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التّرب املسبوك يف نصيحة امللوك غشالٖ هأخذ چٌذ حناٗت اس ّشارٍٗل ضة

1

احْس ضحِ٢ذبٕ ٠ؾبّبٕ٠

2

زإكد٘ ٟزمتط ٟظثبٓ ٗ ازثّ٢بت فبضؾ ،٠زإكيب ٙآظاز اؾالّٗ ٠احس قٜطمطز ،ا١طآ

ّحّْس حنِ٢آشض

3

زإك٢بض ىطٗ ٙظثبٓ ٗ ازثّ٢بت فبضؾ ،٠زإكيب ٙآظاز اؾالّٗ ٠احس قٜطمطز ،ا١طآ

ّظبٛط ٕ٢لذ٘اٙ

4

اؾتبز١بض ىطٗ ٙظثبٓ ٗ ازثّ٢بت فبضؾ ،٠زإكيب ٙآظاز اؾالّٗ ٠احس قٜطمطز ،ا١طآ

چن٘ذُ
ض١ك١ٚبث ٠حنب١تٛب ،إس١كٛٚب ٗ زؾتّبٛٚ١ب ٟازث ٗ ٠ظثبٕ ِ٠قبعطآ ٗ ٕ٘١ؿٖسىبٓ١ ،ن ٠اظ قبذٛٚب ِّٜ ٟزض ثطضؾٛ٠ابٟ
ظثبٕ ٗ ٠ازث ٠اؾت .اّ ٔ١ؿئَ ،ٚظّبٕ ٠اّ٢ّْٛت ث٢كتط١٠ّ ٟبثس م ٚآّ٘ظٛٙب١ ٟل اثط ،ث ٚظثبٕ ٠ز١يط تطخْ ٚق٘ز ٗ اظ طط١ا
تطخْٚا ٟذ٘ةٕٚ ،تٖٜب اثط خب ٟذ٘ز ضا زض ّ٢بٓ فطٖٛو ٗ ظثبٓ َّّت ٠ز١يط ثبظ ّ٠مٖس ،ثَن ٚتإث٢طات ثٖ٢ابّتٖ ٠ذا٘ز ضا ٕ٢اع
ّبٕسىبض ّْٕ٠ب١س .پػٗٛف حبضط ّ٠م٘قس تب ضْٔ ١ل ّقبثَ ٗ ٚتطج٢ا زي٢ا ِ ّتٖا٢ّ ٠ابٓ ّاتٔ عطثاٛ ٠عاضٗ١ال قات ٗ
تطخْ ٞعطث ٠نصيحة امللوك غعاٍ ٠م ٚثٕ ٚبُ التّرب املسبوك يف نصييحة املليوك ّعطٗف اؾت ،ثبثت مٖس م ٚمتبة التّيرب املسيبوكّ ،إذاص
پٖح حنب١ت اظ حنب١تٛبٛ ٟعاضٗ١ل قت اؾت ٗ ثب ٗخ٘ز ّت٘ٓ ىٕ٘بى٘ٓ عطث ٠م ٚثٕ٘ ٚع ٠ثطذ ٠اظ آٓٛب ،ضٗا١تٛبٟ
ز١يط ٟاظ ا ٔ١پٖح حنب١ت ضا زض ذ٘ز زاضٕس ،ىطزآٗضٕسىبٓ ٗ ضاٗ١بٓ ٛعاضٗ١ل قت ،زض ىعاضـ ا ٔ١پٖح زاؾتبٓ ،اؾابؼ
ذ٘ز ضا ثط ا ٔ١متبة ٕٜبزٙإس .ايتجبؼ ضاٗ١بٓ ٛعاضٗ١ل قت زض ١ن ٠اظ حنب١تٛب ٟثطضؾا٠قاس ،ٙايتجابؼ ّحتا٘ا ٗ ٠١زض
چٜبض حنب١ت ز١يط ،ايتجبؼٛب ٟنطفٕ ٗ ٠حّٖ٘ ٗ ٟطج ثط ّتٔ عطث ٠التّيرب املسيبوك اؾت ،ث ٚىٕ٘اٚا ٟما٢ّ ٚابٓ حداِ ا١أ
حنب١تٛب زض ّتٔ ٛط زٗ متبة ،تفبٗتٛب ٟظ١بزٗ ٟخ٘ز ٕساضز ٗ ٕكبٓ ّ٠زٛس ،ضاٗ١بٓ ٛعاضٗ١ل قت ،ثب ٗخ٘ز ثطذا ٠اظ

ا ٔ١حنب١تٛب زض ّت٘ٓ عطثّ ،٠تٔ التّرب املسبوك ضا ثطا ٟايتجبؼ ذ٘ز ثطىع١سٙإس.
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 .1پ٘طگفتار
 .1-1تعزٗف هَضَع

ّإذصقٖبؾ ٗ ٠ض١ك١ٚبث ٠حنب١تٛب ،إس١كٛٚب ٗ زؾتّبٛٚ١ب ٟازث ٗ ٠ظثبٕ ِ٠قبعطآ ٗ ٕ٘١ؿٖسىبٓ١ ،ن٠
اظ قبذٛٚب ِّٜ ٟزض ثطضؾٛ٠ب ٟظثبٕ ٗ ٠ازث ٠اؾت م ٚاظ ١لؾ٘ خعٗ ح٘ظٛٙب ٟترهّهاّ ٠صهاحّحبٓ
ٗ ّتٔقٖبؾبٓ اؾت ٗ اظ ز١يطؾ٘ ،ثب ضقتٛٚبّ ٟرتَفٕ ٠ظ٢ط ؾاجلقٖبؾا ،٠زؾات٘ض ظثابّٓ ،عٖا٠قٖبؾا،٠
تطخْ ،ٚازثّ٢بت تطج٢ق ٗ ٠ز١يط ّقٍ٘ٛٚب ٟازث ٗ ٠ظثبٕ ٠اضتجبط تٖيابتٖي ٠زاضز .ثاس ٠ٜ١اؾات مإ ٚتاب١ح
ؾ٘زّٖس حبنٌ اظ ا ٔ١ثطضؾٛ٠ب ،زض پػٗٛفٛبّ ٟعطفتّ ٗ ٠حت٘ا٢ٕ ٠١ع خب١يب ٙذبلّ ذ٘ز ضا زاضز.
ّإذصقٖبؾ ٠حنب١تٛب ،اقعبض ،احبز١ث ،اّثبً ،حنِ ٗ ْٕبزٛب ،اظ ز١طثبظ ّا٘ضز ت٘خّا ٚپػٗٛكايطآ،
ٕ٘١ؿٖسىبٓ ٗ قبعطآ ث٘زٙاؾت .اظ إٓدب م ٚآثبض ظثبٕ ٗ ٠ازث ،٠ثط ١نس١يط اثطىصاضٕس ،ثطضؾ ٠اتّهابتت
قنَّ ٗ ٠حت٘اّ ٠١ت٘ٓ ّرتَف ٗ قاٖبذت ؾابذتبضٛب ٟثٖ٢ابّتّٖ٢ت٢ٕ 1٠اع خب١ياب١ٗ ٙاػٙا ٟزاضز .ثا٠زٍ٢اٌ
ٕ٢ؿت م ٚا ٔ١ح٘ظ ،ٙزض ز١سىبٛٙبّ ٔ١ٕ٘ ٟتٔپػٗ٢ٕ ٗ ٠ٛع پػٗٛفٛاب ٟؾبذتبضقٖبؾابٕ ٚثؿا٢بض مبضىكاب
اؾت.
 .2-1ضزٍرت ،اّوّّ٘ت ٍ ّذف

ثب ىؿتطـ ضٗظافعٗٓ إتكبض ّت٘ٓ عَْ ٗ ٠ثٜطٙى٢ط ٟاظ ضٗـٛاب ٟاضخابو ٗ آقاٖب ٠١ثاب قاٛٙ٘٢ابٕ ٟقاس
ّقبثَٚا ٗ ٟتطج٢ق ،٠اّطٗظ ٙث٢ف اظ پ٢ف ّ٠ت٘آ اضتجبطبت ّت٘ٓ ىٕ٘بى٘ٓ ضا ثب ١نس١يط ثبظقٖبذت .ا١أ
ّؿئَ ،ٚظّبٕ ٠اّ٢ّْٛت ث٢كتط١٠ّ ٟبثس م ٚآّ٘ظٛٙب١ ٟال اثاط ،ثا ٚظثابٕ ٠ز١ياط تطخْا ٚقا٘ز ٗ اظ طط١ا
تطخْٚا ٟذ٘ةٕٚ ،تٖٜب اثط خب ٟذ٘ز ضا زض ّ٢بٓ فطٖٛو ٗ ظثبٓ َّّت ٠ز١يط ثبظ ّا٠مٖاس ،ثَنا ٚتاإث٢طات
ثٖ٢بّتٖ ٠ذ٘ز ضا ٕ٢ع ّبٕسىبض ّْٕ٠ب١س.
اظ ّ٢بٓ آثبض ازث ٠خٜبٓٛ ،عاضٗ١ل قت ،خب١يب١ٗ ٙػٙا ٟزاضز ٗ مْتط َّّت ٗ يّ٘ ٠ضا ّ٠ت٘آ ١بفت
م ٚاظ تإث٢ط ا ٔ١متبة ثٕ٠ه٢ت ّبٕس ٙثبقس .زض ّ٢بٓ آثبض ّطث٘ط ثٛ ٚعاضٗ١ل قتقٖبؾا ،٠پػٗٛكايطآ
ثؿ٢بض ٟتب مٖ٘ٓ پ٢طاّ٘ٓ ض١كٚقٖبؾ ٠حنب١اتٛاب ٟآٓ ٕظطٛاب ٟىٕ٘ابىٕٕ٘٘ ٠قاتٚإاس« .پاؽ اظ إتكابض
تطخْ ٞىبتٓ ،2ذبٗضقٖبؾبٓ ثعضه چ٘ٓ :زٗٛبّط ،3ؾَ٘٢ؾاتط زٗؾبؾا ،4٠ازٗاضز ٗ٢َ١ابُ ٍا ،5ٔ٢تٕيَا،6ٚ
1. Intertextuality
2. Antoine Galland
3. de Hammer
4. Sylvestre de sacy
5. Edward William Lane
6. Langles

اٍتّجط اٍْؿج٘ك ف ٠نصيحة امللوك غعاٍّ ٠إذص چٖس حنب١ت اظ ٛعاضٗ١ل قت 59/

ٍ٘اظٍط زٍ٘ٓقبٓ ،1ضٕاّ٘ ،2اٍ٘طَُٕ ،3سما ،4ٚزٗقاَيٌ ،5ىَ٢سّ٢ؿاتط ،6زٗ ذ٘١ا ،7ٚاُؾاتطٗح ٗ 8ز١ياطآ زض
ؾطاؾط يطٓ ٕ٘ظز٢ٕ ٗ ِٛع زض يطٓ ث٢ؿتِ ،زضثابض ٝض١كا ٗ ٚذبؾاتيبٛ ٙعاضٗ١ال قات ،ثا ٚثحاث ٗ خاسً
پطزاذتٖس ٗ زض ا ٔ١ثبةٛ ،عاضٗ١ل ّؿئَّ ٚططح ؾبذتٖس ٗ ثطذا ٠اناٌ آٓ ضا ٖٛاس ٗ ٟا١طإا ٗ ٠ثطذا٠
ز١يط ّٖحهطاًَ عطث١ ٠ب ٕ٘١بٕ ٠پٖساقتٖس ٗ ىطٗٛا٢ٕ ٠اع پص١طفتٖاس ما ٚمتابة زاضا ٟچٖاسّٖ ٔ١جا اؾات»
(ؾتّبض.)6 :1368 ،ٟ
اّبُ ّحّْس غعاٍ )1(٠ث ٚعٖ٘آ ١ن ٠اظتإث٢طىصاضتط ٔ١قرهّ٢تٛب ٟفنط ٟخٜبٓ اؾالُ زض ياطٓ پاٖدِ
ٗ اٗا ٌ١يطٓ قكِ ،اظ آٓ زؾت ٚإس١ك٘ضإ ٠اؾت م ٚث ٚقٜبزت ّٖبث ٗ ّأذص ىٕ٘ابى٘ٓ ،زض حا٘ظٛٙابٟ
ّرتَف مالّ ،٠فَؿف ،٠ؾ٢بؾ ،٠اذاليّ ،٠عطفت ٗ ٠ازث ،٠خب١يبٗ ٙات ٠١زض ا١طآ ٗ خٜبٓ زاضز؛ اىطچاٚ

غعاٍ ٠خع چٖس متبةِ فبضؾ ٠م ٚنصيحة املليوك ١ن ٠اظ آٓٛبؾت ،آثبض ث٠قْبض ٟث ٚظثبٓ عطث ٠زاضز٠ٍٗ ،
خٖجٛٚب ٟازث ِ٠آثبض اٗ ضا ،ث ٚط٘ض عْسّٖ ،ٙتقسآ ا١طإ ٠زض آثبض فبضؾ ِ٠اٗ خؿاتٗخا٘ ْٕا٘زٙإاس ٗ آثابض
عطث ٠اٗ زض ح٘ظٛٙب ٟؾ٢بؾ ،٠اذاليّ ٗ ٠عطفت ٠ثطضؾ ٠قسٙإس .ث ٔ٢ْٛ ٚزٍ ،ٌ٢تب إٓدب مإ ٚيبضٕاسىبٓ
خصؿتٚإسٖ٘ٛ ،ظ چٖس ٗ چ٘ٓ زي٢ق ٠اظ تإث٢طىصاضٟٛب ٟضٗا ِ٠١آثبض غعاٍ ٠زض ّ٢ابٓ ّتا٘ٓ ازثا ٠فبضؾاٗ ٠
عطث ٠زض زؾت ٕ٢ؿت.
ثب تْبُ ا ٔ١اح٘اً ،پػٗٛفٛبّ ٟطث٘ط ثّ ٚإذصقٖبؾ ٠يهّاٛٚاب ٗ حنب١اتٛابٛ ٟعاضٗ١ال قات اظ
١لؾ٘ ٗ تإث٢طىصاضٟٛب ٟاّبُ ّحّْس غعاٍ ٠ث ٚعٖ٘آ ١نا ٠اظ اثطىاصاضتط ٔ١چٜاطٛٙاب ٟخٜابٓ اؾاالُ،
ٖ٘ٛظ زضِ ىك٘زٙا ٟاؾت م ٚمبضٛب ٟإدبُٕكس ٙزض آٓ ،ثؿ٢بض ث٢كتط اظ ٕ٘قتٛٚب ٠١اؾت م ٚاّطٗظّٖ ٙتكط
قسٙإس.
 .3-1پزسصّإ پضٍّص

ْٛبٓط٘ض م ٚىفت ٚقس ،ثطضؾ ٠آثكر٘ضٛب ٟحنب١تٛب ٗ زاؾتبٓٛب ،اظ زٗ خٜت ثؿا٢بض اضظقاْٖس اؾات؛
ٕرؿت اٖ١ن ٚثب ّطبٍعبتِ ثطاثطٕٜبز٠ّ ،ٟت٘آ ذاّّ ؾا٢ط تإث٢طىاصاضٟٛاب ٗ تإث٢طپاص١طٟٛابّ ٟتٖا ٠ضا زض
زٗضٛٙب ٟىٕ٘بى٘ٓ ٗ زض ّ٢ابٓ ذ٘إٖاسىبٓ ١ال اثاط ثبظخصؿات ٗ زُّٗ إٓنا ،ٚاٍي٘ٛاب ٗ ضٗـٛاب ٟا١أ
1. Loiseleur Deslongchamps
2. Reinaud
3. H. Muller
4. Noldeke
5. de Schlegel
6. Gildemeister
7. de Goeje
8. Ostrup
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تإث٢طىصاضٟٛب ٗ تإث٢طپص١طٟٛبّ ٟتٖ ٠ضا ّ٠ت٘آ زٕجبً ْٕ٘ز.
 -آ١ب غعاٍ ٠ث ٚعٖ٘آ ١ن ٠اظ ثعضىبٓ فنط ٟخٜبٓ اؾالُ ،افعٗٓ ثاط حا٘ظٛٙابّ ٟعطفتا ،٠زض ح٢طاٛٚابٟ

ز١يط ٕ٢ع تإث٢طىصاض ث٘ز ٙاؾت؟ 

 -خب١يب ٙالتّرب املسبوک يف نصيحة امللوک غعاٍ ،٠زض ّإذص حنب١تٛبّ٘ ٟضز ٕظط چيٕ٘ ٚاؾت؟ 

 -قجبٛتٛب ٗ تفبٗتٛب ٟحنب١تٛب ٟپٖحىبّٕ ٞا٘ضز ٕظاط زض ّاتٔ عطثاٛ ٠عاضٗ١ال قات ثاب ّاتٔ التّيرب

املسبوک ث ٚچ ٚن٘ضت اؾت؟

پػٗٛف حبضط ّ٠م٘قس تب ضْٔ پبؾري٘ ٠١ث ٚپطؾفٛب ٟثبت ٗ ّقبثَ ٗ ٚتطج٢ا زي٢ا ِ ّتٖا٢ّ ٠ابٓ

ّتٔ عطثٛ ٠عاضٗ١ل قات ٗ تطخْا ٞعطثا ٠نصييحة املليوك غعاٍا ٠ما ٚثإ ٚابُ التّيرب املسيبوك يف نصييحة املليوك

ّعطٗف اؾت ،ثبثت مٖس م ٚمتبة التّرب املسيبوكّ ،إذص پٖح حنب١ت اظ حنب١تٛبٛ ٟعاضٗ١ل قت اؾت
ٗ ثب ٗخ٘ز ّت٘ٓ ىٕ٘بى٘ٓ عطث ٠م ٚثٕ٘ ٚع ٠ثطذ ٠اظ آٓٛب ،ضٗا١تٛب ٟز١يط ٟاظ ا ٔ١پاٖح حنب١ات ضا
زضذ٘ز زاضٕس ،ىطزآٗضٕسىبٓ ٗ ضاٗ١بٓ ٛعاضٗ١ل قت ،زض ىعاضـ ا ٔ١پٖح زاؾتبٓ ،اؾبؼ ذا٘ز ضا ثاط
ا ٔ١متبة ٕٜبزٙإس.
 .4-1پ٘طٌ٘ٔ پضٍّص

اظ ّ٢بٓ پػٗٛفٛبّ ٟطتجّ ثب ّأذص آثبض غعاٍ ،٠تحق٢قبتِ ٕ٘قتٚقس ٙزض يبٍات متابة ،پب١ابٕٓبّا ،ٚطاطح
پػٗٛك١ ٠ب ّقبٍ ،ٚث ٚط٘ض عْسّ ،ٙطث٘ط ث ٚتهاح ،،٢إتكابض ،تطخْا ،ٚقاطح ،تفؿا٢ط ٗ تإث٢طپاص١طٟٛاب ١اب
تإث٢طىصاضٟٛب ٟفنط ٟغعاٍٛ ٠ؿتٖس .ثب ا ٔ١حبً ،اظ ّ٢ابٓ پاػٗٛفٛابّ ٟتٖا ،٠ثا١ٗٚاػ ٙپب١ابٕٓبّاٛٚاب ٗ
ّقبتت ّٖتكطقس ٙم ٚثٕ٘ ٚع ٠ثّ ٚإذصقٖبؾّ ٠فب ِ٢ٛذبلّ ّعطفت١ ٠ب ضٗا١اتٛاب ٗ حنب١اتٛاب ٟآثابض
غعاٍ٠ّ ٠پطزاظز٠ّ ،ت٘آ ث ٚپػٗٛفٛب ٟظ١ط اقبض ٙمطز:
پب١بٕٓبّ ٞمبضقٖبؾ٠اضقس غف٘ض١بٓ (« ،)1392تإث٢ط اح٢ابء عَاُ٘ اٍاسّ ٔ١اّابُ ّحّْاس غعاٍا ٠ثاط ث٘ؾاتبٓ ٗ
ىَؿتبٓ ؾعس .»ٟپب١بٕٓبّ ٞمبضقٖبؾ٠اضقس غالّطضب« ،)1388( ٠١تإث٢ط آضا ٟاّبُ ّحّْس غعاٍ ٠ثط إس١كٞ
عطّبض ٕ٢كبث٘ض .»ٟزٛقبٓ (ّ ،)36-13 :1381قبٍ« ٞتإث٢ط غعاٍ ٠ثط آضا ٟتفؿ٢ط ٟنسض اٍْتإٍّ»ٔ٢ٜ؛ مابمطـ
(ّ ،)151-129 :1388قبٍ« ٞتإث٢ط إس١كٛٚب ٟمالّ ٠غعاٍ ٠ثط آضاء ؾٖب»٠١؛ پٖب ٗ ٠ٛقاط١ف-39 :1389( ٠
ّ« ،)62إذص إس١كٛٚب ٟن٘ف٢بٕ ٞغعاٍ ٠زض م٢ْ٢ب ٟؾعبزت :ضمٔ عجابزات»؛ امجاطْٛ ٗ ٟنابضآ (:1391
« ،)90-77تإث٢طپص١ط ٟغعاٍ ٠اظ اثٔ ؾٖ٢ب زض زٗ ّ٘ض٘و ٕفؽ ٗ ّعبز».
ثب ثطضؾاّٖ ٠ابث ّاطتجّ ثاب غعاٍإ ،٠يبضٕاسىبٓ ثا ٚپػٗٛكاّ ٠ؿاتقٌ ثاب ّ٘ضا٘عّ٢ت ا١أ ّقبٍا ٚماٚ
ّإذصقٖبؾ ٠ضٗا١تٛ ِ٠عاضٗ١ل قت اؾت ٗ ١ب حتّ ٠اثط ٟم ٚثّ ٚت٘ٓ زاؾتبٕ ٠عطث ٠اظ ّ٢بٓ آثابض غعاٍا٠

اٍتّجط اٍْؿج٘ك ف ٠نصيحة امللوك غعاٍّ ٠إذص چٖس حنب١ت اظ ٛعاضٗ١ل قت 61/

اذتهبل زاقت ٚثبقس ،زؾت ٕ٢بفتٚإس.
 .5-1رٍش پضٍّص ٍ چارچَب ًظزٕ

ٕيبضٕسىبٓ ّقبٍ ٚثطاّ ٟقبثَّ ٞتٔ التّرب املسيبوك ثب ّتٔ عطثٛ ٠عاضٗ١ل قت ،اظ ٕؿر ٞث٢طٗت م ٚثب تهح،٢
احْس قْؽاٍسّ( ٔ١غعاٍّٖ )1988 ،٠تكط قس ٙاؾت ،ثٜط ٙثطزٙإس ٗ ثطاّ ٟتٔ عطثٛ ٠عاضٗ١ل قت ٕ٢اع،

ٕؿاار ٞمَنتاا( ٚألي ليليية وليليية )9381 ،ضا زض مٖاابض چٖااس ٕؿاار ٞز١يااط ماا ٚزض ثرااف ّٖاابث ٗ ّأذااص ثااٚ
متبةقٖبؾ ٠آٓٛب اقبض ٙقس ،اؾبؼ مبض ذ٘ز يطاض زازٙإس.
ثطاّ ٟقبثَّ ٗ ٚطبثق ٞا ٔ١حنب١تٛب ،حدِّ ،طبثقت ٕ٘١ؿٚا ِٟآٓٛب ثب  ،ِٛخَْٚثٖسٟٛب ،قاجبٛتٛاب،
تفبٗتٛب ٗ حتّّ٘ ٠ض٘و ٗ ّحٌّ يطاضى٢ط ٟحنب١تٛب زض ٛط زٗ اثط ّطبث ثب ح٘نَّ ٞقبٍّ ،ٚا٘ضز ت٘خّاٚ
يطاض ىطفت ٗ ثرفٛب ٠١اظ حنب١تٛبٛ ٟط زٗ متبة آٗضز ٙقس .ثٛ ٚط حبً ،چبضچ٘ة ٕظط ٟپاػٗٛف
ٕ٢ع ثط اؾبؼ ّنتت فطإؿ٘ ٟازثّ٢بت تطج٢ق ٠ن٘ضت ّ٠ى٢طز م ٚزض آٓ ثاط تعابّالت تابض١ر ٗ ٠خط١ابٓ
تإث٢ط ٗ تإثّط تإم٢س ّ٠ق٘ز.
 .2پزداسش تحل٘لٖ هَضَع

 .1-2التّرب املسبوك يف نصيحة امللوك
اظ ّ٢بٓ آثبض اّبُ ّحّْس غعاٍ٠ّ ،٠ت٘آ ث ٚالتّرب املسبوك يف نصييحة املليوك( )2ثا ٚعٖا٘آ ١نا ٠اظ ياس٠ْ١تاطٔ١

تطخْٛٚب ٟآثبض اٗ ث ٚعطث ٠اقبض ٙمطز .ا ٔ١اثط م ٚتطخْ ٞنصيحة امللوك غعاٍ ٠اؾت ،زض ؾبً ٛ 595داطٟ
(ض.ك :ظضّٔ١م٘ة١ )176 :1369 ،عٖ ٠حسٗز  92ؾبً پاؽ اظ ٕيابضـ ا١أ اثاط( )3ثا ٚيَاِ «اث٘اٍجطمابت
ّجبضك ثٔ احْس ّجبضك اِضثَّ ،)637-564( »٠عطٗف ث ٚاثٔ ّؿت٘ف( ٠ض.ك :نفب ،1368 ،ج  )925 :2ثٚ
عطث ٠تطخْ ٚقس.
تطخْ ٞا ٔ١اثط ،ث ٚظثبٓ عطث ٠آٓىٕ٘ ٚم ٚخالً ْٛب٢ٕ ٠١ع اقبض ٙمطزْٕٕ٘ ،ٙا ٞذا٘ث ٠اظ تطخْاٛٚابٟ

فبضؾ ٠ث ٚعطث ٠اظ آثبض ازة فبضؾ ٠اؾتٖ٘ٛ« .ظ ١ل يطٓ اظ ضحَت اّبُ غعإٍ ٠يصقات ٚثا٘ز ما ٚنصييحة

امللوك ث ٚزؾت ّطز ٟثؿ٢بض فبضٌ ٗ ذ٘ـيط١ح ٚم ٚزٗ ظثبٓ فبضؾ ٗ ٠تابظ ٟضا ثاٚذا٘ثّ ٠ا٠زإؿات ،اظ
فبضؾ ٠ث ٚعطثٕ ٠قٌ قس ٗ ا ٔ١تطخْ ٚم ٚث ٚعق٢سّ ٝب ثٜتط ٔ١ؾطّك تطخْ ٞظثبٕ ٠ث ٚظثبٓ ز١يط اؾت ،ثٚ
حسّ ٟذ٘ة ٗ زٍپؿٖس اظ مبض زضآّس م ٚاظ ْٛبٓ تابض١د ،ضٗاج ١بفات ٗ خاب ٟاناٌ فبضؾا ٠ضا ثيطفات،
چٖبٕن ٚانٌ فبضؾ ٠ث ٚتسض١ح ّٜد٘ض ٗ ّتطٗك ّبٕس» (غعاٍ١ :1317 ،٠ب).

 .2-2حناٗتّإ التّرب املسبوك يف نصيحة امللوك در ّشارٍٗل ضة
ثطضؾ ٠ايتجبؼ ٗ إتقبً پٖح حنب١ت ٠م ٚىطزآٗضٕسىبٓ ٛعاضٗ١ل قت اظ ّتٔ التّيرب املسيبوك إدبُ زازٙإس،

 /62مبٗـٕبّ ٞازثّ٢بت تطج٢ق ،٠ؾبً ٛكتِ ،قْبض ،29 ٝثٜبض 1397

افعٗٓ ثط اضظـٛب ٟضٗا١ت ٠زض ح٘ظ ٝثطضؾٛ٠ب ٟازثّ٢بت زاؾتبّٕ ،٠ا٠ت٘إاس ٕكابٓ اظ تاإث٢ط فاطاٗآ اّابُ
ّحّْس غعاٍ ٠عالٗ ٙثط ح٘ظٛٙبّ ٟعطفت ،٠زض ح٘ظٛٙب ٟازثّ٢بت زاؾتبٕ ٠عطة ٕ٢ع زاقت ٚثبقس.
حنب١تٛبّ٘ ٟضز ثطضؾ ٠زض اّ ٔ١قبٍ ٚث ٚقطح شٛ ٌ١ؿاتٖس« :حنب١ات عْاط ثأ ذطّابة ٗ ظٓ فق٢اط»(،)4
ضْٔ قت 63؛ «حنب١ت ّإّ٘ٓ ٗ غط١ج ،»ٚضْٔ قتٛب309 ٗ 308 ٟ؛ «حنب١ت مطاّت ١ح ٠٢ثٔ ذبٍاس
ثطّن ٠ثّٖ ٚه٘ض ثٔ ظ١بز» ،ضْٔ قتٛب307 ٗ 306 ٟ؛ «حنب١ت ١ح ٠٢ثأ ذبٍاس ثطّنا ٗ ٠عجاسا ثأ
ّبٍل ذعاع ،»٠ضْٔ قتٛب308 ٗ 307 ٟ؛ «حنب١ت ؾع٢س ثٔ ؾبٍِ ثاب ٗ ٠َٛفلاٌ ٗ خعفاط ثطّنا،»٠
ضْٔ قتٛب.393 ٗ 392 ٟ
 .1-2-2حناٗت عوز تي خطّاب ٍ سى فق٘ز

ا ٔ١حنب١تٕ ،رؿت ٔ٢حنب١ت اظ التّرب املسيبوك اؾت م ٚىطزآٗضٕسىبٓ ٛعاضٗ١ل قت زض تاسٗ ٔ١متابة

ذ٘ز ،اظ آٓ ثٜط ٙثطزٙإس .حدِ ّتِٔ حنب١ت ،زض ٛط زٗ متبة تقط١جب ٕعز١ال ثا١ ٚناس١يط اؾات ٗ اىاط

زي ٢تط ثّ ٚقب١ؿ ٞا ٔ١زٗ ّتٔ پطزاذتا ٚقا٘زّ ،طابث اطّالعابت ّتٖا ٠ا١أ ّقبٍاّ ،ٚاتٔ التّيرب املسيبوك256 ،
ٕ٘١ؿّ ٗ 1ٚتٔ عطثٛ ٠عاضٗ١ل قات١ٕ٘ 279 ،ؿا ٚزاضز .زض ا١أ حنب١ات ،خَْاٚثٖاسٟٛابّ ٟاتٔ عطثا٠

ٛعاضٗ١ل قت ،ثطذالف چٜبض حنب١ت ز١يطِ ثطىطفت ٚاظ التّيرب املسيبوك ،ث٢كاتط ّحتا٘ا ٠١اؾات ٗ ثإ ٚظاط
ّ٠ضؾس م ٚضاٗ١ ٟب ّسّٗٓ ا ٔ١ثرف اظ ٛعاضٗ١ل قات١ ،اب آٓ ضا اظ حبفظإ ٚقاٌ ماطز١ ٗ ٙاب ثاطذالف

حنب١تٛب ٟز١يط ،تْب ٠َ١ث ٚاؾتفبز ٙاظ خْالت ٗ عجبضتٛبّ ٟتٔ التّرب املسبوك ٕساقت ٚاؾت.

حنب١ت «عْط ثٔ ذطّبة ٗ ظٓ فق٢ط» م ٚزض ٛعاضٗ١ل قت ضْٔ قتِ  63ضٗا١ت ّ٠ق٘ز ،ثطذالف
چٜبض حنب١ت ز١يط مْٛ ٚي ٠زض خَس چٜبضُ ٕقٌ ّ٠قٕ٘س ،زض خَس زُّٗ آّس ،ٙاظ چٜبض حنب١ت ز١ياط
خسا افتبز ٙاؾت .تظُ ث١ ٚبزآٗض ٟاؾت م ٚزض التّرب املسبوك ٕ٢ع ا ٔ١حنب١ت اظ چٜابض حنب١ات ز١ياط ماٚ
پكت ؾطِ ١ ِٛب ثب إسكفبنَٚا ٟاظ  ِٛيطاض زاضٕس ،خسا افتبز ٙاؾت ٗ ٕ ٔ٢ْٛنتّ ٚا٠ت٘إاس تإم٢اس ٟثاط
ايتجبؼ ىطزآٗضٕسىبٓ ٛعاضٗ١ل قت اظ ا ٔ١متبة ثبقس.

ٕنت ٞز١يط ٟم ٚثب١س ث ٚآٓ اقبض ٙمطزٕ ،قٌِ ا ٔ١حنب١ت ثب حدْ ٠تقط١جب ٕعز١ل ثا ٚزٗثطاثاطِ ٛعاضٗ١ال

قت ،التّرب املسبوك و نصيحة امللوك ،زض متبة ؾ٢بؾتٕبّ ٞذ٘اخٕ ٚظبُاٍَْل ط٘ؾ ٠اؾات (ض.ك :ذ٘اخاٚ
ٕظبُاٍَْل ط٘ؾ .)196-194 :1347 ،٠اظ إٓدب م ٚؾ٢بؾتٕبّٕ ٞظبُ اٍَْل پا٢ف اظ نصييحة املليوك ٕ٘قاتٚ
قس ٗ ٙث ٚتهط ،١ذ٘ز غعاٍ ،٠زض ضْٔ حنب١ت «اؾْبع ٌ٢ؾبّبٕ ٗ ٠عْاطٗ ثأ ٍ٢اث» ّجٖا ٠ثاط ٕقاٌ آٓ
حنب١ت اظ ؾ٢ط اٍَْ٘ك (ض.ك :غعاٍ ٠ّ )62 :1317 ،٠تا٘آ ثاب احتْابً ٕعز١ال ثا١ ٚقاّٖ ،ٔ٢جا اناَ٠
1. Character.
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«حنب١ت عْط ٗ ظٓ فق٢ط» ضا ،ؾ٢بؾتٕبّ ٞذ٘اخ ٚزإؿات ما ٚغعاٍا ٠آٓ ضا ّطابث ثاب ٕ٢ابظ متابة ذا٘ز،
ذالن ٚمطز ،ٙپؽ اظ تطخْا ٞآٓ ثا ٚظثابٓ عطثا ٠ثاب عٖا٘آ التّيرب املسيبوكّ ،ا٘ضز ايتجابؼ ىطزآٗضٕاسىبٓ

ٛعاضٗ١ل قت يطاض ىطفت ٚاؾت .زض ازاّ ،ٚثرك ٠اظ ّتٔ عطث ٠حنب١ت زض ا١أ زٗ متابة يبثاٌ ّقب١ؿاٚ
اؾت:
 .1-1-2-2تخطٖ اس هتي عزتٖ حناٗت در التّرب املسبوك يف نصيحة امللوك
فلميا
«قال زيد بن أسلم :رأيت ليلة عمر بن اخلّطّا يّطوف مع العسس ،فتبعته وقلت :أأتذن يل أن أصاحبك؟ قال :نعمّ .

خرجنا من املدينة رأينا انراً من بعد فقلنا ّربا يوون قد نلل نناك مسافر ،فقصدان النّار فرأينا إمرأة أرملة ومعها ثالثة أطفيال
ي ّ ! فإنّيه شييبعان و يين

ونيم يبوييون ،وقييد ومييعت ًييم قيدراً علي النّيار ونيي تقييول :إًيي أنصييفع ميين عميير ،وخي يل منيه
فلما مسع عمر بن اخلّطّا ذلك تقي ّدم وسيلّم عليهيا وقيال :أأتذنين أن أدنيو إلييك؟ فقاليت إن دنيوس ي فبسيم ه.
جياعّ .

فتقدم وسأًا عن حاًا وحال أطفاًا ،فقاليت :وصيلت وني األ ااطفيال معيي مين مويان بعييد ،وأان خاجفية ونيم جيياع ،وقيد

مع ومنهم اهجهد واهجوع ،وقد منعهم عن اًووع( »...غلايل.)44-45 :8811 ،
بلغ ّ
(تطخْ« :ٚظ١س ثٔ اؾَِ ىفت :قج ٠عْط ضا ز١سُ ما ٚثا ٚعؿاؽ ّا٠ىكاتّ .أ ثاب ْٗٛ ٟاطا ٙقاسُ .ىفاتِ١ :اب
اّ٢طاٍْؤّٖ !ٔ٢زؾت٘ض ٠ّ ٟز ٠ٛتب ثب ت٘ ثيطزُ .ىفت :ضٗا ثبقس .پؽ ثب ٗ ٟثطفتِ .چ٘ٓ اظ ّس ٖٚ١ث٢طٗٓ آّس ،ِ١اظ
زٗض آتك ٠ز١س .ِ١ىفتّ :ِ٢يط مؿ ٠فطٗزآّس ٙاؾت .چ٘ٓ ثطفت ،ِ٢ظٕ ٠ز١س ِ١ثب زٗ ؾ ٚثچّ ٞذُطز ّ٠ىط١ؿاتٖس ٗ
آٓ ظٓ ز١ي ٠ثط ؾط آتف ٕٜابز ٙثا٘ز ٗ ّا ٠ىفات :ذاسا ٟزاز اظ عْاط ثؿاتبٕس ما ٟٗ ٚؾا٢ط ذا٘ضز ٙاؾات ٗ ّاب
ىطؾٖٚا .ِ١عْط ضض ٠ا عٖ ٚچ٘ٓ ا ٔ١ثكٖ٢س ،فطاضفت ٗ ؾالُ مطز ٗ ىفتٕ :عز١ل ثطآِ١؟ ظٓ ىفات :اىاط ثاٚ
ٕ٢ن ٠ذ٘ا٠ٛآّسٓ ،ث٢ب .عْط ضض ٠ا عٖ ٚفطاضفت ٗ آٓ ظٓ ضا پطؾ٢س .ظٓ ىفت :اظ خب ٠١آّسٙا ٗ ِ١ىطؾٖٚاٗ ِ١
ّبٕس ٙث ٚاٖ١دب ضؾ٢س .ِ١ىطؾٖيّ ٠ب ضا غْ ٔ٢مطز ،ٙذ٘اة ْٕ٠آ١سْٛ( )»...بٓ.)58 :1317 ،

ّ .2-1-2-2واى تخص اس هتي عزتٖ حناٗت در ألف ليلة وليلة
« ...وروي زيييد بيين أسييلم عيين أبيييه أنّيه قييال :خرجييت مييع عميير ذاس ليليية حي ّ أشييرفنا عل ي انر تفييرم ،فقييال :ي أسييلم إ
أمر هبم الربد ،فانّطل بنا إليهم .فخرجنا حي ّ أتينيا إلييهم فيإذا اميرأة توقّيد انراً حتيت قيدر ومعهيا صيبيان
أحسب ن األ ركبا ّ

ف يوأل ،كييرأ أن يقييول أصييحا النّيار ،مييا لوييم؟ قالييت :أمي ّير بنييا الييربد
الس يالم عليييوم أصييحا ال ّ
يتفي ّيرعون ،فقييال عمييرّ :

واللّيي  .قييال :فمييا ل ني األ يتفي ّيرعون؟ قالييت :ميين اهجيوع .قييال :فمييا ني أ القييدر؟ قالييت :ميياأل أسييوتهم بييه وإ ّن عميير بيين
اخلّطّيا ليسيأله ه عينهم ييوم القياميية بيه .قيال :وميا ييدري عميير ياًم؟ قاليت :كيي يتيوّ أمييور النّياس ويغفي عينهم؟ قييال

الصيرف فيأخر عيداً فييه دقيي وأانأل فييه شيحم،
علي وقال :انّطل بنا .فخرجنا هنرول حي ّ أتينيا دار ّ
أسلم :فأقب عمر ّ
قال :زتلع ن ا( »...أل ليلة وليلة.)584-585 :8 ،8188 ،
(تطخْ ...« :ٚظ١س ثٔ اؾَِ اظ پسضـ حنب١ت ّ٠مٖس م ٚىفت :قت ثب عْط ث٢طٗٓ ضفت ٚثا٘ز .ِ١آتكا ٠ثطافطٗذتاٚ
ز١س .ِ١عْط ىفت :ا ٟاؾَِ! اظ يطا ٔ١ثطّ ٠آ١س ا ٌٛمبضٗإ ٠ثبقٖس م ٚثطا ٟفطاض اظ ؾطّب ،آتف افطٗذت ٚثبقٖس ٗ
ضفت ِ٢تب ث ٚآتف ضؾ٢س .ِ١آٓ ضا ظٕ ٠ظ١ط ز١و ضٗقٔمطز ٙث٘ز ٗ ثب اٗ زٗ ما٘زك ث٘زٕاس ماّ ٚإ٠بٍ٢سٕاس .عْاط
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ىفت :ؾالُ ثط قْب ا١ ٟبضآ ٕ٘ض! – ٕر٘اؾت ثي٘١س «١بضآ آتف»  -چّ ٚا٠مٖ٢اس؟ ظٓ ىفات :قات ٗ ؾاطّب ضا
ّ٠ىصضإ .ِ٢عْط پطؾ٢س :ىط ٞ١ثچّٛٚب ثطا ٟچ٢ؿت؟ ظٓ ىفت :ىطؾٖٚإس .عْط پطؾ٢س :پؽ ا ٔ١ز١و؟ ظٓ پبؾاد
زاز :آة زض آٓ ض١رتٚاُ ٠ّ .ذ٘ا ِٛث ٚاٗ ٔ١ؾ َٚ٢آضاّكبٓ مِٖ ٗ عْط اؾت م ٚضٗظ ي٢بّت ثب١اس پبؾاري٘ ثبقاس.
عْط ىفت :ثٖبؾت عْط چيٕ٘ ٚحبً ا١كبٓ ثسإس؟ ظٓ ىفت :چيّْٕ٘ ٚنٔ اؾت ّتٍّ٘ ٠اّ٘ض ّطزُ ثبقس ٗ اظ حبً
ٗ ضٗ ظقبٓ غبفٌ ثْبٕس؟ اؾَِ ىفت :عْط ثطذبؾت ٗ پ٢ف افتبز ٗ اظ ّٔ ذ٘اؾت م ٚپ٠اـ ثطُٗ .ث ٚقتبة ضفتاِ٢
تب ث ٚإجبض ضؾ٢س .ِ١م٢ؿٚا ٟآضز ٗ ظطف ٠ضٗغٔ ثطزاقت .ىفاتِ :ا ٟاّ٢طاٍْاؤّٖ !ٔ٢اخابظ ٙثس٢ٛاس ّأ ا١أ ثابض ضا
ثطزاضُٛ( )»...عاضٗ١ل قت ،1390 ،ج .)422-421 :1
 .2-2-2حناٗت مزاهت ٗحٖ٘ تي خالذ تزهنٖ تِ هٌصَر تي سٗاد

تب إٓدب مٕ ٚيبضٕسىبٓ خؿتٗخ٘ مطزٙإس ،ا١أ حنب١اتٕ ،رؿاتٔ٢ثابض زض ياطٓ چٜابضُ ٗ زض زٗ متابة
احملاسن واملساوي ٗ الوزراأل والوتّيا آّس ٙاؾتٕ .رؿت ٔ٢ثٖس حنب١ت زض احملاسين واملسياوي ثب خْالت ظ١ط آغابظ
ّ٠ق٘ز:

السيياعة فخي منصييور بيين زيد
«فحي ّد ص صيياح صيياحب املصيلّي ،قييال :دعييا ّ
الرشيييد ،ونييو عليی الورسي ّيي ،فقييال :إذنييب ّ
خلييرو ميين عآييرة هاف درنييم ،فييإن ا يي ص ّدنييا ايل املغيير فاميير عنقييه ،وج ييع برأسييه ،وأان نفي ّيي ميين املهييدي ل ي ن أنييت

بن عنقييك! قلييت :ي سيييّدي! فييإن أعّطييا بعفييها ،ووقّييت يل يف بعفييها وقتييا؟ قييال :ا( ،»...بيه ّق يي،
دافعييت عنييه ام ير ّ
.)073 :5991
(تطخْ :ٚپؽ نبٍ ِ،نبحتِ ّهَّ ٠حنب١ت مطز ٗ ىفت[ :ضٗظٛ ٟبضٗٓ] اٍطّق٢س زض حبٍ ٠م ٚثط ترت ثا٘زّ ،اطا
فطاذ٘إس .ىفتِٛ :امٖ٘ٓ ٕعز ّٖه٘ض ثأ ظ١ابز ثاطٗ ٗ زٛ ٙاعاض زضٛاِ اظ اٗ ثي٢اط ٗ اىاط تاب غاطٗة آٓ ضا ٕاساز،
ىطزٕف ضا ثعٓ ٗ ؾطـ ضا ثطا ِ١ث٢بٗض ٗ ّٔ [ٛبضٗٓ اٍطّق٢س] اظ ّٜس[ ٟثطازضُ] ث٢عاضُ .اىط اظ اٗ زفبو مٖ ،٠ثاسٗٓ
قل ىطزٕت ضا ّ٠ظِٕ .ىفتِ :ا ٟؾَطٗضُ! اىط ثرك ٠اظ آٓ ضا ث ّٔ ٚزاز ٗ ثطا ٟثرك ٠اظ آٓٗ ،يت ز١ياط ٟاظ
ّٔ ذ٘اؾت؟ ىفت)...ٕٚ :

ٕ٘١ؿٖس ٝالوزراأل والوتّا  ،ثٖس ٕرؿت ٔ٢حنب١ت ضا ثب ا ٔ١خْالت آغبظ ّ٠مٖس:

الرشييد صيا اً صياحب املصيلّی حين تنوير للرباموية،
الرشيد الوتب يف البيت ا رام ،انصرف ،فنيلل اانبيار ،ودعيا ّ
«وعلّ ّ
إيل يف يوميك ني ا ،فيإن
فقال له :أخر إيل بيت منصور بن زيد ،فقي ليه :قيد ص ّ
يحت علييك عآيرة هاف درنيم ،فازتلهيا ّ
وإيك وم يراجعيف يف شيييأل ميين أمييرأ»
آييمس ميين يومييك ن ي اّ ،
نييو دفعهييا إليييك كامليية قب ي مغيييب ال ّ
إيلّ ،
وإا فازت ي رأسييه ّ

(اهجصهآياري.)222 :5901 ،
(تطخْ :ٚضٗظٛ[ ٟبضٗٓ] اٍطّق٢س متبةٛب ٠١ضا زض ث٢ت اٍحطاُ آٗ١عآ مطز ٗ ضفات تاب زض قاٜط إجابض فاطٗز آّاس.
[ٛبضٗٓ] اٍطّق٢س ،نبٍ ِ،نبحتِ ّهَّ ٠ضا إٓيب ٙم ٚاظ ثطّن٢بٓ ضٗ ٟتبفت ٚث٘ز ،فطاذ٘إس ٗ ثا ٚاٗ ىفات :ثا ٚذبٕاٞ
ّٖه٘ض ثٔ ظ١بز ثطٗ ٗ ثي٘ :زض حق٢قت ،پطزاذت زٛٙعاض زض ِٛثط عٜس ٝت٘ؾت .پؽ آٓٛب ضا ْٛا ٔ٢اّاطٗظ ثاطاٟ
ّٔ ثفطؾت .اىط اٗ  ْٞٛآٓ ضا تب پ٢ف اظ غطٗة ذ٘ضق٢سِ اّطٗظ پطزاذت م٢ٛ ٚچٗ ،ىطٕ ٚؾطـ ضا ثطا ِ١ث٢ابٗض ٗ

اٍتّجط اٍْؿج٘ك ف ٠نصيحة امللوك غعاٍّ ٠إذص چٖس حنب١ت اظ ٛعاضٗ١ل قت 65/

ظٕٜبض م ٚزض ا ٔ١ثبض ٙزؾت ذبٍٕ ٠عز ّٔ ثبظىطز)!ٟ

اىطچ ٚمتبةٛبّ ٟحّْس ثٔ اثطا ِ٢ٛثٜ٢ق ،٠خَٜك٢بض ٗ ٟغعاٍ ،٠مْبث٢ف ّ٘ض٘عبت ّكتطم ٠زاضٕاس

ٗ چٚثؿب غعاٍ ٠ثطإ ٟيبضـ نصيحة امللوك ،آثبض آٓ زٗ ضا ٕ٢ع ّطبٍع ٚمطز ٙاؾت؛ ثب ا ٔ١حبً ،ثاب ت٘خّا ٚثاٚ
اقبضٕ ٙنطزٓ ثٜ٢ق ٗ ٠غعاٍ ٠زض حنب١ت ذ٘ز ثا ٚثبظىكات ٛابضٗٓ اٍطّقا٢س اظ ظ١ابضت ث٢اتا اٍحاطاُ ٗ
ضؾ٢سٓ ث ٚقٜط «إجبض» ،ثٕ ٚظط ّ٠ضؾس غعاٍ ٠حنب١ت ذ٘ز ضا اظ ّتٔ احملاسين واملسياوي ايتجبؼ مطز ،ٙؾاپؽ
ّطبث ق ٝ٘٢ذ٘ز زض نصيحة امللوك آٗضز ٙاؾت.

حدِ ضٗا١تٛب ٟالتّرب املسيبوك ٗ ٛعاضٗ١ل قت ،مْبث٢ف ٕعز١ل ث١ ٚنس١يط اؾت .ث ٚىٕ٘ٚا ٟم ٚتعساز
ٕ٘١ؿٛٚبّ ٟتٔ التّرب املسبوك ّطبث ّتٔ اّ ٔ١قبٍ١ٕ٘ 479 ،ٚؿ ٗ ٚتعساز ٕ٘١ؿٛٚبّ ٟاتٔ ٛعاضٗ١ال قات ثاب
 ٠ىطزآٗضٕاسىبٓ آٓ ٗ ثاسٗٓ زض ٕظاط ىاطفتٔ خْاالت إتٜاب ٗ اثتاساٟ
زض ٕظط ىطفتٔ افعٗزٛ ٙب ٟضٗا١تا ِ

قتٛب ٗ ٕ٢ع زٗ ث٢ت آذطِ ضٗا١ت ٛعاضٗ١ل قات ما ٚزض ّاتٔ التّيرب املسيبوك ٗخا٘ز ٕاساضز١ٕ٘ 679 ،ؿاٗ ٚ
اذتالف زٗ ّتٔ ث ٚط٘ض تقط١جا ٠زض حاسّ چٜابض  -پاٖح ؾاطط اؾات .ؾا٢بال خْاالت ٗ عجابضتٛابّ ٟاتٔ

ٛعاضٗ١ل قت ،ثؿ٢بض قج ٗ ٚ٢ثسٗٓ قل ثطىطفت ٚاظ خْالت ٗ عجبضات التّرب املسبوك اؾتْٕٕ٘ .اٛٚاب ٠١اظ
ا ٔ١ايتجبؼٛب ضا ّ٠ت٘آ زض ازاّ ٚز١س:
الرشيد استدع صا اً يف التّاريخ الّ ي تغ ّ فيه علی الرباموة ،وقال :صاح سر إ منصور بن زيد
 ْٕٕ٘« :1 ٞيقال إ ّن ّالساعة( »...غلايل.)97 :5911 ،
وق له :لنا عليك عآرة هاف أل درنم ،نريد أن حتصلها يف ن أ ّ
(تطخْ« :ٚآٗضزٙإس م ٚضٗظٛ ٟبضٗٓ اٍطّق٢س ،نبٍ ،ضا ثر٘إس ثسآ ٗيت م ٚثب ثطّن٢بٓ ثس ىكت ٚثا٘ز ٗ نابٍ ،ضا
ىفت :ثٕ ٚعز١ل ّٖه٘ض ضٗ ٗ ثيّ٘ ٟب ضا ز ٙثبض ٛعاضٛعاض زضُ ثط ت٘ؾتٛ .اِامٖا٘ٓ ثب١اس ما ٚا١أ ّابً حبضاط
مُْٖٛ( )»٠بٓ.)112 :1317 ،
فلميا
الرشيد استدعي رجالً من أعوانه يقال له صاح قب الوقيت الّي ي تغي ّ فييه عليي الرباموية ّ
 ْٕٕ٘« :1 ٞومما حيوي أن ّحفر بن يديه قال له :ي صاح! سر إيل منصور ،وق له :إ ّن لنا عندك أل ألي درنيم وال ّيرأي قيد اقتفيي أنّيك حتمي لنيا

ن ا املبلغ يف ن أ الساعة( »...أل ليلة وليلة)232 :2 ،5109 ،
(تطخْ ٗ« :ٚضٗا١ت مطزٙإس ... :پ٢ف اظ إٓن ٚثرت اظ ذبٕ٘از ٝثطّن٢ابٓ ثطىاطزز ،ضٗظٛ ٟابضٗٓاٍطّقا٢س ١نا ٠اظ
ٕعز١نبٕف ثٕ ٚبُ نبٍ ،ضا فطاذ٘إس ٗ ث ٟٗ ٚفطّ٘زٕ :عز ّٖه٘ض ثطٗ ٗ ثي٘ مٛ ٚعاضٛعاض زض ِٛپا٢ف تا٘ زاض١اِ ٗ

ّ٠ذ٘ا ِ٢ٛم ٚاّ ٔ١جَغ ضا ِٛاٖ١ل ثطاْ١بٓ ثفطؾتٛ( )»٠عاضٗ١ل قت ،1390 ،ج .)1111 :2

الرشييد كيان ونيب جاريتنيا العيوادة
 ...« :2 ْٕٕٞ٘ -فأطرق حيىي إ اارض وبو وقال :ي غالم! إ ّن أم املي منن نيارون ّ

دانن جونرة عظيمة القيمة( »...غلايل.)91 :5911 ،
(تطخْ١ :ٚح[ ٠٢ؾط] ث ٚظّ ٔ٢افنٖس ٗ ىط١ؿت ٗ ىفت :ا ٟغالُ! اّ٢طاٍْؤّٖٛ ٔ٢بضٗٓ اٍطّق٢س ،ث ٚمٖ٢عّابٓ زٕابٕ٢ط،

ى٘ٛط ٟىطإجٜب ثرك٢س ٙث٘ز)...
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ْٕٕ٘ -اا ...« :2 ٞفييأطرق حييييي وبوييي وقييال :ي غييالم! إ ّن أم ي امل ي منن قييد كييان ونييب هجاريتنييا دانن ي  ،جييونرة عظيميية

القيمة( »...أل ليلة وليلة.)231 :2 ،5109 ،
(تطخْ١ :ٚح[ ٠٢ؾط] ث ٚظ١ط افنٖس ٗ ىط١ؿت ٗ ىفت :ا ٟغالُ! اّ٢طاٍْؤّٖٛ[ ٔ٢بضٗٓ اٍطّق٢س] ثا ٚمٖ٢عّابٓ زٕابٕ٢ط،

ى٘ٛط ٟىطإجٜب ثرك٢س ٙث٘ز)...
 ...« :3 ْٕٕٞ٘ -قال صاح :فبوييت وقليت :ا يعيود الفليك الي ّداجر خيير رجيالً م ليك يف الوجيود فيوا أسيفا كيي يتيوار

التا » (غلايل.)99 :5911 ،
رج م لك له خل م أخالقك حتت ّ
(تطخْ« :ٚنبٍ ،ىفت :ىط١ؿتِ ٗ ىفتِ م ٚفَلِ ىطزآ ٛطىع ّطز ٟچ٘ٓ ت٘ زض ٗخا٘ز ٕ٢ابٗضزٙاؾات ٗ زض١ااب
چيّٕ٘ ٚطز ٟثباذالال چ٘ٓ ت٘ ث ٚظ١ط ذبك ق٘ز!») (ْٛبٓ.)115-114 :1317 ،
 ...« :3 ْٕٕٞ٘ -فبوي صاح وقيال :ا ريري الفليك الي ّداجر إببيراز رجي إيل الوجيود م ليك فيوا أسيفاأ كيي يتيواري مين ليه

التا ( »...أل ليلة وليلة.)237 :2 ،5109 ،
خل م خلقك وكرم م كرمك حتت ّ
(تطخْ :ٚپؽ نبٍ ،ىط١ؿت ٗ ىفتٛ :طىع فَل ىطزآ ّطز ٟچ٘ٓ ت٘ ثٗ ٚخ٘ز ٕ٢بٗضز ٙاؾت ٗ زض١ااب چيٕ٘اٚ
ذَُق ٠چ٘ٓ ذ٘ ِٟت٘ ٗ مطاّت ٠چ٘ٓ ثركف ت٘ ث ٚظ١ط ذبك ضٗز!)

ثب زض ٕظط ىطفتٔ قجبٛتٛب ٟظ١بز ٟم ٚث ٔ٢ضٗا١ت ٛعاضٗ١ل قت ٗ التّرب املسيبوك ّكبٛس٠ّ ٙقا٘ز ٗ ٕ٢اع

ّقبثَ ٞاذتالفبتِ ضٗا١تّ ِ٠تٔ احملاسن واملساوي ٗ الوزراأل والوتّا  ،خب ٟتطز١س ٟثبيّ٠ْٕ ٠بٕس م ٚا ٔ١ضٗا١ات
ٛعاضٗ١ل قت ،ثطىطفت ٚاظ التّرب املسبوك اؾت .زض ازاّ ،ٚثرك ٠اظ ّتٔ عطثا ٠حنب١ات زض ا١أ زٗ متابة
يبثٌ ّقب١ؿ ٚاؾت:
 .1-2-2-2تخطٖ اس هتي عزتٖ حناٗت در التّرب املسبوك يف نصيحة امللوك

الرشيد استدع صا اً يف التّاريخ الّ ي تغ ّ فييه عليی الرباموية ،وقيال صياح سير إ منصيور بين زيد وقي ليه لنيا
«يقال إ ّن ّ
السياعة ،وإن ا حيصيلها إ املغير فخي رأسيه عين جسيدأ وأتيع
عليك عآرة هاف ألي درنيم ،نرييد أن حتصيلها يف ني أ ّ
الرشيييد ميين سياسييته ،فقييال لييه:
بييهّ ،
وإيك وم يراجعيف يف شيييأل ميين أمييرأ .قييال صيياح :فصييرس إ منصييور وعرفتييه مييا ذكييرأ ّ

نلوت وحلي أ ّن رتييع أسيبابه وأمالكيه ا يقيوم باجية ألي درنيم فمين أيين يقيوم بتحصيي عآيرة هاف ألي درنيم؟ قيال
صاح :فقلت له دبر حيلة يف أمرك ،فا ّ ا أقدر أن أمه وا أحا ي فيما أمر به أم امل منن فقيال :ازتليع إ بيييف أودع
والصيراخ .قييال
أوادي وأنلييي وصييبييف وأوصييي أقييار ي فوعي منصييور يييو ّدع أني بيتييه ،وارتفييع يف منللييه البويياأل وااسييتغاثة ّ

صاح :فقلت له ّربا يوون لك فر عل أيدي الرباموة ،فامض بنا اليهم! ( »...غلايل.)88-89 :8811 ،
(تطخْ« :ٚآٗضزٙإس م ٚضٗظٛ ٟبضٗٓ اٍطّق٢س ،نبٍ ،ضا ثر٘إس ثسآ ٗيت م ٚثب ثطّن٢بٓ ثس ىكت ٚثا٘ز ٗ نابٍ ،ضا
ىفت :ثٕ ٚعز١ل ّٖه٘ض ضٗ ٗ ثيّ٘ ٟب ضا ز ٙثبض ٛعاضٛعاض زضُ ثط ت٘ اؾتِٛ .امٖ٘ٓ ثب١س م ٚاّ ٔ١بً حبضط مٖ٠
ٗ اىط تب قجبٕيبٕ ٙيعاضَز ،ؾطـ پ٢ف ّٔ حبضط آٗض ٗ ث٢ف اظ ا ٔ١ذجطّ ٟپطؼ .نبٍ ،ىفتٕ :عز ّٖه٘ض ضفتِ ٗ
اٗ ضا آىب ٙمطزُ اظ ن٘ضت حبًّٖ .ه٘ض ىفت :آٛ !ٙالك قسُ .ؾ٘ىٖس ذ٘ضز م ٚاىط َِّ ْٞٛل ٗ ّٖبً ّٔ ثاٚ
نسٛعاض زضُ ضؾس .ا ٔ١ز ٙثبض ٛعاظٛعاض زضُ اظ مدب آضُ؟ نبٍ ،ىفت ّٖه٘ض ضا ،مبضِ ذ٘١ف ثؿابظ ما ٚزضٕاو

اٍتّجط اٍْؿج٘ك ف ٠نصيحة امللوك غعاٍّ ٠إذص چٖس حنب١ت اظ ٛعاضٗ١ل قت 67/

ٕ٢ؿت ٗ فطّبٓ ا ٔ١اؾت م ٚت٘ ضا ىفتِ .ىفت ّطا ث ٚذبٕ ٚثَط تب ٗنّ٢ت مِٖ .نبٍ ،ثب ٗ ٟثطفات ٗ ثا ٚذبٕا ٚقاس.
ّٖه٘ض ا ٌٛث٢ت ضا ٗنّ٢ت مطز ْٚٛ .ىط١بٓ قسٕس ٗ ذطٗـ اظ ا١كبٓ ثطذبؾت .نبٍ ،چ٘ٓ چٖ ٔ٢ز١اسّٖ ،ها٘ض
ضا ىفت:ث٢طٗٓ ث٢ب تب ثٕ ٚعز١لِ ١ح ٠٢ثٔ ذبٍس ضٗ ِ١م ٚفطج ت٘ ثٕ ٚعز١ل ٗ ٟپس١س آ١س») (ْٛبٓ.)112 :1317 ،

ّ .2-2-2-2واى تخص اس هتي عزتٖ حناٗت در ألف ليلة وليلة

فلميا حفير بين
الرشيد استدعي رجيالً مين أعوانيه يقيال ليه صياح قبي الوقيت الّي ي تغي ّ فييه عليی الرباموية ّ
«وممّا حيوي أن ّ
والرأي قيد اقتفيي أنّيك حتمي لنيا ني ا املبليغ
يديه قال له :ي صاح! سر إيل منصور ،وق له :إ ّن لنا عندك أل أل درنم ّ
السياعة إيل قبي املغير أن تليي رأسيه عين
الساعة .وقد أمرتك ي صاح أنّيه إن ا حيصي ليك ذليك املبليغ مين ني أ ّ
يف ن أ ّ
جسدأ وأتتييع بيه .فقيال صياح :مسعياً وطاعية .سيار إيل منصيور وأخيربأ بيا ذكير أمي املي منن ،فقيال منصيور :قيد نلويت

والل فييإ ّن رتيييع تعلّقيياو ومييا دتلوييه يييدي إذا بيعييت الغلييي قيميية ا يليييد ذتنهييا علييي مأتييه ألي فميين أييين أقييدر ي صيياح عليی
ّ

وإا نلوت فإ ّ ا أقدر أن أدت ّه عليك ظة
التّسعماجة أل درنم الباقية؟ فقال صاح :دبّر لك حيلة تتخلص هبا عاجالً ّ
بعد امل ّدة الّيف عيّنها إيل اخلليفة ،وا أقدر أن أخ ّ بآييأل ممّيا أمير بيه أمي املي منن فأسيرع يلية ختلّيص هبيا نفسيك قبي أن
تتصرم ااوقاس .فقال منصور :ي صياح أسيألك مين ففيلك أن حتمليع إيل بيييف او ّدع أوادي وأنليي وأوصيي أقيار ي .قيال
ّ
والصيياح وااسيتغاثة ّلل تعيايل ،فقيال
صاح :فمفيت معه إيل بيته فوع يو ّدع أنله وارتفع ال ّ
فويج يف منلله وعال البواأل ّ

الل رع لك الفر علي يد الرباموة( »...أل ليلة وليلة.)237-232 :2 ،5109 ،
صاح :قد خّطر ببايل أ ّن ّ
(تطخْ ٗ« :ٚضٗا١ت مطز ٙإس پ٢ف اظ إٓنا ٚثرات اظ ذابٕ٘از ٝثطّن٢ابٓ ثطىاطزز ،ضٗظٛ ٟابضٗٓ اٍطّقا٢س ١نا ٠اظ
ٕعز١نبٕف ثٕ ٚبُ نبٍ ،ضا فطاذ٘إس ٗ ث ٟٗ ٚفطّ٘زٕ :عز ّٖه٘ض ثطٗ ٗ ثي٘ مٛ ٚعاضٛعاض زض ِٛپا٢ف تا٘ زاض١اِ ٗ
ّ٠ذ٘ا ِ٢ٛاّ ٔ١جَغ ضا ِٛاٖ١ل ثطاْ١بٓ ثفطؾت٢ٕ ٗ ٠ع ث ٚنبٍ ،فطّ٘ز م ٚث ٚاٗ ثي٘١س م ٚاىط اّ ٔ١جَغ ضا تب پا٢ف
اظ پؿ ٔ٢اّطٗظ پطزاذت ٕنٖس ،ؾط اظ تٖف خسا ّ ٠مٖ .ِ٢نبٍ ،فطّبٓ ثصطز ٗ ٕعز ّٖه٘ض ضفت ٗ پ٢ابُ ذَ٢فا ٚضا ثاٚ
ٗ ٟضؾبٕس ٗ ّٖه٘ض ىفت :ا ٟنبٍ !،ذسا ٕبث٘زت مُٖاس! ثا ٚذاسا اىاط ٕقسٖ١اٚاُ ضا ىِاطز آٗضُ ٗ ٛطچا ٚزاضُ ثاٚ
ثبتتط ٔ١يْ٢ت ثفطٗقِ ،ث٢كتط اظ نسٛعاض زض ِٛفطا٠ْٕ ِٛق٘زٜٕ .هسٛعاض ز١يط ضا اظ مدب ث٢بٗضُ؟ نبٍ ،ىفت:
چبضٙا ٟثؿبظ ٗىطٕٛ ٚالك ّ٠ق٘ ٠ْٕ ّٔ .ٟت٘إِ حتّ ٠زّ ٠ز١ياط ثاَّٜ ٚتا ٠ما ٚذَ٢فا ٚثطا١ات ّعا ّٔ٢ماطز،ٙ
ث٢فعا .ِ١پؽ تب ظّبٓ ثبي ٠اؾتٛ ،ط مبض ٟاظ زؾتت ثطّ٠آ١س ثنٔ ٗ خبٕت ضا ثطًَٛبٓ .نبٍ٠ّ ،ى٘١س م ٚثب اٗ ثاٚ
ذبٕٚاـ ضفتِ ٗ ا ٌٛذبٕ ٚم ٚذجطزاض قسٕس ،ثٖب ٟىط ٗ ٚ١ظاض ٟىصاقتٖس ٗ نسإ ٟبٍٛٚبقبٓ ثا ٚآؾاْبٓ ضفات ٗ

چٖ ٔ٢م ٚز١سُ ،ث ٚاٗ ىفتِ :ثٕ ٚظط ّ٠آ١س م ٚذسإٗس ىط ِٙمبضت ضا ث ٚزؾت ثطّن٢بٓ ّ٠ىكاب١س») (ٛعاضٗ١ال
قت ،1390 ،ج .)1112 :2
 .3-2-2حناٗت ٗحٖ٘ تي خالذ تزهنٖ ٍ عثذاهلل تي هالل خشاعٖ

پ٢ف اظ غعاٍ ،٠اث٘اٍقبؾِ ثٔ غؿّبٓ ا ٔ١حنب١ت ضا ث ٚقنَّ ٠جؿا٘ط ٗ تقط١جاب زٗ ثطاثاط غعاٍا ٠زض تابض١د

ثطاّنٕ ٚقٌ مطزٙاؾت (اث٘اٍقبؾِ ثٔ غؿّبٓ .)14 :1313 ،اذتالفٛب ٟمَ٢س ِٟا ٔ١ضٗا١ت ثاب ضٗا١ات التّيرب

املسبوك ٗ ٛعاضٗ١ل قت ث ٚيطاض ظ١ط اؾت:

 /68مبٗـٕبّ ٞازثّ٢بت تطج٢ق ،٠ؾبً ٛكتِ ،قْبض ،29 ٝثٜبض 1397

 اذتالف  :1حدِ ضٗا١ت اث٘اٍقبؾاِ ثأ غؿّابٓ ،تقط١جاب زٗثطاثاط حداِ ا١أ حنب١ات زض التّيرب املسيبوك ٗٛعاضٗ١ل قت اؾت.
 -اذتالف  :2زض ّتٔ تبض١د آً ثطّلٛ ،بضٗٓ اٍطّق٢س ث ٚعجسا ثٔ ّبٍل اٍرعاعٗ ٠ت١ات آشضثب١يابٓ ٗ

اضَّٖ ٚ٢ضا ّ٠زٛس (ض.ك :اث٘اٍقبؾِ ثٔ غؿّبٓ )14 :1313 ،زض حبٍ ٠ما ٚزض ّاتٔ التّيرب املسيبوك ٗ ٛعاضٗ١ال
قت ،فقّ ؾرٔ اظ ٗت١ت اضّ ّٚ٢ٖ٢ث٢ّ ٚبٓ ّ٠آ١س.
 -اذتالف  :3زض ضٗا١ت تبض١د آً ثطّل ،قره ٠مٕ ٚبّ ٞزضٗغٖ٢ا ٠ثا ٚعجاسا ثأ ّبٍال ّا١ٕ٘٠ؿاس،

«زث٢ط» ّعطّف( ٠ض.ك :اث٘اٍقبؾِ ثٔ غؿّبٓ٠ّ )14 :1313 ،قا٘ز ،زض حابٍ ٠ما ٚا١أ قارم ،زض ّاتٔ التّيرب
املسبوك ٗ ٛعاضٗ١ل قت ،فطزّ ٟحتطُ ٗ قر٢م ّعطّف٠ّ ٠ق٘ز ٗ ؾرٖ ٠اظ زث٢ط ِٟاٗ ٕ٢ؿت.

افعٗٓ ثط ّ٘اضز اذتالف ثبت ٗ قجبٛتٛب ٠١م ٚث ٚعٖ٘آ ْٕٕ٘ ٚث ٚآٓٛب اقبض ٙذ٘اٛس قاسٕ ،عز١ناٗ ٠

پكتِ ؾط  ِٛيطاض زاقتِٔ چٜبض ضٗا١ت ّكتطكِ ٛعاضٗ١ل قت ٗ التّيرب املسيبوك ،زض ٛط زٗ متبة اؾت ،ثاٚ
ىٕ٘ٚا ٟم ٚخع «حنب١ت عْط ثٔ ذطّبة ٗ ظٓ فق٢ط» ٗ «حنب١ت ؾع٢س ثٔ ؾابٍِ ثاب ٗ ٠َٛفلاٌ ٗ خعفاط

ثطّن »٠م ٚزض ٛط زٗ متبة ،اظ ز١يط حنب١تٛب خسا افتبز ،ٙثق ٞ٢حنب١تٛبّ ٟكتطك زض ٛط زٗ متابة،
ٕعز١ل ث ِٛ ٚث٢بٓ قسٙإس.

ا ٔ١زٗ ضٗا١ت ،زض ٛط زٗ متبة ،حدِ مْبث٢ف ٕعز١ن ٠ثاٛ ٚاِ زاضٕاس .حداِ ا١أ ضٗا١ات زض التّيرب
املسبوك ٗ ثط اؾبؼ ٕيبضـ اّ ٔ١قبٍ ،ٚحسٗز ١ٕ٘ 724ؿ ٗ ٚثسٗٓ زض ٕظط ىاطفتٔ خْاالت پب١ابٓ ٗ اثتاساِٟ

قتٛب ،زض ٛعاضٗ١ل قت حسٗز ١ٕ٘ 895ؿ ٗ ٚث ٚط٘ض تقط١ج ،٠چ٢اع ٟزض حاسٗز ٛفات ٛ -كات ؾاطط
ث٢كتط اظ متبة ز١يط اؾت.
خَْٚثٖسٟٛب ٗ عجبضتٛب ٟزٗ ضٗا١ت ،ثؿ٢بض قج ٚ٢ث ٗ ِٛ ٚثسٗٓ قل ،ضٗا١ت ٛعاضٗ١ل قت ،ثطىطفتاٚ
اظ خَْٚثٖسٟٛب ٗ عجبضتپطزاظٟٛب ٟالتّيرب املسيبوك ث٘ز ٙاؾت .خْالت آغبظ ٗ ٔ١پب١بٕ ِ٠ظ١ط ْٕٕ٘ٛٚاب ٠١اظ
ا ٔ١ايتجبؼ ضا ٕكبٓ ّ٠زٛس:
السي ّر ميا كياان يظهراهنيا،
« :1 ْٕٕٞ٘ -يقيال إنّيه كيان بين حييىي بين خاليد الربمويي وبين عبيدالل بين ماليك اخللاعيي عيداوة يف ّ

يب عبييدالل بيين مالييك إ أبعييد غاييية( »...غيلايل:5911 ،
الرشيييد كييان حيي ّ
وكييان سييبب تلييك العييداوة الّييف بينهمييا أ ّن نييارون ّ

.)99
(تطخْ « :ٚچٖ ٔ٢ىٖ٘١س م٢ّ ٚبٓ ١ح ٠٢ثٔ ذبٍس ثطّن٢ّ ٗ ٠بٓ عجسا ثٔ ّبٍل ذعاعا ٠زقاْٖ ٠ثا٘ز إاسض ؾِاطّ ٗ
آقنبضا ٕنطزٕس ٗ ٟؾجت عساٗت آٓ ث٘ز مٛ ٚبضٗٓ اٍطّق٢س عجسا ضا ث ٚغب١ت زٗؾت زاقتْٛ( )»...٠بٓ:1317 ،
.)115

اٍتّجط اٍْؿج٘ك ف ٠نصيحة امللوك غعاٍّ ٠إذص چٖس حنب١ت اظ ٛعاضٗ١ل قت 69/

السي ّر مييا كيياان
ْٕٕ٘ -اا« :1 ٞوممّيا حيوييي أنّيه كييان بيين حييييي بيين خالييد وبيين عبييدالل بيين خالييد بيين مالييك اخللاعييي عييداوة يف ّ

يب عبييدالل بيين مالييك بّية عظيميية( »...ألي ليليية
يظهراهنييا وسييبب العييداوة بينهمييا أ ّن أمي املي منن نييارون ا ّلرشيييد كييان حيي ّ
وليلة.)521 :2 ،5109 ،
(تطخْ٢ٕ ٗ« :ٚع ضٗا١ت مطز ٙإس م٢ّ ٚبٓ ١ح ٠٢ثٔ ذبٍس ٗ عجسا ثٔ ّبٍل ذعاع ٠زض ٕٜبٓ زقْٖ ٠ث٘ز ٗ ثطٗظـ
ْٕ ٠زازٕس ٗ ؾجت عساٗت ،ا ٔ١ث٘ز م ٚذَ٢فٛ ٚبضٗٓ اٍطّقا٢س ،عجاسا ثأ ّبٍال ضا ثؿا٢بض زٗؾات ّا٠زاقات»)
(ٛعاضٗ١ل قت ،1390 ،ج .)1114 :2

 :2 ْٕٕٞ٘ -فقال له حيىي :صنيعك معي أك ر من صنيعي معيك ،وليك علي ّي املنّية العظيمية ،والييد اهجسييمة ،إذ بي ّدلت تليك

السبب ،وأان أنب من املال م ما ونيب
الرج احملتآم ّ
العداوة الّيف كانت بيع وبن ذلك ّ
لصداقة ،وأنت كنت يف ذلك ّ
لك .أمر له من املال ب ما أعّطاأ عبدالل بن مالك» (غلايل.)535 :5911 ،
(تطخْ :ٚپؽ ١ح ٠٢ىفتٍ :طفِ ت٘ زض ح ّ ّٔ ،ثؿ٢بض ث٢كتط اظ ٍطف ّٔ زض ح ّ ت٘ؾت .مابض ٟما ٚتا٘ ماطز،ٟ
زقْٖ ِ٠ث ٗ ّٔ ٔ٢اّ ٔ١طز ّحتكِ ضا ث ٚنسايت ٗ زٗؾت ٠ثسً ؾبذت .ث ٚت٘ إٓقسض ّبً ّا٠ثركاِ ما ٚاٗ ثا ٚتا٘
ثرك٢س ٙاؾت؛ ؾپؽ زؾت٘ض زاز ثْٛ ٚبٓ ّ٢عآ ث ٚاٗ ثجركٖس م ٚعجسا ثٔ ّبٍل ثرك٢س ٙث٘ز).
« :2 ْٕٕٞ٘ -فقيال ليه حييىي :إ ّن صينيعك معيي أرتي مين صينيعي معيك ،وليك علي ّي املنّية العظيمية ،والييد البيفياأل اهجسييمة

لصداقة واملو ّدة ،فأان أنب لك من املال م ما ونب
الرج احملتآم ّ
حيث ب ّدلت تلك العداوة الّيف كانت بيع وبن ذلك ّ
الرجي نعمتيه كميا كانيت
لك عبدالل بين ماليك .أمير ليه مين امليال واخليي والتّخيوس ب ي ميا أعّطياأ عبيدالل فعيادك لي لك ّ
بروألة ن ين الوردين» (أل ليلة وليلة.)521 :2 ،5109 ،
(تطخْ١« :ٚح ٠٢ىفت :إٓچ ٚت٘ زض ح ّ ّٔ ضٗا زاقتٚا ،ٟثؿ٢بض ٗاتتط اظ آٓ اؾت مّ ٚأ ثاطا ٟتا٘ ماطزٙاُ .تا٘
ثبعث قس ٟم ٚزقْٖ ِ٠ز١طّ ٖٞ١ب پب١بٓ ى٢طز ٗ ث ٚنفب إدبّس .پؽ ثط ّأ ّّٖات ىصاقاتٚاٟ؛ ثٖابثطا ،ٔ١ثاْٛ ٚابٓ
إساظ ٙم ٚعجسا ث ٚت٘ ثرك٢س٢ٕ ّٔ ،ٙع ث ٚت٘ ذ٘اِٛزاز») (ٛعاضٗ١ل قت ،1390 ،ج .)1117 :2

ثب ت٘خّ ٚثّ٘ ٚاضز تطج ٢ا ٔ١زٗ حنب١ت ٗ ّقبثَ ٞضٗا١تٛب ٟز١يط٠ّ ،ت٘آ تإم٢س مطز ما ٚا١أ حنب١ات
ٕ٢ع زض ٛعاضٗ١ل قت ،ثطىطفت ٚاظ ّتٔ التّرب املسبوك غعاٍ ٠اؾت .زض ازاّّ ،ٚتٔ عطث ٠حنب١ات زض ا١أ زٗ

متبة يبثٌ ّقب١ؿ ٚاؾت:
 .1-3-2-2تخطٖ اس هتي عزتٖ حناٗت در التّرب املسبوك يف نصيحة امللوك

السي ّر ميا كياان يظهراهنيا ،وكيان سيبب تليك العيداوة
«يقال إنّه كان بن حيىي بن خالد الربمويي وبين عبيده بين ماليك اخللاعيي عيداوة يف ّ

حيب عبده بن مالك إ أبعد غاية ،يث أ ّن حيىي بن خالد وأوادأ كيانوا يقوليون إ ّن عبيده يسيحر
الرشيد كان ّ
الّيف بينهما أ ّن نارون ّ
الرشيد واية أرمينية لعبده وسي ّ أ إليهيا ّ .إ ّن رجيالً مين
أم امل منن ح ّ مف عل ذلك زمان وا قد يف صدوراما وقلوهبما ،فو ّ ّ
أني العيراق كيان لييه أد وذكياأل وفّطنية ،ففياق مييا بييدأ وفيع مالييه ،واختي علييه حاليه ،فييلور كتيا ً عين حييىي بيين خاليد إ عبيده بيين
مالك ،وسافر به إ أرمينية ،فحن وص إليها قصد

عبده وسلّم الوتيا إ بعيض ح ّوابيه ،فأخي ا اجيب الوتيا وسيلّمه إ

للرجي فيدخ علييه ،فقيال ليه :زتليت بعيض املآي ّقة وج يع بوتيا ميلور،
عبده بن مالك ،فففه وقرأأ وتدبّرأ وعلم أنّه ميلور ،فيأذن ّ
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الرجي  :أطيال ه بقياأل اامي  ،إن كيان قيد ثقي علييك وصيويل إلييك فيال حتيتج يف منعيي
ولون طيب نفسياً ف ّ
يإان ا ييب سيعيك! فقيال ّ
حي متن ،والوتيا الّي ي وصي صيحيغ غي ميلور فقيال عبيده :أان أعتميد معيك أميرين ،واميا أن
ّوة ،فأرض ه واسعةّ ،
والرازق ّ

أكتب إيل وكيلي ببغداد وهمرأ أن يسأل عن حال ني ا الوتيا الّي ي أتييت ،بيه فيإن كيان صيحيحاً أعتيّطتيك إميارة بعيض بيالدي ،وإن

هثرس العّطاأل أعتيّطتك ماجة أل درنم مع الفرس واهجّنييب وا لّية والتّآيري  .وإن كيان الوتيا ميلوراً أميرس أن تفير مياجيف خآيبة
وأن حتل اسنك( »...غلايل.)808-88 :8811 ،

(تطخْ « :ٚچٖ ٔ٢ىٖ٘١س م٢ّ ٚبٓ ١ح ٠٢ثٔ ذبٍس ثطّن٢ّ ٗ ٠بٓ عجسا ثٔ ّبٍل ذعاعا ٠زقاْٖ ٠ثا٘ز إاسض ؾِاطّ ٗ
آقنبضا ٕنطزٕس ٗ ٟؾجت آٓ ث٘ز مٛ ٚبضٗٓ اٍطّق٢س عجسا ضا ث ٚغب١ت زٗؾت زاقت[ ٠چٖبٕن١ ٚح٢ا ]٠ثاب پؿاطآ
ىفتّ :يط عجسا اّ٢طاٍْؤّٖ ٔ٢ضا خبزٗ ّ٠مٖس .ضٗظىبض ٟثطآّس ٗ آٓ آظاض زض زً ّ٠زاقتٖس تاب ضقا٢س ،اّ٢اطِٟ
اضّٖ ّٚ٢ث ٚعجسا زاز ٗ اٗ ضا إٓدب فطؾتبزّ .طز ٟاظ ّطزّبٓ عطاال ،ذسإٗاس ازة ٗ فطٖٛاو ضا زؾاتتٖاو قاس ٗ
حبً ثط ٗ ٟثيكت .تسث٢ط مطز ٗ ٕبّّ ٞعَّٗض ثؿبذت اظ ١ح ٠٢ثٔ ذبٍس ث ٚعجسا ٗ اظ ٕبؾبذتي ِ٠ا١كابٓ ٛا٢چ ذجاط
ٕ٢بفت ٚث٘ز .پؽ ث ٚاضّٖ ّٚ٢قس ٗ ث ٚزضِ ؾطا ِٟعجسا آّس ٗ ٕبّ ٚث ٚحبخت زاز .حبختٕ ،بّ ٚث ٚعجاسا زاز .عجاسا ،
ثفطّ٘ز تب ذسإٗسِ ٕبّ ٚضا پ٢ف آٗضزٕاس .عجاسا ىفات :ضٕاح ز١اس ٗ ٟؾافط ٟزضاظ ماطزٍٗ ،ٟا٢نٔ ٕبّا ٞزضٗ
آٗضز .ٟزً ي٘ ٟزاض م ّٔ ٚت٘ ضا ٕباّ٢س ٕنِٖ م ٚت٘ ثب اّ٢سٕ ٟعز١ل ّٔ آّس .ٟىفت :ظٕسىبٕ ٠اّ٢اط زضاظ ثابز.
اىط ت٘ ضا آّسِٓ ّٔ زق٘اض اؾت ،ثٜبّٕ ٚنٔ م ٚخٜبِٓ ذسا ٟتعبٍ ٠فطاخ اؾت ٗ ذسا ٟتعبٍ ٠ضٗظ ٟث ّٔ ٚثسٛس
ٗ إ ٔ١بّ ٚم ٚآٗضزُ ّعَّٗض ٕ٢ؿت .عجسا ىفت :اىط ذ٘ا ٠ٛثب ت٘ زٗ مبض مُِٖ١ .ن ٠إٓنٕ ٚبّ١ٕ٘ ٚؿاِ ثاٗ ٚم٢اٌ
ذ٘١ف ثط زضِ اّ٢طاٍْؤّٖ ٗ ٔ٢ثي٘ ِ١تب اظٕ ٔ١بّ ٚم ٚت٘ آٗضز ،ٟثبظپصطؾس .اىط ٕبّ ٚزضؾت آ١س ،اذت٢بض ت٘ ضا ز.ِٛ
اىط اّ٢ط ِٟقٜط ٟذ٘ا ٠ٛث ٚت٘ ز ٗ ِٛاىط عطب ذ٘ا ،٠ٛزٗ١ؿت ٛعاض زضُ ث ٚت٘ ثركِ ٗ إٓچ ٚزضذ٘ضِ آٓ ثبقاس
اظ اؾت ٗ ؾبذتي ٗ ٠اىط ٕبّّ ٚعَّٗض ثبقس ،ثفطّب ِ١تب ت٘ ضا زٗ١ؿات چا٘ة ثعٕٖاس ٗ ض١كات ثِؿاتُطٕسْٛ( )»...ابٓ،
.)116-115 :1317

ّ .2-3-2-2واى تخص اس هتي عزتٖ حناٗت در ألف ليلة وليلة

السي ّر ميا كياان يظهراهنيا وسيبب
«وممّا حيوي أنّه كان بين حيييي بين خاليد وبين عبيدالل بين خاليد بين ماليك اخللاعيي عيداوة يف ّ
حيب عبدالل بن مالك بّة عظيمة ،يث إ ّن حيىي بن خالد وأوادأ كانوا
الرشيد كان ّ
العداوة بينهما أ ّن أم امل منن نارون ّ

الرشييد قلّيد وايية
يقولون إ ّن عبدالل يسحر أم امل منن ّحي مفي علي ذليك زميان طويي وا قيد يف قلوهبميا ،فياتّف أ ّن ّ
استقر يف ختتها قصدأ رج من أن العيراق كيان فييه ففي أد وذكياأل
أرمينية لعبدالل بن مالك اخللاعي وس ّ أ إليهاّ ،
فلما ّ

وفّطنة ّإا أنّه ماق ما بيدأ وفع ماله ،واميمح ّ حاليه فيلور كتيا ً عليي لسيان حييىي بين خاليد إ عبيدالل بين ماليك ،وسيافر
فلميا وصي إليی بيه سيلّم الوتيا إ بعيض ح ّوابيه ،فأخي ا اجيب الوتيا وسيلّمه إ عبيدالل بين ماليك
إليه ىف أرمينييةّ ،

فلما دت ّ بن يدييه دعيا ليه وأثيع علييه وعليی أني للسيه
الرج ّ
اخللاعي ،ففتحه وقرأأ وتدبّرأ فعلم أنّه ملور ،فأمر إبحفار ّ
فقييال لييه عبييدالل بيين مالييك :مييا زتلييك عليی بعييد املآي ّقة ولي ييك إيل مييلور؟ ولويين طييب نفسياً فإنّنييا ا يييب سييعيك .فقييال

والرازق حيي
الرج  :أطال الل بقاأل مواان الوزير ،إن كان ثق عليك وصويل فال حتتج يف منعي ّوة ،فأ ّن أرض الل واسعةّ ،
ّ
والوتا الّ ي أوصلته إليك من حييي بن خالد صحيغ غ ملور .فقال عبيدالل :أان أكتيب كتياال ليوكيلي ببغيداد وهميرأ فييه

اٍتّجط اٍْؿج٘ك ف ٠نصيحة امللوك غعاٍّ ٠إذص چٖس حنب١ت اظ ٛعاضٗ١ل قت 71/

أن يسييأل عيين حييال ن ي ا الوتييا الّي ي أتيتييع بييه فييإن كييان ذلييك ح ّق ياً صييحيحاً غ ي مييلور قلّيدتك إمييارة بعييض بييالدي أو
أعتيّطتك ماجيف أل درنم مع اخلي والنّوب اهجلي والتّآري إن أردس العّطاأل ،وإن كان الوتا ملوراً أميرس أن تفير

ماجيف خآبة وأن حتل يتك( »...أل ليلة وليلة.)521-521 :2 ،5109 ،
(تطخْ٢ٕ ٗ« :ٚع ضٗا١ت مطز ٙإس م٢ّ ٚبٓ ١ح ٠٢ثٔ ذبٍس ٗ عجسا ثٔ ّبٍل ذعاع ٠زض ٕٜبٓ زقْٖ ٠ث٘ز ٗ ثطٗظـ

ْٕ٠زازٕس ٗ ؾجت عساٗت ا ٔ١ث٘ز م ٚذَ٢فٛ ٚبضٗٓ اٍطّق٢س عجسا ثٔ ّبٍل ضا ثؿ٢بض زٗؾت ّ٠زاقت تب إٓدب مٚ
١ح ٠٢ثٔ ذبٍس ٗ فطظٕاسإف ّا٠ىفتٖاس :عجاسا ذَ٢فا ٚضا افؿا٘ٓ ماطز ٙاؾات .ظّابٕ ٠زضاظ ّا٠ىصقات ٗ ا١أ
ذهّ٘تْٛ ،چٖبٓ پبثطخب ّبٕس ٙث٘ز تب اٖ١نٛ ٚبضٗٓ اٍطّق٢س ٗت١ت اضّٖؿتبٓ ضا ث ٚعجسا ثٔ ّبٍل ذعاعا ٠زاز ٗ
ث ٚإٓدب ضٗإٚاـ مطز ٗ چ٘ٓ زض ّحٌّ ّإّ٘ضّ١ت ذ٘ز خب ىطفتّ ،طز ٟاظ اٛبٍ ٠عطاال ماّ ٚابً اظ زؾات زازٗ ٙ
تٖيس ؾت ّبٕس ،ٙاّّب ا ٌِٛفلٌ ٗ ازة ث٘ز ٗ زإف ٗ ٘ٛـ ،ؾَطِ ذ٘ز ،اظ ؾ٘١ ٟح ٠٢ثٔ ذبٍسٕ ،بّٚا ٟثا ٚعجاسا
ٕ٘قت ٗ ثّ ٚحٌّ فطّبٕساضِ ٗ ٟزض اضّٖؿتبٓ ضفت ٗ آٓ ضا ث١ ٚن ٠اظ پطزٙزاضإف زاز .حبخت آٓ ضا ىطفات ٗ ثاٚ
ّبٍل ذعاع ٠ضؾبٕس ٗ فطّبٕساض م ٚثبظـ مطز ٗ اظ ٕظط ىصضإ٢س ،زض١بفت ما ٚتقَّجا ٠اؾات ٗ فطّابٓ ثا ٚاحلابضِ
آٗضٕس ٙاـ زاز ٗ حبضطـ م ٚمطزٕس ،ث ٟٗ ٚضٗ ٟذ٘ـ ْٕ٘ز ٗ ىفت :تا٘ ضا چا ٚثاط آٓ زاقات ما ٚا١أْٛاٚ
ؾرتٛ٠ب ضا ثط ذ٘ز ْ٘ٛاض مٖٕ ٗ ٠بّ ٚا ٟخعَ ٠ثطا ِ١ث٢بٗضٟ؟ ثب ٗخ٘زِ ا ٔ١غِ ث ٚزً ضاّ ٙسٕ ،ٙباّ٢ست ْٕ٠ماِٖ.
ّطز ىفت :ذسإٗس عْطت ضا زضاظ ثساضزٕ .بّٚا ٟم ٚاظ خبٕت ١ح ٠٢ثأ ذبٍاس ثطّنا ٠آٗضزٙاُ ،زؾاتٕ٘قات ٞاٗ
اؾت ٗ تقَّج ٠زض ّ٢بٓ ٕ٢ؿت ،اّّب اىط ثط ٗاٍ ٠ؾٖيْٕ٠ّ ٔ٢ب١س ،ازّعبٕ ٠١ساضُ .ظّ ٔ٢ذسا پٖٜبٗضؾات ٗ ّأ ضٗظِٟ
ذاا٘ز زض خااب ٠١ز١يااط ذاا٘اِٛخصؿاات .عجااسا ىفاات :پااؽ ثاإْ ٚبٖ١ااسٙاُ زض ثاااساز ٕبّااٚاّ ٟاا١ٕ٘٠ؿااِ ٗ اظ اٗ
ذ٘ا ِٛذ٘اؾت م ٚزض ثبة إ ٔ١بّ ٚپػٗٛك ٠ثنٖس .اىط زضؾت ثبقس ،ت٘ ضا ث ٚاِّبضت ١ن ٠اظ ٗت١بتِ ّ٠ىْبضُ ١ب
اٖ١ن ٚاىط ثر٘ا ،٠ٛذسُ ٗ حكْ ٠زض اذت٢بضت ّ٠ىصاضُ ٗ زٗ١ؿت ٛعاض زض٢ٕ ِٛع ٕقسا ث ٚت٘ ّ٠زٛاِ ،اّّاب اىاط
تقَّج ٠ن٘ضت ىطفت ٚثبقس ،زٗ١ؿت ضطث ٚچ٘ة ٕثبضت ّ٠مِٖ ٗ ض١كت ضا اظ تًَ٠ّ ٚتطاقِٛ( )»...عاضٗ١ل قت،
 ،1390ج .)1115-1114 :2
 .4-2-2حناٗت هأهَى ٍ غزٗثِ

چٜبضّ ٔ٢حنب١ت ّكتطك ّ٢بٓ التّيرب املسيبوك ٗ ٛعاضٗ١ل قت« ،حنب١ت ّاإّ٘ٓ ٗ غط١جا »ٚاؾات ما ٚزض

تطخْ ٞفبضؾّ ٠طتلّ ٠طعك٠پ٘ض ،ش ٔ٢ْٛ ٌ١عٖ٘آ ضٗا١ت قاسٙاؾات (ٛعاضٗ١ال قات ،1390 ،ج :4
 .)1119-1117ا ٔ١حنب١ت ٕ٢ع اظ ٕظط حدِ زض ٛط زٗ متبة ،ثؿ٢بض قج ٚ٢ث ِٛ ٚاؾت ،ث ٚىٕ٘اٚا ٟما ٚزض
التّيرب املسيبوكٛ ٗ 348 ،عاضٗ١ل قت١ٕ٘ 443 ،ؿ ٚزاضز ٗ زضّدْ٘و ،ضٗا١ت ٛعاضٗ١ال قات ،ؾا ٚچٜابض
ؾطط ث٢كتط اظ ز١يط ٟاؾت.
خَْٚثٖسٟٛب ٟا ٔ١حنب١ت زض ٛط زٗ متبة ،ثؿ٢بض قج ٗ ٚ٢زض ّ٘اضز ٟثب اذاتالف چٖاس مَْا ،ٚثا ٚطا٘ض
مبٌّ قج ٚ٢ث ِٛ ٚاؾتّ٘ .اضز ظ١ط ْٕٕ٘ٛٚب ٠١اظ قجبٛت ا ٔ١زٗ ضٗا١ت ضا ثٚذ٘ثٕ ٠كبٓ ّ٠زٛس:
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 ...« :1 ْٕٕٞ٘ -ما كان يف خلفاأل بع العبّاس أعلم من املأمون يف رتيع العلوم ،فوان له يف ك ّ أسبوع يومان رليس فيهميا

ملناررة الفقهاأل( »...غلايل.)551 :5911 ،
(تطخْٕ« :ٚقٌ اؾت م ٚاظ ذَفبء ثٖ٠عجّبؼ ٢ٛچمؽ اظ ّإّ٘ٓ زإبتط ٕج٘ز إسض  ْٞٛعَْب ٗ ٛط ٛفت ٚزٗ ضٗظ ّٖبظطٙ
ث٘ز ٗ ٟفقٜب ( )»...غعاٍ.)138 :1317 ،٠
 ْٕٕ٘« :1 ٞو روي امليأمون ا يوين يف خلفياأل بيع العبّياس خليفية أعليم منيه يف رتييع العليوم وكيان ليه يف كي ّ أسيبوع يوميانرلس فيهما ملناررة العلماأل فتولس املناررون من الفقهاأل( »...أل ليلة وليلة،5109 ،

.)255 :2

(تطخْ٢ٕٗ« :ٚع ضٗا١ت مطز ٙإس مّ ٚإّ٘ٓ اظ  ْٞٛذَفب ٟعجّبؾ ٠زإبتط ٗ ث ٚزإفٛب ٟظّبٓ ذا٘ز آىابٙتاط ثا٘ز ٗ
ٛفتٚا ٟزٗ ضٗظ ضا ثّٖ ٚبظطّ ٗ ٙجبحث ٞزض حل٘ض فقٜ٢بٓٛ( )»...عاضٗ١ل قت ،1390 ،ج .)1117 :2
فلميا دارس املسيألة ال ّانيية أجيا اييوا أحسين مين أجوبيية الفقهياأل كلّهييم فيأمر أن يرفيع إ أعلي مين تلييك
ْٕٕ٘ -ااّ « :2 ٞ

املرتبة( ».غلايل.)551 :5911 ،
(تطخْ« :ٚچ٘ٓ ثّ ٚؿئَ ٞز١يط ضؾ٢سٕسْٛ ،چٖ ٔ٢خ٘اة ٕ٢ن٘ [تط اظ  ْٞٛفقٜاب] زازّ .اإّ٘ٓ ثفطّا٘ز تاب اٗ ضا ثطتاط
ٕكبٕسٕس») (ْٛبٓ.)138 :1317 ،
ااول .فأمر املأمون أن يرفع إليی أعليی مين
فلما وصلت إليه املسألة ال ّانية أجا اوا أحسن من اهجوا
ّ
ّ « :2 ْٕٕٞ٘ -

الرتبة» (أل ليلة وليلة.)255 :2 ،5109 ،
تلك ّ
(تطخْ :ٚچ٘ٓ [ثحث] ثّ ٚؿئَ ٞزُّٗ ضؾ٢س ،پبؾر٢ٕ ٠ن٘تط اظ خ٘اة ٕرؿت زاز .پؽ ّإّ٘ٓ اٗ ضا زض ّقبّ ٠ثبتتط
ٕكبٕ٢س).
ااولن ،فأمر املأمون أن رلس قريباً منيه»...
فلما وصلت ال ّال ة أجا اوا أحسن وأصو من اهجوابين ّ
ّ « :3 ْٕٕٞ٘ -

(غلايل.)551 :5911 ،
(تطخْ :ٚچ٘ٓ [ثحث] ثّ[ ٚؿئَ ]ٞؾُّ٘ ضؾ٢س ،پبؾر٢ٕ ٠ن٘تط اظ پبؾد ٛابٕ ٟرؿات زاز .پاؽ ّاإّ٘ٓ زؾات٘ض زاز،
ٕعز١ل ذ٘زـ ثٖكٖ٢س).
ااولين فييأمر امليأمون أن رلييس قريبياً
فلميا دارس املسيألة ال ّال يية أجيا اييوا أحسين وأصييو مين اهجييوابن ّ
 ْٕٕ٘ااّ « :3 ٞمنه( »...أل ليلة وليلة.)255 :2 ،5109 ،
(تطخْ :ٚچ٘ٓ زٗض ثّ ٚؿئَ ٞؾُّ٘ ضؾ٢س ،پبؾر٢ٕ ٠ن٘تط ٗ زضؾتتط اظ پبؾدٛبٕ ٟرؿت زاز .پؽ ّاإّ٘ٓ زؾات٘ض

زازٕ ،عز١ل اٗ ثٖكٖ٢س).
آ يري ميين لاني ي النّ ياس وومييعاأل
ْٕٕ٘ -اا« :4 ٞفقييال :قييد علييم الي ّيرأي العييايل زادأ الل عل ي ّواً أ ّن العبييد كييان يف للييس ال ّ

اهجالس( »...غلايل.)551 :5911 ،
(تطخْ :ٚپؽ ىفت :ضا ِٟعبٍ[ ٠ذَ٢ف ]ٚم ٚذسا ثعضى ٠اٗ ضا ث٢فعا١س٠ّ ،زإس ثٖس ٙزض [اّ ]ٔ١دَؽِ عبٍ ٠اظ ّاطزُ
ٕبقٖبؼ ٗ ْٖٛكٖ٢بٓ فطٗزؾت ث٘زُ)...

اٍتّجط اٍْؿج٘ك ف ٠نصيحة امللوك غعاٍّ ٠إذص چٖس حنب١ت اظ ٛعاضٗ١ل قت 73/

آيري ميين لانيي النّيياس
ْٕٕ٘ -اا« :4 ٞفقييال :قييد علييم الي ّيرأي العييايل زادأ ه علي ّيواً أ ّن العبييد كييان اليييوم يف ني ا ا لييس ال ّ

اهجالس( »...أل ليلة وليلة.)282 :2 ،8188 ،
وومعاأل ّ
(تطخْ :ٚپؽ ىفت :ضا ِٟعبٍ[ ٠ذَ٢ف ]ٚم ٚذسا ثعضى ٠اٗ ضا ث٢فعا١س٠ّ ،زإس ثٖس ٙزض اّ ٔ١دَاؽ عابٍ ٠اظ ّاطزُ
ٕبقٖبؼ ٗ ْٖٛكٖ٢بٓ فطٗزؾت ث٘زُ)...
فلميا مسييع املييأمون منييه ذلييك مدحييه وشييورأ وأجلسييه يف رتبتييه ووفّيرأ ،وأميير لييه باجيية ألي درنييم ،وزتلييه علي
ْٕٕ٘ -ااّ « :5 ٞ

فرس ،وأعّطاأ ثيا جتم  .وكان ك ّ لليس يرفعيه علي رتاعية الفقهياأل حي ّ صيار أرفيع مينهم درجية ،وأعلي منللية» (غيلايل،
.)557 :5911
(تطخّْ :ٚإّ٘ٓ چ٘ٓ اظ اٗ ا ٔ١ثكاٖ٢س ٟٗ ،ضا ؾات٘ز ٗ ؾپبؾاف ىفات ٗ زض ّطتجاٚا ٟثابتتط ٕكابٕس ٗ زؾات٘ض زاز
نسٛعاض زض ِٛث ٚاٗ ثسٖ ٛس ٗ ثط اؾجف ثٖكبٕٖس ٗ ٍجبؾ ٠فبذط ث ٚاٗ عطب مطز ٗ زض تْابُ ّدابٍؽ اظ ز١ياط فقٜ٢ابٓ
ىطاّ٠تطـ زاقت تب اٖ١نّ ٚقبّف اظ  ْٚٛثطتط ٗ عبٍ٠تط قس).
ووقرأ وأمر له بأته أل درنيم وزتليه
 ّْٕٕ٘ « :5 ٞفلما مسع اخلليفة املأمون منه ن ا القول مدحه وشورأ وأجلسه يف رتبته ّ

علي فرس وأعّطاأ ثيا ً فاخرة وكان يف ك ّ للس يرفعه ويقربه علي رتاعة الفقهاأل حتّی صار أرفع منهم درجة وأعليي مرتبية.

والل أعلم» (أل ليلة وليلة.)252 :2 ،5109 ،
(تطخّْ :ٚإّ٘ٓ چ٘ٓ اظ اٗ ا ٔ١ؾرٔ قٖ٢س ٟٗ ،ضا ؾت٘ز ٗ ؾپبؾف ىفت ٗ زض ّطتجٚا ٟثبتتط ٕكبٕس ٗ زؾات٘ض زاز
نس ٛعاض زض ِٛث ٚاٗ ثسٖٛس ٗ ثط اؾجف ثٖكبٕٖس ٗ ٍجبؾ ٠فبذط ث ٚاٗ عطب مطز ٗ زض تْابُ ّدابٍؽ اظ ز١ياط فقٜ٢ابٓ
ىطاّ٠تط ٗ ٕعز١لتطـ زاقت تب اٖ١نّ ٚقبّف اظ  ْٚٛثطتط ٗ عبٍ٠تط قس ٗ ذسا اظ  ْٚٛزإبتط اؾت).

ثب ثطضؾ ٠زي ٢تطِ حنب١تٛبّ ٟكتطك ّ٢بٓ التّرب املسيبوك ٗ ٛعاضٗ١ل قت ،قاجبٛت ا١أ حنب١ات زض زٗ
متبة ّ٘ضز ٕظط ث٢ف اظ ز١يط حنب١تٛبؾت .زض ازاّ ،ٚثرك ٠اظ ّتٔ عطث ٠حنب١ات زض ا١أ زٗ متابة
ّقب١ؿ٠ّ ٚق٘ز:
 .1-4-2-2تخطٖ اس هتي عزتٖ حناٗت در التّرب املسبوك يف نصيحة امللوك
«يقال إنّه ما كان يف خلفاأل بع العبّاس أعلم من املأمون يف رتيع العلوم ،فوان له يف ك ّ أسبوع يوميان رليس فيهميا ملنياررة
اايم إ للسيه رجي غرييب عليييه
الفقهياأل ،وكيان رتمييع عنيدأ الفقهياأل واملنيياررون ،والعلمياأل واملتولّميون ،فييدخ يف بعيض ّ
فلميا ابتييدأوا يف املسيياج  ،وكييان رمسهييم
ثيييا بييياض رثّية ،فولييس يف أواخيير النّياس وقعييد ميين وراأل الفقهيياأل يف موييان لهييولّ ،
يديرون املسألة عل رتاعة أن ا لس فو ّ من وجد زيدة لّطيفة أو نوتة غريبة ذكرنا ،فدارس املسيألة إ أن وصيلت إ

الرج الغريب ،فتولّم بوالم عويب فاستحسنه املأمون فأمر أن يرفع إ أعل من تلك املرتبة.
ذلك ّ
فلميا
فلما دارس املسألة ال ّانية أجا اوا أحسن من أجوبة الفقهاأل كلّهم فأمر أن يرفيع إ أعلي مين تليك املرتبيةّ .
ّ

فلميا انقفيت املنياررة
ااولن ،فأمر املأمون أن رليس قريبياً منيهّ .
وصلت ال ّال ة أجا اوا أحسن وأصو من اهجوابين ّ
الرجي وأدانأ وطييب
أحفر املاأل وغسلوا أيديهم ،أحفر الّطّعام فيأكلوا ّ ،هنيض الفقهياأل وخرجيوا ،وق ّير امليأمون ذليك ّ
آيرا ونفيد ،وحفير النّيدماأل امليالح ،وذاس ال ّيراح( »...غيلايل،
قلبه ووعدأ إلحسان إليه واإلنعام عليه .عيب للس ال ّ
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.)889-881 :8811
(تطخْٕ« :ٚقٌ اؾت م ٚاظ ذَفبء ثٖ٠عجّبؼ٢ٛ ،چمؽ اظ ّاإّ٘ٓ زإابتط ٕجا٘ز إاسض ْٛا ٞعَْاب ٗ ٛاط ٛفتا ٚزٗ ضٗظ
ّٖبظط ٙث٘ز ٗ ٟفقٜب ٗ ائّّْ ٗ ٚتنَّْبٓ ىِطز آّسٕس .ٟپؽ ضٗظّ ٟطز ٟؾ٢ب ٙثب خبّ ٞذًًَََ ثّ ٚدَؽ ّإّ٘ٓ قاس ٗ
إسض پؽ ّطزّبٓ ثٖكؿت ث ٚخبّ ٠١د ٗ ًٜ٘چ٘ٓ ّؿئَ ٚآغبظ مطزٕس ،ٟضؾِ آٓ ث٘ز ٟمٛ ٚط ّؿائَ ٚثيفتٖاس،ٟ
ىِطز ّدَؽ ثيطزإ٢سٕس ٟتب ٛطم ٚظ١بزت زإؿت ،٠ثيفت .٠پؽ ّؿئَ ٠ّ ٚىطزإ٢سٕس تب ثسآ ّطز غط١ت ضؾا٢س .اٗ
ٕ٢ن٘تط اظ  ْٚٛخ٘اة زازّ .إّ٘ٓ ضا ذ٘ـ آّس .ثفطّ٘ز تب اٗ ضا اظ آٓ خب١يب ٙم ٚث٘ز ،ثطتط ٕكبٕسٕس.
چ٘ٓ ثّ ٚؿئَ ٞز١يط ضؾ٢سٕس ْٛ ،چٖ ٔ٢خ٘اة اظ ْٛا٢ٕ ٚنا٘تط زازّ .اإّ٘ٓ ثفطّا٘ز تاب اٗ ضا ثطتاط ٕكابٕسٕس ٗ ؾاِ٢
 ْٛچٖ ٔ٢خ٘اة زاز ٕ٢ن٘تطّ .إّ٘ٓ ثفطّ٘ز تب اٗ ضا ٕعز١ل ٕٗ ٟكبٕسٕس .چ٘ٓ ّٖبظط ٙث ٚپب١بٓ ضؾ٢س ،آة آٗضزٕاس
ٗ زؾت ثكؿتٖس ٗ ٕبٓ ثر٘ضزٕس ٗ فقٜب ٗ ّتنَّْبٓ ثپطامٖسٕسّ .إّ٘ٓ اٗ ضا ثٖكبٕس ٗ ّدَاؽ ث٢بضاؾاتٖسْٛ( )»...ابٓ،
.)138 :1317

ّ .2-4-2-2واى تخص اس هتي عزتٖ حناٗت در ألف ليلة وليلة

«وروي املييأمون ا يويين يف خلفيياأل بييع العبّيياس خليفيية أعلييم منييه يف رتيييع العلييوم وكييان لييه يف كي ّ أسييبوع يومييان رلييس فيهمييا
ملناررة العلماأل فتولس املناررون من الفقهاأل واملتولّمن فيرته عليی طبقيامم وميراتبهم .فبينميا نيو جيالس معهيم إذ دخي
فلميا ابتيد ا يف
يف للسه رج غريب وعليه ثيا بيض رثّة ،فولس يف هخر النّاس وقعد من وراأل الفقهاأل يف مويان لهيولّ ،
الويالم وشييرعوا يف معفيالس املسيياج وكيان ميين عيادمم ّأهنيم ييديرون املسيألة عليي أني ا ليس واحييداً بعيد واحييد ف ّوي ميين
الرج ي الغريييب فييتولّم وأجييا اييوا
وجييد زيدة لّطيفيية أو نوتيية غريبيية ذكرنييا ،فييدارس املس يألة إيل أن وص يلت إيل ذلييك ّ
أحسن من أجوبة الفقهاأل كلّهم .فاستحسن اخلليفة كالمه.
فلما كانيت اللّيلية ال ّامنية بعيد ال ّل ماجية .ققاليتب بلغيع أيّهيا املليك
وأدرك شهرزاد ّ
الصباح فسوتت عن الوالم املباحّ .
السعيد أ ّن اخلليفة املأمون استحسن كالمه.
ّ
ااول.
فلما وصلت إليه املسألة ال ّانية أجا ايوا أحسين مين اهجيوا
ّ
وأمر أن يرفع من ذلك املوان إلی أعال منهّ .
فلم يا دارس املس يألة ال ّال يية أجييا اييوا أحسيين وأصييو ميين اهجييوابن
الرتبييةّ .
فييأمر املييأمون أن يرفييع إل يی أعل يی ميين تلييك ّ

ااولن فأمر املأمون أن رلس قريبياً منيه .فل ّميا انقفيت املنياررة أحفيروا املياأل وغسيلوا أييديهم وأحفيروا الّطّعيام فيأكلواّ .
ّ
آيخص ميين اخلييرو معهييم وأدانأ منييه واطفييه ووعييدأ إلحسييان إليييه واإلنعييام
هنييض الفقهيياأل فخرجييوا ومنييع املييأمون ذلييك ال ّ
عليه( »...أل ليلة وليلة.)252-255 :2 ،5109 ،
(تطخْ٢ٕ ٗ« :ٚع ضٗا١ت مطزٙإس مّ ٚإّ٘ٓ اظ  ْٞٛذَفب ٟعجّبؾ ٠زإبتط ٗ ث ٚزإفٛب ٟظّبٓ ذ٘ز ،آىبٙتاط ثا٘ز ٗ
ٛفت ٚا ٟزٗ ضٗظ ضا ثّٖ ٚبظطّ ٗ ٙجبحث ٚزض حل٘ض فقٜ٢بٓ ٗ ّتنَّْٕ٠ّ ٔ٢كؿت ٗ ضٗظ ٟث ٚاّ ِّٜ ٔ١كاً٘ ث٘ز مٚ
غط١ج ٚاٗ ٟاضز ّدَؽ قس .اٗ پ٢طا ٠ٖٛؾف٢س ٗ م ٖٜٚثط تٔ زاقت ٗ فطٗتٖبٕ ٚزض ى٘قٚإ ٟكؿاتّ .دَؿا٢بٓ ّبٕٖاس
٢ْٛكّ ٚؿبئَ ٠پ٢ف مك٢سٕس ٗ زض ثبة آٓٛب ث ٚىفت ٗقٖ٘ز پطزاذتٖس ٗ اظ حبضاطآ ذ٘اؾاتٖس ماٛ ٚط١ال ٕظاط
ذ٘١ف اثطاظ مٖٖسٛ .ط ١ل ٕنت ٚا ٟىفتٖس ٗ ٕ٘ثت ث ٚغط١ج ٚم ٚضؾ٢س ،پبؾدٛب ٠١زضذ٘ض ثّ ٚجبحث ّططٗح ٚزاز؛
آٓؾبٓ مّ٘ ٚضز ت٘خّ ٚذَ٢ف ٚيطاض ىطفت.

اٍتّجط اٍْؿج٘ك ف ٠نصيحة امللوك غعاٍّ ٠إذص چٖس حنب١ت اظ ٛعاضٗ١ل قت 75/

ٗ يهّ ٚث ٚا ٖ١دب م ٚضؾ٢س ،آؾْبٓ ضٗقٔ قس ٗ قٜطظاز ز١يط ؾرٔ ٕيفت ٗ چ٘ٓ قت ؾ٢هسٕٗ ِٜفطاضؾ٢س،
قٜطظاز ىفت :آٗضزٙإس اَّ ٟل خ٘آثرت...
ٗ ّإّ٘ٓ م ٚحطف ٛب١ف ضا قٖ٢س ،ثعضىف قْطز ٗ زض خب ٠١قب١ؿتٕ ٚكبٕ٢سـ ٗ ّ٘ض٘و ثعس ٟم ٚث٢ّ ٚبٓ آّس ٗ
ٕظط ّٖطقّ ٗ ٠ؿسًّ ٗ ٟضا م ٚقٖ٢س ،ثبت تطـ ٕكبٕ٢س ٗ ثحث م ٚازاّ ٚپ٢اسا ماطز ٗ ّ٘ضا ى٢اطٟٛاب ٟاٗ ضا ماٚ
زض١بفت ،ثٕ ٚكؿتٔ زض مٖبض ذ٘١ف ّفترطـ مطز .ىفت ٗى٘ پب١بٓ ىطفت .آفتبثٍ ٗ ٚئ آٗضزٕس ٗ زؾت قؿتٖس
ٗ ؾفط ٙإساذتٖس ٗ حبضطآ غصاقبٓ ضا ذ٘ضزٕس ٗ آّبز ٝضفتٔ قسٕس ،اّّب ّإّ٘ٓ اٗ ضا اظ تطك ّدَؽ ثبظزاقات ٗ
ث ٚذ٘ز ٕعز١ل مطز ٗ ثّٜ ٟٗ ٚط ٗضظ١س ٗ فطّا٘ز ماّ ٚدَؿا ٠ز١ياط ث٢بضاٖ١اس ٗ ؾافطٙا ٟز١ياط ثيؿاتطإٖس)»...
(ٛعاضٗ١ل قت ،1390 ،ج .)1118-1117 :2
 .5-2-2حناٗت سع٘ذ تي سالن تاّلٖ ٍ فضل ٍ جعفز تزهنٖ

ا ٔ١حنب١ت م ٚزض ٛعاضٗ١ل قت ،ضْٔ قتٛاب 393 ٗ 392 ٟضٗا١ات ّا٠قا٘ز ،ثاٍ ٚحابق ّقب١ؿاٞ
حدْ ٠اىط خَْٛٚبّ ٟطث٘ط ث ٚقطٗو قت  393اظ ّتٔ ٛعاضٗ١ل قات زض ٕظاط ىطفتإ ٚكا٘ز ،تقط١جاب

ِٛإساظّ ٝتٔ عطث ٠التّرب املسبوك اؾت .تعساز ٕ٘١ؿٛٚب ٟا ٔ١حنب١ت ،زض ّتٔ التّرب املسيبوكّ ،طبث ٕيابضـ

اّ ٔ١قبٍ١ٕ٘ 216 ،ٚؿ ٗ ٚزض ّتٔ ٛعاضٗ١ل قت١ٕ٘ 350 ،ؿا ٚاؾات ٗ زضّدْا٘و ،ضٗا١ات ٛعاضٗ١ال

قت چ٢ع ٟزض حسٗز چٜبض  -پٖح ؾطط ث٢كتط اظ ّتٔ التّرب املسبوك اؾت.

خَْٚثٖسٟٛب ٟا ٔ١حنب١ت زض ٛعاضٗ١ل قت ،چٖبٕن ٚزض ازاّ ٗ ٚضْٔ زٗ ْٕٕ٘اّ ٚالحظاّ ٚا٠قا٘ز،
ثؿ٢بض قج ٚ٢التّرب املسبوك اؾت:

الرشييد ،واجتميع عل ّيي ديييون يعويل بعيض قفيياجها،
 ْٕٕ٘ا« :1 ٞقييال سيعد بين سيياا البيانلي :اشيت ّدس  ي ا يال يف زميين ّال ّديون ،وتلاحم الّطّالبون ،وازمع الغرماأل ،ففاقت حيليف ،وازدادس فويرو»...

علي أدا نا ،واحتآد ببا ي أر
وعسر ّ
(غلايل.)89-81 :8811 ،
(تطخْ :ٚؾعس ثٔ ؾبٍِ ثب ٠َٛىفت :زض ظّبٓ [ٛبضٗٓ] اٍطّق٢س ضٗظىبضُ ؾرت قس؛ ثاط ّأ ز١إ٘[ ٠ثؿا٢بض] ىِاطز
آّس؛ ّٔ اظ پطزاذت ثطذ ٠اظ آٓٛب ٕبت٘آ قسُ ٗ اًَزا١كابٓ ثاط ّأ زقا٘اض قاس .طَجنابضآ ثاط زضِ ذبٕاٚاُ ناف
ّ٠مك٢سٕس ٗ اظزحبُ ّ٠مطزٕس ٗ [افعٗٓ ثاط طَجكابٓ] غطاّات ٕ٢اع ّا٠ذ٘اؾاتٖسّ .أ چابضٙإ ٟساقاتِ ٗ فناطُ
[ؾرت] پط١كبٓ قس ٙث٘ز)...
الرشييد واجتميع عل ّيي دييون ك ي ة
« :1 ْٕٕٞ٘ -وممّيا حيويي أ ّن سيعيد بين سياا البيانلي قيال :اشيت ّد  ي ا يال يف زمين نيارون ّ

أثقلييت رهييري وعوييلس عيين قفيياجها وميياقت حيلييي وبقيييت متح ي ّ اً ا أدري مييا أصيينع حيييث عسيير علي ّيي أدا نييا إعسيياراً
فلميا رأييت
عظيماً ،واحتاطيت ببيا ي أر الي ّديون وتيلاحم عل ّيي املّطيالبون وازميع الغرمياأل ففياقت حيلييف وازدادس فويرو ّ

متعسرة وااحوال متغ ّ ة( »...أل ليلة وليلة،5109 ،
اامور ّ

.)231-230 :2

(تطخْ٢ٕ ٗ« :ٚع ضٗا١ت مطز ٙإس م ٚؾع٢س ثٔ ؾبٍِ ثب ٠َٛىفت :زض ظّبٓ ٛبضٗٓ اٍطّق٢س ضٗظىبض ثط ّٔ تٖو قس ٗ
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چٖسآ ثسٛنبض قسُ م ٚاظ ازا ٟثسٛ٠ٛبٕ ِ١بت٘آ ّبٕسُ ٗ طَجنبضآ زض فكبضُ ىصاقت ٗ ٚث ٚزضِ ذبٕٚاُ ّ٠آّسٕس ٗ
عالٗ ٙثط انٌ طَت ،ضطض ٗ ظ١بٓ ّ٠ذ٘اؾتٖس ٗ ّٔ ؾطىكت ٗ ٚح٢طآ ّبٕس ٙث٘زُ ٗ  ْٞٛضاٛٙب ث ٚضٗ ٟذ٘ز ثؿتٚ
ّ٠ز١سُٛ( )»...عاضٗ١ل قت ،1390 ،ج .)1296 :2

يدواً فرأيييت ببييا ي رج يالً معييه رقعيية موتييو فيهييا( »...غ يلايل،
 ْٕٕ٘اا« :2 ٞفقييم وانظيير مييا ال ّآ يأن! فنهفييت وأسييرعت عي ّ

.)97 :5911
(تطخْ :ٚثطذ٢ع ٗ ثج ٔ٢چ ٚاتّفبي ٠افتبز ٗ ٙثطذبؾتِ ٗ ثبعدَ ٚضا ٠ٛقسُ .ثط زضِ ذبٕٚاُّ ،طز ٟضا ز١سُ ثب ٕبّٚا ٟمٚ
زض آٓ ٕ٘قت ٚقس ٙث٘ز)...

ْٕٕ٘ -اا« :2 ٞفقييم وانظيير مييا ال ّآيأن! فنهفييت وأسييرعت عييدواً فرأيييت ببييا ي رجيالً معييه رقعيية موتييو فيهييا( »...ألي ليليية

وليلة.)231-232 :2 ،5109 ،
(تطخْ :ٚثطذ٢ع ٗ ثج ٔ٢چ ٚاتّفبي ٠افتبز ٗ ٙثطذبؾتِ ٗ ثبعدَ ٚضا ٠ٛقسُ .ثط زضِ ذبٕٚاُّ ،طز ٟضا ز١سُ ثب ٕبّٚا ٟمٚ
زض آٓ ٕ٘قت ٚقس ٙث٘ز)...

ا ٔ١حنب١ت ،پ٢ف اظ غعاٍ ٠زض تبض١د ثطاّن٢ٕ ٚاع آّاس ٙما ٚثاٍ ٚحابق ّتٖا ٗ ٠پابضٙا ٟاظ ّطبثقاتٛابٟ
ّحت٘ا ،٠١تفبٗتٛب ٟثؿ٢بض ٟثب ّتٔ ٛعاضٗ١ل قات زاضز ٗ خاع ٕابُ قرهاّ٢ت اناَ ٠حنب١ات ما ٚزض

ٛعاضٗ١ل قت ٗ تبض١د ثطاّن« ،ٚؾع٢س ثٔ ؾبٍِ اٍجب ٗ »٠َٛزض التّيرب املسيبوك« ،ؾعس ثٔ ؾبٍِ اٍجاب »٠َٛشماط

قس ،ٙتقط١جب ّتٔ التّرب املسيبوك ثب ّتٔ تبض١د ثطاّن ،ٚتفبٗتٛب ٟثؿ٢بض ٟزاضز م ٚثا ٚثطذا ٠اظ آٓٛاب اقابضٙ
ّ٠ق٘ز:

 تفبٗت  :1زض ّتٔ تبض١د ثطاّن ٚثطذالف ضٗا١ت ٛعاضٗ١ال قات ٗ التّيرب املسيبوكٕ ،ابّ ٠اظ «عجاسا ثأّبٍل اٍرعاع١ »٠ن ٠اظ قرهّ٢تٛاب ٟزاؾاتبٕٗ ٠خا٘ز ٕاساضز ٗ ثاٚخاب ٟاٗ عجابضت «ّاطا زٗؾات ٠ثا٘ز

ٛبقْ( »٠ض.ك :اث٘اٍقبؾِ ثٔ غؿّبٓ )56 :1313 ،آّس ٙاؾت.
 تفبٗت  :2زض حنب١ت تبض١د ثطاّن ،ٚؾع٢س ثٔ ؾبٍِ ثبٕ ٠َٛعز خعفط ثٔ ١ح ٠٢ثطّن٠ّ ٠ضٗز« :چ٘ٓ ثٚزضِ ؾطا ٟخعفط ثٔ ١ح ٠٢ضؾ٢سُ ،پطز ٙثطزاقت ٚث٘ز ٗ ّطزُ ث ٚؾالُ ّ٠ضفتٖس ثب ذ٘١كاتٔ ىفاتِ :اىاط ّأ
ثيصضُ ٗ إسض ؾالُ اٗ ٕكُّ٘ ،جبزا م ٚمؿ ٠اٗ ضا آىب ٙمٖس ،ظقات ثبقاس؛ إاسض قاسُ ٗ ؾاالُ ماطزُ»...

(اث٘اٍقبؾِ ثٔ غؿّبٓ )58-57 :1313 ،زض حبٍ ٠مّ ٚطبث ّتٔ التّيرب املسيبوك ٗ ٛعاضٗ١ل قت ،اٗ ثطا ٟحٌّ

ّكنٌِ يطوٛب١فٕ ،عز فلٌ ٗ خعفط ،فطظٕسآ ١ح ٠٢ثٔ ذبٍس ثطّن٠ّ ٠ضٗز.
 تفبٗت  :3زض حنب١ت تبض١د ثطاّنٗ ،ٚيت ٠ؾع٢س ثٔ ؾبٍِ ثبٕ ٠َٛعز خعفط ثأ ١ح٢ا ٠ثطّناّ ٠ا٠ضٗز،خعفط اٗ ضا ّْٜ٢بٓ ذ٘ز ّْٕ٠ب١س ٗ اٗ قت ضا ث ٚذ٘ق ٗ ٠ع٢ف زض ذبٕاّ ٞدَّاٌ ثطّن٢ابٓ ٗ ٕاعز مٖ٢اعآ
ظ١جبضٗ١ف ؾپطْٕ٠ّ ٟب١س ٗ قج ٠ضا زض ع ٔ٢ذ٘ق٠ّ ٠ىصضإس ٗ فطزا خعفاط ثاطا ٟعاطو حابً اٗ ٕاعز

اٍتّجط اٍْؿج٘ك ف ٠نصيحة امللوك غعاٍّ ٠إذص چٖس حنب١ت اظ ٛعاضٗ١ل قت 77/

ذَ٢ف٠ّ ٚضٗز ٗ ؾطإدبُ مْل ٖٛيفت ٠اظ ذَ٢ف ٗ ٚذ٘ز ،ث ٚاٗ ّْٕ٠ب١س .ا١أ زض حابٍ ٠اؾات ما ٚطجا

ضٗا١ت التّرب املسيبوك ٗ ٛعاضٗ١ل قت ،پؽ اظ إٓن ٚؾع٢س ثٔ ؾبٍِ ثب ،٠َٛاحت٢بخف ضا ث ٚثطّن٢بٓ عاطو
ّ٠مٖس ،إٓبٓ ث ٚاٗ ٗعس٠ّ ٙزٖٛس م ٚاّ٢سٗاض ِ١مبضت ث ٚظٗز ٟؾابّبٓ ى٢اطز ٗ ؾاپؽ ؾاع٢س ثأ ؾابٍِ
ثب ٠َٛثب ٕباّ٢س ٟاظ ذبٕ ٞا١كبٓ ثّٖ ٚعً عجسا ثٔ ّبٍل اٍرعاع٠ّ ٠ضٗز ٗ قت ضا ّْٜ٢بٓ اٗ ّا٠قا٘ز ٗ
فطزا اظ طط ١غالّف ّت٘خّ ٚمْل ثطّن٢بٓ ث ٚذ٘ز ّ٠ق٘ز.
 تفبٗت ّ :4طبث ّتٔ تبض١د ثطاّن« ،ٚزٗؾتِ ٛبقْ »٠ؾع٢س ثٔ ؾبٍِ ثبٗ ،٠َٛيتّ ٠ت٘خّاّ ٚكانٌ ّابٍ٠اٗ ّ٠ق٘ز ،ثب ح٘اٍ ٚزازِٓ ٗ ٟزض ٕيبضـ عط١لٚا ٟث ٚذَ٢فّ ٗ ٚكاً٘ قسٓ زض ؾرٔىفاتٔ ثاب ز١ياط،ٟ
انطالحب اٗ ضا اظ ؾطِ ذ٘ز ثبظّ٠مٖس« :چ٘ٓ ٗ١[ ٟعٖ ٠زٗؾت ٛبقْ ]٠ؾرٔ ثكٖ٢سّ ،طا ىفت چطا يهّاٚ
ثرَ٢ف ٚثطٕساض ٗ ٟاظ ٔ١حبً اٗ ضا آىبٕ ٙنٖ .٠ىفتِ١ :ل ٕ٘ثت ٕجكتٚاُٖٛ ،ا٘ظ خا٘اة ث٢اطٗٓ ٕ٢بّسؾات.
چ٘ٓ اظ قاٌ ا ٔ١غطْ١بٓ ثپطزاظُ ،يهّ ٚا ٟز١يط ثٖ٘١ؿِ تاب إٓياب ٙما ٚفطّابٓ اٗ ثا٘ز ما ٚاؾاتحقبال ّأ
ثسٖٛس .ىفت ثب١ؿت ٠مِٛ ٚامٖ٘ٓ يهّٕ ٚجكت ٗ ٠ضٗ ٟاظ ّٔ ثيطزإ٢س ٗ ث ٚمؿا ٠ز١ياط ذا٘ز ضا ّكااً٘

مطز( »...اث٘اٍقبؾِ ثٔ غؿّبٓ.)57 :1313 ،
 تفبٗت  :5زض ّتٔ تبض١د ثطاّن ٚچٖبٓم ٚز١س« ،ِ١زٗؾت ٛبقْٕ »٠ا ٚتٖٜاب مْنا ٠ثا ٚؾاع٢س ثأ ؾابٍِثب٠ْٕ ٠َٛمٖس ،ثَن ٚاظ اٗ ضٗ ٟثطّ ٠ىطزإس ٗ ّحتطّبٕا ٚاٗ ضا اظ ؾاطِ ذا٘ز ثابظ ّا٠مٖاس ،زض حابٍ ٠ماٚ
ّطبث ضٗا١ت التّرب املسبوك ٗ ٛعاضٗ١ل قت« ،عجسا ثٔ ّبٍل اٍرعاعٗ ،٠يتإ ٠ابت٘إ ِ٠ذا٘ز ضا زض حاٌّ

ّكنٌِ اٗ ّ ٠ثٖ٢س ،اٗ ضا ث ٚعطوِ حبً ث ٚثطّن٢بٓ ّعطفّ ٠مطز ،ٙتٖٜاب چابض ٝثابيّ٠بٕاس ٙضا مْال ا١كابٓ
ّ٠زإس.
ثب ت٘خّ ٚث ٚتفبٗتٛب ٟآقنبض ّ٢بٓ ضٗا١ت تابض١د ثطاّناٛ ٗ ٚعاضٗ١ال قات ،ثإ ٚظاط ّا٠ضؾاس ضٗا١اتِ

ٛعاضٗ١ل قت ،ث ٚط٘ض ّؿتق ،ِ٢اظ ّتٔ التّرب املسبوك ثطىطفتا ٚقاس ٙاؾات ٗ ايتجابؼِ آٓ اظ ّاتٔ عطثا١ ٠اب
فبضؾ ِ٠تبض١د ثطاّنّٖ ،ٚتف ٠اؾات .زض ازاّا ،ٚثركا ٠اظ ّاتٔ عطثا ٠حنب١ات زض ا١أ زٗ متابة ّقب١ؿاٚ
ّ٠ق٘ز:
 .1-5-2-2تخطٖ اس هتي عزتٖ حناٗت در التّرب املسبوك يف نصيحة امللوك

الرشيييد ،واجتمييع علي ّيي ديييون يعوييل بعييض قفيياجها ،وعسيير علي ّيي
«قييال سييعد بيين سيياا البييانلي :اشييت ّدس  ي ا ييال يف زميين ّ
أدا نييا ،واحتآييد ببييا ي أر ال ي ّديون ،وت يلاحم الّطّ يالبون ،وازمييع الغرميياأل ،ففيياقت حيليييف ،وازدادس فوييرو ،فقصييدس
الفيير  ،فقييال عبييدالل :ا يقييدر أحييد عل ي
عبييدالل بيين مالييك اخللاعييي التمسييت منييه أن دي ي ّد برأيييه ،وأن يرشييد إ
خالصك من نتك وامك ،وماجقتك وغمكّ ،إا الرباموة فقلت :ومن يقدر علي احتميال تو ّيربنم ،والّصيرب علي تييههم

وجتربنم؟ فقال :تصرب عل ذلك ملصلحة أحوالك!
ّ
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غصييف .فقياا :أعانيك ه وأقيام
قصيف وأبديت ًميا ّ
فنهفت إ الفف وجعفر ابع حيىي بن خالد ،فقصصت عليهما ّ
الصدر ،منقسم الفور ،منوسر القلب وأعدس علييه ميا قيااأ ،فقيال :ريب
لك الوفاية! فعدس إ عبده بن مالك مي ّ
أن توون عندان اليوم لننظر ما يقدرأ ه تعا فولست عندأ ساعة ،وإذا بغالمي قد أقب فقال :ببابنيا بغيال ك ي ة الزتاًيا
ومعهييا رج ي يقييول أان وكي ي الففي وجعفيير ،فقييال عبييده :أرجييو أن يوييون قييد جيياأل الفيير ( »....غ يلايل-81 :8811 ،
.)89
(تطخْ« :ٚؾعس ثٔ ؾَِ اٍجب ٠َٛثب ٛبضٗٓ اٍطّق٢س ىفت :حبً ّٔ تٖو قس ٗ ٗاُ ثؿ٢بض ثط ّٔ ىِطز آّس ٗ ٗاّاساضآ
ثط ّٔ ؾرت ىطفتٖس .ث ٢چبض ٙقسُ .ثطفتِ ثٕ ٚعز١ل عجاسا ثأ ّبٍال اٍرعاعا ٗ ٠اظ ٗ ٟتاسث٢ط خصؿاتِ زض ثابة
ذ٘١ف .عجسا ىفت٢ٛ :چ مؽ ت٘ ضا اظّ ٔ١حٖت ث٢طٗٓ ٕجَطز خع ثطاّن .ٚىفتِ[ :م ]ٚت٘إس مك٢س مِجط ٗ خجّابضِٟ
ا١كبٓ ضا؟ ىفت :ثجب١س مك٢س ث ٚاّ٢س مبض ذ٘١ف .پؽ ّٔ ثٕ ٚعز١ل فلٌ ٗ خعفط ضفتِ؛ پؿطآ ١ح٢ا ٠ثأ ذبٍاس
ثطّن ٗ ٠حبً ذ٘١ف ثب ا١كبٓ ثيفتِ .ا١كبٓ ىفتٖس م :ٚذسا ٟمفب١ت مٖبز! ثبظآّسُ ثٕ ٚعز١ل عجسا ثٔ ّبٍل
اٍرعاع ٗ ٠إٓچ ٚقٖ٢س ٙث٘زُ ،ثيفتِ .ىفت :اّطٗظ ثطِ ّب ثجبـ تب ذسا ٟتعبٍ ٠چ ٚتقس١ط مطز ٙاؾت .إٓداب ثجا٘زُ.
ظّبٕ ٠ثطآّس .غالُ ّٔ ث٢بّس ٗ ىفت :ثط زضِ ؾطاّ ِٟب اُقتطآِ ثب ثبضٕس ٗ ّطز ٟزٗ ثب آٓ ٗ ّ٠ىٖ٘١سّ :ب مؽِ فلاٌ
ٗ خعفط .ِ١عجسا ىفت :اّ٢س ّ٠زاضُ م ٚفطج آّسْٛ( )»...بٓ.)111 :1317 ،

ّ .2-5-2-2واى تخص اس هتي عزتٖ حناٗت در الف ليلة وليلة

الرشييد واجتميع عل ّيي دييون ك ي ة أثقليت رهيري
«وممّا حيوي أ ّن سعيد بن ساا البيانلي قيال :اشيت ّد  ي ا يال يف زمين نيارون ّ

وعولس عن قفاجها وماقت حيلي وبقيت متحي ّ اً ا أدري ميا أصينع حييث عسير عل ّيي أدا نيا إعسياراً عظيمياً ،واحتاطيت
متعس يرة
ببييا ي أر ال ي ّديون وت يلاحم علي ّيي املّطييالبون وازمييع الغرميياأل ففيياقت حيليييف وازدادس فوييرو ّ
فلم يا رأيييت اامييور ّ
الفير سين تيدب أ،
وااحيوال متغي ّ ة ،قصيدس عبيدالل بين ماليك اخللاعيي والتمسيت منيه أن ديي ّد برأييه ويرشيد إيل
وغمك غي الرباموية .فقليت :ومين
فقال عبدالل بن مالك اخللاعي :ا يقدر أحد علي خالصك من نتك وامّك وميقك ّ
جتربنم؟ فقال :حتم ذلك اج صالح حالك.
توربنم ويصرب علي ّ
يقدر علي احتمال ّ

فلما كانت اللّيلة ال ّال ة والتّسعون بعد ال ّالذتاجة .قالت :بلغع أيّهيا
وأدرك شهرزاد ّ
الصباح فسوتت عن الوالم املباحّ .

السعيد...
امللك ّ

أ ّن عبدالل بن مالك اخللاعي قيال لسيعيد بين سياا :حتمي ذليك اجي صيالح حاليك .فنهفيت مين عنيدأ ومفييت إيل

قصييف وأبيديت ًمييا حياليف .فقياا :سيياعدك الل بعونيه وأغنياك عيين
الففي وجعفير وليدي حييييي بين خاليد وقصصييت عليهميا ّ

خلقه بنّه وأجلل لك عظيم خ وقام لك لوفاية دون غ أ ،إنّه علی ما يآاأل قدير وبعبادأ لّطي خب .

الصدر ،متح ّ الفور ،منوسرالقلب وأعدس عليه ما قااأ.
فانصرفت من عنداما ورجعت إلی عبدالل بن مالك مي ّ
فقال :ينبغي أن تقيم اليوم عنيدان لننظير ميا يقيدرأ الل تعيايل .فولسيت عنيدأ سياعة وإذا بغالميي قيد أقبي وقيال :سييّدي إ ّن
ببابنا بغااً ك ة الزتاًا ومعها رج  ،يقول :أان وكيي الففي بين حيييي وجعفير بين حيييي ،فقيال عبيدالل بين املاليك :أرجيو أن

يوون الفر قد أقب عليك( »....أل ليلة وليلة.)231-230 :2 ،5109 ،
(تطخْ٢ٕ ٗ« :ٚع ضٗا١ت مطزٙإس م ٚؾع٢س ثٔ ؾبٍِ ثب ٠َٛىفت :زض ظّبٓ ٛبضٗٓ اٍطّق٢س ،ضٗظىبض ثط ّٔ تٖو قاس

اٍتّجط اٍْؿج٘ك ف ٠نصيحة امللوك غعاٍّ ٠إذص چٖس حنب١ت اظ ٛعاضٗ١ل قت 79/

ٗ چٖسآ ثسٛنبض قاسُ ما ٚاظ ازا ٟثاسٛ٠ٛابٕ ِ١ابت٘آ ّبٕاسُ ٗ طَجنابضآ ،زض فكابضُ ىصاقات ٗ ٚثا ٚزضِ ذبٕاٚاُ
ّ ٠آّسٕس ٗ عالٗ ٙثط انٌ طَت ،ضطض ٗ ظ١بٓ ّ٠ذ٘اؾتٖس ٗ ّٔ ؾطىكت ٗ ٚح٢طآ ّبٕس ٙث٘زُ ٗ  ْٞٛضاٛٙاب ضا ثاٚ
ضٗ ِٟذ٘ز ثؿت٠ّ ٚز١سُ .زض آٓ حبًٕ ،عز عجسا ثٔ ّبٍل ذعاع ٠ضفتِ ٗ اظ اٗ ذ٘اؾتِ تسث٢ط ٟثٖ٢س١كس ٗ زضٟ
ث ٚضٗ ِ١ثبظ م ٖس .عجسا ىفت :مؿ ٠خع ثطّن٢بٓ ت٘آ ّساٗا ِٟزضزِ ت٘ ضا ٕساضز ٗ ٢ٛچمؽ خع إٓبٓ ْٕ٠ت٘إس ت٘
ضا اظ اّ ٔ١حجّت ثطٛبٕس .ىفتِ :اظ آٓ ّ٠تطؾِ م ٚتنجّط ٗ فرطفطٗقٛ٠ب١كبٓ ضا تبة ٕ٢بٗضُ .ىفاتّ :اط ظ١اطك
چ٘ٓ ث ٚزاُ افتس ،تحٌّْ ثب١سـ.
ٗ يهّ ٚث ٚاٖ١دب م ٚضؾ٢س ،ذ٘ضق٢س ضخ ْٕ٘ز ٗ قٜطظاز ٍت اظ ؾرٔ ق٢ط ٔ١فطٗثؿت.
ٗ چ٘ٓ قت ؾ٢هسٕٗ٘زٗؾُّ٘ فطاضؾ٢س ،قٜطظاز ىفت :آٗضزٙإس اَّ ٟل خ٘آثرت...
عجسا ثٔ ّبٍل ذعاع ٠ث ّٔ ٚىفتّ :ط ظ١طك چ٘ٓ ث ٚزاُ افتس ،تحٌّْ ثب١سـ .اظ ذبٕ ٞاٗ ث٢طٗٓ قاسُ ٗ ٕاعز
فلٌ ٗ خعفط ،پؿطآ ١ح ٠٢ثٔ ذبٍس ثطّن ٠ضفاتِ ٗ حابً ٗ ضٗ ِظ ؾارتِ ضا ثاب ا١كابٓ زض ّ٢ابٓ ىصاقاتِ .ىفتٖاس:
اّ٢سٗاض ِ١م ٚذسإٗس ١بض١ت ز ٛس ٗ ت٘ ضا ظ١ط ّّٖت ذَ ٕجطز ٗ اظ ٕعْاتِ ذا٘١ف ؾطقابضت مٖاس .اٗ ثاٛ ٚطچاٚ
ذ٘اٛس ،ت٘إبؾت ٗ ث ٚثٖسىبٕف ّٜط ّٗ٠ضظز.
زًقنؿت ٗ ٚپط١كبٓفنط تطمكبٓ مطزُ ٗ ٕعز عجسا ثبظىكتِ ٗ إٓچ ٚضا ىفت ٚث٘زٕس ،ثطا ٟاٗ ثابظى٘ ماطزُ.
ىفت :اّطٗظ ثْبٓ تب ثج ِٖ٢ذسا چ٠ّ ٚذ٘اٛس ٗ ٕكؿتِ ٗ ٖ٘ٛظ ؾبعتٕ ٠يصقت ٚث٘ز م ٚغالِّ آّس ٗ ىفت :ؾطٗضِ
ّٔ! چٖس ٔ١يبطط ث ٚزضِ ذبّٕٚبٓ آّسٙإس ٗ مؿ ٠ثب آٓٛبؾت م٠ّ ٚى٘١س ٗم ٌِ٢فلٌ ثٔ ١ح ٗ ٠٢خعفط ثٔ ١ح٠٢
اؾت .عجسا ث ّٔ ٚىفت :اّ٢سٗاضُ م ٚىكب١ك ٠زض مبضت پ٢ف آّس ٙثبقسٛ( )»...عاضٗ١ال قات ،1390 ،ج :2
.)1297-1296

ً .3ت٘جِ
اّبُ ّحّْس غعاٍ ،٠ث ٚعٖ٘آ ١ن ٠اظ تإث٢طىصاضتط ٔ١قرهّ٢تٛب ٟفنط ٟخٜبٓ اؾالُ زض يطٓ پٖدِ ٗ اٗا١اٌ ياطٓ
قكِ ،اظ آٓ زؾت ٚإس١ك٘ضإ ٠اؾت م ٚث ٚقاٜبزت ّٖابث ٗ ّأذاص ىٕ٘ابى٘ٓ ،زض حا٘ظٛٙابّ ٟرتَاف ؾ٢بؾا،٠

اذاليّ ،٠عطفت ٗ ٠ازث ،٠خب١يبٗ ٙات ٠١زض ا١طآ ٗ خٜبٓ زاضز؛ اىطچ ٚغعاٍ ٠خع چٖس متبةِ فبضؾا ٠ما ٚنصييحة

املليوك ١ن ٠اظ آٓٛبؾت ،آثبض ث٠قْبض ٟث ٚظثبٓ عطث ٠زاضز؛ خٖجٛٚب ٟازثا ِ٠آثابض اٗ ضا ث٢كاتط زض آثابض فبضؾا ِ٠اٗ
خؿتٗخ٘ ْٕ٘ز ٙإس ٗ آثبض عطث ٠اٗ زض ح٘ظٛٙب ٟز١يطِ عَْ ،٠ثطضؾ ٠قس ٙاؾت ،ثب ا ٔ١حبً ،حسٗز ٕا٘ز ؾابً
پؽ اظ ٕيبضـ نصيحة امللوك ،ا ٔ١متبة ثب عٖ٘آ التّرب املسبوك يف نصيحة امللوك ،ث ٚيَِ ١ن ٠اظ ّتطخْبٓ ظثطزؾات ثاٚ

ظثبٓ عطثا ٠تطخْاّ ٚا٠قا٘ز ٗ ثا ٚؾاطعت خاب ٟذا٘ز ضا زض ّ٢ابٓ عاطةظثبٕابٓ ثابظ ّا٠مٖاس ،ثا ٚىٕ٘اٚا ٟماٚ
ىطزآٗضٕسىبٓ متبة ٛعاضٗ١ل قت ٕ٢ع اظ ا ٔ١ت٘ق ،ٚث٠ثٜطّ٠ْٕ ٙبٕٖس.

ضاٗ١بٓ يهّٛٚبٛ ٟعاضٗ١ل قت ،پٖح حنب١ت اظ حنب١تٛاب ٟتابض١ر ٠التّيرب املسيبوك ضا ّطابث ٕ٢ابظ ذا٘ز زض

خَسٛب ٟزُّٗ ٗ چٜبضُ آٓ متبة خب ٟزازٙإس .اظ ا ٔ١پٖح حنب١ت١ ،ل حنب١ت ّطث٘ط ثٗ ٚظب١ف اّ٢طآ١ ،ل

 /80مبٗـٕبّ ٞازثّ٢بت تطج٢ق ،٠ؾبً ٛكتِ ،قْبض ،29 ٝثٜبض 1397

حنب١ت ّطث٘ط ث ٚاضظـ ٛب ٟنحّت عقٌ ٗ ؾ ٚحنب١ت ٕ٢اع ّطثا٘ط ثا ٚاضظـٛاب ٟثركاٖسى ٗ ٠ثاب ّح٘ضّ١ات
مطاّت ٗ ثعضى١ ِ٠ح ،٠٢خعفط ٗ فلٌ ثطّن ٠اؾت.
ايتجبؼ ضاٗ١بٓ ٛعاضٗ١ل قت زض «حنب١ت عْط ثٔ ذطّبة ٗ ظٓ فق٢ط» ،ايتجبؾّ ٠حت٘ا ٗ ٠١زض حنب١تٛابٟ

ز١يط ،ايتجبؼ ٛب ٟنطفٕ ٗ ٠حّٖ٘ ٗ ٟطج ثاط ّاتٔ عطثا ٠التّيرب املسيبوك اؾات ،ثا ٚىٕ٘اٚا ٟما٢ّ ٚابٓ حداِ ا١أ
حنب١تٛب زض ّتٔ ٛط زٗ متبة ،تفبٗتٛب ٟظ١بزٗ ٟخ٘ز ٕساضز ٗ ٕكابٓ ّا٠زٛاس ،ضاٗ١ابٓ ٛعاضٗ١ال قات ،ثاب
ٗخ٘ز ثطذ ٠اظ ا ٔ١حنب١تٛب زض ّت٘ٓ عطثّ ،٠تٔ التّرب املسبوك ضا ثطا ٟايتجبؼٛب ٟذ٘ز ثطىع١سٙإس.

 .4پًَٖضتّا
( )1حجة اتؾالُ ّحّْس ثٔ ّحّْس اث٘ حبّس ط٘ؾّ ٠عطٗف ث ٚغعاٍ 505-450( ٠ال ،).فقّ ٗ ٚ٢تنَِّ قبفع ٠ا١طإ ٠زض حسٗز
ؾ٠ؾبٍي ٠ث ٚثاساز ضفت ٗ پؽ اظ مؿت عَُ٘ ىٕ٘بى٘ٓ ،زض ٕظبّ ّٚ٢ث ٚتسض١ؽ ٗ تعَا ِ٢پطزاذات ٗ ثا ٚظٗز ٟزض خٜابٓ اؾاالُ
قٜطت ثؿعا١ ٠١بفت .اٗ پؽ اظ ز ٙؾبً ث ٚإعٗا ٗ عصعٍت ىطا١ف ١بفت؛مبض تسض١ؽ ضا ضٛب مطز ٗ ثا ٚتاإٍ٢ف ٗ تهاٖ٢ف ضٗ ٟآٗضز.
آثبض ٗ ٟضا تب  200متبة ٕ٘قتٚإس (ض.ك :تٜبّ ،1385 ،٠ج  )1581 :2م ٚاظ آٓ ّ٢بٓ ،اح٢بء عَُ٘ اٍسّ ٗ ٔ١تٜبفت اٍفالؾف ٚثا ٚعطثا٠
ٗ ٕه٢حت اٍَْ٘ك ٗ م٢ْ٢ب ٟؾعبزت ،ث ٚفبضؾ ،٠ثؿ٢بض ّعطٗف ٛؿتٖس« .اّ٢ّْٛت ٗ اعتجبض غعاٍ ٠زض عَِ مالُ ث ٚخب ٠١ضؾا٢س ٙثا٘ز
م ٚاثٔ ذَسٗٓ ،اٗ ضا ْٛطا ٙاث٘اٍْعبٍ ،٠خ٘ ٗ ٠ٖ١اّبُ فرط ضاظ ٟاظ ّٜصِّثبِٓ ثعضه عَِ مالُ اظ فَؿف ،ٚث ٚقاْبض آٗضز ٗ ٙزض ّاسح اٗ
ثؿ٢بض ؾرٔ ىفت ٚاؾت» (حَج .)108 :1382 ،٠غعاٍ ،٠ثب ٗخ٘ز ّقبُ ٗ ّٖعٍت عَْاّْ ٠تابظ ٗ ت٢ع٘ٛقا ٗ ٠ياسضت اؾاتستً ثابت ،ثاٚ
ؾت٢ع ثب فَؿف ٚثطذبؾت ،ث ٚىٕ٘ٚا ٟم ٚثطذّ ٠عتقسٕس ،ضطث ٞاٗ ثط تفنّط فَؿاف ،٠زض زٕ٢اب ٟاٛاٌ ؾاّٖتٛ ،طىاع خجاطآ ٕكاس (ض.ك:
تٜبّ ،1385 ،٠ج .)1581 :2
ين وا يقيال
(١ٕ٘ )2ؿٖس ٝؤيطة اٍْ٘اضز زض ّعٖبٗ ٟاغ« ٝتِجط» ّ١ٕ٘٠ؿس« :التّرب :ما كان من ال ّ نب غ مفرو فإذا مير دانني فهيو ع ٌ

فية ورتييع جيوانر اارض قبي أن يصيا وقيال ابين ج ّيع ا يقيال
فة وقي نو ما استخر من املعدن من ذنيب وف ّ
تربٌ إ ّا لل ّ نب وبعفهم يقوله للف ّ
آرتو .)292 :5 ،5011 ،
له ترب حتّی يوون يف ترا معدنه أو موسراً» (اخلوري ال ّ
(تطخْ :ٚاٍتّجط :طال ٟغ٢ط ّؿن٘ك اؾت ٗ ٖٛيبّ ٠م ٚؾنّٛٚب ضطة قٕ٘س ،طالّ ٟؿن٘ك اؾت ٗ«تجط» فقّ ث ٚطاال ىفتاّ ٚا٠قا٘ز ٗ
ثطذ ٠اظ [اعطاةٍ /ا٘١بٓ] ثٕ ٚقط٢ٕ ٙع [تجط] ّ ٠ىٖ٘١س ٗ ث ٚطال ٗ ٕقط ٗ ٙتْبُ خ٘اٛطات ٠م ٚاظ ظّ ٔ٢اؾترطاج قٕ٘س ،پ٢ف اظ إٓنا ٚؾابذتٚ
قٕ٘س  ِٛىفت ٚقس ٙاؾت .اثٔ خّّٖ ،٠عتقس اؾت م ٚث٢ٛ[ ٚچ ى٘ٛط ]ٟتجط ىفت٠ْٕ ٚق٘ز ّيط اٖ١ن ٚخب ٟانَ ٠آٓ زض زًِ ذبكِ ث٘ز١ ٙاب
قنؿت ٚقس ٙثبقس).

ثب ا ٔ١ت٘ض ،،٢التّرب املسبوك ضا ّ٠ت٘آ ث« ٚظضِ ض١رت١ »ٚب «ظضِ ؾَط »ٙتطخْ ٚمطز.
(« )3اظ آثبض ّعتجط فبضؾ ٠غعاٍ ٠نصيحة امللوك اٗؾت م ٚحجّة اتؾالُ آٓ ضا زض حسٗز ؾبً  ،503ثطا ٟؾَطبٓ ؾاٖدط ما ٚاظٗ
ثَّ ٚل ّكطال تعج٢ط ّ٠مٖسٕ٘ ،قت١ ،عٖ ٠ثعس اظ ثبظىكت اظ ّاليبت ؾَطبٓ زض زقت تاطٗك (طاطٗال)» (نافب ،1368 ،ج
 .)924 :2ثب ت٘خّ ٚث ٚا ٔ١تبض١د ٗ ٕ٢ع تبض١ر ٠م ٚظضّٔ١م٘ة زضثبض ٝظّبٓ تطخْ ٞالتّيرب املسيبوك ث ٚعطث ٠شماط ّا٠مٖاس (ض.ك:
 ،)176 :1369ثب١س ا ٔ١تطخْ ٚحسٗز  93ؾبً پؽ اظ ٕيبضـ نصيحة امللوك ،إدبُ قس ٙثبقس.
( )4ثٚخع «حنب١ت ّإّ٘ٓ ٗ غط١جٛ( »ٚعاضٗ١ل قت ،1390 ،ج « ٗ )1117 :4حنب١ت ١ح ٠٢ثٔ ذبٍاس ثطّنا ٗ ٠عجاسا ثأ
ّبٍل ذعاع »٠م ٚزض ّتٔ ٕؿر ٞمَنت ٚثب عٖ٘آ ؾطنفح« :ٞحواية كرم خالد بن حييي ميع منصيور» (ألي ليلية وليلية،8188 ،

اٍتّجط اٍْؿج٘ك ف ٠نصيحة امللوك غعاٍّ ٠إذص چٖس حنب١ت اظ ٛعاضٗ١ل قت 81/
ٕ ،)205 :2بّ٢س ٙقس ،ٙثق ٞ٢حنب١تٛب ،مْبث٢ف زض ٢ٛچمساُ اظ ٕؿرٛٚب ٟعطث ،٠عٖا٘آِ ّكرّهإ ٠ساضٕاس ٗ عٖا٘آٛابٟ
آٓٛب ،زض اّ ٔ١قبٍ ،ٚاظ ؾٕ٘ ٟيبضٕسىبٓ إتربة قس ٙاؾت.

متاتٌاهِ
 .1اث٘اٍقبؾِ ثٔ غؿّبٓ ()1313؛ اخثار تزاهنِ  ،تطخّْ ٞحّْس ثٔ حؿا ٔ٢ثأ عْاط ٛاطٗ ،ٟثاب اٛتْابُ ٗ تهاحٗ ،٢
ّقسّّ ٞتبض١ر ٗ ٠ازث٢ّ ٠طظا عجساٍعظِ٢ذبٓ ىطمبٕ ،٠تٜطآّ :دَؽ.

 .2ألي ليليية وليلية ()9381؛ أمسييار اللّييايل للعيير ممّيا يتفي ّيمن الفوانية ويييور الّطير  ،قددط عه دو الد مكم مً:دكم ي د
مًن عن ،ا ربع ا ث ين ،اللًتو [اببت ست م س ون پرس].

د

 .8ب هق  ،إبراى بن حم:ط ()9115؛ احملاسن واملصساوي ،حتق ق ا ش خ حم:ط سويط ،برييت دار إ ء ا لوم.
 .4تٜبّ ،٠غالّطضب ()1385؛ فزٌّگ اعالم تارٗخ اسالم ،تٜطآ :قطمت ؾٜبّ ٠إتكبض.

 .5جهشد ر ،،حم:دط بدن وهددطيس ()9183؛ كتيا اليوزراأل والوتّييا  ،ققدو ييعدع اه رسدو ميددلس ا سدق ؛ إبدراى ااب د ر،
يوهطاحلس ظ شهل  ،ا ق ىرة مله ة ميلس ا ه ين احلليب يأياده.
 .6حَج ،٠عَ٠اناط ()1382؛ تارٗخ توذّى در اسالم :تزرسٖ ّاٖٗ چٌذ در فزٌّگ ٍ علَم عقلـٖ اسـالهٖ ،چابح
زُّٗ ،تٜطآ :اؾبط٢ط.
 .7ذ٘اخٕ ٚظبُاٍَْل ط٘ؾ ،٠اث٘ عَ ٠حؿٔ ()1347؛ س٘ز الولَك (س٘اسـتًاهـِ  ،ثا ٚاٛتْابُ ٢ٛا٘ثطت زاضك،
تٜطآ :ثٖيب ٙتطخْٕ ٗ ٚكط متبة.
آوارد ،ق اسوه.
 .3اخلور ،ا شرتوين ،س ط ()9835؛ أقر املوارد يف فصغ العربيّة وال ّ
 .9ظضّٔ١م٘ة ،عجساٍحؿ)1369( ٔ٢؛ فزار اس هذرسِ :درتارٓ سًـذگٖ ٍ اًذٗطـٔ اتَحاهـذ غشالـٖ ،چابح چٜابضُ،
تٜطآ :اّ٢طمج٢ط.
 .10ؾتّبض ،ٟخالً ()1368؛ افسَى ضْزساد :پضٍّطٖ در ّشارافساى ،تٜطآ :ت٘ؼ.
 .11نفب ،شثا،٢ا ()1368؛ تارٗخ ادتّ٘ات در اٗزاى اس ه٘أً قزى پٌجن تا آغـاس قـزى ّفـتن ّجـزٕ ،چابح ٕٜاِ،
تٜطآ :فطزٗؼ.
 .91غزايل ،حم:ط بن حم:ط ()9133؛ التّرب املسبوك يف نصيحة امللوك ،وربدو ودن ا س رسد ة ايل ا رب دة ا دط تكمهتدو [مهد ر بدن
أمحط مه ر اربل ] ،عهلو يصححو أمحط مشس ا طين ،برييت دار ا ًتب ا ل :ة.
)1317( -------------- .13؛ نصيحة امللوك ،ثب ّقسّّ ٗ ٚتهح ٗ ،٢حبق ٞ٢خاالً ْٛاب ،٠١تٜاطآ :متبثربٕاٞ
زإكيب ٙتٜطآ.
ٛ .14عاضٗ١ل قت ()1390؛ تطخّْ ٞطتلّ ٠طعك٠پ٘ض ،تٜطآَ٘٢ٕ :فط.

علمية  -وّمة)
و يف ااد املقارن
(فصلية ّ
ّ
کلّيّة اآلدا والعلوم اإلنسانيّة ،جامعة رازي ،کرمانآاأ
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التّرب املسبوك يف نصيحة امللوك للغلايل مصدر لبفع حوايس من أل ليلة وليلة
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ازتد رحيمخا ساما
ع ب ا طالتوراه يف ارع ا لغة ا س رس ة يآداهب  ،ج م ة آزاد اسكم  ،شهرالرد ،إيران
8
ّمد حويمهذر
أست ذ مش ر يف قس ا لغة ا س رس ة يآداهب  ،ج م ة آزاد اسكم  ،شهرالرد ،إيران
5
مظانر نيکخواأ
أست ذ مس وط يف قس ا لغة ا س رس ة يآداهب  ،ج م ة آزاد اسكم  ،شهرالرد ،إيران
املل ّخص
إن م راددة ادلي د در يا هحددص وددن أصددك احلً د كت يالدده د اواً د ر يادل دواد يا ن صددر اودب ددة يا لغوي دة ددطی ا ش د راء يا ًت د ت تد ددط مددن أى د
يود ت ر ترددة دق قدة يأم ندة ا
ا ريااط يف ا طراس ت ا لغوية ياودب ة .يمم يزيط يف أه ة ىهه ا قض ة ىو أن تدرتج ت د أردر مد إ دی غدة أردر .،ر
يدتد هل ذلددها اورددر اودحي أن كتددك مً ةدةم جددطيرة بددو يف رق اددة أمددة أرددر ،ي غتهد احسددب ،يإّند يتد هل ددو الدده د أن يددرت ا هد ررياتددو ا تن صد ة
يخيلطى  .حت يل ىهه ادلق ة و تله ق يمق رةة ةي ة دق قدة بدا ا دنص ا درحي ًتد ت أ د لدة ي لدة يا رتددة ا رب دة ًتد ت ةيد حة ادللدو
كم د م أحي مددط ا غ دزايل حتددت ون دوان ا ت د ادلسددهو يف ةي د حة ادللددو أن تقددوم بره د ت أن كددس ً د كت مددن أ د لددة ي لددة ميددطرى
الت ت ا ت ادلسهو  .يولیالرغممر جور نوصر تفة يرضّة رع  ر رايتأجاي ذهر حلارت امسرتي اأعرآب، رساذج هر  رت 
أجاةذلررللة ررضجلة ررضجم ر مررتم اهعرراكررت امسررتي مررااذررتجاكررتاالسةررت  ر ذسررتهلاررمرره ّ ر كماررت امسررتي اأعررآب ان
اقتهد س ا درياة يف إ ددط ،احلًد كت ادلطريسدة اقتهد س يدرتهط ابحملتدو ،،ييف اوربددع اودردر اقته سد ت صدرا ة ينويدة تنلهدق ولد ا دنص ا درحي ـد
ا تد ادلسددهو متد م ااةلهد ث ي ددص يتضد مددن رددكل ذ ددد أن د س ىند ارتكاد ت الهددرية بددا كد ىددهه احلًد كت يف الددك ا ً د تها،
ياله د يها ن ىها اومر أن رياة أ لة ي لة قط ارت ريا ةدص ا تد ادلسدهو أسد س اقتهد س ذلد  ،يذ دد ولدی ا درغ مدن يجدود ب دن مدن
ىهه احلً كت يف ا نيوص ا رب و اورری.

الکلميياس ال ّدليليّيية :اودت ادلق د رن ،م راددة ادلي د در ،ىزارييددد شددب ،أ د

لددة ي لددة ،ا ت د ادلسددهو يف ةي د حة ادللددو  ،ةي د حة ادللددو ،

 .1اتريخ ا وصول 9381/1/8
 .2ا نوان اإل کرتيةی rahimkhani@chmail.ir
 .3ا نوان اإل کرتيةی لک تب ادلسئول hakimazar@gmail.com
 .4ا نوان اإل کرتيةی mazahernikkhah@gmail.com

اتريخ ا قهول 9381/2/12

اإلم م حم:ط ا غزايل.

