»، «العالقات الثقافيّة ب إيران 

الفارّيس  الشعر  «أعالم  للنرش،  معّد  اآلن»،  حتى  الصفوّي  العرص  منذ  عامل  وجبل 

من  (جزء  الثورة»  قبل  إيران  يف  يف  مئات  «أيّاٌم  للنرش،  معّد  والحديث»،   ّ الكالّسي

ة الذاتيّة). ومن كتبها املرتَجمة عن الفارسيّة: الس

وتحقيق)،  (ترجمة   ّ البها للشيخ  والفأر»،  القط  بلسان  والنفاق  «التديُّن  كتاب 

كتاب «القبض والبسط النظريّان يف الرشيعة»، كتاب «اإلسالم واملسلمون يف فرنسا»، 

»، كتاب «والية الفقيه  ، حيا كتاب «اإلسالميّون يف مجتمع متعّدد»، كتاب «رفسنجا

الحريّة  كتاب»جدليّة   ، املعرفيّة»  القرآن  مرجعيّة  «فلسفة  كتاب  قراطيّة»،  والد

والعبوديّة»؛ و»كتاب محض اطالع»… ترجمت كذلك مئآت املقاالت لـ «دائرة معارف 

والفلسفة  الفقه  يف  املوضوعات  متنّوعة  اسالم]،  جهان  [دانشنامه  اإلسالمّي»  العا 

ك  رة؛  والِع والهندسة،  والفلك  والصيدلة  الطب  وعلوم  والرتاجم  والشعر  واألدب 

ترجمت مقاالت فلسفيّة ملجلّة االستغراب ..

وذٌج ومثاٌل رفيٌع للقيم الثقافيّة واألدبيّة  هذه السيّدة الفاضلة، األستاذة الجليلة، أ

ُه يف هذا العرص. لقد استطاعت بشخصيّتها اإلنسانيّة الفّذة، وكتبها  واإلنسانيّة، قّل نظ

وأبحاثها ومحارضاتها، أْن تتجاوز الجغرافيا وتطوي املسافات الفاصلة ب لبنان وإيران، 

وهذا ما لفت انتباه كبار األساتذة واملفكّرين، الذين اعتمدوها مرِجًعا ألبحاثهم يف ما 

زج والتأثّر والتأث املتبادلَ ب  يتعلّق باللغة العربيّة وعالقتها باللغات األخرى، وبالت

، لغويا وثقافيا وفكريا. العرب واإليرانيّ

ِر متجّذرٌة  يف الحقيقة أستاذتنا الجليلة السيّدة دالل عباس شجرٌة باسقٌة يانعُة الث

ئه الذين هاجروا  ّ، الذي ندين نحن اإليرانيّ لعل يف أرض جبل عامل، لبناَن الَجنو

إىل إيران يف أواخر القرن السادس عرش امليالدّي، وصّححوا مسار التشيّع فيه، جنوب 

لبنان الذي يدين له وملقاومته لبناُن بأرسه، هذه املقاومُة التي منحت لبناَن استقاللَه 

. يّ الحقيقّي بعد أن حّررت أرض الوطن من رجس الصهاينة، والتكف

تحّدث املتحّدثون يف مناسبات عديدة عن شخصيّة السيّدة دالل عبّاس األخالقيّة 
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انيّة، مريدًة ألهل البيت عليهم السالم، سائرًة عىل نهجهم يف الرسّاء والّرضاء، ك  واإل

تحّدثوا عن أسلوبها ونهجها يف التعليم والبحث والتحقيق، وترجموا كتبها وأبحاثها؛ 

لكّن الجديد يف هذه املّدة هو عملُها عىل الرَّغم من الظروف القاهرة التي استجّدت يف 

، بدعٍم من املستشاريّة  حياتها عىل إعادة إحياء مجلّة «الدراسات األدبيّة» منذ سنت

الثقافيّة للجمهوريّة اإلسالميّة، بعد سنوات من التوقّف القرسّي.

 يعود تاريخ إصدار هذه املجلّة عن مركز اللغة الفارسيّة يف الجامعة اللبنانيّة إىل 

 ، لواسا أحمد  الدكتور  وبعده  محّمدي  محّمد  الدكتور  برئاسة  عاًما،  الست  حواىل 

ومحتًوى  بطرٍح  عبّاس  دالل  الدكتورة  عهدة  اآلن يف  وهي  الكيك،  فيكتور  فالدكتور 

جديَدين. املجلّة تعالج التأث والتأثّر املتبادلَ ب العربيّة وآدابها والفارسيّة وآدابها، 

واألستاذة دالل عبّاس هي التي تؤّدي الدور األساس يف اختيار وتحديد املواضيع العلميّة 

واألدبيّة ومراجعة األبحاث العربيّة والفارسيّة وقبولها أو تصويبها، وكعادتها يف كّل ما 

تقوم به من منطلق إحساسها الحاّد باملسؤوليّة،  تقرتح، وتراقب، وتُراجع وتُصّحح ما 

يُنرش يف املجلّة، وما له عالقة باملبدأ العام الذي حّددتْه هي للمجلّة، واملتمّسكة به وال 

تقبل االنزياح عنه. وما يندرج تحت العنوان األساس، أي التأثّر والتأث املتبادالن ب 

ّ والفارّيس واآلداب العامليّة،  العربيّة وآدابها وب الفارسيّة وآدابها، وب األدبَ العر

وما يدور يف هذا الفلك من مواضيع.

 ال ريب يف أّن هذه السيّدة ومثيالتها يف املجتمعات الرشقيّة واإلسالميّة هّن مصدُر 

ُهّن واالحتفاُء بهّن مصداُق القول املشهور، من  يشكِر املخلوق  فخٍر واعتزاٍز؛ وتكر

 يشكِر الخالق؛ أنا أبارك للسيّدة الجليلة ولألساتذة الكبار املشارك يف هذا الحفل، 

 ، أياديكم ودمتم سامل ّي، وأقول لهم سلمت  لهذا املهرجان التكر املقيم  وأشكر 

وفّقكم الله ورعاكم…
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العّيل  الله  صدق  درجات».  العلم  أوتوا  والذين  منکم  آمنوا  الذین  الله  «یرفع 

العظیم.

ت،  حة والسعادة، اإلخوة اإلعزاء واألخوات الکری صاحب املعايل، أصحاب الس

السالم علیکم جمیًعا ورحمة الله.

يف هذه اللحظات املصیریّة من تاریخ البرشیّة والرصاع بین النور والظالم اجتمعنا 

هنا لتکریم قامة علميّة لبنانيّة بارزة لعبت دوًرا ریادیا يف التبادل الفکرّي واملعريفّ بین 

ّ وإیران، وبذلت جهوًدا کبیرة من أجل تقریب الثقافات وتقلیل املسافات،  العا العر

وساهمت يف التمهيد لبزوغ شمس الحضارة اإلسالمیّة املوعودة.

نور تهتدي به قافلُة  إنّه  نوٌر وسلطان.  العلم، والعلم  ملقام  تعظیٌم  العا  تکریم 

ل والسعادة، وسلطاٌن «من وجده صال به ومن  یجده  البرشیّة يف طریقها نحو الک

صیل علیه» ک یقول أمیر املؤمنین عّيل (علیه السالم).

الحضارة  مع  املحتدمة  معرکتنا  ِخَضّم  يف  ونحن  وقوامها،  الحضارة  أساس  العلم 

الغربیّة املاّدیة الالإنسانیّة لبناء حضارة إنسانيّة وإسالمیّة کریمة نحتاج إلی تعظیم 

ئنا  بعل نحتفي  أن  جمیل  وکم هو  وقت مضی.  أّي  من  أک  العا  وتکریم  العلم 

ورموزنا الفکریّة والثقافيّة واألدبیّة يف زمن حیاتهم وبحضورهم - وفاًء منّا لهم، ولیس 

بعد أن نخرسهم ونفقدهم.

يَّرس املستشاریّة الثقافیّة للجمهوریّة اإلسالمیّة اإلیرانیّة يف لبنان ويرشّفها أن تکون 

والسیّدة  الفاضلة  والعاملة  األدیبة  باألستاذة  لالحتفاء  املبارك  الحفل  هذا  رشیکة يف 

الجلیلة جناب الدکتورة دالل عبّاس وتسلیمها جائزة الفارا العاملیّة لجهودها املمیّزة 

باحثًة يف الحضارة اإلسالمیّة وموثّقًة العالقات الثقافيّة واألدبیّة العربیّة - اإلیرانیّة. إنّها 
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کرئیسة األرسة وربّة  یمنعها قیامها بواجباتها  التي ال  املسلمة  النموذجیة  املرأة  هي 

األدب  بین  الحضارّي  التثاقف  سفیرة  إنّها  الفّعال،  املجتمعّي  أداء دورها  من  املنزل 

ّ، وإنّها صلة الوصل بین البلدین الشقیقین إیران ولبنان. إنّها الدکتورة  الفارّيس والعر

نها،  دالل عبّاس مشکورًة علی جهدها وجهادها، وصربها وصمودها، وعزیمتها وإی

وعلمها وعطائها. 

ألداء  الحضور  هذا  علی  وأشکرکم  املبارك  بقدومکم  أرّحب  الکریم،  الحفل  أیّها 

حة الشیخ الدکتور رضا غالمي رئیس معهد  ، وأرّحب بس جزء من حّق العلم والعا

عيّة يف وزارة العلوم والبحوث والتكنولوجيا يف الجمهوريّة  الدراسات الثقافيّة واالجت

اإلسالميّة الذي تحّمل أعباء السفر لیسلّم هذه الجائزة للدکتورة دالل عبّاس شخصیا، 

مه  ّ واهت وما فیه من داللة واضحة علی مدی أهمیّة املوضوع لدی الجانب اإلیرا

الثقافة  وزیر  معايل  أشکر  أن  إّال  یسعني  ال  وک  والثقافة.  واألدب  واملعرفة  بالعلم 

ّ األخ العزیز والفاضل املثّقف املحرتم جناب القايض محّمد وسام املرتضی علی  اللبنا

العالقات  لتمتین  العالیة  وهّمته  املبارکة  جهوده  وعلی  الکریم  الحفل  لهذا  رعایته 

ّنی له التوفیق والنجاح.  الثقافيّة بین البلَدین الشقیَقین، وأ

والسالم علیکم ورحمة الله وبرکاته. 
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عيّة. ّة من يرصف الزّمن مساحًة له بفعل تضحيات إنسانيّة كانت أم اجت

واملثابرة  الثبات  يف  لهم  وقدوة  يعلّمهم،  الذين  للطّالب   ً ُملِه يكون  من  ّة  و

والعطاء والتفا واملعرفة والعلم والفضيلة واألخالق واإليثار واالنتظام والتّضحية...

ّة من يكون مربّيًا لألجيال، ومثاًال كيف تكون  اإلدارة حزًما من دون تسلّط،  و

ووقاًرا من دون ارتياب، وحنوا من دون ضعف..

ّة من يكون حاًرضا ب النّاس ومعهم، ويجالسهم من دون أن تغرّه األلقاب، وال  و

ء.  ء والعل الرّتب بتواضع الحك

ّة دالل عبّاس حيث هي هؤالء كلّهم. و

الكينونة  إىل  والفاعليّة  االتّصاف  تتعّدى  الحياتيّة  عبّاس  دالل  الّدكتورة  تجربة 

والتحّقق.. التديّن يف حياتها ليس مجرّد يشء تفعله، بل يشء تكونه..والفضيلة عندها، 

ًا،  ليست مكرمة تتّصف بها، بل كينونة تتلبّسها، واملبادئ الّتي تؤمن بها، ليست تنظ

ط حياة كائًنا يف ذاتها ومتكّونًا يف شخصيّتها. بل 

عالقتها بالفارسيّة ليست مجرّد ترجمة وتعريف بالحضارة اإليرانيّة، بل صهرت فيها 

اًما كخيوط حرير أتقنت نسجها بحرفيّة  شخصيّتها وروحها وعقلها، وأعادت صوغها 

وأمانة علميّة.

ارتباط دالل عبّاس بالله سبحانه وتعاىل، انعكس عىل سلوكها وعطائها وعالقاتها 

وكيفيّة مواجهتها القدر، فحّولت بفضل هذه العالقة محطّات حياتها إىل منّصات دعم 

.« وترشيد وتحفيز وبدايات جديدة عىل قاعدة «كلّه خ

عندما أقرأ قوله تعاىل:» يحبّهم ويحبّونه» وأريد أن أستحرض مصداقًا لهذه اآلية 

من الّذين أعرفهم من قرب، تحرض دالل عبّاس، وعندما تكون دالل عبّاس من الَّذين 

ً ومعرفة، من دون أن يغادروك، في ذاتك عصية عىل  يستوطنون يف ذاتك محبّة وقي

استيطان اآلخرين، فاعلم أنّها حفرت عميًقا بكّل من تعرّفوا إليها يف هذه الحياة.
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بسم الله

راعي الحفل معايل الوزير الدكتور محمد وسام املرتىض، املحتفى بها األم الجميلة 

واألستاذة الجليلة الدكتورة دالل عبّاس، املحتفون األكارم، الحضور الكريم، السالم من 

السالم عليكم ..

ت، وقد تغادر الحروف، منذ أيام وما برحت  يف حرضة دالل عبّاس تتضاءل الكل

أ شعث املفردات التي تقابلني بنور عّيص يف مرآة هذه الدرّة العاملية، لكنّني نويت 

من ياقوت الوقت برقه وبريقه، وأوكلت لله أمري وأجريت حربي.

لكن قبل هذه وتلك، اسمحوا يل أيها الكرام أن أبوح بأمر، وهو أنّني عندما التقيت 

الدكتورة دالل عبّاس ألّول مرّة غزت نفيس فورة من اإلرشاق، وثورة من انعتاق النور 

شّعت من قلبي، من روحي، من عينّي، دفعة واحدة.. وقلت يف نفيس إنّني أعرفها، وال 

ً أعرفها، بصفائها، بنورها، بفطرتها  شأن يل من أي عا من العوا أعرفها، لكنّني حت

العاملية األصيلة، بثورتها املستحبة للشمس يف الطريقة، برائحة الرتاب املجنون بالورود 

ً ومعرفة وبهاًء نحو الحقيقة.. نعم إنّني  عىل رشفتها يف الحديقة، بوجهها املشع عل

يب عّيل يف ما قلُت، فيكفيني أّن قلبي دليٌل عىل دلييل. أعرفها، وال ريب عندي، وال ت

لكْن أن تكتب عن دالل عبّاس فهذه جرأة بحد ذاتها، وذات حدها املسنون ب 

رؤًى  لتمتد  عامل  جفون  من  تأرّقت  التي  العيون  ب  جباهها،  ومرايا  الوجوه  نزف 

ِخصبَة يف آفاق فارس، وب كوثرية السيّاد ذات الشأو والعلم والشعر إىل أصفهان ذات 

االسطرالب مروًرا بالفقه  النازلة من أعىل علم  الفّضة  وسيقى  الطالع  البهّي  الغنج 

والشعر والفلسفة والهندسة والرياضيات حتى أعمِق نقطٍة يف العلوم الغريبة، أصفهان 

ً ال حّد لسطوة فكره، ونجابة أصله، وطيب  ً وعالَ املشتعلة بالبها حتى اآلن عالِ

ب رأيي الحكيم وقسمة مدينته  اتصل للفارا يف الجمع  فروعه التي أكملت ما 



٢٩٧

ّ ل د رة ك ا ذة ا

وت،  الفاضلة، حتى كانت دالل عبّاس جائزَة فوزه الفاصلة، والواصلة ب طهران وب

لها مع بهاء الدين العاميل، أو عاشها معها بهاء  وما بينه من أيام عاشتها  يف أول أع

الدين العاميل، فال فصل يف الخطاب حتى اآلن، ولكن ك حدثتني هي كان لتداخل 

القّصة وغرائبيتها وشيفراتها املتالحقة، أو قْل فيوضاتِها املستمرة؛ أنّك ال تدري َمْن كان 

يبحث عن َمْن؟!!!، الشيخ البها كان يبحث عن دالل عبّاس؟، أم أّن دالل عبّاس كانت 

؟!، يف اعتقادي، كاله جائٌز ومّربر. تبحث عن الشيخ البها

قبل  إيران  يف  الثورة  بواك  عاشت  أنّها  عبّاس  دالل  ون عن  الكث يعرفه  ال  وما 

انتصارها، وراهنت عليها، ودافعت عنها، وشّقت طريقها الخاص يف هذا املفرق القلق 

؛ فمعها ويف تلك الحقبة سنلتقي مع  من عمرها عىل دفرت كانت خبّأته عرشات السن

الشعب اإليرا حينها، وسنشهد عىل مواسِم الّدم والفداء، وسنتعرّف   معظم رشائح 

 ، األملا الشيوعي  وبروميه  جورجينا،  اليهودية  وحبيبته  سوريا  من  القادم  اليازجي 

مخبوءة.  كانت  التي  الشخوص  من  الكث  هم  وغ الثائرة  األهوازية  العربية  وإيشا 

ولشعورها الزاخر بالشهادة واملسؤولية الحضارية، كانت أتحفتنا وكرّمتنا األم الجليلة 

دالل عبّاس، بِسْفٍر من َسَفٍر يُسفر عن رسٍّ وأرسار عاشتها و تبح بها لحينه، إنّه كتاب 

وت. وستقّدم  «أيّاٌم مئاٌت يف إيران قبل الثورة»، الذي سيصدر قريبًا عن دار األم يف ب

نسختُه األوىل للمحتفى بها بعد هذا الحفل.

«أيّاٌم مئاٌت يف إيران قبل الثورة»، الذي نعلن عنه اآلن هو أكرب من كتاب، وأك من 

مذكرات، إنّه ِسْفٌر روحيٌّ لكن بتفاصيل ُعْمر، وَسَفر ال بّد منه إذا ما نويت الطريق.

ا نكرّم أنفسنا، فنحن املكرمون طالبًا لها  ّ ختاًما، إنّنا يف محرض تكريم دالل عبّاس، إ

وتالميَذ, كّنا وسنبقى.. والسالم
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ٌة، يجمعنا حبٌّ وتقديٌر  الدكتورة دالل عباس بالنسبة إّيل صديقٌة عزيزٌة وأخٌت كر

، الذي أرشف عىل أطروحتها،  ألستاذنا املشرتك العّالمة املرحوم الدكتور أحمد لواسا

وعىل أطروحتي. 

تعارفنا يف التسعينيّات يف الرحلِة األوىل لنا كأساتذة لغة فارسيّة إىل طهران، حكت لنا 

عن جبل عامل (و نكن يف ذلك الح نعرف أّن َجنوب لبنان كان اسُمه من قبل جبل 

َء جبِل عامل الذين هاجروا إىل إيران منذ أك من أربعة قرون،  عامل؛ وحكْت لنا عن عل

ّ من اضطهاٍد وقمعٍ وسجٍن وقتٍل وترشيد، حكت  بسبب ما تعرّضوا له يف زمن الحكم الرت

الشاعِر  املجّدِد،  املهندِس، الفقيِه  الرياضيّاِت،  ، عالِِم   ّ اللبنا العامّيل  الدين  بهاء  لنا عن 

باللغت العربيّة والفارسيّة. تحّدثت عنه بحبٍّ وإعجاب، وقالت إنّه معلُّمها الثا بعد 

ى مًعا اآلثاَر التي هندسها يف مدينة إصفهان. عيلٍّ بِن أ طالب، وكانت متحّمسًة ل

قرأنا لها يف ما بعد الكتب التي ألّفتها والتي ترجمتها، واملقاالت التي كتبتها عن 

الفارسيّة،  واللغة  العربيّة  اللغة  وب   ، واإليرانيّ العرب  ب  املتبادلَ  والتأث  التأثّر 

العلمّي  الدور  وعن  الصفويّة،  الدولة  بناء  يف  العامليّ  اللبنانيّ  ء  العل تأث  وعن 

والفقهّي والثقايفّ الذي قاموا به يف إيران، وعن العائالت ذات األصول اللبنانيّة التي 

ها، ك آل الصدر وصدر عاميل وخادمي. تعيش يف إصفهان وغ

وقرأنا لها يف النهار ويف السف املقاالت التي كتبتها عن األدباء والشعراء اإليرانيّ 

ل زاده أهم كتّاب  املقاالت: «محّمد عيل ج تلك  املعارصين، وال أنىس عنوان أحد 

ت الرائعة لشعر ني  ، خريج مدرسة عينطورة». والرتج القّصة يف إيران من أصل لبنا

هم…  إيران، وسهراب سپهري، وأحمد شاملو وغ الحداثة الشعريّة يف  يوشيج رائد 

.. هذه املقاالت نتمنّى أن تجمعها يف كتاب واحد؛ ك وعدت منذ سن
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عاتنا الشهريّة أو الفصليّة كأساتذة االغة الفارسيّة، يف املستشاريّة الثقافيّة  يف اجت

يف  الفارسيّة  اللغة  ركز  لحق  الذي  الخراب  بعد  وت،  ب يف  اإلسالميّة  للجمهوريّة 

إلعادة  متحّمسًة  كانت  الداخليّة،  الحرب  من  ة  األخ املرحلة  يف  اللبنانيّة،  الجامعة 

ْ لواسا والكيك، وملـّا أُِعيَد إصدار  إحياء مجلّة الدراسات األدبيّة كأستاَذيْنا املرحوَم

املجلّة يف العام ٢٠٠٠، كان لها يف كّل عدد مقالّة، من تأليفها أو ترجمتها، مع حرصها 

عىل لفت نظر املحّررين إىل ما يف املقاالت الواردة من أخطاء نْحويّة وأخطاء شائعة؛ 

اعتقدُت لسنوات أّن هذه السيّدة متفّرغة للتعليم يف الجامعة وللكتابة والرتجمة؛ 

 أكْن أعرف أنّها فضًال عن كونها زوجًة وأما ألربعة أوالد، هي مديرة ثانوية البنات 

ًا عن أسباب تأّخر تفّرغها يف الجامعة زهاء  الرسميّة يف النبطيّة.  تكن تتحّدث كث

عرشين عاًما عىل الرّغم من أنّها كانت تحمل رتبَة األستاذيّة.  تتفرغ إّال قُبَيَْل سنواٍت 

قليلٍة من إحالتها إىل التقاعد، لرتفُّعها عن طلب الوساطة من أحد…

دالل عبّاس اإلنسانُة تفيض محبًّة أموميًّة حتى ملجايليها، وتأنُف من الربوتوكوالت. 

أحيّي فيها تواضَعها، وصربَها عىل املكاره التي أصابتها يف الّصميم …
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أنا  أشكر من صميم قلبي كّل الّذين اقرتحوا  أكون ناكرًة للجميل»جاحدة» إن 

ورَعوا وأقاموا هذا االحتفال:

معايل وزير الثقافة القايض الدكتور السيّد محّمد وسام املرتىض  -

فضيلة الدكتور رضا غالمي رئيس أمانة جائزة الفارا الدوليّة   -

الدكتور عباس خاميار املستشار الثقايف السابق للجمهورية اإلسالميّة يف لبنان   -

والبالد العربيّة

فضيلة السيّد كَُميل باقر زاده املستشار الثّقايف الحايل للجمهوريّة اإلسالميّة   -

أبنا األعزّاء : د. حبيب فيّاض و د. محّمد حس بزّي، والشيخ نارص أخرض.  -

الّصديق العزيز الّدكتور طو الحاج (ُعذره معه)  -

الّدكتور عّيل قص الّذي حمل معظم العبء عىل عاتقه  -

ك أشكر وسائل اإلعالم واإلعالميّ جميًعا من دون استثناء.

وأشكر العامل من وراء الستار، وعىل عواتقهم املهام التّنفيذيّة عىل األرض.

أشكر الرّسميّ جميًعا من دون تسميات،  ال أنىس أحًدا  {والسهو بات عالمًة 

من عالمات التقّدم بالعمر}

الظروف  واملشاركة يف هذه  الحضور  عناء  الّذين تجّشموا  واألصدقاء  أشكر أهيل 

وت.. الصعبة، ال سيّ الّذين أتَوا من خارج ب

الشكر أّوًال وآخرًا لله سبحانه وتعاىل الّذي يُيّرس أمورنا من حيث ال نحتسب ومن 

دون أن نخطّط..

َنا وتوّجهاتِنا.. ّ حياتنا وتفك حدٌث صغ يغ

انتصار  أواخر العام ١٩٧٦، قضت املشيئة اإللهيّة أن أرافق زوجي إىل إيران قبل 

وأجعله  العامّيل  الدين  بهاء  اسم  هنالك  ألسمع   ، بسنت املباركة  اإلسالميّة  الثورة 

موضوًعا ألطروحتي الدكتوريّة. وألتابع ما كان يجري يف إيران يف تلك املرحلة املفصليّة 

يف تاريخ إيران والعا اإلسالمّي.



٣٠١
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السنتان اللّتان عشت معظم أيّامه يف طهران، أتاحتا يل معرفة واسعة باألوضاع 

الصحف،  وقراءة  التعليمّي،  التلفزيون  خالل  من  والتّاريخيّة  والسياسيّة  الثّقافيّة 

ان وعاّمة النّاس. هم من اإليرانيّ واألجانب والعرب والج ومحادثة معارفنا وغ

ي  تا مجرى تفك ّ ن، غ هاتان السنتان كانتا بالنّسبة إّيل كسنتي أ حنيفة النع

. ما ودراسا واهت

ئه كلّها.  أشكر الله عّز وجّل عىل نع

وأشكركم جميًعا عىل التّعب والنََّصب والتّحض والحضور واملشاركة. هذا املديح 

الّذي كيل يل، يجعلني بحاجٍة إىل سن من االستغفار لتهذيب األنا (ego) وتحجيمها، 

خوفًا من الوقوع يف املحظور من الغرور.

والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته..


