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 ملخص ال

  مـا أدت  أمهية الرتمجة   حبكة الرتمجة العظيمة خالل العصور اإلسـالمية املنصـبمةالدراسة تكشف عن  إن هذه

،   يالــذات تبحــث عــن تــأثري الفكــب الفارســي يف الثقافــة  التفاعــل الثقــايف يف تلــك العصــورمــن د ر كبــري يف إليــه

يف يف لتلــف الــايت العبييــة   كــذلك د ر الفــبس أيفســه إلــی ذلــك عــرب األعمــال الفارســية املرتمجــة  اإلســالمية 

الـد اعي   الـد افع   يعـض األسـباب الـيت أدت  إلـیالسياسية   الدرنية   األديية. مث مت التطبق يف هذه الدراسة 

  كـذلك أهـيف الكتــب    أشـهب املرتمجـني (مـن الفارسـية) إلــیالعنارـة   اإلقبـال حنـو املـور ث الفارسـي   أشـري  إلـی

 .بييةالع إلیالنصوص الفارسية املرتمجة 

 
 .الساساين ،احلضارة ،الثقافة اإلسالمية ،الرتاث ،حبكة الرتمجة،الفكب الفارسيالكلمات الدليلية: 

 

                                                                                                                   
 زيدرانما ةعاألستاذ املساعد يف جام -١
   ددابا مرتجيف   ماجستري اللةة العبيية -٢
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 المقدمة
املطلــــع أن  علــــی یفــــخييف حقــــل الدراســــات املقاريــــة.   ي  ،تنا هلــــا للموضــــوعيإن هــــذه الدراســــة تنخــــبط 

 أ  ني ثقــافتنيعالقــات   صــالت يــ ، إذ هــي تکشــف عــنعلــی اســاس املدرســة الفبيســية الدراســات املقاريــة
ز عالقـات   صـالت مـن هـذا النـوع   تسـاهيف يشـکل ملمـوس يف رضاً خللق   تعز ر، تساعد   متهد أنيأدي
لتلـف  علـیتيف ذلـک عـرب جتا زهـا احلـد د رـ األمـيف   الشـعوب.   نية التثاقف   التفاعـل احلضـاري يـيعمل

نقــاط املتباعــدة.   مــن أهــيف   أيــبز العناصــب الــيت تبســيف  اهلــوات   الني يــرية التجســيــامهــا يعمليأشــکاهلا   ق
هـذه الظـاهبة  أجـل ».الرتمجـة«هلـا، هـي  یلق معنـخيهذه الدراسات   تکو�ا، يل   تشکل جوهبها الذي 

 متعــددة. تعــد يف جمـايتات لتلفــة   رمســتو  علـیه ري تةــ ي تــزالت  جــه العـامل   ري الـيت غــ یة الکــرب يـالثقاف
يف التمــــع  ة للتفاعــــل الثقــــايفياملقومــــات األساســــ یأحــــد األمــــوي   العباســــي، يف عصــــبي الرتمجــــة حبکــــة

ة ينــــاء احلضــــارة يــــعمل يصــــمات عميقــــة التــــأثري يفالعظيمــــة  کــــت يتــــائج هــــذه احلبكــــةتب حيــــث ، اإلســــالمي
   .ةياإلسالم

 
 خ اإلسالمييحرکة الترجمة في التار 

ضــب رة کسـائب األمــيف إلســتخدام اللةــة  الرتمجــة ن العــبب قبـل اإلســالم قــد امــأتيف الإد لــو قلنــا رــمل يـأت جبد
ن  ذلـــک ککـــيف عالقـــاتيف املختلفـــة  کـــذلک تعـــاملهيف املتنـــوع مـــع رلآلخـــب  یلة للتخاطـــب   يقـــل املعنـــي ســـ

  أيـاسني التواصـل يـتـدعيف التعامـل    تثقيفيـة ثقافيـة ةيسواهيف من الشعوب   األقوام. فالرتمجة يصفتها عمل
، ديـب. فقـد عبفهـا العـبب منـذ أمـد يعالعـب  علـیبـة رغب أي حـال  علـیکـن مل ت ،اللةـاتلتلفـة    جمتمعـات

صــــفها ر الـــيت   »حبکــــة«الرتمجـــة ياعتبارهـــا إي أن حافلـــة يالشــــواهد.  ةيـــ األدي ةيــــخي صـــفحات الکتـــب التار 
مــا  مــن الب ارــات التارخييــة .  هنــاکرنيمنــذ عهــد األمــو قــة ييف احلقيــدأت  قــدف ،ةيــيثــورة ثقافأرضــاً الــبعض 

 هـو » ايـن أثـال«ی سـمربـاً يان طبية يـن أيب سـفرـکان ملعا  «؛ أيه یحيث رب   هذا األمب إلی وحيوض ريشت
يفسـه مولعـاً ة رة  کان معا  يالعبي إلیة يوياييإلة عدة کتب يف الطب من ر،  قد تبجيف ملعا  من أشهب األطباء

، األعظمـي(»ةيـالعبي إلـیة  مرتمجـريالس عليهقبؤ ن ر نيفأختار لذلک عدداً من املرتمج العامل، ني سالطرييس
» ايسرــمار «ی ســمرة مــن أيــه اســتعان يباهــب ر مــي رـد يــن معا  رــز رعــن خالــد يــن  یب  رــ.  کـذلک مــا )۲۶

 کــان أ ل مـــن تـــبجيف کتـــب «...امـــاحظ:  فيـــه قــولر ،ميالقـــد» اصـــطفن«ن يــــء کمـــا اســتعاايـــميعلمــه الکيل
، حــاکيف مصــب يف عهــد درــز ريــن  أن خالــد«ضــاً؛رذکب أرــ.   )۱/۱۷۳،امــاحظ(»اءيــميالنجــوم  الطــب  الک

ة يــمية  الکيــ ينقــل يعــض الکتــب الطبينيايالعلوم فــأمب يعــض العلمــاء اإلســکندر ة کــان مولعــاً يــرــالد لــة األمو 
ــــــــوياييإل مــــــــن ــــــــة  القبطي ــــــــیة ي ــــــــالعبي إل ــــــــةي ــــــــت األ ل مــــــــن يوعهــــــــا يف العــــــــامل  ی،  إن هــــــــذه الرتمجــــــــات کاي
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هـــــودي رب يـــــبکـــــان ملـــــب ان يـــــن احلکـــــيف ط«رـــــذكب أرضـــــاً يأيـــــه   .)۲/۲۱، الفـــــاخوري   امـــــب(»العـــــبيب..
ـــــــه کتـــــــاب  البصـــــــبي،»هرماســـــــبجو «یســـــــمر ـــــــاش«تـــــــبجيف ل  إلـــــــیة يايرن) ألهـــــــبن مـــــــن الســـــــب رقبايـــــــاذ»(کن

ة ياســي   يظمهــيف السينيخ الساســايريف تــار  حــول کتــاب جنــد إشــارات كمــا أيــه . )۲۶، األعظمــي(»ةيــالعبي
 إلـــیيف لـــه رســـائل أرســـطو تـــبج» ســـامل« یســـمر   کـــذلک کـــان لـــه مـــويل »هشـــام يـــن عبـــدامللک«ـتـــبجيف لـــ

 یب رــث يــ، حةيــالعبي إلــیفقــد تــبجيف کتبــاً عـدة  ةي،  أمــا اينـه الــذي کــان مــاهباً يالفارسـةيــالعبي إلــیاإلسـکندر 
فقـــد  .فـــة هشـــامي هـــو کاتـــب اخلل» ســـامل جبلـــة يـــن«الـــبعض أن الرتمجـــة يف هـــذا العصـــب قـــد يـــدأها فعـــالً 

  مـن الواضـح  .ةيـإليوماة يـ احل ةرالشؤ ن اإلدار يف  منهيد أمباً ي  ةرخالل الفرتة األمو  إذن الرتمجةأصبحت 
ة ين اليت متـت يف عصـب احلجـاج مـن اللةـة الفارسـرتبمجة الد ا   هوالعصب هذا يف  للرتمجة التوجهات أن أيبز

 نيون يــاملوظفرــتفظ األمو حيــأن  أي قبــل تبمجــة الــد ا رن قبــل ذاك الضــب رةتقتضــي  قــد کايــتف .ةيــالعبي إلــی
 ريعملهــيف املهــين يلةــتهيف غــ ليمارســوا العــبب يف مباکــز إدارة يعــض شــؤ ن الد لــة ري غــرنيصــا العمــال  األخ

اعتمـد ا ، ةيلد لـة اإلسـالمب إدارة ارن قبر ا تعب ر الذرنيضاً هو أن احلکام األمو ر الذي يالحظه أ«ة. يالعبي
 علــیمــوال  -اً يــقنت -ب هــذه قــد يفــذها رــة التعب يــ، أمثــال (صــاحل)، أي إن عملمــوال علــیة يــيف هــذه العمل

ن هــذه رغــيف أ. )۵۶، أ مليــل(»ةيد يون يالفارســرــة  کــايوا يــســنون العبيحيکويــوا رن مل رحســاب مــوال دخــب 
 قـد ي جنايـب  ،الفقـه یخ   حتـريف لتلـف الـايت مثـل األدب  التـار  شـأن ذ  احملا يت قـد کـان هلـا أثـب

 ريالقسـيف الکبــ، غـري أن إليـوم یة عمومـاً حتـيسـالمقافـة اإلحاضـباً يف الثمـا زال الواقـع لـو قلنـا إن هـذا األثـب 
 احلکــام امــدد نيالتواصــل يــ إلــی األمــور  احلاجــة ريســيألســباب تتعلــق يت قــد متممــا تــبجيف يف العصــب األمــوي 

 فحسب. اخلاضعة هليف - املتعددةاللةات  ذات -  الشعوب
قــد . ريمــة   منقطعــة النظــيظاملختلفــة فقــد شــهد حبکــة للرتمجــة شــاملة   ع مبباحلــهأمــا العصــب العباســي 
.   الفلســفة اتياضــرالفلــک  الب املنطــق    هــا الطــب  ية مبــا فيــتبمجــة الکتــب العلميــدأت يف هــذا العصــب 

(غوتــاس،  »ه  أيــه هوالــذي رعاهــارــدر علــیهوالــذي يــدأت حبکــة الرتمجــة «ؤکــد أن املنصــور ر هنــاک مــن 
عصــبه تبمجــة کتــاب  کمــا قــد مت يف  يف.يالتنجــ  ت الد لــة يرتمجــة کتــب الفلــک يــ.  يف خالفــة املنصــور عن)۷۱

ة يـضـاً تبمجـت کتـب   رسـايت أديرة.  أميـة القديمـن الفارسـ» عبـداهللا يـن املقفـع«د رـ علی» لة  دمنةيکل«
حـذا حـذ   فـة املهـدي الـذييايـن املنصـور اخلل أيت د ررـمث  .ةيالعبي إلیة يمن الفارس یة أخب ينرة  دياسي س
 إلــیات. مث ايتقــل احلکــيف ياضــرن تبمجــوا لــه کتــب الطــب  الب رســايور الــذرجنده    طــد عالقتــه مــع أطبــاء يــأي

ة رــنتشــب ا يف أرجـاء األمرباطور ي عنــه  کتـاب لني، فبعـث ممثلـةيــوياييإلذي کـان مولعــاً يـالعلوم د الــيهـار ن البشـ
تـبط امسـه ث أيـه ار يـ، حة.  يذل يف ذلک أموايً هائلةيقرقوموا يشباء الکتب اإلغب رة من أجل هذا   يالب ماي

مهــا مــن اخللفــاء ري  کــذلک املــأمون العباســي يف أذهــان النــاس کبکــة الرتمجــة  صــارت تعــب  بمــا أکثــب مــن غ
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ة کـالقباءة  النحـو  فقـه ين لتلف العلوم اإلسـالمرمة. کما أيه قد مت تد  ين هلذه احلبکة العظر اآلخب ني الباع
ام يــات  الفلســفة  املنطــق مــع القياضــرکتــب الب لرتمجــة ال ةيــعمل ذلــک يعــدازدادت    اللةــة يف هــذا العصــب.

ع يــق. فقــد أکمــل املــأمون مــا يــدأ يــه املنصــور   أمــب يرتمجــة مجيــعلص   التيف  الشــبح  التلخــيإلة التــيــيعمل
ة يالرتمجـة مل تکـن يف هـذا العصـب مقصـورة رـضاً يـأن العناره.  من املعب   أري ة ألرسطو   غيالکتب الفلسف

ة  مـــن يـــالعبي إلـــیمـــن الکتـــب  ريينقـــل کثـــ العصـــب العباســـياء يف رـــعـــة مـــن األثب يـــل اهـــتيف مجا«اخللفـــاء  علــی
اً مـن طبائـف ري ، فأحضـب کثـيلـد الـب م إلـی يـن اسـحق يالـذهاب نيحنـ إلین عهد ا ر؛ ينو شاکب، الذهؤيء

اإلهتمــام مث جــاء د ر . )۱۲۳(العمبجــي،  » الطــب يقيالکتــب  املصــنفات يف الفلســفة  اهلندســة  املوســ
قــام  اً مــنهيف (أي الفــبس)ري ذلــک أن کثــ   أدب الفــبس تــاررخ  ،  يالــذات ةيــة  األدييــخيکتــب التار يرتمجــة ال

 قــة األمــبييف حق اتــب  املباکــزيف اخلالفــة يــل أصــبحاملب  علــیأ   يلــغع أجــزاء الســلطة يــيف مج يعــد أن تةلةــل
لنشـب  یايـت تسـعة الـيت کي کذلک يعـد أن طةـت الشـعوي ،هو اخلليفة  األمري ات)يعن الشکل(يةض النظب 

ة   رـيرتمجـة الکتـب البهلو  هـؤيء (الفـبس) قـام، ا اإلسـالمعليهـ ی أجمـادهيف الـيت قضـغ حضارة الفـبس ي  تبل
ام رـقـام يف هـذه األ ن الزرادشـيتراً من علماء الـدري ان کث«هيف ري أساطحتدرداً  خ األميف قبل اإلسالم  رينشبتار 

يف القــبن الثــاين  الثالــث للهجــبة  ی ل اهلجــبي  حتــأي يعــد دخــوهليف حتــت احلکــيف اإلســالمي  يف القــبن األ
 .)۱۲۴(حقيقت،  »ةية  األدييخية  التار ينرف  تبمجة  شبح کتبهيف الديلأيت
 

 ةيالعرب إلیة يالترجمة من الفارس
رافــــد الثقافــــة  د ن شــــک ، هــــواإلســــالمي -ع العــــبيب ة املختلفــــة الــــيت أثــــبت يف التمــــيــــمــــن الب افــــد الثقاف

قـــد   ک عوامـــل لتلفـــةلـــإذ أن هنا ،اإلطـــالق.  ي غـــب  يف ذلـــک علـــیأقواهـــا  أ ســـعها يـــل کـــان  ،ةيالفارســـ
يف حبکـة    خاصـاً  اً ري اليت لعبت د راً کب   أهيف هذه العوامل  الد اعي من   هذا األمب علیتساعد  کايت

بتيف رــاحلضــارات الــيت عبفهــا العــبب خــارج جز  یة کايــت أ لــيأن احلضــارة الفارســ ؛ة هــييمــن الفارســ مجــةالرت 
 ت متارسـه الـذي کايـرياسـي الکبـي  کذلک النفوذ الس یهيف با أعمق  أيقري کون تأثرأن  إذن عيي من الطب

ام يـق  يعـد ، إذ شـهد القـبن األ ل قتـه أثنـانيتلـف يف حقخيي هـذا مـا  يف التمع العبيب اإلسـالمي لفبس ا
مــن مظــاهب يفـــوذ «اة الــبالط. يـــظــاهب حد مــن مرــالعد اد النفـــوذ الفارســي يفرــإزد حتدرــداً  ةياخلالفــة العباســ
 إلــی، لقببــا مــن خباســان مــوطن الــدعوة [أي الــدعوة يةــداد يف العــباق إلــیيقــل العاصــمة العنصبالفارســي 
ة يــنقلهيف يظـــام ية يالصــبةة الفارســية]  اصــطبةت الد لــة العباســيــة  اإلطاحــة خبالفــة يــين أمياخلالفــة العباســ

ة  ياد اإلســالميـجايـب األع إلـی، ةياد الفارسـيـبب  احتفــائهيف ياألعن   فنـون احلـرالفـبس الساسـاين يف الـد ا  
ة  ايتشــار ثقافــة الفــبس   علــومهيف  ددابــيف   ميــة القديــبايراد اإليــ ز  املهبجــان   ســوامها مــن األعري د النــيــکع
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» البحـرتي«قـول ر.   )۲۸(اخلباسـاين، ..» األمـباء  الـويةدهيف   کثب الفبس کـذلک يف قصـور اخللفـاء يإلتق
 »:املتوکل«دح مي  هو  - زري ة   منها النياد الفارسيعاألأي عودة  -ذلک  يف

 ري ِز قد عاَد للعهد          الذي کاَن ُسنَة أردشري وَم النرَّ إن          
 برستدر قد کاَن حائباً           یاحلالِة األ ل إلیلته َّأيَت حو          

ة. فقــد ية  الفارســيــ العبيني األمتــنياة يــيــجمــايت احل کــذلک اإلمتــزاج  اإلخــتالط الــذي حصــل يف کــل 
ة  کذلک أخـذت القبائـل ياملناطق  األمصار العبي علیتدفقون ر لبالدهيف يد الفتح اإلسالميأخذ الفبس يع

يف الثقافـــة  يرســـاالف الفكـــب   ايتشـــب ذلـــك ثـــبإفامتـــد  .فـــارس  املنـــاطق املفتوحـــة إلـــیة تنتقـــل يـــالعبي  األســـب
 ملموس جداً من خالل النقل  الرتمجـة  ذلـک يف أ اخـب العصـباألموي أ  يف احلقبـة  ة  يشکل خاصيالعبي
 زهـاي، يف أسـباب مت»يحممـد« دکتورقـول الـرن.   رضـاً حقبـة أ  فـرتة امتـدادات عصـبالتد  رعرب عنهـا أراليت 

ز يــمــن  جــوه متإن : «ن ســواها مــن الثقافــات الوافــدةة عــيــالثقافــة العبي علیري ة) يف التــأثي(أي الثقافــة الفارســ
متبـاديً  ة کـانيـ العبينينها  يـي، إن التفاعل يةية يالنسبة للثقافة العبييألجنبة من سواها من املؤثبات ايالفارس
ة يـــ، ألن صـــلة العـــبب يـــالفبس کايـــت صـــلة مباشـــبة يالشـــعب  لةتـــه  يظمـــه  أفکـــاره العملديـــحـــد يع ی حتـــ

دة املتالمحــة املتفاعلــة يــة. هــذه الصــلة الوطرــارالنظب ق الرتمجــات  األفکرــ مباشــبة عــن طب رية ي صــلة غــيــاخلارج
(حممــدي،  »باألدب العــبيبر األيفــذ يف تطــو  یة) املــؤثب األقــو رــة (البهلو ية الساســاييهــي الــيت جعلــت الفارســ

 ةمقاريــ   أفضــليتهيف يفضـلهيفضــاً رأيفسـهيف  اقتنــاعهيف أ إلــی مــن الفـبس رييظـبة الکثــ ی.  کـذلک ي ينســ)۴
هيف ي مباضــينيبايرـکـان اعتـزاز اإل« ة.ينشـب الثقافـة الفارسـل مهـيف دخـب،   دافـع امـلکع  ،هيف مـن األمـيفري مـع غـ

اللةـة  إلـیتبمجـة ر ائـع األدب الفارسـي  يقلهـا  إلـین مـن أينـائهيف رري اً دفع الکثيسيد يف احلضارة سبباً رئيالتل
 .)۲۸(اخلباساين،  »ةيالعبي

کـان ،  ةيعموماً للرتاث  الثقافة الفارسـلعبب إهتمام ا يأن ،، لو أضفناةيعن املوضوع ینأقد ي يکون مب
ة رـملـا حتتـل هـذه اإلمرباطور  سـبباً يف اإلقبـال حنـو املـور ث الفارسـي   ذلـک -ما ذکـب إلیياإلضافة  –ضاً رأ

 ذلـک  ،هـذا الـرتاث إلـی  يشـةف اخللفـاء  األمـباء  ةرـعنا کذلک  ،  مة يف الال عي العبيبيمکاية عظمن 
..  کـــذلک .وان  احلســـاب  رة  الـــدرـــثقـــافتهيف يف الشـــؤ ن اإلدار  إلـــیهيف   يلـــإحلـــاجتهيف املاســـة کـــون رقـــد 

ة. رالکســـب   –ة ية الفارســـيـــولوجردرة مـــع األفکـــار  األيالســـلطاي -ة ياســـيلتقـــارب خططهـــيف   أهـــدافهيف الس
کيف يقوة احلق اإلهلي  التمع يف ظل النظـام الکسـب ي هـو التمـع حية ية الساسايرث أن امللک يف النظب يح
ــــد لتيتطب إلــــی یســــعربقــــي.   هــــذا مــــا کــــان الط ــــ األمو نيقــــه احلکــــام  اخللفــــاء يف ال قــــول رة. ية   العباســــر
 إلـیة ياإلضـافة ية   الساسـايينسـتيلي، يـدأت املـؤثبات اهل خـالل العصـب األمـوي»: «... شـاخت فرجوز «

ث عـــن رع احلـــدتـــاير  ». ل الـــنظيف الـــيت حتکـــيف عـــامل اإلســـالميتشـــک علـــیة) تعمـــل يـــ(اماهل ةيـــد العبييـــإلالتق
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د يــإل مــن التقريمــع يتــأثة حتــويً يف اإلدارة  التيام الد لــة العباســيــ..  اســتتبع ق« ضــاً يقولــه:رالعصبالعباســي أ
ات املتطبفــة املتعلقــة رــة النظب ر قــد اســتخدموا خــالل دعــوتيف الســب يني،  الظــاهب أن أيصــار العباســةيالساســاي

 إلــــی، »حممــــدي« الــــدکتورباين رــــک الباحــــث اإل کــــذلريشــــر   .)۲/۱۱۵(شــــاخت،  »کــــق امللــــوک اإلهلــــي
ن رــوان اخلالفــة أ  د ا  رــســواء يف د -ة ي مبــا أن الــوزراء الفــبس يف العهــود اإلســالم« املوضــوع يفســه قــائًال: 

اســة ياســتها يف إدارة الــبالد مثــاهليف يف السية  سيعلــون الد لــة الساســايجيکــايوا   –بان رــة يف إيــاحلکومــات احملل
 جبمــع الکتــب نيکويــوا مــولعرهي أن ر للعلــيف فقــد کــان مــن البــدنييف الةالــب علمــاء   حمبــ اإلدارة   کــايوا 

 »هيفيإلـ أ  کـان منسـوياً ينيعـن امللـوک الساسـاي يب  رـاليت کايت موجودة يف هذا الشـأن   خاصـة مـا کـان 
 .)۴۶(حممدي، 

،  لکــن ةيارســکــذلک الکتــب املرتمجــة عــن الف    نيلــي أن يســتعبض أهــيف   أشــهب املرتمجــرمــا يحنــا ل ف
  يــــــتفهيف أ  مـــــن الکتــــــب يف احلســـــبانرياع الکثــــــيضـــــ مســــــئلة ، أن يضـــــعذلــــــک إلـــــی یييـــــد  حنـــــن يســــــع

 إلـــیإرجاعهـــا  إلیزهـــا  يالتـــييالباحـــث مت علـــیستعصـــي رث يـــ، حةيـــلـــة منهـــا يف العبيي قلريموعة غـــيصـــهارجمإ
تقــد ن مـا يفإ:« يقولــه» حممـدي« ديالســ  مـنهيفنيذلـک عــدد مـن البــاحث إلــیة.   قــد أشـار يأصـوهلا الفارسـ

ب،  قسـيف ايصـهب يف يوتقـة راسـة أ  مقـادي، فقسـيف أ دت يـه حـوادث مـن سنيليسـب من هذا الرتاث ضاع يف
، حاهلـا ة خالصـةيـت عبيعـدّ  ی منهـا ضـاعت حتـريه معاملـه يـل أن معـامل کثـيـع فية ايصهارا کـادت تضـيالعبي

تعــذرت  یاغة حتـيبـاً  اشـتقاقاً أ  صــرب ة تعيــلــة الـيت تقولبـت يف العبيي مـن املفـبدات الدخرييف ذلـک حـال کثــ
ق دخـب يف هـذا الـال  هـو يموضوع هام   دق علید يضاً التأکر من الضب ري أ .)۱۰(حممدي،  »معبفتها

،  إمنــا قــد نــهين لکتــاب  احــد يعرقــة هــي عنــا  يقن  األمســاء للکتــب املرتمجــة مل تکــن يف احلرأن يعــض العنــا  
ــــ أ  » تاجنامــــه«، مثــــل جمموعــــة مؤلفــــات إلــــیســــيف  احــــد  اريشــــرعــــدة کتــــب    علــــیدل عنــــوان  احــــد ر
 ».  نامهرخدا«أ  »  يامهرنيد«أ  » أيدرزيامه«
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ب رــتطلـب د منــا ر رب   ي، عمـل شــاق   عصــاهــيعلق يــعلدان   التيـة يف هــذا امليــد کــل األمسـاء املعنرـب جتإن 
، تنـا هلـارذا البحـث، کمـا أن هـذه الدراسـة، حسـب رؤ تنـا يف هـيفـوق إمکاير قـد جهداً أ سـع   جمـايً أ فـب 

    أشهبهيف:    نيذکب أهيف املرتمج علیي تستدعي منا مثل هذه احملا لة. هلذا يأيت 
د  يف عهـد هشـام يـن رـز ر د يـنيـوان البسـائل للولرـد علـی؛ کـان هشـام) (سامل يـن عبـدالبمحن مـويل -۱

 »ةي، إي أيـه قـد تةلـب يف فرتتـه أيصـار الثقافـة الفارسـةيـوياييإلالثقافة  إلیال يکان م«قال يأيه ر، عبدامللک
 صها.ية أ  تلخيالعبي إلی،  تبمجتها ةي من البسائل الفارسرييقل الکث علی. فقد عمل )۱۲(عباس، 
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مجــة يف ، إذ کايــت الرت فــة هشــام يــن عبــدامللکييــأيب العــالء، کاتــب اخلل یکنــر؛ )(جبلــة يــن ســامل -۲
أن هــذا النــوع مــن  یب  رــ .ة يف األغلــبرــســائل  النصــوص اإلدار ، تــد رحول الب ه ســامليــده  أيرــ علــیعهــده   

ة رــکـان مـن أشــهب ممـن تبمجـوا الکتـب البهلو «ضـاً يأيـه رقـال عنــه أر  ». جبلــة يـن سـامل« الـرتاجيف قـد يـدأ بـا
 . )۱۶۸(حقيقت،  »ةيالعبي إلی

ه يـقـول فر، عامب يـن لـؤييين  إلید من مو يين سع ييحيد ين ي؛ هو عبداحلم)د الکاتبي(عبداحلم -۳
ضــاً رلفتنــا أر،  إمنــا ة يف صــنع رســائله فحســبيــاعتــه األديد يب يــ ي تلفتنــا عنــد عبداحلم«  »:فيشــوقي ضــ«

عبفــه مــن راً يف ذلــک مــا کــان يــق هلــذه الکلمــة حماکيالــدق یة يــاملعنيــرســائل أدي إلــیأيــه حتــول يطائفــة منهــا 
(ضــيف،  »ةيــالعبي إلــیقــال إيــه کــان أحــد يقلتهــا رلــيت   اينية الــيت أثــبت عــن الساســاييــرســائل الفــبس األدي

کـــان رأس «ة.  إيـــه يـــدخـــب خلفـــاء يـــين أم »مـــب ان يـــن حممـــد«لقـــب يالکاتـــب إليـــه کـــان کاتـــب ر. )۴۷۴
ب يإلناً مبــا لقومــه مــن أســية  قــد أصــبحت معــه صــناعة أعــد هلــا يفســه مســتعيــة يف الکتايــة العبييــاملدرســة الفن

 .)۳۷۶(الفاخوري،  »لثب ة  الةين فنون  مبا للعبب من تباث  افبا
 ی،  ملـا أسـليف تســمهرـأيوحممـد عبــداهللا يـن املقفـع، کـان امسـه ر زيــه يـن داذ  «؛ )(عبـداهللا يـن املقفـع -۴

ة   کـــان ي. ي شـــک أن يزعـــة ايـــن املقفـــع کايـــت يزعـــة فارســـ)۶۰(مجعـــة،  »يـــأيب حممـــد یيعبـــداهللا   تکنـــ
نشــب يــذلک ية  ليــالعبي إلــیاتــه لنقــل الــرتاث الفارســي يس حرتکــب  علــیة ممــا محلــه يمتحمســاً لثقافتــه الفارســ

اهليف.  احلــق أن ايــن يــة العــبب   ليــمنزلــة   مکايــة قومــه يف عقل علــیؤکــد ر العــبب   نية يــيالثقافــة الفارســ
 مـن مث تعـد دثـار ايـن املقفـع «، اعية   صـايه مـن الضـيـاللةـة العبي إلـیاملقفع قـد حفـظ للفـبس تـباثهيف ينقلـه 

. )۱۲۱(اخلباســاين،  »دهيفيــإل ملــوکهيف   ددابــيف   تقري  ســميخ الفــبس القــدرر ملعبفــة تــار مــن أعظــيف املصــاد
توقـف عنـد هـذا احلـد فإيـه کـان رة  مل يـالعبي إلـیة ي من اآلثار الفارسـريفقد قام اين املقفع ينقل   تبمجة الکث

ـــئـــة  الظـــب   اإلجتماعيوافـــق البرلخـــص مبـــا کـــان رف   يضـــرقتـــبس   رذلـــک  إلـــیمضـــافاً  ة ياســـي  السة ي
 احلاکمة يف ذلک العصب. 

 يف « »:يب کلمــان«قــول ر للــرتاث الفارســي. ني؛ إيــه مــن أيــبز املرتمجــ(حممــد يــن امهــيف الربمکــي) -۵
األدب  ضـاً يرتمجـة کتـب مـنره مـن العجـيف أرب اشـتةل يعـض معاصـب رـ جـه التقب  علـیيفس زمـن ايـن املقفـع 

  مــن الکتــب الــيت تبمجهــا   )۳/۱۰۲(يب كلمــان،  »؛ حممــد يــن جهــيف الربمکــية مــنهيفيــالعبي إلــیالفارســي 
 »حممـد يـن امهـيف الربمکـي«کان من يقل »  ملوک الفبسريس«کتاب   نَّ إقال ر،   »يامه يخدا«کتاب 

 .  )۱۵۱(العاكوب،
ئاً مــن أمـب هــذا البجـل إي أيــه  يي يعلــيف شـ« »:العـاکوب«قــول ر؛ ه اإلصـفهاين)ره يـن شــاهو رـ(زاد   -۶
قـــول رکمـــا   –العـــبيب.   أيـــه  إلـــیأحـــد النقلـــة مـــن اللســـان الفارســـي  – ميلنـــدة ايـــن ارـــکســـب ر ا –کـــان 
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ه کــان ره يــن شــاهو رــذکب محــزة اإلصــفهاين أن زاد  رــأعجمــي األصــل معاصــباً ييــن املقفــع.    –يب کلمــان 
 ملـــوک ريبـــه ســـر، الـــذي مســـي يعـــد تعب »نامـــهرخدا«ة لکتـــاب يـــن  جـــد هلـــيف تبمجـــات عبيرأحـــد أ لئـــک الـــذ

 .  )۱۵۲(يفسه،  »الفبس
يشـأ يف «، قـبن الثالـث للهجـبة،  لـد يف الين جـايب الـبالذري ييحيو أمحد ين ؛ ه)(أمحد البالذري -۷

نقـــل مـــن راً جبايـــب کويـــه مرتمجـــاً ري   املعتـــز. کـــان شـــاعباً   کاتبـــاً کبـــنييةـــداد   تقـــبب مـــن املتوکـــل   املســـتع
 کـينرن جـايب الـبالذري يـ يـيحين أمحـد يـ»: «يب کلمـان«قول ر. )۱۲۱(األعظمي،  »ة.يالعبي إلیة يالفارس

مصــب.   هــو  إلــیب   يکتــب للخصــر،   أيــا يکــب،   أيــا احلســن   أيــا جعفــب. کـان جــده جــايب أيـا العبــاس
 العبيب. إلی، أحد النقلة من الفارسي  کذلکمي.   عده اين الند)۳/۴۳(يب كلمان،  »باين األصل.رإ

، کـان فارسـي األصـل.. راهبـوين الکاتـبن ؛ إيـه سـهل يـن هـار ن  املعـب   يـاي)(سهل ين هـار ن -۸
 ث تــويليــ، حمــة املــأمون، مث التحــق خبدزل يالبصــبة مــع مــن يزهلــا مــن الفــبسيــ«لقــب يبزرمجهــب اإلســالم. ر

ل عنـه يـث قيـ. ح)۱۸۳(العـاكوب،  »ه يف هـذا العمـليد يـن هـار ن صـاحبيخزاية احلکمة مـع سـليف   سـع
ــ هــار ن الفارســي ت احلکمــة املــأموين کــان ســهل يــنيــأن صــاحب ي« ؛ضــاً رأ  »ةرــ يالفهلو ري(الشــعويب)  اخلب

(ضـيف،  ةي عـن الفارسـني؛ يـأن سـهالً کـان مـن أيبـه املرتمجـ»فيشوقي ض« الدکتور ؤکدر )۱۱۴(غوتاس، 
۵۲۷(  . 
، فقــد اســتوزره أمــا احلسـن يــن سـهل«زادان فــب خ.  ؛ هــو احلســن يـن ســهل يـن(احلسـن يــن سـهل) -۹

غلبـت  یيف الـوزارة حتـ يذکب إيـه يقـرـ،   تز ج اينته يوران.   نيستاره الفضل ذي الب يعد مقتل أخاملأمون ي
 .)۱۵۳(العاكوب،  ه »۲۳۵عتقد حوال سنة رما يتويف فه املبة السوداء.   يعل

ان   البالغـــة   احلکـــيف   يـــمـــن أريـــاب الب» الفضـــل يـــن ســـهل«؛ لقـــد کـــان (الفضـــل يـــن ســـهل) -۱۰
مـــا يقلـــه عـــن يف» نيأمحـــد أمـــ«قـــول ر  ددايـــه.  د أ ل مـــن أعجـــب ککمـــهيفـــة البشـــي،   کـــان اخللاباآلد

 السـواد يـريع املـأمون يتةقنـر یتـال حتـحي – ي  هـو فارسـ –ب املـأمون رـ  الفضل ين سهل  ز « اري:يامهش
   ی،   اخلضبة هي لبـاس کسـب علوا أعالمهيف   قاليسهيف خضباً جي ع العمال أنيمج إلیکتب ر،   ياخلضبة
ضـاً مـن رکـون أرة أن رـياستناد هذه الب ا» العاکوب«د يباحث السال جحب ر.   )۱/۱۸۲(أمني،  »الوس.

قـــول يأيـــه کـــان رة   ذلـــک لشـــةفه ککـــيف الفـــبس أي ديائـــه   أجـــداده   کـــذلک ين تبمجـــوا مـــن الفارســـرالـــذ
 .)۱۵۸(العاكوب،  »د املأمونر علیأسليف  یاً حتيجموس«

الــذي خلــف أيــاه يف « ب يــالط املنصــوريــســهل يــن يوخبــت، طب؛ هــو أيــو )(الفضــل يــن يوخبــت -۱۱
. کـان مـن أيـبز احلکمـاء الفـبس   أشـهبهيف.  کـان ذا شـهبة  اسـعة )۷۷(غوتـاس،  »منصب مـنجيف الـبالط

دة   تـبجيف کتـب رـف کتـب عديإلقـام يتـ«د. يفـة هـار ن البشـيد يف عصـب اخللريف العصب العباسي   يالتحد
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ذکب املؤرخـون يرتمجـة رـقـام کمـا . )۱۱۹(العـاكوب،  »ةيـالعبي إلـیة يرتجيف من الفارسـرئة   النجوم. کان ياهل
يف ذلـک قـول رقال يأيه يعـض فصـول أفسـتا).   رن يامه   رد یسمرأجزاء من الکتاب الزرادشيت (أ ما کان 

2Fخ الزر اسـرتيردخل النسـخة املتعلقـة يالتـار رـ.. إيـه »: «رتي غوتاسميد«الباحث 

ييتقـال العلـوم يف عملـه   ∗
خ ر  هو کتاب يف التار  )Book of Nahmutan on the Nativitiesد (يإلاملو  علیکتاب النهمطان 

 .)۸۴(غوتاس،  »مييالتنج
ذکب رــمــي.   يأيــا احلســن   لقبــه التم یکنــر، ادرــيــن ز  علــیأ  ايــن  علــیهــو )؛ ادرــيــن ز  علــی( -۱۲

، ياقـل مـيياد التمرـيـن ز  علـیسـن يـن ... ايواحلةيـالعبي إلـیة رـتبجيف الکتـب البهلو من أشهب من «ضاً يأيه رأ
 .)۱۶۸(حقيقت،  »اررج شهب رز 

ة   يقلهـا رـعـاتقهيف تبمجـة الکتـب البهلو  علـین قـد أخـذ ا ر الـذني؛ مـن املرتمجـ)درز ر(اسحاق ين  -۱۳
 ة الفبس.ري املعب   يس» نامهرخدا«، هو کتاب ة.   من الکتب اليت تبمجهايالعبي إلی

عتـــربه يعـــض رة.   يســـضـــاً مـــن قـــام يرتمجـــة الکتـــب الفار ر؛ هـــو أ)(هشـــام يـــن القاســـيف اإلصـــفهاين -۱۴
 .  )(يفس املصدر   الصفحة ةيالعبي إلیة ي من الفارسنيالکتاب يأيه من أشهب املرتمج

ويــاين   الثقافــة يإلالفکــب «(کمــا جــاء يف کتــاب  ذکبه املــؤرخرــ؛ )الکســب ي یســييــن ع ی(موســ -۱۵
  ». اءيـاأليبخ سـين ملـوک األرض   رتـار «يف کتايـه ه) ۳۵۰(ت »محـزة يـن احلسـن اإلصـفهاين») «ةيالعبي

يأيـــه قـــد تـــبجيف أ اســـط القـــبن الثـــاين اهلجـــبي يســـخة مـــن کتـــاب الســـادة » رتي غوتـــاسميـــد«قـــول الباحـــث ر
)Book of the Lords   (يـامغ يه خـودايسـمر )Hwaday-Namagأن ريشـرنامـه   ر)  هـو خدا 

 .)۸۷(غوتاس،  »هناک عدة يسخ هلذا الکتاب
 ميه ايـن النـدان الطـربي مـن أصـل فارسـي. ذکـب ؛ هـو أيـو حفـص عمـب يـن فبخـ)(عمب يـن فبخـان -۱۶

 مـن حـذاق الرتمجـة األريعـة يف اإلسـالم ني.  قـد عـده يعـض املـؤرخ)۱۱۹(األعظمـي،  ةيمن مرتمجي الفارسـ
(يفس عقــوب يــن إســحاق الکنــدي   ثايــت يــن قــبة احلــباين   عمــب يــن فبخــانر يــن اســحاق   ني  هــيف حنــ

» احملاسـن«کـون کتـاب رفقـد  ت احلکمـة.يشهب مرتمجي يمن زمبة أ قالر.   کان کما املصدر   الصفحة)
ب عمـ«  أقـدم کتـاب عـبيب يقـي لنـا يف ذلـک هـو کتـاب «.. يقولـه: » هـالل« األسـتاذ هيـإلهو ما أشـار   

 هــذا الکتــاب کــونرقــد  .)۲۵۸(هــالل،  »ةيــبايرول اإليــ، ذ  الثقافــة  املالطربســتاين األصــل» يــن الفب خــان
  :ضـــــــــــــــاً رأ »هـــــــــــــــالل« قـــــــــــــــول الـــــــــــــــدکتورر ثيـــــــــــــــ، حةيفارســـــــــــــــ   يصـــــــــــــــوص مـــــــــــــــرتجيف عـــــــــــــــن رســـــــــــــــائل

                                                                                                                   
ة،  ية هــي فــبع مــن الزرادشــترعتقــد أن الزر اســرت رة يزر اســرت. إي أن هنــاک مــن يــوياييعــب  يالرقصــد يــه هنــا الزرادشــت فهــو رلزر اســرت، ا .∗

 بان.رة يف إين الذي سبق الزرادشترة هو الدربی أن الزر اسرت رکما أن هناک من 
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 املشــب ع.  هــي ري الالئــق، أ  املشــب ع   غــرية موضــوعها الالئــق   غــرــ قــد  صــلتنا کــذلک رســائل بلو «.. 
 .(يفس املصدر   الصفحة) »ين الزرادشيترتستمد جذ رها من األدب الد

ن تبمجــا مــن راللــذت احلکمــة مــع ســهل يــن هــار ن يــصــاحب ي«ضــاً ممــن ر؛  هــو أ)(ســليف احلــباين -۱۷
 .  )۱۱۳(غوتاس،  »ةيالعبي إلیة يالفارس

ة ي   النقلــة مــن الفارســنياملرتمجــي،   هــو مــن ري أيب العبــاس الــدم؛ املشــهور يــ)(حممــد يــن مبزيــان -۱۸
  مــن مــؤلفي « ة.يــالعبي إلــیفارســي  کتــاب نيل يأيــه قــد قــام يرتمجــة أکثــب مــن مخســيــة   الــذي قيــالعبي إلــی

العـبيب   الـذي قـال يعـض أصـحاب  إلـیالذي کان أحد النقلة من اللسـان الفارسـي القبن الثالث للهجبة   
 .)۱۰(حممدي،  » يقالً نيه أيه کان له أکثب من مخسيالرتاجيف ف
ذلــــک أن جعفــــب يــــن خالــــد «...  ة.ي عــــن الفارســــني؛  هــــو مــــن املرتمجــــ)(عبــــداهللا يــــن األهــــواين -۱۹

 .)۱۸۲(هالل،  »ة،..يلة   دمنة) مبة ثاييي کتاب کلرتمجه له (أرالربمکي کلف عبداهللا ين األهواين أن 
قــول ر، ةيــالعبي إلــیين الزرادشــيت راب الــدرتجيف أجــزاء مــن الکتــرــ؛ کــان )د يــن خباســان خــبةي(ســع -۲۰
». ماهـايکبد«زر اسـرت) قـام يرتمجتـه  إلـید املنسـوب يإلهذا کتاب (کتاب املو »: «رتي غوتاسميد«الباحث 

ـــــب زر اســـــرت ـــــه هـــــو الـــــذي تـــــبجيف کت ـــــن خباســـــان خـــــبة...) يف أية (أي ســـــعيـــــالفلک إي ام أيب مســـــليف رـــــد ي
نقـــل رهـــو مـــن کـــان » ماهـــايکبد«ف هـــذا الباحـــث أن يضـــرمـــا يتضـــح فر.   )۸۳(غوتـــاس،  »اخلباســـاين..

د يـــن ية  يعـــد ذلـــک يقلهـــا ســـعرـــثـــة) الدار رة (احلدياللةـــة الفارســـ إلـــیمـــن اللةـــة املد يـــة يـــاخلط األفســـتاين «
 .  )۸۴فسه، (ي »ةيالعبي إلیخباسان خبة 

نسـخ لطوطـات يف رأن عـالن الشـعويب کـان  إلـی - ميأي اين الند -ريشر  « ؛)(عالن الشعويب -۲۱
اقوت هــذه املعلومــات يف معجــيف أديائــه منقولــة عــن رــد   املــأمون   الربامکــة   قــد کــبر يت احلکمــة للبشــيــي

 .)۱۱۱(يفسه،  »الفهبست
 البقاشـي. صـاحب الربامکـة رييـن يحـق يـن عفـد يـ؛ هـو أيـان يـن عبداحلم)ديـ(أيان ين عبداحلم -۲۲

، ثـورة،  هو يظـيف الکتـب املنهيف يعتقد أيه الفارس اللرد، ريف ايتداع فن جد إليهعود الفضل ر  شاعبهيف. 
ة ري   ســــ» ريأردشـــ«ة ري قــــد تـــبجيف ســــ» أيـــان«أن  إلـــی ريشــــرمـــي. هنــــاک مـــن يعليــــالنظيف الت یســـمرأ  مـــا 

ة   يــالعبي إلــیة يأيــان الالحقــي قــد تــبجيف کتبــاً مــن الفارســ کــونر  هنــاک مــن شــکک يف أن » أيوشــب ان«
 .  )۱۶۰(العاكوب،  ةيالعبي إلیة املرتمجة يينظيف الکتب الفارس یأيه قد اکتف إلیل يمت

ان يـدان البالغـة   البيـهيف يف ميإلـشـار ر يأن البجـل کـان ممـن ميذکبه اين الندر« ؛)درز ر(جبل ين  -۲۳
   .)۱۵۸(يفسه،  »  يأيه مرتجيف يارع

 .؛ اإلصفهاين)اري(حممد ين ببام ين مط -۲۴
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 .أ  مب ان شاه؛ )(ببام ين مبدان شاه -۲۵
 ).مانيين سل علی(اسحاق ين  -۲۶
 ).الکسب ي يري (زادان فبخ ين ي -۲۷
 ).(ببام اهلب ي الوسي -۲۸
 ).ين شاه الفارسي علی( -۲۹
 ..هيف.ري  غ ).السمبقندي علی(حممد ين  -۳۰

د رـب رکفـي ملـن رضـة جـداً   رلـة   عب رن قـاموا يالرتمجـة طو رأن قائمـة األمسـاء مـن الـذ ه هـويـمما ي شـک ف
   النقلــة ني يف الفهبســت للمرتمجــمية   خاصــة مــا أ رده ايــن النـديـخيباجــع املصــادر التأر رهــا أن يعلاإلطـالع 

 ريقـايف   التـأثه أحـد کـذلک هـو أن جمـايت التفاعـل الثيـبتـاب فرالعبيب.   ممـا ي  إلیمن اللسان الفارسي 
الرتمجـة املباشـبة  إمنـا  علـیقتصـب رة   يف العصـب العباسـي يالـذات مل ياإلسـالم –ة يـالفارسي يف الثقافة العبي

کـــن مي، مـــا ات لتلفـــةرلکـــن مبســـتو  الةـــبضي يفـــس هنـــاک طـــبق متعـــددة   مســـالک متنوعـــة کايـــت تـــؤد
مــن خــالل اإلســتعباب   املشــافهة    ة النقــل للمــور ث الفارســييــ املباشــبة   هــي عملري صــفها يالرتمجــة غــ

ا يعــض اء  ...  قــد قــام بــحيــص   اإلي   التلخــنيالتلقــي املباشــب   کــذلک اإليتحــال   اإلقتبــاس   التضــم
طلـق رل ممـن يـ قلريد   صاحب ين عباد  ..)   عـدد غـي، اين العم(دل يبمک، دل يوخبت الوية   الوزراء

ة، يـ (ايـو العتاهنيمن ذ ي الثقافت نيدعون ياملؤدير   من ني من ذ ي اللساينييف  صف  سطاء الثقافتعليه
 یصــحيکــاد أن ي ر، ســهل يــن هــار ن   الســکاکي  ..)   عــدد ب، عبــداهللا يــن طــاهبيــن اخلطرلسـان الــد

ب لتلفـــة بـــذا يإلطـــبق   أســـ   الشـــعباء قـــاموا يني   اخلطبـــاء   القاصـــنيمـــن الکتـــاب  العلمـــاء   املـــؤرخ
 س احلصب؛يل املثال  ليسب علیمنهيف (کنماذج هلذا النمط من النقل   الرتمجة)  کننا أن يذکبمي، النشاط
،  مـن  لـد عمـب  وب العتـايب. عـبيب مـن تةلـبر  ين أ؛ هو کلثوم ين عمب )(أيب عمب  کلثوم العتايب -

يب  الشــعباء الکتــاب. کــان العتــاني يــمييــن کلثــوم الشــاعب امــاهلي املعــب   مبعلقتــه املشــهورة. عــده ايــن النــد
ة يف يکتــب اآلداب   احلکــيف الفارســ  علــیيــالد فــارس يقصــد اإلطــالع  إلــیســافب ر،   کــان ةيفارســد اليــجي

مــا خلــف هــذا البجــل مــن شــعب   يثــب متســيف يــب ح ية فيأثــب الثقافــة الفارســ ی لقــد جتلــ«ة. يمواطنهــا األصــل
کــرب ن ر، ةيافــة الفارســذا العصــب أيصــار الثقعـد ن يف هــرن ر، الــذ  فکــبهيف.  کــان أصــدقاؤه الربامکــة الفـبس

إحســـان «عـــده الکاتـــب ر.   )۱۹۰(يفســـه،  »ه صـــد ره عـــن املنهـــل الفارســـي العـــبيب يف رســـائله   شـــعبهيـــف
 قــول:رإذ     اإلقتبــاس   هــو حســب قولــه أشــبه شــيء ياإليتحــالنييشــاطاتيف يالتضــم یســمرممــن » عبــاس

کـن مي،   س يـهييء ياإليتحـال   لـار أشـبه شـيـار الثالـث   هـو تيـث عـن التراحلـد إلـیسـلمنا ر..  هذا ما «
ة   شــدة يــافــات األجنبق الةــوص العامــد يف الثقرــ، عــن طب ةيــناً أ  اقتباســاً، للحکــيف األجنبيه تضــميأن يســم
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تخـــذ منوذجـــاً رصـــلح أن رة مـــا ي،  لعـــل يف صـــلة أيب عمـــب  کلثـــوم يـــن عمـــب  العتـــايب يالفارســـاإلعجـــاب بـــا
 .)۱۳۵(عباس،  »هري لة

يــأيب الفضــل. کــان  یکنــر، د الســکبي املــب زيرــد يــن حممــد يــن ز ؛ هــو أمحــ)د املــب زيرــ(أمحــد يــن ز  -
،  کـــان ةيـــالعبي إلـــیة يقـــل األمثـــال الفارســـقـــال مولعـــاً ينرة شـــعباً   کـــان کمـــا يرتجيف األمثـــال الفارســـرـــشـــاعباً 

،   تتضــمن أشــعاره ةية مقتبســة عــن تلــک الفکــبة الفارســردته الشــعب يث تکــون قصــيــنــاً حيقتــبس الفکــبة حر
ن هـذا شـاعباً دخـب مـ» إحسـان عبـاس«ذکب الباحـث رـة مرتمجـة.  کـذلک ييف فارسيخب أمثاًي   مفاهناً ديح

يف » الثعــاليب«يقــالً عــن  -ذکبرــوردي)،   يــب األير(أيــو عبــداهللا الضــب  ،   هــوالــنمط مــن الشــعباء   الکتــاب
 :(يفس املصدر   الصفحة) اتايمن أي ،ها أمثال الفبسيدة له تبجيف فيمن قص -» متهيتر«

 .َکاِحلجلِ  شِ ميَممشاُه  َمل  یفأيس    قبجٍة  ةَ يمش رامَ  َقد َعقَعقٌ   َکيف 
 ملـوکهيف. ريمعبفـة تامـة يثقافـة الفـبس   ددابـيف   سـ علـی من الکتاب (سهل ين هار ن)، الـذي کـان 

ات عـاجل موضـوعرظهـب مـن أمسـاء کتبـه أيـه کـان ر  «ة عناصب ثقافتهيف عرب کتاياته   رسـائله. يالعبي إلیفنقل 
 »هــا يــأدب الفــبسيالــيت يقطــع يــأن العــبب قــد تــأثب ا ف -ة يــاســة امللوکيالس -ة األصــل مــن مثــل ية فارســيـأدي

النمـب «  » ثعلـة   عفـباء«  کذلک له يف جمـال اآلداب   احلکـيف کتـب متعـددة مثـل . )۱۸۴(العاكوب، 
کتــب رکــان   يهب)، الــذلــة   دمنــة. أ  (عبــداهللا يــن طــايکل  یهــا منحــيف یقــال يأيــه حنــر الــيت »   الثعلــب

ســن   فمــن ذلــک مــا يف کتــاب احملا« ة.ي يــالفکب   الثقافــة الفارســريعــات   البســائل متــأثباً يشــکل کبــيالتوق
 ی.   مـن لـزم املنـام رأیرعـ یقول:    قـع عبـداهللا يـن طـاهب: مـن سـعر، إذ اماحظ إلیاألضداد املنسوب 

هبکــه قــول: ر، فإيــه عــات أيوشـب انيســبقة مــن توق یاملعنـذلــک يقولــه: هــذا  علـیعقــب املؤلــف راألحـالم. مث 
عــات املألوفــة عنــد حکــام يتوقأصــل جــنس ال علــیة يـ، فلهــذا ديلــة أدينــديد خــواب يي،   هــب خســبر د جـبد
د البحــث   التقصــي يف رــب رمن األمثلــة  النمــاذج ملـن ري . مــن املؤکــد أن هنـاک الکثــ)۱۲۱(هــالل،  »العـبب

 الال. ة يف هذاية   األدييخياملصادر التار 
 

 أشهر الکتب و النصوص المترجمة
مـا ي فريمکننـا أن يشـية فيـالعبي إلیة من الکتب   البسائل   العهود املرتمجة يأما يالنسبة ألهيف اآلثار الفارس

ــ إلــیل املثــال يســب علــیلــي ر ، إذ أن   جــاء ذکــبه يف املصــادر   املباجــعس کــل مــا  صــلنا يالــبعض منهــا  ل
 يف هذه الدراسة. یيل ي طائل منه کما يب اً فحسب ري کن عسرذلک مل 

 
 ة ينيالکتب و النصوص الد
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، ذلـــک أن الـــبعض قـــد ريـــط تعلـــيف الفـــبس ةيفـــبس تعتـــربمن أقـــدم الکتـــب الفارســـة عنـــد اليـــنرإن الکتـــب الد
   شـــب ح رية کـــان تفاســـيللکتايـــة يظهـــور زرادشـــت.   هلـــذا جتـــد أن معظـــيف مـــا کتـــب   تـــبجيف عـــن الفارســـ

 ».شب ح أفستا«ذکبه املؤرخون ياسيف رضاً کتاب ر.  هناک أ»أفستا«لکتاب زرادشت 
کـون رکـاد رکـن القـول کـق إيـه لشـموله ميين معناه أصـل   مبـدأ اخللـق.   ر؛   هو کتاب د»يندهشن« -
ياألعمــــال  یعنـــر؛   »نکـــبترد« -.)۴۶(العـــاكوب،  عـــةيالطبون مظـــاهب اة   تکـــيـــاً عامـــاً ملبـــدأ احلخيـــتار 
تـألف ر  يف عصـب املـأمون العباسـي.» خـزاداندتـور فبيبـغ فب «.   قـد ألفـه املويـد ينيشـتة املتعلقـة يالزرادينرالد

 - .ة زردشــــتري يف ســــ بــــد رکمــــا   ؛   هــــو کتــــاب»زردشــــت يامــــه« -.)۴۷(يفســــه،  مــــن عــــدة جملــــدات
ث  يــ کشتاســب   أرجاســب. حنية الــيت دارت رحاهــا يــيــنرنب هــذا الکتــاب احلــبب الديــبر؛ »بانراتکــارزر را«

؛   هــو کتــاب »کيــنرداتســتان د« -.(يفس املصــدر   الصــفحة)شــهيکشتاســب   قائــد جب أخــا  رــکــان زر 
   ؛»ارجيـک   يـشـکند کماي« -.(يفس املصدر   الصفحة)  أصول احملاکمات   مصطلحات القضاءنيبر

 ی حتـــنياملتکلمــ ييف الــيت کايـــت رائجــة لـــديقــال أن املفـــاهر هــو كتـــاب حيمــل مفـــاهييف درنيــة   أخالقيـــة إذ
 ة   الـذي کـان رائجـاً يا الکالمرل القضاي، کايت متأثبة من منهج حتلمن القبن البايع اهلجبيلثاين النصف ا

نکـبت   يندهشـن   شـکند  ريف کتـب مثـل د کننـا أن جنـد هـذا املـنهجمي،   ن الزرادشيتريد ره يف کالم الد
سـت رشا: «ة تـذکب يف هـذا الـال منهـاري ن کثـر هنـاک عنـا   .(داديـه، صـحيفة اطالعـات) ارجيـک   يـگماي
، »ر زه يش ســـــرســـــتا«، »خـــــبد ينـــــو يم يايـــــدي«، »گـــــان چرتيـــــگرماد«، »زات اســـــپبم«، »ســـــتريشا

  ... .)۳۷۱(ثالثي،  »شتربمن « » انروشت فب رگان رماد«
 

 ر :   ية و السيخيالکتب التار 
 ري، أکــرب مــن تــأثةياإلســالم –ة يــيف الثقافــة العبي  الــذي تبکتــه هــذه املوضــوعاتريالتــأث کــنرمل  نإ   یحتــ

،   ذلــک أن هـذه املوضــوعات مــا کايــت تصــطدم اً منهــاري سـت أقــل تــأثية فإ�ــا ليــنرالکتـب   النصــوص الد
ا يف الواقــع الثقــايف العــبيب فهــيقهــا   توظية   کــان تلفييشــکل مباشــب مــع التصــورات   املعتقــدات اإلســالم

 من تلک النصوص   الکتب:  .ةري ألسباب کث سب   ذلكرأ
 مــــا کــــان مــــن أفعــــال «قــــول:رث يــــار، حرعــــن أفعــــال اســــفند يف حدرثــــه؛ ذکــــبه املســــعودي »شالبــــنک« -

 »لســان العــبب إلــیار  مــا  صــفناه فمــذکور يف الکتــاب املعــب   يکتــاب البــنکش يقلــه ايــن املقفــع رإســبند
قــول ر  » نيالنســک« أن اسـيف الکتــاب هــو نييعــض البــاحث یب رــ؛ »نيکيالســک« -.)۴/۳۱۴(املسـعودي، 
 يخـدا« -.)۶۹(مجعـة، بانرشـون يف شـبق إيعر هـيف قـوم » سـکا« إلـی، يسبة »سبانيالسک« البعض امسه

ة ياســيف کتــاب امللــوک أ  کتــاب الســادة أ  يــالعبي إلــیة   قــد تــبجيف رــنامک يف البهلو رقــال إيــه خــدار؛ »يامــه
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النقـل الرتمجـة   «يف کتايـه » حممـدي«ذلـک الـدکتور علـیؤکـد رکمـا   -بد  أن هـذا العنـوان ر امللوک.   ريس
؛ »تاجنامـه« -.رية   السـيـخيمثل هذه املوضـوعات التار  علی يتو حيهو ألکثب من کتاب  -» ةيعن الفارس

  علـی  « أکثـب مـن کتـاب علـیطلـق هـذا العنـوان ر، کـذلک »کتـاب التـاج«ة ياسـيف يـأ  کما قد تـبجيف يالعبي
ار   قطعــات ألريعــة کتــب امســاء أ  دثــ –ه کثنــا يــإل یمــا ايتهــ علــیينــاًء  –اآلن  نا حــيترکــل حــال فــإن لــد

ة ياسيف کتـاب التـاج هـي: کتـاب التـاج يالعبي إلیمستقلة من يوع تاجنامه من األدب الساساين اليت تبمجت 
ون األخبـار   کتـاب التـاج  مـا تفاءلـت يـه يـبـة يف عية أيوشب ان   کتاب التاج الذي يقل عنه اين قتري يف س

 .  )۲۷(حممدي، »يف أخالق امللوک کتاب التاج  عليهملوکهيف   کتاب التاج الذي يين 
 

 کتب اآلداب و الحکم : 
ة   أيبزهــا يف جمــال يمن الکتـب   البســائل املرتمجــة عـن الفارســري فقـد شــکلت هــذه املوضـوعات القســيف الکبــ

ــــ أ  » ايـــدرز«الفکـــب   األدب.   کايـــت کـــذلک تعـــب  ياســـيف کتـــب النصـــائح أ  املـــواعظ   هـــي تبمجـــة ال
خـذ مـثًالَ◌ «ة هي الکتب املرتمجـة يف هـذا املوضـوع حتـت عنـوان  احـد. ري ناک کثة.   هييالفارس» الپند«الـ

، فهــذان اإلمســان  أي کتــاب املــواعظ أ  کتــاب النصــائحمــا عــب  مــن الکتــب ياســيف ايدرزيامــه أ  پنــد يامــه 
 ريوجـد عـدد غـرکل الکتب   البسائل اليت  ضعت يف هذا النوع مـن األدب   قـد کـان   علیطلقان رکايا 

؛ أي »نب دايـاايـدرز أ شـ« -. )۲۳(يفسـه،  »الفـبس يامللـوک   احلکمـاء مـن قـدام إلـیها منسوياً ل منيقل
 قـد يشـب «  هـو أحـد املوايـذة يف العصـب الساسـاين. » أ شـنب«،   هـي رسـالة کتبهـا يفيمواعظ أ شنب احلک

ن ألفــوا رمــة عــن هــذا النــوع مــن الکتــب   الــذيالت   معلومــات قيهــذه البســالة مــع مقدمــة هلــا تضــيف تفصــ
 »۱۹۳۰، العــــامل الزرادشــــيت اهلنــــدي (ار اد بمــــن جــــي يوســــب اجني دهــــايب) يف مومبــــاي ياهلنــــد ســــنة اهــــيف

) Freiman -نميث يشــبه (فــبايــ، ح؛ أ  پنــد يامــه زردشــت»ت يــن دذريــادايــدرز زردشــ« -.)۲۴(يفســه، 
 -ة).(يفـــس املصـــدر   الصـــفح۱۹۰۶ســـنة  -۲۰ج WZKM نـــا ملعبفـــة الشـــبقييبـــذا اإلســـيف يف جملـــة ف

يف مومبـاي » کانرکـنج شـا«؛ يشبه يشوتان سـنجايا العـامل البارسـي يف جمموعـة يعنـوان »ينديامه يزرمجهب«
 ييـــن قبـــاد   هـــو کســـب  يکســـب ؛ أي مـــواعظ  »ايـــدرز خســـب  گـــواذان« -.)۶۶(العـــاكوب،  ۱۸۸۵ســـنة 

البهلــوي يف وان پــور مکــبي   طبــع الرتمجــة مــع األصــل يــة الباحــث حممــد کيالفارســ إلــی، تبمجهــا أيوشــب ان
ة يف يــبايرأسـتاذ اللةـات اإل» يف پـوردا ديايـباه«مطبعـة پـاکتچي مـع مقدمـة مـن األسـتاذ  ۱۹۴۷طهـبان سـنة 

قســماً مــن تبمجــة ايــدرز  هر؛ يقــل ايــن مســکو »ايــدرز دذريــاد مارســپندان« -. )۲۴(حممــدي، جامعــة طهبان
املعــب   جبــا دان خــبد » أدب العــبب   الفــبس«ايــه   ذلــک يف کت» مــواعظ دذريــاد«ة ياســيف يــدذريــاد العبي

 .(يفس املصدر   الصفحة)»احلکمة اخلالدة«الذي حققه   يشبه الدکتور عبدالبمحن يد ي ياسيف 



 ١٥   الفكر الفارسي و الثقافة اإلسالمية

 

 
 ات :يکتب القصص و الحکا

کــون مبالةــة  صــف مثــل هــذه الکتايــات يأ�ــا مــن اموايــب املهمــة يف األدب الفارســي يــل هــي مــن رقــد ي 
ة   يـخيادر التار ة   کـذلک مـن أهـيف املصـيـة يشـکل عـام مـن أقـدم اآلثـار األديرـلقصـة   احلکاأرکايـه. تعتـرب ا

قــد مت ف عاداتــا   عقائــدها   معارفهــا.ة   ميــل حضــارة األمــيف القديــمتث علــی، أقواهــا هــي يف يفــس الوقــت
ة  ..  مبـــا أن يـــة   امللحميـــخية   التار يـــة   الةبامرـــمنهـــا البمز  ،اترـــة   احلکايتبمجـــة أيـــواع الکتـــب القصصـــ

، ةيــباً   حضــوراً يف الثقافــة العبيوايــات) کــان أکثــب أثــيألســنة احل علــیات الــيت جتــبي رــالــنمط البمــزي (احلکا
، وانيـلسـان احل علـیة رـد ه يف أمـب احلکارـلـه أيصـاره   مؤ  مثـة رأي« قـة مصـدره. ياختلفت اآلراء حول حق

 إلـی، مث ايتقلت مـنهيف واياتيألسنة احل علیات ر ضع حکا س اهلنود هيف أ ل مني  لينيباير  مؤداه أن اإل
) أن الفـبس هـيف أ ل ميبـد  أن ممـن صـبح يـذلک هـو ايـن النـدرقال (  ر. )۷۴(العاكوب،  »یخب األميف األ
قن مــــن يطــــع يف هــــذا الــــبأي   يتــــيف خــــزائن الکتــــب  إن مل يســــتطع أن يق ان القصــــص   أ دعوهــــَّمــــن د 
، کايـــت مـــن اترـــأخـــذه العـــبب مـــن القصـــص   احلکا مـــا أن أ ل إلـــیقـــة مـــا ر يطب ريشـــرد أيـــه يـــ، يصـــحته

ة يأشــکال لتلفــة   قــد ايصــهب قســيف منهــا يف يــالعبي إلــی مــن القصــص قــد تبمجــت ريالفــبس. هنــاک الکثــ
 ريثـمـا يعـد يـنظيف کي فينيبايرـة.  قد قام يعض الشعباء اإليث عد من الرتاث   الثقافة العبيياألدب العبيب ح

ن،   کبشاســـب يامـــه،   بـــبام رري ،   خســـب    شـــنيس   رامـــرـــ  «؛ ات مثـــلرـــمـــن هـــذه القصـــص   احلکا
 . )۴۹(يفسه،  »ة هزار أفسايهريف البهلو  یسمرلة الذي يلة   لي،   کتاب ألف ليامه

ثـة   قـد اهـتيف رة   احلدميـلتلـف األمـيف القد ية لدري ة کبر؛ إن هذا الکتاب قد لقي عنا»لة   دمنةيکل« -
د مــن رــ، فقــد کتبــت حولــه العدتبمجتــه لعــدة لةــات إلــیفباإلضــافة  ،ثاً رحــد اً  ميبــاحثون   الکتــاب قــديــه ال

ة   ميـة القدرـأن إين املقفـع تـبجيف الکتـاب مـن اللةـة البهلو  علیاألکاث   الدراسات. جتمع کل الدراسات 
(کتــاب کبتکادمنکــا   يــنج  ةيترة السنســکب رــة مــن اهلنديالفارســ إلــیه. إذ کــان قــد يقــل رــيــاب يبز   عليــهزاد 
(مجعـــة،  »دةرـــادات عدرـــأن الفـــبس زاد ا يف أصـــله ز « یب رـــرتا  ..) يف عصـــب أيوشـــب ان.   هنـــاک مـــن تنـــ

إذا کايـــت مصـــادره  یة حتــرـــأصــول هند إلـــیصــح أن ينســـب الکتــاب رعتقــد أيـــه ي ر.   هنــاک مـــن )۷۹
  لـة ي(هـذا کتـاب کل  مـن الواضـح أن عبـارة ايـن املقفـع يف املقدمـة«ذلـک يقولـه:  علـیدلل رـث يـة حرهند

هــا..) لــو درســـت يدخلوا فرــث الــيت أهلمــوا أن رــدمنــة   هــو ممــا  صــفه علمــاء اهلنــد مــن األمثــال   األحاد
. )۱۰۶(خورشـيد،  »خرمـّب التـار  علـیتبنـوه رالدارسون   اجتهد ا أن  إليهتضح منها ما ذهب ر حللت مل 

ات رـقـول إن مصـادره حکارقفـع فـاين امل« قـول:ي، فسـتدل بـارقبب الصورة   يمبثال ل أيت هذا الباحثرمث 
قـل أحـد إن رة منهـا يوجـه خـاص   مل يإلطرة   اإليات الشعبر أن مصادره احلکاري، کما عب  شکسباهلند



 مجلة الجمعية االيرانية للغة العربية و آدابها   ١٦

اته.   کـــذلک يمنهـــا مســـبح ي األديب جمـــبد تبمجـــة   إن عبفـــت أصـــل القصـــص الـــيت اســـتوحريعمــل شکســـب
فالشـکل الــذي «سـتنتج قـائًال: رذا .  بــ(يفـس املصـدر   الصـفحة) »األمـب يـال شـک يالنسـبة ييــن املقفـع

الواضــح  یف أديب يــاملعنيإل،   إمنــا هــو تــق هلــذه الکلمــةيالعلمــي الــدق یملعنس تبمجــة يــايقدمــه ايــن املقفــع لــ
 .(يفس املصدر   الصفحة) »ة يوجه عامية   الب ائيا الکتاية القصصياملعرت  يه يف دي

کننــا مي   األدب العــاملي عمومــاً ينيألدب العــبي أمــا عــن األثــب الــذي خلفــه هــذا الکتــاب يف الثقافــة   ا
أصــبح کتايــاً  یوعه حتــي، شــاألثــب الــذي أحدثــه الکتــاب علــیدل رــ مــا «ة جــداً. ري شــواهد کثــ إلــی ريأن يشــ
لــة   يکــان لکتـاب کل»: «نيأمحــد أمـ«قـول ر.   )۷۰(إيــباهييف،  »اً  اسـع اإليتشــار منـذ عهــد مبکـب..يشـعب

(أمـني،  »  حـذ ا حـذ ه یة کرب ره من اآلداب   عين الناس يه عناري يف غ يف األدب العبيب   ريدمنة أثب کب
يف کتـاب لـه امسـه » أيـوالعالء املعـبي«ن تأثب ا بذا الکتاب يشـکل مباشـب  مـنهيف رعدد أمساء الذرمث . )۲۳

الصـــــادح   «منوالـــــه کتـــــاب  علـــــیالـــــذي ألـــــف » ةرـــــايـــــن اهلبار « لـــــة   دمنـــــة  يمثـــــال کل علـــــی» القـــــائف«
ل يـ هـذا الکتـاب يف الفکـب اإلسـالمي   ذلـک مـن قبريتـأث علـی ني مـن البـاحثريؤکد کثـرکما ..    .»الباغيف

 يف رسـائل إخـوان الصـفاء رسـالة : «»نيأمحـد أمـ« ضـاً رأ قـولر ه  فيـ» إخوان الصفاء«ما تأثبت يه مجاعة 
ان ســيف إخــو هب أن إيظــن جولــد تســرلــة   دمنــة يــل يوان   اإليســان ي ختلــو مــن لــون کليــ احلنييف املنــاظبة يــ

 .  )۲۳۰(يفسه،  »، إذ  رد اإلسيف يف أ ل فصل احلمامة املطوقة..لة   دمنةيالصفاء مقتبس من کل
يف النصـف األ ل مــن » املســعودي«هـذا الکتــاب هـو  إلــیبـد  أن أ ل مــن أشـار ر؛ »لــةيلـة   ليألـف ل« -

ن خبافــات مصــنوعة إن هــذه األخبــار موضــوعة مــ«فقــد قــال عنــه: » مــب ج الــذهب«ايــه القــبن البايــع يف کت
لها الکتــب يأهــل عصــبه کفظهــا   املــذاکبة بــا. إن ســب علــیتهــا   صــال ريظمهــا مــن تقــبب للملــوک يب ا

فهـــا ممـــا ذکبيـــا مثـــل کتـــاب هـــزار يإلل تية   ســـبيـــة   الب مرـــة   اهلندينـــا   املرتمجـــة لنـــا مـــن الفارســـيإلاملنقولـــة 
قــال هلــا افســايه   النــاس رة ية   اخلبافــة يالفارســة ألــف خبافــيــالعبي إلــیة ي ذلــک مــن الفارســريافســايه   تفســ

أن هـــذه » مـــي هـــالليحممـــد غن«ؤکـــد ر. )۴/۲۵۱(املســـعودي،  »لـــةيلـــة   ليســمون هـــذا الکتـــاب ألـــف لر
قــول تــدخل يف ر، فهــي کمــا ةية فارســرــأصــول هند إلــیيف يشــأتا نــة قطعــاً رلــة) مديلــة   لي(ألــف ل القصــص

 .)۲۱۷(هالل،  »عداد القصص املرتمجة يف األصل
؛ فبهـاد هـو »نرري فبهاد   ش« - ن.رري قته أ  ز جته شيز   عشريب   ؛ هي قصة خسب »نرري خسب  ش« -

؛ أ  »دار   الصــنيف الــذهيب« -ن ز جــة خســب .رري ضــاً يشــروش خســب ،  الــذي کــان مةبمــاً أيــج قــادةأحــد 
س   رــ  « -هبســت.ضــاً مــذکور يف الفر؛ أ»جــار د يــن رســتقباد« -.مين. ذکــب کتايــه ايــن النــدرــدارا  يـت زر 

؛ مجعــت هــذه »اســکندر يامــه« -.رية املؤلفــة يف عهــد شــايور يــن أردشــيــ؛ إ�ــا مــن القصــص الةبام»نيرامــ
؛ أ  بـبام »بـبام شـوش« - .الديشبق يف القـبن البايـع قبـل املـاح اسکندر لليالقصة حول  قائع تبتبط ياجت
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 ۵۹۰خســب  عــام  علــیز الــذي ثــار رــخســب  يب   قــادة أحــد،  ،   هــو بــبام يــن بــبام مــن دل مهــباننيجــوي
کاتــــب هشــــام يــــن » جبلــــة يــــن ســــامل«مــــا  راء النهــــب. تــــبجيف هــــذه القصــــة  إلــــیالد  ايکســــب   فــــب يللمــــ

جبلـة «ضـاً رة أيـالعبي إلـیهذه القصة حول حببما. تبمجهـا  ی؛ تد ر رح»ارررستيف   اسفند« -عبدامللک.
  ...». ين سامل

 
 ن ييآ -کتب الـ 

الکتــب    علــید  العــادات.   تطلــق اصــطالحاً يــإليف  التقية املباســيــة تعــين يالعبييالفارســ» رــنيد«لمــة إن ک
دة ة   لعـــيـــة   الفنيـــالبســـائل الـــيت تتحـــدث عـــن جمموعـــة ســـنن   دداب   أصـــول يف لتلـــف الـــايت األدي

يف علـيت إلـیتـد   يتة الـيميعلفئة من الکتب الت علی يف األدب الساساين رنيطلق اسيف اآلر  کان «مهام. 
 احلـبب   رنيه... کآري قواعد ذلک الفن   أصوله   دسات علیفن من الفنون أ  أدب من اآلداب مشتملة 

   نيوجهها احلکام   السـالطر.   غالباً ما کايت هذه الکتب )۲۳۲(حممدي،  » البمي   ما شاکلرنيد
کــل مــن   إلــیتهيف   يــ   رعرنيتيف العســکب أينــائهيف   قــاد إلــیاحلکمــاء   ذ ي العقــول   التجــارب   اخلــربة 

 عمالً من أعمال امللک.  إليهسند ن ر
ة   القضــاء   املأکــل   امللــبس   قواعــد ملــن يــاســة البعيأ  قواعــد   أصــول للحــبب   س» رــنيد«فهنــاک 

(يب كلمــان،  يالکتــب املختصــبة يف يظــام الد لــة هــذه الکتــب» يب کلمــان«صــف رســتعمل يف دار امللــک. ر
، فهـو إذن عنـوان ألکثـب مـن  » يامـهرـنيد«ة حتت عنوان عام   هو يالعبي إلیمجت هذه الکتب تب  .)۳/۹۷

أن مـا » حممـد حممـدي«بجح الباحـث رـمهـا.   ري نامـه   غرکتاب شأيه يف ذلک شـأن کتـب تاجنامـه   خدا
3Fکــن شــامالً لکــل أجــزاء هــذا الکتــاب يکاملــهريقلــه ايــن املقفــع مل 

 رــنيد«ه اســيف يــعل  إن کــان قــد اطلــق  ٣
وجـــد إي عنـــد رکـــاد رب ي ألن قـــول املســـعودي إن جممـــوع الکتـــا«.. ذلـــک يقولـــه:  علـــیعلـــل ر،   »يامـــه

 إلـیأقسـام منـه مل تنقـل  –يف زمـن املسـعودي  –وحي أيه کايت ي تزال هنـاک يف حـوزة املوايـذة ر، املوايذة
ة أ  يئـة اإلسـالميمـة للب مالئرياقسـام غـ علـیکـون مشـتمالً ر ذلـک يـأن الکتـاب قـد ريکن تفسمية.   يالعبي

(حممــدي، »اإليهــتوصــلوا رهــتيف النــاقلون يرتمجتهــا أ  أ�ــيف مل ر فلــيف نيمطالــب مل تکــن موضــع اهتمــام املســلم
۲۳۳(  . 

عــد هــذا ر» حممــد حممــدي«د يالســ» ةيالرتمجــة   النقــل عــن الفارســ«عــد صــاحب کتــاب ر؛ »گاهنامــه« -
ة   ية يف الد لـة الساسـاييـقائمـة املباتـب البمس علـیشـتمل رکـان «ه:يقول فر.   رنيالکتاب من يوع کتب اآل

 يب رــواصــل قولــه عــن هــذا الکتــاب)   راتا.. (   ياتا   مســؤ ليشــبح  ظــائف کــل مبتبــة   حــد د صــالح

                                                                                                                   
  يامه هو عنوان لکتاب  احد.رنيعين ذلک أن درکن ر أ  مل -۳



 مجلة الجمعية االيرانية للغة العربية و آدابها   ١٨

عقــويب   کتــاب يإلخ رأن کــل املعلومــات الــيت تتضــمنها کتــب املســعودي   تــار  » ســننيســترکب «املستشــبق 
کـون ران مستمدة من کتاب گاهنامه أ  من کتـب گاهنامـه ياعتبـار ان ديالتاج يف أخالق امللوک يف هذا امل

 ني مــن الکتــاب   املــؤرخري قــد اقتــبس الکثــ .)۲۶۳(يفســه،  »هــذا اإلســيف عنوايــاً ألکثــب مــن کتــاب  احــد
 ممــا کتبــه   ريس احلصـب فــإن الکثــيل املثــال   لــيســب علـیة. يــالعبي إلــیمـادة کتــبهيف مــن هــذه الکتـب املرتمجــة 

 هيف کان من هذا النمط. ري بة   غي  اين الفباء   اين قت يقله اماحظ
 

  يالنصوص األخر 
عــات، قــد ي مــن الکتــب   البســائل   العهــود   کــذلک النصــوص الــيت تــأيت حتــت عنــوان التوقريهنــاک الکثــ

 ؛البعض من هذه البسائل   العهود إلی رية.   کنماذج هلذه الفقبة يشيالعبي إلیة يتبمجت من الفارس
 اه.ر أصفاه امللک   جواب هبمز إنيه حيوصر، »إينه هبمز إلی یعهد کسب  کتاب« -
 .)۱۶۴(العاكوب،  »تهييف من ييعلمن أدرک الت إلی یکتاب عهد کسب « -
 .)۱۶۵(يفسه،   البالغةنيع یسمر ي، الذ»إينه إلی یکتاب عهد کسب « -
 .  )۱۶۶(يفسه،  »اهراملبزيان   إجايته إ إلی یکتاب ما کتب يه کسب « -
 إلـــی هـــذه الکتـــب األريعـــة تنســـب ريقـــول إن غـــر،   ، هـــو أيوشـــب انیأن کســـب » حممـــدي«الباحـــث  یب رـــ

 .)۳۴(حممدي،  یأيوشب ان کتب أخب 
 إلـی، املهيف يف أمب هذه البسالة هـو اإلخـتال  احلاصـل يف يسـبتها »ب  لدهرکتاب زاد الفب خ يف تأد« -

 .)۱۶۲(العاكوب،  قيياين املقفع   يف إمسها احلق
 يف قائمـــة الکتـــب مي؛ أ رده ايـــن النـــد»يزرمجهـــب يـــن البختکـــان إلـــیس املويـــذان يتـــاب مهـــباد   حســـک« -

 .)۱۶۳(يفسه،  اين املقفع إلیية املنسو 
 ري  هو فارسي األصـل مـن غـ» العاکوب«قول ر؛ »کتاب مويذان مويذ يف احلکيف   اموامع  اآلداب« -

 .)۱۶۹(يفسه،  »همرتمج إلیشب ر   مل ميذکبه اين الند«ف: يضرشک.   
ة عنـد الفـبس يف العصـب الساسـاين.   يـعـات مـن أيـبز خصـاص الکتايـة الفنيعات؛ تعد التوقيالتوق أما  

دي السـلطان يف جمـالس حکمـه   رـ نيلـس الکاتـب يـجيأن « قول ايـن خلـد ن يف مقدمتـه:رهي تعين کما 
مــن الســلطان يــأ جز لفــظ    هــا متلقــاةيأحکامهــا   الفصــل ف إليــهالقصــص املبفوعــة  علــیوقــع ر،   فصــله

 »د صــاحب القصــةيــکــون يرمثاهلــا يف ســجل  علــیذ  الکاتــب حيــأيلةــه. فإمــا أن تصــدر کــذلک   إمــا أن 
رجــالً أمــب  بــة مــن أن أيوشــب ان کــان إذا  يليه ايــن قترــب  رمــا «ل املثــال يســب علــی. )۱/۲۴۷(ايــن خلــد ن، 

ار النـاس يـه (سـس خي قع فيالعهد  یفإذا أت ،ه خبطهيوقع فيريعة أسطب لدع يف العهد موضع أرالکاتب أن 
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 إلـیقـال إيـه رفـع ر.   )۷۷(العـاكوب،  »، سـس سـفلة النـاس ياإلخافـة)ياحملبة،  امزج للعامة البغبة يالبهبة
نـا يإل رياملصـ عليـهإن ثقـل «البـاب فتثاقـل عـن اإلجايـة فوقـع  إلـیز) أن يعـض العمـال اسـتدعي ر(خسب  يب  

قـــال أن ر  ». البـــاب د ن جســـده إلـــیحمـــل رأســـه ي، فلخنفـــف عنـــه املؤ يـــة نـــع منـــه يبعضـــه  يکلـــه فإيـــا يق
ا رـ«رکـب حمظـوراً:  قادتـهقائـد مـن  إلـیعـه يع   ذلـک يف توقيـهـذا التوق یفة املنصور قد استفاد من معنياخلل

 کتــب هنــاک أن ضــاً رأ الثايــت مــن .  )۱۹۷(حممــدي،  »هــذا إن کــان رأســک قــد أثقلــک خففنــا عنــک
(غوتــاس،  »ديــإلاملو  کتــاب«  » يفيالتنجــ کتــب«   »الفــأل کتــب« مثــل متفبقــة اتمبوضــوع ةري کثــ یأخــب 
 اخل....  )۹۵
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 ةرة احلضــار يــة الثقافيــل هــذه العملعــن التفاعــل الــذي مت خــال ســبق مــن هــذه الدراســةمــا  علــیينــاًء  يبحــث
ـــ (الرتمجـــة) ـــأثرـــالتحد  ي ،يس   العـــبب داخـــل التمـــع اإلســـالم الفـــب نيي  امايـــب الفارســـي، أي ريد عـــن ت

أن التفاعــل  إلــیه رــة يشــکل عــام.   ييــد مــن التنو ية اإلســالميــة الثقافي، يف امنســةية الفارســيــة الثقافيامنســ
فـبق  ة   يرـو يهـا طاقاتـا   تتفاعـل يکـل حية   الـيت تتحـبک فيـ األميف   الشعوب احلنيتيف إي يرالثقايف ي 
 املـؤثبة   املتـأثبة. فالتـأثب   التلقـي ني،   الثقافة الواردة. أي يـري، إذا صح التعبفة الصادرة الثقانييف ذلک ي

، فقــد احتــک العــبب يعــد الفتوحــات يعــيفة. رــو ياة النايضــة ياحليــاة يــل احليــاحل علــیضــاً مؤشــب قــوي رهــو أ
ج يل يســيتشــک إلـیذلــک  يث أديـ، حمـيف   اختلطــوا يثقافـات لتلفــة مـن الشــعوب   األرية يکثــياإلسـالم
ه ثقافـة يـتولـدت ف نـاخ الـذيه. هـذا امليـعلب متاماً ملـا کـايوا رمةا ي  فکب  ي،   مناخ حضار درجد يإجتماع

ايــات رة املتشــعبة   مــن ديــقرج مــن الفلســفة اإلغب ر، الثقافــة الــيت هــي مــز دة، ثقافــة التمــع اإلســالميرــجد
 ا (الرتمجـــة)  يفضـــله ة هلـــذه الثقافــة،ياســاملقومـــات األس تعــد الرتمجـــة د منــا شـــک أحــد ه.ري اطالشــبق   أســـ

 ا من رقي   تقدم حضاري.إليهاملکاية اليت توصل  إلیصل راستطاع التمع اإلسالمي أن 
 حتبکــت أن ذلــک يعــد  . األمــوي العصــب منــذ ظهــبر يــدأ قــد الفارســي ريالتــأث إن يــدء علــی عــوداً  يقــول
 املباکـز تولـوا عندما خاصة   اإلسالمي – العبيب معالت داخل الفبس يالذات   إلیاملو  من ةري الةف امموع
ات   الشـواهد رـد مـن الب ارـهنـاک العد. التمـع هـذا يف يـاألد ار احلساسـة قـاموا   ريالتـأث ةيياح من اهلامة
ة يـمناصب يف الد لة ي تقـل أمه علیالء يقد متکنوا يف ذلک العصب من اإلست إلیأن املو  إلی رية تشيخيالتار 

ارســـون  ظـــائف ذات شـــأن   مکايـــة مبموقـــة ميقهـــا.   کـــايوا ا العـــبب األقحـــاح إن مل تفيهـــعلصـــل عمـــا ح
  أمــا «..  :نيقــول أحــد البــاحثر ام بــا.يــعجــز العــبيب عــن القرة متنوعــة منهــا مــا رــقومــون ينشــاطات إدار ر  

 فهـو رنيألمـو د ليـيف   الکعـن  ظـائف الد لـة ممـا يعـث احلقـد يف قلـوب إلی قد أيعد ا املو رنيالقول يأن األمو 
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ة رـوان   جبارقد استةلوا أهيف  ظائف الد لة يف العصب األموي کبئاسة الـد يلاأن املو  ی، أليا يب حي صحريغ
مـن ل يـ قلريغـ عـدداً ذکب ر مث .)۳۴۵(حيدر،  »وش   أمارة يعض البلدانيادة امياخلباج   أماية السب   ق

  أخطــب  .مــع ذکــب مهــامهيف ة يف العصــب األمــويالوظــائف   املناصــب املهمــ علــین قــد اســتولوا رالــذ يلااملــو 
 .الرتمجة الکتاية   ؛اً هيري   أکثبها تأث ،تنارحسب رؤ  ،هذه املهام

ور ث األجنـــيب   ه حنـــو املـــيـــاً يف التوجري ، أثـــباً کبـــنريف مبحلـــة التـــد   الرتمجـــةة   ي جـــدال يف أن للکتايـــ
رمبـــا قـــد « نيقـــول يعـــض البـــاحثريـــة کمـــا ،   يف جعلـــه النمـــوذج األمثـــل للحکـــيف.  الکتادرـــالفارســـي يالتحد
وان رــــقولــــون إيــــه  اضــــع (درة. فــــاملؤرخون رــــيف عهــــد معا   –أي کفــــن إداري   کمهنــــة  –يـــدأت کصــــناعة 

د)، رــوان الرب رــف)،   (ديوان اخلــامت)، أي يــوع مــن (األرشــرــ،   (دقهــايل)، أي کتايــة مباســالته   توثالبســائ
فـة األمـوي عبـدامللک يـن مـب ان، خصوصـاً يف يخللقفون عند اريف   اإلستعالمات. مث يإلأي تتبع أخبار األق

(أ مليـــل،  »وان)..رب (الـــدرـــ، أ  تعب ةيب اإلدارة اإلســـالمرـــشـــب ع يف تعب ،   هـــو التعلـــق يقـــبار حاســـيفرمـــا 
فــن أ  صــناعة   أصــبح الکتــاب  کــأ�يف مــن طبقــة خاصــة يف التمــع  إلــی. مــن هنــا ايتقلــت الکتايــة )۵۵

قـــول الباحـــث رث يـــة. حيـــب الثقافـــة العبير يف تطـــور   تطـــو ريستســـهيف يشـــکل کبـــ اإلســـالمي الـــيت –العـــبيب 
 ی؛ مسـتو رنيمسـتو  علـیة يـيف الثقافـة العبي درـ  هکـذا کايـت فئـة الکتـاب عنصـب جتد»: «.. ليأ مل علی«

ف هـــذا الباحــث عـــن يضــر.   )۲۲(يفســه،  »ةيـــة يب افــد أجنبيـــح الثقافــة العبييتلقــ یفــن الکتايــة   مســـتو 
د رـا عنصـب جتدهؤيء الکتاب   لـو أ�ـيف کـايو « اسي قائًال:يقام يه هؤيء الکتاب يف الال السالد ر الذي 

کـايوا دعـاة النظـام   –ة ياسـية السيـاسـي   اخلـربة الفنيالفکـب الس یمسـتو  علـی –، إي أ�يف ةييف الثقافة العبي
 العميـقهلـيف األثـب  کـانن  رالـذ األخـص علـی  مبـا أن الکتـاب   . (يفس املصدر   الصفحة) »اإلستبدادي

أن لألمــب عالقــة يــاملور ث الفارســي   » ليــأ مل«د جيــ، الفــبس ايليف هــذا الــال، کــايوا يف األغلــب مــن املــو 
من هلـيف أصـول  ی  کايت الکلمة تعن – ا أن العبب ،   اعترب من الفبس ايللقد کان معظمهيف مو « قول: ر

ة. فقـدموا إذن خـربتيف معـل يظـام يـاسـة امللوکيلـة   السقة يف يظام الد  رد عب يإلست هليف تقيل –ة ية عبييقبل
 الکاتـبقـول ر. (يفس املصـدر   الصـفحة) »تقمص يظام احلکيف اإلمرباطوري الساساينرة يالد لة اإلسالم

(مـدخل  »بانرـدر ا ياسـيشـه سرخ ايدريـب تـار  يفلسـف يدردمـد«يف کتايـه » يرد جواد طباطبـايس«باين راإل
ة  قبــل اإلســالم قــد ظهــبت يــبايراإل –ة ياســية السرــيــأن النظب « بان): رــســي يف إايخ الفکــب السرفلســفي لتــار 

بــاً رة   يصــائح امللــوک   هــي يف الواقـع يســخة طبــق األصــل تقب ياســييعـد اإلســالم يصــورة مــن الکتايـات الس
ة قبـــل اإلســـالم [...] إن أکثـــب األمثلـــة   النمـــاذج للحکـــيف   يـــبايرة اإلياســـيعـــن احلکـــيف   الســـجالت الس

(أي   القـدماءينيبايرـة يعـد اإلسـالم هـي صـادرة عـن امللـوک اإلياسيطان يف هذه الکتب   البسائل السالسل
 مــا ســاعد . )۱۷(طباطبــاري،  »خســب ي   کري، أردشــد نرــقبــل اإلســالم) مثــل: أيوشــب ان، بــبام جــور، فب 
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اسـة يأي أن الس ا احلاکمـة.يولوجردرـهـو أن املـور ث الفارسـي کـان مـدعوماً ياأل ،ريحـد کبـ إلـیذلـک  علی
تاجـه يظـام احلکـيف حية هـو مـا رعتـه اإلسـتبداديکـان يطب  الـذيهذا الرتاث  إلیاحلاکمة کايت تقتضي امنوح 

ارسـي اسـي الفية   الـرتاث السيه إلحتضان املنظومة الفارسيمصباع علیقد فتح هذا العصب الباب فالقائيف. 
عـــرب عنـــه ريف خاصـــة يـــه.   هـــو مـــا ي   قـــرريمعــا علـــیقـــوم ر، الـــرتاث الـــذي کـــان داً رـــة حتدي  ثقافتــه الســـلطاي

  الناس   السلطان.نيات الويء   أخالق الطاعة يف العالقة يييف يف أديياسة التضخيالباحثون يس
 ةيـالزمن الفـرتة إلـی فباإلضـافة السـهولة بـذه املـور ث الفارسـي عرب يفيالق هذه يقل احلال عةييطب تکن مل
 تظهـب أن الضـب ري مـن کـان ة،يـالعبي الثقافـة   التمع يف خهايتبس   تهايمث تثب يفيالق هذه فرلتعب  املطلوية

 یأخــب  يعبــارة اً، أ يإســالم رداءً  تبتــدي أن هلــا ييــد کــان   الزرادشــيت أ  الساســاين الفارســي  لباســهارييةــ
   الکتــاب قبــل مــن ةياإلســالم العصــور خــالل ةيــالعمل هــذه متــت قــد   .يفيالقــ هــذه أســلمة مــن ييــد کــان

   الشــأن بــذا» حممــدي« باينرــاإل الباحــث قــولر. ممکــن  جــه أفضــل علــی الفقهــاء     العلمــاء نيرتمجــامل
 مــن) امللــوک أخــالق يف کتــاب (التــاج يف يــباه مــا مــثالً  ذلــک أمثلــة مــن: « ياألمثلــة ايــهيإت خــالل مــن نيبــر

ــ ليتفاصــ  مــن النــاس تظلــيف بحشــ يف   العامــة    للخاصــةينيالساســاي امللــوک قعــود ةيــفيک يف مؤلفــه ذکبهار
 يف جـاء ذلـک مبـا قـارنر .  )۱۳(حممدي،  »النار وتيي سدية   رأس يذري الدي   ريالکب املؤيذ أمام امللک
 ييــب  حنــن إذا مث: «قــولر إذ ،)املــور ث الفارســي( الــرتاث بــذا تــأثبه علــی مؤکــداً  اإلســالمي العــبيب الــرتاث

 ســـتبدلر لکنـــه   التـــاج، کتـــاب يف  رد امـــ الواحـــد کـــل يـــاحلب  نقـــلر) امللـــوک حماســـن( کتـــاب صـــاحب
 اترـالب ا هـذه يـذلک خـبجيف ،)القاضـي( يکلمـة النـار وتيي رأس سدية   يذري الدي   ريالکب املؤيذ عبارات
 علـــی تـــدل أمـــارة بـــا يتبقـــ أن د ن صـــبفة ةييصـــورة إســـالم ديـــإلالتق   مـــن اآلداب تلوهـــار مـــا   ةيالفارســـ
 .(يفس املصدر   الصفحة) »تهايفارس

  هــو إينــا لطاملـا اقتنعنــا يالــد ر الــذي قــام يــه  فيمكننــا إسـتنتاج مــا رلــي؛ين ريالنســبة للجايــب الــدمـا   أ
 مــنهيف  ريأن الکثــيــضــاً رنــا أن يــتفهيف أعليالکتــاب   املرتمجــون منــذ العصــب األمــوي يف يقــل الــرتاث الفارســي، 

ائــد أثبهــا يف ه األفکــار   العقة مــن تــباثهيف القــومي.   بــذا تبکــت هــذيــنرملــون أفکــاراً   عقائــد دحيکــايوا 
دة ختتلـــف عـــن يـــن   عقرـــکـــايوا قومـــاً أهـــل د  ،يـــل جلهـــيف نيإن يعـــض املرتمجـــ ي شـــک .ةيالثقافـــة اإلســـالم

 جـــه  علـــیة يف کـــل حمفـــل   ينشـــب ن النصـــبايرن کـــايوا ر الـــذينية، مثـــل النســـاطبة النصـــباييإلســـالمدة ايـــالعق
عـل إتـام الزيدقـة لـبعض جيتهيف.   هـذا مـا يمبجوس ن احتفظوارق الرتمجة   کذلک الفبس الذرأخص عن طب 

أت کلــه يف هــذا رــ مل رية. هــذا التــأثينشــب ن األفکــار الوســربلةــون   رة رــهــؤيء يف حملــه إذ کــايوا ياســيف احلب 
 ريالکثـان قد استسـاغوه العـبب   املسـلمون  فـأدخلوا رن من األدرکن جمبد درين) اعتباطاً أ  مل رالال (الد

ة   الثقافـة يبغـب يف إعـادة الوسـرة،   إمنـا کـان  راء ذلـک مـن ية اإلسالميهيف أي الثقافة العبيمنه يف ثقافت
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 دل،يشـکل أ  يـآخب،رممـا   قـه رجـال مـن فـارس. يلتحق یسـعرة يشکل عـام. کـان هنـاک مشـب ع يالفارس
إذا کـان فـ علـيف کمـا قـد ازدهـب الکـالم.ه حبکـة الرتمجـة، يـصب الذي يشـطت فزدهب يف العرمل  ذلک أيه علی

تحقـق أصـًال، يکـن لرة، فإيـه مل رـين يف األصول العقائدرذلک امدل الد -کما هو معب     -عليف الکالم 
نــة   ر، لــو ي ظهـور األفکـار املتبايايات األخـب رهيف مــن أهـل الـدري    غـني املسـلمنيبي يــجيـذلـک امـدل   

عتقــدات   التســاؤيت   اإلستفســارات اآلراء املختلفــة.   لــو ي تلــک األمــواج امارفــة مــن الفلســفات   امل
ة يــيف الثقافــة العبي   دســتها ةيــالعبي إلــیة  .. رــة   اهلنديــويايإلية   ي  الــيت خلقتهــا حبکــة الرتمجــة مــن الفارســ

 ة،يکــالم.   خصوصــاً األمــواج الفارســه علــيف اليــة، ملــا کنــا يشــهد کــل ذلــک اإلزدهــار العلمــي مبــا فياإلســالم
زة يـقـد اختصـت هـذه احلاضـبة مببة کايت مهد هذا العليف   منشؤه.   نة البصرمن الواضح أن مدث أيه يح

دة يـة الوحيـصـح القـول يأ�ـا احلاضـبة العبير.   ية األخـب يـالً يف احلواضـب العبييندر أن جند هلـا مثـرة ياجتماع
ة مــن يرسـة مــن جهـة   جمتمـع احلضــارة الفايـة العبيرـ مهـا جمتمــع البادني لتلفتــنيحـد د جمتمعـ علــیالـيت تقـع 

ة الةـبب   تتـاخيف جبـال فـارس مـن يـصحباء العبب مـن ياح علی. لقد کايت البصبة تشب  یامهة األخب 
البـد ي  هـا تـباثهيفيصـبون فرة الشبق.   هلذا کان جمتمعاً زاخباً يالعبب   الفبس يف دن  احد. أ لئـک يياح
ين   رـنشـأ مـن جـباء ذلـک جـدال درصبون تباثهيف املدين   الفکـبي.   ييـد أن رهؤيء  ينرالد اللةوي    

 يعليف الکالم اإلسالمي. یسمرما  إلیما يعد يف یأد  جه من الوجوه. علیتفاعل اجتماعي 
ملـه هـؤيء الکتـاب   املرتمجـون حيفالفکب الفارسـي الـذي کـان ، (أي الال األديب)   من جايب ثالث 

حتولــه مــن  إلــی یدب العــبيب عامــة يــل   أدة   األيــمــن الفــبس قــد لعــب د راً هامــاً يف تطــور الکتايــة العبي
النقـاد    –بـد  رکمـا   – عليهة   هذا ما اتفق ية اليت خلد ها يف الثقافة العبيية   األدييخالل اآلثار العلم

قــة تــأثب النثــب الفــين   يحق علــی   يقــاد األدب العــبيب يــل   أمجعــوا ني مــن البــاحثريالبــاحثون. فقــد أقــب کثــ
... مـن الفـبس   الـرتاث الفارسـي. خ األديب  رمات   کذلک جنس التـار قصة   املقاالبالغة   الشعب   ال

عــود ربان رــخ النثــب املکتــوب يف إرهــو أن تــار  اهلامــة کــون مــن أســبايه   عللــهر قــدضــاً أ  رعــود ذلــک أر  قــد 
ة   يــلماً مــن اآلثــار العري ة متکنــت مــن أن تــرتجيف کثــرــث جنــد أن اللةــة البهلو يــزمــن موغــل يف القــدم. ک إلــی

 علـیدل رـة.   هـذا مـا يـويايإلية   رـ مـن لتلـف اللةـات مثـل اهلندرية   کذلک القصص   األسـاطيالفلسف
ة مــن التطــور،   الــيت کشــفت عنهــا ري ة قــد اجتــازت يف النثــب مبحلــة کبــميــة القدية أي الفارســرــأن اللةــة البهلو 

 . من دثارهيفرية لکثيالعبي إلیة يما يعد حبکة الرتمجة من الفارسيف
ة کتـب  يـالعبي إلـیالدي) تبمجـت ي  منذ القبن الثاين اهلجبي(الثامن املـ»: « مي هالليحممد غن«قول ر 

ون يـــبايرخ األديب عنـــد العـــبب.   کـــان اإلر يف جـــنس التـــار ريا تـــأثميـــ، قـــد أثـــبت أباينرـــخ اإلرة مـــن التـــار ري کثـــ
ة يـخيتار ،   کايـت کتـبهيف الق مد يـةنقلـون عـن  ثـائر.   کـايوا ةرة الشـفو رـالب ا علیالکتاية ي  علیعتمد ن ر
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خ ياللةــة رألفــوا يف التــار  ممــن ريقتهيف کثــرطــب  علــیة   قــد ســار رــد الب اي مقطوعــة يأســايري، غــمتتايعــة القصــص
مکايــــة الفــــبس يف  إلــــی.  قــــد أکــــد   يــــوه )۲۴۶(هــــالل، »نورير؛ کــــالبالذري   املســــعودي   الــــدةيــــالعبي

نظـب رأن  مبتبـة الکتـاب   البلةـاء إلـیصـل رد أن رـب رثـوا مـن  مـن األديـاء يف تلـک العصـور   حريالکتاية کثـ
هـي أن أسـبار البالغـة  یب رة إذ ياملعب   مبناهضته للشعوي» اماحظ«،   منهيف يف أدب الفبس   رسائلهيف

حقـل  إلـیدثـارهيف.   إذا ايتقلنـا  علـیطلعـوا ر،   لذلک ييـد للکتـاب أن تفون باحيالفبس   هي ما  یلد
ضـــاً يـــل جنـــدهيف يف يعـــض هـــذه الفنـــون راً أري ب   فنويـــه جنـــد للفـــبس   ددابـــيف أثــباً کبـــدخــب مـــن حقـــول األد

 الـذي  ،تصـل يـالفن القصصـيرة. منهـا مـا يـة هيف املبـدعون   املؤسسـون هلـا يف األدب   الثقافـة العبيياألدي
الکتـاب    مـن کبـار رية. فقـد اقتـبس الکثـرـة   الفکب يـ من املؤلفات   الکتايـات األديريمصدراً لکث یأضح

لکتب   ايتحـوا حنوهـا يف ة من مثل هذه ارة   الفکب يالشعباء   األدياء   کذلک الفالسفة يف دثارهيف األدي
  .کما مبت اإلشارة  فيإلالت

 س آخراً يرًا و ليو أخ
ــــأث تســــتهد  البحــــثهــــذه الدراســــة إذا کايــــت  ــــالثقافــــة العبي علــــی للفکــــب الفارســــي رييف جايــــب الت  –ة ي

أ�ـا  علـیة رـة   الفکب يـا الثقافرة التعـاطي يالقضـايـضـاً   يف جايـب دخـب، يإمکايرت أيـعن، لکنها ةياإلسالم
 ة. رة   الفب ق العنصب ية يصب  النظب عن احلد د امةبافيا إيسايرقضا

ة أ  يـيـالظواهب اخلارج یتسـمة مـا يـة   أمهرـجد ی  أهيف من کل ذلک کما يتصور، هو أينا اقتنعنا مبد
هـا ياإلسـتالب الثقـايف. ري عـرب عـن تأثرة   يا عادة يسـلبإليهنظب رلة   اليت ييف الدخيفاهالعناصب الوافدة أ  امل

إذا   - نـامکنيف ،ئةية أ  سـيسـلب   حقيقتهـا عتهـايسـت يطبيأ�ـا ل علـیفإذا أمکن لنا أن يتفهيف هذه األمـور 
 - يعــززهــو أن  باملطلــو . إذن التمــع تقــدمن أجــل تطــور   مــيســتعني بــا أن   -اً يــاً ثقافيــ عکنــا منتلــک 

لتوظيـف ، ات املوجـودةيـيدراسة اإلمکاي يقوم  الثقافات   أننياعل   التعامل يالتف -ةيخييظباً للتجبية التار 
  يسـتعد لقبـول  األصـالةؤخبيا يإسيف التمسک يالرتاث   رعن کل ما  يربأ،   العاملة خلدمة الثقافاتالعلوم 

 .»األجنيب«   »ليالدخ« عليهطلق رة   إن کان يدم اإليسايخي  تفهيف کل ما 
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 انديشه فارسي و فرهنگ اسالمي 

 نهضت ترجمه درپرتو
 

 چكيده 
هاي گذشته اسالمي و نيز نقش بزرگ  تحقيق حاضر اهميت ترجمه و نهضت عظيم ترجمه طي دوره

كاوشي در نماياند. اين تحقيق به ويژه  يباز متبادل فرهنگي آن دوران را  اين نهضت در تعامل و

و همچنين  يترجمه شده به عرب ياز طريق آثار فارس يدر فرهنگ اسالم يخصوص تأثير انديشه فارس

ها و  آنگاه در اين نوشتار به انگيزه .است يو ادب يدين ،يمختلف سياس يها نقش خود ايرانيان در زمينه

و به پرداخته شده  يفارس – يايران يميراث فرهنگ يبه سو يآور يو رو يداليل اهتمام ورز يبرخ

  .اشاره رفته است يترجمه شده به عرب يترين متون فارس ) و نيز مهميمشهورترين مترجمان (از فارس

 

 ساساني ،تمدن ،فرهنگ اسالمي ،ميراث فرهنگي ،نهضت ترجمه ،انديشه فارسي :ي كليد يها واژه


