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املؤثرات الفارسية
يف شعر األعشى
(الصفحات )111 -161
ملخّص
العالقاات الضاااة ة باين اي اناين و لالعانو ّدتاشت كاير بعنان عاش
ّكنف العنو لاي ناينو ايسالم فاصعحدا نعمة اهلل إخدايا.غنن
ّكاانن إ ا

هناك دالئر

التعااادا الضااااةئ بااا قائمااا قعاار ايسااالم اااا تو ا

سااتد

حشلد جشا ،وة ما با هد السعب وراء ا حققه ايسالم في ز او قصانن جاشا
و فتح إ نا ل كاربة اي ناين و في الفتدح ايسال نة نذ القر ا هجرئ األوا،
ل وراء إقعاا اي ناين و توا ّعواا الو اة العربناة لخش اة هاذة الو اة .ل او اارات
العالقة بين الجايعين قعر ايسالم ا يناة في األدو الجاهوي و فندات فارسنة
لاّجاة حااةئ شيي حنايا ،و مثر شعن الكااتن الجااهوي األتكا لاحاشا او
ّوك األ ارات .لاألتك

درك ايسالم للا سوا سعب ا لح إلنه باد سافنا

و زخنف القوا .لّنددة تو

ش نة الضننة قعر اي سالم هدالعا ر الثقافي األوا

في شعن األتك الرّعاط هذة المش نة الضااارة الفارسانة .بار دراساة لراداهن
*  -قسا الو ة العربنة ا بونة اآلداو ا جا عة د كق.
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الضناة الجاهونة األدبنة لالثقافنة لالش ننة ها همنتها أليها ّوقي الاادء توا فتانة
إرهاصات ظهور الشيو المعين ،لالتعا ر الضااةئ بين الكعدو ايسال نة عش هذا
الرهو ر.

تقديم
عااش التقااشم العومااي حااش قاااي ع االسااتشال ا تو ا التقااشم الضااااةئ ،للينااه

لنع الدحنش في يرنياا  .فالتقاشم الضاااةئ قاش رهان شاياا خان  ،بالمشيناة
لالنقي في يمط العمنا ليرام ناء القصور لدور الععادة ،ليرام الضشائق ،لازدهار

التقالنااش فااي الم بااار لالمك اانو لالموااعع ،لفااي ث اااو العناادت...لفي ال ناااء ل ي اادا

لالمدسنق لآالّها...

للعر النقي األدبي خاصة لالفيرئ تا اة تر اع توا تانك شاياا الضااارة

أليه شا تو ثقافة شعب و الكعدو لتو التطور في السوا الضااةئ...
ل ا و شك في

فارس في العصن الجاهوي بايت تقش اة ماشينتها تمناياا

لحناة اجتماتنة ،ا العنو فقش فاقدا األ ا األخن

فنها الكعرئ.

« لبااا الكااعن فااي الجاهونااة تنااش العاانو دياادا تومهااا ،ل نتها حيمهااا ،ااه

خذو لإلنه صنرو ».1

فاااألدو حااش اارز شااياا التقااشم الضااااةئ لاالسااتشال ا تونهااا ،لال زاا األدو

الجاهوي الصورة األل ا لابدو العرباي الناضا ،،ل صاشرا غنناا لعاشد او الشراساات

الفننة لالنقش ة لالفير ة.

لحين ضاوا المنء رصش المؤثنات المتعشدة في ذلك األدو لفي ضدء ظاهنة الت ثن

لالت ثنن بداحشة و فهدم األدو المقااة المعارلف فاي ا ناا هاذة فقياه قاع توا

شير فر ش هاذة الرااهنة ،إذ ّمثوات تا ثن األدو الجااهوي مشيناة فاارس لغننهاا،
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و و تهااا ،ال دبهااا ..فهناااك ثاان لاضااح لمشينااة فااارس فااي شااعار الجاااهون و ،لظهاان
شياا تعشدة ،لّفالت بين شااتن لآخن ...ثوماا ّفاالت باين قعنواة ل خان

تو فارس ل قر ا...

عاشا

فالقعائاار التااي تاشاات فااي العاانا لشاار الجر اانة العربنااة بق اااد لتعااش القاانع
ا
األساعذي و الاذيو اساتدتندا ا
(ه اجا اان
بايات بران ّا ثنا فاارس او غننهااا ...بار إ
ا
ا
لتما ) بايت ّععش ف انسا قاا لاه ( ْسعذ) ،و اه تنفات لإلنهاا شاار تنفاة باو الععاش

في قدله(:)2

ا ا
ا
هر المكقن لالصفا
ا
و بومة ( سب) ،لهي بومة فارسنة ل عناها (الفنس) (.)3
ا
لالدة سماء فارسنة فالنعما سم للشة (قابدسا) للقنط بو

ْ
خذلا ِحذ اربا
ا
ل ْس اعذ خدذة
ا
لهناك و سم
ا
زرارة سم ا نته ا(دختندسا) (.)4

ا
تعنش ْاس ٍعذ لالقنض ْج از

و القنض

و راار ّ ا ثنن األ ااا األخاان فااي األفااناد براان مااا هااد فااي األ ااة و تفااالت فااي

درجاّه ّععا لضاالت برننة ..بالجدار لالنحالت لالتجارة فاي الساوا ،لالقتااا فاي

الضنو.

لقاش باياات فااارس ترااا ثانا ااو غننهااا فااي العاانو ،لقاش ظهاان هااذا بوااه فااي

الوفااا لالسااودك لالعااادات ،لفااي األدو ،لالعقناااشة تنااش عاا

القاادم .فاأل لفااا

الفارسنة ّسر ت إ لسنة العنو قعر األتك الذئ لفش تو فارس لالضننة ،لقعار
تشئ بو ز ش الذئ سيو الضننة لبا قش ا تنش ِب ْس ان (.)5لدخر برنن نها
فااي ننااة العربنااة حت ا غاااو صااوها )6(،ثااا إ برناانا ااو ضاارلو ال ناااء ل دلات
ا
المدساانق  ،ل ااو ثااا الم نااين لالم ننااات مااا تنفتااه فااارس تنفااه العاانو ،لتعاانت تنااه

آدابهااا .فهناااك خعااار برناانة نه اا النااان بااو الضااارو بااا فااش تو ا الضناانة
فنااااتعوا خعااااار الفاااانس لقصاااات ودبهااااا بقصااااة رسااااتا اوب ْهاااانام لاساااافنش ار
لاألباسانة ،و جوااب عااه الم ننااات إ ا

يااة ،فناشفع بهااو إ ا باار ااو رغااب فااي
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ا
ا ا ا
ا
ْ
()7
اس ا و ا ك ات ِرئ ْه اد
ايسالم لناوه تو سعنر اهلل  .فنرا فنه قدله ّعا   :ل ِ و الن ِ
ا ا ا ْ اا
او ه ٌ
ْال اضش ث لنا ار اتو اسعنر اهلل ا ْنن ت ْوا او ا اتخ اذ ا
ٌ
ين .1
ذ
ت
ا
ه
ك
ئ
لل
ا
ل
ر
ه
ا
ه
ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ ٍ
ِ

تعااش اهلل بااو جااشتا بااا موااك قننتااين فارساانتين

لفااي هااذا المقااام ةوئ
ا
ّ ننا هر ية ناء الن اصاب ،لهاد غنااء ترباي(،)9لباا لفاش توا فاارس ل ّا
بهما ..بما ذبن كن بو تمان باو ا ْنثاش لماا هانو او النعماا باو المناذر حاان
ا
ا
عه إ النما ة ه ار ْ نة ل ختها خونشة ،ف اص ااشحتا ال نااء لاشاتهنّا اه فاي حاياة رادهاا

األتك ( ، )10لغننة و الكاعا  .لهاذا بواه اشا توا ّداصار اشيي اجتمااتي باين
()11

العاانو لالفاانس فااي ناااديو شاات  ،و فهااا ااو هااذا لغناانة

الت ا ثن فااارس ال

نحصن فند دو فند ا با  ،لبنفماا تااك ،لال ا ئ شاير او األشاياا...
م فااي ال ناااء ،م فااي ضاارلو الوعاااس لالر نااة م دلات المدساانق  ،م

فااي األ لفااا
ش ْنو الخمن....

لقااش حاااوا العاااحثو قااش ما لحااش ثا رصااش التا ثنن الو ااوئ لحجمااه ل فهد ااه فااي
ظاااهنة االحتجااال الو ااوئ سااداء ااا بااا

نااه عر ااا ل دخاانال ( ئ ظاار تو ا ل تااه

األصونة) في آخن العصن الجاهوي ،ئ فاي تصان األتكا لجنواه( )12ل هاذا فالتا لن

في ل ة األتك خاصة لفي ثان الاشخنر فاي العربناة تا اة لانع جش اشا ،ل هاذا ّ اعاش
المهمة لش نا صعب.
ل ااو هنااا صااعح لزا ااا توننااا التااذبنن ا األدو الجاااهوي اتتعااارة صااورة فننااة
داز ة لضناة هوه لتعنعتها يهر نها ل ة لتر قة فننة ،لصورة خالطها حاشها هناا
لهناك لا يو معرا تو الت ثن فارس .لبا ع

الكعناء ترا ّ ثنا بهاا او

قنة الجاهون و لفي تونعتها األتك لتشئ بو ز ش للقنط بو عمن اي اادئ توماا
عاها سيو الضننة ل لفش إلنها لإ فارس ل سمع ضيا اّها لشاهش يماط
ال ناء لخالط الم ننات.
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و رر األتك توما تفاندا اذلك فهاد بران ّا ثنا ماو سايو فاارس لالضنانة

بعشئ بو ز ش للقنط بو عمن لالمنخر النكيرئ ...لّمنز و هاؤالء لغنانها ياه
ا
ظاار ااشو ا فااي برناان ااو شااعنة تو ا ترمااة ااا يهاار ااو حاااارة فااارس ،لظواات
صورة ل عايناه اا حاشا النقااد لاألد ااء

ّنابنعه تننة قو ة ،لإ ّجشدت ع

جواادة و كااهشلا لااه الكاااتر ة فهااد فااي الطعقااة األل ا

باار هااد تنااش عاااها سااتاذ

شااعناء الجاهونااة إ لااا يااو شااعنها( .)13فعااشئ بااو ز ااش ااا ااثال ااا ساايو الضناانة

لبا ّنجمايا ليسن لالنعما لقش ثقر لسايه لاختر ّنبنعه فوا ضت ،الناس

ك ااعنة لالعنن ااة الص اادّنة لالتنبنعن ااة إح ااش س اامات الجمو ااة الفص اانحة( .)14للعااار

لنصاناينة تاشئ لاتتااشادة بهاا ثنهاا فااي تاشم التا ثن العمنااق مشيناة فاارس لتاداّهااا
ا
ليرام حناّها ،تو حين تاش األتكا بران ّا ثنا يمااط ال نااء المدسانقي ل بران
و استعمر األ لفا الفارسنة في شعنة ل شهن شاتن جاهوي تا اث طاارد الخمانة

لالماان ة نمااا باياات نااا ل حاانة ،باار هااد ترااا ااو ّضااشو تااو الخماانة ولصاافها
ولص ا

جالسااها التااي تا نهااا فااي الضناانة لغننهااا ...فصااشر فااي ذلااك غالعااا ااو

المؤثنات الخارجنة ل همها المؤثنات الفارسنة ،لتوا الانغا او هاذا ظار شاعنة تربناا
اْ
تنابنااا ،لإ صااقوته الضاضاانة ،ولسااعت آفاقااه ،ل ثا اانت لفاظااه ،لتنائقااه الفننااة...

ل شت عاينه جموة و المدضدتات.
هذا بوه اختنياة ل هذا توننا

يدضح هذة المؤثنات عش

لكخصه ليسعه ل ا نّعط بهما ،ل و ثا يتدق

ا
ي ِواا تعر ا

سار ع

تنش شياا المؤثنات الفارسنة.

التعريف باألعشى:

ا
األتكا هااد نمااو بااو قاانع بااو اجنااشا بااو شااناحعنر بااو تاادف بااو سااعش بااو
ضعنعة بو قنع بو ثعوعة ..و ني ين بو لائر ...فهد ض اععي قنسي ا يرئ اة عي
ياازاةئ .لقااب باادة قتناار الجااو للقااب هااد األتك ا  .وة مااا قناار :األتك ا األبعاان
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ل تك قنع ،ل تك

از و ني يهكر(...)15

ين ّمن زا لاه و األتكين ،ب تك همشا و اهواة و ناي

لالعكا :سدء العصن او غنان تما  ،فهاد ال ان

ذبن نفسه لقعه في قدله:

()16

كاير جناش لانال ل يهاارا ،لقاش
ا

ا
اح ِف ٍي تو األتك ه حنث ْص اعشا

ا
سائر
فق ّس ي تني فنا رو ٍ
ل هذا بني بي صنن ّفاؤال كفائه ...فعانف اه بماا تانف وقاب (صاناجة

العنو) لهد وا و لقب اه وة ماا ل ِقاب «صاناجة لقادة تععاه لحوناة شاعنة ،خنار

لك إذا يكشّه آخن نكش عك»(. )17
لقش للش قر ة (د ْر اي ) و رض النما اة لذبنهاا فاي شاعنة()11ل اات منفدحاة
()19

النما ة لقعنة فنها عش تاك ثمايين سنة بما قاا:
ا ي ثمايو ا و ا ْدلشئ باا ا اااذلك ّفصنر ح اس ِاب اها
فقذا بايت لفاّه سنة ( 7ها ل آخنها629 /م) ِإثن خعن كاهور تاو لفادّاه إ ا

رسوا اهلل لنعوو إسال ه ،للا ِند اهلل لاه ذلك فنجع إ
سنة (550م).

وشة فق

دلشة يو يضد

فاألتك تاك في تصن ي ْا ،الكعن الجاهوي لابتماله ،ل درك ايساالم للاا
ساوا للاا اان النساوا أل قر كاا لتوا ر ساها باد سافنا ّر صادا اه فاي الطر ياق

فخشتدة فحنم يعمة ايسالم ،ل هذا لا ت ثن اه لإ سامع النساوا ()) و كار عته

السمحة(.)20

أشكال املؤثرات الفارسية:
تاح لنا و ساننة الكااتن ل دلاشة ياه اباو العاد اة يكا فنهاا حعاا لقد اه لقااا
الكااعن ت ا ثنا بهااا ...للعوااه ااو حسااو الطااالع عماار عياانا فااي التجااارة ،اف ا ا
ناد

األسدا في الجر نة العربناة لغننهاا ...هاذا لذاك فهاد عكاق الضر اة بعقناة فاناد
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جنسه و ينة الاذا لالخناو لليناه فتار تانها ضاب الم اا نة لاالغتاناو بننماا
لجشيا العشل ستقرو في ناازا ثا تاة إذا اتما يدا إلنهاا فاي حنااّها لبايات هنا ة

لعاانن يعااا ها ....فااقذا لجاااشلا ياياااا اساااتقرلا اااه اااادام ياااؤ و هااا الطم يننااة
لالضناة ...ا األتك فوا عنف االستقنار الاذاّي ل المياايي ....فطععاه نااا إ ا

االرّضاااا لاالغتااناو ساااتشة تو ا هااذا اي ماسااه فااي الوهااد لالكااناو الااذئ رآة فااي
ْ
الينم لالنخر ...فاال تو تموه في التجارة في قتعر تمانة ...اا
النما ة دتو
جعوااه تدجااه إ ا باار يااا وع اي يزتتااه الماد ااة و ااروئ رغعاّااه الذاّنااة لشااهداّه

العار ة ...للعر الماش الموزتاة آياذاك فاي الجر انة بايات تش اشة ،للياو األتكا
فار االّجاة إ ا الانمو لإ ا الض ْنانة ،ا
ورادهماا بران او غننهماا حتا تانف بهماا
ِ
ا
لتعاان شااعنة تااو ذلااك ...لبوتاهمااا باياات ّضاات حيااا فااارس ،ل ناؤهااا العاانو
ْ
ّا عو لموك فارس ،لبذلك تنفتا مجالع الوهد لالكناو ...لّعق الضنانة بران
ّ ا ثننا فااي شااعنة ااو الاانمو ،فاااال تااو لجاادد الت ا ثنن السناسااي الفارسااي المضاانط
األتك ا

ااا جعوااه اان مع فااي حناااة ت ا ثنة ااالضننة لسناسااة فااارس لثقافتهااا...

فمشينتها جذ ت الناس إلنها لخوعت فئشة الكعناء...

للااذا ساانعنض لب ثاان السناسااي ،ل ثاان الاانحالت ل ااو ثااا يتدق ا
(الض ْننة) ما ّمويه و تمارة ل تنزهات ل جالع الوهد لال ناء لالكناو ...لنستقن
ِ
خننا تنش األثن الثقافي .فنحو يعتقش

ئ ثن نفند ال ميو

المؤثنات األخن فاألثن العنئي مترل السناسي لالمشيي لالثقافي...
 1ـ األثر السياسي:
يك األتك لهد ن

تنااش ثاان ش نااة

ضشو و دو

ْ
وك فارس متاش إ ا الاعالد المجااورة باالعنا لالعحاريو

لتمااا لالاانمو ،باار الكااام يفسااها فااي عا المناحاار ....لقااش ّاانح لاااه ّاااة توياار
ا
لحيام ا ْ
بفناء فاي يراام الضياا لتعقاّاه ،ل لجاشلا يرماة يتو اة لتصار
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شاوليه االجتماتنااة لاالقتصاااد ة لالسناسانة ...هااذا بااايدا حر صاين توا ّجااارّها

التااي ّتجااه إ ا األساادا فااي داخاار الجر اانة العربنااة لجنوبهااا لشاانقها ...فااي هجاان
لالكا ْاحن لالاانمو الد ا ااا ...للمااا يكا ت عا الممالااك لالقعائاار ّا عااة لفااارس
لتيااا
ِ
اا
بالمناااذرة ااناء الضناانة ،لّماانا ااناء تعااش القاانع لغننهمااا بوفهااا واادك فااارس
ضما ة القدافر التجاة ة ،بر إ المنااذرة ذهعادا إ ا بران او ذلاك لآخان وادبها

األقو اء النعما بو المنذر صاحب النا ة الذئ حيا الضننة بين ( 515اا 613م) هد

المين بي قابدس ،أليه سم ا نه اسا فارسي (قابدس) .للما قتوه بسن اا في
ا
خعن كهور د إ يدم ذئ قار المكهور اا ل الموك الفارسي توا الضنانة إ ااس باو
ا
قعنصااة الطااائي الااذئ ااات ساانة (4هااا 611 /م) ...فالنعمااا ا اا لإ بااا وا ااو
دخر النصناينة إ الضننة فاي خعان عارلف لااه اع تاشئ باو ز اش عاش

بايات

جدسنة تو د اية فاارس ااا باا ب جاشادة درءا حصاننا لفاارس فاي لجاه الارلم

مثوااين ال ساساانة الااذيو بااايدا درتااا هااا ،لتاانها قاااّودا المناااذرة لغناانها .لصااار

ن المودك بوما توعدا ناه

النعما ل غننة سنفا سوطا تو القعائر المتمندة ّمن
ا ْ
ذلك ...لال شيء دا تو هذا و يدم الصفقة المكهور(.)21

فاألتك الذئ للش ل ات النما ة القريعة و العحريو لتما لالعانا ل او ثاا
ا
فارس لّجوا فنها جمنعا لا ب تو تقوه ليفساه صاورة واك الفانس الاذئ ا تاش

ردحا و الز ا تو تناف و األرض العربنة .لهذا المواك ثانة صاحنح لحقنقاي

ظهاان فااي حناّااه لال لفااي شااعنة ثاينااا لإ باياات صااورة السناساانة قاار ااروزا ااو
صورة االجتماتنة لما تص

السناسة ...للنع الارورة

ه األتك

و حب لوهد لالكناو لال نااء لاال تعااد تاو

يو هذا األثن شتاة لوكعن الجااهوي بواه ،لإ

نه بما ايته إلنه الشبتور ته حسين(.)22
صش تو ع
ل ااو صااور األثاان السناسااي فااي شااعن األتكا  ،صااورة وا ااك بساان العااادض
ْ
القااوئ ...فمااع ترمااة هااذا الموااك لقااشرة حيا ااه لشااهنّها فااقيها لااا سااتطنعدا
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فالموااك ساسااا ،
خوااشلا فيوهااا صاااةلا ااادة لومدترااة لالععاانة لوناااس جمنعاااِ .

لبساان (شهنكاااة) ئ وااك المواادك الااذئ ّمتااع تااو ال مويااه و ضناّااه لااا خوااش

فنقوا:
ا
ْ
فماااا يااات إ دا ااات توناااك خالا ٍااش
ْ
ا
لبسن ش ِه ْنكاة الذئ سار ويه
فنحو ال ميننا

اا ا
بمااا لااا خوا ْاش ق ْعاار اس ااسااا ل ا ا ْاو اة
ٌ
له اااااااا اشتهااااا ٌ
تتنااااااااااق اوز ْي اعق
راح

يت افر تو اتال األتك تو ّاة

ودك الفنس ل عنفاة

خعارها لهد ا تحقق لاش العش اش او الكاعناء ا ااا ا بماا ورد تناش تاشئ باو

ز ش لغننة.)23( .

لهذا شا تو التداصر المعنفي لالتاة خي بين العنو لاي ناين و ناذ القاش ا...
ا
لباذلك ال ناب تااو الناا ايشااارة اي ضائناة العرنمااة لوصاور الكااعر ة التاي ّؤبااش
ا
ا
تناصن اال لتقاء الو وئ لاالجتماتي ما دلت تونه بقدله السابق الذئ تعن فناه تاو
شانو الااناح لالعنا ااة األزهاار لاألوراد ...لهااي مااا تنفااه األتكا فااي الضناانة و ااالد

فارس...

ل ااو هنااا يااشرك

ا

حااش ث األتكا تااو حاانو ذئ قااار التااي جاانت لقائعهااا فااي

لاخن ا لعصن الجاهوي لنع إال لقفة اييسا

ع ذو ه ل هوه لليناه تالماا ياذر او

تداق ااب الض اانو ،ليع ااه توا ا ش اارورها لالسااانما إذا لقع اات ب ااين الجن اانا ب ااالعنو

لالفنس...

هذا جاءت دتداّه المتيررة إ بسن

نسائر شعر ة نذرة و عة االتتشاء

أل القدة لنست لحشها السعنر إ االيتصاار ( .)24فاألتكا ياؤثن الساوا لالماددة باين
العاانو لالفاانس لينااه ساانق

ااع قد ااه إذا ياارا بهااا اان صااعب ...هااذا لجااشياة

نحب بدفادة قنع بو سعدد تو بسن (.)25
ا
ا
للاانع هناااك شااك فااي األتكا فتخاان قد ااه لايتصاااراّها ( )26للينااه راار
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شا كاشلدا إ ا تاشم اتتاشاء حاش توا اآلخان لالسانما العانو لالفانس ،أل ياه تالماا

ّندد تو فارس ليعا ضناّه فنها ...لهذة هي حاا المضب لقد اه للجنناياه ...فهاد
ينة الروا و ئ تنف با ...

للعر خعنّه مودك فارس لسناساتها الضربناة لإتاشادها لوخنار لّقالناشها فاي

القتاا و رز عارفه التي ّضشو تنها .لسناسة المودك تا ة في ذلك ّختو

تو

يضد بعنن تو سناسة الناس العادي و في إتشاد خنوها لومعنبة .لهذا ا تعن تنه
()27
في لصفه لفنس النعما بو المنذر المعرلف اسا ا
(الن ْحمدم) فقاا:
ا
ا
ا
اااااار ا
ااات الّ ْ
و ااااااا ن ا
اااق ،لقااااش باااااد ا ْسا اااانق
ا
ون
ع
ا
ق
ة
اااااان
ا
ك
ت
لون ْحمااااااادم با
ٍ
ٍ
ِ
ٍ
ا
ا
ا
ا
و ااااااااااااا ْانفع يقاااااااااال الا اح و اعر
ْعااااااااا توناااااااااااه الجاار بر تكنة
لقش تاو النقاد توناه هاذة الصافة أليهاا لاا ّعانف تناش العانو فاي لصا

خنار

الضانو للياو ابااو قتنعاة دافاع تنااه فقااا« :للسات ر هااذا تنعاا أل الموادك ّعااش
ا
فنسا تو قنو األبداو و جالسها سنجه للجا ه خدفا و تشل فاجئها ل ْ ٍان
ا
ا توادم توا
نرا ،ل حاجة ّعنض لقوب الموك فنر اش العاشار إلنهاا ،فاال ضتاال إ ا
إساانال فنسااه لإلجا ااه ...فدضااع األتك ا هااذا المعن ا لدا ااه تو ا

حز ه».21

ويااه لتو ا

فااالعنو ّمااادحدا القنااام تو ا الخناار ،وة طدهااا ااالقنو ااو بناادّها ،للياانها

راحدها بر تكنة و الجر لالوجام ...أل حروبها بايت ّتا النهار غالعا(...)29

تو حين

سناسة المودك ّ اا ن ذلاك ...لهاذا اا يفاذ إ ا إدراباه األتكا فنقار

صاورّه إ ا شاعنة تر قاة ل عنا  ،ماا ااشا توا ثان السناساة الضربناة فاي ّضاادالت
شعنة الفننة .و ستشا المنء ذلك ااا توا يمطناة التداصار الضاااةئ باين العانو

لالفنس فهي لنست يمطنة تاغنة فمودك الضنانة تمتعاو اساتقاللنة خاصاة ل هاا
شااوليها العربنااة الخاصااة .لّتجسااش شااياا برناانة بسناسااتها فااي اجتااذاو
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الكااعناء إلاانها لتال قاااّها االجتماتنااة بااالرلال .لذلااك شااهن ااو

تدقا

الماانء

تنااشها ...فقااش رادلا الشتا ااة أليفسااها ،للنيااو الكااعناء بداقااا هااا لالثناااء تو ا

صاانائعها ،للاائال تجهاادا إ ا تااشائها ال ساساانة ااثال .لبااا األتك ا لاحااشا ااو

الكعناء الذيو شحدا ودك الضننة ،لإ لا يو األشاهن بنانها بالنا اة الاذبنايي

لتنفااة للعنااش لالمااتومع لالضااارو بااو حواازة ...ل مااا ّفااند ااه واادك الضناانة فااي هااذا
ا
الكا يهااا دلياادا األشااعار التااي قنواات فاانها ،ولضااعت فااي قصااورها( ...)30فمواادك
الضننة لإ بايت ش نتها فارسنة في لجدة برننة همها الدجه السناسي ،لينها

في الدقت يفسه ّعنن في يسغ الضناة العربنة.

ل و هنا يستشا تو ثن الضننة في شعن األتك تو برنة ّانددة توا الانمو

ل ناء الجندو ،لهد ا يناة لاضحا في شعنة .فنحالّه لا ّيو خصدصة االنمو

لالكام لتما  ...لإيما بايت إ الضنانة الشرجاة األل ا  ،فهاي ال ّقار تاو رحالّاه
إ النمو لبوتاهما بايت ّا عة لفارس (.)31
 2ـ رحالته وجتواله
األتك شاتن جداا ،ر فاي الانحالت إ ا سادا العانو يساعا لتجارّاه ثاا

ر في رحالّه إ ا األ اناء لالموادك بساعا لومااا ،لهاد وا او سا ا كاعنة لجعواه
هنة الستشرار تطاء الممشلحين ( .)32فالماا لسانوته القتناا) الواذة لالضصاوا توا

الكناو ال تداي في ذلاه او جوهماا .فحنثماا الح لااه المااا ّدجاه إلناه ل هاذا يضاو

يصحح لاه بناّه التالنة لذلك السعب لال يان فنهاا اا رآة الاشبتور تاه حساين:
()34

ل نها:
ا
ْ
لقااااااااااش تفاااااااااات لوماااااااااااا آفاقااااااااااه
ا ّناااااااات النجاشا ا
اااااااي فااااااااي رضااااااااه

()33

ا
ت امااااااااااا ا فحما ا
اااااااااو ْا
ااااااااات ف وة كا ِ
ل رض النعاااااااااااانط ل ا ا
رض ا
الع اجا ْ
اااااااااااا
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ا
فنجاااااااانا ا
فالسا ْ
ااااااار ال ااااااااو ِح ْم اناااااااان

عااااااااش ذاك إ حان دت
ل اااااااااااو
ِ

ا
ااااااااااانام لاااااااااااااه لااااااااااااا ر ْم
فاااااااااااا ائ ا ا
ٍ
ا
ا
فااااااااا لفنت اه ِماااااااااااي لحنااااااااااااانا ها
()35

لالتجداا لا يو في سعنر الماا لحشة بما قن هد ذلك قدله:
للن ااااااااااشا ا
ل اااااااا زلااااااااات ي الماا ْذ ا ايا ٌ
لب ْهال حناااو ِش ْعت ل ندا
افع
لإيمااا باااا

ا

اااا ّزجناااة همد اااه ،لإشااعاتا لكاااهداّه بماااا ساانرهن اااو شاااعنة

لّصاار ضه ااه فااي يماااط برناانة ...و قاان الااشبتور تااه حسااين نحال ّااه إ ا الاانمو

لالضننة و نفي

ااا رحال ّااه إ ا

يو اّجه إ بسن

ل الكام لغننها (.)36

ااالد ف اارس ،ولفادّااه تو ا بساان فااال ّمتنااع لااش نا تقااال لال

نطقا للسنا مو ن ردها ( ،)37لال يكاك فاي يهاا حاشثت قعار ذئ قاار .ويو اشيا

في هذا قوا الكاتن (:)31
ا
اْ
ْا
قش تفاااااات ا بناااااو ا ِيقنا إ تش ٍ

لتاا في الع ْجا ّنحا ي لّسناةئ

بما يو شيا األصمعي لابو قتنعة لهما راو ا ثقة ،لبالهما باش لفادّاه توا

بسن في خعن حياة ابو قتنعاة قاائال« :لباا األتكا

فاش توا

وادك فاارس

للذلك برنت الفارسنة في شعنة بقدله:
ا ا
اااااااااااار ابو ثمايناااااااااااااا لثمايناااااااااااااا
فبشا
ْ
ااااو قهاااادة اّاااات فا ا
اااارس اصاااافدة
ا
الج اوسااااااااااااا ا
ا ا
اااالو ِ ا ْااااانو ااااي ا ياااان ِاي ْصا ااااع اعا
اااااااااااب ردايااااااااااااه
ا
ن
لت
ٍ
ا
لالص ْعح يعياااااااي ا
لالنااااااااائ اي ْنم و ا ا ْ
ا
شجدة ي ْد اض اعا
ااااااااااااة
اااااار ٍط ذئ ض ٍ
ِ
ا
ا
لثماااااااا ا تكااااااانة لاثنتاااااااين ل ة اعاااااااا
ا
ّا اااش الفتااا ا ِوياااا منااار اصااان اتا

لسااامعه بسااان يد اااا نكاااش ،فقااااا :اااو هاااذا فقاااالداْ :آسااار لذب ا
وئ ّ ااازئ

ئ ( ني العنو) ف يكش (:)39
ا ْ
ا
ِرقت ل ااااااااااااا هذا السهااااااااااااد المو ِة

ا
ل ا اااااااااا ااي و اس ْقا ل ا ا
بين ا ْعكق
ٍ
ا ْ
فقاااا بساان  :فساارلا لنااا ااا قااااكك فقااالدا :ذباان يااه سااهن ااو غناان سقااا لال
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تكقكك فقاا بسن  :إ با سهن و غنن سقا لال تكق فهد لتكك" (.)40
فالمتنجمو فسرلا اليالم ناء تو

النت األصوي ّنقنا

ا فهمدة فقذا آ نا

التنجمة خناية لمعن

ابو قتنعة ستشا تو صاحة الدفاادة ورحاالت األتكا إ ا

ااالد فااارس يراانة األ لفااا الفارساانة .ل ااو ثااا يجااش

المضشثين (.)41

هااذا الخعاان ةلاة تااشد ااو

الرلاة الثقات عشة لّا عها في ذلك ع
ا
لتو النغا و تععات الشيدا لا ّرل األبنات األة عة السا قة فق ةلا اة اباو

قتنعة ّعش و األهمنة ميا  ...فاأل لفا الفارسنة برن دوراياا فاي شاعن األتكا
و ئ شاتن آخن ( .)42لهذا ا سدف تاح ما ّي بوه ...فاال تو

األبنات

السا قة ها ا ماثوها ّما ا في قصنشة تو ةوئ المنا ،سنعتمش تونها عش قونار .اا

ا تعوق بدفادّه تو بسن فق المنء عتقاش ضاشلثها لكاهنة هاذا المواك لاتتقااد

األتك

ياه سانناا خنانا لفنانا ناه .ليعتقاش ا

إجا اة بسان لحن اياه األتكا

لعطائه لقع ساعب ّفسانن المتانجمين لومعنا الرااهرئ الاذئ ععان تناه الكاعن ،لهاا
عذوةو في ذلك أليها ال عنفو تنائق العنو الفننة لل تها المجاز ة...

ااو

لإذا بااا األتك ا قااش حاانم يعمااة العطاااء لهااد الك ا دف ااه فقيااه اقتط ا
ا
رحالّه إ فارس برننا و الصور ليقوها إ شعنة فحشثنا تو للع نائهاا االخمن

لشااهن ّها صااناتتها ،لاتتنااائها الكااش ش األزهااار لالضااشائق لإّقااا برناان اانها
أليماااط ااو ال ناااء لالعاازف تو ا دلات المدساانق التااي يقوهااا ساامائها الفارساانة.

فالجوساااا  :الاااورد األبااان  ،ل قعاااة نثااان تونهاااا الاااورد لالر ضاااا  ،لالاااو  :آلاااة لّر اااة،
لبذلك النائ ينم ،للعوه كعه العدد ،ا
لالع ْر ط هد العدد ل عناة صشر العط ،لالصان،

آلة دسنقنة تو شير دلائن ّدضع فناه األصاا ع تناش العانو ،لهاي آلاة لّر اة تناش

الفنس.

فالكاااتن تاانض فااي شااعنة لنحالّااه ل كاااهشاّه فيااا

ا
قشم لنا ادة فننة غنت دضدتاّه لتنائقه األسووبنة.

ورخااا فننااا لال ،لثاينااا

_______________________________
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ويعشل األثن األها في ذلك بوه يمو في الضننة ذاّها للعر وا ظهاور هاا
ا
تو سنح التاة با في تهش سابور بو ْردشنن ل بنه يضد سنة (240م) .لقنر:
إيه تاد ناءها ل و ثا صار تمرل بو تشئ وا نن تربي ّا ع لاه ( ،)43ل و ثا ن
النعمااا ا ن ااو زدجااند (الخوريااق) لنساايو فنااه ا نااه ا(ب ْهاانام) ( .)44ل صاار الوفااا

فارسي (خورييااة) بماا ناي فنهاا قصان الساش ن ،ل صار لفاا (الساش ن) فارساي
ا
()45
للعواااه ياااو اااو (ساااه :ثاااالو ،لدلاااه :القعااااو) ل عنااااة :ذل القعااااو الاااثالو
لبالهما ورد في شعن األتك لغننة (.)46
 3ـ أثر مَدَنِيَّة احلرية يف شعر األعشى:
ال شيء دت إ إ ناز شخصنة اييسا لال سنما األد ب و

ت ذ ده و

عااين اآلخااريو وبنئاااّها لثقااافتها لفنااديها لحناااّها .للعاار ّ ا ثن األتك ا

فااارس

ل ااشينتها ،ل ااا يتجتااه ااو ضاارلو السناسااة لالضناااة االجتماتنااة لالعمناينااة قااش خااذ

تاح لنا ،فاال تو الجدايب الثقافنة .للماا بايات الضنانة صاننعة فارسانة الشرجاة

األل فق شينة فارس قش ايتقوت إلنها لصارت قعوة الكعناء لما تنف تو ودبها
ا
و إبنام ها لاجتذابها .فالضننة جزء ال تجز و شينة فارس ،لقش ّدلاشت او

رحااا ّقااش ها ،ورقااي فنديهااا لتاداّهااا ....لازدهااار تمارّهااا ااو دو

ينياان تونهااا

جموة و السمات العربنة.
ا
فالفنس بايدا ن ين األزهار ل صناف الورد ،لاتتندا بها ،وةبدها ع جموة او

ضرلو الر اض األخن

ل نها و استحا الماء المعطن (.)47

ل هذا لجشيا الضننة ّضذل حذل فارس ،و تاح لنا هذا و شعن لبتك

شح ه

إ اس بو قعنصة (لالنها األخنن) فنقر لنا في بنات ة عة إحش تكنة زهانة عاش

با سجر ظااهنة ايتكاار حاياات الخمان لبنفناة ّقاش مها لوكااةبين ا لهاذا بواه

ورد في األبنات التي سعق ذبنها ا فقاا اا (:)41
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ا
طاااااادف بهااااااا سااااااا ٍ توننااااااا اتااااااد ٌم
اااااق باااااا شاااااانا ا ه
س لإ ريا ٍ
ياااااا ٍ
ا
لناااااااا جوساااااااا تناااااااشها و نفسااااااا،
لآس لخنا ٌ
اااااااارئ ل ااااااااا ٌرل لسدسا ٌ
ٌ
ااااااااو
ا ا
لشاه ْساااافنم لالناساااامين لياااانجع
ل ْستاااااااق سننناااااااو اوو ٌ و ا ْر اا ٌ
اااااااااااط
ٍ

ا ا
ٌ ا ٌ
خفناااا ذفناااا ااااا اااازاا فااااش ا
ا
إذا صا ااب فااي ِالم ْصااحاة خااالط ا ق امااا
لسن اسا ٌ
ْ
ااااااانعن ا
لالم ْر ازجاااااااادك ان ْمنمااااااااا
ا ا
إذا باااا ِه ْنا اااز ا و ورحااات خكاااما
اا
اصااااعحنا فااااي با ا ْ
اااو ّ ن امااااا
ِ
ِ
ااار دجا ٍ
ا
جاو اااااااه اص ْنااااااا ،إذا اااااااا ّنيماااااااااااااا

و رر ّ ثنن الضننة ازدهارها لتاداّهاا االجتماتناة لضارلو غنائهاا ل يادا آالّهاا

المدسنقنة و األ لفا الفارسانة المنقدلاة او فاارس إلنهاا ااةزا فاي شاعارة األخان للاد
ّدجه بها إ

حش ناء الجندو بما في شحه لسادة يجنا

في قدله (:)49
ااااااااااااهشيا الااااااااااااورد لالناسمنااااااااااااا
لشا
ِ
ٌ
ٌ
اااااااااااااااا
ال ِ ْز اهنيااااااااااااااااا ْع اماااااااااااااااار دائا
ا
الصناااااااا ،يعيااااي لاه ا
شجدة
ّاااااان

و ناي تعاش الماشا ،

ا
اااااااااااااو لالمساااااااااااامعات قصااااااااااااابها
ا
ااااااااااااااة زر بهاااااااااااااااا
فااااااااااااااا ئ الثالثا
ِ
ا
خاااااااافة ْ سااااااااادف ْش اتا ا ا ا ا بها

فاألتك لا نطد تو يفسه ،للا خجر و إشهار ّجر ته التي تا نها ل تاشها
ا
في الضننة لغننها فنقر ذلك إ شعنة يار لضادح لإثاارة ...ف اشة طنائاق فنناة
جش شة لا عنفها غننة و الكعناء ،ل برن و استعماا األوزا الخفنفة لالمجرلءة
برنة (.)50

أليها لنق ال ناء لإ قاتات المدسنق  ،ل هذا غن الم نو
ا
وبهذا بوه اّاح لنا هناك تالقات ل و ة جش اشة يكا ت فاي صامنا يساا

الصااور الكااعر ة فاغتناات المفااندات دال لااة لترااا حجااا المعجااا الو ااوئ ،لّندتاات
ا
األسااالنب لّجااشدت ع ا الطنائااق الفننااة ،لازداد اي قااا حاااللة ورقااة حااين لف ان
األتك لكعنة صفة ال نائنة ل دخر فنه يماتا و اي قاتات المستمشة و ضرلو

ال ناء لإ قاتات آالت المدسنق  ...فيا صر غنن نة في القصنشة الداحشة(،)51
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اااا ت اااشا ال ااانمط اي ق ااااتي التقس ااانمي لالضنب اااي ف اااي داخ ااار العنن اااة التنبنعن اااة

لوقصنشة( .)52لهذا شفعنا إ القوا :إ

عنفة األتك

فارس ّتجاوز األ ثان الماشيي
ش ناة الضنانة بدجهنهاا

إ عنفة الو ة الفارسنة دال لة .في ضدء ا ّقشم ثعات لناا
الفارسااي لالعربااي باياات هااا صااادر ات ِعااه ل ااو هااا المااؤثنات فااي شااعنة إ لااا

ّمثاار لجهااا تقااش ا
ّيااو األترااا فن اه .لالضناانة يفسااها فااي با ِار ااا قا اات تونااه ِ
اا
لوثقافة الو و ة التي ثنت هي األخن في شعن األتك  ،لهي في الدقت ذاّه ّؤبش

ترمة االّصاا الضااةئ بين العنو لالفنس في العصن الجاهوي .فالضننة صهنت
ف ااي يسااانجها االجتم اااتي ت ااادات ف ااارس ف ااي ص اامنا النس ااق االجتما ااتي العر باااي

لبذلك فعوت في المؤثنات الثقافنة األخان  .لحاين ّانح هاذا االّصااا
مجيء ايسالم ظهنت الضاارة ايسال نة تو

لفاتوة.

تعماق

شئ نائها بوها صورة ترنمة

 4ـ األثر الثقايف
ّعااش جااالع ال نااااء لالوهااد ،ل ااا تصااار بهااا ااو دسااانق ل دلات لاحااشة اااو

ش ااياا الثقاف ااة ...لب ااذلك العم ااارة لتنائ ااق ّنرااانا الر اااض وزرات ااة األشاااجار

نها .ل ثر ذلك قاا في الطعام

لاألزهار لاالتتناء بها لاستخال) العطن و ع

ل لدايه لالكناو ل دلاّه ل بنفنتاه ،لالضواي لصاندفه ،لاأل ثااو ل شاياله ،لالقادارو

لالساافو لتنائااق صااناتتها ل دايئهااا التااي ّعحاان نهااا ل ّسااتقن فنهااا ...لالصااناتات

األخن اليرننة لالمتندتة (.)53
ا
شينااة فااارس ،ل ااا باياات تونااه الضناانة ااو غوعااة هااذة
ل ااا ااو حااش نياان

المشينااة لال سااانما جااالع الخماان لال ناااء تواا غننهااا ّعااش األ ثاان األهاااا فااي شااعن

األتك  .لسنوا بعع

الصور الثقافنة األخان

دو

ينسا ثان األ اام لالضارلو

بين فارس لغننها في شعن األتك بدجه و لجدة الثقافة التاة خنة.
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ا
لقش دربنا الدجه األسعق لضح في حناة األتك لشعنة بننما صور الثقافة
ا
الكااتن األتكا
األخن لضح في شعنة لفرا ( )54ل عن  .لهذا بوه شا تو

او الثقافااات التاة خنااة لوكااعدو ،لالضناااة

بااا تفتحااا ذا تقاار سااتننن اقتطا
اْ
المشينة التي ّعنكها ادة ثنت دضادتاّه لجاشدت فاي تنائقاه الفنناة .ل باش بهاذا

الو ااة العربنااة قااادرة تو ا صااهن ئ لفااا جنعااي فااي قدالعهااا إذا ّاادافن هااا ناااء

عشتو  .فالمعنو ل الشخنر و األ لفا الفارسنة قش مة فاي الكاعن الجااهوي قعار

األتك ا  .فالسااناو لالمسااك لالخوريااق لالخنااش لالااشخار) لغننهااا مااا ذباانة

األتك لفا بايت عرلفة في القش ا ،لصارت جزءا و ننة العربنة (.)55

للياو هاذا ال عناي ياه لااا ساتعمر لفاظاا فارسانة خاان لاا يجاشها فاي شااعن
ا ْ
غناانة بمااا ورد برناان نهااا ااو قعاار لبمااا هااي تونااه بومااة (د سااق لالششااات
ا
ا
لالق ْنش اااش لالاااش ا ابدذ لاألرياااشل لالماااالو لالتاااا ورة ) ...فااااال تاااو ساااماء
لالتعاااابين ِ
(س ْان اومو ا
األ ابو وفرها الفارسي ثار ا
لص ِار فو ) ( )56بار إ المانء لنازتا اا
دخر شعن األتك و األ لفا الفارسنة ال قر تو ئتي لفا.
لهذا جعونا يعتقش

الت ثنن الو وئ في شعن األتك تراا يرنان او ظااهنة

الت ثن الخارجي ،ليزتا يه با عنف برننا و األ لفا دال لة لّصنفا تو لتي
لدرا ااة لب يااه حااش ناااء الفارساانة .ويؤبااش هااذا األثاان الو ااوئ ال ا
نحصاان فااي

دضو دو آخن لإ رز كير وحد في دضو ال را لالخمن ...ل و ت ار

شاااعنة اااشرك

تاااشدا اااو األ لفاااا الفارسااانة قاااش اساااتعمر فاااي صااافة الصاااحناء

بقدله(:)57
ااشاء وعاااااااااااااب فنهااااااااااا ا
وبناااااااااااا ا
السنا

و ال يهتااااااشئ القااااااااااادم فنها سننا

الثور الدحكي فنصفه لب يه لعع د اابدذا فارسانا نسادجا توا يناريو

وص
ا
لّسربر األريشل (لهد الجوش األسدد) فنقوا (:)51
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تونااااااااااااااه اد ا ااااااااااااب ٌدذ ّسر اااااااار ا
ّضته

ا
ا
إسياف خالط ِت ْر ِوما
اااااااااااااشل
ار ْي
ٍ

فاألثن الو وئ ادة ثقافنة غننة شت شعنة شياا ل و ة لتنائق فننة ترنمة

شاانيا إ ا برناان نهااا ااو قعار ...فهااد حااين ضااشثنا تااو الوعاااس عاانض لوااش قع

لالتعابين لالشيعال لغنن ذلك بقدله (:)59
اا
ا
ا
القدم حوا اتر ِن ِه
ثنااااااااااو
بااااااااا
ِ
فالتنابين لفا فارسي يو

ا
اط إلاااااااا ا
ّنابنااااااو ْي ا
نب ْح اص ِش
ج
ع
ٍ
ِ

و (ّو ا ) ،ل عناة حا ي الجسا ،لقش ورد في

عنض صفة سش افتنس قدا ا فتان ثناابها الممزقاة القصاننة حاوا تر ناه ب يهاا

ّعابين النعط لالفنس ...لهذا العنت و قصنشة مشح بها النعما .
لبا بسن قش حعا اه ْدذة بو توي ا
التاال لالضواي لالاشيعال فا بع األتكا إال

يورخ لذلك و مشح هدذة صفات المودك في لعاسها لتزّها فقاا (:)60
ْ ا ا ا
ا ا
ا
عصا ا
ااااب فاااااو التاااااال ل ال اضاااااعا
إذا ّ
ااب
ا
ئ
ت
ا ا ْااو وا اااق اها ْاادذة ساااجش غنااان
ِ
ٍ
ا
ا
ااااداغها ال ّااااان ات ْنعاااااا لال ا
تع اعاااااا
صا
ااااااااقدت از نهااااااااا
لااااااااه بالناااااااار النا
ِ
ا
ااااااااد قشا ة ا ْحعدا اااااااذاك عااااااااااااا
الشيعال وعساااه
زول اااااااااااو
ِ
لبااااار ٍ

فهذا النمط و الوعاس لالتريو الضوي و خصائت ودك فارس لقوشها فنه
و العنو ا ْو با ّا عا ها غالعا ،ليقر األتك إلننا ذلك بوه في شعنة (.)61
لّعقا الثقافااة التاة خنااة لال ساانما ااام فااارس لحروبهااا ااادة غننااة اسااتق

نهااا

األتك صورة الكعر ة ،ف دخوها في دضدتاّه ل غناضه وة ما تنضها تنضا شا

توا فوساافته فااي الضناااة لاليااو  ....فقااش اسااتعموها فااي صاامنا غناضااه الكااعر ة
شحا ل فخنا ل هجاء (.)62

فهد حين شح رجال و بنشة قاا لاه ةبنعة بو اح ْعدة لص
إ النمو ليرل ها في قصن اة ْ ما حش قصور ظفار القش مة فقاا:)63( .
ااااااااااس خاو اااااااااا اخر اااااااااا ِبعا ا ْ
اااااااااا ا ا ْ
ااااااااه
ااااااااو ااااااااان اة ْ ماااااااااا ا اااااااااا
ِ

لنا لصاوا الفانس
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ا
ااااااااااو سا ْ
اااااااااا ل ااااااااااو
اااااااااد ٍقة احيا ٍ
ياااااااان ْت تونااااااااااااااه الف ْ
ا
ااااااااااانس عااااا
ا
ل رخ لمعنبااة (سااا ِّ انش ا ا) فااي شحااه ي اااس بااو قعنصااة الااذئ لجهااه بساان ل
ا
رو ز لضنو الرلم تو ر س جنن ضا تر ا لفنسا فايتصن تو الرلم فقاا (:)64
اااااااااان اء ات ْمااااااااااانا اط اوا ْ
ور ناااااااااااا الما ْ
ااااااااااح
اااااس هويااااادا
باااااا ر ناااااا اااااو يا ٍ
اااو ناااي ْنجاااا ا فاااي العااا س رجا ْااح
لهااااااااااانقال يااااااااااادم ذئ ساااااااااااا ِّنش ا
ْ
ا
ذات اصا ا
اااااااااع ْح
صااااعحدا فااااارس فااااي ار ِد الاااااح
اطحااااااااااو ٍ فخمااااااااااة ِ
ا ا
ا
ااااااااااااب األرض يجنعاااااااااااا ف اسفااااااااااح
ئب
فتفايااااااااااادا ااااااااااااا ٍ
ااناو صاااااااااااااا ٍ
ا ِوااااااااااااااك اعااااااااااااااش لاااااااااااااااه ثدا ا ْ
اااااااااااااه
ا
ااااااااش الض ْعاااااااان حتااااااااااااااا هااااش ا ْه

و تحااشو فااي عاانض شحااه لقاانع بااو عااش ينو تااو قصااة إغااارة (سااابور)
ا
اا لهد شاهعور في الفارسنة اا تو ش نة ا
الض ْان (الكمع) التي ناهاا الا ْانر لهاد
رجر و قااتة با ويا تو الجر نة ثا ا تش ويه إ الكاام لالعانا و نا
الض ْااان ،لاّخاذها نباازا لعغاارة توا فاارس مااا جعار شا ا
ش ناة ا
ااهعور باو هن ااز

ااش ن ل ااه ينااشة و قاااي تونااه ( )65ف ا رخ األتك ا هااذة الضادثااة لبن ا
ا
ْ
سابور القااء توا ش ناة الكامع ل واك الاانر باو عاو اة باو الععناشة ،فياا
لوع ْعنة فقاا خاتعا ا نته في عنض القصنشة (:)66
ثال ِ
ا
ا
ا
ن ْعماااا  ،لهاااار خالا ٌاااش ا ا ْ
اااااااارئ ا
الض ْاا ا
ا
اااو ي ِعا ْاااا كك
اااااااان ِإذ ْهواااااااااه
ِ
لاااااااااا ّا ِ
ااااااااااام اااااااااااه شا ا
اد احا ْ
قا ا
اااااادلين ّاااااااانو فناااااااه القاااااااش ْم
اااااااااااهعور الجناااااااااااد
ا
ل ثااااااااااار جااااااااااااور ِة لاااااااااااا ِقا ْ
ااااااااااا
فماااااااااااااااااااا زادة اة اااااااااااااااااااه قااااااااااااااااااادة
ِ
ا
ّااااااااااااة تاااااااااااااارلقا فوااااااااا ا ْن ِتق ْ
اااااااااا
فوما ا ا اا اا اا اااااااا ر ة ااااااااااااااه فعواااااااااااااااااه
ا
فالانر حاوا استنجا ا
الض ْان فما فوحت حنوه فقاّر حت ات بما قوا
اسااتطا

األتك :
ٌ
ْ
ا
للوماااااااااااااااادت خنااااااااااااان لااااااااااااامو ياله

ا
إذا الماااااااااااااانء ته لاااااااااااااااا اّاااااااااااااااااش ْم

_______________________________
111______________________________

ثقافتنا

●

المؤثنات الفارسنة في شعن األتك

لوع ْعااانة فاااي تااوا ويهاااا وزلالاااه ،لفاااي
فمواادك فاااارس لالااارلم لغناانها اااادة ِ

حااروبها ل ااا ها ،لقااش جاااد األتكاا فااي لصاا

ولص

جناادك بساان لّا عنااه....

الفنسا لخنوها ،للا يهمر االفتخاار قد اه فاي عانض حش ثاه تاو حانو

ذئ قار بقدله (:)67
ا
ْ
انا بتائب ّزجي ا
المادت فايصانفدا
الض ْنا ِاد صااعحها
لجنااش بساان غااشاة ِ
ْ
ا ٌ
ا
ٌ
ااااو األتاااااجا فااااي آذايهااااا الن اطاااا
ااااااك غطارفاااااااة
اج
حاااااااجح و ناااااااد وا ٍ
ا
ْ
ْ
إذا اااااااااالدا إ الن اكاو اااااااااااا ا
ِ ونا ِبع ْناااااااا ٍ فرر ا هاااااام خ اتط
اشيه ْا
ِ
ا
لتو النغا و األتكا شااتن الجمااا لالكاهدة العار اة لالخمان المعتقاة فهاد
اا ذل قشرة ارتة تو لص القتاا لالمقاّوين ،ل ورخ ٌ
جنش لضرلو برننة ل ام
ا ْا
بايت لوفنس ع الرلم ل ع العنو بنادم الصافقة ( )61لذئ قاار ( )69لغننهماا (،)70
ستفنشا في ذلك و ثقافته الضربنة التاة خنة.

لقااش بااا األتك ا خعناانا ضناااة فااارس لّاة خهااا تاانف ودبهااا لذباانها

األس ااماء الص اار ضة ،لب ااذلك ق ااادّها لفنس ااايها ...لص ااور ع اااربها ،لجعااار
شعنة (.)71

صفاّها شار ّكعنه ل ماثوة لوممشلح في ع
ا
ا
لحننماااا ّ باااش لناااا األثااان الثقاااافي قاااش ّجوااا

مشيناااة فاااارس ساااوما ،لحناّهاااا

اّصااا األتكا بهماا جعواه بران ّا ثنا فاي شاعنة او

العسير ة حر ا ّعاين لناا
غناانة ،ل برااان ّطااو نا ا
لنمطاااه الكااعرئ ،بماااا لجااشيا تذو اااة فااي األساااودو ،ورقاااة
ولضااادحا فاااي األ لفاااا

عتعاااشا ت ااو التعقن ااش لال مااادض .فق ااش جااانح إ ا ا الداقعن ااة

لالعساتة ،لاستعمر األوزا المععنة تو ذلك...
للااا يت ا

بهااذا باار يااناة ناان فااي ننااة القصاانشة ،فالكااير المعماااةئ لعناااء

المقااش ات ّ ا ثن مااا ّ ا ثن ضناّااه لغوااب تونهااا المقااش ات ال زلنااة العا ثااة لالمقااش ات
الخمر اة ،توا حاين بايات المقاش ات الطووناة لفاي ضادء انه ،اباو قتنعاة ( )72هاي
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المعتمشة غالعا في القصنشة الجاهونة المنبعة.

لهنااا قااش تعااادر إ ا ذهااو حااشيا سااؤاا :يااو الكااعن ،ل األدو فااي با ِار ااا سااعق
تنضه تو ظاهنة ّ ثنن فارس في شعن األتك .
لايجا ة ّنعع و صمنا العنض الساابق فانحو لاا يجاش ّا ثننا دبناا لفاارس فاي

شعن األتك إال و خال ا المرو ات ،فقاش ّنباز األثان المشيناة لالضارلو لالسناساة
ليرام الموك لالعمنا لال نااء ،و عا

األخعاار لقصات األباسانة توا

توير .ففارس ّموك بتعا في شوو الضيا ل ناّب الضياام ،لّصار

اشار تهاش
اداا

الشللااة ل خعااار ا هااا و عا تقائااشها بيتاااو (زرادشاات) ( ، )73لبوهااا باياات
اب ْهنام جور بو ا ْز اد ْجند األوا
ادة لوتفاتر ...لال س هنا يكنن نة خن إ

( 399ا 420م) عث ه بادة إ ا الن ْعماا ( واك الضنانة) الموقاب ااألتور ( 403ا 431م)
ا
ف يك ة يك ة تربنة لقنر :إيه قنض الكعن العربي الموزو  ،لبذا خنخ ْسرل (.)74
اآلراء لالنتائ.،

ل و هنا ميو يطنح ع
ا
يؤبااش الكااعن المااوزو المقف ا الااذئ ماثاار الكااعن الجاااهوي غناان
فهااذا الخعاان ِ

عرلف لاش فاارس لإ باا ال نفاي لجادد دو او يماط اا الفارسانة .فا وا

شاااتن فارسااي يرااا تو ا وزا الخوناار بااا فااي العصاان الععاس اي لهااد الكاااتن

المعرلف (ةلدبي) لظهن عش تصن العحترئ ،تو اشتهار الخطا ة بين شئ المودك

تنش فارس نذ القش ا (.)75
وبهذا ميننا

يتدسع في فهدم بومة األدو لنجعر األخعاار المنقدلاة شافاها

تو األباسنة ،ل ا بتب حوا التها د ا ،فالجموة الو و ة لال سانما الم نااة ااا ألئ

ة بايت اا ذات ننة إ قاتنة جمالنة فاي حنباّهاا لسايناّها ...لباذا قنار تاو
ا
األتك ّا ثن بق قاتاات
النعنات اي قاتنة في األ ِفستا ( .)76لإينا يؤبش نة خن
ال ناء ل لضا المدسنق  ،و جموة و األخعار الكفاهنة الفارسنة ،لبوها ارزت قنماة

التفاتاار بااين العاانو لالفاانس لإ لااا عاانف الفاانس شااعنا بالكااعن الجاااهوي...
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فق قاتات الكعن العربي ل وزايه ايعثقت و صمنا التطاور األدباي التااة خي لوصاورة

الو و ة التععنر ة تنش العنو الذيو تنفدا وزا ا هرل لالن ر لالخفن

لالمتقارو عش

تنفدا السجع ( .)77للعر لجدد ع اي قاتات الضنبنة في الجموة الفارسانة ال
ا
جعوها ّعنف ا هرل ل المتقارو بما تنفاه العانو فااال تاو الو اة الفهوو اة قاش

ايشثنت ،بر ال لجدد لومؤلفات ل النقدك حت اآل في هذا المجاا.
ا
ينجح فارس لا ّعنف النمط الكعرئ الموزو الذئ تنفه العانو لإذا
و هنا ِ
بايت قش تنفت عا القصات تاو ودبهاا فهاذة القصات د ِليات فاي القار

النا ع ا هجرئ توا اش باي القاساا نصاور الفندلساي فاي وحماة فاارس اليعان
ا
(الكاهنا ه) لقش للش يضاد (329هاا940 /م ل اات 411هاا1020/م) ل لفهاا فاي الثالثاين
األخناانة ااو حناّااه ،لبااا قااش بتعهااا لوسااوطا

الت شويو المت خن ال عني تشم لجادد دو او ياو

حماادد ال زيااوئ ( ،)71توماااا

اا فاي القاش ا .ل هماا ياو او

ن االستكنا ل ا قنر تو الكعن الفارسي المعن االصطالحي لماا هاد شاائع لوكاعن

العربي فهد غنن عارلف لوفانس فاي الجاهوناة ( .)79لهاذا ال مناع توا ايتاال

يااااشخر األخعااااار المرو ااااة تا ااو الااااعالط لقصصااااه ّضاااات اسااااا األدو القصصااااي
ا
يار عااي نة لخصائصاه الفنناة فهاد ااا توا األرجاح ااا غنان
الكفاهي ....ا الكاعن
ِ
عرلف في األدو الفارسي إال في العصور ايسال نة نذ العهش الععاسي...
و غننهاا فاي

لإذا با هذا بوه ال قشح ضاارة فارس أليها بايت األغن
ا
لجدة شينة خن  ،لهي التي قش ت لوعانو عطناات غنناة توا الصاعش السناسانة

لاالجتماتنة لالفير ة فقينا يثعت جموة و األ ور ،نها:
ا
ل هاااّ :جر ااة األتك ا الذاّنااة لالمدضاادتنة ا اا لفااي ضاادء ظاااهنة الت ا ثن مشينااة

فارس لثقافتها لسناستها اا بايت ّجر ة غننة صورها الجمالناة عنا ل عنا  .فقاش
جشد في صور األ لفا لفي ناء القصانشة ،لفاي دضادتاّها دو
طوقا في شينة اآلخن لشخصه.

اذلو ذو اياا
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لاألتك

عش في تونعة الكعناء الجاهون و الذيو يقودا الصاور الداقعناة لمجاالع

ال ناء لالوهد كير قصصي جذاو ضابي الداقع إ لاا ياو فااوها ...لهاد
تفند نها يرنة طالع القصاائش التاي ّععان تاو حناّاه العا ثاة ،فعاش ها اال را ل

الخمن ،فاال تو ّ ثن العناء الضنبي اي قاتي الاشاخوي لوقصانشة لشا فه ااألوزا
ا
الخفنفااة النشاانقة .وبهااذا بوااه «بااا األتك ا ْسا اانن الناااس شااعنا ،ل ترمهااا فنااه
حرا ،حت باد نسي الناس صحا ه المذبوةيو عه» (.)10
ا
جسش بدضدح ترماة الو اة العربناة لحنو تهاا ،لقاشرة ساالنعها
ثاينها :األتك
ِ

تو استنعاو ِئ يماط فناي لل اوئ لثقاافي جاورهاا ل اشيد نهاا ...فالو اة العربناة
ا
ا
خااذت لفاظااا لتااادات لفنديااا ااو فااارس لغننهااا للينهااا صااهنت ذلااك بوااه فااي

قدالعها ل دضدتاّها .لإ حافرت تو صوا غريعة خن لا يو هاذا لنااننها

لإيما صار جزءا نها ...لحننما بش لنا األتك يه شاتن عش برنن التصنف في
لفاظه ل سالنعه حقق لنا صفة ابو الو ة المعش الذئ ان

فالكنط األترا لو تنا
نحوة األتك

إلنها تنائقه فت نا بهاا.

تدافن هاا نااء خوصاو  ...لال شايء دا توا هاذا او

في لاخن العصن الجاهوي و عش التطور اليعنن لوعصان ايتها توا

ش الكعناء اليعار إ حالة و النا ،ترنمة.
ا
ا
لضاح
ثالثها :شعن األتك في صور ّ ثنة المتعشدة فارس ل شينتها لثقافاّها

ما ال قعر الكك

االّصااا باين العانو لالفانس إيماا هاد اّصااا حاااةئ قاائا

تو ّعادا المشينة لالثقافاة ...دو

ط ا شاير توا آخان ...فالممالاك العربناة

(الضناانة) التااي باياات ّا عااة فااي سناسااتها العا ااة لفااارس هااا اسااتقال ا ذاّااي لحناااة

خاصة بها ...يا عة حنايا برننة و االيتماء العربي لمودبها ل او الضنااة العربناة...
ا
ا
إذ ظاار االحتاانام صااال قائمااا لوعالقااة بناانها وبااين باساانة فااارس لقاار حااشو
ت نا

و األباسانة توا الضنانة ل غننهاا او اي اارات العربناة التا عاة لوفانس...

لإذا حشو فب ن تارض ،لسنتا

ا روا.
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فالعالقة بين العنو لفارس تالقة حااة ة راقنة بشّها ترمة التالحا الاذئ

ّا بننهما يدم جاء ايسالم ...فصنع نهما اة لاحاشة قاش ت لوحااارة اييسااينة
ترا إيجاز ثقافي لحااةئ ،لصار ناء فارس جزءا و الثقافة ايسال نة العربنة
لفدا بها ف شتدا لفاقدا بها إخدّها و العنو....

اهلوامش:
 1ا تعقات فحوا الكعناء  ،24/1لايرن العقش الفر ش  6/6لالخصائت .316/1
 2ا ديدا تنفة بو الععش (صادر)  66وةلاة الكنتمرئ ( ...ني تمنا لالقنض يجر ه)...
ايرن الشيدا  71لفتدح العوشا  19لالضندا في الكعن الجاهوي .204
 3ا الوسا ( سعذ).
 4ا الوسا (دخشيع ،قعع) لايرن األغايي  142/11ل 144ا .145
 5ا ايرن الكعن لالكعناء  225/1لّاة الطعرئ  115/2لفجان ايساالم  12ل 17ا  11لالعناا لالتعنا و  19/1ا .20
لفقه الو ة  314ا  311لاأل ثاا في النثن العربي القش ا  21ا .30
 6ا ّاة الطعرئ  115/2ل رول الذهب  96/2ل ثن الشخنر  116ا  117لاألتك ( لتديجي) .517
 7ا ايرن السننة النعو ة  321/1لاليكااف  229/3ا  230ل ارول الاذهب  11/2ا  15ل 90و عاشها لاليا ار
في التاة  274/1ا  277لالكاهنا ة  95ا  113لدراسات في الكاهنا ه .31
 1ا لقما  :آ ة.6 :
 9ا الوسا (يصب) لاألغايي  327/1ا  327لالقنا لال ناء  12ل.270
 10ا ايرن األغايي  113/9لالقنا لال ناء  75ل.270
 11ا ايرن الوسا (تفرر) لالقنا لال ناء .53
 12ا ايرن الخصائت  357/1لفقه الو ة  314لالمزهن  266/1ا  276و عش ،لالقنا لال ناء  203ل ثن الشخنر 11
ا  12ل 144و عش .لهناك بتب تش شة لفت في المعانو لالاشخنر بيتااو( :المعانو لوجادالنقي) ل(شافاء
ال ونر فنما في بالم العنو و الشخنر لوخفاجي) فاال تو المعجمات الو و ة.
 13ا ايراان فحدلااة الكااعناء  12لتعقااات فحااوا الكااعناء  52/1ل 65ا  67لاألغااايي  112/9لالمدشااح  62ا 71
لالعمشة  111/1لخزاية األدو  14/1ا  15لالقنا لال ناء  229ا .231
 14ا ايراان الكااعن لالكااعناء  225/1ل 221لّاااة الطعاارئ  193/2ا  194لالمدشااح  91لالعمااشة  104/1لفجاان
ايسالم  17ل ثن الشخنر  99ل 101و عش ل 115و عش.
 15ا ايراان فحدلااة الكااعناء  11لتعقااات فحااوا الكااعناء  52/1ل 65لالسااننة النعو ااة  141/1لالكااعن لالكااعناء
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 257/1لاألغايي  101/9لالمؤّو لالمختو  12ا  20ل 203ل 331ل 401لالمدشاح  71 -62لخزاياة األدو  14/1ا
 15لفااي األدو الجاهاارئ  231ا  232لاألتااالم  341/7لّاااة األدو العر بااي ( الشاانن 355لفاارلخ )221/1
للسا العنو (تكا).
 16ا ديدا األتك  171و ..17 7
 17ا العمشة  131/1لايرن الكعن لالكعناء  251/1لاألغاايي  110/9لخزاياة األدو  15/1لّااة األدو العر باي
(فرلخ  )222/1لايرن حاشنة ( )12ما ّي.
 11ا ايرن الشيدا  93و  ،6 25ل  213و .23 25
 19ا الشيدا  209و .22 23
 20ا ايرن الكعن لالكعناء  257/1لاألغايي  125/9ا  126لسنح العنو  253لفي األدو الجاهوي ل ّ231اة
األدو العربي (فرلخ .)222/1
 - 21األدو العربي (فرلخ )222/1
 22ا ايرن الوسا (يعط) لالتنعنه لايشناف  ،61ايرن في األدو الجاهوي  116و عش..

 -23ايرن ثال :ديدا تشئ بو ز ش  45و  5ا  ،5 6ل)  63و  9 13ل)  14و  21ا  ،16 22لديدا
لقنط بو عمن اي ادئ  26ل 124لالعنا لالتعن و .267/1
 - 24الشيدا  265و  24ا .34 25
 -25الشيدا  219ا  221و  9ل  .26 14لايرن العمشة  217/2ا  211ل ام العنو قعر ايسالم  419/2و عاش
لّاة الطعرئ  211/2و عش.
- 26الشيدا  295و  1ا  .40 2لايرن ام العنو في الجاهونة  35ا .36
الف ْص ِفصاة .سانق :ئ صااو التخماة او بران
 -27الاشيدا  255و  16ا  .33 17القات :يعاات اسامه ِ

ايتعام .الجر :غطاء الشا ة .النقر :سر الفنس نقر قدائمه.
 -21الكعن لالكعناء  264/1لايرن العقش الفر ش  331/5لبتا نا كهش الضندا في القصنشة الجاهونة 93
ل 102ل.103
 -29ايرن بتا نا :كهش الضندا في القصنشة الجاهونة )  91و عش (الفصر الخا) مكهش الخنر).
-30ايرن تعقات فحوا الكعناء  25/1لالخصائت  317/1لالعنا لالتعن و  171/1ل 237لايران تاشئ باو
ز ش  100ا .101
 -31ايرن ّاة الطعرئ  19/2ل 213و عش ،ل رول الذهب  10و عش لال را في العصن الجاهوي .231
 -32ايرن تعقات فحوا الكعناء  65/1لالعمشة  10/1ا  11لّاة األدو العربي ( الشنن) .356
-33ايرن في األدو الجاهوي .236
-34الشيدا  77و  56ا .4 59
-35الشيدا  135و .12 6
-36ايرن في األدو الجاهوي .237
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ايرن في األدو الجاهوي  237لاألتك (التديجي)  52لالقنا ال ناء -37 .227

-31الااشيدا  215و  25لايراان عجااا العوااشا ( ايقنااا) .و ايقنااا ااو يااداحي اليدفااة .لايراان األغااايي

.119/9
ا
-39الشيدا  253و  33 1لهذا العنت طوع قصانشة اشح بهاا األتكا المضواق باو حتانا باو شاشاد فاي
خعن كهور ايرن األغايي  13/9ا  111لالعمشة  41/1ا .49
-40الكعن لالكعناء  251/1لاألغايي  115/9لالمعنو  72ل 214ل 240لسنح العنو .253
-41ايرن ثال :األغايي  115/9لخزاية األدو .15/1
-42ايرن الاشيدا عا األ ثواة 95 :و 40 .ا  6 42ل 253ا  254و  9ل 11ل 33 14ل 273و  ،35 22ل
 329و  6ا .55 11
-43ايراان ااثالّ :اااة الطعاارئ  43/2ل 61ا  70ل عجااا العوااشا (حناانة) لالكاااهنا ة  152و عااشها لفجاان
ايسالم  16ا  17لايرن رول الذهب  90/2ل ا عشها.
-44ايراان اارول الااذهب  261/1لّاااة الط ااعرئ  65/2ل 61ا  70لالتنعنااه لايشااناف  11لالوسااا (خنيااق)
ل عجا العوشا (حننة).
-45الوسا (سشر) ل عجا العوشا (حننة ا السش ن).
-46ايرن الشيدا  53و  2 23ل 254و  33 14لايرن األصمعنات  60و  14 21لومنخر النكيرئ.
-47ايرن الكاهنا ه  161لال را في العصن الجاهوي .113
-41الااشيدا  329و  6ا  .55 11الااذفن  :المساار  .المفااشم :الاذئ شااش توا يفااه لفمااه خنقااة لقا ااة ااو
ا
األ خنة لاأليفاس ..المصحاة :القشح و الفاة .الاعقا :شاجن حمان الساا صاعغ اه .الجوساا لالعنفسا،
ا
ا
لسنسنعن لالمرزجدك :سماء فارسنة أليماط و األزهار لالورد .هنز و :تنش او تنااد النصاار ( اعانو).
خكا :سينا  ،شش ش السين فقش خكمه الكناو ،حين دخوت يفه ف سينّه .اآلس لالخنارئ لالمارل
لالسدسو لالكاهسفنم لالناسمين لالننجع :بوها ساماء فارسانة أليادا او الر ااحين ( برنهاا تانو).
ا
الش ْجو :ال ائا الممطن.
المسااتق :آلااة ااانو تونهااا ( عاانو) .لالا ااو  :يااو ااو اآل الت الدّر ااة .االعا ْار ا ط :العاادد لهااد ِالم ْز اهاان اااا تنااش
فااارس ...،الصاان :،آلااة لّر ااة ثاار العاادد تنااش فااارس لهااي تنااش العاانو دلائاان يضاساانة ّدضااع فااي تااناف
األصا ع و صفق بها تو ي مات المدسنق  ،وة ما ة طت الشفدف.
-49الااشيدا  209و  20ا  22 22القصاااو :جمااع القاصااب لهااد الزا اان فااي القصااب ،للعوااه كااعه النااائ
تنشيا .المزهن :العدد ،للعوه الشف اليعنن .زر  :تا ه.
-50ايرن األغايي  122/9ل 123ل .127لّاة األدو العربي (فرلخ  222/1و الشنن  336و عش).
-51ايراان الااشيدا  63و  1ل 14ل 23ل ،3 29ل)  101و 1ل5ل 7 12ل)  175و  1ل 15ل 11 31ل)
 207و 1ل  22 6ل 269و  1ل  7ل  16ل .35 17
-52ايراان الااشيدا  12 131ل  11 175ل  20 119ل  21 199ل 32 245لايراان القنااا لال ناااء  245ل
.247
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-53اير اان ال ااشيدا  119و  20 4ل)  257و  33 26لاألخع ااار الط ااداا  72لالمضاس ااو لاألض ااشاد 4
لالكاهنا ة  223لالعمشة .223/1
-54ايرن القنا لال ناء  247و عش وراجع حاشنة ( 14ل 17ل.)13
-55اير اان ال ااشيدا  253و  11ل 33 14ل 237و  35 22ز 291و  32ا  39 33ل 329و  .55 5ل
ايرا اان الا ااشيدا  6و  39و  9و  21و  19و  11ل  33و  20و  35و  22ل 36و  34ل 35وراجااااع
حاشنة ( )5ما ّقشم.
-56الشيدا  133و  .12 30لالسناو :خفق و تناء لومسافن يه اء ،لهد اآل ا في العربنة.
ا
-57الشيدا  331و  55 17الش ابدذ :ثدو نس ،توا يناريو .األرياشل :جواش سادد .ايساياف :الصاايع
الع ْروا :يو و الكجن ستخرل نه ِص ْعغ سدد خاب ه الكعن.
الماهنِ .
-51الااشيدا  227و  21 23لايراان فنااه  237و  .30 12التعاااابين :جماااع التعاااا لهاااد سااارلاا وعساااه
ا
االمالحو  ...حصش :ئ زة لحا حصادة.
-59الشيدا  143و  47ا  13 49غنن تئب :ال ستحي ،فعوها ّ و ئ استح  .الطعع :الدس .
-60ايرن ا وردة في الشيدا في صفة بسن يفسه  269و  34 31لايران تطااء األسادد باو المناذر
في شح األتك له )  45و .1 49
-61ايرن الاشيدا  221و  13ا  26 14ل 34 265ل اام العانو قعار ايساالم  419/2ل  497ا  499لالعقاش
الفر ش  .354/3لالعصن الجاهوي .337
-62الشيدا  325و  26ل 21ا .54 29
-63الااشيدا  273ا  275و  1ل 10ل 36 12لايراان ّاااة الطعاارئ  51/2ا  59تماارل :هااد تماارل بااو هن اش
ا
لبا واك الضنانة قعار النعماا باو المناذر .اتواح :يعماة لساعادة .ناد ْنجاا  :قادم او الارلم .تحاو  :ئ
بتنعة ّطحو ا عتنضها .اص اعح :ئ ريق الشةو لالسندف.
-64ايرن السننة النعو ة  71/1لاألخعار الطداا  41ا  49لاألغايي  140/2ا  144ل رول الذهب .296/1
-65الشيدا  79و  60ا  63ل 4 66شاهعور :شاة :وك ،بور :ابو ،ئ وك بو وك.
-66الشيدا  347و  17ا  62 19لايرن ام العنو قعر ايسالم  497/2ا  499ل ام العنو فاي الجاهوناة
 34وراجع حاشنة ( )21ما ّقشم.
ْ
جحاااجح :جمااع جحجاااح ،لهااد الساانش المساااة إ ا الياانم لالنجااشة ،ل ثوااه ال ِ طر ا لجمعااه غطارفااة.
الن اط  :جمع النطفة لهي الوؤلؤة ّعوقها العجا في اآلذا .
-67ايرن الشيدا  145و  62ا  ،13 67ل اام العانو فاي الجاهوناة  34ا  36ل 31وراجاع حاشانة ( )21ماا
ّقشم.
-61ايرن الشيدا  221و  13ا  ،26 14وراجع ا ّقشم حاشنة (.)25
-69ايرن ا اثال ا الاشيدا  1 47ل 2 95ل  3 69ل4 73ل  10 123ل 12 135ل 23 163ل227
.21
-70ايرن الشيدا  395و .71 23
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-71ايرن الكعن لالكعناء  74/1ا .75
-72ايرن األخعار الطداا  71ا  73ل رول الذهب  229/1ل 235ل 245ا  249لالتنعناه لايشاناف  15ل 11ل 91ا
 92لالفهنست  11ا  21لالكاهنا ة  169لالمجمدتة الفارسنة  41وراجع ا ّقشم (حاشنة  21ل 22ل.)23
-73ايرن ّاة الطعرئ  65/2ا  71ل 215ل رول الذهب  261/1لالتنعنه لايشناف  11لالكاهنا ة  145و عاش
لفجن ايسالم .17
-74ايران العناا لالتعنا و  221/1ل 314ا  315ل 13/3ا  14ل 27ا  21لالعماشة  71/1ل 135و عاش لفاي العماشة
بااالم ذل ااز عنااش لايراان زهاان اآلداو  196/1ل 251ل 544/2لدراسااات فااي الكاااهنا ة  27ل 51لّ ا ثنن
الضيا الفارسنة  50ل 55و عش ل 76و عش ل 103و عش ل 173و عش لّاة الكعن العربي  236لاألتك .53
 -75ايراان العنااا لالتعنا و  315/1ل 13/3ل 27ل 29وزهاان اآلداو  196/1ا  197لالمضاسااو لاألضااشاد  4ل144
لدراسااات فااي الكاااهنا ة  51ل 53ل 242ا  296و عااش ،لالمدازيااة  311ل 313لّا ثنن الضيااا الفارساانة  75ل15
ل 96ل.120
-76ايرن قصنشة النثاء ا جذور ل تدار ا  117ل ا عشها ،ل ناجع الضاشنة اآلّنة.
 -77ايران دراساات فاي الكااهنا ة  1ل 23ل 102لحيا اا االد فاارس  7/1ا  1لّا ثنن الضياا الفارسانة 43
ل 46ا  50ل 67ل 69و عش ل 75و عش ل 161و عش ل 202و عش.
 -71ايران دراساات فاي الكااهنا ة  1ل 23ل 102لحيا اا االد فاارس  7/1ا  1لّا ثنن الضياا الفارسانة 43
ل 46ا  50ل 67ل 69و عش ل 75و عش ل 161و عش ل 202و عش.
 -79ايرن ثال و بتب االستكنا (ّناو فارس ا لومستكر  .ل .ة رئ) ل(إ نا في تهش الساساين و
ا المستكر رثن بنستنسو).
-10العمشة .111/1
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