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سم اهللا الرحمن الرحيمب

احلمد باإلسالم اً شكراً لك احلمد باإلميان ولك اللهم لك احلمد محداً محداً ولك الشكر شكر
رزقنا وأظهرت أمننا وكبت ولك احلمد بالقرآن ولك احلمد على نعمة األهل واملال واملعافاة بسطت

سألناك ربنا أعطيتنا فلك احلمد على ذلك كله محداً كثرياً طيباً وأحسنت معافاتنا ومن كل شيءعدونا 
:مباركاً فيه محداً يوايف نعمك ويكافئ مزيدك كما ينبغي لك أن حتمد مث أما بعد

،من يتتبع تاريخ الشعوب على مر العصور يتضح له كيف اتصل بعضها ببعض يف احلرب والسلم
وكيف كان التصال ،ات هذه اآلمم وفنوا وآداااالتصال تفاعال بني ثقافوكيف أحدث هذا 

الثقافات من إثراء الفكر والثقافة وتعدد املوضوعات فال ميكن للغة من اللغات أن تكون جامدة ال تتأثر 
باملؤثرات اخلاجية بل إن اللغات كائنات حية بينها من اآلتصال والتفاعل ما ال خيفى على كل باحث 

.مقارن
لغتنا العربية أا لغة ثابتة األصول ويكمن ثباا بكتاب را وسنة نبيها حممد عليه ومما امتازت ا 

الصالة والسالم فقد كان للقرآن والسنة األثر الباقي يف احلفاظ على اللغة من التغري الكامل واالنصهار 
رمي واختارها أن تكون فهي اللغة اخلالدة اليت اختارها اهللا تبارك وتعاىل لكتابه الكيف غريها من اللغات 

.لغة أهل اجلنة
ومع هذا فال ميكن أن تكون هذه اللغة يف معزل عن التأثر باللغات األخرى فدخول العجم يف 

ل كان له تأثري واضح على اللغة العربية و اإلسالم أفواجا وكثرة املولدين خصوصا يف العصر العباسي األ
يل إال عندما ظهر التأثري واضحا وبدأت الرطانة تسري على على يد أيب األسود الدؤووما كان تأليف النح

حيمل يف طياته املفيد واجلديد ال وعلى ما فيه من السلبية فهإال أن التأثر،ألسن املسلمني يف ذلك احلني
.سيما إذا كان على ممن أتقن اللسانني

و فجاء هذا البحث املتواضع ليلقي الضوء على تأثر األدب العريب بغريه من اآلداب كالفارسي واأل
.ريب واهلندي ويذكر بعض الشواهد واألمثلة على هذا التأثر

:وقد سرت يف حبثي املتواضع على اخلطة التالية
بيت ألنه،والتقليدثريالتأتأثر ولحتدثت فيه عن التأثر والتأثري وتعريفه والفرق بني ا:مدخل نظري

.القصيد ولب املوضوع
التأثر باملوضوع مث ذكرت حتت وفكان حديثا عن أنواع التأثر وصوره وه:لوألأما الفصل ا

 



3

وعات اليت تأثر ا أدبنا العريب وفيها احلكاية على لسان احليوان وذكرت فيه العنوان مجلة من املوض
بعض األدباء الذين ساروا على هذا النهج يف الكتابة والكتب اليت ألفت يف اآلداب ومل تكن معروفة عند 
العرب وبعدها موضوع الوصايا وما جد فيه عند العرب والفرق بني الوصايا عند العرب وعند غريهم 

يف صفات الصديق مث انقلت إىل التوسعومن األمم كالفرس ما جراه من احلديث عن موضوع املؤخاة 
.احلديث عن الزهد وختمت الفصل باخلصائص الفنية للحكم املترمجة

.التأثر واالقتباسوجاء ثانيا: يف الفصل الثاين
.نظم املتون واألفكار احلكمية املترمجة:وثالثا
.كم واآلداب املترمجة (التأثر املعاكس) وصورهامضاهاة احل:ورابعا
.املعارضة:خامسا

.التأثريات األسلوبيةفعن :ثاينأما الفصل ال
.تأثر األدب العريب بغريه من اآلداب:الثالثالفصل و
.بني األدب العريب واألدب الفارسي-1
.بني األدب العريب واألدب اهلندي-2
.ريبو تأثر األدب العريب باألدب األ-3

صلى و،مالزمي إنه ويل التوفيقهذا وأسأل اهللا مبنه وكرمه وجوده أن جيعل التوفيق حليفي والتسديد 
.صحبه أمجعنيوعلى آله وسلم على نبينا حممد واهللا 
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.التأثيروتعريف التأثر :مدخل نظري
األدب املقارن قبل أن نشرع يف موضوع البحث حري بنا أن نعرف ظاهرة التأثري والتأثر يف 

:والفرق بينهما فنقول
أو تت يف حتديد آفاقه أومفهوم يف صلب األدب املقارن مبناهجه كافة، وإن تفوهالتأثر والتأثري 

مساران خمتلفان ميثل كل واحد معىن وداللة.واختلفت فيه وتنازعت. وه

صادر تأثره من آداب أجنبية عن املتقبل، الذي تكون مأو يكون من املرسل إىل املرسل إليه التأثر:ف
أدب بكامله. وليس ضرورياً أن تكون أو أديب، أو يتأثر بكتاب وأدبه القومي، ويف لغات أجنبية. وه

املصادر من جنس النص املدروس. فقد يكون النص أدبياً واملصادر ليست أدبية.ههذ

بلد واحد، وتكشف أو جمموعة أعمال ألديب واحد أو تنبعث دراسته عن عمل واحد لتأثري:او
)1(آثاره وإشعاعاته عند اآلخرين وتسربه إىل آداب أجنبية. 

)2(:الفرق بين التأثر والتأثير وبين التقليد

التقليد:
يف أثر بعينه أو أن يتخلى املبدع عن شخصيته اإلبداعية ليذوب يف مبدع آخر وتأثري شعوري، وهوه
له.
لة إعادة صياغة منوذج أديب ملبدع آخر موهوب أكثر بكثري من املقلد.واحمووه
أن دارس التقليد يتبع الكم املأخوذة من النموذج األصلي ليكشف عنه.:مقياس التقليد كمي، أيو

التأثري: 
تقليد غري شعوري، وليس مرادفاً للتطابق اللفظي.وه
املؤثر واملتأثر يف قدر واحد من املوهبة، وال يقل األخري مقياسه نوعي. ففي كثري من األحيان يكون و

يف عمله والذي خيضع ما يتأثر به لتركيبة جديدة يوجدها هول يف شيء. واملتأثر احلصيف هوعن األ
)2(اإلبداعي.

 ---------------------------------------------------------
.63ص،بكاريوسف،األدب املقارنانظر )1(
.66ص،املرجع السابق)2(
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.صورهوأنواع التأثر:لواألالفصل 

:أنواع التأثرال: أو 
يل الكاتب):أو يلي (تأوالتأثر الت

رؤية األديب ملا يقرأه من اآلداب األخرى. كتأثر صوفية الفرس باإلسالم أو تفسري أو يل أوتوه
يلياً؛ ألم أدخلوا يف تأثرهم به كثرياً من فلسفة أفالطون وأفلوطني، ومن أو والقرآن الكرمي تأثراً ت

واإليراين القدمي. ولكنهم فهموا آيات القرآن الكرمي وأحاديث الرسول صلى اهللا مبادئ التصوف اهلندي 
عليه وسلم، أي بعد أن أخضعومها آلرائهم وطنوا أم هلما خاضعون. ومع ذلك فهم يعدون متأثرين 

يل.أوبالقرآن واحلديث عن طريق الت

:التأثر العكسي(سليب)-1
ه ويرد عليه مبوقف خمالف. كموقف عباس العقاد من ما يقبل الرافد األجنيب لكنه يناقشووه

إحدى الرباعيات املنسوبة إىل عمر اخليام، ورده عليها شعراً كذلك. وكموقف أمحد شوقي من 
"كليوبترا" اليت جعلها وطنية يف حني ركز الغربيون على مالذها واستهتارها.

يعتمد منهج البحث يف دراسة التأثر على االنطالق من نص "املتأثر" للبحث عن:
وجوه التأثر.-
حتديد مصادره اعتماداً على:-
. عامل الزمن، أي: أسبقية املصادر اليت اعتمدها يف إنتاجه.1
.  تصرحيات املتأثر عن عناصر تكوين ثقافته. 2

ن يشرح شرحاً تارخيياً: ملاذا تعرض الكاتب يف أمة ما إىل هذا النوع من وعلى الدارس املقارن ا
التأثر دون ذاك؟ وما مبلغ شخصيته فيما تأثر به؟ وما األلوان اخلاصة والطابع القومي يف أدبه؟ وملاذا 

اختلف عن األدب األجنيب الذ أثر فيه؟

)1(الفرنسي يف األدب املقارن.وأمهية هذا املنطلق: هي يف أنه أس مهم من أسس املنهج 

 ---------------------------------------------------------
ه1433/ 16/2،عبدالكرمي اعقيالنمفردات مساق األدب املقارن ،مدونة عكاظ القرن)1(

 

http://abdulkareemokelan.maktoobblog.com/23/classcomparrtiveliterature/
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:التأثرصور:ثانيا
:التأثر بالموضوع:الأو 

مما الشك فيه أن موضوع احلكم والنصائح والوصايا كان من املوضوعات اليت عرفها األدب 
العريب قبل العصر العباسي. وحني بدأت حركة التدوين والتصنيف كان هلذا املوضوع حظ كبري يذكر 

ففي عصر بين أمية جند بواكري التأليف يف هذا املوضوع حيث ألف كتاب (األدب ) للمستورد ،فيها
" وحنن وإن كنا جنهل حقيقة األغراض واملطالب اليت و،جيراخلا " وصية اخلطاب املخزومي البنه 

يال من أما يف املواعظ والنصائح والوصايا ولكن القارئ يواجه سودرات يف هذين الكتابني فإنه يبد
فقد كان ملا قام به عبد .املؤلفات واملصنفات يف هذا اجلنس األديب ليس هلا مثيل يف تاريخ الثقافة العربية

( ت  من ترمجات وتصانيف يف موضوع اآلداب واحلكم والوصايا اخللقية )1(ه)142اهللا بن املقفع 
.واالجتماعية والسياسية أثر بني يف حركة التأليف يف هذا املوضوع

:ومن املوضوعات اليت تأثر ا األدب العريب ما يلي
.احلكاية على لسان احليوان:الأو 

انات موضوع هندي املنبت لعله من احملقق لدى مؤرخي اآلداب أن جنس احلكاية على لسان احليو
وقد خط طريقه إىل الفرس بعد ترمجة الكتاب اهلندي " ،مل يكن موجودا عند العرب القدماءواملنمى 

شروان امللك الفارسي ويف عهد أن)2(باجنرا تنترا" من السنسكريتية إىل الفهلوية باسم " كليلة ودمنة"
ذلك أن اهلند كانت مركزا من املراكز الكبرية واليت تدفقت منها احلكايات اخلرافية إىل الشعوب 

مث انتقل هذا اجلنس العريب الذي تلقاه عن الفرس عن طريق .هذه املراكزاألخرى ورمبا كانت أهم
ل من القرن الثاين اهلجري وهذا ماجعل بعض وترمجة ابن املقفع لكتاب كليلة ودمنة هذا يف النصف األ

ممما نسج على غرار "كليلة ودمنة" سهل بن والباحثني يؤثر اعتداد هذا الكتاب موروثا فارسيا ال هنديا 
د. أووعلي بن عبيدة الرحياين وعلي ابن د)3(ارون ه

من نظراء عبد احلميد الكاتب وكان من ،يل اإلنشاءأو و،ورأس الكتاب،أحد البلغاء والفصحاء)1(
جموس فارس فأسلم على يد األمري عيسى عم السفاح وكتب له واختص به قال اهليثم بن عدي: قال 

مث قعد يأكل ويزمزم باوسية فقال: ما هذا قال: أكره ،له: أريد أن أسلم على يدك مبحضر األعيان
الذي عرب كليلة ودمنة.والزندقة وهوكان ابن املقفع يتهم ب،أن أبيت على غري دين

كتاب ألف على أسن احليوان هندي األصل ترجم بعدها إىل الفارسية مث ترمجه عبداهللا بن املقفع إىل )2(
العربية.

الفارسي األصل الدستميساين: دخل البصرة واتصل باملأمون فولّاه خزانة احلكمة. وكان وعمروبأ)3(
ب للعجم على العرب شديدا يف ذلك، وكان اجلاحظ كثريا ما أديبا كاتبا شاعرا حكيما شعوبيا يتعص

.حيكي عنه ويصف براعته ويثين على فصاحته، وكان مشهورا بالبخل وله يف ذلك أخبار كثرية
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:اآلداب:ثانيا
ل كانت تدل وآداب مدلول حمدد جممع عليه ولكنها يف العصر العباسي األأويكن لكلمة أدب مل

.سياسيةأو  أخالقية أو  معلم يف قضايا اجتماعية أو  على احلكم والنصائح اليت يديل ا حكيم 
على أن مبعث العجب يف هذا املقام أن الباحث يقف إزاء طائفة كبرية من املصنفات واملؤلفات اليت 

الثاين من القرن الثالث حتمل اسم اآلداب يف هذا العصر وبرهان ذلك أننا ال نكاد نصل إىل النصف
وال جيد الباحث تفسريا هلذه الظاهرة .اهلجري حىت نصطدم بسيل غامر من املؤلفات يف هذا املوضوع

.إال يف كثرة الكتب والرسائل الفارسية املترمجة إىل العربية يف هذا املوضوع األديب
داب واحلكم) غلبة طابع اجلمع املالحظ على هذه الكتب ( كتب اآل" )1(يقول األستاذ صبيح رديف

ومنها ما كان جيمع ،إعادة صياغة الترمجات السابقة بإسلوب عريب رصنيأو ،والترمجة بتصرف،عليها
بني األقوال املأثورة واملواعظ واألخبار والشعر واحلوادث والطرق املختلفة " 

:ونشري إىل أمساء بعض الكتب يف هذا املقام وهي
)2() 210(ت بجلي الكويف مث البعدادي السابريبن حيىي الكتاب اآلداب لصفوان-1

)3(كتاب اآلداب حملمد بن عمر بن واقد العروف الواقدي-2

)4(.بن املهدياهيم رآداب إبكتاب -3

)5(. كتاب أدب مسعدة-4

)6(.السياسة امللوكية:ثالثا

والعامة وقد كان هلم يف ذلك لفرس أمة عريقة يف امللك وترتيب شؤون اخلاصة من املعلوم أن ا
أما العرب فقد كانت تعوزهم التجارب واخلربات يف ميدان السياسات امللوكية .طرائق وسياسات وعرب

ة من سائر األمم وأبعد جماال يف أوأنهم أكثر بدوذلك أم كما يقول ابن خلدون  "  ،واالجتماعية
الشظف وخشونة العيش فاستغنوا عن غريهم وحبوا العتيادهم نالقفر وأغىن عن حاجات التلو

البا للعصبية الّيت ا غفصعب انقياد بعضهم لبعض إليالفهم ذلك وللتوحش ورئيسهم حمتاج إليهم
فيكون فيها ،ةلئلّا خيتلّ عليه شأن عصبيت،فكان مضطرا إىل إحسان ملكتهم وترك مراغمتهم،املدافعة

"هالكه وهالكهم
 ---------------------------------------------------------

. 19ص،البن املعتز،اآلدابانظر )1(
.274ص،ه)438بن الندمي (املتوىف: ال،الفهرستانظر )2(
.127ص،املرجع السابق)3(
.384ص ،املرجع السابق)4(
.نفسهاملرجع )5(
.189ص،البن خلدون،ديوان املبتدأ واخلرب يف تاريخ العرب والرببر ومن عاصرهم من ذوي الشأن األكربانظر )6(
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،ه من النقص عندهم يف أمور السياسة وامللكأوالعرب سدوا ما رومنتهى القول يف هذا اال أن 
فاستعانوا مبا وقع يف أيديهم من كتب الفرس كما استعانوا بأبناء الفرس الذين كانت هلم معرفة 

وقد كان لذلك أثر واضح املعامل يف حركة التأليف يف هذا املوضوع ،بالسياسة وإدارة شؤون اململكة
:ا اال منهافخرجت عدة كتب يف هذ

. )1(هارونلسهل بن السياسةوكتاب تدبري امللك-1
)2(.كتاب اليتيمة يف السلطان البن املقفع-2

:الوصايا:رابعا
ومن املوضوعات اليت رفعت رأسها موضوع الوصايا ومعروف أنه كان عند العرب القدماء 

سفرا طويال ال يدري مغباته عندما ينوي أو وصايا يقوهلا الرجل حني يوقظه هاجس املوت 
ونتائجه وأحيانا يتوجه ا األب إىل ابنه يقصد ذيبه وتدريبه على خوض غمار احلياة ومعتركها 

.الصعب
.كذلك جند كثريا من الوصايا واحلكم منسوبة إىل من عمروا طويال من العرب

ئهم وعقالئهم دخلت ل فنرى أن حكم الفرس وآدام ووصايا حكماوأما يف العصر العباسي األ
ذلك أن ،سع أبواا فمن غري املعقول أال حيصل تطور يذكر يف هذا املوضوعأو يف احلياة األدبية من 

املصادر األدبية والتارخيية قد احتفظت لنا بأمساء كثري من الكتب املصنفة يف موضوع الوصايا. األمر 
وضوع األديب مبا نقل وشاع من آداب الفرس الذي حيملنا على اجلزم بتأثر األدب العريب يف هذا امل
لنا األمر إذ يقول " قال ابن شربمة البنه يابين وونصائحهم ووصاياهم ولنصغ لقول القرطيب الذي جيل

)3(.إياك وطول االسة فإن األسد إمنا جيترئ عليها من أدام النظر إليها

ال متكن الناس من نفسك فإن أجرأ الناس على السباع يابين:وهذا عندي مأخوذ من قول أردشري البنه
:أخذ ابن املعتز قوله–واهللا أعلم –أكثرهم هلا معاينة ومن هذا 

دره       فإن مات أغلته املنايا الطوائحرأيت حياة املرء ترخص ق
)4(.اللوامحكما خيلق الثوب اجلديد ابتذاله       كذا ختلق املرء العبون 

 ---------------------------------------------------------
.153ص،ه)438بن الندمي (املتوىف: ال،الفهرستانظر )1(
.158ص،املرجع السابق)2(
.411: 1،بن قتيبة الدينوريال،عيون األخبارنظر ا)3(
.103ص ،للثعاليب،احملاضرةوانظر التمثيل )4(
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:من كتب الوصاياو
)1(.كتاب الوصايا لصفوان بن حيىي الكويف البغدادي الشيعي السابري-1

)2(.)207كتاب املعمرين البن عدي األخباري ( ت -2

)3(.كتاب الوصايا ألمحد بن مهري الشيباين البغدادي املعروف باخلصاف-3

:املؤخاة:رابعا
ليفة يف العصر العباسي كانت كثري من األفواه تكمم والسيوف تصلت على من خالف أمر اخل

هذه يؤثر اإلنسان العزلة ويتوارى عن األنظار مرددا نما تكون احلال وحتصى على الناس أنفاسهم فحي
:قول الشاعر العباسي

لك من داء الكالم مت بداء الصمت خري 
)4(جم فاه بلجام إمنا العاقل من أل      

ومع هذا كله فإن النفس اإلنسانية اليت جتيش باملشاعر واألحاسيس وتعتلج باألحزان والشجون 
أو األصدقاء واإلخوان مخائل وارفة الظالل يف بيداء احلياة وصحرائها يووهنا يبد،تبحث عن منفس هلا

ي إليها اإلنسان وتقر عينه مبرآهم ويكشف هلم غوامض أسراره وسحيق أغواره مستنفرا مهمهم وطالبا 
ما ا فال يبقى منها إالولكن الصداقات كثريا ما تكون عرضة لزعازع احلياة وأعاصريه،عوم وعزاءهم

. قوي عوده
ومن هنا ال بد من التعاليم والضوابط اليت توضع يف احلسبان عند إختيار األصدقاء واإلخوان 

وقد كان ملا أشاعه ابن املقفع من أفكار وآراء يف الصداقة .وتوضح سبل مواصلتهم واحلفاظ عليهم
.واملؤاخاة أثر واضح يف حركة التأليف يف هذا املوضوع ذي الصبغة االجتماعية

 ---------------------------------------------------------
.421: 1،إلمساعيل البغدادي،انظر هدية العارفني)1(
.511: 2،املرجع السابق)2(
.49: 1،املرجع السابق)3(
.192: 2،بن قتيبة الدينوريال،األخبارعيوننظر انسب البيت أليب نواس )4(
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:ومن املصنفات يف هذا املقام
)1(.كتاب اإلخوان لعلي بن عبيدة الرحياين-1

)2(.كتاب اإلخوان البن قتيبة وهم من مجلة كتاب عيون األخبار-2

:الزهد:خامسا
الفرس ذلك أن ’ ومن املوضوعات اليت تأثرت حبكم الفرس وآدام ووصاياهم موضوع الزهد 

يضرب م املثل يف النسك والزهد واالنقطاع عن لذائذ احلياة فقد نقل اجلاحظ عن األصمعي قوله " 
)3(نسكوا نسكا أعجميا ":قال.قيل لسعيد بن املسيب ها هنا نساك يعيبون إنشاد الشعر

:أما الكتب اليت  ألفت يف الزهد فمنها
.كتاب الزهد لثابت بن دينار الكويف الشيعي-1
.كتاب الزهد البن فضال الكويف الشيعي-2
.كتاب الزهد البن قدامة زائدة بن قدامة الثقفي الكويف-3
.كتاب الزهد لعبد اهللا بن املبارك بن واضح احلنظلي-4

:ةأثر باخلصائص الفنية للحكم املترمجالت:سادسا
.املترمجة من الفارسيةتأثر أدباء العربية وكتاا باخلصائص الفنية للحكم والنصائح والوصايا 

األصلية للحكم املترمجة قد فقدت وحيل بيننا وبني أكثرها فإنه مثة فإذا كانت املتون البهلوية
ظواهر فنية جديدة قد طرأت على طرائق التعبري لدى الكتاب يف العصر العباسي ال نرى هلا تعليال إال 
القول بأم اقتبسوها من األسلوب الفارسي الذي انتقلت بعض مالحمة وقواعده إىل الكتابة الفنية العربية 

" إن من عرف ترتيب املعاين )4(رب املترمجات الفارسية يف هذا العصر يقول صاحب الصناعتنيع
واستعمال األلفاظ على وجوهها بلغة من اللغات مث انتقل إىل لغة أخرى يأ له فيها من صنعة الكالم 

رمسها ملن بعده من ىل أال ترى أن عبد احلميد الكاتب استخرج أمثلة الكتابة اليتومثل ما يأ له يف األ
اللسان الفارسي فحوهلا إىل اللسان العريب"

 ---------------------------------------------------------
.151ص،ه)438بن الندمي (املتوىف: ال،الفهرستانظر )1(
.105ص،ه)438بن الندمي (املتوىف: ال،الفهرستانظر )2(
.176: 1،للجاحظ،التبينيوانظر البيان )3(
.69ص ،للعسكري،الصناعتنيانظر )4(
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وقد تنبه اجلاحظ ملثل هذه القضية فقال يف معرض حديثة عن القاص الواعظ الفارسي موسى بن 
التقتا يف اللسان الواحد أدخلت كل واحدة منها الضيم على صاحبتها " واللغتان إذا )1(سيار األسواري

إال ما ذكروا من لسان موسى بن سيار األسواري " 
ل تغريا واضحا بعد أن اطلع الكتاب والعصر العباسي األوهكذا فقد تغري أسلوب الكتابة يف 

واملترمجون على ثقافة الفرس وأساليب التعبري لديهم وعلى العموم ميكن أن جنمل التأثر بأسلوب احلكم 
:والنصائح الفارسية يف املظاهر التالية

تعبريات سهولة األلفاظ ووضوحها وشفافيتها والعزوف التام عن املادة البدوية وإيثار ال-1
الواضحة شديدة األسر 

.التعليل املنطقي لألفكار-2
بيان لألسباب إذ يكفي أن يقف أو فقد اعتاد العرب أن يرسلوا حكمهم إرساال من غري تعليل 

.تفسريأو اخلطيب منهم ليلقي بني يدي الناس حكمه وآراءه من دون تعليل أو احلكيم 
فالكاتب يديل حبكمته وآرائه معلال ملا يقول ،دابهولكن األمر اختلف كثريا يف حكم هذا العصر وآ

مساؤئه وقد وازن اجلاحظ بني طريقة الفرس وطريقة العرب فيما أو ويعتقد ومطيال يف بيان حماسنه 
عن و" ويف الفرس خطباء إال أن كل كالم للفرس وكل معىن للعجم فإمنا ه)2(يتصل ذا املوضوع فقال

.رة ومعاناة وعن طول يف التفكري ودراسة الكتبأول خلوة ومشطول فكرة وعن اجتهاد ورأي وطو
بديهة وإرجتال وكأنه إهلام " ووكل شيء للعرب إمنا ه

.استقصاء املعاين-3
وقد متيزت حكم العرب يف اجلاهلية بوثبات ونقالت سريعة فالعريب ينتقل من فكرة إىل أخرى 

خاطفة وال تكاد جتد بني النص ترابطا وإمنا كل جزء دون أن يتمعن يف األفكار إمنا يشري إليها إشارات 
منه ميثل فكرة مستقلة بذاا وذلك يتبني لنا من قول األحنف بن قيس حكيم العرب " إن الكرم منع 

ومل بفتقر من ،مل يهلك من اقتصد،ال خري يف لذة تعقب ندما،ما أقرب النقمة من أهل البغي،احلرم
دعوا املزاح فإنه يورث ،ومن تعظم عليه أهانه،أمن الزمان خانهمن،رب هزل قد عاد جدا،زهد

)3(وخري القول ما صدقه الفعل..... " ،الضغائن

 ---------------------------------------------------------
.10: 2،للجاحظ،التبينيوانظر البيان )1(
.50-49: 3،املرجع السابق)2(
.697: 3،للقريواين،انظر زهر اآلداب)3(
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أما يف العصر .موضوعات ليس بينها رابط وشيجلأونا اخلطبة السابقة وجدنا احلكيم تنوإذا تأمل
ل حكمة بعينها ويفصل القول فيها وحييط بأجزائها أواحلكيم بتنأو ل فنالحظ أن األديب والعباسي األ

يقول أمحد بن احلياة األدبية ووما ذلك إال من أثار التأثر باألسلوب الفارسي الذي بدأت طالئعة تغز
الذي إذا ،اء " وليس لك أن تؤاخي إال الكرمي األخوة الكامل املروءةيوسف الكاتب العباسي يف اإلخ

وإن لقي عدوك كف ،وإذا حضرت كنفك إذا لقي صديقك استزاد لك يف مودته،غبت عنه خلفك
)1(إن رأيته ابتهجت وإن أتيته استرحت".عنك من عاديته

:التأثر باإلقتباس:ثانيا
والتأثر باحلكم والنصائح والوصايا الفارسية املترمجة إمنا هضح صور أو ميكن القول حبق أن 

ذلك أن الباحث فثي الكتب املصنفة يف العصر العباسي بستيقن أن األدباء واملؤلفني العرب يف .باإلقتباس
األفكار والنصوص من كتب اآلداب أو هذا الصدد مل يكونوا يستشعرون أي حرج يف اقتباس العبارات 

الفارسية املترمجة على أن السمة املميزة هلذا االقتباس أم كانوا خيضعون النصوص والعبارات واحلكم 
.املقتبسة لبيام وأساليبهم ومقدرم على صياغة املعاين وإخراجها يف حلل جديدة

:ويتضح ذلك االقتباس من عدة أمور
وقرأت يف ابن قتيبة "أن يصرح  الكاتب باسم الكتاب الفارسي الذي نقل منه مادته كقول-1

.قرأت يف كليلة ودمنةأو ريويه " كتاب أبرويز إىل ابنه ش
.يذكر الكاتب أنه أخذ مادته من العجم من دون حتديد للكتاب بعينه-2
" )2(كقول ابن قتيبة "ينقل الكاتب حكما فارسية مث يقول " وكانت احلكماء تقول هذا-3

.خصب الزمان "كانت احلكماء تقول عدل السلطان أنفع من 
" وكان )3(كقول ابن قتيبة" نصا مث يقول " وكان يقال ذلك أو أن يذكر الكاتب حكمة -4

.يقال ال سلطان إال برجال "
يذكر املصنف أحيانا مقتبساته ونقوله مسندا إياها إىل العجم مع إغفال ذكر املصدر الذي -5

.ذليل "وحتت القدرة فه" والعجم تقول كل عز دخل )4(استقى منه كقول ابن قتبية

 ---------------------------------------------------------
. 455: 3،ألمحد زكي صفوت،انظر مجهرة رسائل العرب)1(
.5: 1،بن قتيبة الدينوريال،عيون األخبارانظر )2(
.9: 1،املرجع السابق)3(
.2: 2،املرجع السابق)4(
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:نظم المتون واألفكار الحكمية المترجمة:ثالثا
اليت ،عبقريتها ونبوغها لنظم املواد الثقافية الفارسيةإن طائفة من شعراء العصر العباسي قد سخرت 

وكان هذا قربانا يقدمه هؤالء الشعراء بني يدي أرباب نعمتهم .نقلها إىل العربية ابن املقفع وأضرابه
.ورؤسائهم ممن جيري يف عروقهم الدم الفارسي حيث تفتح هلم مستغلقات األبواب وخزائنها

تصدى ومن خدم املنصور واملهدي كتاب كليلة ودمنة ونوخبت وهسهل الفضل بن وكما نظم أب
لنظم هذا الكتاب ألن حيىي بن خالد الربمكي اشتهى حفظ كليلة ودمنة فقلبه أبان شعرا أبان الالحقي

)1(.ليسهل عليه حفظه

:مضاهاة الحكم واآلداب المترجمة (التأثر المعاكس ):رابعا
تلك العصور مل يرق هلم تشدق املتعصبني آلداب الفرس أن بعض الشعراء العرب يف ووه

بل ،اجلميلةونصائحهم فراحوا يردون عليهم أن العرب قد سبقوهم لتلك احلكم واآلداب واملعاين
وقد أخذ اجلاحظ على ،عوزهم الدليل مل يتورعوا عن الوضع والنحلأو بزوهم يف الكثري منها وحني 

)2(.صبني وكتبه حافلة ذه الردودعاتقه مهمة الرد على هؤالء املتع

مضاهاة أمثال كتاب "امساه و) 400ولعل املصنف الذي ألفه حممد بن حسني بن عمر اليمين (ت
.خري ما ميثل ما ذهب إليه اجلاحظ" كليلة ودمنة مبا أشبهها 

:المعارضة:خامسا
شاعر أو شاعر بصنيع مماثل لصنيع كاتب أو معلوم أن يأيت أن يأيت كاتب وتعين املعارضة كما ه

ويف هذا املقام يستطيع دارس التراث .الشعرأو كان تقدمه يف طرق موضوع من املوضوعات النثر 
نثرهم غريهم من األمم  كما أو األديب العريب أن يقرر أن أدباء عصر ما وكتابه قد عارضوا يف أشعارهم 

)3(.ترسم خطى مؤلفه وسار على منوالهعارض سهل بن هارون كتاب كليلة ودمنة فقد

 ---------------------------------------------------------
لياقوت احلموي.،معجم األدباءانظر )1(
.ارجع رسائل اجلاحظ)2(

.284ص،. عيسى العاكوبد،تأثري احلكم الفارسية يف األدب العريبانظر )3(
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التأثيرات األسلوبية: الثانيالفصل 

،مرتبط باللغةوهو،فاألسلوب املرء قطعة منه.التعبري الشخصي الذي تصاغ به األفكارواألسلوب ه
)1(.هلذا حيتفظ بطابع شخصي ال ينفصل عن روح األمة اليت تعرب بلغتها عن روحهاو

،مقومااوألنه من خصائص اللغة القومية ،من هنا كان األسلوب أبعد العناصر عن التأثريات اخلارجيةو
.يتجلى طابعة اخلاصو،به تظهر شخصية الكاتبو
.إذن فليس له موضع يف الدراسات املقارنةو

تتأثر بتيارات ،غري أن الواقع التارخيي أثبت أن أساليب أكرب الكتاب حظا من األصالة الشخصية
.تبعا للتأثر باجلنس األديب املقتبس،مؤثرات خارجيةو
حبيث يبلغ حد النقل ،تقليده فيه على أصالتهومع ذلك فالكاتب العظيم ال يطغى تأثره يف األسلوب و
،التصرف فيها شيئا فشيئاأو فإن شعوره باألصالة بدفعه إىل اطراح عناصر األسلوب املقلد ،املسخو

.يسترد أصالتهو،حىت ال يلبث أن يعود إىل نفسه
كما أن التأثر األسلويب ال مينع من خضوع ،طابعةوعلى أن وحدة العمل األديب قد يظهر أصالة الكاتب 

أصوهلا.ولقوانني لغته الكاتب 
.املؤثرات األجنبية)و،التقليد القوميو،( اإلبداع الشخصي:فاألسلوب يتألف من عناصر ثالثة هي

وقد يكون عنصرا أساسيا فعاال يؤثر يف التعبري عن العواطف تأثريا ،العنصر األخري قد يكون ضئيالو
قويا.

ألسلوبية يف األدب الغريب.على أن األدب العريب قد تأثر أحيانا ببعض الصور ا
هي عبارة مألوفة يف و،فقد وصف الدكتور طه حسني (الرافعي) بأنه يعاين يف كتابه (آالم الوضع)

)2(.وصف ا (فلوبري) نفسه،األدب الفرنسي

)3(ي خياطب األفاعي يف (مصرع كليوباترا):ققال شوو

يف الناس شر و،الناس قد تلتقون                   ففيكن شروأننت و
من املعاين وهو،لكنه مألوف يف الفرنسيةو،االلتقاء بني شيئني مبعىن تشاهما له معىن وضعي يف العربيةو

الوضعية فيها.
.األساليب الفارسيةوالعرب تأثروا بكثري من األلفاظ و

 ---------------------------------------------------------
.39:فان تيجم)1(
.282ص،غنيمي هالل،األدب املقارن)2(
.حتقيق حممد حسن هيكل،األعمال الشعرية الكاملة)3(
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)1(:قول شوقي يف (كليوباترا)،فارسيةمن تأثر األدب العريب باألساليب الو

؟إن البالء أجل من أال يرى               عجبا ! أختفى يف اهلشيم النار
.منهاهي صورة فارسية اقتبستها العربية و،فإخفاء النار يف اهلشيم كناية عن إخفاء ما ال ميكن إخفاؤه

كما يقول شوقي يف (ج الربدة):
)2(جنايئها               املوت بالزهر مثل املوت بالفحمأو ال حتلفي جبناها 

حيث يقول على لسان ،انون)وفهذا مقتبس من الشاعر الفارسي (عبد الرمحن اجلامي) يف قصته (ليلى 
سواء لدى مت بورق الورد أم باخلنجر".وقيس: " 

،اتصاال بالدراسات املقارنةومهما يكن من شيء فإن التأثري األسلويب على العموم أقل التأثريات شأنا و
ذلك ألنه يظل أكثر األمر طابعا مميزا للبالغة و،فالتقارب يف األسلوب بني اآلداب قليل على كل حال

أسلوا.ولغتها ولكل أمة ذوقها و،مرتبطا بلغتها،احمللية

 ---------------------------------------------------------
.حتقيق حممد حسن هيكل،األعمال الشعرية الكاملة)1(
.املرجع نفسه)2(
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.تأثر األدب العربي بغيره من اآلداب:لثالثالفصل ا

)1(::األدب الفارسيوبين األدب العربي :الأو 

كانت احلرية مملكة املناذرة حلقة االتصال و،كانت بالد العرب قبل اإلسالم وثيقة الصلة ببالد الفرس
من بينها (يوم ذي قار) يف عهد كسرى ،قد نشبت بينهما حروب مشهورةو،العجموبني العرب 

إباس بن قبيصة ملك احلرية.و،برويز
،العرب ببعض الصالت االجتماعية كذلكوتدل بعض الروايات التارخيية على أنه كانت بني الفرس و

كانوا و،كالشاعر عدي بن زيد،ينهمأوكما أن األكاسرة كثريا ما كانوا يستعينون ببعض العرب يف دو
م) الذي 438- 420مثل رام كور (،تثقيفهم يف كثري من األحيانوالدهم أو يعهدون إليه بتربية 

ل من أو كان و،عرف طرائقها يف نظم الشعرو،حىت أمل بدقائق العربية،تثقف يف بالد العربوترىب 
نقل إىل الفارسية نظام الشعر العريب.و،نظم الشعر املوزون بالفارسية

امترجت الثقافة و،بعد أن دخل اإلسالم بالد فارس،بعد اإلسالم بلغت صلة العرب بالفرس منتهاهاو
العربية بالثقافة الفارسية.

التأثري بني وه أثر كبري يف تبادل التأثر بعدوقبل اإلسالم ،العجموكان هلذا االتصال الوثيق بني العرب و
سائر و،البحور الشعريةو،األجناس األدبيةواألساليب ومن حيث األلفاظ ،الفارسيواألدبني: العريب 

:مما نشري إىل بعضه يف هذه النماذج،األفكارواملعاين والصور 
املفردات وفأثروا يف لغة أهل املدينة باأللفاظ ،هاجر اإليرانيون يف اجلاهلية إىل قلب اجلزيرة العربية

احليوان املنتوف امللقى يف املاء وهوالسميط و،(خربز):الفارسية حىت رأينا الغرب يسمون البطيخ
الشطرنج:(األشترنج).و(الروذق) :الساخن

أوالبقلة احلمقاء و،ارفة:(بال)أو حيث يسمون املسحاة ،كما أثروا يف لغة أهل الكوفة
كلها ألفاظ فارسية.و(وازار) :السوقو،(خيارا):القثاءو،(باذروج):الرجلة

:كما يقول،وقد أدخل األعشى يف شعره بعض األلفاظ الفارسية اليت مسعها من الفرس يف سفاره
)2((إبريق) كأن شرابه        إذا صب يف (املصحاة) خالط (بقما) وبكأس 

)3((املرزجوش) منمنما  وسيسنرب) (و(بنفسج)    وهلا (جلسان) عندها 

 ---------------------------------------------------------
.116ص ،د.حسن جاد،انظر األدب املقارن)1(
.كل ما بني قوسني لفظ فارسيوالبقم: خشب يصبغ به و.املصحاة: إناء يشرب فيه)2(

.453: 14،البن منظور،انظر لسان العرب،الرياحنيوأمساء فارسية للورود ما بني األقواس )3(
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كلفظ (أبيل) ،املدائن فنقل كثريا من ألفاظهم يف شعرهوكان عدي بن زيد يعيش مع الفرس باحلرية و
:راهب يف قولهوهو

جأرواهللا فاقبل حلفي                  ألبيل كلما صلى وإنين 
)1(:يف قوله،القربانأو اإلجنيل وهولفظ (الشرب) و

الذي أعطى (الشرب)وإذ أتاين نبأ من منعم                مل أخنه 
اإلدارية اليت كان الفرس قد ورأينا العرب يستعريون من الفرس كلمات تعوز لغتهم يف النواحي املدنية و

.سبقوا ا
اإلدارة.وغري ذلك مما يتصل بالسياسة وصوجلان) - بريد-خراج-(وزير:من ذلكو
-اإلستربق- اخلز-الديباج-السندس-(اخلوان:املطعموالرفاهية يف امللبس وهر املدينة مما يتصل مبظاو

الفالوذج).
استعملوها بدال و،ميزاب)- رصاص-نأو ه- توت-مسك- (ورد:مما نقله العرب عن الفرسو

مشعب).- صرفان-مهراس-فرصاد-مشموم-(حوجم:من
مرآة).-بدال من (رغيفسجنجل) -(جودقه:كذلك استعملوا من الفارسية

)2(:يقول العماين يف أرجوزته للرشيدو

ر الورد بصار يف كف اهلزوسد            ملا هوى بني غياض األ
آيل يذوق الدهر ( آب سرد ) 

.معناه؛ املاء البارد،لفظ ( آب سرد ) فارسيو
:يقول جريرو

)3(ال خري يف غضب الفرزدق بعد ما               سلخوا عجابك سلخ جلد الروذق 

.اجلعل النتوف الوبر:الروذقو
.هذا يدل على التأثري الفارسي يف البصرةو

 ---------------------------------------------------------
.837: 2،بن قتيبة الدينوريال،املعاين الكبري يف أبيات املعاينانظر )1(
.134: 1،للجاحظ،التبنيوانظر البيان )2(
.ديوان جرير)3(
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)1(:يقول أسود بن أيب كرميةو

لزم الغرام ثويب           بكرة يف يوم سبت
فتمايلت عليهم           مثل زنكي مبىت

)2(عقارا باخبست أو قد حسا الداذي صرفا    

ياقوت أمحر على الكرسي زيرجد أخضر تتوسطهوكان أردشري بن بابك يصف الورد بأنه در أبيض و
)3(فقال حممد بن عبد اهللا بن طاهر:،شذور من ذهب أصفر

كأن يواقيت يطيف ا           زمرد وسطه شذر من الذهب 
من لزم املنام رأى و،األضداد): وقع عبد اهللا بن طاهر: " من سعى رعىويقول اجلاحظ يف (احملاسن و

:يقولشروان) فإنه وهذا املعىن أخذه من توقعات (أنو،األحالم"
:هركه خسبد خواب بيند)و،( هركه روذ جرذ

.من هنا يستدل على أصل جنس التوقعات اليت عرفها العربو
:حيكي الثعاليب أن أبا الطيب الظاهري كتب إىل أخيه يوم عيد (رام) أحد األعياد الفارسيةو
املؤذن يوم رام            ملختلفان يف هذى الغداة وإين و

.)4(كيادا         إذا نادى حبى على الصالة أفادى بالصبوح كه 
.أي أنادى بالصبوح: حي على اخلمول،(كيادا) أي مخوالو،(كه) معناها: أنو
اقتباس املعاين يف الشعر الفارسي من الشعر العريب قول حافظ الشريازي يف وصف ومن صور االحتذاء و

:اهلالل
رأيت مزرعة الفلك اخلضراء

)5(جل يف السماء كمنوهورأيت اهلالل و

)6(:من قول ابن املعتز يف وصف اهلاللوفه

كمنجل قد صيغ من فضة              حيصد من زهر الدجى نرجسا 

 ---------------------------------------------------------
.134: 1،للجاحظ،التبنيوانظر البيان )1(
قد احتسى شراب اخلمر و،فملت عليهم كما مييل الزجني الثمل،املعىن: أمسك الغرماء بثويب يوم السبت صباحا)2(

.اخلمر العقار املخلوطة بقليل من املاءأو ،اخلالصة
.189: 11،شهاب الدين النويريل،اية األرب يف فنون األدبانظر )3(
.ما بعدهاو2:47،اليتيمةانظر)4(
.177ي أو تاريخ األدب الفارسي هلندانظر)5(
.329: 2،اهلامشيمحد بن إبراهيم بن مصطفى أل،جواهر األدب يف أدبيات وإنشاء لغة العربانظر )6(
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)1(األدب الهندي:وبين األدب العربي :ثانيا

مسوا كثريا من نسائهم و،فعرفوا السيوف اهلندية،اتصل العرب باهلند عن طريق التجارة منذ اجلاهلية
.باسم (هند)

باأللفاظ ث تأثرت لغاا حي،مث أصبحت اهلند موطنا من مواطن الثقافة العربية بعد الفتح اإلسالمي
.العربية

حنن ال ننسى يف هذا املقام ،الترمجةوأدا بعد حركة الفتح وكما تأثر األدب العريب بالثقافة اهلندية 
.بعد ترمجته من الفارسية،أثره يف خلق جنس أديب جديد يف األدب العريبودمنه) وكتاب (كليلة 

(وضوح الداللة).وهو،غة عند اهلندكثريا ما جند يف كتب البالغة القدمية عندنا مفهوم البالو
قد شرح األستاذ حامد عبد القادر يف كتابه (فلسفة أيب العالء) كيف أن أبا العالء تأثر بالثقافة اهلندية و
.مذاهبهاوفلسفاا و

،يذكر األستاذ أمحد أمني يف كتابه (ضحى اإلسالم) أهم ما استفاده األدب العريب من األدب اهلنديو
:على هذا النحو

.فلفل)- خيزران-ببغاء-(أبنوس:أخرى مثلوكافور) -(زجنبيل:ألفاظ هندية عربت مثل-1
دمنة).و(كليلة :قصص هندية مثل-2
.حكم هندية تتفق مع الذوق العريب-3
" إن الشيء إذا أفرط يف الربد عاد حارا مؤذيا ".:يقول حكماء اهلندو
)2(:نواسويقول أبو

.السامعون من صفيت             كذلك الثلج بارد حارال يعجب

 ---------------------------------------------------------
.131ص،د.حسن جاد،انظر األدب املقارن)1(
.10: 2،البن قتيبة الدينوري،انظر  عيون األخبار)2(
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)1(ربي:وتأثر األدب العربي باأل:ثالثا

.العريبريب يف األدب واألفكار مظاهر من التأثر األوال نزال جند يف جمال املعاين و
:ضآلته بالنسبة للخالقوفحني يقول (اليبنتز) يف عجز اإلنسان 

سرب وإن اإلنسان الزورق له يوصله الجتياز شقته و،ليس عندنا منه إال قطراتو،" إن اهللا كاحمليط
.أي ال ميلك إال أن يرى بعينه فقط،كل ما يف مقدوره أن يستبصر فيه من الساحلو،غوره

)2((اهللا )::قصيدتهجند (شوقي) يقول يف

ة فوق باع الزورق           والفلك إن تذهب ذرعاً تغرقبحبر ا
تراقى املوج من يد مغرق جعل شراعك فيه غينك وافرق   كم يففا

قبلت وأخرى حظها االعراء 
:أمامهاني يقول (جيواى) الفرنسي عن قوة الطبيعة وعدم اكتراثها وعجز العقول حو

. إنه صورة القوة اهليولية العاتية يف أقسى .الكآبة من احمليطو"رمبا ال يوجد شيء أكمل وأدعى للحزن 
مالحمها ".

)3(:يقول (شوقي) يف سينيته

غس وكانت احلوت طول سبح عقلت جلة األمور عقوال   
وال يصاخ حبس،غريقأو غرقت حيث ال يصاح بطاف   

ربية والتأثر ا. و وكان هلجرة (أداء املهجر) إىل أمريكا أثر واضح يف احتكاك أدم العريب باآلداب األ
:ولقد الحظ الرسام العاملي (رودان ) تأثر جربان بالشاعر االجنليزي ( وليم بليك )، حيث قال

وليم بليك القرن وفه،جربان" جيب أن يتوقع العامل شيئا عظيما من الشاعر العريب النابغ جربان خليل 
العشرين ".

كما حيس بالتقاء الشاعرين يف ،واحلق أن الذي يقرأ أسلوب جربان الرمزي التصويري حيس هذا التأثر
.كثري من األفكار

 ---------------------------------------------------------
.133ص،د.حسن جاد،انظر انظر األدب املقارن)1(
.حتقيق حممد حسن هيكل،األعمال الشعرية الكاملة)2(
.املرجع نفسه)3(
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:بليك ) يف احملبة اإلنسانيةيقول (
أو ملحدين كانوا ..ينبغي أن يهوى اجلميع صور البشر.." إىل الرمحة واحلنان والسالم واحلب

.؟ فثم وجه اهللا "..، فحيث تكون الرمحة واحلب واحلنانمسيحينيأو مسلمني 
فأنا وأنت ،ومصليا يف كنيستك،، وراكعا يف هيكلك" أحبك يا أخي ساجدا يف جامعك:فيقول جربان

الروح ". وأبناء دين واحد ه

ال يكون حاله حال وعقيدا وأخالقها ودينها وكما ينبغي على األديب أن يراعي ما يناسب ثقافة أمته 
.النظر فيهاومسينها دون متحيصها ولغته بغثها املترجم الذي ينقل العلوم إىل

العقائد وهذا من اآلثار السلبية اليت محلها إىل أدبنا العريب بعض األدباء الذين تأثروا باألفكار الغربية و
.الباطلة
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الخاتمة

ريه من اآلداب حيتاج منا إىل معرفة كاملة غال شك أن احلديث عن تأثر أدبنا العريب ب
لغات األمم األخرى ألن االتصال مع الشعوب األخرى بتاريخ لغتنا العربية وما اتصل ا من 

ال بد أن حيدث تأثريا وال ميكن اجلزم ذا التأثري إال بدراسة خصائص اللغة املأثرة واملتأثرة 
ومعرفة أساليبها األدبية وفنوا العلمية ألن العلوم والثقافات إذا ترمجت وطبعت بطابع اللغة 

لتها إال مبعرفة اللغة اليت ترجم منها هذا الفن فيحتاج املترمجة ال يتمكن من معرفة أصا
الباحث املقارن أن ميسك بزمام البيان يف كلتا اللغتني كي يتوصل إىل نتائج سديدة وهذا ما 

.ينقصنا حنن الطالب
يف اية البحث نعرض لك أخي القارئ الكرمي بعض النتائج اليت توصل إليها البحث يف 

:هذا املوضوع
ها تالقحت الثقافات وأفادت كل ثقافة من مجة هي املؤثر األساس فيإن التر- 1

،غريها فخرج لنا مزيج فريد يف صورته جديد يف أسلوبه حيمل مالمح الثقافتني
الذي جيعل املادة املترمجة قريبة املأخذ ملعرفته وويدخل يف ذلك دور املترجم فه- 2

.األمة اليت يترجم هلا وما يصلح هلا وما يناسب ثقافتها وقيمهايطبيعة
امل راجع إىل املكانة اليت بوأها اهللا لغة العربية يف غريها من لغات العن تأثري الإ- 3

.ىإياها يف لغة القرآن وتأثريها أخوى نت تأثري غريها من اللغات اآلخر
اطفة فيصدر أحكاما على الباحث أن يكون موضوعيا يف حبثه وال تأخذه الع- 4

وأدب وإن تأثر على غري أساس وأن يعترف ملا للشعوب األخرى من ثقافة 
.وال ينسب كل علم لنفسه فالعدل مطلب عزيزبشيء منها ذكر ذلك

كما ال يضري ألمة أن تأخذ من أمة وأن تفيد منها من شىت نواحي احلياة بل - 5
تار املاضي فهذا ال أو لى املصيبة كل املصيبة أن تبقى عالة على غريك تغين ع

.يقدم األمم وال يزيدها إال وهنا
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جهد املقل وبضاعة املزجي فما كان من الصواب فمن اهللا تبارك وتعاىل وما وهذا ه
تقصري فمن نفسي والشيطان وإال اهللا املشتكى وعليه التكالن وال حول أو كان من خطأ 

احلق بلعابد على حسن تعامله ومجيل عبدكما أشكر أستاذنا الدكتور ،وال قوة إال باهللا
فره من الدعاء أجزله أو فقد كان لنا يف هذا الفصل دليال مشريا فله منا من الثناء ،صفاته

وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على خري األنام حممد بن عبداهللا 
.وم الدينوأزواجه ومن سار على هديه وجه إىل يوعلى آله وصحبه
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.م1981-ه 1401الثانية، الطبعة:،الدار العربية للكتاب،عبد الفتاح حممد احللو
أمحد بن إبراهيم بن مصطفى اهلامشي (املتوىف: ،جواهر األدب يف أدبيات وإنشاء لغة العرب.6

مؤسسة املعارف، الناشر:،جلنة من اجلامعينياشرفت على حتقيقه وتصحيحه:،ه)1362
.2عدد األجزاء:،بريوت

عبد الرمحن ،ديوان املبتدأ واخلرب يف تاريخ العرب والرببر ومن عاصرهم من ذوي الشأن األكرب.7
(املتوىف: وبن حممد بن حممد، ابن خلدون أب ،ه)808زيد، ويل الدين احلضرمي اإلشبيلي 

.م1988-ه 1408الثانية، الطبعة:،دار الفكر، بريوت،خليل شحادةحتقيق: 
إسحاق احلُصري القريواين وإبراهيم بن علي بن متيم األنصاري، أب،زهر اآلداب ومثر األلباب.8

4عدد األجزاء:،دار اجليل، بريوت،ه)453(املتوىف: 
هالل احلسن بن عبد اهللا بن سهل بن سعيد بن حيىي بن مهران العسكري وأب،الصناعتني.9

املكتبة الناشر:،الفضل إبراهيموي وحممد أبأوعلي حممد البجحتقيق: ،ه)395و(املتوىف: حن
.ه1419عام بريوت–العنصرية 

دار ،ه)276حممد عبد اهللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري (املتوىف: وأب،عيون األخبار.10
4عدد األجزاء:،ه1418تاريخ النشر:،بريوت–الكتب العلمية 

الفرج حممد بن إسحاق بن حممد الوراق البغدادي املعتزيل الشيعي وأب،الفهرست.11
(املتوىف:  ،لبنان–دار املعرفة بريوت ،إبراهيم رمضانحتقيق:،ه)438املعروف بابن الندمي 

م1997-ه 1417الثانية الطبعة:
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الفضل، مجال الدين ابن منظور األنصاري وحممد بن مكرم بن على، أب،لسان العرب.12
عدد ،ه1414-الثالثة الطبعة:،بريوت–دار صادر ،ه)711الرويفعى اإلفريقى (املتوىف: 

15األجزاء:
حممد عبد اهللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري (املتوىف: وأب،املعاين الكبري يف أبيات املعاين.13

ه)، عبد الرمحن بن حيىي بن علي 1373(ت سامل الكرنكوي.د:املستشرقحتقيق ،ه)276
.3عدد األجزاء:،مطبعة دائرة املعارف العثمانيةالناشر:،ه)1386-1313اليماين (

عبد اهللا ياقوت بن وشهاب الدين أب،معجم األدباء = إرشاد األريب إىل معرفة األديب.14
(املتوىف:  دار الغرب اإلسالمي، ،إحسان عباسحتقيق:،ه)626عبد اهللا الرومي احلموي 

7عدد األجزاء:،م1993- ه 1414ىل، واألالطبعة:،بريوت
أمحد بن عبد الوهاب بن حممد بن عبد الدائم القرشي ،اية األرب يف فنون األدب.15

،دار الكتب والوثائق القومية، القاهرة،ه)733التيمي البكري، شهاب الدين النويري (املتوىف: 
33عدد األجزاء:،ه1423ىل، واألالطبعة:

إمساعيل بن حممد أمني بن مري سليم ،هدية العارفني أمساء املؤلفني وآثار املصنفني.16
عدد األجزاء:،لبنان–دار إحياء التراث العريب بريوت ،ه)1399الباباين البغدادي (املتوىف: 

2
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فهرس الموضوعات

الصفحةاملقدمة

4التأثري.وتعريف التأثر :مدخل نظري

.صورهوأنواع التأثر :لوألالفصل ا
أنواع التأثر:الأو 

5

.صور التأثر:ثانيا
التأثر باملوضوع:الأو 

6

12التأثر باإلقتباس:ثانيا
13:ملتون واألفكار احلكمية املترمجةنظم ا:ثالثا

13:املعاكس )رابعا: مضاهاة احلكم واآلداب املترمجة (التأثر 

13:املعارضة:خامسا
14.التأثريات األسلوبية:ينالفصل الثا

.تأثر األدب العريب بغريه من اآلداب:ثالثالفصل ال
.األدب الفارسيوبني األدب العريب :الأو 

16

19.األدب اهلنديوبني األدب العريب :ثانيا

20.ريبوتأثر األدب العريب باأل:ثالثا

22اخلامتة 
24.فهرس املراجع

26.فهرس املوضوعات

 


