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  )مسؤول نويسنده ايران، مشهد، مشهد، يفردوس دانشگاه يعرب اتيادب و زبان گروه ارياستاد (يناظر نيحس دكتر

 )ايران مشهد، مشهد، يفردوس دانشگاه يعرب اتيادب و زبان گروه يدكتر دوره يدانشجو (زاده يغالمعل جواد
  

   آنيهايژگيستان و وي سيش شعر عربيداي عوامل پيبررس

 ي چهارم و پنجم هجريدر قرنها

  دهيچك

 به ند؛يآ يم حساب به رانيا در يعرب شعر يطالئ عصر ،يهجر پنجم و چهارم قرن دو
 از يكي. ميهست شاهد يعرب شعر با رابطه در يميعظ جنبش رانيا ينواح يتمام در كهيطور

 در هنوز اما داشته، رانيا در يعرب شعر ييشكوفا و رشد در يا عمده سهم كه ينواح نيا
 دارد نظر در حاضر پژوهش نرويا از. است نستايس نگرفته، صورت يپژوهش آن با رابطه

 مسائل از يبخش ، آنيهايژگين ويستان و همچني در سيش شعر عربيدايعوامل پ يبررس با
 .دهد قرار يگرام خوانندگان يرو فرا را ستانيس در يعرب شعر به مربوط

  .ستانيس ها،يژگيو ،يعرب شعر عوامل،:ها دواژهيكل

  مقدمه

ـ  بمثابه عـصر طال    يدو قرن چهارم و پنجم هجر      ـ    يي ـ  در ا  ي شـعر عرب توجـه  . ران اسـت  ي
 ي در جاي، باعث شد شعر عربيگر به زبان عربي د يكسو و دولتها از سو    يشاعران و مردم از     

 ي مهم ادب عرب   ي از خاستگاهها  يكيز  يستان ن يمنطقه س . برسد ييران به رشد و شكوفا    ي ا يجا
 يوجود شاعران . برخوردار بوده است   يت ممتاز ي در آن از موقع    يران است كه شعر عرب    يدر ا 

   احمــد بــن حــسن  ،2ي بــستي، ابــوبكر نحــو 1يل بــن احمــد ســجز  يــهمچــون خل
                                                 

د بن خطاب برادر عمر بن خطاب است، ي كه از نسل زيخطاببست بن ميابراه محمدبن گر، احمد بنيمان، حمدو بنا به قول ديابوسل. 1
 ).273 : 2، ج1980، يزركل(افتي در همانجا وفات ي هجر388ا آمد و در سال يستان به دني در بست سي هجر319در سال 

 چهارم و يستان در قرنهاي سي بزرگ شافعي، ابوبكر از فقهاي احمد بن محمد بن عبد اهللا بن محمد بن جعفر بن احمد بن موس. 2
 ).172: 1387، يسياو( شابور گفته اندي در ن429امده اما سال وفاتش را ي نياز سال والدتش خبر.  استيپنجم هجر
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ـ   يخ در هر دو زبان فارس     ي تار ي كه به گواه   3ي و ابوالفتح بست   2ي، رابعه قزدار  1يمندي م  ي و عرب
ل بر رشـد    ين دل ي در آن،خود بهتر   ي منحصر به فرد شعر عرب     يهايژگي و ي اند، و برخ   تبحر داشته 

ن وجـود،  يبا ا.  استيق و بررسيازمند تحقي باشد كه نيم ن منطقهي در اي شعر عربييو شكوفا
شرفت و  يـ ش، پ يدايـ نه صورت نگرفته تا ما را از عوامـل پ         ين زم ي در ا  يچگونه مطالعه ا  يهنوز ه 

ـ        يلذا پـژوهش حاضـر مـ      . ستان آگاه سازد  ي در س  ي شعر عرب  يهايژگيو ن ي توانـد بـه عنـوان اول
  .نده باشدي آيلي تكميقات و پژوهشهاي تحقي براينه مطرح شود و فتح بابين زميپژوهش در ا

ـ  پ  همچـون  ين اساس مقاله حاضر در نظر دارد با طرح مـسائل          يبر ا  ـ   ينه فرهنگـ  يشي  ي و ادب
ـ     يش و پ  يداي پ يزه ها يعوامل و انگ  ،  ستانيس ت يـ ستان و در نها   يـ  در س  يشرفت زبـان وادب عرب

 انيستانيـ س ي از مباحث مربوط به شعر عربـ يبخشستان،ي در سي شعر عربي هايژگي ويبررس
  .ز قرار دهدي خوانندگان عزيفرا رو  راي چهارم و پنجم هجريدر قرنها

  ي چهارم و پنجم هجريستان در قرنهاي سي و ادبينه فرهنگيشيپ) الف

ـ ا فرهنـگ  و خيتـار  در آشنا ينام ستانيس تمـدن كهـن و چنـد       .  اسـت  جهـان  يحتـ  و راني
گانـه پهلـوان    ي چون رسـتم،     يستان زادگاه بزرگان  يس.  است يخ بشر ي تار يهزارساله آن به درازا   

محمد بـن  و  ران پس از اسالميار اين شهري، نخست)ق.هـ265(يث صفاريعقوب ليران باستان، يا
ـ  ا ي گو ير پارس ن شاع ينخست) ق.هـ296(يستانيف س يوص در  ). 8-7: 1391،يبهـار ( اسـت  راني

                                                 
گر يان، از دير معروف غزنويوز) ق.هـ424 محرم يمتوف(شمس الكفاه، ملقب به ، يمنديابوالقاسم احمدبن حسن م .1

د او ي باي در مملكت داري ويابيز كاميتش و ني و شخصير و هوشمندي است كه با توجه به حسن تدبيستانيشاعران بنام س
 ).35: 1387، يوسفي(م آن روزگار به شمار آورد شگان مهيپ استيرا از رجال و س

ز ي را نيستان و قزدار بود و مدتيست كه پدرش كعب، در اصل از اعراب بود و حاكم بست و سي رابعه از ملك زاد گان.2
چ گونه ي هيت وسته است و از سال والدت و وفايزيرابعه در قرن چهارم م).450: 1، ج1364صفا، (  بلخ بودهيفرمانروا

، شاعر ين نكته كه او هم عصر رودكيار كرده و تنها به ذكر اين باب سكوت اختيست و تذكره ها در اي در دست نياطالع
 .معروف، بوده است، بسنده نموده اند

سندگان و محدثان ي از شاعران، نويكي يز البستين محمد بن عبدالعزيوسف ين بن ي بن محمد بن حسي ابوالفتح عل.3
او در ).711:1377، يفاخور(ا آمد يبه دن.  هـ330ستان به سال ي است كه در بست سيبزرگ و برجسته قرن چهارم هجر

 . را وداع گفتي هـ دار فان400ار تركان در ماوراءالنهر رفت و به سال ياواخر عمر به د
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 بـزرگ و  يز كه از حيث تكامل و رواج علـوم و ظهـور علمـا   ين يدو قرن چهارم و پنجم هجر
  تمـدن    يتنوع افكار و كثرت تأليفات اساسـي در شـعب مختلـف دانـش، مهمتـرين دوره هـا                  

هـا و مـدارس در        و كتابخانه  كه تعداد مراكز تحقيق      يد؛ به طور  ي آ ياسالمى در ايران به شمار م     
ستان خـصوصا  يـ الت سي، ا)268-260: 1، ج1356صفا،( سراسر ايران اين عهد بسيار زياد است  

 و ادبـى ايـران در قـرن         يستان، غزنه و بست در آن،از مهمترين مراكز علم        يچهار شهر زرنج، س   
ا مانده از   وجود آثار مكتوب به ج    ). 358 و   264: همان(  شده است  يچهارم و پنجم محسوب م    

. ن مدعاسـت  ي روشن بر ا   ين زاد و بوم گواه    ير ا يلسوفان، متكلمان، و شاعران شه    يدانشمندان، ف 
هـاى پيـشين برخـوردارى        ان كه از نتايج مجاهدات علمى خـود در دوران         يستانيدر اين دوره س   

زرگـى   و  عقلى به ترقيات بيني، دي، ادبي علميتمام داشتند، توانستند در ابواب مختلف دانشها 
از . شان در اين عهد سرگرم تأليف در علوم گونـاگون باشـند         ينائل گردند و مردان مشهورى از ا      

اين دانشمندان بعضى منحصرا در فنون خاصى از علـوم ماننـد طـب يـا تنجـيم و رياضـيات و                      
و  فارسـى  درادب نيز آنان از اى عده و نموده تأليفاتى و داشته مهارت فلسفه و يا در همه آنها

ن يـ شه علم و دانـش و فرهنـگ در ا   ي ر .اند  اى شده    اعم از نثر يا نظم صاحب مقام و مرتبه         يعرب
ستان در مـورد علـم   يـ خ سيق بوده است كه مؤلف نامعلوم تـار      ي گسترده و عم   ين به حد  يسرزم
ستان انـدر بـاب فقـه و ادب و    يـ  علماء بزرگ خاسـتند از س  ": سدي نو يستان م ي مردم س  يدوست
شان خواندنـد و    يـ شان بودند و كتـب ا     ين محتاج ا  ين و شام و عراق    يكه بحرم ر چنان ي و تفس  هقراء

 بـود از    يرد، و هرگز نبود كـه خـال       يل گ يم كتاب تطو  ي بگو يكي خوانند كه اگر نام هر       يكنون م 
د كه باشـد،    يار با يعلماء و فقهاء بزرگ، كه در طبع هواء او موجودست كه آنجا ناچار علماء بس              

د علـت اساسـى ايـن       ي ترد يب).58: 1388ناشناس،  ( "د كه باشد  ي با ستان علم دوست  يو عامه س  
از  سـابقه شـاهان    تـوان در تـشويق بـى   يتوسعه و رواج روزافزون علـوم و فنـون و ادب،را مـ   

 كار يز كه با رويستان نيدر س). 356 و 260: 1، ج1356صفا،(جستجو كرد دانشمندان وشاعران
ـ ي آداب و رسـوم ا     ان پس از سالها دوباره فرهنگ و      يآمدن صفار   ليـث  يعقـوب   پـا گرفـت،  يران

 رسـوم  و آئـين  بـه  ،) 219: 1388 ناشـناس، ( ميگفتند صاحبقران و الدنيا ملك را او كه يصفار
 دربارهـاي  در فارسي شعر رواج هماي خود اين و داشت تام اي عالقه خود زبان به خاصه ايراني
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 آنـان  ميـان  از و رفتنـد  او سـيرت  بـر  همـه  هم يعقوب جانشينان. گرديد مشرق ايراني سالطين
 مردمـي  خـود ) ق.هــ 399(احمـد  بن خلف و) 352-293(محمد بن احمد ابوجعفر مانند برخي

ـ ل عقـوب ي از پس پسر، و پدر نيا. بودند ادب و علم به عالقمند و دانشمند ـ ل عمـرو  و ثي  ثي
 در -ودنـد ب داده انجام قبل يها دوره در را ياديز يفرهنگ و ياجتماع خدمات كه-)ق.هـ288(

 يصـفار  جعفـر  ابـو  ريام. اند داشته يتوجه انيشا نقش ستانيس در ادب و فنون و علوم توسعه
 كـه  يصـفار  پادشـاه  دو بانو، خلف به معروف يصفار احمد بن خلف و هيبانو ابن به معروف

 را ياريبـس  يشـعرا  و فضال و علما اند، كرده يحكمران ستانيس در را چهارم قرن يتمام بايتقر
 امـا  بـود،  مرج و هرج در ستانيس كه ديرس  حكومت به يزمان ابوجعفر. كردند جمع خود گرد

 و بـود  خوانـده  اريبـس  علم داشت، رانيپ خرد بود جوان چند هر ستانيس خيتار هگفت به كه يو
ـ ا. كـرد  حكومـت  ستانيـ س بـر  سال چهل از شيب ،)312: همان ( بود او با ستانيس مردم دل  امي

 ستانيـ س در داد و عـدل  و رفاه و يآسودگ دوران بود، خود روزگار يكماح از كه او، حكومت
 از و هنـر  اهـل  و عالم و يسخ و داريب بود يمرد جعفر ابا ريام " ستانيس خيتار گفته به بنا. بود
 مردمـان  و دهش، و داد و دنيببخش و يبود مشغول بشراب شب و روز داشت، بهره يعلم هر

: همـان ("روزگارهـا  انـدر  نبـود  او بـشجاعت  يمهتـر  چيهـ  و ندگرفت آرام او روزگار در جهان
 و آمد ابوجعفر دردربار ينياسفرا ابواسحاق ،يديتوح انيابوح همچون ياريبس دانشمندان).316
ـ ن ادب در فلسفه، و علم از گذشته ابوجعفر). 34: 1387 ،يسياو( اند داشته مباحثه او با و شد  زي
 يها نهيزم در را سؤال 540 پاسخ ،)ق.هـ391(يسجستان مانيابوسل توسط او. است داشته يدست

 دانـشمند  و ينحـو  يرافيسـ  ديابوسـع  از قرآن و ثيحد كالم، عرب، شعر لغت، نحو، گوناگون
 محمـدبن  احمدبن ديابوسع نيهمچن)455: 1378 خمك، يمحمد (كرد درخواست عصر بزرگ

 رسـاالت  يبرخـ  ،يجـر ه چهارم قرن بزرگ منجم و دان ياضير) 315-340(يسجز ليعبدالجل
 حـدود  در خـود،  يسـجز  ديسـع  ابـو  نيا و كرده فيتأل ابوجعفر نام به نجوم احكام رادر خود
ـ بق و ياضـ ير مطالـب  بـه  مربوط آنها از فقره چهار و يس كه دارد رساله و كتاب پنج و چهل  هي

ـ يب حانير ابو). 26: 1387 ،يسياو (است ينجوم آالت و نجوم درباره ـ الباق آثـار  در يرون  ابـو  هي
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 يزورقـ  اسـطرالب  مختـرع  او نيا بر عالوه). 342: 1363 ،يرونيب(است دهينام مهندس را ديسع
  ). 20: 1387 ،يسياو(است مشرق به مغرب از نيزم يوضع حركات بر يمبتن كه است
 چهـارم  قرن دوم مهين يتمام در بايتقر كه-جعفر ابو فرزند احمد بن خلف امير ابوجعفر، از پس
 نوشـته  يو درباره عتبي. بود انيصفار دوست فرهنگ و شجاع رانيام از -راند محك سيستان بر

 كمـال  و طبـع  سـخاوت  و كـرم  غزارت به معروف بود جهان ملوك اكابر از خلف امير " :است
 افاضـل  .مستفيض و شايع هنر ارباب و علم اهل درباره او انعام و جالل، و مجد وفور و افضال
 و خـاص  افـواه  در او مـĤثر  و ليفضا ذكر و گشاده زبان او اطراء و بمدح جهان يشعرا و زمان
ـ  العـادل  العـالم  الملـك  ديالس رياالم" او خطاب). 214-213: 1374 ،يجرفادقان("افتاده عام  يول

 قـرآن  بـراي  بـزرگ  تفـسيري  او، دستور به و وي، زمان در). 340: 1388 ناشناس،( بود"الدوله
 نشاني تواند مي كرده، آن از عتبي كه وصفي اما نداريم، راغيس تفسير، اين از امروزه. شد نوشته

 فـضالي  و عـصر  علماي" او. است گرفته صورت وي زمان كه باشد جالبي فرهنگي كارهاي از
 بـر  مـشتمل  كردنـد  مستوفي تصنيفي نامخلوق كالم و مجيد قرآن تفسير در تا كرد جمع را دهر

 و لغـات  اشتقاق و نحو علل و قراءات وجوه بيان و متأخران و متقدمان تأويل و مفسران اقاويل
 بـاز  او حـضرت  ثقـات  از و.احاديث و اخبار ايراد به موشح و ابيات و امثال شواهد به مشحون

 افتـاده  اتفـاق  كتـاب  آن مصنفان و مؤلفان مراعات بر سرخ زر دينار هزار بيست كه گفتند مي
 در افتاد اتفاق غز حادثه تا بود مخزون نيسابور به صابوني مدرسه در تفسير اين نسخه و. بود
 ميان در است اصفهان به كمال و تمام به امروز نسخه آن و. خمسمائه و نياربع و خمس سنه
ـ ن يصفار ريام نيا يآر). 214: 1374 ،يجرفادقان("خجند آل كتب  يمـرد  پـدرش  چونـان  زي

ـ ام  بـه  چون و بود فاضل  فـضال  و اعلمـ  لبـاس  بـه  كـرده  شـاهانه  لبـاس  تـرك  نشـست  يري
 يمرب كرد،و يم شركت يعلم محافل در خود ريام و بود شعراء و علماء ملجأ او درآمده،درگاه

ــعراء ــان و ش ــود بزرگ ــناس، (ب ــديع). 340: 1388 ناش ــان ب ــدانى الزم ــه و 1هم ــوبكر فقي   اب

                                                 
 398 ا آمد و در سالي هـ در همدان بدن358ع الزمان، در سال ي، ملقب به بديد همداني بن سعييحين بن ي احمد بن حس.1

 ). 300-262: 1382، ينيحس(ا رفتي با سكته از دني در هرات، مسموم و به قوليدر سن چهل سالگ
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ـ ام درگـاه  بـه  كـه  بودند يشاعران و فضالء جمله از يبست ابوالفتح و 2فوشنج خطيبو 1نيهى   ري
  .اند سروده ييها منظومه خلف مدح در و داشتند يوابستگ
 خاتمـه  و ستانيس شهر بر محمود يالياست و يغزنو محمود سلطان از خلف ريام شكست با
 سال در يسامان دولت سقوط نيهمچن و ،يهجر393 سال در يصفار مستقل حكومت به دادن
 ،يچنـد  از پـس  و گذاشـت  يترقـ  جاده در گام سرعت به محمود، عصر در غزنه ،يهجر 389

 ژهيـ و بـه  و يعلمـ  لحاظ از گاه چيه اما شد؛ ايران يحت و ستانيس التيا يادب و يفرهنگ كانون
ـ  ( افـت ين يممتـاز  گاهيجا يحكم و يعقل علوم  آلـود  تعـصب  دگاهيـ د). 409: 1386 ،يفروزان
 ،)365 م (يشاشـ  قفـال  امـام  قيتـشو  بـه  و كرده رها را يحنف مذهب كه محمود سلطان يقشر

 فهيخل مخالفان كه خالفت يحام عنوان به او تيموقع نيهمچن و بود دهيبرگز را يشافع مذهب
: همـان ( شـد  يمـ  يغزنـو  دربـار  از حكما و دانشمندان هراس هيما كرد، ينم تحمل را يعباس
 ،)ق.هــ 431(عنـصري  همچـون  يفارسـ  مـشهور  شاعران تجمع و حضور اساس، نيا بر). 410

 بتوانـد  محمـود  نكهيا يبرا بود يا لهيوس غزنه در شاعران از ديگر اي عده و) ق.هـ429(فرخي
 در و بكـشاند  معاصـرش  زمامـداران  رخ بـه  را خـود  ثـروت  و شوكت جالل، شأن، افتخارات،

ـ ( كنـد  كسب يتيمحبوب خود يبرا غات،يتبل آن با زين جامعه  نيهمـ  از و). 414: 1386 ،يفروزان
ـ ا يايـ عطا و ينهـاد  فـضل  علمـا  جملـه  بـر  را شعرا "محمود سلطان كه روست  ادتيـ ز شاني

 يمـ  را انيـ غزنو حكومت دوران كه است جهت نيهم به زين و) 69: 1363،يا شبانكاره("يداد
 حـسن  بن احمد چون بزرگان از ياريبس كه يطور هب شمرد، ادب و فرهنگ ياعتال دوره توان

 يثعالب ابومنصور و يبست الفتح ابو ،يحمدون سهل بو ،يقهستان ابوبكر مشكان، نصر بو ،يمنديم
 نجاسـت يا تأمـل  قابـل  نكته). 415: 1386 ،يفروزان( دنديرس شهرت به يعرب و يفارس ادب در

                                                 
 يخ والدت و وفات وي است كه متأسفانه از تارير خلف بن احمد صفاري امي در عصر پادشاهيستانيه و عالم سي او فق.1

 ).129: 1387، يسياو(ستي در دست نياطالع
 ذكر نشده يقيخ دقي تاريخ والدت و وفات وي فوشنج بوده كه از تاريب كرات از نواحيب، خطين خطي او احمد بن حس.2

ل يش بوده است و چنانكه در ذيسان عصر خويسته است و از دهقانان و فضال و خوشنوي زياما قدر مسلم در قرن چهارم م
 ). 340: 1388ناشناس، ( سروده استير م شعي و عربيستان آمده به فارسيخ سيتار
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ـ  زبـان  بـه  بغداد، خالفت اب استوارشان ونديپ علت به يغزنو نيسالط چند هر كه  اهتمـام  يعرب
 نيا حركت اما كردند، يم توجه فاتشانيتأل و آثار در مهم نيا به هم عصر نيا بزرگان و داشتند

 يم را امر نيا ليدل. نداشت رشد يعيش هيبو آل ممالك اندازه به تشانيحاكم تحت بالد در زبان
 مـردم  يقلبهـا  در آن نفـوذ  نيهمچنـ  و انيـ رانيا سـنن  و رسوم و آداب بودن دار شهير در توان

ـ ا وابستگان و عرب قوم تهاجم مورد كمتر خالفت، مركز از بودن دور جهت به كه جست  شاني
 و زبـان  حضور ميآور يم يرو شرق جانب به غرب از هرچه ما كه است ليدل نيهم به و بود،

  ). 66: 1382،ينيحس(ميابي يم يعرب زبان از تر گسترده مردم انيم در را يفارس فرهنگ
 يمنطقـ  مانيسـل  ابـو  همچـون  يستانيـ س اديـ ز سندگانينو و شاعران وجود صورت، هر در

 يمـ  شعر يعرب و يفارس زبان دو هر به كه يبست الفتح ابو و يسجز احمد بن ليخل ،يسجستان
 كـشف "يدر يفارسـ  نثـر  كتاب نيتر كهن سندهينو)ق.هـ331 (يسجستان يعقوب ابو سرودند،

 سـرآمدان  از كه پنجم قرن لياوا و چهارم قرن اواخر بزرگ شاعر يستانيس ي،وفرخ"المحجوب
 كه) ق.هـ492(يسجز ابوالفرج و. است رانيا يادب خيتار ادوار همه در و شيخو عهد در سخن
 ادب و علـم  بزرگـان  گـر يد نيهمچنـ  و) 184-154: 1391،يبهـار (اسـت  بـوده  يعنصر استاد

ـ  و يعلمـ  ،يفرهنگ توسعه از ننشا ،يهجر پنجم و چهارم قرن در يستانيس ـ ا يادب  از خطـه  ني
 . است شده ميتقس افغانستان و رانيا كشور دو انيم اكنون كه دارد رانيا

  ستاني در سيشرفت زبان وادب عربيش و پيداي پيزه هايعوامل و انگ) ب

ـ ا در اسـالم  نيمبـ  نيد ظهور از بعد كه ستين يديترد ـ  زبـان  ران،ي ـ        يعرب  ي بـه عنـوان زبـان مكتب
گـاه  يشرفت اسـالم، جا   يـ افت و توانست به موازات پ     يان جامعه و مردم گسترش      ي در م  يزشمند و اله  ار

 يسندگان، خلفا و امـرا    يد و مورد توجه و اهتمام دانشمندان، نو       ي باز نما  ي و ادب  يخود را در محافل علم    
شتر يـ د و ب  ين حضور به اوج رشـد خـود رسـ         ي ا ينكه در قرن چهارم و پنجم هجر      يتا ا . رديران قرار گ  يا

ش رفـت كـه در همـه شـؤون     ين گشت و تا بدانجا پين زبان مزيفات بزرگان علم و ادب به ا      يآثار و تال  
ـ البتـه ا . ران قلمـداد شـد   ي ا ي جامعه نفوذ و به عنوان زبان رسم       ياسي و س  ي، فرهنگ ياجتماع ن رشـد و  ي

 بود كـه جامعـه آن روز   ييزه هايرفت، بلكه وابسته به علل و انگ     ي خود صورت نپذ   ي زبان به خود   يتعال
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ـ نـد پ ين فراي كرد، و همه باعث شد اي بعد اقتضا م يو دوره ها   ن يـ ع گـردد، كـه مـا در ا   يشرفت تـسر ي
ـ      يه ها يم پا ي آن كه موجبات تحك    ي از عوامل اساس   يقسمت به برخ   ـ  را در ا   ي رشـد زبـان عرب ران بـه   ي

  :ميينما يم اشاره آورد، فراهم ستانيس ژهيو
 بـه  ميتم يبن و بكر يبن بزرگ لهيقب دو خصوص به عرب ليقبا و اقوام كوچ و مهاجرت-1

ن ي از مهمتـر   يكـ يشان و به بهانه گسترش اسالم انجام شد،         يان ا ي به دنبال فتح سپاه    كه ستانيس
 و سـه  يستان، در سال سـ  يخ س يبگفته تار . ستان است ي در س  ي رواج زبان و ادب عرب     ينه ها يزم

 يستان فرستاد، و حسن بصر    ي س يتداري سمره را به وال    ، عبداهللا بن عامر، عبدالرحمن بن     يهجر
ـ ). 118: 1388ناشـناس،   (ستان آمدنـد      يز همراه او به س    ي از فقها ن   يو گروه   يين در جـا   يهمچن

ـ   ي تمـ  يله بن ين كتاب در مورد اختالف دو قب      يگر از ا  يد ـ  اصـل ا   ":  بكـر وائـل آمـده      يم و بن ن ي
 خواسـتند و    يمـ ي هـواء تم   ي، گروه يو بكر  يميان تم يم. ستان از عرب افتاده بود    يتعصب به س  

كند كـه سيـستان در     اشاره مىيز باسورث به نقل از طبر    يو ن ) 283: همان("ي هواء بكر  يگروه
ت مشرق بود و سرزمينى بود كه بيشتر سـپاهيان  ين واليهاى نخست فتوح مسلمانان، مهمتر  سال

جـا مـستقر    پاهيانى كـه در آن    جا مستقر شدند و تا پايان دوره خالفـت معاويـه، سـ             اسالم در آن  
ن، يـ عالوه بـر ا   ). 50-49: 1377باسورث،  (بودند، بيش از جاهاى ديگر قلمرو شرقى اسالم بود        

راهزنـان  ( ك العـرب  يو صعال ) 10، ص 1389 آذر،   يتركمن(  همچون خوارج    ييحضور گروهها 
 تاختنـد و حكومـت      يستان مـ  يـ  س ي حواشـ  ي گرفتن برده بـه شـهرها      يكه در جستجو  ) عرب
  :ري از اشعار آن عصر همچون شعر زياد كرده بودند كه در پاره ايستان بني در سيتوحش

  حــرب و بِجــــوعٍ سِجـــستَانَ بــشِّر
ــضَّـه ال ف غنييـــم ـــب ال و ـِه   ذَهــ
 

ــابنِ  ــص ِب ــعال و لِيالَف يصــرَب ك الع  
........................................................1  

  )551: 1337،يبــالذر(                 
 

 دنيبال نيسرزم نيا در ،ينيد معارف كنار در يعرب ادب كه ديگرد باعث است، افتهي بازتاب
 قـرار  ريتاث تحت مختلف ابعاد در را آن و شود يفارس ادب يبرا سرسخت يبيرق قرنها و رديبگ

                                                 
 .ت ده سجستان را به گرسنگى و جنگ و به آمدن ابن فصيل و راهزنان عرب كه نه از سيم سيريشان بود و نه از زربشار. 1
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ـ فعال گردونـه  از را آن مدتها يبرا ،يعلم و ينيد ،ياسيس يها عرصه در كه يطور به دهد؛  تي
ـ  ادب و زبـان  گسترش و رواج با يآباد و شهر هر به اعراب ورود. ساخت خارج  همـراه  يعرب

ـ  و عـرب  يشـعرا  جلـب  سـبب  ز،ين نرايا اتيوال مراكز بر عرب تيحاكم و استمرار و بود  اي
 ادب توسـعه  و رشد نهيزم قيطر نيبد و شد يم ينواح بدان ا،يهدا و انعام كسب جهت ،يرانيا

  . ديگرد فراهم رانيا مختلف يشهرها در يعرب
 بـه  عـرب  يعلمـا  از ياريبـس  آوردن و مـسلمانان  يسـو  از ياسـالم  يها آموزه ميتعل -2

 بـه  ينيض دي فرايان در ادايستانياز سيكسو و ني از ينيدض يستان جهت آموزش قرآن و فرا  يس
ستان بـوده  ي در سيش و رشد و نمو زبان عربيدايگر، از جمله علل مهم پ   ي د ي از سو  يزبان عرب 

 موثـق در قـراآت      يخواندند و منبع   يم نيد التابع ي كه او را س    يبه عنوان مثال، حسن بصر    . است
 كـه عبـد     ينـه ا  يك بـه سـه سـال در مـسجد آد          يد، نزد  بو ينده زبان آور زبان عرب    ي و نما  يقرآن

-54: 1377باسـورث، ( الرحمن بن سمره در زرنگ ساخته بود، به موعظه و آمـوزش پرداخـت             
خ ي كـه، تـار  يز بود به طوري ني به صورت اجباري دوره ها حتين آموزشها در برخ  يالبته ا ). 55
ان را جبر كردند تـا علـم و قـرآن و             مردم "عياد بن رب  ي ز يتداريستان اذعان دارد در دوره وال     يس

  ).125: 1388ناشناس، ( "ر آموختنديتفس
 يگـر ي عامـل د ي و اجتمـاع ياسـ ي سيان در صحنه ها  يستانينطور س يان و هم  يراني ورود ا  -3

ن جهـت   يبـه همـ   . ابنـد ي ين زبـان آگـاه    يـ است كه آنها را واداشت تا از رموز تكلم و كتابت ا           
دند و شـروع بـه   ين قواعد آن كوشـ ي در كشف و تدويجر از بزرگان در سه قرن اول ه   ياريبس
 بـه  ين امر باعـث شـد كـه زبـان و خـط پهلـو      ي نمودند و اي به زبان عربي و شاعر يسندگينو

: 1، ج1356صـفا،  (ان معمول گردديرانيان اي در مي بسپرد و زبان و ادب عرب  يج راه فراموش  يتدر
 به نام صالح بن عبد الرحمن بـود كـه           يستاني از كاتبان س   يكين كار به دست     يو شروع ا  ). 154

 كرد، او پس از فوت استاد       ي كار م  يوسف ثقف يوان حجاج بن    ير دست زادان فرخ، صاحب د     يز
ـ    يوان از پهلـو   يوان شد و به نقل د     يخود، عهده دار د     و  131: همـان (  مبـادرت كـرد      ي بـه عرب

154 .(  
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 و ي رسـم يكتابـت نامـه هـا   منظـور    بـه يران به زبان عربي توجه و اهتمام حاكمان و ام-4
ـ  آمد، سبب گرد  ي به حساب م   ي و مذهب  ياسيات س ي از ضرور  يكي كه   يوانيد ن يـ د كـه آنـان ا  ي

شرفت زبان و ادب    ي پ ينه ها ين امر خود، زم   يند و ا  ي دربار حفظ نما   يزبان را به عنوان زبان اصل     
  ).65: 1382، ينيحس(ن جامعه و مردم را فراهم آورد ي را در بدنه حكومت و همچنيعرب

 شـد،   ين مـ  ي تـدو  ي به زبان عرب   ي در تمدن اسالم   ي و عقل  ي و ادب  يني از آنجا كه علوم د     -5
ـ   ي محل حاجت بود و اين علوم، همواره زبان عربي آموختن ا  يبرا  ين امر باعث شـد زبـان عرب

ـ   ينـ يد آمد و جـز علـوم د       ين پد ين سرزم ي كه مدارس در ا    يران، بخصوص از زمان   يدر ا   ي و ادب
  ).154: 1، ج1356صفا، (ابد ي ي شد، رشد و تعاليس نميا تدر در آنهيزيچ

 ي و شرق  ي مركز ي ها و توقف آنها در نواح      يجه لشكركش يان در نت  يرانيزش عربها با ا   ي آم -6
ن اسـت   ين سـرزم  ي در ا  يشرفت زبان عرب  ي در رواج و پ    يگريستان، عامل د  ين س يران و همچن  يا
  ).همان(

 از علـل بـزرگ      يكـ ي، خود   ي خط پهلو  يآن به جا  ران و نشستن    ي در ا  ي رواج خط عرب   -7
ران نفوذ كرد، خـط     يان عرب به ا   ي با سپاه  ي كه زبان عرب   ي است، از وقت   ينفوذ و رواج زبان عرب    

ـ    يـ ز در تكم  يان ن يراني كه خود ا   ييز با آن همراه بود؛ تا جا      ي ن يعرب  يي نقـش بـسزا    يل خـط عرب
 كـه  يوسف سـجز يم و   ي ابراه يبه نامها  ي در قرن اول هجر    يستانياز جمله دو برادر س    . داشتند

ن را ي و ثلثـ يلي و قلم جليب خط معقلي خوانده شده اند، به ترت     ي منابع، شجر  يبه عمد در برخ   
ن امر خود در رشد زبـان  يو ا ).187-184: 1367،يستانيافشار س ( به وجود آوردند   يدر خط كوف  

  .  داشتيير بسزاي تاثيعرب
، و بهـره    ي مختلـف علمـ    ينه ها ي در زم  يه زبان فارس   نسبت ب  يرتر بودن زبان عرب   ي فراگ -8

گر علـل رواج    ي، از د  ي و علم  ير فن ي از اشتقاقات گوناگون آن در ابداع اصطالحات، و تعاب         يور
ـ         يح م ي ترج يراني ا ي است كه علما   يزبان و ادب عرب    ف ي تـأل ي دادند آثار خود را بـه زبـان عرب

ـ  تعجـب ن ي لـذا جـا   و) 18: 2،  1386 ؛ بـراون،     66: 1382،  ينيحس( كنند حـان  يست اگـر ابور ي
ر، مأمون بن مأمون در خوارزم و سـلطان         يش را در دربار قابوس بن وشمگ      ي كه عمر خو   يرونيب

ـ  ي تواند جا  ي هرگز نم  ي باشد كه زبان فارس    ي ساخته است، مدع   يمحمود سپر  ـ  را بگي عرب رد ي
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 يارينده و قلوب بـس ه افكيسر جهان سا است كه علوم مختلف بر سرتا      يبه زبان عرب  ": ديو بگو 
 مـن گـواراتر از مـدح بـه زبـان       ي بـرا  يو هجو در زبان عرب    ... ده است يش گردان يرا مسخر خو  

  ). 564: 5 تا، جيف،  بيض( " استيفارس
 در  ي و غزنـو   ي از جمله پادشـاهان صـفار      يرانيت و اهتمام پادشاهان و حاكمان ا      ي حما -9

گر يز از د  ي، ن ي آنان و توجه به زبان عرب      يادب و   ي محافل علم  يستان، از ادبا و شعرا و برگزار      يس
ـ يا( ستان اسـت    يـ ژه س يران و به و   ي در ا  يعوامل رواج زبان و ادب عرب      -78: 1384 زاده،   يروان

ع ي، بـد  ي همچون ابـوالفتح بـست     يره دست يحضور شاعران چ  ).571-568: 5 تا، ج  يف، ب ي؛ ض 82
 توانـد  ي ، مير خلف بن احمد صفار در درباي، ابومنصور ثعالبي، ابوبكر خوارزميالزمان همدان 

خصوصا خلف بن احمـد  .  باشدي به زبان و ادب عربيستاني اهتمام حاكمان س ي برا يل خوب يدل
 از  ي فارس ي از ادبا  ي كه برخ  يي داد تا جا   ي م ي نسبت به فارس   يشتريت ب ي اهم يكه  به شعر عرب    

 در مـدح    يك بار بست  يكه    كرده نقل   يا   واقعه يعتب)  82: 1384 زاده،   يروانيا(  انتقاد كردند    يو
ـ ، س يت نوشته، چون خلف را خبر شد،او به دسـت قاصـد           ير سه ب  يام  شـاعر   ينـار بـرا   يصد د ي

  :ن استيا تيفرستاده و آن سه ب
بـنُ خَلـف دأَحـم دأحم األخـالف 

بنُ خَلف دأحم هالحقيقـ  يف  ـداحو  
لِ يأضحĤـ اللَّ ل   يالـــور  أعــالم  ثي

 جج

ــ   ــسـؤدده يأربـ ــ ِبـ ـــالف يعَلـ    األسـ
نَّـــــهــــــربٍ  لكــَلــ ميع اآلالف 

ـِ  مـثــــلَ    1منــَاف  عبــد  لـĤلِ  يالنــبـ
 ج

  )215: 1374، يجرفادقان (
نـست كـه خـود    ي مستلزم اي و اهتمام پادشاهان به زبان عرب  ي عرب ي محافل ادب  يالبته برگزار 

:  آمـده اسـت  ينـ يميخ ين باره، در تار ي ا به عنوان مثال در   .  داشته باشند  يي آشنا يز به زبان عرب   ين
 جنگ با سپاه سـلطان محمـود        ي، پسرش طاهر را برا    ين خلف بن احمد صفار    ي ناصر الد  يوقت

                                                 
  .دا كردي پي خود بر گذشتگان برترين بازماندگان است كه با سروري خلف بن احمد ستوده تر.1
  . استك تن اما افزون بر هزاران تنيقت ي خلف بن احمد در حق-
 .ر مردمان بودند به منزله رسول خدا نسبت به عبد مناف استي كه مشاه"ثيل" او نسبت به اوالد -
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ن شكست به سـلطان محمـود   ير قهستان فرستاد و آنها را شكست داد، خبر ا      ي تسخ ي برا يغزنو
  : تمثل جست كهيت عربين دو بيد و او به ايرس

ــي   فـ الفُــــرس تـار ــ ـــثَالً        أَسـ ـــا مـ ارِهـأخب 
ــــُه ـاَنـــت منيـت ـ ـَـــلٌ حـ ـم ــــُوا إذا جـ ـَاـل ـــ   ـق
ــج   جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ـــي أ     ـاجِمِ فـ ـَ ـــــــَــلُ   يو لألع ـا مـث ـ ـهـ ـامـ   ـــ
ـــ ـَاف بِــــالبِئرِ حتـَّ ـــلُي يأطــــ مـالج 1هلَــــك  

  )207: همان                                               ( 
 ج

 آوردن  يگر از عوامـل رو    ي د يكيان در انتشار تمدن و آداب و رسوم خود          يراني عالقه ا  -10
ـ     ياري بـود كـه موجـب انتقـال بـس          يان به زبان عرب   يرانيا ن ي و همچنـ   يخي و تـار   ي از كتـب ادب

ز يـ ن مـسأله ن   يـ  شد كـه ا    ي به عرب  يران و حكم و امثال و اخالق از زبان فارس         ي ا ي مل يداستانها
؛ صـفا،  12: 1384 زاده، يروانيا(  داشته است   ي نثر فن  ييباي و ز  ي در فنون ادب عرب    يير بسزا يتاث

  ).121: 1ج1356
ژه يـ ران به و  ي در ا  ي زبان و ادب عرب    يل در رشد و تعال    ي از عوامل دخ   ي، برخ ان شد ي آنچه ب 

اما آنچه مـسلم    . خ بدان اشاره كرده اند    يشمندان و صاحبنظران تار   يستان است كه اند   ين س يسرزم
ـ       ينـه ا  ين است كـه زم    يد كرده اند، ا   يشتر مورخان بدان تاك   ياست و ب    در يجـاد زبـان و ادب عرب

مـان و  ي كـه  ا ين معنـ يث فراهم آمد، بدياسالم و آموزش قرآن و حد ق  يستان نخست از طر   يس
رفت، سبب گـشت تـا زبـان    ي پذين دو، در قلوب تازه مسلمانان كه به مرور انجام م     ياعتقاد به ا  

ـ  يگـر انتقـال   ي به نسل دي آن، از نسليقرآن به موازات اصول اعتقاد    ر از ي جداناپـذ يابـد و جزئ
، ي متمـاد  يش رفت كه توانست قرن هـا      يگردد و تا بدانجا پ    ن  ين سرزم ي مردم ا  يفرهنگ اسالم 

  . ت محدود گردانديدان فعالي را در ميادب فارس

  ستان ي در سي شعر عربي هايژگيو) ج

ـ    ي از مهمتر  يكي يهمانطور كه گفته شد، دو قرن چهارم و پنجم هجر           در  ين ادوار ادب عرب
 ي، گامهـا ي گـو ي تـاز يادبا و شـعرا سندگان، يستان است كه با ظهور نو     ين طور س  يران و هم  يا

                                                 
  . استييش مثلهايان را در روزگار خوي آورده اند و عجميان در اخبار خود مثليرني ا-1
 ردي كه بمي گردد تا زمانيده باشد، دور چاه مي فرا رسي كه مرگ شتريوقت:  گفتند-
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 كـه شـعر     يياز آنجا . ن سامان برداشته شد   ي در ا  ي ادب عرب  يي در راه كمال و شكوفا     يارزشمند
 اسـت، بـه   ياسـ ي و سي، فرهنگيط خاص اجتماع يقت بازتاب شرا  ي از موارد، در حق    ياريدر بس 
 بـا شـعر   ي حـدود  تواند ما را تايستان م ي در س  ي شعر عرب  ي كل يهايژگي و ي رسد بررس  ينظر م 

ـ  از اين قـسمت بـه برخـ   يـ سته اسـت در ا   ين اساس شا  يبر ا . ه آشنا سازد  ين ناح ي در ا  يعرب ن ي
 : ميي شود، اشاره نمايافت ميستان ي كه منحصرا در شعر سييها و شاخص هايژگيو

ـ  كه ما شـعر آنهـا را در ا  - در برابر با اشعار شاعران بالد عربيستانياشعار شاعران س -1 ن ي
ـ  كوتاه و مختصر اسـت، ز    -م  يار قرار داده ا   ير مع پژوهش شع  را شـعر در نـزد شـاعران بـزرگ     ي

ار خلفـا و  يـ شتر در اختيـ  جهت درآمد بيله اي است كه شاعر آن را به عنوان وس  يعرب،حرفه ا 
شان يـ ت اي سازد تـا در جلـب رضـا   ي مردم مينه خواست ها  ييا آن را آ   ي دهد و    يحكام قرار م  

 ين در حـال يا). 68: 1382، ينيحس( شتن را بر سر زبانها اندازد      يشتر موفق گردد و خو    يهرچه ب 
 و به   يكاريست، بلكه آن را در مواقع ب      ي ن ي حرفه ا  ي به شعر، نگاه   يستانياست كه نگاه شاعر س    

 خـود را در     ي كند اعتقادات، باورهـا و آرزوهـا       ي م يد و سع  ي سرا ي م ياسي س يدور از غوغاها  
 ه الدهر ، دمي   هميتي كه در    يف در خصوص شاعران   ي ض يهر چند كه شوق   . شعرش منعكس سازد  

 ي شود كه برا   يافت م ينان  ي از ا  يد كمتر شاعر  ي گو ي القصر نام برده شده اند، م      هديالقصر و خر  
ـ  يضـ (له اشعارش تكسب نكند   يدن به رفاه و ثروت به وس      يرس  ييا در جـا   يـ و  ) 571:  تـا  يف، ب
، ي همچـون ابـوبكر خـوارزم      ييرا شـع  ي بـه شـهرت بـرا      يابيد شعر ابزار دست     ي گو يگر م يد

د يقت آن اسـت كـه شـا       ياما حق ). 574: همان(  بوده است    يع الزمان همدان  ي و بد  يابوالفتح بست 
 صـادق   يستانيران صادق باشد، اما نسبت به شاعران س       يگر بالد ا  ين مسأله نسبت به شاعران د     يا
ـ  بدنبال تكـسب از طر م كهيني بي از آنها را ميا آلقل كمتر صادق است و كمتر شاعر    يست  ين ق ي

 ي طـوالن  يست قصائد ي با يو شهرت بوده باشند،م    اگر بدنبال تكسب  : را اوال يز. شعر بوده باشد  
ـ  ن يو در رابطه با ابوالفتح بـست      ). 68: 1382،  ينيحس( سرودند   يم  يد گفـت او دانـشمند  يـ ز با ي

م، مناعـت  ت، صداقت، عفـت كـال  ي، دراي، چون قناعت، آزادگيم و آراسته به صفات اخالق    يفه
ـ  يبنده آن، بـس   يا و ظواهر فر   ياست و نسبت به شهرت، دن     ... طبع و سعه صدر و      ي اعتنـا مـ    يار ب
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 ديـ  گويرد و مـ ي پذي شود، آن را نميشنهاد وزارت بست مي به او پ ين جهت وقت  يبه هم . باشد
  :ر و خسته نشده امي ام سيرا من از ادامه زندگيستم، زيفته وزارت بست نيمن ش

            ـرَّضُونَلي حسه وِزاري عـــ بت     اتجرن اَعَظمِ الدا مأوهر و   
  1يِاتي  َلـم أملَّ بعض حي أّنن     بست وِزاره يِ             قُلــت ال أشَتــه

  )28:  تاي، بيثعالب(                                                                      
 .ستيـ شان ن يـ د تكـسب ا   يـ م، مؤ يـ ان در دست دار   يستاني هم كه از س    ين اشعار يمضام: ايثان

 و يش، از تنگـ يه شـعر ين حـال بـاال رفـتن ارزش سـرما    ياز و در عـ يه هنگام ن ب يستانيشاعر س 
أبـو الحـسن عمـر بـن أبـي          .  دانـد  ي را خداوند م   يقي ترسد و رازق حق    يشت نم يمشكالت مع 

  :دي گويعمرسجزي نوقاتي م
هخصر عدن بم غدادي بَغال الشِّعرُ ف اثو ــاَليــنِ ِبـــالّلـهــي الحف إّنـي ــقُو  

ـَــاف الضَّيـ ـَـاه، و ال الحرمانَ و الّلـه رازِقَُفــَلسـت أَخ   2قَ و اهللاُ واســع غن
  )393-392: 4، ج1983، يثعالب( 

  :دي گوي ميل بن احمد سجزيهمچنين خل
ابه َفإذا َضـاقَ بلدِبب نكا َغيـَثــ الرِّزقِ عرِزُقــه ـِالد   ــرُ َضــيـقِـم ب

ــــذَلَّه َفـ إوارِ مـِـد ـَى بـ     المَتـدفِّقِهذِّلَّـســَقـى ِبــَكـــأسِ الــُتيــاك و السكنــ
  3 ـما ضَاقَت الدنيا عَليك بِرُحِبـها و ال باب رِزقِ اللّه عنك ِبمغلَقَِفـ

)79-78 :11، ج1408، يحمو(  

                                                 
  .تها دانستندين مقامها و موقعيب كردند و آن را از بهتري وزارت بست ترغي مرا برا.1
 .ر و خسته نشده امي ام سيرا من از ادامه زندگيستم، زيفته وزارت بست نيكه من ش به آنان گفتم -
  البته من در هر دو حالت به خداوند اعتماد دارم. مت شعر در بغداد، پس از آنكه ارزان شده بود دوباره باال رفت و گران شديق. 2
ن يكه اياد است و نه از نبود آن، در حالي كه ثروت خداوند زيترسم در حاليشت مي معي و سختي پس من نه از تنگ-

 . دهنده استيخداوند است كه روز
  .ستي در آنها بسته نيهست كه باب رزق و روز يگريت بسته شد، بدان كه بالد دي براي در شهري اگر باب رزق و روز.3
  . نوشاننديز ذلت را به تو مي و جام لبري شوير مي كه در آن تحقيي دارم از سكونت در جاي و تو را برحذر م-
  خداوند بر تو بسته شده استي تو تنگ شده است و نه باب روزيش برايا با آن وسعت و فراخي چرا كه نه دن-
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ـ  از شعرا را، كـه ب      يشه گروه ي هم يا خواه ياز، و حس دن   ياد برد كه ضرورت و ن     يد از   يالبته، نبا  شتر ي
 ي ارضـا  ي بـرا  يع الزمـان همـدان    يبد. ده است ي مدح كشان  يار بوده اند، به سو    ين د يهم از مهاجران به ا    

فتگان آن، يلبـان و شـ  ق سفر و ارائه هنر و استعداد منحصر بـه فـردش بـه طا            يش از طر  يا خواه يحس دن 
  :وندديستان شد تا به حاكم سخاوتمند و ادب دوست آنجا، خلف بن احمد، بپيار سيعازم د

الس دتَقصؤَيالم كلالم دد  ديرـوم بِه ـَات   و َخـــــد المكـــــرُم
ـَِب   1مـدــأحلف بنُ ــــأنَّ سحابها َخــل   ـهايالُ فـأَرضٍ ُتنـبت اآلم

  )340: 1388ناشناس، ( 
كـه عمـده شـاعران      ن باشـد    يان ا يستاني كوتاه بودن اشعار س    يل اصل يد دل يدر هر صورت شا   

 خـاطر   ي تسل ي بوده اند كه برا    ييستان علما، عرفا و فقها    ي خراسان و س   يعنيران  ي ا يبخش شرق 
ن مـسأله  يـ ز ايف ني ضي آورده بودند و البته شوقيش به شعر روي خو يو ابراز احساسات درون   

ه يـ ر آن ناح را ديلسوفيه و فيد كمتر فقي گوي كند و ميد مييرا در مورد فقها و فالسفه شاعر تا     
 يش مـ  ي خـو  ي ابراز احساسات درون   ي برا يله ا يد و آن را وس    ي گو ينكه شعر م  ي مگر ا  يني ب يم

م كه نظـم  يني بي از اشعار مينكه در پاره اي ا يل اصل يد دل يو شا ). 574: 5 تا، ج  يف، ب يض( سازد
ء در  را شـعر دانـشمندان و فقهـا       يز. ن خطه باشد  ين دانشمند بودن شاعران ا    يهستند تا شعر، هم   

  . شتر مواقع صبغه منظوم بودن دارد تا شعر بودنيب
 پاره در جز ميابي يم در ان،يستانيس از ماندهيباق يعرب اشعار در دقت با گفت ديبا تينها در

ـ  و هفت از شيب كه است يشعر كمتر ،يبست ابوالفتح اشعار همچون اشعار، يا ـ ب هـشت  اي  تي
 در يبست ابوبكر از ريز تيب سه مانند. هستند تيب سه اي و تيب دو اشعار اكثر بلكه باشد، داشته

ـ  زبـان  با جواب در او بودو گرفته تمسخر مورد را او كه يخوارزم ابوبكر جواب  دانـشمند  كي
 عوعـو  تـرس  يرو از كه كند يم هيتشب يسگ به را يخوارزم ابوبكر كلمات با يباز با و ينحو

 يرو از كـه  يكـس  برابـر  در را ناسزا و هجو ترك و سكوت كه يهنگام دوستانش به و كند يم

                                                 
  . كرم و بخشش با او گلگون استي را قصد كردم كه گونه هايدي من سرور و پادشاه مؤ.1
 .ن خلف بن احمد استي آن سرزميرا ابرهايند، زي نشي كه آرزوها در آن به بار ميني در سرزم-
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 مـن  و اسـت  نجاسـت  هجو كه ديباش خاموش: كردند،گفت مشاهده كند، يم هجو را او عادت
  :مينشو باران با را نجاست كه ام خورده سوگند

ــ ـــَاوٍ ع ـ و ع ــ ـَ ـــه ك ــوارزم خيَف ـــنأهلِ َخ ى موــوف ــد الَخ ــب عن ـــوِيذَا الكَل ــداً يع    مجتَِه
 ي أَهـــَتعــــــاَظمــعــــلجـــوِيفه ـــهأبـــن دم جـــوجـــرِي هه ي وـــكُوتأَوا سي أن ردـلُو  

فَقُلـت :إَننِّي ح و نَجو جوبـــِالنَّجــاسُكتـُوا َفـاله ـــلَ النَّـجــوِبــأن ال أَغس 1ـوِلَفـت  
)387: 4، ج1983، يثعالب    (   

 ديـ گو يمـ  يبـاغ  از سخن سجزيكه جبير محمدبن بن محمد القاسم أبو از ريز تيب دو اي و
 انهيآشـ  در هنـوز  وقـت  آن در پرندگان كه يباغ رفته، بدانجا دوستانش با همراه صبحگاهان كه
ـ  اطاعـت  سـر  از كـه  فيعف دوستان و يالأبال دوستان گروه دو هر و بودند خود يها  اجبـار  اي

  :كردند يگر يالأبال به شروع
رُ في أوكارِهـــاَكـم ماِجنٍ فينَا و َكم مَتعفِّفَقـد      ـَه َكـحديقَه، و الطَّي    صبحـتُها في فتـي   هو حديَق 

  2صار يمـِجنُ طائعاً أوكارِها
)390همان،                                                                                (   

ات شـعر  يگر خصوصيژه جناس با انواع مختلف آن، از دي به ويعيت بداستفاده از محسنا -2
ـ    يعيهر چند كه استفاده از محسنات بد      . ستان است ي در س  يعرب  در ي از اختـصاصات شـعر عرب
 ي در كل جوامـع اسـالم  يعيش محسنات بديق، كما بيست و بلكه در عصر مورد تحقيستان ن يس

ن محسنات، خـصوصا جنـاس،      يش از حد از ا    يو گاه ب  اد  ياما استفاده ز  . مورد استفاده بوده است   
ـ  اوج استفاده آن را ما را در عصر ممال         –كه    از يكـ ي توانـد بـه عنـوان     يمـ -ميك شـاهد هـست    ي

                                                 
   زندياد مي در هنگام ترس با شدت فرد، همانطور كه سگياد كشي خوارزم كه از ترس مانند سگ فري از اهاليبسا فرد. 1
 كند، مشاهده كردند، يل عادت مرا هجو مي كه بر سبي كه سكوت و ترك هجو و ناسزا را در برابر كسي دوستانم هنگام-

  .ن و ناگوار آمديشان سنگيبر ا
 .مياران نشود كه هجو چون نجاست است و من سوگند خورده ام كه نجاست را با بيخاموش باش:  پس به آنان گفتم-
  . خود بودنديانه هاي كه پرندگان در آن وقت هنوز در آشي، باغ كه صبحگاهان همراه دوستان به آن رفتمي و بسا باغ.2
 . كردندي گريا اجبار شروع به الأبالي كه از سر اطاعت يفي و دوستان عفي چه دوستان الأبال-
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 ي را مـ   ي كه كمتر شـعر    يستان مطرح شود، به طور    ي در س  ي منحصر به فرد شعر عرب     يهايژگيو
  . باشدع بكار نرفته يگر انواع بديا ديافت كه در آن جناس و يتوان 
 را مبـدع    يمه الدهر، ابـوالفتح بـست     يتي صاحب   ي ثعالب يستان رواج داشته كه حت    ين امر چنان در س    يا

 البـديع . األنـيس  التجنـيس  فـي  األنيقـه  الطريقـه  صاحب":  دي گو ي داند و درباره او م     يجناس متشابه م  
البتـه بنـا بـه      ). 345: 4، ج 1983،  يثعـالب ( 1"لطيفه طريقه بكل فيه ويأتي المتشابه، يسميه وكان التأسيس،
تان مرسوم بـوده،    سي س يات در شعر عرب   يعيز استفاده از بد   ي ذكر كرده است، قبل از ابوالفتح ن       يآنچه ثعالب 

ر را بـه هنگـام    ي دارد ابوالفتح پس از آنكه أبو محمد شعبه بن عبد الملك بستي، شعر ز              يرا او اذعان م   يز
  : كنديدا مي خواند، عالقه به جناس متشابه پيش مي، برايكودك

ِجــبي قَلبـُه ي وـــنَ األعـــَادذَرٍ  مَلى حي عنارن زم يتفَد  
  2عت الدنيا عَليه َلما َقَضيـت من حقِّه الَّذي يجِبَفـلَو خََل

)385: 4، ج1983، يثعالب(   
   .است نموده برقرار جناس دوم و اول تيب در "جبي" كلمه دو انيم شاعر تداسيپ كه چنان

ـ  است كه خواننده ا    يستان از نكات قابل توجه    ي س يكثرت حكمت در شعر عرب    -3 ن اشـعار را بـه    ي
 بـه بيـان حكمـت هـاي الهـي و انـساني در بلنـداي           در اشعار خـود،     ن شاعران، ي كند، ا  يخود جلب م  

 كوشـيده انـد و شـاعراني چـون           ي نيكوتر شدن حال آيندگان در طول زمـان ،          برا  زندگاني اين جهاني،  
 يستانيـ گر شـاعران س   ين طور د  ي و هم  يمان خطاب ي،ابو سل يل بن احمد سجز   يشيخ ابوالفتح البستي، خل   

ـ  كثـرت ا   يد علـت اصـل    ي پرداخته اند و شا    ي و حكم  ي واال و ارزشمند اخالق    يان معان يبه ب  ن غـرض   ي
شتر از طبقـه علمـا، فقهـاء و    يـ ن شـاعران ب يـ ن باشـد كـه ا  يـ شان، ايراض شعر نسبت به سائر اغ  يشعر
ـ  كارامـد در تبل ي بوده اند كه با اسـتفاده از شـعر بـه عنـوان ابـزار              ينيمحدث  ي انـسان ي وااليغ ارزشـها ي
 : با مطلعيه ابوالفتح بستيده نونيقص.ش قرار داده انديده اند و آن را مدار اشعار خويكوش

                                                 
و در آن هر . دي نامي م"متشابه" آن را ياد كه ويبا و شگفت آور در فن جناس مأنوس و مألوف و نوبنيز دارنده روش .1

  نموديف و نكته دار را وارد ميحالت و مورد لط
  . لرزدي كند و قلبش ميارت مي شوم كه با وجود هشدار دشمنان، مرا زي آن كسيفدا. 2
 . توانم ادا كنميزم، آن حق واجبش را نميا را به او دهم و بر سرش بري پس اگر دن-
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  1رِ ُخسرَانُيرَ محضِ الَخياه نُقصـانُ         و رِبحه َغي دني ف المـرءهـَاديزِ
  )152-148: 1410، يثعالب( 

 در   كـه مـردم    يافته است به طور   ي انتشار   ي است كه در عالم عرب     ين قصائد حكم  يباترياز ز 
 مصر در دوره معاصر آن را بر سر زبانها داشتند و            ي در قهوه خانه ها    ي حت يسرتاسر بالد اسالم  

 ين نقطـه شـرق  ي در دورتـر يزاند كه شـعر ي انگيف را بر مي ض ي شوق ين امر تعجب و شگفت    يا
 عـرب در قـاهره بـر سـر زبـان      ياي بست سروده شده و در مغرب و قلب دن       يعني يعالم اسالم 

  ).634: 5 تا، جيف، بيض(  كنند ي كه آن را حفظ ميه طورجوانان است ب
 اسـت   يز از مـوارد   ي ن يستانيان س ي گو عربي مانده از    ي در اشعار باق   ياستفاده از اصطالحات علم   -4
 افـراد   ي شـود و بلكـه برخـ       يده نمـ  ين همه شاعران د   ين مسأله در ب   يالبته ا . ان ذكر و تأمل است    يكه شا 

 از آن در اشعار خود اسـتفاده كـرده       ي و ابوبكر بست   ي سجستان يمان منطق ي، ابو سل  يهمچون ابوالفتح بست  
را بخـش  يـ ش مطرح شود زي مهم شعريهايژگي از ويكي تواند به عنوان  ياند كه البته در مورد ابوالفتح م      

ن شـاعران  يـ اصطالحات بكـار رفتـه در اشـعار ا       . ن اصطالحات پر كرده است    ي از اشعارش را ا    يميعظ
بـه عنـوان مثـال، ابـو     .  شـود ي همچون فقه، فلسفه، طب و نجوم را شامل مـ          يعلم مختلف   يحوزه ها 

  :       كندي استفاده مير از اصطالحات فلسفيمان، در شعر زيسل
ــهلَـــــذَّ ـ يالعـ ِه يــــشِ فـــــه الــ    ي ب ـــمـ  

ــونِ أن   ــم َكــــاسِ المُنــ ــساويحكــ          يتَـــ
يلـــلُّ الب ـــ يحـ ــت ـــد تَحـ ـــرَـــ    األر ي َثـ

ــــه تَــــــزَا   ـَا رِمـ ح أصبــا          ي ـ ــهـ ــن ــــلَ ع
 ج

ــ      فـ الفَلسـ ـــقُـــولُــــه ـا يـ ــــ ــذَّه ال مـ   يلـَّ
ـاها  الَغـــ  يفــــ  ـــسح ي ـــــــع األلمـ و ي  

 ــوذَع ــلَّ تَحتَهــــا  اللَّــ ـا حــ ــ   يضِ كَـــمــ
ـــــوهرِ ـا الجـ ـ َفــــصلُـــهـــــيرَضالع و 2ي  

ـايبعه، بــي أصــيابــن أبــ           (   )428:  تـ
 

                                                 
 .ان استير محض، زي او نقص است، و سود بردنش در جز خي انسان برايايافزون شدن در دن. 1
  .دي گويلسوف مياست نه آنچه ف... ) شهوت و خوردن و ( يواني حي در لذتهاي لذت زندگ.2
  .كسان باشنديرك يدنش، انسان گمراه و انسان زين است كه در نوشي حكم جام مرگ ا-
  .ردي گيرد، همان طور كه انسان باهوش در آن قرار مي گي مين جاير خاك زمي و انسان احمق در ز-
 .  رودين مي شان از بي و عرضي كه فصل جوهري شوند، به طوريده مي هر دو پوس-
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 ي از جملـه اصـطالحات     "ي، العرضـ  ي، فصل، الجـوهر   ي،  اللوذع  ي، األلمع ي الفلسف "كلمات  
  .ان فالسفه متداول استيهستند كه در م

  :دي گوياتش مي نجومز دري نيو ابو الفتح بست
ـ    لــن أم مـ يقَــد غَــضـي أر ـي أنـِّ لـمي ع  

ـــ ـن ـــهيو أنـَّ ـــا أُحـَـاوُِل ــَّ ــم ـــلٌ عـ ـ احـز   
 

 

 ــو ــشتَرِيأقـ ــنَ المـ ــلِي مـ مـلِ الحــي أو فـ   
ـــ ـــلِ يكَــأنَّن حـــن ز ـــظَّ م ـ الحـ رـــد   1 أَستَـ

ــالب             (    )359: 4، ج1983، يثعـــــــ
 

ر علـم   اسـت كـه د    ي از جمله اصطالحات   "، حمل، زحل  ي المشتر "ت فوق، كلمات  يدر دو ب  
  .نجوم كاربرد دارد

  :دي گوي مي و نحويو همو با استفاده از نكات صرف
  2ـنَ يضـَافي نُـونُ الجمـعِ حي مكانه         َكأنـِّي مثبت فيرِيحذفـت و َغ

  )357: همان ( 
ـ  بـه صـورت غ     " حذفت و مثبت   "ز كلمات   يت فوق ن  يدر ب  نـون  "م، امـا كلمـات      ير مـستق  ي
  .م در صرف و نحو كاربرد دارندي به صورت مستق"ضافيالجمع، 

 شـعر  ي تـوان بـرا  ي است كه  مـ ياتيگر از خصوصي ديكي استفاده از پرسش و پاسخدر اشعار،    -5
و . ان كـرده اسـت    يـ ات چهره نما  يشتر در غالب غزل   ي ب ين نوع شعر  يا. رح كرد  مط يستانيان س يتازي گو 

كبـار در جـواب ابـو     ياو  .  اسـتناد كـرد    يل بن احمد سـجز    ي توان به اشعار خل    ين دسته از اشعار م    ياز ا 
  : ده بوديا نداشتن صبر عاشق در فراق محبوب پرسي در مورد ثواب داشتن ي كه از ويالقاسم سجز

ــؤَ سـ هــــــــــــَاكيــــــــــــهاالًفَــــف  
ــتياقٍ    ــــي اصـــــطبارٍلذي اشـــ ـــــل فـ هـ

 ج
 

ر لَــــه الجـــوابا  فَــأحــضـ شَــــرقٌ هـَـــــات  
ـــا  ـــرَى ثَــوابـــَـ ـــرَاقٍ تَـــــ ـ ـــى فـ لَـ 3عـ  

ــان                           (    )388: همــــــــ
  ج
 

                                                 
  .  در اول برج حمل استياره مشتريم تر از سير و عظتينم كار و عملم قوي بينكه ميم كاست اي از آرزوها.1
 .رمي گياره زحل مي كه من بهره ام را از سيي شوم، گوي كنم، دور ميش تالش مينكه من از آنچه براي و ا-
 .  شوديافه م كه اضيهنگام)  شوديكه حذف م( جمع هستم ) اسم( من نون ييگو. ش نشسته استي در جايگريمن حذف شدم و د. 2
  . است و جوابش را بدهي را كه در آن روشنين سؤالير اي بگ.3
  هست؟يثواب) محبوب(ا در صبر عاشق در فراق ي آ-
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  :ه شعر سؤال كننده سروديت را با همان وزن و قافين دو بيدر جواب ا
ــا     ــك الجوابــ ــن قَولــ ــضَرت عــ أحــ
ـــراً    ــصـــــبــور أجـ ـــى ال ـــه وفَّـ   الّلـ

 ج

ـــَا   ـــه الكتـَابـ ـــو ِبـــــبرهـَانـــ   أتــُلــــ
  ـهــضل ــي َفــ ـــوت فــ ــسابايُفــ   1 الحــ

  ) همان                                        ( 
 

دن معـشوق از    يدر باب بوسـ    ي كه از و   ي در نامه پرسشگر   ي بن عماد سجز   ييحيا  يابو زكر 
  :ده بودي عاشق پرسيسو

ـــ    ـــت ال ـــم أن ـــا العــَالــــ ـُّـهــــــ   أَي
ـــرَ حّتــــ   ـــقٌ خَاَطــ       يعــــــاشــــــ

أفتـَنـــــــا ال زِلـــــــت تَفــــتـــــــي      
 

ـــ  ـــه يــــ ـــاَلمِ قبــَلـــــ ـَــــ   ـوم لـلـع

ـــه  ــُشــوقَ ُقبَلـــــ ـــب  المعــــ   َـَلــــ
  2 الــســـلـــب  َقـــتــَلــــه ـحيــأيـــِب

  ) 243: 5، جهمان                           ( 
 

  :    كندي عاشق، كشتن عاشق را واجب نميدن معشوق از سويدر پاسخ نوشت كه بوس
ـــا  ــســـــائــــلُ عـــمـ ـــها ال ـُّـــ   أيــ

ـــ        ـــقِ للـمعـ ـَـــاشـــ ـــه الع ُقبـــَلـــــ
 

ــ  ـــهيَقــــــــد يِبـــ   ح الظَّــــــرف فعَلـــ
  3ُشـــــــوقِ ال ُتــــــــوجِب َقتــــــلَه  

  )همان                                       ( 
 

مـه اول قـرن چهـارم و انتـساب          ي در ن  ي وجود ملمعات در شعر رابعه بنت كعب قـزدار         -6
ـ  آيز بـه حـساب مـ   يـ  سـرا ن ين زن شاعره فارسي كه اولي به وين ملمع شعر  ياول انوشـه،  ( د ي

 يكه شاعران ...  و   يمندي و خواجه احمد بن حسن م      يو همچون ابو الفتح بست    )422: 3، ج 1378
ستان يـ  در سي منحصر به فرد شعر عرب   يهايژگين و ي از مهمتر  يكين بوده اند، به عنوان      يذو لسان 

                                                 
   خوانميلش مي در مورد كالمت جواب را حاضر دارم و قرآن را به عنوان دل.1
 . اندازه استي دهد كه بي ميادي خداوند انسان صبور را چنان اجر و ثواب ز-
  ي عالم، قبله هستيتو امروز برا!  دانشمنديا. 2
   را از معشوق ربودي كه بوسه ايي خود را در خطر انداخت تا جاي عاشق-
  كند؟ين ربودن، كشتنش را مباح ميا اي، آي دهيشه فتوا مي ما فتوا بده تو كه همي برا-
  ! داندي، انجام آن را مباح ميركي زي كه گاهيزيسشگر از چ پري ا.3
 . كنديدن عاشق، معشوق را، كشتن او را واجب نمي بوس-
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ا يـ  شـود و     يده نم يان د يستانيگر س يان اشعار د  ي م  در ين نوع شعر  يالبته ا .  تواند مطرح شود   يم
 كه بـه  ي همچون ابو الفتح بست ينيده است و با وجود شاعران ذولسان      ياگر بوده، به دست ما نرس     

ن يـ گر ايز، ديز داشته است، اما در زمان او ني نيوان شعر فارسي در لباب األلباب، د  ي عوف يگواه
.  رسد يد به نظر نم   يشان بع يود ملمعات در شعر ا    ، وج )64: 1906،  يعوف(  شد يافت نم يوان  يد

  :ر از رابعه بنت كعب در قالب ملمع و در باب غزل سروده شده استيشعر ز
 ـَــاقَن َــــايشـ ــنَ األط  ي ـن مـ ـَـــارِ يـِـــــح   ـ

ــرغ         ــت آن مـ ــاخك درخـ ـــر شـ دوش بـ
ـ قُـــلـت للــطَّ  ـِــ       ي      يـرِ لــم تَنــوح و تَبــك

 نـــالم      يـار از آن مـــيـــم ز يـن جــــدامـــ
ـــن نگو ــم ــون د ي ـــو خ ـــم چ ــارم     ي ده بب

 

 

  قــمس ـِــ     يهــَـاج ـذكــَارِ  ي و هــاج ل 1ي تـ  
 ي فــِـــ  يست بزار ي گر ي كـرد و م   ينوحـه م 

ـــ ــ جـارِ ي اللَّيدرد ـُّجـُــــوم ـــلِ و الن     2يـــ
  ياريــ كــه بــا مــساعد ي نـــاليتـــو چــه  مــ

  يده نبــاريــ چــو خــون ديتـــو چـــه گـــوئ
  )62: 2، ج1903، يعـــــــوف                  ( 

 

  جينتا

 نخـست   يين آشنا ينه ا يزم د گفت ي با يان با زبان عرب   يستاني س يي آشنا ي خصوص چگونگ  در
ـ  ن يگرين عوامل د  ين منطقه فراهم آمد و عالوه بر ا       يق ورود اسالم به ا    ياز طر  ش و  يدايـ ز در پ  ي

 ين آنهـا اشـاره مـ   ينجا به مهمتـر يستان نقش داشته كه ما در اي در سيشرفت زبان و ادب عرب  يپ
  :ميكن

 ميتمـ  يبنـ  و بكـر  يبن بزرگ لهيقب دو خصوص به عرب ليقبا و اقوام كوچ و تمهاجر -1
  ستانيس به

 بـه  عـرب  يعلمـا  از ياريبـس  آوردن و مـسلمانان  يسـو  از ياسـالم  يها آموزه ميتعل -2
 بـه  ينيض دي فرايان در ادايستانياز سيكسو و ني از ينيض ديستان جهت آموزش قرآن و فرا  يس

  گري دي از سويزبان عرب

                                                 
 ).ادم آورد يبه ( جان در آورد ي و خاطره ام را به هيماريب.  از مرغان مرا به شوق آوردي نوحه گر-1
 .  كه ستارگان روشن و تابانندي در حالي كنيه مي شب ناله و گريكيپرنده گفتم چرا در تار) آن( به .1
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  ي و اجتماعياسي سيان در صحنه هايستانينطور سيان و هميراني ورود ا-3
  يواني و دي رسمي به منظور كتابت نامه هايران به زبان عربي توجه و اهتمام حاكمان و ام-4
  انيرانيزش عربها با اي آم-5
  ي خط پهلويران و نشستن آن به جاي در اي رواج خط عرب-6
 از  ي، و بهـره ور    ي مختلـف علمـ    ينه ها ي در زم  يسبت به زبان فارس    ن يرتر بودن زبان عرب   ي فراگ -7

  ي و علمير فنياشتقاقات گوناگون آن در ابداع اصطالحات، و تعاب
ستان، يـ  در س  ي و غزنـو   ي از جمله پادشاهان صفار    يرانيت و اهتمام پادشاهان و حاكمان ا      ي حما -8

  .يبه زبان عرب آنان و توجه ي و ادبي محافل علمياز ادبا و شعرا و برگزار
  :  ر اشاره كردي توان به موارد زيز ميان نيستاني اشعار سيهايژگياما در خصوص و

  .سه با اشعار شاعران بالد عرب كوتاه و مختصر استي در مقايستاني اشعار شاعران س-1
ات مهـم شـعر   يگر خـصوص يژه جناس با انواع مختلف آن، از دي به ويعي استفاده از محسنات بد  -2

  .ستان استير س ديعرب

ن اشـعار را بـه      ي است كه خواننده ا    يستان از نكات قابل توجه    ي س ي كثرت حكمت در شعر عرب     -3
  . كنديخود جلب م

 اسـت  يز از مـوارد ي نيستانيان سي گوي مانده از تاز ي در اشعار باق   ي استفاده از اصطالحات علم    -4
  .ان ذكر و تأمل استيكه شا

 شـعر   ي تـوان بـرا    ي است كه  م    ياتيگر از خصوص  ي د يكيعار،  در اش   استفاده از پرسش و پاسخ     -5
  . مطرح كرديستانيان سيتازي گو

ن ملمـع   يمه اول قرن چهارم و انتساب اول      ي در ن  ي وجود ملمعات در شعر رابعه بنت كعب قزدار        -6
  .ان ذكر و تأمل استي است كه شاي، از جمله از مواردي به ويشعر

  كتابنامه

 رضـا،دار  نزار قيتحق و شرح األطباء، طبقات يف األنباء ونيع ،)تا يب( القاسم، بن أحمد بعه،يأص يأب ابن
 .روتي،بهايالح همكتب
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 .تهران با،يد تان،سيس بزرگان ،)ش.هـ1367 اول، چاپ (رج،يا ،يستانيس افشار
 وزارت انتـشارات  و چـاپ  سازمان ،3ج ،يفارس ادب دانشنامه ،)ش.هـ1378اول، چاپ (حسن، انوشه،

 .تهران ،ياسالم ارشاد و فرهنگ
 .زاهدان تفتان، ستان،يس دانشنامه ،)ش.هـ1387 اول، چاپ (جواد، ،يسياو
 .تهران سمت، انتشارات ون،يرانياإل و يالعرب األدب ،)ش.هـ1384اول، چاپ (،يالغن عبد زاده، يروانيا

ـ ط ابــى بـن  علــى بـن  حــسن بـن  علــى ، بـاخرزى  محمــد دكتـر  قيــتحق القـصر،  هيــدم ،)م1993(ب،ي 
 .روتيب ل،ي،دارالج3،جيتونج
 دولـت  برآمـدن  تـا  انيـ تاز آمدن از ستانيس خيتار ،)ش.هـ1377 دوم، چاپ(فورد،يكل ادموند باسورث،
 .تهران ر،يكب ريام انتشارات انوشه، حسن ترجمه ان،يصفار

 راتانتـشا  ،2ج ،ييمجتبا اهللا فتح ترجمه ران،يا اتيادب خيتار ،)ش.هـ1386 هفتم، چاپ (ادوارد، براون،
 .تهران د،يمروار

 نقره، نشر توكل، محمد مقدمه و  ترجمه البلدان، فتوح ،)ش.هـ1337(جابر، بن ييحي بن أحمد ،يبالذر
 .تهران

 .اب، زاهداني، كاميات فارسيخ ادبيستان در تاري، س)ش.هـ1391چاپ اول، (، محمد رضا، ي بهار
  .رير كبيام كبر دانا سرشت، تهران، انتشارات، ترجمه اه، اآلثار الباقي)ش.هـ1363(حان،ي، ابوريروني ب
 ي وفرهنگ ي، اقتصاد ي، اجتماع ياسيخ تحوالت س  ي، تار )ش.هـ1389چاپ پنجم،   (ن،  ي آذر، پرو  يتركمن 

  .ان، انتشارات سمت، تهرانيان و غلويران در دوره صفاريا
  .، بيروتهالعلمي، دار الكتب 4مه الدهر فى شعراء أهل العصر، جيتي، )م1983(ثعالبى، ابو منصور، 

ق أحمد عبد الفتـاح تمـام،       ي، نثر النظم و حل العقد، تحق      )ق.هـ1410،  ي األول هالطبع(، ابو منصور،    يثعالب
  .روتي، به الكتب الثقافيهمؤسس

 الكتـب  دار حه،يقم محمد ديمف قيتحق و شرح ،هميتيال هتتم،  )م1983،ياألول هالطبع (منصور، ابو ،يثعالب
  .روتيب ،هالعلمي

 و قدم له و أعد فهارسـه عبـد          ياللطائف و الظرائف، جمعه أبو نصر المقدس      )  تا يب(، أبو منصور،    يبثعال
  .ه، القاهره القاهرهوسف الجمل، جامعيم يالرح
ح جعفـر  ي، تـصح ينـ يميخ ي، ترجمه تار)ش.هـ1374چاپ سوم، (، ابو الشرف ناصح بن ظفر،   يجرفادقان

  .ان، تهري و فرهنگيشعار، شركت انتشارات علم
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شابور، مؤسـسه چـاپ و انتـشارات دانـشگاه          يـ ، جاحظ ن  )ش.هـ1382چاپ اول،   (، محمد باقر،    ينيحس
  .، تهرانيفردوس

  .، لبنانياء التراث العربي، معجم األدباء، دار إح)ق.هـ1408(اقوت بن عبد اهللا، ي، يحمو
  .روتين، بيي، دار العلم للمال2األعالم، ج) م1980چاپ پنجم،(ن،ير الدي، خيزركل

ر، يـ ر كبيـ ر هاشم محـدث، ام يح مي، مجمع األنساب، به تصح)ش.هـ1363(،ي، محمد بن عل  يشبانكاره ا 
  .تهران
  .ر، تهرانير كبي، انتشارات ام1ران، جيات در ايخ ادبي، تار)ش.هـ1356چاپ پنجم،(ح اهللا، ي صفا، ذب

  .رف، القاهره، دار المعا5، جيخ االدب العربي، تار)، بالتاه الثالثهالطبع(،يف، شوقي ض
  .دنيل، لي برهح ادوارد برون، مطبعي، لباب األلباب، تصح)م1903(، محمد، ي عوف

  .، انتشارات توس، تهرانيخ األدب العربي، تار)ش.هـ1377چاپ اول،(، حنا، ي الفاخور
، انتشارات سـمت،  يش تا فروپاشيدايان؛ از پ  ي، غزنو )ش.هـ1386چاپ دوم، (د ابو القاسم،    ي، س ي فروزان
  .رانته
  .ران، مشهديستان، واژيكان سي، مات)ش.هـ1378چاپ اول، ( خمك، جواد، ي محمد

  . بهار، انتشارات زوار، تهرانيح محمد تقيستان، تصحيخ سي، تار)ش.هـ1388( ناشناس، 
  .ن، تهرانيقات، معي، چهار مقاله و تعل)ش.هـ1388(، احمد بن عمر، ينظام

  .، كاغذ زر، انتشارات سخن، تهران)ش.هـ1387چاپ اول، (ن،ي، غالمحسيوسفي
 

 


