جملة اللغة العربية مآداهبا
الس ة العاشرة العلد االمل ربيع 1434هرب
لفحة 110-161

التنبيهات والسَّبع العلويِّات
 .1االستاذ املشارك جبامعة طهران
 .2طالب دكتوراه قسم اللغة العربية جبامعة طهران
(تاريخ االستالم1434/6/14 :؛ تاريخ القبول)1434/7/12 :

ملخّص املقال
تعترب القاربرباال السرببع العلويربربام ل ا هربا ابربربا اا ايليربربل املتربو 644هربرب .مربا عرما مربربا ع شربل أ مربربلم عم امل رب م
اإلمام علي با عا طالب عليه السالم بذكر م اقبه مكربذل اإلمربام ايسرب عليربه السربالم بذكرمارباابه مالقربلم أ
ما عارضه ا معا لمها  .م ظربرا ملاا ربة هربذا االربرالاب الع ربالر تعربر اليربه اادبرباو قربل ا محربلياا قربام الرببع
بشرحه ماآلخر بتخ يسه مالبع اآلخربر بترمجتربه ب لغربة عخربر  .ربا خربالل دراسربت ا هربذه الشربرمم مالتخربامي رعي ربا
الرببع أ مت ربربامل اايربربل مالرببع ااخربربر ياربربعب الولربربول اليربه ملرمبربربا ضربرباا أ ردهربربام النمربان .ربربا هربربذه اآللربربار
املوجودة عل السبع العلويام شرمٌ مسا ه اآلخرمن الحقا بالت بيهام اختلفت اآلراو م اا اار أ شارحه.
محنربربا أ مقال ربربا هربربذا ربربل إل رب عن لقربربي ال ربربوو ع ل رب مربربا اعت رب بربربه االدبربرباو بالسربرببع العلويربربام عمال مربربا الشربربرم
مالتخ ربربي مالترمجربربة مكتابربربة الرسربرباا اجلامعيربربة أ هرسربربة ميلا يربربة كاملربربة م سترس رب قلراملسربربتااا ال رب الشربربرم
املس برب "الت بيهام عل معاين السبع العلويربام" بامل ربها الولربفي -التحليلربي لا يربا م مربا احمل الاملربة للولربول الرب
معر ة شارحه مالقاو ال ظرة عل حياته م َسَبِه للخرمج ب تيجة تني اإليهام م اإلهبام.

الكلمات الرئيسة
ابا ا ا ايليل القااال السبع العلويام الت بيهام لفي اللِّيا العلو .

الااتب املس مل اهلاتف02144076160 :
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مقدمة
تاون مساوُ اادب العرا ميلا ا عري ا ممساحة شاسعة حتت ا علدا كب ا ما الشربعراو
ماادبربرباو جربربالوا ملربربالوا أ عربربراك بربربارد سربربيو هم كل ربربا،م مرمربرباحهم عشربربعارهم يرمسربربون
لوحربام ِّيربربة مبفربردام تلفربربت اال ظربار متلعربربب باال اربار .ربربا رُماد هربذه السربرباحة هربو الشربرباعر
ااديب مالاالمربي اياربيم عبوحامربل ابربا عا ايليربل عنالربلِّيا املربلاا ،الربذحمل كربان ممرباينال
جيذب قاااله السرببعه ا تبرباه املربتلحملهف م املشربتاق مربا القربرن السربابع حترب اآلن ليشرباركوا
ااحاسي معا أ هذه املعركة الف ِّية اجل يلة معمّا الشرباعر لربم ير ربر أ قاربااله السرببعه
أ ماا ته الف ية برب تعربل طيربف اخليربال مع ربار يهربا قبسربام عربا حيرباة اإلمربام علربي بربا اا
طالربب م اإلمربام ايسرب عليه ربا السربالم مبربربلحه ا مذكربر م اقبربه ا مربا م ظربور عيربربليولوج
متعب إ اين مرام يقلم ما عارضربهم بربذكر ماالبربهم ممعايبربهم ليتربرك هبربا مليقربة شربعرية
متي ة لِ َاْ يبحث عا بع ااحلاث التارخيية أ للر اإلسالم .ك ا هي تُعربل بربلمرها لربرمة
شعرية ريلة أ تاريخ اادب العرا معدب عهرب البيربت تيجربة إلملربام ا هربا باللغربة مالترباريخ
مالس ة مالرماية مالاالم.
مما جهتها تألا جنم املعجَب بتل اللوحام أ مساو اادب مساحاته حيث استفاضربوا
بالعلويربربام مع اضربربوا ماسربربتفادما م ربربها مع ربربادما مجاهربربلما بربربالقالمهم مكل ربربا،م رب اخلتربربام
لتحقيق املآل م الرموز للولول إل ما يبلم بعيل امل ال.
ا خالل دراست ا رعي ا جم وعة ما ال تااا اادبية ما الشرمم مالتخربامي مالرسرباا
مالترمجة ت الرم عمساوها ب الاتب القل ة ماللراسام اجلليربلة م جنربل مقرباال يعربت،
بسرد هذه ال تااا ميعاي لورة موِّحلة ع ها عليه ارتالي ا عن قوم بع ميلاين م سربتخرج
ما القلمي م اجلليل ما كُ تبت عا القااال ما الشرم مالتخ ي  .ك ا ع ا أ دراست ا عحربل
هذه ال تااا ب الوحيل املتو رم ها ماملس برب"الت بيهام عل معاين السبع العلويام" مجربل ا
اختال ا كا ا أ ا تساب الشرم املذكورإل شربارحِ اختلفربت ربيهم الربرو م جنربل مقرباال
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يقربوم بلراسربربة هربربذه اخلال ربربام ليخربربرج ب تيجربربه تنيرب االهبربربام عربربا الشربربارم متر ربربع السربربتارع ه.
محنربربا ظربربرا المهيربربة الولربربول إلرب معر ربربة الشربربارم ق ربربا بلراسربربة االراو املختلفربربة أ الشربربارم
مب ها حتليلي تارخيي مرجايل تعت ريلة ما وعها ل جب عا سرب ال هربام " مربا هربو شربارم
الت بيهام".
عليه حنربا أ هربذا املقربال لقربي ال ربوو علرب السرببع العلويِّربام م تربلار اعت رباو االدبرباو م
الباحا هبا مإسهاما،م يها عمال ممِا احمل لر عحل هذه ال تااا املس اة بالت بيهام عل
السرببع العلويربام ممربا قربالوا أ شربارحها للولربول إلرب معر تربه م للخربرمج ب تيجربة تنيرب اإليهربام
ماإلهبام ع ه.
 .1قصائد السَّبع العلويِّات
إنحمل القاربرباال العلويِّربربام تعت رب جربربنوا مربربا حيربرباة الشربرباعر ااديربربب ابربربا عا ايليربربل عنال ربلِّيا
امللاا 1،ميُعر هبا ك ا يُعر بشرحه عل ال ها مهي سبع قارباال ر ا ربة ممتي ربة َظَ َهربا
أ مربلم علربي بربربا عا طالربب عمرب املرب م م ايسرب بربا علربربي عليه ربا السربربالم م ذكربر يهربربا

 .1هربربو عبلاي يربربل بربربا هبربربة ام بربربا ربربل بربربا ربربل بربربا ايس رب عبربربو حامربربل بربربا عا ايليربربل عنال ربلِّيا
امللاا ،حتلث ع ه الشيخ عبا الق ي أ ال ُا ماالقرباب مقربال يربه "الفاضرب ااديربب املرب رِّي اياربيم
الشاعر شارم ا البالغه ...ملاحب القااال السبع املشهورة كان مذهبه االعتربنال ك ربا شربهل ل فسربه أ
إحلى قاربااله (الشربيخ عبربا الق ربي ج  1ص  ) 113ماعترب ه النركلربي ِمرب ْا ععيربا ِن املعتنلربة مقربال يربه "لربه
شعرٌ جيِّل مإطالا ماسع على التاريخ مله شربرم ربا البالغربة  ...مالقارباال السرببع العلويِّربام (النركلربي ج 3
ص  )281ك ربا اعترب ه الاربفَلِ أ الربربواأ بالو يربام" قيهربربا شربرباعرا معتنليربا معربربلمدا أ ععيربان الشربربعراو ملربربه
ديربربوان مش ربربهور  ...مل ربربه قا ربرباال ماولربربةٌ م ربربلييفٌ أ عل ربيِّ بربرباِ عا طال ربربب رض ربربي امُ ع ربربه (الاربربفَل ّ ج 18
لرب  )48 -46ممالُربربه قربربال ع ربربه الربربذهخ أ تربرباريخ اإلسربربالم مذكَربربر تربرباريخَ م اتربربه سرب ة  646هرب رب مقربربال هربربذا هربربو
الاواب( .الربذهخ ج  48ص  ) 202معمربا ابرب ُا كربا اعترب ه أ البلايربة مال ِّهايربة شرباعرا شربيعيا غاليربا (ابربا
كا ج  13ص  )233مامّا هو عل فسَه أ مقلمته عل الشربرم أ عِربلاد املعتنلربه (ابربا عا ايليربل ج1
ل عبو الف إبراهيم قِّق شرم ا البالغربة أ حيرباة ابربا عا ايليربل
ص  )7ممِاْ جا به استرس
مذكر ما ِّفاتِه راجع ه اك ( ل إبراهيم مقلمة عل شرم االبالغة ج  1ل .)11-13
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م اقبه ا م اس ه ا م ياتفِ الشاعرُ هبا ب قام بقربلم مربا عارضربه ا معا ربلمها مذكربر
ماالبهم ممعايبهم ما اجلَ َليِّ م القاسا ماخلوارجِ م غ هم مما سبقهم.
ماللار للقااال ير لورة تالياية يها إ ها ما جهة مفربردامٌ مت اغ ربةٌ ممت اجسربةٌ
حياربربت مفاربربلة م سرب ة تسربرباعل مفردا،ربربا بع ُربربها بع ربربا متتألل رب الرمعربربة ماجلنالربربة يهربربا
تشبيبا ممت ا مما جهة لا ية تت ا أ طياتِها ما للرعا املاربلراإلهليِّ مال بربو ِّ أ مربلم
اإلمام عليٍّ عليه السربالم قربلرا معظ ربة ممشوخَربا مما الربه عليربه السربالم مربا اللرجربة الر يعربة
يها مكذا ما الحملم بسباه ايس الشربهيل عليربه السربالم مالقارباال أ بُعربلِها الاالربث راحربت
تش رب إل اجلا ربربب الاالمربربي مالعقااربربل أ علربربي عليربربه السربربالم مكذاماا تربربه أ عربربا الاربربون
مالتاويا.
مالاا ما عرباب التراجم مالسِّيَر تارر الرب القارباال السرببع كالحربل مارب ِّفام ابربا عا
ايليربربل ربربهم الشربربيخ آقربربا بربربنرك ال ِّاهربربراين راربربه ام حيربربث قربربال أ الذحملريعربربة أ رمايربربة
مسلسلة له "إن السبع العلويِّام َظَ َها ابا عا ايليربل ...كتبربها بقل ربه ل فسربه الشربيخ مشرب
ال ربلِّيا ربربل ال جفربربي أ جم وعربربة ربربرب مربربا الاتابربربة عخريربربام شربربعبان  868هرب رب م ربربرب مربربا
مقابلتربها أ الااللربرباو عمل مربربا شهررم ربان سرب ة  868هربرب مكَتربربب عربلة عبيربربام كرب قاربربيلة أ
آخرها داعيا ل ا ها بقوله "راه ام " م ذكر ع ه يرميها عا الشيخ الشهيل ل با ماي
تُوُ ِّيَ 786هرب عا خرالقِّق تُوُ ِّيَ  771ه رب عربا مالربله العالمربة ايلربي تُربوُ ِّيَ  726ه رب عربا
عبيربربه سربربليل الربلِّيا يوسربربف بربربا علربربي بربربا ماهرتُربوُ ِّيَ  664هرب رب عربربا ال ربربا م عليربربه مربربا يسربربتحقه.
مذكر اه للظحملا حبسا عاقبته بسبب إ شاو السبع هذا( .الشيخ الاحملهراين ج 12ص  )121م
ي يف " م قربل رعيربت سربختها الربن كربان عليهربا خربا ابربا العلق ربي 1أ ماتبربة العالمربة الشربيخ
 " .1ل با عال -عم ل با ربل ابربا عاربل -بربا علربي عبربو طالربب م يربل الربليا ااسربل البغربلاد
املعربرم بربربابا العلق ربربي ( 646-413هربرب) مزيربربر املستعاربم العباسربربي  ...اشربربتغ أ لربربباه بربرباادب مارتقربربى إ
رتبربربة الربربوزارة س رب ة  642وليهربربا عربعربربة عشربربر عامربربا .مملربربق بربربه " املستعاربربم " رباللقى إليربربه زمربربام عمربربوره مكربربان
حازمربربا خربربب ا بسياسربربة امللرب كاتبربربا اربربييف اال شربرباو .اشربربت لت خنا تربربه علربربى عشربربرة آال جملربربل ملرب ف لربربه
الارباغاين " العبربرباب " مابربربا عا ايليربل "شربربرم ربربا البالغربة"( .النركلربربي ج  4ص  )321مأ ععيربربان الشربربيعة
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ربربل السرب رب ام مال عدر إ م ربربا ا تقل ربربت بع ربربله م لاا ربربرة س ربربخها عغ رب رب ا ع ربربا ذك ربربر
خاوليا،ا "(الشيخ الاحملهراين ج 14ص .)141
 . 1 .1اإلسهاما ت يف السبع العلويات

على هذه القااال إسهامام عِلةٌ م ذ القرن السابع حىت اآلن إنحمل مِاَ العل رباو ماادبرباو مَرباْ
قربربام بشربربرم القاربرباال مالتعليربربق عليها ك ربربا قربربام الربرببع بتخ يسربربها معي ربربا ترمج ِتهربربا باللحملغربربة
الفارسيه ك اكُتب جنوٌ ما القايلة السادسة املس اة بالعي ية بالذحملهب داخ القبربة العلويربة
املالِّة عل ضرييف اإلمام علي عليه السالم معل ال رييف فسه.
محنربا أ هربذا املقربال ذكُرإسربهامام االدبرباو م البرباحا أ السرببع العلويربام مربا الشربربرمم
مغ ها قل ا م حلياا:
 .1الت بيهام عل معاين السبع العلويِّام لشارحها راه ام تحلث ع ها الحقا أ هذا
املقال.
 .2شربربرم القاربرباال السربرببع للشربربيخ عبربربل الربربراا بربربا عاربربل اجلنااربربر سربرباكا الباربربرة
العا الفاض ااديب الشاعر معالر اللِّث ايرّ العاملي املتوىف س ة  1104هرب( .الشيخ
الاحملهراين ج 13ص.)311
 .3ش ربربرم القارب ربرباال ل ربرب جم ااا رب ربربة رضرب ربربي الرب ربلِّيا رب ربربل برب ربربا ايسرب ربربا ااسرب ربربترآباد
(ايرّالعاملي ج 2ص  )244م (الشيخ الاحملهراين ج 13ص )311م ( سا اامرب ج1
ص .)142

1

 ...كربان عاملربربا اضربربال عديبربربا لربربب العل ربرباو ميسربربل إلربربيهم املعربربرم  ...تربربوأ الربربوزير م يربربل الربربليا ربربل بربربا
العلق ي أ مسته مجادى اآلخرة مد ا أ مشربهل موسربى بربا جعفربر عليه ربا السربالم ربالمر السربلاان هوالكربو
عن ياون اب ه عن الليا عبو الف مزيرا بعله ( ...السيل سا اام ج  1ص.)82
 .1الشربيخ رضربربي الربليا ربربل بربا ايسربربا ااسربربترآباد -جنربم ااا ربربة كان اضربال عاملربربا ققربا مربربلققا لربربه
كتب م ربها شربرم الاا يربة -علفربه أ ال جربف مشربرم الشربا ية مشربرم قارباال ابربا عا ايليربل م غرب ذلرب م
كان راغه ما تالليف شربرم الاا يربة سرب ة  683م م اتربه سرب ة  686علربى مربا ذكربره القاضربي ربور ام أ جمربال
امل م ( .ايرالعاملي ج 2ص .)244
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 .4غربرر الربلالا  1للشربيخ فربوب بربا مشربام ايلِّربي 2املتربوىف بعربل سرب ة  676هربرب( .الشربربيخ
الاحملهراين ج 13ص.)312
 .4غرراللالا م اآليام أ شرم السبع العلويِّام للسربيل عا الاسربا يوسربف بربا الربر
با ل با ااد العلو ايسي ،الغربرم  3املتربو حمل 727ه رب  ...مقربال بعرب الف ربالو أ
عمل شرم مِا شرممِ السبع العلويِّام املوجود أ موقو ة ال مجرد أ ال جف ما لفظه إين
ال ععر هذا الشارم لا ِّي رعيت غرر الربلالا م اآليربام أ شربرم السرببع العلويِّربام م هوشربرم
طويرب الربذي علحملفربه العربربا ُ السربربيل عبربو الاسربربا  ...م خربتم السربربيل عبربو الاسربا شربربرحه بالربعربربة
عم امل م عليه السالم  ...ا تهى ملخ ما ذكر أ عمل الشربرم
معشريا حلياا أ
املوجربربود أ ملرسربربة ال مجربربرد (الشربربيخ الاحملهربربراين ج 13ص ) 311م (الشربربيخ الاحملهربربراين
ج 16ل .)41- 40
 .6القول السليل م،ليل البليل أ شرم علويام ابا عا ايليل ل ل با علي محربي
املتربوىف سرب ة  1274هربرب م ربه سربربخةٌ أ املاتبربة الغربيربربة باجلربامع الاربربب أ لرب عاو ذُكربربرم أ
هرسها ص( 121جملة ترال ا ج  18ل .)67- 66
 .1قال ع ه العالمة اامي ،أ الغلير :يَرم ع ه شارم القااال السبع العلويِّربام البربا عا ايليربل بشربرحه
املوسوم بغرر اللالا قال أ عمل الشرم "ك ت قرعم هذه القااال عل شيخي االمام العا الفقيربه القِّربق
مش الربلِّيا عا ربل فربوب بربا مشربام قربل ام رمحربه مذلرب بربلاره بايلحملربة أ لربفر مربا سرب ة ربا
مسربربت ااة مرماهربربا يل عربربا ا هربربا مراقربربم عل هربربا( "...العالمربربة اامربربي ،ج 4ل رب  )424-422عليربربه حنربربا
الجننم بشرم لفوب با مشام ك ا ذُكر ب يبلم إنحمل الشرم املذكور للسيل عا الاسا ك ا اليت به.
 .2قال يه العالمة اامي ،إنحمل الشيخ مش الليا فربوب بربا مشربام بربا ربل عبربا ربل ايلربي االسربل
قاربب مربربا عقاربرباب الفقاهربة مطربربود را للعلربربم ماالدب كربان متائربربا علرب عرياربة النعامربربة اللي يربربة ممرجعربربا أ
الفتو مم تجعا ي املشاالم  ...معضربا العالمربة بال ّربه قربف علرب تربارخيي مالدة شربيخ ا مشرب الربليا
مم اته غ ا ا قاع حبياته إل س ة  ...680العالمةاامي ،ج 4ل .424-422
 .3يوسف با الر با ل با اّاد ايسربي ،السربيل مجربال الربليا عبربو الاسربا الغربرم املشربهل م ِلربل
قب عام  667م ل ّف كتاب غرر اللالا م اآليام أ شرم السبع العلويام م هربي قارباال البربا عا ايليربل
املعتنيل أ ملم عم امل م عليه السالم .تُوُ ِّيَ عبو الاسا أ س ة سبع م عشربريا م سرببع ااة عربا يربف
م ست س ة-.السبحاين ج 8ل .241-240
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 .7شرم القايلة العي ية باللغة الفارسية لرب لفه عال ملر محيربل شربر،ا م سسَربة
آسربربيا لل شربربر مبلي ربربة ت يربربن االيرا يربربة توجربربل سربربخ م ربربها أ ماتبربربة العتبربربة الرضربربوية املقلسربربة
مبلي ة مشهل .مللشارم شرمٌ عل ا البالغة باللغة الفارسية.
 .8خت ي السبع العلويِّربام للشربيخ مربال عبربا النيربور يسرب ب رب خت ربي اهلامشيربام م
العلويِّ ربربام ي وج ربربل أ خنا ربربة املخاوط ربربام باملاتب ربربة املركني ربربة جبامع ربربة طه ربربران ماملرق رب ربة ب رب رب
 2812اطلع ربربا عليربربه محتربربلث ع ربربه الشربربيخ الاهربربراين بقولربربه "خت ربربي السربرببع العلويِّربربام للشربربيخ
مالعبا با القاسم با إبراهيم با زكريا با حس با كرمي با علي با كرمي بربا علربي بربا
الشيخ عقلة النيور البغلاد امل شاو ايلي املساا املتوىف س ة 1316هرب .رب ما خت ي
بع ها أ1211هرب رعيته ض ا جم وعة ما ختاميسه" (الشيخ الاحملهراين ج 4ص.)10
 .1خت ي السبع العلويِّام للشيخ ل با الشربيخ طرباهر بربا حبيربب الف ربلي السرب ام
ال جفي املولود س ة  1212هربرب .رعيتربه ضرب ا جم وعربة مربا ختاميسربه ماربه أ ماتبربة امل لربف
(الشيخ الاحملهراين ج 4ص.)10
 .10خت ي العي ية جلعفر با ال با ل ايلي املولود س ة 1277هرب لربه جعفريربام
أ رلرباو اهرب البيربربت علربربيهم السربربالم يفحمل ذكرهربا أ املوسربربوعة الشِّربربعرية مربربا إلربربلارام ا ربربع
الاقاأ بلملة اإلمارام العربية املتحلة عام  2001م.
 .11ترمجة القااال باللغة الفارسية قام بترمجتها عبلال ل آين م شر،ا م سِّسربة
بشارم لل شر عام  1374هرب.ش .مبلي ة طهران.
 .12رسالة دكتوراه  -اال راو ال قلية ماادبيربة م الشِّربعرية البربا عا ايليربل للاحملالربب خليرب
باسربتان سرب ة  1377هربرب.ش .جبامعربة تربيربت مربربلر تاربرر ايل اجربناو مربا شربعره مربا السربرببع
العلويِّام مغ ها.
 .13عطرمحة ماجيستر أ شرم القااال باللغة الفارسية جامعة تربيت ملر .
 .14إلنام ال والب ملفليف با راشل البحراين ما عل او القربرن التاسربع يسربت ل املارب ِّف
يه إل بع اابيام ما القايلت البااية مالرااية يست ل اليها لربذكر ماالربب الرببع  .يفحمل
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طبعُ هذا الاترباب عربام  1420ه رب بتحقيربق مربا الشربيخ عبلالرضربا ال جفربي مب سسربة " دليرب مربا"
(مفليف با راشل ل .)111- 182
 .14شرم العلويام السرببع تافُرب تالليفربه جل ربةُ التحقيربق باللارالعامليربة بربب مم 1413هربرب .م
حنا ياعب علي ا عن عت ه شرحا مستقال برب هربو مسربت ل علرب "الت بيهربام" أ عجربناو م ربه
دمن ااشارة ال مالره ك ا يفحمل إضا ة بع اإلي احام أ اهلوام مر قهً بشرم مربوجن
لبع الوقااع التارخيية تسبق ك حمل قايلة.

تنويه
ماقي إ ّه يوجل شر ٌم لاربا علربي الاربا علرب السرببع العلو ِّيربام ميسرب بالرمضربة املختربارة
اتاٌ عا علم اإلطالا عل الشرمم ميُخَي ُ ما كالم لا الاربا أ مقلمربة الاترباب 1بال ربه
هربو قربربام بشربربرم القاربرباال محنربربا واجربربه شربرحا مسربربتقِّال للقاربرباال لا ربربه هربربرما دراسربربت ا عنحمل
الرمضة املختارة ه ي املالخوذة ما الابعربة ايجريربة للت بيهربام مبالتربايل ت قاربها عربا ال سربخ
اخلاية عبارامٌ تتعلق غالبيتها مب اقب آل البيت عليهم السالم مبقلم مربا عارضربهم .مرمبربا
كربربان مُق ربلِّم الاتربرباب معربربذمرا أ مربربا حُ ربذِ َ مربربا شربربرم العلويِّربربام كو ربربه مربربالخوذا مربربا املابوعربربة
ايجريربة لا ربه اليُعْربربذر أ عربلم ذكرشربارحها مماربربلرها برب إ ربه قربربام حبربذ مقلمربة مجيربربنة
للشارم مهي موجودة أ مجيربع ال سربخ حجريربة كا ربت عم خايربة اللرببيف مربا قربام بربه مسربرمقا
عدبيا ما عن ياون شرحا عدبيا.

 .1يقربول علربربي الاربربا أ مقلمتربربه علرب الشربربرم املنعربربوم " ...م قاربرباال ابربا اا ايليربربل املسرب اة بالقاربرباال
السبع العلويام تُعت ذرمة أ الشعر العربرا املتربر تتحلحملرب بالاِّربلر مالو رباو ماجلنالربة مالاربفاو حت رب أ
ل اياهربا الف رب َ م الف ربربيلةَ يفربربي ُ عَر ُهربربا م يعُربربم عب ُهربربا تغ ربربر ال فربربو الايبربربة بالسربربعادة م االط ئ ربربان م
يس ربربعل ا عن ق ربربلمها للق ربربراو أ كت ربرباب عمسي ربرباه الرمض ربربة املخت ربربارة" َشَربربرَها م سس ربربة ال ع ربربان ع ربربام 1172م.
بب مم!.
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 .2التَّنبيهات
الت بيهام عل معاين السبع العلويِّام 1شرم نج ب اللغة مالتاريخ مالعقيلة ك ا هي حربال
القااال تعر اليها الشارم إلي ام ما قاله ال ا م.
2

بلع الشارم راه ام شرحَه مبقلمّةٍ قا ة يقول يها بعل بسم ام الربراا الربرحيم
"بِواجرببِ الوُجربربودِ عسربتَع ُ مبإرشربربادِه سربرببي َ اي ربقِّ عسْربتَب ُ معُلربلِّي علرب الرب خِّ مآلربربه الاحمليِّربربب َ
الاحمل اهر ّي َا الحملذي َا هم حب ام املرب َت ِ معرم ُتربه الربولق مكتَابربه املربب ِ .عمابعرب ُل ربإ حملن القارباا َل
العلويِّربربام ظ ربمُ الشربربيخ العربربا عنّال ربلِّيا عبلاي يربربل ب رباِ عا ايليربربل رَاِربربه ام  ...مك ْ ربتُ
حفِظتُهربا لربربغ امعمع ْتُ ال َظر يهربربا كربربب ا الحببربتُ عنَ ع َبِّربهَ علرب غريربب علفا ِهربربا ممعا ِيهربربا
مُتَحرِّيا غاية االختاارِ مُتَقرِّبا إل ااا ة ااطهار مرعيتُ ذل مِاْ طريق ااملوية إذ ك ْربتُ
مِاَ ااسرةِ العَلَوِيةِ مام عرجوه معليه عتَوكحمل ُ مإليه عرْغَبُ مم ْه عطلُرببُ مبربه لِقَتِربي مهربو حَسْربخ
م ِعْمَ الوكي ُ ".مأ بع ال سخ 3يبلع الشرم ب رب "توكلربت علربى ام رو مرباربم بِواجرببِ الوُجربودِ
عستَع ُ" ...
مبعل هذه املقلمة الوجينه بلا الشارم بالقايلة االمل مالعها:
اال إنّ جنل ا ل عبي ُ ملحربوبُ

ملا ّربربربه جمّ املهال مرهوبُ

ميشرَحه بقوله "ال جل الاريق املرتفع ما ل الارم ماملاجل الارمي م". ...
ك اع ه خيتم شرحَه مبقاع القايلة السابعة مبقوله " :عجادَ معحساَ حشَربره ام مَربعَ مربا
كانَ يَتَوالَهُ".
هي دمنَ ملمِ امِ ي َ م وقَ ا

ملم الور معُالك م ه ع

 . 1جنل أ ال سربخ املخاوطربة مالاتربب املابوعربة طباعربة حجريربة مربا يَربلل علرب ع ربوان الاترباب ربال ربلر
مَاْ عطلق اسم الت بيهام عل الشرم املذكور عمل مرة َ َهْ َا يااْ ما اامر إ ا لتنم مبا سُ ي به.
 .2ال س ربربخة املرق ربربة ب رب رب 436م 4846باآلس ربربتا ة الرض ربربوية املقلس ربربة م رق ربربم 6462 4112 4078 1386 128
 6173م  1673جبامعربربة طه ربربران م رقربربم  467 344م  678بالي ربربة اإلهليربربام جبامع ربربة ردمسربربي م رق ربربم  8116م
 14211مبجل الشور االسالمي االيراين مرقم  4202م 7312باملاتبة الوط ية االيرا ية.
 . 3مقلمة ال سخ املرقحمل ة برب  8104م 13164م  7404م 7411أ ماتبة جمل الشور اإلسالمي اايراين.
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مقال الشيخ الاِّهراين راه ام عا الت بيهام " رعيربت م ربه سربخا م ربها ضرب ا جم وعربة
عدبيِّة دم ها الشيخ إبراهيم با لا با حس با ه ربل م ربرب مربا كتابربة الت بيهربام سرب ة
1037هرب معقلم م ها سخة اخلنا ة الرضوية املاتوبربة سرب ة ( "1002الشربيخ الاحملهربراين ج4
ص  )440م عضا " يوجل أ كا ما ماتبام العرار م قل طبع أ ايران س ة  1304هرب .م
أ مابعة العر ان بايلا س ة  1341ه رب عمّلربه بواجربب الوجربود عسربتع م بإرشرباد سرببي ايربق
عستب  ...إ قوله متقربربا بااا ربة ااطهربار م رعيربت ذلرب مربا طريربق ااملويربة إذك ربتُ مربا
ااسرة العلوية  ...مقل رعيتُ ُسَخَهُ املخاوطربةَ أ ماتبربة السربيل حسربا الاربلر أ الاا يربة
ماملاتبة الرضربوية أ خراسربان مماتبربة ايرباج ربل حسربا كبربة أ سربامراو مماتبربة السربيل
ا لد الشرب از أ سربامراو م ع ربل السربيل ربل علربي السرببنمار م غرب ذلرب ( .الشربيخ
الاحملهراين ج 13ص.)312
ممرد أ هر التراث ع ل ذكربره ربل بربا ايسربا العلربو "ممربا آلرباره الت بيهربام علربى
معاين السبع العلويِّام مهوشرم القااال السبع العلوية مِاْ َظَمِ عناللِّيا عبلاي يربل ابربا
عا ايليل املعتنيل م ه سخةٌ خماوطةٌ أ ماتبة الاايي بقنميا عمله بواجب الوجود
عستع م بإرشاده سربب ايربق عسربتب مآخربره مقربل ما ربق الفربراب مربا قلربها ارااربعرباو رابربع
مجادى اآلخربرة مربا شربهور سرب ة علربف مربا مهرباجرة رسربول ام لربلّى ام عليربه م آلربه مكاتبربها
ربربود بربا عاربربل اهلرمربرباين
العبربل الفقرب إ ام تعربا عبربلُالارمي امللقحملربب باربربرمي الربلِّيا
املستاين الاِّهراين( .ايسي ،اجلاليل ج 1ص .)716
مأ ما يتعلق بتاريخ الشرم املذكور إ ا مجربل ا أ ايربة ال سربخةِ املوجربودة أ ماتبربة كليربة
اإلهليربربام جبامعربربة ردمسربربي مبشربربهل املقلسربربة ماملرق ربربة برب رب  344بإ ربربه "تحملربربت القاربرباال السربرببع
بشرحها يوم اخل ي أ شهرمجاد آالخرة س ة 731هرب".
مما جاو أ شرم البيت ما العي ية:
مرعيتُ دياَ االعت ربربنال مإ ي

عهو اجربرب رب ربلِ ك حمل مَا يتشيعُ
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ياب ربربت قول ربربا ه ربربذا حيربربث مرد أ ق ربربول الش ربربارم " مالحمل ربربذ مسِعتُ ربربه مِرب رباَ الش ربربيخِ الا ربربلم ِر
خرِاللِّيا عليٍّ با ل البوقي راه ام  1"..ظهر ما دراست ا عنّ ذاك الشيخ الاربلمر
هو"ابربوالفتيف علربربي بربربا جمربربل الربلِّيا يوسربربف بربربا ربربل بربا هبربربة ام البغربربلاد املعربربرم بربربابا
البوقي املتو حمل س ة  707هرب .مهو مذكورأ جم ربع ااداب أ معجربم االلقرباب 2معالرالشربارمُ
حي رباة الش ربيخ راه ربا ام .عليربربه اربربا القربربول باربربحة تا رب يف الشربربرم املربربذكورأ التربرباريخ
املذكورععاله.
بعل متابعت ا ال سخ اخلاِّية املتعلقة برب الت بيهام ات يف ل ا ما خالل الفهربار املوجربوده
ماملاتبام ما يلي:
 .1مجربل ا عن هربربذا الشربرم يَرب عم بو ورال سربخ بعربربل عن ق ربا باحاربرباوها رعي ربا ع هربربا يبلرب
علدُها إل عكارمِاْ  140سربخة ملختلربف الاُترباب توجربل أ ماتبربام مجامعربام العربرار مالربي ا
مآذربيجربربان مالواليربربام املتحربربلة ماهل ربربل مالاويربربت مايربربران أ ملي ربربة علربربفهان مت يربربن مطهربربران
مخوا سار مخو مرشت مش از مقنميا مقم ممراغه ممشهل ممهلان ميند.3
 .2كُتِبَ اجلنو اليس ما ال سخ أ القرن اياد عشر مالااين عشربر مال يتجربامز هربذا
عشرة باملااة مربا إمجربايل ال سربخ ميربذ كربر بال ّ هربا توجربل سربخ ٌة ريربل ٌة مربا وعهربا أ اخلنا ربة
الرضوية املرق ة برب  4846اطلعربت عليهربا يعربود ترباريخ كتابتربها إلرب القربرن العاشربرك ا قربال يل
راي املاتبة الرضوية مبشهل املقلسة.

 .1شرم العي ية ما سخة خاية مرق ة برب  344ماتبةكلية اإل هليام جبامعة ردمسي مبشهل املقلسه.
 .2خرالربربليا عبربربوالفتيف علربربي بربربا جملالربربليا يوسربربف بربربا ربربل بربربا هبربربة ام ابربربا ليرب البغربربلاد العالمربربة
االديربربب يعربربر بربربابا البربربوقي كربربان مربربا اسربربا النمربربان م بقيربربة الاربربلمر اال اضرب االعيربربان مربربا بيربربت العلربربم م
الرمايربة مالفقربة م اللرايربربة ...كربان قربربل اشربتغ أ علربربم اللغربة علرب شربيخ ا رضربربي الربليا الاربرباغاين مكربان عاملربربا
بالعرم  ...كتب يل ماه عمراقا ما وااله م تردد إل عمل مربا قربلمتُ العربرار تربوأ سرب ة سرببع مسرببع ااه
م ك ت يومئذ باي رة الساا ية( .جم ع ااداب ج 3ص .)12
 .3تشرب إلرب جربنو م ربها َهْرَسربة املخاوطربام للسربيل مارباف درايربن رب جم وعربه قامربت بابعهربا م سسربربة
ال شر التابعة ل الشور اإلسالمي أ ايران.
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 .3كتابة اجلنو ااكرب ما ال سربخ إمربا تعربود إلرب القربرن الاالربث عشربر مإمربا يُربذكر يربه
التاريخ .متبيا مما ذُكر عن العقود النم ية القجرية ما  1240إل  1280تعت تربرة ذهبيربة
الست ساي الت بيهام حيث تّت كتابة ما ال يق عا ست سربخة أ هربذه الفتربرة .مرمبربا يعربود
تاريخ كتابة بع ما يذكرالتاريخ يه إل هذه الفترة عي ا.
 . 1 .2الشَّارح

ك ربا عمضربح اه سربربابقا حنربا أ قِرااَتِ ربا كتربربب السِّربيَرة م هربار ال سربربخ اخلايربة مكربذا الاتربربب
املابوعة طباعة حجرية كا ت عم آلية جنل اختال ا أ ا تساب الشربرم املربذكورإل شربارح
خمتلف مال سخ املخاوطة الن درس اها خالية تاما ع ّا يُرشل ا إل اسم الشارم عي ا.
ا ما فهم مِاَ مقلمربةِ الشربرم ال َي َت َعربل كربون الشربارم ِمرب َا ااشربرا العلربو ِّي ! َ َت َفربا ِد
الشارمِ عا ذكرامسِه عد إلرب التبربا اامربرماختال الربرع أ معر تربه حترب ع ربه جرباو أ
ال سخة املرقحمل ة برب  6173املوجودة باملاتبة املركنية جبامعة طهران ع ه شرَحَه السيل مرت
علم اهلل ! املتو س ة 436هرب.
معما الاتبُ ايجرية هي ما لرحتْ قب بلو املقلمة بالن الشارم هو السربيل ربل بربا
علربي املوسربربو العربرباملي دمن عن عربربر كيربربف يفحمل اإلتيربان هبربربذ االسربربم ! متارّرهربربذا اال تسربرباب أ
ال سخة املابوعة أ لب ان مكذا بع الفهار .
محنربا حنربامل هه ربربا عن ربلر مربا مرد ربربيهم برب ااخربذ مالربربرد ل ارب َ إلرب رع يسربرباعل ا
ملعر ة الشارم بعل عن حلد اهم بااللة :
 -حم مَّد ن لل املوسو العامل ااب املدار

يَ سب البع ُ الشرمَ املذكورإل السيل ل با علي با ايس با او ايسا ايسربي،
املوسربو اجلُبَعِربي العرباملي 146ه رب 1001-ه رب 1م لِّربفُ كترباب مربلارك ااحاربام أ شربرم شربرااع

 .1هربربو راربربه ام مِ رباْ مواليربربل عربربام 146هرب رب .قربربال يربربه الشربربيخ ايرالعاملي"كربربان عاملربربا اضربربال متبحربربرا مربرباهرا
ققا ملققا زاهلا عابلا مرعا قيها للا كامال جامعا للف ون م العلوم جلي القربلر عظربيم املللربة ...

الت بيهام مالسبع العلويِّام

181 

اإلسالم .هذا ما مرد أ الاتب املابوعة طباعة حجرية م ها سخة عبلاجلباراإللفهاين يفحمل
شربربرها عربربام  1272ه ربرب .م سربربخة م زابابربربا خوا سربربار يفحمل شربرُها أ عربربام  1273هربرب .م سربربخة
درمي عبلام يفحمل شرها أ عام  1282هربرب .م سربخة ربل حسربا خوا سربار يفحمل شربرها أ
عام  1303هرب .مك هذه ال سخ موجودةٌ أ املاتبة الوط ية االيرا ية .1ك ا مرد هذا اال تسرباب
إل لاحب امللارك أ الفهار االلاترم ية لل اتبة املذكورة.
لا ّ ا ال قب باحة هذا اال تساب إلرب السربيل لرباحب املربلارك راربه ام إل ربه َيربرد
شرمُ العلويِّام أ عِلاد ما ِّفاتِه عمّالًَ سواوً عكانَ شرحَ ا هذا  -املس بالت بيهام عم غ َه
ك ربربا عنحمل الشربربرم املربربذكوريعود تارخيُربربه إلرب القربربرن الاحملربرباما لا يربربا م مُلِربلَ السربربيل ربربل لربرباحبُ
امللارك عكارما مالت س ة بعله ك ا عمرد اه أ حياته.
مقل ت به إل املوضوا فسه السيل سا اامرب أ ععيربان الشِّربيعة ماعترب سرببة شربرم
العلويِّ ام إل السيل ل املوسو العاملي لاحب امللارك اشتباها م قال يه "مقع االشتباه
أ سبة شرم القااال السبع العلويِّام البا عا ايليل إليه مقل طُبع هذا الشربرم أ إيربران
مطبع أ ليلا على ع ه لااحب امللارك مهو اشتباه  ...م يَذكر عحلٌ  ...شرمَ العلويِّام أ
م لفام لاحب امللارك ال لاحبُ عم اآلم مال غ ه ( .سا اامرب ج  10ص )7م هربذا
تالكيربربل لقولربربه أ ترمجربربة حيربرباة السربربيل لربربفي ال ربلِّيا ربربل بربربا ايسربربا عا ال ِّرضربربا العلربربو
البغربلاد "ماليربربه ي سربربب شربربرم العلويِّربربام السربرببع الحملربربذ ي سربربب اشربربتباها إ لربرباحب املربربلارك"
له كتاب ملارك ااحاام أ شربرم شربرااع اإلسربالم ...م حاشربية االستباربار محاشربية التهربذيب محاشربية علربى
علفيربة الشربهيل مشربرم املختاربرال ا ع م غرب ذلرب م لقربل عحسربا م عجرباد أ قلربة التارب يف مكاربرة التحقيربربق م
رعيت ما ملله السيلحس على هركتاب امللارك الحملذ عليه خا م لفربه أ مواضربع مربا هربذا لفظربه تُربوُ ِّيَ
مالربل القربق م لربف هربذا الاترباب أ شربهرربيع اامل ليلربة العاشربر م ربه سرب ة تسربعة بعربل االربف أ قريربة ُج َبربع.
عم اآلم  :ج 1ل  161-167ملل نيل راجع تا لة عم اآلم السيل حسا الالر :ل .346-344
 .1سربخة م زابابربربا خوا سربربار يفحمل شربرُها أ عربام  1273هربرب .املرق ربربة بربرب  611م  1418م  1411م 1688م 1812
م  2176م  3014م  18101م س ربربخة عب ربربلاجلبار اإلل ربربفهاين يف ش ربربرها أ ع ربربام  1272ه ربرب املرق ربربة ب رب رب  400م
 671م  1407م  2104م  2173م سربخة درميرب عبربلام يف شربرها أ عربام  1282ه رب املرق ربة ب رب  707م  2113م
 14477م سخة لحسا خوا سار يف شرها أ عام  1303هرب املرق ة برب .401
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( سا اام ج  1ص  .)148ك ا قال يه "مما اشتهر مربا سرببة شربرم العلويِّربام السرببع
البا عا ايليل إ السيل لاحب امللارك ال عل له" (حسا الالر ل .)346- 344
 -ان أيب الرِّضا فضل اهلل الراوند

ربل

ير كا ما الحاب الفهار مبع ما ارباب السِّيَر ا تساب الشرم املذكور الرب
بربربا عا الرِّضربربا رب ام الرام ربربل راربربه ام ربربهم امل رب زا عبربربلام املشربربتهر باا ربربل
راه ام أ ريا العل او ع ل ذكره السيل عبا الرِّضا ايس ،الرام ل  1حيث يقربول يربه
"لعلحمل ه بعي ه مالل السيل ل با عا الرِّضا العلو شارم السبع العلويِّام البا عا ايليل"
(امل زا اا ل ج  4ص .)448
معخذ م ه هذا القولَ املغفورله آية اللة شهاب اللِّيا املرعشي أ كتابه ملعة ال ورمال ِّربياو
أ حياة اإلمام ابا عا الرِّضا م يقربول " برب ربيهم مجاعربة مربا الفقهرباو مالربلل م اادبرباو
ام لرباحب
ل ابا السيل عا الرِّضا
م هم العالمة السيل مش اللِّيا عبوالف
الترمجة كان ما ع ِج حملل ِة العل او قها م عدبربا لربه كترباب شربرم السرببع العلو ِّيربام للعالمربة ابربا عا
ايليل املعتنيل ك ا أ ا لل اخلربام مربا كترباب ريربا العل رباو برمايربة التربراجم م ال ِّسربيَر
عالمة اآل ار أ هذا الشالن" (آية اللة املرعشي ص  )1مذكره الشربيخ الاِّهربراين راربه ام
ل با عا الرِّضا رب ام
أ شرم القااال السبع العلويِّام املذكور إ ه "للسيل ااج
ام با علي با عبيل ام الاالث با ل با عبيل ام الااين با ربل بربا
 .1عبو الرضا ضياو الليا
عا الف عبيل ام اامل با ايسا السربليق بربا علربي بربا ربل السربليق بربا ايسربا بربا جعفربر بربا ايسربا
املربا ،ابربا االمربام عا ربربل ايسربا ا ربتخ السربرببا" (ملعربة ال ربور مال ِّربياو ص )7مذكربربره ابربا ع بربه َسربرببه
بالتفاي أ ع لة الاحملالب اربا الرجربوا اليربه (لرب  .)181-184مقربال يربه آيربة ام املرعشربي راربه ام
إ ه "ملل س ة 483هرب م تُوُ ِّيَ أ شربعبان سرب ة  463ه رب ك ربا أ املشربجرة القل ربة ببلربلة كاشربان مد ربا أ مقرب ة
خماولة به م بعش ته (ملعة ال ور ص  )44مقال الشيخ الاهراين إ ربه تربوىف قبرب عربام  447هربرب( .الذريعربة
إ تاربربا يفالشربربيعة ج 1ص  )342مأ ععيربربان الشربربيعة :كربربان اضربربال جلربربيال رايسربربا عديبربربا شربرباعرا مارب فا لربربه
ديوان شعر تُوُ ِّيَ بااشربان أ حربلمد سرب ة ( 470السربيل سربا اامرب ج  8ص  )408ملربه لاللربة عب رباو عبربو
ا لاسربربا ك ربربال الربربليا عاربربل م عبوايسربربا عنال ربلِّيا علربربي معبوالف رب تربرباج الربربليا (مشرب الربربليا) ربربل
(حتقيق ال وادر عال الاادقي ااردستاين ل )30-28
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با ايس با علي الرام ل العلو البغلاد ك ربا حاربى عربا الريربا  ...مامسربه الت بيهربام
عل معاين السبع العلويِّام( 1الشيخ الاِّهراين ج  13ص.)312
م ي حاربراامرُ علرب هربربذا ايربلِّ ربرببع ٌ حتربلث عربا ربربل بربا حسربربا بربا عا الرِّضربربا
الرام ل م ل با حسا با ل با عا الرِّضا الرام ل كشارحَي الت بيهام.
مل ا رع أ هذه االقوال
عمال است ادا إل قول الشارم أ مقلمته ب إ ه كان قل حفِظ القااال ع لما كان لغ ا
ل با عا الرِّضا الرام ل ا ه ياا لربغ ا ع ربل
ال اا ا تساب الشرم املذكور إل
َظَمِ القااالِ إطالقا مإن قل ا حبياتربه ظربرا الرحتربال عبيربه قبرب سرب ة  470ه رب .مترباريخ َظَربمِ
القااال يعود إل س ة  611هرب .غ عن الشربيخ الاِّهربراين راربه ام ال يعتقربل حبياتربه علربال
ع ربربل َظَربمِ القاربرباال ميقربربول إ ربربه "بقربربي إ عماخربربر املااربربة السادسربربة" (الشربربيخ الاحملهربربراين ج4
ل با عا الرِّضا راه ا ام قاعا.
ص ) 440ي تفي ا تساب الشرم املولو ال
لا يا جنل أ ما ذَكَرَه عرباب الترمجة مالسِّيَر مال ساب شربيئا عربا ربل بربا ايسربا
با عا الرِّضا م ل با حسا با ربل بربا عا الرِّضربا أ ععقرباب عا الرِّضربا الرام ربل
ي تفي هذا اال تساب إليه ا ب يابُت مجودُمها .مام ععلم.
 -حممَّد ن بس ن ايب الرِّضا العلو البغداد

يقول الشيخ الاِّهراين راه ام أ شربارم الت بيهربام علربى معرباين السرببع العلويِّربام إنحمل "شربرم
القااال السبعة العلوية مِاْ َظَم عناللِّيا عبلاي يل ابا عا ايليل املعتنيل املتوىف س ة
644هرب مالشارم هو الفقيه الس يل مش الربلِّيا ربل بربا عا ال ِّرضربا ك ربا ذكربره أ كشربف
الظ ون 2عقول هو املترجَم أ عمرب اآلمرب بع ربوان السربيل لربفي الربلِّيا ربل بربا ايسربا بربا
 .1مالشيخ الاهراين راه ام يقلم رعيه س تارر اليه الحقا!
 .2ذكَرحربرباجي خليفربربه أ كشربربف الظ ربربون مربربا اِّربربه "السربرببع العلويِّربربام لعنال ربلِّيا عبلاي يربربل ابربربا عا ايليربربل
املتوىف س ة  644هرب مهى تسعة مستون بيتا يذكر يها تيف خي عمهلُربا عال إنحمل جنربل ا ربل عبربي ملحربوب
ملا ه جم املهال مرهوب اخل .شرَحها الفقيه السيل مش اللِّيا ل با عا الرِّضربا املتربو حملى سرب ة .عملُربه
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ل با عا الرِّضا العلو البغلاد  ...مباجل لة لي هو ل با عا الرِّضا رب ام
ام باقيا إ  448هرب .مبقي هو إ عماخربر
الرام ل الحملذ كان مالله اإلمام عبو الرِّضا
املااة السادسة"( .الشيخ الاحملهراين ج 4ص )440ميستارد لا يا "السيل ل با ايسا
بربربا عا ال ِّرضربربا مربربذكور أ عم رب اآلم رب  ...ماس رب ُم شربربرحِه هربربذا الت بيهربربام علربربى معربرباين السربرببع
العلويِّام ك ا مر"( .الشيخ الاحملهراين ج 13ص )312ك ربا يقربول بربه أ ايقربااق الراه ربة أ
ربل بربا ايسربا بربا ربل بربا عا ال ِّرضربا العلربو
املااة الاحملام ة "ملااحب الترمجربة  -ع
البغربربلاد شربربرم القاربرباال السربرببع العلويِّربربام لعبلاي يربربل بربربا عا ايليربربل امسربربه الت بيهربربام"
(الشيخ الاحملهراين ص .)184
مقربربال ع ربربه السربربيل اام رب "ماليربربه ي سربربب شربربرم العلويِّربربام السربرببع الحملربربذ ي سربربب اشربربتباها إ
لاحب امللارك" ( .سا اام ج  1ص  )148ك ا مرد أ موسوعة طبقامالفقهرباو " مقربل
ل ف املترجَم له كتابَ الت بيهام أ شرم القااال السبع العلويِّام مهي مربا َظَربم ابربا عا
ايليل املعتنيل (السبحاين ج 8ص .)181
م ممربا عسربلف ا مربربا عقربوال عربرباب التربربراجم أ ا تسرباب الت بيهربام إلرب السربيل لربفي الربلِّيا
ل با ايسا با ل با عا الرِّضا العلو البغلاد مغ ه ستخل ما يلي:
عمالَ يظهر ما متابعت ا حيرباة لربفي الربليا البغربلاد مالربن شرب إليهربا الحقربا مكربذا مربا
تاريخ شرم الت بيهام لحة هذا اال تساب عي ا لاو ه راه ام ما عل او القرن الااما م
إتربام الشربرم املربذكور أ القربربرن الارباما عي ربا .معليربه يبارب القربوالن اآلخربران ممهربا ا تسربرباب
الشربرم إلرب السربيل لرباحب املربلارك مالسربيل الرام ربل لاربون االمل مربا عل رباو القربرن التاسربربع
مالعاشر مالااين ما عل او القرن الساد !

توكلربربت علربربى ام رو مرباربربم.اخل " (كشربربف الظ ربربون ج 2ص  .)177عقربربول اربربا اللجربربوو إليربربه ال تفربرباو الشربربرم
املذكور إل السيل لاحب امللارك مياعب اللجوو اليه إللبام سبة الشرم إل السيل ربل بربا حسربا عا
الرِّضا العلو البغلاد الشتراك الرام ل م البغلاد أ إمسيْ ل با عا الرضا.
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ربل بربا ايسربا بربا
لا يا إنحمل ما مرد أ كتب التراجم م الس مِا امس خمتلف  -ع
عا الرِّضا العلو البغلاد م ل با ايسا با ل با عا الرِّضا العلربو البغربلاد
ه ربربا شربربخ ٌ ماحربلٌ لِال ربربه مرد أ إجازاتربربه 1راربربه ام البربربا عختربربه كربال االمسرب يجينمربربرة
باالسم اامل ممرة باالسم الاحملاين.
لالاا لو قي إ ن ل با ايسا با ربل بربا عا الرِّضربا العلربو البغربلاد هو ربل
قربول
با ايسا با ل با عا الرِّضا الرام ل ممهربا شربخ ٌ ماحربلٌ بِلَقَبَربيْاِ خمربتَلَف
هذا غ لحييف إطالقربا .م ربذكرالحقا عنحمل االملَ يعربود سرببُه الرب ع ربر بربا علربي بربا عا طالربب
عليه السالم املشتهر برب ع رااطر مالاحملاين يعود سبُه ال ايسا با علي عليه ربا السربالم
ك ا ذكر اه سابقا.
م عخ ا جننم بالنحمل اسم " عاِ الرِّضَربا " م هو املشترك أ االمس عدّ إلرب لربب شربايع
مزعم الاا عنحمل عبا الرضا هو الرام ل دمن غ ه!
 .2 .2بياة الشَّارح ونسبه
هو لفي اللِّيا ل با ايسا با ل با عا الرِّضربا هبربة ام بربا ربل بربا ايسربا
با ل مجال الشر بربا عا طالربب بربا عا ايسربا ربل بربا ايسربا بربا عا ايسرب
زيل با ايسا با

ل با عا علي ايسا با عا ايس ليي الاا با عبلام بربا

ل با ع ر ااطر  2با علي با عا طالب ك ا استخرج اه مربا ع ربلة الاحملالربب ما ربل
 .1راجع حبار اا وار العالمة ا لسي ج  104ل .173-170
 .2اشتهر برباا طر حربىت تيربن مربا ع ربر االشربر ابربا االمربام سربيل السرباجليا عليربه السربالم الن االشربر
ا تسربربب ا عل ربي عليربربه السربربالم مربربا طربربر االب ماالم إذ عبربربوه االمربربام سربربيل السربرباجليا عليربربه السربربالم معمربربه
اط ة ب ت االمام ايسا ا تىب مال ع ر االطر ا ربه م تسربب ا علربي عليربه السربالم مربا طربر
ربإن هربذا
االب قا( .ا ل أ ع ساب الاحملالبي ص  )8مإمنا قي ااشر بال سبة إ ع ر ااطربر
ملا ال يلة مربا النهربراو البتربول عليهربا السربالم كربان عشربر مربا ذلرب ممسربى اآلخربر ااطربر الن ربيلته
ما طر ماحل مهو طر عبيه عمرب املرب م علربى عليربه السربالم معلربى هربذا ياربون ع ربر ااطربر قربل مسربى
بااطر بعل مالدة ع ر ااشر با زيا العابليا( .ع لة الاحملالب ص .)304
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أ ع سربرباب الاحملربربالبي (ابربربا ع بربربه ل رب
املشتهر برب لفي اللِّيا

 )361- 361م (علربربي العلربربو ل رب

ل با ايسا با

)216- 244

ل با عا الرِّضا العلو البغلاد .

ميقربال لربه العلربو "ا حملن امل سربربوب ا عمرب املرب م مربا غرب طربر ايسرب يقربال هلربربم
العلويون" (على با
قال يه لاحب ريا

ل العلو ل

.)1- 8

العل او "السيل اجللي لربفي الربلِّيا

ربل بربا ايسربا ابربا عا

الرِّضا العلو البغلاد كان ما الف الو الفقهاو اادباو الالحاو الشعراو يرم ع ربه ابرباُ
مُعَية مالشهيل ممِاْ شعره يرلي به الشيخ فربوب بربا مشربام"(امل زا اا ربل ج 4ص)43
ك ا ذكره الشيخ أ عم اآلم برب "السيل اجللي لفي اللِّيا ل با ايسا با عا الرِّضا
العلو البغلاد كان ما الف الو الفقهاو اادباو الالحاو الشعراو يرم ع ه ابا مُعَية م
الشربهيل اامل" (ايرّالعربرباملي ج 2ص  )244م قرب آيربربة ام السربربيل اخلربربواي راربربه ام هربربذا
(معجم رجال ايليث ج  14ص  204م ج  16ص  )218عا تربذكرة املتبحربريا مهربو فرب
عم اآلم .
ك ربا جرباو ذكربربره أ املوسربوعة هربو "

ربربل بربا ايسربربا بربا

ربل بربربا عا ال ِّرضربا السربربيل

لفي اللِّيا العلو البغلاد املتو حمل حلمد  734هرب .عخذ عا الفقيربه الاربب جنيربب الربلِّيا
لىي با عال با سعيل ايلّي املتو ّى  681عم  610هرب رمَى ع ه معا ك ال اللِّيا ميام با
علربي البحربراين معبيربه ايسربربا مالسربيل عبلاي يربل بربا خربربار بربا معربل املوسربو .كان قيهربربا
عديبا شاعرا .رمى ع ه تاج اللِّيا
ابا عُخته

ل بربا القاسربم ابربا مُعَيربة ايسرب ،املتربو ّى  776ه رب م

ل با عال با عا املعايل املوسو املتو ّى  761هرب مقرع عليربه كُتُبربا عليربلة أ

سرب ة لاللرب م سربرببع ااة ...م قربال ايربربر العرباملي يربربرم ع ربه الشربربهيل يعرب،
العاملي] عقول مهذا سهو م ه راه ام تعا

ربربل بربا ماربربي

إنّ الشهيل االمّل ( 786- 734هرب) أ طبقةِ

تالمذةِ تالمذةِ املترجَم هو يرم عا تاج اللِّيا ابا مُعَية م عا ابربا عا املعربايل املوسربو
تل ي ربذَ ابربربا عا الرِّضربربا العلربربو  .هربربذا مقربربل ل رب ف املتربربرجَم لربربه كتربرباب الت بيهربربام أ شربربرم
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القااال السبع العلويِّام م هي ما َظَربمِ ابربا عا ايليربل املعتنيل"(السرببحاين ج 8لرب
.)110- 181
مقال ع ه الشيخ أ ايقااق الراه ة هو " ل با ايسا با ربل بربا عا الرِّضربا م
لقبه مش اللِّيا عم لفي اللِّيا العلو البغلاد يرم ع ه ابا عخته مش اللِّيا ربل
با جالل اللِّيا عال بربا عا املعربايل املوسربو (م )761 .باإلجربازام ااربربع الاربادرة لربه أ
س ة  730املذكورة أ إجازام البحار (العالمة ا لسي ج  104ل .)173- 170
ملافي اللِّيا ل با ايسا با عا الرِّضا العلو قايلة أ رلاو فوب با
مشام اهلرملي معالر القِّق ايلي رعيت رلاو ابا عا الرِّضا لفوب م رلاو فوب
لل حقِّق ما اير ال عاملي عل هربر سربخة مربا الشربرااع ع ربل الشربيخ عبربا الق ربي
مولف الاُ ماالقاب مراسان م لااحب الت رمجة شرم القااال الس بع العلويِّام لعبل
اي يل با عا ايليل امسه الت بيهام (الشربيخ الاحملهربراين لرب  .) 184- 183هربذا
ميرم الس يل مش اللِّيا ل با عال ب ا عا املعايل عا خاله الس يل السعيل لفي
اللِّيا العالمة عا عبل ام ل با ايسا با عا الرِّضا العلو (ال لث ال ور
ج  2ص . )340

النتيجة
مرد أ القسم االمل ما املقال كيف اعت االدباو مالشعراو بالقارباال السرببع العلويربام البربا
عا ايليربربل حيربربث قربرباموا بتخ يسربربها مشربربرحها مكتابربربة رسربرباا جامعيربربة يهربربا مترمجتربربها بلغربربة
عخر يُعل "الت بيهام عل معاين السبع العلويام" عحل الشربرمم الااملربة الربن ملربلت ا مربا
القرن الااما مهي ب عيلي ا اليوم ميَرب عم هربذا الشربرم بو ورال سربخ املخاوطربة يبلرب عربلدها
إلرب عكاربربر مربا  140سربربخة توجربل أ ماتبربربام ايربران م العربربرار مالربي ا مغ هربربا ك ربا يف طبعربربه
حجريا م آليّا.
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مأ القسربربم الاربرباين مربربا املقربربال حامل ربربا استقاربرباو اامرللتعربربر عل رب شربربارحها ملربربا مجربربل ا
اختال ا أ تس ية الشارم ما السيل لاحب امللارك مابا عا الرضربا الرام ربل م ربل
با إا الرضا البغلاد ظهَرمِاْ متابعت ا عنحمل الشرم املذكورهو لشارحه السيل لفي اللِّيا
ربربل بربربا ايسربربا بربربا ربربل بربربا عا الرِّضربربا العلربربو البغربربلاد مربربا ععربربالم القربربرن الاربرباما
اهلجربر جازمربا بعربربلم ا تسربابه ايل السربيل لربرباحب املربلارك م السربيل ربربل بربا عا الرضربربا
الرام ل راه ا ام.
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املصادر واملراجع
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.14
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(1141م) شرم ربا البالغربة البربا عا ايليربل دار إحيرباو

ل عبو الف
إبراهيم
الاتب العربية ب مم
ل حسربا آل
ابا ع بة اال با عل ايسي1161( ،م) ع لة الاالب تاحييف
الاالقاين الابعة لاا ية م شورام املابعة اييلرية ال جف.
ابا الفُوَطِيّ ك ال الليا عبوالف (1416هرب) جم ربع ااداب أ معجربم االقرباب حتقيربق
ل الاا م م سسة الاباعة م ال شر التابعة لوازرة اإلرشاد طهران.
اا ل امل زا عبربلام (1401هربرب) ريربا العل رباو م حيربا الف ربالو حتقيربق السربيل
ايسي ،مابعة اخليام قم.
اامرب رب السيل سربربربا ععيربربربان الشربربربيعة (1183م) حتقيربربربق حسربربربا اامرب رب دارالتعربربربار
لل ابوعام ب مم.
اامي ،عبلايس عال (1414هرب) الغلير م سسة ااعل ي ب مم.
البحراين مفليف با راشل (1420هرب) إلنام ال والب تاحييف الشيخ عبلالرضاال جفي.
حاجي خليفة ماافى با عبل ام القسا ا ،كشف الظ ون دارالفار ب مم.
ايسي ،عال (1414هرب) تراجم الرجال ماتبة آيةام العظ ى املرعشي ال جفي قم.
ايسي ،اجلاليل هر التراث
اخلواي آية ام السيل ابوالقاسم ( 1112م) معجم رجال ايليث الابعة اخلامسة.
الربذهخ عبوعبربلام ربل بربا عا ربربان (1187م) ترباريخ اإلسربالم حتقيربق د .ع ربر عبربربل
السالم تلمرى دارالاتاب العرا ب مم لب ان.
ام (1376هرب.ش) ال وادر حتقيق لادقي اردسربتاين م سسربة كوشربان
الرام ل
بور للاقا ة اإلسالمية قم.
النركلي خ الليا ( )1180الابعة اخلامسة دار العلم لل الي ب مم.
السبحاين جعفر (1418هرب) موسوعة طبقامالفقهاو م سسة اإلمام الاادر قم.
الالر السيل حسا (1406ه) تا لة عم اآلم حتقيق السيل عال ايسي ،ماتبة آية
ام املرعشي قم.
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الافَل ّ (2000م) الواأ بالو يام حتقيق عال اار اومط متركي ماافى دار إحياو
التراث ب مم.
الاحملهراين الشيخ آقا بنرك (1174م) ايقااق الراه ة أ املااة الاحملام ربة تاربحييف علربي
ملم دارالاتاب العرا ب مم.
الاحملهربربراين آقربربا بربربنرك ( )1378الذحملريعربربة ايل تاربربا يف الشربربيعة دار ااضربربواو الابعربربة
الاا ية ب مم.
العاملي الشيخ اير ( 1362هرب.ش) عم اآلم حتقيق السربيل عاربل ايسربي ،قربم دار
الاتاب اإلسالمي.
العلو على با ل (1401هرب) ا ل أ ع ساب الاالب تاحييف الربلكتور عاربل
املهلم اللامغاين ماتبة آية ام العظ ى املرعشي ال جفي قم.
الق ي الشيخ عبا ( 1341هرب) الاىن ماالقاب ماتبة الالر طهران.
ا لسربربي العالمربربة ربربل (1183م) حبربربار اا ربربوار حتقيربربق السربربيل إبربربراهيم امليربرباجني
ل الباقر البهبود الابعة الاا ية املاححة م سسة الو او ب مم.
جملربربة ترال ربربا (1410ه ربرب) م سسربربة آل البيربربت علربربيهمالسربربالم إلحيربرباو التربربراث قربربم ربربرم
ايرام.
املرعشي آيةام شهاب الليا ملعة ال ور م ال ِّياو أ ترمجربة السربيل عا الرضربا مابعربة
اييلر .
ال ور امل زا (1416هربرب) خاتربة املسربتلرك م سسربة آل البيربت علربيهم السربالم إلحيرباو
التراث قم.
ال ربوادر رب ام الرام ربربل (1376هربرب.ش) حتقيربق عاربربل الاربادقي ااردسربتاين قربربم
م سسة كوشان بور للاقا ة اإلسالمية.
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