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  مالمح الثقافة العربية اإلسالمية
  في كتاب كليلة ودمنـة

   محمد عليأحمد. د
  :هدف البحث ومنهجه: ًأوال

ي تركتها  ي يسعى إليها هذا املبحث حتديد املالمح الت ن األهداف الت من بي
الثقافة العربية اإلسالمية على كتاب كليلة ودكمة بوصفه من أقدم اآلثار األدبية 

ن الفارسية واهلندية، وأما  نة لدينا، مع أنه يرتد يف أصوله إىل الثقافييرية املدو النث
  :املمنهج املتبع يف هذه الدراسة فيحسن توصيفه فيما يأيت

ن الصور اليت  ًاإلفادة من املباحث الصورلوجية القائمة أساسا على املقارنة بي
ية والفارسية، وقد ن اهلند انتهت إلينا من كتاب كليلة ودكنة وأصوله يف الثقافتي

ومعناه ) بنج تنرتا(ر هرتل على كتاب  أمكن القيام مبثل هذه املقارنة بعد أن عث
ن أدجرتون قد نقله  مخسة أبواب، وهو كتاب أصيل يف تراث اهلند، وكان فرانكلي

زية  زية، مث ترمجه عبد احلميد يونس من اإلنكلي من اللغة السنسكريتية إىل اإلنكلي
مث وسعنا جمال املقارنة لتشمل النسخة الفارسية املنقولة عن النسخة . إىل العربية
  .ي ترمجها ابن املقفع عن الفهلوية العربية الت

تتبع مواضع التصرف يف النسخة العربية للكتاب بطريق ابن املقفع، 
  .راث العريب ًوذكر األسباب اليت دعت إىل جعل الكتاب جزءا من الت

  .يف املؤلفات السردية العربية اليت جاءت بعده) نةكليلة ودم(بيان أثر كتاب 
  :كتاب كليلة ودمنـة: ًثانيا

ً الثقافة اهلندية، بوصف اهلند مهدا إىل )كليلة ودمنة(ُيرجع أصل كتاب 
َللقصص احلكمية الت ي انتقلت إىل الثقافات العاملية مبا فيها الغربية، إذ ملح  ِ



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٥٦٤  )٣(اجلزء ) ٨٠( ا

: د يف اآلثاء اليونانية والالتينية األوىلن من حكايات اهلن  حكايتي الباحثون تردد
ُراث اليوناين بعد أن مشلها بعض  ي انتقلت إىل الت  الت))حكاية محار يف جلد منر(( َ

ًالتحوير ليغدو امسها محارا جبلد أسد محار بال قلب وبال ((واحلكاية الثانية هي . ))ُ
))بابربوس(( و))ايسوب((، اليت ورت بصورة خمتصرة عند ))أذنني

)١(.  
: ظهور كتايب هنديني) كليلة ودمنة(ومما يشري إىل األصل اهلندي حلكايات 

 ومعناه مخسة أبواب، وهذا ))بنج ترتا((وهو كتاب ) هرتل(أحدمها عثر عليه 
ِبـرمهن وشنو((الكتاب كما يزعم ألفه احلكيم اهلندي  َْ ن  م، يف حي٣٠٠ حنو سنة ))ََ

ًترمجته هذا الكتاب شيئا عن مؤلفه، وإمنا عبد احلميد يونس يف مقدمة . مل يذكر د
ُّ الذي ألف ))ره كوطيله أرثاشاست((قد ظهر بعد كتاب ) بنج تنرتا(ّذكر أن كتاب 
بنج (م والرمبا كان الراوية يف ٥٠٠م و. ق١٠٠ن عامي  رجيح بي على وجه الت

والكتاب اآلخر . ))قنصو شرمان((ي  هو نفسه مؤلف احلكايات أعن) تنرتا
كليلة (َعزام يف مقدمة طبعته كتاب .  ومعناه نصيحة الصديق ذكره د))ادشاِهتوب((

  .، دون أن يذكر اسم مؤلفه أو موضوعاته)ودمنة
اراتا((عزام إىل أن امللحمة اهلندية املسماة بـ. ر د ويشي  قد انطوت ))املها

باب اجلرذ والسنور : وهي) كليلة ودمنة(على إشارات لثالثة أبواب من أبواب 
باب امللك والطائر وباب األسد وابن آوى، كما أشار إىل مثل هذه األبواب و

َهروجنه((يف كتاب آخر هندي امسه 
ِ((

)٢(.  
حتقيق ما للهند من مقولة مقبولة يف ((روين يف كتابه  ومثة إشارة عرضها البي

                                                            
م ١٩٨٠عبد احلميد يونس ط اهليئة املصرية العامة للكتاب . را، ترمجة د البنجا تنت) ١(

  ).١٥: (ص
  ).١٧: (مقدمته ص) كليلة ودمنة البن املقفع(د الوهاب عزام، عب) 2(
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) بنج تنرتا(باألصل اهلندي ) كليلة ودمنة( تدل على صلة كتاب ))العقل أو مرذولة
ُوهلم فنون من العلم أخر كثي((:  قولهيف ُ ْرة وكتب ال تكاد حتصى ولكين مل أحط  ٌ َ ُ ُ ُ ٌ

وهو املعروف لدينا ) بنج تنرتا(ًا علما، وبودي إن كنت أمتكن من ترمجة كتاب 
ن الفارسية واهلندية والعربية على ألسنة قوم  ، فإنه تردد بي)كليلة ودمنة(بكتاب 

ً اهللا بن املقفع يف زيادته باب برزويه فيه قاصدا تشكيك رهم إياه كعبد ُاليومن تغيي
ًوإذا كان متهما . ّضعيفي العقائد يف الدين وكسرهم للدعوة إىل مذهب املنانية

))ُفيما زاد مل خيل عن مثله فيما نقل
)١(.  

كليلة (ًر مجلة من املشكالت، فهل حقا كتاب  روين يثي ّوواضح أن قول البي
بنج (روين مل يتمكن من ترمجة  ؟ وإذا كان البي)بنج تنرتا(هو نفسه كتاب ) ودمنة
هو نفسه كتاب بنج ) كليلة ودمنة(ّلسبب جنهله فكيف قطع بأن كتاب ) تنرتا
ُروين تشكيكه يف ترمجة ابن املقفع فهل نقل  ِر يف قوله البي ُرا؟ واألمر اآلخر املثي تنتن ُ

ًابن املقفع الكتاب نقال حرفيا أمينا أم أنه ق ً   د تصرف فيه؟ً
 ))هرتل((ر عليه  الذي عث) بنج تنرتا(روين أن كتاب  ُوجهة الشك يف مقولة البي
ّ أستاذ اللغة السنسكريتية ))ن أدجرتون فرانكلي((زية،  ًحديثا، مث نقله إىل اإلنكلي

ِنقال حرفيا من النسخة اهلندية املوثقة كما يزعم، مل ينطو إال على ) ييل(جبامعة  ً ً
باب األسد والثور وباب احلمامة املطوقة : وهي) كليلة ودمنة(من مخسة أبواب 

وباب البوم والغربان وباب القرد والغيلم وباب الناسك وابن عرس، وقد جاءت 
مثل أن ) كليلة ودمنة(خمالفة ألمساء األبواب يف ) بنج تنرتا(تسمية األبواب يف 

يقابل باب ) ن  صديقين التفريق بي) (بنج تنرتا(يكون عنوان الباب األول يف 
والرابع ) البوم والغربان(يقابل باب ) احلرب والسالم(، والثالث )احلمامة املطوقة(

                                                            
  ).٧٦: (م ص١٨٨٧ط ليدن ) حتقيق ما للهند(روين، أبو الرحيان  البي) 1(
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الناسك (يقابل باب ) العمل الطائش(، واخلامس )القرد والغيلم(يقابل ) اخلسران(
ضم باب السائح والصواغ إىل ) بنج تنرتا(عزام أن كتاب . وذكر د). وابن عرس

رمجة العربية املختلفة يفيض يف  ور، وهو األمر الذي ختلو منه التباب األسد والث
ً، إذ تضمن واحدا وعشرين بابا، وإذا )بنج تنرتا(عدد أبوابه عما جاء يف كتاب  ً

ا  رة الت ًوضعنا جانبا املقدمات وتركنا األبواب األخي ي أملح الدكتور عزام أ
ًشر بابا أصيال يف الكتاب، ِّموضوعة بسبب خلو بعض النسخ منها، بقي أربعة ع ً

وثالثة يف ) بنج تنرتا(مخسة يف كتاب : ُمنها مثانية أبواب معروفة يف كتب اهلند
اراتا( وأما األبواب الباقية فليست معروفة يف تراث اهلند وهي باب الفحص ) املها

عن أمر دمنة وباب إبالد وإيراخت وشادرم ملك اهلند وباب اللبوءة واألسوار 
وهذا حييل على تساؤل . ناسك والضيف وباب ابن امللك وأصحابهوباب ال

ره، أم  هل زيدت هذه األبواب على األصل اهلندي بطريق ابن املقفع أو غي: مهم
، قد ضاع قسم منها؟ وعلى كل حال ليس كتاب )كليلة ودمنة(ّأن أصول كتاب 

ّنه، ألن مادة ً، وإمنا قد يكون جزءا م)كليلة ودمنة(هو نفسه كتاب ) بنج تنرتا(
اراتا(و) بنج تنرتا: (ن أطواء أربعة وكتب هندية توزعت بي) كليلة ودمنة( ) املها
ره  ّ، وكان كل كتاب من هذه الكتب قد انفرد عن غي)هروجنه(و) هتوبادشا(و

فيما أخذه عن الكتاب األصل، إضافة لذلك فإن ما جاء يف كتب اهلند من مواد 
عن مثانية أبواب، والكتاب كما هو موجود يف ال يزيد ) كليلة ودمنة(كتاب 

ًالنسخ العربية بلغ واحدا وعشرين بابا ً.  
ّلقد أقر الدارسون أن الكتاب قد زيد يف أبوابه من قبل الفرس الذين نقلوه 

ًي وضعها برزويه الطبيب، كما زاد ابن املقفع بابا مساه  من اهلندية، كاملقدمة الت
برزويه الذي وضعه بزرمجهر احلكيم الفارسي، عرض الكتاب، إضافة لباب بعثة 
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عزام أنه زيد يف النسخ العربية فحسب، مما محله على الظن بأن . والذي رأى فيه د
  .)١(هذا الباب قد أضيف إىل الكتاب بعد ابن املقفع

فكانت ) كليلة ودمنة(رمجة ابن املقفع ألصول كتاب  وأما ما يتصل بت
ن الذي  ن كأمحد أمي ر من الباحثي  كثيروين موضع نظر عند مالحظة البي

ّرجم الكتاب ترمجة حرفية بل حور فيه ليتفق  استشف أن ابن املقفع مل يت
ّن يف عصره، كما أنه أضاف بعض  والذوق العريب اإلسالمي، وذوق املتأدبي

األبواب كباب الفحص عن أمر دمنة الذي وجد فيه نفحة إسالمية ظاهرة، 
روين يف مقولته السابقة مثل أن  ختالف ما أشار إليه البيوهذه املالحظة بالطبع 

  .ر مصلحة العقيدة اإلسالمية يكون تصرفه يف الكتاب جاء يف غي
ًن أن هنالك أسبابا دفعت ابن املقفع لت ويرى أمحد أمي كليلة (رمجة كتاب  ّ

فلعل ابن املقفع مل يستطع ((: من الفهلوية إىل العربية حيددها يف قوله) ودمنة
ر  ر مما واجهه به يف رسالة الصحابة، وقد مزج نقده بكثي أن يواجه املنصور بأكث

ره، ولكن  ي يراها إىل غي ر الشدة الت من املدح للخليفة والثناء عليه، ونسب أكث
ّهذا مل يشف غلته، فرأى أن أسلم طريقة أن يت ُ َُّ َويزيد فيه ) كليلة ودمنة(رجم  ِ

ُليعمل الكتاب يف اخللفاء وا ))...ّلرعية ما فعله يف اهلند وفارسَ
)٢(.  

ن قد أفاد يف هذا الرأي من إشارة ابن خلكان حول  ّوالواقع أن أمحد أمي
. )٣(أو أنه كان من تأليفه) كليلة ودمنة(ما إذا كان ابن املقفع قد ترجم كتاب 

ّن مل يرجح وضع الكتاب من قبل ابن املقفع إال أن إشارته إىل  وصحيح أن أمي
                                                            

  ).٣٨: (املرجع نفسه ص) 1(
  ).١٢٣/ ١: (م ص١٩٣٣ط القاهرة ) ضحى اإلسالم(ن، أمحد  أمي) 2(
  ).١٢٣/ ٣: (ص) وفيات األعيان(ابن خلكان ) 3(
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ًدات فيه تشي بأن ابن املقفع قد أضفى على الكتاب روحا عربية إسالمية، الزيا
ي أثارها  ِرمجة وهي املسألة نفسها الت ًمبعىن أنه زاد فيه فلم يكن أمينا يف الت

  .روين يف قوله السابق البي
ّإن القول بأن كتاب  من تأليف ابن املقفع ال يرقى إىل ) كليلة ودمنة(ّ

ًالصواب، ألن قسما ك ٌرا منه ثابت يف أصول كتب اهلند، وما من شك أن  بيّ ً
ره، فالكتاب ارحتل  ِنسخه العربية قد زيد فيها من قبل ابن املقفع ومن قبل غي

ُّمن ثقافة إىل ثقافة ومن تراث أمة إىل تراث أمة أخرى، وقد تركت عليه كل 
ا، مثل أن يضع الفرس بعضا من املقدمات على الكت ًأمة احتوته بصما اب ِ

ًن يديه بعض املقدمات أيضا،  ُحىت إذا ما انتهى األمر إىل العرب وضعوا بي
وهذا الصنيع مل يكن بطريق ابن املقفع وحده على أية حال، بل كان من قبل 

ر  ر من مرة كما يشي ُن، فالكتاب ترجم إىل العربية أكث رمجي عدد آخر من املت
ترمجه يف اإلسالم عبد اهللا ((:  يف قوله))كشف الظنون((حاجي خليفة يف كتابه 

ّبن املقفع كاتب أيب جعفر املنصور من اللغة الفارسية إىل اللغة العربية، مث نقله  ّ
رمكي  من الفارسية إىل العربية عبد اهللا بن هالل األهوازي ليحىي بن خالد الب

))ن ومئة يف خالفة املهدي وذلك يف سنة مخس وستي
، وقد ترددت تلك )١(

رمجة أيب املعايل نصر اهللا منشي الذي أشار   بعض النسخ الفارسية كتاإلشارة يف
رمجة السريانية املأخوذة من الفهلوية وترمجة ابن املقفع املنقولة  يف مقدمته إىل الت

ّعن الفهلوية أيضا، وترمجة عبد اهللا بن هالل األهوازي الذي يرجح أنه نقلها  ُ ً

                                                            
  ).٣٢٤: (ص) كشف الظنون(فة حاجي خلي) 1(
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لكاشفي املنقولة عن النص العريب الذي ، وترمجة أنوار سهيلي ا)١(عن الفهلويه 
أخذه نصر بن عبد احلميد من العربية إىل الفارسية يف القرن السادس اهلجري 

ي  ٌي حلقت بالكتاب واضحة كالت والزيادات الت. )٢(ر يف جدوله كما يذكر فلكن
ن يدي الكتاب وهي بالطبع ليست  ي وضعت بي انطوت عليها املقدمات الت

ي تضمنها فهي يف احلقيقة هندية األصل،   أغلب أألبواب التّمن أصله، وأما
ا ليست من ذلك الت راث اهلندي ال يعن ًفعدم وجودها كاملة يف الت راث،  ّي أ

ر مذكور يف كتب اهلند، وإشارة  ّر إىل أن عنوان الكتاب غي ومن املهم أن نشي
 األصل، أو أن ًر الظن أن للكتاب امسا آخر يف روين تدل على ذلك، وأكب البي

ا باسم  أصله مجلة من احلكايات وضعتها املخيلة الشعبية اهلندية دون أن تقر
ذا الضرب من احلكايات أدخلها يف  حمدد، ذلك ألن أغلب من اهتم 

ّي الفلكلور، وقد أيدت أحباث العامل األملاين  ي اهلندي أعن املوروث الشعب

                                                            
ا ) 1( ورد يف كتاب كليلة ودمنة ترمجة أيب املعايل نصر منشي حتقيق سيد علي رضوي 

ز به ترمجه كليله برداختند از  بس ار ابن املقفع جند نفر ديكر ني((: بادي
آن مجله است عبد اهللا بن هالل األهوازي كه اين ترمجه را به فرمان 

  .نه: ص. )) هجري١٦٥حيىي برمكي به سال 
ر أن كتاب كليلة ودمنة اهلندي قد انتقل إىل اللغة التبتية والفهلوية  يذكر فلكن) 2(

مث نقل من الفهلوية إىل السريانية والعربية مث انتقل من العربية ) الفارسية القدمية(
قرن رية يف ال إىل السريانية احلديثة يف القرن احلادي عشر امليالدي، وإىل اللغة العب

رها من اللغات مث جاء أنوار سهيلي الكاشفي لينقل الكتاب إىل  م وغي١٣
انظر اجلدول الذي عرضه ((الفارسية من خالل ترمجة سايقه نصر بن عبد احلميد 

  ).٢٧: (ر ص عبد الوهاب عزام يف مقدمة طبعته لفلكن. د
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م املقارنة األصل اهلندي ))ي أرين أنت(( والفلندي ))ثيودور بنفي((  يف دراسا
ي نقلت  أما الكتب الت. )١()كليلة ودمنة(مل احلكايات الواردة يف كتاب 

ا جاءت بعده، إذ من املمكن أن  عنه بعض احلكايات فمن الصعوبة القول بأ
حبسب إشارة علي بن الشاه ) كليلة ودمنة(وأما مؤلف كتاب . تكون سابقة له
مته فهو بيدبا أحد الفالسفة اهلنود، وقد نسجه على ألسنة الفارسي يف مقد

احليوانات ليعظ به امللك دبشليم، مث نقل الكتاب إىل الفهلويه ومنها إىل 
ره، ويرى الزيات أن األصول اهلندية والنسخة  العربية بطريق ابن املقفع وغي

ة ومنها رمج ُالفارسية املنقولة عنها قد فقدت، وبقيت النسخ العربية من الت
  .)٢(انتقلت إىل لغات العامل يف الزمة احلديث

وما يقابلها في كتاب ) را بنج تنت(ن األبواب الواردة في كتاب  ًثالثا مقارنة بي
  ):كليلة ودمنة(

كليلة (نريد أن نقف على بناء احلكاية يف مخسة أبواب من كتاب 
بنج (دي املسمى ي انطوى عليها األصل اهلن ُ، وهي األبواب نفسها الت)ودمنة
ّن على وجه الدقة مقدار تصرف ابن املقفع يف النص األصلي  ، لنبي)تنرتا

يزيد يف أبوابه عما ) كليلة ودمنة(ًرين كما أسلفنا آنفا أن كتاب  للكتاب، مشي
ي  وحده، بل عما جاء يف كتب اهلند عامة الت) بنج تنرتا(جاء ليس يف كتاب 

ر إىل أن الكتاب يف نسخه العربية قد  انطوت على أصول الكتاب، وهنا أشي
ن نقلوه من  ًزيد فيه ليس بطريق العرب فحسب بل بطريق الفرس أيضا حي

                                                            
  ).٢٣: (املقدمة ص) را النجاتنت(يونس، عبد احلميد ) 1(
  ).٢٣١: ( ص١٩٣٥القاهرة ) تاريخ األدب العريب(أمحد حسن الزيات، ) 2(



  
٥٧١  أمحد حممد علي.  د–مالمح الثقافة العربية اإلسالمية 

ّالسنسكريتية إىل لغتهم الفهلوية، وإن كنا ال نستطيع أن نتبني مقدار ما أضافه  ّ
الفرس إىل الكتاب سواء يف عدد أبوابه أم يف أفكاره، ألن النسخة الفهلوية 

ر والزيات مفقودة، وإن ما تعرفه  كما يقول فلكن) لة ودمنةكلي(لكتاب 
اليوم منقول من العربية بطريق نصر اهللا بن عبد ) كليلة ودمنة(الفارسية عن 

  .)١(احلميد يف القرن السادس اهلجري
  : باب األسد والثور–أ 

التفريق (وباب ) كليلة ودمنة(يف كتاب ) األسد والثور(ن باب  ّإن املقارنة بي
ن  ن البابي ، تدل على شيء من االختالف بي)بنج تنرتا(يف كتاب ) ن ن صديقي يب

ي ينطوي عليها كل باب، أم يف طريقة بناء  سواء يف عدد احلكايات الت
ِن مقدار التصرف الذي قام به ابن املقفع يف بعض الفكر الت احلكايات كما تبي َ ي  ِ

باب األسد نقف على ، ففي )كليلة ودمنة(انطوت عليها حكايات كتاب 
بنج (ن انطوى ما يقابل هذا الباب يف كتاب  يف حي) حكاية(ًسبعة عشر مثال 

  :على مخس عشرة حكاية كما يوضحه اجلدول اآليت) تنرتا
 ))را بنج تنت(( ن في ن صديقي حكايات التفريق بي ))كليلة ودمنة((حكايات باب األسد والثور في 

 - . مثل التاجر وبنيه-١
  -  ل الرجل اهلارب من املوت مث-٢
   القرد والوتد-١   مثل القرد والنجار-٣
   وابن آوى والطبل-٢   مثل الثعلب والطبل-٤
 مثل الناسك واللص والثعلب -٥

  وامرأة اإلسكاف
   الناسك واحملتال-٣

                                                            
  ).٣١: (ص) مقدمته(عزام، عبد الوهاب ) 1(



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٥٧٢  )٣(اجلزء ) ٨٠( ا

 مثل الغراب واألسود والثعبان -٦
  وابن

   الغربان واحلية-٤

البلشون والسرطان  طائر -٥   مثل العلجوم والسرطان-٧
  البحري

   األسد واألرين-٦   مثل األرنب واألسد-٨
  رة وبديهة وتوكل  بصي-٧   مثل السمكات الثالث-٩
  رغوث  القملة والب-٨  رغوث  مثل القملة والب- ١٠
 مثل الذئب والغراب وابن آوى - ١١

  واجلمل
   األسد واجلمل-٩

  اة األوزة والسلحف- ١٠  ن والسلحفاة  مثل البطتي- ١٢
   طائر البحر والبحر- ١١   مثل العنقاء بنت الريح- ١٣
  راعة والعصفور  القرد والي- ١٢   مثل القرد والطائر والرجل- ١٤
   اخلب واملغفل- ١٣   مثل اخلب واملغفل- ١٥
   طائر البلشون والثعبان- ١٤   مثل العلجوم واحلية- ١٦
ي تأكل   مثل التاجر واألرض الت- ١٧

ا احلديد   .جرذا
نمس واجلرذان آكلة  ال- ١٥

  .احلديد
  :قراءة الجدول

يزيد يف حكاياته عن كتاب ) كليلة ودمنة( من املالحظ أن كتاب -١
الرجل اهلارب من (( وحكاية ))التاجر وبنيه((حكاية : ن يف حكايتي) بنج وتنرتا(

ن مذكورتان يف كتاب  ، والواقع أن هذه الزيادة شكلية مبعىن أن احلكايتي))املوت
  .على هيئة مقدمة متهد حلكايات الباب األول) را نتبنج ت(



  
٥٧٣  أمحد حممد علي.  د–مالمح الثقافة العربية اإلسالمية 

متفقة من ) كليلة ودمنة( احلكايات الواردة يف الباب األول من كتاب -٢
مع ) را بنج تنت(حيث املوضوع مع احلكايات الواردة فيما يقابلها من كتاب 
) كليلة ودمنة(اختالف بسيط يف التسميات، مثل أن يكون هنالك باب يف 

ولكن باسم ) را بنج تنت(، هو نفسه يف كتاب ))السمكات الثالث((عنوانه 
  . وهكذا))رة وبديهة وتوكل بصي((

 هنالك خالف يف األمساء الواردة يف احلكايات ذات املوضوع الواحد، - ٣
 ))زبة شن((ًفابن املقفع مثال يسمي الثورين اللذين اختذمها التاجر يف هذا الباب 

، ))مسيجيفكا(( و))نندكا((را  يهما يف كتاب بنج وتنتن أن امس ، يف حي))نندبة((و
ن، فلو أراد التصرف  ومن الواضح أن ابن املقفع مل يتصرف يف ترمجة هذين االمسي

ما معربي ن  ن بامسي ن أعجميي ن، فما معىن أن يستبدل امسي فيهما جلاء 
ة قد ي وصلت إليه بطريق اللغة الفهلوي ّن، واألرجح أن النسخة الت أعجميي

ن معىن يف  ن اللذين استعملهما يف ترمجته، وقد يكون لالمسي انطوت على االمسي
ن  الفهلويه، والسيما ان النسخة الفارسية احلديثة املنقولة عن العربية ذكرت االمسي

، ومعىن ذلك أن الذي نقل احلكايات من )١)زبة ونندبة شن(نفسهما 
  . مثل هذه احلالالسنسكريتية إىل الفهلوية هو الذي تصرف يف

 يظهر تصرف ابن املقفع بصورة واضحة يف أفكار الكتاب إذ ورد يف -٤
فلبث ((ن مسع صوت الثور خاف وفزع  أن األسد وامسه بنجلكه حي) را بنج تنت(

ن القائمة يف الدوائر واختذ وضع الدوائر األربعة بدون أن ينبس  جبوار شجرة التي
األسد، وحاشيته، : عة فهو كما يليببنت شفة، أما وضع الدوائر األرب

                                                            
  ).٥٧: (سيد رضوي ص: حتقيق) كليلة ودمنة باللغة الفارسية(منشي أبو املعايل ) 1(



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٥٧٤  )٣(اجلزء ) ٨٠( ا

))والكاكرفات، والكمفرتات
رجم الكتاب  ُي الدوائر كما يرجح مت ، وتعن)١(

تمع اهلندي ًن جتاوز ابن املقفع عن ذكر كل ذلك مكتفيا  يف حي. )٢(طوائف ا
َّمل يلبث أن عكد وشحم وتر وجعل حيك بقرنيه ((زبة  ّباإلشارة إىل أن الثور شن َ

ِ ُِ َ َ
ض ويرفع صوته باخلوار، وكان بقربه أمجة فيها أسد يقال له بنكلة، وكان األر

ر  رة من الذئاب وبنات آوى والثعالب وغي ملك تلك الناحية ومعه سباع كثي
))ذلك

)٣(.  
ّ لقد حاول ابن املقفع التصرف يف النص األصلي يف أثناء ترمجته مبا -٥

) را بنج تنت(ب األول يف كتاب ًيضفي عليه روحا عربية إسالمية، ففي بداية البا
روة عندما تكون  عليك أن حتصل على الث((: يرد على لسان التاجر ما يأيت

ب  ا عندما حتصل عليها، وأن تنمي ما صنته، وأن  صفر اليدين، وأن تصو
هذا ما قيل لنا أن نفعله، وهذا هو النهج الذي . ّما منيته ملن يستحق من الناس

ّرجم الكتاب أن هذا الكالم  ، ويذكر مت))يف احلياة الدنياجيب أن يكون رائدنا 
. )٤( ينسب إىل كانيكيه))ره كوطيليه أرثاشاست((منقول من كتاب هندي امسه 

إن صاحب الدنيا يتطلب ثالثة ((: وقد حور ابن املقفع هذه الكلمة لتغدو
املعيشة ي يطلب فالسعة يف  أما الثالثة الت: أمور ال يدركها إال بأربعة أشياء

ي حيتاج إليها يف إدراكها،  ، وأما وألربعة التالزاد في اآلخرةزلة يف الناس و واملن
ر له بعد  فاكتساب املال من معروف وجوهه، مث حسن القيامن عليه، والتثمي

                                                            
  ).١(احلاشية رقم ) ٣٣: (را ص البنجا تنت) 1(
  ).٣٩: (املصدر السابق ص) 2(
  ).٣٣: (صاملصدر السابق ) 3(
  ).٣٠: (املصدر السابق ص) 4(



  
٥٧٥  أمحد حممد علي.  د–مالمح الثقافة العربية اإلسالمية 

ويعود إليه في ُاكتسابه، مث إنفاقه فيما يصلح املعيشة ويرضي األهل واألخوان 
))...اآلخرة

)١(.  
ن املقفع أراد تبيان الوجه املشروع لكسب املال، ومن مث وواضح أن اب

توجيه الكالم إىل ما يوافق التعاليم اإلسالمية يف هذا الباب، ألن اكتساب 
زود  ًاملال وتصريفه يف وجه مشروع يدخل يف العمل الصاحل الذي يكون زادا يت

  .به املؤمن آلخرته
ة يف األصل حديثه يف  ومن أمثلة حتوير ابن املقفع لألفكار الوارد-٦

فقالت ((: حكاية العنقاء وبنت الريح الواردة يف باب األسد والثور حيث يورد
ر إن العنقاء بنت الريح هي سيدتنا وملكتنا فاذهب بنا إليها  له مجاعة الطي

ا فتظهر لنا فنشكو إليها ما نالك من وكيل البحر حت أما يف . )٢( ))ى نصيح 
رد اسم  في) را بنج تنتن(، يف كتاب ))طائر البحر والبحر((اه احلكاية املماثلة املسم

ال طاقة لنا بقتال البحر احمليط، والرأي عندي : قال أحد الطيور((: ))اجلارضا((
ذا نثي أن خي ره ضده وال شك  ر ما نفعله هو أن نشكوه كلنا إىل اجلارضا، و

))أنه سوف يفرج كربنا
)٣(.  

 من اجلارضا، والعنقاء عند العرب طائر ًفابن املقفع وضع العنقاء بدال
رها خلقة هلا أربعة  ر جثة وأكب ي أعظم الطي أسطوري كماغ ذكر ابن الكلب

ُأجنحة من كل جانب ووجه كوجه اإلنسان، ختطف الفيل كما ختطف احلدأة 
ُالفأر، وكانت يف قدمي الزمان ختتطف من بيوت الناس فتأذوا منها إىل أن 

                                                            
  ).١(احلاشية رقم ) ٣٠: (املصدر السابق ص) 1(
  ).١٢٧: (املصدر السابق ص) 2(
  ).٩٨: (املصدر السابق ص) 3(



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٥٧٦  )٣(اجلزء ) ٨٠( ا

ًسلبت يوما عروسا ا إىل   جملوة حبليها فدعا عليها حنظلة النبً ي فذهب اهللا 
راث اهلندي فطائر  أما اجلارضا يف الت. بعض جزائر البحر حيث ال يراها الناس

 ويعد ملك الطيور، وهو يف األصل الشمسي يف ))فشنو((أسطوري ميتطيه اإلله 
  .)١(صورة طائر

لعنقاء باجلارضا، اتصال ومن الواضح أن ما دفع ابن املقفع إىل استبدال ا
  .التسمية اهلندية بتعدد اآلهلة، وهذا ما ينايف العقيدة اإلسالمية

ُكليلة ودمنة ابنا آوى ذكرا يف باب األسد والثور أول األبواب -٧
األساسية يف الكتاب ومل يرد هلما ذكر يف سائر األبواب، واالمسان هلما معىن 

ُل يف اللغة التعب ويقال كلت الريح أي والكلي) كليل(يف العربية فكليلة مؤنثة 
ِ َّ ُ

ّضعفت وكل السيف إذال مل يقطع، وكذا دمنة واحدة الدمن مبعىن اآلثار 
  .الدارسة أو الطلول
ن فذكرا اسم كرطاكة ومعناه  فقد ورد االمسان خمتلفي) را بنج تنت(أما يف كتاب 

ر أن  ًال من دمنة، غيًذو العواء املخيف بدال من كليلة، ودمنكة ومعناه املنتصر بد
ي اشتهرت بعد ذلك  ن هي الت ن الشخصيتي ي وضعها ابن املقفع هلاتي التسمية الت

  .ًفكانت امسا للكتاب يف سائر النسخ يف لغات العامل اليوم
وهاتان الشخصيتان موصوفتان يف احلكاية، فكانتا من أهل الدهاء 

، )٢(أقلهما رضا حبالهًواألدب، وكان دمنة أشهرمها نفسا وأبعدمها مهة، و
ر إىل أن  واحلكاية تسوق اخلطاب على أن كليلة ودمنة مذكورين، مما يشي
ما  السياق الذ وضعت الشخصيتان فيه مل يرجح املعىن العريب لالمسي ن كو

                                                            
  ).٩٨: (املصدر نفسه ص) 1(
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ن، وهذا موضع تساؤل فهل كان ابن املقفع قد أجرى  حبسب اللغة مؤنثي
مة ورأفة وهي ألفاظ مؤنثة تطلق املؤنث جمرى املذكر كما نقول معاوية وحك

  على الذكور؟
كليلة يف احلكاية راوية يسوق األمثال ويضرب املواعظ وينسخ األحداث 

 فقوله زعموا فيه ))...ًزعموا أن قردا((: ًويعمد إىل إغفال الزمن مبتدئا بالقول
ي يرويها،  ى حدثت احلكاية الت ًإسقاط متعمد للزمن، فنحن عمليا ال نعرف مت

ز الزمان، وتتحرر من  ا التجاوز مقصود ألن احلكاية تريد أن تنفلت من حيوهذ
راع  ر ليس من اخت هذا القيد لتستحيل موعظة تصلح لكل األزمنة، وهذا التعبي

ًرا مماثال يف  ابن املقفع ألن له تعبي  الذي تردد يف ))حيكى أن((وهو ) را بنج تنت(ً
  .كل حكايات الكتاب

كليلة (الثور كما هو الشأن يف سائر أبواب كتاب  يبدأ باب األسد و-٨
ي املوضوع الذي تدور حوله احلكايات يف كل  بتسمية مثل، واملثل يعن) ودمنة

ي تصاغ على هيئة  باب، وداللة املثل هنا ختالف ما يعرف باألمثال العربية الت
ن  بيقول موجز قائم على اختيار األلفاظ املناسبة واملعاين الدقيقة والتشابه 

واألمثال العربية تتمثل ) كليلة ودمنة(ن األمثال الواردة يف  ن، والصلة بي حالي
ة مثل أن يكون ضرب املثل العريب متصال باحلال الت ي تستدعيه أي  ًباملشا

ا هلا، وكذا احلكايات الت ) كليلة ودمنة(ًي تعد متنا يف أبواب  ًيكون مشا
  .لك يف كل بابمتصلة أو مؤيدة للمثل الذي يسميه امل

يبدأ السرد بكالم الفيلسوف الراوية بيديا مؤلف الكتاب اذي يصوغ قبل 
عرض حكاياته مقولة حكمية موجزة مؤيدة للمثل الذي ذكره امللك كما هو 

إذا ابتلي الرجالن املتحابان بأن ((: الشأن يف الباب األول حيث يقول بيدبا



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٥٧٨  )٣(اجلزء ) ٨٠( ا

ًيدخل بينهما اخلؤون الكذوب تقاطعا وتدابر  وبعد ))ا وفسد ما بينهما من مودةً
ى إذا ما انتهى منها أتبعها مبثل  ي يرويها الفيلسوف حت ذلك تبدأ احلكاية الت

ويتكرر الصيغ نفسه يف سائر أبواب . أو حكاية أخرى إىل أن ينتهي الباب
ايته   .الكتاب حىت 

رتيب املوضوعي يف حكايات  ن أن فعل السرد ال خيضع هلذا الت يف حي
ا يف سياق احلكايات بي)نج تنرتاب( ن  ً، مع أن القارئ يستطيع أن جيد تشا

كليلة (األبواب مثل أن تكون هنالك شخصية للملك املروي له يف كتاب 
يف ) زعموا أن(، كما أن صيغة )را بنج تنت(يقابلها أوالد امللك الثالثة يف ) ودمنة

 وجود الفارق اجلوهري من ، مع)بنج تنرتا(يف ) حيكى أن(تشبه ) كليلة ودمنة(
ن مثل أن تكون عبارة  ن الصيغتي ن بناء على هاتي جهة بناء احلكاية يف الكتابي

جمرد صيغة ) حيكى أن(ن تغدو عبارة  فاحتة حقيقة السرد، يف حي) زعموا أن(
ن الراوي واملروي له، ألن فعل السرد ينفتح حقيقة يف كتاب  لتأسيس احلوار بي

فروى فصنو شرمان ((خالل ما يرويه املؤلف مثل أن ترد عبارة من )) بنج تنرتا((
 أي بيدبا، ))قال الفيلسوف(() كليلة ودمنة(، يقابلها يف كتاب ))هذه احلكاية

الذي يتقنع بشخصيات أخرى مثل كليلة الذي يقوم هو اآلخر بسرد 
  .األحداث
ج خيالف بناء حكايات بن) كليلة ودمنة( إن بناء احلكاية يف كتاب -٩

بتسمية املثل الذي حيدده امللك ) كليلة ودمنة(را، إذ تبدأ حكاية يف كتاب  تنت
دبشليم أو املروي له، مث يقوم الفيلسوف بيدبا بتأكيد املثل مبقولة حكمية، 
وبعد ذلك يروي احلكايات املختلفة املؤيدة للمثل املضروب يف فاحتة كل 

مية الباب بطريقة السرد كأن بتس) را بنج تنت(ن تبدأ حكايات  حكاية، يف حي



  
٥٧٩  أمحد حممد علي.  د–مالمح الثقافة العربية اإلسالمية 

ن ثور حب عظيم أخذ ينمو على  ًحيكى أن أسدا يف غابة نشأ بينه وبي((: يرد
فهذا الكالم ال يهدف إال إىل ((األيام، فقضى عليه ابن آوى حقود طماع، 

اإلبالغ أو اإلشارة إىل عنوان هذه احلكاية الذي يدور حول األسد والثور، 
 ))وكيف كان ذلك؟: فقال أبناء امللك((: وي هلموبعد ذلك يأيت تساؤل املر

فروى فنصو ((: حينئذ يبدأ املؤلف برواية احلكاية حيث يعود السرد من أوله
 إذن بداية احلكاية تتحدد مبا رواه املؤلف فنصو ))...شرمان هذه احلكاية

كانت هنالك مدينة تدعى مهيالروبيا يف اإلقليم اجلنويب وكان ((: شرمان بقوله
ي تتصدر   والواقع أن العبارة األوىل الت))...م فيها تاجر يدعى فرذمانكهيقي

، وترتيب )كليلة ودمنة(تقوم مقام العنوان يف كتاب ) را بنج تنت(الباب األول يف 
) كليلة ودمنة(ًن خمتلف متاما إذ ينفتح السرد يف حكايات  احلكاية يف الكتابي

ي له امللك دبشليم الذي حيدد بفعل القول، ويصاغ املثل على لسان املرو
اضرب ((: ًموضوع كل حكاية مبا يسميه مثال، مثل قوله يف باب األسد والثور

ن يقطع بينهما الكذوب اخلؤون وحيملهما على العداوة  ن املتحابي يل مثل الرجلي
تبدأ بعنوان مث حتدد ) كليلة ودمنة(ومعىن ذلك أن حكايات . ))والشنآن

ن جند  يسمى باملثل مث احلكايات املؤيدة للمثل، يف حيموضوع احلكاية أو ما 
ن، والنص املوجز الذي  ن صديقي التفريق بي: ن عنواني) را بنج تنت(يف الباب األول 

يتصدر الباب ويصب يف العنوان نفسه أي األسد والثور، ومها كما تقول 
ًتكرارا احلكاية صديقان فرق بينهما ابن آوى، وعليه جند هنالك ازدواجية أو 

ًتسلسال ) كليلة ودمنة(ن جند يف كتاب  ، يف حي)را بنج تنت(يف صدر حكايات 
ًى احلكايات بناء منطقيا  ًمنطقيا، وهذا بالطبع من صنيع ابن املقفع الذي بن

  .ًقائما على التماسك والتسلسل والتتابع



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٥٨٠  )٣(اجلزء ) ٨٠( ا

يف املسميات اهلندية األصل مثل أن يذكر ) را بنج تنت( يدقق كتاب - ١٠
ي أقام فيها التاجر وهي مدينة مهيال روبيا، كما يسمي التاجر  دينة التامل

بذكر أرض دستابند، ويغفل ) كليلة ودمنة(ن يكتفي كتاب  فرذمانكه، يف حي
رث مبثل  اسم التاجر، وهذا تصرف قام به ابن املقفع ألن متلقي كتابه ال يكت

كاية وموطن هذه املسميات، فكان كل ما يعنيه االنصراف إىل جوهر احل
املوعظة، من أجل ذلك ميكن إن إغفال ابن املقفع بعض املسميات يف عموم 

ر من الطوابع اهلندية للكتاب، وباملقابل قدمه على  كتابه قد أسهم يف إزالة كثي
ا املسميات الغربية الت ن  ي ميكن أن تولد جفوة بي هيئة حكاية عربية ال تشو

ر يف أصل احلكايات، وبذلك حرضه  عن التفكياحلكاية واملتلقي، أو أنه صرفه 
  .على أن يدرك مغزاها وال شيء دون ذلك

) كليلة ودمنة(ن ترمجة ابن املقفع املسماة   إن وجوه االختالف بي- ١١
شيء وكتاب ) كليلة ودمنة(ي أن كتاب  ال تعن) بنج تنرتا(واألصل اهلندي 

ًان أصال لآلخر، فهما ن ك ي أن أحد الكتابي شيء آخر، بل تعن) بنج تنرتا(
ًبالتأكيد ليسا كتابا واحدا، فقد يكون  ًأصال أخذت منه مخسة ) كليلة ودمنة(ً

ًأصال من ) را بنج تنت(، وقد يكون )را بنج تنت(أبواب مث استقلت يف كتاب مسي بـ
انطوى على مخسة أبواب مث مجع إليها األبواغب الباقية ) كليلة ودمنة(أصول 

ن  اليوم، إذ حنن جند جبانب االختالفات بي) كليلة ودمنة(املعروفة يف كتاب 
نقاط اتفاق يعسر إحصاؤها من أبرزها أن املوضوع ) را بنج تنت(و) كليلة ودمنة(

رتيب واحد  ن يف هذا الباب وسائر األبواب األخرى، كما الت واحد يف الكتابي
اختالف أما اختالف عدد احلكايات ضمن الباب الواحد أو . ن احلكايات بي

  .رمجة بعض الصيغ اللغوية والتسميات فهذا بسبب الت



  
٥٨١  أمحد حممد علي.  د–مالمح الثقافة العربية اإلسالمية 

رمجة من الفهلوية أمر طبيعي   إن وجوه التصرف يف النسخة العربية املت- ١٢
ي وجدت يف النسخ الفارسية املطبوعة من كتاب  إذا ما قورنت بالزيادات الت

فوا إىل النص املنقول من العربية، إذ جيد القارئ أن الفرس قد أضا) كليلة ودمنة(
ًرا من األمثال  ًرا من األشعار العربية والفارسية، كما أضافوا ملتنه كثي األصلي كثي

العربية واحلكم الفارسية، يف عموم أبواب الكتاب، ففي باب األسد والثور على 
ن  ر من مخسي جند أكث) ر وكاو باب شي(رجم الفارسي  سبيل املثال الذي مساه املت

ًشاهدا شعريا م ي، ومن الطريف أن الشاهد الشعري العريب جييء  عظمها للمتنبً
  :مع الشاهد الشعري الفارسي كما هو الشأن

  إذا ما كنت يف أمر مروم
 

  فال تقنع مبا دون النجوم
 

  ّبامهت باز وبا راي بلنك
 

  )١(روز به جنك زيبا به كه شكار بي
 

  : باب الحمامة المطوقة- ب
 وينطوي ))كسب األصدقاء((سفر ) را ج تنتبن(يقابل هذا الباب يف كتاب 
على ) بنج تنرتا(ن يشتمل هذا الباب يف كتاب  على مخس حكايات، يف حي

  :أربع حكايات حبسب اجلدول اآليت
 في كليلة ))الحمامة المطوقة((باب 
 ودمنة

را  في بنج تنت))كسب األصدقاء((باب 

 مثل الغراب والصياد واملطوقة -١
 واجلرذ والسلحفاة

- 

   حكاية الفأر والناسكان-١   مثل اجلرذ والضيف والناسك-٢

                                                            
  ).٦٠: (ص) كليلة ودمنة باللغة الفارسية( منشي، أبو املعايل) 1(



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٥٨٢  )٣(اجلزء ) ٨٠( ا

 مثل املرأة البائعة السمسم -٣
  ر املقشور املقشور بغي

 حكاية مسسم مقشور بآخر -٢
  ر مقشور غي

   حكاية ابن آوى اجلشع-٣   مثل الذئب ووتر القوس-٤
   حكاية أسر الغزال ألول مرة-٤  ي وحبائل القناص  مثل الظب-٥
  : الجدولقراءة
ا الت-١ ي بىن على   حيافظ باب احلمامة املطوقة على طريقة البناء ذا

أساسها باب األسد والثور، إذ هنالك عنوان للباب وهناك مثل يسميه امللك، 
وبعد ذلك يبدأ الفيلسوف برواية احلكاية األوىل يف هذا الباب، أما يف باب 

) را بنج تنت( البناء يف كتاب ً فهو حيافظ أيضا على طريقة))كسب األصدقاء((
ًعموما إذ حيدد املؤلف اسم الباب وموضوعه مث يأيت بعد ذلك تساؤل املروي 

ا هو مضمون املثل  ًهلم، مث تروى احلكاية دون أن يعطيها امسا، غي ر أن مضمو
، مع اختالف يف بعض األمساء واألوصاف، )كليلة ودمنة(األول يف حكايات 

ًآنفا شكلية، ) كليلة ودمنة(ي أشرنا إليها يف كتاب  دة التى ذلك أن الزيا ومعن
بنج (يقابله يف ) كليلة ودمنة(ن متساوية، ألن املثل األول يف  فاحلايات يف البابي

  .ر مسماة وجتيء عادة على هيئة مقدمة حكاية غي) را تنت
 هنالك اختالف كلي يف تسمية بعض احلكايات، كما هو الشأن يف -٢

ابن آوى ((ي يقابلها حكاية  الت) كليلة ودمنة( ووتر القوس يف حكاية الذئب
  .، دون اختالف يذكر يف املوضوع)را بنج تنت( يف ))اجلشع
ايتها، غي) را بنج تنت( يسمي كتاب - ٣ ًر أن مثة تداخال  بداية كل حكاية و

اية احلكاية األوىل مثال يف أثناء احلكاية  بي ايات احلكايات فقد ترد  الثانية أو ًن 
  .على كيان كل حكاية على حدة) كليلة ودمنة(ن حيافظ كتاب  الثالثة، يف حي



  
٥٨٣  أمحد حممد علي.  د–مالمح الثقافة العربية اإلسالمية 

  : باب البوم والغربان-ج
ن يتضمن سفر  ينطوي باب البوم والغربان على تسع حكايات، يف حي

  :احلرب والسالم عشر حكايات كما يوضح اجلدول اآليت
 را بنج تنت: رب والسالم يف كتابسفر احل كليلة ودمنة: باب البوم والغربان يف كتاب

  حكاية محار يف جلد منر-١ 
  ً حكاية الطيور ختتار ملكا-٢  ن الغربان والبوم  مثل العداوة بي-١
   حكاية الفيل واألرانب والقمر-٣   مثل ملك الفيلة ورسول األرانب- ٢
 مثل الصفرد واألرنب والسنور -٣

  والصوام
 حكاية القط وطائر احلجل -٤
  رنبواأل

 مثل الناسك والعريض -٤
  واللصوص

  رمهي واحملتالون  حكاية الب-٥

 حكاية الرجل العجوز والزوجة -٦   مثل التاجر وامرأته واللص-٥
  الشابة واللص

  رمهي واللص والغول  حكاية الب-٧   مثل الناسك واللص والشيطان-٦
   حكاية القرد والقواد-٨   مثل النجار املخدوع ومحيه-٧
 الناسك والفأرة احملولة  مثل-٨

  جارية
   حكاية الفارة العذراء-٩

   حكاية الضفادع تركب الثعبان- ١٠   مثل األسود وملك الضفادع-٩
  :قراءة الجدول

 ))احلرب والسالم(( تلحظ يف هذا الباب زيادة يف عدد حكايات سفر -١
، ) ودمنةكليلة(عما ورد يف باب البوم والغربان يف كتاب ) را بنج تنت(يف كتاب 



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٥٨٤  )٣(اجلزء ) ٨٠( ا

 يف ))محار يف جلد منر((ي محلت اسم  تتمثل تلك الزيادة باحلكاية األوىل الت
واحلق أن . ً، ومل جند هلا مثيال يف باب البوم والغربان)بنج تنرتا(كتاب 
ي تنازعتها املوروثات   كانت من احلكايات الت))محار يف جلد منر((حكاية

ميد يونس أن هذه احلكاية شاعت عبد احل. الشعبية الشرقية والغربية فذكر د
 وهنالك ست ))محار يف جلد أسد((يف اخلرافات اليونانية والالتينية باسم 

حكايات يف هذا الصدد منها ما رواه لوسيان يف القرن الثاين امليالدي وما تردد 
يف نسخة بابريوس يف القرن الثالث امليالدي، وما جاء يف خرافات أفيان 

ن قد استبدلوا جلد  فات إيسوب، ويرجح الباحث أن اليونانييي، ويف خرا الالتين
  .)١(األسد جبلد النمر ألنه أظهر

 تصرف ابن املقفع على حنو واضح يف ترمجة بعض األمساء كما هو -٢
ًبدال من ) ناسك(الشأن يف عنوان احلكاية الرابعة والسادسة فجعل كلمة 

إىل القارئ العريب ) برمهي (، مما يدل على أنه قد حترج من نقل كلمة)برمهي(
ي وضعها  رامهة كما جاء يف املقدمة الت التصاهلا بعقائد اهلند، ذلك ألن الب

عبد الوهاب عزام أن هذه املقدمة . ، ويرجح د)٢(الفرس طبقة من الزهاد اهلنود
ر إىل أن ابن  ، مما يشي)٣(ن من الزمان أحلقت بالكتاب بعد ابن املقفع بقرني

رامهة، وقد كان منهم مؤلف الكتاب، كما  ًر شيئا عن عقيدة الباملقفع مل يذك
  .ن حكايات الكتاب ن ورودها يف مت كان جينح إىل تبديل هذه الكلمة حي

                                                            
  ).١٥: (املقدمة ص) بنجاتنرتا(عبد احلميد . يونس، د) 1(
  ).٦٠: (طبعة إلياس زخريا ص) كليلة ودمنة(ابن املقفع ) 2(
  ).١٣٥: (ص: طبعة عبد الوهاب عزام) كليلة ودمنة(ابن املقفع ) 3(



  
٥٨٥  أمحد حممد علي.  د–مالمح الثقافة العربية اإلسالمية 

  :باب القرد والغيلم. د
ن احلكاية الرئيسة حكاية القرد  يتألف باب القرد والغيلم من حكايتي

قابل سفر اخلسران أو القرد والغيلم، ومثل األسد وابن آوى وأذين احلمار، هو ي
ًن أيضا حكاية القرد  ، الذي يشتمل على حكايتي)را بنج تنت(والتمساح يف 

  .ن والتمساح وحكاية محار بال قلب وال أذني
ن يتمثل باستبدال ابن املقفع تسمية  ن البابي وهنالك اختالف واحد بي

رجم رأى أن  الغيلم بالتمساح، وقد يكون الباعث على ذلك التصرف أن املت
ر معروف يف البيئة العربية، فوجد أن الغيلم وهو ذكر السلحفاة  التمساح غي

  .أقرب إىل خميلة املتلقي العريب
  : باب الناسك وابن عرس-  ه

ن األوىل تندرج  على حكايتي) كليلة ودمنة(ينطوي هذا الباب يف كتاب 
عقب احلكاية حتت عنوان الباب وهي حكاية الناسك، والثانية املثل الذي ي

فسمي ما ) را بنج تنت(أما يف كتاب . الرئيسة وهو مثل الناسك وجرة السمن
ي متثل  ن إضافة للحكاية الت يقابل هذا الباب باخلسران وقد انطوى على حكايتي

ًى قصورا يف اهلواء، والثانية الذي  رمهي الذي بن حكاية الب: فاحتة هذا السفر ومها
وىل تلتقي مع حكاية ابن املقفع املسماة بالناسك وجرة فاحلكاية األ. قتل النساك

يف هذا السفر ما ) را بنج تنت(ن ليس للحكاية الثانية املعروضة يف  السمن، يف حي
  ).كليلة ودمنة(يقابلها يف باب الناسك وابن عرس يف كتاب 

لقد تصرف ابن املقفع هنا كما هو الشأن يف الباب السابق فاستبدل 
) النمس(بكلمة ) ابن عرس(ر  رمهي، كما استبدل تعبي لمة البكلمة الناسك بك
  .ي أشرنا إليها فيما سلف للغاية الت) را بنج تنت(الواردة يف كتاب 



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٥٨٦  )٣(اجلزء ) ٨٠( ا

  :الخاتمة والنتائج
كما يقول املؤرخون والباحثون يف القدمي ) بنج تنرتا(إذا كان كتاب 

 احلقيقة ، أو هو أحد أصوله، فإن)كليلة ودمنة(ًواحلديث أصال لكتاب 
رجم الكتاب عن الفهلوية ترمجة  الشاخصة يف هذه املسألة أن ابن املقفع مل يت

ونص ) كليلة ودمنة(ن نص  حرفية، واالختالف الذي أظهرته لنا املقارنة بي
تدل على أن ابن النقفع مل يكن وحده ممن اسهم يف حتوير النص ) را بنج تنت(

مل ينقل الكتاب من السنسكريتية أحدمها أن ابن املقفع : ن األصلي لسببي
اهلندية إىل العربية مباشرة، وإمنا نقله من الفهلوية الفارسية إىل العربية، ومن 

ن الفرس وعلى رأسهم برزويه الطبيب كما تسميه بعض  رمجي احملتمل أن املت
ر  ّالنسخ املطبوعة من الكتاب قد أسهموا يف حتوير جزء من النص األصلي، غي

رمجة الفارسية املأخوذة من اهلندية  طيع القطع يف هذه املسألة ألن التأننا ال نست
  .مفقودة كما قلنا

رجم إىل العربية بطريق ابن املقفع  مل يت) كليلة ودمنة(واآلخر أن كتاب 
ًن قد ذكروا رجال آخر ترمجه بعد ابن املقفع وهو  فحسب، ذلك ألن املؤرخي

رمجات  يفة، ومن احملتمل ان هذه التعبد اهللا األهوازي حبسب إشارة حاجي خل
. ُاملختلفة قد اختلطت ببعضها مث نسبت البن املقفع ألنه مشهور عند الناس

  :ُومع ذلك فإننا نرى فيما نسب البن املقفع يف أمر هذه احلكايات ما يأيت
املرتبط باسم ابن املقفع أول كتاب مدون يف ) كليلة ودمنة( إن كتاب - ١

ًالعرب، بنطوي على موضوع مل يكن شائعا يف آداب اللغة ي عند  ر الفن النث
  .ر ُي نسجت على ألسنة البهائم والطي العربية قبله، وهو احلكايةت اخلرافية الت

 لقد وضع ابن املقفع بطريق تصرفه يف بناء احلكايات األصلية وحتريف - ٢



  
٥٨٧  أمحد حممد علي.  د–مالمح الثقافة العربية اإلسالمية 

ا أساسل لفن احلكاية الت تتفق مع ي تناسب ذوق املتلقي العريب و ًبعض مسميا
عقيدته، فمن جهة البناء اختار لبعض حكاياته كما هو الشأن يف حكاية القرد 
ًوالغيلم بناء دائريا مثل أن تبدأ احلكاية بفكرة أو عبارة مث ختتتم بالفكرة أو العبارة 
ا، مما يشي بالبناء الدائري للحكاية، وهذه الطريقة البنائية توافق إىل حد بعيد  ذا

ة اإلسالمية يف تصورها الكون، وقد انعكست هذه الطريقة يف البناء الذهنية العربي
والعمارة كالقناطر واألقواس والقباب ويف شكل احلروف وهذا كله يتصل بالتصور 

إضافة . ن ي ميثلها الطواف عند املسلمي ًالكوين املنطلق أساسا من فكرة الدوران الت
ا املساس بالعقيدة، كالتي م لذلك فقد بدل ابن املقفع كل املسميات الت ي  ن شأ

ً، والناسك بدال من )اجلارضا(ًتتصل بتعدد اآلهلة، إذ جعل العنقاء بدال من 
رمهي، مث حذف ما يتصل بالطبيعة اهلندية كالكالم على الطوائف وطبقات  الب

تمع، وحور كثي ا بعيدة عن خميلة القارئ العريب  ًرا من األمساء الت ّا ي رأى أ
  .ر ذلك  والتمساح وغيكالنمس
آية من آيات البيان العريب كما يقول ) كليلة ودمنة( لقد كان كتاب -٣

كليلة (زة ابن املقفع إال على كتابه اخلالد  مل تقم مي((: بطرس البستاين إذ
ر  ، ففي هذا الكتاب يتجلى أسلوبه البديع الذي رفع به مستوى النث)ودمنة

))رفهاالعريب إىل أعلى درجات الفن وأش
)١(.  

السرد باملنطق، وقد امتاز ) كليلة ودمنة( لقد مزج ابن املقفع يف كتابه -٤
الكتاب حبالوة اللفظ وطول النفس والبعد عن الغلو وحسن التساوق واستيفاء 
القياس وقوة املنطق والغوص وراء املعىن الدقيق، والبعد عن اجلفاف يف 

                                                            
  ).١٥٧: (ص) اسيةأدباء العرب يف األعصر العب(البستاين، بطرس ) 1(



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٥٨٨  )٣(اجلزء ) ٨٠( ا

  .)١(األسلوب وجتنب التعقيد
قفع يف تطويع اللغة العربية لتستوعب األفكار العميقة  أسهم ابن امل- ٥

ي من السجع، وقد ظهر أسلوبه املرسل  ر الفن واملعاين الدقيقة، وخلص لغة النث
  ).كليلة ودمنة(ن يدي  ي وضعها بي بوضوح يف باب عرض الكتاب أو املقدمة الت

دباء يف ى املقفع بكتابه حركة التأليف يف هذا الباب فوجد األ  لقد أغن-٦
ًصنيعه منهال عذبا، فاستحال الكتاب لكثي ر من املنظومات الشعرية  ً

) كليلة ودمنة(ي حولت كتاب  ي حنت حنوه، فمن املنظومات الت واحلكايات الت
من املنثور إىل املنظوم لغرض حفظه وتداوله، ما نظمه أبان بن عبد احلميد، إذ 

قد طلب من أيب نواس أن ينظم له رمكي  ز أن حيىي بن خالد الب روى ابن املعت
ًشعرا، فلما مسع أبان بذلك صار إليه فقال له ناصحا) كليلة ودمنة(كتاب  ً :

ذا الشراب ال تصب(( ر عنه وعن االجتماع مع إخوانك عليه،  أنت رجل مغرم 
وهو لذتك من الدنيا ومتعتك، وهذا الكتاب مشهور مل ينقل إىل هذا الوقت 

ُ، وإذا فعل ذلك تداوله الناس وطلبوه ونظروا فيه، فإن من املنثور إىل الشعر
ًأنت توليته مع تشاغلك بلهوك مل يتوفر عليه فكرك وخاطرك، ومل خيرج بالغا 

فظن أبو نواس أنه نصح له واستقال األمر فاستعفى ... يف اجلودة واحلسن
))منه

ملنظوم، مث رح داره حىت قلبه من املنثور إىل ا ، فتلقفه أبان ونظمه فلم يب)٢(
  .قدمه ليحىي بن خالد فأعطاه عشرة آالف دينار

، مث ))نتائج الفطنة يف كليلة ودمنة((مث نظمه ابن اهلبارية يف كتاب مساه 
 أكملها ))درر احلكم يف أمثال اهلنود والعجم((عمل منظومة أخرى مساهاه 

                                                            
  .املرجع نفسه) 1(
  ).٢١١: (ص) طبقات الشعراء(ز  ابن املعت) 2(



  
٥٨٩  أمحد حممد علي.  د–مالمح الثقافة العربية اإلسالمية 

  .بعده عبد املؤمن بن احلسن الصاغاين وهو من رجال القرن السابع اهلجري
ًضربا من اتلمسسامرات واحلكايات ) كليلة ودمنة( لقد كان كتاب - ٧

املسلية املنطوية على حكمة وموعظة يسهل على املتلقي إدراك مغازيها 
ا تريد تأسيس بنية سردية تنطلق من  وأهدافها، وهي من مث جديرة باالهتمام أل

لسلطة، وما حدث واقعي فرد وهو لقاء الفيلسوف موطن احلكمة بامللك رأس ا
دون ذلك فأحداث الكتاب ومهية وحكاياته رمزية حتاك على ألسنة البهائم 

ر، واحلكايات العربية أفادت من هذه الطريقة البنائية، وقد متثلت بصورة  وةالطي
 الذي ألفه على ( ه٢١٥( لسهل بن هارون ))النمر والثعلب((جلية يف كتاب 

نا رأيت األوائل قد ... ((: رواين القيفقال فيه ابن شرف ) كليلة ودمنة(شاكلو 
ر احلوائم، ونطقوا  فأضافوا حكمة إىل الطي) كليلة ودمنة(وضعت مثل كتاب 

به على السنة الوحش والبهائم لتتعلق به شهوات األحداث وتستعذب بسمره 
ألفاظ احلدث، وقد حنا بذا النحو سهل بن هارون الكاتب يف تأليفه كتاب 

))شهور احلكايات بديع املراسالت مليح املكاتباتالنمر والثعلب وهو م
)١(.  

باعتماده على ) كليلة ودمنة(وخيتلف كتاب النمر والثعلب عن كتاب 
ر عنه شخوص تقنعت بالنمر والثعلب  حكاية واحدة أو موضوع واحد تعب

والذئب، وتقول احلكاية إن الثعلب قد انتهت به السبل إىل جزيرة من جزائر 
ر حيكم مجاعة من الذئاب، وقد التقى الثعلب أحد الذئاب البحر وفيها من

ًفدفعه ليطلب من النمر أن جيعل له والية حيكمها فجعله حاكما على الظباء 
ًوقد جعل الذئب الثعلب وزيرا له، غي َ ر أن الذئب مترد على النمر وعصاه يف  ُ

 تغلب ّأمره، وكان الثعلب نصح له بالطاعة، إال أنه أىب فدارت حرب بينهما
                                                            

  ).٢٣١: (ص) رسائل البلغاء(كرد علي، حممد ) 1(



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٥٩٠  )٣(اجلزء ) ٨٠( ا

النمر فيها على الذئب، وكاد يبطش بالثعلب لوال أنه وجده حسن الكالم 
))غزير العلم موفور احلكمة

)١(.  
مساه ) كليلة ودمنة(ً لقد ألف ابن اهلبارية كتابا على منوال كتاب - ٨

  ه٥٩٨، وأليب عبد اهللا القرشي املعروف بابن ظفر املتوىف سنة )الصادح والباغم(
كان ) سلوان املطاع يف عدوان الطباع(مساه ) ليلة ودمنةك(كتاب على رسم 

ًقدمه لبعض القادة يف جزيرة صقلية، وكذلك ألف ابن عرب شاه كتابا على 
  ).فاكهة اخللفاء ومناظرة الظرفاء(عنوانه ) كليلة ودمنة(نسق كتاب 

ر عنها  ي عب  اعتمد املعري يف مجلة من رسائله على احلكاية اخلرافية الت-٩
، كما هو الشأن يف رسالته املعروفة برسالة الصاهل )كليلة ودمنة (كتاب

والشاحج وهي حماورة بناها على لسان حصان وبغل، وكان صنف هذا 
ًر عزيز الدولة أيب شجاع فاتك الرومي، وله أيضا كتاب سجع  الكتاب لألمي

احلمائم تكلم فيه على لسان أربع محائم، وكان بعض الرؤساء يف عصره قد 
وأما كتابه املعروف . زهد ًله أن يصنع له كتابا يف الفطنة واحلث على التسأ

ر عزيز  ، وقد صنعه لألمي)كليلة ودمنة(ي على هيئة أمثال  بالقائف فهو مبن
الدولة أيب شجاع ألف منه أربعة أجزاء مث قطع تأليفه بسبب مقتل أيب شجاع 

  . ه٤١٣بيد مملوك هندي سنة 
: اب القائف للمعري قوله على لسان احليوانومن أمثلة ما جاء يف كت

ّحضرت النملة الوفاة فاجتمع حواليها النمل، فقالت نادبتها يرمحك اهللا؛ أمن (( ُّ َ ِ

ٍرة جمرورة أو بـرة ممطورة وآثار سفرة منشورة؟ قالت هلن شعي ٍ ٍ ٍ ٍ ٍِ ال جتز عن فقد : ُّ
                                                            

رسالة دكتوراه يف جامعة ) ر السياسي يف العصر العباسي األول النث(الفالح، قحطان ) 1(
  ).٢٨٨: (ص/ خمطوطة/ حلب



  
٥٩١  أمحد حممد علي.  د–مالمح الثقافة العربية اإلسالمية 

ً مل أسفك دما ًرة من دخر مثلها جدير بالرمحة، وذلك أين ُدخرت عند اهللا دخي
))ُّقط

) ١(.  
كليلة (ر أن إخوان الصفا قد تأثروا حبكايات   يرى جولدتسهي- ١٠
، إذ تسميه إخوان الصفا وردت يف باب احلمامة املطوقة، كما أن هلم )ودمنة

ا ضرب من التأثر  ن احليوان واإلنسان رجح أمحد أمي رسالة يف املناظرة بي ن أ
  .)٢()كليلة ودمنة(بكتاب 
الحظ اجلاحظ أن الرسائل واحلكايات املنسوبة للفرس مصنوعة أو  - ١١

ي يف أيدي الناس  وحنن ال نستطيع أن نعلم أن الرسائل الت((: مولدة يف قوله
ا صحيحة غي ر مولدة، إذا كان مثل ابن املقفع  ر مصنوعة، وقدمية غي للفرس أ

فالن ال وسهل بن هارون وأيب عبيد اهللا وعبد احلميد وغيالن وفالن و
))ر يستطيعون أن يولدوا مثل تلك الرسائل ويضعوا تلك السي

)٣(.  
ًوالواقع أن اجلاحظ هنا يرمي إىل أن األدباء الذين أشار إليهم آنفا أرادوا 
أن يظهروا بثقافتهم الفارسية على العرب وثقافتهم، واجلاحظ يشكك فيما 

يعجزهم اختالق مثل ر؛ ألن أمثال هؤالء ال  نسبوه إىل الفرس من رسائل وسي
ن مقدار التوليد  ر، مبعىن أنه يريد أن يبي هذه الرسائل وتلك احلكايات والسي
راث الفارسي بيد خنبة من أعالم الثقافة  والوضع فيما هو منسوب إىل الت

احلق أن مالحظة اجلاحظ فيما يتصل بابن املقفع، أو . والفكر يف ذلك العصر
ر  َى وجه التحديد مل يلق مع التقادم كبيعل) كليلة ودمنة(مايتصل بكتاب 

                                                            
  ).٢٣١/ ١: (يل العالء صالسقا وآخرون تعريف القدماء بأ) 1(
  ).١٤٥/ ١: (ص) ضحى اإلسالم(ن، أمحد  أمي) 2(
  ).١٦/ ٣: (ص) ن البيان والتبيي(اجلاحظ ) 3(



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٥٩٢  )٣(اجلزء ) ٨٠( ا

ر العرب كما  تأييد، ألن معظم حكايات الكتاب قد سلمت يف نسبتها إىل غي
ا على  ًنوهنا سابقا، مع أن اللغة العربية بطريق ابن املقفع قد تركت بصما
ًالكتاب فصار جزءا من تراثها، وبعد ذلك حفظته فقدمته إىل سائر اللغات 

  .ن أصول تلك احلكايات ترجع إىل الثقافة اهلندية بال شكاحلية، إال أ
نص أديب مدون ومكتمل ) كليلة ودمنة( مل يصل إلينا قبل كتاب - ١٢

ر العريب القدمي ال يعدو كونه شذرات  نطمئن إليه، وكل ما نعرفه إزاء صور النث
 مث رها قد نقل عن اصحابه بطريق الرواية ن تضاعيف الكتب، وكان أكث مبثوثة بي

ر من وصف اللغة يف تلك اآلثار  ّدون بعد ذلك، وهنا ال يتهيأ للباحث أكث
املنطوية على جانب من القص، وقد حتولت بعد ذلك إىل مدونات على شكل 

ا كانت تعب ر عن  مسامرات وأحاديث، وتبدو كلها للمتأمل من جهة لغتها أ
ا بلغة شعرية، لكث اء والزركشة وتغليب رة اعتمادها على اإلشارة واإلحي ذا

ًرا من  الوجدان، وركوب األخيلة ورسم التصاوير، وليس ذلك فحسب بل جند كثي
رية املتقدمة تعمد إىل االستشهاد ببعض الشعر للعظة واالعتبار، أو  الصور النث

ر لغة صافية،  حىت للداللة على ما تقرره، وملا جاء ابن املقفع خلصت للنث
 أقامها وطوعها لتحتمل التفصيل بعد أن كانت وخمتلفة عن لغة الشعر، إذ

جمملة، مث أرسلها من قيد السجع الذي كانت قد لبثت فيه منذ زمن اجلاهلية، 
ر العريب  إن ابن املقفع باختصار جعل لغة النث. واتسعت لتستوعب املعاين الدقاق

ر عن العقل، مثلما كان الشعر لغة الوجدان، ومن أجل ذلك مست  أداة للتعبي
ألنه حبق أقدم ) كليلة ودمنة(ر العريب، وارتفعت قيمة كتابه  مكانته يف تاريخ النث

  .ّر املدون عند العرب صور النث
ن  ن احملدثي  لقد أثار أسلوب ابن النقفع الفين اجلديد النقاد والدارسي- ١٣



  
٥٩٣  أمحد حممد علي.  د–مالمح الثقافة العربية اإلسالمية 

ر من أسلوب مستشرق حيسن  ن الذي مل ير فيه أكث طه حسي. أمثال د
ً فيوفق أحيانا وخيطئ أحيانا أخرىالفارسية والعربية ، وكأنه هنا قد نظر إىل )١(ً
ن إذا التقتا يف لسان واحد أدخلت كل واحدة الضيم  إن اللغتي((: قولة اجلاحظ
))على صاحبتها

ن  طه حسي. ، مبعىن أن االضطراب األسلويب الذي الحظه د)٢(
فارسية بفكرها يرجع إىل مجعه العربية والفارسية يف لسان واحد، حىت لكأن ال
ي أشار إليها  طغت على فصاحة العربية، فكانت تلك االحنرافات األسلوبية الت

شوقي ضيف أسباب . ومن الطريف أن يرجع باحث مثل د. ره هو وغي
االضطراب يف أسلوب ابن املقفع إىل توخيه الدقة البالغة، وإخراجه األفكار 

ًرا من  عله من الغريب أن كثيول. )٣(املفصلة مما أدى به إىل العنت األسلويب
املالحظات اليت أشار إليها الباحثون، فيما يتصل بأسلوب ابن املقفع ال تطول 

، ورمبا كان السبب يف ذلك أن الكتاب قد هذبت لغته )كليلة ودمنة(كتاب 
ال (بعد ابن املقفع، إذ كان األصمعي يعيب على ابن املقفع اللحن يف إضافة 

، ولكن هذه اهلنات األسلوبية مل تعد ظاهرة )٤ ()ضكل، بع(إىل ) التعريف
كليلة (ُفيما طبع من آثار ابن املقفع، والسيما الطبعات العلمية لكتاب 

ن أن  ًرا من الباحثي ، ومع ما قيل عن أسلوبه إال أن ذلك مل مينع كثي)ودمنة
  .)٥(يعده آية من آيات البيان العريب

                                                            
  ).١٢٨: (ط دار املعارف ص) ر من حديث الشعر والنث(حسني، طه . د) 1(
  ).١٦/ ٣: (عبد السالم هارون ص: تح) ن البيان والتبيي(اجلاحظ ) 2(
  ).١٤٤: (ص) ر العريب ن ومذاهبه يف النثالف(ضيف، شوقي . د) 3(
  .عزام. د:  تح))كليلة ودمنة((مقدمة كتاب ) 4(
  ). ١٠٦: (ص) رسائل البلغاء(كرد علي، حممد ) 5(



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٥٩٤  )٣(اجلزء ) ٨٠( ا

يف بناء ) كليلة ودمنة(يها كتاب  إن الطريقة الفنية اليت اعتمد عل- ١٤
ي إجراء  احلكاية سرعان ما ألقت بظالهلا على املدونات السردية العربية، أعن

ُن مؤلف راوية ووزير أو حاكم يروى له، واملروى له هو الذي حيدد  مقابلة بي ُ
رت حتت هذا  موضوع السرد أو موضوع املسامرة، وقد انضوت مؤلفات كثي

ً اإلمتاع واملؤانسة للتوحيد الذي يعد مثاال حيا داال على اإلطار أقدمها كتاب ًً
ر العريب بطريقة ابن املقفع، وكان التوحيدي قد التقى بالوزير ابن  تأثر النث

ن ليلة، كان الوزير يطرح يف كل ليلة على  ًالعارض فسامره سبعا وثالثي
ن الوزير يف  يًالتوحيدي سؤاال مث جييب التوحيدي عنه، مث نقل ما دار بينه وب

، كما )١(كتابه اآلنف بطلب من صديقه أيب الوفاء املهندس لينتفع به الناس
يندرج حتت إطار ذلك السرد ما كتبه سهل بن هارون واملعري، وما جاء يف 

ر وهي تؤدي إىل الغاية نفسها اليت  رها كثي حكايات ألف ليلة وليلة الشعبية وغي
بوصفها تنطوي على املوعظة ) نةكليلة ودم(ّدونت من أجلها حكايات 

  .واحلكمة اليت تنفع الناس
  
  
  
  
  
  

                                                            
  ).٣٢٥: (ص) اإلمتاع واملؤانسة(التوحيدي ) 1(



  
٥٩٥  أمحد حممد علي.  د–مالمح الثقافة العربية اإلسالمية 

  :المصادر والمراجع
  .م١٩٣٣ُطبع يف القاهرة ) ضحى اإلسالم(ن، أمحد   أمي-١
روت  طبع دار مارون عبود بي) أدباء العرب يف األعصر العباسية( البستاين، بطرس - ٢

  .م١٩٧٩
من مقولة مقبولة يف العقل أو حتقيق ما للهند (روين، أبو الرحيان   البي-٣

  .م١٨٨٧طبعة ليدن ) مرذولة
ن وأمحد الزين ط القاهرو  حتقيق أمحد أمي) اإلمتاع واملؤانسة( التوحيدي، -٤

  .م١٩٤٢
  .م١٩٤٥حتقيق عبد السالم هارون القاهرة ) ن البيان والتبيي( اجلاحظ، -٥
ارية اإليرانية بدمشق منشورات املستش) ن ن حضارتي ابن املقفع بي(ن   مجعة، حسي- ٦

  .م٢٠٠٣
  .م١٩٤١طبع وكالة املعارف مبصر ) كشف الظنون( حاجي خليفة، -٧
ط دار املعارف مبصر ) ر من حديث الشعر والنث(طه . ,ن، د  حسي-٨

  .م١٩٦٩
روت  إحسان عباس ط دار صادر ببي. حتقيق د) وفيات األعيان( ابن خلكان، - ٩

  .م١٩٩٤
  .م١٩٥٤ط دار املعارف ) قدماء بأيب العالءتعريف ال( السقا، وآخرون - ١٠
  .م١٩٣٥طبع القاهرة ) تاريخ األدب العريب( الزيات، أمحد حسن - ١١
 دار املعارف مبصر ٣ط) ر العريب الفن ومذاهبه يف النث(شوقي .  ضيف، د- ١٢

  .م١٩٧٤



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٥٩٦  )٣(اجلزء ) ٨٠( ا

ضة مصر ) قصة األدب الفارسي( عبد القادر، حامد - ١٣ طبع مكتبة 
  .م١٩٥١

رسالة ) ر السياسي يف العصر العباسي األول النث(قحطان  الفالح، - ١٤
  .دكتوراه خمطوطة جامعة حلب

رمجة والنشر القاهرة  طبع جلنة التأليف والت) رسائل البلغاء( كرد علي، حممد - ١٥
  .م١٩٥٤

 ٢حتقيق عبد الستار أمحد فراج ط) طبقات الشعراء(ز، عبد اهللا   ابن املعت- ١٦
  .دار املعارف مبصر

  ):كليلة ودمنة(بن املقفع،  ا- ١٧
 طبع دار املعارف مبصر ١ن ط طه حسي. عبد الوهاب عزام د.  حتقيق د-   

  .م١٩٤١
  .م١٩٨٣روت   دار األندلس بي٤ حتقيق إلياس زخريا ط-  
اراتا  مت( املالح، عبد اإلله - ١٨ نشر بدمشق )  امللحمة اهلندية–رجم كتاب املها

  .م٢٠٠٢
اباد شي) لفارسيةكليلة ودمنة با( منشي، - ١٩  –راز  حتقيق سيد رضوي نشر 

  .إيران
ط اهليئة املصرية العامة للكتاب ) را رجم كتاب البنجا تنت مت( يونس، عبد احلميد - ٢٠

  .م١٩٨٠
  


