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ملﺨﺺ البحﺚ
ُت َعدّ السلط ُة القاجار ّية أولﯽ الدﱡ َول القاجار ّية اإليران ّية الشيع ّية يف ال َعرص احلديث.
التطورات التي حدثت يف
والتعرف إلﯽ أركان هذه السلطة من شأنه أن يقو َدنا إلﯽ
ّ
ّ
القرون األخرية ،والس ّيام يف مرحلة النهضة الدستور ّية .وأحد أركان هذه احلكومة

ذوره إلﯽ حقبة ما قبل اإلسالم .ويف
هو الفكر السيايس اإليراين ،والذي ترجع ُج ُ

هذه املدّ ة ،سعﯽ سالطني القاجار إلﯽ توطيد ُأ ُسس حكومتهم بإحياء هذه الفكرة.

إذ نستعني يف هذا املقال بالقصيدة العرب ّية لنصريي أميني يف مدح السلطان نارصالدين
وخاصة ِسامت امللك
ف أكثر إلﯽ الفكر السيايس ﳍذه املرحلة
القاجاري
لنتعر َ
ّ
ّ
توجه التارخيان ّية اجلديدة النقديّ .
أهم
اإليراين الشيعي املثايل .ولذلك ،سنعتمد ّ
وإن ّ
توصلنا إليه يف بحثنا هذا ،هو ّ
أن أركان السلطنة اإليران ّية الشيع ّية القاجار ّية مبن ّية
ما ّ

علﯽ الفكر السيايس اإليراين الذي كان سائدً ا يف إيران ما قبل اإلسالمّ ،إال ّأهنم سعوا

–أيضا -إلﯽ إضافة بعض األفكار الشيع ّية اإلمام ّية ﳍذا الفكر لينطبق مع متط ّلبات
ً

عرصهم وحاجاهتم .ويف هذا الصدد يمكن اإلشارة إلﯽ خصائص امللك املثايل يف
الفكر السيايس اإليراين يف هذه احلقبة ،والتي باإلضافة إلﯽ ِسامت ُملوك إيران ما

أيضا .ومن هذا املنطلق،
قبل اإلسالم تشمل صفات ُحم ّبي أهل البيت وشيعتهم ً

نری ّ
أن االحتفاالت الدين ّية ،بام يف ذلك إقامة جمالس العزاء ملصيبة اإلمام احلسني

كثريا ،يف حكم نارصالدين شاه ،واالحتفاالت املذهب ّية
عليه السالم ،قد ازدادت ً
للمرة األولﯽ يف عهد هذا السلطان .ومن
كاحتفال النصف من شعبان التي ُأقيمت ّ
املهمة األخری ﳍذا البحث إثبات ّ
أن األرستقراط ّيني ورجال احلاشية ،يف
النتائج ّ

هذا العرص ،بشكل عا ّم ،وسلطان القاجار علﯽ وجه اﳋصوص ،كانوا ُيتقنون اللغة
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العرب ّية .وكانت هذه اللغة جز ًءا من املوا ّد الدراس ّية التي كان البدّ لو ّيل¬العهد من

تع ّلمها يف ُطفولته و ُمراهقته.

الكلامت املفتاح ّية  :القاجار ،نصريي أميني ،نارصالدين شاه ،الفكر السيايس
اإليراينِ ،
امللك املثايل.

٢١٤

Abstract
Qājār kingship is the first Shiite-Iranian kingship in the modern period. The more we study its pillars، the more we will get familiar with the
recent change، specially the Constitutional Revolutions’ changes. One of
its pillars is the political thought of Iranism. The roots of this thought belong to the pre-Islamic period. At this period، Qājār kings regenerated this
thought in order to stabilize their kingship.
In this article، according to a poem by Nasiri Amini، the Arabic poet،
in praise of Nāsir-al-Din Shāh، we will study the political thoughts of Qājār
period، in particular، the utopian Shiite-Iranian Shāh. Therefore، the new
historicism critical method is used in this article، and its most important
approach is to study the pillars of the Shiite-Iranian kingship of the Qājār،
based on the Iranism political thought، which was common in Ancient Persia. While the Qājār Kings tried to add some Imamian-Shiite thoughts for
their own monarchy requirements according to that period. In this context، we can mention the utopian king with the Iranism thoughts at this
period، the one who had the characteristics of Iranian kings of Ancient
Persia، while being a member of Ahalalbayt adherents. That is why we
find a great increase in devotion ceremonies at Nāsir-al-Din Shāh period،
for instance devotions for the sake of Imam Hussain (Peace be upon him).
In addition، there are religious celebrations like the half of Sha’ban، held
for the first time of that period. Another important result of this article is
to prove that nobles and courts in general، and specially the Qājār Shāh،
knew the Arabic language very well. Arabic Language was one of the basic
lessons، which the crown prince had to learn at his childhood and teenager.
Keywords: Qājār، Nasiri Amini، Nāsir-al-Din Shāh، Iranism، utopian.
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املقدّ مة
َ
ّ
املتغريات التي تُشارك يف
أمر َيعتمد عىل
إن
ّ
حتليل بنية احلكومة يف جمتمع ما ،ﹲ

تكوينها .بعد سقوط احلكومة الصفو ّية التي متكّنت من تأسيس حكومة متكاملة

يف ﲨيع أنحاء البالد عىل املبادئ الثالثة  :نَسب السيادة (انتامؤهم الن ََّسبي إلﯽ النبي

حممد )oوالطريقة والرشيعة ،و َطرحت اسم إيران بعد قرون ،وجاءت الدول ُة
ّ

َ
َ
وأطوﳍا يف القرون األخرية.
أهم احلكومات السياس ّية إليران
القاجار ّية
لتكون ّ
بام ّ
أن سالطني القاجار كانوا يفتقرون إىل السيادة والطريقة ،فقد حاولوا تأكيد

الركن الثالث وهو الرشيعة لسدّ هذا النقص و َمنح ُحكومتهم الرشع ّي َة املطلوبة.
وبام ّ
أهم مبادئ تشكيل الفكر السيايس اإليراين،
أن عالقة الدين والسياسة هي ّ
قادرا عىل سدّ هذا النقص .ومن
فمن الطبيعي أن يكون هذا النموذج احلكومي ً

َ
اقرتن َبدء التجديد يف هذه املرحلة ،وال س ّيام يف العهد النارصي
جهة أخرى ،فقد

»بنوع من العودة إىل الثقافة الفارس ّية القديمة وإحياء الرتاث الباقي من عهد ما قبل
اإلسالم« 1.وكان ﳍذا الت ّيار أنصار و ُمعارضون بني خمتلف طبقات الناس بمن فيهم
طبقة رجال الدين.

حممدعيل نصريي أميني (1350هـ ).من بني العلامء
ويف هذه املرحلة ،كان ّ
الذين ارتبطوا بال َبالط امللكي .وقد ُل ّقب نصريي ب ُلطفعيل ،واشتهر بصدراألفاضل.

ً
وفضال عن إتقانه ملختلف العلوم الدين ّية وغري الدين ّية ،فقد كان يتمتّع بقرحية شعر ّية

يمتدح بواسطتها نارصالدين شاه (1313هـ ).وعد ًدا من رجال ال َبالط امللكي بمن

ستشار السلطان ،بالقصائد الفارس ّية
فيهم عليأصغر خان أمينالدولة (1322هـُ ).م
ُ

نظمها
والعرب ّية
وامللمعة .ولنصريي قصيدة باللغة العرب ّية يف مدح نارصالدين شاهَ ،
ّ
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تتكون
عام 1312هـ .يف احتفال الذكرى اﳋمسني للحكومة امللك ّية ﳍذا السلطانّ .
َ
السلطان يف بداية قصيدته ( 40بيتًا)
الشاعر
هذه القصيدة من ثالثة أقسام  :يمتدح
ُ

أخريا إىل هدفه الرئيس
ثم ّ
ّ
يتطرق إىل التعريف بنفسه وبشعره ( 7أبيات) ،ويشري ً
ويتطرق نصريي يف هناية القصيدة إىل الدعاء
وهو طلب مهنة ﴍيفة ( 15بيتًا)،
ّ

لسلطان القاجار (بيتان) .وعىل الرغم من ّ
أن هذه القصيدة ليست القصيدة العرب ّية
الوحيدة يف مدح نارصالدين شاه ،وهي غري قابلة للمقارنة بقصائد الشعراء العرب
ُ
حيث األسلوب ،لكنّها تتمتّع من ُ
املعروفني من ُ
خاصة وال
حيث
املضمون بمكانة ّ

س ّيام من ُ
حيث اإلشار ُة إىل أركان الفكر السيايس اإليراين يف تلك احلقبة.

تطر َق الشاعر
وسنُحاول يف بحثنا هذا اإلجاب َة عن سؤا َلني اثنَنيّ :أوﳍام ،كيف ّ

إىل مدح نارصالدين شاه باالستعانة بالفكر السيايس اإليراين؟ وثانيهام ،ما تأثري

طرح هذه الفكرة يف حياته؟
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منهج البحث
املذكورين ،سنستعني يف بحثنا هذا بمنهج ،أو ملزيد من
لﻺجابة عن السؤا َلني
َ

النقدي
التوجه
بتوجه التارخيان ّية اجلديدة  .New Historicism /هذا
الد ّقة،
ّ
ّ
ّ

التخصصات،
التوجهات متعدّ دة
الذي هو عبارة عن سلسلة من التطبيقات ُي َعدّ من
ّ
ّ
املكونة ﳍا.
توجه مناسب وال س ّيام بالنسبة لتحليل خطاب السلطة واألركان ّ
وهو ّ
التوجه ،وهو الذي
املؤسسني ﳍذا
ّ
أهم ّ
و ُي َعدّ جرينبالت Greenbla� /هو أحد ّ

اسمه فيام بعد إىل النقد الثقايفّ .
توج َه التارخيان ّية اجلديدة خيتلف عن املنهج
إن ّ
غري َ
ّ

أهم أركان االختالف بني َ
التارخيي التقليديّ .
التوج َهني النقد َّيني،
هذين
ّ
وإن من ّ
ركنني ِ
ِ
اثنني ،وﳘاّ :أو ًال ،يؤكّد املنهج التارخيي التقليدي العالقة التارخي ّية االجتامع ّية
النص  Text /والسياق  ،Context /أي ّ
أن السياق يؤ ّدي إىل
غري املتبادلة بني ّ

توجه
يتكون بنا ًء علﯽ السياق ،بينام ُت َعدّ هذه العالق ُة متبادل ًة يف ّ
النص الذي ّ
ظهور ّ

التارخيان ّية اجلديدة ،أي ّ
أيضا.
يتكون بواسطة السياق
النص
أن
ويمنحه شك َله ً
ُ
ّ
ّ
النص الكتشاف معناه باحثني عن
توجه التارخيان ّية اجلديدة عن ّ
وخيرج أصحاب ّ

النص التي تؤكّد
عالقات اﳋطاب املثرية لﻺشكال ّيات .ومن احلاالت اﳋارجة عن ّ

النص ترتبط باﳋطاب السائد أو اﳋطابات
هذا
التوجه هي :أجزاء من حياة صاحب ّ
ّ
النص؛ األنساق الثقاف ّية املضمرة يف
املكونة له؛ األنساق الثقاف ّية الظاهرة يف ّ
الفرع ّية ّ
ُ
النص ألجل اكتشافها.
النص التي ﳚب
البحث ج ّيدً ا يف ّ
ّ

توجه التارخيان ّية اجلديدة عن املنهج التارخيي التقليدي يف أنّه ُيويل
ثان ًيا ،خيتلف ّ

نص عىل آخر؛ بينام
أي ّ
يرجح َّ
األﳘ ّية جلميع النصوص عىل املستوى نفسه ،وال ّ
التقليدي إىل دراسة النصوص التي أوجدَ ها أدباء الطراز
التارخيي
يتطرق الباحث
ّ
ّ
ّ
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اليفرقون بني النصوص التي أوجدها
األول فقط ،أ ّما أصحاب
ّ
ّ
فإهنم ّ
التوجه اجلديد ّ

ُ
تقسيم املراحل
التوجه
هتميشها بسبب هذه التفرقة .ويرفض هذا
وتم
ّ
َ
األدباء ّ
التارخي ّية لﻸدب إىل ذهب ّية ومنح ّطة .ويرى فوكوّ Foucault /
أن السلطة تنتقل

يف كا ّفة اجلهات وإىل كا ّفة املستويات االجتامع ّية ومنها ،يف كا ّفة األزمنة 2.ولذلك

ّ
ثم يمكننا البحث عن اﳋطابات
فإن السلطة ليست أحاد ّية اجلانب أو هرم ّية ،ومن ّ
املهمشة ،األدب ّية أو غري
ّ
املعززة واملض ّعفة ّ
للنص بام يف ذلك النصوص الفاخرة أو ّ

التوجه إىل الدراسة التارخي ّية ﳍذه النصوص
يتطرق الباحث يف هذا
ّ
األدب ّية .وسوف ّ

ﲨيعها؛ ألنّه يعتقد ّ
أن هذه النصوص تتفاعل مع الثقافة لبناء املعنى.

التوجه النقدي بشكل رئيس َ
حول األنساق الثقاف ّية .واملقصود
ويتمحور هذا
ّ
من األنساق الثقافية جمموع ُة ِ
الق َيم الكامنة يف النصوص واﳋطابات واألفعال
ّ
ّ
»املتجذرة يف تراب حلظة حمدّ دة من التاريخ ،واملتوازية مع اجلوانب األخرى للحياة

االجتامع ّية والثقاف ّية يف تلك اللحظة« 3.فعىل سبيل املثالُ ،ت َعدّ دراس ُة أنموذجات

من اإلصالحات االجتامع ّية السياس ّية خارج احلدود اإليران ّية يف مكان مثل الدولة

التوجه
أمرا عب ًثا من ُوجهة نظر هذا
ّ
العثامن ّية ومقارنتُها بإصالحات عرص القاجارً ،
التعرف ج ّيدً ا إىل هذا النسق الثقايف
التارخيي النقدي .ويف الوقت نفسه ،ﳚب
ّ

التوجه التارخيي اجلديد
والتطرق إىل توطينه .ومن هذا املنطلق ،يقوم
املستورد
ّ
ّ

بدراسة دقيقة ّ
نص ضم َن َمهده التارخيي من زاوية أثره يف تقوية سلطة احلكومة
لكل ّ

للنص.
أو َزعزعتها ،مع االهتامم
اﳋاص بالسامت األسلوب ّية واﳋطاب ّية ّ
ّ
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دراسات سابقة
أي دراسات حمدّ دة حول الشعر العريب لنصريي بام يف
توجد حتّى اآلن ّ
ال َ

نتطرق يف هذا اجلزء من
ذلك القصيدة التي يدور بحثنا هذا حوﳍا .ولذلك سوف ّ
بحثنا إىل دراسة األعامل التي تزيد معرفتنا بحياة الشاعر وقصيدته العرب ّية يف مدح

نارصالدين شاه ،ومنها:

ملحمدعيل نصريي أميني (1365ش ،).كتب فخرالدين
ديوان صدراألفاضل ّ

مفصلة َ
حول حياة جدّ ه وأعامله تُعدّ من مصادر سريته .يوجد
حفيد نصريي مقدّ مة ّ

يف بداية الكتاب تقريﻆ عريب لشهاب الدين املرعﴚ النجفي (1411هـ ).يشري إىل

معرفته لنصريي وتعليم أمحد شاه القاجاري (1348هـ ).عىل يده .واجلدير بالذكر

أنّنا مل نعثر عىل القصيدة املطلوبة يف هذا الديوان.

ملحمدعيل عبت نائيني (1376ش ،).يشري إىل سرية نصريي
تذكرة مدينة األدب ّ

أميني وأعامله الشعر ّية والنثر ّية بنا ًء عىل ما اقتبسه عنه.

وبام أنّنا مل نعثر عىل القصيدة املطلوبة يف ديوان نصريي ،فقد نقلناها عن كتاب تذكرة

مدينة األدب.

ملحمد رضايرياد (1389ش :).خال ًفا
مباين أنديشة سيايس در خرد مزدايي
ّ

ُلوجهات نظر ُمعظم الن ّقاد الذين َيعدّ ون السلطة والدين والعظمة ثالث صفات
ﳚب أن يتمتّع هبا امللك اإليراين املثايل ،ويقوم هذا الباحث بتقسيم هذه السامت إىل

فﺌتَني :إلزامات امللك املثايل وصفات امللك املثايل .تُعدّ إلزامات امللك املثايل فطر ّية
نتطرق إىل بيان ِسامت
وذات ّية بينام ُت َعدّ صفاتُه اكتساب ّية .وتب ًعا ﳍذا التصنيف ،سوف ّ

نارصالدين شاه التي جت ّلت يف قصيدة نصريي.
٢٢٠

نظام سلطاين أز ديدﮔاه أنديشه سيايس شيعه ملحسن طباطبائيفر (1394ش:).

يعتقد طباطبائيفر ّ
أن السلطة الشيع ّية يف عهد الصفو ّيني والقاجار ليست قراءة

السنّي للسلطة ،إذ ّإهنا عبارة
أخرى للسلطة اإليران ّية الفارس ّية أو نتيجة لﻸنموذج ﱡ

األسلوب يف احلكم
عن خطاب يسو ُده موضوع ومنطق ولغة حمدّ دة .ويشمل هذا
ُ

اﳋاصة باﳋطابات األخرى ويمنع طرح البعض منها أو
األسس والسامت
َ
ّ
بعض ُ
يمنحها قراءة أخرى .ونؤكّد يف دراستنا لقصيدة نصريي هذا األمر.
ُ

سنخصص الفقرة األولﯽ إىل
إذ سنعمد إىل حتليل هذه القصيدة يف فقرتَني ،إذ
ّ
تأثري السياق يف إنشاد القصيدة واألخری إىل تأثري القصيدة يف السياق.
تأﺛري السياق عﲆ الﻘصيدة
نص القصيدة املطلوبة.
إذ سنتناول فيام ييل احلاالت اﳋارجة عن ّ
سرية نصريي
يقول عبت نائيني ّ
ّ
وتويف عام
إن نصريي ُولد عام 1268هـ .يف شرياز

1350هـ .4.يشري نصريي يف سريته التي كتبها بنفسه ونقلها عنه عبت إىل ّ
أن والده

حيث َ
واملقربني إىل احلاكمُ ،
أخذه إىل طهران وهو
أمني السفراء كان من ّجتار شرياز
ّ
يف اﳋامسة من عمره ليتع ّلم العلوم املختلفة بام فيها اللغة العرب ّية .إذ يقول نصريي
يف هذا الشأن» :لقد َجدَّ والدي يف تربيتي َ
وبذل ُقصارى جهده لكي أتع ّلم ما ُيفيدين

5
وأخريا فقد تأ ّلق نصريي يف الكثري من علوم زمانه بام فيها األدب
يف مهنة الديوان«.
ً

واحلوﳾ من املفردات الفارس ّية ،ويقال
الفاريس والعريب .وأتق َن الفارس ّية الدر ّية
ّ

ُ
َ
باحلوﳾ من األلفاظ
وكيل امللك حاكم كرمان رسال ًة ُمفعم ًة
أرسل
إنّه عندما
ّ
الفارس ّية إىل البالط امللكيُ ،طلب من نصريي أن يكتب رسال ًة باألسلوب والسياق

نفسه ر ﹰﹼدا عليها ،عىل الرغم من وجود َزرا َدشت ّيني قادرين عىل كتابتها.
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٢٢١

أ.م.د .حسين عبد االمير مرعشي

الكثري من املشاكل املال ّية بعد وفاة والده عام 1308هـ ،.ومن
وقد واج َه نصريي
َ

ونظم له القصيدة التي نحن يف صدد دراستها.
ثم فقد َطلب من السلطان املساعد َة
َ
ّ

الكثري من القصائد الفارس ّية يف مدح نارصالدين شاه ،لك ّن
نظم نصريي
وقد َ
َ
القصيد َة التي نَعنيها هي قصيدتُه العرب ّية الوحيدة يف مدح هذا السلطان .واألسﺌلة

الشاعر هذه القصيد َة باللغة العرب ّية؟ هل كان نارصالدين
نظم
ُ
املثارة هنا هي :ملاذا َ

ونظرا ملا أتقنَه
األول
شاه ُيتقن العرب ّية ويفهم معاين هذه األشعار؟ بالنسبة للسؤال ّ
ً

نصريي من العلوم ،فقد أكّد يف القصيدة طلبه لعمل ﴍيف حيفﻆ به ما َء وجهه
ودينَه إذ يقول:

أطلب املعال َة ُمغتن ًيا
لكنّني
ُ

َ
أصون به ِعرﴈ كذا ِديني
لكي

7

ويمكننا أن نستنتج أنّه كان يبحث عن عمل تعليم يف ال َبالط امللكي وقد بل َغه يف

تبحره يف هذا األمر ،فقد مدح نارصالدين شاه باللغة العرب ّية.
النهاية .ولكي ُي َ
ثبت ّ

أ ّما بالنسبة إلتقان نارصالدين شاه للعرب ّية ،فهناك ﹲ
نقل تارخيي يف كتاب منتخب

حممدهاشم اﳋراساين (1312هـ ).حول ذلك .بنا ًء عىل هذا
التواريخ من تأليف ّ

حممد الشريازي (1266هـ ).املل ّقب بالباب بحضور
النقل ،ويف أثناء حماكمة عيل ّ

نارصالدين مريزا و ّيل العهد يف تبيز ،فقد قرأ كلم َة (الساموات) يف عبارة ﴿اﷲُ
ِ
موات بِ َغ ِري َع َم ﹴد﴾ ]الرعد  [2 :بفتح التاء ،ممّا أ ّدى إىل اعرتاض
الس
ا ّلذی َر َف َع َّ
»رغم ّ
أن نارصالدين شاه مل يكن قد بلغ
و ّيل العهد .يقول اﳋُراساين يف هذا الشأن:
َ
ﹴ
ِ
ﹴ
اجلر ويف
السادسةعرشة من ال ُعمر بعدُ  ،قال :وما بتاء وألف قد ُﲨعا ُ /يكﴪ يف ّ

فوجه
حممد الباب َ
عجز عن ذلكّ ،
النصب َم ًعا .فقال :ركّب هذا الشعر ،لك ّن عيل ّ
النص إىل ّ
أن ول ّيالعهد كان
َ
حممد الباب  8.«...يشري هذا ّ
بعض الكالم القبيح إىل عيل ّ
٢٢٢

قد َحفﻆ ألف ّية ابناملك وهو يف السادسةعرشة من ال ُعمر وكان ُيتقن النحو العريب،
وهذا يعود إىل ما كان عىل و ّيل العهد أن ُيتقنَه من علوم .وكان ّ
لكل ول ّيعهد مع ّلمه

اﳋاص ،وكان مع ّلم نارصالدين مريزا يف تبيز أحد علامئها باسم حممود التبيزي
ّ

عظم أوقاته مع
(1270هـ ).املل ّقب بنظام العلامء .وكان نارصالدين شاه يقﴤ ُم َ

نظامالعلامء يف تبيز ومل يكن يرتكه .اعتب أمينُالدولة ّ
يستحق مرتبة
أن نظام العلامء ال
ّ
أي دليل عىل ذلك 9.بعد تس ّلم نارصالدين شاه َمقاليد
مع ّلم و ّيل العهد دون أن يقدّ َم ّ

الشاب
نظم نظام العلامء قصيد ًة عرب ّي ًة يف فراق السلطان
ّ
احلكم وانتقاله إىل طهرانَ ،
ِ
ومدحه ،وبدأت القصيدة هبذا البيت:
رض ﹴ
رض ِحمن ﹴَة
تبيز َأيا َأ َ
َأيا َأ َ

ِ
ِ
املوت بعدَ حياة
لباس
َلبِست َ

ِ10

خواصه .غدا نظام
الشاب يف طهران وأصبح من
وانضم بعد َفرتة إىل السلطان
ّ
ّ
ّ

ً
مسؤوال عن تعليم أوالد نارصالدين شاه.
العلامء
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للجو الديني الذي كان يسود البالد آنذاك ،فقد كان الكثري
ونظرا
وبشكل عا ّم،
ّ
ً

وخاصة طبقة األﴍاف واألفراد َذوي الصلة بال َبالط امللكيُ ،متقنني
من األفراد،
ّ

ل ّلغة العرب ّية بحيث كانوا يفهمون الشعر العريب .ولﻸديب الكرماين (1348هـ).

وهو أحد الشعراء الذين كانوا ينظمون الشعر بالعرب ّية ،قصيد ﹲة يف مدح الس ّيدة
ﹴ
احتفال بوالدهتا ،وكان املجلس قد أقامه ُمنري
فاطمة الزهراء أرس َلها إىل جملس
السلطنة زوجة نارصالدين شاه للس ّيدات ،لكي تُتىل عىل َمسامع َزوجات الوزراء
واألمراء احلاﴐات 12.وهذا ّ
يدل عىل ّ
أن س ّيدات البالط ك ّن ُي ِتق ّن اللغة العرب ّية
كذلك.

٢٢٣

أ.م.د .حسين عبد االمير مرعشي

األنساق الثقاف ّية الظاهرة يف القصيدة
ومن الواضح ّ
أهم األنساق الثقاف ّية الظاهرة يف هذه القصيدة ،ترتبط بالسلطة
أن ّ

توجه التارخيان ّية اجلديدة ّ
أن
املطلقة حلكومة نارصالدين شاه .ويرى
أصحاب ّ
ُ

اﳋطاب السائد وهو السلطة املطلقة يف موضوعنا ،يدور حول اﳋطابات الفرع ّية
َ

اﳋطاب
األخرى .ويشري الشاعر يف مطلع القصيدة إىل خطا َبني فرع َّيني ُيشكّالن
َ
الرئيس:

لك والدي ُن يف ِع ّز َ
الـم ُ
ومتكني
ُ

ِ
ِ
سلطان السالطني
نارصالدين
ِمن
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واحلق اإلﳍي
واﳋطاب الثاين يف الدين
األول يف النظام امللكي
ويتم ّثل
ّ
ُ
اﳋطاب ّ
ُ

أيضا ّ
اﳋطاب الرئيس الغالب
خطاب النظام امللكي ال ُيشكّل
أن
للملوك .ونُالحﻆ ً
َ
َ

ينضم إليه يف ذلك خطاب الدين .ورغم وجود هذه القض ّية منذ بداية
وحده بل
ّ

تس ّلم سالطني القاجار لزمام السلطة ،بل منذ العهد الصفوي ،لكنّها أصبحت أكثر
جدّ ّية يف عهد نارصالدين شاه .إذ يقول أمانتّ :
َنﴪ  [tansar] /الكاه َن
»إن ت َ

خياطب امللوك يف رسالته الوعظ ّية ً
قائال :الدين
الزرا َدشتي يف العهد الساساين
ُ
وامللك وليدا رحم واحد ال ينفصالن أبدً ا .وكانت هذه النصيحة ال تزال متناقلة يف
البيﺌة السياس ّية اإليران ّية يف أوائل القرن الرابععرش اﳍجري« 14.ولذلك ال ّ
شك يف

ّ
يتطرق إليه نصريي يف قصيدته هو جتسيد للفكر السيايس
أن اﳋطاب الغالب الذي ّ
اإليراين.

٢٢٤

 -2-1الفكر السيايس اإليراين
لقد انتقل الفكر السيايس اإليراين من عهد ما قبل اإلسالم إىل العهد اإلسالمي،

حتول هذا األنموذج الذي كان يتمتّع
ويرتكز عىل العالقة بني الدين والسياسة .إذ ّ
َ
إيران وأصبحت بذلك السلطنة هي األنموذج
ببنية قو ّية بعد دخول اإلسالم إلﯽ

الرئيس للحكومة اإليران ّية .وقد أقبل الباحثون األوروب ّيون منذ أواسط القرن

الثامن عرش امليالدي عىل معرفة بالد فارس أكثر .بدأت هذه احلركة العلم ّية عام

1760م برتﲨة األَفيستا إىل اللغة الفرنس ّية عىل يد أنكتل دوبرون Anquetil- /
 .Duperronوتزامن ًا مع هذه احلركة ،فقد أقبل الباحثون اإليران ّيون عىل هذا

تطرق نصريي إىل مدح سلطان القاجار مب ّين ًا
املوضوع كذلك .ومن هذا املنطلقّ ،
َ
َ
أركان الفكر السيايس اإليراين وال س ّيام ِسامت امللك املثايل ،وقد كان ُمضطلع ًا
بذكاء

بالتاريخ اإليراين القديم والثقافة اإليران ّية وقد أ ّلف الكثري من األعامل يف هذا
ِ
السامت إىل فﺌتَني :إلزامات امللك املثايل وصفاته.
املجال .ويصنّف رضائرياد هذه
 -2-1-1إلزامات امللك املثايل اإليراين
يمدحه نصريي .ويرى
سنشري هنا إىل إلزامات امللك املثايل اإليراين الذي
ُ
احلق اإلﳍي يف السلطنةِ ،
رضائرياد ّ
والعرق ،والرتبية.
أن هذه اإللزامات عبارة عن ّ
احلق اإلﳍي يف السلطنة
ّ -2-1-1-1
بنا ًء عىل الفكر السيايس اإليراين ،يتمتّع امللك ب ُبعد إﳍي يستخلص يف ح ّقه
يف احلكومة .وقد أصبح ﳍذا املبدأ أنصار ُك ُثر منذ بداية تشكيل اﳋالفة أو احلكم
أنفسهم ُمم ّثلني ﷲ عىل
اإلسالمي بحيث عَدّ ُحكّام بنيأم ّية واﳋلفاء العباس ّيون َ
٢٢٥

أ.م.د .حسين عبد االمير مرعشي

األرض .ويف عرص القاجار ،اتّسمت هذه القض ّية بشكل
خاص حيث مل يكن ُي َعدّ
ّ

للحكّام الصفو ّيني.
أنفسهم صوف ّيني وال أصحاب سيادة ،خال ًفا ُ
ُحكّام القاجار َ

احلق اإلﳍي يف احلكومة وأصبحت
وللحصول عىل املظهر املقبول فقد أقبلوا عىل ّ

أنفسهم َّ
ظل اﷲ يف اﷲ .وال ﳚب أن نَنسى ّ
أن اﳋلفا َء
كاريزما إﳍ ّية ،عا ّدين َ
للملوك ال ُفرس املثال ّيني ،مل يتّخذوا ألنفسهم ِسم ًة ُمزدوج ًة ومل
املسلمني وخال ًفا ُ

أنفسهم إﳍ ّيني ،ممّا ُيعدّ من االختالفات الفكر ّية بني الفكر السيايس اإليراين
َيعدّ وا َ
والسلطنة الشيع ّية اإليران ّية.

ويرى الشاعر ّ
حق إﳍي لنارصالدين شاه قبل خلق س ّيدنا آدم :
أن السلطنة ّ
ت ََو َّر َ
الـم َ
لك عن َأسالفِه ِقدَ م ًا
ث ُ

بني املاء وال ّط ِ
ني
وكان آد ُم َ
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ِ
ظل اﷲ ّ
عبارات ّ
َ
ريبّ .
ً
إن االعتقاد
استعمل نصريي
وفضال عن ذلك ،فقد
وظل ّ

بكَون امللوك والسالطني ً
ظالال ﷲ ،هو الركيزة األساس ّية للسلطة املطلقة أو السلطة

متنحها القداسة وتؤ ّدي إىل إظهارها بمظهر العدل أما َم الناس وجتع ُلها
الغالبة التي ُ
واج ًبا إﳍ ﹰﹼيا إذ يقول.

أكم َل َ
الـملك معتقد ًا
شأن ُ
بالدين َ

احلق َأ ِ
غم َي ﹲة
بيت
وﴍع ّ
الـملك ﹲ
ُ
ُ

ِ
َ
بالدين
الـملك
وص ّح َا ّن
َ
اكتامل ُ
وال َع ُ
رف يف حكم األَساطني
دل وال ُع ُ

ِ16

لقد أ ّدى ّ
ونظرا ّ
ألن تلك احلقبة مل
كل ذلك يف النهاية إىل تقوية سلطة السلطان.
ً

تشهد شخص ّية الفتة للنظر لطبقة رجال الدين ُمت ّكنُهم من استالم زمام األمور ،ومن
أن السلطان هو ّ
ثم فقد وا َفقوا عىل ّ
ظل اﷲ عىل األرض .لك ّن هذا ال يعني بالطبع
ّ

ّ
أن ﲨيع العلامء كانوا عىل عالقة ط ّيبة باحلكومة .ويف تلك املرحلة ،كان علامء الدين
٢٢٦

يتوزعون علﯽ فﺌتَني :فﺌة َت ُعدّ تقدّ مها مرهونًا بالتعاون مع احلكومة ،وأخرى تَرى
ّ

مهمتها تَكمن يف خمالفة احلكومة 17رغم ّ
ّ
أن الفﺌة الثانية مل تكن تطالب بإسقاط
أن ّ

نادرا .وكان نظا ُم العلامء ينتمي إىل الفﺌة األوىل ويعتقد ّ
بأن
احلكومة امللك ّية ّإال ً

ورافق نارصالدين شاه يف إحدى رحالته إىل القوقاز لزيارة
للملوك كاريزما إﳍ ّية،
َ

نيقوالي إمباطور روسيا .وقال له يف تلك الزيارة :قلوب السالطني منابع اإلﳍام

اإلﳍي يف احلكومة ُمقترص ًة عىل سالطني
احلق
الغيبي 18.ولذلك فلم تكن عقيد ُة ّ
ّ

القاجار ،بل كانت تشمل ّ
كل سلطان و َملك.
ِ -2-1-1-2
العرق

يعدّ ِ
الع ُ
رق ﴍ ًطا الز ًما بعد الكاريزما اإلﳍ ّية ،وهو مثلها هو ّية ذات ّية ال اكتساب ّية.
َُ

ويف الفكر السيايس اإليراين القديم ،وحدَ ه الشخص الذي ينحدر من ُساللة امللوك

هو اجلدير بمقام السلطنة .ومن هذا املنطلق ،نُالحﻆ ّ
أن الشاعر َي ُعدّ نارصالدين شاه
جديرا بمقام امللك:
من ُساللة األشكان ّيني ،وهكذا َيراه
ً
ِ
َ
القبيل به
أشكان بل فخر
ِمن آل

فإنّه ِمن ُموايل آل ياسني

ِ19

ونحن نعرف ّ
أن نارصالدين شاه مل يكن من ُساللة امللوك اإليران ّيني ،لك ّن ما قا َله

الشاعر ُي َعدّ نو ًعا من النظرة التارخي ّية ُ .archaism /وجدت هذه الظاهرة يف أواخر
عرص القاجار يف جمال الثقافة واالجتامع والسياسة ،وعدّ ها بعضهم من األركان
اجلديدة للتجديد يف إيران ويعتقدون ّ
أن» :ظاهرة النظرة التارخي ّية أو أركائيسم ُت َعدّ

من العنارص اجلديدة للتجديد يف إيران ،وتَسعى من خالل إحياء العادات والتقاليد

القديمة إىل إﳚاد نظام جديد يف الفكر االجتامعي والثقايف والسيايس وبناء البِنى
٢٢٧

أ.م.د .حسين عبد االمير مرعشي

الثقاف ّية واالجتامع ّية احلديثة عىل أساس العادات والتقاليد القديمة.
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إذ ُيقارن الشاعر يف هذه القصيدة نارصالدين شاه بامللوك ال ُفرس أو الشخص ّيات

األسطور ّية الفارس ّية قائالً:

وأهباهم وأﴍ ُفهم
الـملوك
ُ
َأك َفﯽ ُ

خاقان اﳋَ ِ
ِكﴪی األَ ِ ِ
ُ
كارس
واقني
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ومنه:
رسيره القائم األَ ِ
ركان تذكر ﹲة
ُ
ُ

هد دارا ِ
ِمن َع ِ
ِ
فريدون
وذي األَيدي
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أبيات أخرى ت ُّبني هذا املعنى نو ًعا ما .لك ّن هذا املوضوع
وتوجد يف هذه القصيدة
ﹲ
َ

سالطني الدولة
ليس وليدَ ذهن الشاعر .وخال ًفا للسالطني الصفو ّيني ،فقد كان
ُ
ً
فضال عن البعد الديني ،ممّا يزيد من
القاجار ّية يؤكّدون ال ُبعد الوطني للحكومة

قوة حكومتهم من خالل العودة إىل ُمنجزات العهد األسطوري أو شبه األسطوري
ّ

خطاب النظرة التارخي ّية يف هذه املرحلة خطا ًبا غال ًبا يف كا ّفة
قبل اإلسالم .و ُي َعدّ
ُ

املجاالت األدب ّية والفنّ ّية .فعىل سبيل املثال ،يمكننا اإلشارة إىل ُص َور سالطني

الرخام واألبنية املختلفة يف تلك املرحلة ،مق ّلدين بذلك
القاجار املوجودة عىل ﱡ
امللوك الساسان ّيني واألﲬين ّيني يف ختليد ُص َورهم .وال ﳚب أن نَنسى ّ
أن أوضاع البلد
مهم يف تعزيز هذا اﳋطاب.
وال س ّيام احلروب املتعدّ دة مع الدّ َول األجنب ّية ،عامل ّ

وجاء يف جريدة كاوه وهي من جرائد ال َعهد النارصي يف مقالة بعنوان »أ ّيام إيران

أشهر عىل احلرب بني جيش اﷲ وجيش
التارخي ّية«َ » :م َضت حتّى اآلن ثالثة ُ

خماوف َ
حول ساحة
الشيطان ،وتُساور داريوش الكبري اآلن ،وهو يف قرص بيستون،
ُ
احلرب يف كرمانشاه وﳘدان  ...ﳚب أن يثبت ِ
رق اإليراين ّ
الع ُ
بأن قادة طهران ليسوا
ُ
٢٢٨

مم ّثليه احلقيقيني ومل تَـم ِ
ت الغري ُة والشجاع ُة اإليران ّية بعدُ «.
ّ
ُ
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وترتبط ظاهر ُة النظرة التارخي ّية إىل جانب بحوث مثل الوطن ّية و َدور الشعب

يف احلكومة ارتبا ًطا وثي ًقا باملعنى اجلديد للوطن يف العهد النارصي وبعدَ ه بالنهضة
نرصا ثقاف ﹰﹼيا ونَم ًطا معرف ﹰﹼيا إىل
الدستور ّية .وقد دخل املفهوم اجلديد للوطن بوصفه ُع ً

َ
غري ّ
استغرق
أن األمر
الثقافة اإليران ّية جال ًبا معه
َ
مظاهر الثقافة واحلضارة الغرب ّية؛ َ
ﹴ
سنوات طويل ًة حتّى استقطبت هذا املعنى الثقافة اإليران ّية .وأكثر ما نُالحظه يف سرية
احلوﳾ من
اﳋاص باللغة الفارس ّية الدر ّية أو
نصريي هو الشعور الوطني واهتام ُمه
ّ
ّ
ﹴ
دراسات كثري ًة يف هذا الشأن ،ورغم أعامله املتعدّ دة
املفردات الفارس ّية .لقد أجرى

باللغة العرب ّية يف العلوم املختلفةّ ،إال ّ
أن رسائله حول إيران قبل اإلسالم يف بلد
ِ
اللغتان العرب ّية والرتك ّية مدّ ة طويلة ،تُشري إىل اهتاممه البالغ باللغة الوطن ّية
راجت فيه
َ
والوطن ّية اإليران ّية.

 -2-1-1-3الرتبية
ال يؤدي ِ
العرق وحده إىل العظمة امللك ّية ،لكنّه إذا اجتمع مع الرتبية والتعليم
ّ

موضوع احلكم .ال تُشري هذه القصيدة بشكل مباﴍ إىل هذا
امللكي ،فسوف ُي َس ّه ُل
َ
أن الشاعر يعدّ ّ
اجلانب من إلزامات امللك املثايلّ ،إال ّ
علم ِكﴪى و
أن علمه َيفوق َ
اﳋاصة التي أﴍنا إليها من قبل إذ
اعتبار ذلك نتيج َة التعاليم
ابنِسريين ،ويمكن
ّ
ُ
يقول:

ِ
دو ُهنا
لم ت ََأ ّل َ
ف من أشيا َء َأ َ
ع ﹲ

ِ
ِِ
ِ
لم
ابنسريين
مع ِعلم
األكارس ﹾ
ع ُ
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ويعود السبب يف نظم هذه القصيدة إىل ﴐورة هذا النوع من التعاليم .ويمكننا
٢٢٩
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ظهر حتت تأثري الفكر السيايس اإليراين .ووفق ًا ملا ينقل
اعتبار هذا األمر موضو ًعا َ
أفالطون عن سقراطّ ،
َـمت حتت
فإن الرتبية الدين ّية وغري الدين ّية للملوك ال ُفرس ت ّ

اﳋاصة
إﴍاف أفضل املع ّلمني واحلكامء الزرا ُدشت ّيني 25.وواك َبه تأليف الوصايا
ّ

بالتعليم والرتبية .وكام هو مذكور يف سرية نصريي ،فقد تك ّفل بتعليم أمحد مريزا
ول ّيالعهد وآخر سالطني القاجار وأ ّلف العديد من الكُتب ألجل ذلك 26.وكان
التعليم هذا يشمل الدين واألدب واالجتامع لكي يتّسم ُ
امللك بالصفات املثال ّية.
 -2-1-2صفات امللك املثايل

بموجب الفكر السيايس اإليراين ،ﳚب عىل امللك أن يتمتّع بصفات ثالث:

العدالة والتد ّين والسلطة.
 -2-1-2-1العدالة

بام ّ
أن امللك املثايل خليفة ﷲ يف العامل املا ّدي ،فهو ظ ّله عىل األرض وﳚب أن

يتمتّع بالصفات التي تنطبق عىل َم َثله األعىل ،وأن تكون طبا ُعه داللة عىل عدالة اﷲ

يف العفو وأفعا ُله داللة عىل تدبري اﷲ يف اﳋلق وتنظيم العامل .وبتعبري آخر ،ﳚب أن

يكون سلوكه يف تدبري شؤون البلد داللة عىل تدبري اﷲ يف شؤون الكون.
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وتقرتن عدالة امللك بإنصافه وعفوه ،إذ يشري نصريي يف أبيات خمتلفة إىل هذه

الصفات .ويف البيت اآلﰐ إشارة إىل ّ
أسس حكومة نارصالدين شاه:
أن العدالة من ُ
احلق َأ ِ
غم َي ﹲة
بيت
وﴍع ّ
الـملك ﹲ
ُ
ُ

٢٣٠

ِ
رف يف حكم األَ
وال َع ُ
ساطني
دل وال ُع ُ
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متسام بالعدل والرمحة:
و َي ُعدّ ه الشاعر يف بيت آخر ً
ِ
بتدع
ِمن ُعنرص العدل
واإلفضال ُم ﹲ

هم ِمن ُعنرص الطني
ُ
والناس ك ّل ُ

ِ29

و َي ُعدّ الشاعر ّ
ممدوحه هو َمن حي ّقق أمانيه:
أن
َ
نجز ما آما ُلنا َوعَدَ ت
بالبذل َأ َ

أنعم ما نفﴘ ُمتَنّيني
بالفضل َ
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ولكن ما أمنية الشاعر؟ سوف نجيب عىل هذا السؤال يف ال َف َقرات الالحقة.
 -2-1-2-2التد ّين
و َي ُعدّ التد ّين يف الفكر السيايس اإليراين من السامت الرئيسة للملك ،وامللك هو

الزرا ُدشتي ،امللك غري املتد ّين هو امللك الذي
املدافع الرئيس عن الدين» .ويف الدين َّ
ُع ّني من ِقبل الشيطان وﳚب أن خيلع« 31.ونشهد يف احلكومة الشيع ّية لعهد القاجار
ب املذهبيّ ،
الذي يشبه ال َعهد الصفوي من ُ
أن اإليامن بالعقائد الدين ّية
حيث
التعص ُ
ّ

ﳘ ّية كبرية ،ولذلك نُالحﻆ ّ
أن الشاعر يشري إىل اتّباع امللك ألهل البيت ركنًا
يتمتّع بأ ّ

رئيسا للمذهب اإلمامي:
ً

ِ
َ
القبيل به
أشكان بل فخر
ِمن آل

فإنّه ِمن ُموايل آل ياسني

ِ32

َ
تعزيز حكومتهم من
حاول سالطني القاجار ،وال س ّيام نارصالدين شاه،
طاملا
َ
ِ
أنفسهم ن ُّوا ًبا لﻺمام وحاولوا إظهار
خالل إضفاء سمة مذهب ّية عليها ،إذ عَدّ وا َ

املترشع .أشار نارصالدين شاه يف كا ّفة مذكّرات سفره
أنفسهم بمظهر اإلنسان
ّ
إىل أداء فريضة الصالة .وعلﯽ الرغم من عدم رغبته يف إقامة جمالس العزاء وذكر
مصائب أهاللبيت علﯽ الطريقة التقليد ّية ،لكنّه كان يرغب ،بدل ذلك ،بإقامة
٢٣١

أ.م.د .حسين عبد االمير مرعشي

حمرم احلرام .ويمكننا أن نستنتج من طباع نارصالدين
تشابيه واقعة ال ّط ّ
ف يف أ ّيام ّ

ّ
ويستقل عن
شاه أنّه كان يسعى إلﯽ بناء نوع من التد ّين الشيعي يتمحور حوله

أساسا مناس ًبا ﳍذا األمر .ويعود هذا األمر إىل ّ
أن
العلامء ،وكانت إقامة التشابيه هذه ً

ف ،وخال ًفا ملجالس العزاء التقليد ّية ،مل تكن تشهد نفو ًذا
مراسم تشابيه واقعة ال ّط ّ
كبريا لرجال الدين 33.ولقد كان الرتويج ملراسم التشابيه هذه مقرتنًا بت ّيار ديني عا ّمي
ً

َراجع نفوذ رجال الدين .وال
ممتزج باﳋرافات ،ممّا أ ّدى إىل تعزيز ُسلطة السلطان وت ُ

تزال العديد من االحتفاالت الدين ّية باقية منذ ذلك الوقت مثل احتفال النصف من
شعبان ذكرى والدة املهدي املنتظر.
 -2-1-2-3االقتدار
عىل الرغم من ّ
أن الكاريزما اإلﳍ ّية من الرشوط الالزمة للملك ،ولكن ﳚب
ِ
ُ
القول ّ
السامت هي التبير الرشعي الوحيد الكتساب امللك لسلطته وهي
إن هذه

لقوته اآلمرة .ويمكن
يف احلقيقة متثيل الستحقاق عنوان امللك واحلاكم وتوطيد ّ

قوته
للملك
يتوسع بحدود مملكته إىل ما وراء اجلبال والبحار ويزيد من ّ
ّ
القوي أن ّ

قوة نارصالدين شاه بشك َلني :احلدود الواسعة
وسلطته .ولذلك ،يشري الشاعر إىل ّ
ِ
حكمه.
حلكومته واالستبداد يف

 -2-1-2-3-1احلدود الواسعة للحكومة
قوة نارصالدين شاه ،يشري إىل احلدود الواسعة حلكومته،
عندما يصف نصريي ّ

األمر الذي ُيعدّ من أركان الفكر السيايس اإليراين يف جمال احلكومة .ويشري تورج
٢٣٢

دريايي باالستناد إىل كتاب املدن اإليران ّية والذي أ ّلف يف القرون األخرية حلكومة

الساسان ّيني باللغة ال َفه َلو ّية َ
حول ُجغرافيا إيران ،إىل ّ
أن بلدان مثل أفريقيا و ُمدُ نًا مثل

مكّة واملدينة تقع جنوب غرب بالد فارسّ 34.
إن اتّساع هذه احلدود َجعل ال ُفرس

أكثر رق ﹰﹼيا من اآلخرين .وبنا ًء عىل ذلك ،يؤكّد نصريي يف مدحه
أنفسهم َ
َي ُعدّ ون َ
َ
لنارصالدين شاه ّ
إيران اجلغراف ّية ال تعرف هناي ًة والشعوب يف أقﴡ نقاط
أن حدود

بالد فلسطني تُطيعه:

ِ
َ
الستذالل قدرتِه
الفرق بني ما شاء

ِ
َ
فلسطني
قاشان أو َأقصﯽ
ما بني
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ً
ويبدو ّ
وفضال عن أنّه َي ُعدّ ُسلطة السلطان ساري ًة خارج
أن الشاعر يف هذا البيت

السنّ ّية التي
احلدود اإليران ّية ،فهو ُيشري إىل مناطق كانت ختضع للدولة العثامن ّية ﱡ

كانت تُنافس احلكومة القاجار ّية الشيع ّية .ولذلك ّ
فإن سلطان الشيعة هو سلطان

وسنّةّ .
األول وصفات
وإن استعامل صفة سلطان السالطني يف البيت ّ
اجلميع شيع ًة ُ
وكﴪی األَ ِ
َأكفﯽ الـملوك و َأهباهم و َأﴍ ُفهم ِ
وخاقان اﳋَواقني ّ
ُ
يدل عىل
كارس
َ ُ
ُ
َ
ُسلطته االستثنائ ّية.

 -2-1-2-3-2االستبداد يف احلُكم
حلكم حيث
ّ
يصور نصريي ُسلطة نارصالدين شاه التي َتتَامشى مع استبداده يف ا ُ

يقول:

الـملك منفرد ًا
ﹲ
مر ُ
رأي يد ّبر َأ َ

ِ
ِ
باجلامهري ِمن َص ِ
القوانني
حب
ال
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ُيشري الشاعر إىل نوع من االستبداد يف هذا البيت ويبدو أنّه ُيعجبهَ .
ترك نصريي

الكثري من القصائد الفارس ّية التي ينتقد فيها سالطني الدولة القاجار ّية السابقني
َ
٢٣٣

أ.م.د .حسين عبد االمير مرعشي

عا ﹰﹼدا ّ
مصريهم عب ﹲة لﻶخرين ،ولك ّن قصائدَ ه الفارس ّية والعرب ّية التي يمتدح فيها
أن
َ

كثريا.
نارصالدين شاه
َ
وكبار َبالطه امللكي ،تُشري إىل أنّه كان حيرتم تلك احلكومة ً

َكمن
ومع ذلك ،ملاذا يمدح نارصالدين شاه املستبدّ ؟ هناك –طب ًعا -أسباب عديدة ت ُ

ورا َء ذلك ،منها عالقة والد نصريي ببعض شخص ّيات البالط امللكي .أ ّما السبب
األهم فهو احلركة اإلصالح ّية التي بدأت مع حكومة نارصالدين شاه واستالم أمري
ّ
كبري ملنصب املستشار.

األنساق الثقاف ّية ا ُملضمرة يف القصيدة
ُ
القول ّ
إن اإلصالحات كانت أمني َة الشاعر
بنا ًء عىل معرفتنا بنصريي ،يمكنُنا

القديمة والتي ح ّققها له نارصالدين شاه إىل حدّ ماّ .
وأن إصالحات العهد النارصي

هي السبب الرئيس ملح ّبة الشاعر واحرتامه له .وقد ُأجريت هذه اإلصالحات يف
والـمحاكم املدن ّية ً
بدال من
واملؤسسات احلكوم ّية
جمال الترشيع وظهور املراكز
َ
ّ

وخلق
َراجع نفوذ رجال الدين يف إدارة الدولة
َ
الـمحاكم الرشع ّية ،ممّا أ ّدى إىل ت ُ
َ

رصا ًعا بينهم وبني احلكومة .وقد َ
روتَه عندما كان أمني الدولة
بلغ هذا الرصاع َذ َ

مستشارا للسلطان الذي عَدّ ّ
تدخل رجال الدين يف شؤون البلد هو سبب الفساد اإلداري
ً
حيق لرجال الدين حسب
وكان يعتقد أنّه إذا ُأجريت
إصالحات يف الوضع اإلداري فلن ّ
ﹲ
القانون ّ
التدخ ُل يف الشؤون السياس ّية.
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ّ
اجلو اإلصالحي يف املجتمع أ ّدى إىل عَدّ أشخاص مثل نصريي استبداد
إن وجو َد ّ

نارصالدين شاه استبدا ًدا إﳚاب ًيا ومقبوالً .ويف املقابل ،عَدّ بعض العلامء والفقهاء هذه
اإلصالحات حرا ًما وأدانوا هذا االستبداد .ولقد أ ّدى الرصاع بني هاتَني الفﺌتَني إىل النهضة

الدستور ّية.

٢٣٤

تأثري القصيدة يف السياق
نظم هذه القصيدة لل ُعثور عىل عمل مناسب وﴍيف ،ويبدو
يقول نصريي إنّه َ

أنّه نجح يف ُمبتغاه ،رغم أنّه ال وجود ملستند تارخيي معتمد ّ
يدل عىل ذلك .لك ّن
ُ
اﳋيار
األهم من ذلك ،التأثري
طويل األجل ﳍذه القصيدة عىل حياة نصريي ،إذ عُدّ
َ
ّ
األفضل لتعليم و ّيل العهد بإﲨاع أولياء األمر عندما أرادوا اختيار مع ّلم ألمحد مريزا

و ّيل العهد .ويقول فخرالدين وهو أحد أحفاد نصريي يف مقدّ مة ديوان جدّ ه» :عا َم
1331هـ .عندما أرادوا تعيني مع ّلم لو ّيل العهد ،فقد قاموا باختيار صدراألفاضل

شخصا من ال ُفضالء وال ُعلامء و ُفحول املفكّرين
ﳍذا املنصب من بني واحد وثامنني
ً
رض بذلك ،ومل يقتنع بقبول هذا املنصب ّإال بعد أن
والباحثني باإلﲨاع ،لكنّه مل َي َ

إحلاح العلامء الشديد وبعد التفاؤل بكالم اﷲ املجيد«.
رأی
َ
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ّ
وإن طرح الفكر السيايس اإليراين يف هذه القصيدة وسائر األعامل األدب ّية والفن ّية

قوة احلكومة القاجار ّية بوصفها حكوم ًة وطن ّية
يف هذه املرحلة،
ساهم يف تعزيز ّ
َ

وفضال عن ذلكّ ،
ً
الطريق
دين ّية.
َ
مهدَ
فإن الرتويج ﳍذه الفكرة يف عرص القاجارّ ،
أما َم الرتويج له يف املراحل الالحقة أي ال َعهد ال َبه َلوي.
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نتاﺋﺞ البحﺚ
توصلنا إليها يف هذا البحث:
أهم النتائج التي ّ
فيام ييل ّ
واجلو
نظرا ملعرفة الشاعر بالفكر السيايس اإليراين القديم ومعنو ّيات السلطان
ّ
ً

السائد يف تلك املرحلة والرتويج للتاريخ اإليراين القديم فيها ،فهو حياول وصف

نظره إىل ﴍوط امللك املثايل والصفات التي ﳚب أن يتمتّع هبا.
السلطان الفتًا َ

شريا إىل حم ّبته ألهل البيت ،األمر الذي كان َحيظى
ُي ّبني الشاعر تد ّي َن السلطان ُم ً

احلق اإلﳍي للملك يف احلكومة .لقد أ ّدت
أهم من ّ
ﳘ ّية كبرية يف تلك الفرتة ،بل كان ّ
بأ ّ

حمرم احلرام التي
املراسم التي كانت تُقام يف هذا الشأن بام فيها إقامة التشابيه يف شهر ّ
اقرتنت بإنفاق الكثري من األموال إىل انتشار اﳋرافات َّ
والشع َب ِو ّية الدين ّية يف إيران ،ممّا

َراجع َدور رجال الدين يف تضعيف سلطة السلطان.
أ ّدى إىل ت ُ

با ّ
رغم ّ
أن حدود حكومة سلطان
أن الشاعر تأ ّثر بالفكر السيايس اإليراين ُمعت ً

التعصب الديني يف تلك املرحلة جع َله يعد -وخال ًفا
القاجار ال تعرف هناية ،لك ّن
ّ
للواقع -األراﴈ التابعة للحكومة العثامن ّية ضمن هذه احلدود.

يرى نصريي ّ
أن السلطان مستبدّ لك ّن استبدا َده مقبول .ويعود السبب يف ذلك إىل

ُأمنية الشاعر يف إجراء إصالحات يف إيران وقد حت ّققت هذه األمنيات عىل يد املمدوح.
َيرى الشاعر ّ
ثم ﳚب
أن استبداد السلطان املصلح عا َد بنتائج مقبولة والفتة للنظر ومن ّ
أن يكون االستبداد من صفات امللك املثايل.

َ
أدرك مضمون القصيدة .وبشكل
كان نارصالدين شاه ُيتقن العرب ّية ولذلك فقد

وخاصة
للجو الديني الذي كان سائدً ا آنذاك ،فقد كان كثري من األفراد،
ونظرا
ّ
ّ
عا ّمً ،
٢٣٦

َ
مضمون القصائد
األﴍاف ورجال ال َبالطُ ،يتقنون اللغة العرب ّية بحيث كانوا ُيدركون

العرب ّية.

بارزا يف ال َبالط
مت ّك َن نصريي من خالل نظمه ﳍذه القصيدة من إثبات نفسه مع ّلام ً

االختيار عليه باإلﲨاع من بني الكثريين لتعليم أمحد ول ّيالعهد
وقع
امللكي ،إذ إنّه َ
ُ

آخر سالطني القاجار.
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