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 )نقد و نظر(

  «لینات إهذه بضاعتنا ردّ» عبادتوضیحی بر یکی از سخنان صاحب بن

 تأثیر فرهنگ و ادب ایرانی در فرهنگ عربی

خـود گگـاهی داشـته باشـاد تـا هـگ فرهاـ          هر زمان دیگری الزم است از گذشتة بیش ازمردم این سرزمین، 

، ی خود را بشااساد و هگ گن را به دیگر ملل جهان بشااساناد. ایـن امـر بـرای خودبـاوری و اعتمـاد بـه نفـ        ملّ

در انتظـار  ، ای باشـوو  دارد کشـوری کـه گذشـته    .استبسیار ضروری ی و انسجام و وحدت تقویت مبانی ملّ

هـای فرهاـ  و   یوی از جلو  ،به همین سبب در این مجال کوتا  بدخوا  بسیار دارد.ای درخشان است و گیاد 

 :شد  است ادب ایرانیان باستان در یوی از سخاان نغز صاحب بن عباد نشان داد 

نـام او را مانـدگار    مشهور بـه سـخاان مـوجز و نغـزی اسـت کـه       ،بویهایرانی گلدانشماد وزیر  ،عبادصاحب بن

 برایش نوشت:   ،را شاید قاضی قگ وقتی خبر خیانتِ جملهکرد  است؛ از

زل کـردم از جایگـا    ای قاضی قگ تو را ع)ترجمه:  (11: 9 ، ج1241، يفدص  ال).« (1)أیها القاضی بقم قد عزلناک فقم»

 برخیز.( قضاوت

   زبان گورد:به (6)عقد الفریدالاست که با دیدن کتاب قرگنی  یعبارتایرانی،  این فرزانةاز دیگر سخاان نغز 

نَا﴿  کاالی خود ماست که به ما برگشت.( این)ترجمه:  (42)یوسف/  ﴾(3)َهِذِه ِبَضاَعتُ نَا رُدَّْت إِلَي ْ

ب را بود، هاگـامی کـه ایـن کتـا     العقد الفریدصاحب بن عباد سخت مشتاق مطالعه کتاب وشته است: نصفدی 

 گن گفت:   برای او گوردند پ  از مطالعة
نَ  ا نَنَ ْن   ُ نا رُ تُ اعَ َض  َه  ِذه بِ » َ  ا ُه  َو ُ ْم  َت   عل  ى َأْا َ  الَ  عَ  َه  َذا اْلات  اْ یْم  َت  ُ  َأنَّ  دَّت إِلَي ْ ر بِ  َ دَ  َ  ى َش  ْءم    خ َأْا َ  ار ِبَ ده  ْم َ ِإََّ
  (1: 1، ج 1241.« )هُ دَّ رَ ة لنا ِفيِه ف َ جحا

 هـا اسـت  کتـاب مشـتمل بـر اخبـاری از کشـور گن     ین اکردم گمان ما بازگشته است،  این کاالی ماست که به)ترجمه: 

   (.پ  گن را پ  داد. به گن نیازی نداریگ، ما ماستخود حالی که این اخبار در

عیـاد و  األعاـوان  موضـو  نـوروز بـا    کتابی بـا   به گفتة ابن ندیگ که خود راستی این وزیر دانشماد ایرانی هب 
دانسـت  دید  بود که گن را کـاالی خـود مـی    در این کتاب چه (556: 5 ، ج5456ر.ک: ) (4)دارد فضائل نیروز

بـه  را د که او فرها  و حومـت ایرانیـان   شوت در این کتاب معلوم میبا دقّ. سوی او بازگشته بودبهدوبار  که 

تــن ازچاــد ســت دیــدگا  ا بــرای تفســیر ایــن ســخن صــاحب کــافی زبــان عربــی در ایــن کتــاب دیــد  بــود.
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 گفته شود.نظران عرب را   صاحب

فـ  و عبدالممیـد کاتـب    مقحقیقت این است که قوم عرب با کتابت و کتاب گشـاایی نداشـتاد و ایـن ابـن     

نویسـادگانی   ،به همین سـبب  ایجاد کردند؛نثر عربی را های و مبانی زبان فارسی، پایهاساس اصول بودند که بر

های ایرانی که از زبان پهلوی بـه عربـی ترجمـه شـد  بودنـد،       ای جز تقلید از کتابکه دست به قلگ بردند چار 

 نامـه مرزبـان ، ذکیـا األ، المماسن و المسـاوی همچون های موسوم به ادب کتابکریستن سن مجموعه نداشتاد.

   (46: 5636ر.ک: ) داندو... را به تقلید از اندرزهای ساسانی می

هـای  ثـل مگشاایی با  )گنچه که کاتب نیاز دارد( « ا حيتاج إلي ه الااب  »ذیل عاوان  العقد الفریدصاحب ابن عبد ربه 

   داند:را الزم میایرانیان های سیاسی و جاگی نامه، حوادث تاریخی و شیو ها، زندگیها، عهدنامهایرانی، نامه

ل     خ بل   أد ات الاتاب ة، ...  أ ا ار الف رئ  رس اهلهم  عه ودهم،  س ئهم،   ق اهدهم،   اای دهم   ح ر  م  فإن كان  بد  »
 (782: 1 ، ج4141)...« 

اسـت. او دیـدگا  کاتبـان    انیـان  شگردهای بالغـی ایر  کاد که دربردارندةیاد می کاروندجاحظ از کتابی به نام 

   کاد:گونه نقل می اسی را اینعبّ دورة

َْ َ ارَ     د   َ » قَ   د َعِل نَ   ا أنَّ أالَ   َ  النَّ   اِئ َ    خ أَح    َّ أن یَ لُ   َا ِ  ا   نَاَعِة الَ  فَ   ِة َ یَد   ِرَت الَحرِی   َ  َ یَ تَ َ يَّ   َر ِ  الل حَ   ِة، فَلَيق   رَأ ِ تَ   ا
 (11: 4114)جاحظ، « .الُفرئُ 

و در  هـای تـاز  را بشااسـد   نوتـه خواهـد  ک  خواهان دسـتیابی بـه شـگردهای زیبـایی سـخن اسـت و مـی       هر)ترجمه: 

 (ند.اایرانیان، شیواترین و گویاترین مردمانکه دانیگ می زیرارا بخواند؛  کاروندد، باید کتاب بیابشااسی، مهارت  واژ 

ای ای بـر عاوان سرچشـمه الملوک( نیز بههای پارسیان )سیر نامهنظر بزرگ عرب از خدایاین ادیب و صاحب

 گوید:  گورد و میمیان میبالغت، سخن به

... َ األلَفاِظ الَکرميَِة َ املََداِن المَّرِیَفِة، فَليَنظُر إَلی ِسَئِ املُُلوکِ » ِْ  (11)مهان:  «.َ ِخ احتَاَج إَلی الَدقِ  َ األَد
   (ها باگرد.نامهارزشماد و معانی واال است، پ  به خدایها نیازماد خرد و ادب و واژ  ک هر)ترجمه: 

 غایمی هالل معتقد است:  

 (371ات: )يب« الفرئ  خ املسل نی في ا بدد... لدی الدْر بتأثئ ا یرا ينی القد ام، ث   ديبَا راج هذا اجلنس األإ»
 .(یافتشد  روج رانیان مسلمانقدیگ و سپ  ای ها به تأثیر از ایرانیاننو  ادبی )نثر عربی( در میان عرباین )ترجمه: 

پادنویسـی ایرانیـان نیـز بـه      با اعتقاد به ایاوه اسـلوب و شـیوة   معاصر سوری،پژوهشگران عیسی عاکوب از 

هـایی چـون پاـد،    زمیاـه های عربـی ادب و تـاریر را در  ک  کتابهر»گوید: زبان عربی، ماتقل شد  است می

های بالغـی مطالعـه کاـد، انبـوهی از عبـارات، سـخاان        های جاگی و نوتهداستانادب، شرح احوال پادشاهان، 

 (62: 5664« )فارسی دارند. های ادبی را دربرابر خود، خواهد دید که ریشةکوتا  و قطعه



 348 )نقد و نظر( تأثیر فرهنگ...« هذه بضاعتنا ردّت إلینا»عباد توضیحی بر یکی از سخنان صاحب بن
 

 گوید:  احمد امین می

ُْ الَّ   ِذیَخ َأَا   ُذ ا ِ َ   ظ ا ِ   َخ الا ََّقافَ   » : 1ج  ،ات)يب «َة.َ    اَ َ  ِحْاَ    ِعلْ ( اْلَد َّاِس   ء) اْلَدْص   رِ  َه  َذا ِ   ال   د  يَا َ    اُ ا ةِ اْلَفاْرِس   يَّ  ةِ َه  اُل ِم اْلَد   َر
119-191)   

   دنیا را پر از علگ و حومت کردند.(ماد شدند، که در عصر )عباسی( از فرها  فارسی بهر ها این عرب)ترجمه: 

 گوید:  های ایرانی می، ضمن اشار  به برخی حومتوی

 )مهان( .«َهِذِه اْلَ َدا ِی اْلَفارِِسيَُّة ُبْسَرُق َ بُ ْنظَُم َأْ  ُُتَْتَذی َ اَ  ْ »
 شد.(ها گفته میگمد یا ایاوه ماناد گنشد و به شعر درمیهای ایرانی یا سرقت میدر عصر عباسی، حومت)ترجمه: 

از دبیـران   - رابن مدبّقدری گسترش یافت که رها  ایرانی بر نویسادگان عرب بهاسی، تأثیر فعبّ در دورة 

ایط مشـهور شـد ، گمـوختن و فراگـرفتن امثـال فارسـی را از شـر        رس الة الد ذرامخود که بـه   در رسالة - دانشماد

 (666تا: غایمی هالل، بی ر.ک:) دبیری و نویسادگی دانسته است

هگ مـتّ دوستی معروف شد  و یا بـه زندقـه   بیشتر دبیران این دور  به ایران چرا»ذیل عاوان  ،مالیری دیمممّ

هـا  تخصـو  کسـانی کـه پـا را از مـرز سـاّ      ان و بهرمتفوّ زندقه تهمتی بود که غالباً»، نوشته است «اندگردید 

؛ بلوـه  اعتقاد بودنـد زندیق و به اسالم بی جهت که ایاان واقعاًاند نه بدینساختههگ میبدان متّ ،اندنهاد بیرون می

جملـه  ی دیگری هگ برخوردار بودنـد... از جهت بود که ایشان عالو  بر فرها  عربی از مااب  فرهاگبیشتر بدان

هـا در ایـن را  دچـار مصـایب     کـه اغلـب گن   ...، ابن الحقی ود بن لیث، علی بن عبید  ریمانی ، مممّابن مقفّ

 (566: 5634) «بزرگ شدند.

تواند بدون تأثیر از گثار ایرانـی روزگـار   نمی ،العقد الفریدچون همد که تألیف کتابی شومه معلوم میبا این مقدّ

 های فرها  و ادب ایرانی را دید:توان نشانهسادگی می، بهاین کتابل در با تأمّخود انجام گیرد، 

 نقل سخنان حکیمانه از فرزانگان ایرانی .3

، نُـه بزرگمهـر  ت: سـ سخن حویمانه به شرح زیـر از فرزانگـان ایرانـی نقـل کـرد  ا      درمجمو  سیه ابن عبد ربّ

یـک سـخن حویمانـه نقـل      ،کدام. برای نمونه از هرو موبد یک سخن شش، پرویز نه، اردشیر ششانوشروان 

 :شودمی

 بزرگمهر .3-3

ِِْه  َر: » ُْ َأْا  َلُ  »ِقي  َ  لُِ زِر ََا َ َج  دَ »قَ  اَر: « أي  َ قْ   ا ِفي  ِه اللََّد  ا ْ یَ ْق  ِدْر فَ  إ ََا َج  اَن، َ ِلَ   ْخ َْ ه، رب    )اب  خ ع   د.« «أَ َّ  ا ِلَ   ْخ قَ  َدَر فَ  إ
 (19: 1 ، ج1212

هرموقـ     تر است؟ گفت: برای کسی که توانایی دارد،خوردن مااسبترجمه: به بزرگمهر گفته شد: چه وقت برای غذا)

 (.که به گن دست یافت وقتهر  برای کسی که اموانات ندارد، د ووکه گرساه ش
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 انوشروان. 3-2

ََا َ َج  َد »قَ  اَر َكْس  َرص: « الَفْق  رَ »قَ  الَوا: « َأي  َش  ْءما َأَض  ر  َعلَ  ى انْ َس  اِن »قَ  اَر َكْس  َرص أَلْا  َيابِِه: » الُم     َأَض  ر  ِ ْن  ُه، أَلنَّ الَفِق  َئ إ
 (437: 1 مهان، ج).« «ابََّسَع َ المَِّييَ    یَ تَِّسُع َ إْن َ َجدَ 

: فقـر. کسـری گفـت: بخـل از گن     بارتر است؟ گفتاـد کسری به یاران خود گفت: چه چیزی برای انسان، زیان )ترجمه:

ولـی بخیـل اگـر مـال بیابـد احسـاس        ؛دشونیاز میصورتی که چیزی برایش فراهگ گید، بیبارتر است؛ زیرا فقیر درزیان

   کاد.(نیازی نمیبی

 اردشیر   .3-8

ا   بَ َقء َعَلى َأَحدا، َ   بَ ت ْرُُكوَها فَإنَّ اآلِاَرَة   بُ نَاُر إ    َِ »أَْرَدشُئ: قَاَر »  (21: 1 مهان، ج) «ا!  بَ رُْكُنوا إََل َهِذِه الد  يَا، فَإَّنَّ
دسـت  بـه  مانـد و گن را رهـا نوایـد؛ زیـرا گخـرت، جـز بـا گن       به این دنیا تویه نواید؛ زیرا برای کسی باقی نمی)ترجمه: 

 گید.( نمی

 پرویز .3-4

ََ أَْ   رَِح َ   َع َك ِ   َ ، فَ  اْحَ ِْئ، ِ  »َكتَ  َ  إبْ ُر ِی  ُز إََل ابْنِ  ِه ِش  ئََ یِْه: » إنَّ َكِلَ   َة ِ ْن  َ  َبْس  ِفُ  َدَ   ا َ ُأْا  َرص ِ ْن    َُتِْق  ُخ َدَ   ا، َ ِإنَّ  َ َف  ا
، فَ ِإنَّ اْلُ لُ وَح بُ َداِق  ُ  قُ ْدرََة، َ بَ ْدُف و ِحْلَ  اَفَض ِ َ ، ِ  ْخ قَ ْولِ َ  َأْن ُطِْل َو، َ ِ   ْخ لَْو ِ َ   : مه  ان) .««َأْن یَ تَ حَي َّ َر، َ ِ  ْخ َجَس  ِدَح َأْن ََِّ فَّ

1/44) 
کاـد. اجـرای   ریزد و سخای دیگر، خونی را حفظ میکسری پرویز به شیرویه نوشت: سخای از تو خونی را میترجمه: )

یا رنگت تغییر پیدا نواـد  ظب باش که در سخات اشتبا  نوای موا ،عصبانی هستیامرت با کالمت است. پ  زمانی که 

 (.گذرند.میکااد و از روی لطف و بردباری درو بدنت نلرزد و پادشاهان با قدرت، مجازات می

 موبد .3-5

ُُ َ لَ َرةٌ »قَاَر املُوبَُذ: » و عمـل بـه گن، ماناـد بـاران      وعـد ، ماناـد ابـر   )ترجمـه:   (412: 1)مه ان، ج .« الَوْعُد َسَيابَةٌ َ انْْنَ ا

 است.(

 های شاهان ایرانی  توقیع .2

از اردشیر و انوشروان نقل کرد  است کـه بـه دو   توقی   نه «(5)الدج م بوقيد ات»، ذیل عاوان عقد الفریدالدر کتاب 

 :  شود ها اشار  مینمونه از گن

 اردشیر .2-3

   گرفته بود نوشت:ای که کشور را فرایر در خشوسالیاردش

دور اسـت کـه   ترجمـه: از عـدالت بـه   ) (643: 1، ج 4141)ابخ ع د رب  ه،  «حمز  ون. خ الددر أن   یفرح املل   رعي ته »

سـپ  دسـتور داد کـه    )ترجمـه:   )مه ان( «األ وار.ث أ ر ففر ق   الاور ِيع  ا   بيوت » (باشد و مردم غمگین. شا  شاد

 بین مردم تقسیگ کااد.( ،داردل وجود الماهرچه در بیت
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 انوشروان .2-2

 انوشروان در پاسر کسی که به ناحق نزد او بدگویی کرد  بود نوشت:  
 )ترجمه: سرت را با زبانت حفظ کن.( )مهان( «ابللسان احفظ رأس .»

 های اکثم صیفی و بزرگمهرحکمت .8

ه ر »عبـارت حویمانـه را ذیـل عاـوان      صد و پاجا بیش از ین کتابهمدر  افزون بر این، أ ا ار أك ام ب خ ا يفء  بزِر
چه تعـداد گن از اکـثگ بـن    دارد و ق تعلّص نورد  که چه میزان از این امثال به بزرگمهر گورد  و مشخّ «الفارس ء

 (55-56: 6 ، ج5444ر.ک: ) صیفی است

 نام و نشانهای ایرانی بیحکمت .4

 :  جمله؛ ازغلط به دیگران نسبت داد  شد  استاز ایرانیان گمد  است که به های بسیاریدر این کتاب حومت

 ، ج4141ه، رب   )اب خ ع  د «اجلاه  .محة  قار الارمي یسل ط عليه اللئيم،  الداق  یس لط علي ه ائ ابلر   قي  ألعرايب:  خ أحق  الن  »
1 :78) 

ط باشـد  رحگ است؟ گفت: جوانمردی که فرومایه بر او مسـلّ  ی گفته شد: چه کسی شایستةنشیاباد )ترجمه: به 

   (و عاقلی که نادان بر او حاکگ باشد.

   از بزرگمهر نقل شد  است: احلک ة اخلالدةاین عبارت با کمی تفاوت در 

اب خ  س کویه، قار  خ أحق ابلرمحة  فقل : الا رمي یس لط علي ه اللئ يم،   الداق   یس لط علي ه اجلاه  ، ال ي یس لط علي ه الف اجر )»
 (61ات:  يب

 از زبان بزرگمهر گمد  است:   نیزاین عبارت در متون پهلوی 

 بداندیشـی  کـه  ناپذیر، دانـا، زمـانی  برابر او شوستدر ایکه ناشایسته شایسته، زمانی تر است؟ چه کسی خسته»

 (  566: 5665، متون پهلوی) «باشد. بر او چیر  شخص بد که نیک، زمانیانروا، شخص بر او فرم

 :شودهای انوشروان دید  میپرسشهای بزرگمهر به در پاسر فردوسی نیز شاهاامةدر 

 بپریــــد شــــا  از دل مســــتماد  

 بــدو گفــت بــا دانشــی پارســـا    
 

 گزنـد نشسته به گـرم انـدرون بـی    

 کــه گــردد بــرو ابلهــی پادشــا    
 

 (6/5666: 5635)فردوسی، 

 بیان این گیه چه بود  است.  د که ماظور صاحب بن عباد از شوبا این توضیح معلوم می

 هانوشتپی. 5

بـاب ایجـاز و   د و بلغا شااساد کـه ایـن کلمـات در   فضال دانا»( در توضیح این عبارت نوشته است: 566: 5633نظامی عروضی ) (5)

 «.نگارند ها همینویساد و بر جانها همیفصاحت چه مرتبه دارد، الجرم از گن روز باز این کلمه را بلغا و فصما بر دل
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طبـ  یـک    هـر بیـت از دیـوانی و هـر معاـی زادة      ای گورد،گمد  است: شـاعری پـیش صـاحب بـن عبـاد قصـید        بهارستاندر  

ای که اگر کسی مهارشان را بگشاید، هر یک به گله دیگر گرایـد.  برای ما عجب قطار شتر گورد صاحب عباد گفت: ازسخادانی. 

 (  23: 5626)جامی، 

 ي  ة الن  »نویسـد:  عباد می خواهد که اموال یتیمی را غصب کاد، صـاحب در ذیـل ورقـه مـی    ای از صاحب بن شخصی در نامه 
 (434ات: ، يب)َهيب «اعء لدنه اهلل.  رمحه اهلل  اليتيم جيه اهلل  املار مثرة اهلل  الس  ق يية  إن كا   اييية  املي  

شاعر و ادیـب بـزرگ اندلسـی از دودمـان      (،465-663)ه گن ابن عبد ربّ نویسادةای است که المعارف گونه ة، دائرالعقد الفرید (6)

 ، ترجمـة انجیـل و  تـورات  ،قـرگن ماـاب  اصـلی ایـن کتـاب پـ  از      ابن قتیبه نوشته اسـت.   خبارعیون األ اس، گن را به تقلید ازبای عبّ

ز گن در انـدل  و  هـایی ا سـی ترجمـه شـد  و بخـش    های فرانسـه و انگلی های ایرانی، یونانی و هادی است. این کتاب به زبانکتاب

 .(524-533: 4 ، ج5666ر.ک: لسانی فشارکی ، ) شد  استعاوان کتاب درسی تدری  میکشورهای عربی به

هـای گنـان قـرار    یوسـف داد  بودنـد مخفیانـه در گاـدم    یوسف پیامبر دستور داد کاالهای برادرانش را که برای خرید گادم بـه   (6)

 دهاد، وقتی گنان کاالهای خود را دیدند با تعجب گفتاد: این کاالی ماست که به ما بازگرداند  شد  است.  

ک: )ر.فرهاـ  ایرانـی ایـن وزیـر اسـت       ،ولـی گنچـه جـای تردیـد نـدارد      ؛یت با ایرانیان استصاحب بن عباد مشهور به ضدّ ( 4)

 .(563: 5636گذرنوش، 

جای چاد جملـه را بـرای توقیـ      ،شود کاتبان خود دستور داد  بود در احوامی که برای امیران و حاکمان صادر میانوشروان به ( 6)

توقی  نقل شـد  کـه    566کگ  ، از انوشروان دست(65: 6 ، ج5224بی، ر.ک: اآل) و (452: 5224طرطوشی، ر.ک: او خالی گذارند )

 .(624–663: 5644امیرخیزی، ک: ر.) ن سخاان حویمانه و نغز استهمگی متضمّ

 *پور وحید سبزیان
 دانشگا  رازی، کرمانشا ، ایراندانشودة ادبیّات و علوم انسانی، بی، استاد گرو  زبان و ادبیّات عر
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