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أثر الثقافة الفارسية في شعر ابن هاني األندلسي

سيدمحمد ميرحسيني*
علي أسودي**

الملخص 
هاني  ابن  شعر  في  الواردة  الفارسية  والمفردات  المالمح  برصد  الدراسة  هذه  تعني 
الفارسية  اللغتين  بين  العريقة  المتبادلة  العالقات  علي  آخر  دليال  تقدم  كي  األندلسي، 
والعربية منذ أقدم الزمان إلي يومنا هذا وهي تعرض أيضا دليال آخر علي التفاعل 
الحضاري والثقافي بين العرب والفرس، وتعطي فكرة واضحة عن مدي تأثير كل من 
اللغتين في األخري، مع أن هذا الشاعر األندلسي يبعد كل البعد عن مستقر اللغتين 

الرئيس.
األندلسي)  هاني  ابن  شعر  في  (الحضوراإليراني  معالم  إلي  أيضا  البحث  تطرق  وقد 
وتقسيمها موضوعيا وشرحها شرحا وافيا، وقد تناولنا محاور عّدة فيما درسناه لنعرض 
بحثا من بحوث األدب المقارن ولنكشف الغموض المسدل علي بعض المصطلحات 

الواردة في شعر ابن هاني األندلسي.

الكلمات الداللية: العربية، الفارسية، التأثير، التأثر، ابن هانئ.
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إضاءات نقدية (فصلية محّكمة)
السنة األولى – العدد الرابع – شتاء 1390ش/كانون األول2011م
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المقدمة
المهدية  قرية  من  هاني  أبوه  كان  األندلسي؛  هاني  بن  محمد  القاسم  أبو  هانئ  ابن 
في أفريقية. و قد قيل عنه: «إنه كان شاعرا أديبا نشأ في اشبيلية علي حظ وافر من 
األدب، و مهر في الشعر.» (البستاني، التا، 5 نقال عن ابن خلكان) كان حافظا ألشعار العرب 
و  علي  بن  جعفر  قصد  ومدحه...ثم  اشبيلية  بصاحب  األمر  بادئ  في  وأخبارهم.اتصل 
يحيي بن علي اللذين كانا واليين في المسيلة إحدي مدن الزاب فمدحهما، و بالغا في 

إكرامه. (المصدر نفسه، 6)
وما لبث أن طلب منهما االلتحاق بالمعتز الخليفة الفاطمي فوّجاه لديه فأعّز وفادته 
ومدح قائده جوهر.ولما بلغ المعتز نعيه قال: «هذا الرجل كنا نرجو أن نفاخر به شعراء 

المشرق فلم يقّدر لنا ذلك.» (المصدر نفسه، 7)
ويقول عنه ابن خلكان: «وليس في المغاربة منه من هو في طبقته ال من متقدميهم 
وال من متأخريهم، بل هو أشعرهم علي اإلطالق، وهو عندهم كالمتنبي عند المشارقة 

وكانا متعاصرين.» (ابن خلكان، 1990م: 32) 
وقعقعة.  وإيقاع  جلبة  ذات  تعابيره  فجاءت  المعني  من  أكثر  باللفظ  هانئ  ابن  عني 
يقول عنه الفتح بن خاقان: «علق خطير وروض دب نضير، غاص في طلب الغريب، 
حتي أخرج دّره المكنون وبهرج بافتنانه فيه كل الفنون، وله نظم تتمني الثريا أن تتوج به 

وتتقلد، و يوّد البدر أن يكتب فيه ما اخترع وولّد.» (البستاني، التا: 7)
كان لألخوين يحيي بن علي وجعفر بن علي األندلسيين دورهما األساس في توّجه 
الشاعر إلي الفرس ومآثرهم وتقاليدهم كي يحوك نسيجه الشعري مرفقا ببعض المالمح 
الناجمة عن العنصر االيراني وما يعزي إلي الفرس وثقافتهم، ما جعلنا نتحّري تجليات 

«الحضور اإليراني» في شعر ابن هانئ األندلسي.
ومن الالفت للنظر تواجد كلمات داللية فارسية تنّم عن تأثير األدب الفارسي في 
بين  نفسها  تري  ظاهرة  المقارن،  باألدب  المتعلقة  الدراسات  إطار  في  العربي  األدب 
حين وآخر في ديوان شعراء األدب العربي بدءا من العصر الجاهلي واألموي، ومرورا 

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

أثر الثقافة الفارسية في شعر ابن هاني األندلسي/107

العباسي  العصر  في  واسعا  ظهورا  تظهر  الظاهرة  هذه  أّن  بيد  والمعاصر؛  بالعصرالعباسي 
نتيجة تواجد العنصر اإليراني في بالط العباسيين وقيامه بأدوار مهمة ومتنوعة، مما أّدي 

إلي تداخل اللغة الفارسية وثقافتها في األدب العربي أيما تداخل.
ومن الشعراء الذين حملوا في حوايا أشعارهم مالمح من التأثير اإليراني ابن هانئ 
والناقدون  الكتاب  وأسهب  قيل،  ما  عنه  وقيل  حوله،  اآلراء  تضاربت  الذي  األندلسي 
شعره  في  ورد  لما  والكفر،  بالزندقة  إليه  االتهام  أصابع  توّجهت  كما  عنه،  الحديث  في 
اإليرانيات  هنا  يهّمنا  الذي  اإللحاد.ولكّن  بصبغة  تصطبغ  أنّها  للقاري  يخيل  أقوال  من 
الموجودة في شعره حيث نجد كلمات وتعابير تدل علي تفاعل ثقافي عريق بين لغتين 

تبعد كل منهما عن اآلخر في األصل كل البعد. 
وثمة كثير من المفردات والعبارات التي تنّص علي تأثير اللغة الفارسية وثقافتها في 
وخّصب  الفارسية،  اللغة  مناهل  من  واستقي  األفريقي،  والشمال  األندلس  سكن  شاعر 
بن  يحيي  هما  إيراني  أصل  من  أنّهما  يعتقد  بأخوين  الختالطه   وذلك  األدبي  إنتاجه 
علي وجعفر بن علي األندلسي؛ إذ اليكاد الشاعر أن يمدحهما إال ويلّمح إلي ما يتعلق 

بالفرس وثقافتهم.
اإلطار  علي  بناء  وتقسيمها  هانئ  ابن  شعر  في  اإليراني  الحضور  برصد  قمنا  لقد 

والموضوع إلي محاور عّدة هي كالتالي:
1. استدعاء الشخصيات الساسانية

2. ذكر أماكن تقع في بالد الفرس واستخدامها ماّدة لصوره وتشبيهاته 
3. إيراد مصطلحات تتعلق بعلم النجوم وذكرأسمائها لدي الفرس 

4. اإلشارة إلي الزرادشتية وتعاليمها ومالمحها 
5. أسماء الزهور الفارسية 

6. مفردات فارسية
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أوال. استدعاء الشخصيات الساسانية 
ساسان وسابور 

بفارس  اصطخر  في  ناهيد  معبد  موبد  بابكان  أردشير  وجّد  بابك  أبو  هو  ساسان 
وينتسب إليه الساسانيون في تسميتهم هذه. (اكبري مهربان، 1365ش: 438؛ دهخدا، 1372ش: 
مادة ساسان) وسابور هو ابن اردشير بابكان. (زرين كوب، 1382ش: 427) وقد قاتل الرومان 
هانئ  ابن  قال  سن، 1367ش: 162)  (كريستين  سابور.  جندي  مبني  إليه  وينسب  وهزمهم 

األندلسي:

(ابن هانئ، التا: 361)
وقال أيضا: 

    
(المصدر نفسه: 45)

قباذ 
قباذ أو قباد أو كباد ملك ساساني تولّي الحكم مّرتين أوالها من سنة 488 إلي 498 
للميالد وثانيتهما من سنة 499 إلي سنة 531 للميالد، وهو ابن بيروز األول وظهرت 

فرقة مزدك في عهده وخلفه من بعده ابنه أنوشروان. (كريستين سن، 1367ش: 379)
قال ابن هانئ: 

 

(ابن هانئ، التا:230)
كسري أنوشروان 

كسري مّعرب خسرو وهو ابن قباذ األول الذي تولي بعد أبيه مقاليد الحكم الساساني، 

ــوان ملك لو رأته فارس إي
واستعظمت ما لم يخّلد مثله

إيوانها ــمكه  ولس ــرت  ذع
ساسانها وال  قدما  سابورها 

قد بّت أسأل عنه أنفاس الصبا ــار للصبا ــان من من آل ساس

ــده ــن إفرن ــّدر م ــل بال ومكّل
مما اقتني الملك الهرقل فلم يزل

ــوالذ  الف ــن  م ــل  أكالي ــه  في
ــوق رأس قباذ ــّق ف ــي تأل حت
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كما ورد في شاهنامه لفردوسي:
 

واشتهر كسري أنوشروان بالعدل. قال عنه الفردوسي: 
 

 ،(  87 1365ش:  مهربان،  (اكبري  579م  إلي   531 سنة  من  الحكم  أنوشروان  وتولّي 
وترجم في عهده كليله ودمنه إلي الفهلوية. (كريستين سن، 1367ش: 297) وأنوشه تعني 
الخالد وروان تعني الروح، وانوشروان تعني الروح الخالدة. (المصدر نفسه: 387) قال ابن 

هانئ:
 

(ابن هانئ، التا: 372)
يزدجرد 

هو معّرب يزدگرد الذي تولي الحكم من سنة 399 إلي 420م، وبني النعمان له قصر 
الخورنق وهو أبو بهرام جور الذي كان يرسله أبوه إلي الحيرة لتعلم الفروسية وممارسة 

البسالة. (دهخدا، 1372ش، مادة خورنق) قال ابن هانئ يصف السيف: 
 

(ابن هانئ، التا: 129)
بهرام جور 

هو بهرام الخامس الذي تولي الحكم من سنة 421 إلي 438 للميالد، وقام مقام أبيه 
المذكور آنفا في الحكم. (كريستين سن، 1367ش: 297) نشأ بهرام وترعرع لدي منذر بن 
قصرالخورنق. (پير نيا، 1362ش: 310) قال عنه  الحيرة وفي  اللخمي في  الملك  النعمان 

نخستين سرنامه گفت از مهست
ــاخ از درخت قباذ برومند ش

ــن اوي ــي و داد آيي ــس خوب زب
ــروان انوش ــد  كردن ــام  ن ورا 

وكأّن أسراب الجياد ضحي و قد
ــه صدورها وكأنّما عطفت علي

ــر العقبان  ــه كواس ــت إلي خّف
عطفت علي كسري أنوشروان

ــن اوي  ــش و دي ــور دان وزآن نام
كه مهرش جوان بود ودولت جوان

شهنشاه كسراي ايران پرست 
ــر نهاد ــاج بزرگي بر س كه ت

ــن غير طبع الهند أبيض م
ــن اإلفرند ــبه بالماء م أش

ــّده الحّد ــن ح ــول بي يح
ــن رام ويزدجرد ــدم م أق
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كريستين سن: «لم يحظ شعبيته في الملوك الساسانيين سوي أردشير بابكان في اصخر 
فارس وكسري أنوشروان وكسري برويز. (كريستين سن، 1367ش: 162) يقول ابن هانئ:

 من أهل بهرام جور في مناسبه   ما شئت من فارسي نوبهاري 
(ابن هانئ، التا: 379)

كسري 
هو معّرب خسرو أحد ألقاب الساسانيين. (ابن دريد، 1998م،ج2: 169؛ الفيروزآبادي،1980م، 
ج1: 50؛ ابن سيده، 2003م، ج3: 141) وأورد الحموي في معجمه شعرا يذكر فيه ألقاب 

الملوك:
 

(الحموي، 1383ش، ج1: 22)  
قال ابن هانئ: 

        
(ابن هانئ، التا: 103)

وقال أيضا: 
        

(المصدر نفسه: 124)
وقال: 

            
(المصدر نفسه: 142)

وقال: 
        

(المصدر نفسه: 200)
وقال يصف يحيي بن علي ويشير إلي أصالته الفارسية: 

ــّم في مراتبهم قد رتّب الناس ج
في الفرس كسري وفي الروم القياصر

ــان  وطرخ ــق  وبطري ــان  فمرزب
والحبش النجاشي واألتراك خاقان

وأخذك قسرا من بني األصفر الذي

ــدواكتســت أعظم كسري لحمها لب ــار  أمط ــان  لقم ــعي  وس

ــو عنيد ــري عنه وه ــذب كس  تذب

ــابح قد غدت به وكم أذن من س

ــكندر الرتبة التي ــا بلغ االس بلغت وال كسري الملوك وال تبعوم

يناط عليها ملك كسري والقيصرا
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(المصدر نفسه: 364)

شهنشاه 
من ألقاب ملوك الفرس في العهد الساساني، وهي كلمة فارسية تعني ملك الملوك 

وقد تكلمت به العرب قديما. قال األعشي: 
        

(الجواليقي، 1968م: 98)
وقال ابن هانئ األندلسي:

 

(ابن هانئ، التا: 42)
الخسرواني 

وتيجان،  كساء،  من  الساسانيين  بالملوك  يتعلق  ما  واشتهر  خسرو،  كلمة  إلي  نسبة 
إلي  منسوب  وهو  الصنعة  الحسن  الرقيق  الحرير  «الخسرواني  الجواليقي:  وأقمشة.قال 

عظماء األكاسرة، وقد تكلمت به العرب. قال الفرزدق: 
         

وقال ذوالرمة: 
         

(الجواليقي، 1968م: 90)  
قال ابن هانئ: 

         
(ابن هانئ، التا: 290)

وقال أيضا: 
     

ــة ــد وأروم ــروية محت دهقانهاأو كس باسمها  يدعي  شمطاء 

ــقوكسري شهنشاه الذي سار ذكره له ــق وزنب ــتهي راح عني ــا اش م

ــن قوامه ــف األرماح لي ويكّل
ــاه الذي حّدثته كسري شهنش

ــم قعضبا ــزن ويظل ــذّم ذاي في
ــه المهربا ــن تظّن من هذا فأي

لبس اإلفرند الخسرواني فوقه

ــرواني لونه  ــد الخس كأّن الفرن

لونه ــي  اآلبنوس ــع  الهزي  سري بالنسيج الخسرواني ملتّفاكأّن 

 بأعطاف أنقاء العقوق العواتك

ــراق ــّز الع ــن خ ــاعر م  مش

ــروانيفمن لمثلي به في الدرع سابغة تموج فوق القباء الخس
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(ابن هانئ، التا: 378)

ثانيا. أماكن واقعة في بالد الفرس 
أشعاره، وهذه األماكن وردت إما  فارسية في  استخدم ابن هانئ أسماء أماكن  لقد 
لإلشارة إليها كمنطقة وإما وردت صفة منسوبة لما اشتهرت به تلك األماكن حينذاك، 
وقام الشاعر باستخدامها مادة ذات أثر حيوي وبنّاء لتصاويره وتشبيهاته، وهذا يّدل عل 
التفاعل الحضاري آنذاك حيث كانت البالد اإلسالمية كاتحاد يشبه االتحاد األوروبي 
عن  نابعة  حوافز  يجمعها  واحدا  بلدا  له  المكونة  البلدان  ليكون  الحدود  كل  ألغي  الذي 
اإلسالم  هو  موحد  إطار  تحت  اإلسالمية  البلدان  يجمع  كان  الذي  أّن  غير  المصالح؛ 

والحضارة اإلسالمية. وفيما يلي نورد هذه األماكن:

جوسق 
الحموي،  185؛  ج2:  2004م،  أحمد،  بن  (خليل  الري.  بناحية  الفرخان  قلعة  والجوسق 
1383ش، ج2: 31) قال ابن سيده: الجوسق: الحصن، وقيل: هو شبيه بالحصن وهي معّربة 

كوشك الفارسية. ( المقريزي، 1990م، ج3: 221)
قال ابن هاني األندلسي: 

      
(ابن هانئ، التا: 122)

إقليد 
بكسر الهمزة وسكون القاف، اسم بلد بفارس من كورة اصطخر، ولها والية ومزارع 
ينسب إليها. (الحموي، 1383ش، ج1: 161؛ اإلدريسي، 1989م، ج1: 139؛ ابن خرداذبه، 1984م، 

ج1: 40)
قال ابن هانئ األندلسي: 

      

ــرا تربه ــق قب من دم الباكين إضريج جسدإّن في الجوس

ــك الحرب باإلقليد وإذا نظرت إلي األسنّة نظرة ألقت إلي
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(ابن هانئ، التا: 139)
وقيل: هي معّربة كليد الفارسية. (السكاكي، 1969م، ج1: 244؛ الفيروزآبادي، 1975م، ج2: 

146؛ ابن منظور، 1980م، ج3: 365)
أرمنين 

وهي منطقة تقع علي جانب بحر قزوين وتزوج بابك الخرمي منهم، وفّر بعد انهزامه 
إلي ناحيتهم ويدعي حاليا باسم أرمنيا. قال ابن هانئ األندلسي: 

     
(ابن هانئ، التا: 206)

خزر 
وهي منطقة في شمال إيران ومحاذية لبحر قزوين أو ما يعرف حاليا باسم بحر خزر، 
بالد  هي  خزر  الحموي:  عنها  خزر.وقال  ببني  المعروفين  األتراك  موطن  سابقا  وكانت 

الترك. (الحموي، 1383ش، ج2: 163) قال ابن هانئ: 
   

(ابن هانئ، التا: 281)
السابري 

وهو ضرب من الثياب رقيق وفي المثل: «عرض سابري»، يقوله لمن يعرض عليه 
الشيء عرضا اليبالغ فيه. قال الشاعر:

         
(الجوهري، 1975م، ج1: 300)

ابن  ج2: 838؛  كثير، 1995م،  (ابن  سابور.  إلي  منسوبة  السابرية  الدروع  فيه  واألصل 
نوبندجان.  ومدينتها  بفارس  وكورة  شاهبور  معّرب  وسابور   (340 ج4:  1980م،  منظور، 
سابور  بناها  سابور  ومدينة  ج1: 517)  الفيروزآبادي، 1980م،  ج1: 298؛  (الزبيدي، 1965م، 
الملك، وهي تباهي اصطخر في هيأتها وأبنيتها ولكن مدينة سابور أكثر بشرا وعمارة 

وأهال (اإلدريسي، 1989م، ج1: 133) قال ابن هانئ األندلسي:

ــت عليهم كلكال ــك التي ألق ــن تليلتل ــأرض األرمني ــا ب وله

ــاء بني خزر الهيج و باسمه استظهرت في الغزو والقفلبريحه أردت 

ــّل أهلها ــتكي الس رقيقبمنزلة اليش ــابري  الس كمّس  وعيش 
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(ابن هانئ، التا: 42)

وقال أيضا:  
             

(المصدر نفسه: 372)

البخت والبخاتي 
البخت اإلبل الخراسانية واحدها بختي وجمعها بخاتي. (المعجم الوسيط، 2005م، ج1: 
85) وتنتج من إبل عربية وفالج. (خليل بن أحمد، 2004م، ج317:1؛ الفيروزآبادي، 1980م، 
ج1:  كثير، 1995م،  (ابن  العناق.  طوال  جمال  وهي  ج1: 33)  دريد، 2007م،  ابن  ج1: 357؛ 

  (251
قال ابن هانئ األندلسي: 

أيقنت منهم وقد رّووا أسنّتهم         بجائشات كأفواه البخاتي 
(ابن هانئ، التا: 382)  

وقال أيضا:

       (المصدر نفسه: 194)

قوهي 
(الزمخشري،  أشبهه  ثوب  وكل  فارس  كور  من  كورة  قوهستان  إلي  منسوب  ثوب 
1980م، ج1: 396؛ الفيروز آبادي، 1980م، ج3: 385) قال ذو الرمة: من القهر والقوهي بيض 

المقانع. (ابن منظور، 1980م، ج13: 532؛ الزبيدي، 1965م، ج1: 828)
وقوهستان معرب كوهستان ومعناه موضع الجبال، ألن كوه هو الجبل بالفارسية وأكثر 
بالد العجم اليخلو عن موضع يقال له قوهستان. (الحموي، 1383، ج6: 416) وقوهستان 

ــي المناكب مذهبالبسوا لصقال علي الخدود مفّضضا ــابري عل و الس

إذا ــابري  الس األديم  ــّن  ما راح في سابري ّالنسج ماذيألعرف

ــاري ملوك عّضها القّد صّرعكأّن صعاب البخــت إذ ذلّلت له أس
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كورة بخراسان (المقدسي، 1982م، ج110:1) وهي من كور نيسابور. (الحميري، 1980م، ج1: 
485) وقصبتها قاين ومدنها تون، طبس، العناب، خور، خولست، وطبس التمر. (المقدسي، 

1982م، ج1: 110) 
قال ابن هاني األندلسي:

        
(ابن هانئ، التا: 361)

ثالثا. مصطلحات علم النجوم وأسمائها المستعملة لدي الفرس 
من العلوم التي برع فيها الفرس وتألقوا علم النجوم والفلك، إذ يكاد معظم المنجمين 
كل  إذ  آنذاك،  الحضاري  االنصهار  علي  دليل  خير  وذلك  إيراني  أصل  إلي  ينتمون 
من الفرس والبربر وغيرهما من العجم كانوا يبذلون الجهود ويطورون العلوم من أجل 
هانئ  ابن  الشاعر  استخدم  واسعة.ولقد  تنمية  وتنميتها  اإلسالمية  الحضارة  إخصاب 
األندلسي مصطلحات النجوم وأسمائها المتداولة لدي الفرس؛ األمر الذي يعرض نموذجا 

آخر من الحضور اإليراني في شعره، وفيما يأتي نذكرها مستشهدا بنماذج من شعره:

كيوان 
ج1:  (حبنكه، 2007م،  األرض  إلي  بالنسبة  السيارة  الكواكب  أبعد  زحل  كوكب  اسم 
589؛ خليل بن أحمد، 2004م، ج5: 421) واإلقليم األول لزحل وهو كيوان بالفارسية وله 
بروج الجدي والدلو. (المسعودي، 1965م، ج1: 14) والفرس يسّمون الكواكب السبعة بلغتهم 
فيسّمون زحل كيوان والمشتري تير والمريخ بهرام والشمس مهر والزهرة أناهيد وعطارد 

هرمس والقمر ماه. ( القلقشندي، 1965م، ج2: 167)
قال ابن هانئ: 

 

ــرود وعصبها ــي الب ــابطنانها وش ظهرانه ــا  قوهيه ــكأّن  ف

حكمت بسعد المشتري لك ساعة
ــه كأنّه ــي جيوشــك إذ أتت فأت

كيوان  بالنحــس  ــه  ل ــت  حكم
ــان ــب الره ــا طال ــا إليه ركض
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(ابن هانئ، التا: 373 )
بهرام 

ابن  443؛  ج2:  1993م،  األزهري،  322؛  ج1:  2004م،  (الفراهيدي،  الكواكب  من  المريخ 
منظور، 1980م، ج3: 53) وأصله وهرام ويعّد عند الزرادشته أحد اآللهة. (دهخدا، 1382ش: 
مادة وهرام) وهو رمز للحرب والقتال واعتقدوا مستقره في السماء الخامس وإنّه نجم من 

الخنّس وهو بهرام أو مريخ. (الفراهيدي، 2004م، ج4: 261) قال ابن هانئ األندلسي:
         

(ابن هانئ، التا: 118)

جوزهر 
ومعناها  جوزهر)  مادة  (معين، 1370ش،  للقمر.  األول  الفلك  وهو  گوزهر  معرب  وهو 
التنين (draco) وذكرت له أسماء عّدة مثل ثعبان، ذئبان، راقص، تيس، رأس الثعبان. 
تسميان  األفالك  من  الدائرتان  تتقاطع  اللتان  النقطتان  وهو   (75-78 شب،  (آسمان 
العقدتين والجوزهر كلمة فارسية وقيل هي كوزجهر أي صورة الجوز وقيل كوي چهر 
وقيل   (42 ج1:  1969م،  (السكاكي،  التنين.  ويسمي  األصح  هو  واألول  الكرة  صورة  أي 
جوزهر معرب مركب من كلمتين گو بمعني الحفرة والزهر بمعني سم الحية ومصطلح 
«برج زهر مار» الفارسية مأخوذة من هذا المصطلح لنحوسة تداخل برجين في جوزهر 

وشدتها ويطلق علي من يكون عصبيا وغضبان . قال ابن هانئ األندلسي:
           كيف قارنت منه بدرا تماما          ولــه جـــوزهّر الكسوف 

     (ابن هانئ، التا: 216)

بهّمتي ــماء  الس أعنان  ــارفت  ــرام النجوم بأخمصيش ووطئت به

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

أثر الثقافة الفارسية في شعر ابن هاني األندلسي/117

(الصورة مأخوذة من كتاب سماء الليل، برايان جونز)

رابعا. اإلشارة إلي الزرداشتية وتعاليمها 
نوبهار ونوبهاري 

بيت  واتخذوا  للبرامكة  ببلخ  أيضا  وبناء  الري  من  بالقرب  أحدهما  موضعان  نوبهار 
ج5: 307)  (الحموي، 1383ش،  الجديد.  الربيع  وتفسيره  الحرام  اهللا  لبيت  مضاهاة  النوبهار 
ويعرف باسم مسجد «نه گنبد» أي مسجد ذو خمس قباب وكان في عهد الساسانيين 
من أعظم معابدهم وأهمها وقال عنه المسعودي: «كان السدنة له يسّمون برمك وقد كتب 
علي عتبته البّد للملك أن يحظي بثالث خصال هي العقل والصبر والمال.» (المسعودي، 

1968م، ج4: 103)
قال ابن هانئ األندلسي:

ــار له أبا مازال يعلق في منابت فارس         ــت النوبه حتي ظنن
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(ابن هانئ، التا: 43)

وقال أيضا: 
     

(المصدر نفسه: 379)  
عبادة النيران 

قال ابن هانئ في وصف مجلس بناه إبراهيم بن جعفر:
 

(المصدر نفسه: 361)
رام 

هو إله من آلهة أفيستا ووردت أسماء شتي له في اللغة الفهلوية مثل رامه، رامشن، 
رامن. (هيلنز، 1385ش: 141) وهو موّكل لليوم الحادي والعشرين لكل شهر وورد اسمه في 
أفيستا كإله للمرعي والطعام الطيب. (المصدر نفسه: 141) وقيل في أفيستا إّن لبهمن ثالثة 
أياد هي القمر وگوشورون ورام ورام إله يساعد األرواح الطاهرة والعادلة بعد الموت 

ويعّد عند الزرداشتيه من رموز الزمان. (مناسك وسويي، 1354ش: 12)
قال ابن هانئ األندلسي:

        
(ابن هانئ، التا: 129)

خامسا. أسماء الزهور الفارسية 
نرجس وياسمين 

أما نرجس فأعجمي معرب أصله نرگس (ابن دريد، 2007م، ج1: 42؛ ابن منظور،1980م، 

معرباولئن سطا بسرير ملك أعجم ــانا  لس ــه  أمّدت ــد  فلق

ما شئت من فارسي نوبهاريمن أهل بهرام جور في مناسبه

ــه فارس ــك لو رأت ــوان مل إي
سجدت أعصرها إلي النيران ولو
ــا ــه ألبابه ــا ب ــو تجادله ــل ل ب
أوما تري الدنيا وجامع حسنها

ــمكه إيوانها  ــر لس ذعرت وخ
ــه نيرانها  ــجدت ل بصرت به س
ــنه برهانها  ــام لحس ــي اهللا ق ف
ــأنها صغري لديه وهي يعظم ش

اإلفرند ــن  م بالماء  ــبه  ــن رام و يزدجردأش ــدم م أق
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ج6: 230) والياسمين معروف فارسي معرب وقد جري في كالم العرب. قال األعشي: 
      

(ابن منظور، ج12: 365)
وقال سيبويه: فارسي معرب. (ابن سيده، 2003م، ج2: 433) قال ابن هانئ:

 

(ابن هانئ، التا: 58)
نسرين 

قال ابن هانئ:
     

(المصدر نفسه: 353)
سوسان 

وهو سوسن الفارسية،  نبت أعجمي معرب. قال األعشي: 
     

(ابن منظور، 1980م، ج229:13)
وأجناسه كثيرة أطيبه األبيض. (المصدر نفسه، ج13: 229) قال ابن هانئ:

        
(ابن هانئ، التا: 365)   

بنفسج 
وهو معرب بنفشه. (الجواليقي، 1968م: 93) قال ابن هانئ األندلسي:

     (ابن هانئ، التا: 44)

ــن تغيما شاهسفرم و الياسمين و نرجس ــا في كل دج يصبّحن

ــع في مجلس ــة لم تجتم وثالث
ــنة من نرجس الورد في رامش
ــق وكأن ّذا ــذا عاش ــكأّن ه ف

ــب  ــب أري ــك واألدي إال لمثل
ــب  غري ــّن  وكله ــمين  والياس
ــب ك معشــق وكأّن ذاك رقي

ــد قيل في أيامه ــرينالروض ما ق نس وال  ورد  ــه  ّ أن ال 

ــن إذا كان هيزمن ورحت مخّشما وآس وخيري ومرو وسوس

ــانهاقد ضّرجت بدم الحياء فأقبلت ــا من وردها سوس متظّلم

ــقيق وبالرحيـ ـق وبالبنفسج واألقاحي مشرباصبغوه لونا بالش
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جواريش 
قال  الطعام.  لهضم  يؤكل  كان  ما  علي  يطلق  الفارسية،  «گوارش»  كلمة  معرب 
الزمخشري في عيون األنباء: «وكان يقف علي رؤوسهم يوحنا بن ماسويه ومعه البراني 

والجواريش.» (الزمخشري، 1964م، ج175:1) قال ابن هانئ:
       

(ابن هانئ، التا: 377)
سادسا. مفردات فارسية 

إفرند وهو معرب پرند الفارسية في اللغة الفهلوية وهو جوهر السيف وماؤه وطرائقه 
وقد حكي بالفاء والباء (فرند). وأنشد ثعلب:

    
(الجواليقي، 1968م: 111) 

وقال ابن هانئ:
      

(ابن هانئ، التا: 103)
وقال أيضا: 

      
(المصدر نفسه: 103)

هاوون 
الذي يدّق فيه وهو معرب وأورده الفرابي علي وزن الفاعول علي األصل. (الفيومي، 

2000م، ج206:10؛ ابن فارس، 1991م، ج6: 221؛ الجواليقي، 1968م: 346) قال ابن هانئ:
      

(ابن هانئ، التا: 377)
يرندج 

قال أبوعبيد: اليرندج واألرندج بالفارسية رنده وهو جلد أسود وبعضهم يقول: يرندج. 

ــونوكأنّها في األحشاء من خمل معدته وكّم ــش  وجواري ــل  قرنف

والفرندا ــوت  الياق ــة  ــالب وعبيرا صردابحّل مع الم

إفرنده من  ــدّر  بال ــن الفوالذومكّلل  ــل م ــه أكالي في

اإلفرند من  بالماء  ــبه  ــن رام ويزدجردأش ــدم م أق

من تحت كل رحي فهر وهاوون كأنّما ينتقي العظم الصليب له
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وقال األصمعي: جلد أسود. (األزهري، 1993م، ج4: 67؛ ابن منظور،1980م، ج2: 283؛ ابن 
سالم، 2003م، ج2: 293) قال ابن هانئ:

   
(ابن هانئ، التا: 67)

نيزك 
وهي نوع من الرمح جمعها نيازك. يقال: «إذا طاولت العصا شيئا وفيها سنان فهي 
نيزك.» (الثعالبي، 1988م: 55) وهي الرمح القصير أعجمي معّرب. (ابن سيده، 2003م، ج3: 

150؛ ابن منظور، 1980م، ج10: 497) قال ابن هانئ األندلسي:
     

(ابن هانئ، التا: 254)
فوالذ 

معّرب فوالد. أعجمي معّرب. (الجواليقي، 1968م: 113) قال ابن هانئ األندلسي:
    

(ابن هانئ، التا: 130)
وقال أيضا: 

      
(المصدر نفسه: 245)

إبريز
خالص كل شيء واعتبرها أدي شير بأنّها أعجمي معرب. (أدي شير، 1998م: 6) 

قال ابن هانئ: 
     

(ابن هانئ، التا: 181)
جوهر 

(الفيروز  الشيء.  أصل  وهو  ج2: 247)  دريد، 2007م،  (ابن  الفارسية.  گوهر  معرب  هو 

ــم يرندجا وكنت إذا ثارت عجاحة قسطل ــت األفق البهي فجّللل

ــؤون كأنما هوت بفراش الهان عنه النيازكوضرب مبين للش

ــن إفرنده ــل بالدّر م الفوالذومكّل ــن  م ــل  أكالي ــه  في

ــباته ــدا وهو آنكوال جّردوا نصال تخاف ش ــوالذا غ ولكّن ف

ــرف ما لم تجله ــر كاالبريز غير مخّلصمتحّلل والع بالتب
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آبادي، 1975م، ج209:1؛ األزهري، 1993م، ج2: 247) قال ابن هانئ:
        

(ابن هانئ، التا: 119)
أرجواني 

معّرب أرغواني. قال ابن هانئ:
    

(المصدر نفسه: 83)
زبرجد 

معّربان.  أعجميان  هما  معجمة  بالذال  والزمرد  معروف  والزبرجد  الجواليقي  قال 
(الجواليقي، 1968م: 78) قال ابن هانئ األندلسي: 

     
(ابن هانئ، التا: 254)

سربال 
معّرب شلوار. قال ابن هانئ:

       
(المصدر نفسه: 239)

سوذنيق 
والسواذنق أخبرني أبو زكريا عن علي بن عثمان بن جني عن أبيه قال: السوذنيق 
معّرب.  فارسي  وهو  الشاهين  كله  وقال:  شودانق  األصمعي  بخط  ووجد  والشودق 

(الجواليقي، 1968م: 83)

شاهين وباز
باز: طير جارح معروف. (معين، 1370ش، ج1: 217) وقال أدي شير: يحتمل أن يكون 
مأخوذا من واشة. (Vazo) التي يعني الطير ألن (Vaz) في اللغة البهلوية تعني الطيران. 

ــه أوقف ال  ــت  آلي ــر  موقف الذلة في سوق الكسادجوه

ــقيق كأنّه ــا أرجواني الش خدور تّدمي أو نحور تلخلخبه

ــؤة إليك ضحوكوغدت بك الدنيا زبرجدة جلت عن ثغر لؤل

ــرباله الفتيق يرمي الدجي بلحظ سوذنيقوالصبح في س
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(أدي شير، 1980م: 15)
وشاهين طائر معروف (معين، مادة شاهين) وأكد أدي شير أنها فارسية. (أدي شير، 

1980م: 104)
 قال ابن هانئ:

      
(ابن هانئ، التا: 379)

وقال: 
      

(المصدر نفسه: 295)
داية

هي عند الفرس المرأة المولدة. معربة عن دايه الفارسية، عربيتها القابلة. (رشيد، التا: 
61) قال ابن هانئ:

       
(ابن هانئ، التا: 43)

دارين 
زعموا  األصمعي:  قال  المسك.  فيها  ويكون  السفن  إليه  يرسي  البحرين  في  موضع 
أّن كسري قال ما هذه القرية متي كانت. فلم يجد من يخبره فقال دارين أي عتيقة وقد 

تكلموا به كثيرا. قال الشاعر:
ويخرجن من دارين بجر الحقائب. (الجواليقي، 1968م: 99) وقال ابن هانئ:

     
(ابن هانئ، التا: 353)

جلّنار 
وجّلنار معّرب گل أنار. (الثعالبي، 1989م: 327؛ الفيروز آبادي، التا، ج1: 393) قال ابن 

هانئ:

ــاهين وبازيأو عن جالد فرسان ومعركة وصولجان وش

ــها ــاب الجو هدهد ريش ــا وأجادلوإذا عق ــواهين له ــت ش صيغ

ــوم مرقباعهدي به والشمس داية خدره ــه كل ي ــي علي توف

ــنوالمسك ما لثم الثري من ذكره داري ــرارة  ق كل  أّن  ال 
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(ابن هانئ، التا: 353)

قرطق 
شبيه بالقباء الفارسي معّرب والجمع قراطق وأصله بالفارسية كرته وكرتك. (الجواليقي، 

1968م: 121؛ دهخدا، 1382ش، مادة كرتك) قال ابن هانئ األندلسي:
     

(ابن هانئ، التا: 365)
طرخون 

معّرب ترخون الفارسية. (معين، 1370ش، مادة ترخون) قال ابن هانئ:
       

(ابن هانئ، التا: 377)

النتيجة
هناك الكثير من الكلمات والتعابير الفارسية في شعر ابن هانئ األندلسي، وفي ذلك 
إشارة إلي عراقة العالقات الحضارية والثقافية بين الفرس والعرب وقدمها، وليس ذلك 
ناشئا عن الجوار فحسب؛ فثمة ألفاظ وتعابير تجاوزت المغرب األقصي واألوسط وصوال 
إلي األندلس، وذلك إثر تواجد أمراء وقّواد ومهاجرين يمتّون بشكل أو آخر باألصل 

اإليراني.
ومن أهم هؤالء الذين سبق ذكرهم الواليان في منطقة المسيلة يحيي بن علي وجعفر 
بن علي األندلسي اللذان مدحهما ابن هانئ وتقّرب إليهما وما كان يمدحهما ابن هانئ 

إّال ويذكر مادة مستقاة من اللغة الفارسية وثقافتها وتاريخها.
اإلطار  علي  بناء  وتقسيمها  هانئ  ابن  شعر  في  اإليراني  الحضور  برصد  قمنا  لقد 

والموضوع إلي محاور عّدة هي كالتالي:
1. استدعاء الشخصيات الساسانية

ــالفا ــقاها س ــاروليل بّت أس الجلنّ ــون  كل ــة  معتّق  

ــن قراطق ومناطق  يثني علي سيرائها خفتانهافأتته بي

ــط ونحن مقدونس فيه طرخونفمثل رقاّدة في كفه وس
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2. ذكر أماكن تقع في بالد الفرس واستخدامها ماّدة لصوره وتشبيهاته 
3. مصطلحات تتعلق بعلم النجوم وأسمائها لدي الفرس 

4. اإلشارة إلي الزرداشتية وتعاليمها ومالمحها 
5. أسماء الزهور الفارسية 

6. مفردات فارسية
التاريخي  األدب  صميم  من  تعد  األبحاث  هذه  مثل  أن  إلي  نشير  أن  هذا  بعد  يبقي 

المقارن، الذي يعني برصد الصالت والعالقات الواقعية بين مختلف الشعوب واآلداب.
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