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  ة قراءة في قص  والسياسةاألدب
  )هـ215 تن هارونبالنمر والثعلب لسهل (

  

  *قحطان صالح الفالحالدكتور 

  

  الملخّص
كانت الصورة األولية والبسيطة لحكايات الحيوان، في نشأتها األسـطورية،          

وذلك بحسب ما تُمليه الـرؤى      . مجرد تفسير فطري لحقائق علمية، أو ظواهر طبيعية       
الشعبي الفطري، ثـم انتقلـت حكايـات        :  للعقل البدائي القديم، أو بتعبير آخر      الفكرية

إذ ؛  ، إلى المكانة األدبيـة والعلميـة      )الفولكلورية-الشّعبية(الحيوان من النّشأة الفطرية     
تُوضع بقصد الموعظة والتعليم، وتنطوي ـ في هذه الحال ـ على مغزى أخالقي، أو   

.  لها معنى رمزي بـواح     تربوي، أو نقٍد سياسي؛ أي يكون      درٍس اجتماعي، أو هدفٍ   
وهذا البحث يروم تبيان الوظيفة السياسية لقصص الحيـوان الرامـزة، وأثرهـا فـي          
المتلقّي، مستهال الكالم بتمهيٍد عن هذا الشّكل التعبيري الشّائق، ثم يدلف إلى الحـديث              

لـسهل  ) النمر والثعلب (لحكائي، متّخذًا قصة    عن المضامين السياسية الناقدة لهذا الفن ا      
  .نموذجا) هـ215ت(بن هارون ا
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  :)التعريف والماهية(  تمهيد-أوالً
إن صلة األدب بمختلف جوانب المعرفة وثيقة منذ أقدم العـصور؛ فـاألدب             

ولـيس األدب إال  . مظهر من مظاهر الحياة االجتماعية، وواحد من تجلّياتها المتعـددة      
جتماعية فكرية، ومرآة تعكس نبض الحياة التي يعيشها األديـب، فـال وجـود             وثيقة ا 

ـ  ـ الفصل بين شـكل   فعليا لألدب من دون موضوعه الفكري، لذا فمن غير الممكن 
التعبير ومضمونه؛ ألن أساس تشكلّه ينبثق من مادته الفكرية، التي تنعكس من خالله،             

 ليس نتاج الفكر اإلنساني فحسب، بل يـسهم فـي           وتؤثّر فيه، وتتأثّر به؛ إذ إن األدب      
وكلّما كانت بنيته التعبيرية بليغةً محكمة، كانت أقـدر علـى           . توليده، وتوجيهه أيضا  

إيصال هذا الفكر، والتأثير في متلقّيه؛ أي تحقيق جماليـة االتـصال والتواصـل، أو               
ما يجعل لألدب وظيفة    المعرفة والفن، ونظرية األدب مرتبطة بنظرية المعرفة، وهذا         

 .تربوية اجتماعية

واألدب العربي؛ شعره ونثره، كان دائما أداةً للتعبير عن المرحلة الزمانيـة            
لذا فإنّـه مـصدر     . الحضارية التي واكبها، ووجها من وجوهها، المشرقة أو المظلمة        
ا كان الشعر ديـوان     أساسي لدراسة الحياة العربية، اجتماعيا وسياسيا وثقافيا، ومن هن        

العرب؛ أي السجل الذي فيه أخبارهم، وأيامهم، وعاداتهم وتقاليدهم، وعلمهم الذي لـم             
إنّه التعبير األمثل عن ذواتهـم، ومـا يعـتلج فـي            . يكن له علم أصح منه، كما قيل      

صدورهم، وتحس به نفوسهم، فضالً عن التعبير عن وجدان الجماعة وأحالمها وآمالها      
  .وآالمها

، كما يسميها ابن النّـديم،     )1(اتأو الخراف  - قصص الحيوان من المعلوم أن    و
من األنماط القصصية الـضاربة الجـذور فـي تراثنـا            - ومن نحا نحوه من القدماء    

                                                
فكان يحـدث    استَهوتْه الِجن،    ةرجٌل من عذْر  : وخُرافة. ح كَِذب تَملَــ حديثٌ مس   لغةً ـ الخرافة ) 1(

 العقـد الفريـد   :وانظـر . خرف مادة: المحيط القاموس. )) خُرافة حديثُ ((: وقالوا. بما رأى، فكذَّبوه  
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رديتُعزى فيه األفعال واألقوال إلى الحيوان؛ بقصد التهذيب الخُلقي والتربـوي،           . الس
 السياسي؛ فضالً عن اإلمتاع الفنـي، الـذي تحقّقـه           أو اإلصالح االجتماعي، أو النقد    

غرائبية قصص الحيوان وعجائبيتها، وقدرتها على اإلدهاش واإلثارة ومن ثَم الوصول           
  .إلى قلب القارئ وعقله معاً

وقد كانت الصورة األوليـة والبـسيطة لحكايـات الحيـوان، فـي نـشأتها        
وذلك بحسب مـا    .  أو ظواهر طبيعية   األسطورية، مجرد تفسير فطري لحقائق علمية،     

الشعبي الفطري، ومن هـذه     : تُمليه الرؤى الفكرية للعقل البدائي القديم، أو بتعبير آخر        
التفسيرات ما يتّصل بعالم الحيوان ذاته؛ كأشكاله وحجومه وألوانه وصـفاته، ونحـو             

 الـدين  العديد منها، وتبعـه كمـال  ) الحيوان(في )  هـ255(وقد روى الجاحظ   . ذلك
  ـ 808(الدميري فضالً عما ورد في    . ، وغيرهما )حياة الحيوان الكبرى  (في كتابه   )  ه

التـي رواهـا    ) والضفدع الضب(كما في أسطورة    كتب األمثال؛ تفسيرا لمثٍل معين،      
بعض أشعار الجاهليين نماذج منهـا، كمـا فـي شـعر         وفي .)2()ه518 ت(الميداني  

  .ى، والنّابغة الذبياني، وغيرهمالصلت، واألعش بن أبي أمية

، إلـى  )الشّعبية ـ الفولكلورية (ثم انتقلت حكايات الحيوان من النّشأة الفطرية 
المكانة األدبية والعلمية، إذ تُوضع بقصد الموعظة والتعليم، وتنطوي ـ في هذه الحال  

      أو نقٍد سياسي ،أو هدٍف تربوي ،أو درٍس اجتماعي ،ـ على مغزى أخالقي ؛ أي يكون

                                                                                                          
؛ أي الحكاية أو الخرافة، )Fabula ـ الفابوال( وتُعرف في الالتينية بـ. 1/487مجمع األمثال و ،3/77

: وجاء في مادة  . حكاية ذات مغزى خلقي    ؛ أي )Apologos: (، وفي اليونانية  )Fable: (وفي اإلنكليزية 
)Fable (   في دائرة المعارف البريطانية) Britanica Encyclopedia( أن  :))وأدقّ في أحسن  - الخرافة 

كلّم، ـ قصة تخترع فيها شخصيات غير عاقلة من الحيوان أو الجماد؛ لغاية خلقية، تمثّل وتـت                حاالتها
قصص الحيوان فـي األدب العربـي،       : الرزاق ميدة، عبد ح: انظر. ))ولها عواطف ومشاعر كالنّاس   

  .  وما بعدها179األدب المقارن، ص: هالل، محمد غنيمي و.28-25ص
 .2/95مجمع األمثال  ) 2(
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وقد ذاع هذا النوع ذيوعا كبيرا في اآلداب العالمية، وحظـي           . لها معنى رمزي بواح   
برواج وعناية فائقة؛ لذا فقد تنازعت ملكية إبداعه أوالً، وقصب السبق فيه، حضارات             

وأدلى الباحثون بدلوهم في هذا األمر، فرأى بعـضهم أنّـه هنـدي األصـل               . عديدة
إن أصوله ترجع إلى الحـضارة البابليـة،        : آخرون أنه يوناني، وقيل   والمنبت، ورأى   

  .ذلك غير: وقيل. ومنهم من رأى أن المصريين القدماء أول من عرفه

كما  ـ ؛ فهذه الحكايات  هذا األمر  القَطْع برأٍي في      يمكن نّه ال فإ وأيا ما كان؛  
 المكانـة األدبيـة فتتبـادل       ـ تنشأ شعبية أو أسطورية، ثم تأخذ في االرتقاء إلى          قلنا

 هذه الصالت،   حقيقة تكشف أدلّة تاريخية،     هناك الصالت مع اآلداب األخرى، وليست    
أعطت وأخذت فيمـا يخـص هـذا     وال يبعد أن تكون مصر والهند واليونان كلّها، قد        

  .)3(الجنس األدبي، في وقت معا طوال العصور

  :دب العربي ـ قصص الحيوان في األثانياً
 شعرا ونثـرا،  ف العرب هذا الفن معرفة واضحة، منـذ العصر الجاهلي    عر

 من نوع الحكاية الفطرية الشعبية، أم من النّوع األدبـي، الـذي يـضمن            تسواء أكان 
ال نـستطيع أن    ((إنّنـا   ؛ بل   دالالت خُلقية وتعليمية وسياسية، في قالٍب قصصي شائق       

 من التأثير العربي؛ إما بما قام به األديب العربي          نعفي أسطورة الحيوان في العالم كلّه     
من نقٍل للمأثور الهندي أو الفارسي، إلى المأثور العالمي كلّه، وإما بما أبدعه العـرب               

وقد زخر األدب العربـي بهـذه     . )4())أنفسهم في هذا الميدان، إضافةً وتضمينًا ورمزا      

                                                
النّجـار، محمـد    و .182-181األدب المقارن، ص  : هالل، محمد غنيمي  :  في هذه اآلراء   ،انظر ) 3(

، العددان األول والثاني، 24ة عالم الفكر، الكويت، مج    حكايات الحيوان في التراث العربي، مجلّ     : رجب
 .194م، ص1995

 .98ص أديب األسطورة عند العرب،: خورشيد، فاروق ) 4(
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ا، نجدها متناثرة فـي كتـب األدب،   القصص، فروت مصادر التراث طائفة كبيرة منه      
  .كثير واألمثال، والنوادر والخرافات، وأيام العرب، وغيرها

 خطا هذا الفن خطـوات واسـعة، بعـد           خاصة  العباسي األول  العصروفي  
االنفتاح على الثقافات األخرى، التي انصبت في يم الثقافة العربية الزاخـر، فانعقـدت           

ٍم واشجة، لم تلبث أن أينعت جنًى داني الثّمرات، فـي مختلـف             بينها جميعا ِصلَةُ رحِ   
 يجد ما يروقه ويـشُوقه فـي        النديم  ابن  عجلى على فهرست   ومن يقف وقْفةً  . الميادين

أسـماء الكتـب المـصنّفة فـي اَألسـمار          (ميدان السرد الحكائي، وخاصة في باب       
وكان قبل ذلك   ((: ك العصر، فقال  وقد ذكر فيه جماعة ممن عاشوا في ذل       ). والخُرافات

 :ممن يعمل األسمار والخُرافات على ألسنة النّاس والطّيـر والبهـائم جماعـةٌ مـنهم              
بـن داود كاتـب زبيـدة،        ون، وعلـي  ببن راه  بن هارون  بن المقفّع، وسهلُ   عبداهللا
  .)5 ())وغيرهم

ابن    وغني و     )هـ142ت (المقفّع  عن البيان أن ،رائده فـي    هو إمام هذا الفن
 ل(( فقد كان    ؛ اإلسالمي األدب العربيمـن مرحلتـه           أو القصـصي نَقََل هذا الفن نم

، في أول خطوة من نوعها      )الكتابي(عند العرب إلى األدب المدون      ) الشّعبية(الشّفاهية  
في تاريخ األدب العربي القديم، عامة، واإلبداع القصـصي، خاصـة، وتـزداد هـذه         

ة، إذا وضعنا في االعتبار أن هذه هي المرة األولى في التـراث األدبـي            الخطوة أهمي 
 ل كتاٍب قصصي مجموع فـي صـعيدٍ        أو -الشعر بعد-عند العرب، التي يوضع فيها      

  .)6())واحد

المقفّع غير واحٍد من الكتّاب، فنسجوا على ِمنوالـه، بعـد أن          وحذا حذو ابن  
ـ  ه في النّفوس، وكان أولهم به لُحوقًـا       أدركوا أهمية ما قام به، وبعد أثر       بـن   هلـس

                                                
 .476الفهرست، ص ) 5(

 .190حكايات الحيوان في التراث العربي، مجلّة عالم الفكر، ص: النّجار، محمد رجب ) 6(
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ـ عـن    في أغلب الظن   ـ ألّف عددا من القصص، ال تخرج      ؛ إذ )ه215 ت(هارون  
 وقد ذكـره  ،)عفْرة: ـ في رواية وعفْراء ثعلة(وأهمها كتاب  . فَلَك السياسة واالجتماع  

 معارضـة    وكـان ألّفـه للمـأمون، وهـو فـي          ،)7(ظ وابن النّديم وغيرهما   ـالجاح
اجعلوا أداء ما يجب عليكم     ((:  السياسية  النّصيحة  ولم يبقَ منه غير هذه     ،)وِدمنة كليلة(

من الحقوق، مقَدما قبل الذي تجودون به من تفضِلكم؛ فإن تقديم النّافلة مع اإلبطاء عن               
مِخلٌّ باالختيار،  الفريضة مظاِهر على وهِن العقيدة، وتقصير الروية، ومِضر بالتدبير،          

وقد أشاد بهـذا    . )8())وليس في نفع محمدته ِعوض من فساد المروءة، ولزوم النقيصة         
        واحٍد من القدماء، فقد قال الحـصري ـا        ((: الكتاب غيروكتابـه هـذا مملـوء ِحكَم

 أن إال. )10(في حسن نَظْمـه ) وِدمنة كليلة(إنّه يزيد على : ، وقال المسعودي )9())وعلما
اناتها أنّها فـي  وما يؤسف له أنه لم يصل إلينا، وكذلك كتبه األخرى، التي يفهم من عن           

فـي  وـ   بن أسد  أسد أدب(وكتاب  ) الغزالين( كتاب   :وهيعلى لسان الحيوان،     القص
ـ      . )11()أسل بن أسل: رواية قد ) والثّعلب النّمر( ومن حسن الطّالع أن كتابه الموسوم ب

   ر الدِلم من ِغية طويلة على لسان الحيوان، سنقف عليها في مقاٍم آخر           سهر، وهو قص .
بحـسب  . )12())ممن يعمل اَألسمار والخرافات على ألسنة النّـاس       ((وكان سهٌل أيضا    

) والعذراء قمالوا(و) والهذلية المخزومي(النّديم، لذا فإن المظنون أن كتابيه        تعبير ابن 
  .)13(باشرةربما كانا على ألسنة النّاس م

                                                
 ،1/577 وزهـر اآلداب  ،192 والفهرسـت، ص ،1/92 ومروج الـذهب     ،1/52البيان والتبيين    ) 7(

 .وغيرها

 .1/577زهر اآلداب  ) 8(

 .1/577 نفسه المصدر ) 9(

 .1/92مروج الذهب  ) 10(

 .192الفهرست، ص ) 11(

 .476الفهرست، ص ) 12(

 .192والفهرست، ص. 1/52البيان والتبيين  ) 13(
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المقفّع فيـه، فهـذا    بن هارون في غيره ال يقّل عن أثر ابن   وكان تأثير سهل  
    علي يدة     صاحب الفهرست يشهد أنببنت جعفر، وكـان     بن داود، المعروف بكاتب ز

ويعني بذلك القـص    . )14())بن هارون  يسلك في تصنيفاته طريقة سهل    ((أحد البلغاء،   
د بطريقة سهل سوقه الحكايات والقصص على لسان        وربما قص . على ألسنة الحيوانات  

  مدونٍ  مجموعٍ أول من فعل ذلك في كتابٍ       هو بن هارون  اإلنسان مباشرة، ولعّل سهلَ   
   ؟ في تاريخ األدب العربي !ح أنّها علـى لـسان            ولعليرجبن داود من الكتب، التي ي

  .  ولم تصل إلينا،)15()افالظر(و) الحرة واألمة(و) الجرهمية وتوكيل النّعم: (اإلنسان
من أقطاب هذا الفن أيضا، وكان      ) ه219 ت(بن عبيدة الريحاني     وكان علي 

ِمن النّاس من يفَضله على الجاحظ، فـي البالغـة وحـسن            وأحد البلغاء الفصحاء،    ((
النّديم، وقد عده من الـشعراء        بالمأمون، كما يقول ابن     وله اختصاص  ،)16())التصنيف

يسلك في تصنيفاته وتأليفاته طريقـة الِحكمـة، وكـان          ((تَّاب، المقلّين في الشّعر، و    الكُ
النّديم  وقد ذكر ابن   .)17())...يرمى بالزندقة، وكان كاتبا بارعا، وله مع المأمون أخبار        

 غالها ريب الزمان، خال شذرات مبثوثة في أطواء         ،له العديد من المؤلّفات والتصانيف    
  .ثكتب التّرا

 هؤالء األعالم ما هو ترجمة عن الفارسية أو الهندية؛          تولعّل من بين مؤلّفا   
كان يتقن لغة قومه؛ غير أن المصادر لم تُفصح         وإذ إن جلّهم كان من َأرومة فارسية،        

.  بعضا من أسماء المؤلّفات ذاتها يبدو فارسـيا  ذلك، ولكن  ـ عن  في األعم األغلب   ـ
انه مع  وبن هارون يتّفق في عن     لسهل) والعذراء مقالوا(فإن كتاب   وعلى سبيل المثال    

  .)18(مل العنوان ذاته، من بقايا العصر الساسانيحقصة فارسية، ت

                                                
 .193الفهرست، ص ) 14(
 .193الفهرست، ص ) 15(
 .14/51معجم األدباء : تالحموي، ياقو ) 16(
 .272، 191الفهرست، ص ) 17(
 .146-145، ص)في أهم أدواره وأشهر أعالمه(األدب الفارسي : محمدي، محمد ) 18(
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رسالة (،إخوان الصفا في     كتب في هذا الفن أيضا غير من ذكرتُ آنفًا           وممن
ـ        ) تداعي الحيوانات على اإلنسان    ي ر الـصقل  في القرن الرابع الهجـري، وابـن ظَفَ

فـي  ) هـ854ت(، وابن عربشاه    )سلوان المطاع في عدوان األتباع    (في  ) هـ565ت(
، وزاد )مرزبـان نامـه  (، وقد نقله عن أصل فارسي  )فاكهة الخلفاء ومفاكهة الظرفاء   (

وثَمةَ قـصةٌ طويلـة،   . فى عليه من روحه ، كما صنع ابن المقفّع  ضعليه، وعدله ، وأ   
ي ، وهي تضاه  )األسد والغواص ( لخامس الهجري، بعنوان  لمؤلٍف مجهول من القرن ا    

شيخ اإلسالم عز الـدين بـن عبـد    كذلك كتب  و. ـ كليلة ودمنة   ـ كما يرى بعضهم   
 العالء  يبأل، و )كشف األسرار عن حكم الطيور واألزهار     (كتاب  ) هـ678ت(السالم  

ـ (، وصـل إلينـا منهـا     في هذا الفـن    أكثر من كتاب  ) هـ449ت(المعري   صاهل ال
  . وغير هؤالء كثير  )والشّاحج

، غير المجموعة في صعيٍد واحد، ما       األدب العربي ومن قصص الحيوان في     
يطلق عليه خرافات األمثال، وقد روتْ كتب المصادر طائفة منها، وهي ال تختلف عن            

وهـي تعـد    . سوى أنّها رويت مفردة، في سياٍق أو موقف معين        ) وِدمنة كليلة(أمثال  
با من التمثيل الرمزي أو الكنائي، الذي يتّضح معناه بعد سرده سردا تمثيليا كامالً؛          ضر

   ثَل القصصير  جعفر المنصور إلى يزيد     كما في رسالة أبي    ،أي بصورة الممبن  بن ع
هبيرة؛ والي األمويين على العراق، حين تحصن بواسط من جيش العباسـيين الـذي              

إنّه يخَنِْدق على نفسه    : قال عن يزيد  ـ وكان المنصور     ا مر بنا  ـ كم  يقوده المنصور 
إني خارج يوم كذا وكذا، وداعيك      : ِمثْل النّساء، فبلغ قولُه ابن هبيرة؛ فأرسل إليه يقول        

 إنّك امـرؤٌ ! بن هبيرة يا((: المنصورإليه إلى المبارزة؛ فقد بلغني تجبينُك إياي؛ فكتب        
تَمك،   عطور ك،   جاٍردثَلك   (...).   في ِعنَان غَيثَلي وما   : وقد ضربتُ مـدبلغنـي أن َأس

    ا، فقال له الخنـزيرخنـزير لَِقي :  دإنّما أنت خنـزير، ولستَ لـي      : قاِتلني، فقال اَألس
قتلت خنـزيراً؛ فلم   :  الذي دعوتني إليه، فقتلتُك، قيل لي      بكُفٍء وال نظير، ومتى فعلتُ    

  ةً        أعتقد بذلك فخربكان س ا، وإن نالني منك شيءفقالا وال ِذكْر ،تفعل  إن أنت لم:  علي
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            دنْتَ عن قتالي، فقال اَألسبباع، فأعلمتُها أنّك نَكَلْتَ عنّي وجاحتمـاُل  : رجعتُ إلى الس
  .)19())عاِر كَِذِبك َأيسر علي من لَطِْخ شاربي بدِمك

     ثَل الرمزين أن هذا المومن البي يـصيب المعنـى الـذي رامـه        القصصي 
المنصور إصابة موفّقة؛ لجودة الكناية فيه، وحسن التشبيه، وإخراج المعنى في صورة            

مـا  حسية زاخرة بالحياة والحركة، ولو أراد التعبير عن هذا المعنى برسالة عاديـة لَ             
قهـا  أبـدع فـي تنمي   وقعت في نفس المرسل إليه وقوع هذا المثَل القصـصي، ولـو       

 سـبِة الجـبن    مـن وتحبيرها، ولما كان الرد مقِْنعا، على نحٍو يخْلص المنصور فيـه        
  . الِخذْالن وعار

: ـ قصص الحيوان والسياسةثالثًا  

،  من كتاب كليلة ودمنة    )عرض الكتاب ( أشار ابن المقفّع غير مرة في باب        
لكتاب أن يتدبرها ويعـرف     إلى غايات الكتاب ومقاصده الخفية، التي ألح على قارئ ا         

: ومما قاله في هذا الشأن    . حقيقتها؛ ليدخل إلى عالمها الحقيقي، ويفهم ما يريده مبدعها        
ينبغي لمن قرأ هذا الكتاب أن يعرف الوجوه، التي وضعت له، وإلى أي غاية جرى               ((

وضاع مؤلّفه فيه، عندما نسبه إلى البهائم، وأضافه إلى غير مفصح، وغير ذلك من األ             
   التي جعلها أمثاالً؛ فإن         قارئه متى لم يفعل ذلك، لم يدِر ما ُأريد بتلك المعـاني، وال أي

 . ))ثمرة يجتني منها، وال أي نتيجة تحصل له من مقدمات ما تضمنه هذا الكتاب

هو المغزى الرمـزي الـذي      لعّل ما يلفت النّظر حقا، في هذا الفن األدبي،        و
ظاهرها لهـو، وباطنهـا     ((ص الحيوان، وتشفّ عنه أحداثها؛ إذ إن        تنطوي عليه قص  

ومضمون هذه الحكمة، يتمثّل في تحقيق الغاية، التـي         . كما يقول ابن المقفع    ،))حكمة
يرمي إليها كاتبها، فهي إما أن تكون تربوية تعليميـة، تـستهدف النقـد االجتمـاعي                

                                                
وفيات األعيان : خلّكان وابن. 5/205الكامل  : األثير وابن. 8/78تاريخ األمم والملوك    : الطبري ) 19(
6/318. 
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، أو تأكيد قيم معينة، أو كشف سلوٍك        واألخالقي، من خالل نقد بعض العادات والتقاليد      
كَيـفَ ُأعـاِودك وهـذَا َأثَـر     ((: ومن ذلك قصة المثل، الذي رواه الميداني، وهو    . ما

ضرب لمن ال يفي بالعهد    و،  )20())فَـْأِسكر اإلنـسان ووفـاء         يته يتجلّى غَدوفي قص ،
  ! الحيوان

أو قد تكون مزيجـا بـين        ،)21(وقد تكون الغاية التي يرتئيها الكاتب سياسية        
السياسة واالجتماع، وهو األعم األغلب؛ إذ إن إصالح المجتمع، والرقي به، يتطلّـب             

  . على نحٍو تُراعى فيه الحقوق والواجبات. تقويم سلوك الحاكم والمحكوم معا

وقد كانت الغاية أو الوظيفة السياسية ماثلة في ذهن القدماء، فصنّفوا قصص              
). علم تدبير الملك والسياسة، أو الـسياسة الملوكيـة، أو الـسلطانية           (من  الحيوان، ض 

    مات كتـبهم، أو فـي        ابن المقفع،   ك،  وكذلك ألمح كُتّاب هذا الفنإلى هذه الغاية في مقد
مضامينها، مستعصمين بالحيوان؛ كقناٍع يستر ما وراءه، ورمٍز يومئ إلى المرمـوز            

 ينضوي تحته من تعرية األنظمة الـسياسية، وكـشف      إليه، وستاٍر للنقد السياسي، وما    
عيوبها، ومروقها عن جادة الصواب، ومحجة السلوك القويم، وما يتبع ذلك كلّه مـن              
إلحاق العنَِت والظلم بحقِّ الرعية، المغلوبة على أمرها قهرا وقسرا؛ بل ربما كانت في              

ل ترويج نظريات سياسية باطلة   حالة استالب فكري سياسي؛ أي قد يغرر بها، من خال         
في الحكم؛ كتأليه الحاكم وعصمته، وحقّه اإللهي في الحكم دون غيره، وما إلى ذلـك،           

  .من مبادئ وأفكار، ما أنزل اهللا بها من سلطان

وههنا ينْهد الكاتب الملتزم، إلى إصالح هذه األنظمة، وتبيان حقوق الرعيـة              
ولّما كـان   .  وتطالب بحقّها، أو تثور في وجه ظالمها       عليها؛ علّها تنهض من كبوتها،    

الحاكم، الذي يروم إصالحه الكاتب، ظالما مستبدا ـ بالضرورة ـ فالحكمة تقتـضي    

                                                
 .36-3/35مجمع األمثال  ) 20(

 .208حكايات الحيوان في التراث العربي، ص: ظر بحث محمد رجب النجاران ) 21(
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فيلجأ إلـى  . أن يراوغ الكاتب ـ إن جاز التعبير ـ في إيصال أفكاره السياسية خاصةً  
ر المفروض علـى مـن يتنـاول    التستّر أو التقنّع بالرمز الحيواني؛ ليخرق بذلك الحظ   

السلطة بالنقد والتجريح، فيأمن بذلك مغبة بطشها ومساءلتها؛ إذ هو ـ في واقع األمر  
المهم أنّه ال ينقد الوضع     . ـ إنّما يحكي قصة خرافية، وإن بدت دالالتُها واضحة جلية         

  .حقّ السياسي صراحةً، بحيث يجترئ المحكوم على السلطة، بحقٍّ أو دون
وقد كان للقصص الحيواني دور في اإلصالح، في سالف األوان؛ إذ كثيرا ما             

الظلـم  (ينتبه الحاكم إلى مغزى القصة، فيرعوي ويزدجر عن ظلمه، إن كان ظالما؛ و            
ـ 808ت  (، بحسب تعبير ابن خلدون      )مؤذن بخراب العمران   ، الذي تمثّـل، فـي      ) ه

، بقصة رمزية على لـسان      )عمرانأسباب سقوط الدول وخراب ال    (معرض حديثه عن    
الحيوان، فروى ـ نقالً عن المسعودي كما يقول ـ أن الموبذان؛ صاحب الدين عنـد    

 بضرب الِمثال في ذلـك      ((الفُرس، أيام بهرام، عرض للملك في إنكار ظلمه وغفلته؛          
 بومـا   إن: على لسان البوم، حين سمع الملك صوتها، وسأله عن فهم كالمها، فقال له            

ذَكَرا يروم نكاح بوٍم أنثى، وإنّه شَرطَتْ عليه عشرين قريةً من الخـراب، فـي أيـام            
إن دامت أيام الملك، أقطعتُك ألفَ قرية، وهذا أسـهُل          : فقبل شرطها، وقال لها   ،  بهرام
  .)22())... فتنبه الملك من غفلتهمراٍم،

الحيوان، ال تتمثّل في كـشف      ولعّل الوظيفة السياسية، في القص على لسان        
الظلم والفساد فحسب، وإنما في وضعها مجموعة مـن المبـادئ واألفكـار، والمثُـل      
السياسية واإلدارية، بمنزلة دستور تعليمي، يتّخذ قدوةً يسير على نهجها الطامحون إلى            

ِكلْتُ يوم ُأِكـَل    إنما أُ  ((:فعلى سبيل المثال، يحذّر المثَُل القائل     . الحقّ والفضيلة والعدل  
 األبيض رمن الفُرقة وآثارها السيئة، على مـستوى      ))الثَّو الذي رواه الميداني، الحاكم ،

       الفرد واألمة، من خالل مورد المثَل، أو القصة األصلية التـي يحيـل إليهـا المثَـُل؛              
ُل عثمان كَمثَِل أثواٍر ثالثة كُـن  إنما مثَلي ومثَ:  قال tيروى أن أمير المؤمنين عليا((

                                                
 .267-1/265مروج الذهب : المسعودي: وانظر. 1/305مقدمة، ال :ابن خلدون ) 22(
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في َأجمٍة؛ أبيض وأسود وأحمر، ومعهن فيها َأسد، فكان ال يقِدر على شـيٍء مـنهن؛                
ال يدلُّ علينا في َأجمِتنا إالّ الثـور  : الجتماعهن عليه، فقال للثور األسود والثور األحمر 
 تركتماني آكلُه صفَتْ لنا األجمـة،  األبيض؛ فإن لونه مشهور، ولوني على لونكما، فلو 

لوني على لونك، فَدعني آكـل      : فلما مضت أيام، قال لألحمر    . دونَك فكله، فأكله  : فقاال
إنـي آكلُـك ال   : ثم قال لألحمـر . دونَك فكُلْه، فأكله : األسود؛ ِلتصفو لنا اَألجمةُ، فقال    

 أال إنّي ُأِكلْـتُ يوم ُأِكـل الثـور         :افْعل، فنادى : دعني أنادي ثالثًا، فقال   : محالة، فقال 
  .)23())يوم قُتل عثمانـ  وهنْتُ: أال إنّي هنْتُ ـ ويروى: tثم قال علي . األبيض

وقد رأى بعض الباحثين أن نشأة قصص الحيوان ترتبط أصـالً بالـسياسة،             
 إثـارة   وأنّها تنشأ في عهود الظلم واالستبداد والقهر، حينما يكون التصريح سببا فـي            

يستدلون على ذلك بأن أشهر كتّابها، كـانوا مـن العبيـد            وقد. موِجدِة الملوك وحنَِقهم  
وتَبينَـِت  ((: أحمد أمين  ؛ أي من المستضعفين المقهورين، يقول     )24(واألرقّاء والموالي 

الحاجةُ الشديدة إلى هذا النوع في عصور االستبداد، يوم كان الملوك والحكّام يضيقون             
 الناس أنفاسهم؛ فال يستطيع ناقد أن ينقد أعمالهم، وال واعظ أن يومئ بالموعظـة          على

الحسنة إليهم، ففشا هذا الضرب من القول والقصص، يقصدون فيه إلى نُصح الحكّـام              
إذا كانت الحيوانات تمقت الظلم، وتحقّق العدل، فأولى بـذلك          : يقولون  وكأنّهم ،بالعدل
والزعماء، تأخذهم الِعزة باإلثم، ويستعظمون أن يصرح لهم        وإذا كان الوالة    !  اإلنسان

وإذا كان في التـصريح  !  بنُصٍح أو نقد، فال أقّل من وضع النصيحة على لسان البهائم        
  .)25())الضرر تعريض الحياة للخطر، ففي التلميح نجاة من

ـ              ود هـذه   بيد أنّه ليس ِلزاما أن تكون عهود الظلم واالستبداد سببا فـي وج
القصص أو خلقها؛ إذ إن كثيرا منها إنّما وضـع للتـسلية واإلمتـاع، أو للموعظـة                 

                                                
 .1/352وصبح األعشى . 1/110مجمع األمثال  ) 23(

  .41، 38قصص الحيوان في األدب العربي، ص: حميدة، عبد الرزاق: انظر ) 24(
  .1/222 اإلسالم ضحى ) 25(
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ويراد منها ـ  . األخالقية المجردة، أو لهدٍف تربوي تعليمي، ال عالقـة له بالسياسـة
في هذه الحال ـ البعد عن حدة الوعظ المباشر وجفافه، وصعوبته على النفس، التـي   

والفوقية، من قبل الناصح، وإن أخفى ذلك، أو ما كان فـي حـسبانه      تشعر باالستعالء   
لذا فإن قصص الحيوان أحرى بالسماع والقبول، وقد فعلت فعلها، وال شك، في             . أصالً

نفوس بعض الحكّام العقالء، الذين يستمعون القول، فيتّبعون َأحسنه، وليس الذين عموا            
  .، وعتَوا عتُوا كبيراوصموا، واستكبروا في أََنْفَسهم

وأخيرا، يمكن القول إن قصص الحيوان توفّر للكاتـب إمكانـات تعبيريـة             
أفضل، وهي شكٌل فنّي ذو أبعاد داللية واسعة؛ إذ يتيح للمتلقّين فُسحة رحبة للتأويـل،               

فـاق  ، وفقًـا آل )اسـتقباليا (إمكانات ال حصر لها؛ لتجسيد النص القصـصي         : أو لنقل 
  .توقّعاتهم، أو دائرة اهتماماتهم المختلفة

 ):ه215 ت(بن هارون   لسهل) النَّمر والثّعلب(رابعاـ كتاب 
في أكثر من كتاب، كان     ) وِدمنة كليلة(بن هارون عارض     إن سهلَ : قلنا من قبل  

، الـذي ذكـر المـسعودي أنّـه يزيـد علـى             )وعفراء ثعلة(أجلّها قدرا ومنـزلة كتاب     
سِلم مـن  ) والثعلب النّمر(إال أن كتابه   . في حسن نظمه، بيد أنّه لم يصل إلينا       ) ِدمنةو كليلة(

يقـول  . نُوِب الدهر وحدثَاِنه، فوصل إلينا آية من آيات اإلبداع العربي؛ ِفكرا وأسلوبا ولغة            
ـ     واحتذيت((): ه460 ت(شرف القيرواني    ابن ن فيما ذهبتُ إليه ، ووقع تعريضي عليه؛ م

؛ فأضـافوا ِحكمـه   )وِدمنة كليلة(وضعته في كتاب  بثِّ هذه األحاديث، ما رأيت األوائَل قد   
إلى الطّير الحوائم، ونطقوا به على ألسنة الوحش والبهائم؛ لتتعلّق به شـهوات األحـداث،               

 الكاتـب، فـي تأليفـه    هارون بن وقد نحا بذا النحِو سهُل. وتُستعذب ِبسمِره ألفاظ الحداث 
  .)26())؛ وهو مشهور الحكايات، بديع المراسالت، مليح المكاتبات)والثعلب النّمر(اب كت

                                                
أعـالم الكـالم،    : وهو منشور أيضا بعنوان   ). ضمن رسائل البلغاء  (،  312رسائل االنتقاد، ص   ) 26(

 .13ص العزيز أمين الخانجي، عبد: بتصحيح
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إن القص على لسان الحيوان سبيٌل مأمون، وِقناع ساتر، يخفـي           : وقلنا أيضا 
كثيرا من المقاصد واألفكار، التي ال يريد الكاتب أن يعلنهـا صـراحة، فيـدخل فـي        

ر؛ بل إن إعالنها صراحة يعني التدخّل الـساِفر فـي           المساءلة، ويعرض نفسه للمحاذي   
شؤون الحكم، ومحاولة توجيه الحاكم وتبصيره، وهذا ما يأباه ويثير حفيظته، والسيما            

؛ إذ إن الخلفاء كانوا يعتدون أنفـسهم        )العصر العباسي األول  (عصر سهل بن هارون     
ـ    علم، يقول أبوقادة في الدنيا والدين، وهم َأبصر النّاس بال فـي   جعفـر المنـصور 

ـ  ، وقـد دار بينهمـا حـديث   )ه148 ت(الصادق   جعفر اإلماممعرض رده على  : ـ
)) لِّمنا الِحلْم، وال     إنعا ال يفنا الِعلْم،  أحدرعالحكمـة      !  )27()) ... ي أضف إلى ذلك أن

وجـود النّبـرة   على لسان الحيوان أحرى بالقبول، وأجدى بالسماع واإلقنـاع؛ لعـدم         
وكذلك ألنّهـا   . االستعالئية الوعظية المباشرة، التي تَنِْفر منها النَّفْس، وتَمجها األسماع        

  .تُعد مثيرا أو دافعا الستبعاد السلوك السلبي، ونَبِذه ِظهِريا
ذات طابع سياسي وتعليمي، تدخل في علم تـدبير         (() والثَّعلب النَّمر(وقصة  

ك، على حد تعبير القدماء، وقد كتبها بلغة رفيعة المستوى؛ ألنّها موجهة إلى طبقة              الملْ
أن الكتـاب   ) ببـساطة (الصفوة، من األدباء وكتّاب الدواوين لعهـده، وهـذا يعنـي            

ـ يعد نموذجا رائدا لرواية الحيوان فـي األدب العربـي الرسـمي              والثعلب النّمر ـ
له فضل الـسبق إلـى      ) راهبون بن( بن هارون  عني أن سهل  معروف المؤلّف، كما ي   

القـصة،  /وقبل أن نحاول استجالء هـذا الكتـاب  . )28())تأليف هذا النّوع من القصص 
                لطة، ال بـدأفكار مؤلّفه، وطبيعـة عالقتـه بالـس ورموزه ومعانيه الباطنة، وِمن ثَم

ا؛ إذ تدور أحـداثها حـول       ـ من إلمامٍة يسيرة بفحوى القصة ومضمونه       الِبدء في ـ
الجحـود، والنّمـر، وصـفات       الحكيم، والذّئب  الثّعلب: ثالث شخصيات رئيسة، هي   

  .ذاته شخوصه هذه مستمدة من فحوى القصة، وليست من عمل الكاتب

                                                
 .1/83زهر اآلداب  ) 27(
 .206حكايات الحيوان، مجلة عالم الفكر، ص: النّجار، محمد رجب ) 28(
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وخالصة القصة أن ثعلبا، يقال له مرزوق، كان يعيش مع زوجته فـي واٍد،              
من جزائر البحر، وكان يحكم هذه الجزيرة نَِمر يقال         فَدهمه سيٌل، وألقى به في جزيرة       

فالتقى الثّعلب بأحـد الـذئاب      . بن منصور، وتخضع له جماعة من الذئاب       له المظفّر 
بن مساور، تعرف منه حال الجزيرة وأهلها، ثم أشار على الـذّئب             وكان يسمى مكابر  

 شَـطْر مـا يكْـِسبه منهـا، وبعـد      أن يأتي النَّمر ويسأله أن يولّيه والية، ويبعث إليه  
محاورات وجدل في مسألة القُرب من السلطان أو البعد عنه، اقتنع الـذّئب بـصواب               

ـ . رأيه، أو باألحرى بضرورة المحاولة ـ وألقى إليه ما في  تَخَوٍف على وأتى النّمر 
ثم ذهب الـذّئب    .  والمواثيق جعبته؛ فعِهد إليه النَِّمر بمناهل الظّباء، وأخذ عليه العهود        

وبعد أن حسنت حالهمـا، خـاس الـذّئب         . إلى واليته، بصحبة الثّعلب، وزيره وكاتبه     
 فراسله النّمر وذكّره بوعوده وعهوده، فاستشار الذّئب وزيره الثّعلب، فنـصحه           ،بعهده

ِعزةُ باإلثْم، فظّل ساِدرا في     بالطّاعة للنَِّمر وحسن الوالء؛ غير أنّه صم أذنيه، وَأخَذَتْه ال         
 لقـي الـذّئب   ، وبعد معارك استحر فيها القتال!  وقامت الحرب بينهما على ساق     ،غَيه

الجاحد مصرعه، وكاد النّمر أن يقتَل الثّعلب أيضا، لوال رجاحةُ عقله، وحسن بيانه؛ إذ            
في قضايا أخالقية واجتماعيـة  دار بينهما حوار عقلي شائق، وكذلك مع وزراء النّمر،        

 ما سمعه من كالمه، ورأى من حسن عقله،       فأعجب النَِّمر ((. وسياسية وفلسفية وفكرية  
وجودة منطقه وألفاظه، ونُفُوذ رأيه، وثبوِت حجته؛ فأمر له بجائزة سنية، وأمره بالمقام       

، وأمٍر إن سنَح، ويعمل برأيه      في جواره، وبقُرب داره، فكان يرتئيه في خَطٍْب إن فَدح         
  .)29())هلك ومشورته إلى أن

 تتناول موضوعا قصصيا واحدا ومتكـامالً، بخـالف         ،كما هو بين   ،فالقصة
، التي تتعدد حكاياتُها وتتداخل؛ فكّل حكاية رئيسة تنطوي على حكايـاٍت            )وِدمنة كليلة(

اسـية فـي األحـداث التـي        وقصةُ سهٍل هذه سي   . ثانوية وأمثال قصصية فرعية، أو   
                                                

القـادر المهيـري، منـشورات     عبد:  وقدم له وترجمه إلى الفرنسيةكتاب النّمر والثّعلب، حققه    ) 29(
 .79م، ص1973الجامعة التونسية، كلية اآلداب، تونس، 
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ـ قناعا ساترا، ورمزا   الحقيقة في ـ تسردها، سوى أن شخصياتها حيوانية، استُعيرت     
يحمل أفكار المؤلّف، أو الشخصية الحقيقية المرموز إليها، على الرغم مـن مراعـاة              

  .اوفني ـ وهذا ما يحقق النّجاح للقصة، دالليا في أغلب األحوال الطبيعة الحيوانية ـ

وقد قدم سهٌل لقصته بمقدمة موجزة مقتضبة، استهلّها بالتحميد والصالة على           
ـ ((: ، ثم قالr الرسول الكريم ـ  أما بعد  فـإنّي   أيدك اهللا بتوفيقه، وعصمك بتسديده 

رأيتُ أن أصنع لك كتابا في األدب، والبالغة، والترسل، والحروب والِحيل، واألمثال،            
وقـد  . جاهل، وأن ُأشِْرب ذلك بشيٍء من المواعظ، وضروٍب مـن الِحكَـم           والعالم وال 

أصالً للعالم األديـب، والعاقـل       وضعتُ من ذلك كتابا مختصرا موعبا شافيا، وجعلتُه       
تختلـف   وهذه المقدمة، كما نرى،   . )30())األريب، مما أمكنني ِحفْظه، واطّرد لي تأليفه      

سهب فيها، فألمح غير مـرة إلـى األغـراض الباطنـة            المقفّع التي أ   عن مقدمة ابن  
بيد أنّها، في الوقت نفـسه،      . والمقاصد الخفية، التي ينبغي أن يتحرى القارئ معرفتها       

تشي بمضمون الكتاب، فهو في األدب؛ أي التهذيب الخُلقي وتربية النّفس على الفضيلة             
وهو يتعمق أكثر مما تعمق صانع      ((،  المقفّع في كُتبه   ومحاسن األخالق، كما صنع ابن    

وِدمنة؛ إذ يعرض للعلم والجهل وإرشاد اإلنسان إلى الخير، وصرفه عن طريـق     كليلة
ل واألمثال والمواعظ والعالم والجاهل،         . )31())الشَّروكذلك، فالكتاب في البالغة والترس

االً لألدب الرفيع، وقد وحقا، وقف سهٌل على كلِّ هذه القضايا، فكان كتابه ِمث    . كما يقول 
انطوى على ثماني رسائل ديوانية، كتبها على لسان بعض شخوصه، كما وقف طويالً             

أما الحروب والِحيـل    . على العلم والجهل، ووصفَ العالم والجاهل وصفًا دقيقًا محكما        
ويـشي  . ـ فكانت جزءا أساسيا في بنية األحداث، وسببا في تحريكهـا            يقول كما ـ
، باألبعـاد الفكريـة العميقـة        ))وجعلتُه أصالً للعالم األديب، والعاقل األريب     ((: لهقو

  .األريب للكتاب، التي ال يدِرك كُنْهها إال األديب
                                                

 .8المصدر نفسه، ص ) 30(

 .535العصر العباسي األول، ص: ضيف، شوقي ) 31(
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 الوالة على الخلفاء     أن سهالً يصور في قصته خروج      يبصرومن ينعم النَّظر    
لحائط بالوعود والمواثيق، التي    الشرعيين، واستبدادهم باألمر دونهم، ضاربين عرض ا      

أخذوها على أنفسهم، بعد أن تشتد عِريكتهم، وتقوى شوكتُهم؛ ابتغاء االنفـصال عـن              
سلطان الخليفة، وذلك بدوافع ذاتية كالطّمع وسكْر الـسلطان، أو ألغـراض شـعوبية          

لخلفـاء  وكثيرا ما خرج الوالة على ا     . ، أو لمذاهب دينية خاصة، أو غير ذلك       )قومية(
ـ يجسد في قصته هذه واقعا    اًإذ ـ بن هارون، وفي غيره أيضا، فهو      في عصر سهل  

  .شائقة حيا، عاشه ورآه رْأي العين، فانعكس في أدبه بصورة تعليمية وفنية

بشيٍء من المـواعظ، وضـروٍب مـن        ((وهو في أثناء ذلك، يشِْرب كتابه       
ـ  ))الِحكَم ـ إذ إن كثيرا من الِحكم والمواعظ سياسي،  يقال كما ، وههنا بيت القصيد 

       ياسيا، أو يدور في فَلك االجتماع السا وموضوعِفكر .      رِد القصـصيالـس قناع ولكن
 ، وكأنّه مجرد راٍو يروي ما سمعه بحياديـة وموضـوعية          ،يضمن له القول فيما يريد    

 لروايته، تكفُل له التحرر مـن المـساءلة،         ، وكأنّها سنَد  ))ذُكر أن ((: بادًئا قصته بقوله  
في هذه القصة، ال يخالف الخليفـة الـشّرعي،    علما أن سهالً،! والدخول في المحظور  

ينتقص من قَدره، بل هو حريص على السمع والطّاعة، متأثّرا بوجهة نظر قومـه               أو
      كـم، وأنفـي الح طـاعتهم واجبـة؛   الفُرس إلى الملوك، في أنّهم أصحاب حقٍّ إلهي 

اإليرانيين الراسخ في عدم إمكان قيـام دولـتهم،      تؤكّد أقاصيص الشّاهنامة اعتقاد   (( إذ
وصالح أمرهم، بغير االلتفاف حول ملك، واستنكارهم الخروج عن طاعـة الملـوك             

  .)32())عليه الشّرعيين، وتوقّعهم سوء المصير للخارج

الفارسية في الحكم، أو لنقل التقاليـد  ) يااإليديولوج(لذا، فإن سهالً إنّما يكرس    
 لذا ال .)ديموقراطية(الملكية الساسانية، فلم يكن يرسم نموذجا وِمثاالً لمدينة فاضلة، أو          

الوالي المتمرد، بالطّاعة وحسن الوالء، على لسان وزيره        /غَرو إن ألفيناه ينصح الذّئب    

                                                
 .40جولة في شاهنامة الفردوسي، ص: المجيد بدوي، أمين عبد ) 32(
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وإن كان من األخالق الضيقة على مـا قـد    ـاألمير، إن النّمر   أيها((: الثّعلب، فيقول
. ))... ـ فقد تَردى بِرداء الملك، ودعي باسمه، وسار بسيرة نُظَرائه،          عرفت وعرفنا 

وهنا يحكي سهٌل سيرة الملوك، من خالل هذا الباب؛ أي متخذًا النُّصح على لسان أحد               
والمِلـك صـبي   : ئـه وسار بـسيرة نُظَرا (( :شخوصه سبيالً إلى ذلك، ولنسمعه يقول 

الرضا، كَهُل الغضب، يأمر بالقَتْل وهو يضحك، ويستأِصُل شَْأفَةَ القوم وهـو يمـزح،      
يخِلط الهزل بالِجد، ويتجاوز في العقوبة قدر الذّنب، وربما َأحفَظَه األمر اليسير، وربما          

لّقـةٌ بطـرف لـسانه، ال    َأعرض صفْحا عن الخَطْب الكبير، أسباب الموت والحياة مع     
يعرف َألَم العقوبة فَيبقي، وال يَؤنَّب عن بادرٍة فينتهي، يخِطـئ فيـصوب، ويـصيب               

ال يمنعه من ذي الخاصة بـه مـا         . فيفرط، مفتون الهوى، فَظّ الخليقة، َأخْرق العقوبة      
      ٍة من خَطَرقْتُلَه ِلخَطْرحبته؛ أن يمه وعنايته، وطُول صزتـه، وال  يعلمه من حِجدوات م

ينفك أن يخْطَب إليه مكانه، وينافس الرجال موضعه، فال الثاني بـاألول يعتبـر، وال               
، فارفُقْ به، واسلك سبيَل موافقتـه؛ فإنّـك         (...) المِلك على ِمثْل ما فَرطَ منه يزدِجر،      

طريـق القهـر    راٍع عليه في واليته، وال تأخذ به في طريق العجب؛ فيأخذ بك فـي               
  .)33())والغَلَبة

أرأيت إلى هذا االستطراد البديع، في سرد صفات الملك أو الملـوك عامـة،      
 بل هو أمر مقصود من الكاتب، تتجلّى فيه فُـسحة         ،في حقيقة األمر   وما هو باستطراد  

القول الواسعة، في القصص الحيواني، التي ال توجد في غيـره مـن فنـون القـول،            
 يريد أن يجسم صورة الملوك في زمانه ويرسمها واضحة جلية          ،ههنا ،ٌلفسه. عصرئٍذ

                ـدية؛ با، وهو ما يسمح به سياق الكالم في القصلبي أيضلذي عينين، وفي جانبها الس
ـ  ـ هو تقويم سلوك الملك، أي ملـك، أو   يبدو فيما أن مغزاه الخفي، وغايته البعيدة 

لَفْت نظره، وإثارة انتباهه، إلى مساوي أخـالق الملـوك          الخليفة المقصود، من خالل     

                                                
 .25-24النّمر والثعلب، ص ) 33(
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عامة، وربما ما ينطوي عليه هو من خُلٍق غير سديد، كالمجاوزة في قدر العقوبـة، أو   
خَلْط الجد بالهزل، أو تقلّب المزاج، أو غير ذلك من أمور، استقاها سهٌل من معرفتـه               

. خصية، وعلمه بطبائع الملوك وأحـوالهم     باآلداب السياسية الساسانية، ومالحظاته الشّ    
، على نحٍو بـواح شـفيف   همإنّها محاولة لكشف عيوب الملوك وفَضح   : بعبارة موجزة 

غير مباشر، يستدعي في ذهن المتلقّي، الصورة المثالية والمناقضة لما يقـول، التـي              
  .يجدر به أن يتمثّلها ويحاكيها ويقتدي بها

الملك، لالقتداء  / يرسم سهٌل صورة حسنة للنّمر     وعلى نحٍو غير مباشر أيضا،    
ـ  ـ حازم عاقل، يشاور وزراءه، وال يستبد بـاألمر   يبدو من األحداث كما به؛ فهو 

دونهم، ويحكّم العقل في أمور حكْمه، ويجّل العقالء؛ ولذلك عفا عن الثّعلـب، وزيـر               
سن عقله، وجـودة منْطقـه      لِما رأى من ح   ((عدوه وكاتب الرسائل المنمقة في هجوه؛       

ُأنْس الطّاعة وعزها، إلـى      الوالي، إال ألنّه خرج من    /وما نَكَب الذّئب  . ))... وألفاظه،
الطّـرفَ   فال يعقـل أن يغـض النّمـر       !      وحشة المعصية وذلّها، وبدل نعمة اهللا كفرا      

ـ         ،وهو رأس األمر وِمالكُه    ،عنه دو دولتـه    فيفتح باب الفتنة علـى ِمـصراعيه، وتغ
  !  وأشتاتًا ِمزقًا

، أراد سهٌل من قصته أن يقوم الحاكم والمحكوم معا؛ إذ ال ينبغي للحـاكم           اًإذ
أن يطغى ويجاوز الحد في الظّلم، ويتجبر في حكمه، ويقيد الحريات، ونحو ذلك مـن               

كما . ِخالٍل سيئة، أتى على ذكرها في أطواء قصته، على نحٍو مباشر، أو غير مباشر             
ال يجوز للمحكوم أن يستعلي على الحاكم؛ صاحب الحقّ الـشرعي، ويـستبد بـاألمر     

  .فالعالقة بينهما تقوم على معرفة الحقوق والواجبات، ومراعاتها جميعا. دونه

 ينحاز إلى الحاكم الشرعي، ربما ألن كتابـه موجـه إليـه             ،قلنا كما ،وسهٌل
ه في الوقت نفسه، ال ينسى تقويمه وتوجيهه إلى ما مباشرة، كما يبدو من المقدمة، ولكنّ    

فعلى سبيل المثال، يدعو الحاكم، على لسان أحـد شخوصـه، أال        . فيه خَيره وصالحه  
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السلطان ال يستكثر إنفاق ماٍل عظيم، علـى         فإن((يتهاون في محاربة الخارجين عليه؛      
ناحية العدو، دون سائر النّواحي     إصالِح الناحية اليسيرة، وما الصالح في ذلك بخاص ل        

واألطراف؛ فإن أعناقَ أهل الِفتن بكلِّ ثَغٍْر خاضعة، ومتى رأوا أن سنَّة السلطان فيمن              
نَبذَ َأمره جاريةٌ على ما أشار به الوزير الثاني من النَِّظـرِة، مـدوا للفتنـة أعنـاقهم،          

ا أيـديهم، واتّـصل لـذلك    ووضعوا أثقاَل فرائِض السلطان عن ظهـورهم، وبـسطو   
  .)34())دنيا صالح معه في ِديٍن وال ال ما

ولكيال يشتطّ بنا القول، نعطفه إلى قضية أساسية في حـديثنا هنـا، وهـي               
             محاولة معرفة الشّخصيات المرموز إليها، أو المتقنّعة بالشّخصيات الحيوانيـة، إذ إن

للغوي العـام، ال فـي معنـاه    كثيرا من قصص الحيوان ينحو منحى الرمز في معناه ا    
فيها معنـاه أن يعـرض الكاتـب أو          فالرمز((ـ   كما يقول غُنيمي هالل    ـ المذهبي

الشاعر شخصيات وحوادث، على حين يريد شخصيات وحوادث أخرى عـن طريـق       
المقابلة والمناظرة، بحيث يتبع المرء في قراءتها صور الشخصيات الظـاهرة، التـي             

. )35())خرى، تتراءى خلف هذه الشخـصيات الظـاهرة    تكشف عن خمور شخصيات أ    
وقد يصح ذلك على كّل العصور، ال عصر بعينه، ومن هنا بقيت قـصص الحيـوان                
خالدة على كرور األيام، وتعاقب األعوام، وصالحة لحمل دالالت شتّى، وفقًـا ألفـق              

  .توقّعات المتلقّي ودائرة اهتمامه

للمـأمون، كمـا ذكـرت      ) وعفراء ثُعلة(كتابه  بن هارون ألّف            وإذا كان سهلُ  
؟ ومـِن   )والثّعلب النّمر(المصادر، فإنّنا ال نعلم علم اليقين لمن ألّف سهٌل كتابه اآلخر            

ـ ((: المقصود بقوله ـ  أما بعد  فـإنّي رأيـتُ أن    أيدك اهللا بتوفيقه، وعصمك بتسديده 

                                                
 .28-27المصدر نفسه، ص ) 34(

 .180األدب المقارن، ص ) 35(
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ل نعرج عل بعـض الـصوى       ؟ قبل أن نجيب عن هذا السؤا      ))... أصنع لك كتابا في   
  .البارزة في حياة سهل بن هارون

 غادر مسقط رأسه إلى البـصرة، وكانـت بحكـم            سهالً أنتذكر المصادر    
موقعها وقربها من بالد فارس، موئل مختلف األجناس واألعراق، من هنـود وفـرس      

ثُم ما  . ّلقَتْ تجارة العقل، فنهل من مواردها سهٌل وع        فراج الفكر، ونَفَ   …ويونان ونبط 
لبث أن غَذَّ السير ميمما بغداد، حاضرة اإلسالم، وأم الدنيا آنذاك، شأنه شأن كثير من               
ذوي النباهة والذكاء، ومن طَمحتْ نفوسهم إلى المجد والشّهرة، من خـالل االلتحـاق         

وحقا، تحقّق لسهل ما أراد؛ فقد صار كاتبـا فـي           . بوظائف الدولة وال سيما الدواوين    
دواوين يحيى البرمكي، مالزما له، شديد اإلعجاب به، مطنبا فـي وصـف بالغتـه               

وتمضي السنون، وسهٌل في رغَِد عيش وتَمام نعمة، إلى أن ينكب           . وبالغة ابنه جعفر  
هـ، ويكون سهل أحد رواتها، فقد      187الرشيد أولياء نعمته؛ وأعني بهم البرامكة سنة        

دي يحيى البرمكي، ويكتب له توقيعات كلّفـه إكمـال          كان يحصل أرزاق العامة بين ي     
. ، وكان معه حينما نُعي إليه ابنه جعفر       معانيها وإقامة الوزن فيها، على حد تعبيره هو       

وألنّه ربيب نعمتهم، وتابع دولتهم، فقد طلبه الرشيد، فسِقط في يده، وطار قلبه شَعاعا،             
فلمـا دخلـتُ    ((: بسوء العاقبة، يقول سهلٌ   وضاقت عليه األرض بما رحبتْ؛ إذ أيقن        

تجريِض ريقـي، والتمايـد فـي طريقـي،          عليه، ومثَلْتُ بين يديه، عرف الذُّعر في      
مـن غَمـطَ    ! سـهلُ  يا إيها: فقال هارون . وشُخوصي إلى السيف المشهور ببصري    

 جوابهـا،  فواهللا ما وجدت. نعمتي، واعتدى وصيتي، وجانب موافقتي، َأعجلته عقوبتي     
ليفرخْ روعك، وليسكن جأشُك، ولتَِطب نفسك، ولتطمـئن حواسـك؛ فـإن            : حتى قال 

 ،قد كتب سهل بين يـدي الرشـيد       و .)36())... الحاجة إليك قربت منك، وأبقت عليك     
بـزغ  ثم ومضت أيام الرشيد، وَأفََل نجم سهل بعده،   . وجلّت منـزلته عنده، وخُص به    

                                                
 .5/60العقد الفريد : ربه عبد وابن. 168-2/167) المنسوب إليه(اإلمامة والسياسة : قتيبة ابن ) 36(
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  بـه ىيـص ان على عالقة وطيدة مع الفضل بن سـهل، خص      ؛ فقد ك   المأمون في زمن 
أو  وبأخيه الحسن، فقدمه الفضل إلى المأمون، فأعجب به وببالغته وعقله، وجعله قيما           

من الخطباء الـشعراء    (( ، يقول الجاحظ  ، كما  كان سهلٌ  وقد. كاتبا على خزانة الحكمة   
والقصار، والكتب الكبار المخلّدة ،     الذين قد جمعوا الشعر والخطب، والرسائَل الطِّواَل        

 أجمعت المصادر على أنّه كـان       وقد .)37( ))والسير الِحسان المدونة، واألخبار المولّدة    
ـ        ، وعده ابن النديم من     )بزرجمهر اإلسالم ( حكيما حليما وشاعرا أديبا ، لُقّب لحكمته ب

فـي زمانـه   ((أى ابن نباتة أنّه انفرد      ور. )39(، كما عده من الشعراء الكُتّاب     )38(البلغاء
: بالبالغة والحكمة، وصنّف الكتب الحسنة معارضا بها كتب األوائل ، حتى قيـل لـه           

نلوي زمـام القـول إلـى       .)40( ))بزرجمهر اإلسالم، وله اليد الطّولى في النظم والنثر       
 نتنكّـب جـادة     ؟ قد ال   )والثّعلب النّمر(سؤالنا المذكور آنفًا وهو لمن ألّف سهٌل كتابه         

القـصة  /الصواب في إجابتنا عن هذا السؤال، إذا زعمنا أن سهالً ألّف هـذا الكتـاب              
؛ ليثبت للرشيد صواب رأيه في العفـو        )ه187(بعد نكبة البرامكة    ) ه193 ت(للرشيد  

عنه، على اعتبار أن المرموز إليهم بشخصيات القـصة الرئيـسة؛ النّمـر والثّعلـب               
بن هارون والبرامكة، أو لعـّل الـذّئب هـو           الرشيد وسهل : لى الِوالء والذّئب، هم ع  

وكـان النّمـر بعـد أن    . البرمكي، وجماعة الذّئاب هم بقية البرامكة وأتبـاعهم     جعفر
انتصر، أمر بقَطِْع رؤوس الذّئاب، ونَهِش لحومهم؛ بيد أن الرشيد لم يقتـل البرامكـة               

ـ   لكنّه أخمد ذكرهم، وأباد عزهم، ومـزقهم شـر   ـ كما صنع النّمر في القصة كلّهم 
  !  ممزٍق، وجعلهم أحاديث الركبان

                                                
  .1/52 البيان والتبيين )37(
  .202 الفهرست ، ص )38(
  .271 الفهرست، ص )39(
   .242 سرح العيون ، ص )40(
  .احتواه وضمه إليه وخص به نفسه: واحتجن المال. 1/19مقدمة ال) 41(
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وهذا يعني عدم التشابه التام بين حال البرامكة والذّئاب، فلـم يكـن جعفـر               
البرمكي واليا للرشيد على منطقة معينة، وإنّما كان وزيرا، يعين الوالة عـن الرشـيد             

كن ثمة حروب بينهما، وال مراسالت كتلك التي في القصة، وما إلى     أحيانًا، وكذلك لم ت   
ذلك من فروقات، يستلزمها القص على لسان الحيوان؛ لتحقيق المتعة الجماليـة، مـن              
خالل تحويل ما هو سياسي إلى فنّي غرائبي، تُراعى فيه الطبيعة الحيوانيـة للحيـوان       

ه؛ لكيال يكشف بوضوح، فيفقد القـص       الرمز، دون االستغراق في وصف المرموز إلي      
مجازيته ورمزيته، التي تقوم بدور اإلظهار واإلخفاء، أو اإلسرار واإلعالن، فـي آٍن             

  .معا

من استبدادهم علـى    ((ومع ذلك، فالبرامكة الذين نكبهم الرشيد على ما كان          
 كحـال   ــ حـالهم    )41(خلـدون  كما يقول ابن   ـ ))الدولة، واحتجانهم أموال الجباية   

وحاُل سهٍل معهم ومع الرشيد من بعدهم،       . الملك، سواء بسواء  /الوالي مع النّمر  /الذّئب
الملـك،  /الوالي المتمرد، أوالً، ومع النّمر    /الوزير الكاتب، مع الذّئب   /تُماثل حال الثّعلب  

لفاظـه،  رأى من حسِن عقله، وجودِة منطقه وأ(( لِما وكان النّمر عفا عن الثّعلب؛ . ثانيا
ونفوِذ رأيه، وثبوِت حجته، فأمر له بجائزة سنية، وأمره بالمقام في جـواره، وبقُـرب        
داره، فكان يرتئيه في خَطٍْب إن فَدح، وأمٍر إن سنَح، ويعمل برأيـه ومـشورته إلـى         

فإن الحاجة إليك قربت  ...((: وللسبب ذاته عفا الرشيد عن سهل، إذ قال له      . ))هلَك أن
إنّهـا  : إنّه اعتراف السياسي بحاجته إلى الثقـافي، أو لنقـل        . ))... عليك ، وأبقت منك

  .الرغبة في اقتران اإلرادة بالوعي

ويعمل برأيه ومـشورته    ((: ومما تجدر اإلشارة إليه قول سهل المذكور آنفًا       
ختام قصته؛ إذ يثير في الذهن تفسيرا آخر، حول زمـن تـأليف              ، وهو ))هلَك إلى أن 

ـ   ا ، بحسب التأويل السابق للرمـوز      )النّمر(هو الرشيد   ) هلك( لكتاب، فلعّل المقصود ب
ومـا  ). ه215(، الذي مات في زمن المـأمون سـنة     )الثعلب( وليس سهالً    ،الحيوانية

. حصل في واقع األمر أن سهالً ظّل إلى جوار الرشيد طيلة حياته، كما فـي القـصة                
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ون تقييد، حرصا على اإلثارة الفنية من ناحية، وعلى         ولكن سهالً ترك الجملة مطلقة د     
. عدم هتْك الحجب ونزع األقنعة، ومن ثَم فقدان القص رمزيته، مـن ناحيـة أخـرى             

ولذلك يمكن أن نزعم أيضا أن تأليف الكتاب ربما كـان بعـد مـوت الرشـيد سـنة           
بن سـهل، أو     هو الحسن ، وأنّه موجه إلى غيره، ولعّل المخاطَب في مقدمته          )ه193(

ا، فأراد أن يحكي فـي قـصته      م وقد كان سهٌل مقربا منه     .أخوه الفضل وزير المأمون   
الوادي فـي  (بعضا منها، منذ خروجه من البصرة موطنه    : هذه سيرته الذاتية، أو لنقل    

، ونكبتهم علـى يـد الرشـيد        )الذّئب(، ولقائه بالبرامكة    )الجزيرة(، إلى بغداد    )القصة
ولعّل سهالً نَصح البرامكة بحسن المعاملة مع الرشيد، وسـلوك          . وعفوه عنه ) نّمرال(

طريق موافقته، وعدم االستبداد في أمور الحكم، كما صنع الثّعلب مع الـذّئب، سـواء     
  .بسواء

ولعّل ما يستوقف النّظر فـي هـذه القـصة أيـضا، مـا ابتكـره سـهل                  
األدب العربي اإلسالمي؛ وأعني به وجود ثماني       ـ أول مرة في تاريخ       أحسب فيما ـ

الوالي المتمرد، وكـان يكتبهـا      /الملك، والذّئب /النّمر: رسائل متبادلة بين أبطال قصته    
والمبتكر هنا هو المزاوجة البديعة بين الترسل والسرد القصصي،         ، عنه وزيره الثّعلب  

  ا ر     . أو فعل القصا فنيسائل نموذجهذه الر يوانية، التي كان سهٌل      وتعدسائل الدا للرفيع
وغيره يدبجها في الدواوين يومئٍذ، إال أن هذه الرسائل أقرب إلى ِصفة األدبية منها إلى        
الديوانية أو الرسمية؛ ألنّه كتبها اختيارا وليس اضطرارا بتكليٍف من السلطان، ومـع             

ـ تمـنح القـص    على كلَِّ حال ـوهي  . ذلك فهي صدى لما كان يكتب في الدواوين
، أو في األمثال القصـصية فـي تلكـم          )وِدمنة كليلة(بعدا فنيا جماليا ال نظير له في        

فضالً عن أن هذه الرسائل صورة للمراسالت التي كانت تجري بين السلطة            . العصور
ـ  لخالفـة،  ـ والخارجين عليها، أو بين المتنازعين على ا إن صح التعبير المركزية 

وربما قصد منها سهٌل لفت األنظار إلى أهميـة         . كما هي الحال بين األمين والمأمون     
الترسل السياسي، وأثره في تطوير األحداث، لـيس علـى مـستوى القـصة وبنـاء                
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فحسب، بل على صعيد الواقع الفعلي، فالرسائل تـتالءم والـسياق           ) الدرامية الحبكة(
الوالي / في رسالة على لسان الذّئب      مثالً يقول. كتابة القصة الحضاري التاريخي لزمن    

ظننت أن صرعتك حرام على الدهر، وأن يومـك         حتى   ... ((: مخاطبا النمر  المتمرد
منسي إلى الحشر، كأنّك لم تر أولي الِعناد الظاهر، والِعـز القـاهر، وذوي التحاشـد               

وا ، وأوسعوا فأفسدوا، فكيف قطـع الـدهر         والتناصر، قد طغوا فبغوا ، وقسوا فاجتَر      
آمالَهم، وضعضع أركانَهم، وهدم بنيانَهم، وفرق جماعتهم، وصـدع شـملَهم، وفلّـل             
حدهم، وأسلمهم إلى مصارع خزيهم، ونوازل النقم بهم ، فتحسبني عـود المنكـِسر،              

األلد، ودميـت   كالّ بك عصبت بالساعد األشد، ورميت بالخصم         ؛)42(وهشيم المحتَِظر 
              ها فال ينتعش شاِبكُها، وال يخبو لَظَاها؛ بها شَِجيعد، شوكة طعنكم اهللا بحدبالحجِر الم

، فإنّا لـن    )43 (العتاةُ المتكبرون، والظَّلَمةُ الجبارون مثلك، فاربع على ظَلِْعك أيها النِّمر         
وفي هذا الترادف   .  )44( ))فيناتحمل أبداننا ذّل سلطانك علينا، ولن نظلم أنفسنا بحكمك          

ما يدّل داللة بالغة على عمق تفكير سهل، وقدرته على تنويـع المعـاني وتفريعهـا،                
 .وتأكيدها وتصويرها بقالب فني باهر، يحرك المشاعر ويثيرها

، والسيما بعض األفكار )وِدمنة كليلة(بن هارون في قصته من   وقد أفاد سهل  
على إحكام الصلة المعنوية واللفظية بين كالمـه والكـالم         والِحكم، في مقدرة واضحة     

وليس يواظب على باب السلطان أحد، فيلقي عـن   ...(: الذي اقتبسه، فمثالً يقول سهل  
                                                

صانع الحظيرة لمواشيه من هذا     : اليابس المتفتّت من شجر الحظيرة، والمحتِظر     :  هشيم المحتِظر  )42(
 ].54/31: سورة القمر  [)هشيم المحتَِظر ك إنّا أرسلنا عليهم صيحةً واحدةً فكانوا (:الشجر، قال تعالى

)43( ار     على ظَلِْعك عا تُطيق          : بثَـٌل    .أي إنّك ضعيف، فارفُق بنفسك وال تحِمل عليها أكثر مموهـو م
: مـادة  : أساس البالغة. 1553 برقم 1/293مجمع األمثال . 112 برقم  1/117جمهرة األمثال   : ينظر
  . ظلع–ربع 

  .31-30 النمر والثعلب، ص )44(

 .15المصدر نفسه، ص) 45(

  ). باختالف في الرواية  (49منة، صكليلة وِد) 46(
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نفسه اَألنَفَة، ويتحمل األذى، ويكظُم الغيظ، ويرفُق بالنّاس، إال خلُص إلى حاجته مـن              
وجّل هـذه   . ، وغيرها أيضا  )46(وِدمنة يلةوهذه الِحكمة موجودة في كل    . )45())السلطان

المقبوسات كانت في الحوار بين الثّعلب والذّئب، دون أن يشير إليها سهٌل؛ ألن ذلـك               
يفسد عملية التلقّي والتفاعل مع أحداث القصة، فضالً عن كونه تراثًَا شعبيا، معروفًـا              

: ا قالته الحكماء؛ كأن يقـول     وقد يشير إلى أن ذلك مم     . عند العامة والخاصة عصرئذٍ   
  . وغير ذلك))قالت الحكماء وقد((  أو))وقد كان يقال((

القصة، فـي  /وصفوة القول، أن ثمة قضايا كثيرة يمكن أن يثيرها هذا الكتاب        
بعده السياسي، وفي ِفكر مؤلّفه في هذا الشأن، وقد كان خبيرا في السياسة، وله كتـاب     

)  لْك والسفضالً عن قصصه على لسان الحيوان واإلنسان، كما ذكرنـا           )ياسةتدبير الم ،
بن هارون ليس كاتبا في دواوين الخالفة، أو مترسالً بليغًا فحسب، بل             فسهُل. من قبل 

كان سياسيا، شارك مشاركة علمية تعليمية في هذا الميدان، من خالل مؤلّفاته، التـي               
  .الفارسي دى للفكر السياسيـ ص أحسب فيما كانت في معظم أفكارها ـ
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 المصادر والمراجع
السالم تدمري، دار الكتاب    عمر عبد : الكامل في التاريخ، تح   : األثير، عز الدين   ـ ابن 

  . م2004/ه1424، 4العربي، بيروت، ط

 .ت.، د10ضحى اإلسالم، دار الكتاب العربي، بيروت، ط: ـ أمين، أحمد

ولة في شاهنامة الفردوسي، مكتبة النهضة المـصرية،        ج: المجيد ـ بدوي، أمين عبد   
  .ت.القاهرة، د

عبد السالم هـارون، دار     : البيان والتبيين، تح  : بن بحر  ـ الجاحظ، أبو عثمان عمرو    
 .ت.الفكر، بيروت، د

: زهر اآلداب وثمر األلباب، تـح : بن علي ـ الحصري القيرواني، أبو إسحاق إبراهيم 
 .م1953/ه1372، 1لكتب العربية، القاهرة، طعلي البجاوي، دار إحياء ا

معجم األدباء أو إرشاد األريب إلى معرفة األديب، دار         : بن عبداهللا  ـ الحموي، ياقوت  
  .م1980/ه1400، 3الفكر، بيروت، ط

قصص الحيوان في األدب العربي، مكتبة األنجلو المـصرية،         : الرزاق ـ حميدة، عبد  
 .ت.القاهرة، د

الـسعيد المنـدوه،   : مقدمة ابن خلدون، تصحيح وفهرسة : رحمنال ـ ابن خلدون، عبد   
  .ت.، د3مؤسسة الكتب الثقافية ـ بيروت، المكتبة التجارية ـ مكّة المكرمة، ط

: وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، تـح      : بن محمد  خلّكان، شمس الدين أحمد    ـ ابن 
 .ت.إحسان عباس، دار صادر، بيروت، د

، )284(ديب األسطورة عند العرب، سلسلة عالم المعرفة، العدد     أ: ـ خورشيد، فاروق  
  .م2002/ه1423الكويت، 
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، 1أساس البالغة، دار صادر، بيـروت، ط      : بن عمر  ـ الزمخشري، جار اهللا محمود    
 .م1992/ه1412

عبـد  : كتاب النّمر والثّعلب، حقّقه وقدم له وترجمه إلى الفرنسية        : بن هارون  ـ سهل 
نشورات الجامعة التونسية، كليـة اآلداب والعلـوم اإلنـسانية،          القادر المهيري، م  

  .م1973تونس، 

العزيز أمـين    عبد: أعالم الكالم، تصحيح  : ـ ابن شرف القيرواني، أبو عبيداهللا محمد      
وهـو المنـشور    . (م1926/ه1344،  1الخانجي، نشر مكتبة الخانجي، القاهرة، ط     

  ).رسائل االنتقاد، ضمن رسائل البلغاء: بعنوان

 .ت.، د6العصر العباسي األول، دار المعارف بمصر، ط: ـ ضيف، شوقي

. الفضل إبراهيم، ط   محمد أبو : تاريخ األمم والملوك، تح   : ـ الطبري، محمد بن جرير    
 .ت.مصورة عن طبعة دار المعارف بمصر، بيروت، د

أحمد أحمد أمين و  : ، شرحه وضبطه  ] الفريد [العقد  : بن محمد  ـ ابن عبد ربه، أحمد    
 .ت.الزين وإبراهيم األبياري، دار الكتاب العربي، بيروت، د

، )المنسوب إليه (اإلمامة والسياسة   : بن مسلم  قتيبة الدينوري، أبو محمد عبداهللا     ـ ابن 
  .م1967/ه1387طه الزيني، مؤسسة الحلبي وشركاه للنشر، القاهرة، : تح

إلنشا، شرحه وعلّـق عليـه      صبح األعشى في صناعة ا    : علي بن ـ القلقشندي، أحمد  
محمد حسين شمس الدين ويوسـف علـي طويـل، دار الكتـب         : وقابل نصوصه 

 .ت.العلمية، بيروت، د

، مطبعة لجنة التأليف والترجمة     )اختيار وتصنيف (رسائل البلغاء   : علي، محمد  ـ كرد 
  .م1946/ه1365، 3والنشر، القاهرة، ط
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، منشورات قـسم    )اره وأشهر أعالمه  في أهم أدو  (األدب الفارسي   : ـ محمدي، محمد  
  .م1967اللغة الفارسية وآدابها في الجامعة اللبنانية، بيروت، 

سعيد اللحام، دار   : مروج الذهب ومعادن الجوهر، تح    : بن الحسين  ـ المسعودي، علي  
 .م2000/ه1421، 1الفكر، بيروت، ط

ر المعـارف بمـصر،     عبد الوهاب عزام، دا   : كليلة ودمنة، تح  : ـ ابن المقفّع، عبداهللا   
  .م1986، 3ط

جان عبـداهللا تومـا، دار صـادر،        : مجمع األمثال، تح  : بن محمد  ـ الميداني، أحمد  
  .م2002/ه1422، 1بيروت، ط

: زيـدون، تـح   سرح العيون في شرح رسالة ابن: ـ ابن نباتة المصري، جمال الدين   
  .م1964/ه1383الفضل إبراهيم، دار الفكر العربي، القاهرة،  محمد أبو

، مجلّة عـالم الفكـر،      )حكايات الحيوان في التراث العربي    : (ـ النجار، محمد رجب   
 .م1995، العددان األول والثاني، 24الكويت، مج

يوسـف علـي    : الفهرست، شرحه وعلّق عليـه    : بن أبي يعقوب   النّديم، محمد  ـ ابن 
، 2أحمد شمس الدين، دار الكتـب العلميـة، بيـروت، ط        : طويل، وصنع فهارسه  

  . م2002/ه1422

 . .ت.، د5األدب المقارن، دار العودة ودار الثقافة، بيروت، ط: ـ هالل، محمد غنيمي
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