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ْحمنِ  للاِ  بِْسمِ  ِحيمِ  الرَّ الرَّ  

الَِّذيَن  } ُصُدوِر  فِي  بَي ِنَاٌت  آيَاٌت  ُهَو  بَْل 
إَِّلَّ   بِآيَاتِنَا  يَْجَحُد  َوَما  اْلِعْلَم  أُوتُوا 

 {49 الظَّاِلُمونَ 

اْلعَِظيمُ  اْلعَِلي  ّللا   َصَدقَ   

( 49)سورة العنكبوت :   
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  هداءاال

 ..العرفان بالجميل من االخالق القويمة التي حَّض عليها ديننا الحنيف

 عن فضل أمي ،  ان تعبر والسماء أل األرض و لن تكفي ُجمل ال  شكر، وحتى لو بلغت م

 .والديلن تستطيع كلماتي أن تصف مدى شعوري باالمتنان لصاحب الصدر الرحب 

 الدرب واالهل والخالن  قرفا

 واساتذتي الكرام أصحاب الفكر اُلمستنير

 اهديكم جميعا بحثي المتواضع
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 والتقدير  الشكر                                     

فله الحمد والشكر مابقيت وبقي الليل والنهار وامرني   العلملقد حباني هللا لنعمة طلب 

  سبلبخفض جناح الذل لوالدي ببرهما ومن دواعي البر ان اشكر صنيعهما الهتداني 

 النور 

ال بد لي ان اخطوا خطواتي االخيرة في الحياة الجامعية من وقفة اعود فيها الى اعوام 

الذين قدموا لنا الكثير باذلين بذلك جهودا  قضيتها في رحاب الجامعة مع اساتذتي الكرام 

 كبيرة في بناء جيل الغد لتثبت 

 االمة من جديد....... 

اقدس رسالة   حملواايات الشكر واالمتنان والمحبة الى الذين  اسمىوقبل ان امضي اقدم 

 في الحياة  

 الى الذين مهدوا لنا طريق العلم والمعرفة 

 الى جميع اساتذتنا االفاضل

 القسم الدكتور محمد عبد الحسن الشمري  الى رئيس
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 التعريف بابن المقفع:/ تمهيد

عيسى بن علي، هللا ابن المقفع وهو كاتب مشهور من العصر العباسي عمل في ديوان عبد      

بن علي عم السفاح  المجوسية لكنه ٔاسلم على يد عيسى وهو فارسي األصل وكان يدين بالديانة  

    .(١)بني العباسؤايضا عن المنصور، حيث كانا السفاح والمنصور الخليفتين األوليين من خلفاء 

لمنطق اليوناني، وعلم الفارسية الهندية، واالمقفع ٔاول من ٔادخل إلى العربية الحكمة يعد ابن 

من عرب ؤالف، كما يرجع الفضل ٕالى كتبه في تطور األخالق، وسياسة األجتماع، وهو أول 

 . (٢)ٔاعلى المستوياتورفع مستواه الفني إلى  النثر العربي 

بهذا األسم ألّن الحجاج  داذويه ؤاسم جده)المبارك(، ولُقّب ٔاما نسب ابن المقفع هو روزبه بن     

خراج فارس، فٔاخذ بعض  واليته بالد فارس كان قد ولى والده)داذويه( بن يوسف الثقفي أيام 

بعبد  لكن بعد ٔان ٔاسلم سمي كنيته قبل األسالم ٔابا عمرو، المال فضربه حتى تقفّعت يداه، وكانت 

التي تُعرف خورستان أو كما يسميها العرب األهواز، هللا وكني بأبي محمد، وهو من بالد خوز 

العربية منذ الفتح كما يتحدث ٔاهل وهي قريبة من مدينة البصرة العراقية، وتعيش فيها القباءىل 

لغة الفارسية  سريانية وال عبرانية وال فارسية وال عربية، إلى جانب الخوز لغة خاصة بهم ليست 

 . (٣)بها عامتهموالعربية التي يتحدث 

في بالد فارس، لكنّه نشأ وترعرع في مدينة ُولد ابن المقفع في السنة السادسة بعد المئة     

كانوا حينها أهل الفصاحة والخطابة، وكما عرفوا بذلك  البصرة، وكان مولى الٓل األهتم والذين 

والذي كان في وفد بني  حتى قبل األسالم، ومن ضمنهم عمرو بن األهتم الذي اشتهر بالبالغة، 

عنهم ابن دريد في كتاب األشتقاق:) وفي بني األهتم رجال تميم إلى النبي)ص(، وقد قال 

 ( ٤)الكتاب بٔاسماءىهم(معروفون خطباء يطول 
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جمااع ماان الثقافات، حيث جمع بين الثقااافتين العربيااة والفارسااية وكااذلك وتميز ابن المقفع بتعد د   

 بعااد ٔان فااتح االسااكندر بااالدحكمة الهنود وفلسفة اليونان، فقد ترجم الفُرس كتااب الهنااد واليونااان 

ابن المقفع بترجمة بعض الكتب الفارسية عن وضع فارس، وانتشرت فيها الفلسفة اليونانية، وقام  

الااذين ترجمااوا كتب المنطق، فهو عدّ من ٔاواءىل ؤادب ومنها الفلسفة اليونانية الهند واليونان فيها  

ا يعتقااد بعااض منطق ألبااي جعفاار المنصااور، كماا الفي ا العلم، وهو ٔاول من ترجم كتباً في هذكتباً  

علااى المستشرقين ٔاّن ابن المقفع هو الذي وضع طريقة تدوين التاريخ باللغة العربية ومن األمثلااة 

 .(١)ذلك ترجمته لكتاب خداينامة) سير ملوك العجم(

عليه كلمة في الكالم، وقال فااي ببالغة ؤادب ابن المقفع، لكنّه ٔانكر  وقد اعترف الجاحظ ٔايضاً      

فااي بالغااة اللسااان والقلاام المتأدبين عبد هللا ابن المقفااع، كااان مقاادّماً ومن المعلمين ثُم البلغاء  ذلك:

قالااه، وكااان يتعاااطى السير، وكان إذا شاااء أن يقااول الشااعر  والترجمة واختراع المعاني وابتداع  

ر ال قليالً وال كثيراً، وكان ضابطاً لحكايات المقاالت، الكالم وال يحسن منه   وال يعرف من ٔاين غااُ

ارين أردت أن تعتباار ذلااك إن كناات ماان ُخلااّ  المغتر ووثق الواثااق، وإذا   المتكلمااين وماان النّظااّ

القااوم، رديء الهاشمية، فٕانااك تجااده جيااد الحكايااة لاادعوى ته  رسالفاعتبر ذلك بأن تنظر في آخر  

ماان العلاام فاايظن الرجل يحساان الصاانف المصاانفين  المدخل في مواضع الطعن عليهم، وقد يكون  

 .(٢)االبعد بهعند ذلك أنه ال يحمل عقله على شيء بنفسه 

بعااده بوالصاادق، وعاارف كما عرف ابن المقفع باألخالق الحميدة، والكرم والسااماحة، واإليثااار   

واشتهر بذكاءىه وسعة علمه، وقااد قياال وبالمروءة، وبسهولة الطبع برصانة، عن الكذب والحسد، 

الجاحظ:)كان وكما عرف بالوفاء لألصحاب، وقد قال عنه ٔاذكى منه(، فيه :)ٔانه لم يكن في العجم 

 (.٣)لألصحاب:)ٔابذل لصديقك دمك ومالك(وقال ابن المقفع في الوفاء  فارساً جميالً(جواداً 
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 1979/137:مارون  بيروت،دار  في األعصر العباسية، بطرس البستاني، ٔادباء العرب ينظر:  -2

 .142:م.ن -3



 8 

 

فنقل تراثاااً ضااخماً ماان الكتااب الفارسااية التااي وساهم ابن المقفع في نقل الكثير إلى اللغة العربية  

تلك الكتب ثقافة الفرس ؤاخالقهم كتب باللغة البهلوية وهي اللغة الفارسية قبل اإلسالم، وقد حوت 

يااث كاناات الدولااة تلك الثقافة استحساناً وقبااواًل لاادى الخلفاااء العباساايين، حوسير ملوكهم، فالقت  

كتااب وتطورها، ومن ٔاشهر الكتب التااي ترجمهااا اباان المقفااع ٔاربعااة العباسية في بداية ازدهارها  

وهو كتاب يتحدث عن ن نامه(ئيملوك الفرس، وثانيها كتاب)آ ٔاولها كتاب)خداينامه( وهو في سير  

وثالااث هااذه ملوكهم وكيفية قيادتهم لجيوشهم، وعاان اآلداب العامااة، قوانين الفرس القدامى، وعن  

في سيرة الملااك كساارى ؤاخالقااه، ورابعهااا )كتاب التاج في سيرة ٔانوشروان(، وهو كتاب الكتب  

فُقاادت تقريباااً، وذلااك وهو كتاب في تشريعات الفرس القدامى، لكن كل تلااك الكتااب   تنسر()نامت  

ممن جاؤوا بعد ابن المقفع ٔامثال ابن قتيبة والثعالبي ٔادخلوا فااي مفلفاااتهم ألّن هناك بعض الكتاب  

 .(١)فتعرضت للضياع الكتب لهذا تكون الحاجة ٕاليها مع مرور الزمن قلت مادة تلك 

للمنطااق، فهااو كااان ياازن من أهم ما يميز ٔادب ابن المقفع هو تحكيم العقاال فيااه، وٕاخضاااعه وٕاّن   

كااان ٔاو نق  مخاال، ٔامااا ٔالفاظااه فٔاساالوبه مملة  قدر المعاني دون زيادة  على    الفكرة فتأتي اإللفاظ

سهل ممتنع ٔاي سهل في المظهر عميق الفهم، وغلب العنصر العقلي والفكري على عناصر الفاان 

يمثل ذلك خياار تمثياال، كمااا الذي مفلفاته السيما في كتابه األدب الصغير في كافة  وهذا  في نثره،  

تظهر في نثره بأرفع درجاتها، وكان يوصااي باألبتعاااد عاان التي  البالغة  امتلك ابن المقفع ناصية  

الكالم مطمعاً في فيقول مخاطباً ٔاحد الكتاب:ٕاياك والتتبع لوحشي وحشي األلفاظ، ومبتذل المعنى، 

حتااى اشتهر ٔاسلوبه وحذا حذوه كتاب بلغاء، وظل ساااءىداً ، وقد  األكبرفٕان ذلك العي  نيل البالغة،

 .(٢)العربي كلّهالنثر الفني في تاريخ األدب ظهر ٔاسلوب الجاحظ هذا واعتبر ابن المقفع من رواد 
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حيااث عمااره ساانة وثالثااون عاماااً، فقااد ، فقد مات مقتول في عمر صغير  عما عن موت ابن المقفأ 

خرج عبد هللا بن علي الذي كااان بين عبد هللا بن علي وعمه المنصور، حيث ذهب ضحية لخالف  

م وطلب الخالفة لنفسه فأرسل المنصور ٕاليه جيشاااً 1754عن عمه المنصور سنة واٍل على الشام  

عنااد ٔاخيااه سااليمان ٔابي مسلم الخراساني، فانتصر عليه وهرب عبد هللا إلى البصرة، فاختبأ بقيادة  

 م وولّى مكانه 1756فقام المنصور بعزل سليمان عن البصرة سنة الذي كان واٍل على البصرة، 

منهمااا عنااد اخويااه سااليمان وعيسااى، فطلبااه المنصااور وظل عبااد هللا مختباأى  سفيان بن معاوية،  

عناادهما ٔان يكتااب فطلبا من ابن المقفع الذي كان كاتباً ، ورضي المنصور بذلك  فرفضا ٕاال بأمان  

 (١)المنصوربهمافيه خوفاً من غدر األمان ويبالغ 

 

غدر ٔامير المفمنين بعمااه شديد اللهجة حتى ٔانّه قال في جملة :)ومتى حيث كتب ابن المقفع ٔاماناً   

والمسلمون فااي حاال ماان بيعتااه(، وعبيده ٔاحرار، طوالق، ودوابه حبس، عبد هللا بن علي، فنساؤه 

المنصور ؤاوعز بقتله إلى سفيان بن معاوية الذي كان حاقااداً علااى اباان المقفااع بسااب هنا غضب  

سليمان، فحين من تولّيه ٔامر البصرة مكان به وسخريته منه، ألّن ابن المقفع كان مغتاظاً استخفافه  

وقااد تاارب  بااه حتااى دخاال عليااه يوماااً ؤاماار بقتلااه، أمر بقتل ابن المقفع يوصل كتاب المنصور  

ه ادخاال حماماااً ألقي في بئر اختلفت الروايات في طريقة قتله، فقيل ٕانّه  وردم بالحجااارة، وقياال ٕانااّ

 .(2)ابن المقفعٔاطرافه والقي به في التنور وهكذا كانت نهاية ؤاغلق عليه فاختنق، وقيل قد قُّطعت 
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 األوللفصل ا                                         

 النثريةابن المقفع في الفنون  اثر                                

العربااي، باهتمام األدباااء المحاادثين مثلااه مثاال كتااب األدب قد حظي النثر العربي عبر العصور  ل 

هذا، ومن بااين كتااب تاااريخ تاريخه تناولته بالدراسة، وكان ذلك من فترة الجاهلية إلى يومنا فُجّل  

النثر ٔاسبق ٔانواع الكالم فااي »األدب نذكر ما ٔالفه الدكتور ٔاحمد حسن الزيات، وهو الذي يرى ٔان 

وضاارورة اسااتعماله، وهااو نوعااان: مسااجع ٕان التاازم فااي كاال الوجود لقرب تناوله، وعدم تقيده،  

 (١)غيرذلك.قافية، ومرسل إن كان فقرتين أو أكثر 

دب عبارة عن موسوعة تطرق فيها إلى دراسااة تاااريخ االٔ ضيف  وما نجده عند الدكتور شوقي      

العربي من العصر الجاهلي إلى غاية عصر الدول واإلمارات، كما ٔاننااا نالحااظ أنااه قااام بدراسااة 

بني أمية في كتابه العصاار األسااالمي، الااذي تحاادث فيااه عاان ٔاباارز فنااون النثاار فااي عهااد عصر  

 (٢).بأنواعها والكتابةاألمويين وهما الخطابة 

 يعرفوه في في العصر األموي ازدهاراً،لعل العرب لم »ؤازدهرت الخطابة  وعن فن الخطابة قال:

كمااا أن يرى باا ن كتابااة فقااد كااانوا أصااحاب مواهااب بيانيااة أي عصاار ماان عصااورهم القديمة،

اضطرابات سياسية بغيااة الوصااول إلااى الساالطة، حينها شهدت الرساءىل ازدادت بقوة وذلك ألن 

 (٣)......كثرت كثرة مفرطة الرساءىل وخاصة السياسية.ولهذا»
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حيث ازدهر هذا (عصر التطور الحقيقي في النثر العربي،ه656- ه132العصر العباسي)يعد      

:خطابااة ورسائل،ؤاضااافوا الفن ازدهاراً كبيراً،فقد طوراألدباء األساااليب النثريااة الموروثااة ماان  

العرب،مثاال:فن التوقيعات،والحكايااات والقصاا  علااى الساانة الطياار ابداعات جديدة لاام يعهاادها  

تأثرهم نتيجة  متحضر،جاءوالمقامات وغيرها، نافذين من خالل هذا التجديد إلى ذوق  والحيوان،  

لقااوة  فارسية،وهندية،ويونانية،فٔاضااافوابالثقافااات المترجمااة الااى اللغااة العربيااة ماان منااابع شتى:

وعذوبااة، وقاادرة علااى تحلياال المعاااني، والمالءىمااة بينهااا وبااين األساليب العربية وجزالتها رقة  

مرونااة كبياارة وواسااعة، إذ ومن هنا حدث تحول كبير أظهر خالله النثر العربااي حياتهم الجديدة.  

نهاار كبياار ترفااده جااداول هذه الينابيع، وان يتسع صدره، لقد غدا كمجرى استطاع أن يحتوي كل  

 (١)ال يكاد يعد أو يحصى.من ثقافات متنوعة تنوعاً 

ولااد فااي في هذا العصر ظهرعبد هللا بن المقفع، الفارسي األصل، واسمه روزبه باان داذويااه،      

إلى أن توفي، ويبدو أن سية، في بيت يسار ونعمة، كان والده على دين المجوسية مدينة جور الفار

أتقن اللغتين الفارسية والعربية، وقد نشأ ابن المقفااع الوالد كان على عناية شديدة بتأديب ابنه حتى 

الحجاااج باان فقد كان والااده يعماال فااي دواوياان الخااراج علااى ٔايااام بين ظهراني علماء المسلمين،  

وغاادا م( باإلسالم عن عقياادة وعلم،762- ه142حرقا سنة يوسف الثقفي. دان ابن المقفع)المقتول 

بصناعة ٔابيه، فاشااتغل فااي دواوياان بااالد العااراق اخاار تكسب يفي الكهولة نابه الذكر، وقد مضى 

فجمااع بااين اآلداب الفارسية على الرسوخ فااي اللغااة العربيااة،   أمية، وساعده تمكنه منزمان بني  

الثقافتااان فااي إبداعاتااه ومفلفاتااه، وترتكااز األدبين، وفاق األقران والنظراء، ولذلك فقااد انعكساات 

 (٢)الثانية تآليفه. والناحيةأهمية ابن المقفع في ناحيتين: الناحية األولى ترجماته، 

 

 

 

 

 

........................................................... 

 .441:  6/1975طالقاهرة،دار المعارف،شوقي ضيف، العصر العباسي األول، ينظر:  -١

 .88:  3/1969طاألمانة، بيروت،دار  ٔامراء البيان، محمد كرد علي،   :ينظر  -2
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ضااخماً ماان آثااار اللغااات الفارسااية والهنديااة لقد نقل عبد هللا بن المقفع إلى اللغة العربية تراثاً      

بااالخير الكثياار. أول من فتح هذا المعين الذي ٔاغدق على العربيااة واليونانية، ولعل ابن المقفع هو  

فااي ساايرة الملك/كساارى  سير ملوك الفرس و)التاااج(في    (خداينامةومن أهم الكتب التي ترجمها)

و)ماازدك( فااي الديانااة المزديكيااة. نامة( في أحوال الفرس وعاداتهم وأخالقهاام   آئينو)ٔانوشروان  

اليوناني/آرسطو هي:المقوالت، اليونانية قام بترجمة ثالث كتب في المنطق للفيلسوف ومن اآلثار 

أو كليلااة ودمنااة. أمااا مفلفاتااه والجاادل،ومن اآلثارالهنديااة نقاال أو عاارب كتابااه الشااهير: والقياس،

ٔاربع رسائل أدبية في موضوعات مختلفة وهااي: األدب الكبياار،واالدب فهي:ابداعات ابن المقفع،  

 (١)الصغير،ورسالة الصحابة،والدرة اليتيمة.

ابن المقفااع ال ترجااع إلااى أنااه كااان كاتباااً ماان كتاااب الاادواوين ومن هنا يلحظ القارئ أن أهمية     

خير عن البهلوية الفارسية وغيرها،فنقل إلى اللغة العربية الحكومية، وٕانما ترجع إلى أنه مترجما  

فااي ما عرفته اللغة الفارسية باإلضافة إلى آداب اللغات التي ذكرتها من قبل، مما كان له ٔاثركبير 

وماان ساابقوهم ماان ، سواء منه ما اتصل باالخالق، وما اتصل بتاريخ الساسااانيين اآلداب العباسية

 (٢).ملوك إيران

محل شك ونقااد ماان علماااء اللغااة ونظرا لهذه البالغة التي امتلك ابن المقفع ناصيتها، فقد كان      

حول كتاااب كليلااة ودمنااة، فالجاااحظ كااان فااي   كثيراً العربية في العصر العباسي، واختلف هفالء  

ونحاان كما كان في ريب من نسبة باقي مفلفاته إليه، يقول الجاحظ، ريب من أصالة كليلة ودمنة،  

حيحة غير مصاانوعة، وقديمااة أنها صال نستطيع أن نعلم أن الرسائل التي في أيدي الناس الفرس 

هللا، وعبااد الحميااد وغاايالن، من مثل ابن المقفع وسهل ابن هارون، وأبو عبيد غير مولدة، إذ كان  

 (٣)ويصنعوا مثل تلك السير.يولدوا مثل تلك الرسائل يستطيعون أن 

 

.......................................................................... 

 .158: 3/1975طمكتبة هبة،القاهرة عبد الحكيم بلبع، النثر الفني وأثر الجاحظ فيه،  -1

 .140: 12/1981القاهرة طالعربي،دار المعارف، شوقي ضيف الفن ومذاهبه في النثر ينظر:  -2

والتبيين، تحقيق وشرح /محمد عبد السالم هارون،مطبعة لجنااة ٔابو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ البيان   :ينظر -3

 .29: 1950-1948والترجمة والنشر ، القاهرة، الت ليف 
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فااي الااذروة، حيااث على بالغااة اباان المقفع،وانااه كااان ماان البالغااة  ٔاجمع القدماء والمحدثون       

وادب إلى اللغة العربية. أهم ما عرفه في لغته من تراث عقلي وتاريخي وفلسفي استطاع أن ينقل  

 (١)تعددت مصادرها من حيث األفكار وااللفاظ وطريقة الكتابة.وهذه البالغة التي تميز أسلوبه 

نجد فكره حتى في ترجمة كليلة ودمنة مستمدا من العقل أكثر من اقتباسه من فبالنسبة لألفكار:     

للعقاال، مثاال قولااه:طإن الطبيااب الرفيااق نجد كثيرا من الجمل التي تدل على احتكامااه  الدين،حيث  

لعروقهط،وقولهطالينبغي لذي العقل ٕاال بعد النظر إليه والجس العاقل ال يقدر على مداواة المريض 

فااي جدير ب ن يبلوهمط.ولم يقم فكرة علااى الاادين إال را وال كبيرا من الناس، ولكنه  أن يحتقر صغي

مواقف قليلة جدا، نذكر منها قوله:طليس ممااا خلقااه هللا فااي الاادنيا شاايء هااو افضاال ماان اإلنسااان 

ٕاسااقه ماان ماااء هااذا عمال افضل من أن اخل  هذا الرجلط،وقوله:ط،وقوله:طلست اعمل آلخرتي  

الجانااب العقلااي علااى الجانااب الااديني فااي كتاباتااه، وهااذا فيبرٔا بٕاذن هللاط.معنى ذلك غلبااة  الشجر  

الوصايا الخلقية واالجتماعية التي ترشد الناس إلى صالح معاشرهم في الجانب العقلي، يقوم على:

 (٢)ومن غيرهم. بعناصر المجتمع من أهل السلطان ومن األصدقاءأنفسهم وفي عالقاتهم 

يحيل عن هذه الطريقة في كل ما يقدم من ترجمات ومفلفات، هااذه الساامة وال يكاد ابن المقفع       

بها أسلوبه لم تكن تعجب الجاحظ، فيقول:طذكر أبو بكاار األصاام اباان المقفااع، البالغية التي امتاز  

اال العلم فإنه كلما كثر خف محمله، ولقااد رأياات عبااد إال وقليله ٔاخف من كثيره  شيئاً  فقال:مارٔايت  

علمااه وكثاارة روايتااه، كمااا قااال عااز وجل.....كمثاال الحمااار يحماال هللا بن المقفع هذا في غاازارة  

حكمته، وحيرته بصيرتهط. حيااث رأى أن علمااه اسفار...،وقد ٔاوهنه علمه، ؤاذهله حلمه، وأعمته 

حيره، وقد يكااون مرجااع هااذا االتهااام مااا نسااب الباان اذهب حلمه، ونفاذ بصيرته  اوهنه والغزير  

 (٣)المقفع من زندقة.

 

 

............................................................. 

 .142:في النثر العربي، مرجع سبق ذكرهشوقي ضيف، الفن ومذاهبه :ينظر  -١
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بني ٔامية، واستقر فااي في مطلع القرن الثاني الهجري حيث ازداد االستياء من ولد ابن المقفع       

نبهوا السلطان، وينبغي التخل  منهم حتى يعود العدل وتتحقق المساواة. في النفوس أن األمويين  

خالفااة، وانمااا كااانوا ة األمر دعا العباسيون إلى الثورة سرا،ولم يااذكروا للناااس أنهاام طااالب  بداي

الدولة شهد ابن المقفع عن كثب مصرع  .الدولة األموية الجائرة التي ٔارهقتهم ينادون فقط بٕاسقاط  

األمويااة، وعااا  فااي عصاار جديااد، ذلااك العصاار الااذي اتساام بانصااهار الثقافااات، وصااراع 

وازدحام الرؤى، فكان من الطبيعااي أن يقباال كثياار ماان الناااس علااى مباااه  الحياااة المتناقضات،  

وملااذاتها، وان يجاانح كثياار ماانهم إلااى حياااة الجااد والفكاار، فينصاارفوا إلااى التااأليف والترجمااة 

 (1)والبحث.

بآرائه كلها وابن المقفع كغيره من الناس يدين بٔاخالقه كلها إلى العصر الذي عا  فيه، ويدين     

من الدولة األمويااة العربيااة لمطالعاته وثقافته فهو ٔاديب اجتماعي،قدر له أن يدرك عصر االنتقال 

لمقفااع هااو ذلااك على ٔاكتاف الفرس واعتمدت عليااه. فااابن اإلى الدولة العباسية التي قامت مستندة  

التااي الرجل النابه، العارف بالفارسية والعربية وهو أحد من أعمدة تلك الحركة الفكرية الناشااطة 

االولااى فااي صاارح الحضااارة  ٔاثرت دعائم التراث العربي بالمفلفات الرائدة التي غدت فيما بعااد 

 (٢)العربية.

والباحثين من أمثال د/عمر الدقاق على القااول باا ن هااذه النشاا ة هااي وقد حمل هذا بعض النقاد     

وذهب ابن المقفع على ثقافة قومه الفرس،وتشاايعه بأفكااارهم، وتااأثره بمااذاهبهم،التي تفسر اطالع 

ٔاتهمه البعض بالشعوبية والزندقة حتى بعد اعتناقه اإلسااالم، وٕاثرائااه بعضهم ٔابعد من ذلك، حيث  

 (٣)الثقافة العربية.

 

 

.................................................................................. 

 .3/183:المسعودي  :ينظر -١

 .47:عبد هللا التطاوي مستويات الحوار في فنون النثر العباسي ينظر:  -2

 .23:مالمح النثر العباسي عمر الدقاق  :ينظر -3
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طأحااد فحااول البالغااة، وثاااني اثنااين مهاادا للناااس عبد هللا ابن المقفع ، من ٔائمة الكتاب وهااو        

واولهما )عبد الحميد(، يعد كال من عبد الحميد الكاتب طريق الترسل ورفعا معالم صناعة اإلنشاء  

 (١.)مدرسة النثر الفنيوعبد هللا ابن المقفع مفسسا 

إن بالغااة عبااد هللا اباان المقفااع قائمااة فااي مفلفاتااه علااى كالمااه الااذي يجااري مجاارى الحكاام       

 (٢)واألمثال، وتميزت كذلك باإليجاز واالرسال، الذي يعده من ابن المقفع من صميم البالغة.

ويبدو أن ابن المقفع أظهر حرصه الشديد على اإليجاز، وعلى عدم اإلطناااب، وكااان يهاادف       

مبتغاه باإليجاز من دون ٕاخالل بالمراد تحصيله، فاإليجاز في نظر ابن المقفع من تمام يصال إلى إ 

ومسهب بالقياس إلى كالم الحجاج طفكالم ابن المقفع مثال موجز بالنسبة للجاحظ  البالغة وكمالها،

طناااب فااي االٕ ، فابن المقفع يكون موجزا اذا قارناه بالجاحظ الذي كان يسااتخدم بن يوسف الثقفيط

يطنب بدل أن يوجز، ولكن رٔاينا إلى كالم الحجاج ابن يوسف فنجد أن ابن المقفع مفلفاته، أما إذا  

يفضاال فلكل مقام مقاّل، إال أنااه ياافثر اإليجاااز ويحاارص عليااه، وال نجااده الحاجة قد تكون ٕاليهما  

 (٣)اإلطناب.

طعماال الباار وله كغيره من األدباء مجموعة من الحكم، تمياازت بالفصاااحة واإليجاااز، ومنهااا      

بالعماال،المغبون من ٔالزم نفسه ذكاار اآلخاارة اشااتغل خير صاحب، أحق ما صان الرجل ٔامر دينه،

مااا كااان ماان عظاايم الدنيا، القلب ٔاسرع تقلبا من الطرف، احسن العفو من طلب ثواب اآلخرة في  

وعاااء للااذنوب، الجااواد ماان بااذل مااا يظاان بااه، الجرم، االعتااراف ياافدي إلااى التوبااة، اإلصاارار 

متعرض لما يكره،الفكاار مفتاااح القلااب، االسااتماع ٔاساالم ماان القااول، ٔاكاارم المتطرف لما ال يعينه  

ر الكبر مقاارون بااه سااوء الظن،ماان عااذب لسااانه كثاا األخااالق التواضع،التواضااع يااور المحبااة،

 (٤)إلى الدنيا.اخوانه،من استبعداآلخرة ركن 

 

...................................................................... 
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السائد في الكتب وهو النثر طسلوب المرسل يعرف باألسلوب المطلق،اي أنه اسلوب اإلنشاء،أ      

يكون خاليااا ماان السااجع ؤالااوان قديماط،وهذا النوع من األساليب  العلمية والتاريخية واألجتماعية  

في جل ما كتبه من مفلفات لاام يتقيااد باألساالوب المسااجع وال األساالوب البيان والبديع،وابن المقفع 

فااه تأديااة المعنااى علااى ٔاكماال هدوازدواج لم يعمااد إليااه،الن المتوازن،وما كان في كتبه من سجع 

موجزة ٔام مطنبة.ولديااه إن كاناات األلفاااظ التااى اختارهااا جزلااة أم سااهلة،وجه،وال يهمه بعد ذلااك  

 (١)في األخوانيات.كتابات أخرى كالوصف ونجد أن له كتابات في االبتداءات وبعض الرسائل 

واستوجب بذلك الشكر علاايهم فلنفسااه عماال ال ٔاما بعد،من قضى الحوائ  إلخوانه،وله ٔايضاً:ط     

ماان زرع ال بااد لزرعااه ماان حصاااده أو لعقبااه والمعروف ٕاذا وضع عند ماان ال يشااكره فهااو  لهم،

معااروف تسااتوجب بااه الشااكر ولحالنا التي نحن فيما نذكرك حاجة اول ما فيهااا بعده.وكتبت ٕاليك  

المعروف،ويفثر اللفظ لنا من رسالته الدقااة يتضح عن بذل ط.....كما علينا وتدخر به األيادي قبلنا.

:طهااي فهو يريده سهالً،ويصدق على ٔاسلوبه قوله فااي البالغااة في التفكير،وتحد القريب المألوف،

 (٢)،وهذا يكون ضمن ماقبل عنه السهل الممتنع.التي اذا سمعها الجاهل ظن أنه يحسن مثلهاط

 جااداً زل هفتسااحته،وال بااال هاازاًل :طال تخلطن بالجد بعض ٔالوان البديع في رسالته الدرة اليتيمة     

وذلااك إن  ماااورد ٔاصبت الرٔاي وظهرت على األقران،فتكدره،وقد عرفت لذلك موضعاً إن فعلت  

فتجيبه إجابة العازل المداعب،برحب من الذرع،وطالقة ماان الوجااه بالسفه والغضب وسوء اللفظ 

 (٣)وثبات في المنطق.
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األمويااة اباان المقفااع ماان المخضاارمين الااذين رافقااوا األزمااات السياسااية فااي زماان الاادولتين و

عصاار والعباسية،فقد عا  في عصر من العصااور الفرياادة فااي حياااة األمااة العربيااة واإلسالمية،

والروحيااة.فهو ماان ناحيااة عصاار انتقااال تبدالت جذرية في البنية األجتماعية والسياسية والثقافية  

وقيام دولة أخرى،وقد بدٔا سقوط الدولة الحاكمة بمقدمات عنيفة في القمااع وط دولة حاكمة شهد سق

لظهااور الشااعوبية للجنس غير العربي من الفاارس وغيرهم،ممااا مهااد الفاارص السياسي،وتفضيل  

فهااو عصاار تحااول حضاااري عظاايم كاناات تضااطرب فيااه القاايم والشااعوبيين.ومن ناحيااة أخاارى 

وأصااول تظهاار مشااكلة محاولااة التقريااب والجمااع بااين الجديااد الطااارئ وتتصادم األهواء،وبهااذا 

غير العرب من فرس وهنااود وزنااوج وبرباار العقيدة،والتوفيق بين العادات والقيم العربية وتقاليد  

الماافرخين اتفقااوا أسلمت وخضعت عسااكرياّ للدولااة اإلسااالمية.ولكن  من األجناس،التي  وغيرهم  

كانوا يحاربون كل ماان اك،لم تكن ترغب في عودة األمويين،ألنهم  على أن األجناس المتواجدة آنذ

والبقاااء م يوافق هواهم من خوارج وشيعة،ويهاجمون العجم،ويقفون ضد رغبتهم فااي معايشااتهم  ل

طالفاارسط معهم والتعصب للجنس العربي.وبقيام الدولة العباسية بدٔا دخول هذه األجناس وخاصة 

ة،ؤانظمتهم في الحكم حتى شغلوا مناصب عليا في السياسة هي غاية الذين تأثروا بحياتهم السياسي

 (١)في األهمية.

قيااام وكان ابن المقفع في مقدمة الصفوف،فعمل في ديااوان الكتابااة،وكان كاتباااً لألمااراء قبياال      

هبيااره فااي دواوينااه علااى كرمااان الدولة العباسية،فكتب اول ما كتب فااي العهااد األمااوي لعمااربن 

 (٢)بن عمر.بفارس،ثم البنه يزيد 

......................................................................... 

 .40: 1936الصاوي،القاهرة ،وطبعه  ديث الشعر والنثر حطه حسين،ينظر:  -١

شاالبي،مطبعة وابراهيم األبياري،وعبااد الحفاايظ الوزراء والكتاب ،تحقيق مصطفى السااقا،,  لجهشياري  اينظر:    -2

 .109-105:م1938الحلبي واوالده،القاهرة،الصاوي 
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يااتقن من أطرافه،فجمع بين ثقافتي العرب والعجم،فقد كان فقد حوى ابن المقفع العلم في زمانه     

فمااا زال من بني قومه،وحااذق العربيااة وباارع فيها،فريداً،لم يتوفر اال للقليلين اللغة الفارسية ٕاتقاناً 

ومن ذلك قول الجاحظ:وقال إسحاق بن حسان بن القدماء يستشهدون بآرائه في الفصاحة والبالغة.

مااا البالغةاقال:البالغااة اساام جااامع لمعاااٍن فسير ابن المقفع أحد قط.سئل  قوهي:لم يفسر البالغة ت

مااا يكااون في وجوه كثيرة،فمنها ما يكون في السكوت،ومنها ما يكون في االسااتماع،ومنها  تجري  

ومنهااا مااايكون ابتااداء،ومنها مااا في اإلشارة،ومنها ما يكون فااي االحتجاج،ومنهااا مااايكون جواباً،

فعامة ما يكون من هااذه األبااواب شعراً،ومنها ما يكون سجعاً وخطباً،ومنها ما يكون رسائل.يكون  

هو البالغة ،وفي اصالح ذات البين،فاالكثار في غياار الوحي فيها واإلشارة إلى المعنى وااليجاز  

كمااا إن خياار ابيااات طالة في غير ٕامالل،وليكن فااي صاادر كالمااك دلياال علااى حاجتك،خطل،واالٕ 

 (١)البيت الذي اذا سمعت صدره عرفت قافيته. الشعر

    

فهو اديااب متاارجم ولم يكن ٕاتقان ابن المقفع للغات مجرد قراءة ومعرفة،بل تعداه إلااى الترجمااة،  

حظه من اللغة اليونانيااة جعلااه ماان أوائاال لغوي فيلسوف عالم بٔاسرار اللغات التي عرفها،كما إن 

المترجمين لكتب ارسطوا.فقد ترجم العديد منها في المنطق والجاادل والقياااس والمقوالت.وحساابنا 

الخليل باان احمااد الفراهياادي ذات يااوم وعبااد هللا باان إن نتبين مكانته العلمية بما روي عنه.اجتمع  

فقال:رأياات رجااالً علمااه ل :كيف رأيت اباان المقفعاقيل للخليالمقفع يتحدثان إلى الغداة،فلما تفرقا  

 (٢)أكثر من علمهط.:كيف رأيت الخليلا،قال:طرأيت رجالً عقله أكثر من عقله.وقيل البن المقفع 

............................................................................... 

مكتبااة الخااانجي ، نالجاااحظ،تحقيق :عبااد السااالم هاااروالبيان والتبيين ،ألبااي عثمااان عماارو باان بحاار  ينظر:    -1

 .116-115 /1 م:1985- ه5/1405بالقاهرة ط

 .2/151: وفيات األعيان  :ينظر -2
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     يالفصل الثان                                        

 والمعانئاثر ابن المقفع في األلفاظ                               

ب للفظ،وهناااكٕاّن الن  األدبي عبارة      ماان فضااّل  عن لفظ ومعنى،وهناك من النقاااد ماان تعصااّ

عاان داللااة األلفاااظ وقال بالعالقة القائمة بينهما،وبحث بعضااهم المعنى،وهناك من ترك هذا وذاك  

ماان ٔاجاال تقااويم الاان  األدبي،وهااذه اإلعتبااارات المختلفااة جعلاات فااي ضااوء المعاني،كااّل ذلااك 

يعنوَن بقضية اللفظ والمعنى في النقد العربي القديم،وهي من ٔاشدها في تحديااد دور كاال ن  الدارسي

 (١)قيمته الفنية. األدبيمنهما في ٕاعطاء الن  

 

ٕاذ قامت معركة بينهم لذلك ال بد من تعريف اللفااظ ٔابرز القضايا التي خاض فيها النقاد قديماً،      

يكاان صااوتاً وحرفاً،ومااا هااو حاارف والمعنى لُغةً،فاللفظ مصدر للفعل بمعنى الرمي،ويتناول مالم 

ماان  ماان الفاامصاادر  فماااثم خااُ َّ فااي ٔاكثر،مهمال كان أو مستعمال،صادر من الفم أو ال،واحد ٔاو  

واحااد أو أكثاار،مهمال أو مسااتعمال.وجاء فااي لسااان الصااوت المعتمااد علااى المخاارج حرفاااً 

رميتهاط.ٔامااا النااواة ٔاي رميته،يقال ٔاكلُت الثماار ولفظااُت طلفظت الشٔي من فمي ٔالفظه لفظاً العرب:

َم اذا كااان مقصااودا،واما اذا فُهاا فهو ما يُقصاادُ بشاايء،وال يطلقااون المعنااى علااى شاايٍء ٕااّل المعنى  

ال بالااذات،ومعنى كااّلم كااالم ومعناتااه الشاايُء علااى ساابيل التبعيااة فيساامى معنااًى بااالعرض 

وللمعنى ٔانااه المقصااودُ للفظ ٔانه ما يتلفظُ به اإلنسان من الكالم،ومعنيته:مقصدهط،فالمفهوم اللغوي  

بااه اإلنسااان أو فااي باللفظ،فالقصدُ شرطٌ في اللفظ والمعنى.واللفظ فااي االصااطالح هااو مااا يااتلفظُ 

 (٢)حكمه،مهمال كان أو مستعمالً.

 

 

..................................................................... 

: 1/1992بيااروت طالكليات،تحقيق عدنان درويش ومحمااد مصري،مفسسااة الرسااالة  نظر:الكفوي،ٔابو البقاء،ي-1

795. 

 .7/461م:1955 لسان العرب،دار صادر بيروتابن منظور،ينظر:  -2
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هو عبارة عن صااورة المعنااى األول الاادال علااى المعنااى ٔارباب المعاني:وكما ورد مصطلح        

لاام طاذا وضعوا اللفااظ بمااا ياادل علااى تفخيمااه الثاني على ما صرح به الشريف الجرجاني،اذ قال 

على المعنى الثانيطما المعاني فهي الصااورة يريدوا اللفظ المنطوق،ولكن معنى اللفظ الذي دلَّ به 

وذلك ما يكون بالوضع،فٕان عبر عنهااا بلفااظ ئها اللفظ من حيث أنها تقصد منه،بٕازاالذهنية إذ وقع  

 (١) مركبا.سمي معنى مفردا،وٕان عبر عنها بلفظ مركب مفرد سمي معنى 

والصااور الحاصاالة فااي ماان حيااث ٕانااه وضااع بٕازائهااا األلفاااظ والمعاني هي الصورة الذهنية      

ومن حيث أنها تحصل من اللفظ في العقل سااميت سميت معنى،العقل،فمن حيث أنها تقصد باللفظ  

من خالل طيتضح ٕاذن والمعنى هو المفهوم من ظاهر اللفظ الذي نصل إليه بغير واسطة. مفهوما.ط

هو التالزم،فال وجود للفظ بدون معنى،وال وجااود لمعنااى هذه التعريفات،ٔان طبيعة اللفظ والمعنى 

فقد وضااع بٕازائااه لفااظ هااو القصااد ماان تلااك الصااورة أو ذهنية فٕاذا كان المعنى صورة بدون لفظ  

 (٢)هويتها.

األماار مااع فقد تعامل المتكلمون مع مشكلة اللفظ والمعنى علااى نحااو يختلااف عمااا كااان عليااه      

يختلااف عمااا كااان األدباء أو النقاد،وتعرض لها األصوليون في بحوثهم ودراساتهم على نحو آخر 

ماان والفالسفة،فكل بيئااة كاناات تعاارض لهااذه القضااية وتتناولهااا .الفقهاءواللغويين  عليه األمر مع  

الذي ترتكااز وٕان كان األساس زاويتها الخاصة،وتذهب فيها مذاهب،وتفلف حولهاآراء ونظريات،

الفكر فالمحفزلهذا الصراع فكرة اإلعجاز في القرآن وارتباط يكاد يكون واحدا،عليه جميع البيئات  

والنقاد،وهو فااي كاال عربياً إسالمياً.من اراء العلماء واألدباء النقدي والبالغي بمضامينها،بوصفه 

جوالة في األلفاظ،فالمقياس عندهم للقيمة االدبية أنما يتقوم في ذلك يضع األناقة والجودة والجمال  

المعاااني مطروحااة فااي الطريااق يعرفهااا العجمااي اللفظ،وجااودة السبك،وحساان التركيااب ألن))

رج،وفااي صااحة وتخير اللفااظ ،وسااهولة المخوالقروي،والباادوي،انما الشااأن فااي إقامااة الااوزن،

 (٣)الطبع،وجودة السبك.((

 

............................................................................ 

 .795:ينظر:الكفوي،ابو البقاء،الكليات-١

 ٣/1084الفنون،دار صادر بيروت:ينظر:التهانوي،محمدعلي،كشاف اصطالحات -2

 .132:م1945،:تحقيق عبد السالم هارون،القاهرةالجاحظ،الحيوانابو عثمان عمرو بن بحر  -3
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استخدمها ابن المقفااع فااي نثااره هااي قضااية اللفااظ من القضايا المهمة في الحقل البالغي الذي      

في رحاب علم الكالم والعقائد وبعد ذلك انتقلت إلى والمعنى،وقد بدٔات هذه القضية في ٔاول ٔامرها 

للحكم على الن  األدبي،لقااد قاادم النقاااد دب،وهي من المرتكزات األساسية رحاب علم البيان واأل 

علااى المسااتويين االفاارادي والبالغيون مجموعة من المواصفات التي يجب أن تتوافر في الاان   

للن  بل إن الاان  يقااوم علااى هااذين المسااتويين ويعتمااد علااى والتركيبي بوصفها المادة األولية  

ال يمكن أن تكون إال من خالل معرفااة الشااروط الواجااب توافرهااا المشاكلة بينهما،وهذه المشاكلة  

المطلب وفااي هااذا القااول والمعنى.لقد قيل عن ألفاظ ابن المقفع أنها صافية،دقيق في كل من اللفظ  

كااان اللفااظ أيضااا كريمااا فااي نفسااه الوضااوح ساامة ومتااى  كناية عن وضااوح ألفاظااه وسهولتها،و

كريمااا فااي نفسااه متخياارا فااي هي المعيار األساسااي لفصاااحة اللفظ،ومتااى كااان أيضااا  والسهولة  

واتصاال باإلذهااان،ؤالتحم الفضااول،بريئاً ماان التعقيااد،حبب إلااى النفااوس  جنسه،وكان سااليماً ماان  

 (١)ذلك تجده في ادب ابن المقفع. وارتاحت إليه القلوب كلبالعقول،وهشت إليه األسماع 

والوضااوح.فتأتي معانيااه بقدر ما يلبس معانيه فيجمع بين الجزالااة إن ابن المقفع يعطي ألفاظه      

منتظمة االجزاء،صاااحيحة فصااايحة سلساااة،بعيدة عااان الوحشاااية والساااوقية،ناصاااعة ؤالفاظاااه 

المعنى فهاام اباان الطبع،ونقل األفكار،متتابع بعضها بعضا.وبهذا المعاني،وكأنه يمشي على صفاء  

يوصي أحد الكتاب قاىالً:)عليك بما سهل من األلفاااظ مااع في أسلوبه الكتابي فتراه   المقفع البالغة  

الباطاال فااي الحااق وتصااوير أللفاظ السفلية ويعرف البالغة ب نها :كشااف مااا غمااض ماان التجنب  

 (٢)صورة الحق(.

 

 

 

 

....................................................................... 
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لذلك يعرف االدبي يقوم على عدة اركان تنحصر بالطريقة التي يعتمدها المبدع،أن األسلوب        

والمعاااني والتصوير والتعبير( وهذا ما اعتمده ابن المقفع،اللفظ األسلوب ب نه )طريقة في التفكير  

هذه القضية فااي أول أمرهااا في الحقل البالغي قضية اللفظ والمعنى،وقد بدأت المهمة من القضايا 

انتقلاات إلااى رحاااب علاام البيااان واالدب،وهااي ماان فااي رحاااب علاام الكااالم والعقائااد وبعااد ذلااك 

صفات للحكم على الن  األدبي،لقد قدم النقاد والبالغيون مجموعة من المواالمرتكزات األساسية  

التي يجب أن تتوافر في الن  على المستويين االفرادي والتركيبي بوصفها المادة األولية للاان  

ويعتمد على المشاكلة بينهما،وهااذه المشاااكلة ال يمكاان أن بل إن الن  يقوم على هذين المستويين  

 (١)في كل من اللفظ والمعنى.تكون إال من خالل معرفة الشروط الواجب توافرها 

 منااه علماااً،استخدم ابن المقفع في نثره االقتباس والتضمين القبس في اللغة هو األخذ واقتبست     

اودعة إياااه لغة:من ضمن الشيء الشيء:األخذ منها فاالقتباس )مادة قبس(.أما التضمين واقتبستها:

 (٢.)كما تودع الوعاء المتاع 

ي الخطااب يااوم الحفاال،وفي الكااالم يااوم ٔان يكااون فاا وذكر الجاحظ بقوله :)وكانوا يستحسنون      

 (٣)الكريم أن ذلك)ما يورث،الكالم البهاء والوقار والرقة وسلس الموقع(.الجمع(،اي من القرآن 

القاادامى لاام يكونااوا يفرقااون بااين مااا هااو )تضاامين(على وجااه العموم،ومااا هااو إن البالغيااين     

ذلك إن )اقتباس(على وجه الخصوص،اال أنهم لم يكونوا يفرقون بين ما هو لغة،وما هو اصطالح،

 (٤)المنطق.البالغة كانت أقرب إلى الرأي والذوق،منها إلى قواعد النقد ميزان المسائل 

 

 

 

....................................................................... 

قراءة اخرى،الشااااااركة المصاااااارية العالميااااااة للنشاااااار عبااااااد المطلااااااب محمد،البالغااااااة العربيااااااة، -١

 .41:  ١/1997توبال،طلونجمان،دار 
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إن لغة العرب تزخر بفنااون بالغيااة متنوعااة ولعاال هااذه واستخدم ابن المقفع التقديم والتٔاخير       

هااو التقااديم أسدت إلى لغة الضاد هذا التفرد بااين لغااات العااالم وماان هااذه الفنااون الفنون هي التي  

ويعتبر ماان أساااليب الكااالم الااذي تظهاار فيااه في لغتنا العربية،والت خير.الذي له أهمية بالغة األثر 

فااي الكااالم ويكون دليالً على تمكن صاااحبه ماان الفصاااحة وحساان التصاارف المواهب والقدرات  

أهميته لكونه بفرة أساسااية فااي االساالوبية التركيبيااة ووضعه الوضع الذي يقتضيه المعنى.وتبرز  

 (١).يقدم عنصراً أو يفخربسبب أن هناك تغيرات تطرٔا على طريقة الترتيب بحيث 

فتأتي اللغة لمستعملها طبعااة فهو يمنح لألديب حرية التصرف في العبارة بالنقل بين مكوناتها،    

محاادد أطلااق عليااه عبااد العكس ولكاان بحسااب نظااام لفظ من حقه التٔاخير أو مرنة بين يديه بتقديم 

هااذا علااى تحقيااق العاارض بدقااة وهااذا التقااديم القاهر الجرجاااني )تااوخي معاااني النحو(،ويكااون  

الجانب يتمثل بتحريك مشاعر المتلقااي وبااذلك اغراض بالغية متعددة جميعها تحقق جانبا إضافيا 

غلب الذوق الجمالي القائم على التحلياال اللغااوي تدفع السأم والملل عن القارى للن  األدبي،وان  

 (٢).لها البالغيينعلى تحليالت 

فقااد قاادم الجااار في أكثر ماان موضااع فالمالحظ أن ابن المقفع استعمل اسلوب التقديم والت خير      

وقاادم الجااار والمجاارور )علااى )خاللها(وهو مفعااول به،وهو فضلة الكالم على  والمجرور )فيها(

زائد،وقااادم الجاااار والمجااارور )إلاااى باااأعوان(وهو خبااار مجااارور بحااارف جااار الخير(على)

)له(وهو خبر لاايس علااى )ساابيل(وهو على)سبيل(وهو اسم ليس،وقدم الجار والمجرور  اقتالعهم(

فاالهتمااام ه من نتيجة سااامية الغرض األساس هو الدعوة إلى تحقيق اإلصالح لما فياسمها.اال إن  

فااي رسااالة بهذا المبدٔا والعناية به تحقااق ماان خااالل هااذا األساالوب.وكذلك نجااد التقااديم والتاا خير 

أن ي مر بهذه القضية والسير المختلفة فترفااع اليااه فااي الصحاب في قوله:)فلو رأى امير المفمنين 

علااى دور الحاااكم وتوليااه مساافوليته كتاب(،وهذا األسلوب في كالم ابن المقفع يعطي قوة وت كيدا 

 (٣)تجاه الرعية.

........................................................................ 

 ١/1990الدار الفنية للتوزيااع والنشاار،طفتح هللا،االسلوبية مدخل نظري ودراسة تطبيقية،سليمان  ينظر:   -1

:18. 
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قائم على أساس من علم النحو،وطبيعي إن النحو يعني ببناء عمل ابن المقفع بالنظم إلى أصل       

ترتبط بمعنى اللفظ فااي فانها -وان كانت منصبة على اللفظ-الكلمة واعرابها،ومعرفة هذه الصيغة  

مااالم يقصااد إليهااا ماان خااالل وضااعه بمكانااه ماان المعنااى المااراد،الن المعاااني ال يحاال ابهامهااا 

مااالم تضاابط صااياغة وتصااريفاً ونحااواً بناااء واعراباااً علااى حااد االلفاظ،وااللفاظ ال يفهم مفداهااا  

عنهااا بااالنظم ولاايس الاانظم إال أن تضااع سواء،وهما متعاونان معاً على كشف العالقااة التااي عباار 

وأصوله،وتعرف منهاجه التي نهجت قوانينه كالمك الوضع الذي يقتضيه على النحو،وتعمل على 

التشاابيه ك فال تحل بشيء متخااذاً باإلضااافة إلااى هااذا الرسوم التي رسمت لفال تزيغ عنها،وتحفظ  

وان النظاار آرائه، وميداناً الستدراكاته على أصحاب اللفااظ،  والمجاز واالستعارة مضماراً لشرح  

وانما للمعاااني ومااا تضاايفه إلى هذه المقومات اللفظية بأقسامها وانواعها ال يعود اللفاظها فحسب،

القساامين اللفااظ التآليف،وهو العالقة المترتبة على فهم على األلفاظ مما يكون حسن النظام وجوده 

 (١)والمعنى.

المناظرة،في جولتااه النقديةهذه،يزياادك سااخرية بأولئااك كما أن ابن المقفع قوي الحجة،عجيب      

رؤيااة وتمييااز ماان شااغف بالبااديع وتعلااق وارجاعاً بااآرائهم إلااى مااا اعتااادوه دون جرحاً وتقويماً،

من كثاارة التكلااف فهم ما المقصود من الكالم،فالسامع يخبط فااي عشااواء،بالصناعة،حتى ليصعب  

فاارط شااغفه إن في كالم المتٔاخرين كالماً حمل صاحبه وشدة التمحل،وهو يقرر هذا المعنى بقوله:

ماان طلبااه أنه يتكلم ليفهم،ليقول وان يوقع السامع بأمور ترجع إلى ما اسم في البديع،الى أن ينسى 

ب صناف الحلي خبط عشواء،وربما طمس بكثرة ما بتكلفه على المعنى وافسده كمن يثقل العروس 

 (٢)حتى ينالها من ذلك مكروه في نفسهم.

يعود إلااى أسااباب انطلقاات أساساااً ماان فيها واختالف الرؤية ان االهتمام بقضية اللفظ والمعنى     

عن وجوه إعجازه الااذي كااان الاادافع إليااه فااي بعااض قراءات الن  الديني القرآن الكريم للكشف  

 (٣).خفيت عنهم اسرار بيانه رد مزاعم الطاعنين،وجالء الحقيقة أمام المشككين الذين الحاالت،

.................................................................. 

بن المقفع.يوسااف ابااو حلقااة،دار التوفيااق_بيروت ينظر:ابن المقفع عبد هللا ،المجموعة الكاملة لمفلفات عبد هللا -١

 .165:م٢/1987ط

 .167م.ن:-2
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محط اهتمااام الباااحثين اهتمام ابن المقفع في الثنائية في الثقافة العربية االسالمية،فقد كانت إن       

والدارسااين علااى اخااتالف بيئاااتهم ومعارفهم،فتعااددت حولهااا النظريااات وتضاااربت حولهااا 

واختلفت المناه  والمصطلحات من حقاال رخر.ونسااتطيع أن نقااول إن التااداخل والتاارابط االٓراء،

إرثااا مشااتركا بااين جميااع البيئااات ه ثقافتنا العربيااة االسااالمية،جعل ماان هااذه الثنائيااة الذي تتسم ب

لكاال اساسا خدمة الن  القرآني،ودراسااته وتحليلااه،فكان المعرفية،الن االهتمام بها كان يستهدف  

بيئة نصيبها من المادة الموصوفة.بحث هذه القضية ومعالجتها بما يتناسب وطبيعااة.فالمحفز لهااذا 

بمضامينها،بوصاافه عربياااً فااي القاارآن وارتباااط الفكاار النقاادي والبالغااي ع فكرة االعجاز الصرا

في اين يكمن االعجاز،في اللفظ وتأليفااه،او المعنااى وداللتااه،او بهمااا إسالمياً،فكان النزاع محتدماً 

 (١.)معاً، أم بالعالقة المتولدة بين هذا وذاك

في لغته الفارسية إلى العربية لقد كان ابن المقفع بليغاً ويكفي أنه استطاع أن ينقل أهم ما عرفه     

ومقوماتهااا مع االحتفاظ لها بكيانها ومشخصاتها،فقد ظلت العربية عنده محتفظة بٔاصولها االولااى 

صااحابة إذ تجااده عناادما تقاارٔا لااه فااي رسااالة الاألساسية مع السالمة والسالسة والطالوة،كل ذلك  

ٔايهم وكالمهم،فان في ذلك القوم اخالطااا )ما يحتاجون فيه من منفعة من ذلك تقويم أيديهم وريقول:

يصول على الناس بقااوم ال يعاارف ماانهم من رأس مفرط غال،تابع متحير شك.ومن كان شك إنما  

 (٢)ال(جوالراكب اشد وفهو كراكب األسد الذي يوجل من رآه،الموافقة في الرأي والقول والسيرة،

متحدتان،ومنزلتهما واحدة ال تمايز بينهما،والعناية ويرى ابن المقفع أن اللفظ والمعنى حقيقتان     

ب حدهما عناية بااالطرف ارخر،واالهتمااام يجااب أن يقساام عليهمااا بالتساااوي النااه اهتمااام بالعماال 

للقيمة الفنية فيقول :)وليست منزلة المعنى دون منزلة اللفظ فااي تقاادير القيمااة الفنيااة االدبي وزنة  

مراعاة جانااب المعنااى ال يقاال شااأناً عاان وجااوب للعمل االدبي،وال شك عند المنصفين أن وجوب 

 (٣)بااللفاظ(.االهتمام 

 

................................................................ 

الحميد،مطبعاة مصاطفى المثل السائر في ادب الكاتب والشاعر،تحقيق محمد محاي الادين عباد ر:ابن األثير ابو الفتح،ينظ-١

 .13:م١/1939البابي الحلبي،القاهرة،ط

اباان المقفااع عبااد هللا،المجموعااة الكاملااة لمفلفااات عبااد هللا باان المقفع،يوسااف ابااو حلقااة،دار التوفيااق بيااروت   -2

 .66:م2/1987ط
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ماادافع حتااى ضااربوا االمثااال ٔاجمااع كثياارون علااى أن كاتبنااا كااان إمامااا فااي البالغااة غياار     

 ببالغته،قال ابو تمام:

 تندبفكأن قيساً في عكاظ يخطب            وكأن ليلى األخيلية 

 (١)اليتيمة يسه وكثير عزة يوم بين ينسب           وابن المقفع في 

 

بلغت رسائل ابن المقفع نجاحاً عظيماً من حيث اساالوب الشااائق البااديع حتااى عااد ماان البلغاااء     

بااالتعبيرات العامااة،ويفثر الالمعااين فااي العااالم العربااي،لم يكتااب باللغااة العربيااة القديمااة،يكتفى 

ارات مقاربة،يعبر استعماله اللغوي في دائاارة تركيااب األلفاااظ وصااياغتها الخصائ  البارزة بعب

شاافافاً عاان طموحااه الاادائم إلااى تبساايط الموائم،للغرض،وكااذلك فااإن تركيبااه النحااوي واضااحاً 

 (٢)التعجب،ويتفادى تصنيف الكالم،وما شابه ذلك مما يستفيض في لغة البدو.

 

آذن بشروع عهااد جديااد فااي وهذا التطور في األسلوب الذي نستطيع مالحظته عند ابن المقفع     

إليه االنتقال من حياة البدو إلى حضارة الماادن،وتغلغل غياار العاارب فااي تاريخ اللغة العربية،دعا  

مما أنت  لغة سهلة ومتدفقة وواضحة سرعان ما احتذاها المثقفون واسااتعملوها فااي ميادين االدب،

 (٣)االدب في العالم العربي.

 

 

 

 

 

 

.......................................................................... 

 .40-1/39: 1993،دار المعارف،مصرمالتبريزي،تحقيق محمد عبده عزاابو تمام،ديوان بشرح الخطيب ينظر:-١

 .128م:1964، 1ط ،بيروتابن النديم ،الفهرست،دار المعرفةينظر:-٢

 .115:م1968الجاحظ،البيان والتبيين دار االحياء التراث العربي،بيروت،ينظر:  -3
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المقفااع الجاااحظ بقاارن كامل،وعاصاار عبااد الحميااد الكاتااب وكان،ولكنااه لاام يتااأثر سبق اباان        

صديقا له من شيوع هذه الطريقة وانتشارها بٔاسلوبه،ولم يسر على طريقته في الكتابة،على الرغم 

ألفاظااه  كاتبنا أن يجاري هذا البيان العربااي االصيل،وبخاصااة فاايبين أوساط الكتاب،لم يستطيع  

أوساااط ينتشاار فااي وتراكيبه،وكان األسلوب المولد بالفاظه السهلة،وتراكيبه البسيطة قد باادٔا وقوة  

فكان ابن المقفع من أوائاال الشعراء وأخذ طريقة مع حركة المد الفارسية إبان قيام الدولة العباسية،

المامه إلى ميدان النثر الفني وساعده على ذلك أمران:أولهما :الكتاب الذين ادخلوا األسلوب المولد  

في كتاباته مترجماً أكثر منه مفلفاااً :عمله بالترجمة،اذ كان بالثقافات المتعددة في عصره،وثانيهما  

 (١)والمترجم يسير إلى السهولة والوضوح،ليكون قريباً إلى جمهور القراء.

ثر اسلوب كاتبنا بدقة األلفاظ،وترتيب األفكار وتفصيل المعاني بعد إجمالها،وهو الشك ايتسم       

ثقافته الفلسفية والمنطقية التي تسللت إليه من خااالل ترجمتااه لكتاااب أرسااطو وماان ذلااك من آثار  

والمبالغة في الطلب،والتثباات )فٕانما احياء العقل الذي يتم به ويستحكم خصال سبع بالمحبة،قوله:)

 (٢)وحسن الرعي،والتعهد لما اختير واعتقد((في االختيار،واالعتبار للخير،

 

ألسلوبه شيئاً احيانا إلى القوالب والصيغ االسلوبية الجاهزة ويصب أفكاره،ليوفر ويلجأ كاتبنا       

بالتاادبير )أحق الناس بالسلطان أهاال المعرفااة،ؤاحقهم من اإليقاع والنغم الصوتي وذلك من قوله:)

 (٣)((ٔاحسنهم تأديباً اعودهم على الناس بفضله،ؤاحقهم بالعلم العلماء، ؤاحقهم بالفضل 

 

 

 

 

.................................................................. 

:د.رمضااان عبااد التااواب ،مكتبااة ينظر:يوهااان فك،العربية،دراسااات فااي اللغااة واللهجااات واألساااليب،ترجمة -١

 .65-64: 1980الخانجي ،مصر،

 .م1977/ه1397،الكبير،دار بيروت للطباعة والنشر،لبنانابن المقفع ،االدب الصغير واالدب  -2

 .33م.ن:-3
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)اسااتاذ المدرسااة النثريااة وال شك أن ابن المقفع دفع النثر العربي إلى درجات عاليااة فهااو          

 (١)االولى بكل ما تحمله كلمة استاذ من معنى(.

تمس الحياااة االجتماعيااة والفكريااة فكان ينشٔى الرسائل التي تعال  مختلف الموضوعات التي      

وكااان اهتمامااه منصااباً علااى تفصاايل الموضااوعات دون االهتمااام الشااديد بالتصااوير الفنااي و 

والتنميق االسلوبي والجرس الموسيقي)وعلى هذا كانت ألفاظ ابن المقفع معااان بالزخرف اللفظي  

 (٢)ومعانيه حكم ال يدع(.

ولم تكن معانيه تستهلك ألفاظه وال ألفاظه تستهلك معانيااه باال كااان يقاادر اللفااظ علااى المعنااى      

 (٣.)تقديرا واعيا

منخولااة فااي منخاال دقيااق،)وفي هااذا لقد قيل عن ألفاظ ابن المقفع أنها صافية وكأنها جاااءت        

القااول كنايااة عاان وضااوح ألفاظااه وسهولتها،وساامة الوضااوح والسااهولة هااي المعيااار األساسااي 

كااان اللفااظ أيضااا كريمااا فااي نفسااه متخياارا فااي جنسااه،وكان سااليم ماان لفصاااحة اللفظ،)ومتااى 

تحم بالعقول،وهشت إليه األسماع  من التعقيد حبب إلى النفوس واتصل باألذهان،والالفضول،بريئاً 

 (٤).القلوب(وارتاحت إليه 

 

 

 

 

 

........................................................... 
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ارية القرآنية ما تنساب أو على أسلوب االقتباس،فكثيراً  ويالحظ في أسلوب ابن المقفع ٕاتكائه       

عه رٔائاايهم كمااا لم يكن يسفي أثناء كالمه،كما في قوله)ولكن هللا مَّن عليهم بدينهم الذي  شيء منها  

 (١).(43)سورة األعراف :قال:)وما كنا لنهتدي لوال أن هدانا هللا(

مضاارباً للمثاال لقد أجاد ابن المقفع في استعماله أللفاظ التشبيه وبلغ به مبلغاً عظيماااً كااان فيااه      

يقوده الصدق لم ينقد له وذلك أن رجال لو نجد ذلك في قوله :)وال يعتبر بالمقاييس فإنه لو أراد أن 

أن أصدق فال اكذب كذبة ابدااحتى تبلغ به أنه يقول الصدق في رجل هارب اسااتدله قال:اتامرني  

 (٢)جمع عليه(ذلك إلى المطالب ليظلمه فيقتله لكسر عليه قياسه وكان الرأي أن يترك 

بهه بالرجاال طلااب فابن المقفع يقرر في هذا الن  أن القياس ال ينتهي احيانا إلااى حقيقة،ويشاا      

عن مساا لة متفرعااة،يجب فااي كاال حااال،حتى يسااتمر بااه منه أن ال يكذب كذبة ابدا وعندما تسأله  

في كل الحوادث المسلمات،وهذا هو حال صاحب القياس يبحث األمر يقوده جوابه إلى أن يناقض 

 (٣).ويتمثلها دون النظر إلى أسبابه

في النطق يجعل القااارئ يخياال إليااه أن ألفاظ الجناس أن هذا التشابه بين اللفظتين كما استخدم      

االخااتالف ذلااك إن قيمااة هااذه الوساايلة تباارز فااي معناهما واحد في حين أن معناهما مختلف اشااد 

 (٤)تتجلى في )شحذ النفس وتحريكها نحو تخيل صورة المعنى المقصود(.اإليهام ففائدته 
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: م1987عبد هللا بن المقفع.يوسف ابو حلقة،دار التوفيق بيروت ابن المقفع ،عبد هللا.المجموعة الكاملة لمفلفات   -١

199. 

 .194م.ن:-2

 .197م.ن:-3

 .136:م2008-ه1429 , دراسة موضوعية فنية-البالغة علي ايمان عبد الحسن ،الخطاب في نه   -4
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في استخدامه لأللفاااظ إذ. أنااه يمكاان الكااالم أن ابن المقفع كان يعلم فائدة اسلوب القصر  ويبدو      

أن يوصاال مااا أراده اباان المقفااع فإنااه أراد عنااه كاال إنكااار وشااك.وهذا  ويقرره في الااذهن،وينفي  

يحدد المعاني تحديدا كامال نصائحه إلى الخليفة ويحفظها عامة الناس.فضالً عن أن هذا األسلوب  

.إن اساالوب القصاار يحقااق ودقيقاً،ويفيد ذلك في المسائل العلمية واألحكااام الشاارعية ومااا يماثلهااا 

ينشااده اباان المقفااع فااي ماان جملتين.وهااذا مااا كااان المعنى في جملة واحاادة باادال اإليجاز فهو يقدم  

البالغااة )وااليجازهو أعظاام ركاان ماان أركااان ،رسالته ويميل إليه ويقول :)اإليجاز هااو البالغااة(

 (١)العربية(.
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 الخاتمة

الدراسة فاااي هااذا العاارض ، وقد بدأ البحث مع ابن المقفع عارضاً حياته وأدبه ، وكان منه        

هو استقصاء أقوال الكتاب حول حياااة اباان المقفااع وتااارجيح أقربهاااا للصااواب ، ثاام عرضااه فااي 

الدراسة ، وخرجنا منها إلى أن هناك عدة عوامل كان لها أكبر األثر في حياة ابن المقفع وتتلخ  

ئها وأدبائها ومجالستهم ، وإتقانااه في : نش ته في بالد فارس ثم انتقالاه إلاى البصرة وااللتقاء بعلما

للغتين الفارساية والعربياة وإلمامه ب سرارها ، واتصاله ب مراء الدولتين األمويااة والعباسااية ، ثاام 

ترجمته للعدياد من الكتب الفارسية إلى العربية ، والتي تدور حول المنطاق والفلاسفة والاااصداقة 

 .والسير، والحكم والسياسة

القدماء والمحدثون على بالغة ابن المقفع،وانااه كااان ماان البالغااة فااي الااذروة، حيااث جمع  وقد     

استطاع أن ينقل أهم ما عرفه في لغته من تراث عقلي وتاريخي وفلسفي وادب إلى اللغة العربية. 

 وهذه البالغة التي تميز أسلوبه تعددت مصادرها من حيث األفكار وااللفاظ وطريقة الكتابة

نسااتنت  ممااا ساابق أن  خدم ابن المقفع التنوع في االلفاظ التي يستخدمها في نثره لااذلكوقد است     

األلفاظ والمعاني عند ابن المقفع قد أسبغ عليها قيمة صوتية،حققت الغايتين األفهامية والجملية فهو 

يعمل على شحذ ذهن المتلقي،وجعله يشارك في التوصيل الى المعاني من خالل السااياق،ومن ثاام 

مل المقابل على العيش في جو متناغم من التأمل للكالم.ومعنى ذلك أن ابن المقفع كان اهتمامااه يح

 بالمعنى بالمرتبة األولى ولذلك وّظف إليه الجانب الصوتي.
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