التَّرجمة من الفارسيّة بالعربيّة ومن العربيّة بالفارسيّة
أ.د.دالل عبّاس

م<<ن ال<<بداه<<ة ال<<قول إ َّن ال <تَّرج<<مة ب<<وص<<فها ن<<شاطً<<ا ف<<كريًّ<<ا وث<<قاف <يًّا ش<<ائ < ًعا ب<<ني
األم <<م ،ق <<د ش < َّكلت ع <<لى م < ِّ<ر ال <<عصور ع <<ام < ً<ال م <<ن ع <<وام <<ل ال <تَّالق <<ي وال <تَّفا ُ<ع < ِل ب <<ني
ال < < ُّ
<اره < <<ا واض < <<ح ٌة وج < <<ليَّ ٌة ف < <<ي ت < <<واص < <<ل ال < <<حضارات واالن < <<فتاح ع < <<لى
<شعوب ،وآث < < ُ
<تاج<ا
ال<ثَّقاف<ات امل<تباي<نة ،وت<مث ّ ٍل ل<ها ،وج<ع ِل اآلداب وامل<عارف وال<فنون وال<ثَّقاف<ات ن ً <
تش<<ترك اإلن<<سان <يَّ ُة ج<<معاء ف<<ي إن<<شائ<<ه وإغ<<نائ<<ه ب<<مساه<<مات<<ها ال< َّ
<خالق<<ة ع<<لى م <رِّ
<بير اإلف<<ادة
ال<<عصور ،ف<<تغدو ه<<ذه الح< ْلقات امل<تَّصلة ُم<<ن ال<<عطاء إرثً<<ا ح<<ضاريًّ<<ا ك< َ
لإلنسانيّة ك ِّلها.
أ َّم<<ا ال<<عالق<<ة ب<<ني ال<<عرب وال<<فرس فليس<<ت ح<<دي<<ثة العه<<د ،وإنّ<<ما ت<<عود إل<<ى م<<ا
<عرب <<ة امل <<وج <<ودة ف <<ي ال < ِّ
<شعر
ق <<بل اإلس <<الم ،وه <<ذا ب < ِّ ٌ
<ني م <<ن امل <<فردات ال <<فارس <يَّة امل < َّ
ال<جاه<ليّ ،1وف<ي األل<فاظ املش<ترك<ة ب<ني ال< ّلغتني ال<عرب<يّة وال<فارس<يَّة الفه<لويَّ<ة .وق<د
ن <<ظر ال <<عدي <<د م <<ن ال <<باح <<ثني إل <<ى ه <<ذا ال <تَّقارب م <<ن ُوجه <<تي ن <<ظ ٍر م <<تطاب <<قتني ف <<ي
امل<<ضمون م<<ختلفتني ف<<ي امل<<بنى وال <تَّسمية .ف<<جاءت أب<<حاث<<هم ت<<حوي ال<<عدي<<د م<<ن
األد َّل<ة ع<لى ال<تَّقارب ،ال<قسم األ َّول ،ال<قدي<م م<نها ،رأى أ َّن ال< ُّلغة ال<عرب<يَّة اق<ترض<ت
م<ن ال<فارس<يَّة ال<كثير ،وأ َّن ال<فارس<يَّة اق<ترض<ت م<ن ال<عرب<يَّة أك<ثر ،ح<تَّى ب<ات م<ن
<صعب ال<<حك ُم ع<<لى م<<بتدأ ال<<كلمات ه<<ل ك<<ان ف<<ارس <يًّا ق<<دي< ً<ما أو ع<<رب <يًّا ق<<دي< ً<ما،
ال< َّ
وال<<قسم ال <ثَّان<<ي ،الح<<دي<<ث ،ي<<رى أ َّن ج<<ميع ال < ُّلغات م<<ن س<<ام < َّي ٍة وه<<ند َّي< ٍ<ة وأوروب < َّيةٍ
وحاميَّ ٍة كانت في األصل لغ ًة واحدة.2
ل< <<قد أخ < <ذَ ِ
<تعمق ت< <<دري< <<جيًّا ،ب< <<عد أن ت< <<ق َّدم
ت ال< <<عالق < < ُة ب< <<ني ال< <<عرب وال< <<فرس ت< < َّ
<لمرة األول<ى ف<ي عه<د الخ<ليفة ال<ثّان<ي إل<ى ال<عراق وإي<ران ،وأس<لم م<ن
املس<لمون ل َّ
<ضموا إل <<ى ال <<جيش اإلس <<الم< <يِّ ،وأق < َّ<ر املس <<لمون
أس <<لم م <<ن ال <<فرس ط <<و ً<ع <<ا ،وان < ّ
<س َّكا َن ف<<ي أرض<<هم وأ َّم<<نوه<<م ع<<لى أن<<فسهم وأم<<وال<<هم ،ث< َّم م<<ا ك<<ان م<<ن هج<<رات
ال< ُّ
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ال< <<عرب إل< <<ى ه< <<ذه امل< <<ناط< <<ق ،واس< <<تقراره< <<م ف< <<يها .ك< < ُّ<ل ذل< <<ك أ َّدى إل< <<ى أن ي< <<متزج
<عضهم ب< < ً
<س َّكان األص< <<ليِّون وال< <<واف< <<دون ،وأن يُ< <<قارب ب< < ُ
<عضا ،وأن يُص ِه< < َ<ر م< <<ن
ال< < ُّ
أس<<لم م<<نهم ،إل<<ى م<<ن وف<<د ع<<ليهم ،وأن ي<<كون ه<<نال<<ك ه<<ذا االخ<<تالط ،ا ّل<<ذي ك<<ان
م<<ن ث< ِ
<مرات< ِ<ه ج< ٌ
<يل ج<<دي < ٌد ل <فَّته ال<<حياة اإلس<<الم <يّة الج<<دي<<دة ب<<ما ك<<ان م<<ن ط<<واب<<عها
وسماتها3...
ج< َع َل ِ
<عرب ي<ختلطون ب<ال< َّدم
وه<كذا ف<إ َّن ح<رك<ة ال<فتوح اإلس<الم<يَّة ف<ي إي<ران َ<
ت ال َ
اآلري ،ويس <<تمعون إل <<ى ل < ٍ
<غة ت <<خال <<ف ل <<غتَهم ،ه <<ي ال < ُّلغة البه <<لو َّي <<ة إح <<دى أص <<ول
ِّ
األس< <<رة ال< <<هنديَّ< <<ة –األوروب < <يَّة ،وه< <<ي تُ< <<تيحُ له< <<ذه األرض وال < < ُّلغة وال < < َّدم ل< <<ونً< <<ا م< <<ن
الس <<بيّ
امل <<خال <<فة ال <<قو َّي <<ة ،فتس <<تخدم األس <<رى ،وت <<حال <<ف امل <<وال <<ي ،وت <<تز ّوج م <<ن ّ< <
وتس <<تول <<ده ،وه <<ي ت <<سوس م <<ا أف <<اء اهللُ ع <<ليها م <<ن ُم< < ِ
<لك كس <<رى ،ف <<تهاج <<ر إل <<يها
<تقر ف<<يها ،وتُ<<فسح م< ً
<جاال ل<<الخ<<تالط م<<ا ب<<ني ل<<غتها األ ِّم ول<<غة ال<<قوم ف<<تتبادالن
وتس< ّ
<صالت وال <تَّأث<<ير وال <تَّأثُّ<<ر ،وت<<نشأ م<<ن ه<<ذا ال <تَّزاوج ب<<ني ال < ُّلغتني ل<<غ ٌة ي<<مكننا أن
ال< ِّ
<سم َيها ل<غ َة ال<تَّفاه<م ،ي<تك َّل ُمها ع<ا َّ<م<ة ال<نَّاس ،إل<ى أن ت<صير ب<عد ق<رون أرب<عة م<ن
ن ِّ
ويضطر أه ُلها أن يكتبوها بالحروف العرب َّية...
الرسم َّية،
ُّ
الهجرة ،لغ َة إيران َّ
التّرجمة من الفارسيَّة بالعربيَّة
امل< <<شهور امل< <<تداول أ َّن ع< <<مل َّية ال < <تَّرج< <<مة م< <<ن ال< <<فارس < < َّية ب< <<ال< <<عرب < < َّية ج< <<رت ف< <<ي
ال <<عصر ال <<عبَّاس <يِّ ،ه <<ذا ص <<حيح ،ل <<كنَّها ب <<دأت ق <<بل ذل <<ك :ل <<قد اق <<تبس املس <<لمون
اإلداري اإلي <<ران <يِّ ،إذ نُ <ظِّمت ال < َّدف <<ات <<ر م <<نذ عه <<د
اإلداري م <<ن ال <نِّظام
ن <<ظا َم <<هم
ِّ
َّ
الخ<ليفة ال<ثّان<ي ُ<ع<مر ب<ن الخ<طاب ب<أس<لوب ال< َّدف<ات<ر وال< َّدواوي<ن اإلي<ران< َّية ال<قدي<مة،
وك<ان<ت ال< ُّلغة ال< ِّدي<وان< َّية أح<يانً<ا ل<غ ًة ف<ارس< َّية ،وف َّ
<ضل املس<لمون م<ن ال<فرس ف<ي م<ا
ب<<عد أن ي<<نقلوه<<ا إل<<ى ال<<عرب <يَّة ب<<أن<<فسهم؛ وي<<ذك<<ر اب<<ن ال <نَّدي<<م أ ّن "ال < ِّدي<<وان" نُ<<قل
<حجاج ،وا َّل<<ذي ن<<قله ص<<ال<<ح ب<<ن ع<<بد ال<<رح<<من م<<ول<<ى ب<<ني
إل<<ى ال<<عرب< َّية ف<<ي زم<<ن ال< َّ
تميم.4
ذُ ِ<ك<ر ك<ذل<ك أ َّن ك<تابً<ا ك<ان م<وج<و ًدا ف<ي م<كتبة ه<شام ب<ن ع<بد امل<لك ،م<وض<و ُ<ع<ه
ت<<اري <خُ ال<<فرس وس<<ياس <تُهم ،م<<ترج < ٌم م<<ن ال<<فارس <يّة ب<<ال<<عرب <يَّةّ .5
إال أ َّن ال<<عباس <يِّني
خ <<روا ك < َّ<ل ق <<درات <<هم ف <<ي اس <<تقطاب ال< <ثَّقاف <<ات امل <<ختلفة ال <<يون <<ان< < َّية
ُه< < ُم ا َّل <<ذي <<ن س َّ<
وال<<هند َّي<<ة وال<<فارس < َّية ،وم< َّ<ما ال ش< َّ<ك ف<<يه أ َّن أم<<واج ال <تَّرج<<مة م<<ن ال<<فارس < َّية ،ك<<ان<<ت
<ات األم<م امل<ختلفة ا ّل<تي انصه<رت ف<ي ال< َّدول<ة
الجس َ<ر ا َّل<ذي ع<برت م<ن خ<الل<ه ث<قاف ُ
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اإلس < <<الم < <يّة ،وأغ < <<نت ال < <ثَّقاف < <<ة اإلس < <<الم < <يَّة ،وذل < <<ك ل < <<عناي < <<ة خ < < ِ
<لفاء ب < <<ني ال < <<عبَّاس
ووزرائ< <<هم ب< <<عمليَّة ال < <تَّرج< <<مة ،6وم< <<ا أب< <<دوه م< <<ن اه< <<تمام ب< < ٍّ<ني ب< <<الح< <<رك< <<ة ال< <<علميَّة،
وت <<شجيعهم ال <<علماء وامل <<ترج <<مني ،ه <<كذا ت <<ح ّول <<ت ث <<قاف <<ات ف <<ارس وال <<هند وال <<يون <<ان
إل<<ى ث<<قاف<<ة ال<<عرب املس<<لمني وز ّودت<<ها ب<<أزواد وع<<ناص< َ<ر ل<<م ي<<كن ل<<ها ب<<ها عه < ٌد م<<ن
<عربِ
ق<<بل ،وق<<د ت < َّم ه<<ذا ال <تَّح ُّول م<<ن ط<<ري<<قني :ط<<ري<<ق ال <نَّقل وال <تَّرج<<مة...وط<<ري<<ق ت< ُّ
الش< <<رق وان< <<تقال< <<هم إل< <<ى ال< <<عرب < < َّية ح< <<ام< <<لني إل< <<يها م< <<وروث< < ِ
<ات< <<هم وف< <<نونَ< <<هم
ش< <<عوب َّ <
ومعارفَهم.
<سياس <يَّة األج <<نبيَّة ا ّل <<تي
ل <<قد ك <<ان <<ت ال < ُكتُب ال <<فارس <يَّة أول <<ى اآلث <<ار األدب <يَّة ال < ِّ
ت ب<<ني أي<<دي ال<<ح َّكام ال<<عرب ف<<وائ< َد ع<<مل َّي ًة ال تُ<<عدُّ
ت< ّ<مت ت<<رج<<متُها ب<<ال<<عرب< ّية ،ووض< َع ْ
السياسة وفروع العلم واألدب.
وال تُحصى في مجال ّ
ل<<قد ب<<دأت ح<<رك<<ة ال <نَّقل إل<<ى ال<<عرب <يَّة م<<ع أب<<ي ج<<عفر امل<<نصور وشه<<دت دع< ً<ما
<بيرا ف <<ي عه <<د الخ <<ليفة ه <<ارون ال < َّ<رش <<يد ا َّل <<ذي ذُك <<ر أنَّ <<ه ك <<ان ش <<غوفً <<ا ب <<سماع
ك< ً
امل <<واع <<ظ اإلي <<ران < َّية ،وك <<ان ي <<نتقي م <<ؤ ِّدب <<ي أوالده م <<ن اإلي <<ران < ِّيني ،وق <<ال ذات ي <<ومٍ
ألح<<ده<<م" :ي<<ا ع<<ليَّ ب<<ن ح<<مزة !....إق<<رأ ل<<ي األش<<عار ال<<طيِّبة ،واألق<<وال األخ<<الق<يَّة
الحميدة ،وح ِّدثني عن املواعظ اإليرانيَّة والهنديَّة.7
وس<عَ م<درس<ةَ
وق<د ب<لغت ح<رك< ُة ال<نَّق ِل ذروت<ها ف<ي عه<د الخ<ليفة امل<أم<ون ا َّل<<ذي َّ <
ال< < <تَّرج < <<مة ف < <<ي ب < <<غداد ،ف < <<صارت تُ < <<عرف بـ "دار ال < <<حكمة" ،وأل < <<حق ب < <<ها م < <<كتبةً
وم<رص< ًدا ،وج<اء ب ٍ
<عدد ك<بي ٍر م<ن ال< ُعلماء ا َّل<ذي<ن يُ<تقنون ال<عرب<يَّ َة وال< ُّلغات األعج<ميَّة،
ف <<جعل ع <<ليهم ش <<ي ً
تب ،و ُي <<عيد ال <نَّظر ف <<ي ت <<رج <<متها ،وك <<ان
<يسا ،ي <
خا رئ < ً
<ختار ال < ُك َ
ُ
حنني بن إسحاق من أشهر ا َّلذين تو ّلوا هذا املنصب.
ل<قد ك<ان<ت ح<رك<ة ال<نَّقل ا َّل<تي ازده<رت ف<ي ال<عصر ال<عباس<يِّ م<ن أب<رز ال<عوام<ل
ا َّلتي أسهمت في تسريع النَّهضة الثَّقافيَّة والعلميَّة لذلك العصر.
<سياس<ة امل<لوك< َّية ع<ند ال<فرس ك<ما ذك<رن<ا ،أول<ى
ك<ان<ت ال<كتب ا َّل<تي م<وض<وع<ها ال ِّ
<سياس<ة ،وأ َّول امل<ترج<مني
ال<كتب ا َّل<<تي ت<رج<مت م<ن اآلث<ار األج<نب َّية ف<ي األدب وال ِّ
ف<<ي عه<<د أب<<ي ج<<عفر امل<<نصور ك<<ان اب< َن امل<<قفّع )روزب<<ه ب<<ن داذوي<<ه( ،ا ّل<<ذي ت<<رج<<م
ب<<ال<<عرب< َّية م<<نطق أرس<<طو ا َّل<<ذي ك<<ان م< ً
<نقوال م<<ن ق<<بل إل<<ى ال<<فارس< َّية ،وك<<ليلة ودم<<نة
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ا َّل<<ذي ك<<ان م< ً
<نقوال إل<<ى ال<<فارس < َّية البه<<لو َّي<<ة ع<<ن ال<<هند َّي<<ة) 8ت<<رج<<مه س<<نة 133هـ/
749م( ،وق <<د أ ّل <<ف ب <<ال <<عرب <يّة ع <<د ًدا م <<ن ال <<كتب وال <<رس <<ائ <<ل ،ت <<بدو ف <<يها ع <<ناص <<ر
ال<ثَّقاف<ة ال<فارس<ية :وه<ي األدب ال<صغير ،واألدب ال<كبير ،وال<يتيمة ف<ي ال<رس<ائ<ل9
َّ
َّ
ّ
وت <<رج <<م ك <<تاب "ال< <تَّاج ف <<ي س <<يرة أن <<وش <<روان" وك <<تاب "خ <<داي <<نام <<ه" وه <<و ت <<اري <<خ
ال <<فرس م <<ن م <<بدإ م <<لكهم إل <<ى ن <<هاي <<ته ،وس < َّ<ماه ت <<اري <<خ م <<لوك ال <<فرس ،وك <<تاب آي <<ني
ن< <<ام< <<ه ،أي نُ < <ظُم ال< <<فرس وع< <<ادات< <<هم ،ورس< <<ال< <<ة تنس< <<ر ،ق< <<اض< <<ي ق< <<ضاة أردش< <<ير
البهلوي ،وضاعت ترجمتها العرب َّية ،ولم يبقَ
نصها
الرسالة اندثر ُّ
ُّ
بامكان ،هذه ِّ
ص ال<<عرب <يِّ ب<<ال<<فارس <يَّة ،وق<<د أُع<<يد نش<<ره<<ا ف<<ي
س<<وى ت<<رج<<مة اب<<ن اس<<فندي<<ار ل<<لن َّ ِّ
ّ
الخشاب ترجمتها بالعرب ّية.
العام 1932م ،وأعاد يحيى
<ؤرخ <<ون ع <<د ًدا آخ <<ر م <<ن امل <<ترج <<مني امل <<عاص <<ري <<ن الب <<ن امل <<قفع،ل <<م
وق <<د ذك <<ر امل < ِّ
ت<صلنا ت<رج<مات<هم كـ "مح َّ<مد ب<ن ج<هم ال<برم<كيِّ" ،و"اب<ن ش<اه<وي<ه اإلص<فهان<يّ"
<سما م <<ن ال <<حكمة ال <<خال <<دة ك <<ما ذك <<ر اب <<ن
و"ال <<حسن ب <<ن سه <<ل" ،ا َّل<<ذي ت <<رج <<م ق < ً
م<سكوي<ه ،10وإس<حاق ب<ن ي<زي<د ن<قل س<يرة ال<فرس امل<عروف<ة بـ أخ<بار ن<ام<ه ،وم<نهم
<سندب<<اد ،وك<<تاب ح<<لم ال<<هند ،11وق<<د
إب<<ان ب<<ن ع<<بد الح<<ميد ا ّل<<ذي ت<<رج<<م ك<<تاب ال< ِّ
ج<اء ف<ي ط<بقات ال ُّ
<شعراء الب<ن امل<عتزِّ أ ّن إب<ان ال<الّح<قيّ ه<و م<ن ن<ظم ك<ليلة ودم<نة
ا َّل<<تي ت<<رج<<مها اب<<ن امل<<قفَّع ف<<ي خ<<مسة آالف ب< ٍ
<يت م<<ن ال< ِّ
<شعر .12وم<<ن امل<<ترج<<مني
ع<ن ال<فارس<يَّة أي ً
<ضا ال<حسن ب<ن م<وس<ى ال<نُّوب<ختيّ ،وأح<مد ب<ن ي<حيى ال<بالذُريّ
<ؤرخ امل <<عروف ،وال <<حسن ب <<ن سه <<ل ،ومح < َّ<مد ب <<ن ج <<هم ال <<برم <<كيِّ ،وداذوي <<ه ب <<ن
امل < ِّ
ش<اه<وي<ه اإلص<فهان<يّ ،وبه<رام ب<ن م<ردان<شاه....وم<ن ال<كتب ا ّل<تي ت<رج<مت أي ً
<ضا،
ك < <<تاب عه < <<د أردش < <<ير ،وك < <<تاب م < <<وب < <<ذ م < <<وب < <<ذان ،وك < <<تاب أدب الح < <<رب وت < <<وق < <<يعات
كسرى.
وق <<د اس <<تقى امل <<ؤ ِّل <<فون ت <<اري <خَ ال <<فرس م <<ن ال <<كتب ا َّل <<تي ت <<رج <<مها اب <<ن امل <<قفَّع
<ظيما
<يره ،ف<<امل<
<سعودي ي<<ذك<<ر أنّ<<ه ق<<رأ ب<<مدي<<نة إصطخ<<ر س<<نة 303هـ ،ك<<تابً<<ا ع< ً
ّ
وغ< ُ
ف<يه م<ن أخ<بار م<لوك ال<فرس وس<ياس<ات<هم وأح<وال<هم ،م<ال<م يج< ْده ف<ي ك<تبهم ا َّل<تي
 . 8الفهرست ،ابن النديم ،ص 342
 . 9ابن املقفع بني حضارتني :ص .165- 65
خ َ<رد( ت<حقيق ع<بد
 . 10اب<ن م<سكوي<ه ،أب<و ع<لي أح<مد ب<ن مح ّ<مد )421هـ( ،وال<حكمة ال<خال<دة )ج<اوي<دان ِ <
الرحمان بدوي ،مكتبة النهضة املصريّة ،القاهرة 1982م ،ص.18
 . 11ابن النَّديم ،الفهرست ،نسخة مصورة عن طبعة فلومل ،مكتبة خياط ،بيروت ،ال.ت .ص.163
 . 12اب < <<ن امل < <<عتزّ ،ط < <<بقات ال < < ّ
<شعراء ،ت < <<حقيق ع < <<بد ال < <<سات < <<ر ف < <<رج ،ط ،2دار امل < <<عارف ب < <<مصر،ال .ت،
ص.224
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ق < <<رأه < <<ا م < <<ن ق < <<بل م < <<ثل خ < <<داي < <<نام < <<ه و آي < <<ني ن < <<ام < <<ه وك < <<هنام < <<ه ...ك < <<ما أ َّن ح < <<مزة
اإلص <<فهان <يّ ع < َّدد ث <<مان <<ية ك <<تب ف <<ي ت <<اري <<خ ال <<فرس ،اس <<تم َّد م <<نها م <<ا ك <<تبه ف <<ي
تاريخه ،ومنها كتاب ِ
س َير امللوك ،ترجمة ابن املقفّع.
<ثيرا م <<ن
ك <<ما أنَّ <<نا نج <<د ف <<ي ك <<تاب ال <تَّاج امل <<نسوب إل <<ى ال <<جاح <<ظ اق < ً <
<تباس<<ا ك < ً
<تباس ع<ن امل<أث<ور ع<ن
ن<ظم ال<فرس وع<ادات<هم وت<قال<يده<م ق<بل اإلس<الم ،ي<خال<طه اق ٌ
العرب في الجاهليّة واإلسالم.
<سياق ال ب < < < َّد ل< < <<نا م< < <<ن ذك< < <<ر ال < < < َّدور ا َّل< < <<ذي أ َّدت< < <<ه م< < <<درس< < <<ة
ف< < <<ي ه< < <<ذا ال< < < ّ
أس<<س ه<<ذه امل<<درس<<ة كس<<رى
ج<<ندي<<ساب<<ور وع<<لماؤه<<ا ف<<ي ت<<لك امل<<رح<<لة ال<تَّاري<<خيَّة< ّ .
<يالدي ،وك <<ان <<ت م <<درس <ةً
<سادس امل <
أن <<وش <<روان ف <<ي ال <نِّصف ال <ثَّان <<ي م <<ن ال <<قرن ال < َّ
ّ
زرادش <<تيَّة .ت <<واف <<د إل <<يها ال <<علماء ال <<هارب <<ون م <<ن اض <<طهاد ال <<بيزن <<طيِّني م <<ن أث <<ينا
وال< َّ<ره<<ا وس<<ائ<<ر امل<<راك<<ز ،وك<<ان م<<عظ ُم أس<<ات<<ذت<<ها م<<ن امل<<سيح ِّيني النَّس<<طور ِّي<<ني،13
<رح<<ب ب<<ال<<فالس<<فة ا َّل<<ذي<<ن
وك<<ان أن<<وش<<روان م<<عجبًا ب<<ال<<ثقاف<<ة ال<<يون<<ان <يَّة ال<<روم<<ان <يَّة ،ف< ّ<
تش<تّتوا ب<<عد أن أغ<<لق ي<<وس<<تنيان<<وس ال<<هياك<<ل وامل<<دارس ف<<ي أث<<ينا ..ام<<تزج<<ت ف<<ي
ج<<ندي<<ساب<<ور ال <ثَّقاف<<ات امل<<تن ِّوع<<ة م<<ن ي<<ون<<ان <يَّة وس<<ري<<ان <يَّة وف<<ارس <يَّة وه<<نديَّ<<ة ،وب<<قيت
ب.
ِّ
السريان َّية لغة التّدريس فيها واشتُهرت بالفلسفة والفلك والطِّ ّ
<رج <<ح أ ّن ال< < ُّلغة ال <<عرب< <يَّة ك <<ان <<ت م <<عروف< < ًة ف <<ي ج <<ندي <<ساب <<ور ،ق <<بل ف <<تح
وم <<ن امل < َّ <
ال<عرب امل<دي<نة ل<قرب<ها م<ن ال ِ
يرة امل<دي<نة ال<عرب<يَّة امل<شهورة .ف<ي ك ِّ<ل األح<وال،ك<ان
<ح َ
األط<<باء ف<<ي ه<<ذه امل<<درس<<ة يس<<تخدم<<ون ال < ُّلغتني ال<<عرب <يَّة وال<<فارس <يَّة ف<<ي ال<<عصر
ال <<عباس <يّ ،ك <<ما يشه <<د ع <<لى ذل <<ك م <<ا ي <<روي <<ه اب <<ن أب <<ي أص <<يبعة ع <<ن ج <<ورج <<يوس
رئ <<يس أط <<باء ج <<ندي <<ساب <<ور ،ع <<ندم <<ا ال <<تقى ب <<الخ <<ليفة امل <<أم <<ون ،وخ <<اط <<به ب <<ال< < ُّلغة
العربيَّة وبال ُّلغة الفارسيَّة.14
م <<ن أه < ِّم ك <<تب ال < ِ
<حكم واألم <<ثال ال <<فارس <يَّة ،ا َّل <<تي أثَّ < َ<رت ف <<ي األدب ال <<عرب <يّ،
ك<<تاب ب<<ندن<<ام<<ه ب<<زرگمه<<ر ]م<<واع<<ظ ب<<زرج<<مهر[ ،وك<<تاب خ<<داي<<نام<<ه ]س<<ير امل<<لوك[،
<زي ال س< ِّيما ك<ليلة
وت<اج<نام<ه ]ك<تاب ال<تاج[ ،وآي<ني ن<ام<ه ]ال<نظم[ ،وال<قصص ال<رم ّ
ودم<<نة ،ا ّل<<ذي ت<<رج<<مه اب<<ن امل<<قفّع ل < ُيصلح انح<<راف الخ<<ليفة امل<<نصور ،وه<<و ي<<رج<<و
أن ي<<قرأه الخ<<ليفة ف< ِ
<يعدل ع<<ن ِغ<يِّه ،وأن ي<<قرأه ال<<شعب ف<<يغضب ل<<ظلمه ،وإن ك<<ان
ظ <<اه < َ<ر ال <<كتاب ال< < َّله ُو والتَّس <<لي ُة .وق <<د اه <<ت ّم األدب <<اء وال <<لغويّ <<ون بـ ك <<ليلة ودم <<نة،
ون <<قلوا م <<نه ح <<كاي < ٍ
<ات وأم < ً
<ثاال ،ك <<اب <<ن ق <<تيبة ف <<ي ع <<يون األخ <<بار ،أو أ ّل< <<فوا ع <<لى
 . 13ح< < < <<سن إب< < < <<راه< < < <<يم ح< < < <<سن ،ت< < < <<اري< < < <<خ اإلس< < < <<الم ،340 ،ال< < < <<قاه< < < <<رة ،م< < < <<كتبة ال< < < <<نهضة امل< < < <<صريّ< < < <<ة،
1966-1965م ،ص .381

 . 14م.ن ،ص.ن.
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<لمعري ،ال <<ذي ال ي <<زال م <<فقو ًدا ،وك <<تاب
م <<نوال <<ها ك <<ما ُ<
ح<<كي ع <<ن ك <<تاب ال <<قائ <<ف ل < ِّ
ابن الهبَّارية في ِّ
مرات ،وغيرهما.15
الشعرَّ ،
الصادح والباغم ،ا ّلذي طبع ع ّدة ّ
ك<ما ذك<رن<ا م<ن ق<بل ت<أثُّ<ر أدب<اء ال<عرب< َّية ش<عراء وك<تَّا ًب<ا ف<ي ال<عصور ال<عباس< َّية
ب<ال<خصائ<ص ال<فنيَّة ل ِ
<لح َكم وال<نَّصائ<ح وال<وص<اي<ا امل<ترج<مة م<ن ال<فارس<يَّة .16وملـّ<ا
ض <<اع أص <<ل ه <<ذه ال <<حكم ،ع <<اد ال < ُكتَّاب وال <<شعراء اإلي <<ران <يّون ب <<عد ال <<قرن ال < َّ<راب <<ع
الهجري ونقلوها بالفارسيَّة.
ِّ
وإن ك<ان ب ُ
ني وال< ُكتَّاب امل<تأثِّ<ري<ن أو املقتبس<ني ،ق<د أع<رض<وا ع<ن
<عض امل<صنِّف َ
<صرح أح <<يانً <<ا ب <<اس <<م
ذك <<ر م <<صادر م <<ا ّدت <<هم امل <<قتبسة ،ف <<إ َّن ُ<
ه <<نال <<ك م <<ن ك <<ان ي < ِّ
ال <<كتاب ال <<فارس< <يِّ ا َّل <<ذي ن <<قل م <<نه م <<ا ّدت <<ه،ك <<قول اب <<ن ق <<تيبة" :وق <<رأت ف <<ي ك <<تاب
أبرويز إلى ابنه شيرويه" ،أو "قرأت في كليلة ودمنه."17
وي <<ذك <<ر ال <<كات <<ب أح <<يانً <<ا أنّ <<ه أخ <<ذ م <<ا ّدت <<ه م <<ن ك < ٍ
<تاب للعج <<م م <<ن دون تح <<دي <دٍ
غير قليل في مؤ ّلفات الجاحظ 18وابن قتيبة.19
لكتاب بعينه ،ومثل هذا املسلك ُ
ي<نقل ال<كات<ب أح<يانً<ا ح<كمة ف<ارس<يّة ق<ائ ً<ال :ك<ان<ت ال<حكماء م<ن ال<فرس ت<قول :
ك<ذا ...أو ك<قول ال<جاح<ظ  :ق<يل ل<بزرج<مهر ب<ن ال<بختكان ال<فارس<يّ .20أي ش<يءٍ
القصة املعروفة...
للعيّ؟ ...إلى آخر
َّ
ص< َو ِر ت<<عام<<ل امل<<صنِّفني م<عَ امل<<قتبسات م<<ن امل<<صادر ال<<فارس<يَّة ف<<ي
وك<<ان م<<ن ُ< < <
صّا أو رس <<ال < ًة  -وأح <<يانً <<ا – ك <<تا ًب <<ا
ال <<عصور ال <<عباس < َّية ،أنّ <<هم ك <<ان <<وا ي <<أخ <<ذون ن < ً
ٍ
<قتبسات ع <<رب < ّي ًة ف <<ي ال <<غرض ذات <<ه ،وذل <<ك م <<ا
<ب وم <
ف <<ارس < ًيّا ،ف <
<يضمون إل <<يه م <<طال < َ
ُّ
ف <<عله اب <<ن م <<سكوي <<ه ف <<ي ك <<تاب <<ه :أدب ال <<فرس وال <<عرب ،ا َّل <<ذي أ َّل <<فه ع <<لى أس <<اس
رس<ال<ة ف<ارس<يَّة ه<ي "ج<اوي<دان ِ
خ< َ<رد " ]ال<حكمة ال<خال<دة[ ،ث<م أض<اف إل<يه م<وادَّ
مصادر فارسيّ ٍة وهنديّ ٍة وروميّ ٍة وعربيَّة.
ذات
ثقافيّ ًة
َ
َ
التَّرجمة من العرب ّية بالفارس ّية

 . 15دراسات في األدب املقارن ،ص178و 187وما بعدهما.
 . 16هنالك ع ّدة رسائل جامعية وأطاريح عالجت هذا املوضوع....
 . 17ابن قتيبة ،عيون األخبار ،مج  ،1ص،5ص.9
 . 18الجاحظ ،البيان والتبيني ،مج  ،1ص  8-7وغيرهما.
 . 19ابن قتيبة ،عيون األخبار ،مج  ،2ص  ،2مج  ،1ص.6
 . 20الجاحظ ،البيان والتبيني ،مج  ،1ص  8-7وغيرهما
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ح<<كم
<يالدي ،ف <<ي أث <<ناء ُ<
<ري/ال <<عاش <<ر امل <
ِّ
ب <<دأت ع <<مل ًيّا ف <<ي ال <<قرن ال < َّ<راب <<ع الهج < ِّ
ال <<سام <<ان <يِّني )384-261هـ( ،أه < ِّم ال <<حكوم <<ات ا َّل<<تي اس <<تق َّلت ع <<ن ال <<عباس <يِّني
ع < <<مليًّا ،وظ < < ّلت م < <<حاف < <<ظ ًة ع < <<لى س < <<لطة الخ < <<ليفة ال < <<عباس < <يِّ م < <<عنويًّ < <<ا ،21وج < <<علت
<دال م <<ن ال <<عرب < ّية .أ َّول ِك< ٍ
ال <<فارس < َّية ل <<غ َة ال < َّدول < ِ<ة ال <<رس <<م ّي َة ب < ً
<تاب ت <<رج <<م م <<ن ال <<عرب < ّية
ب <<ال <<فارس < ّية ،ه <<و ك <<تاب ك <<ليلة ودم <<نة ،ا َّل<<ذي ك <<ان ق <<د نُ <<قل م <<ن ال < ُّلغة ال <<هند َّي <<ة إل <<ى
الس <<ري <<ان< <يَّة ،ث< < َّم إل <<ى ال <<عرب< <يَّة وف <<ي ال< <نِّهاي <<ة تُ <<رج <<م
ال< < ُّلغة البه <<لويَّ <<ة ،وم <<نها إل <<ى ّ< <
ب<<ال<<فارس < ّية ال < ّد ِّر ّي<<ة ،ت<<رج<<مه ال<<وزي<<ر أب<<و ال<<فضل ال<<بلعميّ امل<<توفّ<<ى س<<نة  329هـ
<عرا .22وأش<<ار
ب<<أم<<ر م<<ن ن<<صر ب<<ن أح<<مد ب<<ن إس<<ماع<<يل،ك<<ما ن<<ظمه ال<<رودك <يّ ش< ً
إليه الفردوسي في الشاهنامة بقوله:
"كليلة )كتاب كليلة ودمنة( كان بالبهلو َّية  /وصار كما تسمعه اآلن
وقد ّ
ظل بالعربيَّة حتَّى زمن امللك نصر /عندما أصبح مل ًكا
/فأمر وزيره األعظم أبا الفضل )البلعمي( /صاحب الفكر والرأي /

21
<سمى "س<<ام<<ان خ<<داه" ألنّ<<ه ب<<نى ق<<ري < ًة س< ّ<ماه<<ا س<<ام<<ان ب<<نواح<<ي س<<مرق<<ند ،ف<<دع<<وه
 .ج < ّد آل س<<ام<<ان يُ< ّ
ب <<ذل <<ك االس <<م ،وك <<ان م <<ن أب <<ناء امل <<لك به <<رام ج <<وب <<ني ،أس <<لم س <<ام <<ان ه <<ذا ع <<لى ي <<د أس < ِ<د اهللِ ب < ِ<ن ع < ِ
<بد اهللِ

<ري )ح <<ك ،(127- 108 :أم <<ير خ <<راس <<ان ف <<ي م <<رو وق <<د أك <<رم <<ه وح <<ماه )ج <<واد اله <<روي ،ت <<اري <<خ
القس < ّ
س<ام<ان<يان ،ع<صر ط<الي<ى اي<ران ب<عد از اس<الم ]ت<اري<خ ال<سام<ان<يّني ع<صر اي<ران ال<ذه<بي ب<عد اإلس<الم[،
طهران ،منشورات أمير كبير  1380ش ] ،[2001ص  96وما بعدها(.
ك <<ان ان <<تماء ال <<سام <<ان <<يني ال < ّدي <<نيّ أق <<وى م <<ن ان <<تمائ <<هم ال <<عرق <يّ ،ف <<سادت ب <<ينهم وب <<ني ال <<خالف <<ة ف <<ي ب <<غداد
<صعيد ال <<جغراف< <يِّ له <<ذه ال< < َّدول <<ة ،ا َّل< <<تي ام <<ت َّدت ف <<ي
ع <<الق <<ات ج< <يَّدة ،أ ّدت إل <<ى اتِّ <<ساع الح <<دود ع <<لى ال < َّ
خ<<راس<<ان م<<ن ج<<نوب ج<<يحون ،أو ع<<لى ق< ٍ
<ول م< ّ<ما وراء النه<<ر وخ<<وارزم ح<<تى سجس<<تان ب<<عي ًدا م<<ن م<<رك<<ز
الخالفةّ ،
كل ذلك تحت رعاية رجال ال َّدولة العلماء.
 . 22مح < ّ<مد ال <<قزوي <<ني ،بيس <<ت م <<قال <<ه ق <<زوي <<نى ]م <<قاالت ال <<قزوي <<ني العش <<رون[ ت <<صحيح ع <<باس إق <<بال و
پورداود ،دنيا الكتاب 1363ش ) ،(1984مج  ،2ص .33-32
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أن ينقله بالفارس َّية

الدرية23

ّّّ

 /وقد ت َّم األمر من دون نقاش.24

<سام <<ان< <يِّ ع <<لى ل <<سان
ف <<ي ال <<عام 352هـ ،أم <<ر األم <<ير م <<نصور ب <<ن ن <<وح ال < َّ
<خاص <<ة )امل <<توفّ <<ى س <<نة 389هـ( ب <<ترج <<مة ك <<تاب
أم <<ينه أب <<ي ال <<حسن ال <<فائ <<ق ال < ّ < < <
<طبري )امل<<توفّ<<ى س<<نة 310هـ( واالق<<تصار ف<<يه ع<<لى
ال<تَّاري<<خ ملح< ّ<مد ب<<ن ج<<ري<<ر ال<
ّ
م< <<تون األخ< <<بار م< <<ن دون األس< <<ان< <<يد ،وق< <<د ت< <<رج< <<مه أب< <<و ع< <<لي مح< < ّ<مد م< <<ن مح< < ّ<مد
الس< <<لطان وع< <<ا ّم< <<ة
ال< <<بلعميّ ب< <<ال< <<فارس < <يّة ال < < ّد ّريّ< <<ة ليش< <<ترك ف< <<ي ق< <<راءت< <<ه وم< <<عرف< <<ته ُّ <
الرعيّة.25
َّ
وف<ي ال<عام  370هـ أم<ر األم<ير ن<وح ب<ن م<نصور أن ُي<ترج<م ب<ال<فارس< ّية ك<تاب
<سواد األع<<ظم ف<<ي ال<<فقه ال<<حنفيّ ،ا َّل<<ذي ك<<ان ه<<و ق<<د أم<<ر ب<<وض<<عه لش<<رح ال<<فقه
ال< َّ
ال<حنفيِّ ،ليس<تفيد م<نه ع<ا ّم<<ة ال<نَّاس وي<داف<عوا ع<ن امل<ذه<ب ،26ك<ما ت<رج<مت ك<تب
 . 23ال<<لغة ال<<فارس < ّية ال<<در ّي<<ة :ل<<غة إي<<ران ال<<رس<<م ّية ،وأه<<م ال<<لغات وال<<لهجات اإلي<<ران < ّية ،اش <تُق اس< ُ<مها م<<ن
)در امل <<أخ <<وذة م <<ن َدرب <<ار أي ال <<باب امل <<فضي إل <<ى ح <<ضرة امل <<لك( ،ون <<شأت ال <<لغة ال < ّدر ّي <<ة نس <<بة إل <<ى ال <<لغة
ال<<تي ك<<ان<<ت تُ<<كتب ب<<ها ال<<عرائ<<ض ،وت<<صدر امل<<راس<<يم امل<<لكيّة ف<<ي أ ّول ح<<كوم<<ة ن<<شأت ف<<ي أق<<ليم خ<<راس<<ان،
<ص ّفار )ح<<ك260- 247 :هـ( ،ث<<م ت<<جاوزت ه<<ذه
ذات ن<<زع<<ة ق<<وم <يّة ف<<ارس <يّة ب<<رئ<<اس<<ة ي<<عقوب ب<<ن ل<<يث ال< ّ
ال<<لغة خ<<راس<<ان .وع< ّ<مت س<<ائ<<ر ال<<بالد واالق<<ال<<يم اإلي<<ران<<ية ،ب<<عد أن ك<<ان<<ت ل<<غة امل<<حادث<<ة ال<<يوم < ّية ....وه<<ي
ام <<تداد ل <<لفارس <يّة ال <<وس <<يطة )أي البه <<لويّ <<ة( وال <<فارس <يّة ال <<قدي <<مة  ،وي <<نتهي أص < ُلها إل <<ى ل <<غة ال <<بارث <يّني....
وه <<كذا ف <<إ ّن ه <<ذه ال <<لغة ال <<تي ُك<<تبت ب <<عد اإلس <<الم ب <<الخ < ّ
ط ال <<عرب <يّ ،ق <<د أخ <<ذت ك <<لمات ك <<ثيرة م <<ن ال <<لغات
اإلي <<ران < ّية وغ <<ير اإلي <<ران < ّية ،إالّ أن ال <<لغة ال <<عرب < ّية أه < ُم ال <<لغات ال <<تي أخ <<ذت ع <<نها ال <<فارس < ّية الح <<دي <<ثة ،ألنّ
<بر م <<ن ال <<كلمات امل <<تداول <<ة ف <<ي اإلدارة وال <<سياس <<ة وال <<علوم وال <<فلسفة وال <<فقه واألدب ك <<لماتٌ
ال <<قس َم األك < َ
ع<<رب<يّة ،ول<<و أ ّن ال<<كثير م<<نها ق<<د اخ<<تلف ف<<ي ال<<فارس<يّة ص<<ورةً وم<<عنىً وت<<لفظًا ع<<ن األص<<ل ال<<عرب<يّ ،ول<<بس
<تشاره <<ا ف <<ي س <<ائ <<ر األق <<ال <<يم اإلي <<ران <يّة ه <<و ب <<روز ع <<دد م <<ن
عج<<ل ن <<م َّو ه <<ذه ال <<لغة وان <
ث <<وبً <<ا ف <<ارس <يًّا .وم < ّ<ما ّ <
َ
األدب<<اء وال<<شعراء ال<<فحول ال<<ذي<<ن ج<<معوا ب<<ني ث<<قاف<<تهم ال<<عرب< ّية ،وب<<ني م<<ا ح<<فظوه م<<ن أدب ل<<غتهم ال<<قوم< ّية،
<يما م<<ا ي<<دور ح<<ول أخ<<الق امل<<لوك
ال<<تي اح<<تفظت ب<<كثير م<<ن اآلث<<ار األدب <يّة ذات ال<<طاب<<ع ال<<شمول <يّ ،ال س< ّ
وسياسة األمم وتدبير املمالك...
 . 24أصل األبيات بالفارسيّة )الشاهنامة ،مج  ،27ص( 372
كليله به تازي شد از پهلوي  /بدين سان كه اكنون هم بشنوى
به تازي همى بود تا گاه نصر /بدانكه كه شد در جهان ،شاه نصر
گرانمایه بو الفضل دستور اوى  /كه اندر سخن بود كنجور اوى
بفرمود تا فارسى درى  /بگفتند ،كوتاه شد داورى
 . 25ال<<بلعمي ،أب<<و ع<<لي مح< ّ<مد ب<<ن مح< ّ<مد ت<<اري<<خنام<<ه ط<<برى ]ت<<اري<<خ ال<<بلعميّ[ ،ت<<صحيح مح<<مد روش<<ن،
محمد روشن ،ص .20- 19
طهران ،منشورات نو 1366ش ]1987م[ مج  ،1مقدمة
ّ
26
<ندي )ت  342هج<<ري( ،امل<<ق ّدم<<ة ،ص  ،19وال<<تمهيد ل<<عبد
 .ألب<<ي إس<<حق ب<<ن مح< ّ<مد ال<<حكيم ال<<سمرق< ّ
الحيّ حبيبي ،ص .12
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<اس<<ا ب<<ال<<فارس < َّية ل<<يفهمها ال<<عا ّم<<ة :ك<<كتاب األب<<نية
<صيدل<<ة امل<<كتوب<<ة ب<<ال<<عرب < َّية أس< ً <
ال< َّ
<صيدل <<ة ب <<ال <<فارس < َّية ،وك <<تاب ه <<داي <<ة امل <<تع َّلمني ف <<ي
ع <<ن ح <<قائ <<ق األدوي <<ة 27ف <<ي ال < ّ
ب ل<<لمبتدئ<<ني )وامل<<الح<<ظ أ ّن ع<<ناوي<<ن ال<<كتب ب<<ال<<عرب<يّة( .ك<<ما أنّ
ب  28ف<<ي ال<طّ ّ
ال<طّ ّ
ال< < ِبيرون< <يِّ ا َّل <<ذي ك <<ان ق <<د د ّون ك <<تاب <<ه ال< <تَّفهيم ألوائ <<ل ص <<ناع <<ة ال< <تَّنجيم ،29ع <<اد
وت<رج<مه ب<ال<فارس< َّية ،ل<يفهمه ع<ا ّم<ة ال<نَّاس ف<ي خ<راس<ان ،وق<د ف<عل م<ثل ذل<ك اإلم<ام
<ري( ح<<ني ت<<رج<<م
مح< ّ<مد ب<<ن مح< ّ<مد ال<<غزال<<ي ال <طُّوس <يّ )امل<<توفَّ<<ى س<<نة  505هج< ّ
<سعادة[،
ك<تاب<ه إح<ياء ع<لوم ال< ِّدي<ن ب<ال<فارس< َّية ب<عنوان ك<يمياى س<عادت ]ك<يمياء ال َّ
<خواص راج<عوا ال<كتاب ال<عرب<يّ ،وإنّ<ه ت<رج<مه ب<ال<فارس<يّة
م<ع ِّل ًال ذل<ك ب<ال<قول :إ ّن ال
َّ
للعا ّمة.30
ال ن<<قصد إح<<صاء م<<ا تُ<<رج<<م ب<<ال<<فارس < َّية ف<<ي ه<<ذه امل<<رح<<لة وم<<ا ب<<عده<<ا ،وإنَّ<<ما
<لما أ َّن ال< ّلغ َة ال<عرب<يَّة ع<لى ال ّ<رغ<م
اإلش<ارة إل<ى دواف<ع ن<شوء ال<تَّرج<مة وب<داي<ات<ها .ع ً
<سام <<ان <يِّون إلش <<اع <<ة ال < ّلغة ال <<فارس <يَّة ،ظ < َّلت ال < ُّلغةَ
م <<ن ك < ّ<ل ال <<جهود ا َّل<<تي ب <<ذل <<ها ال < َّ
ال <<علم َّية ف <<ي دول <<تهم وظ < ّ<ل ال <<علماء ا َّل<<ذي <<ن ع <<اش <<وا ف <<ي رع <<اي <<تهم ي <<كتبون ت <<آل <<يفهم
وبدائعهم بال ّلغة العرب َّية.
<سام<<ان <يّ ا َّل<<ذي<<ن ن<<ظموا ال< ِّ
<شعر
م<<ن امل<<ه ِّم أن ن<<ذك<<ر ه<<نا أ َّن ش<<عراء ال<<عصر ال< َّ
ب<ال<فارس<يِّة ال< ّد ّريّ<ة أو ال<فارس<يّة الح<دي<ثة امل<كتوب<ة ب<الح<رف ال<عرب<يّ ،وق<بلهم ش<عراء
<ري873 -820) 32م( ق<د
العه<د ال َّ
فاري908-867) 31م( والعه<د ال<طَّاه ّ
<ص ّ
ن <<قلوا ال < ِ
<شعر اإلي <<ران <يَّ م <<ن ال <نَّهج امل <<قطعيّ) (syllabiqueال <<ذي ك <<ان س <<ائ < ًدا
ف <<ي إي <<ران ق <<بل اإلس <<الم إل <<ى ال < ِّ
<شعر ال < َعروض <يّ ا َّل<<ذي ع <<رف <<وه ف <<ي ت <<راث ال <<عرب
<سام<ان<يِّ ف<على رأس<هم ال<رودك<يّ أب<و ال ِّ
<شعر
ال<واف<د إل<يهم .أ ّ<م<ا ش<عراء ال<عصر ال َّ
ال<<فارس<يِّ أو ام<<رؤ ق<<يس العج<<م ،وال< َّ
<شهيد ال<<بلخيّ وأب<<و امل<<ؤيَّ<<د ال<<بلخيّ وم<<عروف

 . 27األبنية عن حقائق األدوية ،مق ّدمة حسني محبوبي االردكاني ،ص .3
28
ب ،منشورات جامعة الفردوسيّ 1371 ،ش ]1992م[.
 .هداية املتع ّلمني في الطِّ ّ

 . 29دائرة معارف العالم اإلسالميّ ،مج  ،7التّرجمة العرب ّية ،ص ،755العام .2003
 . 30بهار ،1940 ،ص .283
<صفار ،وال ُّ
<سام
<شعراء ال ّ<ر َّواد ف<ي ع<صره ه<م ك<ات<به مح ّ<مد ب<ن وص<يف السج<زي ،وب ّ
 . 31زم<ن ب<ن ل<يث ال ّ
ُ <ك<رد م<ن خ<وارج سجس<تان ع<ري<ن ال<صفاريّ<ني ،ومح ّ<مد ب<ن مخ< ّلد السج<زي ،وف<يروز املش<رق<يّ م<ن ش<عراء
الصفار ،وأبو سليك الجرجاني أشهرهم يومئذ.
بالط عمرو بن ليث ّ
الهروي )املتوفّى حوالى 221هـ(.
الوراق
 . 32من أولئك حنظلة البادغيسي ومحمود
ّ
ّ
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<ؤس<<س ل <<شاه <<نام <<ة
<روزي ،وال < َّدق <<يقيّ امل < ّ <
ال <<بلخيّ وم <<نجيك ال <تّرم <<ذي ،وك <<سائ <يّ امل <
ّ
الفردوسيّ..
ه<<ذه الح<<رك<<ة األدب < ّية امل<<تط ّورة م<<رح<<لة ب<<عد م<<رح<<لة ت<<و َّك<<أت ع<<لى ت<<راث ال<<عرب < َّية
<شعر ال<<جاه<<ليّ ،وك<<ان<<ت ت<<رج<<مة ال< ِّ
عري ،وب<<صورة أدقّ ع<<لى ال< ِّ
ثري وال< ِّ
<شعر
<ش ّ
ال <ن َّ ّ
ال <<جاه <<ليّ ب <<ال <<فارس <يَّة رك <<يزة ق <<ام ع <<ليها ال < ِّ
يس <<ر
<شعر ال <<فارس <يِّ ال <نَّاه <<ض ،وق <<د َّ< <
<ار ه< <<ذه الح< <<رك< <<ة أ ّن م< <<عظم ال< < ُّ
<شعراء األوائ< <<ل ك< <<ان< <<وا م< <<ن ذوي ال < < ِّلسان< <<ني
ازده< < َ
العربيِّ والفارسيِّ القادرين على قرض الشعر بك َّليهما.
<شعر ال<عرب<يُّ ف<ي ال ِّ
ل<قد أثّ<ر ال ِّ
<ظيما تج< ّلى ف<ي ت<راث
<يرا ع ً
<شعر ال<فارس<يِّ ت<أث ً
<تف م< <<ن ت< <<رج< <<مات ال< < ِّ
<شعر ال< <<عرب < <يِّ،
ك< <<بار ش< <<عراء ال< <<فارس < <يَّة ،وق< <<د وص< <<لتنا ن< < ٌ
وإشارات إليها في كتب التَّراجم واملجموعات ِّ
الشعريَّة.
م<ن ذل<ك ت<رج<مة ال<رودك<ي )امل<توفّ<ى س<نة 329ه943 /م( أب<ياتً<ا م<ن ش<عر اب<ن
<صاغ <<ان <يّ )امل <<توفّ <<ى
ال < ّ<روم <يّ .33وم <<ن ب <<عد ت <<رج <<مة األم <<ير ط <<اه <<ر ب <<ن ال <<فضل ال < َّ
<عارا أخ <<رى الب <<ن ال < ّ<روم <يّ ف <<ي وص <<ف ق <<وس ال <<قزح،34
س <<نة991 –381م( أش < ً
وأمثلة أخرى كثيرة ال يمكن في هذه العجالة اإلشارة إليها ك ّلها...
وك<<ان ب<<عض ش<<عراء خ<<راس<<ان وم<<ا وراء النَّه<<ر ي<<نظمون أش<<عاره<<م ب<<ال<<عرب < َّية،
وب < ُ
<عضهم اآلخ <<ر ي <<نظم ش <<عره ب <<ال <<فارس< < ّية ث< < ّم ي <<ترج <<مه ب <<ال <<عرب< < ّية ،لينتش <<ر ف <<ي
األمصا ِر العربيَّ ِة ال ّلغة.35
دور ال< < ّلغة
ال <<كتاب <<ة ب <<ال <<فارس< <يَّة م <<نذ ال <<عصر ال < َّ
<سام <<ان< <يّ وم <<ا ب <<عده ،ل <<م ت <<لغِ َ
ال <<عرب < َّية أو ت <<قضي ع <<ليها ،ألنَّ <<ها ل <<غة ال < ِّدي <<ن ،وظ < َّ<ل األدب <<اء وامل <<ؤ ِّل <<فون وال < ُّ
<شعراء
وال<<فالس<<فة ُي<<جيدون ال < ُّلغتني .م<<نهم م<<ن ي<<كتب ب<<هما م < ًعا ك<<اب<<ن س<<ينا ،وم<<نهم م<<ن
ي<<كتب ب<<ال<<عرب<يَّة ،وه<<و ي<<جيد ال<<فارس<يَّة ك<<ال<ثّعال<<بيِّ ،وب<<دي<عِ ال<زَّم<<ان ،وأب<<ي ال<<حسن
<ري ،وم < <<نهم م < <<ن ي < <<كتب ب < <<ال < <<فارس < <يَّة وه < <<و يُ < <<جيد ال < <<عرب < <يَّة ك < < ُع َمر ال < <<خيَّام
ال < <<عام < < ّ
<وري ،وظ < ّل ِ
ت ال <<عرب < ّي ُة ف <<ي إي <<ران ال <<لغ َة األول <<ى ف <<ي امل <<راك <<ز ال <<علم َّية وف <<ي
ال <نَّيساب < ّ
الحوزات ال ِّدين ّية.
ال <<جهود ال <<عرب< <يَّة ف <<ي ت <<رج <<مة اآلداب ال <<فارس< <يَّة ف <<ي ال <<عصر الح <<دي <<ث ق <<بل
الثَّورة.
<مر ال <<خ َّيام أ ّو ُل م <<ا تُ <<رج <<م ب <<ال <<عرب < َّية ،ب <<عد أن ك <<ان <<ت ق <<د تُ <<رج <<مت
رب <<اع < ِّي ُ
ات ع < َ
ب< < ٍ
<لغات أخ < <<رى غ < <<ير ال < <<عرب < <يَّة ،وم < <<ن امل < <<متنع ت < <<قري < <بًا إح < <<صا ُء ع < <<دد ال < <تَّرج < <<مات
 . 33سعيد نفيسي ،أحوال وأشعار رودكي ،طهران 1341ش 1962م ص.510
 . 34العوفي ،لباب األلباب ،ص .29-28
 . 35يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر ،440 ،ص  ،292-271و.405-345
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<فرق <<ها ف <<ي ب <<لدان ال <<عال <<م امل <<ختلفة ،36وك <<ان ل < ّلغةِ
ل <<رب <<اع <يَّات ال <<خيَّام ،ل < َكثرت <<ها وت < ُّ
<ثر م<<ن عش<<ر ت<<رج<<مات ل<<رب<<اع <يِّات<<ه ،ت<<و ّل<<ى
ال<<عرب <يَّة ن<
ٌ
<صيب واف< ٌ<ر م<<نها إذ ت<<وج<<د أك< ُ
<عرا ك < ٌّ<ل م <<ن "ودي <<ع البس <<تان <يّ" و "أح <<مد رام <<ي" ا َّل <<ذي س <<كب م <<ن
ت <<رج <<متها ش < ً
روح <<ه وأح <<اس <<يسه ف < ً
<اوي" ا َّل<<ذي ن <<ظمها
<يضا خ <<ا ً< < <
صّ<<ا ،ث < ّم ج <<ميل "ص <<دق <<ي ال <زَّه < ّ
ٍ
صرف ،ب<عد أن ال<تزم ب<ال<نَّقل الح<رف<يِّ ف<ي ت<رج<مته ال<نَّثر ّي<ة ل<ها ع<ن
ب<شيء م<ن ال<ت َّ ُّ
ال ّلغة الفارسيّة مباشرةً بالعربيّة.
وس <<اه <<مت ش <<فاف< < َّية ال < ُّ
<صاف <<ي
<شعراء ال <<عرب امل <<ترج <<مني ال س< < ِّيما "أح <<مد ال < َّ
الرباعيِّات بني أبناء قومهم العرب.
النَّجفيِّ" و"أحمد رامي" في نشر ّ
وم <<نذ ح <<وال <<ى أك <<ثر م <<ن ن <<صف ق <<رن ت <<قري< <بًا ،أخ <<ذت ك <<وك <<بة م <<ن ال <<باح <<ثني
ٍ
<صالت األدب< < َّية ب <<ني ال <<عرب
وال< < ّدارس <<ني ال <<عرب ت <<تط ّلع ب <
<شغف إل <<ى اس <<تئناف ال < ِّ
وال < <<فرس ،وأب < <<دت اه < <<تما ًم < <<ا ب < <<األدب ال < <<فارس < <يِّ امل < <<عاص < <<ر ]ح < <<قبة الخ < <<مسينات
والس<<تينات[ ،وإن ي<<كن أق< َّ<ل م<<ن ن<<ظيره ال<<قدي<<م؛ ّ
إال أنَّ<<ه ي<<بقى ف<<ي ح<<دود ال<<بحث
ّ<
وامل <<قال <<ة وت <<رج <<مة م <<ختارات م <<ن ال < ّ
<شعر وال <نّثر .37وق <<د س <<اع <<د ه <<ذا ع <<لى إن <<شاء
أق<سام مس<تق َّلة أو ف<رع<يَّة ف<ي ال<جام<عات ال<عرب<يَّة ل َّ
<عل م<ن أق<دم<ها "معه<د ال< ُّلغات
الش <<رق <يّة" ف <<ي ُك< < ِّليَّة اآلداب ب <<ال <<قاه <<رة ا َّل <<ذي أُنش ²ف <<ي ال <<عام 1944م .38ث <مّ
َّ< <
الش<<رق <يّة ف<<ي ج<<ام<<عات م<<صر،
ش<<عب ل<<ل ّدراس<<ات َّ <
ت<<تال<<ى إن<<شاء أق<<سام أُخ<<رى أو ُ <
وج <<ام <<عات س <<وري <<ا وال <<عراق ول <<بنان 39ل <<تدري <<س ال < ُّلغة ال <<فارس <يَّة وآداب <<ها وح <<ظي
<اره<م ال<بارزة ب<اه<تمام ٍ ك<بير وم<نهم :ال<قاصّ
أع<الم األدب ال<فارس<يّ امل<عاص<ر ،وآث ُ
امل< <<عروف "ص< <<ادق ه< <<داي< <<ت" ،إذ تُ< <<رج< <<م ع< <<د ٌد م< <<ن ق< <<صصه ب< <<ال< <<عرب < <يَّة وال< < ّ
<شاع< <<ر
ال < ّ
ازي "حس <<ني ق <<دس ن <<خعيّ" ،ا َّل<<ذي تُ <<رج <<مت رب <<اع <يِّات <<ه غ <<ير م < ّ<رة ،وش <<اع <<ر
<شي ِر ّ
<صيت "مح< < َّ<مد إق< <<بال" ،ا َّل< <<ذي نُ< <<قلت ب< <<عض دواوي< <<نه ا َّل< <<تي
ب< <<اكس< <<تان ال < <ذَّائ< <<ع ال< < ِّ
ب<ال<فارس<يَّة إل<ى ال<عرب<يَّة .ك<ما ق<ام "ي<حيى ال َّ
<خشاب" و"ص<ادق ن<شأت" ب<ترج<مة
الس<<تينات وف<ي ال<وق<ت ذات<ه دع<ت وزارة ال<ثَّقاف<ة واإلرش<اد
"ت<اري<خ ال<بيهقيّ" ف<ي ِّ <
 . 36مقدمة محسن رمضاني لـ رباع ّيات عمر الخ ّيام في ثالثني لغة.
 . 37ن <<حن وت <<راث ف <<ارس ،ال <<دك <<تور ي <<وس <<ف حس <<ني ب <<كار ،م <<نشورات املس <<تشاريّ <<ة ال <<ثقاف< <يّة للج <<مهوريّ <<ة
اإلسالم ّية اإليران ّية ،دمشق ،الطبعة األولى.
 . 38ع<<بد ال<<وه<<اب ع<<زام :م<<ق ّدم<<ة ت<<رج<<مة "ف<<صول م<<ن امل<<ثنوي" ،ص  2ل<<جنة ال<<تأل<<يف وال<<ترج<<مة والنش<<ر،
القاهرة .1946
 . 39اف <<تتح م <<رك <<ز ال <<لغة ال <<فارس< <يّة ف <<ي ال <<جام <<عة ال <<لبنان< <يّة ب <<بيروت ف <<ي  22م <<ن شه <<ر أي <<ار ف <<ي ال <<عام
 ،1956وافتتح قسم اللغة الفارسيّة في العام .2013
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ال<<قوم <يّ 40ف<<ي س<<وري<<ا ال< َّ
<شاع<<ر "مح< ّ<مد ال<<فرات<<ي" وك < ّلفته ب<<ترج<<مة ب<<عض اآلث<<ار
<شيرازي" و"ج <<الل ال < ِّدي <<ن ال <<روم <يّ وغ <<ي ِره <<ما ،وط <<بعت م <<ا
ال <<فارس <يَّة "ل <<سعدي ال <
ّ
تُ ْر َجم.
وم <<ن أع <<الم ال <<عرب امل <<عاص <<ري <<ن" ،س <<ليمان البس <<تان< <يّ" )(1925-1856
م <<ترج <<م إل <<ياذة ه <<وم <<يروس إل <<ى ال <<عرب< <يَّة ا َّل< <<ذي ك <<ان يُ <<لحُّ ع <<لى ض <<رورة دراس <<ة
ال< <<فارس < <يَّة ،وق< <<د ك< <<ان ي< <<تقنها وي< <<ترج< <<م ع< <<نها ،ب< <<عد أن أم< <<ضى م < < ّدة ف< <<ي ب< <<الد
العجم.41
<شوارب <يّ" بـ "ح <<اف <<ظ ال < ّ
و ُع<<ني "إب <<راه <<يم أم <<ني ال < َّ
يرازي" ،ف <<قد ك <<ان ي <<صف
<ش
ّ
إي<ران بـ "ال<قطر ال َّ
الش<رق< َّية
<ات ِ<ه ف<ي ح<قل ال< ِّدراس<ات َّ< <
<شقيق" 42وق< َّدرت إي<را ُن خ<دم ِ<
وال<فارس< َّية ع<ا َّم<<ة وف<ي ح<اف<ظ ش<يرازه<ا وت<رج<مة دي<وان<ه ،ف<منحته ح<كو َم<تُها وس<امَ
امل <<عارف م <<ن ال < َّدرج <<ة ال <ثَّان <<ية ف <<ي ال <<عام 1952م ،وأن <<عمت ع <<ليه ب <<لقب "م <<واط <<ن
فخريّ" ملدينة شيراز ،مهد حافظ ومسقط رأسه ولحده في العام 1955م.43
<هنداوي "رف <<يق س <<عدي" ش <<اع <<ر ش <<يراز اآلخ <<ر ف <<ي ح <<يات <<ه و"بس <<تان <<ه"
أم <<ا ال <
ّ
و"گلس<<تان<<ه" ف<<عرف<<ت ل<<ه وزارة امل<<عارف اإلي<<ران <يّة ف<<ي ت<<لك االي<<ام ،ف<<ضله وج<<هوده
ف< <<ي دراس< <<ة س< <<عدي وت< <<رج< <<مة البس< <<تان والگلس< <<تان ،وط < < ّوق< <<ته ب< <<وس< <<ام امل< <<عارف
اإلي<<ران < ّية ف<<ي ال<<عام 1953م ،وك<<ان ح<<ينذاك أس<<تاذًا ب<<ك ِّل َّية دار ال<<علوم ب<<جام<<عة
ال<قاه<رة 44وم<نحت ج<ام<عة طه<ران "ي<حي ال َّ
<خشاب" درج<ة دك<توراه فخ<ريَّ<ة ف<ي
اآلداب الفارسيّة.45
<عض ال<<جهود ال<<عرب < ّية ب<<تقدي< ٍ
وح<<ظيت ب< ُ
<رات وت<<قوي<<مات أدب < َّية م<<ن َل< ُدن ن<<ف ٍر م<<ن
ع<<لماء إي<<ران وأدب<<ائ<<ها امل<<عاص<<ري<<ن ،ال س<يَّما ف<<ي م<<ا ي<تّصل ب<<بعض م<<ا ُك<<تب ع<<ن
ال<خيَّام أو م<ا ت<رج<م م<ن رب<اع<يَّات<ه .ول<قد ش<ملت ع<ناي<تهم أك<ثر م<ا ش<ملت ال َّ
<شاع<ر
 . 40مجلة الدراسات األدبيّة للسنة الخامسة ،العددان 3و 4عام  ،640-1963ص .301
 . 41ب<<ني ال<<عرب<<ية وال<<فارس<<ية ،مج<<لة ال<<دراس<<ات األدب<<ية ،ال<<سنة ال<<ثال<<ثة ،ال<<عدد األول ،رب<<يع  ،1961ص
 ،30والروائع ،العدد  ،44ص  ،210ص  ،2بيروت .1963
 . 42م <<قدم <<ة ك <<تاب"إي <<ران :م <<اض <<يها وح <<اض <<ره <<ا" ت <<رج <<مة ال <<دك <<تور ع <<بد ال <<نعيم ح <<سنني ص ج ،ال <<قاه <<رة
.1958
 . 43ت<عري<ف ال<دك<تور ح<سنني ب<ال<شوارب<ي ف<ي أول ك<تاب<ه ال<قواع<د األس<اس<ية ل<دراس<ة ال<فارس<يّة ،األنج<لو
املصرية ،القاهرة ط .4
 . 44راجع مقدمته لترجمة )بستان سعدي( ،األنجلو املصرية القاهرة .1954
 . 45صحيفة رستاخينز ،العدد  3-947تيرماه  1357شمسي 1978م.
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<صاف<ي ال<نَّجفيّ" ا َّل<ذي ك<ان م<ن أك<بر ث<ماره ف<ي ت<ع ُّلم ال<فارس< َّية
امل<رح<وم "أح<مد ال َّ
ت<<رج<<متُه ل<<ثالث<<مئة وإح<<دى وخ<<مسني رب<<اع < َّية م<<ن رب<<اع < ّيات ال<<خ َّيام .46ول<<قد الق<<ت
<بوال ف <<ي امل <<حاف <<ل األدب< <يّة ف <<ي إي <<ران ،ح< <تَّى ق <<ال م <<لك ال < ُّ
ت <<رج <<مته ق < ً
<شعراء ب <<هار
"مح< ّ<مد ت<<قيّ"" :إ ّن ب<<عض ال<تَّعري<<ب م<<ع ك<<ون<<ه م<<طاب< ًقا ج< ًدّا ل<<ألص<<ل  ،ف<<هو ي<<فو ُق<<ه
من حيث البالغ ُة واألسلوب.47
<در األف<<اض<<ل ق<<ال ل<<لنَّجفيّ ،ل<<فرط إع<<جاب<<ه ب<<ترج<<مة ال< ُّ<رب<<اع <يَّات:
ويُ<<ذك<<ر أ ّن ص< َ
"أك<<اد أع<<تقد أ َّن ال<<خ َّيا َم ن<<ظم رب<<اع < ِّي ِ
ات<<ه ب<<ال<<عرب < ّي ِة وال<<فارس < ِّية م < ًعا ،فُ<<قد ال<<عرب <يُّ
فعثرت عليه وانتحلتَه لنفسك.48
منها
َ
دي ،ب<عملني آخ<ري<ن :أح<ده<ما ف<ي ب<اب ال<تَّرج<مة،
وأش<اد ال< ّدك<تور مح ّ<مد مح ّ<م ّ
<فحات م < <<ن خ < <<مائ < <<ل األدب ال < <<فارس < <يّ" ل < <<جعفر الخ < <<ليليِّ ،واآلخ < <<ر ف < <<ي
وه < <<و "ن < <
ٌ
ال < ِّدراس <<ات امل <<قارن <<ة ،وه <<و ت <<أث <<ير ف <<ره <<نگ ع <<رب در اش <<عار م <<نوچه <<رى دام <<غات <<ى
]ت<أث<ير ال<ثّقاف<ة ال<عرب<يّة ف<ي أش<عار م<نوجه<ري ال<دام<غان<ي[ ل<ل ّدك<تور ف<كتور ال<كك
<كتاب أن<موذ ٌج ل<د َّق<ة ب<حث م<ؤ ِّل ِ<فه ال<فاض<ل وح<سن
ا ّل<ذي ي<قول ع<نه مح ّ<مدي" :إ ّن ال
َ
ذوق< <<ه وس< <<ليقته ،وه< <<و ي< <<مأل ح< <<يزًا ف< <<ي األدب ال< <<فارس < <يّ ،وف< <<ي م< <<وض< <<وع األدب
املقارن َّ
شاغرا إلى اآلن.49
ظل
ً
َ
ك<<ما ق < ّدم ال<<عرب ج<<هو ًدا ج <يِّدةً ف<<ي خ<<دم<<ة ال<<فارس <يّة وآداب<<ها ،وق<<ام<<وا ب<<ترج<<مة
ال <<عدي <<د م <<ن ال <<كتب ال <<نقديّ <<ة وال <ثَّقاف <يّة ،وال < ّدواوي <<ن ال < ِّ
<شعريَّ <<ة ،وال <<قصص األدب <يَّة،
وف <<ي م <<ا ي <<لي ق <<ائ <<م ٌة ت <<شمل أس <<ماء م <<ترج <<مني م <<عاص <<ري <<ن ك <<ان ل <<هم ص <<دى ج < ّيدٌ
وكبير في تقريب الثَّقافتني:
ف< <<في ال< <<قصص األدب < <يَّة أص< <<بحت امل< <<كتبة ال< <<عرب < <يَّة ت< <<ض ُّم ع< <<د ًدا م< <<ن روائ< <<ع
القصص العربيّة املترجمة عن الفارسيَّة مباشرةً من مثل :
للقاص الكبير صادق هدايت.50
 .1قصص من األدب الفارسيّ املعاصر،
ّ

 . 46النجفي ،صوفية الغربة ،مجلة البيان الكويت ،العدد  137أغسطس ،ص .4
 . 47ترجمة أحمد الصافي النجفيّ ،ص .107
 . 48م <<شكور األس <<دي  :وق <<فة ع <<لى ق <<بر ال <<خيام )اإلخ <<اء ،ال <<سنة ال <<خام <<سة ،ال <<عدد  ،59ك <<ان <<ون ال <<ثان <<ي
.(1959
 . 49تأثير فرهنگ عرب در أشعار منوجهرى دامغانى ،فكتور الكيك ،مقدمة الكتاب ،ص .17
 . 50ق<<صص م<<ن األدب ال<<فارس<يّ امل<<عاص<<ر ،ص<<ادق ه<<داي<<ت ،ت<<رج<<مة إب<<راه<<يم ال<<دس<<وق<<ي ش<<تا ،م<<راج<<عة:
محمد رشاد إسماعيل.
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<لقاص ص<<ادق ه<<داي<<ت أي< ً
<ضا ،ت<<رج<<مها إب<<راه<<يم
<صة "ال<<بوم<<ة ال<<عمياء" ل<
ّ
 .2ق< ّ
ال ِّدسوقي شتا.51
محمد إقبال.52
للقاص الكبير
قصة "جواب شكوى"
ّ
ّ .3
ّ
<صة ب<عنوان "ث<ر ّي<ا ف<ي غ<يبوب<ة" ل<لكات<ب إس<ماع<يل ف<صيح ت<رج<مها مح<مد
 .4ق ّ
عالء ال ِّدين منصور.
وم<<ن أص<<حاب ال<<جهود ف<<ي ت<<رج<<مة ال< َّدواوي<<ن ال< ِّ
<شعريَّ<<ة ب<<ال<<عرب<يّة ب<<رع امل<<ترج<<م
<شعر ال <<فارس< <يّ" ل < َّ
أح <<مد رام <<ي ف <<ي ت <<رج <<مة "م <<ختارات م <<ن ال < ِّ
<لشاع <<ر "مح < ّ<مد
غنيمي هالل".53
وع <<بد ال <<و ّه <<اب مح <<مود ع <زّام ق <<ام ب <<ترج <<مة دي <<وان األس <<رار وال < ّ<رم <<وز ل < َّ
<لشاع <<ر
محمد إقبال.54
ّ
الش<رق"
وق<ام مح<مود أح<مد غ<ازي ب<ترج<مة دي<وان "واآلن م<اذا ن<صنع ي<ا أم<م َّ< <
شعرا.
محمد شعالن بترجمته
نثرا و ُعني صاوي
ّ
ً
ً
كتب ثقافيَّ ٌة وتاريخيَّ ٌة عديدة نُقلت إلى العربيِّة عن الفارسيِّة منها:
وهناك
ٌ
ه<اب
 .5ك<تاب ب<عنوان "ن<ون وال<قلم" ل<لكات<ب ج<الل آل أح<مد ت<رج<مة " ع<بد ال<و ّ<
محمود علوب".
<صة ال<<حضارة ال<<فارس < ّية ل<<لكات<<ب "وي<<ل دي<<وران<<ت" ت<<رج<<مة إب<<راه<<يم
 .6ك<<تاب ق< ّ
أمني ّ
الشواربيّ.
<سماء" ل<<لكات<<ب مح< ّ<مد إق<<بال ت<<رج<<مة "حس<<ني م<<جيب
 .7ك<<تاب ب<<عنوان "ف<<ي ال< َّ
املصريّ".
<صوف<يّ اإلي<ران<يّ امل<عاص<ر" ل<لكات<ب مح ّ<مد ص<ادق
 .8ك<تاب ب<عنوان "ال<فكر ال ّ
السباعيّ وإبراهيم ال ّدسوقيّ شتا.55
عنقا شاه ترجمة
محمد ِّ
ّ
 . 51ال<<بوم<<ة ال<<عمياء ،ص<<ادق ه<<داي<<ت ،ت<<رج<<مة ودراس<<ة إب<<راه<<يم ال<<دس<<وق<<ي ش<<تا ،ال<<قاه<<رة ،م<<صر ،ال<<طبعة
الثانية .1990
 . 52ج <<واب ش <<كوى ،مح <<مد إق <<بال ،ت <<رج <<مة ح <<سن األع <<ظمي وال <<صاوي مح <<مد ش <<عالن ،ال <<دار ال <<علم ّية،
بيروت – لبنان الطبعة األولى 1972م.
 . 53م<<ختارات م<<ن ال<<شعر ال<<فارس<يّ ،مح<<مد غ<<نيمي ه<<الل ،ت<<رج<<مة أح<<مد رام<<ي ،ال<<دار ال<<قوم< ّية ل<<لطباع<<ة
والنشر ،القاهرة ،مصر 1965
 . 54دي <<وان األس <<رار وال <<رم <<وز ،مح <<مد إق <<بال ،ت <<رج <<مة ع <<بد ال <<وه <<اب مح <<مد ع <<زام دار امل <<عارف ،ال <<قاه <<رة-
مصر ،نيسان 1956م.
 . 55ال <<فكر ال <<صوف <<ي اإلي <<ران <يّ امل <<عاص <<ر ،ل <<لكات <<ب مح <<مد ص <<ادق ع <<نقا ،ت <<رج <<مة مح < ّ<مد الس <<باع <<ي ،دار
الثقافة للطباعة والنشر ،القاهرة ،مصر 1975م.
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<صاوي ف <<ي ن <<قل "دي <<وان ال <<عشق" ل <<حاف <<ظ ال < ِّ
يرازي إل <<ى
<ش
وأب <<دع ص <<الح ال < َّ
ّ
ال <<عرب < ّية ،وآخ <<ر م <<ن ت <<رج <<م ح <<اف <<ظ ال < َّ
<شاع <<ر ال < ّلبنان <يّ ع <<مر ش <<بلي ،56وق <<د ج <<اءت
ت<رج<مته ع<لى ال ّ<رغ<م م<ن وح<دة ال<وزن وال<قاف<ية م<ن أف<ضل ت<رج<مات دي<وان ح<اف<ظ
ح < <تَّى اآلن .وق< <<ام مح< < ّ<مد ال< <<فرات< <<ي ب< <<نقل گلس< <<تان س< <<عدي إل< <<ى ال< <<عرب < <يّة ،وه< <<و
يشتمل على عشرة أبواب من ّ
الشعر ا ّلذي ُيع ُّد غاي ًة في اإلبداع.
الترجمة من الفارسيّة بالعربيّة بعد الثورة
تُ <<رج <<م ال <<عدي <<د م <<ن ال <<كتب ال< < ِّدي <<نيَّة ،ال س< <يَّما ُك< <<تب اإلم <<ام الخ <<مينيّ وع <<ليّ
شريعتي ومرتضى مط ّهري وغيرهم...
ك<<ما أض<<اف<<ت ال< ّدك<<تورة دالل ع<بّاس إل<<ى امل<<كتبة ال<<عرب< َّية خ<<دم< ٍ
<ات وج<<هو ًدا
ي <<ن َّوه ب <<ها ع <<لى ص <<عيدي ال< <تَّحقيق وال< <تَّرج <<مة ع <<ن ال <<فارس< <يَّة ،ن <<ذك <<ر ع <<لى س <<بيل
امل<ثال ك<تاب "م<وش وگ<رب<ه" ]ال<تّد ُّي<ن وال<نِّفاق ب<لسان ال<ق ِّ
<صادر ع<ن
ط وال<فأر[ ،ال َّ
الش<ري<عة" ل<لفيلسوف
ري<اض ال َّ<ريِّ<س 1996م" ،ال<قبض والبس<ط ال<نّظريَّ<ان ف<ي َّ < <
<صادر ع < <<ن دار الج < <<دي < <<د ال < <<عام 2002م،
اإلي < <<ران < <يّ ع < <<بد ال < <<كري < <<م س < <<روش ال < < َّ
<صادر ع<<ن دار ال<<غدي<<ر 2004م ،وم<<ذ َّك<<رات
واإلس<<الم واملس<<لمون ف<<ي ف<<رن<<سا ال< َّ
<ساق< <<ي ال< <<عام 2004م،
<صادرة ع< <<ن دار ال< < َّ
ه< <<اش< <<مي رف< <<سنجان< <<ي ح< <<يات< <<ي ال< < ّ
<صادر ع <<ن ال< < َّدار ال <<عرب< <يَّة ل <<لعلوم ،ب <<يروت
اإلس <<الم< <يُّون ف <<ي م <<جتمع متج< < ِّدد ال < َّ
<صادران
 ،2004ف<<لسفة م<<رج<<عيَّة ال<<قرآن امل<<عرف <يَّة وج<<دل <يَّة الح< ّ<ريَّ<<ة وال<<عبوديَّ<<ة ال< َّ
ع<<ن م<<رك<<ز ال<<حضارة ل<<تنمية ال<<فكر اإلس<<الم <يّ  2008و 2009وامل<<شارك<<ة ف<<ي
ت< < < <<رج< < < <<مة وم< < < <<راج< < < <<عة ت< < < <<رج< < < <<مات دائ< < < <<رة م< < < <<عارف ال< < < <<عال< < < <<م اإلس< < < <<الم < < < <يِّ م< < < <<ن
<ضال ع<<ن ع<<دد م<<ن ال< ُّ
 .2017-2009ف< ً
<شعراء اإلي<<ران< ّيني امل<<عاص<<ري<<ن ،ا َّل<<ذي<<ن
ٍ
<ص ُحف
نَش <<رت ع <<نهم ت <<با ً<ع <<ا م <
<قاالت ف <<ي مج< < َّلة ال< < ِّدراس <<ات األدب< <يّة وب <<عض ال < ُّ
ال < < ُّلبنان < <يَّة ،وه < <<ي ف < <<صول م < <<ن ك < <<تاب س < <<يصدر الح < < ًقا )ع < <<ن ال < <<شعر ال < <<فارس < <يّ
الحديث(.
وأش <<رف <<ت ع <<لى ت <<رج <<مة رواي <<ة "زم <<ني س <<وخ <<ته" ]األرض املح <<روق <<ة[ ل <<لكات <<ب
ال< < ّ<روائ < <يّ امل< <<عاص< <<ر "أح< <<مد مح< <<مود" ا َّل< <<تي ت< <<رج< <<متها م< <<ن ال< <<فارس < <يَّة ب< <<ال< <<عرب < <يَّة
ال< < ّدك <<تورة ن <<عيمة ش <<كر ،أول <<ى ال < ّ<رواي <<ات الح <<رب< <يَّة امل <<عاص <<رة ا َّل< <<تي ت <<ترج <<م م <<ن
الفارس ّية بالعرب ّية.
ونذكر على سبيل املثال ال الحصر:

شعرا ،منشورات اتحاد الكتّاب اللبنانيّني .2006
الشيرازي بالعربيّة
 . 56عمر شبلي ،حافظ
ّ
ً
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<صة "أس <<طورة ال <<عشق" ل <<لكات <<بة "زاوري <<ان زه <<را" ق <<ام <<ت ب <<ترج <<متها
ق < ّحسون."57
"ندى ّ
<صة "س<<اع<<ي ال<<بري<<د" ل<<لقاص ال<<شهير ج<<الل آل أح<<مد ت<<رج<<متها ن<<دى
ق< ّحسون.58
ّ
<صة ب <<عنوان "ق < ّ
<شة ف <<ي امل <<يقات" ،م <<شاه <<دات وان <<طباع <<ات وه <<واج <<س
ق < ّرح < <<لة م < <<ث َّقف إل < <<ى ال < <<حج ،ت < <<رج < <<مة ح < <<يدر ن < <<جف ،م < <<راج < <<عة ع < <<بد ال < <<جبّار
الرفاعيّ.
ِّ
وغير ذلك.
<بير ف<<ي ت<<قري<<ب
وه<<كذا ك<<ان ل<<جهود امل<<ترج<<مني ا ّل<<ذي<<ن ذك<<رن<<ا أس<<ما َءه<<م أث< ٌ<ر ك< ٌ
<تتوس<<ع وت<<شمل أع<<الم
ال<ثَّقاف<<تني ب<<ني ال<<عرب ال<<فرس ،وخ<<دم<<ة ال<<فارس< َّية ،وآداب<<ها ل< ّ <
األدب الفارسيِّ املعاصر وآثارهم البارزة.
التّرجمة من العربيّة بالفارسيّة بعد الثّورة
إ ّن اه <<تمام اإلي <<ران< < ّيني ب <<ال <<عرب< < ّية ب <<عد ال< <ثَّورة اإلس <<الم< < ّية ي< <تَّضح م <<ن خ <<الل
<توس <<طة ،ح< <تَّى آخ <<ر امل <<رح <<لة
م <<ناه <<ج ال< <تّدري <<س امل <<عمول ب <<ها ،ب <<د ًءا ب <<امل <<رح <<لة امل < ِّ< <
ال<ثَّان<ويّ<ة ،ب<وص<فها ل<غ ًة ث<ان<ية .أ َّ<م<ا ع<لى املس<توى ال<جام<عيّ ،ف<ما م<ن ج<ام<عة ف<ي
أي م<<ن ُم<<دن إي<<رانّ ،
إال وف<<يها ق<<س ٌم ل<تّدري<<س ال< ُّلغة ال<<عرب<يَّة إل<<ى م<<رح<<لة اإلج<<ازة
ٍّ
أو امل <<اجس <<تير ،وف <<ي ب <<عضها إل <<ى م <<رح <<لة ال < ّدك <<توراه ،وي <<عمل اآلن آالف ال <طَّلبة
ف<ي ج<ام<عة طه<ران ،وف<ي غ<يره<ا م<ن ال<جام<عات ع<لى ن<يل ال َّ
<شهادة ال<جام<ع َّية ف<ي
ال ُّلغة العربيَّة وآدابها.59
َ
<تقبال األدب ال <<عرب< <يِّ ف <<ي إي <<ران إنَّ <<ما ه <<و وج< < ٌه م <<ن وج <<وه االن <<فتاح،
إ ّن اس <
وس< <<م ٌة ب< <<ارزةٌ م< <<ن س< < ِ
<فكري وال < <ثّقاف < <يّ ب< <<ني ال< < َّ
<شعبَني ال< <<عرب < <يِّ
<مات ال < <تَّالق< <<ي ال< <
ِّ
واإلي<<ران <يِّ )ن<<قول اإلي<<ران <يّ وال ن<<قول ال<<فارس <يِّ أل َّن اإلي<<ران <يّني م<<تع ّددو األع<<راق:
ٍ
<قرون م<<دي<<دة م<<ن ال <تَّكام<<ل
<تمرار ل<
<رب و ُك<<ر ٌد وأت<<راك و َب<<لوش( ،...وه<<و اس<
ف< ٌ
<رس وع< ٌ
ٌ
الفكري والثقافيّ....
والتَّعاون والتَّالقي
ّ
 . 57أس <<طورة ال <<عشق ،زه <<را زاوري <<ان ،ت <<رج <<مة ن <<دى ح <<سون ،م <<نشورات ات <<حاد ال <<كتاب ال <<عرب ،دم <<شق،
الطبعة األولى 2001م.
 . 58س<<اع<<ي ال<<بري<<د ،ج<<الل آل أح<<مد ،ت<<رج<<مة ن<<دى ح<<سون ،م<<نشورات ات<<حاد ال<<عرب دم<<شق – س<<وري<<ة
 2001م.
 . 59مح <<مد ع <<لي آذرش <<ب ،أب <<حاث ن <<دوة ال <<عالق <<ات األدب < ّية وال <<لغو ّي <<ة ال <<عرب < ّية وال <<فارس < ّية ،دم <<شق ،ات <<حاد
الكتّاب العرب ،ال.ط ،1999 .ص26- 25
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<طرق إل < <<يها ال < <طّ َّالب
وامل < <<فاج ²االطّ < <<الع ع < <<لى حج < <<م امل < <<وض < <<وع < <<ات ا ّل < <<تي ت < < َّ
ال< َّدارس<ون ل<ألدب ال<عرب<يِّ ف<ي م<رح<لة ال< ّدك<توراه .60أ ّ<م<ا ال<كتب امل<ترج<مة ف<يصعب
إحصاؤها.61
زاد اإلق <<بال ب <<عد ال< <ثَّورة ع <<لى ت <<رج <<مة ال <<كتب ال< < ِّدي <<نيَّة وال< <تَّاري <<خيَّة وال< < ُّلغويَّ <<ة
وال<بالغ< َّية ،وك ّ<ل م<ا ل<ه َ<ع<الق<ة ب<اإلس<الم ،وال< ُّلغ ُة ال<عرب< َّية وع<ا ُء ه<ذا ال< ّدي<ن :ف<تع ّددت
ت< <<رج< <<مات ت< <<فاس< <<ير ال< <<قرآن ال< <<قدي< <<مة والح< <<دي< <<ثة ،وت< <<فاس< <<ير ن< <<هج ال< <<بالغ< <<ة وك< <<تب
<عرض ل<ها أك<ثر م<ن م<ترج<م،
الش<ري<ف ال َّ<رض<ي ،ودي ِ<
َّ< <
<وان<ه وبُ<ردة ال<بوص<يري ا ّل<تي ت َّ
ودواوي <<ن ال < ّ
<سان ب <<ن
<شعراء ال <<عرب م <<نذ ال <<جاه <<ل َّية وح< <تَّى ال <<عصر ال <<حاض <<ر :ح < ّ
<عري وأب <<و ت < ّ<مام ودع <<بل الخ <<زاع <يّ ....وت <<رج <<م
ث <<اب <<ت ،وامل <<تنبيّ واب <<ن ال <<روم <يّ وامل < ّ
<صبَّاح وال<بيات<ي وب<در ش<اك<ر
أك<ثر م<ن م<ئة دي<وان ج<دي<د :ن<زار ق<بّان<ي ،وس<عاد ال َّ
الصبور وأمل دنقل وأدونيس....
الس َّياب وصالح عبد َّ
ه<<ذا ف< ً
<ضال ع<<ن ت<<رج<<مة م<<ا ص<<در م<<ن ك<<تب ال<<غرب< ّيني ع<<ن األدب ال<<عرب<يّ ،وم<<ا
كتبه املستشرقون الغربيّون حول تاريخ هذا األدب :بالشير ونيكلسون....
أ َّم<<ا ج<<بران خ<<ليل ج<<بران ف<<قد اس<<تحوذ ع<<لى عش<<رات ال <تَّرج<<مات وال<<دراس<<ات
قبل الثورة وبعدها.
ال < < ّ<الف < <<ت ب < <<عد ال < <ثَّورة اإلق < <<بال ع < <<لى ت < <<رج < <<مة ال < < ِّ
<شعر الفلس < <<طينيّ ،واإلق < <<بال
<يري ع <<لى ق <<راءة ه <<ذا ال < ِّ
<شعر وح <<فظه :ح <<فظ األص <<ل ال <<عرب <يِّ وت <<رج <<مته
الج <<ماه < ّ
م< < ًعا :وذل <<ك م <<ر ُّده إل <<ى م <<وق <<ف ال <<عداء إلس <<رائ <<يل ب <<عد ال< <ثَّورة ،وم <<ا أح <<دث <<ه م <<ن
ت<<ح ّوالت اج<<تماع <يّة وف<<كريّ<<ة ع<<ميقة انعكس<<ت ع<<لى ن<<ظرة اإلي<<ران <يّني امل<<تعاط<<فة م<<ع
ق < <<ض ّية فلس < <<طني وامل < <<ؤ ّي < <<دة ل < <<ها ،ول < < ِّ
<لشعر الفلس < <<طينيِّ ا َّل < <<ذي ي < <<ص ّور م < <<أس < <<اة
الفلس<طينيّني :مح<مود دروي<ش ،س<ميح ال<قاس<م ،ع<زّ ال< ّدي<ن امل<ناص<رة ،ت<وف<يق زي<اد
وغيرهم.
وم<ن امل<ناس<ب أن أذك<ر ه<نا م<ا ج<رى ح<ني ت<رج<م ال ّ
<شيخ ه<اش<مي رف<سنجان<ي
ك <<تاب ال <<قضيّة الفلس <<طينيّة ألك <<رم زع <<يتر ب <<ال <<فارس <يّة ف <<ي ال <<عام  ،1964وك <<يف
<ساف<<اك وح < َّقق م<<عه ،وس<<أل<<ه ع<<ن م<<عرف<<ته ب<<ال < ُّلغة ال<<عرب <يَّة ،ومل<<اذا ذك<<ر
اس<<تدع<<اه ال< َّ
 . 60م<ن أب<رز امل<راج<ع ك<تاب ع<بد اهلل ش<فيع ك<تاب<نام<ه ب<اي<ان ن<ام<ه ه<اي زب<ان وادب<يات ع<رب ]ب<يبليوغ<راف<يا
ال<رس<ائ<ل واألط<اري<ح ال<جام<ع ّية ح<ول ال<لغة ال<عرب< ّية وآداب<ها[ .ف<يه م<علوم<ات إح<صائ< ّية ح<ول ال<كتب امل<ترج<مة
ال<<تي ُنش<<رت ف<<ي إي<<ران وامل<<واض<<يع ال<<تي ت<<ناول<<ها ال<<طالب اإلي<<ران < ّيون  ،و ذل<<ك ف<<ي ال<<جام<<عات اإلي<<ران < ّية
األهليّة والحكوميّة.
 . 61ه<نال<ك أط<روح<ة ن<اق<شناه<ا ف<ي ال<جام<عة اإلس<الم<يّة ف<ي ل<بنان ف<ي ال<عام  2010ل<لسيدة ع<طيّة ع<لي
أكبر أربابي عنوانها" :استقبال األدب العربيّ املعاصر في إيران".
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وس <<حبت ن <<سخ
<سوء االس <<تعمار ال <<بري <<طان< <يّ وب <<ري <<طان <<يا ص <<دي <<قة إي <<ران< <ُ ....
ب <<ال < ُّ
<س ّيد أك<<رم زع<<يتر ف<<ي 1964-12-28
ال<<كتاب م<<ن األس<<واق ...وق<<د أرس<<ل ال< ّ
رسال ًة إلى وزارة ال َّداخليَّة يقول فيها:
"ك<<ما ت<<عرف<<ون إ ّن ك<<تاب<<نا "ال<<قض َّية الفلس<<طين ّية" ،ق<<د تُ<<رج<<م ب<<ال<<لغة ال<<فارس< ّية،
<صدي<ق،
<ثيرا ،ألنّ<ه يُ<تيح ال<فرص<ة مل<ث ّقفي ه<ذا ال<بلد األخ ِ وال ّ
وه<ذا األم<ر أس<عدن<ا ك ً
أن ي<طّلعوا ع<<لى ق<<ضيّتنا امل<<ق ّدس<<ة ،ال س<يّما وأ ّن امل<<كتبات ه<<نا ال تخ<<لو م<<ن ك<<تب
<ثيرا ح <<ني ع <<لمنا أ ّن م <<دي< <رَ
ت <<عكس ال <<نظر ّي <<ة ال < ّ
<صهيون< < َّية ال <<باط <<لة .ل <<قد أس <<فنا ك < ً
م< <<حاف< <<ظة گ< <<رم< <<سار ،ق< <<د أم< <<ر بج< <<مع ن< <<سخ ال< <<كتاب امل< <<ذك< <<ور امل< <<عروض< <<ة ل< <<لبيع،
وت<ضاع<ف أمل<نا ح<ني ع<لمنا أ ّن م<حاف<ظ خ َّ<رم آب<اد ق<د أم<ر أي ً
<ضا بج<مع نُ<سخ ه<ذا
<أمل<ت ج< ًدّا ح<ني ع<لمت أ ّن م<دي<ريّ<ة األم<ن ف<ي ق< ّم ق<د
ال<كتاب و َم<نَعَ ب<ي َعها ،وك<ذل<ك ت ّ< <
أم <<رت بج <<مع ن <<سخ ه <<ذا ال <<كتاب م <<ن امل <<كتبات وم <<نعت ب <<يعها ،وأخ <<طرت ص <<اح <<ب
املطبعة أنّها ستقفل له مطبعته...
وك <<ان ال <<ر ُّد ب <<اخ <<تصار :إ ّن االس <<تمرار ف <<ي نش <<ر م <<ضام <<ني ال <<كتاب امل <<ذك <<ور
أعاله ،مخالف ملصالح البالد الحيو ّية...
ف< < <<ي ح< < <<ني أ َّن ال < < < ّدك< < <<تور مح< < < ّ<مد م< < <<صدق ح< < <<ني َع< < < َ<رف ب< < <<أم< < <<ر اس< < <<تجواب
رف <<سنجان <<ي واع <<تقال <<ه ،أرس <<ل إل <<يه رس <<ال <<ة ي <<قول ف <<يها  ....":أن <<ا ش <<دي < ُد األس <<ف
الب <<تالئ <<كم ب <<األجه <<زة األم <<ن َّية ،وأت <<منّى أن ال ت <<واج <<هوا ن <<ظائ <<ره <<ا م <<ن ب <<عد ...ل <<قد
<ثيرا م<<ن ك<<تاب "س<<رگ<<زش<<ت فلس<<طني " ]ال<<قضيّة الفلس<<طينيّة[ ،وم<<ن
اس<<تفدت ك< ً
امل <<ؤس <<ف أن ي <<بقى ه <<ذا ال <<كتاب م < ً
<همال ،وال يُس <<تفاد م <<نه .62...ه <<ذا ك <<ان ش <<أن
ال <تّرج<<مة م<<ن ال<<عرب < ّية ب<<ال<<فارس < ّية ق<<بل ال <ثَّورة....أي م<<نع ت<<رج<<مة م<<ا ه<<و م<<ناق<<ض
لسياسة إيران الرسميَّة املعادية للعرب وللقضيَّة الفلسطينيَّة.
محمد علي شمس ال ِّدين مع ّدة للنَّشر...
وهنالك مختارات من شعر
ّ
وت<رج<مت أع<مال روائ< َّية وق<صص َّية ع<دي<دة :ن<ذك<ر م<نها رواي<ات ج<رج<ي زي<دان
التَّاريخيَّة ،تأتي بعد أعمال جبران خليل جبران.
وم<ن ث< ّم رواي<ات اب<راه<يم زك<ري<ا ،وال<طَّيب ص<ال<ح ،ون<جيب م<حفوظ ،وامل<نفلوط<ي
وغسان كنفاني ....وأعمال توفيق الحكيم ...
<جازي،
<صص ال<دك<تور ع<ليّ ح
<يره ق
وم<ؤ َّ<
َ
ّ
خ ً<را ت<رج<م ال<دك<تور حس<ني مه<تدي وغ ُ
<قصة
ل<عالق<تها ب<مقاوم<ة إس<رائ<يل :وف<اء ال<زي<تون ،وع<ناق<يد ال<عطش ،وك<تاب<ه ع<ن ال َّ
ال< <<قصيرة ،ف< < ً
<ضال ع< <<ن ال < < ِّدراس< <<ات ا َّل< <<تي نُش< <<رت ع< <<ن ن< <<تاج< <<ه .ويج< <<در ال < <تَّنوي< <<ه
ب<<ترج<<مات م<<وس<<ى ب<<يدج ب<<ال < ُّلغتني وم<<وس<<ى أس<<وار وآخ<<ري<<ن ال م<<جال إلح<<صائ<<هم

 . 62رفسنجاني ،حياتي ،ص  ،257ترجمة دالل عباس ،دار الساقي ،2005 ،ص .258 ،257
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ف<<ي ه<<ذه ال<<عجال<<ة .وال<<دور ال<<ذي ت<<ؤ ّدي<<ه امل<<جالت وال<<صحف ال<<صادرة ف<<ي إي<<ران
باللغة العربيّة  ،أذكر منها على سبيل املثال ال الحصر مج ّلة شيراز األدبيّة...
<تما ه<ذه ال<تَّرج<مات ال<عرب< َّية وال<فارس< َّية م<تفاوت<ة م<ن ح<يث مس<تواه<ا وق<درتُ<ها
ح ً
ص األس<اس<يّ ،أل َّن ال<تَّرج<مة ليس<ت ن َ
<قل ك<الم ٍ وم<فاه<يم
ع<لى إي<صال م<ضمون ال<ن ّ ّ
<تضمنها ال<عمل
<ف ي
مج َّ<ردة ،إنّ<ما ه<ي أس ً< <
َّ
<اس<ا ع<مليَّة ان<زي<اح ٍ ون<ق ٍل مل<شاع َ<ر وع<واط َ
<حس ال <<فنيَّ وال <ذَّوقَ
األدب <يّ ،وت < ٍّ
<صرا م <<هنة م <<ن ي <<متلك ال < َّ
نب له <<ذا ال <<عم ِل ،إنّ <<ها ح < ً
ٍ
بصورة ما في النَّصِّ
وحب الكتابة ،ا َّلذي ال ُب َّد أن ينعكس
الرفيع وعشق األدب،
َّ
َّ
املترجم...
<ادرا
امل <<ترج < ُم ي <<جب أن ي <<كو َن م <<ؤ ِّل <فًا ث <<ان <يًا ل <<لن َّ ِّ
ص ،ال آل < ًة ال م <<شاع <<ر ل <<ها ...ق < ً
ع <<لى رؤي <<ة م <<ا وراء ال <<كلمات ،ول <<دي <<ه م <<عرف< < ٌة س <<وس <<يو-ث <<قاف< < َّية ت <<سمحُ ل <<ه ب <<نقل
ص األصليِّ.
املشاعر املتناقضة املوجودة في الن َّ ِّ
ل<ك َّن ال<تَّرج<مة م<ن ال<عرب<يَّة ب<ال<فارس<يَّة ،وم<ن ال<فارس<يَّة ب<ال<عرب<يَّة ل<ها خ<صوص<يَّة
ت <<ختلف ع <<ن ال <تَّرج <<مة م <<ن إح <<دى ال < ّلغتني ب <<ال < ّلغات األوروب < ّية ،وه <<ي ع <<الق <<ة ال < ّلغة
ال <<عرب < َّية ب <<ال < ُّلغة ال <<فارس < َّية ،ه <<ذه ال <<عالق <<ة ع <<لى ال < َّ<رغ <<م م <<ن أنَّ <<ها وث <<يق ٌة ب <<معنى أنّ
س<<تني ب<<امل<<ئة م<<ن األل<<فاظ ال<<فارس <يَّة أص < ُلها ع<<رب <يّ ،ه<<ي ا َّل<<تي تُ<<وق<<ع امل<<ترج < َم م<<ن
ص األص<ليّ ....ف<نصف األل<فاظ
ال<فارس<يَّة ب<ال<عرب<يَّة ب<مزال<ق ،ت<جعله ي<بتعد ع<ن ال<ن َّ ّ
ال<عرب< َّية املس<تخدم<ة ف<ي ال< ُّلغة ال<فارس< َّية ت<ب َّدل م<عناه<ا ك<ل ًيّا ...م<ثل ه<ذه األخ<طاء
ن <<راه <<ا ب< < َكثرة ف <<ي ب <<عض ال< <تَّرج <<مات ،إض <<اف< < ًة إل <<ى الخ <<لل ف <<ي ت <<رك <<يب الج <<ملة
ال<عرب<يَّة ،أل َّن ط<بيعة ت<رك<يب الج<ملة ال<فارس<يَّة ا َّل<<تي ت<بدأ ب<ال<فاع<ل وت<نتهي ب<ال<فعل
م<هما ب<لغ ط<ول<ها تُ<رب<ك امل<ترج<م غ<ير امل<تض ِّلع ب<ال< ُّلغة ال<عرب<يَّة ...ك<ما ن<الح<ظ أي ً
<ضا
<ثيرا م< <<ن األف< <<عال ف< <<ي
س< <<و َء اس< <<تخدام أح< <<رف امل< <<عان< <<ي وح< <<روف الج< < ّ<ر ،أل ّن ك< < ً
ال<فارس< َّية ت<تع ّدى ب<واس<طة ح<رف الج ّ<ر ف<ي ح<ني أ َّن ال<فعل ال<عرب<يَّ امل<قاب<ل ي<تع َّدى
مباشرةً إلى املفعول به :مثل سأل ]پرسيد از[.
ٍ
وب ً
<بيرا
<دال م<ن أن ت<كو َن ال<ترج<م ُة ُّ
<ررا ك ً
أي ت<رج<مة إغ<نا ًء ل<لغة األ ِّم ،ت<صبح ض ً
الصميم.
يصيبها في َّ
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املصادر واملراجع:
ابن أبي الحديد ،شرح نهج البالغة ،دار األندلس ،الت.اب< <<ن امل< <<عتز ،ط< <<بقات ال< < ُّ<شعراء ،ت< <<حقيق ع< <<بد الس < <تَّار ف< <<رج ،ط ،2.دار
املعارف بمصر ،ال ت.
اب<ن ال<نَّدي<م ،الفه<رس<ت ،ط .م<كتبة خ<ياط ،ب<يروت ،ال ت .ن<سخة م<ص َّورةعن طبعة فلومل.
اب<<ن ق<<تيبة ،ع<<بد اهلل ب<<ن مس<<لم )276هـ(  ،ع<<يون األخ<<بار ،دار ال<<كتباملصر َّية ،القاهرة 1952م.
اب<<ن م<<سكوي<<ه ،أب<<و ع<<لي أح<<مد ب<<ن مح< ّ<مد )421هـ( ،ال<<حكمة ال<<خال<<دةخ< َ<رد[ ،ت <<حقيق ع <<بد ال <<رح <<من ب <<دوي ،م <<كتبة ال <نَّهضة امل <<صر َّي <<ة،
]ج <<اوي <<دن ِ<
القاهرة1952 ،م.
ض < <<حى اإلس < <<الم ،ال< < <طَّبعة  ،10دار ال < <<كتاب ال < <<عرب< < <يّ،
أح < <<مد أم < <<ني< < < ُ ،بيروت ال تا.
األع <<شى )م <<يمون ب <<ن ق <<يس( ،دي <<وان األع <<شى ال <<كبير ،ش <<رح ال <<دك <<تورمحمد حسني ،القاهرة ،مكتبة اآلداب.1950 ،
ّ
ال<<بلعمي ،أب<<و ع<<لي مح< ّ<مد ب<<ن مح< ّ<مد ،ت<<اري<<خنام < ٔه ط<<برى ]اس<<مه ت<<اري<<خال < <<بلعميّ[ ،ت < <<صحيح مح < < ّ<مد روش < <<ن ،طه < <<ران ،م < <<نشورات ن < <<و 1366ش
]1987م[ مج.1
الثّعالبي ،يتيمة ال ّدهر في محاسن أهل مصر.ال <<جاح <<ظ ،ع <<مرة ب <<ن بح <<ر ،ال <<بيان وال <<تبيني ،دار ال <<فكر للج <<ميع ،ب <<يروت.1968
<سون ،اتّ< <<حاد ال< <<كتَّاب
ج< <<الل أح< <<مد ،س< <<اع< <<ي ال< <<بري< <<د ،ت< <<رج< <<مة ن< <<دى ح< < ّالعرب ،دمشق2001 ،م.
ج<<واد اله<<روي ،ت<<اري<<خ س<<ام<<ان<<يان ،ع<<صر ط<<الي<<ى اي<<ران ب<<عد از اس<<الم]ت< <<اري< <<خ ال< <<سام< <<ان < <يّني ،ع< <<صر إي< <<ران ال< <<ذه< <<بيّ ب< <<عد اإلس< <<الم[ ،طه< <<ران،
منشورات أمير كبير1380 ،ش ]2001م[.
ح < <<سن إب < <<راه < <<يم ح < <<سن ،ت < <<اري < <<خ اإلس < <<الم ،ال < <<قاه < <<رة ،م < <<كتبة ال < <نَّهضةاملصريّة1966 ،1965 ،م.
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<سون ،م<نشورات اتِّ<حاد
زه<را واوري<ان ،أس<طورة ال<عشق ،ت<رج<مة ن<دى ح ّالكتَّاب العرب ،دمشق ،ط.2001 ،1 .
س < < < < <<عيد ن < < < < <<فيسي ،أح < < < < <<وال وأش < < < < <<عار رودك < < < < <<ي ،طه < < < < <<ران 1341ش]1962م[.
<س َواد األع <<ظم ،ت <<رج <<مة ع <<بد
<سمرق <<ندي )أب <<و إس <<حق ب <<ن مح < ّ<مد( ،ال < َّ
ال < ّالحيّ حبيبي.
ش< <<كري ف< <<يصل ،امل< <<جتمعات اإلس< <<الم < <يّة ،دار ال< <<علم ل< <<لمالي< <<ني ،ب< <<يروت1966م.
ش <<وق <<ي ض <<يف ،ت <<اري <<خ األدب ال <<عرب <يّ )ال <<عصر ال <<عبّاس <يّ األ ّول( ،ط. ،4دار املعارف بمصر1966 ،م.
ص<ادق ه<داي<ت ،ال<بوم<ة ال<عمياء ،ت<رج<مة إب<راه<يم ال<دس<وق<ي ش<تا ،م<صرالقاهرة ،ط1990 ،2 .م.
ال<<طبري )أب<<و ج<<عفر مح< ّ<مد ب<<ن ج<<ري<<ر( ،ت<<اري<<خ األم<<م وامل<<لوك ،ط .ل<<يدن،1881م.
ع < <<بد اهلل ش < <<فيع ،ك < <<تاب < <<نام < < ٔه پ < <<اي < <<ان ن < <<ام < <<ه ه < <<اى زب < <<ان وادب < <<يات ع < <<رب]بیبلیوغرافیا الرسائل واألطاریح الجامعيّة حول اللغة العربيّة وآدابها[.
ع <<بد امل <<نعم ح <<سنني ،إي <<ران م <<اض <<يها وح <<اض <<ره <<ا ،األنج <<لو امل <<صر ّي <<ة،القاهرة1958 ،م.
ع <<بد امل <<نعم ح <<سنني ،بس <<تان س <<عدي ،ط .األنج <<لو امل <<صر ّي <<ة ،ال <<قاه <<رة،1954م.
ه<اب ع<زّام ،ت<رج<مة ف<صول م<ن امل<ثنوي ،ل<جنة ال<تأل<يف وال<ترج<مة
ع<بد ال<و ّ<والنشر ،القاهرة1946 ،م.
ف<<يكتور ال<<كك ،ال< ّلغة ال<<عرب< ّية ف<<ي إي<<ران م<<نذ اإلس<<الم ح<تّى ال<<يوم ،مج< ّلةعالم الفكر ،مج  ،37يوليو ،سبتمبر .2008
ف<يكتور ال<كك ،ت<أث<ير ف<ره<نگ ع<رب در اش<عار م<نوچه<رى دام<غان<ى ]ت<أث<يرالثَّقافة العربيَّة في أشعار منوجهري الدامغاني[.
ه <<اب مح < ّ<مد
مح < ّ<مد إق <<بال ،دي <<وان األس <<رار وال < ّ<رم <<وز ،ت <<رج <<مة ع <<بد ال <<و ّ<عزّام ،دار املعارف ،القاهرة1956 ،م.
مح < < < < ّ<مد ت < < < <<قي ب < < < <<هار ،ت < < < <<اري < < < <<خ سيس < < < <<تان ،م < < < <<كتبة ز ّوار1314 ،ش]1935م[.
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مح< ّ<مد ت<<قي ب<<هار ،س<<بك ش<<ناس<<ى ]األس<<لوب < ّية[ ،م<<نشورات أم<<ير ك<<بير،إيران ،ط1321 ،5.ش ]1942م[.
<صوف<يّ اإلي<ران<يّ امل<عاص<ر ،ت<رج<مة مح ّ<مد
مح ّ<مد ص<ادق ع<نقا ،ال<فكر ال ّالسباعي ،دار الثَّقافة ،القاهرة 1975م.
ِّ
مح < ّ<مد ع <<لي آذرش <<ب ،أب <<حاث ن <<دوة ال <<عالق <<ات األدب < ّية وال <<لغو ّي <<ة ال <<عرب < ّيةاإليرانيّة ،دمشق ،اتحاد الكتّاب العرب ،ال ط1990 ،.م.
 مح< ّ<مد غ<<نيمي ه<<الل ،األدب امل<<قارن ،ط ،5.دار ال<<عودة ودار ال<<ثقاف<<ة،بيروت ،ال تا.
مح < ّ<مد غ <<نيمي ه <<الل ،م <<ختارات م <<ن ال <<شعر ال <<فارس <يّ ،ال <<دار ال <<قوم <يّة،القاهرة1965 ،م.
محمد كفافي وآخرين.
محمد كفافي ،تراث فارس ،ترجمةّ
ّ
مح< ّ<مد مح< ّ<مدي ،ال<<ترج<<مة وال<<نقل ع<<ن ال<<فارس <يّة ف<<ي ال<<قرون اإلس<<الم <يّةاألول < < <<ى )الج < < <<زء األ ّول( ،ك < < <<تب اآلي < < <<ني وال < < <<تاج ،م < < <<نشورات ق < < <<سم ال < < <<لغة
الفارسيّة وآدابها في الجامعة اللبنانيّة ،بيروت 1964م.
ي< <<وس< <<ف ب < < ّكار ،ن< <<حن وت< <<راث ف< <<ارس ،م< <<نشورات املس< <<تشار ّي< <<ة ال< <<ثقاف < < ّيةللجمهور ّية اإلسالم ّية اإليران ّية ،دمشق ،الطبعة األولى.
ّ
املجالت والصحف
مج ّلة اإلخاء ،السنة الخامسة ،العدد  ،59كانون الثاني 1959م.مج ّلة البيان ،الكويت ،العدد  137أغسطس.مج< ّلة ال<دراس<ات األدب<يّة ،ال<عدد األ ّول ،رب<يع  ،1961ب<يروت ،ال<جام<عةاللبنانيّة ،العددان  3و .1963 ،4
-مج ّلة رستاخيز ،العدد 1357 ،947ش ]1978م[.
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