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            تأثیر األدب الفارسي في اللغة العربیة و آدابها

                أ.د.دالل عّباس ـ الجامعة اللبنانیة

                                              خالصة
 

تدانى ثّم واالجتماعّیة، الطبیعّیة والبیئة واللغة الدّم في وتخالفتا تباینتا أّمتین من              ما
إلى واحًدا والمنحى الصیاغة حیث من یكون كاد حتى بعض من بعضه واقترب               أدبهما
العربّیة كاألّمتین علیه، الداّلة اللغة لوال وآخر أدب بین یمّیز أْن أحد على یتعذر الذي                 الحّد
األّمتین بین النشأة وطبیعة واللغة الدّم في االختالف أنَّ من غم الرَّ وعلى              والفارسّیة،
األّمتین أدب طبیعة في االختالف من أثر أكبر یترك وأْن بّد ال والفارسّیة               العربّیة
من السامّي العربـّي األدب إلى أقرب اآلرّي الفارسّي األدب كان ومنحاه،             وصیاغته

 اآلداب األخرى المكتوبة باللغات السامّیة.

التي المعاني من قلیل غیر شیًئا تعرف أْن العربّیة للغة تسّنى اإلسالم قبل               حتى
األشعار من كثیر عدد في الفارسّیة بألفاظها منها الكثیر وورد الفارسّیة، من إلیها               تسّربت

 عند شعراء الجاهلّیة بدًوا وحضًرا.

الدین اإلیرانّیین باعتناق تطورت الفارسّیة اللغة إنَّ القول فیمكننا اإلسالم بعد             أّما
قد اإلسالم كان وإذا العربـّي، بالخّط وُكتبت الكریم، القرآن بلغة متأّثرة الحنیف              اإلسالمّي
اإلسالم، إلى جلیلة خدمات قّدمت قد إیران فإنَّ المستبدة، الحكومات من اإلیرانّیین ر              حرَّ
واألدبّیة العلمّیة المیادین مختلف في اإلسالمّیة المرحلة خالل اإلیرانّیة العبقرّیة تفّتحت             فقد
اإلیرانّیون كان وإذا الدینّیة، والعلوم والفلك والطّب الریاضّیات وعلم والفلسفّیة            واللغوّیة،
بها ودّونوا هذه المطّعمة باللغة وأنتجوا بلغتهم، طّعموها فقد العربّیة، باللغة كتبهم أّلفوا               قد
أبدعوا ممن اإلیرانّیین من عدُّه ُیحصى ال عدد وهنالك المختلفة، المجاالت في              كتبهم
كالصرف العربّیة اللغة علوم في وأّلفوا ونثًرا وشعًرا علًما العربّیة باللغة وكتبوا              وبرعوا

 والنحو والبالغة وغیرها.
 

وأعطت واألسالیب، المواضیع والفارسّي العربـّي األدبان تبادل فقد األدب في            أّما
الرؤیا. أفق واّتساع الحكمة وعمق التصویر وجمال المعنى عمق العربـّي األدب             الفارسّیة

 وأعطت العربّیة الفارسّیة العروض والبدیع والدین بمنازعه وأفكاره.

رفدت التي التیارات أقوى من كان الفارسّیة من الترجمة تیار أنَّ ذكره              والجدیر
للفرس كان الذي السیاسّي النفوذ ذلك أبرزها كثیرة أسباب ولهذا اإلسالمّیة، العربّیة              الثقافة
بین االجتماعّیة والحیاة والثقافة واللغة الجنس في امتزاج تبعه والذي العّباسّیة، الدولة              في
دین في دخلت التي األمم من أخرى وأّمة العرب بین یتّم أْن له یتهّیأ لم والفرس                  العرب

 اهللا.
الفارسّیة، اللغة العربّیة، اللغة ، األدب اإلیرانّیون، العرب، المفتاحّیة: الكلمات            

 التأّثر والتأثیر.
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 صالت الفرس والعرب قبل اإلسالم :

وهاتان كیلومتر، ألف من أكثر والعرب إیران بین الجغرافّیة الحدود            إنَّ
أواصر بینهما ربطت وقد تزاالن، وال السنین، آالف منذ جارتین كانتا             األّمتان
شاهد وخیر وبعده، الحنیف اإلسالمّي الدین قبل الجوار وحسن والوّد            المحّبة

 على ما نقول أثر الصداقة الفارسّیة العربّیة في األدب العربـّي قبل اإلسالم.

فدافع العربّیة، الجزیرة جنوبـّي األحباش هاجم حین العالقة هذه           بدأت
حمیر، بقبیلة الموّدة أواصر تربطهم كانت حیث هنالك، العرب عن            الفرس
الذین الفرس الشعراء ألحد شعًرا الذهب" "مروج كتابه في المسعودّي            وذكر
أنقذوا الذین هم الفرس بأنَّ فیه یفتخر العربّیة باللغة أشعارهم ینظمون             كانوا
على فیها یثني للبحترّي قصیدة المسعودّي أورد كما . السودان بلّیة من 1            حمیًرا

. 2  الفرس لدفاعهم عن العرب في وجه األحباش

كانت الذین العرب والخطباء الشعراء بعض أسماء التواریخ          وذكرت
الثقفـّي سلمة بن غیالن منهم اإلسالم، قبل بالفرس المحّبة أواصر            تربطهم
معان الفارسّیة من العربّیة اللغة إلى تسّربت وقد المشهور، الشاعر            واألعشى
نذكر العرب، الشعراء من عدد أشعار في ذلك ونالحظ الفارسّیة، بألفاظها             عدیدة
مثل فارسّیة كلمات من األعشى شعر في ورد ما الحصر ال المثال سبیل               على
القیس امرى ء شعر وفي . ونرگس ویاسمین اسبرم وشاه وسوسن وبنفشه 3           گلستان

القرآني النّص في ووردت النار...، حارس بمعنى (هیربد) الهربذي كلمة            وردت
 كذلك، ألفاظ فارسّیة معّربة.

اإلیرانّیین من كبیرة أعداد أسلمت 625م، العام في القادسّیة معركة            بعد
وإقامة الكریم القرآن لقراءة العربّیة اللغة هؤالء وتعّلم مختلفة،           بدوافع
فارس بالد إلى العربّیة القبائل من كثیر نزح نفسه الوقت وفي             الصلوات،
حواضر إلى المسلمین وغیر المسلمین الفرس من كثیر وهاجر           واستوطنوها،
أو ارا تج العربّیة الجزیرة إلى یجیئون كانوا أو العرب، وساكنوا اإلسالمّي             العالم
والیة إلى فارس وتحّولت الخلفاء، لدى حاجات طالَّب أو ارا زو أو اجا حج            
إلى ویعود اإلسالمّیة، العربّیة الدولة أنظمة تطّبق اللسان، عربّیة           إسالمّیة
األموّي العصر وفي الربوع.. تلك في والجباة والقضاة الوالة تعیین أمر             الخلیفة
معاملة في األموّیون الساسة اعتمدها التي العرقّي التمییز سیاسة من الرغم             على
في مهّمة مناصب تسّنموا الفرس من أعداًدا نرى العرب، غیر من             المسلمین

 الدولة...

  - المسعودّي،  مروج الذه  ب، شارل بّال، بیروت 1966م، مج2، ص 1.205
  - م. ن، ص 2.206
  - المجاني في األدب ، المطبعة الكاثولیكّیة، بیروت، ال تا.، مج1، ص 227 وما بعدها.3
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الباحثون علیه اّتفق وما الفرس، به قام الذي األهّم الدور یبقى             إنَّما
األموّیة، الدولة أسقطت التي الثورة نجاح في أّدوه الذي الدور هو             والمؤّرخون،
الدولة بناء في یشاركوا أْن من لهؤالء بّد ال وكان العّباس بني قیام إلى                وأدَّت
حقا غیابها یعّدون كانوا والتي الوجود، إلى وأظهروها أساسها، وضعوا            التي
التي والمبادى ء الخطط وضع في كبیر حّد إلى ُیسِهموا أْن وطبیعّي             ضائًعا،
مؤّسساتها من كثیر على الساسانّیة الفارسّیة الصبغة یضعوا وأْن           ستنتهجها،
عاصمة نقل ذلك على وساعدهم واالجتماعّیة، واالقتصادّیة اإلدارّیة          وتنظیماتها
كان الخراسانـّي الجند أنَّ عن وفضًال فارس، من القریبة بغداد إلى             الخالفة
یتوّلى الفرس من كثیر كان العصر، ذلك في الخالفة جند جناَحي أحد              یشّكل
الفرس، من الدولة هذه وزراء أكثر وكان العّباسّي الجیش في قیادّیة             مناصب
أْن ویكفي الكتابة، بمنصب والبهلوّیة العربّیة یجید منهم كان من استأثر             وكذلك
یوسف بن وأحمد هارون، بن وسهل المقّفع، بن اهللا عبد أسماء إلى هنا               ُنشیر
بني دولة في الفارسّي السیاسّي النفوذ بلغ وقد الصولـّي... مسعدة بن             وعمرو
بني ودولة خراسانّیة، أعجمّیة العّباس بني "دولة یقول الجاحظ جعل حدا             العّباس

."  مروان عربّیة أعرابّیة
4

وتنمو، تزدهر الترجمة جعل ما العّباسّي العصر في العوامل من            وجّد
 فكان للكتب المترجمة من الفارسّیة أثر عظیم في الثقافة العربّیة واإلسالمّیة.

في شتى كتبا العربّیة باللغة الفرس بعض ترجم بالفرس العرب اتصل             فلما
الكتب بعض وكان الحكم، ونظام واألخالق والموسیقى والِسَیر والتاریخ           العلوم
هو هنا یعنینا الذي لكن األصل، فارسّي وبعضها األصل، یونانـّي            المترجمة

 النوع الثاني.

نظم معرفة إلى الخلفاء لحاجة مبكر، عهد في التاریخ ترجمة بدأت             ولقد
كتاب مروان بن الملك عبد ابن هشام مكتبة في كان فقد وأسالیبه، الفارسّي               الحكم

.  في تاریخ الفرس وسیاستهم، ُترجم من الفارسّیة بالعربّیة
5

في برعوا ولكنَّهم فرًسا، العباسّي العصر في البارزون الوزراء           وكان
بأدب ومراجعها الفارسّیة الثقافة نشر في فجدُّوا العربـّي، واألدب العربّیة            اللغة
لدیهم بما العرب مباهاة أرادوا أنَّهم ذلك على بواعثهم من كان وربما              العرب،

 من ثقافة وأدب.

بالمال الفارسّیة الثقافة نشر على بتشجیعهم البرامكة اشتهر          وقد
 والتقریب، إذ أوصاهم والُدهم یحیى بن خالد بقوله:

  - البیان والتبیین، مج3، ص 4.206
  - تراث فارس 92، ترجمة الدكتور محمد كفافي وزمالئه.5
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وسفلة وإّیاكم باألشراف، فاستعینوا وأعوان، وعّمال كتاب من لكم بّد            "ال
عندهم والمعروف أحسن، بهم وهي أبقى، األشراف على النعمة فإنَّ            الناس،

.  أشرف والشكر فیهم أكثر"
6

 ولقد كان كتَّابهم من الفرس.

إلى الفارسّیة من كتاًبا وزیًرا- یكون أْن قبل نقل- سهل بن الفضل أنَّ               على
ما لینال اإلسالم إلى ودعاه به، فُأعجب البرمكّي، یحیى من بمشورة             العربّیة

 یستحّق من مناصب.

والفلك والسیر التاریخ فهو علوم من الفرس عن نقلوه ما أهّم             أّما
 والموسیقى والغناء.

النجوم في كتًبا الفارسّیة من نقل الذي الفضل وابنه نوبخت النقلة             وأشهر
زیج كتاب الفارسّیة من نقل الحسن، أبا وُیكّنى التمیمي زیاد بن وعلّي              وغیرها،
یزید بن وإسٰحق والمترجمین، المنجمین من كان سهل بن والحسن            الشهریار ،
التاج كتاب ترجم المقّفع بن اهللا وعبد نامه ، ب  أخبار المعروفة الفرس سیرة              نقل
مبدأ من الفرس تاریخ وهو "خداینامه " وكتاب شروان أنو كسرى سیرة             في
نظم أي نامه ) (آیین وكتاب الفرس ) ملوك (تاریخ وسّماه نهایته، إلى             ملكهم

 الفرس وعاداتهم، وكتاب ( َمزدك ).

أنو (سیرة وكتاب أردشیر ) (سیرة كتاب الحمید عبد بن أبان ترجم             ومما
 شروان ) وكتاًبا عن َمزدك وكتاًبا عن بوذا.

أدب وكتاب موبذان ، موبذ  وكتاب أردشیر ، عهد آخرون ترجم           كذلك
 الحرب ،  وتوقیعات كسرى .

المقّفع ابن ترجمها التي الكتب من الفرس تاریخ المؤّلفون استقى            وقد
في عظیًما كتاًبا 303هـ سنة (اْصَطْخر) بمدینة قرأ أّنه یذكر فالمسعودّي             وغیره،
قبل من قرأها التي كتبهم في یجدها لم وأحوالهم وسیاستهم الفرس ملوك              أخبار

  مثل ( خداینامه ) و ( آیین نامه ) و ( گهنامه ) وغیرها.
كتبه ما منها استمدَّ الفرس تاریخ في كتب ثمانیة األصبهانـّي حمزة             وعدَّد

 في تاریخهم، منها ( سیر ملوك الفرس ) ترجمة ابن المقّفع.

نظم من جدا كثیًرا إقتباًسا الجاحظ إلى المنسوب (التاج ) كتاب في             ونجد
الجاهلّیة في العرب عن المأثور من اقتباس یخالطه وسلوكهم، وعاداتهم            الفرس

 واإلسالم.

والذین بالعربّیة، الفارسّیة من ترجموا الذین الفرس أنَّ شّك من            ولیس
في عظیم نصیب لهم كان المعرفة، أنواع في شتى مؤّلفات العربّیة في              أّلفوا

 توجیه الحركة العلمّیة والسیر بها إلى األمام.

  - الوزراء والكتاب ، ص  6.215
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بفضلهم، وُنشیُد بآثارهم نعترف فإّنما عظیًما نصیًبا لهم إنَّ نقول            وحینما
والفارابـّي والِبیرونـّي والبخارّي والرازّي والزمخشرّي الطبرّي نتناسى         وال
حّقهم العرب فنغمط الفرس إلى كّله الفضل ننسب ال لكنَّنا وغیرهم. سینا              وابن

 من الفضل كما فعل ابن خلدون ومن ساروا على إثره.

األّمة َأْوَلْته النظیر عدیم اهتماًما الهجرّیان والثالث الثاني القرنان           شهد
في حدثت قد االهتمام هذا بواكیر كانت وإذا والفكرّیة. العلمّیة للحركة             اإلسالمّیة
القرن في سّیما وال العّباس- بني دولة إنَّ بحّق القول یمكن فإنَّه األموّیة،               الدولة
العّباس بني خلفاء أسدى حیث المضمار؛ هذا في تفّوقت قد عمرها- من              األّول
العلماء وشجعوا العلمّیة بالحركة بینا اهتماًما اإلیرانّیون البرامكة          ووزراؤهم
العرب ثقافة إلى والیونان والهند فارس ثقافات تحّولت وهكذا           والمترجمین
هذا تمَّ وقد قبل من عهد بها لها یكن لم وأزواد، بعناصر ورفدتها               المسلمین
وآل المقّفع ابن فیه برز الذي والترجمة، النقل طریق طریقین من             التحّول
حاملین العربّیة إلى وانتقالهم الشرق شعوب تعّرب هو ثان وطریق            نوبخت،

 إلیها موروثاِتهم وفنوَنهم ومعارَفهم.

تحدید في بارز أثر العّباس بني دولة في الفارسّي السیاسّي للنفوذ كان              وقد
الكتب كانت حیث مبكر. وقت في الشعبین هذین بین الثقافّیة الصالت             طبیعة
بالعربّیة ُترجمت التي الكتب أولى الفرس عند الملوكّیة السیاسة موضوعها            التي
العرب حّكام متناول في فُوضعت والسیاسة، األدب في األجنبّیة اآلثار            من
واآلداب العلوم من وأصناٌف والسیاسة، الحكم في عدیدة تجارب ثماُر            وقوادهم
اإلنسانـّي؛ الحضارّي التراث من كبیًرا وشطًرا العصر، معارف تجمع           كانت
وطبیعّي الفنون، تلك في العربّیة اللغة في ُوجدت كتب أقدم التراجم هذه              فكانت
في الحال لهذه تبًعا واالجتماعّیة السیاسّیة والوصایا والنصائح الِحَكُم تكون            أْن
نجم وقد والتعریب. بالنقل المترجمین أقالم تناولتها التي الفارسّیة الكتب            طلیعة
رواًجا العربّیةـاإلسالمّیة األوساط في األدبـّي الجنس هذا راج أْن ذلك            عن

 منقطع النظیر.

االجتماعّیة الحیاة ولیدَة الفارسّیة والوصایا والنصائُح الِحَكُم كانت          وإذا
اجتماعّي وضع میالد فإنَّ ساسان، بني عصر في سادت التي            والسیاسّیة
هذا بمثل عنه تعبیًرا یستدعي األّول العّباسّي العصر في لذلك مشابه             وسیاسّي
السیاسّیة الحیاة أنَّ فیها ریب ال التي والحقیقة ومبنًى، معنًى األدبـّي             النمط
وحیاتها الساسانّیة الدولة بنظام تأّثرت التي تلك، العّباسّیة الدولة في            واالجتماعّیة
والبالُذرّي المقّفع ابن ترجمها التي الحكم من فیض وراء كانت            االجتماعّیة،
فضًال واألخالقّیة. واالجتماعّیة الملوكّیة السیاسة في وسواهم سهل بن           والحسن
كان الكاتب فمنصُب المجال، هذا في الفرس) من (وُجلُّهم الكتَّاب َدْوِر             عن
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على یعرض ألنَّه المعرفة، متجّدد الثقافة واسع یكون أْن صاحبه من             یقضي
من بدٌّ للكّتاب یكن فلم منه، ُیرسل ما عنه ویكتب إلیه، ُیرَسل ما الوالي أو                 الخلیفة
وتاریخ العرب تاریخ على ووقفوا الفارسّي، األدب ومعرفة العربّیة           إجادة
بزرجمهر وِحَكِم صیفي، بن واكثم الراشدین الخلفاء ِحَكِم بین وجمعوا            الفرس،

  وكسرى أنو شروان.
 وأهم كتب الحكم واألمثال الفارسّیة التي أّثرت في األدب العربـّي:

وكتب خداینامه ، الملوك سیر وكتب التأدیب، وكتب بزرجمهر ،          بندنامه
  التاج«  تاجنامه »، و" آیین نامه " و" القصص الرمزيّ ".

الكتب أشهر ودمنة ، كلیلة نذكر العربـّي األدب في أّثرت التي الكتب             من
العشرة المترجمین رأس وكان 133هـ/749م) (سنة المقّفع ابن ترجمها           التي
األدب و الصغیر األدب مثل الكتب من عدًدا العربّیة في ألف أنَّه عن               فضًال
إلینا یصل لم آخر عدًدا الفارسّیة من ترجم كما الرسائل . في الیتمیة و               الكبیر ،
أنو سیرة في والتاج نامه، وآیین یر، السِّ في "خداینامه" مثل اآلن، حتى منه               شي ء
األدبین بین ما قّربت التي الكتب أحد ودمنة كلیلة كتاب وُیعّد . 7            شروان"

ابن وكان وفكرّیة... فّنّیة حركة فیهما أحدث الذي الوقت في والفارسّي             العربـّي
ضاع ولما الهندّیة، اللغة من إلیها ُنقل التي البهلوّیة عن ترجمه قد              المقّفع
ابن أنَّ سّیما وال أصًال، العربّیة الترجمة صارت والهندّي، الفارسّي            األصالن
أبو بالفارسّیة ذلك بعد ترجمها من وأشهر األبواب... بعض إلیها أضاف             المقّفع
بالفارسّیة مّرة غیر ُترجمت ثمَّ 539هـ/1144م)، (سنة اهللا نصر           المعاني

.  وغیرها من اللغات العالمّیة
8

الخلیفة انحراف لُیصِلح الرمزّي) (األدب الكتاب هذا المقّفع ابن           ترجم
الشعب یقرأه وأْن ِغّیه، عن فیعدَل الخلیفة، یقرأه أْن یرجو وهو             المنصور

 فیغضَب لظلمه، وإْن كان ظاهُر الكتاب اللهو والتسلیة.

كابن وأمثاًال حكایات منها ونقلوا ودمنة ، بكلیلة واللغوّیون األدباء           اهتمَّ
القائف كتاب عن ُحكي كما منوالها على أّلفوا أو األخبار ،  عیون في              ُقتیبة
(الصادح الشعر في الهّبارّیة ابن وكتاب مفقوًدا، یزال ال الذي            للبغوّي

.  والباغم )، الذي ُطبع عّدة مّرات، وغیرهما
9

 التأّثر بالخصائص الفّنّیة للحكم المترجمة :

للِحَكم الفّنّیة بالخصائص العصر هذا في وُكتاُبها العربّیة أدباء           تأّثر
البهلوّیة النصوص كانت وإذا الفارسّیة، من المترجمة والوصایا          والنصائح
فإنَّ معظمها، على االّطالع وبین بیننا وحیل ُفِقَدت قد المترجمة للحكم             األصلّیة

  - انظر  ابن المقّفع بین حضارتین ، ص 65- 7.165
  - دراسات في األدب المقارن ، ص 172 وما بعدها و194 وما بعدها.8
  - م. س، ص 178 و9.187
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ال العصر، هذا في الكّتاب لدى التعبیر طرائق على طرأت قد جدیدة ظواهر               ثّمة
بعض انتقلت الذي الفارسّي، األسلوب عن اقتبسوها إنَّهم القول إّال تعلیًال             نرى
هذا في الفارسّیة المترجمات عبر العربّیة الفّنّیة الكتابة إلى وقواعده            مالمحه
واضًحا تغیرا األّول العّباسّي العصر في الكتابة أسلوب تغیَّر فقد وهكذا             العصر.
لدیهم. التعبیر وأسالیب الفرس ثقافة على والمترجمون الكّتاب اّطلع أْن            بعد
في الفارسّیة والنصائح الِحَكم بأسلوب التأّثر نجمل أْن یمكننا فإنَّه العموم             وعلى

 هذا العصر في المظاهر التالیة:

األلفاظ عن التام والعزوف وشفافیتها، ووضوحها األلفاظ سهولة -1         
 الحوشیة البدوّیة، وإیثار التعابیر الشدیدة األسر.

 2- التعلیل المنطقّي لألفكار :

بیان أو تعلیل غیر من إرساًال ِحَكَمهم ُیرسلوا أْن العرب قدماء اعتاد              فقد
ِحَكَمه الناس أیدي بین لیلقي منهم الخطیب أو الحكیم یقف أْن یكفي إذ               لألسباب،

 وآراءه من دون أْن یعّلل أو یفّسر أو یبرهن  صّحة معتقداته وآرائه.

 3- استقصاء المعاني :

فیها یثب سریعة ونقالت بوثبات العصر هذا قبل العرب حكم            تمیَّزت
مجموع بین رابط أو جامع غیر من فكرة إلى فكرة من الحكیم أو               الخطیب

 اآلراء واألفكار، التي تنطوي علیها حكمه وآراؤه.

 4- طریق السؤال واإلجابة :

الِحَكم عرض في صیغة العصر هذا كّتاب أسالیب في علینا تطّل             حیث
أنَّ ذلك واإلسالمّیین. الجاهلّیین الحكماء آثار في معهودة تكن لم            واآلداب
اظهم ووعَّ العرب خطباء لدى واألثیر المتَّبع هو التقریرّي الوعظّي           األسلوب
هذا في أّما وعقلهم. عبقرّیتهم وتجّلیات قرائحهم لمعطیات تبًعا           وحكمائهم؛
هي العصر، هذا كّتاب من كثیٌر اعتمدها جدیدة طریقة إزاء نقف فإنَّنا              العصر
المسائل من مسألة في رأیه عن الحكیم ُیسأل حیث واإلجابة. السؤال             طریقة
في المصّنفین آثار إلى نتوّجه وحین تعلیمّي. حكميٍّ قالب في ذلك عن              فیجیب
ابن كقول المتمّیز األسلوب لهذا أمثلة إلى كثیرة إشاراٌت تواجهنا الموضوع             هذا
الیونانّیین: صاحب قال ..." : البالغة ماهیة في العذراء ، الرسالة في 10           المدبِّر

الداللة وضوح البالغة الرومّي: وقال الكالم. واختیار األقسام، تصحیح           البالغة
من الفصل معرفة هي الفارسّي: وقال . اإلشارة وحسن الفرصة            وانتهاز
أْن ثم الفرصة، بمواضع والمعرفة بالحّجة، البصر هي الهندّي: وقال            الوصل.
صحیفة فأخرج البالغة؟- ما لهندّي: وقیل عنها... الكتابة إلى بها اإلفصاح             تدع
ما عبید: بن عمرو وُسئل البالغة. آلة احتمال البالغة أّول فیها: عندهم،              مكتوبة

  - محمد كرد علي: رسائل البلغاء، ص 10.250
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بمواقع بصرك ورمى النار، عن بك وعدل الجّنة، بلَّغَك ما فقال: -              البالغة؟
"وقیل القیروانـّي الحصرّي قول أیًضا ذلك ومن غّیك". وعواقب 11          رشدك،

بمعناك، یحیط االسم یكون أْن قال: - البیان؟ ما البرمكّي: یحیى بن              لجعفر
ویكون بالفكر، علیه ُیستعان وال الشرك، من ویخرجه مغزاك، عن            ویكشف
. التأویل" عن غنیا التعقید، من بریًئا الصنعة، من بعیًدا التكّلف، من 12            سلیًما

عن الطریقة هذه ورثوا قد العصر، هذا في واألدباء الكّتاب بأنَّ نعتقد              ونحن
اسم تحمل كتب العصر هذا في ترجمت فقد وحكمائهم؛ الفرس            كّتاب
وإجابة بزرجمهر إلى الموجهة شروان أنو مسائل مثل من           "المسائل "؛
الحكمة"، من أشیاء عن الفرس ملك الروم ملك "مسائل كتاب ثم إیاه،              بزرجمهر
وابن الفهرست في الندیم ابن إلیها أشار التي "المسائل" كتب من ذلك              وسوى

  مسكویه في  الحكمة الخالدة .
 5- التقسیم والتفریع :

لعّلها العصر، هذا كتاب أسالیب في متمّیزة ظاهرة الباحث ُیالحظ            كذلك
ثم وأجزاء، أقسام إلى الواحدة الفكرة تقسیم بها ونعني قبل، من معروفة تكن               لم
المقّفع ابن قول ذلك ومثال منها؛ قسم أو جزء كل في الرأي وإبداء القول                تفصیل
وملك دیٍن، ملك ثالثة: الملوك أنَّ "اعلْم الملوك أصناف في الكبیر األدب 13             في

الذي هو دینهم وكان دینهم، ألهله أقام إذا فإنَّه الدین ملك فأّما هوى. وملك                حزم،
منهم الساخط وأنزل ذلك، أرضاهم علیهم، الذي بهم ویلحق لهم، الذي             یعطیهم
وال األمر، به یقوم فإنَّه الحزم، ملك وأّما والتسلیم. اإلقرار في الراضي              بمنـزلة
ملك وأّما القوّي. حزم مع الذلیل طعن یضّر ولن والتسّخط. الطعن من              یسلم
في قالوا حین یعنون، إّیاها كانوا الفرس ولعلَّ دهر". ودمار ساعة فلعب              الهوى،

 البالغة إنَّها معرفة الفصل من الوصل.

 6- التجسیم والتشخیص :

العصر، هذا في الكّتاب أسالیب في میاسمه ترك آخر فارسّي أثر             وثمة
مرّكبة، صورة به المشبه فیه التشبیه من ضرب وهو والتشخیص، التجسیم             وهو
من التنفیر إلى یقصد ساخر، معنى على أحیاًنا تنطوي الحیاة، واقع من              مستمّدة
الوصول في أبلغ وهو مرِزئته. مثل في یقع لئال المشبه ووعظ به، المشبه               حال
في المقّفع ابن قول العصر، كّتاب لدى الشواهد ومن سواه. من الغرض هذا               إلى
أمن وال ثقة على منهم لیس بقوٍم عدوه على یصول من مصورا الكبی  ر،               األدب
وهو إلیه، نظر من یهابه الذي األسد، كراكب ذلك في أنَت "وإنَّما 14             جانب

  - زهر اآلداب  ج1، ص 11.109
  - محمد كرد علي:  رسائل البلغاء ، ص 12.49
  - م. ن، ص. ن.13
  - رسائل البلغاء ، ص 14.51
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صاحب كقول وتجلیته المراد المعنى إبراز به یرید وأحیاًنا أهیب".            لمركبه
ما في "الحازم والمذاهب اآلراء تتناوبه حین الحازم تصویر في ِخَرد 15            جاویدان

من مسقِطها حول ما فجمع لؤلؤة، أضاع من بمنـزلة الرأي من علیه              أشكل
 التراب، فنخله حتى وجدها".

عبر العربـّي البیان إلى سبیلها وجدت قد الطریقة هذه أنَّ لدینا             والثابت
األصل، فارسّیة وسیاسّیة واجتماعّیة أخالقّیة أخرى ورسائل ودمنة          كلیلة
النّص خالل من العرب تعرفه المثل، أسلوب أنَّ [علًما العصر هذا في              ُترجمت

 القرآنـّي].

 7- طریقة عرض الحكم واآلداب بقالب قصصي :

طریقة الفارسّیة، الحكم بأسلوب المتأّثر الجدید األسلوب معالم من           ولعلَّ
الكاتب أو األدیب فیه یصور قصصّي، قالٍب في والوصایا والنصائح الحكم             بّث
یجعل مما األعمال، وفضائل األخالق، مكارم من بطائفٍة تحّلى قد بعینه،             شخًصا
وترّسم به االقتداء على والقارى ء السامع ویحّض ُیكبره، األدیب أو الكاتب             هذا
عن مخبرك "إّني الكبیر األدب في المقّفع ابن قول مثًال- ذلك- ومن 16             خطاه.

الدنیا صغر عندي أعظمه ما رأس وكان عیني، في الناس أعظم كان              صاحٍب
وجد. إذا یكثر وال یجد، ماال یشتهي فال بطنه، سلطان من خارًجا كان عینه.                في
وال رأًیا له یستخّف وال مروءته، إلیه تدعو فال فرجه سلطان من خارًجا               وكان
سلطان من خارًجا وكان مصیبة. عند یستكین وال نعمة، عند یأشر ال كان               بدًنا.
بّذ قال فإذا صامًتا، دهره أكثر وكان منفعة. أو ثقة على إّال یقدم فال                الجهالة،
من خیٌر القلیل أخَذ ولكنَّ تطیق، ولن اطقت، إْن األخالق، بهذه فعلیك              القائلین...

 ترك الجمیع".

 8- التقدیم للحكایات في الكتب المتأّثرة بكلیلة ودمنة :

واآلثار والمصنَّفات الكتب إلى انتقلت التي البارزة األسلوبّیة السمة           لعلَّ
حیث الحكایات، أیدي بین التقدیم طریقة هي بالذات، ودمنة بكلیلة            المتأّثرة
كان "كیف فیقول: التساؤل، قالب في مصوغة بجملة حكایاته الكاتب            یصّدر
ذلك بعد المؤّلف یبدأ ثم آْن"، ُبود "چگونه الفارسّیة الجملة ترادف وهذه              ذلك؟"،
القصص مقدمات في نراه ما وهذا ، أن..." "زعموا بقوله القّصةوسردها 17           بنقل

 الواردة في كتاب  الحیوان  للجاحظ وفي غیره من الكتب.

 9- تداخل الحكایات في الكتب المتأّثرة بكلیلة ودمنة :

المصنِّفین أسالیب دخلت األداء، في أخرى ظاهرة الباحث یواجه           كذلك
بن وعلي هارون، بن كسهل وكتب، بمصّنفات ودمنة كلیلة عارضوا            الذین

  - الحكمة الخالدة ، ص 15.13
  - محمد كرد علي:  رسائل البلغاء  ،ص 105- 16.106
  - محمد غفراني خراساني:  عبد اهللا بن المقّفع  ،ص 17.466
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الحكایات تداخل هي وتلك الوتر؛ هذا على عزف مّمن وسواهم الریحانـّي             عبیدة
على رئیسّیة حكایة كّل تنطوي حیث الكتب، هذه أمثال في بعض في              بعضها
أدباء أنَّ في شّك من وما أكثر. أو حكمة یتضّمن منها وكّل جانبّیة،               حكایات
حكایاتهم من لنا حفظ ما في قبل، من بها عهٌد لهم یكن لم وكّتابها،                العربّیة

 وقصصهم التي أجروها على ألسنة الحیوانات.

 10- طریقة الحوار والمناظرة :

شرح إلى ترمي شعبّیة نزعٌة البهلوّي األدب في شاع أنَّه المصادُر             تذكر
وجهتي عن للتعبیر المأثورة والصیغة أكثر. أو قضیة في متباینتین نظر             وجهتي
هذه من إلینا وصل وقد والجدل. والحوار المناظرة صیغة هي هاتین             النظر
آسوریك )، (ِدَرْخت  أو اآلشورّیة" "الشجرُة عنوانه أدبـّي حواٌر البهلوّیة           النماذج
لدى االستقرار حیاة النخلة تمّثل حیث والعنـزة، النخلة بین حواٌر            موضوُعه
. القدماء الفرس لدى الرعوّیة الحیاة عن الثانیة تعّبر حین في 18           اآلشورّیین،

من للناس تقدمه ما منهما واحدة كّل فیها تعرض بصورة بینهما الحوار              ویمضي
 خیر ومتاع، لتجعل من نفسها في النهایة أفضَل من األخرى.

وغیر المشروع موضوعها بهلوّیة، رسائل إلینا وصلت إنَّه كذلك           ویقال
.  المشروع (شایست وناشایست) من وجهة نظر العقیدة الزرادشتّیة
19

الحكم من كثیر على تنطوي كانت الرسائل هذه أمثال أنَّ            والواضح
كّتابها رؤیة في األفضل نحو األفراد سلوك توجیه إلى وتقصد الصائبة،             واآلراء

 وواضعیها.

الكتابة أسلوب في أّثرت قد الرسائل هذه أنَّ هو المقام هذا في یهّمنا               والذي
یرى حیث خاّصة. الِحَكمّیة الموضوعات في األداء طریقة وفي عامة            العربّیة
بّث في والمناظرة الحوار أسلوب یعتمدون العصر هذا كّتاب من كثیًرا             الباحث
بن سهل العصر هذا في االّتجاه هذا َمّثل َمن خیر ومن وأفكارهم. وآرائهم               آدابهم
، البخَل فیها ل فضَّ التي هارون بن سهل رسالة یقرأ ومن والجاحظ. 20            هارون

"وعبتموني تضاعیفها في یقول حیث الجدیدة، الطریقة معالم تام بوضوح            یدرك
َرْطَبٍة ومن نفیسة، فاكهة من ثمین شي ء ٌ وفیه عظیم، سّد على ختمُت              حین
من ولیس خرقاء. وزوجة لكعاء، وأَمٍة جشع، وصبـّي َنهٍم، عبٍد على             غریبة،
أْن السادة، تدبیر في وال القادة، عادات في وال الحكم ترتیب في وال األدب                أصل
وخطیر الملبوس، وثمین المشروب وغریب المأكول نفیس في          یستوي
والسیُد والمتبوع، التابُع شكل، كلِّ من واللباب فّن، كلِّ من والناعم             المركوب،
وحین القمیص، وبتصدیر النعال بخصف "وعبتموني یقول: ثم          والمسود".

18.833 ←829     - دانشنامه جهان اسالم . بإشراف غالمعلي حداد عادل طهران 1379ش [1990م]، مج5، ص
  - دانشنامه، م. ن، ص 19.832
  - انظر هذه الرسالة كاملة في  كتاب البخالء  للجاحظ ص 9- 20.16
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بالُنسك، وأشبه للِكْبر وأنفى وأقوى وأوطأ أبقى النعل من المخصوفة أنَّ             زعمُت
التضییع.. مع التفرق وأنَّ الحفظ، مع االجتماع وأنَّ الحزم، من الترقیع             وأنَّ
الطریقة معالم أبرز من ولعلَّ الَخِلق". یلبس ال لمن جدیَد ال الحكماُء:              وقالت
والذهب: الزجاج بین فیها فاضل التي رسالته في هذا سهل قول             الجدیدة
في منه أحسَن الزجاج في والشراُب سائر، َمتاع والذهُب نورّي، مجلوٌّ             "الزجاُج
ومن منه، ُیتطیر الذهب واسم الید، ُیثقل وال الندیم، وجُه معه ُیفقد وال معدن،                كّل
مصاید من أیًضا وهو صانه، لمن فاتك فاتٌن وهو اللئام، إلى وسرعته              لؤمه
وال الَوَضَر، یحمل ال والزجاج األحمران. الرجل أهلَك قالوا: ولذلك            إبلیس،
بالماء، شي ء أشبه وهو جدیًدا، عاد وحَده بالماء ُغسل ومتى الغمر،             یداخله

.  وصفُته عجیبة، وصناعُته أعجُب"
21

 ثانًیا- التأّثر باالقتباس :

والوصایا والنصائح بالحكم التأّثر صور أوضح إنَّ بحّق القول           یمكن
في المصّنفة الكتب في الباحث أنَّ ذلك "اإلقتباس". هو إنَّما المترجمة             الفارسّیة
یكونوا لم العصر، ذلك في العرب والمؤّلفین األدباء أنَّ یستیقن العباسّي             العصر
كتب من النصوص أو األفكار أو العبارات اقتباس في حرج أيَّ             یستشعرون
أنَّهم اإلقتباس لهذا الممّیزة السمة أنَّ على المترجمة. الفارسّیة والحكم            اآلداب
على ومقدرتهم وأسالیبهم لبیانهم المقتبسة والعبارات النصوص ُیخضعون          كانوا
هذا من التالیة الصفحات في وسنتبیَّن جدیدة. حلل في وإخراجها المعاني             صیاغة
ثم المقتبسة، مادَّتهم منها استقوا التي الفارسّیة المصادر مع تعاملهم كیفّیة             البحث
یضّمنونها عندما ومقتبساتهم نقولهم على ُیجرونها كانوا التي للتغییرات           نعرض
صلتهم اثنین: اتجاهین في ًعا موزَّ سیكون حدیثنا فإنَّ هنا ومن ومؤّلفاتهم.             كتبهم

 بالمصادر الفارسّیة، ثم صیاغتهم للمادة المقتبسة.

 أ- الصلة بالمصادر الفارسّیة :

مصادر ذكر عن المقتبسین أو المتأّثرین والكّتاب المصّنفین أغلب           ُیعِرض
أو عنه أخذ الذي الكتاب ذكر إلى یعمد من منهم تجد أْن وقّل المقتبسة،                مادتهم
مع تعاملهم في التالیة الطرائق اّتخذوا قد فإنَّهم اإلجمال وعلى منه.             نقل

 المصادر:

كقول مادته، منه نقل الذي الفارسّي الكتاب باسم أحیاًنا الكاتب            1-یصّرح
 ابن قتیبة "وقرأُت في كتاب أبرویز إلى ابنه شیرویه" أو قرأُت في كلیلة ودمنة.

تحدید دون من للعجم، كتاب من مادَّته أخذ أنَّه أحیاًنا الكاتُب یذكر -2             
قتیبة وابن الجاحظ مؤّلفات في قلیل غیر المسلك هذا ومثل بعینه،             لكتاب

 وسواهم.

  - ابن نباته:  سرح العیون  (الطبعة األولى) ص 21.139
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كذا..."، تقول: الحكماء "وكانِت قائًال فارسّیة حكًما أحیاًنا الكاتب ینقل -3           
من للرعیة أنفُع السلطان عدُل تقول: الحكماُء "وكانت قتیبة ابن قول ذلك 22             ومن

 خصب الزمان".

یقال..."، "وكان بالقول بادًئا نًصا أو حكمة الكاتب یذكر أْن یكثر -4            
بالمال، إّال رجال وال برجال، إّال سلطان ال ُیقال: "كان قتیبة ابن قول 23              ومثاله

إلى إشارة غیر من سیاسة" وُحْسن بعدل إّال عمارة وال بعمارة، إّال مال               وال
 المصدر.

ال ولكن بعینه، حكیم إلى منسوبة فارسّیة حكمة المؤّلف یذكر أْن یغلب -5             
البختكان بن لبزرجمهر "وقیل الجاحظ كقول ذلك في مصدره إلى 24           یشیر

فماٌل قال: عقٌل. له یكن لم فإْن قالوا: یجمله. عقل قال: للعّي؟- شي ء أي                الفارسّي:
له یكن لم فإْن قالوا: عنه. یعبِّرون فإخواٌن قال: ماٌل. له یكن لم فإْن قالوا:                 یستره.
فموت قال: صمٍت. ذا یكن لم فإْن قالوا: صامًتا. فیكون قال: عنه. یعبِّرون               إخواٌن

 وشیك خیٌر له من أْن یكون في دار الحیاة".

إغفال مع العجم إلى إّیاها مسِنًدا وُنقوَله مقتبساِته أحیاًنا المصّنف یذكر -6            
دخل عزٍّ كلُّ تقول: "والعجم قتیبة ابن كقول منه، استقى الذي المصدر 25             ذكر

 تحت القدرة فهو ذلیل".

الرواة من سلسلة إلى نقوله إسناد إلى األحیان بعض في المصنِّف یلجأ -7             
عن شي الریا "حدثنا قتیبة ابن كقول معروف، غیر وبعضهم معروف 26            بعضهم

ال كسرى: قال قال: له شیخ عن حاتم بن یزید مولى دفیف مولى سالم بن                 أحمد
قائمة، وسوق عادل، وقاض قاهٌر، سلطاٌن أشیاء: خمسُة فیه لیس ببلٍد             تنـزْل

 وطبیب عالم، ونهر جار".

"وكانت فیقول، القدماء، إلى ومقتبساته نقوله المصّنفین بعض یسند -8          
 القدماء تقول...".

أصل من بلیغة عبارة أو حكمة اقتباس إلى المصّنفون یلجأ ما كثیًرا -9             
علیها ُیجرون وقد بصلة، إلیهم تمّت ال أشخاصا وینحلونها مترجم،            فارسّي
في جاء أنَّه المثال- سبیل على ذلك- ومن والتعمیة. التمویه بقصد التحویر              بعض
صاحب السالم- علیه طالب- أبي بن علي "قال قوله حمدون ابن 27            تذكرة

الحكمة وهذه بموِضِعه". أعلم وهو بموقعه، ُیغَبط األسد، كراكب           السلطان
هذا على األخبا ر عیون صاحب وأوردها ودمنة . كلیلة إلى النسبة            صحیحة

  - عیون األخبار، ج،1 ص 22.5
  - المصدر السابق، ج1، ص 23.9
  - البیان والتبیین، ج1 ، ص 7- 24.8
  - عیون األخبار، ج،2 ص 25.2
  - عیون األخبار، ج1، ص 26.6
  - كتاب السیاسة واألداب الملوكیة، ص 27.69
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الناُس، یهابه األسد، راكب مثل السلطان صاحب مثل المقّفع: ابن "وقال 28            النحو

بن العباس قال "وقد الماوردّي قول أیًضا القبیل هذا ومن أهیُب" لمركبه 29             وهو

علیك"؛ أثقلهما وخذ إلیك، أحّبهما فدْع أمران، علیك اشتبه إذا المطلب:             عبد
"إذا قتیبة ابن یقول حیث لبزرجمهر. الحمكة هذه أنَّ على المصادر 30            وتجمع

هواك، إلى أقربهما فانظْر الصواب أّیهما في تدِر فلم أمران علیَك             اشتبه
 فاجتنبه".

المقتبس، النص أو العبارة صاحب الحكیم أو الملك اسم ُیبّدلون قد -10            
ونحو منا"، األولون "قال أو الحكماء" "بعض أو الملوك" بعض "قال             فیقولون:
من تالهم ومن قتیبة، وابن والجاحظ المقّفع ابن مصّنفات في نطالعه مما              ذلك

 كّتاب العصر العباسّي ومصّنفیه.

 ب- أوضاع النصوص المقتبسة في المصّنفات العربّیة:

المستقاة موادهم یأخذون یكونوا لم القدامى المصنفین أنَّ الباحث           یالحظ
یخضعونها ما غالًبا إنَّهم بل تبدیل، أو إعمال غیر من الفارسّیة المصادر              من
العموم وعلى الفارسّیة. وسماتها َأماراتها من كثیًرا تفقدها التي التغییرات            لبعض

  فإنَّ أهّم ما یالحظ في استخدامهم المواد المقتبسة هو:
 1-التصرف في العبارة المنقولة :

كیفّیة دراسة عند للباحث تبدو التي الظواهر أبرز من الظاهرة هذه             تعّد
الفارسّیة الحكم كتب من یقتبسونها التي الثقافّیة للماّدة المؤّلفین           استخدام

 المترجمة.

في ورغبتهم اللغة ناصیة من وتمّكنهم األدبّیة، براعُتهم علیهم أملت            فقد
على دا وتمر الدّقة أسر من تحرًرا المألوفة، والعبارات المرسومة الحدود            تجاوز
جدیدة، صیاغًة المقتبسة النصوص یصوغون فأخذوا العلمّیة، األمانة          مقتضیات
المعالم طمس ذلك عن وینجم لمترجمیها. األصلّي األداء عن مفِرًطا ُبعًدا             ُتبعدها
هذه إلى نعید أْن ویمكننا البارعین. المترجمین وتواري النصوص، لهذه            األصلّیة
بین وما ودمنة كلیلة  من القدماء مقتبسات بین الكبیرة االختالفات تلك             الظاهرة

 أیدینا اآلن من متون هذا الكتاب.

التمییز مع وعربّیة فارسّیة ومقتبسات كتب بین والتألیف الجمع -2          
 بینها :

الفارسّیة- المصادر من المقتبسات مع المصنِّفین تعامل صور من كان            لقد
كتاًبا وأحیاًنا رسالة، أو نًصا یأخذون كانوا أنَّهم األّول- العباسّي العصر             في
من لیجعلوا ذاته؛ الغرض في عربّیة ومقتبسات مطالب إلیه فیضّمون            فارسًیا

  - عیون األخبا ر، ج1،  ص 28.37
  - الفهرست ، ص 29.316
  -  المصدرنفس  ه ، ج3، ص 76- 30.80
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المصنفات من صورة أیدینا وبین ومضمونه، اسمه في جدیًدا كتاًبا            المجموع
في (421هـ) مسكویه ابن فعله ما وهي المسلك، هذا مؤّلفوها فیها سلك              التي
"جاویدان هي فارسّیة، رسالة أساس على بناه الذي والعرب الفرس أدب             كتابه
وهندّیة فارسّیة مصادر ذات ثقافّیة مواّد إلیه أضاف ثم الخالدة، الحكمة أو              ِخَرْد"
أْن ح وُیرجَّ والعرب". الفرس "أدب الموضوع هذا وأسمى وعربّیة،           ورومّیة
اآلداب في (260هـ) النصرانـّي رّبن بن لعلّي الندیم ابُن ذكره الذي الكتاب              یكون

.  واألمثال على مذاهب الفرس والروم والعرب قد دار في الفلك ذاته
31

 3- الجمع بین عناصر فارسّیة وعربّیة من غیر تمییز بینها :

ومقتبسات مطالب بین الدمج إلى األحیان بعض في المصّنفون           یلجأ
ومن منها. عربـّي هو وما فارسّي هو ما إلى إشارة غیر من وعربّیة               فارسّیة
أكثم لِحَكم ا خاص فصًال عقد حیث الفرید ، العقد في رّبه عبد ابن عند جاء ما                 ذلك

وبزرجمهر" صیفي بن أكثم "ِحَكم عنوان تحت أورده وبزرجمهر، صیفي 32          بن

 ، ولكْن من غیر الممكن أْن یفصل بین ما لكّل منهما من ِحَكم.

وأفكار مطالب على ینطوي جدید لكتاب أساًسا فارسّي مصنف اتخاذ -4           
 عربّیة :

وفیها العرب، المصّنفین لدى االقتباس صور من أخرى صورة           وهذه
وأفكاًرا مطالب إلیه یضّم أساًسا منه فیجعل فارسّي كتاب إلى الكاتب             یعمد
منها التام الدمج إلى أقرب الطریقة وهذه وموضوعاته. أفكاره نوع من             عربیة
أْن والتنسیق التألیف في وبراعته بأسلوبه الكاتب یستطیع حیث االقتباس؛            إلى
األجزاء متماسكة وحدة كتابه فیظهر وُنقوله، لمقتبساته األصلّیة المالمح           یغّیب
المنسوب الملوك أخالق في التاج كتاب العصر ذلك في ومثاله الطبیعة.             مستقّلة
ُترجم ساسانـّي كتاب أساس على ُوضع أنَّه االعتقاد إلى نمیل حیث الجاحظ.              إلى
بني بخلفاء تتصل وأخباًرا معارَف مؤّلفه إلیه فأضاف الجاحظ، عصر            في

 العّباس، ووصًفا لبعض ما كان یجري في مجالسهم.

 5- التلخیص واالختیار :

كثیر على أملى النادرة، والملحة الطریفة والنكتة الجمیلة العبارة إیثار            إنَّ
االختیار طریقة إلى مصنفاتهم في یلجأوا أْن العباسّي العصر في المصّنفین             من
هذه بتأثیر عندهم- نجد فكنا والفكرّي، الثقافـّي محصولهم من           واالنتخاب
طّبقوا وقد واألمالي. والمجالس االختیارات كتب من كبیرًة طائفًة غالًبا-            النـزعة
من وكان العصر. هذا في ُترجمت التي الفارسّیة الكتب بعض على تلك              نظریتهم
أنَّ المصادُر تذكر حیث ودمنة " "كلیلة الخالد الكتاب مع صنیُعهم القبیل             هذا
القصص واستخالص واالختیار بالتهذیب الكتاب تناولوا قد الكّتاب من           كثیرین

  - الفهرست ، ص 31.305
  - أدب الدنیا والدین ، ص 32.216



15 
جوامع ودمنة) (كلیلة الكتاب "ولهذا الندیم ابن یقول البدیعة. والحكم 33           الرائعة

بیت صاحب وسلم هارون، بن وسهل المقّفع، ابن منهم جماعٌة عملها             وانتزاعات
لنا ویبدو فارس". من أیامه في المتوكُل استدعاه الذي األسود، والمربد             الحكمة،
ما لبعض واختصارات تلخیصات إّال لیست واالنتزاعات الجوامع هذه           أنَّ
وال األفهام. إلى أثیرة وأفكار طریفة موضوعات من القّیم األثُر هذا علیه              انطوى
كثیرة فارسّیة حكمّیة آثار إلى طریقه وجد قد واالنتزاع الجمع هذا مثل أنَّ               نشّك

 عدا هذا الكتاب.

 6- إیراد حكم عربّیة وفارسّیة في فكرة محّددة :

العربّیة المصادر في شیوًعا االقتباس صور أكثر من الصورة هذه            ُتعّد
والتبیین البیان في بكثرة وتطالعنا وآدابهم. الفرس حكمة من استقت            التي
العباسّي العصر عن متأخرة مصنَّفات وفي قتیبة، البن األخبار وعیون            للجاحظ
الدنیا وأدب للقرطبـّي، المجالس وبهجة رّبه، عبد البن الفرید كالعقد             األّول،
وكتاب  حمدون ، ابن وتذكرِة منقذ، بِن ألسامة اآلداب وُلباِب للماوردّي،            والدین
ونكتفي واالختیارات. اآلداب كتب من وأمثاِلها الخالفة، شمس بِن لجعفر            اآلداب

 للتدلیل على هذا الضرب من ضروب االقتباس بهذین المثالین:

المساوى ء ، وُیظهر المحاسن، فُیخفي االعجاب "وأما الماوردّي 34        1-یقول

وآله) علیه اهللا (صّلى النبـّي عن ُروي وقد الفضائل. عن ویصّد المذاّم،              وُیكسب
أبي بن علّي وقال الحطَب". الناُر تأكل كما الحسناِت لیأكل الُعْجب "إنَّ قال               أنَّه
بزرجمهر: قال األلباب. وآفُة الصواب، ضّد اإلعجاُب وجهه-: اهللا كّرم            طالب-
منه صاحُبه ُیرحُم ال الذي والبالء التواضع، علیها: صاحبها ُیحسُد ال التي              النعمة

 الُعْجب".

في النار أنَّ كما العقل، نوُر األدب األحنف: قال القرطبـّي یقول -2            35

 الظلمة نوُر البصر.

 قال األصمعّي: ما من مطیة أبلُغ َدَركا، وهي وادعة، من األدب.

فإنَّ وهكذا واألدُب. العلُم ألهله، الشرف منازل أرفُع بزرجمهر:           قال
األقوال من بشانه جاء ما یورد ثم معینا، موضوًعا أو فكرة یطرح              المصّنف
ُذِكر ما فیورد أخرى بفكرٍة یأتي ثم سواء. حدٍّ على والفرس للعرب              الحكیمة
األمور تمضي ثم واآلراء. الحكم من شأنها في والفرس- العرب من             للحكماء-

 على هذا الوجه.

 ثالًثا- نظم المتون واألفكار الحكمّیة المترجمة :

  - ب  هجة المجالس ، ص 33.110
  - انظر محمد غفراني الخراساني:  عبد اهللا بن المقفّ  ع، ص 34.255
  - الجهشیاري:  الوزراء والكّتاب ، ص 211. وقد بقي من هذه المنظومة ستة وسبعون بیًتا انطوى علیها كتاب  األوراق  للصولي ص 47- 3550
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أبدْت األّول العباسّي العصر في العربّیة الثقافّیة األوساط إنَّ قبل من             قلنا
سویداء والكّتاب األدباُء أحلها حیث الفارسّیة، الحكمّیة بالمترجمات كبیًرا           احتفاًء
بآداب االهتمام هذا مظاهر أبرز إنَّ عاّمة- بصورة القول- ویمكننا            قلوبهم.
هذا شعراء من طائفًة أنَّ هو واالجتماعّیة، السیاسیِّة ووصایاهم وِحَكِمهم            الفرس
نقلها التي الفارسّیة، الثقافّیة المواد لنظم ونبوَغها عبقریَّتها سّخرت قد            العصر
بین الشعراء هؤالء یقّدمه قرباًنا ذلك وكان وأضراُبه. المقّفع ابن العربّیة             إلى
یفتح حیث الفارسّي؛ الدم عروقهم في یجري مّمن ورؤسائهم نعمتهم أرباب             أیدي
بن الفضل سهل أبو نظم فقد الخزائن. ومرتجاِت األبواب، مستغلقاِت            لهم
كما شعًرا. ودمنة كلیلة كتاب والمهدّي- المنصور خدم ممن وهو 36          نوبخت-

حفظ "اشتهى البرمكّي خالد بن یحیى ألنَّ الكتاب؛ هذا لنظم الالحقي أبان              تصّدى
أنَّ المصادُر تضیف كذلك . حفظه" علیه لیسهل شعًرا؛ أبان فقلبه ودمنة، 37            كلیلة

نظموا وممن . مزدك وكتاب أردشیر وسیرة شروان أنو سیرة نظم هذا 38            أبان

وبشُر جعفر، بنِت زبیدَة كاتُب داود، بُن عليٌّ أیًضا العصر هذا في ودمنة               كلیلة
.  بن المعتمر
39

عهد  العصر هذا أواخر في ُنظمت التي الفارسّیة الحكمّیة المتون            ومن
.  أردشیر ، الذي نظمه الَبالُذرّي المؤّرخ المشهور صاحب  فتوح البلدان
40

واحدة، فكرة نظم على الشاعُر فیها یقتصر للنظم، أخرى صورة            وهناك
قول قرأ أو سمع شاعًرا أنَّ مثًال- ذلك- من یتعّداها. ال حكمّیة عبارة               أو
فانفق عنَك أدبرْت وإذا تبقى، ال فإنَّها فأنفْق الدنیا علیَك أقبلْت "إذا              بزرجمهر

 فإنَّها ال تبقى" فقال:

حینفأنفْق- إذا أنفقَت- إْن كنَت موسًرا خّیلْت- ما على      وأنفْق-
 تعسُر

الماَل،فال الجوُد ُیفني الماَل، والِجدُّ مقبٌل ُیبقي البخُل     وال
 والِجّد ُمدبُر

41

تمّكن ال بني، "یا البنه أردشیر قول سمع المعتّز ابن أنَّ أیًضا ذلك               ومن
 الناس من نفسَك؛ فإنَّ أجرَأ الناس على السباع أكثرهم لها معاینة"، فقال:

المنایارأیُت حیاَة المرِء ُترخُص قدَرُه أغلته ماَت     فإْن
 الطوائُح

 كذا ُتخِلُق المرَء العیوُن اللوامُحكما ُیخِلق الثوَب الجدیَد ابتذاُلُه
42

  - الفهرست ، ص 118 و36.163
  - الفهرست ، ص 37.305
  - المصدر نفسه، ص 38.113
  - ابن قتیبة : عیون األخبار ، ج3، ص 39.179
   - القرطبـّي،  بهجة المجالس ، ص 40.49
  - الماوردّي ،  أدب الدنیا والدین ، ص 41.15
  - رسائل الجاحظ  (نشر عبد السالم هارون)، ج1، ص 42.304
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"العقُل أردشیر بن سابور قول سمع الشعراء أحد أنَّ أیًضا القبیل هذا              ومن
بصاحبه" إّال منهما واحٌد یصلح وال مسموٌع، واآلخر مطبوٌع، أحدهما            نوعان:

 فقال:

 فمسموٌع ومطبوُعرأیُت العقَل نوَعْیِن

 إذا لم یُك مطبوُعوال ینفُع مسموٌع

 وَضْوُء العیِن ممنوُعكما ال تنفُع الشمُس
43

 رابًعا- مضاهاة الحكم واآلداب المترجمة (التأثر المضاد أو المعاكس) :

أو المضاد بالتأّثر ُیسّمى ما الفارسّیة واآلداب بالحكم التأّثر ضروب            ومن
راحوا العصر هذا في العرب والشعراء األدباء بعض أنَّ یعني وهو             المعاكس.
واآلداب الحكم تلك إلى سبقوهم قد العرب بأنَّ للفرس المتعصبین على             یرّدون
یتوّرعوا لم الدلیل أعوزهم وحین منها. الكثیر في بّزوهم بل الجمیلة،             والمعاني
هؤالء على الرّد مهّمة عاتقه على الجاحُظ أخذ وقد والنحل. الوضع             عن
على الداّلة باإلشارات كتبه وَتحِفُل غائلتهم. ودفع الفرس لحكمة           المتعصبین
وهو االسكندر- موُت بلغه حین الفرس حكیم "وقال مثًال- كقوله- هذا، 44            موقفه

لقاتله. منه مدح القول وهذا یموت. دارا قاتل أنَّ ظننُت ما دارا-: بن دارا                قاتل
هذا من لهم أصبُت فقد العرب، فأّما منها. أمدَح قّط كلمًة للعجم أسمْع               ولم
كان فقد عثمان، أبي إلى بالنسبة ذلك في غرابَة وال كثیًرا". كالًما              الضرب
هذا- في ولعّل الشعوبّیة. من خصومهم على والرّد العرب عن الدفاع لواء              یحمل

 أیًضا- تفسیًرا لكثرة كتب "الردود"، من مجموع كتبه.

إلى المنسوبة والمأمول األمل  رسالة في جاء ما المضاهاة صور            ومن
... است خوراك دود  آید دود ِكه َهْرجا َنْه "وللفارسّي: قوله من 45             الجاحظ

شي ء كل في تطمْع ال المعنى: كي. دخان كان ربما طبیخ، دخاَن ُدخاٍن كلٌّ                لیس

یذكر أْن له یطب فلم تسمْع". ما كلِّ في تطمْع "ال هذا في وللعرب تختبره.                 حتى
في للعرب حكمًة جانبها إلى یذكر أْن غیر من معیَّن معنى في للفرس               حكمة

 الفكرة ذاتها.

أبو أّلفه الذي المصّنف ذلك التأّثر، من النوع هذا یصّور ما خیر              ولعّل
أمثال "مضاهاة وسّماه 400هـ) (ت الیمنـّي عمر بن حسین بن محّمد اهللا              عبد

 كتاب كلیلة ودمنة بما أشبهها من أشعار العرب ".

من العرب تقدَّم ُیظهر أْن إلى صنیعه من المصنُِّف هذا قصد             وقد
یقول حیث والحكم، اآلداب مضمار في وسبَقهم واإلسالمّیین، 46         الجاهلّیین

  - رسالة ال  أمل والمأمو ل، ص 43.70
  - م  ضاهاة أمثال كتاب كلیلة ودمنة،  ص 44.3
  -امصدر نفسه، ص 45.14
  - المصدر نفسه، ص 39- 46.40
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مثَله ضمَّْت ما على الكتاب هذا أمثال بمضاهاة األلباب ذوي أنّبه أْن              "فأحببُت
األّولین، حكم نقُل لهم یعنَّ لم الذین واإلسالمّیین، الجاهلّیین من المتقّدمین             أشعاُر
ومن والِسَیر". السیاسة كتب قرأوا وال الحضر، إلى بادیتهم من خرجوا             وال
(یرید الكتاب صاحب "قال قال أنَّه مصنفه علیها انطوى التي المضاهاة 47            صور

منهاإّال یسلم وال أهوج، إّال یجرؤعلیها ال ثالثة أمور في ویقال ودمنة ):              كلیلة
المجید عبد قال للتجربة. السّم وشرب البحر، وركوب السلطان، ُصحبة            قلیٌل:

 الثقفـّي:

 سواء إذا حصلت والشارُب الّسمافصاحُب سلطان وراكُب لـّجة

والغربُة بالٌء والُسقُم بالٌء الفاقُة ویقال: الكتاب: صاحب "قال 48          ویقول

 بالٌء، ورأُس البالء الهرُم. قال بعض المعّمرین:

 بلیُت مغترًبا بالسقم والعدِمال تعذالني، فمثلي الیوَم لم ُیلِم

 رّمت صفاتي على األیِّام بالهرِمهذا البالُء وأبلى منه نائبٌة
كلِّ جانب إلى یذكر حیث مصنَّفه، بقیة في یمضي الغرار هذا             وعلى
الحكمة، هذه مضمون في العربـّي الشعر من بیًتا ودمنة كلیلة حكم من              حكمة
من المتقدِّمین أشعار من هو إّنما الكتاب هذا في أشعار من یورد ما أن                زاعًما
ناظمي بتأّثر الظّن نفي إلى هذا من یقصد وهو واإلسالمّیین. الجاهلّیة             شعراء

 هذه األشعار بما جاء في كلیلة ودمنة.

هذه من تتحّرر لم العربّیة المنتخبات كتب من كثیًرا فإنَّ عاّم،             وبوجه
والمعنى الجمیلة العبارة طریق من العرب شأن إعالء إلى ترمي التي             النـزعة،

 اآلسر والفكرة السنّیة.

 خامًسا- المحاكاة والتقلید :

في ووصایاهم ونصائحهم الفرس بحكم العرب لتأّثر أخرى صورة           وثـّمة
والسیر الموضوع، هذا في المترجمة الفارسّیة اآلثار إحتذاء هي العصر،            هذا
ابنه یوصي الحسین بن فطاهر مثالها. على أدبّیة نتاجات وإبداع هداها،             على
شیًئا یدع لم التي المشهورة، بوصّیته ومصر- الرّقة المأمون وّاله حین اهللا-              عبد
الشرعّیة والسیاسة والخلقّیة الدینّیة اآلداب من االبن هذا یحتاجه أْن            یمكن
الوصّیة هذه بین كثیرة شبه وجوه الباحُث ویلَمح ، فیها استوفاه إّال 49            والملوكّیة

 وعهد أردشیر بن بابك إلى الملوك من بعده.

إنَّما اُألسَد فإنَّ المجالسة؛ وطول إّیاك ُبنّي، "یا البنه یقول شبرمه             وابن
البنه أردشیر قول سمع شّك غیر من وهو إلیها". النظر أدام من علیها               یجترى ء

  - انظر هذه الوصیة في  مقدمة ابن خلدون ، ص 304- 47.311
  - القرطبـيّ  بهجة المجالس ، ص 48.49
  - انظر هذه الوصیة في  مقدمة ابن خلدو ن، ص 304- 49.311
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لها أكثرهم السباع، على الناس اجرأ فإْن نفسَك؛ من الناَس تمّكن ال بنّي،               "یا

.  معاینة"
50

لم َمْن ذكًرا، وأنبهم أجًرا، الناس "أعظُم یقول: الكاتب مسعدة بن             وعمرو
إلى المنافع وإیصال سلطانه، في الحجة وظهور دولته، في العدل بموت             یرض.
وفاته وبعد أیامه، في الحّق سعادة دامت َمْن الرعاة وأسعُد حیاته. في              رعیته

.  وانقراضه"
51

 وقوله هذا صًدى من أصداء عهد أردشیر وظلٌّ من ظالله.

"أوُّل یقول فالمأمون فارسّیة؛ أفالك في دارت أیًضا- الخلفاء-           وحكم
الطبقة العدل یبلغ حتى یلونهم، الذین ثم بطانته، على الرجُل یعدل أْن              العدل
ملك لكّل أنَّ "واعلموا یقول حیث أردشیر، عهد لیومه قرأ قد وكأّنه . 52             السفلى"

بطانة، البطانة بطانة من رجل لكّل ثم بطانة؛ بطانته من رجل لكّل وإنَّ               بطانة،
حال على بطانته الملك أقام فإذا المملكة، أهل جمیع في ذلك یجتمع              حتى
الصالح على تجتمع حتى ذلك، مثل على بطانته منهم امرى ء كّل أقام              الصواب،
"الرجاُل الخلیفة: هذا قول في الفارسّي الروُح لنا ویتراءى . الرعیة" 53           عامَّة

بعض في إلیه ُیحتاج كالدواء، ورجٌل عنه، ُیستغنى ال كالغذاء، فرجٌل             ثالثة:
الفقُر، فیهم، عار ال ثالثٌة وقال: أبًدا. إلیه ُیحتاج ال كالّداء ورجٌل              األوقات،
والخلفاء، والوزراء الكّتاب إنَّ هذا بعد القول أمكننا رّبما . والموُت" 54           والمرُض،

ذلك من فجاؤوا وآداَبهم، الفرس ِحَكَم وآدابهم ِحَكمهم في قّلدوا العصر، هذا              في
في وجاروهم الفارسّیة الحكمة فرسان فیها قاربوا جامعة، وبدائع رائعة            بنماذج

 مضمار واحد.

 سادًسا- المعاَرضة :

مماثل بصنیع شاعر أو كاتٌب یأتي أْن معلوم- هو كما المعاَرضة-             تعني
أو النثر موضوعات من موضوع َطْرق في تقّدمه كان شاعر أو كاتب              لصنیع
هذا أدباء أنَّ یقّرر أْن األدبـّي التراث دارس یستطیع المقام هذا وفي              الشعر.
لها ُقّیض التي ووصایاهم، ونصائحهم الفرس ِحَكم عارضوا قد وكتَّابه            العصر
المؤّلفات من كثیًرا أنَّ االعتقاد إلى نمیل كنا وإذا العصر. هذا في ُتَترجم               أْن
قد المترجمة الفارسّیة واآلداب الِحَكم كتب أصحابها فیها عارض التي            الحكمّیة
فإّننا الباحثین، عن أخبارها وقطعت أماَتْتها صفیقة حجًبا الدهُر علیها            أسدل
ودمنة كلیلة النفیس األثر ذلك عارضوا الذین األدباء بعض إلى باإلشارة             نكتفي
بن سهل أنَّ تذكر فالمصادر مؤلِّفه. خطى موا وترسَّ منواله، على            ونسجوا

  - القرطبـّي،  بهجة المجالس ، ص 50.49
  - أحمد فرید الرفاعي:  عصر المأمون ، ج3، ص 51.61
  - ابن قتیبة:  عیون األخبار ، ج،1 ص 52.23
  - عهد أردشیر  (تحقیق إحسان عباس)، ص 53.71
  - جعفر بن شمس الخالفة: ك  تاب اآلداب ، ص 54.42
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و النمر وعفراء ، ثعلة هما له بكتابین الكتاب هذا عارضوا ممن كان             هارون
المخزومي هما آخرین بكتابین الكتاب هذا عارض كان وربما . 55          والثعلب

على فیهما حكایاته أجرى یكون أْن واألرجح والعذراء ، الوامق و            والهذلّیة
.  ألسنة البشر ال على السنة الحیوان
56

سّماه كتاًبا سهل- معاصري من وهو الریحانـّي- عبیدة بن علي أّلف             كذلك
كما أرومته. وابَني َسَلَفیه فیه عارض یكون أْن یرّجح والبعوضة ، النملة             كتاب
كتاب وهو الموضوع، بهذا وثیقة صلة ذو أّنه یبدو آخر كتاًبا المصادُر له               ذكرت

. 57  ورود ودود الماكنین  (الملكین في روایة)

كتب عارضوا أكثر بتحدید أو ودمنة، كلیلة عارضوا أّنهم ُیعتقد            وممن
المعروف داود بن علّي ودمنة ، كلیلة عارضت كانت التي هارون ابن             سهل
كتاب و النعم وتوكیل الجرهمیة كتاب المجال هذا في له ویذكر زبیدة.              بكاتب

. 58  الحّرة واألّمة ، و كتاب  الظراف

التمازج ذلك عمق لندرك البخالء ، كتاب نقرأ أْن یكفي السیاق، هذا             وفي
بأسلوب الجاحظ عنه عّبر الذي المدهش، واالجتماعّي والفكرّي          الحضارّي

  طریف واصًفا بخالء العرب والفرس على حدٍّ سواء.
 تأثیر اللغة الفارسّیة في األلفاظ المعّربة :

العربّیة األّمتین بین وأشكاله- صوره بكّل التاریخّي- التفاعل هذا           إنَّ
في الفارسّیة المفردات من مئات نفاذ إلى أّدى العصور، امتداد على             والفارسّیة
القرآن وفي الجاهلي الشعر في المعّربة األلفاظ وجود یخفى وال العربـّي،             اللسان
لفظة الكریم: القرآن وفي الجاهلّي الشعر في ورد الذي الفارسّي14 الدخیل ، ومن              الكریم
ریختن: من وریز الماء (آب= ریز" "آب معّرب ،(18 – 17 ى الواقعة، (س                اإلبریق
(الرحمن/ في ورد "استبر"، معّرب وهو الغلیظ الصفیق الدیباج أي و االستبرق             الصب)،
/ وهود ،4 (الفیل/ السّجیل ولفظة 21)؛ واإلنسان/ ،53 والدخان/ ،31 والكهف/ ،54             
والطین، الحجارة أي "گل" و "سنگ" أصلها الیابس كالطین حجارٌة (74 والحجر/ ،80             
و الِمسك سراپردة؛ أو سردر الفارسّیة في أصلها ،(29 / (الكهف ُسرادق              ولفظة
،12/ (الشورى المفاتیح أي المقالید ، ولفظة ِمشك، الفارسّي أصلها ،(26 /             (المطففین
ماّدة في منظور ابن وقال الفارسّي، كلید أصله والِمقلید، اإلقلید واحدها ،(63 /               والزمر

 َقَلد، إّن اللفظ مشترك بین الفارسّي والرومّي والیماني والكردي.
نظًرا تشخیصه، یصعب ما ومنها ولفظه، صورته على حافظ ما األلفاظ ومن              
أو جهة. من وقواعد- حروًفا الفارسّیة- اللغة على طرأت التي الكبیرة             للتغییرات
داخلها أو تحریف، أو تصحیف من المفردات هذه أخرى- جهة من شاب-              لما

  - بروكلمان:  تاریخ األدب العربـي ، ج3 ص 34- 55.35
  - شوقي ضیف،  تاریخ األدب العربي  (العصر العباسّي األّول)، ص 535- 56.536
  - انظر بشأن هذین الكتابین وكتب علي بن عبدة األخرى : الفهرست ، ص 57.119
  - الفهرست ، ص 58.120
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للغة الموسیقيَّ والجْرَس لتتالءَم العرب بها تصّرف عندما ، إبدال أو قلب 59            من

 العربّیة، من خالل:

أو وسطها، من أو أّولها، من أحرًفا للكلمة، الفارسّي األصل من حذفهم -             
في و شفارج ، مستشفى]، أو [مشفى بیمارستان من مارستان ، فقالوا: آخرها،            من
معّرب َجالَفوزه بندق، معّرب و جُلوز القصاع]، علیه [الطبق          شباره
دخلت هندي أصلها بندق أن÷ علًما ، البندق وقیل الكبار، الصنوبر             چلغوزه[حّب

 الفارسّیة ومنها دخلت العربّیة ].

راه في: تّرهات، فقالوا: األعجمّي: األصل على حروًفا زیادتهم -          
 [طریق].

 - إبدالهم الحروف- وهو كثیر- فاستبدلوا:
 

 بالجیم الفارسّیة (ج) الصاد أو الشین.

 بالكاف الفارسّیة (گ) الجیم: گر گان: جرجان، أو الغین: گربال َغربال.

 بالخاء الحاء، خربا، حرباء.

 بالباء الفارسّیة (پ) الفاء: أصپهان: إصفهان، پنگان: فنجان، پوز: بوز.

 بالكاف القاف: گربه: قربج وقربق (أي الحانوت)، خندك: خندق.

 بالسین الصاد: ساروج: صهریج.

 بالتاء الطاء: تهران: طهران، تباشیر: طباشیر.

 بالشین الزاي أو السین: شكر: سكر، مشك: مسك، بنفشه: بنفسج ...

         إلخ.

فقالوا: بالهاء، عموًما المنتهیة األلفاظ آخر في "قاًفا" أو "جیًما"            -زیادتهم
 برنامه: برنامج، باَشه: باشق.

تنبور َپرَور، َتن في: فقالوا عدیدة، بوجوه الواحدة باللفظة فهم تصرُّ -           
في (الكسالن أو القامة) القصیر المذموم (وهو وَتنتل وَتنبول وَتنبال            وَتنَبل
اللفظ في ربما بل فقط، المعّربة األلفاظ من لیس أفعاًال، اشتقاقهم –              العامّیة).
بها ُیصقل أو ُیطرق التي (الخشبة "َجنَدره" لفظة من كقولهم الصرف،             الفارسّي
یصبح: به وإذ لُیتبیَّن، منه درس ما على القلَم أمرَّ أي الكتاب، َجنَدر               القماش):
من األولى المرحلة في فالن… ا لمالحظ یا َجنِدر واألمُر: َجندَرة، ُیجنِدُر            َجنَدَر
العربّیة، تلّفظ ألنظمة أخضعوها أن بعد األجنبّیة، المصطلحات استخدموا العرب أّن             التفاعل،

 وأوزانها.

  - انظر: الخفاجّي: " شفاء الغلیل في ما في كالم العرب من الدخیل "، ص 3، مطبعة السعادة، القاهرة 1320هـ.59
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اللفظ ُیصّرفون كما وصّرفوها الفارسّیة "باده" لـ تعریًبا الباِذق49  للخمرة            استخدموا

 العربّي األصیل، و البیاذ َقة: الرجالة، وا لبیذ ق حجر الشطرنج، وقال المتنبي:

  أَبذِرق ومعي سیفي، وقاتل حتى قتل، والبْذرَقة= الُخفارة، تعریب بدرقة بالفارسّیة..

األعیاد وعّربوا الدهاقنة؛ وجمعوها: األرض، مالك "ِدْهگان" وأصلها الدهقان           وقالوا
والسَذق50 و الّسدق نورزنا، وقالوا "نوروز" النیروز فقالوا ومصادر: أفعاًال منها واشتقوا             الفارسّیة

َمْهَرَج وقالوا الفرس)، أعیاد أحد مهرگان، (تعریب و مهرجان51، الفرس)، أعیاد أحد َسَده              (تعریب

لفظة جاءت وربما َمَهَر، وقالوا فعًال، منه وبنوا بالفارسّیة) (الخاتم "ُمهرْ " لفظة واخذوا               وَتَمْهَرَج،

لفظة الطعام لمائدة واستعملوا الخالصة).. والعالقة المحّبة (أي ِمْهْر من داق الصُّ بمعنى              الَمْهر

معّرب (حلوى وا لجوَزیَنق55، "تاپه"54، معّرب "الطاجن"53، ولفظة األخِونة وجمعوه           "ا لُخوان "52،

 "گْوزینة" وا لفالوَذج56، والفالوَذق (نوٌع من الحلواء معّرب "پالوده"، وجمعوه  الفوالیذ..

اللغوّي النحت تطویع من هذه أّیامنا في حاصل هو ما غرار على وذلك               
"تلفون"، من َتلفنًة، ُیتلِفُن َتلفَن فقالوا: لالشتقاق، األجنبّیة األلفاظ بعض            العربـّي
في (كما أخرى بلغة اإلنطاق "دوبالج"، من َدبلَجًة ُیدبلُج وَدبلَج الهاتف،             أي

 المسلسالت التلفزیونّیة المدبلجة).

األعجمّیة المفردات على طرأ الذي التناغمي التكییف هذا أنَّ           والحقیقة
بعض تستعیر عندما لغة أيَّ ألّن منها، ُبّد ال ضرورة هو العربّیة، دخولها               عند
ُتسّمى: عملیًَّة المفردات تلك على ُتجري فإنَّها أخرى، لغة من            المفردات
جْرًسا لغة لكّل أنَّ ذلك الجدید، محیطها في ُتطلقها أْن قبل التناغمّي"              "التكییف
اللغة أوتار على العزَف یجیُد َمن مع إّال الوئاَم یرفض بها، ا خاص              موسیقیا

 والتجاوب (التناغم) معها.

ُترجمت التي الفارسّیة والحكم اآلداب تأثیر تجاوز العّباسّي العصر           في
والتقالید باآلداب تأّثر قد العّباسّي المجتمع أنَّ وبما الشعر ، إلى النثَر             بالعربّیة
التیار، هذا في أیًضا الشعر ینساق أْن الطبیعّي من كان الفارسّیة،             والعادات
ویظهر الطارئة. المختلفة الثقافات وهذه الحضارة من الجدید اللون بهذا            فیتأّثر
ومدحهم بالبرامكة اتصل الذي 200هـ)، (ت الالحقي أبان شعر في التأّثر             هذا
أسیاده، لدى هوًى یوافق الذي التعلیمّي الشعر نظم إلى وُوفِّق جوائزهم،             ونال
ورّبما مسّمط و مزدوج هو إنَّما أبان شعر أكثر أنَّ على یتفقون الرواة               ویكاد
ابن ترجمها التي الفارسّیة المتون نظم على هّمه قصر قد أنَّه ذلك سبب               كان
كلیلة  هو أبان نظمه فارسّي كتاب أّول ولعلَّ العربّیة. باللغة وأقرانه             المقّفع
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یبق ولم المزدوج[دوبیت]، بأسلوب بیت، آالف خمسة یقارب ما في ، 60           ودمنة

أوردها وقد برزویة وبعثة والثور، األسد بباَبي تتعّلق بیًتا وسبعون سّتة إّال              منها
كتاب بأنَّه الكتاب یصف منظومته مستهّل وفي . األوراق كتابه في 61           الصولـّي

الحفظ، یسیر الهند، وضعته كتاب وهو رشد، وفیه دالالت فیه ومحنة،             أدب
أفكاره. وبسط معانیه تسهیل هي إنَّما الكتاب نظم من الغایة أنَّ إلى یشیر               وهذا
كلیلة عن فضًال الندیم ابن ذكرها الفارسّیة الكتب من عدًدا كذلك أبان 62             َنَظم

بلوهر وكتاب شیروان أنو سیرة وكتاب أردشیر ، سیرة كتاب           ودمنة ،
الوّراق محمود أشعار كذلك المصادر نقلت وغیرها. مزدك وكتاب           وبروانیه ،
مبكر وقت في ونظم هراة، في عاش الذي الفارسّي األصل ذي 221هـ)،              (ت
التیار شعره في والمهّم ، صفا اهللا ذبیح الدكتور یرى كما الفارسّیة باللغة 63             شعًرا

أشعاره في وحكمهم الفرس معاني من الكثیر أدخل فقد الحكمّي،            الفارسّي
 الزهدّیة والوعظّیة.

كان الذي األصل، الفارسّي الشاعر هذا (167هـ)، برد بن           بّشار
بین األولى المرتبة احتّلت متكاملة. الشعرّیة شخصّیته كانت العقیدة،           مضطرب
فارس، حكماء بنهج بّشار تأّثر وقد ونشاًطا... حیوّیة تتدّفق كانت حیث             الشعراء

 من ذلك قوله على سبیل المثال:

 غدا َعِیـیا وینفع األدبال ینفع المرَء مال والده

أفضل شیًئا األبناَء األباُء ورثت "ما بزرجمهر قول بذلك بّشار حكى             وقد
.  من األدب؛ ألنَّها تكتسب المال باألدب، وبالجهل تتلفه، فتعقد عدًما منهما"
64

 أبو العتاهیة  (ت 211هـ).

اآلداب موضوع في الفارسّیة الثقافة تأثیر بسهولة یتبیَّن أْن الباحث            بإمكان
تبلغ التي األرجوزة في سّیما ال أشعاره، من قلیل غیر في والنصائح              والحكم

. 65  أربعة آالف بیت، استقى كثیًرا من جوانبها من أمثال الفرس وِحَكِمهم

آثار لرؤیة نفسه تطمح نّواس أبي دیوان الباحث یقرأ حین نواس :             أبو
الفرس ِحَكم كانت ناحیة فمن أشعاره، في جلّیة واضحة الفارسّیة والِحَكم             اآلداب
ومن والمتأّدبین، الكّتاب تثقیف عناصر من العصر هذا في أساسیا            عنصًرا

 ناحیة أخرى أصول أبي نّواس الفارسّیة.

هذه من اقتباسه على قاطعة داللة تدل له، أشعار أیدینا إلى وصلت              لقد
:  اآلداب والحكم واغترافه من معینها، ولعّل من ذلك قوله ناصًحا
66

  - طبقات الشعراء ، ص 60.241
  - الصولـّي، ص 47- 61.50
  - - الفهرست ، ص 62.119
  - تطور الشعر الفارسيّ  "بحث الدكتور ذبیح اهللا صفا في مجلة الدراسات األدبیة، السنة الثالثة، العدد األّول (ربیع 1961م)، ص 63.95
  - ابن ُقتیبة : عیون األخبار ، مج2، ص 64.120
  - شوقي ضیف،  الفّن ومذاهبه في الشعر العربـ  ّي، ص 65.141
  - الدیوان ، ص 66.620
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 وامِض عنه بسالِمخّل جانبیك لراِم

 لك من داء الكالِمُمْت بداِء الصمت خیٌر

 ُربما استفتحَت بالمزِح مغالیَق الِحماِم

 ُربَّ لفٍظ ساَق آجاَل نیاٍم وقیاِم

 إنَّما السالم َمْن ألجَم فاُه بلجاِم

 فالبس الناس على الصّحة منهم والسقاِم

 وعلیَك القصَد إنَّ القصد أبقى للجماِم

ومطالبها طبیعتها في تختلف ال األبیات تلك علیها تنطوي التي            واآلداب
في قوله نحو من ومصنَّفاته. مترجماته في المقّفع ابن أشاعها التي اآلداب              عن
یكون فلعّله السكوت؛ على تغلبن فال وقًتا، الكالم على ُغلبت "إْن الكبیر 67             األدب

للحسد". وأنفاهما للمهابة، وأبقاهما موّدة، لك وأجلبهما زینة، لك           أشّدهما
في المقّفع ابن قول من حتًما مأخوذ األخیر البیت علیه انطوى الذي              والمعنى
 األدب الصغیر "اقتصاد السعي أبقى للَجمام، وفي بعد الهمة یكون الَنَصب...".

68

:  ومن أشعار أبي نّواس التي جارى حكمة الفرس قوله في اإلخاء
69

 لیعیبوا لي حبیباال أعیر الدهر سمعي

 لألخّالء العیوباال وال أذخر عندي

 قمت بالغیب خطیبافإذا ما أكن كوٌن

 یحفظوا مّني المغیباأحفظ اإلخوان كیما

قراءاته من األبیات هذه في معانیه استعار قد نّواس أبا أنَّ یخفى              وال
سائغة یقّدموها أْن وأضرابه المقّفع ابن استطاع التي وِحَكِمهم الفرس            آلداب
الحیاء "استح : قوله الكبیر األدب في جاء فقد العربّیة. الثقافة مائدة على 70             شهیة

وقوله ضا"، معر أو حا مصر جاهل، وأّنه عالم، أّنك صاحبك تخبر أْن من 71             كّله

كثیر عن نفًسا وطب األصحاب، على التطاول من وكالمك مجلسك في             "تحفَّظ
التطاول بك ما أنَّ أصحابك یظّن لئال مداراًة القول صواب فیه لك یعرض               مما

 علیهم".

وآدابهم الفرس بثقافة نّواس أبي تأّثر مظاهر من آخر مظهر            وثمة
اإللمام من كبیر قدر على كان الشاعر، هذا أنَّ على قاطعة داللة یدل               وحكمهم،
واألمثال الحكیمة، األقوال من كثیًرا یحفظ كان فقد الفارسّیة. الشعبّیة            بالثقافة

  - محمد كرد علي : رسائل البلغاء ، ص 67.91
   - المصدر  نفسه،  ص 68.16
  - الدیوان : ص 69.39
  - رسائل البلغاء،  ص 70.74
  - المصد نفسه، ص 71.73



25 
حدیثهم مجالس وفي الیومّیة حیاتهم في یتداولونها الفرس كان التي            السائرة،

:  وسمرهم. وقد ضّمن أشعاره بعًضا منها. فمن ذلك قوله
72

 ارود منه َمراد موموقكنُت من الحّب في ذرى نیق

 كذبًة، لّفها بتزویِقحّتى نفانَي عنه تخلُق واٍش

ة السوِقكقول كسرى، فیما تمّثله:  من ُفرص اللصِّ ضجُّ

هو كسرى، إلى ونسبه األخیر، البیت في نّواس أبو ذكره الذي             فالمثل
فیقولون العادیة، حیاتهم في یرددونه الفرس یزال ال فارسّي، لمثل            ترجمة

 "ُدزدي آشفته بازار را میخواَهْد" [من مصلحة اللص ِزحام السوق].

:  ومن هذا القبیل أیًضا متغزًال
73

 بعد امتناٍع، وشّدة التعِبسألتها ُقبلًة ففزُت بها

 جودي بأخرى أقِض بها أربيفقلُت: ال هللا یا ُمعذبتي

 یعرُفه العجُم، لیس بالكذِبفابتسمْت؛ ثمَّ أرسلْت مثًال

 یطلُب، أخرى بأعنِف الطلب""ال ُتعطینَّ الصبـيَّ واحدًة

للفرس. األمثال هذه تابعّیة ذكر عن یغفل ال الشاعر أنَّ الحظ ُحسن              ومن
إنَّما األمثال، بّث في الطریقة بهذه انفرد الذي نّواس، أبا أنَّ في نشّك ال                ونحن

 أخذها عن صنعة أرسلها المثل. التي یعرفها الفرس في ذلك الزمان.

قاطعة داللة یدّل ما نّواس أبي أشعار في أنَّ هذا بعد واضًحا یبدو               ولعّله
من وَغْرِفه الوارفة، ظاللها وتفّیئه الفارسّیة واألمثال والِحَكم باآلداب تأّثره            على

  معینها الثّر.
 6- صالح بن عبد القدوس  (ت 167هـ).

من عربـّي إنَّه بعضهم فقال أصله، في اخُتلف والنشأة. المولد            بصري
وتربطه األصل، فارسّي یكون أْن ضیف شوقي الدكتور یرّجح حین في             األزد،
إْن یعني- وهذا الزندقة. تهمة إلیهم هت ُوجِّ ممن وهو . والء رابطة 74            باألزد

قد العقیدة هذه أنَّ ویبدو الثنوّیة. عقیدته في ُبرد بن بشار شریك أنّّه               صّح-
حدوَد بها إیمانه تعّدى حیث عظیًما، مبلًغا منه وبلغت قلبه، شغاف             خالطت
ذلك وفي نهاًرا. جهاًرا مذهبه إلى الدعوة إلى علیه، المتكتَّم الشخصّي             االعتقاد
الثنویة مذهب فضائل في بالبصرة دروًسا ُیلقي "وكان بروكلمان 75          یقول

الخطیرة الدعوات أصحاب یلحق ما صالًحا یلحق أْن وطبیعّي           الفارسّي.
دمشق؛ شطر وجهه وّلى فقد ومشّقة. عنت من زمان كّل في الوافدة              والمذاهب
المصادُر وتذكُر أدركه. لو سیفه حصائد وربما السلطان، طریدي من غدا             ألنَّه

  - الدیوان ، ص 450- 72.451
  - الدیوان،  ص 73.274
  - شوقي ضیف، م. س، ص 74.393
  - ت  اریخ األدب العربـيّ ، ج2، ص 17- من الترجمة العربّیة 75.18
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وُصلب یدیه، بین فُأحضر طلبه، في بعث الرشید لعّله أو المهدي الخلیفة              أنَّ
بغداد. في هجرّیة ومائة وستین سبع سنة الروایات- أكثر بحسب معتقده-             بسبب
حاكمه الذي الخلیفة شخص وفي لقتله، المباشر السبب في آراء ثمة كانت              وإذا
الباحثین بین السواء الكلمة فإنَّ القتل، سنة وفي حّقه، في حكمه             وأصدر
ضیف شوقي یقول ومارًقا. زندیًقا كان أنَّه هي ومعاصرین، قدماَء           والمؤّرخین،
المانویة، رأس كان لقد بل كبیًرا، مانوًیا زندیًقا كان أنَّه فیه شّك ال "ومما                76

لم صالًحا أنَّ لدینا والمعتقد متطاولة". ُحقًبا البصرة في عقیدتهم عن             والمجاِدل
والشّر الخیُر هما: كبیرتان، قّوتان تتنازعه العالم بأنَّ اعتقادهم الفرس عن             یأخذ
مفكریهم، عقول وتصّفح وأمثالهم، وِحَكمهم آدابهم كتَب قرأ أنَّه یبدو بل             فحسب،
ابن بكر أبا "وسمعُت العسكرّي هالل أبو یقول الكثیر. الشي ء منها 77            فاقتبس

شعرائهم- من رجل وهو القدوس- عبد بن صالح دیوان في اجتمع یقول:              درید
اإلیمان أنَّ الوجوه، بعض من هذا ویؤّید للعجم. مثل وألُف للعرب مثل              ألُف
بآدابهم إلماًما صاحبه من یقتضي ،كان المجوس بدین والتدّین الفرس            بعقیدة
روح من مستوحاة تكون أْن من بّد ال اآلداب هذه أنَّ ذلك وثقافتهم؛               وِحَكِمهم
القاطع بالدلیل ذلك ثبت وقد والبعیدة. القریبة آفاَقها ومستشرفًة الثنوّیة،            العقیدة
یدین نفسه هو الذي المعتصم- الخلیفة قائد لألفشین- ُأجریت التي المحاكمة             من
بأنَّه كذلك واتُّهم ..." شأنه في أمین أحمد األستاذ یقول والذي المجوس، 78             بدین

وردَّ باهللا. كفٌر فیه والدیباج والجوهر بالذهب ُزیِّن قد كتاب على بیته في               ُعثر
من أدب فیه والكتاب آبائه، عن الكتاب ورث وأنَّه بها، باإلقرار التهمة هذه               على

 آداب العجم، فیه كفٌر، فانتفع بما فیه من أدب، وترك ما فیه من كفر".

وال الرجل، ثقافة في قویا تیاًرا یمّثل الفارسّي الثقافـّي العنصر فإنَّ             وهكذا
المصادُر له حفظتها أشعار، من خلَّف ما في وأصداءه ألوانه یترك أْن من               بّد

 األدبّیة والتاریخّیة.

في استنفذه . ورقة خمسین من دیواًنا خّلف صالًحا أنَّ الروایاُت 79           وتذكر

ولعلَّ الناُس. بها یتحّلى أْن ینبغي التي األخالق ومكارم واآلداب الِحَكم             موضوع
الجاحظ یقول هذا وفي دركها. من ویحّط أشعاره قیمة من یغّض ما هذا 80              في

في قا مفر كان البربرّي، وسابق القدوس عبد بن صالح شعر أنَّ ولو              "وقالوا:
ولصار بطبقات، علیه هي مما أرفع األشعار تلك لصارت كثیرة،            أشعار
ولم َتْسِر، لم أمثاًال كّلها كانت إذا القصیدة ولكنَّ اآلفاق. في سائرة نوادر               شعرهما

  - شوقي ضیف، م. س، ص 76.397
  - ال  تحفة البهیة،  ص 77.217
  - ضحى اإلسالم ، ج1 ، ص 78.143
  - ابن الندیم،  الفهرست ، ص 79.163
  - ا لبیان والتبیین ، ج،1 ص 80.141
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عنده لذلك یكن لم شي ء إلى شي ء من السامع یخرج لم ومتى النوادر. مجرى                تجِر

 موقع".

واالنفراد، العزلة إیثاره وآدابهم الفرس بحكمة تأّثره مالمح من           ولعّل
غرر ركوب رأیه في ألنَّها والسلطان، الجاه أصحاب مخالطة عن            وعزوفه

: 81  ومجلبة خطر. فقد كان لسان مقاله یرّدد

 فتمَّ العزُّ وَنما السروُرأنسُت بوحدتي ولزمُت بیتي

 ُهجرُت فال ُأزار وال أزوُروأّدبني الزماُن فلیَت أّني

 أقاَم الجنُد أْم نزَل األمیُرولسُت بقائٍل ما دمُت حیا

أنَّ وترى والمغّفلین، الحمقى مصادقة من كثیًرا الفارسّیة الحكُم           وُتحّذر
الفكرة هذه على ینم ما صالح شعر وفي الجاهل. مصافاة من خیٌر العاقل               معاداة

:  بوضوٍح تام حیث یقول
82

ُق ُقالمرُء یجمُع والزماُن ُیفرِّ  ویظّل یرقُع والخطوُب ُتمزِّ

 ِمْن أْن یكون له صدیٌق أحمُقوألْن یعادي عاقًال خیٌر لُه

 إنَّ الصدیَق على الصدیِق مصدُّقفاربأ بنفسَك أْن تصادَق أحمًقا

الرزق أنَّ إلى وتذهب الحظوظ، لقضیة وزن كبیر الفرس حكمة            وتقیم
بن صالح یقول هذا وفي لعقله. تبًعا اإلنسان رزق یكون أْن وتنكر مقسوم،               مقدٌر

 عبد القدوس:

 قد ماَت ِمْن عطٍش وآخر یغرُقوما اإلنساُن إّال عامالِن فعامٌل

 بالجدِّ ُیرزق منهم مْن ُیرزُقوالناُس في طلِب المعاش وإنَّما

 ألفیَت أكثَر َمْن ترى یتصدَُّقلو یرزقون الناس حسب عقولهم

كتب شروان أنو كسرى إنَّ ُیقال ما المعنى هذا في الفرس عن أأِثر               ومما
للحبس أهًال صرت أْن عملك ثمرة "كانت الحبس في وهو بزرجمهر،             إلى
العلم، بثمرة أنتفع كنُت فقد الجدُّ معي كان لـمَّا أّما بزرجمهر: إلیه فكتب               والقتل.
فقدُت قد كنُت إْن أّني مع الصبر، بثمرة أنتفع صرت فقد معي ِجدَّ ال إذ                 فاآلن

 كثیر الخیر، فقد استرحُت من كثیر الشّر".

في كما جلّیة، واضحة الفارسّیة النفس خصائص أشعاره قاري ء           ویلمح
 قوله من قصیدته المسّماة "الزینبّیة".

 منُه زمانَك خائًفا تترقُبوأبدأ عدوَّك بالتحّیة ولتكْن

 فاللیُث یبدو ناُبه إْذ یغضُبواحذْرُه إْن القیَته ُمبتسًما

 فالحقُد باٍق في الصدور ُمغیَُّبإنَّ العدّو وإْن تقادَم عهُده

  - المصدر نفسه، ص. ن.81
  - المصدر نفسه، ص. ن.82
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قوله من المقّفع البن الكبیر األدب في جاء ما بعید حدٍّ إلى یشبه هذا                فإنَّ
فإنَّ ا؛ عدو تتَّخذه ال أنََّك تریه أنَّ لخطرك أعظم أنَّه "واعلم العدو معاملة 83              في

اغتفاًرا فاستطعت قدرت أنَت فإْن علیه. القدرة إلى لك وسبیل له ة ِغرَّ              ذلك
..." قوله وكذلك الخطر"، عظیم استكملت فهنالك بها، تكافي ء أْن عن 84            لعداوته

حتى قلبك، في والجرأة أمرَك، في بالحذر فعلیك عدو... بمجازاة ابتلیت             وإْن
 تمال قبلَك جراءًة، ویستفرغ عملك الحذر".

صائبة، وآراء حكم من القصیدة هذه في یدور مما كبیًرا قدًرا أنَّ              والحقیقة
في قوله ذلك ومن ة. الثرَّ وینابیعها الفارسّیة الحكمة معین من الشاعر استقاه              قد

:  مصاحبه الكذوب
85

ا یصحُبَدع الكذوَب فال یكْن لَك صاحًبا إنَّ الكذوَب یشین ُحر 

من حال في نظرت "إذا الكبیر األدب في المقّفع ابن قول یشبه هذا 86              فإنَّ

حریص، وال بمراء لیس فقیًها فلیكن الدین، إخوان من كان فإْن إلخائك،              ترتئیه
وال شّریر، وال كّذاب، وال بجاهل لیس حًرا فلیكن الدنیا، إخوان من كان               وإْن
لسانه على یجري الذي الكذب ألنَّ صادًقا؛ أًخا یكون ال الكذاب وإنَّ              مشنوع...
صدُق ُیّتهم وقد الصدق، من الصدیق سّمي وإنَّما قلبه، كذب فضول هو              إنَّما

 القلب، وإنَّ صدق اللسان، فكیف إذا ظهر الكذُب على اللسان".

:  ومن آیات تأّثره بحكمة الفرس أیًضا، قوله
87

 لیس في منِع غیر ذي الحّق بخُلال تجد بالعطاء في غیِر حقٍّ

 هو للجود منَك والبذِل أهُلإنَّما الجوُد أْن تجوَد على َمْن

آداب في جاء حیث المعنى، هذا إلى الفارسّیة الحكم أشارت            وقد
في واإلعطاُء شي ء غیر في الغضُب الجّهال: طباع من خصاٍل سبع             بزرجمهر
والتصّنع وصدیقهم، عدّوهم بین ُیفرقون وال بأنفسهم، المعرفة وقّلة ، حقٍّ            غیر
"ومن . بأهل لذلك لیس بمن الظّن وُحسن نفع، غیر في الكالم وكثرة 88             لألشرار،

غیر في رأیَك من شغلَت ما أنَّك "واعلْم : الكبیر األدب في جاء ما أیًضا 89               ذلك

 المهّم أزرى بالمهّم، وما صرفَت من مالَك بالباطل، فقدته حین تریده للحّق".

:  ویقول ابن عبد القدوس
90

ُم لدیهإنَّ الغنـيَّ مَن الرجاِل ُمكرَّ ما ُیرجى     وتراُه
 وُیرهُب

  - ابن قتیبة:  عیون األخبار ، ج2، ص 83.126
  - أحمد فرید الرفاعي:  عصر المأمون ، ج2 ، ص 84.405
 ـ م.ن،  ص.ن.85
  - رسائل البلغا ء، ص 86.77
  - النویري  ، نهایة االرب ، ص3 ص 87.82
  - الحكمة الخالدة  (تحقیق عبد الرحمن بدوي)، ص 88.37
  - رسائل البلغاء ، ص 89.48
  - أحمد فرید الرفاعي:  عصر المأمو ن، ج2، ص 90.405
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بویبّش بالترحیب عنَد قدوِمه  وُیقاُم عند سالمِه وُیقرُّ

 حًقا یهوُن به الشریُف األنسُبوالفقُر َشْیٌن للرجاِل فإنُّه

واألعوان التبع "ما المقّفع البن الصغیر األدب في جاء المعنى هذا 91            وفي

إّال القّوة وال الرأي وال المال. إّال المروءة ُیظهر وال للمال. إّال والحشم               والصدیق
والمروءة، للعقل مسلبٌة هو الناس، مقَت صاحبه إلى داعیة والفقر            بالمال...،

 ومذهبٌة للعلم واألدب، ومعدن للتهمة، ومجمعة للبالیا".

:  ویقول في مقام آخر
92

 لبادرٍة أو حجٍة لمخاصِمإذا قلَت قدِّْر أنَّ قولَك عرضٌة

غیر وأْن امرأ لم یخش قبَل كالمِه نفَسُه فینهى     الجواَب
 حازم

رجًال المسألة في السائُل یخّص لم "فإْن ... المقّفع ابن یقول ذلك 93            في

تواثب الجلساَء تسابق وال بالجواب، تبادْر فال عنده، من جماعة بها وعمَّ              واحًدا،
إلى القول سبقت إذا أنََّك والخّفة، التكّلف شین مع ذلك، في فإنَّ مواثبة؛               الكالَم
معظم فإنَّ وهكذا والطعن". بالعیب فیتعقَّبونه خصماء، لكالمَك صاروا           الكالم،
هذا على وُیصاغ المضمار، هذا في یجري إنَّما القدوس عبد ابن صالح              أشعار
وإخضاع الفرس معاني تطویع على النادرة وقدرته الفّذة، عبقریته ولوال            الغرار.
واألفكار المعاني هذه ألبرزت المبدع، وفّنه ناع اَلصَّ لریشته الحكیمة           أفكارهم

 صدق انتمائها الفارسّي، كما تسفر العروس عن وجهها لیلة جلوتها.

 7- العّتابي  (ت 208هـ):

الشعراء من واحد ذهن في ترتسم أْن وآدابهم الفرس لِحَكِم یقّیض             لم
ففي العّتابي. عمر بن كلثوم ذهن في ارتسمت كما العباسّي العصر في              الكّتاب
سهل حظ ووقف واآلداب، الحكم هذه من وترجم نقل بما المقّفع ابن اكتفى               حین
واآلداب الحكم هذه من العّتابي وقف لها، والمعارضة التقلید عند هارون             بن
اتصاًال أكثر یبدو وآدابهم الفرس بحكم الرجلین هذین تأّثر أنَّ ذلك مغایًرا؛              موقًفا
نفسه، في الفرس معاني عاشت فقد العّتابي، أّما بالمضمون، منه الشكلّیة             بالناحیة

 وتلجلجْت في صدره طویًال، ففتقت لسانه ببدائع الِحَكم وروائع الَكِلم.

بمراجعة له تسمح التي الدرجة إلى بالفارسّیة ا ملم العّتابي كان            وقد
أنَّ طیفور روایة من وُیؤخذ األصلّیة. لغتها في الفارسّیة والمصنَّفات            النصوص
ثالث َمْرو إلى الرحال یشّد جعله بها، وتعّلقه الفرس بمعاني العّتابي             إعجاب

  - رسائل البلغاء ، ص 91.34
  - یاقوت: مع  جم األدباء ، ج12، ص 92.10
  - رسائل البلغا ء، ص 62- 93.63
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كتب في إّال المعاني "وهل قال ذلك عن ُسِئل وحین العجم. كتب لیدّون               مّرات؛

. 94  العجم؟ و عن البالغة قال: "اللغة لنا، والمعاني لهم"

علیها الحصول في تحّمل وقد الفرس، بمعاني معجًبا كان إًذا            فالرجل
ومعانیهم الفرس بالغة في العّتابي قال ما كان ولقد الغربة. ومشقَّة السفر              َوْعثاء
أفكارهم من واقتبس وطاَب، لذَّ ما منها نهل فقد إلیه، بالنسبة فیها مراَء ال                حقیقة
ینثال والمعاني األفكار من بفیض یحّس وكان الكثیر. الشي ء َ وآدابهم            وحكمهم
المدّبر ابن یقول الموضوعات. من موضوع في بالكتابة یهّم حین حافظته             على
واستمدَّه رسالة، لي اعمل له: قال للعّتابي، صدیق حّدثنا . العذراء الرسالة 95            في

تناولُت لـّما العّتابي فقال شاردة. إّال بالغتك أرى ما له: فقال أخرى بعد               مّرة
إلى یرجع معنى كلَّ أترَك أْن فأحببُت جهة، كل من المعاني عليَّ تداعْت               القلم،
العّتابي عن المدبِّر ابن ذكره ما أنَّ إلینا وُیخّیل أحسَنها. لَك أجتني ثم               موضعه.
وِحَكِمهم الفرس معاني على اّطلع من كلَّ ینتاَب أْن یمكن إحساس هو              إنَّما
على التلمذة في العّتابي سبق الذي المقّفع ابَن أنَّ ذلك األصلّیة؛ لغاتها في               وآداِبهم
في یزدحم الكالم "إنَّ یقول حیث مشابه، موقف له كان الفارسّیة،             الحكمة

 صدري فأقف لتخّیره".

أو الفرس عند واآلداب الحكم بجنس بقّوة تأثَّر قد العّتابي أنَّ             والحّق
وهما: بهما، المؤّرخون ه نوَّ كتابان الموضوع هذا في له فكان العاّم،             باتجاهه
لّفت قد والفقدان الضیاع ُحُجُب كانت وإذا الِحَكم . فنون وكتاب اآلداب ،             كتاب
آثار من بقیت قد فإنَّه والمتأدبین، الباحثین أنظار عن وغیبتهما الكتابین             هذین
تكشف- الرائعة، واألشعار البلیغة واألقوال والحكم الشذرات بعض الرجل           هذا
معاني على فیه واتكائه الحكم، فّن في وتحبیره تجویده مبلغ عن الشي ء -              بعض
فلك في یدور إنَّما المتبقي هذا أغلب أنَّ الحّظ حسن ومن وأفكارهم.              الفرس
إطار عن العّتابي فیها یخرج ال التي المؤّثرة، البلیغة واألقوال واآلداب             الِحَكم
فمن العصر. ذلك في المترجمة الفارسّیة الحكمُة عالجتها التي           الموضوعات
التقى، یؤِثر من اصطناُع العدل على یعین "مما الملوكّیة السیاسة في             أقواله
ُیشفق من واستخالف القضّیة، في یعدل من واستكفاء الرشا، یقبل من             وإّطراح
أمر یتوّلى من مؤهالت النصیحة هذه في العّتابي جمع وقد . الرعّیة" 96            على

الفكرة أبعاَد لیستكمل جزئّیة؛ معاٍن إلى فكرته وقّسم أمورها. ویعرف            الرعیة،
به العّتابي وزن الذي الدقیق، المیزان هذا یدرك القارى ء ولعلَّ طرحها.             التي
األلفاظ هذه كانت ثم جهة، من معانیه أقدار على ألفاظه فجاءت وألفاظه              معانیه
وقد طالُّبه. إلیه یصل أْن قلَّ مطمٌح هو بینها. ما في مزدوجة متساویة               متوازنة

  - تاریخ بغداد ، ج6، ص 157- 94.158
  - محمد كرد علي:  رسائل البلغاء ، ص 95.244
  - أسامة بن منقذ: لباب األلباب، ص 96.55
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الترادف باستخدامه هذه الوصّیة في المنطق وبرودة الفكر جفاف العّتابي            بّدد
الُمدود من اإلكثار طریق من له تأّتى الذي الجْرس، جمال واستخدامه             الصوتـّي،
العاّم، الغرض في فیبدو الوصیة هذه في الفارسّي األثر أّما المشّددة.             والحروف
هذا في أو وعهوِدهم، فارس ملوك وصایا من أیدینا بین ما في أمثاله نواجه                الذي
 التقسیم والتفریع لفكرة المحافظة على العدل في دولة ُیرام لها البقاء واالستمرار.

الفرس حكم من تعّلمه ما بدّقة وینفِّذ بالعمل، القول یقرن العّتابي كان              ولقد
أنَّها وترى السلطان، صحبة من الفارسّیة واآلداب الحكم تنّفر فمثًال:            وآدابهم،
مستمدا موقًفا الحیاة في العّتابي اّتخذ وقد المغّبة، مأمونة لیست البحر،             كركوب
في دخوله أو لألمیر كتابته عدم عن سئل فحین نعتقد. ما في الفكرة هذه                من
من آخر ویرمي َخْصلة، بال مثقال ألف رجًال یعطي رأیته "أّني قال              خدمته،
أنَّ مع عنده، أكوُن الرجلین أيَّ أدري فال َذْنٍب، بال الرأس على السور               أعلى
معه" فیها الغرر وركوب مهجته یرید ُأِخذ- الذي من أكثر ذلك في أعطَي 97             الذي

العصر، هذا في الفرس آداب من انتشر ما ضوء في إّال ذلك تفسیر یمكن وال .                
نفسه یعّد من في األخالق من ضروًبا وتحّدد الملوك، صحبة من تحّذر التي               تلك
صحبة فقال: أدوم؟- التعب أي سئل: بزرجمهر أنَّ من ُیروى كالذي             لصحبتهم،
الملوك قلب قال: - تقلبا؟ أسرع شي ء أي سئل" "وأّنه . الخلیقة السيّ ء 98            السلطان

"ال الكبیر األدب في وردت التي الفارسّیة الحكمة أیًضا القبیل هذا ومن .             99100

المكروه في طاعتهم على لنفسك منك ریاضة بعد إّال للملوك صحبتك             تكوننَّ
 عندك، وموافقتك في ما خالفك، وتقدیر األمور على میلهم دون میلك".

الموضوعات من وهما والبیان. البالغة في للعّتابي كالًما الباحث           ویجد
من الموضوع هذا في استفاد قد العّتابي أنَّ ثابًتا ویبدو الفرس. حكم في               البارزة

 اطالعه على بالغة الفرس ووصایا بلغائهم، من ملوك ووزراء وكّتاب.

بعیون تراها وإنَّما أرواح، والمعاني أجساد، "األلفاظ قوله ذلك           ومن
وغّیرت الصورة، أفسدت مقدما منها أّخرت أو را، مؤخ منها قدَّمَت فإْن             القلوب،

الِحلیة وتغّیرت الخلقة، لتحّولت رجل، موضع إلى رأس ُحّول لو كما 101           المعنى،

األفكار من باآلخر أحدهما وصلة والجسد الروح فكرة أنَّ خاف غیر "ولعّله .             
 التي أشاعتها حكمة الفرس وآدابهم في هذا العصر.

  - القرطبـّي: بهجة المجالس، ص 97.348
  - الحكمة الخالدة (تحقیق عبد الرحمن بدوي)، ص 98.36
  - المصدر السابق، ص 99.36

  - رسائل البلغاء، ص 100.69
  - أبو هالل العسكرّي: الصناعتین، ص 101.167
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یقول: فهو لها. الفارسّي والتعریَف تماًما یتفق للبالغة العّتابي           وتعریف
لعمري وهذا ." طال إذا التألیف وحسن قصر، إذا بمعانیه الكالم مّد 102            "البالغة

 مشابه لقول الفارسّي في البالغة "هي معرفة الفصل من الوصل".

مع یتعامل إنَّما أنَّه یدرك فإنَّه وِحَكِمه، العّتابي آداب من شیًئا یقرأ              ومن
ال واآلداب الحكم هذه أبدعت التي النفس وأنَّ العرب، كالم لطبیعة مغایر              كالم
تقالید من عنهم ُعِرف بما تحتفي وال العرب، لدى المعهودة للقیم وزن أيَّ               تقیم
"أّما طوق بن مالك إلى العّتابي كتب فقد الدّم. عصبیة أساس على قائمة               وروابط
ابن وأنَّ خیَره، منك َقّرب َمْن قریَبك أنَّ واعلم نسًبا، ُتحیي أدًبا فاكتسب               بعد،
ریب وال ، علیك" بالمنفعة أجداهم إلیك الناس أحّب وأنَّ نفُعه، عّمك من 103             عّمك

لمعهود مغایر بمنظار األشیاء ُتبصر التي الفارسّیة، النفس وحي من ذلك أنَّ              في
الكبیر األدبین في المقّفع ابن ِحَكَم بعید حّد إلى تشبه هذه العّتابي وِحَكُم               العرب.
وتخّلقه العربـّي، السلف مناهج عن العّتابي عزوف یكون أْن ویمكن            والصغیر
كلماته، ویخّلدوا علًیا، مكاًنا ُینـزلوه ألْن بالبرامكة حدا الذي هو الفرس،             بأخالق
یقول البرمكّي خالد بن یحیى كان فلقد قلوبهم. سویداَء الحكیمة أقواله             ویخّلدوا
رسائله عن فضًال العّتابي، عمرو بن كلثوم أنفاس تكتبوا أْن قدرتم "إْن              لولده

. 104  وشعره، فلن تروا أبًدا مثله"

النثرّیة مؤّلفاته تعدَّت قد وآدابهم، الفرس لحكم العّتابي استجابة أنَّ            الحقیقة
جلیة وآثارها مالمحها واآلداب الحكم هذه تركت فقد منها، بعًضا ذكرنا             التي
عمر بن كلثوم شعر أنَّ الندیم ابن ذكر وقد أشعار. من الرجل ترك 105              فیما

لطالوته ذهب وقد الیسیر. النَّـْزر إال منه یبق لم ولكْن ورقة". مائة              العّتابي
أشعاره یقرأ ومن الناس. ألسنة على سائرة أمثاًال حفظه وسهولة معانیه             وطرافة
كان فلقد الفارسّیة. واآلداب الحكم قارى ء یتحّسسها التي النغمة هذه            تطالعه
قبل. من أسلفنا كما وآدابهم الفرس ِحَكم في البارزة األغراض من مثًال-              الشكر-

:  وقد تناولت عبقریة العّتابي هذا المعنى، فقال
106

 لعّزة ملك، أو علّو مكانفلو كان یستغني عن الشكر ماجٌد

 فقال: اشكروني أّیها الثقالنلما ندب اهللا العباد لشكره

الغیب في صدیقه حرمة یحفظ من العّتابي- نظر في الحّق-            والصدیق
:  والشهادة، وال یستشعر أيَّ مودَّة إزاء أعدائه. ولذلك فإنَّه یقول لصدیقه
107

 صدیُقك، إنَّ الرأي عنك لعازُبتوّد عدوي ثم تزعم أّنني

  - الحصر ّي: زهر اآلداب ، ج1 ، ص 102.117
  - الصناعتین،  ص 103.333
  - أحمد فرید الرفاعي:  عصر المأمو ن، ج3 ، ص 104.250
  - الفهرست ،  105.163
  - القرطبي:  بهجة المجالس ، ص 106.314
  - ابن قتیبة:  عیون األخبار ، ج3 ، ص 107.6
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 ولكْن أخي من صدُّقته المغایُبولیس أخي من وّدني رأَي عینه

األدب كتاب علیها انطوى التي الصداقة بآداب یذكِّرنا ما هذا في             ولعلَّ
"استنجاح أیًضا الفارسّیة واآلداب الِحَكم موضوعات ومن المقّفع. البن           الكبیر
یرى فهو وافرة. قسمة ذلك في للعّتابي كان وقد إلیها. الوصول وسبل              الحاجات"

:  أنَّ هیبة اإلخوان كثیًرا ما تكون سبًبا للحرمان. وقد عبَّر عن ذلك بقوله
108

 ألخي الحاجات عن طلبْههیبة األخوان قاطعة

 مات ما أمَّلَت من سببْهفإذا ما هبَت ذا أمل

:  ولنصغ إلى حدیث العّتابي في فضائل الكتب، الذي یقول في تضاعفیه
109

 أمینون مأمونون غیًبا ومشهًدالنا ندماء ما نمّل حدیَثهم

 ورأًیا وتأدیًبا وأمًرا مسددایفیدوننا من علمهم علَم ما مضى

 وال نّتقي منهم بناًنا وال یًدابال علٍّة ُتخشى وال خوف ریبة

 وإْن قلَت: هم موتى، فلسَت مفندافإْن قلَت: هم أحیاء لسَت بكاذب

للمعاني التشقیق هذا في بّین؛ واضح السابقة األبیات في الفارسّي            واألثر
فارسیا معنى العّتابي یأخذ ما وكثیًرا الفكرة. بأطراف یحیط الذي            واالستقصاء
محاضرات ففي الحكیمة. وأقواله وآراؤه آدابه بها تزدان حكمة عقود            فینظمه
فقال - العظام؟ األمور تطلب ال ِلَم المقّفع: البن "قیل أنَّه لإلصفهانـّي 110             األدباء

فأخذه بالعافیة، ضًنا الخمول على فاقتصرت بالمكاره، مشوبة المعالي           رأیُت
 العّتابي، وقال:

 ولم أتجّشم َهْول تلك المواِرِددعیني تجئني میتتي مطمئنًة

 بمستودعاٍت في بطون األساوِدفإنَّ جسیماِت األمور مشوبٌة

،وعاشت وآدابهم الفرس ِحكمة َثِقَف قد العّتابي أنَّ هنا علینا الیخفى             ولعّله
وشعٌر فرسانها، فیه جارى نثٌر كّله ذلك من له فكان طویًال، ذهنه في               معانیهم

 بارى فیه حّذاقها وجهابذتها.
 

 ظواهر التأثیر المتبادل بین األدبین:

 وبتأثیر الفرس ظهرت مجموعة من الظواهر في الشعر العربـّي، منها:

أّول برد بن بّشار وكان بالمشاعر، والجهر المكشوف بالغزل التوّسع -1           
وسائل في المجتمع تطّور من ذلك ونتج مصراعیه، على الخالعة باب فتح              من
وما واإلماء، الموالي وكثرة بالفرس، العرب واختالط حیاته، وُنُظم وثرائه            َترِفه

 نقله العرب عن الفرس من ضروب اللهو.

  - األغاني ، ج ،13 ص 108.116
  - ابن الندیم،  الفهرست ، ج.١، ص 109.11
  - ابن الند یم، الفهرست ، ج1 ، ص 110.277
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العصر في انتشرت وبدعة الغزل، من جدید نوع وهو بالمذكر: الغزل -2            

. 111  العباسّي نتیجة لعوامل متعّددة من زندقة وإباحة

وأقبل مجالُسه، وتعّددت الشراب، أنواع َكُثرت بالخمرّیات: التوّسع -3         
نّواس، كأبي الخمریات بذكر الشعراء من كثیر فلهج تأثُّم، غیر من بعضهم              علیه
الندامى وسقاتها النفوس، في وآثارها وكؤوسها ومجالسها الخمر وصف           الذي

. 112  والقیان وما شابه ذلك

تتوافق جدیدة، وأخیلة بمعاٍن العربـّي الشعر الفرس شعراء زّود -4          
 والبیئَة الحضارّیة للعصر العباسّي.

والمعنوّیة، اللفظّیة بالمحّسنات العصر هذا في الشعراِء بعُض أولع -5          
في ویتصّیدها تعمدا، ویتعّمدها یا، توخ یتوخاها بعُضهم وكان بها،           وُأغرموا
في باأللفاظ وتالعبوا وتنّوع، تفّرع الذي بالجناس فكلفوا علیها، شدید            حرص

 حیل شتى.

في كان كما بالفرس االتصال بعد استمّر فقد العربّیة القصیدة بناء أّما -6             
فنظموا العرب، آثاَر اقتفوا الفرس أبناء من الشعراء إنَّ حتى الجاهلّي،             العصر

 الشعر الفارسّي في ما بعد على األوزان العربّیة.

األدب على وزادوا المفردات، من كثیًرا العربّیة إلى الفرس أضاف -7           
ونافسوا والخیال، المعاني من طرائف ووّلدوا الموضوعات، بعَض          العربـّي
شّتى في المؤّلفات بمئات العربّیة الثقافة وأغنوا والمنثور، المنظوم في            العرب

 العلوم، ونقلوا إلى اإلدارة والسیاسة بعض النظم الجدیدة.

عام، ثالثمئة مّدة اإلسالمّیة العربّیة الثقافة بوتقة في الفرس انصهر -8           
المستقّلة الدول فنشأت انتهزوها، إّال السیاسّي لالستقالل فرصة یتركوا لم            لكنَّهم
والغزنوّیة والسامانّیة والصفارّیة الطاهرّیة الدولة وأشهرها العّباسّیة، الدولة          عن
عن كثیًرا أخذ بعدما االنبعاث فرصَة الفارسّي لألدب أتاح مما            والسلجوقّیة،
الفارسّیة الجملة تركیب فتأّثر العربّیة، باللغة الفرس تأّثر إذ العربـّي،            األدب
ما في ظهرت بألوان الفارسيَّ النثَر العربـيُّ الفنـيُّ النثُر ومّد العربّیة،             بالتراكیب
كذلك الفارسيُّ الشعُر وتأّثر الفنّیة، والرسائل والمقامة والقّصة التاریخ في            كتبوه
العربـّي الشعر شعراؤهم "فأخذ والمضمون، الشكل حیث من العربـّي           بالشعر
جعلته لغته وطبیعة ومزاجه، طبیعته لكنَّ العروضّیة، ومصطلحاته          وقوافیه
بزحافات یختّص وأْن والزیادة، والنقص التغییر بعض األوزان بعض في            ُیعِمُل
الشعراء الفرس شعراء وحاكى . العربـّي" العروض في نجدها ال 113          وعلل

  - شوقي ضیف،  العصر العباسي األّول ، ص 111.73
  - أبو نّواس:  شرح دیوان أبي نّواس ، ج1، ص 112.18
  - عبد الوهاب عزام،  األدب الفارسيّ ، ضمن كتاب  "قصة األدب في العالم " ألحمد أمین وزكي نجیب محمود، دار النهضة المصرّیة،113

 القاهرة، مصر 1955م، ج1، ص 443 وما بعدها.  – دانشنامه جهان اسالم ، م. ن، مج2، ماّدة بحر (البحر الطویل).
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علم كذلك الفارسّیة وأخذت موضوعاتها- من كثیر وفي القصیدة بناء في             العرب
حتى العرب لبالغة محاكیة الفرس بالغة فصارت العربّیة، عن كامًال            البالغة
"واستعار عربّیة، وأخیلة معاٍن الفارسّي األدب في وترّددت          بمصطلحاتها،
والمحتویة العربـّي بالحرف المكتوبة الفارسّیة وُسّمیت العربـّي، الحرف          الفرس
تأّثر كذلك ، اإلسالمّیة" الفارسّیة أو الحدیثة بالفارسّیة عربّیة كلمات 114          على

فاعل، فعل، مثل ومصطلحاته، أبوابه من كثیر في العربـّي بالنحو            الفرس
عربّیة نشأة الفارسّیان واللغة األدب نشأ وبهذا إلخ- الجمع... النسبة،            مفعول،

 وأصابا اتساعا وازدهاًرا.

في المقّفع ابن حْذَو احتذوا األدباء من كثیرین إنَّ قلنا الحدیث العصر              في
البهائم أفواه من والِحَكم األمثال واقتباس المعاني، وغزارة واألسالیب           الكتابة
العربـّي األدب تأّثر وقد ونثرّیة... شعرّیة أشكال في نسجها ثمَّ ومن             والطیر،
جالل عثمان محّمد المحدثین العرب من ترجمها إذ ودمنة ، بكلیلة            الحدیث
والمواعظ واألمثال الحكم في الیواقظ العیون كتاُبه ضمَّ فقد 1898م)،            (توّفي
بین التقاطع أبرز ومن باإلیجاز، حكایاته واّتسمت وأفكارها؛ حكایاتها من            كثیًرا
فّن على نظمها أنَّه الفارسّي والشعر جالل عثمان محّمد           حكایات
في التزامها دون من البیتین بین القافیة وحدة إطار وفي            المزدوج/المثنوّي،
نذكر أْن من بّد ال وهنا ، الذنب) مقطوع (الثعلب قّصة في كما كّلها 115              القصیدة

الحیوان، لسان على شعرّیة قطعة خمسین كتب الذي شوقي أحمد الشعراء             أمیر
وفیها والدیك)، (الثعلب كقصیدته وأفكارها ودمنة كلیلة بحكایات تأّثره           تؤّكد

 یتظاهر الثعلب بالتقوى والصالح، ویتخّلى عن كّل مكائده وفتكه بالطیور.

الخیام إبراهیم بن عمر الدین غیاث الفتح ألبي الخّیام رباعّیات            أّما
فإنَّ بالفارسّیة... نظمها التي 1131م) 426هـ/1038- -430)         النیسابورّي
العربـّي واألدب الفارسّي األدب بین أوجدتها التي العالقة هذه في الكبیرة             قیمتها
الذي الوقت في عظیًما، أدبیا نشاًطا الرباعّیات أحدثت لقد الحدیث. سّیما             وال
للبحث معالجتها في شفافة وبعاطفة مرهف بحّس امتزج عقلّي نزوع على             دلَّت
خمس على زادت العربّیة ترجماتها فإنَّ ولهذا الحیاة/الموت. الوجود: سر            عن
الترجمة عن (1912م)، سنة لها البستانـّي ودیع ترجمة منذ ترجمة،            عشرة
أم شعرّیة ترجمة أكانت سواء الفارسّیة- عن فیتزجیرالد بها قام التي             اإلنجلیزّیة
من دفعت ترجمته فإنَّ سباعّیة، إلى الرباعّیة أحال قد البستانـّي كان وإذا              نثرّیة،
الفارسّیة تعّلم إلى البعض دفعت كما مباشرة، عنها ترجمتها إلى الفارسّیة             یتقن
رامي أحمد وترجمة رامي... أحمد للشاعر حدث كما عنها الرباعّیات            لینقلوا

  - إحسان ذو النون الثامري: الحیاة العلمّیة زمن السامانّیین، التاریخ الثقافي لخراسان وبالد ما بین النهرین في القرنین الثالث والرابع114
 للهجرة، دار الطلیعة، بیروت، لبنان، الطبعة األولى، أیلول 2001م، ص 85.

  - م. س، ص 205- 115.207
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بأكمله العربـّي العالم في ینتشر الخیام عمر اسم جعلت كلثوم أم غّنتها              التي
أنَّ في شّك من وما سواء... حدٍّ على الناس وعاّمة المثّقفین بین وغرًبا               شرًقا
الشاعر عند نجده بما منها مالمح بعض في تتقاطع الرباعّیات في الخّیام              فلسفة
تراب من فاإلنسان الحیاة؛ ودورة الوجود مفهوم حول یدور ما سّیما ال              المعرّي،
شعر إلى امتدَّ كّله هذا أنَّ ویبدو ، والیقین الشّك مبدأ حول أو إلیه، 116              وسیعود

على اّطلع أْن بعد أنشدها التي (الطالسم) قصیدته سّیما وال ماض أبي              إیلیا
 ترجمة فیتزجیرالد للرباعّیات ومنها:

 جئت، ال أعلم من أین؛ ولكني أتیت، ولقد أبصرت قدامي طریًقا فمشیت.

طریقي أبصرت كیف جئت كیف َأَبْیت، أّم هذا شئت إْن ماشًیا             وسأبقى
 لست أدري.

إلى امتدَّ وإنَّما ماضي أبي وإیلیا رامي أحمد على األمر یقتصر             ولم
مقاالته أولى كتب الذي 1954م) -1889) العقاد محمود كعّباس الدیوان            جماعة
معارضته عن فضًال أخرى بدراسات واتبعها (1908م) سنة الرباعّیات           عن
ترجم الذي 1958م) -1886) شكري الرحٰمن وعبد الرباعّیات، من بعدد            إیاها
1949م) -1890) المازنـّي القادر عبد وإبراهیم عنها، وكتب رباعّیات           ثالث
النـزعة تهمة الخّیام عن ورّد صاحبیه، من بالرباعّیات تأثرا أكثر كان             الذي

.  األبیقورّیة
117

مترَجًما، المولوّي بشعر تأثَّر قد جبران خلیل جبران أنَّ نالحظ            كذلك
الناَي (أعطني المغّناة قصیدته في سّیما ال أشعاره، معظم في واضح             وهذا

 وغّن).

فیها یتكّلم التي بزرجمهر" "مصرع مطران: خلیل قصیدة كذلك           نذكر
 على بزرجمهر حكیًما، وقتِله على ید الحاكم الظالم.

متأّثرین الشیرازّي حافظ شعَر تعرفوا العرب، الحداثة شعراء إلى           بالنسبة
العراقّیین الشعراء إنَّ قلنا إذا مغالین نكون ال كذلك األلمانـّي. المفّكر             بغوته،
وعبد السیاب شاكر بدر أي الحدیث الشعر بدایات إلیهم ُتنسب الذین             الثالثة
یوشیج نیما بشعر السیاق هذا في تأثروا قد المالئكة ونازك البیاتـّي             الوهاب

  الذي سبقهم بالخروج على وحدة الوزن والقافیة، بحوالى عشرین عاًما.
  
 
 
 
 
 
 

  - سقط الزند ، للمعرّي ، ص 974- 116.975
  - تأّثر جماعة الدیوان برباعیات الخیام ، ص 67 وما بعدها.117
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 محمد مرسي الخولي، مراجعة عبد القادر القط، الدار المصریة للتألیف والترجمة، ال تاریخ.
 66- كرد علي: محمد:  أمراء البیان ، ط3، دار الكتب، بیروت 1969م.

والترجمة التألیف لجنة مطبعة ط4، وتصنیف)، (اختیار البلغاء رسائل محمد: علي: كرد -67             
 والنشر، القاهرة 1954م.

مراجعة الخشاب، یحیى ترجمة الساسانّیین ، عهد في إیران أرثر: المستشرق كرستنسن: -68            
 عبد الوهاب عزام، مطبعة لجنة التألیف والترجمة والنشر، القاهرة 1957م.

 69- لویس شیخو،  المجاني في األدب،  المطبعة الكاثولیكیة، بیروت ال تا. مج1.
تحقیق والدین، الدنیا ادب (450هـ): البصري حبیب بن محّمد بن علي الماوردي: -70             

 مصطفى السقا، ط3، مكتبة مصطفى البابي الحلبي مصر 1955م.
 71- المبرد: محمد بن یزید (285هـ): كتاب  الكامل ، نشر مكتبة المعارف، بیروت ال تاریخ.

1965 بمصر، والنشر للطباعة القومیة الدار المقفع ، بن اهللا عبد خراساني: غفراني محمد -75             
 م.

 76-  محمد غنیمي هالل:  األدب المقارن ، ط5، دار العودة ودار الثقافة، بیروت ال تاریخ.
األول) (الجزء األولى اإلسالمیة القرون في الفارسیة عن والنقل الترجمة  محمدي: محمد -77             

 كتب اآلیین والتاج، منشورات قسم اللغة الفارسّیة وآدابها في الجامعة اللبنانیة، بیروت 1964م.
الهجريّ ، الثالث القرن نهایة حتى العربي األدب في الشعوبیة مظاهر حجاب: نبیه محمد -78              

 ط1، مكتبة نهضة مصر، القاهرة 1961م.
 79- المسعودي: علي بن الحسین (346هـ):  التنبیه واإلشراف ، مكتبة خیاط، بیروت 1965م.

اللبنانیة، الجامعة منشورات الجوهر ، ومعادن الذهب مروج الحسین: بن علي المسعودي: -80            
 بیروت 1946.
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األدب ، فنون في األرب نهایة (733هـ): الوهاب عبد بن أحمد الدین شهاب النویري: -81              

 نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب، المؤسسة المصریة العامة للتألیف والترجمة والطباعة والنشر.
أشبهها بما ودمنة كلیلة كتاب أمثال مضا هاة (400هـ): عمر بن حسین بن محمد الیمني: -83               

 من أشعار العرب ، تحقیق محمد یوسف النجم، دار الثقافة، بیروت ال تاریخ.
 


