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Abstract
It was said in the literary, historical and religious texts of ancient Iran that the owl was a
blessed bird loved by them. It was said that a large part of the Zoroastrian Avesta was
singing on his tongue; so that when he was reading this owl (Avesta) the demons and the
Ahrman fled from his annoying cry, For fear of it. The Arabs considered the owl to be an
ominous bird in general, absolute, as it suggests misery, misery and death, according to
their intellectual and cultural resources. This pessimistic view was gradually leaked to the
Persian, and was rooted in the perspective of the optimistic Persians and the writers and
poets until they replaced them. The Persian literature and the Iranian poets' literature
remained only a small fraction of that usual optimism. After Islam entered Iran in the
Sassanian days and their beliefs in the Persian society, In this study, we seek to shed light
on the influence of the culture of the pre-Islamic Arabs on the Persian poets in pessimism
based on the theoretical principles of the French school in comparative literature as we try
to show the motives of pessimism in the Persian literature influenced by the Arabs of preIslamic. One of the most important findings of this study is that the pope has an optimistic
view of the ancient Persians, so that they attributed it to the blessed asceticism and
sanctified the sanctification of the gods and raised it to the level of sanctification and
worship. But this bird lost its positive face in the Persian literature gradually during the fifth
and sixth centuries AH and beyond influenced by the Arabs of the pre-Islamic. We now do
not see the optimistic spirit that is required to be present in the Iranian writers and poets
except in some very rare cases we often meet negative images of the face of the owl
completely.
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امللخّص
لقد ورد يف النصوص األدبية والتهرخيية والدينية إليران القدمية بهن البوم كان طائرا مباركـا حمبوبـا لـديهم ،فقيـل عنـ  :إنّ
جــزءا كــبريا مــن األفيســتا الزرادشــل ألنشــد علــى لســان ؛ حبي ـ عنــدما كــان يقــرأ البــوم هــذا الكتــاب (األفيســتا) يهــرب
الشياطني واألهرمان من صرخت املزعجة فيفرون إىل الصـحاري القفـرة خوفـا منـ  .أمـا العـرب فقـد اعتـربت البـوم طـائرا
مشـؤوما بصـورة عامّـة مطلقـة إذ إنّـ يـوحي عنـدهم البـؤس والتعاسـة واملـوت وفـق لـزوهنم الفكـري والطقـايف .هـذف النظـرة
التشاممية تسرَّبج شيئا فشيئا إىل الفارسية ،وترسخج يف وجهة نظر الفرس التفامليّة وسيما األدبـاء والشـعراء منـهم إىل أن
حلّج حملّها ومل تُبق يف األدب الفارسـي ودواويـن الشـعراء اإليـرانيني سـوى نـزر يسـري مـن ذلـك التفـامل املعهـود وهـو بعـد أن
دخل اإلسال ُم إيرا َن يف أيـام الساسـانيني وع ّمـج قافـة العـرب ومعتقـداألم لـدى اجملتمـع الفارسـيّ .مـن هـذا املنطلـق ،نسـعى
يف هذف الدراسة إىل تسليط الضوء على ته ري قافة العرب اجلاهليني على شعراء الفارسـية يف التشـامم بـالبوم مرتكـزا علـى
املبـادئ النظريــة للمدرســة الفرنســية التقليديــة يف األدب املقــارن؛ حيـ تؤكــد علــى تــاريخ األدب ومصــادرف ومواضــيع ومــوادّف
األدبية الل تنتقل داخـل األدب القـومي وبـني اآلداب القوميـة بصـورة ميكـن دراسـتها وتتبعهـا بالو ـائق واألدلـة .ومـن أهـمّ مـا
توصّلج إلي هذف الدراسة أنّ الطقافة اجلاهلية املتشائمة جتاف البوم تركج أظالهلا على الشـعراء الفـرس ،إذ إنّ هنـاك للبـوم
رمية تفاملية لـدى الفـرس القـدماء؛ حبيـ كـانوا ينسـبون ل يـزدان املباركـة ويق ّدسـون تقـديس اآلهلـات وقـد ارتفعـوا بـ إىل
درجة التقديس والعبـادة؛ ولكـن هـذا الطـائر افتقـد وجهـ اإلجيـايب يف األدب الفارسـ ّي شـيئا فشـيئا خـالل القـرنني اخلـامس
والسـادس اهلجــريني ومــا بعــدمها متــه را بـالعرب اجلــاهليني .و ــن حاليــا مل نعــد نـرى تلــك الــرول التفامليــة الــل تلــزم أن
تتواجد لدى األدباء والشعراء اإليرانيني إال يف بعض احلاالت النادرة جدّا فكطريا ما نلتقي بصور سلبية لوج البوم متاما.
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مقدمة
جنزم القول ونربم احلكم بإن البوم كان طائرا مباركا لدى الفرس الساسـانيني وفقـا ملـا ورد
يف النصــوص الدينيــة والتهرخييــة إليــران القدميــة (رويــاين ،)912 :0290 ،فكــانوا ينســبون إىل
آهلــاألم اَّببــة ويتفــاءلون برميتـ ؛ إالّ أنّهــم اســتطنوا نوعــا واحــدا مــن أكــرب األبــوام واعتــربوف
طائرا من فصيلة الشياطني كما جعلوف يف فصيلة مسمّاة بــ"الذئاب اخلاطفة" (گرگسررگگن)
الزدياد شراست يف القتـال واصـطيادف الطيـور الصـغرية األخـرى (رويـاين919 :0290 ،؛ غرميـال،
)901 :9371؛ أما العرب فقد أضفج على البوم ة تشـاممية عامـة ومطلقـة إذ اعتقـدت بهنّـ
يوحي البؤس والتعاسة واملوت وفق لزوهنا الفكري والطقايف (املسعودي :9221 ،ج .)933/0ربّما
ترجع جذور هذا التشامم إىل معتقدات اجملتمعات التقليديّة مبا فيها من األوهام واخلرافات،
فترة ما قبل اإلسالم؛ حي إنّ األساطري الشعبية واخلرافات املورو ية كانج ظاهرة ال تتجـزأ
منــها العقليّــة اجلاهليــة نظــرا ألصخفــاض مســتواها الفكــري بصــورة عامــة .لقــد اســتولج هــذف
النظرة السلبية للعرب جتاف كائن البوم على وجهة نظر الفرس اإلجيابية رويدا رويـدا إىل أن
حلّج حملّها ومل تُبق يف األدب الشعيب ودواوين شعراء الفارسية سـوى قليـل مـن ذاك التفـامل
املهلوف واملعهود وذلك بعـد سـقوط اإلمرباطوريـة الساسـانية ودخـول اإلسـالم إيـران ،فمـن مثَّ
عمّج قافة العرب ومعتقداألم لدى اجملتمع الفارسي.
هذا املقال وفقا للمدرسة الفرنسية يف األدب املقارن سوف ااول دراسة التشـامم بـالبوم
وتداعيات املنعكسـة يف األدب الفارسـ ّي متـه را بـالعرب اجلـاهليني ومعتقـداألم املورو ـة جـيال
عن جيلٍ.
أسئلة البح :
هذا املقال سوف ااول ل جابة عن األسئلة التالية:
 .9كيف انعكسج صورة البوم يف كل من الطقافتني الفارسية القدمية والعربية اجلاهلية ؟
 .0ما هو ته ري الطقافة العربية اجلاهلية على األدباء الفرس يف جمال التشامم بالبوم ؟
 .3م ــا ه ــي ت ــداعيات التش ــامم ب ــالبوم ومؤش ــرات الرئيس ــية يف األدب الفارس ــي مت ــه را
باجملتمع العريب؟

جتليّات الضور الثقايف العريب يف شعر الشعراَ الفرس وفقا للمدرسة الفرنسية (التشاؤم ابلبوم أَّنوذجا)
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منهري البح :
لقد تكوّنج هذف الدراسة من املنهجني الوصفي والتحليلي يف حتليـل مضـمون النصـوص األدبيـة،
فاملنــهري اإلســتقرائي يف اختيــار الشــعراء املدروســني يف املقــال هــذا .كمــا تركّــز علــى املبــادئ
النظريــة للمدرســة الفرنســية يف األدب املقــارن الــل انتشــرت انتشــارا واســع النطــاق يف أقــاليم
فرنسا وأوروبا على امتداد القرن التاسع عشر (اخلطيب .)11-33 :9110 ،يتّضح أنّ أصحاب هـذف
املدرسة قـد حصـروا األدب املقـارن وجماالتـ النظريـة يف دراسـة العالقـة بـني أدب قـومي معـيّن
وأدب قومي أو جمموعـة مـن اآلداب القوميـة .إذن فاهلـدف الـذي كـانوا يسـعون إىل حتقيقـ هـو
استقصاء ظواهر الته ري والته ر بني اآلداب القومية املقارنـة (هـالل .)2 :9171 ،يـرى أعـوان هـذف
الاعة أنّ انتقال مادّة أدبية من أدب إىل أدب قومي آخر لـيس مسـهلة عشـوائية ،بـل هـو عالقـة
تارخييــة قائمــة علــى الســببية ،وهــذا مــا علــى األدب املقــارن أن يــربهن علي ـ بصــورة ال تقبــل
اجلدال ،أي أن يبيّن مصدر الته ر وواسطت ونتائج (عبود.)02 :9111 ،
هذا ودراسة الته ري والته ّر يف العامل العريب تتمحور على حمورين رئيسني :فـاَّور األول
يركز على ته ري األدب العريب يف اآلداب الشرقية وته رف هبا .ويف مقدمة تلك اآلداب األدبان:
الفارســي والتركــي .أمــا اَّــور الطــاين فهــو يركــز علــى تــه ّر األدب العــريب بــاآلداب األروبيــة
والغربي ــة (عب ــود .)31 :9111 ،فم ــن ه ــذا ،يه ــدف املق ــال إىل جتلي ــة ت ــه ر الش ــعراء الف ــرس
اإليرانيني بالعرب اجلاهليني وفقا للمبادئ النظرية للمدرسة الفرنسية يف األدب املقارن.
وأخــريا ق ـدّمنا خامتــة شاملة للدراســة الــل تــبني صــفوة مــا حصــلنا علي ـ مــن النتــائري،
باإلضافة إىل قائمة املصادر واملراجع.
خلفية البح :
ميكننا القول بـه ّن الدراسـات حـول البـوم قليلـة جـدا .نظمـج غـادة السـمان الشـاعرة واألديبـة
السورية املعاصرة ديوانًا شعريًا أطلقج علي عنوان« :الرقص مع البوم» ،حي ألقج في رمية
تفامليــة علــى البــوم .وكتبــج الطالبــة اإليرانيــة ،طيب ـ كلســتاين حــتكين ،أطروح ـة يف مرحلــة
املاجستري باللغة الفارسية ،معنونـة بـ ـ« منادشناسـي حيوانـات كليلـ ودمنـ بـر مبنـاي اسـاطري
هند و ايران» وتطرقج يف إحدى فصوهلا إىل رمزيـة البـوم يف األسـاطري اهلنديـة واإليرانيـة.
طرل وحيد روياين أيضا حبطا قيما ،عنوان « :بررسي تطبيقي جنيگنه جغد در ادبيات فارسي
وعــريب»؛ هــذا املقــال درس كــائن البــوم بــني األدبــني الفارســي والعــريب بصــورة مقارنــة؛ حيـ
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قـدّم معلومــات رائعــة عــن هــذا الطــري ومكانتـ األدبيــة بــني األدبــني الفارســي والعــريب .و ــن
راجعنـا إىل هـذا املقـال الرائـع واسـتندنا إليـ يف َّــات قليلـة مـن حبطنـا؛ حيطمـا الحظنـا أ ّنـ
سيحتمل أن يكون مفيدا يف حتقيق أهدافنا وإغناء مقالنا األكطر؛ اللـهم إال أنّـ مـا تطـرق إىل
أيــة عالقــة تــربط بالتــه ري والتــه ر التــهرخيي الســائد يف جمــال التشــامم بــالبوم .ويف الســياق
ذات  ،هناك حبو أخرى متنا رة على املواقع اإللكترونية وال يتعدى حجمهـا يف كـلٍّ منـها عـن
بضـعة أســطر قليلــة أو صــفحة أو صــفحتني ،صخـصّ منــها بالــذكر« :طــائر البومــة يف االســالم
نــذير شــؤم أم فــال خــري؟»« ،ســر التشــامم مــن البومــة والغــراب وأشــياء أخــرى»« ،مــا ســبب
التشائم من طائر البوم!؟» ،و...
إذن فامتدادا هلذف البحو  ،ن درسنا يف هذا املقال جتليّات «احلضور الطقـايف العـريب
يف شعر الشعراء الفرس ،التشامم بالبوم أمنوذجا.
و ّــا يلفــج الالنتبــاف أنّ هــذا املقــال تطـرّق إىل التــه ري التــهرخيي للطقافــة العربيــة األوىل
اجلاهليــة عامــة علــى الشــعراء الفــرس وأهــم جمــاالت هــذا الت ـه ري املتفشــية بينــهم متض ـمّنًا
النماذج الشعرية الل تدلّ على هذا الته ري بصـورة منوذجيـة واسـتقرائية إذ ال ميكـن دراسـة
مجيع الشعراء يف هذا الوجيز.

صورة البوم يف إيران القدمية
إنّ البوم لقد كان طائرا مباركا لدى اإليرانيني القـدماء يف اإلمرباطوريـة الساسـانية وفقـا ملـا
ذكرت النصوص التهرخيية والدينية للفارسية القدمية مطلمـا كنـا نـراف حاليـا لـدى األوروبـيني
واهلنود (البطـاوي . )970 :0221 :لقـد ورد هـذا الطـري يف النصـوص الدينيـة والتهرخييـة إليـران
القدمية به اء عدّة منها« :بوف»« ،زوربرك»« ،پُش»« ،هبمن مرال» ،و«اشو زُشج» (اجلـاحظ،
 .)931 :9121قــد ذكــر يف كتــاب "بنــدهش" «أنّ هــذا الطــائر الــذي يسـمّون «زوربــرك» و «مــرال
هبمــن» لقــد عـدّف الفــرس القــدامى طــائرا مقدســا ،وقيــل عنـ  :إنّ جــزءا كــبريا مــن األفيســتا
(كتــاب الزرادشــتية) ألنشيـدا علــى لســان وهــذا الطــري عنــدما كــان يقــرأ كتــاب األفيســتا يهــرب
األهرمان والشياطني من صرخت املروّعة فيلجهون إىل السباسـب املقفـرة خوفـا منـ ؛ فألجـل
ذاك التجـ ــه البـ ــوم إىل الصـ ــحاري واملنـ ــازل املهجـ ــورة وسـ ــكن فيهـ ــا لـ ــئال يـ ــال الشـ ــياطني
واملوجودات األهرمنية فيها وفقا ملا ذكر يف الفارسي البهلوي (فرنبغگاگگي990 :9311 ،؛ نقال عن
رويــاين . )910 :0290 ،بــالتوازي مــع هــذا ،إ ّن األ ــاء الــل أطلقــج علــى هــذا الطــري ،تعتــرب
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مقدســة ومباركــة يف الغالــب األعـمّ ،صخـصّ منــها بالــذكر« :اَشــو زُشــج» الــذي يعــد مركبــا مــن
جزئني ،اجلزء األول« :اَشو» أخذ من «اش » مبعـىن النقـاء والـورع واجلـزء الطـاين مـهخوذ مـن
«زُشج» مبعىن العشق واحلبّ وكذلك «هبمن مرال» (دجاجة هبمن) ،وهو اسـم مبـارك كـذلك،
سُمّي هبذا االسم؛ ألن أول مان خلق أهورامزدا وهو رمز لألفكـار احلسـنة وحكمـة اهلل تعـاىل
الل تنفع اإلنسان عقال وتدبريا» (روياين.)910 :0290 ،
كما أشرنا إلي آنفـا ،إنّ البـوم كـالكطري مـن الطقافـات اهلنـد واألروبيـة كـان طـائرا مباركـا
لدى اإليرانيني القدامى يف الدولة الساسانية ،وكانوا ينسبون إىل اآلهلات املقدّسة (ايـزدان)
عــادة كمــا كــانوا يعتــربون رميتـ فاحتــة للخــري والتفــامل باســتطناء نــوع واحــد مــن أضــخم هــذف
الطيــور وهــو بالفارســية يس ـمّى (بــوف) أو (شــاف بــوم) الــذي كــان يصــيد الطي ـور الصــغرية
األخرى؛ فلذلك كانوا يعتربون طائرا مشؤوما يف بالد فارس القدمية نظرا الصطيادف الطيور
األخــرى وازديــاد شراســت (رويـاين)912 :0290 ،؛ ولكــن البــوم كــان طــريا أهرمنيــا شــريرا لــدى
العــرب اجلــاهليني عامــة ،حبي ـ ال حتمــد عقباهــا أبــدا وهــو رســول املــوت والبــؤس واهل ـالك
لديهم وكانوا يضربون ب املطل يف الدمار واهلالك واملوت.
م ــع أن دخ ــول اإلس ــالم والع ــرب املس ــلمني يف إي ــران القدمي ــة ت ــرك أعظ ــم اآل ــار علمي ــا
وحضاريا وأخالقي ا ولكن امتـزاج قافتـهم بطقافـة الفـرس الساسـانيني سـبّب تفشـي معتقـدات
العرب القدامى ولزوهنم الفكري والطقايف بـني املـدنيني اإليـرانيني وسـيما الشـعراء والكتـاب
منــهم؛ فبالتــال حلــج أنــواع مــن الســلوكيات والتصــرفات املتشــائمة اجلاهليــة حمــل الــرمى
اإلجيابية الفارسية.

ثقافة التطيّر والتشاؤم وانعكاسهما يف اجملتمع العريب
التاطَري يف اللغة :التشامم ،وهو توقع حصول الشر .وقد سُمِّي تطريا؛ ألنَّ العرب ـ وال الفرس ـ
كانُوا يف اجلاهلية إذا خرج أحدُهم ألمرٍ قصد عش طائر فيهيّج  ،فإذا طار من اليمني تيمّن
ب ومضى يف األمر ،ويسمون " :السانح" .أما إذا طار مـن اليسـار فتشـاءَما بـ  ،وكـانوا يسـمون
"البارل" (ملكاوي.)01 :0291 ،
ّــا يســترعي االنتبــاف أنّ دائــرة التَّطَيــر عنــد العــرب يف اجلاهليــة لكانــج واســعة ال تكــاد
تنضبط بهشياء حمددة لكطرة ما يتطيّرون ب  .وزعموا أن قبيلة ليهْبٍ هي الل كانـج ـربهم
بزاجْر الطري وفيهم يقول الشاعر:
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خاـ ـ ــبريأ بانـ ـ ـ ــو ليهْ ـ ـ ـبٍ فَـ ـ ــال تا ـ ـ ـكُ مُلغييـ ـ ـ ـا

ماقَالَـ ـ ـ ـ ــَة ليهْـ ـ ـ ـ ــيب إذا الطَّيْ ـ ـ ـ ــرُ ما ـ ـ ـ ــرَّتي
(البغدادي)127/1 :9117 ،

أي :إ َّن باني يل ْهـ ٍب يعلمـون از ْجـ ار الطـري ومـا تـدل عليـ تفـامال وتشـاممًا ،فـإذا أخـربك يل ْهـيب
بشــيء مــن ذلــك فصـدّق وال تُلــغ قولـ (األنصــاري ،ال تــا :ج .)912/9وهــذا مــن أوهــام اجلاهليــة
ووساوسها وقد أبطل اإلسالم وهنى عن .
يبدو جليا أنّ اجملتمع العريب يف جاهليتهم األوىل كانوا يتطلبون معرفـة اخلـري والشـر مـن
خ ــالل حرك ــات الط ــري أو ال ــوحش وأص ــواألا وأ ائه ــا و ره ــا ،فيتف ــاءلون بهش ــياء من ــها
ويتشــاءمون بهشــياء أخــرى .هــذا وقــد ورد يف التــرا األســطوري للعــرب القــدامى أنّهــم كــانوا
يتشاءمون ويتطريون بالبوم إذا نزل على دار أحدهم ،قـالوا« :نعـي إليـ نفسـ أو بعـض أهلـ »
(الدمريي :9202 ،ج ،)192/0حي يقول الصلج بن أمية يف هذا املضمون ألبنائ :
ها ـ ـ ـ ــاميي ـ ـ ـ ـ ـربُين بما ـ ـ ـ ــا تاستش ـ ـ ـ ــعرُوا

فَتاجنبُـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوا الشاـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنعاءَ واملَكرُوهاـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
(املسعودي)72 /0 :9221 ،

ّا جيدر ذكرف أن اإلسالم ال يقرّ بالتطيّر والتشامم ،بل إنّما كل األقوال الل ذلكـر فيهـا
التشامم هي يف الواقع نقل للشؤم مـن معنـاف اجلـاهلي إىل معـىن إسـالمي يـربط الشـؤم بفعـل
اإلنســان كمــا قــال تعــاىل﴿ :وكههل إنسه ف
هان ألزمنههاهِ طههائرهِ ِّيف ِع ِّنق ه ِّ﴾ (اإلســراء .)93/وهلــذا قــالوا:
ّ
ِّ
كم معكه َهم﴾ (يــس )91/ومل اــك اهلل الــتطري إال عــن أعــداء الرســل كمــا قــالوا لرســلهم
﴿طههائ ِر َ
﴿قالِوا إِّ َّان تط ِّ ِّ
سهنَّكم ِّّمنَّها عهذاب إلهيم * قهالِوا طهائِِّرك َم معك َهم أئِّهن
َّكم وليم َّ
َ
هريان بك َهم له ن مَ تنته ِههوا لنه َهر ِكن َ

كرُِت ب َل أنتِ َم قه َوم ُّم َس ِّهرفِون﴾ (يس )91-91/وتشاءم قوم صاحل بصاحل كمـا ورد يف اآليـة ﴿قهالِوا
ذِ َ
ِّ
كم ِّع َنهد
اطَّ َريان بِّك وِِّب َن معهك﴾ (النمـل )27/فـرد علـيهم نـيب اهلل صـاحل
فقـال﴿ :قهال طهائ ِر َ
َِّّ
اَّلل ﴾...يعين أن ما حلَّ بكم من شر وبالء إمنا هو بسـبب كفـركم وعنـادكم واسـتكباركم ،وال

خيرج عن قضاء اهلل وحكمت وعدل (معروف.)932 :9310 ،
يتّضح أنّ اإلسالم حارب هذف العقائد الباطلة وشـبّ الطيّـرة بـالكفر واالرتـداد عـن اإلسـالم
« :ماـنْ راجاعْتاـ ُ الطيياـرافُ عاـنْ حاجاتيـ ي فَقَـدْ اَشْـراكا» .قـالوا :ومـا
وجعلها شـركا وقـال الرسـول
« :أَن ياقلولَ أَحادُكمْ اللَهُما لَـا خايْـرا إلَـا خايْـرُكا ،والَـا طَيْـرا إلَـا
كفارة ذلك يا رسول اهلل؟ قال
كذلك« :لَـيْسا
طَيْرُكا ،والَا إلَ ا غَيْرُكا ،لمَّ يامْضي ليحااجاتي ي» (النمريي :9202 ،ج )932/0وعن
مينّا مانْ تاطَيارا أَوْ تُطييرا لَ ُ أَوْ تاكَهانا أَوْ تُكلهنا لَ ُ» (األبشيهي.)317 :0221 ،
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وبــالتوازي مــع هــذا رفــض اإلمــام علــى يف «هنــري البالغــة» ( :)191 :9311الطيا ـراة،
قائال« :العانيُ حاقأ ،وا الرُقَي حاقأ ،واالسحْرُ حاقأ ،واالفَهلل حاقأ ،واالطيريافُ لَيْساجْ بحاقٍ  »...كما أعلن
« :الخيياراةل يف تارْكي الطياراةي» (ابن اىب احلديد :9222 ،ج.)73/92
رفض الطياراة كذلك بقول

صورة البوم يف الثقافة واألدب العريب
إن من يتصفّح دواوين الشعراء العرب ليجد أن العرب اجلاهليني يدعون كائن البـوم به ـاء
وصفات عدّة ،وهي« :بوم ،بوماة ،صادي ،فَيّـاد ،هـام ،هاماـة ،ضُـواع ،المّ اخلَـراب ،المّ الصاـبيان،
ويقال للبومة أيضا غـراب الليـل» (الـدمريي :9202 ،ج .)002/9قـال اجلـاحظ يف كتابـ املعـروف
بـ ــاحليوان ( :9121ج )011/0عن أ اء وصفات البوم يف العربية« :ويقال للطائر الذي خيـرجُ
من واكرف باللَّيل البومة والصَّداى واهلامة والضواع والواطواط واخللفَّاش ،وغلراب اللَّيل».
وقد ذكر املسعودي ( :9221ج )73/0معلومات مفيـدة يف هـذا اجملـال ،قـائال« :فمـن العـرب
مــن زعــم أن الــنفس طــائر ينبســط يف جســم اإلنســان ،فــإذا مــات أو قتــل مل يــال مطيفـاَ بـ
متصورا إلي يف صورة طائر يصرخ على قربف مستوحشا ،ويف ذلك قال أَبو دُواادا اإليادي:
س ـ ـ ـ ـ ــلط الطَـ ـ ـ ـ ـ ـريُ واملنُ ـ ـ ـ ـ ــونل عل ـ ـ ـ ـ ــيهم

فَلَهُ ـ ـ ـ ـ ــم يف صاـ ـ ـ ـ ــداىا املق ـ ـ ـ ـ ــابر ها ـ ـ ـ ـ ــامُ
(اإليادي)921 :0292 ،

فاملقصـود مـن اهلـام ،هـو البـوم؛ حيـ اعتقـد العـرب «أنَّ هـذا الطـائر يسـمون (اهلـام)
والواحدة (اهلامة) ،يكون صغريا ،مث يكرب حىت يصـري كضـرب مـن البـوم وهـي أبـدا تتـوحش
وتاصْـداع ،وتوجــد أبــدا يف الــديار املعطلــة والنــواويس ،وحي ـ مصــارع القتلــى وأجــدا املــوتى.
ويزعمون أن اهلامة ال تزال على ذلك عند ولد امليج يف حملت بفنائهم ،لتعلم مـا يكـون بعـدف
فتخربف ب » (املسعودي :9221 ،ج ،)032/9حىت قال الصلج بن أمية لبني يف هذا املضمون:
ها ـ ـ ـ ــاميي ـ ـ ـ ـ ـربُين مبا ـ ـ ـ ــا تاستاشـ ـ ـ ـ ـعيرُوا

فتاجانبُـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوا الشاـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنعااءَ وااملَكرُوهاـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
(املسعودي :9221 ،ج)72 /0

ويف هذا املضمار يقول توبة بن احللمري أحد عشاق العرب يف ليلى األخيلية:
والَ ـ ـ ـ ـ ـوْ أَنَ لَيْلَـ ـ ـ ـ ــى األَخْيالييا ـ ـ ـ ـ ـةَ سا ـ ـ ـ ـ ـلَماجْ
صا ـفَائيحُ لَسا ـلَمْجُ تاسْــلييما الباشااشا ـةي أَوْ زاقَ ــا

علـ ـ ـ ـ ــى وادُون ـ ـ ـ ـ ــي جانْ ـ ـ ـ ـ ـدال واصاـ ـ ـ ـ ــفَائيحُ
إليهـ ــا صا ــدًى مي ــنْ جاانـ ــب القَبْـ ــر صاـ ــائيحُ
(ليلي اإلخيلية ،ال تا)32 :
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كانج العرب اجلاهليون يعتقدون كذلك أنّ «رول القتيل الّذي مل يؤخذ بطهرف ،تصري هامة،
فتازْقلــو أي تصــيح عنــد قــربف وتقــول :اســقوين اســقوين مــن دم قــاتلي فــإذا أخــذ بطــهرف طــارت»
(املسعودي :9221 ،ج )192/0ويف ذلك يقول شاعرهم ذو اإلصبع العدواين:
ياـ ــا عامْ ـ ـرُو إن ال تا ـ ـداعْ شا ـ ـتْميي وامانْقَصا ـ ـتيي

أَضْـ ــربْكا حاتاـ ــى تاقلـ ــولَ اهلَاما ـ ـةل اسْـ ــقلوني
(ذواإلصبع العدواين)10 :9173 ،

وقد أكّد على ذلك ،لبيد بن ربيعة بن مالك العامريّ (29هـ229/م):
فَلَ ـ ـ ـ ـ ـيْسا النَّـ ـ ـ ـ ــاسُ باعْ ـ ـ ـ ـ ـداك يف نافييْ ـ ـ ـ ـ ـرٍ

واما ـ ـ ـ ــا هُـ ـ ـ ـ ـمْ غَيْـ ـ ـ ـ ـرا أصْـ ـ ـ ـ ـدااء وها ـ ـ ـ ــامٍ
(لبيد بن ربيعة ،ال تا)023 :

وقيل :كانوا يزعمـون أن عظـام امليـج ،وقيـل روحـ تصـري هامـة ،ويسـموهنا الصـدى ،وهـو
ذكَـر البـوم وهـذا تفسـري أكطــر العلمـاء وهـو املشـهور (العســقالين.)029 _ 911/ 92 :9221 ،
وقوهلم هذا يدل على أن الصداى قد يال إىل قبـورهم ويصـعد ومـن ذلـك مـا روي عـن حـامت
طىيء:
أتيـ ـ ـ ـ ــج لص ـ ـ ـ ـ ــحبك تبغـ ـ ـ ـ ــي الق ـ ـ ـ ـ ــرى

ل ـ ـ ـ ـ ــدى حُفـ ـ ـ ـ ـ ــر ص ـ ـ ـ ـ ــدحاجْ هامهـ ـ ـ ـ ـ ــا
(املسعودي)032/9 :9221 ،

وقــد ذكــر صــاحب البــدء والتــهريخ أنّ أبــاالغموص ســهل الرســول
وأنشد:
أ ـ ـ ـ ـربُ ياـ ـ ـ ــا الرَّسُ ـ ـ ــولل بـ ـ ـ ــهن سا ـ ـ ــناحيا

يف هــذا اجمل ـال

واكَي ـ ـ ـ ـ ــفا حايـ ـ ـ ـ ـ ــوةل أصْـ ـ ـ ـ ـ ـدااء وهاـ ـ ـ ـ ـ ــامٍ
(احلموي)922 :9292 ،

« :ال عادْواى واال طيياـراةَ واال هااماـةَ واال صاـفَرا» ومـن مثّ كـان يستسـقون لألمـوات
فهجاب
وأما اهلند فظاهر فيهم القـول برجـوع أروال موتـاهم يف صـدورهم ويزعمـون أهنـم يكلمـوهنم
ويســهلون هبــم وأمــا الفــرس فهيــام الفروردجــان عنــدهم أيــام رجــوع األروال فيهيئــون ألــوان
الطعام ويبخرون املباذل بالطيب ويفرشون الرياحني ويقولـون هـم ال يصـيبون مـن الطعـام إال
الرائحة (املقدسي ،التا :ج991/0؛ املزي :9292 ،ج.)329/3
إنّ من ميعن النظر يف لـزون العـرب الفكـري والطقـايف فيـدرك بههنـا إذا أرادت المُضيـيَّ
ليمُهم ـ كسفر أو حـرب ـ ـ مـرت بماجاـا يم الطـري ـ ـ أو الظبـاء ـ ـ فزجرألـا وأ ارألـا لتسـتفيد هـل
متضي أو ترجع ،فإن ساناحاجْ ـ أي مرت عن جهة ميني السائر ـ ـ تفـاءل ومضـى ،وإن باراحاـجْ ـ ـ
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أي مرت عن جهة يسار السائر ـ ـ تشـاءم ورجـع (املسـعودي :9221 ،ج .)033/9إن هـذف الظـاهرة
املوهومة اخلرافية قد انعكسج يف أدب اجلـاهليني مـن ذاك الـزمن فصـاعدا ،وأكطـر الشـعراء
واألدباء اجلاهليون مـن التشـامم بـالبوم .ومـن ذلـك مـا قالـ الشـاعر اجلـاهلي الشـهري ،كـطَري
عازَّة:
أَقلـ ـ ــولل إذا ماـ ـ ــا الطَّ ـ ـ ـريُ م ـ ـ ـرَّتْ مُخيفـ ـ ــة
فَــدتْكا ـ ـ اب ـنا لَيلــى ـ ـ ناــاقَتيي حاــد َ ال ـرَّداى

ساـ ـ ـ ــواا لها تاجْ ـ ـ ـ ــري والَ ـ ـ ـ ــا أسـ ـ ـ ــتاطيريُها
وارااكيبُهاـ ـ ـ ـ ــا إن كَـ ـ ـ ـ ــانَ كـ ـ ـ ـ ــون وكلورُهاـ ـ ـ ـ ــا
(كطَيِّر عازَّة)392 :9179 ،

ال تزال هذف العقيدة اجلاهلية استمرّت بعد جميء اإلسـالم ودخولـ إىل إيـران القدميـة،
صخصّ منها بالذكر :أنّ يف زمن األمويني عندما هجم مروان على قبيلة قيس وأحلـق اهلزميـة
هبم ،أنشد عمر بن اجللي الكليب عن احلار بن القيسي:
بكـ ــى زفـ ــر القيسـ ــي مـ ــن هـ ــالك قوم ـ ـ
يبكـ ـ ــي علـ ـ ــى قتلـ ـ ــى أصـ ـ ــيبج بـ ـ ــراهط
أحبنـ ـ ــا محـ ـ ــى للحـ ـ ــي قـ ـ ــيس بـ ـ ــراهط
يبكـ ـ ـ ـ ــيهم حـ ـ ـ ـ ــران جتـ ـ ـ ـ ــري دموع ـ ـ ـ ـ ـ
فم ـ ــج كم ـ ــدا أو ع ـ ــش ذل ـ ــيال مهض ـ ــما

بع ـ ـ ــربة ع ـ ـ ــني م ـ ـ ــا جي ـ ـ ــف س ـ ـ ــجومها
جتاوبـ ـ ـ ـ ـ ـ ه ـ ـ ـ ـ ــام القف ـ ـ ـ ـ ــار وبومه ـ ـ ـ ـ ــا
وول ـ ـ ـ ــج ش ـ ـ ـ ــالال واس ـ ـ ـ ــتبيح حرميه ـ ـ ـ ــا
يرج ـ ـ ـ ــي ن ـ ـ ـ ــزارا أن تئ ـ ـ ـ ــوب حلومه ـ ـ ـ ــا
حبس ـ ـ ـ ــرة نف ـ ـ ـ ــس ال تن ـ ـ ـ ــام مهومه ـ ـ ـ ــا
(الطربي)291/2 :9317 ،

إنّ التطريُ بالبوم وصفات الل ذكرت مناذج ومظاهر من آنفا ،كان موجودا عنـد العـرب فيمـا
بعــد ،فــال يــزال هـذا التشــامم كــان مســيطرا علــى عقوهلــا وبــات حــادا يف فتــرة مــن الــزمن ،حبيـ
عندما هجم القائد املغول ،أرسالن البساسريي على مدينة البغـداد ،وشـاهد النـاس عشـرة أبـوام
يصرخن يف كلّ ليلة فوق دار اخلالفة ،طلبوا من اخلليفة القـائم بـاهلل حـىت يتـرك البغـداد ،ألهنـم
ك ــانوا يتش ــاءمون بص ــرخة الب ــوم ورميتــ (نق ــال ع ــن روي ــاين )919 :0290 ،ويظن ــون أن ني ــال األب ــوام
وصرختها فوق دار اخلالفة بإمكاهنا أن تنتري أمرَّ احلواد وأصعباها وهو املوت واهلالك.

صورة البوم يف األدب الفارسي
خالفا ملا سـبق يف قافـة اإليـرانيني القـدامى ورميتـهم التفامليـة لطـائر البـوم ،إنّ العـرب لقـد
اعتربت البوم طائرا مشـؤوما بصـورة عامّـة ومطلقـة (املسـعودي .)933/0 :9221 ،وهـذف النظـرة
التشاممية للبوم تسرَّبج شيئا فشيئا إىل الفارسية .فمن هذا املنطلق ،عندما نتهمـل مضـامني
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األعمال األدبية لعظماء األدب الفارسي يف كالمهم املنظوم واملنطور ،ال جنـد أيّ أ ـر مـن ذاك
التقــدس الزرادشــل للبــوم يف إيــران القدميــة إذ مل يبـقا شــيء مــن أ ائـ وصــفات املباركــة
واملقدسـة لــدى اإليــرانيني القــدماء ك ـ"اشوزُشْــج" و"مــرال هبمــن" وغريهــا .وعلــى الــرغم مــن أن
البوم من الطيور الل تكرر ا يف األدب الفارسي و ن نواج أ اءف الكطرية يف داوويـن
الشعراء اإليرانيني ،ولكن يتّضح جليا بهنّ افتقد وجهـ اإلجيـايب الـذي كـان سـائدا يف إيـران
القدمية (دولة الساسانيني) فنحن مل نعد نرى تلك الرول التفاملية الل كانـج مـن املفتـرض
أن تتواجد لدى األدباء اإليرانيني إال يف بعض احلـاالت النـادرة جـدّا وكـطريا مـا نواجـ صـورة
سلبية لوج البوم .إنّ أحد أهمّ صفات البوم وميزات عند العـرب ،هـو شـؤم الـذي قـد تكـرر
بطرق لتلفة ومتنوعة خالل القرنني اخلامس والسـادس اهلجـريني وفيمـا بعـدف إىل عصـرنا
احلاضر يف األدب الفارسي ،مته را بالعرب اجلاهليني.
بإمكاننــا أن نقــول إنّ شــعراء الفارســية لقــد تشــاءموا بــالبوم تشــامما بالغــا فتنــاولوف مــن
جوانب لتلفة ومتنوعة ،مته رين بالطقافة العربية اجلاهلية ،نقوم بتبيني تداعيّاألا املختلفة،
بادئني بإقامة البوم يف األماكن اخلربة:
إقامة البوم يف األماكن اخلربة املهجورة:
أحــد أبــرز ميــزات البــوم إقامتـ يف املنــازل اخلربــة املهجــورة الــل تكــررت يف النصــوص األدبيــة
والشــعبية .هــذف الصــفة العامــة املتفشــية للبــوم ،لقــد انعكســج يف نصــوص إيــران القدميــة ولكــن
الف ــرس الساس ــانيني مل ينظ ــر إليــ م ــن ه ــذا املنظ ــار الس ــليب ال ــذي ن ــراف يف الطقاف ــة العربي ــة
اجلاهليــة بــل أنّهــم اتجّــون بــهن إقامتـ هنــاك يف األمــاكن اخلربــة قــد كانــج بســبب مطاردتـ
للشياطني واملوجودات األهرمنية عـن الصـحاري والـدفاع عـن حقـوق اإلنسـان .جيـدر بالـذكر أنّ
الصــحراء قبــل اإلســالم ،قــد اتّســمج بالعديــد مــن الــدالالت حســب القصــص الــواردة يف الكتــب
املقدسة .فقد ا ذت صورة الفضاء امللعون حيـ يعـيش فيهـا الشـيطان" ،عزازيـل" 9كمـا تـذكرف
النســخة الســريانية للكتــاب املقــدس؛ وكــان قــدماء العربيــون والكنعــانيون يعتقــدون أنّ الصــحراء
مط ــوى عزازي ــل ،ش ــيطان األراض ــي اجل ــدباء (عطم ــان بلميل ــود .)11 :0223 ،إذن فإقام ــة الب ــوم يف
الصحراء ،وفقا ملا ورد يف املصادر الفارسية البهلوية ،كانج ألجل مطاردت للشـياطني .علـى أيـة

1. Azazel

جتليّات الضور الثقايف العريب يف شعر الشعراَ الفرس وفقا للمدرسة الفرنسية (التشاؤم ابلبوم أَّنوذجا)

79

احلال ،مل يعد يلحـظ يف األدب الفارسـي الـراهن تلـك الـرول التفامليـة الـل كانـج سـائدة جتـاف
البوم يف أيام اإلمرباطورية الساسانية .بل نرى أنّ غالبية الشعراء الفرس القدامى واملعاصـرين
قــد تطرقــوا إىل وســة هــذا الطــائر وإقامت ـ يف املنــازل اخلربــة متــه رين بــالعرب اجلــاهليني
ومعتقداألم الفكرية والطقافية .على سبيل املطال ،جاء يف ديوان سنائي الغزنوي:
(سنايي)101 :9321 ،

(الترمجة :احتلّج الصقور مكانة عالية على أيدي امللوك بسبب قوألا وأنانيتها ،ولكـن البـوم دقـد
سكن يف منازل خربة بسبب طبيعت السافلة)

نالحــظ أن إقامــة البــوم يف اخلرابــة تــربط بطبيعتـ الدنيئــة ،وفقــا ملــا أكّــد عليـ الشــاعر
اإليراين ،سنايي الغزنوي.
يستوضــح الكــطري مــن النصــوص األدبيــة الفارســية أنّ إقامــة البــوم يف اخلرابــة نســبج إىل
رعايــة البــوم ومحا يت ـ مــن أعظــم الكنــوز وأمثنــها مكنونــة يف جــوف تلــك املنــازل املهجــورة
اخلربة؛ ومنها ما ذكرف أستاذ الشعر الفارسي املطنوي الرومانتيكي ،نظـامي الكنجـوي يف هـذا
املضمون ،قائال:
(نظامي)19 :9323 ،

(الترمجة :إنّ البوم الذي هو شرير ومنحوس يف األسـطورة ،أصـبح عنـدليب الكـا يف األراضـي
اخلربة واملدمرة)

وفقا ملا جـاء يف منظومـة منطـق الطـري للشـاعر اإليـراين ،العطـار النيسـابوري ،أحـد أهـم
الطيور الل امتنعج عن الذهاب إىل العنقـاء (سـيمرال) حتمـل اسـم «كـوف» وهـو مـن أ ـاء
البوم يف الفارسية .من هذا املنطلق ،من يتصفح ديوان العطـار جيـد كالمـا دقيقـا عـن البـوم
وهو أ ّن الشاعر يذكر أ ّن ح ّب البوم للخـزائن اخلفيـة يف جـدران املنـازل اخلربـة مـانع رئيسـ ّي
يف طريق ذهاب إىل العنقاء والوصول إليها ،قائال:

(عطار نيشابوري)22 :9373 ،
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(الترمجة .9 :أنا أبين مال يف املنازل اخلربة مع معاناة كطرية؛ ألنّ هناك كنوز مدفونة حتـج
اخلرابة واألماكن املنعدمة .0 .حبّي للكا دفعين إىل اخلراب؛ فلم يكن لدى أي طريق للوصـول إىل
الكا سوى مرور باملنازل اخلربة)

إنّ ما يستعرض هذا البيج هو أنّ طائر البوم يعترب رمزا ألناس يطلبـون احليـاة الـدنيا املاديـة
يف هذف القصة الروائية ،حي مينعهم حبّ الدنيا من احلركة واالستنهاض إىل اهلل تعاىل.
وأيضــا مــن ك ــالم الشــعراء الفــرس الّ ــذي ذلكيــر يف مضــمار التش ــامم بــالبوم وإقامت ـ يف
األم ــاكن اخلرب ــة واألري ــاف النائي ــة الغ ــري مههول ــة بالس ــكان ه ــو ك ــالم حــبّ وغ ــزل للحبي ــب
» للشـاعر جـالل الـدين حممـد
الروحاين يف القصيدة املعنونة بـ« :
البلخي الشهري باملولوي ،حي يشب في الغرباء باألبوام الـل اعتربهـا الشـاعر رمـوزا َّـيب
الدّنيا املادية ،لاطبا حبيب بهوصاف روحانية صافية أضفج على شعرف ة من قداسـة ال
نظري هلا ،حي يقول:

(مولوي)012/9 :9372 ،

(الترمجة .9 :حبييب اجلميل! إنّ املوتى ال يدركون معـىن الـرول واحليـاة ،شـههنم شـهن الغربـان
الل ال تعرف قيمة الصيف .0 .ملاذا تقيم بني األجانب ،تعال روحي! إهنم ال يدرون مقامك وشهنك.
 .3الستر قامتك اجلميلة منهم؛ إذ إنّ العميان غري بصريين بقيمة شـجرة الصـنوبر يف البسـتان.2 .
اترك املنازل اخلربة لألبوام ألهنا ال تعرف قيمة املدن املعمورة .1 .إنّ اخلاضـعني هلـواهم وميـوهلم
النفســانية كيــف يتمكنــون مــن فهــم ســر قلــوب العــارفني كمــا أنّ الفقــراء غــري مــدركني كن ـ أحــوال
السالطني).

من املالحظ أنّ الشاعر يستعطف حبيب ويستدعي أن الّ بهرض قلب املعمورة؛ إذ يرى
أنّ الشخص الوحيد الذي يعرف قدر حمبوب وشـهن العظـيم؛ ولكـن الغربـاء واألمـوات الـذين
شــبههم الشــاعر بــاألبوام العميــاء ،ال يــدركون مالــة احلبيــب وشــهن  .ميكــن القــول إنّ األبــوام
ههنـا تعتــرب رمــزا َّبّــي الـدّنيا والّــذين حبســوا أنفســهم يف إطــار هــذف الــدنيا املاديــة حيـ ال
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يعرفون قيمة احلياة الروحانية واألسرار اإلهلية.
بالتوازي مع هذا املضمون لقد أنشد صـائب التربيـزي ( 9212-9222اهلجـري) يف غزلـ
العرفــاين املــرقم بـ ــالرقم »0232« :قصــيدة شــكا فيهــا مــن حلــول الــرول الســماوية يف ضــيقة
اجلسـد مشـبها إياهـا بالطـائر املوضـوع يف القفـص الـذي ال خـالص لـ منـ إال بـاخلروج عـن
هذا القفص ومن مثّ التحليق يف اء احلرية ،قائال:

(صائب تربيزي)032 :9317 ،

(الترمجة :مىت تفرل الرول يف إطار هذا اجلسم؟ إنّ الرول تشب الدجاجـة العالقـة يف أحبولـة
الصياد والل ال يسرّها شيء إال اخلروج منها ونيل احلرية .0 .إنّ من لديـ شـغف الوصـل باهلـادي
األعلى اليستقر يف مكان بل يتنقل من مكان إىل آخر كاحلجر الذي وقع يف مسار السيل والفيضان.
 .3يــا ص ــائب ،إنّ اإلنس ــان الــذي انغم ــس يف الش ــؤون الدنيوي ــة التافهــة ال يفك ــر يف عقب ــاف كم ــا أنّ
بقايا اخلراب والدمار عند البوم ألذّ وأحلى من العمران واملدنية).

يتّضح أنّ الشاعر ههنا شب نفس بالـذين اـاولون اللحـاق مبحبـوهبم العـزلّ واحلقيقـيّ
بسلوكياألم العرفانيّة؛ إىل حي يشب طاليب الدنيا باألبوام الل حتلو عندها املنازل اخلربة
املهجورة الل ال يرتادها اإلنسان .يبدو جليا أنّ الشاعر يقصد هبـذا التشـبي إظهـار تشـامم
من األبوام والذين يتوخون احلياة الدنيوية.
» عدالـة «كسـرى
وقد ذكر نورالدين عبدالرمحن جامي يف كتاب املسـمى بـ ـ«هفـج
انوش ــروان الفارس ــي» مادح ــا عم ــران دولتـ ـ الـ ــل بات ــج رم ــزا لالزده ــار امل ــدين والرقـ ــي
احلض ــاري؛ إىل حي ـ تش ــكو األب ــوام م ــن انع ــدام اخلرائ ــب أو األط ــالل أو األحي ــاء املوحش ــة
املخيفة املرعبة يف أرجاء بالدف للسكن واالقامة فيها ،قائال:

(جامي)993 :9311 ،
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(الترمجة .9 :ال يوجد أي أنقاض وأطالل جليّة كانج أم خفيّة يف العامل بسبب عـدالتك املنتشـرة.
 . 0باتج أرض بلدك معمورة راقية كلها وبعـدت آ ـار الـدمار عـن بلـدك كـل البعـد .3 .تعـاين األبـوام يف
بلدك من فقدان الدمار؛ إذ ال أ ر لألطالل واألماكن اخلربة؛ فهصبحج هـذف البيـوت اخلربـة يف بلـدك
نادرة كالكنوز الدفينة يف األرض وال ميكن العطور عليها بسهولة).

ال يفوتنا هنا أن نذكر أن رغم ما ير الشـعراء واألدبـاء يف كـلٍّ مـن األدبـني :الفارسـيّ
والعريب من صور التشامم بالبوم؛ فإنّ النيبّ سليمان (ع) يعترب البوما أنصحا الطّيـور بهسـرها
البن آد ام إذ إ ّنـ يشـف اق عليـ رغـم أ ّنـ يسـكن يف البيـوت اخلَربـة املهجـورة الـل ال إنـس فيهـا،
حيـ يقــول (ع)« :لــيس يف الطّيــور طــري أنصــح البــن آدما وال أشــفق عليـ مــن اهلامــة ومــا يف
قلوب اجلهال أبغض منها» (الدمريي.)199/0 :9202 ،
شؤم و وست :
إ ّن موضوع التشامم بالبوم مل يكـن موجـودا وشـائعا يف إيـران القدميـة يف الغالـب األعـ ّم ولكـن
ق ــد ألق ــى ظلّـ ـ عل ــى األدب الفارس ــي مت ــه را بطقاف ــة الع ــرب اجل ــاهليني من ــذ س ــقوط دول ــة
األكاســرة الساســانيني ،حبي ـ ظهــرت تــداعيات هــذا التشــامم ومظــاهرف يف األدب الفارســي
بهساليب لتلفة ومتنوعة ،فتركـج نتـائري سـلبية علـى الشـعراء الفـرس القـدامى واملعاصـرين،
وال ــدارس ل ــألدب الفارس ــي يع ــرف م ــدى ت ــه ّر ش ــعراء الف ــرس العظ ــام ك ــاملولوي ،وس ــعدي
الشــريازي ،والفردوســي ،وناصرخســرو وغريهــم بالطقافــة العربيــة يف جمــال التشــامم بــالبوم.
فعندما منعـن مـطال يف ديـوان املولـوي املسـمّي بـ ـ ـ ـديـوان الشـمس التربيـزي نـدرك بهنّـ يعـرِّف
البوم رمزا للتشامم والتطيّر حمتجا بهنّ دوح يشب البوم يف شـؤم و وسـت ؛ ألنّـ لـو مل
يكن هذا املمدول سا وشؤما كالبوم لكانج تتساقط األمطار من السماء ألهاىل املدينة:
(مولوي)791 :9372 ،

(الترمجة :ال متطر السماء قطرة ماء بسبب شؤم ؛ لقد اهنارتي املدينة من بوميّتي ي أي وست ).

جدير بالذكر والتنوي أنّ الكطري من الشعراء والكلتـاب يشـبّهون الكـوار واألعمـال السـيئة
يف تشاممهم منها باألبوام وهذف املقارنة تؤدي إىل انتقال رميتهم التشاممية للبـوم إىل املتلقّـي
ويؤ ّر علي ته ريا سلبيا يف الغالب األعمّ.
يف املض مار نفس  ،يتحـ ّد صـائب التربيـزي عـن البـوم يف شـعرف ويسـمّي طـائرا مشـؤوما
حل ببيج قلب املهدم ،قائال:
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(صائب تربيزي)332 :9317 ،

(الترمجــة :مــاذا بوســع القلــب الرقيــق أمــام مداهنــة الرمــوش؟ ،ومــاذا يســتطيع أن تفعــل أدران
اجلــدرى جتــاف أشــواك شــجرة مغــيالن؟ .مــاذا ســيفعل يب الــدهر أكطــر مــن هــذا؟ ،ومــا مــدى تــه ري
وسة البوم يف هذا البيج املدمر؟).

حممد تقي هبار املشهور بـملك الشعراء وشاعر احلرية والـوطن (9021ش) ،كـذلك يتشـاءم
بالبوم ويعتقد بهن األبوام ال تستحق اإلقامة يف البستان معتربا إيّاهـا رمـوزا لالحتيـال واخلدعـة
واخلطـ ــه ،ويـ ــذهب بعيـ ــدا ويرمـ ــز هبـ ــا إىل فئـ ــة سياسـ ــية مس ـ ـمّاة ب ـ ـ ـ«رابطـ ــة مهـ ــج» وهـ ــي
تيــار سياســي واجتمــاعي أعلنــج هــدفها احلمايــة عــن حقــوق اإلنســان واســتكمال قواعــد اخلدمــة
والعبودية ،منتقدا إياهم لتصرفاألم السياسية املزورة الل جلبج الذلة واملهانة للبالد ،قائال:

(هبار)002 :9371 ،

(الترمجــة .9 :اجتمــع الغــراب والغــداف مــرة أخــرى علــى أغصــان شــجرة احليلــة واخلدعــة.0 .
خرج البوم من زاوية البيوت املدمرة إىل احلديقة وتوج مـن األطـالل ـو احلشـيش األخضـر .3 .
من األفضل للعندليب أن خيرج من ذاك العشب األخضر ملا استوطن البوم في ).

لقـ ــد ذكـ ــر سـ ــنائي الغزنـ ــوي كـ ــذلك كـ ــائن البـ ــوم يف البـ ــاب الطـ ــامن مـ ــن كتاب ــ املعنـ ــون
ب ـ"حديقة احلقيق وشريعة الطريق " وتشاءم من واصفا وست وحسادت وقلة تدبريف ،قائال:

(سنايي)171 :9321 ،

(ترمج ـ  .9 :مل يصــل أحــد إىل غرض ـ املنشــود عنــدما استشــار هــذين احلســودين الــذين مل
ينحدرا من أصل شـريف . 0 .هنـاك يف بـالد هـذين احلمقـى بإمكـان البـوم والنسـر أن يقومـا بـهمور
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بالدمها عوضا عنـهما . 3 .كـه ّن خـادم هـؤالء امللـوك العـدميي اخلـربة واحلنكـة يف إدارة الـبالد بـو أم
خائفأ يف حشد خفري من الناس).

ينتقد الشاعر من قلة الكفاءات الالزمة هلذين امللكني يف إدارألما للدولة واجملتمع ويؤكـد
على أن تول احلكومة واإلشراف عليها حباجة ماسة إىل العلم والعقل والبصرية؛ ولكن امللك
ووزيــرف احلســودين غــري متمــتعني بالعقــل والبصــرية ،فمــن هــذا املنطلــق ،نــراف يف قصــيدت
يشبههما باألبوام والنسور لسوء تدبريمها يف إدارة أقاليم البالد والقيام بهمور الدولة.
هناك يف النصوص األدبيّة ذات الاعة القصصية كتابان هامان اختصج أجزاء وفصـول
صـة ،أحـدمها كتـاب مرزبـاننامـ الـذي حتـدّ عـن
منهما بدراسـة كـائن البـوم وصـفات اخلا ّ
طائر البوم يف بعض فصول  .منها مـا ورد يف قصـة "آزادتشـهر والعقـاب" ،حيـ ذكـر الكاتـب
البوم واعتربف طائرا مشؤوما (وراويين 311 :9322 ،و.)791
الكتــاب اآلخــر هــو الكليلــة والدمنــة ال ـذي توجــد في ـ َّــات مــن قافــة إيــران القدميــة،
واختصّ املؤلف في بابا حتج عنوان« :األبوم والغربان» .وقد أظهرت هذف القصة الشهرية أن
الغربــان أكطــر ذكــاء مــن البــوم؛ حبي ـ رويــج فيهــا أنّ الطيــور انتخبــج البــوم كمرشــد وقائــد
ألنفسها يف الغابة ولكنّ الغراب لوحدف خيالفها يف هـذا الـرأي واالنتخـاب ،حمتجّـا بـهن طـائر
البوم أقبح الطيور منظرا ،وأسوأها خلقا ،وأقلّها عقال ،وأشدها غضبا وأبعدها من كلّ رمحة
مع عمي وما ب من العشا بالنهار (ابن املقفع :9311 ،ج.)022/9
شكل البوم وصوت املزعري واحلزين:
لقــد ج ــاء يف معظــم "املعــاجم اللغويــة" أن البــوم طــائر يكطــر ظهــورف باللّيــل ويســكن اخلــراب،
ويضرب ب املطل يف الشؤم وقبح الصورة والصوت .فلم تـر العـرب يف البـوم إال رمـزا للخـراب
ونذيرا بالشؤم ،فهم مل ينظروا ألبعد ّا يظهر هلم .فهذا كائن ليلي ،وحشي الطبع ،يصـدر
أصــواتا ليفــة ،فإنـ بالتــاىل رمــز لشــرارة والنكبـة .يــذكر شــهاب الــدين األبشــيهي يف كتابـ
«املستطرف يف كل فن مستظرف» (األبشيهي )007 :0221 ،ما يلـي« :بومـة :وكنيتـها أم اخلـراب
وأم الصبيان ومن طبعها أن تدخل على كل طري يف وكرف وتهكل أفراخ  ...ونقل املسعودي عن
اجلاحظ :أن البومة ال رج بالنهار خوفـا مـن العـني ،ألهنـا تظـن أهنـا حسـناء وهـي أصـناف
وكلها حتبّ اخللوة بنفسها».
لقد ورد يف الطقافة العربية البوم رمـزا للخـراب واهلـالك واملـوت بصـورة مطلقـة؛ ألنـ مييـل
مــن ناحيــة إىل الصــمج ومــن ناحيــة أخــرى إىل التواجــد يف األمــاكن املهجــورة بصــوت املــزعري
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واحلزين .فمن هذا املنطلق ،ألقى هذا التشامم أضواءف على الشـعراء الفـرس كـذلك .ومـن هـذا
التشامم املهخوذ مـن العـرب مـا نـراف عنـد الشـاعر اإليـراين خاقـاين الشـرواين (102-111ه ـ)،
وهو الشاعر الذي ته ر كطريا بطقافة العرب ،لعالقت الو يقة بطقافتـها وأفكارهـا .فمـن هنـا جنـد
أنّ التشامم بالبوم وصوت الباكي لقد ورد يف أشعارف بهشكال لتلفة .ويتضـح جليـا هـذف الرميـة
التشاممية الغالبة جتاف كائن البوم لدي  ،عندما يصف إيوان املدائن (بالفارسية :ايوان خسـرو)
كما يعرف حمليا ،هو األ ر الباقي من أحد قصور كسرى آنوشروان ،حي يقول:
(خاقاين)172 :9371 ،

(الترمجة :ملا مج والتحقج إىل رفيقي األعلى ،ابكو ل بكاءَ البوم وإن كنتم ذوي الفهل احلسن).

مــن املالحــظ أنّ صــورة البــوم وهيئتـ تلــف متامــا عــن بقيــة الطّيــور وقــد أصــبح هــذا الطــري
مبواصــفاألا العجيبــة ذريعــة للتشــامم والتطيّــر منــذ العصــور الغــابرة ،ال ميكــن تعريــف جــذورها
بالضبط خالل املورو الطقايفّ والنفسيّ لدى عامة الناس الّل تتشـائم مـن مظهـر البـوم والسـيّما
مبنقارف .هذف األفكار املقتبسـة املوهومـة انعكسـج يف األدب الفارسـيّ ،حيـ نالحـظ أكطـر الشـعراء
واألدباء اإليرانيني يهنفون من صورة البـوم .فمـن هـذا املنطلـق ،نـرى الشـاعرة املعاصـرة اإليرانيّـة،
بروين اعتصامي ( )9302-9011قد وصفج البوما بهنّ قبيح املنظر والشكل ،قائلة:

(اعتصامي)020 :9311 ،

(الترمجة .9 :ألكم غرابأ بالطاووس يف زاوية من احلديقة ،قـائال :هـذا الطـري القبـيح الوجـ ،
ب
ما أشـدَّ أنانيّتاـ وعانجهيّتـ  . 0 .هنـاك ا نـا يفء يف منقـارف كمنقـار البـوم السـوداو ّي العمـل ،حمـدود أ
رأسُ مُنْحانٍ عنقل ُ).

ويف موضــع آخــر ،ق ـ د ر ّكــزت الشــاعرة نفســها مــرة أخــرى علــى صــرخة البــوم املزعجــة
وتشاءمج منها ،إىل حي تقول:
(اعتصامي)931 :9311 ،

(الترمجة :ما ألّذ صوت طريٍ غري البوم السوداوي اليوم على احلشيش األخضر).
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وب ــالتوازي م ــع ه ــذا املع ــىن ،يق ــول م ــريزا حممّ ــد تق ــي هب ــار ،الش ــهري بـ ـ"مل ــك الش ــعراء"
(9023ش) يف قصيدة يسميها بـ"بوم احلرب" ،ناشدا:

(هبار9371 ،ش)092 :

(الترمجة :الويل من بوم احلرب وتشامم  ،قطع اهلل حنجرت إىل األبد .0 .إىل األبـد قطـع اهلل
حنجرت  ،أمتىن أن ينفصل ريش وينكسر قدماف).

إنّ "ملـك الشــعراء" الّــذي اشــتهر يف قافــة الفــرس بشــاعر احلريّــة والــوطن ،شـبّ احلــرب
وتداعياألا السلبية من ريب املدن والقتل واهلالك بـالبوم واحـتريّ بـهنّ احلـرب لّـف آ ـارا
مشئومة؛ فلذلك استعار الشاعر املستعار من بوما يف هـذا التشـبي ليؤكـد علـى مـدى تشـامم
من البوم والسيما صوت املزعري.
صورة البوم يف األمطال األدبيّة والشعبية:
تعـدّ األمطــال مــن األشـكال األدبيــة الّــىت تعبّـر عــن الواقــع تعـبريا صــادقا؛ ألهنــا تعـدّ نتــاج فكــر
وأحدا وجتارب للحياة اليومية ،ولعلّ من أهمّ السمات الّىت تتسـم هبـا األمطـال صـفة الـذيوع
والسريورة ،وهذا األمر بـات مـن األسـباب الرئيسـة ا ّلـل سـاعدت تفشـي التشـامم بـالبوم بـني
الشعراء الفرس وكتاهبم .ومن امللفج للنظر أنّ األمطال العربية الل تدلّ على التشامم بالبوم
يف مصادر األدب املختلفة ،كطرية .منها ما أوردف الطعاليب يف كتاب "مثار القلـوب" ،قـائال" :إنّ
البوم يُضراب بـ املطـل يف الشـؤم والنكـد واللـؤم ()922/9 :9113؛ ألنّـ يـهوي اخلـراب وال يـهنس
بهشـكال مـن ذوات األجنحـة .ومنـها مـا ورد يف األمطــال الشـعبية« :لـو كـان يف البومـة خـري مــا
تركهـا الصـياد» (طـ  .)929-920 :9111 ،وكـذلك منـها قــول البـن اجلــوزي يف الفصـل اخلــامس
والطمــانني م ــن كتاب ـ امل ــدهش ،ق ــائال« :م ــن ك ــان دليل ـ الب ــوم ك ــان م ــهواف اخل ــراب» (:9111
ج)279/9؛ ويضرب هذا املطل ملن يقتدي باملشؤوم الفاسد الرأي ،وهو مطل قدمي أوردف الراغب
اإلصفهاين كذلك يف حماضرات  ،مبعناف احلريف « :مـن كـان دليلـ البـوم كـان مـهواف اخلـراب»
( :9202ج .)712/0إنّ األمطــال املــذكورة تقــرر أن القائــد اجلاهــل والــدليل الغ ـيبّ يؤديــان مبــن
يتبعهمــا إىل مزالــق خاطئــة ودروب غامضــة .وهــي بــذلك إمنــا تــدعو بشــكل غــري مباشــر إىل
ضرورة عدم ترك األمور بهيدي قائد غري قدير (الفؤادي ،ال تا.)23 :

جتليّات الضور الثقايف العريب يف شعر الشعراَ الفرس وفقا للمدرسة الفرنسية (التشاؤم ابلبوم أَّنوذجا)
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ويف هذا املعىن ،ذكر الشاعر الفارسي احلكيم ناصر خسرو القـبـاديـانــي ،مـا يشـاب هـذا
املطل العريب يف اللغة الفارسيّة ،حي قال:
(القبادياين)211 :9371 ،

(الترمجة :من كان دليل البوم ال يواج سوى الدمار وتدمري الوطن).

منها ما جاء يف ديوان نظامي كنجـوي ،حيـ أصـبح الشـطر الطـاين مـن بيتـ مـطال سـائرا
بني اإليرانيني:
(نظامي)902 :9312 ،

(الترمجة :جيدر بالبوم أن يهبط يف ذلك الوادي النائي؛ ألن من األفضل ل أال يرى العمران).

وفقا ملا قيل ،عندما نقارن بني األمطال الفارسية والعربية نستنتري أن الشعراء الفرس لقد
ذك ــروا م ــا يش ــاب األمط ــال األدبيّ ــة العربي ــة يف املع ــىن واملض ــمون يف جم ــال التش ــامم ب ــالبوم
واستعملوف يف أشعارهم مرارا.

النتائج
لقد متخّض هذا املقال عن نتائري أمهّها كالتال:
 .9إنّ البوم قد كانَ طائرا ميمونا ومباركا لدى اإليرانيني القدامى ،حبي كـانوا ينسـبون
إىل اإلي ــزدان واآلهل ــات املقدّس ــة ،ونس ــبوا إقامتــ يف األم ــاكن اخلرب ــة إىل ط ــردف للش ــياطني
واألجنة وإبعادها عن هذف األمكنة واملنازل .إهنم كانوا يتفاءلون برميت ويعتربون هـذف الرميـة
فاحتة للخري والصواب اللـهم إال نوعـا واحـدا منـ  ،وهـو أكـرب األبـوام ك ّلهـا يسـمّى بالفارسـية:
"بوف" أو "شاف بوم".
 .0إن العرب كانج تعترب البوم جبميع أنواع مشؤوما بصـورة عامـة ومطلقـة؛ إذ رأت يف
ميل هذا الطائر لالنعزال وإقامتـ يف املنـازل اخلربـة توحشـا ،كمـا رأت يف مظهـرف مـا يـدعوا
للخوف وللشؤم؛ فاستخدمت رمزا للموت واخلراب واهلالك مطلقا.
 .3إنّ التشــامم بــالبوم بــات أحــد الصــور الشــعرية يف األدب الفارسـيّ بعــد ســقوط الدولــة
الساس ــانية ،وذل ــك إ ــر إمتزاجــ بالطقاف ــة العربي ــة ،حبيــ افتق ــد وجهــ اإلجي ــايب وروحــ
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التفاملية يف األدب الفارسيّ ،ومل يبقا شيء من أ ائ وصفات املباركة واملقدسة الـل كانـج
موجودة لدى اإليرانيني القدماء كـ"اشوزُشْج" و"مرال هبمن" وغريها .بل كطريا ما نواج صورة
سلبية لوج البوم متاما.
 .2مــن خــالل تصــفح دواويــن الشــعراء الفــرس نــدرك ارتباطــا و يقــا بــني البــوم واملــوت،
واهلالك ،و اع األخبار السيئة .وقد عرب الشعراء يف قصائدهم عن تشاممهم هبـذا الطـائر
وعن كرههم ل  ،ولصوت  ،وهليئت .

جتليّات الضور الثقايف العريب يف شعر الشعراَ الفرس وفقا للمدرسة الفرنسية (التشاؤم ابلبوم أَّنوذجا)
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املصادر واملراجع
.9
.0
.3
.2
.1
.2
.7

.1
.1
.92
.99
.90
.93
.92
.91

القرآن الكرمي
األبشــيهي ،شــهاب الــدين (0221م) .املســتطرف مــن كــل فــن مســتظرف .شــرحها وحققهــا
مفيد حممد قميحة ،بريوت :دار الكتب العلمية.
ابن أيب احلديد .هنري البالغة .ترمج حممد دشل ،قم :مؤسسة بوستان كتاب.
ابن اىب احلديد (9222هـ) .شرل هنري البالغ  ،قم :مكتبة املرعشى النجفى.
ابن اجلوزي ،أبوالفرج مجال الدين (9111م) .املدهش .حتقيق مروان قباين ،بريوت :دار
الكتب العلميّة.
اعتصامي ،پروين (9311ش) .ديوان .تربيز :انتشارات آيدين.
األنصـاري ،مجـال الــدين عبـداهلل (ال تـا) .أوضــح املسـالك إىل ألفيـة ابــن مالـك .دراســة
وحتقيق :يوسف الشيخ حممد البقاعي ،مصر :دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.
اإليــادي ،أيب دواد (0292م) .الــديوان .جتميــع وحتقيــق :أنــوار حممــود الصــاحلي؛ وأمحــد
هاشم السامرائي ،دمشق :دار العصماء.
البط ـ ـ ــاوي ،رض ـ ـ ــا (0221م) .التف ـ ـ ــامل والتش ـ ـ ــامم يف اإلس ـ ـ ــالم .جمل ـ ـ ــة الفرق ـ ـ ــان:
.https://www.al-forqan.net/members-articles/235.html
البغدادي ،عبدالقادر بن عمر (9117م) .خزانـة األدب ولـب لبـاب لسـان العـرب .حتقيـق
وشرل :عبدالسالم حممد هارون ،ط ،2القاهرة :مكتبة اخلاجني ،عدد األجزاء.93 :
بلميلود ،عطمان (0223م) .صورة الصحراء العربية يف املخيال قبل ظهور اإلسالم .جملة
انسانيات ،العدد  ،09سبتمرب ،صص.20-11
هبار ،حممّد تقي (9371ش) .مرال سحر (منتخب اشعار) .ألران :سخن.
الطعــاليب ،أبومنصــور (9113م) .يتيمــة الــدهر .حتقيــق مفيــد حممّــد قميحــة ،بــريوت :دار
الكتب العلمية.
اجلاحظ ،عمر بن حبر (9121م) .احليوان .حتقيـق عبـد السـالم حممّـد هـارون ،بـريوت:
دار إحياء الترا العريب.
جامي ،نورالدين عبدالرمحان بن امحد (9311ش) .مطنوي هفج اورنر  ،بـ تصـحيح و
مقدم مرتضى مدرس گيالني ،طهران :اهورا.
احلموي ،ياقوت (9292هـ) .معجم األدباء .بريوت :دار الغرب اإلسالمي.
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خاقــاين شــرواين ،افضــل الــدين بــديل بــن عل ـي (9371ش) .دي ـوان .باهتمــام :مريجــالل
الدين كزّازي ،طهران :مركز.
اخلطيب ،حسام (9110م) .آفاق األدب املقارن عربيا وعامليا .دمشق :دارالفكر.
الدمريي ،كمال الدين أبو البقاء (9202هـ) .حياة احليوان الكـربى .حتقيـق أمحـد حسـن
بسري ،بريوت :دارالكتب العلمية.
ذواإلص ــبع الع ــدواين ،حر ــان ب ــن حم ــر (9173م) ،ال ــديوان ،مجعـ ـ وحققـ ـ عب ــدالوهاب
حممدعلي العدواين و د نائف الدليمي ،وخط أشعارف يوسف ذنور ،املوصل :مطبعة اجلمهور.
الراغ ــب األص ــفهاا ،أبوالقاس ــم احلس ــني ب ــن حمم ــد (9202ه ـ ـ) .حماض ــرات األدب ــاء
وحماورات الشعراء والبلغاء .بريوت :شركة دار األرقم بن أيب األرقم.
جغـد در ادبيـات فارسـي و عـريب .جملـة
روياين ،وحيد (0290م) .بررسي تطبيقـي
الدراسات األدبية ،العدد  12 ،71و  ،19صيف وخريف وشتاء ،صص.922-912
سنائي غزنوي ،ابو اجملد جمدود بن آدم (9321ش) .حديقة احلقيقـة وطريقـة الشـريعة،
ألران.
تصحيح مرحوم مدرس رضوي .ط  ،0ألران :انتشارات

 .03ص ـ ـ ــائب تربي ـ ـ ــزي ،م ـ ـ ــريزا حمم ـ ـ ــد عل ـ ـ ــي (9317ش) .دي ـ ـ ــوان اش ـ ـ ــعار .طه ـ ـ ــران:
.
شركج انتشارات علمي
.02
.01
.02
.07
.01
.01
.32

الطربي ،حممد بن جرير (9317هـ) .تاريخ الطربي :تاريخ الرسل وامللـوك .وصـلة تـاريخ
الطربي ،ط  ،0بريوت :دار الترا .
ط  ،مجانة (9111م) .موسوعة األمطال الشعبية العربية .الرياض :الدار الوطنية اجلديدة.
العامري ،لبيد بن ربيعة (ال تا) .الديوان ،بريوت :دار صادر.
عبد اهلل ابن املقفـع (9112م) .كليلـة ودمنـة .بـاب البـوم والغربـان ،حققـ وقدمـ  :حممـد
أمني فرشوخ ،بريوت :دار الفكر العريب.
عبود ،عبدف (9111م) .األدب املقارن ،مشكالت وآفاق .دمشق :احتاد الكتاب العرب.
العالمة اجمللسي (ال تا) .حبار األنوار اجلامعة لدرر أخبار األئمة األطهار ،ج  ،11بريوت:
مؤسسة الوفاء.
(9311ش) .بندهش .ترمجة :مهرداد هبار ،ط  ،0طهران :توس.
فرنبغ

 .39الفؤادي ،عبداهلادي (ال تا) .حب يف األمطال العراقية ،القسم الطاين.
 .30قبادياين ،ناصر خسرو (9371ش) .ديوان .باهتمام :مجتبي مينوي ،طهران :سيماي دانش.
 .33كطري عزة (9179م) ،الديوان .جتميع وشرل :إحسان عباس ،بريوت :دار الطقافة.

جتليّات الضور الثقايف العريب يف شعر الشعراَ الفرس وفقا للمدرسة الفرنسية (التشاؤم ابلبوم أَّنوذجا)
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اســاطري يونــان و روم .ترمجـة :امحــد بـ مــنش ،ط ،2

طهران :امريكبري.
ليلــي اإلخيليــة (ال تـا) .الــديوان .جتميــع وحتقيــق :خليــل إبــراهيم العطيــة؛ وجليــل العطيــة،
بغداد :وزارة الطقافة واإلرشاد.
املزي ،يوسف بن عبداحلمن (9292هـ) .فهارس حتفة األشراف مبعرفة األطراف .بريوت:
مؤسسة الكتب الطقافية.
املســعودي ،أبــو احلســن علــى (9221هــ) .مــروج الــذهب ومعــادن اجلــوهر .حتقيــق :اســعد
داغر ،عدد األجزاء ،2 :ط  ،0قم :دار اهلجرة.
مع ــروف ،ا ــىي (9310هـ ــ)« .دراس ــة نقديّ ــة ل ــدوافع التش ــامم ب ــالغراب ب ــني الفارسـ ـيّة
والعربية» .جملة إضاءات نقديّة (فصليّة حمكمة) ،العدد  ،92السنة  ،3صص.913-933
املقدسـي ،طـاهر بـن مطهــر (ال تـا) .البــدء والتــاريخ (املنــسوب ل ـ ) .ج  ،0مــصر :مكتبــة
الطقافـة الدينية.
ملكاوي ،دينا (0291م) .النطر اخليال يف األندلس .عمان :دار الطقافة.
منشي ،نصراهلل (9377ش) .كليل ودمن  .تصحيح جمتيب مينويي ،طهران :جامعة طهران.
مولوي ،جالل الدين حممّد (9372ش) .كليات ديوان .وفـق نسـخة مصـححة لبـديع الزمـان
فروزانفر ،ألران :سيماي دانش.
 ،الياس (9323ش) .لـزن األسـرار .تـصحيح" هبــروز روتيــان ،طهــران:
نظامي
انتشارات توس.
 ،الياس (9312ش) .مخس نظامي .ط  ،3طهران :هرمس.
نظامي
النمريي ،حسن (0221م) .دنيا احليوان يف التّرا العريب .دمشق :اهليئة العامة للكتاب.
عطار نيشابوري ،فريدالدين ابو حامد (9373ش) .منطـق الطـري .باهتمـام :حممـد جـواد
مشكور ،طهران :انتشارات ألران.
وراويـين ،سـعدالدين (9322ش) .مرزبـان نامـ  .باهتمـام :خليـل خطيـب رهـرب ،طهـران:
صفي علي شاف.
هالل ،حممد غنيمي (9171م) .األدب املقارن .بريوت :دار العودة.

