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مصنفات اآلداب السلطانية الساسانية يف بالط
العباســيني األوائل وســؤال االنتقال ومســوغاته
Sassanian Sultanic Literature in the Early Abbasid
Court and the Question of its Transfer
ِ و
ل
ً
يتنــاول البحــث
َّ ســؤال أساســيًا يتعلــق بالعوامــل العميقة النتقــال األدبيّــات الســلطانية الساســانية من محيطهــا األ
 ويركز عىل العوامل االجتامعية يف عملية االنتقال.) اإلسالمي/الزرادشتي) إىل محيط آخر مغاير لها (العريب /(الفاريس

 أســباب نشوء األدبيات السلطانية: محاولً إعادة فحص العوامل التقليدية؛ فعالج البحث املوضوعات األساســية اآلتية،تلك

 ثم دراســة حاجات الخليفة العبايس أيب جعفــر املنصور الرشعيــة ومواجهة املعارضة،الساســانية يف ســياقها األول
وبي البحث كيف وظف الخليفة املأمون اآلداب السلطانية
.وأهمية ترجمة اآلداب السلطانية الساسانية يف تلك التحديات
ّ

 وتوصل البحث.الساســانية الحقًا يف الحرب األهلية؛ إذ كانت تلك اآلداب جز ًءا من أيديولوجيته من أجل ترميم صورة الخليفة
 أن العامــل الذي رسع انتقال الرتاث الساســاين الســلطاين إىل العباســيني يتجىل يف متاثل:إىل نتائــج أساســية منها

 وقد. وواقع املعارضة التــي واجهتها الدولة،التجربتني السياســية واالجتامعية عىل مســتوى طريقة الحكم وفلســفته
ركز املحتوى األســايس لآلداب الســلطانية يف العرص العبايس عىل معاين الطاعة للســلطان والحاكــم بوصفه امتدادًا
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This paper deals with the transfer of Sassanian "Sultantic" literature—that is, literature on governance and the
appropriate forms of government—from its original, Persian/Zoroastrian environment to the Arab-Islamic
sphere. The work focuses on social factors in the process of transfer and tries to examine traditional factors.
The sections of the paper deal with the key subjects as follows: reasons for the emergence of Sassanian sultanic
literature in its original context, followed by a study of Abbasid Caliph Al-Mansour's need for political legitimacy,
and the importance of translating Sasanian sultanic literature to meet these challenges. It then explains how later
Caliph Al-Maamoun subsequently relied on Sassanian sultanic sources during the wars of succession within an
Abbasid civil war. The paper's findings are that the transfer of the Sassanian sultanic heritage to the Abbasids was
accelerated by the political and social experience in terms of the method and philosophy of government, and the
opposition confronting the state. The key contents of sultanic literature in the Abbasid period concentrated on the
meanings of obedience to the Sultan and the ruler in his capacity as an extension of the ancient oriental sultan.
Keywords: Sultanate literature, Sassanian State, Abbasid State, translation.
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املقدمة
تزاحمت مرجعيتان خارجيتان رئيستان عىل مجمل مراحل تبلور العلوم والفنون العربية يف املرحلة الكالسيكية ،بوصفها روافد

كثريا من مالمحه األساسية وشكله النهايئ .أما األوىل ،فهي املرجعية اليونانية بكل حموالتها املعرفية وثقلها
استقى منها الرتاث العريب ً

الفلسفي الذي حققته((( .وأما الثانية فهي املرجعية الفارسية التي نافست األوىل ،وتبارت معها يف الحضور والتمثيل والتأثري ،من خالل
الرتجمة والتأليف والتلخيص يف أبواب عديدة((( ،لعل من أبرزها "اآلداب السلطانية الساسانية" التي تلحظ يف تبني تصنيفاتها كثافة

واضحة ،وكذلك يف استعارات مفاهيمها ،وتوظيفها يف املجال العريب عىل الرغم من الفروقات البينية األولية اللغوية والدينية الفارقة بني

الرتاثني (الفاريس /الزرادشتي) ،و(العريب /اإلسالمي) ،وتأثريها العميق يف تكوين ما عرف الحقًا يف الثقافة العربية بـ "اآلداب السلطانية"

(مرايا األمراء) ،والتي اختصت بنصائح امللوك وتشكيل فلسفة الحكم وإدارته.

يصوغ البحث ضمن هذا املعنى سؤاله الرئيس :ما العوامل العميقة النتقال األدبيات السلطانية الساسانية من محيطها األول

إىل آخر مغاير لها من خالل تلك الرتجمات الكاملة أو الجزئية بهذه الوفرة؟ ثم ما مستويات التلقي واالقتباس والتوظيف يف املمارسة
العملية والنظرية يف بالط العباسيني األول؟

تسعى الدراسة لتجاوز العوامل التقليدية يف عملية االنتقال التي تداولتها الدراسات السابقة؛ من قبيل عوامل الشعوبية ،واالنفتاح

الحضاري للمسلمني ،وإغداق الخلفاء املال من أجل الرتجمة(((؛ إذ ال يمكن أن تكون تلك العوامل إال مظاهر وتجليات لعوامل

كثريا يف السؤال عن املنقول من الفارسية إىل العربية يف األدبيات السلطانية ،وإنما تحاول
أعمق منها ،وكذلك ال تستغرق املحاولة ً
أن تتابع مقتضيات ذلك االنتقال واإلرسال ،ورضورات االستقبال والتلقي لهذا الكم من الرتاث السلطاين الرشقي؛ من خالل فحص

قنوات انتقاله.

وقد يستلزم كل هذا املسعى دراسة السياقات السوسيولوجية والتاريخية واأليديولوجية النبالج أدب مثل هذا ،مصنف ضمن

مجاميع "مرايا األمراء" يف دائرته األوىل (الفارسية الساسانية) ،ومخاضاتها التاريخية الطويلة ،ثم مقايسة ظروفه السياقية يف دائرته
ً
تحول عميقًا يف
الثانية (العربية) املنقول إليها ،وما حققه فيها من تفاعل وحضور مؤثرين يف مجاله يف العرص العبايس األول الذي شهد
بنية الدولة وعنارصها.

أولً  :األدبيات السلطانية الساسانية :مربرات نشوئها وحضورها املبكر
ً
أولية عن حجم املنقول يف عرص الدولة العباسية من
جدا تلك القائمة التي قدمها ابن النديم ،بوصفها قاعدة بيانات
تبدو مفيدة ً

تراث اآلداب السلطانية الساسانية؛ فقد خصص أحد أبواب الفهرست لـ "الكتب املؤلفة يف املواعظ واآلداب والحكم للفرس ،والهند،
1

لتفاصيل عن العوامل االجتماعية واأليديولوجية النتقال الرتاث اليوناين إىل الثقافة العربية يف العرص العبايس ،انظر:

2

راجع عن أبواب انتقال الرتاث الساساين إىل الثقافة العربية:

D. Gutas, Greek Thought, Arabic Culture, The Graeco-Arabic Translation Movement in Baghdad and Early 'Abbasid Society (2nd–4th/8th–10th
centuries), (New York: Routledge, 1998).
Shaul Shaked, "From Iran to Islam: Notes on Some Themes in Transmission," Jerusalem Studies in Arabic and Islam, vol. 4 (1984), pp. 31 - 67.

 3عن تلك الدراسات التقليدية ،انظر :ناجي معروف ،أصالة الحضارة العربية ،ط ( 3بريوت :دار الثقافة)1975 ،؛ حسني أمني" ،الرتجمة يف بغداد أيام العرص العبايس
األول"،مجلة املورد ،مـج  ،3العـدد )1974( 3؛ رشيد الجمييل ،حركة الرتجمة يف املرشق اإلسالمي يف القـرنني الثالـث والرابـع للهجرة (بغداد :دار الحرية.)1986 ،
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  ددعلاا

رياني  /يناثلا نوناكوناك

(((
كتابا هي
كتابا يف هذه القائمة ظهر من عناوينها أربعة عرش ً
والعرب ،مما يعرف مؤلفه أو ال يعرف" ؛ فمن مجموع أربعة وأربعني ً

متأثرا بها ،أو قد تكون ترجمتها بدأت منذ العرص األموي،
ترجمات ملصنفات ساسانية سلطانية ،وقد يكون بعضها اآلخر ،باحتمال قوي،
ً

ويحتمل ،بقوة ،أن تكون تلك املصنفات موجودة يف القرن الرابع الهجري ،زمان تأليف ابن النديم فهرسه؛ فقد أشار املؤلف نفسه يف
بعضا من ترجماتها باللغة العربية(((.
مقدمته إىل أن الكتب التي تداولها كانت موجودة ،وأنه شاهد ً

خاضت قائمة ابن النديم يف موضوعات متباينة((( ،هي مصنفات يف العهود والوصايا العملية((( ،ومصنفات سياسية بني الفرس

والروم((( ،ومصنفات نصائح حكمية للموابذة إىل رجال الدولة((( ،ومصنفات السياسة السلطانية املنسوبة إىل امللوك الساسانيني( ،((1وقد

اشتمل القسم األخري عىل كتب سلطانية متفرقة(.((1

وعىل الرغم من فقدان مجمل أصول الكتب الواردة عند ابن النديم ومرتجماتها ،ووصول بعضها عن طريق الرواية الثانية بوساطة

مهما يف متابعة
املصنفات العربية التي اقتبست ً
قطعا منها ،فقد أصبحت املعني األساس للتعرف إليها ومعاينة محتوياتها .ويبدو هذا ً

طبيعة التلقي لألدبيات الساسانية السلطانية؛ فإن من املمكن عند لحظ القائمة املذكورة تشخيص الجيل األول من األدبيات السلطانية
جديدا من التصنيف يف اللغة العربية ،استحرضته ثقافتها لرضورات كثرية ،لعل أبلغها
نوعا
ً
التي ترجمت بالكامل بصورة مستقلة ،بوصفها ً
أيديولوجيا .فقد هيأت هذه املرتجمات املتناوبة واملتنوعة يف الحقل ذاته
تأثريا حاجات السلطة املاسة إىل ترسيخ حضورها وتمتني نفوذها
ً
ً

قاعدة وأمثلة أنموذجية لالقتداء واملسايرة ،فقد دخلت نصوصها عىل نحو جيل يف مراحل الحقة وهيمنت عىل صنف اآلداب السلطانية.

وعىل الرغم من أهمية قائمة ابن النديم السابقة ،فإنها لم تمثل كل املنقول يف حقل األدبيات السلطانية الساسانية! وإنما أشار

املؤلف نفسه يف فصول ومواضع أخرى من فهرسه إىل عدد آخر من الكتب املرتجمة من الفارسية يف املجال ذاته ،لعل أبرزها مجاميع

كتب تاج نامه وآيني نامه الساسانية(.((1

وقد يكون الجاحظ من أوائل املصنفني العرب ،وهو من دشن املثاقفة بني األنموذجني الفاريس والعريب؛ فبنى مصنفه التاج يف

أخالق امللوك عىل مجاميع كتب تاج نامه الساسانية .ذلك أنه صنفه يف العرص العبايس إبان ذروة التداخل مع الثقافات األخرى ،والحاجة
4

محمد بن إسحاق بن النديم ،الفهرست ،تحقيق شعبان خليفة ووليد محمد العودة (القاهرة :العريب للنرش والتوزيع ،)1991 ،ص .636-634

عظيما يشتمل عىل علوم كثرية من علومهم
كتابا
 5يذكر املسعودي" :رأيت بمدينة إصطخر من أرض فارس يف سنة  303عند بعض من أهل البيوتات املرشفة من الفرس ً
ً
وأخبار ملوكهم وأبنيتهم وسياساتهم ،لم أجدها يف يشء من كتب الفرس كخداى نامه وآئني نامه وكهناماه وغريها ،مصور فيه ملوك فارس من آل ساسان سبعة وعرشون
ملكا ،منهم خمسة وعرشون ً
ً
شابا ،وحليته وتاجه ومخط لحيته وصورة وجهه ،وأنهم ملكوا األرض أربعمئة سنة
رجل وامرأتان قد صور الواحد منهم يوم مات؛ ً
شيخا كان أو ً
وشهرا وسبعة أيام ،وأنهم كانوا إذا مات ملك من ملوكهم صوروه عىل هيئته ورفعوه" .انظر :أبو الحسن عيل بن الحسني املسعودي ،التنبيه واإلرشاف،
سنة
وثالثني
ًا
ث
وثال
ً
تحقيق عبد الله إسماعيل الصاوي (قم :انتشارات سيد الشهداء ،د .ت ،).ص .92

 6من أوائل الباحثني الذين قاموا بدراسة هذه القائمة الباحث الرويس كانستاين إينا سرتانستيف ،تحقيقات درباره ساسانيان ،ترجمة كاظم كاظم زاده (تهران :انتشارات
علمى فرهنگى ،)1384 ،ص 14؛ ثم قام بدراستها مرة أخرى محمد محمدي مال يري ،فرهنگ ايراىن بيش از اسالم وآثار آن در تمدن اسالمى وأدبيات عرىب ،چاپ
چهارم (تهران :انتشارات دانشگاه تهران ،)1385 ،ص  262وما بعدها.
 7والكتب التي ذكرها هي :كتاب عهد كرسى إىل ابنه هرمز يوصيه حني اصطفاه امللك وجواب هرمز إياه ،وكتاب عهد كرسى إىل من أدرك التعليم يف بيته ،وكتاب
عهد أردشري بابكان إىل ابنه سابور ،وكتاب عهد كرسى أنورشوان إىل أبيه الذي يسمى عني البالغة.
 8وقد أشار إىل الكتب اآلتية :كتاب املسائل التي أنفذها ملك الروم إىل أنورشوان عىل يد بقراط الرومي ،وكتاب إرسال ملك الروم الفالسفة إىل ملك الفرس ليسأله
عن أشياء من الحكمة.
9

وقد ذكر الكتب اآلتية :كتاب مهر آذر جشنس املوبذان إىل بزرك جمهر بن البختكان ،وكتاب موبذان موبذ يف الحكم والجوامع واآلداب.

 10وأشار فيه إىل الكتب اآلتية :كتاب ما كتب به كرسى إىل املرزبان وإجابته إياه ،وكتاب ما أمر أردشري باستخراجه من خزائن الكتب التي وصفها يف التدبري،
وكتاب سكر بن مرجود لهرمز بن كرسى ورسالة كرسى إىل جواسب وجوابها ،وكتاب كرسى إىل زعماء الرعية يف الشكر.
11
12

وورد فيه :كتاب زاد انفروخ يف تأديب ولده ،وكتاب سرية نامه تأليف هوزاد بن فقراط أحد كتب األخبار واألحاديث.

ابن النديم ،ص 214؛ محمد محمدي ،الرتجمة والنقل عن الفارسية يف القرون اإلسالمية األوىل (تهران :منشورات توس ،)1995 ،ص .229

22

مصنفات اآلداب السلطانية الساسانية يف بالط العباسيني األوائل
وسؤال االنتقال ومسوغاته

تاـسارد

املاسة إىل بناء مدونة سلطانية تؤسس للعالقة بني الحاكم وبالطه والحاكم ورعيته عىل طريقة الدولة اإلمرباطورية الرشقية؛ إذ فضل
الرتاث الفاريس الساساين السلطاين يف االستحضار واالستعمال ،وأشار إىل ذلك يف ديباجة كتابه حيث يقول" :ولنبدأ بملوك األعاجم،

إذ كانوا هم األول يف ذلك ،وعنهم أخذنا قوانني امللك واململكة ،وترتيب الخاصة والعامة ،وسياسة الرعية ،وإلزام كل طبقة حظها،

واالقتصار عىل جبلتها"(.((1

وقدم تخمي ًنا لطبيعة االنتقادات املحتملة ملحتوياته ،وردود أفعال متلقيه،
وبي الجاحظ يف موضع آخر من كتابه جدواه ومصادرهّ ،
ّ

ال سيما أن الكتاب مشبع بفكرة الطاعة امللكية الالمتناهية ،بوصفه يمثل بواكري املدونات العربية األوىل التي دونت التقاليد الشفاهية
لكن األهم يف تلك الحوارية توقع الجاحظ طبيعة ردود أفعال
املتداولة ،وحرصتها يف قالب مقنن يأخذ صفة املراسيم والقواعد العمليةّ .

املتلقي ،وكذلك إشارته إىل املنبع األساس الذي استقيت منه أخالق امللوك العملية يف عرصه "وألن ً
قائل يقول إذا رآنا :قد نقلنا يف كتابنا
بعضا من أخالق امللوك املاضني من آل ساسان [ ،]...وأولئك امللوك هم عند ملوكنا كالطبقة الوسطى عند النمط األعىل ،أنت
هذا ً

تجد ذلك عيا ًنا وتشهده عينك بيا ًنا"( .((1فقد يعرب املغزى الرئيس لهذه الديباجة عن املرحلة التأسيسية ومخاضاتها األوىل يف الربط بني
أنموذجني يتماهيان يف النظرة السلطانية إىل (امللك /الخليفة) ،وتنظيم العامة والخاصة يف التعامل معهم ،وأكرث ما يشار إليه فيها طابع

االستمرارية لتلك اآلداب.

أسبابا حدت به إىل التصنيف ،فيذكر" :إن أكرث العامة
وقد يتضح ذلك أكرث يف األهداف الرئيسة التي عرض لها الكاتب ،بوصفها
ً

وبعضا من الخاصة ،ملا كانت تجهل األقسام التي تجب مللوكها عليها ـ وإن كانت متمسكة بجملة الطاعة؛ فقد حرصنا آدابها يف كتابنا
ً

(((1
ثانيا بقوله" :وأما اآلخر ،فلما يجب من حق امللوك علينا من تقويم
هذا لنجعلها قدوة لها
ً
وإماما لتأدبها"  .ثم يضيف إىل ذلك هد ًفا ً

كل مائل عنها ،ورد كل نافر إليها ،ومنها أن سعادة العامة يف تبجيل امللوك وطاعتها ،كما قال أردشري بن بابك :سعادة الرعية يف طاعة
امللوك ،وسعادة امللوك يف طاعة الرعية"(.((1

ً
ً
ومثال لفحص عمليات انتقال األدب السلطاين الساساين من موطنه
أنموذجيا،
مدخل
وقد يكون كتاب التاج يف أخالق امللوك
ً

األول إىل محيطه الثاين يف موضوع جوهري؛ يدور حول امللوك وتثقيفهم بشؤون سياسة امللك وتدبري اململكة ،وقد اصطلح عىل تسمية

هذا الباب بـ "أدب امللك" أو "نصيحة امللوك" أو "اآلداب السلطانية"( .((1فقد اهتم هذا الكتاب وأقرانه بنقل تلك النصوص والقواعد

من مصنفات بهلوية ،ووضعها يف إطار عريب؛ ولذلك لم يكن ملؤلفه سوى محاوالت التعريف بتلك النصوص( .((1وعند محاولة تحليل
مضمونات الكتاب أو كتب اآلداب السلطانية عىل وجه العموم ،يلحظ أنها اعتنت يف الغالب بالقوانني والقواعد السلطانية الساسانية التي

13

عمرو بن بحر الجاحظ ،التاج يف أخالق امللوك ،تحقيق أحمد زيك (القاهرة :املطبعة األمريية ،)1914 ،ص .21

15

املرجع نفسه ،ص .21 ،7

14
16

املرجع نفسه ،ص .21
املرجع نفسه ،ص .7

 17ظهر هذا األدب يف الثقافة العربية حني أخذت الخالفة اإلسالمية تتحول من زعامة دينية بسيطة إىل حكومة ملكية معقدة ذات نظم وتقاليد مدروسة وقواعد ودساتري
إلدارة شؤون امللك وإصالح الرعية ،وأصبحت تحتوي تعاليم عملية للذين يقومون بأعباء امللك من الوزراء والكتاب ،وتشتمل عىل نصائح أخالقية للملوك والحكام ،وتتضمن
تقاليد وجبت رعايتها يف البالطات امللكية وما ينبغي للملك تجنبه أو التزامه للمحافظة عىل هيبة امللك ومكانته ،انظر :محمد محمدي مال يرى ،تاريخ وفرهنك ايران بيش
در دوران انتقال از عرص ساساىن به عرص اسالمى ،ج ( 4تهران :انتشارات توس ،)1380 ،ص 255وما بعدها.

 18ولهذا يرى محقق الكتاب "لقد كانت وظيفة الجاحظ يف هذا الكتاب أن ينقل ما راق من اآلداب التي دونها الفرس يف آينهم وقوانينهم ،وأن يسطر ما تلقاه من شيوخه
قارصا عىل ربط األفكار بعضها ببعض ،ولم يكن له مجال يتبسط فيه ويرسح أو
أو سمعه من أقرانه أو تلقفه عن صحابته فيما يتعلق بأحوال الخلفاء والسادات ،فكان عمله
ً
ميدان يتنشط فيه ويمرح" .انظر مقدمة املحقق يف :الجاحظ ،التاج ،ص .38
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  ددعلاا

رياني  /يناثلا نوناكوناك

تعد النواة األصلية لتلك املجاميع من الكتب ،والتي بنى الجاحظ عليها أصل كتابه(((1؛ إذ استحرض أمثلة وشواهد منقولة عن كيفية
تنفيذ امللوك الساسانيني تلك القواعد والقصص الواردة عنهم(.((2

أطلق األدب الساساين البهلوي عىل هذا القسم مرادفات عديدةً ،وقد يلمح هذا إىل مديات تطوره واألهمية التي نالها آنذاك؛ فمن

عديدا من املعاين
األلفاظ البهلوية الفارسية املستعملة يف هذا املجال  Frahangفرنگ أو فرهنگ بالفارسية الحديثة ،وتحمل اللفظة
ً
الفرعية التي منها التعليم والثقافة والسلوك القويم( .((2وترادف هذا املعنى كلمة بهلوية أخرى هي :لفظة آيني  ،ēwēnوقد حملت املصنفات

البهلوية املدونة فيها مصطلح آيني نامك  ،ēwēn nāmagوتعني مصنفات الرسوم والقوانني القويمة يف الحكم( ،((2وترجمتها العربية "كتاب
غالبا يف البالطات امللكية واألوامر (املراسيم) الصادرة منها .وقد قدم األدب البهلوي مجاميع من الكتب
الرسوم" مفردها رسم ،وتستعمل ً
أو الرسائل حول رسوم البالط ومضمونات العالقة وتقنينها بقواعد عملية بينه وبني املراتب واملقامات العليا يف الدولة(.((2

ً
مرتبطا بموضوع اآلداب السلطانية الساسانية ،هو بندنامه (رسائل املواعظ) أو اندرز
مصطلحا آخر
وتداول األدب البهلوي
ً

نامه (رسائل النصائح) ،وهي مجموعة من املواعظ والنصائح (أدب الحكمة) املكونة لبدايات تصنيف املدونات األخالقية والسلطانية
الساسانية؛ فلفظة "بند" يف البهلوية لفظة مشهورة متداولة وتعطي معنى "راه" أي الطريق ،وتحمل املعنى ذاته يف األدبيات

املانوية والفرثية(.((2

نوعا من االرتباط املعنوي والصوغي بني تلك املرادفات البهلوية ولفظة "أدب" العربية يف مراحلها
والالفت لالنتباه أن هناك ً

الداللية األوىل ،فلم يكن للمفردة حضور يف اللغة العربية قبل اإلسالم ،ولم ترد يف القرآن ،وعدها ابن خفاجة من املفردات الدخيلة(.((2

ويف املفردة أكرث من رأي؛ فمنهم من قال :إنها كلمة يونانية تنحدر من لفظ "أديبوس" وتعني "الكلم الطيب" ،ورأى بعضهم أنها مشتقة
ورسوما كانت تعرب عن قوانني ثابتة ونواميس
 19إذ حملت اقتباسات هذا القسم تعابري خاصة من املمكن تحديدها وبيان أصولها البهلوية الساسانية األوىل ،بوصفها قواعد
ً
للملوك الساسانيني ،ويدلل املؤلف عىل ذلك بكثري من اإلشارات الرصيحة؛ من ذلك قول املؤلف" :كذا وجدنا يف كتب األعاجم وملوكها" ،أو قوله" :فذكرت األعاجم يف كتبها
وسري ملوكها" .انظر :املرجع نفسه ،ص .27
20

املرجع نفسه ،ص .138 ،99 ،29 ،28 ،15

S. Shaked "Andarz," Encyclopaedia Iranica, Ehsan Yarshater (ed.), vol. II, Fasc. 1 (New York: Routledge/ Kegan Paul, 1985), pp. 11 - 22.

21

A. Tafażżolī "ēwēn nāmag," in: Encyclopaedia Iranica, Ehsan Yarshater (ed.), (New York: 2014), I/ 7, pp. 691 - 692.
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 23أحمد تفضيل" ،آيني نامه" ،دايرة بزرك معارف اسالمى ،ج ( 2تهران ،)1374 ،ص  .290-289ويبدو أنه ألهمية هذا النوع من األدب املليك ،تأثر عديد من املتون
البهلوية األخرى القريب موضوعها منه بموضوعاته ،فقد صور كتاب الشطرنج البهلوي آيني رسوم التعامل واألخالق العملية يف السياسة بني أطراف اللعبة واملتنافسني ،انظر:
جاماسب جی آسانا ،خرسو قبادان وریدگی ،متون ﭘهلوى ،ترجمة سعيد عريان (تهران :سازمان مرياث فرهنگى كشور ،)1382 ،ص .130-127فقد أشار ابن النديم إىل
مجموعة من الكتب البهلوية التي ترجمت فيها لفظة "آيني" إىل آداب أو أدب وقد ذكر كتابني ،كان عنوان الكتاب األول هو تعبئة الحروب وآداب األساورة ،أما الكتاب
اآلخر فهو أدب الحرب وفتح الحصون .انظر :ابن النديم ،ص 633؛ وذكر املسعودي لفظة آيني ضمن ذكره مجموعة كتب آيني نامه البهلوية يف الرتاث العريب بعنوان كتاب
الرسوم ،وقدم فيها توصيفًا عن حجم كاهنامه واألسباب التي دعت إىل تأليفه ،ومحتوياته املتعلق أكرثها بإدارة الدولة الساسانية ومناصبها الفاعلة ،إذ يقول املسعودي "فيه
مناصب للدولة الساسانية وتتجاوز عدد صفحاته ألف ورقة وأن النسخة الكاملة للكتاب موجودة عند املوابذة والعظماء" ،وقد يكون ابن املقفع من ترجم هذا الكتاب .ويبدو أن
هذا النوع من الكتب قد أثر يف عدد من املصنفات املرجعية والتأسيسية األوىل يف الثقافة العربية ويبدو أن مصنفات عربية أخرى تأثرت بهذا النمط من التأليف ونحت العنوان
ومحتوياته .انظر :كتاب آداب الدرب ،وأدب القايض ،وآداب املتعلم؛ وانظر يف ذلك مصنفات مثل كتاب رسوم دار الخالفة للصابئ ،ومجموعة كتب نصائح امللوك أو سري
امللوك ،أو كتاب املحاسن املساوئ للبيهقي ،أو املحاسن واألضداد للجاحظ.
S. Shaked "Andarz", vol. II, Fasc. 1, pp. 11 - 22.

24

غالبا هذا األدب عىل هيئة أسئلة وأجوبة تعليمية مبارشة قصرية ملوضوعات ال تتجاوز عد ًدا من الصفحات ،وأكرث مجاميع النصائح واملواعظ األخالقية العملية هي
ويصاغ ً
قطعة كبرية تتجاوز مئة صفحة مطبوعة يف كتاب دينكرد البهلوي .انظر :أحمد تفضيل ،تاريخ ادبيات ايران بيش از اسالم (تهران :انشارات معني ،)1373 ،ص .182-180
وقد تكون هذه األسئلة واألجوبة حاصل التجربة الرتاكمية للكتاب واإلداريني يف الدولة ،وقبل التدوين مر هذا النوع من األدب بمراحل شفاهية تداخلت فيه أدبيات األمم
األخرى يف بعض األحيان .وقد يكون من ذلك النوع الحكم املنسوبة إىل الوزير بزرگمهر وامللك كرسى أنورشوان ،فمن املمكن تشخيص حضور حكم أخالقية من اإلسكندر
وأرسطو وصلت من الحضارة اليونانية .انظر :املرجع نفسه ،ص .183
 25شهاب الدين أحمد الخفاجي ،شفاء الغليل يف كالم العرب من الدخيل (القاهرة :مطبعة بوالق ،)1865 ،ص .27
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مصنفات اآلداب السلطانية الساسانية يف بالط العباسيني األوائل
وسؤال االنتقال ومسوغاته

تاـسارد

من كلمة "دب" أو "ديب" الفارسية ،وتعني بالفارسية القديمة "الرتبية السياسية واألخالقية" .وكان ابن املقفع من أوائل املصنفني الذين

استعملوا لفظة "أدب" باملعنى السيايس يف كتابيه األدب الكبري واألدب الصغري ،وهي تعني اآلداب السلطانية أو األخالق .فال يوجد

كتاب عريب قبله حمل هذا املعنى ،ويبدو أنه قد تأثر باملصنفات السلطانية الساسانية يف صوغ عناوين كتبه ،والذي مكنه يف ذلك اشتغاله
برتجمة الكتب البهلوية ونقلها إىل العربية؛ إذ تركزت اهتماماته عند ترجمة الكتب السلطانية والنصائحية والتاريخية الساسانية(.((2

واختص إطالق كلمة "أدب" يف القرون اإلسالمية األوىل عىل "آداب الفرس"؛ وهي إحالة عىل مجاميع اآلداب الساسانية

ً
لفظة لها مدلول محدد واضح متفق عىل حدود
السلطانية .فقد كانت من التعبريات املتداولة واملعروفة عند الكتاب وجمهور القراء بوصفها
معناه .ومن املمكن فحص هذا األمر يف بعض من أقوال الجاحظ نفسه ،وذلك عندما استحرض نقول ثقافة الحضارات األخرى يف عرصه،
فذكر أنه "قد نقلت كتب الهند وترجمت حكم اليونان ،وحولت آداب الفرس ،فبعضها ازداد حس ًنا وبعضها ما انتقص شي ًئا"( .((2وإن

الكلمة ،عىل ما يبدو ،بقيت تحمل تلك الداللة حتى زمن مسكويه يف القرن الخامس ،فقد أفرد يف كتابه الحكمة الخالدة ً
كبريا
فصل ً
بعنوان "آداب الفرس" ،ثم أفرد ً
فصل آخر بعنوان "آداب بزرك جمهر" ،وهو يتحدث عن األخالق واآلداب السلطانية الفارسية(.((2
وقد ازدهر هذا النوع من اآلداب يف الربع األخري من عمر الدولة الساسانية؛ أي منذ عرص امللك كرسى أنورشوان (579-501م) .وهو

حاصل مجموعة من التحوالت العميقة يف بنية الدولة وركائزها املهمة يف فلسفة الحكم ،وقد يكون أبرز تلك التحوالت موقفها من الدين
الرسمي واستعاضتها عنه( .((2كما بدأ تغيري تركيبة (الدولة /امللكية) وموقفها من الدين منذ القرن الرابع؛ إذ لم يعد امللك يحمل صفات

ً
ً
موازية لكل منافسيه .وقد كان ذلك التحول العميق بسبب نفوذ املؤسسة الدينية من جهة،
برشية
القدسية ،وإنما أصبح يحمل سمات

وتحول الدولة عن الدين الرسمي الواحد إىل مجموعة أديان متنامية فيها ،وال سيما املسيحية من جهة أخرى .ورافق ذلك مجموعة من
التحديات الجديدة ،قد يكون أبرزها تنامي دور األرستقراطية ومعارضتها ومنازعاتها الشديدة ملنصب "الشاهنشاه" ،وصعود دور "رجال
أمرا معتا ًدا( ،((3ثم جاءت التحوالت
الحرب" .فمنذ القرن السادس وما بعده ،أخذ هؤالء الرجال ينافسون امللك ،وأصبح قتل امللوك ً
االجتماعية الكبرية عىل أثر أحداث املزدكية ،وإعادة تشكيل النظام الطبقي الحاد يف الدولة منذ عرص كرسى أنورشوان(.((3

 26تابع للتفصيل عن املعنى اللغوي األصح لكملة "أدب" يف اللغة اليونانية والفارسية القديمة ،ومديات ارتباطها بمعنى اآلداب السلطانية :محمد محمدي ،أدب وأخالق
در إيران بيش از اسالم (تهران :انتشارات توس ،)1388 ،ص .32-30
27
28

أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ ،الحيوان ،تحقيق عبد السالم هارون ،ج ( 1القاهرة :مصطفى البايب الحلبي ،)1965 ،ص .38

أحمد بن محمد مسكويه ،الحكمة الخالدة (جاويدان خرد) ،تحقيق عبد الرحمن بدوي (تهران :انتشارات دانشگاه تهران ،د.ت ،).ص .29 ،26

تقريبا القرن الرابع ،فكان امللك
 29استعاضت امللكية الساسانية عن الدين الذي مثل العنرص البارز يف تثبيت رشعية امللك ومنحه عنارص التفوق منذ مرحلة التأسيس حتى
ً
وتحديدا
يحمل لقب "جهره از ايزدان دارم" أي :امللك الذي أصيل من اآللهة ،ورضبت هذه العبارات الدعائية أليديولوجيا الدولة عىل النقوش واملسكوكات الساسانية املبكرة؛
ً
بعد تتويج أردشري ،إذ لم تظهر مسكوكات هذا امللك حيازته لهذا اللقب عندما كان ً
ملكا إلقليم فارس ،وإنما ظهر بالتزامن مع لقب "شاهنشاه" ،ولم يظهر توظيف الدين يف
مجال الدولة السيايس بوضوح يف العبارات املرضوبة عىل السكة األشغانية املتأخرة التي ينتمي إليها العهد األول ألردشري ملك إقليم فارس ،وهي املرحلة السابقة لتتويجه ،فلم
يرد يف املسكوكات العائدة إىل أردوان الخامس (224-216م) ما يشري إىل توظيف أي من العنارص الدينية" ،انظر :بيانىي ملكزاده ،تاريخ سكه از قديم ترين زمانها تا دوره
ساسانيان ،ج ( 2تهران :دانشگاه تهران ،)1381 ،ص 139؛ سعيد عريان ،راهنماى كتيبه هاى إيراىن ميانه (تهران :سازمان مرياث فرهنگى  ،)1382ص  .70 ،38وأقر
بذلك التحول عديد من مصادر النقوش الدينية الزردشتية منها ( KNRbسطر KKZ( )2-1سطر KNRm( )4-2سطر)5-3؛ إذ ورد فيها ما يناظر الرؤية امللكية حيال الدين
والطبيعة الجديدة لشخصية الشاهنشاه املمتزجة بالعنارص الدينية .لالطالع عىل نوع التحوالت الدينية تجاه السياسة امللكية الساسانية انظر :أحمد تفضيل" ،كرتري وسياست
اتحاد دين ودولت در دورهء ساساىن" بررىس يف :يىك قطره باران (جشن نامه عباس زرياب خويى) ،به كوشش أحمد تفضيل (تهران :فرهنگ نو ،)1991 ،ص .737-723
 30تابع عن طبيعة النظام االجتماعي الساساين ودور االرستقراطية وعالقتها بالبالط:

"S. J. Bulsara, The Laws of the Ancient Persians as Found in the “Mātīkān ē Hazār Dātastān” or “The Digest of a Thousand Points of Law
(Bombay: H.T. Anklesaria, 1937); A. G. Perikhanian (trans.) Sasanidskiĭ sudebnik (Yerevan, 1973); Mansour Shaki, "class system iii. In the
Parthian and Sasanian Periods," in: Encyclopaedia Iranica, Ehsan Yarshater (ed.), vol. V, Fasc. 6 (New York: Bibliotheca Persica Press, 1992),
pp. 652 - 658

 31تابع عن هذه التحوالت مجتمعة :نصري الكعبي ،جدلية الدولة والدين يف إيران العرص الساساين (بريوت :منشورات الجمل ،)2010 ،ص.347-331
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رياني  /يناثلا نوناكوناك

إن هذا الخليط املتوايل من العوامل االجتماعية والسياسية ،وضع امللكية يف حالة احتياج كبري إىل أيديولوجيا أو خطاب مقنع يف

(((3
جزءا
تفاصيله ،تواجه به هذه التحديات ،فكان االعتماد عىل مؤسسة الكتاب اإلدارية يف صوغ قواعد وقوانني يف اآلداب السلطانية ً ،

من محاولة ضبط إيقاع هذا التناقض والنزاع الداخيل الذي عاشته الدولة .وقد اعتمد مجمل تلك األدبيات عىل قاعدة رئيسة هي مبدأ
الطاعة من أجل ترسيخ قواعد السلطانً ،
بدل من اعتمادها السابق عىل العنارص املقدسة للمؤسسة الدينية من صفات قدسية داعمة لها

ومربرة لحكمها ،وكانت هذه عىل وجه التقريب أبرز الظروف املوضوعية والتاريخية لنشوء األدب السلطاين الساساين يف حاضنته األوىل.

وعىل وجه اإلجمال ،لم تكن دوافع انتقال اآلداب السلطانية الساسانية إىل البالط العبايس عىل وترية واحدة .ويمكننا رصد تحولني

رئيسني تزام ًنا مع الخليفتني األولني يف الدولة العباسية هما املنصور واملأمون؛ إذ أثرت يف كل واحد منهما ظروف اجتماعية وسياسية
عامة حددت فواعل عنايته ،ومن ثم نقله اآلداب السلطانية الساسانية وتوظيفها يف مجال الدولة العباسية .ومن أجل الدقة ومقايسة
الظروف ،سيتم تناول كل خليفة وظروفه املحيطة عىل حدة.

ثان ًيا :املنصور وحاجات الدولة الرشعية ومواجهة املعارضة
تقدم مجمل األدبيات التاريخية اإلسالمية عن تأسيس الدولة العباسية صور ًة محدد ًة املالمح عن املنصور بوصفه املؤسس

ً
مقارنة بالخليفة األول أيب العباس السفاح( .((3إذ تكاد األخبار تتناص عن هذا املعنى املقرتن بتأسيس الدولة واعتماد أساليب
الحقيقي،
محددة يف فن الحكم وضبط قواعد السياسة يف التعامل مع الخاصة والعامة .وقد قدم عديد من املصادر املعنية باآلداب السلطانية يف

تقييما
هذا الشأن تقييمات عن املنصور ،منها تقييم ابن الطقطقي يف كتابه الفخري يف اآلداب السلطانية والدول اإلسالمية الذي قدم
ً
ً
وشامل ملرحلة التأسيس ،عرضه يف مرحلة أفول الدولة العباسية مواز ًنا ذلك مع نماذج دولة الخالفة املبكرة ومبانيها يف الحكم،
دقيقًا

وبني دولة املغول املعارصة له ،فقد صنف أنموذج العباسيني ضمن املرحلة الوسطى لذلك(.((3

مبنيا عىل واقعية يف مرحلة الدعوة والثورة لدور كل من أيب العباس واملنصور ،وتأسيس
قد يكون بعض من جذور تلك الصورة ً

عاصمة الخالفة ،ومواجهة الخصوم واالضطرابات املحتدمة التي واجهت الدولة إبان مرحلة التأسيس( .((3لكن أسهمت تباينات حادة

ً
مرتبطا مبارشة بتحدي واقع الدولة االجتماعي املتنوع املتمثل يف
بني االثنني يف صوغ مالمح تلك الصورة عن املنصور ،وكان بعضها
ً
وفئويا مختلف امليول واألفئدة ،استثمرته املعارضة عىل نحو واضح يف مواجهة الخالفة
إثنيا
امتدادها عىل بقعة جغرافية ،حوت
ً
خليطا ً

الناشئة حدي ًثا ،مس الكثري منها عنرص رشعية الدولة ومسوغاتها .ولذلك لم تعتمد استجابة املنصور ملواجهة تلك األزمات عىل عنرص

القوة فحسب ،وإنما حاول توظيف اآلداب السلطانية وأيديولوجيا األخالق السياسية وخطاباتها يف الحكم؛ من أجل خلق قناعات
32

تابع عن مؤسسة الكتابة الساسانية:

33

من الدراسات التقليدية الجامعة عن املنصور وعرصه :فاضل زعني العاين ،سياسة املنصور أيب جعفر :الداخلية والخارجية (بغداد :دار الرشيد للنرش.)1981 ،

A. Tafazzolı, Sasanian Society, Ehsan Yarshater Distinguished Lecture Series (New York: Bibliotheca Persica Press, 2000), pp.18 - 34.

 34جاء تقييم ابن الطقطقي عن اآلداب السلطانية للدولة العباسية واملنصور يف سياق حديثه عن املؤثرات الفارسية يف تشكيل صورة الخليفة من منظور اآلداب السلطانية،
فذكر" :واعلم أن املنصور هو الذي أصل الدولة ،وضبط اململكة ،ورتب القواعد ،وأقام الناموس واخرتع األشياء" ،انظر :محمد بن عيل بن الطقطقي ،الفخري يف اآلداب
السلطانية (قم :منشورات الرشيف الريض ،)1414 ،ص  .160والالفت لالنتباه أن سرية أردشري مؤسس الدولة الساسانية قد أملحت إىل هذا املعنى ،فقد لخص الدينوري ذلك
بقوله" :وكان أردشري هو الذى أكمل آيني امللوك ورتب املراتب ،وأحكم السري ،وتفقد صغري األمر وكبريه ،حتى وضع كل يشء من ذلك عىل موضعه ،وعهد عهده املعروف إىل
امللوك ،فكانوا يمتثلونه ،ويلزمونه ،ويتربكون بحفظه والعمل به ،ويجعلونه درسهم ونصب أعينهم" ،انظر :أحمد بن داوود الدينوري ،األخبار الطوال ،تحقيق عبد املنعم عامر،
مراجعة جمال الدين الشيال (قم :انتشارات مكتبة الحيدرية ،د .ت ،).ص .45
 35تابع عن خلفية األزمات التي واجهت الدولة إبان التأسيس :غالم حسني صديقي ،الحركات الدينية يف إيران يف القرون اإلسالمية األوىل ،ترجمة نصري الكعبي
(بريوت :املركز األكاديمي لألبحاث ،)2013 ،ص  165وما بعد.
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وسؤال االنتقال ومسوغاته

تاـسارد

ً
مجموعة من الشهادات املبارشة التي يمكن من خاللها رصد التحوالت
بالحكم وتسويغ فعل الخالفة لدى ذلك الخليط .ونملك يف ذلك
عباسيا .وقد قدمت تلك الشهادات بوساطة مجموعة
االجتماعية والسياسية ،وأثرها يف استحضار األدب السلطاين الساساين واستقطابه
ً

مختلفة من الكتاب يف عهود مختلفة ،وهي عىل النحو اآليت:

الشهادة األوىل
جاءت يف واحد من مصنفات اليعقويب املهتمة بتعقب الظواهر االجتماعية يف الخالفة اإلسالمية منذ تبلورها حتى عرصه .وقد

معا؛ فذكر اآليت يف مدار حديثه عن املنصور" :كان أول خليفة اتخذ املنجمني وعمل بالنجوم،
شخص فيها تبدل ميول املجتمع والخليفة ً
وكان أول خليفة ترجم كتب العجمية ونقلها إىل اللسان العريب ،وترجم يف أيامه كتاب كليلة ودمنة"(.((3

الشهادة الثانية
وهي شهادة مفصلة ومطورة قدمها املسعودي بعد نحو ستة عقود من الشهادة األوىل ،منح فيها املنصور الصورة القيمية اآلتية" :كان أول

خليفة قرب املنجمني وعمل بأحكام النجوم ،وكان معه نوبخت املجويس املنجم ،الذي أسلم عىل يديه ،وهو أبو هؤالء النوبختية [ ]...وهو أول

خليفة ترجمت له الكتب من األلسن األعجمية إىل اللسان العريب ،منها :كتاب 'كليلة ودمنة' وكتاب 'السند هند' وترجمت له الكتب القديمة من
األلسن الفهلوية ،والفارسية ،والرسيانية ،وأخرجت إىل الناس فنظروا فيها وتعلقوا إىل علمها ،وكان أول خليفة استعمل مواليه وغلمانه يف أعماله

ورصفهم يف مهماته ،وقدمهم عىل العرب ،فامتثل ذلك الخلفاء من بعده من ولده ،فسقطت العرب وبادت ،وزال بأسها ،وذهبت مراتبها"(.((3

الشهادة الثالثة
ً
مستقلة يف مرجعيتها ومواردها؛ فقد ذكرها الفردويس يف باب حديثه عن كتاب كليلة ودمنة ونقله إىل اللسان البهلوي
كانت هذه الشهادة

يف العرص الساساين وإىل اللسان العريب يف العرص اإلسالمي؛ إذ قال" :نقل الكتاب بجمله البارعة وألفاظه الساحرة باللسان الفهلوي إىل البياض
الخرسوي ،وبقي كذلك إىل زمان أمري املؤمنني املنصور ثاين األئمة الهاشمية ،فإنه أمر عبد الله بن املقفع فنقله إىل اللسان العريب"(.((3

تصور الشهادتان األوىل والثانية السائد من أفكار ومزاج يف املجتمع والبالط أوائل العرص العبايس إزاء املوروث السلطاين الساساين.

وامللحوظة األولية عليهما هي ذلك الرتابط العضوي بني نقل تلك األدبيات واعتماد الخليفة عىل التنجيم .والظاهر أنه ربط منطقي
ً
سلسلة من األزمات املعارضة لحكمه؛ إذ تزدهر،
فرضته طبيعة الظروف السياسية املحتدمة التي واجهها املنصور يف عرصه الذي كان
عىل الغالب ،يف ظروف مرتبكة مثل أعمال التنجيم هذه ،إذ تعد ً
مثاليا لشيوعها عىل املستويني الرسمي والشعبي ،بوصفها إحدى
وسطا ً

الوسائل الغيبية للمواجهة.

تقريبا( ،((3السيما مع عرص كرسى أبرويز الذي أحاط
وانتعش التنجيم السيايس أواخر العرص الساساين يف ظروف مماثلة مضطربة
ً

املنجمون بمجمل قراراته املهمة( ،((4ولذلك فإنه ليس من املصادفة أن مجمل املنجمني الذين عملوا يف البالط العبايس كانوا من أصول
36

أحمد بن أيب يعقوب اليعقويب ،مشاكلة الناس لزمانهم وما يغلب عليهم يف كل عرص ،تحقيق وتقديم مضيوف الفرا (الدوحة :جامعة قطر ،)1993 ،ص .203

38

الفردويس (أبو القاسم محمد) ،الشاهنامه ،ترجمها نرثًا الفتح بن عيل البنداري ،تصحيح وتعليق عبد الوهاب عزام ،ج ( 2القاهرة :دار الكتب املرصية ،)1932 ،ص .152

37
39

أبو الحسن عيل بن الحسني املسعودي ،مروجالذهب ومعادن الجوهر ،تحقيق أسعد داغر ،ج ( 4قم :دار الهجرة ،)1404 ،ص .223
لالطالع عىل التنجيم الساساين ،انظر:

C. J. Brunner, "Astronomy and Astrology in the Sasanian Period," in: Ehsan Yarshater (ed.), Encyclopaedia Iranica, vol. II, Fasc. 8 (New York:
1987), pp. 858 - 871; D. Pingree, "Astronomy and Astrology in India and Iran," Isis, vol. 54 (1963), pp. 229 - 246.

40

انظر :محمد بن جرير الطربي ،تاريخ الرسل وامللوك ،تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ،ج ( 2القاهرة :دار املعارف ،)1968 ،ص .190-180
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رياني  /يناثلا نوناكوناك

ً
رصيحة يف ذلك حول أرسة
فارسية وزرادشتية! فهم عىل دراية تاريخية مرتاكمة بالتنجيم واستعانة البالط به ،وقد تكون الشهادة الثانية
"آل نوبخت"( ،((4ومالزمتها أفراد األرسة العباسية.

وقد سعى املنصور بوساطة التنجيم إىل إظهار أن حكم العباسيني قائم عىل إرادة الله ،وأن النجوم أوحت إليه بتلك اإلرادة العليا،

فكان الغرض من توظيف التنجيم بصورة متالزمة مع اآلداب السلطانية وترجماتها صوغ أيديولوجيا سياسية للعباسيني األوائل ،تتحقق
من خاللها غايتان :األوىل سياسية ،إذ إنها تحاول ترسيخ سيادة الدولة العباسية التي كانت دورتها قد بدأت للتو عىل نحو ممارسة النجوم
إنذارا إىل جميع الخصوم املحتملني للحكم العبايس! وهكذا فإن أي نشاط سيايس لهم محكوم
وبمباركة إلهية ،والثانية رسالة تتضمن
ً
عليه بالفشل( ،((4ألنها أيديولوجيا أوحت إىل املجتمع أن الدولة العباسية من حيث املخطط األعم قائمة عىل فكرة التنجيم ،وأنها الوارث

الرشعي الوحيد لإلمرباطوريات القديمة يف العراق وإيران.

واملشرتك اآلخر األهم يف الشهادتني السابقتني ،هو ترجمة كتاب كليلة ودمنة يف عرص املنصور؛ إذ تضمن هذا الكتاب مجموعة

متنوعة من القصص الرمزية واألدبيات السلطانية السياسية ،قيل بعض منها عىل لسان الحيوان ،فقد استعمل املؤلف الحيوانات والطيور
ً
رئيسة فيه ،وهي ترمز إىل شخصيات برشية واقعية ،تركز الكثري من موضوعاتها عىل العالقات بني الحاكم واملحكوم(.((4
شخصيات

وعند معاينة السياق السيايس واأليديولوجي الساساين لرتجمة نص كليلة ودمنة من السنسكريتية إىل البهلوية وتوظيفه؛ يلحظ

تماثل يف رشوط االستدعاء والتوظيف للنص يف مجاله الثقايف واالجتماعي العبايس .وقد وصف "برزويه" عملية االنتقال تلك يف باب
بعنوان "ذكر السبب الذي من أجله أنفذ كرسى أنورشوان رأس أطباء فارس إىل بالد الهند ألجل كتاب كليلة ودمنة"(((4؛ فقد تركز

السبب الرئيس يف السعي نحو إيجاد مدونة سلطانية يستنبط منها رشوط الحكم وإدارة اإلمرباطورية الكبرية لإلسكندر ،وكيفية ترسيخ
أمر الطاعة فيها بعد الثورات التي واجهته.

وظهر استحضار النص بوصفه أحد النصوص املقننة لطبيعة العالقة السياسية بني األطراف املتخاصمة عىل عرش اإلمرباطورية

أيضا يف "عرص األزمة"( ((4الذي مر به كرسى الثاين؛ واملعارضة التي قادتها املؤسسة العسكرية بوساطة القائد الشهري "بهرام جوبني"
ً

ومحاولته إزاحة الشاهنشاه وادعائه امللك( ،((4فحينما سأل الشاهنشاه عن أمر بهرام جوبني وما يفعله ،قيل له :دعا بكتاب كليلة ودمنة

منكبا عليه طول نهاره" .فقال كرسى لخاليه بندويه وبسطام :ما خفت بهرام قط كخويف منه الساعة ،حني أخربت بإدمانه النظر
فال يزال ً
وحزما أشد من حزمه ،ملا فيه من اآلداب والفطن"(.((4
رأيا أفضل من رأيه،
يف كتاب كليلة ودمنة ،ألن كتاب كليلة ودمنة يفتح للمرء ً
ً

وضمن السياق اآلنف ،فإن مصطلح "آداب" الوارد يف النص السابق ،يحيل عىل مجموعة اآلداب السلطانية وتوظيفها يف املجال
السيايس الساساين.

41
42

ملزيد من التفاصيل عن دور آل نوبخت يف البالط العبايس ،انظر :عباس إقبال اشتياىن ،خاندان نوبختى (طهران :انتشارات طهورى.)1966 ،

ملزيد من التفاصيل عن تلك املضامني ،انظر:

Gutas, p. 108.

Said Amir Arjomand, "ʿAbd Allah Ibn al-Muqaffaʿ and the ʿAbbasid Revolution," Iranian Studies, no. 27 (1994), pp. 9 - 36.

44

43

عبد الله بن املقفع ،كليلة ودمنة ،تحقيق عمر أبو النرص (بريوت :دار مكتبة الحياة ،)1966 ،ص .18

45 J. Howard-Johnston, Witnesses to a World Crisis: Historians and Histories of the Seventh-Century Middle East (Oxford: Oxford University
Press, 2010), pp. 70 - 99.
46 Ali Reza Shapūr Shahbazi, "Bahrām VI Čōbīn," in: Encyclopedia Iranica, Ehsan Yarshater (ed.), vol. III (New York: Bibliotheca Persica
Press, 1988), pp. 514 - 522.

47

الدينوري ،األخبار الطوال ،ص .86
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مصنفات اآلداب السلطانية الساسانية يف بالط العباسيني األوائل
وسؤال االنتقال ومسوغاته

تاـسارد

إن االستعانة بالخلفية االجتماعية والثقافية والسياسية التي مكنت اآلداب السلطانية الساسانية ألن تبقى حية حتى عرص

حيويا الستيعاب املوجبات العميقة لذلك االنتقال الذي فرض عىل الخليفة ذلك التبني؛ فإن مجمل املعارضة
أمرا
ً
املنصور ،قد يكون ً

التي واجهها مطلع حكمه ،كانت تستند إىل املرجعيات الفارسية القديمة يف الدعاية والرتويج لذاتها ،نتيجة انحدار جماعاتها من موروث
وثقافيا إىل ذلك املوروث .فقد أيقن املنصور أنه من اليسري القضاء عىل رؤوس املعارضة ،لكن ما لم
ديمغرافيا
ثقايف لجماعات كانت تنتمي
ً
ً
مرغوبا فيه القضاء عىل خلفيات ثقافية بكاملها ،ويبدو يف هذا السياق أن قرار املنصور يف اختيار األدبيات السلطانية
أمرا ممك ًنا وال
ً
يكن ً
وبراغماتيا.
واقعيا
قرارا
الساسانية ونقلها إىل بغداد لم يكن يدل عىل درجة عالية من الحكمة فحسب ،بل كان ً
ً
ً

إن التهديد الذي يمكن أن توجهه هذه الثورات الستمرار الدولة العباسية إبان مرحلة تأسيسها كان من القوة بمكان ،بحيث

يزعزع حضورها ،ويهدد استمرارها .فحركات "به آفريد" و"بابك الخرمي" و"سنباذ" و"استاد سيس"( ((4و"املقنع" كلها حركات مزجت
بني إحيائية املوروث الساساين وبني محاولة التوليف بني األديان اإليرانية القديمة من جهة ،وبني اإلسالم من جهة أخرى! وسعى قادة

مؤثرا بني الجماعات املختلفة داخل املجتمع العبايس؛
تلك الحركات إىل ادعاء صفات قدسية من الربوبية والنبوة؛ ولذلك حققوا
حضورا ً
ً
إذ يذكر عن به آفريد أنه "استجاب له خلق كثري"( ،(((4ويف رواية أخرى "تبعه خلق كثري من املجوس ملا تنبأ"(.((5

سياسيا عىل نحو حاسم ،بل إنه طبق سياسة احتواء
ويبقى األهم يف تلك الحركات موقف املنصور منها؛ إذ لم يكتف بالقضاء عليها
ً

ً
عباسية بقصد إفراغها من جاذبيتها
أيديولوجي؛ فاحتضن اآلداب السلطانية الساسانية التي اعتنقتها الحركات املؤيدة أليب مسلم بوصفها

وأهميتها .وكان السبب الذي دفع املنصور إىل اتخاذ هذا القرار الواقعي محاولة الجمع بني القضاء السيايس واالحتواء األيديولوجي
للحركات املعادية للعباسيني يف املرشق االسالمي .وهي الحقيقة التي استوعبها العباسيون األوائل ،وقد وجدوا أن الذين يحملون

السالح قلة لكن مريديهم هم األكرث .وال شك يف أن املنصور كان يدرك أن هذا األمر يف أقاليم الدولة املختلفة ،وال سيما خراسان ،وهي

الوالية الواسعة وذات األهمية االقتصادية عىل مستويات مختلفة ،والغالب عىل سكانها العنرص الفاريس والثقافة الساسانية ،إذ استمرت
فيها تلك األيديولوجيا ،وال سيما عىل ديموغرافيا سكانها يف الدولة العباسية ،فكانت مدينة مرو عىل الدوام ً
معقل للدعوة والثورة ،ومن

ثم الثقافة العباسية.
ّ

ً
جوهرية هي خليط من العنارص والخلفيات االجتماعية
وتقدم أسباب تأسيس مدينة بغداد والظروف التاريخية املحيطة بها ِف َك ًرا
ّ

واأليديولوجية العميقة التي ساهمت يف استدعاء املوروث الفاريس وتوظيفه .فقد أثرت بقوة يف انتخاب املوضع وتخطيطه؛ إذ تشري
فحواه أن أبا جعفر املنصور كان باح ًثا عن مركز حكم تتوافر فيه
الرسديات أو الروايات العربية املبكرة عن نشأة املدينة إىل تواتر ملحوظْ ،
مجموعة من الخصائص ،تسهم يف ترسيخ رشعيته وثبات وجهة حكمه الجديدة أمام تحديات املعارضة الداخلية والثورات واالضطرابات

كثريا(.((5
املتوالية ،ويتأكد هذا من خالل اختيار مواضع مؤقتة لم يستقر عليها ً

خيارا مبارشًا من دون تردد أو فحص ملديات
لكن يبدو أن االقتداء،
عباسيا ،باألنموذج الساساين يف فن الحكم والسياسة ،لم يكن ً
ً

خالدا الربميك يف نقض إيوان
قبوله عند العامة والخاصة يف املجتمع العبايس .وقد تحيل عىل هذا املعنى القصة الشهرية الستشارة املنصور ً

خالدا لم يوافقه الرأي ،وقد ورد عن املنصور رده" :هيهات يا خالد:
كرسى يف املدائن ،واستعمال مواده يف بناء املدينة الجديدة ،غري أن ً
48 Patricia Crone, The Nativist Prophets of Early Islamic Iran: Rural Revolt and Local Zorostrianism (Cambridge: Cambridge University
Press. 2012), pp. 31 - 46.
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  ددعلاا

رياني  /يناثلا نوناكوناك

أبيت إال امليل إىل أصحابك العجم .وأمر بنقض القرص األبيض"( .((5لكن متممات القصة تشري إىل تراجع الخليفة عن أمر النقض ،وأن

ً
منقصة لقدرة الخليفة يف إنفاذ أوامره أمام
السبب يف ذلك ارتفاع تكاليف هدمه ونقله ،ثم رأي خالد الربميك بعدم العدول؛ ألن يف ذلك
ً
ديباجة
مجتمع الدولة( .((5وتكتنز هذه القصة الشهرية التي تناصت يف الكثري من مصنفات التاريخ واألدب ،وأصبحت عىل وجه التقريب
ً
مرافقة لذكر تأسيس مدينة بغداد ،إىل مجموعة من املضمونات الجوهرية ،قد يكون من بينها أن الخليفة حاول رصاحة أن يضمن

أجزاء من عاصمة الساسانيني ،ليظهر ملجتمع املدينة والدولة أنه امتداد لذلك الرتاث ،بالضد من األمويني
أسس بناء مدينته الجديدة
ً
الذين تأثروا إىل حد بعيد بالتقاليد البيزنطية .كذلك فإن عدول الخليفة عن الهدم كان ذا رمزية كبرية يف اإلبقاء عىل األنموذج الساساين
ً
ماثل أمام العاصمة الجديدة؛ ألن عدم إلحاق الرضر به يحيل عىل أنه أنموذج متعايش ومتصالح مع أنموذج العاصمة الجديدة ،قد يعرب
عن جزء من أيديولوجيا الخليفة بمحاكاته وعدم مخالفة منارصيه ،ال سيما يف مرحلة استطاع فيه املناوئ له (أبو مسلم الخراساين) كسب

ود وسمعة عاليني عند الفرس يف خراسان؛ ولتوقع حدوث ثورة عارمة يف الرشق ،فقد قرر نقل أيب مسلم إىل إقليم آخر ،وعندما لم ينجح،
استدعاه إىل مكان بالقرب من طيسفون حيث قىض عليه(.((5

لم ينه قتل أيب مسلم أزمة الخليفة .بل ،عىل الخالف من ذلك ،فتح الباب للعديد من الحركات الدينية واالجتماعية مثل حركة

ً
أيديولوجية فيها تضمني للمشاعر الوطنية اإليرانية باستعادة اإلمرباطورية اإليرانية
سنباذ التي ادعت الثأر أليب مسلم ،وحملت شعارات
القديمة ،ووضع دين فاريس مالئم بموازاة اإلسالم .وقد عرب كتاب سياسة نامه عن هذه الثنائية بصورة مبارشة؛ إذ وازن مؤلفه نظام

امللك بوضوح بني الحركات الدينية واالجتماعية التي ظهرت يف إيران إبان حكم الساسانيني وموقفها منهم وبني العرص العبايس(.((5
شعبيا صوغ موت أيب مسلم عىل هيئة نبوة ،ينتظر كثري من الجماعات عودته
وبقيت ارتدادات هذا الحادث املركزي مؤثرة؛ فقد تم
ً
مهديا موعو ًدا بعد انهيار حكم العرب.
بوصفه
ً

وتشري إحدى روايات تأسيس بغداد واختيار موضعها وتقسيمها ،إىل رحلة بحث متفحصة ،قام بها املنصور يف عدد من األماكن

املالئمة ،ويرد فيها استشارته دهقان بغداد( ((5الذي أشار عىل الخليفة باتخاذ موضع بغداد ذاته مكا ًنا للعاصمة؛ كونه يتوسط أربعة
ولوجستيا يف األقسام األربعة للخالفة مرتامية األطراف .فأعجب املنصور هذا القول ورشع يف
وعسكريا
إداريا
طساسيج ،ويتحكم
ً
ً
ً

ً
حاسما يف أن يكون ملدينة بغداد وسورها الخارجي أربعة أبواب متقابلة مع األقاليم األربعة
عامل
البناء( .((5ويبدو أن ذلك االختيار كان
ً

الرئيسة للدولة ،أخذت تسميتها منها ،وسارت منها طرق رئيسة قسمت الدولة أربعة أرباع متناظرة .فقد ذكر الطربي عن هذا اإلجراء

ً
متأثرا بقوة بنظرية الجغرافية اإلدارية
أربعة عىل تدبري العساكر يف الحروب"( .((5ويبدو أن رأي الدهقان الفاريس كان
قوله" :وجعل أبوابها
ً
فصاعدا ،وذلك عندما أعيد تقسيم اإلمرباطورية أربعة أقسام
وتحديدا منذ عرص قباذ ()531-449
للدولة الساسانية أواخر عهدها،
ً
ً
(كوستات) لعوامل اجتماعية وعسكرية تعرضت لها الدولة ممث ًلة بحوادث املزدكية ،وإعادة تركيب الفئات االجتماعية ،وتوسع الثورة،
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مصنفات اآلداب السلطانية الساسانية يف بالط العباسيني األوائل
وسؤال االنتقال ومسوغاته

تاـسارد

وخروج أحداثها عن السيطرة يف عهد امللك "قباذ" وانتقالها إىل عهد ابنه كرسى أنورشوان .وكذلك األسباب العسكرية ،وتعرض الدولة

إىل هجمات من جهات أربع ،رافقها تنامي تحكم قادة الجيش الذين أصبحت لهم سلطات يف تلك األرباع( .((5ومن املصادر البهلوية
املبارشة التي ّ
نظرت لهذا التقسيم ،كتاب شهرستانهاي إيران شهر أي مدن الدولة اإليرانية ،والذي قسم مدن الدولة أربعة أقسام

رئيسة .واملثري لالنتباه يف إشارته إىل بغداد ومؤسسها قوله" :بنى أبو جعفر امللقب بالدوانيقي مدينة بغداد"(((6؛ إذ ذكرها آخر املدن ،وهو ما

تما يف مرحلة تأسيس بغداد .وقد يكون هناك اطالع كبري عىل هذا الكتاب؛
يعني أن إعادة تأليف الكتاب وتحريره يف العرص العبايس قد ّ
أصداء مبارشة املصادر
ألن مجموعة من املصنفني أو الجغرافيني العرب تأثروا باألنموذج األخري لفكرة الدولة وإدارتها ،إذ لم تالق
ً
فصلت الحديث عن هذه الطريقة يف الحكم وإدارة دولة مرتامية األطراف.
البهلوية فحسب ،وإنما يف الثقافة العربية ومصادرها؛ إذ ّ

محاكيا لألساليب الساسانية.
متأثرا أو
وظهر الكثري من مالمح تخطيط بغداد العامة واألسلوب الذي اتبعه املنصور إىل ،حد بعيد،
ً
ً

ففي الوصف الذي تقدمه رواية اليعقويب املبكرة عن خطط بغداد ،يلمح إىل رغبة شديدة يف االتجاه نحو املركزية يف مجتمع كانت لديه

رغبات متنافرة مع ذلك التوجه .كذلك كانت طبيعة العالقة الفاصلة بني الحاكم /الخليفة ومحيطه أو بالطه؛ فحاالت الفصل بني القرص
الذي توسط املدينة وأصبح مركزها واملرافق األخرى للمدينة ،كذلك موقع املسجد الجامع إىل جامع القرص .كل هذه املالمح العامة التي

رتا عن
تقدمها الروايات املبكرة عن بغداد( ((6فيها تماثل أو محاكاة لطبيعة مجتمع العاصمة طيسفون التي ال تبعد سوى ثالثني كيلوم ً
مركز العاصمة الجديدة .فقد أظهرت حفريات الباحثني ومعطياتهم أن مجتمع املدينة منظم عىل أسس طبقية متسلسلة يعلوها حكم

فردي ،ينعكس عىل تراتبية مجموعاته عىل البناء .فاألفكار واألشكال املعمارية هي تعبري مبارش عن أسلوب حكم مبارش وعالقة رسمية
بني السلطان ورعيته ،كما أن األسلوب الفخم للحكم الساساين والطرز املوظف يف بناء مدينة بغداد ،كالهما يؤدي للمجتمع والسلطان

ً
مماثلة .فموضع املسجد الجامع يماثل موضع األبنية الدينية التي تسري عىل محور يمر من خالل إيوان القرص الساساين( .((6ومن
وظائف

ذلك ما يستنتجه عبد العزيز الدوري من األثر الفاريس يف تخطيط بغداد واختيار موقعها وتخطيطها كله؛ إذ يؤكد أن هذا األثر "يشري
إىل السلطة املطلقة املقتبسة من الفرس ،التي تتعارض مع أرستقراطية العرب األمويني ومع الديمقراطية اإلسالمية عىل حد سواء"(.((6

جزءا
م ّثل اختيار موقع العاصمة بغداد وتخطيطها املرحلة األوىل الستجابة املنصور ومجاراته لأليديولوجيا الساسانية ،بوصفها ً

اجتماعيا بني الجماعات الناقمة؛ فلم تكن دوافعه كمالية بقدر تأديتها وظائف واقعية
من محاوالت احتواء املعارضة ونفوذها املتنامي
ً

محكوما بتلك
وحاجات فعلية ملحة للدولة ،تصنف ضمن مواجهة حركات املعارضة .ويبدو أن استثمار اآلداب السلطانية الساسانية كان
ً
لوجستيا ،فالشهادات الثالث التي تجعل من بني أوائل أعمال املنصور
اآللية ،وجاء يف املرحلة الالحقة واملكملة عند استقرار العاصمة
ً

ً
حيوية يف االجتماع السيايس لحاجات الدولة العباسية امللحة؛
نقل كتاب كليلة ودمنة إىل اللسان العريب هي محاولة لتأديته وظائف

نظريا.
بحيث تتقابل التجربة التاريخية لألنموذجني ومسعى تلك األدبيات يف تقديم التدابري والوسائل املعالجة
ً

أبوابا يتواءم فكرها
ولم يكتف ابن املقفع مرتجم النص من البهلوية (الفارسية الوسطى) برتجمته إىل اللسان العريب ،وإنما أضاف ً

بابا سماه "الفحص عن أمر دمنة" وألحق أربعة أبواب لم ترد يف النص
مع حاجات املنصور اآلنية يف رشعية الدولة وبنائها ،فاستحدث ً
59
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62 R. McC. Adams, Land Behind Baghdad: A History of Settlement on the Diyalal Plain (Chicago: Chicago University Press, 1965), pp. 115 - 116.
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البهلوي ،وقد تكون هذه اإلضافات موهت عىل بعض من املصنفني يف أن تكون أصول النص ساسانية ،وأن أمر نسبته إىل الهند
مشكوك فيه(.((6

ويلحظ عند معاينة محتوى نص كليلة ودمنة ومعطياته األساس ،أن أبرز شخصياته املحورية هي األسد الذي يأخذ دور

امللك /الخليفة ،وأضيفت إليه أربعة أبواب أخرى هي :مقدمة الكتاب ،وباب بعثة برزويه إىل بالد الهند ،وباب عرض الكتاب ترجمة عبد

الله بن املقفع ،وباب ترجمة برزويه بزرجمهر بن البختكان .وأهم ما يف الكتاب ديباجته التي احتوت عىل موضوعات محورية ،حاىك كثري
ً
ملبية ،عىل وجه اإلجمال ،حاجات
منها أزمات الحكم والرشعية يف عرص املنصور( .((6وجاءت املوضوعات الرئيسة ألبواب كليلة ودمنة
مرحلة املنصور الفعلية؛ ففي باب "األسد والثور" خاض الكتاب يف موضوع املؤامرات التي تحاك عىل امللك ،ويف باب "حكاية الفحص
عن أمر دمنة" برز املصري السيئ للمتآمر ،ويف باب "البوم والغربان" حض الكتاب عىل عدم االغرتار بالعدو ،مهما أظهر من لطف،

ويف باب "الجرذ والسنور" دعا إىل الحيلة عند لحظ كرثة األعداء( .((6ولذلك فقد صنفت مجمل أبواب كليلة ودمنة ضمن النصوص
الرباغماتية "النفعية" إذ راعت املصلحة امللكية ،وال سيما األبواب الفارسية فيه التي صنفت أواخر العرص الساساين زياد ًة عىل األبواب
العربية التي أضافها ابن املقفع ،والتي ركزت عىل أمر طاعة املحكوم للحاكم.

ً
ً
عالية؛ فتعامل األسد /امللك مع الحيوانات يف الغابة يرمز إىل سلطان الخليفة وطبيعة عالقته بالرعية (مجتمع
رمزية
ويكتنز النص

الغابة)؛ فاألسد يرمز إىل قوة االفرتاس ،وهو إملاح إىل طبيعة العالقة األوىل بني الخليفة واملعارضة إبان مرحلة التأسيس والثورة العباسية.

لكن الذي يبدو هو أن منطق القوة قد تبدل مع تغيري السياق؛ ولذلك فإن محاولة املنصور ممارسة أساليب اآلداب السلطانية الساسانية

ً
محكومة بتلك التحوالت العميقة ،وسيادة منطق الدولة اإلمرباطورية املمتدة عىل ديموغرافيات وإثنيات
وتوظيفها لدعم رشعيته كانت
متنوعة .ولذلك يبدو من خالل الجزء األخري من الشهادة الثانية أن املنصور "كان أول خليفة استعمل مواليه وغلمانه يف أعماله ورصفهم

يف مهماته ،وقدمهم عىل العرب .وقد امتثل لذلك الخلفاء من بعده من ولده ،فسقطت وبادت العرب ،وزال بأسها ،وذهبت مراتبها"(.((6
كليا ملا انتهجه
يؤرش هذا املنت إىل التحول الكبري للعباسيني يف تعاملهم مع مجتمع الدولة وديموغرافيتها .وهي سياسة مخالفة ًّ

األمويون مع الشعوب غري العربية ،لكن يبقى الفاعل األهم يف تجريد كل الحركات املناوئة واملعتمدة يف معارضتها عىل اإلرث والثقافة

الساسانيتني يف أساليب الحكم .فالرتابط الذي تضعه الشهادة الثانية برتجمة أنموذج مركزي من مجاميع اآلداب السلطانية الساسانية،
يعدان محاولة إلظهار املنصور وري ًثا لإلمرباطورية
ومراعاة الواقع الديموغرايف للمجموعات السكانية املختلفة
عرقيا من غري العربّ ،
ً

الساسانية املنقرضة .وكان ذلك كله من أجل تأمني مبدأ والء الشعوب التي امتد حكم العباسيني عىل أراضيها ،وتؤكد هذا املعنى بقوة
وتحديدا بني كرسى أنورشوان
الشهادة الثالثة التي قدمت االستمرارية بني العرصين الساساين والعبايس يف نقل اآلداب السلطانية،
ً

والخليفة املنصور.

 64تابع رأي ابن النديم ،إذ قال" :فأما كتاب كليلة ودمنة ،فقد اختلف يف أمره  -وخرب ذلك يف صدر الكتاب  -فقيل عملته ملوك األشغانية ونحلته الهند ،وقيل عملته الفرس
ونحلته الهند ،وقال قوم :إن الذي عمله بزرجمهر الحكيم أجزاء ،والله أعلم" ،انظر :ابن النديم ،ص .610
 65الحظ عىل سبيل املثال يف املقدمة قصة بيدبا الفيلسوف الحكيم وامللك دبشليم ،والسبب الذي من أجله أسس اإلسكندر املقدوين إمرباطوريته القديمة ،وكيف حاول أن
مالئما للحكم فيها ،انظر :ابن املقفع ،ص .13-4
أسلوبا
يقتفي
ً
ً
66
67

تابع ذلك العرض الذي قدمه اليعقويب عند أبواب كليلة ودمنة يف :تاريخ اليعقويب ،ج  ،1ص .88
املسعودي ،مروجالذهب ،ج  ،4ص .223
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ثالثًا :املأمون وحاجات ما بعد الحرب األهلية
مغايرا للمنصور،
مسارا يكاد يكون
عباسيا يف عرص املأمون
أخذت العوامل الفاعلة يف نقل اآلداب السلطانية الساسانية واستحضارها
ً
ً
ً

من حيث الظروف التاريخية والحاجات املاسة للخالفة العباسية إىل التوظيف ومواجهة بعض من تحدياتها الضاغطة .ونحن نملك يف

ً
واقعية لفحص عوامل انتقال تلك اآلداب من
ذلك أكرث من شهادة مبارشة تحيل عىل ذلك التحول ،ومن املمكن أن تكون مجسات
محيطها األول إىل الثاين ،ومنها الشهادتان اآلتيتان.

الشهادة األوىل
ً
مهمة؛ لحديثها عن نظام تربية الخليفة العبايس وتعليمه وتنشئته الذهنية األوىل؛ فقد جاء
جاءت من القرن الثالث الهجري ،وتبدو

اآليت يف حث الخليفة املأمون عىل تعليم ابنه ً
نقل عن اللغوي املعروف أيب العباس املربد" :يروى أن املأمون عندما سأله معلم الواثق بالله؛
عما يعلمه إياه ،أمره أن يعلمه كتاب الله جل اسمه ،وأن يقرئه عهد أردشري ،ويحفظه كتاب كليلة ودمنة"(.((6

الشهادة الثانية
وردت هذه الشهادة املفصلة عن عرص املأمون عن طريق مسكويه ،حينما أشار إىل سبب تأليفه كتابه جاويدان خرد (الحكمة

لولبا دارت عليه الفكرة األساس لنقل الكتاب الساساين املذكور ،بحيث يورد
الخالدة) الذي تظهر فيه شخصية املأمون ،بوصفها ً

مسكويه خرب قراءته يف أيام الشباب أحد كتب الجاحظ املعروف بـ استطالة الفهم والذي يذكر فيه كتاب جاويدان خرد ،وكيف أن

الجاحظ مدح الكتاب بطريقة فاقت إطراءه للكتب األخرى ،ثم يشري إىل حرصه عىل طلب الكتاب ثم حصوله عىل نسخة منه عند أحد
املوابذة بفارس(.((6

وذكر مسكويه سبب تأليف كتابه اعتما ًدا عىل مصنف الجاحظ استطالة الفهم ،وكيف أن زمن تأليف الكتاب رافق تلك الحوادث

التي عاشها املأمون يف نزاعه عىل منصب الخالفة مع أخيه األمني وهو يف خراسان .وتظهر يف رواية الكتاب شخصية ذوبان الفارسية،
بوصفها الشخصية املركزية التي قدمت النصح واالستشارة إىل الخليفة املبتىل بمشكالت اجتماعية وسياسية تحف به من كل صوب،

فأخذت شخصية ذوبان دور الناصح أو املستشار املقرب يف األمور املصريية التي اعرتت الخليفة املأمون" :فلما أجمع عىل التوجه إىل العراق
لقتال أخيه محمد ،دعا بذوبان فسأله :ما ترى يف التوجه إىل العراق لقتال محمد؟ فقال :رأي مصيب ،وملك قريب ،يناله أريب"( .((7ثم

تظهر متممات هذه الشهادة تفاصيل عن لهفة الخليفة املأمون وحرصه الشديد عىل حيازة كتاب جاويدان خرد الساساين ومطالعته(.((7
 68أبو العباس محمد بن يزيد املربد ،الفاضل ،تحقيق عبد العزيز امليمني (القاهرة :دار الكتب املرصية ،)1956 ،ص  .4ومن اإلشارات املماثلة التي وصلت عن النقاش
الذي دار بني الرشيد والعالم املوسوعي اللغوي يف عرصه ،الكسايئ (189-119ه805-737 /م) ،فقد أرشف عىل تعليم أوالد الخليفة ،فطلب الرشيد منه مذاكرته بأدب األخالق
فرونا من األشعار أعفها ومن األحاديث أجمعها ملحاسن األخالق ،وذاكرنا بآداب
الساساين "يا عيل بن حمزة [الكسايئ] ،قد أحللناك املحل الذي لم تكن تبلغه همتكِّ ،
الفرس" ،انظر :ابن أيب الحديد املعتزيل ،رشح نهج البالغة ،ج ( 4بريوت :دار الكتاب العريب ،)2007،ص .137
69
70

مسكويه ،الحكمة الخالدة ،ص .5

املرجع نفسه ،ص .19

 71حينما استقر األمر للمأمون وخالفته يف العراق بحسب تلك الشهادة سأل الخليفة الحسن بن سهل عن أفضل كتب العرب والعجم فأجابه عن كتاب جاويدان خرد
(الحكمة الخالدة) وهو غري موجود يف مكتبته؛ وحينما أمر بإحضار الكتاب ومطالعته وهو مقبل عىل الصالة "انحرف عن القبلة وأخذ يقرأ الكتاب فكلما فرغ من فصل قال:
ال إله إال الله .فلما طال ذلك قال :يا أمري املؤمنني الصالة تفوت وهذا ال يفوت .فقال :صدقت ،ولكني أخاف السهو يف صاليت الشتغال قلبي .ثم صىل وعاود قراءته ثم قال:
أين تمامه؟ [ ]...فهذا والله الحكمة ملا نحن فيه" .املرجع نفسه ،ص .22
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ً
ودقيقة عن طبيعة ميول البالط واألمزجة السائدة يومذاك.
إن دراسة الخلفية االجتماعية لعرص املأمون قد تعطي صور ًة مبارش ًة
وقد يكون استعمال الشعارات واأللوان أبرز تلك املظاهر؛ إذ كان مظهر الخليفة العبايس ولباسه وألوانه التي حرص عىل الظهور بها أمام
حيويا من شخصيته ومتبنياته األيديولوجية أمام املجتمع العبايس .فرمزية اللون ،ومرجعيتها التاريخية وتأثرياتها
جزءا
ً
مجتمع الدولةً ،
نوعا من التمايز وفار ًقا؛ فكل لون
البرصية العميقة يف العامة والخاصة ،تحيل عىل معتقدات اجتماعية ومشرتكات ميثولوجية ،خلقت ً
تحديدا منذ ظهورها ،تلك اللغة
من األلوان فيه إحاالت عميقة عىل الذاكرة الجماعية ورموزها املقدسة .وقد وظفت الدولة العباسية،
ً

البرصية يف مجال دعوتها وبثها يف اآلفاق؛ إذ استعملت اللون األسود يف شعاراتها وراياتها من أجل كسب املؤيدين وإرسال رسائل برصية
ذات تأثري عميق يف مجتمع الدولة ،يف أن هذه الدعوة مبنية عىل االنتماء األرسي إىل قريش أرسة النبي محمد ،فهي يف جذرها ال تشكل
تأييدا لها؛ إذ كان لواء الرسول يف حروبه مع الكفار أسود اللون ،لذلك صارت الراية السوداء رمز
رشعيا لقواعد الخالفة ،وإنما
خر ًقا
ً
ً

شعارا له( .((7وقد رصد هذا التوظيف
الحق والعدل ،وأصبح من الرضوري ملن يروم إزالة سلطان بني أمية أن يتخذ من األلوية السوداء
ً
ً
معارصا لثورة العباسيني؛ فقد ذكر عنهم "لم يقترص السواد عىل وجوههم فحسب؛ وإنما امتد إىل مالبسهم؛
مستقل
رسيانيا
مصدرا
ً
ً
ً

ولذلك كانوا يسمونهم بالعربية املسودة"( .((7ودخلت الراية ولونها األسود الحقًا ضمن تنبؤات وصول العباسيني إىل الحكم ،وقد مكنها
هذا بقوة يف منافسة ومواجهة الدولة األموية عىل املستوى الرمزي واأليديولوجي؛ فقد وظف الداعية أبو سلمة الخالل والسفاح واملنصور

ً
ً
ً
ً
مختزلة يف الذاكرة
إيحائية
ومروضة لهم أحيا ًنا ،بوصفها تعبريات
رمزية مؤثر ًة يف الجموع
تلك املظاهر ،واعتمدوا عليها بوصفها شعارات
الجمعية والشعبية(.((7

وعند استقرار العباسيني وتجاوزهم مرحلة التأسيس ،ومن ثم اختالف حاجاتهم الرمزية باختالف السياقات االجتماعية والظروف
التاريخية ،لوحظ مع ذلك التغيري استدعاؤهم الرمزي أللوان أخرى .وقد اتضح ذلك أكرث مع عرص هارون الرشيد؛ إذ مال الخليفة إىل
استعارة تلك اللغة البرصية ،وال سيما بعد التحوالت الكبرية لنفوذ األرس ذات األصول الفارسية يف إدارة الدولة( ،((7فاستعمل اللونني
ً
ارتداء بوصفه من األزياء
رمزية للخليفة ولباسه؛ وال سيما اللون األخرض ،إذ كان اللون األكرث
األحمر واألخرض بوصفهما شعارات
ً
الرسمية للخليفة ،فقد حرص حتى قبيل وفاته أن يلبس بزة تحمل ذلك اللون(.((7

 72فان فلوتن ،السيادة العربية الشيعية واإلرسائيليات يف عهد بني أمية ،ترجمه عن الفرنسية ونقده وعلق عليه حسن إبراهيم حسن ومحمد زيك إبراهيم (القاهرة:
مطبعة السعادة ،)1934 ،ص 126-125؛ الدوري ،ص .44

73 The Chronicle of Zuqnīn, Parts III and IV: A.D. 488 - 775, Amir Harrak (trans.), (Toronto: Pontifical Institute of Mediaeval Studies, 1999),
pp. 2 - 8; Amir Harrak, "Arabisms in Part IV of the chronicle of Zuqnin,"in: Rene Lavenant (ed.), VII Symposium (Rome: Pontifical Intitutum
Studiorum Orientalium, 1998), pp. 469 - 498.

74

انظر يف ذلك:

75

عن دور أرسة آل برمك يف البالط العبايس ،انظر:

76

أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري ،املعارف ،تحقيق ثروت عكاشة (القاهرة :الهيئة املرصية العامة للكتاب ،)1992 ،ص 388؛ الطربي ،ج  ،8ص .345

Tayeb El-Hibri, Reinterpreting Islamic Historiography: Harun al-Rashid and the Narrative of the Abbasid Caliphate (Cambridge: Cambridge
University Press, 2011), pp. 95 - 144.
I. Abbas, "Baramakids," in: Encyclopaedia Iranica, Ehsan Yarshater (ed.), vol. III, Fasc. 8 (New York: Bibliotheca Persica Press, 1998),
pp. 806 - 809.
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والالفت أن هذا االقتداء مبني عىل نماذج تاريخية ساسانية؛ ففي مقاطع فريدة ينقلها حمزة األصفهاين من كتاب صور ملوك بني

ساسان( ((7أشار بدقة إىل شعارات كل ملك ساساين وألوان مالبسه ورموزه املستعملة .فكان اللون املشرتك الجامع ما بني ألوان التيجان

للملوك وألبستهم هو اللون األخرض الذي هيمن عىل مظهرهم أمام العامة والخاصة( .((7فاللون األخرض الذي اعتاد امللوك الساسانيون
حرصيا إىل الساللة امللكية املقدسة يف إيران ،حمل معه دالالت الخصب والنماء
عىل ارتدائه والظهور به أمام الشعب ،بوصفه لو ًنا يرمز
ً

ً
ً
ً
ً
عميقة
ورمزية
وجودية
زراعية يف أنماط تفكريها ونظرتها إىل األشياء( .((7فقد اختزل اللون األخرض مضامني
املليك يف مجتمعات تصنف
عند الفرد والجماعة ،وظهرت فيه هبة الحياة واستمراريتها؛ فتحول إىل رمز مختزل ملعطيات الحياة تلك .ولذلك ،فإن تبني امللكية
اجتماعيا.
الساسانية إنما جاء من أجل توظيف تلك املضامني واستمراريتها وتوسيع هالة قدسيتها
ً

جزءا من شعارات
وقد أعاد بعض من الحركات االجتماعية والدينية استعمال اللون األخرض يف العرص اإلسالمي ،فأصبح اللون ً

ً
عميقة يف االنتماء
بعض من حركات املعارضة السياسية واالجتماعية لبني أمية والعباسيني؛ ذلك أن يف التمثل بهذا اللون إيحاءات

الرشعي واالنحدار من الساللة املقدسة .ولذلك ،فإنه ليس من الغريب أن نجد الحركات ذات االدعاءات اإللهية أو الربوبية قد وظفت
هذا اللون يف مظاهرها ورموزها ،فاملقنع الذي ادعى الربوبية تربقع بقناع من الحرير األخرض وكذلك "به آفريد"(.((8

تركيز واضح عىل توظيف األهمية االجتماعية واأليديولوجية لأللوان ورمزيتها .وقد رصد بعض املصادر تلك
لوحظ يف عرص املأمون
ٌ

املؤثرات االجتماعية التي وظفها املأمون يف مجاله السيايس؛ إذ ورد أن "من اخرتاعاته :نقل الدولة من بني العباس إىل بني عيل عليه
السالم ،وتغيري الناس السواد بلباس الخرضة ،وقالوا :هو لباس أهل الجنة"( .((8وجاء يف رواية أخرى أن املأمون "أمر الناس بخلع لباس

السواد ،ولبس الخرضة" ،وقد جرت هذه الحوادث إبان حسم النزاع مع األمني لصالحه وهو يف خراسان ،إال أنه حني "سمع العباسيون

ببغداد بما فعل املأمون من نقل الخالفة من البيت العبايس إىل البيت العلوي ،وتغيري لباس آبائه وأجداده بلباس الخرضة ،أنكروا ذلك
غضبا من فعله"( .((8وتختزل رواية للطربي ذلك النزاع مع املأمون بالقول" :وفيها سئل أن يطرح لباس
وخلعوا املأمون من الخالفة
ً

الخرضة ويرجع إىل لبس السواد زي دولة اآلباء"(.((8

قد يكون هذا التحول والتغيري الرمزي لشعار الدولة من األسود إىل األخرض أدا ًة لقياس التلقي االجتماعي والسيايس للرتاث

الساساين السلطاين ،إبان الحرب األهلية بني األمني واملأمون ،والنتائج التي أفضت إليها .ذلك أن استبدال شعارات الدولة ورموزها
كتابا
 77شاهد املسعودي الكتاب ،وقدم فيه توصيفًا دقيقًا جاء فيه" :ورأيت بمدينة إصطخر من أرض فارس يف سنة  303عند بعض أهل البيوتات املرشفة من الفرس ً
عظيما يشتمل عىل علوم كثرية من علومهم وأخبار ملوكهم وأبنيتهم وسياساتهم ،لم أجدها يف يشء من كتب الفرس 'كخداى نامه' و'آئني نامه' و'كهناماه' وغريها مصور فيه
ً
ملكا منهم خمسة وعرشون ً
ملوك فارس من آل ساسان سبعة وعرشون ً
شابا وحليته وتاجه ومخط لحيته وصورة
رجل وامرأتان قد صور الواحد منهم يوم مات ً
شيخا كان أو ً
وشهرا وسبعة أيام ،وأنهم كانوا إذا مات ملك من ملوكهم صوروه عىل هيئته ورفعوه"  ،انظر :املسعودي ،التنبيه
وجهه وأنهم ملكوا األرض أربعمائة سنة وثالثًا وثالثني سنة
ً
واإلرشاف ،ص .92
78
79

انظر يف ذلك :حمزة بن الحسن األصفهاين ،تاريخ سني ملوك األرض واألنبياء عليهم الصالة والسالم (بريوت :مكتبة دار الحياة ،)1961 ،ص .56-44
عن عنارص امللكية الساسانية املقدسة ،انظر:

Richard Nelson Frye, "Notes on the early Sassanian State and Church," Studi Orientalistici in onore di Giorgio Levi Della Vida (Rome: 1956),
pp. 314 - 335; Richard Nelson Frye, "The Charisma of Kingship in Ancient Iran," in: Opera Minora (Shiraz: Asia Institute of Pahlavi University,
1976), pp.110 - 127.

80
81

البريوين ،ص .258-257

ابن الطقطقي ،ص .212

 82وتشري تتمة هذه الرواية إىل تفاصيل أخرى حيث إن املأمون ملا هم بالتوجه إىل بغداد من أجل القضاء عىل تلك الفتنة التي أثارها إبراهيم بن املهدي والفضل بن الربيع
كانت من مطالب زينب بنت سليمان وهي من األرسة العباسية ،وذات حظوة كبرية هي أن يعدل املأمون عن لباس الخرضة والعودة إىل السواد ،انظر :املرجع نفسه.219-217 ،
83

الطربي ،ج  ،8ص .575
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ً
محاولة ملكافأة الكتلة أو
لم يحمل معنى التقرب إىل الفرع العلوي لبني هاشم بحسب التصوير الظاهري للروايات ،وإنما كان يف عمقه
الحزب الفاريس ومواكبته؛ وهو الذي نارص املأمون يف رصاعه عىل منصب الخالفة ،وحسم األمر لصالحه مقابل األمني الذي اعتمد عىل
طامحا بقوة إىل إحياء الرتاث "الكرسوي" الساساين وتقاليده
العرب يف دعمه وإسناده( .((8وقد كان حزب املأمون الذي تمركز يف خراسان
ً

يف الحكم وأساليبه .وتتأكد سياسة املأمون نحو هذا الحزب يف تلك املجادلة التي دارت بني نعيم بن خازم والفضل حني استشاره الخليفة
يف أمر البيعة للرضا ،فاعرتض وقال للفضل" :إنك تريد أن تزيل امللك عن بني العباس إىل ولد عيل! ثم تحتال عليهم ،فتصري امللك

كرسويا؛ ولوال أنك أردت ذلك ملا عدلت عن لبسة عيل وولده؛ وهي البياض إىل الخرضة؛ وهي لباس كرسى واملجوس"(.((8
ً

ساهمت هذه الخلفية االجتماعية والسياسية يف استحضار األدب السلطاين الساساين عىل أثر تولية املأمون يف ظروف هزت الدولة

املأمون نفسه ،بعد
العباسية يف األعماق ،وارتجت صورة الخليفة عند الناس ،وأصبحت جدارته يف العالم اإلسالمي يف حرج؛ لذلك وجد
ُ

أن ّ
ومضطرا إىل االتكاء يف سياسته العامة وبناء أيديولوجيته
وبراغماتيا،
عمليا
تول الخالفة يف أعقاب تلك الحرب األهلية بني األخوين،
ً
ً
ً
الجديدة ،عىل اآلداب السلطانية الساسانية يف تسويغ أفعال الخليفة ورشعنتها؛ ألن هذه الخلفية ساهمت يف مساندته ،ورجحت كفته؛
إذ يذكر عنه أنه عندما أفىض األمر إليه ذهب "مذهب من سلف من ملوك ساسان كأردشري بن بابك وغريه ،وقد اجتهد يف قراءة الكتب

القديمة ،وأمعن يف درسها ،وواظب عىل قراءتها ،فافتنت يف فهمها ،وبلغ دراستها"(.((8

إن ارتباط قرار املأمون الشخيص باأليديولوجيا الساسانية هو جزء من الحلول التي مكنته من مواجهة التحديات الكبرية.

ً
طويلة
وقد ساعدت عىل ذلك عوامل أخرى ممثلة يف نشأته األوىل وأصله األرسي من أم تحدرت من أصول فارسية ،ومكوثه مد ًة

يف خراسان(.((8

ويظهر بهذا أن الشهادة األوىل للمأمون نتيجة مبارشة للمجال االجتماعي والسيايس العبايس؛ إذ يشري ظهور الخليفة وهو يأمر

معلم ولده بأن "يقرئه عهد أردشري ويحفظه كتاب كليلة ودمنة"( ،((8إىل طابع االستمرارية يف استحضار اآلداب السلطانية الساسانية
وتوظيفها .وهكذا حاكت مطالب كليلة ودمنة مجمل األزمات التي واجهها املنصور يف املعارضة الخارجية ذات املرجعية الفارسية .ويبدو
أنه بسبب أهمية قيمة الكتاب العملية ،استمر البالط يف اعتماده بوصفه أحد مناهج إعداد الخليفة أو العاهل القادم .لكن اإلضافة املهمة

يف الشهادة األوىل ،هي كتاب عهد أردشري؛ فالفارق بني تعبري الحفظ لكتاب كليلة ودمنة وتعبري "يقرئه عهد أردشري"( ((8أن األول

يحيل عىل أن الكتاب دخل ضمن مرحلة التلقني والتكرار ،إال أن معنى القراءة يف التعبري الثاين يلمح إىل التفهيم والتدريس والتدريب
 84عن أقطاب الحزبني الفاريس والعريب وطبيعة املوضوعات التي خاضوا فيها ،انظر :محمد بن عبدوس الجهشياري ،الوزراء والكتاب ،تحقيق محمد السقا وآخرون
(القاهرة :مصطفى البايب ،)1938 ،ص 266؛ الدوري ،ص .188
 85الجهشياري ،ص .313
86

املسعودي ،مروج الذهب ،ص .227

88

املربد ،ص .4

87 Tayeb El-Hibri, Reinterpreting Islamic Historiography: Harun al-Rashid and the Narrative of the Abbasid Caliphate (Cambridge:
Cambridge University Press, 2011), pp. 95 - 144.

شعرا ،وينتمي العهد إىل مجموعة مختصة
 89حاز عهد أردشري أهمية كبرية يف أدب املرايا اإلسالمية وقد أشار ابن النديم إليه أكرث من مرة عىل مستوى ترجمته نرثًا ونظمه ً
بوصايا أخالقية عملية براغماتية يف الحكم وإدارة الدولة يقدمها امللك األب إىل ابنه أو ويل عهده .وينسب قولها يف بعض من األحيان إىل املؤسس  -كما يف عهد أردشري  -الذي
أساسيا من املادة الثقافية التي يتعلمون من خاللها
جزءا
تكرر حضور مقوالته األساسية يف مجمل ذلك النوع من اآلداب ،فقد نال شهرة كبرية بني طبقات الكتاب ،إذ كان ً
ً
أدب الكاتب وأدواته يف مجال اآلداب السلطانية ،حتى إن الجاحظ هجا ذلك االتكال يف رسالته يف ذم الكتاب ،إذ قال" :وروي لبزجمهر أمثاله ،وألردشري عهده [ ]...ظن
أنه الفارق األكرب يف التدبري" ،انظر :الجاحظ ،الرسائل ،ج  ،2تحقيق ورشح عبد السالم محمد هارون (القاهرة :مكتبة الخانجي ،)1964 ،ص  .191ويبدو ،ألهمية العهد
شعرا ،انظر :ابن النديم ،ص  ،303ودخل ً
وشيوعه بني الناس ،أنه تم نظمه وأدرج ً
كامل يف :مسكويه ،تجارب األمم
كامل يف الكثري من املصنفات العربية وقد نظمه البالذري ً
وتعاقب الهمم ،ج ( 1بريوت :دار الكتب العلمية ،)2003 ،ص .97
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مصنفات اآلداب السلطانية الساسانية يف بالط العباسيني األوائل
وسؤال االنتقال ومسوغاته

تاـسارد

كثريا عىل
عىل مطالب هذا النص .واألهم فيه أن إعداد الخليفة من منظور املأمون بعد خرقه القاعدة العامة وقتل أخيه؛ لم يعد يتكئ ً
املوروث اإلسالمي ،وييش بذلك كثري من النصائح املنظمة للدولة واملجتمع ،واملنسوبة إىل املأمون(.((9

ً
استجابة ملواجهة تلك التحديات التي عاشها املأمون،
إن استقدام األدبيات الساسانية والتشجيع عىل ترجمتها وتداولها إنما جاء

وال سيما مسألة والية العهد التي كانت أحد أبرز أسباب الحرب األهلية ومضاعفاتها األخرى من توظيف املقدس ورمزية األلوان

شديدا من مالبسات هذا األمر وآثاره
تحذيرا
وشعاراتها يف تلك الوالية .وكان باب والية العهد أهم بنود كتاب عهد أردشري؛ إذ قدم فيه
ً
ً

ً
نتيجة للتجارب التاريخية املكرورة يف أزمة والية العهد التي ظهرت بوصفها أبرز إشكاليات الحكم منذ تأسيس
الجسيمة يف امللكية؛
تقريبا مع مجمل مراحل استبدال السلطة وتداولها؛ لذلك فقد طالبت
الدولة الساسانية؛ إذ كان الرصاع بني األبناء واألخوين حارضًا
ً

بنود العهد بالتعامل بحزم شديد مع والية العهد ،ألنه من دواعي النزاع الشديد عىل سدة الحكم يف الدولة ،وجاء فيه عىل لسان أردشري:
"اعلموا أنه ليس منكم ملك إال كثري التذكر ملن ييل األمر من بعده ،ومن فساد امللك نرش أمور والة العهود ،فإن يف ذلك من الفساد

أن أوله دخول عداوة معضلة بني امللك وويل عهده"( .((9فقد أعطى العهد للملك حق تعيني خلفه وويل عهده ،خشية حدوث اضطراب
ومنافسة .وقد تؤرش هذه الفقرة وامتداداتها الطويلة إىل أن االهتمام بهذه املعضلة التي انتابت الدول الرشقية يف مراحل انتقال السلطة

غالبا ما تحرض بقوة يف البالطات اإلسالمية التي اقتبست منذ العرص العبايس تلك النماذج يف فكرة الحكم وتسلم
وتداولها بني الحكام؛ ً
العاهل األكرب من األبناء السلطة.

جزءا من محاولة الحل ألزمة والية العهد وامتداداتها العملية عند
تبنيا
ً
واضحا يف التعامل مع تلك املقوالت ،بوصفها ً
ونلحظ ً

املأمون؛ وذلك حينما نصب عيل بن موىس الرضا؛ إذ امتزجت هذه الفكرة مع توظيف رموز املقدس (اللون األخرض) ،وكان التعامل

ً
مقولة تواترت يف مجمل مصنفات اآلداب
براغماتيا ،إذ خصص العهد الفقرة الرابعة التي تعد من فقراته املهمة كونها
مع تلك العنارص
ً

السلطانية العربية .فقد ورد عىل لسان أردشري" :واعلموا أن امللك والدين أخوان توأمان ال قوام ألحدهما إال بصاحبه ،ألن الدين أس

امللك وعماده ،ثم صار امللك بعد حارس الدين ،فال بد للملك من أسه ،وال بد للدين من حارسه ،ألن ما ال حارس له ضائع ،وما ال أس
له مهدوم"(.((9

ً
واضحة وغري معقدة( ،((9عىل الرغم من وجود بعض من أشكال االستعارة املتداخلة
تبدو هذه الفقرة عند قراءتها للوهلة األوىل

فيها ،كمرادفة الدين باألس ،أو األساس بامللك ،وإعطاء وظيفة الحراسة له ،وكذلك استعارة القرابة املتمثلة يف كونهما أخوين توأمني؛
وإن لم يكونا عىل هذا الشكل من التواؤم ذي املنافع املتبادلة بينهما ،فإن النتائج الوخيمة ستحل بهما ،وهي " الهدم والضياع"(.((9

كثريا يف استيعابها
ويبدو أن الحرص عىل سياق هذه املقولة ومحاولة إعادة فهمها يف ضوء الواقع الذي تبلورت فيه ،قد يسهم ً

وإدراك غاياتها الفعلية ،فمتون العهد من حيث املتلقي موجهة إىل املؤسسة امللكية؛ إذ يلحظ عىل أغلب فقراتها الحرص الشديد عىل
 90الحظ قول املأمون يف التنظيم االجتماعي واملساواة بني األفراد" :الرتبة نسب تجمع أهلها ،فرشيف العرب أوىل برشيف العجم من رشيف العرب ،ورشيف العجم أوىل
برشيف العرب من رشيف العجم بوضيع العجم ،فأرشاف الناس طبقة كما أن أوضاعهم طبقة" ،انظر :محمد بن الحسن بن محمد بن حمدون ،التذكرة الحمدونية ،تحقيق
إحسان عباس وبكر عباس ،ج ( 2بريوت :دار صادر ،)1996 ،ص .71
91
92

عهد أردشري ،تحقيق إحسان عباس (بريوت :دار صادر ،)1967 ،ص .69

املرجع نفسه ،ص .53

 93قدمت قراءات متعددة يف معنى هذه الفقرة ودالالتها لبعض الكتاب العرب .لالطالع عىل ذلك انظر :ناصيف نصار ،منطق السلطة (بريوت :دار أمواج،)1995 ،
ص 161؛ كمال عبد اللطيف ،يف ترشيح أصول االستبداد (قراءة يف نظام اآلداب السلطانية) (بريوت :دار الطليعة للطباعة والنرش ،)1999 ،ص .233
94

عهد أردشري ،الفقرة ( ،)4ص .53
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تحقيق املكاسب لها بمحاولة صوغ وصايا وعهود مستندة إىل التجربة العملية ،وتقديمها عىل هيئة نصائح سياسية مللوك املستقبل(((9؛
لذلك يلحظ يف أقوالها يف أحايني متعددة املبارشة والرصاحة العالية ،ويستشف من نصوص العهد أنها ال تراعي إال املصلحة امللكية(.((9
وقد تساعد االستعانة بفقرات األخرى يف العهد يف إيضاح املعنى الحقيقي ملا تعنيه التوأمة مع الدين؛ إذ ورد يف عبارة ذات سمة تحذيرية

واسترشافية يف الوقت ذاته عن امللك أردشري نفسه" :واعلموا أنه لن يجتمع رئيس يف الدين مرس ورئيس يف امللك معلن يف مملكة

واحدة قط إال انتزع الرئيس يف الدين ما يف يد الرئيس يف امللك ،ألن الدين أس ،وامللك عماد ،وصاحب األس أوىل بجمع البنيان من
صاحب العماد"(.((9

إن استدعاء الشهادتني األوىل والثانية ،لألدبيات السلطانية الساسانية يف عرص املأمون ،فيه رغبة واقعية يف اإلفادة من التجارب

واألزمات املناظرة ألنموذج دولة يماثل إىل حد بعيد يف مجتمعه وهيكلته السياسية مجتمع الدولة العباسية؛ وذلك أن ظهور شخصية
"ذوبان" يف الشهادة الثانية واستشاراته املقدمة إىل الخليفة هي ظهور وتعبري رمزي مختزل ومتأخر ملديات حاجة العباسيني ُ
األ َول
للتجربة الساسانية أو أدبياتهم السلطانية يف مواجهة بعض من مشكالت الحكم.

عا :نتائج ختامية
راب ً
لم تكن الصورة القيمية الرفيعة لآلداب السلطانية الساسانية يف بالط الخلفاء العرب التي مثلت األنموذج األعىل لسياسة الرعية

ً
مبنية فقط عىل رغبة ترفيهية أو كمالية للبالط ،وإنما مثل استحضارها مراعا ًة كبري ًة للجماعات اإلثنية وموروثها
وتدبري امللك يف جوهرها
الثقايف؛ ولذلك فإن الذي تداولته املصنفات العربية من التلقي العريض اإليجايب االجتماعي( ((9نابع يف جوهره من تلك الرغبة الجماعية

ً
نتيجة مبارش ًة لتلك الحاجات املجتمعية ،فاستثمرها البالط العبايس وتقمص أدوارها،
العريضة ،وقد جاء تبني البالط للموروث الساساين
ووظفها يف مواجهة خطاب املعارضة األيديولوجي.

ويلحظ عند تجريب سؤال االستمرارية والقطيعة عىل عمليات انتقال اآلداب السلطانية الساسانية إىل الثقافة العربية وطبيعة

تفاعله معها ،أن الفواعل العميقة التي ساهمت يف الحضور هو التماثل الكبري يف الظروف التاريخية املحيطة بني أنموذجي الدولتني
الساسانية والعباسية ،وال سيما يف أساليب الحكم وفلسفته العامة وطبيعة التحديات .وتبدو الدورة التاريخية للدولة العباسية ،إىل حد

ً
مقاربة للدورة التي مرت بها الدولة الساسانية .كذلك تبدو العوامل املؤثرة يف نشوء اآلداب السلطانية يف دائرتها الساسانية األوىل،
بعيد،

تأثريا بلي ًغا
وموازنة ذلك باملتغريات العميقة يف بنية الدولة العربية اإلسالمية يف مرحلة التحول الكبري من العرص األموي إىل العبايس ،مؤثر ًة ً

يف تعجيل نقل املوروث السلطاين الساساين.

 95ورد عن أردشري قوله" :اعلموا أن الذي أنتم القون بعدي هو الذي لقيته من األمور ،وأن األمور بعدي واردة عليكم بمثل الذي وردت به عيل فيأتيكم الرسور واألذى
يف امللك من حيث أتياين" .انظر :املرجع نفسه ،الفقرة ( ،)2ص .50
96
97

محمد محمدي مال يرى ،تأريخ وفرهنگ إيران ،در دوران انتقال از عرص ساساىن به عرص اسالمى ،ج ( 5تهران :انتشارات توس ،)1382 ،ص .220-203

املرجع نفسه ،الفقرة ( ،)4ص.53

بعضا من األمثلة لدى الجاحظ عندما حاول وصف عمر بن الخطاب باليقظة والتدبري يف أمور الخالفة ذكر أنه قد "ساس الرعية سياسة أردشري بن بابك يف الفحص
 98تابع ً
أيضا يف موضوع آخر" :ومن ثم قال الرشيد :وهو من بني خلفاء بني العباس من جعل للمغنني مراتب وطبقات
عن أرسارها خاصة" ،انظر :الجاحظ ،التاج ،ص  .169-168وقال ً
عىل نحو ما وضعهم أردشري بن بابك وأنورشوان" .انظر :املرجع نفسه ،ص38-37 ،؛ ويبدو أن هذه الصورة قد تركزت الحقًا بقوة ليس يف املرشق اإلسالمي فحسب وإنما يف
مغربه .ففي التقييم الذي قدمه صاعد األندليس للعلوم ومديات تفوق كل أمة من األمم فيها ،كانت الصورة املشكلة عن الساسانيني اآلتية" :وأعظم فضائل ملوك الفرس
التي اشتهروا بها حسن السياسة وجودة التدبري ال سيما ملوك بني ساسان منهم ،فكان منهم ملوك لم يكن يف سائر األعصار وسالفها مثلهم رجاحة أحالم وكرم سرية واعتدال
مملكة وبعد صيت" .انظر :أبو القاسم صاعد بن أحمد األندليس ،طبقات األمم ،تحقيق وتعليق حسني مؤنس (القاهرة :دار املعارف ،)1998 ،ص .160
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وإن اختالف الظروف التاريخية التي واجهها املؤسس أبو جعفر املنصور مع ظروف املأمون ساهم يف تنوع املنقول وتحديثه

كبريا يف مجال
أيديولوجيا
تحديا
باستمرار يف الثقافة العربية .وقد انطلق املنصور من موضع القوة ،عىل خالف املأمون الذي واجه
ً
ً
وتربيريا ً
ً

أذى بصورة الخليفة ومؤسسة
الرشعية داخل الفرع الحاكم ذاته ،كما ألحق إعدام األمني ،وهو أول قتل مليك يف التاريخ العبايسً ،

الخالفة بوجه اإلجمال .وقد سار املنصور عىل جذر امتداده األرسي املنتمي إىل الساللة الهاشمية ،إال أن فعل املأمون مع أخيه األمني

مفيدا ،عىل الرغم من محاولة توليته والية العهد أحد
قد خرق هذا املبدأ بطريقة فاقعة .ولم يعد االستمرار عىل النهج القديم للمؤسس ً
أبناء األرسة العلوية .وكان هذا التحول الكبري مدعا ًة إىل استحضار نماذج جديدة من األدبيات السلطانية ،والزج بها يف املجال السيايس
العبايس من أجل توظيفها.

حيويا من
جزءا
ً
إن من نتائج عملية انتقال الرتاث الفاريس الساساين واستقراره يف الحاضنة العربية اإلسالمية أن املنقول م ّثل ً

ً
ً
مضاعفة؛
أهمية
مالمح التفكري السيايس الذي انتظمت عىل أساسه قواعد الحكم ونظريته .وهذا ما يمنح مصادر الرتاث العريب السلطاين
مرجعا للعديد من النصوص املهمة التي فقدت أصولها وترجماتها الكاملة؛ لذلك صارت املعني األول الستيعاب
إذ أصبحت الحقًا
ً

التجربتني الفارسية والعربية يف اآلداب السلطانية خالل تلك املثاقفة التاريخية الطويلة.

وإن املقولة الرئيسة التي دارت عليها تفاصيل هذه اآلداب السلطانية كلها هي مقولة الطاعة .فقد روجت اآلداب السلطانية

خاصا يف القيم ،بحيث احتل السلطان وطاعته موقع القيمة املركزية فيه( .((9فقد تركز مجمل
نظاما ً
الساسانية املنتقلة إىل البالط العبايس ً
النصوص ،كنص كليلة ودمنة والعهد األردشريي والنصوص السلطانية األخرى يف محيطها العريب الجديد ،عىل الطاعة؛ بحيث خضعت

العالقة بني املجتمع وسلطاته لهذا املبدأ ،وكذلك لم تخرج العالقة مع املؤسسة الدينية ،عىل الرغم من التوأمة واالحتواء ،عن مبدأ
الرتويض والطاعة بجعلها منقاد ًة إىل رئاسة دينية وسياسية واحدة .وكان الحذر والتوجس من املجتمع والسلطات املتنوعة فيه حارضين
أيديولوجيا(.((10
بقوة يف التفكري السيايس ،ولذلك فإن الحلول السياسية تكمن يف الطاعة وتربيرها
ً

 99الحظ تلك النصوص التي أوردها العامري ً
نقل عن املصنفات الساسانية األخالقية" :قال أنورشوان :امللك والعبودية اسمان يثبت كل واحد منهما اآلخر ،فكأنهما
واحدا فإن امللك يقتيض العبودية والعبودية تقتيض امللك ،فامللك محتاج إىل العبيد والعبيد محتاجون إىل امللك" .انظر :أبو الحسن محمد بن يوسف
اسمان يثبتان معنى
ً
العامري ،السعادة واإلسعاد يف السرية اإلنسانية ،دراسة وتحقيق أحمد عبد الحليم عطية (القاهرة :دار الثقافة ،)1991 ،ص  .208وذكر يف موضع آخر" :أفضل محامد امللك
أنها هو بعد الفكر يف عواقب األمور وأفضل محامد العبيد االستقامة عىل الطاعة يف املنشط واملكره" ،انظر :املرجع نفسه ،ص .209

 100تابع عن ذلك النصوص املركزية التي احتواها العهد ومنها" :واعلموا أن سلطانكم إنما هو عىل أجساد الرعية إنما ال سلطان للملوك عىل القلوب ،واعلموا أنكم إن
غلبتم الناس عىل ذات أيديهم فال تغلبونهم عىل عقولهم ،واعلموا أن العاقل املحروم سال عليكم لسانه وهو أقطع سيفيه وأشد ما يرضكم به من لسانه ما رصف إىل الحيلة يف
الدين" ،انظر :عهد أردشري ،ص  .56وكذلك يف موضع آخر ورد" :واعلموا أن دولتكم تؤىت من مكانني ،أحدهما غلبة بعض من األمم املخالفة لكم ،واآلخر يف فساد أدبكم"،
ص .58ويذكر يف موضوع آخر" :واعلموا أن ذهاب الدول يبدأ من قبل إهمال الرعية بغري أشغال معروفة وال أعمال معلومة ،فإذا فشا فراغ تولد منه النظر يف األمور واألفكار
يف األصول فإذا نظروا يف ذلك نظروا فيه بطبائع" ،ص .61
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فالح عبد الجبار

دولة الخالفة :التقدم إىل املايض
«داعش» واملجتمع املحيل يف العراق

يف كتابــه دولــة الخالفــة :التقــدم إىل املــايض («داعــش»
واملجتمع املحيل يف العراق) ،الصادر حديثًا عن املركز العريب
لألبحــاث ودراســة السياســات ( 464صفحــة بالقطــع الوســط،
ومفهرســا) ،ينطلق الباحــث العراقي فالح عبــد الجبار
موثقًــا
ً

مــن تحليــل الدولــة «العراقية» الفاشــلة وتيار دولــة الخالفة،
املحل
ِّ
حا لرتكيــز البحث عىل تحليــل املجتمع
بتوصيفــه ُ
مفتَتَ ً

والت هذه
العراقي يف متثُّالتــه لصورته الذاتية ومحنتــه ،وتح ُّ

التَّمثُّــات قبل صعــود داعش وبعده ،والتفاعــات بني املجتمع
املحــي وأجهــزة دولــة الخالفة ،مــن املحاكــم الرشعية إىل
َاسا
أجهزة الحســبة وديوان بيت املال ،وهي األجهزة األكرث تَ ً

بالحيــاة اليومية.يف الكتــاب مقدمة وعرشة فصــول وخامتة.
تُعــ ّرف املقدمــة مبــروع دراســة ِ
املحل
ِّ
مخيــال املجتمــع

ورات
تحــت ســيطرة داعــش يف العــراق تحديــدًا ،وتنقد التصــ ُّ
املحــي بتوصيفــه حاضنة لهــذا التنظيم ،فهذا
ِّ
عــن املجتمع

ما يشــخِّص الواقــع الفعيل
التصــور مغلــوط بتوصيفه مفهو ً
يف املجتمعــات املحلية ،ومغلوط بســبب تجزئتــه يف تحليل

الظاهــرة .يقول عبد الجبار إن داعــش ليس نتاج قبول املجتمع
املحل ،لكنه يُحال إىل إخفاق الدولة يف بناء مجتمع تعددي
ِّ

ويف قبولها الفعيل  -املؤسسايت بالتعدد ،وإىل وجود تيار
اجتامعي يحمــل أيديولوجيا الخالفــة يف املجتمعات العربية
اإلسالمية  -ومنها العراق  -منذ أمد بعيد.

