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 مقدمة

ال شک فی أن الحضارَة العاملیَة هی نتاُج تالقی األمِم فی ثقافِتها وعلوِمها ومعارِفها، 

فقد أسهمت جمیُع أمِم األرِض وبنسٍب متفاوتٍة فی البناِء العلمی والحضاری لإلنسانیِة 

أسهمت فی ذلک البناِء الفکری أمٌم عامة، غیَر أنَّ األمَم ذاَت النصیِب األکِرب والتی 

ِة لقاٌء فکری لرضور محدودٌة، وعندما انضوت األمُم تحَت حکِم اإلسالِم فکان هناک با

بینها وبین الفکِر اإلسالمی وکان الغالب فکر اإلسالم، غیر أنَّ هذه األمَم کان لها علوٌم 

األمِم الفرُس الذین کان  ومعارُف أثرَِت العلوَم واملعارَف اإلسالمیَة، ومن ضمِن هذهِ 

 .لحضارتِهم وثقافِتهم أثٌر علی املسلمین

الفارسیَة ضاربٌة فی -هذا وتشیُر األساطیُر الفارسیُة القدیمُة إلی أنَّ العالقاِت العربیةَ 

َل تاریُخ الثقافِة اإلنسانیِة أنَّ أکَرب حرکِة تداخٍل بین ثقافتین کانت بین  الِقدم، وسجَّ

السابعِ املیالدی، وهذا / یِة والفارسیِة ابتداًء من القرِن األوِل الهجریالثقافتیِن العرب

ال یعنی أنُه � یکْن هناک اتصاٌل بین الثقافتیِن قبَل هذا القرن بل علی العکِس من 

ذلک کانت هناک عالقاٌت لکنها کانت متوترًة وغیَر متکافئٍة یؤطّرُها واقُع املغالبِة 

التتبعٍ لبعِض تلک الصالِت یمکُن معرفُة التأثیِر الثقافی  ومن خالل. وثقافُة القوةِ 

بینه�، فنجد أنَّ امتداَد النفوِذ الفارسی إلی بعِض مناطِق البالِد العربیِة وبقاِء هذا 

الوجوِد لفرتٍة طویلٍة یعدُّ داِع�ً قویاً فی نقِل التأثیراِت الثقافیِة الفارسیِة التی نفَذْت 

عدیدٍة، میزَْت بذلک التأثیَر الفارسی بأن یکوَن من أقوی  إلی العرِب من معابرَ 

 .املؤثراِت الثقافیِة الناقلِة لبوتقِة الحضاراِت املختلفِة علی العرب

السابُع املیالدی الکثیَر من التحوالِت التی َعرَفَتْها / هذا وشهد القرن األوُل الهجری

أن یجمَع تحَت ظلِِّه الکثیَر من األعراِق  الخالفُة اإلسالمیُة ألنَّ املناَخ الجدیَد استطاعَ 

واألجناِس التی تبادلت مختلَف الِخْدماِت املادیِة واملعنویِة کلٌّ من منطلِق قدراتها، 

فأما الهنُد ... «: حاول الجاحظ أن یَقرَّب منا الخصائص التی �یز کل طرف بقوله

ٍل معروف، وال إلی عالِم فإ�ا لهم معاٍن مدوَّنة وکتٌب مخلَّدة، ال تضاف إلی رج

هر سائرٌة مذکورة ا هی کتٌب متوارثة، وآداٌب علی وجه الدَّ وللیونانِّیین . موصوف، وإ�َّ

فلسفٌة وصناعُة منطق، وکان صاحُب املنطِق نفسُه بکی اللسان، غیَر موصوٍف 
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وهم یزعمون أنَّ . بالبیان، مع علمه بتمییز الکالم وتفصیله ومعانیه، وبخصائصه

وفی . کان أنطََق الناس، و� یذکروه بالخطابة، وال بهذا الجنس من البالغة ١نوسجالی

ا هو عن طُوِل فکره  الُفرس ُخطباء، إالَّ أنَّ کلَّ کالٍم للُفرس، وکلَّ معنی للعجم، فإ�َّ

وعن اجتهاد رأی، وطُول خلوة، وعن مشاورة ومعاونة، وعن طُول التفکر وِدراسة 

 ».٢الکتب

 –مات کربی مهَّدت شیئاً فشیئاً لربوز نتائج التداخل الثقافی العربی تلک کانت مقد

َر لنا ابُن خلدون هذا املناخ بقوله. الفارسی فی مجاالٍت مختلفةٍ  إن امللَّة «: وقد صوَّ

اإلسالمیَة ملا اتسَع ملکها واندرجِت األمُم فی طیها، ودرَّسْت علوَم األولیَن بنبَّوتها 

یَة النزعِة والشعاِر، فأخذها امللک والعزَة وسخریَة األمِم لهم وکتاِبها، وکانت أمِّ 

عیَة صناعًة بعد أن کانت نقالً، فک�ت  بالحضارِة والتهذیب، وصیروا علوَمهم الرشَّ

فوا إلی علوِم األمم، فنقلوها بالرتجمِة إلی علومِهم، وأفرغوها  الدواویُن والتألیُف وتشوَّ

من تلک اللغاِت األعجمیِة إلی لسانِهم، وأربعوا فیها علی فی قالَِب أنظارِهم، وجرّدوها 

مدارِکهم، وبقیت تلک الدفاتُر التی بلغِتهم األعجمیِة نَسیاً منسیاً، وأصبحت العلوُم 

 ».٣کلُّها بلغِة العرب ودواوینها املسطرة بخطهم

 الفارسی، األولی أنَّ هذا-یؤکُد النصُّ حقیقتین أساسیتین فی التداخِل العربی

التداخَل تمَّ عَرب مراحَل تاریخیٍة وبتدرٍُّج، والثانیة أنه عمَّ مجاالٍت ومناشَط املعرفِة 

اإلنسانیِة کلِّها، فی إطاِر صیرورٍة تتشکُل فیها العناُرص واألشکاُل لتعطی فی النهایِة 

 .نتائَج ثقافیًة جدیدة

وعلی جوانَب من التأثیِر وعند إلقاء الضوء علی الروابِط األدبیِة الفارسیِة العربیِة، 

املتبادِل بین األدبیِن العربی والفارسی وذلک فی العرص األموی فی بالِد الشام، ال بد 

من الحدیث عن أثر العامل الدینی علی هذه الروابط وأثر اعتناق الدین اإلسالمی 

 علیه، کذلک ال بد من الحدیث عن الدور الکبیر الذی لعبته اللغة العربیة فی إغناءِ 

 .اللغِة الفارسیِة باملفرداِت املتعددة

 أثر العامل الدینی واعتناق اإلسالم علی الروابط األدبیة العربیة الفارسیة: أوالً

 البقاءِ  فیه أو الدخولِ  بین ُخیروا إذ طواعیًة، اإلسالمی الدینِ  اعتناقِ  علی الفرُس  أقبَل 

اإلسالمی، ویعُد الناظُم  الدینِ  فی الدخوَل  فّضلوا لکنهم الجزیةِ  ودفعِ  علیهِ  ُهمْ  ما علی
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الدینی جانباً مه�ً من التداخِل الذی حدَث بیَن الثقافتیِن العربیة والفارسیة، إذ 

 )أعطی لکال الطرفین فرصة اللقاِء والتبادِل املَرِن واملستمِر، ذلک أنَّ رسالَة النبی

: عِ البرش، ویقول هللا تعالیتجاوزَْت حدوَد قوِمِه ومحیطَُه، وکانت رسالًة عاملیًة لجمی

و�ثَّل قصُة الصحابی سل�ُن الفارسی معل�ً . ﴾٤وما أَرَْسلْنَاک إالَّ َرْحَمًة للعاملین﴿

ً یعکس تأثیَر الناظِم الدینی فی التداخل الثقافی العربی الفارسی، فقد أصبح -داالَّ

. ِتها نحَو الضفِة الفارسیةِ سل�ُن الفارسی جزءاً من مجتمعِ النبّوِة، وحامالً أمیناً لرسال

عبادِة «حیث اقتنَع الفرُس بأنَّ العرَب یحملوَن إلیهم رسالًة إحیائیًة تُخرُِجهم من 

بتعبیر الصحابی ربعی بِن عامٍر، وتفیُد بعُض الروایاِت  »العباِد إلی عبادِة ربِّ الِعباد

أن ج�عاٍت کبیرًة التاریخیِة خصوصاً تلک التی ذکرها البالذری فی فتوِح البلداِن 

ومؤثَّرًة من قبائِل الفرِس املتنقلِة أسلمْت قبَل فتِح فارس، وکان لها دوٌر مهٌم فی 

ِم جیوِش املسلمیِن حتی خراساَن وقزوین هذا وإن . ٥ترسیعِ عملیِة الفتِح وتقدَّ

التفاصیَل والظروَف املحیطَة بفتِح بالِد فارٍس تؤکُد أنَّ السیَف � یکْن سوی وسیلٍة 

ثانیٍة فی سقوِط تلک اإلمرباطوریاِت املمتدة، ألنُه کانَْت إلی جانبِه وسائُل أخری مرنة 

ه وسلمیة أقنَعْت الشعَب الفارسی بأنَّ هدَف الدیِن الجدیِد لیس استعباَده واحتاللَ 

ونهَب ثرواتِِه، ولعلَّ أشهَر الکل�ِت التی ردَّدها الفاتحوَن حینئٍذ مخاطبتُهم الشعوَب 

 ».٦لنا ما لکْم، وعلینا ما علیکم«: الداخلَة فی اإلسالِم بقولهم

یمکن القول بأن األدَب الفارسی � یکن له وجوٌد بارٌز قبَل اإلسالم، وقد أصبَح لَُه هذا 

اإلسالم، فنتیجًة لت�زِج األدبیِن الفارسی والعربی، الذی نتَج عنه الوجوُد والربوُز بعد 

شعراٌء ومفکرون وأدباء کبار، فقد قارَب اإلسالُم بین اللغتین وعمَل علی إحداِث هذا 

 البالدِ  بأهلِ -اإلسالمی الفتحِ  بعد-املسلمونَ  ، وامتزجَ التأثیِر املتبادِل العجیِب 

 منَحها التی العقیدیِة، الحریةِ  وبفضلِ . والفکری االجت�عی الصعیدِ  علی املفتوحةِ 

 من نشاطَْهُم الثقافی هؤالء واصَل  واملذاهِب األخری، الطوائِف  ملختلِف  الفاتحونَ 

 املکاتِب  أو واألدیرةِ  الثقافیةِ  املراکزِ  فی ذلک کان سواءَ  وترجمةٍ  وتألیٍف  دراسةٍ 

وفکریاً بین املسلمین وأهل وهکذا شهد العرص األموی تفاعالً حضاریاً . ٧الشخصیة

البالد املفتوحة، م� أسهم فی خلق رغبة جدیدة فی التطلع نحو علوم هذه األمم، 

 .٨فکانت البدایات األولی لتعریب الفلسفة والطب والکیمیاء والفلک
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 أثر اللغة العربیة فی اللغة الفارسیة: ثانیاً 

سیة فهی لغة آریة، إذاً لیس هناک اللغة العربیة هی من اللغات السامیة أما اللغة الفار 

أی رابط بین هاتین اللغتین العربیة والفارسیة، ال فی األصل وال فی االشتقاق، ولکن 

وصل بینه� التاریخ وربطت بینه� الحضارة فکان بینه� من الصالت ما � یکن بین 

للغة فکان تأثیر اللغة العربیة علی ا. ٩اللغات التی هی من أصل واحد ونسب واحد

الفارسیة هو األقوی واألوضح لرصانة اللغة العربیة وقوة أسسها البنیویة، فجاء القرآن 

الکریم بعد ذلک لیقوی دعائم هذه اللغة ولیزید من رصانتها ویحافظ علیها ولیکون 

السبب الرئیس فی التأثیر علی لغات البلدان التی انطوت تحت لواء اإلسالم، وکان 

علی اللغة العربیة کبیراً جداً، ومن أبرز مالمح هذا التأثیر هو تأثیر اللغة العربیة 

استع�ل الفرس للحرف العربی فی الکتابة وذلک لصعوبة الکتابة بالحروف البهلویة، 

واستع�لهم أهم الخطوط التی استعملت للکتابة، أما الجانب املؤثر اآلخر هو 

رسیة وعلی نطاق واسع جداً استع�ل األلفاظ واملصطلحات العربیة فی اللغة الفا

وبکافة مجاالت الحیاة الدینیة واالجت�عیة واالقتصادیة والسیاسیة واألدبیة والعلمیة 

 .١٠والعسکریة وغیرها

، ویتفُق معظُم الدارسین علی أنها ١١فاللغة الفارسیة هی من اللغات الهندو آریة

 :تطّورت َعْربَ ثالِث مراحَل کربی

فارسیة فی صورتها القدیمة، وتبدأ هذه املرحلة منذ ظهور مرحلة ال: املرحلة األولی

اللغة التی تحدث بها اإلیرانیون بعد انفصالهم عن أشقائهم الهنود واستقرارهم فی 

بالدهم التی یسکنونها اآلن، وتستمر حتی القرنین الرابع والثالث قبل املیالد، وفی 

األفستیة : لهجتان ه� هذه املرحلة سادت لهجات إیرانیة قدیمة کان من أهمها

 .١٤ ١٣، والفارسیة القدیمة١٢)األفستائیة(

هی مرحلة الفارسیة فی صورتها الوسیطة، وهی املرحلة التی تبدأ : املرحلة الثانیة

من القرنین الرابع والثالث قبل املیالد وتستمر حتی القرنین الثامن والتاسع بعد 

: سیطة تنقسم إلی مجموعتیناملیالد، وفی هذه املرحلة سادت لهجات إیرانیة و 

وهی التی کانت سائدة فی عهد  ١٥رشقیة وغربیة، وتعرف املجموعة الغربیة بالبهلویة

وقد استمر الخط البهلوی فی القرون اإلسالمیة األولی، وعلی . البارثیین والساسانیین



 

 

 

 

٦٠ 

 

الرغم من أن اللغة البهلویة � تکن اللغة الرسمیة فی إیران بعد الفتح العربی 

سالمی، إال أنه کانت هناک فی بعض أنحاء إیران کتابات بالبهلویة، وخصوصاً اإل 

وکان اإلیرانیون فی القرن األول الهجری . الکتب املذهبیة للموابذة الزرادشتیین

یکتبون الدفاتر الدیوانیة فی العراق بالخط البهلوی، وظل األمر کذلک إلی أن أمر 

 .١٦اوین والسکة بالخط العربیعبد امللک بن مروان بکتابة جمیع الدو 

مرحلة الفارسیة فی صورتها الحدیثة، وتبدأ هذه املرحلة من القرنین : املرحلة الثالثة

 .١٧أواسط القرن الثالث الهجری وتستمر حتی الیوم/ الثامن والتاسع املیالدی

 تَُعدْ  � وبعَد الفتِح اإلسالمی لفارٍس وسقوِط اإلمرباطوریِة الساسانیِة فی یِد املسلمین

 ظهرَه البعض أدارَ  ولقد الفاتحیَن، لغةُ  خلَفتَها بل الفرِس الرسمیِة، لغةَ  الپهلویةُ  اللغةُ 

 زمنیةٍ  لفرتةٍ  بها یتحدثُ  بقی الجبالِ  فی کان َمنْ  إّال  اللغَة العربیَة، وتبّنوا السابقةِ  للغةِ 

 علی تقدیٍس، وأقبلواأما اللغُة العربیُة فقد نظََر لها الفرُس نظرَة احرتاٍم و . ١٨معینة

 مستقبالً  السیاسیةِ  املناصِب  الّجنِة، ولغةَ  أهلِ  ولغةَ  العظیِم، القرآنِ  لغةَ  لکونِها تّعلِمها

 إسالمیةٍ  وعلومٍ  وفقهٍ  وسنّةٍ  قرآنٍ  اإلسالمیُة من الحضارةُ  به جادت ما معینِ  من نهلوا و

 وجعلت واألدباُء، والفقهاءُ  لکتاُب وا منهم الدعاةُ  وصارَ  ورسائَل  کتبًا فیها وأّلفوا مختلفٍة،

 وفکریاً  حضاریاً  تفاعالً  األموی العرصُ  وافٍر، وَشِهد بقدرٍ  فیها أسهموا عظ�ء أ�ّةً  منهم

 .١٩األمم هذهِ  علومِ  التطلعِ نحوَ  فی رغبةً  املفتوحةِ  البالدِ  وأهلِ  املسلمینَ  العرِب  بین

تثقفوا بالفارسیِة ثروًة عظیمًة لعلِم  وقد أنتَج الفرُس الذین استعربوا، أو العرُب الذین

اللغِة واألدِب، وأثروا املکتبَة األدبیَة بالعدیِد مَن املصنفاِت واملؤلفاِت الشعریِة 

والتی تکوَّنت نتیجَة الفتِح اإلسالمی واالمتزاِج بین -واألدبیِة، حیث أعقَب هذه ال�وةَ 

لحٍن فی اللسان العربی، أدی إلی إلی حدوِث خلٍل و -الفرِس والعرِب بالطرِق املختلفةِ 

کالم العرب فی غیِر موضِعِه، م� جعَل تدویَن  -ومنهم الفرُس -استخداِم األعاجم 

وحفظ املوضوعاِت اللغویِة أمراً رضوریاً، ولهذا نَدَب عدٌد مَن العل�ِء املسلمین 

ها، وتحدیِد معانیها الغیورین علی لغِة القرآِن أنفَسهم لجمعِ ألفاِظ اللغِة العربیِة، وکل�تِ 

فی معاجَم قیدِت العلَم والتصنیَف فیه، وکان أوُل املبتدعین لهذا الفِن ابَن قتیبَة فی 

کتابِه النبات، وقد کان لعل�ِء املسلمیَن ذوی األصِل الفارسی نصیباً من علِم اللغِة 

فقد تعلموا . لیِمهمرغَم فارسیِتهم، إال أنهم کانوا عرباً فی ثقافِتهم ولغِتهم ونشأتِهم وتع
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العربیَة علی أیدی العرِب حتی أتقنوها وتفننوا فیها، و� یکن تأثُر الفرِس باللغِة 

العربیِة هو نتاُج التأثیِر والتأثِر العربی الفارسی، بل نتَج کذلک تأثُر العرِب باللغِة 

سی� فی ألفاِظ الفارسیِة، ویعوُد هذا التأثُر باللغِة الفارسیِة إلی العِرص الجاهلی، وال 

بعِض الشعراِء وازداَد هذا التأثُر نتیجَة االختالِط بین العرِب والفرِس، وبخاصٍة بعد 

دخول أعداٍد مَن الفرِس إلی اإلسالِم، فقد ظهَر فی العرص األموی من أبناِء الفرِس َمْن 

کان یقرُض الشعَر، ومن أشهرِِهم زیاُد األعجُم إذ کاَن یقول الشعَر عن تعلم کذلک 

 .٢٠ظهور الخلِل واللحِن فی لسانِِه واضحاً 

ال یمکننا إدَّعاُء انفصاِل اللغِة واألدِب عن الرافِد العقلی، بل نؤکُد باطمئنان ٍأنَّ اللغَة 

نا الساحَة الکربی للتداخِل العرب الفارسی عقلیاً، خصوصاً أن روَّاَد العِرص  -واألدَب کوَّ

ملجاالت، یعربوَن حدوَدها ذهاباً وإیاباً بکلِّ سالسٍة ومبدعیِه کانوا مشارکیَن فی کلِّ ا

وإدراک، لذلک انطبَعْت آثارُُهم کلُّها ومنجزاتُهم اللغویُة واألدبیُة بتلک املؤثراِت 

 .وامل�رساِت العقلیةِ 

الفارسی إلی بدایاِت العِرص األموی خصوصاً فی -وتعوُد جذوُر التداخِل اللغوی العربی

الذی َعِمَل علی تقویِة ) م ٧٠٥-٦٨٥/ه ٨٦-٦٥(امللک بِن مرواَن  عهِد الخلیفِة عبدِ 

الحکِم العربی عندما َعِمَل علی تحویِل کلِّ شیٍء فی جهاِز الدولِة إلی العربیِة، فَعِمَل 

علی أن تکوَن اللغُة العربیُة وحَدها هی لغُة الدواویِن جمیِعها، فََعِمَل علی نقِل دواویِن 

ِة إلی العربیِة، وفی وقفٍة بسیطٍة مع قصِة هذا التحوِل األساسی فی العراِق عِن الفارسی

الفارسی نالحُظ أنه کاَن بإرادٍة سیاسیٍة أمویٍة، وأنه � یکْن فی -مساِر التداخِل العربی

مصلحِة النخبِة الفارسیِة املرشِفِة علی شؤوِن الدیواِن؛ ففی عهد الخلیفة عبد امللک 

فی أرشَف الکاتُب الفارسی صالُح بُن عبِد الرحمِن علی وحکم الحجاج بن یوسف الثق

تحویل لغة الدواوین من اللغة البهلویة إلی العربیة، بعد وفاِة رئیسِه فی الدیواِن زادا 

کان رافضاً لهذه الخطوِة، ملا کان یراُه فیها من إقصاٍء للغِة الفارسیِة  ينفروخ الذ

وتکشف هذه القصة عن رغبِة الکتَّاِب املؤسسیَن ، ٢١البهلویِة، وتهمیشاً للکتَّاِب الفرِس 

إبقاِء اللغِة العربیِة بعیدًة عن مؤسسِة الحکِم، وَجْعِل الفارسیِة  يف يللدیواِن األمو 

الفهلویِة لغَة الدولِة والشأِن العاِم، لکن السلطَة األمویة فهمت أن استمراَر الدیواِن 

 .٢٢الدولِة وموارِدها ک� أنه سیهدُد هویَة الدولةِ  باللغِة الفارسیِة سیحرُم العربیَة من قوةِ 
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ترسخت هذه القناعُة عنَدنا بعد عثورِنا علی روایٍة أخری أوردها أبوحیان التوحیدی فی 

کتابِه البصائِر والذخائِر، وفیها یظهُر الخلیفُة عبُد امللک بُن مرواَن فی صورِة حارٍس 

کنُت : عن محمٍد بِن شهاٍب الزهری«: الروایةُ  وتقوُل . متیقٍظ یدافُع عن اللغِة العربیةِ 

کْم : "مَع عبِد امللک بِن مرواَن فدخَل علیه رجٌل حسُن الفصاحِة، فقال له عبُد امللک

: قال" فی مئتی دیناٍر،: "قال" فی کْم دیونُک؟"قاَل " ،مئتا دینارٍ : "قال" عطاُؤک؟

أَِمَن : "قال" ما علِْمُت ذلک،: "قال "أَما علمَت أَنی أمرُْت أن ال یتکلَم أحٌد بإعراٍب؟"

یا أمیَر املؤمنیَن إْن تکن العربیُة أبّاً فلسُت منها، : "قاَل " العرِب أنَت أَْم ِمن املوالی؟

 ».٢٣"بلساٍن عربی ُمبینٍ : "قال تعالی" صدقَْت،: "قاَل " وإن تکْن لساناً فإنی منها،

اللغوی مع غیر العرِب، بعَد أْن الحَظ  حاوَل الخلیفُة أن یجنَّب العربیَة أرضاَر التداخلِ 

ْعِف فی اللغِة العربیِة، فأمَر بعدِم اإلعراِب لک�ِة الخطأ فیه، لکنُه یفاَجأ  شیوَع الضَّ

برجٍل فصیٍح مَن املوالی، یعلُن انت�َءُه الروحی إلی اللغِة العربیِة، ونسبِه إلی غیِر 

 .العرب

مُن املُناخ اللغوی السائِد فی تلک املرحلِة تکِشُف لنا هذه الروایُة جانباً مه�ً 

علی تعلَِّم العربیِة، فأتقنَها  -ومنهم الفرُس  -املبکرة، إذ أقبلَْت الشعوُب غیُر العربیِة 

 .بعُضُهم، بین� � ینجْح بعُضُهم اآلخُر فی إتقانِها

وکانت تلک نستنتُج هنا أنَّ مساَر التداخِل اللغوی العربی الفارسی بدأَ مبکراً جداً، 

البدایُة مصحوبًة �حاوالٍت فارسیٍة لتوجیهِه فی الدیواِن األموی، بین� کانت السلطُة 

ُمدرکًة املحاذیَر التی تحفُّ بهذا العمِل، لکنَّ التحوالِت الالحقَة فی القرِن الثانی وما 

 .بعَده ستجعُل من محاولِة العرِب حفَظ نقاِء العربیِة مجرَد حلٍم �ْ یتحقْق 

 أهم الروابط األدبیة الفارسیة العربیة فی العرص األموی فی العرص األموی: الثاً ث

ظهَر الت�زُج الحضاری بیَن الثقافتیِن فی مختلِف جوانِب الحیاِة األدبیِة والسی� 

الشعَر والن�َ والخطابَة والنحَو والکتابَة وعلوَم القرآِن والحدیَث والرتجمَة والِحکَم 

واصل التداخُل العربی الفارسی مسیرتَُه لغویاً بشکٍل عمیٍق، وصاحَب والوصایا، وقد 

هذا التداخَل عملیُة تشکیٍل عمیقٍة لثقافٍة لغویٍة جدیدٍة هیأَِت األرضیَة لوالدِة أدٍب 

 .متداخٍل یعّربُ عن الشخصیِة العربیِة الفارسیِة فی تجلَّیها الحضاری املبدعِ 
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 الشعر

بالِد الشاِم فی العِرص األموی �ا نُِظَم فی خراساَن والعراِق فی  الشعرال یکاُد یقاُس 

والحجاِز، ومرجُع ذلک أَن قبائَل الشاِم کانت فی أک�ِها قبائَل یمنیًة، وهی ال تبلُغ فی 

الشعِر ما تبلُغُه القبائُل املرضیُة، علی أنه ینبغی أن یالحَظ أن کثیراً من قبائِل قیٍس 

، واصطدمت مصالُحها �صالِح کلٍب والقبائِل الیمنیِة، م� نزلِت الشاَم مع الفتوحِ 

جعَل الحروَب تنشُب بین الطرفیِن من جهٍة وأوقَد نیراَن الهجاِء والفخِر بین شعراِئه� 

من جهٍة ثانیة، سواًء فی موقعِة َمرْج راهط أو فی� تالها من مواقَع ظلَّْت سنواٍت، ولکَن 

شام، فلوال وفوُد هذه القبائِل املرضیِة ما ظهَر وال هذا الشعَر یعُد طارئاً علی ال

 .٢٤استطارِ 

یمکن أن نفرس ضعف الشعر فی الشام إزاء ما کان علیه بالعراق والحجاز أن العراق 

کان مناهضاً للشام ومرکز املعارضة، وموئالً للشیعة والخوارج، وکان لهذا أثر ال ینکر 

الحجاز کان مهد اإلسالم ومنبت الصحابة  فی نهضة األدب وفنونه فی هذه البیئة، وأن

وأبنائهم، ومرکز خالفة عبد هللا بن الزبیر، وأن األمویین أغدقوا علیه األموال والهبات 

والعطایا لرصف أبنائه عن السیاسة وأمور الخالفة، وأن هذا بدوره أثر فی األدب، وفی 

ق الشام، فسعت توجه رجال الحجاز إلی الشعر، غیر أن ذلک � یفت فی عضد دمش

سعیها لتعویض ما فاتها، وإذ بها بین آونة وأخری تغدو بیئة مزدهرة باألدب فواحة به، 

شأنها شأن بیئات العرص األموی األخری إن � تکن األسبق ملا شهدته قصورها من 

لقاءات أدبیة حافلة بألوان من شعر املدیح والسیاسة، وألوان من خطب املحافل، 

مع ما یرافق ذلک من محاورات أدبیة، وأحادیث شتی فی مجاالت  وألوان من الغناء

متنوعة فی أیام العرب وأنسابها وحروبها وأشعارها ولهجاتها، وقد یکون وراء ذلک کله 

أن الشام غدت فی عرص بنی أمیة قبلة الوفادة األدبیة تشّد إلیها : أمور ودوافع منها

عل�ء، وتعقد فی قصورها املجالس رحال الشعراء والخطباء، ویقصدها الرواد وال

ومنها أیضاً أن األرسة الحاکمة کانت أرسة أدبیة، فیها . ٢٥والندوات وألوان املسامرات

الخطیب املفوه، والشاعر املجدد، والناقد ذو البصیرة النافذة بالشعر، قال الشاعر 
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یزید  معاویة ویزید وعبد امللک ومعاویة بن: وکان من الخطباء«: مشیراً إلی ذلک

 ».٢٦ومروان وسلی�ن ویزید بن الولید والولید بن عبد امللک وعمر بن عبد العزیز

ویجب أن نذکَر أن جلَّ الشعراِء الشامیین فی العِرص األموی، وما قبلَُه ظلَّ أک�ُُهم فی 

السیاسی کالتشویِه الذی : حکِم املنسی املجهوِل، ویعوُد ذلک إلی أموٍر کثیرٍة منها

األمویین فی� بعد، وقد سَعی البعُض لطْمِس آثارِِهم الفکریِة واألدبیة  لقیُه تاریخُ 

باإلضافِة ملا أتَْت علیِه الحروُب والکوارُث من إحراِق املکاتِب العامِة وإلقاِء الکثیِر من 

الکتِب فی مهبِّ الریاِح والناِر واملاِء، یضاُف إلی ذلک الجهُل األسوُد الذی ساَد بالَد 

وناً طویلًة حیُث ابتعَد الناُس عِن العلِم وامتدت األیدی الجاهلُة إلی الشاِم قر 

وأهمُّ شاعٍر أنبتتُه بیئُة الشاِم فی . املکتباِت الخاصِة تعبُث �خطوطاتِها جهًال بقیمتها

العِرص األموی هو عَدی بُن الرقاع العاملی، والذی نزَح عن الیمِن إلی الشاِم، وسکَن 

یین وکانت میولُُه السیاسیُة أمویة یمدُح أحیاَءهم وأمواتَهم وشارک دمشَق عاصمَة األمو

فی جیِش عبِد امللک بِن مرواَن الذی ظَِفَر بالحرِب التی کانت بینَه وبیَن مصعٍب بن 

واستمرَّ موقُف هذا الشاعِر بالوالِء الشدیِد للولیِد . الزبیِر والتی انتهت �قتِل مصعٍب 

َمُه وقد َعِمَل هذا الشاعُر بکلِّ ما یملک من قوِة بعَد أبیِه عبِد امللک ال ذی قربَُه وقدَّ

 .٢٧الشعِر علی تخلیِد مجِد األموییَن واإلشادِة بأع�لِهم وخصَّ منهم الولیدَ 

 الن�

تطوَر الن�ُ فی عِرص الخلفاِء األموییِن وکان سبب ذلک تأثیر القرآن الکریم وحدیث 

، ورضورة الخطبة فی صالة الجمعة والج�عة من النبی علیه الصالة والسالم من جهة

جهة أخری، حیث یتوجب علی الخلیفة والحاکم إعدادها، وفی العرص األموی کان 

الختالط اللغة الفارسیة باللغة العربیة وتقلید الکتاب العرب للکتاب الفرس أثر کبیر 

األدِب والقصِص  فقد وضَح تأثیُر األدِب الفارسی، حیُث َغلََب طابعُ . فی هذا التطور

 »کلیلٍة ودمنةٍ «علی الکتِب املرتجمِة عن اللغِة الفارسیِة إلی اللغِة العربیِة، مثُل کتاِب 

وکادت أن تکوَن منهجاً وأساساً للقُصِص العربیة فی تشابِه األسلوِب واملوضوِع إلی 

 .٢٨حدٍّ کبیر

 الرتجمة
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نصوٍص متفرقٍة فی أدِب السیاسِة قد کانت نُقوُل الفرِس إلی العربیِة عبارًة عن کتٍب و 

والِحکِم والوصایا وعلی الرغِم من أنها ال ُ�ثُّل علوماً منهجیًة قا�ًة بذاتِها، إال أنها 

کانت تؤسُس مفاهیَم فی النفِس والحیاِة، وتؤسس بنیاناً لغویاً جدیداً فکان حاُل 

لُّغتاِن إذا التقتا فی وال«: املرتجمیَن الفرِس ال یخرُج عن توصیف الجاحِظ عندما قال

 ».٢٩اللِّساِن الواحِد، أدخلَْت کلُّ واحدٍة منها الّضیَم علی صاحبِتها

تعد الرتجمُة والنقُل والتعریُب التی حدثَْت فی املرشِق اإلسالمی منُذ العهِد األموی 

ذاَت دوٍر فاعٍل وأساسی فی الحرکِة العلمیِة بین العرِب والفرِس، والتی أسهمت فی 

فکاَن من جملِة البواعِث . ها بواعُث کانت لها تأثیراٌت سلبیٌة وأخری إیجابیةٌ قیامِ 

األساسیِة التی أدْت إلی ظهوِر حرکِة الرتجمِة فی العِرص األموی اهت�ُم الخلفاِء 

برتجمِة کتِب الطبِّ والتنجیِم وظهوِر الفرِق اإلسالمیِة ودخوِل أهِل الذمِة فی الدیِن 

دولِة العربیِة اإلسالمیِة نتیجة الفتوحاِت، فظهرِت الحاجُة ملجاراِة اإلسالمی وتوسعِ ال

هذا التغیِر فی جملِة مناحی الحیاِة السیاسیِة واالجت�عیِة والفکریِة وغیرِها، 

وبالرتجمِة ظهرت مجاراُة هذا التغیر، والتی بدأَْت أوَل أمرها مثل� ذکرنا بحرکِة 

 :ومن أشهِر املرتجمین والنقلة. ٣٠رواَن وابنِه الولیدِ التعریِب فی عهِد عبِد امللک بِن م

هو ابُن أبی العالِء ساٌ� بُن عبِد العزیِز، فارسی األصِل، مولی : جبلُة بُن سا�ٍ  .١

وکاتُب هشاِم بِن عبِد امللک، نُِسَب إلیه نقُل بعِض الرسائِل الیونانیِة التی مَن 

، ویعُد جبلُة مَن البلغاِء فی العربیِة وهو املحتمِل أن یکوُن قد ترَجمها من الفارسیةِ 

أستاُذ عبِد الحمیِد بِن یحیی الکاتِْب، نقَل جبلُة کتابَاً عن تاریِخ ملوک فارٍس مصّوٍر 

بصوِر امللوک فی مدینِة اصطخَر بفارِس للخلیفِة هشاِم بِن عبِد امللک ک� جاَء فی 

إلی العربیِة کتابان من القصص وله من النقِل  ).م ٧٣١/ه ١١٣سنة (مقدمِة الکتاِب 

والذی ذُکَر ضمَن أس�ِء الکتِب التی ألََّفها  »کتاُب رستم واسفندیار«التاریخیة وهی 

یِر، و   .٣١»کتاُب بهرام«الفرُس فی السِّ

 ٣٢أصلُه مَن الفرِس، ولد فی قریة جور: )م ٧٥٩/ه ١٤٢ت (عبُد هللا بُن املقفع  .٢

نشأَ ابُن املقفعِ فی والِء بنی األهتِم وهْم . اٍت معدودةٍ بفارٍس، أسلَم قبَل مقِتلِه بسنو 

کان له دوٌر فی غایِة . من أهِل الفصاحِة والبالغِة، فکان لهذه النشأِة تأثیٌر عظیٌم فیه

الحساسیِة ضمَن مرحلٍة مبکرٍة مَن التاریِخ العربی اإلسالمی، کان ابُن املقفُع مانویاً 



 

 

 

 

٦٦ 

 

اِج بنِ  یوسَف الثقفی، ک� تولّی عمَل بعَض کَوِر دجلَة زمَن  اشتغَل فی دیواِن الحجَّ

، وَعِهَد إلیه صالٌح بُن عبِد الرحمِن )م ٧١٧-٧١٤/ه ٩٩-٩٦(سلی�َن بِن عبِد امللک 

وقد کتَب لداوَد  ،٣٣السجستانی أْمَر َخراِج بهقباذ فی العراق فی أوِل عمٍل دیوانی له

األمویین واضطراباتِهم إلی أن سَقَط  بِن هبیرٍة، وقد عاَرص ابُن املقفعِ مؤامراِت 

حکُمُهم، فجاَء عهُد العباسیین لیعمَل ابُن املقفعِ فی دیواِن عیسی بِن علی والی 

وکان صدیقاً لعبِد الحمیِد الکاتِب  ).م ٧٤٩/ه ١٣٢(األهواِز وعمِّ الخلیفِة أبی العباِس 

أساَة قتلِه علی أیدی واستفاَد من مهاراتِِه وخربتِِه فی الکتابِة وعاَش عن قرب م

 .٣٤.)م ٧٤٩/ه ١٣٢(العباسیین 

ویعُد ابُن املقفعِ من أ�ِة الکتَّاِب ومن البلغاِء فی اللساِن والقلِم، ومَن الفصحاِء 

بالفارسیِة والعربیِة وضَعُه ابُن الندیِم علی رأِس قا�ِة النَقلَِة واملرتجمیَن، ترجَم الکثیَر 

الیتیمُة فی «، و»األدُب الصغیر«، و»األدُب الکبیر«و کلیلة ودمنة،: مَن الکتِب منها

سیُر ملوک «الذی سمی بعد ترجمتِه إلی العربیِة  »خداینامه«، ک� ترجَم »الرسائلِ 

وابُن املقفعِ علی کونِِه فی تفکیرِِه أعجمیا یتعصُب آلداِب . ٣٥»تنرس«، وکتاَب »الفرس

ال اللغَة، وقل� استشهَد بشعٍر أو َمثٍَل أو قومِه وعلوِمهم، فال یری فی کتبِه من العربیِة إ 

ونری ِمْن وآرائِهم، فإنَّ فضلَُه عظیٌم علی العربیِة،  ،حکمٍة، أو أشاَر إلی وقائعِ العرِب 

ترج�ِت ابِن املقفعِ اجت�َع ثقافِة العرِب والفرِس وحکمِة الهنوِد وفلسفِة الیوناِن، وتعدُّ 

 .٣٦والبالغِة العربیِة، فإنَّ فضلَُه عظیٌم علی العربیةِ  براعتُُه فی دمِج التفکیِر الفارسی

 الکتابة

ساعَد علی تطوِر الکتابِة فی الشاِم فی العِرص األموی ظهور دیوان اإلنشاء والرسائل 

والذی أوجد نوعاً من الن� � یکن للعرب به عهد، وهذا ما یسمی بالن� الفنی، 

باسم الخلیفة وتصدر إلی والته وع�له  ویقصدون به تلک الرسائل التی کانت تحوَّر

 .٣٧فی األقالیم

کاتُب الرسائِل وآخُر للخراِج وثالٌث : وکان الکتَّاُب فی العِرص األموی علی أصناِف منهم

للُجنِد ورابٌع للقضاِء واملظاِ�، فقد ازداَدْت أعداُدُهْم وازداَدت اختصاصاتُُهم مع ازدیاِد 

ُهم مکانًة کاَن صاحَب دیواِن الرسائِل، فقد کاَن صاحُب عدِد الدواویِن، إال أَن أرفعَ 

دیواِن الرسائِل مَن العرِب فی خالفِة معاویَة ویزیَد ومرواَن وعبِد امللک، ثم � تلبْث 



 

 

٦٧ 

هذه املکانُة أن انتقلت إلی املوالی وکان أشهرُهم علی اإلطالِق عبُد الحمید بن 

معلوماتِنا عن صلِته بالثقافِة الفارسیِة ال  وإنَّ یحیی مولی العالِء بِن وهٍب العامری، 

ترتک مجاالً للشک فی هذا الحضوِر املبکِر للموروِث الفارسی فی عملیِة تأسیِس 

الفکِر األخالقی فی الثقافِة العربیِة، وعبُد الحمیِد ک� ذکرنا صدیٌق مالزٌم البِن املقفعِ 

وفی عهِد . هم األخالقیِة والسیاسیةِ الذی کرََّس کلَّ جهدِه لنقِل أدِب الفرِس أی نصوِص 

الخلیفِة األموی هشاِم بِن عبِد امللک دخلت الدولُة الناشئُة فی طوِر األزمِة وک�َْت ِمن 

حولِها الحرکاُت املعارضُة، وفی ذلک املناِخ رشَع عبُد الحمیِد فی نقِل املوروِث 

ا تولّی مرواُن بُن محمٍد وأصبح کاتباً لهشاِم، وعندمالفارسی إلی الثقافِة العربیِة 

کان أبلَغ کتَّاِب هذا  وعبُد الحمیدِ  .الخالفَة أصبَح عبُد الحمیِد الکاتَب واملستشارَ 

العِرص وأبرِعِهم، وقد س�ُه الجاحُظ فی بیانِِه عبد الحمید األکرب، وکان یشتهُر برباعِتِه 

ُل إنُه کان أحَد نََقلَِتها فی رسائِل الفرِس األدبیِة التی أثرت عن الساسانیین والتی یقا

موَن الکتَّاَب ویعرفوَن فَْضَل صناعِة الکتابِة  إلی العربیِة، فقد کاَن ملوک الفرِس یقدَّ

ویعتربونهم األلسنَة الناطقَة عن امللوک وخزَّاَن أموالِهم، وأمناَءُهم علی رعیِتهم 

وِه کتَّابهم، وأمروا صاحَب وبالِدهم بحیث کانوا إذا أنفذوا جیشاً أنفذوا معُه وجهاً من وج

أما . ٣٨الجیِش أال یحلَّ وال یرتحَل إال برأیِه یبتغوَن بذلک فضَل رأی الکاتِب وحزمه

بالنسبة إلی العل�ِء اإلیرانیین الذین کانوا یکتبون کتبهم باللغِة العربیِة فی القرون 

کانت هی لغة اإلسالمیة فلیس ألن أحداً کاَن یلزمهم بذلک، بل ألن اللغة العربیة 

العلم والسیاسة والدین فی کافِة أنحاِء العاِ� اإلسالمی، وکان عل�ء هذه املناطق 

یکتبون کتبهم باللغة العربیة لکی یستفید منها کل امللمین باللغة العربیة، وعندما 

 .٣٩کانوا یودون الکتابة لقومهم کانوا یختارون اللغة الفارسیة

 الخطابة. ج

لخطابِة فی العِرص األموی، إذ یؤکُد ذلک الجاحُظ فی کتابِه البیاِن ال شک فی ازدهاِر ا

َمهم علی جمیعِ األممِ  حیث کان ألدب . والتبییِن، حیث وضَعُهم فی أعلی املراتِب وقدَّ

الخطابة والشعر فی هذا العرص دوراً عظی�ً فی الدفاع عن وجهات النظر املتبادلة، 

راؤه الناطقون باسمه ملا للخطابة والشعر خطباؤه املبدعون وشع ٤٠فربز لکل حزب



 

 

 

 

٦٨ 

 

من أثر فی نفوس العرب، وقد شجع خلفاء بنی أمیة الشعراء املادحین واملدافعین 

 .٤١عن سلطتهم فأغدقوا علیهم األموال وجعلوا لهم مکانة متمیزة فی مجالسهم

 الحکم والوصایا. د

رِس إلی العربیِة، ک� أسهمت شکلت الِحکُم والوصایا الفارسیُة أهمَّ مصدٍر لنَّقلِة الفُ 

ألنَّ النصائَح فیها عملیٌة غیُر «بتدّرِج بناِء املنظومِة القیمِة العربیِة بعَد اإلسالم، 

فلسفیٍة، ولها مساٌس بشؤوِن الحیاِة الیومیِة، فهی أقرُب إلی طبیعِة العرِب األولی التی 

ذه الِحکم مسوقٌة فی أصلها کانت ال �یُل فطریاً إلی التعمِق فی النظریاِت، ثم إّن ه

مبارشًة من غیِر قرائَن مرسحیٍة أو ملحمیٍة طویلٍة، وهذا طابُع رشقی للِحکم، وهو 

وکان طبیعیاً أن تالزَم البصمُة الفارسیة النصوَص وهی تَْعرب  ».مخالٌف للطَبْعِ الیونانی

غوی واألدبی بیَن إلی املجاِل العربی، ما یعنی فی النهایِة تعمیقاً ملنحی التداخِل الل

واشتهر واصل بن عطاء بإعداد الخطب والتمهل فیها، واشتهر طابع . ٤٢الفرِس والعرب

اإلعداد لها فی العرص األموی کخطبة زیاد بن أبیه بالبرصة، وخطبتی الحجاج بن 

یوسف الثقفی بالکوفة والبرصة، وخطبة عبد امللک بن مروان بعد مقتل مصعب بن 

 .٤٣زة الشابی باملدینةالزبیر، وخطبة أبی حم

 خا�ة

إَن الصبغَة العربیَة کانت سائدًة فی العِرص األموی، وعلی الرغِم من محاوالِت األدباِء 

الفرِس مجاراَة غلبِة األجواِء الفارسیِة فی بعِض فرتاِتهم السیاسیِة، إال أنَّ بقاَء اللغِة 

ِة، رغَم االتجاِه القومی العربیِة فی مقدمِة لغاِت العلوِم هو السائُد فی تلک الفرت 

الفارسی إلحیاِء اآلداِب الفارسیِة التی � یکْن یقاُس فی شیٍء مَن األدِب العربی وما 

الفارسی نتائَج  -فقد حقَق التداخُل الثقافی العربی. أُلَِّف مْن مجلداٍت شعراً ون�اً 

، األمُر الذی أخرَجُه� نوعیًة أثَّرْت بقوٍة فی کال الطرفین الفاعلَین فیه؛ العرِب والفرِس 

من دائرِة املحلیِة والقومیِة الضیقِة إلی الفضاِء اإلنسانی الواسعِ، وظهِر ذلک فی 

تفاصیِل الکسِب الثقافی العربی الفارسی کلِّها، فأصبَح کسباً ثقافیاً إسالمیاً تدرََّج عَرب 

المیِة التی غیرْت قروٍن لیکتمَل بناؤُه املادی واملعنوی تحَت عنواِن الحضارِة اإلس

ومن هذا املنطلِق مثلِّت الحضارُة اإلسالمیُة مرحلًة متقدمًة . مساَر الحضارِة اإلنسانیةِ 



 

 

٦٩ 

الفارسی، إذ عّدها کثیرون تطوراً طبیعیاً للثقافِة  -من مساِر التداخِل الثقافی العربی

 .فی طورِها األولی الفردی إلی طوٍر متقدٍم یعُرب عن حالٍة اجت�عیة

 هااشتیادد

                                                             
اء فی عرصه، ورئیس الطبیعیـین فـی وقتـه، وکـان بعـد املسـیح بنحـو جالینوس إمام األطب ١
عبـد السـالم : ، البیـان والتبیـین، تـح)م ٨٦٨/ه ٢٥٥عث�ن عمر بن بحـر ت  أبو(الجاحظ  ٢

 .٢٨-٢٧، ص ٣م، ج  ١٩٩٨/ه ١٤١٨، ٧محمد هارون، القاهرة، مکتبة الخانجی، ط 
عبـد : ، مقدمـة ابـن خلـدون، تـح)م ١٤٠٥/ه ٨٠٨عبد الرحمن بن محمد ت (ابن خلدون  ٣

 .٣٦٥-٣٦٤، ص ٢م، ج  ٢٠٠٤/ه ١٤٢٥، ١هللا محمد الدرویش، دمشق، دار البلخی، ط 
 .١٠٧سورة األنبیاء، اآلیة  ٤
عبـد هللا أنـیس : ، فتوح البلدان، تح)م ٨٩٢/ه ٢٧٩أحمد بن یحیی بن جابر ت (البالذری  ٥

 .٤٨٠م، ص  ١٩٨٧/ه ١٤٠٧الطبَّاع، مؤسسة املعارف، بیروت، 
قرن العارش الهجری، الفارسی من القرن األول إلی ال-یلوج، رشید، التداخل الثقافی العربی ٦

 .٨٤-٨٢م، ص  ٢٠١٤، ١بیروت، املرکز العربی لألبحاث ودراسة السیاسات، ط 
-٦٦١/ه ١٣٢-٤١(حرکة الرتجمة فی بالد الشام فـی العرصـ األمـوی «صالح، خالد یوسف،  ٧

 .٢٣٥ت، ص .، د١، ع ١١، مج ، مجلة»)م ٧٥٠
إبراهیم، فاضل خلیل،  ٨

 .٢٣٦صالح، حرکة الرتجمة، ص . ١٨٧م، ص  ١٩٨٤، دار الحریة للطباعة، بغداد، 
، بیــروت، دار النهضــة العربیــة الصــیاد، فــؤاد عبــد املعطــی،  ٩

 .٩م، ص  ١٩٨٦للطباعة، 
امل املؤثرة فی تطور اللغة الفارسیة، مجلةحسین، إیاد محمد، العو  ١٠

 .٢٧٤م، ص  ٢٠١٣، ١، ع ٣، مج 
یرجعوهم إلی الشعوب األوربیة للّشبه فی لغـتهم باللغـات األوربیـة القدیمـة، وباملجموعـة  ١١

دو السنسکریتیة التی لها عالقة بالهندیـة، لـذلک کانـت لغـتهم تُعـرف بإحـدی اللغـات الهنـ

 ١٤٠٢، لبنان، دار األندلس للطباعة، قندیل، أسعد عبد الهادی، . أوربیة

 .٢م، ص  ١٩٨١/ه
وقـد دونـت بهـا األفسـتا القدیمـة،  »أوستا«هی لغة األسفار املقدسة املس�ة بـــ : األفستا ١٢

دیـنهم  وهو کتاب وضعه زرادشت کمصدر رئیسی یعود إلیه الفرس فی کل ما یحتاجونـه فـی



 

 

 

 

٧٠ 

 

                                                                                                                                            

أحمـد کـ�ل : تـر ، )إدوار(براون : ینظر. وتاریخهم وبطوالتهم وأدبهم

 .ومابعد ١٦٩ص . ومابعد ٦٥، ص ١م، ج  ١٩٩٤الدین حلمی، الکویت، جامعة الکویت، 
هی لغة الکتابـات والنقـوش، وکانـت اللغـة للهخامنشـیین، وقـد کتبـت : الفارسیة القدیمة ١٣

املس�ری فی هیئتها القدیمة فی کتابـات األبـاطرة الهخامنشـیین، وترجـع وحفظت بالخط 

أقدم األثار املکتوبة بهذه اللغة إلی القرن السادس قبل املیالد، ومن أهمهـا نقـش داریـوش 

 .٧قندیل، فنون الشعر، ص . فی جبل بیستون) م.ق ٤٨٦-٥٢١(الکبیر 
عبد الوهـاب عـزام، : حیی الخشاب، مری: ، ترکریستنسن، أرثر،  ١٤

 .٣١م، ص  ١٩٩٨دار النهضة العربیة، 
فأمـا : ذکرهـا ابـن املقفـع وهـو یعـدد اللغـات الفارسـیة فقـال: معربهـا الفهلویـة: البهلویة ١٥

أصفهان والری وهمدا نومـاه : اسم یقع علی خمسة بلدان وهی »فهلة«الفهلویة فمنسوب إلی 

 .١٤٦، ص ١، ج براون، . نهاوند وأذربیجان
 .٣٣-٣١کریستنسن، إیران، ص . ١٤٦، ص براون،  ١٦
 ، ص١، ج براون، : وینظر. ١٠-٥، ص قندیل،  ١٧

 .٣٥کریستنس، إیران، ص . ٤٤-٤١
، القاهرة، دار نهضـة مرصـ للطبـع الحوفی، أحمد محمد،  ١٨

 .٨٩م، ص  ١٩٧٨/ه ١٣٩٨، ٣والنرش، ط 
، الکویـت، جامعـة حلمی، أحمد ک�ل الدین،  ١٩

بوجلة، یوسف، . ١٧، ص قندیل، . ١٧-١٦م، ص  ١٩٩٣الکویت، 

أحمـد منـور، جامعـة : ، الجزائـر، إرشاف

 .٤٢م، ص  ٢٠٠٧الجزائر، 
 .٣٢٠-٣١٩، ص بوجلة،  ٢٠
: عائـد الـزین، مـر: ، تـرشهیدی، جعفر،  ٢١

 .٢٩٦، ص م ٢٠٠٢/ه ١٤٢٢، ١ریاض األخرس، بیروت، دار الهادی، ط 
، کلیـة دار العلـوم، جامعـة الرفاعی، محمد عبد الحمید،  ٢٢

 .٩٩-٩٨ت، ص .القاهرة، د
، ، )م ١٠٢٣/ه ٤١٤علی بن محمد بن العبـاس ت (أبوحیان التوحیدی  ٢٣

 .٣٥، ص ٨م، ج  ١٩٨٨/ه ١٤٠٨، ١وداد القاضی، بیروت دار صادر، ط : تح
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م،  ١٩٥٩، ٨، القاهرة، دار املعارف، ط : ضیف، شوقی ٢٤

م، ص  ١٩٦٣، ٢٠، القـاهرة، دار املعـارف، ط : ضیف، شـوقی. ٤٧ص 

، دمشق اتجاهاتها األدبیة فی عرص بنـی أمیـة، : حالو، أحمد عبد املنعم. ١٦٥

 .٣٧٦-٣٧٥م، ص  ٢٠٠٨ اتحاد الکتاب العرب،
 .٣٧٧-٣٧٦، ص حالو،  ٢٥
 .٣٥٢، ص ١، ج الجاحظ،  ٢٦
حالو، دمشـق اتجاهاتهـا . ٣٤٦-٣٤٣تاریخ األدب، ص . ٤٧، ص ضیف،  ٢٧

 .٣٧٥األدبیة، ص 
 .٣١٣، ص شهیدی،  ٢٨
 .٣٦٨ص  ،١ج  الجاحظ،  ٢٩
أحوال غیر املسلمین فی بـالد الشـام حتـی نهایـة العرصـ : الرشیف، حامد محمد الهادی ٣٠

ــربی،  ــ�ن الک ــة ع ــ�ن، أمان ــوی، ع ــی . ١٢٥-١٢٤م، ص  ٢٠٠٧األم ــی (اللهیب ــة الف بدری

أثر علوم الفرس علی علوم العرب من الفـتح اإلسـالمی إلـی نهایـة العرصـ العباسـی ): رمیثان

 ١٤٣٦مریزن سعید عسیری، جامعـة أم القـری، السـعودیة، : تیر، إرشافالثانی، رسالة ماجس

 .٢٧٩م، ص  ٢٠١٥/ه
، کتـاب ): أبو الفرج محمد بن إسـحاق( . ٢٤٢صالح، حرکة الرتجمة، ص  ٣١

، ١م، ج  ٢٠٠٩/ه ١٤٣٠أیمن فؤاد السید، لنـدن، مؤسسـة الفرقـان للـرتاث اإلسـالمی، : تح

 .٣٠٥ص 
شـهاب (الحمـوی . ها وبین شیراز عرشون فرسخاً، وهی فی اإلقلـیم الثالـثمدینة بین: جور ٣٢

، بیروت، دار صـادر، ط ): م ١٢٢٨/ه ٦٢٦الدین یاقوت بن عبد هللا الرومی ت 

 .١٨١، ص ٢م، ج  ١٩٩٥، ٢
 .٣٣٩البالذری، فتوح، ص  ٣٣
 .١٥٠الندیم، الفهرست، ص . ٢٤٥، ص ١، البیان، ج  ٣٤
 .١٥٠، ص  الندیم، ٣٥
، بیروت، دار صادر، ): م ٧٥٩/ه ١٤٢عبد هللا ت (ابن املقنع  ٣٦

 .٨ت، ص .د
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، التعلیم فـی الشـام فـی العرصـ األمـوی، : الوافی، سمیة بنت محمد فرج ٣٧

م، ص  ٢٠٠٦/ه ١٤٢٨صالح بن سلی�ن العمـرو، مکـة املکرمـة، جامعـة أم القـری، : إرشاف

١٥٣. 
الوافی، التعلیم فـی الشـام فـی العرصـ األمـوی، ص . ٤٧٩-٤٧٣، ص ضیف،  ٣٨

١٥٣. 
 .٢٩٨، ص شهیدی،  ٣٩
ینادون بحق آل البیـت ) الشیعة(فکان العلویون : برز فی العرص األموی ثالثة أحزاب کربی ٤٠

فـة ملکیـة وراثیـة فـی بنـی أمیـة بفرعهـا السـفیانی فی الخالفة، واألمویون الذین جعلوا الخال 

واملروانی، وآخرها کان حزب الخوارج الذی حارب الطرفین مطالباً بجعل الخالفة حقـاً لکافـة 

، بیــروت، مرکــز الــدوری، عبـد العزیــز، . املسـلمین معتمــدة علـی الشــوری

 .٣٩م، ص  ٢٠٠٨دراسات الوحدة العربیة، 
 .١٢٧، ص الرشیف،  ٤١
 .١٤٦، ص یلوج،  ٤٢
 .٢٦١الجوفی، تیارات ثقافیة، ص . ٢٢٥، ص ١، ج الجاحظ،  ٤٣

*** 

 :املصادر واملراجع

 القرآن الکریم -١

، »خالد بن یزید سیرته واهت�ماته العلمیة«إبراهیم، فاضل خلیل،  -٢

 .م ١٩٨٤، دار الحریة للطباعة، بغداد، 

 ٦٦٨موفق الدین أبی العباس أحمد بن القاسم بن خلیفة بن یونس ت (ابن أبی أصیبعة  -٣

، ١عامر النجار، القاهرة، دار املعارف، ط : ، تح، )م ١٢٦٩/ه

 .م ١٩٩٦

عبد هللا : ، تح، )م ٨٩٢/ه ٢٧٩أحمد بن یحیی بن جابر ت (البالذری  -٤

 .٤٨٠م، ص  ١٩٨٧/ه ١٤٠٧أنیس الطبَّاع، مؤسسة املعارف، بیروت، 

عبد السالم : ، تح، )م ٨٦٨/ه ٢٥٥أبو عث�ن عمر بن بحر ت (الجاحظ  -٥

 .م ١٩٩٨/ه ١٤١٨، ٧محمد هارون، القاهرة، مکتبة الخانجی، ط 
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، ، )م ١٢٢٨/ه ٦٢٦ الرومی ت شهاب الدین یاقوت بن عبد هللا(الحموی  -٦

 .م ١٩٩٥، بیروت، ٢دار صادر، ط 

، ، )م ١٠٢٣/ه ٤١٤علی بن محمد بن العباس ت (أبو حیان التوحیدی  -٧

 .م ١٩٨٨/ه ١٤٠٨، ١وداد القاضی، بیروت دار صادر، ط : تح

عبد : ، تح، )م ١٤٠٥/ه ٨٠٨عبد الرحمن بن محمد ت (ابن خلدون  -٨

 .م ٢٠٠٤/ه ١٤٢٥، ١هللا محمد الدرویش، دمشق، دار البلخی، ط 

، بیروت، دار ، )م ٧٥٩/ه ١٤٢عبد هللا ت (ابن املقنع  -٩

 .ت.صادر، د

أحمد ک�ل الدین حلمی، الکویت، جامعة : ، تر): إدوار(براون  -١٠

 .م ١٩٩٤الکویت، 

، ة، یوسف، بوجل -١١

 .م ٢٠٠٧أحمد منور، جامعة الجزائر، : إرشاف

، حالو، أحمد عبد املنعم، دمشق اتجاهاتها األدبیة فی عرص بنی أمیة،  -١٢

 .م ٢٠٠٨اتحاد الکتاب العرب، 

فی تطور اللغة الفارسیة،  حسین، إیاد محمد، العوامل املؤثرة -١٣

 .م ٢٠١٣، ١، ع ٣، مج 

، الکویت، جامعة حلمی، أحمد ک�ل الدین،  -١٤

 .م ١٩٩٣الکویت، 

، القاهرة، دار نهضة مرص للطبع الحوفی، أحمد محمد،  -١٥

 .م ١٩٧٨/ه ١٣٩٨، ٣، ط والنرش

 .م ٢٠٠٨، بیروت، مرکز دراسات الوحدة العربیة، الدوری، عبد العزیز،  -١٦

، کلیة دار العلوم، جامعة الرفاعی، محمد عبد الحمید،  -١٧

 .ت.القاهرة، د

الرشیف، حامد محمد الهادی،  -١٨

 .م ٢٠٠٧، ع�ن، أمانة ع�ن الکربی، 

: عائد الزین، مر: ، ترشهیدی، جعفر،  -١٩

 .م ٢٠٠٢/ه ١٤٢٢، ١ریاض األخرس، بیروت، دار الهادی، ط 
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-٦٦١/ه ١٣٢-٤١(حرکة الرتجمة فی بالد الشام فی العرص األموی : صالح، خالد یوسف -٢٠

 .ت.، د١، ع ١١، مج ، )م ٧٥٠

 ١٩٥٩، ٨، القاهرة، دار املعارف، ط ضیف، شوقی،  -٢١

 .م

 .م ١٩٦٣، ٢٠، القاهرة، دار املعارف، ط ضیف، شوقی،  -٢٢

، بیروت، دار النهضة العربیة الصیاد، فؤاد عبد املعطی،  -٢٣

 .م ١٩٨٦للطباعة، 

 ١٤٠٢، لبنان، دار األندلس للطباعة، قندیل، أسعد عبد الهادی،  -٢٤

 .م ١٩٨١/ه

عبد الوهاب عزام، : یحیی الخشاب، مر: ، ترکریستنسن، أرثر،  -٢٥

 .م ١٩٩٨دار النهضة العربیة، 

، أثر علوم الفرس علی علوم العرب من الفتح اإلسالمی إلی )یة الفی رمیثانبدر(اللهیبی  -٢٦

مریزن سعید عسیری، جامعة أم : ، إرشافنهایة العرص العباسی الثانی، 

 .م ٢٠١٥/ه ١٤٣٦القری، السعودیة، 

أیمن فؤاد السید، لندن، : ، تحکتاب ): أبو الفرج محمد بن إسحاق(الندیم  -٢٧

 .م ٢٠٠٩/ه ١٤٣٠سة الفرقان للرتاث اإلسالمی، مؤس

، التعلیم فی الشام فی العرص األموی، : الوافی، سمیة بنت محمد فرج -٢٨

 .م ٢٠٠٦/ه ١٤٢٨صالح بن سلی�ن العمرو، مکة املکرمة، جامعة أم القری، : إرشاف

یلوج، رشید،  -٢٩

 .م ٢٠١٤، ١، بیروت، املرکز العربی لألبحاث ودراسة السیاسات، ط 

 

 


