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 پيشگفتار. 1

 ادبی و داد و ستد فرهنگی از که است و دانشی پویا مطالعات ادبی هایشاخه از یکی تطبیقی، ادبیّات

 تعریف در که هاییهفمؤلّترین گوید. یکی از مهممی سخن یکدیگر از تأثیرپذیری و هاملّت میان

 اهرا  ظ و است تأثیرپذیری و تأثیرگذاری مفهوم ،دهدمی نشان را خود همه از بیش تطبیقی ادبیات

  (4: 2331 )سیدی،. کردند مطرح را ایده این که بودند کسانی نخستین هافرانسوی

 در ردهاهای مختلف از جمله کُیتو ملّ ها عرب فرهنگی و علمی وستد داد که است روشن همگان بر

 یکی ،انراین دو در خاصی ةمنطق در علمی تمرکز عدم ،از دیگر سو نهاد. گسترش به رو عباسی عصر

 معروف هایحوزه کنار در عصر عباسی در. بود اسالمی گسترجهان تمدن ةبرجست و مهم هایویژگی از

 از اسالمی ممالیک سایر شهرهای از بسیاری در بزرگ، شهرهای مشهور مدارس و علمی بزرگ و

 از تن چند یا یک حضور منیُ به بسا چه و بود شده سیستأ ادبی و عربی علوم مدارس کردستان، جمله

 که شدمی نیرومندی علمی ةجاذب کانون شهر یک علمی، ةبرجست هاییتشخصّ و اساتید بزرگان

 این جمله از. کردمی جذب خود سوی به را عالی هایرده دانشمندان و محققان و علم جویندگان

 «حلوان و شهرزور قرمیسین، دینور،» چون ایران غربی مناطقدر  علمی بزرگ مراکز به توانمی مراکز

زبان و  پیشبرد درعربی،  ادب و علوم های مختلفبرجسته در شاخه فرهیختگان تقدیم بانمود که  اشاره

 .شدند تأثیرگذار و پیشگام ادب عربی

 پژوهش بيان مسأله و روش. 1-1

 در ثیریأت چه مناطق این ادبی و علمی مراکز که است گرفته له شکلأمس این پیرامون ،حاضر پژوهش

 عربی ادبیات لتحوّ سیر در نقشی چه آن ادیبان نویسندگان و و داشته ادبی علوم عربی و تحوالت روند

  اند؟داشته

 و تحلیل به توصیفی، ۀشیوبه و نموده گردآوری ایکتابخانه صورتبه  را که اطالعات نوشتار این

های علمی خهضمن معرفی این چهار مرکز علمی و ادبی و شااست، برآن است  پرداخته محتوا بررسی

مختلف در آن، بر سیمای دانشوران این مناطق که در شکوفایی علوم عربی و ادبی عصر عباسیان 

 ایران وسیع سرزمین از ایپیکره عنوانبه  مراکز این ۀسازند نقش تا بیفکند اند، پرتوییار بودهثیرگذأت

 گیرد. قرار خوانندگان فراروی ،علوم عربی و ادبی تحوالت در زمین



 223 شبرد علوم عربی و ادبی عصر عباسی............../بررسی نقش مراکز علمی ایران در پی

 

 پژوهش ةپيشين. 1-1

اند های تاریخی و جغرافیایی مطالبی را در مورد این مراکز ذکر نمودهبرخی از کتاب است ذکر به الزم

 از ایگوشه هانامهو پایان تعدادی مقاالت و عالماألباء ووفیات األعیان و معجم األدهای و نیز کتاب

مستقل،  اینوشته تاکنون اما ؛اندکشیده تصویربه گرضمن مطالبی دی در این مناطق را ادیبان ةنامزندگی

الت علوم عربی و ت ادیبان این دیار در تحوّثیرگذار این مناطق و فعالیّأبررسی نقش ت و جامع به علمی

 را پژوهندگان نگاه که است دلیل این به یکی ،پژوهش این است. ضرورت نپرداخته عباسی ۀادبی دور

و  مهم ازآبشخورهای یکی همتوجّ  دوران، این عربی ادب و زبان اعتالی در مراکز این نقش به نسبت

 .آیدمی شمار به محققان سوی از رتافزون هتوجّ  برای نیز تمهیدی و کندمی حوزه مغفول این

 موضوعتحليلی پردازش . 1

 مناطق براساس و پرداخته نویس عربی ایرانیان آثار آوری جمع به که تاریخی آثار و تراجم هایکتاب

 و تحلیل که اندداده اختصاص مناطق این ندیشمندانا به را بخشی اند،شده بندیتقسیم جغرافیایی

 در مناطق این نویسندگان و ادیبان تأثیرگذار نقش و تاهمیّ از هادرآن لمّأت و آثار این هایداده بررسی

 .دارد حکایت ادبی و عربی علوم تکامل و شکوفایی

-علمی مراکز سایر نام یحتّ گاه و بود شده عربی زبان گاهجلوه که مناطق این هاعباسی ۀدور در

 این. داد پرورش خود دامن در را بسیاری ادیبان و اندیشمندان داد،می قرار خود الشعاع تحت را ادبی

 عیون ،الشعراء طبقات همچون ارزشمند آثاری خلق و عربی به نگارش در خود هنر نمایش با ادیبان،
 نقش رود،می شمار به عرب ادبیات منابع ترینازمهم کهالطوال اخبار الکاتب، ادب المعارف، بار،خاأل

 .نمودند ایفا ادبی و عربی علوم تکامل و رشد دهی،شکل در ریمؤثّ

شناسان فرانسوی، دینور از روزگار سلوکیان اعتبار داشته و در دوران های باستانکاوش به بنا :دینور.1

یز از شهرهای مهم کرمانشاه امروزی بوده است. امروزه بخش دینور از توابع شهرستان صحنه ساسانیان ن

 :2333، شهر باستانی دینور است که در اثر زلزله تخریب شده است. )دهخدا ۀاستان کرمانشاه، بازماند

 ( دینور

مان و اروپایی را دانان مسلغرافیهای جبهتر است نوشته ،برای شناخت بیشتر موقعیت این مرکز نامی

پنج میلی مغرب  در حدود بیست و»نویسد: می ،خاورشناس مشهور انگلیسی ،2لسترنجاز نظر بگذرانیم. 

 بوده «حَسنویه»مستقل کوچکی به نام ةهجری پایتخت سلسل 4دینور واقع است که در قرن  «کنکوار»
                                                           
1 - Lestrange 
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و نزدیک  جبال دینور را از توابع.ق( ـه626.ق( و یاقوت )ـه4حوقل)قرنابن (22 :2311است. )سلطانی، 

تر از اهل همدان معرفی یک سوم همدان و اهل آنجا را فهمیده ۀآن را به اندازکرمانشاه( و ) قرمیسین

 ( 2242 :2355؛ یاقوت، 311 :2332حوقل، کنند. )ابنمی

شرق دینور به دلیل نزدیکی به مرکز خالفت عباسی و همچنین قرار گرفتن در مسیر شاهراه بزرگ 

های چهارم سوم هجری رو به فزونی نهاد و در سده ۀت از سدت زیادی برخوردار بود و این اهمیّاز اهمیّ

رفت و شمار می به «عراق عجم» و پنجم، همراه با نهاوند و ری، از بزرگترین شهرهای ایالت جبال

ن و در زمان معاویه، از شهرهایی چون قرمیسین، شهرزور، حلوان پس از آن قرار داشتند. در عهد امویا

های اهل کوفه اختصاص یافته بود، دینور به زمانی که خراج دینور و عایدات آنجا به عطایا و مستمری

  ( 233: 2ج ،تا)یعقوبی، بی .شناخته شد «ماه کوفه» اسم

 ةد به عمران و آبادانی آنجا عالقکردنتی که در دینور حکومت میامرای حسنویه در طی مدّ

ی نشان دادند. اما پایان حکومت آل حسنویه آغازی بر سراشیبی و ویرانی شهر دینور بود و از آن فراوان

 زمان در دینور (52-53 :2332پس هیچگاه رونق و شکوه قرون نخستین اسالمی را باز نیافت. )امیری،

 مراکز از یکی عنوان به بغداد، مرکزیت با اسالمی تمدن و فرهنگ درخشان عصر با همزمان عباسیان

 واقع ودر بود فرهنگی و علمی نظر از بغداد نمایتمام ةآیینو مطرح اسالم جهان فرهنگی و علمی

 در دینور ادبی شکوفایی و علمی تاهمیّ اوج. رفتمی شمار به وآموزش پرورش رشد، برای ایحوزه

تیبه و ابوحنیفه قابن :نام اندیشمندانی چون. بود «حسنویه» حکومت با همزمان و هجری چهارم قرن

دینوری برای اثبات دیرینگی فرهنگی و علمی این منطقه کافی است. عالوه بر این دو شخصیت علمی 

های علمی و ادبی این پیشرفت اند که دربزرگ، دانشمندان و ادیبان بسیار دیگری از این منطقه برخاسته

ز نظر علمی، فرهنگی و اسالمی شدند و دوران نقش بنیادی ایفا کردند و باعث مطرح نمودن این منطقه ا

توان گفت که علوم عربی و دانش نه تنها نام آوری را برای منطقه به ارمغان آوردند، بلکه به جرات می

و فرهنگ اسالمی را سخت تحت تأثیر قرار داده و قوام بخشیدند. در سایه وجود این اندیشمندان 

بالغت و نقد، فقه و حدیث، علوم مرتبط به تاریخ علومی عربی و ادبی چون صرف و نحو،  ،برجسته

 نویسی و نیز ادب عربی بسیار پیشرفت نمود. 

 از و آباد مکانی و تاریخی باستانی، هایماندگاری از شهری ،کرمانشاه معرب ،قرمیسین :قَرمِيسين .1

. است فتهگر مایه و پایه آنجا در مادها سلطنت که رودمی گمان و بوده ایران غرب مهم شهرهای

. دانندمی منسوب چهارم بهرام به را آن و دانسته ساسانی ۀدور یادگار را شهرکرمانشاه فعلی نام بسیاری
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 بنایی خود برای آن در و نمود بنا تجدید را شهر که«فیروز بن قباد» گویا(  653: 3ج ،2332 دینوری،)

 هوایش که نیافت را سرزمینی هیچ اه،ر طول تمام در و گشته را بلخ رودخانه تا مداین از ساخت، عالی

 که بود این. باشد تربخشتلذّ نسیمش و گواراتر آبش و ترخوش همدان ةگردن تا کرمانشاهان از

 یاقوت، ؛423 :2426 فقیه، ابن. )کرد بنا ستون هزار روی بر بلند خودکاخی برای و ساخت را قرمیسین

 ( 2214: 3ج ،2355

. کردند تسخیر نظامی حمله بدون را کرمانشاه هجری22 لسا حلوان فتصرّ از پس هاعرب

 «وفهک» جمله از استان ده به اسالمی هایسرزمین که اموی، حکومت زمان در( 235 :2425 بالذری،)

 یکی کرمانشاه عباسی، خالفت دوران در. رفتمی شمار به کوفه استان جزء کرمانشاه بود، شده تقسیم

 فرهنگی، و علمی ةبرجست افراد تربیت نظر از کرمانشاه زمان همین در. دبو جبال ةمنطق مهم چهارشهر از

 هایکتاب زدن ورق با (32 :2332 همکاران، و زادهرحیم. )شدمی محسوب ایران مهم شهرهای از

 شکوفایی با همزمان و هجری 4 قرن در خصوص به و عباسی دوره اوایل در عربی ادب تاریخ و تراجم

 ةحیط در که کرد خواهیم برخورد کرمانشاه از بزرگانی و مشاهیر نام با ادبی، و علمی لحاظ از دینور

 موجبات و بودند مذهبی و فرهنگی علمی، عمیق التتحوّ  منشأ خود روزگار در ادبی، و علمی

 .آوردند فراهم را علوم عربی و ادبی ةتوسع و شکوفایی

اسالمی، از شهرهای معروف اقلیم چهارم  دانانتاریخ نگاران و جغرافی ةبنا به گفت :شهرزور. 3 

استان موصل  نةگاهای سهاز شهرستانو ( 223 :2362)وهبی، «زور بن ضحاک»کردستان و از بناهای 

سوی  و از جانب خاور به سلیمانیه و از وان که از شمال غرب به موصل، از طرف شمال شرق به استان

  (612 :2311زاده، . )صفیجنوب به بغداد  محدود بود

ای وسیع بین اربل و همدان و مردم این دیارکردتبار و تنومند، شهرزور خره»یاقوت  ةطبق نوشت

 434و 411هایدر خالل سال»نویسد: دهخدا می (2631 :2355. )یاقوت، «اندجسور و سرکش بوده

ششم در شهرزور حکومت نموده و از اتابکان، اتابک زنگی در قرن « حسنویه کرد»هجری، دودمان 

در جنوب  «زور»کند که امروزه شهرکی به نام هم او اضافه می« است. هجری شهرزور را تصرف کرده

شاعرانی چون  :شرقی سلیمانیه نزدیک مرز ایران و عراق در خاک عراق قرار دارد.گفتنی است

 :شهرزور( :2333) اندبسیار از شهرزور یاد نموده ،فردوسی در ابیات خود

 وفریان  فورهمان خسرو واشک 

 چــو آسوده برگشت مرد وستور

 بزرگان سند وشه شـــــهرزور 

 بیاورد لشــــکر سوی شهرزور
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 هـــمی راند زآن کوه تا شهرزور
 

 شد آن شارسان پر سرای وستور
 

هر کس را زور و نیرو بیشتر بوده، در آنجا به حکومت »کنند که: ای تصور میهدر وجه تسمیه آن عدّ

زیادی بوده و اکنون در دوران اسالمی شهرزور دارای شهرهای در ( 235 :2363)یاسمی، « است. رسیده

شود. قسمتی از کردستان عراق اطالق می میان عامه بر بخش کوچکی از دینور، اورامان، کرمانشاه و

  ( 613: 2311زاده، )صفی

ه بود، توانست همچنان رو به ضعف و فتور نهاد علوم عربیعباسی که  ۀاین منطقه در اواخر دور

علوم و  ةکشانی از اساتید برجسته در عرصرونق علمی خود را حفظ نماید. خاندان شهرزوریان، با که

های پنجم تا هفتم هجری توانستند ای مهم و تأثیرگذار، در خالل سدهادب عربی، به عنوان سرسلسله

  بی مسامهت جدی داشته باشند.جایگاه رفیعی را به خود اختصاص دهند و در تحوالت علمی و اد

به شمار غرب ایران از شهرهای بسیار قدیمی و در قرون اولیه اسالم از شهرهای مهم  :حُلوان. 4

های در جنوب سرپل ذهاب و در ورودی یکی از گردنه رشته کوه «عراق عجم»رفت. این شهر در می

زه به کلی ویران شده است، نواحی شود، قرار داشت. حلوان که امروخوانده می «پاتاق»زاگرس که 

 . )بادنج، دانشنامه جهان اسالم( ساختداخلی ایران را به بین النهرین متصل می

ویسان، این شهر را نجبال وسواد عراق قرار داشت، لذا جغرافی ةچون حلوان، در مرز طبیعی میان ناحی

)حدود  اند.اد عراق برشمردهسو ةجبال و گاه در ردیف شهرهای ناحی ةشهرهای ناحیۀ گاه در زمر

ه حلوان کآیدهای مؤرخین اسالمی چنین برمیاز نوشته( 221: 2332حوقل، ؛ ابن261: 2423 العالم،

 :2311زاده،. )صفیاستآمده ف مسلمانان دراوایل اسالم به تصرّحاصلخیز بوده و در  بسیار پررونق و

را  نعرااشاره شده است که شحلوان ا های یاقوت به دو درخت خرمای معروف در( در نوشته411

 ( 334-333: 2ج ،2355هاست. )آن اشعار و خلفای عباسی را داستان ۀدربار

هجری، یزدگرد حلوان را مقرّ خود 26هنگام فتح مداین وجَلوالء در سال  اسالمى، ۀدر دور

عالم خیز بودن  اند، نشان ازاز این منطقه برخاسته( راویان و دانشمندانی که  254 :تاقرارداد.)دینوری، بی

منطقه و بار فرهنگی دارد و آن را به عنوان یکی از مراکز علمی ادب عربی در عصر عباسی مطرح 

   .نمایدمی

 علوم و ادب عربی در این مناطق. 1-1
 ،این نوشتار در اما شود،می شامل را ایبسیارگسترده مطالعاتی هایحوزه و ادبی خود، عربی علوم

 و شعر بالغی، نقد ادبی و علوم نحو، صرف و لغت، مانند ،عربی زبان بنیانی هایدانش آن، زا منظور
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با ها عباسی در دورانیاد شده  مناطق و نیز علوم اسالمی چون تفسیر و حدیث و فقه است که تاریخ

 یفتصن و تألیف به دست آن علوم در تازیان بالغت و فصاحت از تأثیرپذیری باکه پرورش علمایی 

 شدند. عظیم التتحوّ منشأ زدند،

 صرف و نحو .1-1-1

 در زمینة او لیفاتأت قتیبه و نیزابن بصری استادان :(ق. ـه236-223) ینورید(1)بهيقتابن. 1-1-1-1

 را او کسی کهن منابع در چند هر»نویسد: آذرنوش می. او در این علم است کاملنحو داللت بر مهارت 

« و شرع و نحو علم در فاضل مردی»چون  عام، عباراتی به و بیشتر است نخوانده «نحوی»صراحت به

 آورندشمار می به بغداد مکتب و مؤسس بزرگ نحودانی را وی معاصر پژوهشگراناما  اند.کرده بسنده

 ندیم،ابن .«بود متمایل بصریان مکتب به سخت وی: »گویدمی ندیمابن که برخاسته آنجا از نظر و این

 (453: 4، ج2333)دهد. می نسبت او به نحو علم در را النحو الصغیرو النحوجامع های ابهمچنین کت

و ا ،دارد بسیاری بصری که تمایالتاست  کوفیانی جزء «و الفراء کسائی» تعالیم وابستگی به قتیبه باابن

ت ها را که به نظرش درسها و کوفیبصری هاینوشته ،های نحویتعصب در مورد مکتب بدون

 آرای دو مکتب نحوی بصره و کوفه، اولین کسی بود که روش و با خلط کردبازگو می آمد،می

ریزی نحو عربی پی در و مکتب بینابین بغداد را برگزید خود نحوی و تألیفات مطالعات در را جدیدی

  (232 :2315 لوکنت،)نمود. 

 و دانشمندان از دینوری، جعفر بن احمد :(ق.ـه213 -؟) دینوری (1)نحوی احمد ابوعلی. 1-1-1

 لکتابا( ق.ـه216)مبرد و( ق.ـه241)مازنی نزد او. است هجری سوم قرن در نحو علم برجسته علمای

 المهذب المنطق، اصالحنظر است. لیف و صاحبأعلی درزمینه علم نحو دارای تابو .فراگرفت را سیبویه
 بود،( ق.ـه232) «ثعلب» داماد اینکه با وا (213: 2112)زرکلی،اوست.  آثار از القرآن ضمائر و النحو فی

 ( 216: 2ج ،2333 یاقوت،. )دانستمی ثعلب از برتر نحو، علم در را «مبرد» اما

 از و نحوعلم  به آگاه اندانشمنداز  :(ق.ـه332-231) نحوی قرميسينیعلی ابوحسن. 1-1-1-3

. ندنمودمی استفاده او درس ۀوزح از «بصری عبدالسالم» بزرگانی چون که بود اخفش شاگردان

 ( 26: 2ج ،2364 مردوخ، بابا؛ 2332: 5ج ،2333 یاقوت،)

 از علمای مشهور «جلیس دینوری»ابو عبداهلل  :.ق(ـه431-)؟ دینوری نحوی(3)جليس. 1-1-1-4

 مثمار الصناعه والحروف السبعه من الکال و ه استزدنیز دست به تالیف زمینه این که در  منطقه در نحو
 ( 32: 2، ج2364. )بابا مردوخ، از آثار اوست



 2334، تابستان 21نامة ادبیّات تطبیقی، سال پنجم، شمارۀ/ کاوش221

 

 بالغت و نقد .1-1-1

 از یکی به را وی عمیق آرای او، قتیبه و تأثیرنقدی ابن غنای آثار :دینوریابن قتيبه . 1-1-1-1

به خاطر  ادب الکاتب و الشعر و الشعراء ،نمود. در میان آثار نقدی در این زمینه تبدیل برجسته هایچهره

ای برخوردارند. ت ویژه، از اهمیّات و مفاهیم مندرج در آنها و نیز به جهت روش تنظیم مباحثموضوع

لی در باب نقد شعر و های قابل تأمّدارای نکته «العلم و البیان» ویژه در بخشنیز به خبارعیون األ همچنین

 تحلیل شیوه شاعران است.

پیش از اسالم را تا روزگار خود مورد نقد و شاعر  212شعر  ،والشعراء لشعرا ابن قتیبه در کتاب

و  ترینمهم حاوی آن مقدمة است؛ مقدمهو  متن قسمت دو بر بررسی قرار داده است. این کتاب مشتمل

 و راه ذکر شعر برای را نقدی معیارهای که در آن،( 33 :2315 صابری،) است. ادبی نقد اصول ترینتازه

انتشار به علت ذکر  آغاز از مقدمه این .ساخته است هموار «روانیقی» چون خود از بعد نقادان برای را

 با را آن «فراوا بود» برانگیخت، تا جایی که  مصحح آن را بسیاری هایبحث های دقیق و تازه،نکته

 مجتبی،. )شده است قائل نقد و ادب تاریخ در آن برای ایویژه و نقش سنجیده «خلدون ابن» ةمقدم

کند که هیچ شعری تصریح می است و  گرشی نقادانه و منصفانه به نقد اشعار پرداختهبا ن وی (62 :2313

، 2363)آذرنوش،  ب معاصر بودن شاعرش نادیده گرفت.را نباید به سبب کهن بودن، ارج نهاد و به سب

صاحب نظران دارای اهمیت بسیاری است تا آنجا که  او طبق نظر الکاتب ادباما  (454و455: 4ج

ابوعلی قالی، جزء چهار کتاب  النوادرجاحظ و البیان والتبیین مبرد، الکامل را در ردیفون آنخلدابن

  ( 341: 2ج ،2331)ابن خلدون،  .شماردن عرب میاصلی فرهنگ اسالمی وتمدّ

برد و های علمی خود را از یاد نمیدر این کتاب نیز در عین احترام به گذشتگان، دیدگاه دینوری

 که او کند.می توصیه نقد ادبی در را «و توجه به اصل روشمندی»های نقدی، به دیدگاهضمن پرداختن 

. پنداردمی پرست نو تفنّ دلقک را و او زندمی طعنه او آثار از آرای نقدی جاحظ است به متأثر خود

  (62-32 :2313 مجتبی،)
در علوم بالغی با بیان  استادانش ثیرپذیری ازمحیط علمی عربی بصره، و آرایأقتیبه با تابن ،در حقیقت

 اسالمی و زبان و ادب عربی شد و نخستین فرهنگ در ادبی نقد لتحوّ آغازین آرای نقدی جدید، نقطه

 از نظر صرف را و محدثین قدما بین مساوی و شأن تطبیقی نقد ایجاد ضرورت که بود دانشمندی ادیب

 در نقد دستورالعمل بعدها کرد، مطرح آن زمان در او که شان یادآوری و مطرح ساخت. نکاتیجایگاه

 گشت. ادبی نقد هایزمینه بیشتر



 223 شبرد علوم عربی و ادبی عصر عباسی............../بررسی نقش مراکز علمی ایران در پی

 

  تاریخ نگاری. 1-1-3
 و خباراأل عیوندر دو اثر او نویسی تاریخ ۀقتیبه در حوزابن تفعالیّ :ابن قتيبه دینوری .1-1-3-1

 از اوضاع کاسیو انع و ادبی سیاسی تاریخ اصلی مصادر از خباراأل عیون نمایان است. المعارف

و نسبت به سایر آثار در این زمینه، از نظر نظم و انسجام مطالب  است زمان آن و فرهنگی اجتماعی

را  روزمره موضوعات بیشتر و در آن کرده تقسیم فصل ده به را کتاب این وی. ممتاز و برجسته است

  (21 :2313 نژاد، فاتحی)گنجانده است. 

 ایگونه به کدام هر کهرا  سوم قرن لاوّ نیمه تا لاوّ قرن هایتشخصیّ سرگذشت ،المعارفدر او 

از  او نظرانصاحب ةگفت به .اند، به اختصار ذکر نموده استبوده مؤثر ایام آن و علمی سیاسی حیات در

 پسرش به خسروپرویز هاىنامه از و نیز سیرالعجم کتاب آداب، کتاب آیین، کتاب التاج، هایکتاب

 نگاری است.تاریخ ةفرهنگ ایرانیان در زمینگیری او از است که خود نشان وام کرده قول نقل بارها

 نموده، سهیم نگاریتاریخ تحوالت در را قتیبهابن که مهمى امتیاز   (65و 64: 2311 شادی، ساالری)

از  و طبرى یعقوبى بالذرى، ابوحنیفه، که حالى در است، خود تاریخی منابع ذکر در او صراحت

 خباراأل عیون در قتیبه که ابن ى تاریخیهاباکت ،منابع این بر عالوه. برندنمى نامی منابع از او صرانمعا

 .دارد تاهمیّ بسیار ساسانى عصر در ایرانیان آثار شناسایى ها بهره برده است، براىاز آن المعارفو 

ج زمان خود از جمله دینوری در بیشتر علوم رای (. قـه212-؟) دینوری (4)ابوحنيفه. 1-1-3-1

نگاری ، تحولی عظیم در تاریخسوم هجری ۀاو در سد اخبارالطوالبود و  تألیفات اثرگذار تاریخ، دارای

است راه را برای دیگر  مندروش و تاریخی منطقی و نظم علمی اسلوب ایجاد نمود. این اثر که دارای

 و از تاریخی مهم منابع از کیی این کتاب، های بعدی هموار ساخت.سدهدر خان اسالمی مؤرّ

 بائده، عرب انبیا، اخبار کتاب، این در دینوری. شودمی محسوب اسالم تاریخ و اساسی معتبر هایکتاب

 دولت اخبار (،رض) علی خالفت دوران خلفا، دوران در اسالمی فتوحات فارس، پادشاهان اخبار

  :2316 احمدی،)است. کرده نقل( ق 223) عباسی معتصم دوران تا را عباسیان دولت و اخبار امویان

22 ) 

 اقوام ها،زبان اختالف آدم، فرزندان زندگی جمله از عمتنوّ مطالبی ۀبردارند در ،کتاب لاوّ بخش

 پادشاهی سراغ دوم نویسنده به بخش در. است تاریخی وقصص هاافسانه و برخی پیامبران سامی،

، منظر این از واست های آن بخش ارزشمندترین از کیی ،بخش این .است رفته ساسانیان و اشکانیان

 نگارش به اسالمی نخستین هایسده در که ترین اثر تاریخی استمحوری ،ایران اخبارالطوال شاید
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 هاعرب بر آنان برتری و نیز ایرانیان و اهمیت نقش به بارها تاریخی روایات ضمن در او. است درآمده

-231 :2315 محمدی مالیری،. )گردد متهم گریشعوبی به که شد ببس امر و همین نمایدمی اشاره

 توسط ایران فتح مفصل شرح با که است اسالم از پس ایران تاریخ به مربوط کتاب سوم بخش( 236

 کتاب، این نگارش در ابوحنیفه .یابدمی .ق ادامهـه 223 سال در معتصم خالفت پایان و تا آغاز اعراب

 تنظیم موضوعات، براساس و تاریخی روتأخّ متقدّ رعایت با را رویدادها او. دارد را خود ۀویژ سبک

 ( 221 :2313 نژاد، یفاتح). کندمی ذکر پایان تا پیوسته طوربه را طوالنی هایرویداد و کرده

یف نویسی ایرانیان که مبتنی بر اسناد معتبر کتبی بود، با تألابوحنیفه دینوری با تأثیرپذیری از روش تاریخ

نگاری را فراهم آورد. )غنیمی تاریخ از خرافات، موجبات تحول در شیوۀتاریخی منسجم و پیراسته 

 ( 215 :2114 ،هالل

. است گرفته نام الطوال اخبار دلیل همین به و شاید است دیگران اخبار از ترطوالنی دینوری، اخبار

 نقل بودن پیوسته که کرد خلق ماندگاری یتاریخ اثر خاص، سبکی معتبر با منابع از استفاده با دینوری

 ساخته متمایز تاریخی، هایکتاب دیگر از و آنرا شده کتاب و شیوایی روانی موجب تاریخی اخبار

  .است

 تفسير و حدیث .1-1-4

 پیش او اما ندارد، خاصی شهرت حدیث در امروز قتیبه ابن هر چند :دینوری ابن قتيبه. 1-1-4-1

 نیز مختلف تأویل بود. الحدیثغریب ،کرد تألیف که اثری نخستین احتماال  و بود دثمح چیز، هر از

 ۀگفتنی است که بر نحو( 261: 2ج ،2315 ،قتیبه ابن ).است باب همین در ،اوست اثر آخرین ظاهرا  که

 از آنچه و( ص)پیامبر شخص از که حدیثی میان معموال  وی چه ،اندانتقادهایی وارد نموده روایت او 

 آشکار تناقضی به او مخالفان اگر و دشنمی قائل تفاوت ،شده نقل راوی یک حتی یا صحابه از یکی

 دو آن دیکوشمی کند، توجه اسناد ضعف و قوت به آنکهبی وی کردند،می اشاره حدیث دو میان

 .دکرمی بسنده آن معنای یا حدیث یک از نیمی ذکر به وی نیز گاه .سازد سازگار نحوی به را حدیث

  ( 53-43: 2ج ،2311 ،حسینی موسی)

، صاحب سنن، محدثی بود که از ابومحمد خَلّال :.ق(ـه242-)؟على خَلّال حلوانى. 1-1-4-1

از وی روایت  «سلمم بخاری و» اینروایت دارد. عالوه بر« عبدالرزاق بن همام»و «یزید بن هارون»

معتقد است که او عالوه بر  «ابوداود سجستانی»سمعانی به نقل از (341: 2ج ،2355اند. )یاقوت، نموده

 ( 232: 4ج ،2311. )سمعانی، نیز آگاهی داشت «علم الرجال»حدیث به 



 232 شبرد علوم عربی و ادبی عصر عباسی............../بررسی نقش مراکز علمی ایران در پی

 

ر مخرمی از جمله محدثان و حافظان مورد جعفابو هـ.ق(:254-)؟ یمخرمی حلوان. 1-1-4-3

اند. از او روایت نموده ،اطمینان به احادیث وی بانسائی  در حدیث بود که بخاری و ابوداود و اعتماد

 ( 222: 6ج ،2112؛ زرکلی، 243: 3ج ،2111)صفدی، 

 بود محدثی و قرآن مفسر وهب، محمدبن بن عبداهلل :(ق.ـه311-؟) دینوری ابومحمد. 1-1-4-4

 تصانیف دارای بود، سفر اهل بسیار اوکه. است ستهدان حدیث متروک را او( ق.ـه315) دارقطنی که

 ،2355 یاقوت،) از آن جمله است.« القرآن تفسیر فی الواضح»که  استدر حدیث و تفسیر  دیمتعدّ

 ( 223: 4ج ،2112 زرکلی، ؛ 2242: 2ج

ابوبکراحمد دینوری، مشهور به ضراب، از راویان  :.ق(.ـه321-)؟ ضراب دینوری. 1-1-4-5

در آنجا پس از رسیدن به حد کمال در علم حدیث و اخبار به تدریس  بغداد رفته وحدیث که به 

 (23 :2311است. )سلطانی،  اختهپرد

 قرن مشهور علمای از و حدیث حافظان از :(ق..ـه331-؟) قرميسينی دینوری(5)عمر. 1-1-4-1

 بابا) ؛(221-222 :21ج ،2311 سمعانی،. )است حدیث علم در تألیفاتی دارایکه  است هجری چهارم

در نقل حدیث مورد اعتمادتر از   دینوری عمر حموی، یاقوت ةگفت طبق( 23: 2ج ،2364 مردوخ،

 (2214: 3ج ،2355 یاقوت،) دیگران بوده است.

 دانشمندان از و زهاد مشایخ، از او :(ق..ـه332-؟)قرميسينی ابراهيم (1)ابواسحق. 1-1-4-7

 معروف «جبال شیخ» به و داشته را جبال ریاست خود عصر در که دبو خود زمان نامهب محدثین و بزرگ

 (221: 21ج ،2311 سمعانی،. )بود

 بوده خود عصر محدثین طبقه بزرگ علمای ازنیز  او :(ق..ـه343بعد -؟)دینوری برهان. 1-1-4-8

 نی،سمعا. )است کرده نقل حدیث «حلوانی زهیر بن ابراهیم» و «حرانی ابوشعیب» چون افرادی از و

 ( 23: 2ج ،2364 مردوخ، بابا ؛413: 5ج ،2311

 ومحمد دارمی ابومعشر» چون افرادی از او :(ق..ـه351-؟)قرميسينی(7)حسن بن احمد. 1-1-4-1

 وبشربن کُدَیمی ابوالعباس عسقالنی، قتیبه ابن و اصفهانی نصیر بن دمحمّ نیشابوری، سراج اسحاق بن

 ابوالحسن» نیز و کردمی نقل حدیث «رواس قاسم بن مانعبدالرح و نسائی ابوعبدالرحمان موسی،

 «نجار عباس جعفربن بن محمد مظفر، بن محمد و وراق اسماعیل بن محمد کتانی، ابوحفص و دارقطنی

 (http://vista.ir/article/65727 ).ندانموده استماع حدیث وی از دیگر وگروهی
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 هاییمسافرت کسب حدیث، به دنبال سنی ناب :ق(..ـه364-211) دینوری(8)یسنّابن.1-1-4-10

است و  عُمر داشته ابن ۀ، عمان، مصر و جزیر، دمشقان، حرّ، بصرهبغداد، کوفه از جمله نقاط مختلف به

( کتاب 255: 26، ج2314)یاد کند.  رحّال عنوان .ق( از او بهـه341)متوفی:همین باعث شد که ذهبی

. ترین اثر او در حدیث استمهمو اذکار روزانه،  اعمال ۀدربار بر احادیثی مشتمل «عمل الیوم و اللیله»

 هااست. کتاب .ق(ـه313)متوفی: «نسائی» از استادش عنوان با همین کتابی،تألیف کار او در این اساس

 (26: 2ج ،2364از دیگر آثار او هستند. )بابا مردوخ ،  القناعه یجاز فی الحدیث واإل

 مورد راویان از و آوازه بلند محدثی او :(ق.ـه335-313)قرميسينی (1)حسيناحمدبن. 1-1-4-11

 دیگران و «نیشابوری زیاد وعبداهلل الغندی زرین ابا و صاعد بن محمد بن یحیی» از که بود اطمینان

. کردندمی روایت ثحدی او از  «ازَجّی عبدالعزیز و تنوجی ابوقاسم» مقابل در و نمودمی استماع حدیث

 (222 :21ج ،2311 سمعانی،)

اساتید برجسته و صاحب  یکی دیگر از :.ق(ـه532-432)شهرزوری (10)الدینکمال.1-1-4-11

 چون ،آثاری،االعالمدهخدا با استناد به زرکلی در الدین شهرزوری است که کمال،لیف در این فنأت

به او نسبت داده است. و تفسیر را در نحو و امالء  الکافی وسط، التفسیرالصغیر والتفسیرالکبیر، التفسی األ

 ( شهرزوری :2333، هخداد)

از القاب  معمره،کاتبه، مسنده العراق و فخر النساء :.ق(ـه534-415)دینوری(11) شُهده. 1-1-4-31

عباسی و درسرودن غزل سرآمد بود.  ةپدر شهده یکی از نزدیکان خلیف( 32 :2312. )جباری، او بود

یح را احادیث صحو  در نقل حدیث هم بسیار عالی بود شهدهتوان  (223-221 :2ج ،2311سمعانی،)

و أبوحسین پسر مهتدی باهلل و أبوالغنائم پسر  علی محمد بن حسین پسر فراءنمود. از أبودقیق بیان می

مأمون هاشمی و أبوبکرأحمد پسر علی فرزند ثابت خطیب حافظ و دیگران روایت کرده است. 

 633در بسیاری از کتب ادب عربی، از این بانوی توانا سخن رفته است: إمام ذهبی ) (33 :تا)رمضان، بی

او زنی بسیار متدین، عابد، زاهد و صالح بود و پدرش احادیث »گوید: .ق( در مورد او میـه 341-

گرانقدر، شایسته،  شهده زنی»گوید: .ق( نیز میـه633-551ابن دبیثی )« .زیادی را به گوش او رسانید

دیندار، خدا ترس و عابد بوده و احادیث بسیاری را شنیده است. پدرش او را در مجالس استماع 

گوید: من بر او می المنتظم .ق( نیز در کتابشـه 532-521ابن جوزی)« برد.احادیث شیوخ با خود می
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همواره در مجالس علماء حاضر   ام. او زنی بسیار نیکوکار و اهل خیر بود واحادیث زیادی را خوانده

 ( 33 :تا؛ رمضان، بی433: 2ج ،2361کان، خلّ)ابن«. د و حدود صد سال عمر کرد!شمی

 ابراهیم» از که بود آوازه بلند محدثی بکران ابن :(؟-؟)قرميسينی(11)خياط بکرانابن .1-1-4-14

: 21ج ،2311سمعانی،. )است نموده روایت حدیث «حطبی واسماعیل مقری هیثم محمد» و «شیبان ابن

222) 

  لغتعلم  .1-1-5

 در هم لیفاتیأت که بود لغت علم دانشمندان از :(ق..ـه415-؟)بصری قرميسينی عبدالسالم.1-5-1

 دار، خزانه و نمود مسافرت بغداد به تحصیالت ةادام برایوی . است مانده یادگار به او از حماسه

 بغداد در حضورش زمان در معری یعالالابو و او میان: ستا شده گفته. شد خالفت مرکز دارالعلم

 (414 :2314  حمیری،. )بردند علمی ۀبهر هم از و بود شده بسته دوستی پیوند

 فقه و اصول. 1-1-1

 صورت به او وجود پرتو از دینور :(ق..ـه415-؟)دینوری(13)گُچی یوسف قاضی. 1-1-1-1

 و دارکی قاسم ابو قطان، ابن» چون ادیبانی و انشمنداند آمال ةقبل درآمد و علمی مراکز از مرکزی

 داشته زیادی تالیفات گچی یوسف قاضی ( 232: 3ج ،2361 خلکان،ابن) .بودشده  «مروزی ابوحامد

 ،2352کردستانی، مردوخ ؛224 :1ج ،2333 یاقوت،. )اوست مشهور آثار از فقه در التجرید که است

 (213: 2ج

 آموخت.  «شیرازیابواسحاق»نزد فقه را او  :ق(..ـه 521-451)حلوانى(14)حسنبنعلى. 1-1-1-1

 شافعی و اصول آنامام مذهب  فقه در را التلویح بعدها خود در این علم صاحب نظر گردید و کتاب

 (251 : 1ج ،2112)زرکلی،  .لیف نمودأت

های تألیفات ارزشمندی در فقه دارد. کتاب نیز وا :.ق(.ـه533-)؟ (15)ابن شهرزوری. 1-1-1-3

  ( 22: 5ج ،2112 زرکلی،). هستند اوآثار از  مسأله زکاه االبل احکام الخنثی و

 تئعلم قرا .1-1-7

از استادان علم قرائت و تجوید بود. از آثار او  :ق(..ـه312-235)دینوری (11)مهرانابن. 1-1-7-1

: 2ج ،2364را نام برد. )بابا مردوخ،  سجود القرآن و فی القراءاتالغایه ، الشامل فی القراءآتتوان می

23) 
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 « شیخ القراء» ابوکرم مقری، مشهور به :ق(..ـه551-462)مُقری(17)شهرزوری مبارک. 1-1-7-1

از جمله تألیفات  المصباح الزاهره، العشر البواهر و الذخائرهای بود. کتاباستادان علم قرائت، تجوید از 

 ( 263: 5ج ،2112است. )زرکلی، ن زمینه او در ای

 خط و خوشنویسی. 1-1-8

شعرا و خطّاطان  نویسندگان، از کاتب به معروف :.ق(.ـه 521-423)خازن دینوریابن. 1-1-8-1

زمان خود بود و در مدت  ةخازن در خط و خوشنویسی اعجوبنمشهور قرن ششم هجری است. اب

اشت. او که از مخترعان خطوط رقاع و توقیع است موفق شد عمرش پانصد بار قرآن را به خط خود نگ

( عماد اصفهانی 243 :2ج ،2361کان، خلّ  چندین بار نیز مقامات حریری را به خط خود بنویسد. )ابن

کان »نویسد: خازن و ذکر بسیاری از اشعارش، در تعریف او چنین میضمن ستودن خط و شعر ابن
  ( 322: 4ج ،2353« )و حاسباً تباً باً، کايفاً، اديباً، أريظر 

( 231: 3، ج2112شهده خطّ زیبایی داشت. )زرکلی،  :(ق..ـه534-415) دینوری شُهده. 1-1-8-1

بنت »خوشنویسی منسوب به ۀشد. او در شیواز او یافت نمی تردر آن روزگار کسی خوش خطظاهرا  و 

 (33 :تابی رمضان،)بود.  «اقراع

 شعر و ادب .1-1-1

گفت و ظاهرا  باید بدیهی، بسیار شعر می :ق(..ـه311-)؟شهرزوری(18)علی بدیهی .1-1-1-1

دهخدا به نقل از  ةاند، اما به گفتو را بدیهی گفتهگویی در شعر بوده باشد که ادارای سرعت و بدیهه

 :2333« )توانسته است شعر به بدیهه بسراید.شود، نمیبرخالف آنچه از لقبش مستفاد می»بهمنیار، 

نظران . هرچند صاحبگفتو برای او شعر می نزدیکی داشت ةرابط« صاحب بن عباد»( بدیهی با بدیهی

و در مقابل او، از ابوبکرخوارزمی دفاع  ی او بودصاحب یکی از منتقدین جدّ را عقیده بر این است که

 . )همان( این بیت مشهور از بدیهی است: کردمی

 َة ُحرّ  عَ ای طَل  ی ُمقلتَ تَ رَ  أن    ََمالً  الّزمان   َعلی أمتّنی
 ( 325: 4، ج2112)زرکلی، 

 (.امکرده محالی تمنای شود، شاد ایآزاده سیمای دیدار به دیدگانم که بخواهم روزگار از )ترجمه: اگر

بر اینکه قاضی و حاکم  افزون ،ابوقاسم :ق(..ـه413-)؟ شهرزوری(11)ابواحمد قاسم. 1-1-1-1

تن و سرودن شعر نیز تمایل فراوان داشت و از شاعران زبردست قرن پنجم بود، به نوش دادگستری

 ( 61 :4، ج2361کان، خلّهجری بوده است. )ابن
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ت  . 1  الزُّابنی وََنا السُّها وَ ی دُ ِه 
  نًی إلی أن  فَأّّن ُمت  َعٌب، ُمع  . 2

 

 ی ها َفما تَ َتدان  ُجهدَ  َعَلت   د  قَ  
 ینَ َتف ان      و  اَ    ُم ّي  ألا  تَ َتفاَنی 

 )ِهان(
 

 کوشش تمام است، ارزشبی و نتیجه بی زبانی، و سها داردنباله هایستاره بسان او دنبال به من تالش. 2)ترجمه: 

 وجود با. 2 است. کمتر آن به شدنش نزدیک امکان کند تالش بیشتر چه هر و آیدنمی پایین و گرفته باال را خود

 بین از من اینکه یا شود، فانی و تمام روزگار آنکه تا داشت، نخواهم رب تالش از دست درماندگی و خستگی

 شوم.( فنا و بروم

او از افراد بلند آوازه و از مشاهیر علم و ادب،  :ق(..ـه522-465) شهرزوری(10)مرتضی. 1-1-1-3

: 23، ج2353 ،. )اصفهانیبودنظیر که در فصاحت و شیوایی بیان در عصر خود بیاست  شعر و خطابه 

مورد پسند اهل  کهاو در سرودن شعر هم سرآمد بود و اشعار زیباش  (224: 4، ج2112زرکلی، )؛ (311

بیت  44در «موصلیه» ف به اسمای در طریق تصوّ. قصیده سرود انسجام و روانی نهایت در ،تصوف است

 ( 43 :3، ج2361است. ) ذکر کردهکان آن را از اوست که ابن خلّ

  اللي َعسَ َعس   د  قَ  م وَ ّنُره َلَمَعت  . 1
  يف  کری م َن البَ فَ تَ أم لُتها وَ . 2
 بیح    وقُ لُت ل صَ  قابَلُته ا ُث   .3

 

 لُ يحاَر الدل ی وَ اد  َمل  الَ   ُل وَ  
 لُ ينی کليَلُظ عَ   ٌل وَ ي ن  َعل  

 والُ يلی َفم  ي  ذه  الّناُر، ّنُر لَ ه َ 
 

 )همان( 
 و خسته، شتربان و رسیده، فرا شب که حالی در شد، نمایان دور از لیلی ایل خرگاه و خیمه آتش. 2)ترجمه: 

 خسته چشمم و بیمار، یار هجران رنج اثر بر فکرم چه اگر نگریستم، آن در دقت به من.2است. سرگردان راهنما

 کج ار راه است، لیلی آتش همان این: گفتم خود یاران به و کردم روی بود آتش که طرف آن به .3بود. تار و

 (.آیید فرود آنجا و کنید

 َعَلقُ  م  هُ ي  ی فع   م  دَ  َعَلُق وَ  م  هُ ن  ی م  ب  ل  قَ ب  . 1
 وبَنا الَفَرقُ لُ ف َرُق، أذاَب ق ُ  م  اب   بَ ُن ب  ن  وَ . 2

 

 قُ تَ ا األحشاُء ت  ُحّرُق، لَ  م  هُ ن  ی م  د  ن  ع  وَ  
 ل نوٌم و ارقُ  ٌر، وَ ج  ل ه  ٌل وَ ص  ال وَ فَ 

 

 (325: 23ج، 2353) اصفهانی،  

 بر آتشی عشقشان غم از وروان، سرازیر ایشان پی در وسرشکم هاآن به متعلق و آویزه جانم و دل. 2)ترجمه: 

 بسیار شقشاندروازۀ ع بر دلداده و دلخسته من، چونان. 2 کشد. می التهاب به را اندرونم لحظه هر که افتاده جانم

 بیداری و خواب نه و و هجران، وصل نه را عشقمان درد د،نمایمی ذوب را مانیدلها فراق، رنج و درد، است

 (.نیست التیامی
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شعرى حاوی ابیات زیبایی  «دیوان» ،از ابن خازن :(ق..ـه 521-423)دینوری خازنابن. 1-1-1-4

« دیوان خازن»به اسم  بودکه «کاتب شهیر» پسرش نصرا... ۀبر عهدآوری آن جمعکه  مانده یجا بر

 ( از اشعار اوست:31 :2363درس، است. )م دهعرضه ش

 ظُهف  لَ  ب  إلی الُعر   ه  يم  ن  ي َ َف يَ َوأه  . 1
 بائه  قَ رُ  ن  م   ب   الص   كأسُ  ت  عَ ر  تََ . 2

 

 د  ن  زی إلی ال  ع  ي ُ  ان  ره الَفتّ ّنظ   وَ  
 د  ه  الش   نَ م   ىلَ أح   منه ل  ص  وَ  ةُ اعَ سَ لَ 

 

  (333: 4، ج2353)اصفهانی، 

 ةکاس.2 الفاظش به عرب گراید و مستی چشمانش به هندوها منسوب است. کمر باریکی که. 2)ترجمه: 

 بیشتر باشد.( وصال او از شهد و شیرینی حالوت بی شک ،جرعه جرعه ستانده بودرا صبر رقیبان 

 غ  ز  يُمناُه، و َمن  َرم  يُ  م  ق  تَ س  يَ َمن . 1
 فاتَهُ قاَم فَ تَ ل ف  اس  إلی األَ  ظُر  أن  .2

 

 ي  ک  م  اف  والتَ  عابإلس   ص   تَ َي   
 وجاُج النُّون  ع  ا   ه  فاَز ب  َعجٌم وَ 

 

 (243 :2، ج2361کان، )ابن خلّ  
یاری و مستحق و هر که در او کجی باشد  است نیل به آرزوها محرومکس که راست باشد از آن. 2)ترجمه: 

 ست نقطه دارد.(چون در آن کجی ا «ن»ولی حرف  نداردنقطه  بخاطر راستیبنگر  «الف»حرفبه . 2 .یاوری

ابیات زیر ذکر نیز خوش قریحه از این ادیب  :ق(.ـه521-451)حسن حلوانىبنعلى . 1-1-1-5

 گردیده است:

  ةً اجَ حَ  لُ حاو  ّباز ، أُ ُت بَ ر  رَ  مَ .1
 باً حَ ر  مَ اًل وَ : أه  الَ ی، قَ ا رآن  م  لَ ف َ .2
 هُ دَ ن  ُر، ع  ائ  خَ ی الذ  ذ  هَ  َمن   : وَ الَ قَ ف َ .3
 ة  مَ ق  لُ َع ب  ي  مَت الَ ب ع   و   لَ  ر ی! َلَعم  .4

 

 ی ع املُ أبنّ    ، أی  ه  ي  لَ ًل عَ ُمدّ   
 ُم؟الد راه   نَ    يی، فأوَ ه  ا ت َ َت ب  ف ر  ظَ 
 مُ او  سَ يُ  ًة وَ اجَ حَ  ید  ن  ُل ع  او   َ يُ 

راء  ف   ن  ُت م  ن  َلما کُ   مُ اص  يَُ  ی الشّ 
 

 (56: 3، ج2353)اصفهانی،  

 به خباز.2 .نمودم دانشمند عنوان به خود شناساندن قصد نیازم درخواست ضمن رفتم، نانوایی به. 2)ترجمه: 

 کجاست؟ هاپول ولی! شناختم ترا و رسیدی اتخواسته به: گفت خوشآمدگویی ضمن دید، مرا کهاین محض

را با  اگر همه آن !سوگند. 4!؟خواهد و چانه می زندنیازش را از من میها را داراست : آنکه این گنجینهگفت. 2

 کنم. (کنی من با این معامله مخالفت نمیای معاوضه لقمه

عماد اصفهانی این دو بیت را از زبان  :.ق(ـه531-453)شهرزوری (11)قاضی خافقَين. 1-1-1-1

سمعانی از او آورده است. هر چند در صفحات قبل اشاره شد، این ابیات به پدر ایشان نسبت داده شد. 

 (322: 23، ج2353)اصفهانی، 
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ت ی ُدوََنا السُّها َو الزُّابنی1  .ِه 
 .فَأّّن ُمت  َعٌب، ُمع  نًی إلی أن  2

 

 َقد  َعَلت  ُجهَدها َفما تَ َتدان ی  
ُم    اَو     نَ َتف ان ی  تَ َتفاَنی   األّي 

 )ِهان(
 

ن الدیاینکه عمادکان با اشاره به خلّابن :.ق(ـه565-)؟شهرزوری(11)الدین یحيیتاج. 1-1-1-7

الدین آورده به نقل از پسرش ضیاءاز او از او نام برده است، اشعاری را  القصر ةخریداصفهانی در کتاب 

 :(245: 4، ج2361است )

 ةً  ي  يق  ق  دامی عَ  ّ الن َوَس قّ  .1
 هاس  ا  کَ   عَ ر ُة مَ سَ  َ امل ورُ دُ ت َ .2
 الطوالَ  وم  مُ ی الُ ال  يی لَ ق  َتل  سَ .3

 

 ارَ س  ّنَ أ  کَ ل  ی اُب ف   سَ ُتح  یُء ف َ ُتض   
 اارَ ُس دَ ا  کَ ا ال  مَ  ثُ  ي  حَ  ُعهُ    بت  ت ُ وَ 
 اارَ صَ القُ  رور  ی السُّ ال  يلَ  ر  اد   َ بفَ 

 

 )همان( 

 آن در گویی درخشش شدت در که جامی همان ،وشانـبن ما بر عقیقی جام آن از! ندیمان ای )ترجمه: هان

 اندوه و غم دراز هایشب. 3 .گردندمی محفل گرد پیاپی خود هایجام با سرمستان .2 .اندبنهاده آتش هایشعله

 دریاب.( را خوشی کوتاه هایشب اینک ،رسید خواهد راه از

 ، خمر وکمال الدین اشعاری در وصف :(ق.ـه532-432) شهرزوری الدینکمال.1-1-1-8

 نسیب دارد:

دُ ُجوُم رَ لنُّ واَ  تُ کَ ي  أت َ  د  َلقَ وَ . 1   واص 
 مة  يظ  ل  عَ کُ   وال  ُت م ن اله  کب  َر وَ . 2

 

     ي  م  ی ضَ ٌم ف  ه  ُر وَ َفج   ال   وَ  
َ
 رق  ش  امل

 یق  لت َ نَ لن ا أن  عَ لَ َک ي  لَ قًا إو  شَ 
 

 (242: 4، ج2361کان، )ابن خلّ  
 حالی در این و نهادم، تو سویهب روی شب تاریکی در زدند،می چشمک هنوز ستارگان که زمان )ترجمه: آن

 این در من . 2 .نبود بیش خیالی شب اشراق اندرون در دم سپیده و بود مانده صبح طلوع به زیادی زمان که بود

  شدم.( رهسپار شوم، دیدارت به موفق شاید آنکه امید به و شدم سوار خطر مرکب بر زمان

 دانش و پارسا شاعری :.ق(ـه516-523)محمد شهرزوری(13)الدین ابوحامدمُحيی. 1-1-1-1

های شعر و هصفدی او را در قلّ. کردد را به مطالعه و سرودن شعر سپری میایام فراغت خو بود و دوست

  :(263: 2، ج2111)صفدی، است و این ابیات را از او ذکر نموده استادب قرار داده 

 الُبَکی نَ ُت م  ع  نَ تَ ا أّنی ام  بوُ سَ ل َت  .1
 رةً ظ   نی نَ ي  ُت عَ د  و  ّنی زَ کنَ لَ .2

 

اا وَ لُّدتََ  اع  دَ الوَ  دَ ن  ع     َتَص بُّ
 

 ظران  ي َ  َظها أن  لَ   عُ نَ ُع َي  م  دَ الّ وَ 
 

 )همان(
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 نگریستن. 2 .نبرید صبر و بردباری گمان هرگزکردم،  خودداری گریستن از یار وداع هنگام اگر. 2)ترجمه: 

 (.شوند یار دیدار مانع ایلحظه هایماشک داشت امکان که بود این خاطرهب من بدون اشک

 اند: این بیت را که دارای تشبیهات غریبی است به او نسبت دادهدر وصف ملخ  

 ة  عامَ ا نَ اقَ سَ  وَ  ر  ک  ذا ب  خ  ا فَ لَ 
 

 م  غَ ي  ؤ ضَ جُ ؤ  جُ  ر  وَ تا َنس  مَ قادَ  وَ  
 

 ( 243: 4ج ،2361کان، )ابن خلّ  

 ایوسینه عقاب چون هایشگام/ مرغ شتر ساق چونان هایشوساق گاندوشیز هایران بسان هاییترجمه: ران)

 شیران.( بچه سینة چون

 در تنزیه پرودگار چنین سروده است:

 م  اش  هَ  ن  م   عوث     ملبُت اب  س َم  أق  .1
 ةٌ ورَ  صُ َل ٌم وَ س   ا ربُّنا ج  مَ .2
 مای ل کَ توَ اس   ش   ر  عَ ی ال  لَ عَ  وَ هُ  وَ . 3
 هُ   لکن   قٌّ وَ حَ  هُ   زولُ ن ُ .4

 

 ال دال   مَ و    َ ي افع  املقبول  الش  وَ  
 َ ٌة اب   وفَ صُ و  مَ 

َ
 دال  ت  الع  وَ  ل  ي  مل

 ال  الرّ حَ  قَ و  ف َ  سامَ ج  الَ  ن  ط  و  تَ س  تَ 
 قال  ت  ان  وَ  ل ة  ح  رَ  ن  د ٌس عَ ق َ مُ 
 

 (335: 23، ج2353)اصفهانی، 
 متصف صورتی و جسم ما پروردگار . 2 .قیامت روز ۀکنند شفاعت و هاشمبنی برانگیخته بهسوگند . 1 )ترجمه:

 آنکه با. 4 .نیست اشتران رحل روی بر اجسام استقرار چونان عرش بر او استقرار. 3 .نیست انحراف و اعوجاج به

 اند یافته او از را خود اتصال که چیزهایی از هرگز، است پیراسته حرکت و انتقال از ولی دارد حقیقت نزولش

 بود.( نخواهد منفصل

 اشعار از او ذکر شده است:بزرگوار این  ةهمچنین در فضیلت خلفای راشدین وصحاب

 وت  ی الدّ سُ وا ف  لسُ وٌس إذا جَ شُ .1
 ماء  الس   رُ ن  قط   وٌث إذا ضَ يغُ . 2

 

 لُ طَ الَقس   مَ لَ وٌر إذا أظ  ب  دُ  
 َفلُ اَلح   فَ وٌث إذا َزحَ يُ ل

 

 )همان(

 ماه انـبس ،دـدهنمی ترتیب مشکالت لـح رایـب زرگانـب هـک هستند محافلی آفتاب کرام صحابة. 2)ترجمه: 

 که هنگام آن. 2. «اندشایسته را واال هایجایگاه» گیرد فرامی را جا همه تاریکی و غبار که زمان آن،درخشندمی

 آنها ،کشند لشکر بسیار سپاهیان چون و هستند رحمت هایباران آنان ،ورزد بخل باران نزول از زمین بر آسمان

 ند.(هست جنگ میدان شیرهای

 ةاعران برجسته و نکته سنج منطقابوحفص از ادیبان و ش :؟(-)؟شهرزوریابوحفص . 1-1-1-10

شهرزور است که از تاریخ زندگانی او اطالع دقیقی در دسترس نیست. او از شاگردان صاحب بن عباد 
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چون  ،بوده و از خرمن دانش او خوشه چینی نموده است. او از نظر ادبی مقام رفیعی داشته و ادیبانی

است که به رغم اندک بودن از حالوت و اند. همچنین از او اشعاری باقی ماندهیاد نمودهثعالبی از او 

 :(453: 3، ج2313)ثعالبی،  طراوات خاصی برخوردار است

    يدَ يَ دی نَ  ماءُ الس   ت  کَ حَ .1
 دی ّ  ي س َ  ّيَ  ُتهايکَ حَ وَ .2

 

 کَ يَ ًا إليع  سَ  ق  أط   م  لَ ف َ   کَ  
 کَ ي  لَ  فی عَ أس   ن  مَ  ع  م  دَ لّ اب  

 

 )همان( 
 تاسف خاطرهب آسمان چونان امروز من و. 2 .ندارد را تو با هماوردی یارای عطا و بخشش در آسمان. 2)ترجمه: 

 (.گریست خواهم تو، بر غم و

که با وجود سرایش  ی، شاعری از دیار شهرزور بودعدابو :؟(-)؟ابو عدی شهرزوری. 1-1-1-11

که شعری مدوّن ن ذکر ابیاتی از او، یادآور شده ثعالبی ضم .استاشعار زیبا و دلپسند ناشناخته مانده 

 ( 213: 5، ج2313داشته است. )

  م  هُ ل  کُ   الّناسَ  يرو  يُ  اء  امل  کَ  تَ ن  أَ وَ .1
 ید  يّ سَ  َدکَ ع  ُت وَ ل  ص    َ ح.2
  ش  اس  مَ  النّ کَ   ن  َن  ک  لَ .3

 

ا َشَرَق اوَ    ملاء  اب   انُ سَ ن  إلُرب 
 ل  م  َ ألَ  ةً قَ    ث  هب   فیکَ َو 

 ل  اج  عَ  لّ  کُ ب   الفؤاد   وفُ  غُ 
 

 )همان( 
! سرورم. 2 .شود گلوگیر  گوارا آب با که انسانی بسا چه و کنی،می سیراب را همه آب بسان تو. 2)ترجمه: 

 مردمان، دیگر بسان نیز من ولی .3 .است کافی من برای آرزو و امید نور داشتن زنده برای تو دیدار ۀوعد توفیق

 (.دارم عاشق و مشتاق دلی انهبصبر بی

  نتيجه. 3

دینور و »مناطق غربی ایران چون  سهم فرهنگی و جغرافیایی قرابت به توجه با عباسی، ۀدور در -2

 .است انکار قابل غیر و و ادبی برجسته عربی علوم غنای و شکوفایی در «قرمیسین و شهرزور و حلوان

 این مناطق دراین مناطق به علوم مختلف عربی است.  دانشمندان خدمات اوج ،طالیی عباسی ۀدور -2

علوم  التتحوّ  در ریمؤثّ نقش اول طراز ادبای و علما تقدیم با هجری، هفتم تا سوم هایقرن بین ةفاصل

 داشت.  عربی و ادبی 

 چون ،وادبی علمی هایمحیط در عربی ادب ةبرجست اساتید از ثیرپذیریأت با اندیشمندان این مناطق -3

 با و بسیار شاگردان پرورش با و نیز عربی ادب و بالغت فصاحت از گیریوام و با... بغداد کوفه، ره،بص
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 تا عربی، ادب به بخشیدن وغنا علوم عربی دراعتالی خود، ادبی خطیر وآثار علمی شاهکارهای خلق

 داشتند. بسزائی نقش هاقرن

 و قتیبه ابن حضور خاطر اما دینور، به ؛است همگون حدی تا مراکز این علمی هایتهر چند فعالیّ -4

ونقد، تاریخ و  بالغت ونحو، صرف چون ،آن هایو شاخه عربی علوم مختلف هایزمینه در ابوحنیفه

به یمن وجود ادیبان شاعر به عنوان منطقه ای شاعر   هم شهرزور شد و ایگسترده تحوالت حدیث منشأ

  . پرور در ادب عربی مطرح گردید

 و توانست بود علمی نظر از بغداد عیار تمام ةعباسیان آیینۀ این مناطق در دور ،خن آنکهاه سکوت

نماید و  را تربیت انیومفسر خینمورّ ثین،محدّ فقها، ام،حکّ قضات، نویسندگان، ادیبان، کهکشانی از

وجود  به جهانیان معرفی نماید. اندیشه نظر از چه و ادب نظر از چه را زمان های نام مشهورترین

  .ادعاست این بر مُتقَن دلیلی هاشهرزوری ها،دینوری

 نوشت پی. 4
. است هجری سوم قرن مورخان و ادیبان ترینبرجسته از یکی دینوری، مروزی کوفی قتیبهبن مسلمبن عبداهلل ابومحمد (2)

 این در گشت، مشهور دینوری به ر،دینو در قضا مسند و طوالنی اقامت دلیلبه که قتیبهابن (43: 3، ج2361 کان،خلّ ابن)

 ( 15: تابی ندیم، ابن. )کرد کسب واالیی علمی و اجتماعی شهرت و داد انجام را خود تألیفات بیشترین منطقه

 و است رفته بصره و بغداد به علمی تحصیالت تکمیل برای بعدها که بوده دینور اهالی از ابوعلی «زبیدی» ةگفت به بنا (2)

  ( 216: 2، ج2333یاقوت، . )بود مشغول تدریس به آنجا در مرگ موقع تا و گرفت پیش در را مصر راه بعد

 حدود در که است نحو مشهور علمای از «دینوری جلیس» به معروف نحوی، اهلل هبه بن موسی بن حسین ابوعبداهلل (3)

  ( 32: 2، ج2364 مردوخ، بابا) .است یافته وفات. ق.ـه 431 سال

 ثیرپذیریأت با و آمد دنیا به دینور در شناسگیاه و دانجغرافی منجم، مورخ، دانشمند، دینوری، داووداحمدبن ابوحنیفه (4)

 در او درخشش برای زمینه مأمون، خالفت با و نیز تقارن زندگی او «سکیت ابن» ویژهبه ،کوفه و بصره  علمی محیط از

 علمی اطالعات بیان در را مطالبی حموییاقوت( 222و223 :2331 ،امیری. )گردید مهیا ادبی و علمی گوناگون هایزمینه

 توحیدی ابوحیان قول به و( 251-262: 2، ج2333. )دارد داللت برهمگنانش او علمی برتری به که کندمی ذکر ابوحنیفه

 تفضلی،) ده بوآورد گرد یکجا را عرب سخنوری و فصاحت و فالسفه حکمت وبود  گوناگون علوم جامع او( ق.ـه424)

  (25و26ش :2355

 زندگی نمود و در قرمیسین دینور و در مدتی «کذو» به ملقب قرمسینی، دینوری اسمعیل بن ابوجعد بن سهل عمربن( 5)

 بابا ؛221-222: 21، ج2311 سمعانی،. )است یافته وفات هجری 331 سال و نموده مهاجرت همدان به هجری 323 سال

 ( 23: 2، ج2364 مردوخ،

 (221: 21، ج2311 سمعانی،. )بود کرمانشاه اهل ابواسحاق، به مکنی قرمیسینی، شیبان احمد بن ابراهیم( 6) 
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 (اینترنت) .درگذشت موصل در سرانجام و کرد سفرها غرب و شرق به حدیث طلب در حسن احمدبن ابواسحاق (3)

که سال و علمای مشهور قرن چهارم هجری  ناسحق دینوری، مشهور به ابن سنی، از محدثاابوبکر احمد بن محمد بن  (1)

 ( 26: 2، ج2364هجری وفات یافته است. )بابا مردوخ،  364

اهالی قرمیسین که در بغداد دیده به جهان گشود و  زابوقاسم عبدالملک بن ابراهیم بن احمد به حسین قرمیسینی، ا (3)

 همانجا نیز در گذشت.

 از بغداد در. گشود جهان به دیده موصل در الدین، کمال به ملقب وری،شهرز عبداهلل ابومحمد محمدبن ابوفضل (21)

، 2111 صفدی،. )یافت عظیم منزلتی ،(ق.ـه542-526) اول زنگی عمادالدین نزد او. نمود فیض کسب میهنی، اسعد محضر

 تهی به بسیار و بود سرآمد محاوره فن و خالف علم و اصول در. بود شهامت با بسیار و سخنور شاعری و فقیه او( 266: 3ج

: 4ج ،2361 کان،خلّ ابن. )کرد بنا شافعی مذهب اصول و فقه تدریس برای موصل در ایمدرسه. دادمی صدقه دستان

242-244) 

 ابن الدوله ثقه» همسری به را او پدرش و شد متولد بغداد در «دینوری محمدفرج احمدبن ابونصر» دختر شهده (22)

 فقه علم در حدیث بر عالوه دانشمند، بانوی این. درآورد عباسی ةخلیف «المرا... مقتفی» نزدیکان از و نمونه افراد از «أنباری

 و افتـی اتـوف ریـهج 534 الـس رّم،ـمح اردهمـچه در باالخره و کرد عمر سال صد نزدیک شهده. بود آوازه بلند نیز

 (313-322: 3، جتابی کحاله،. )گردید دفن «أبرزور باب»در

 سمعانی،. )بود حنبلی فقیه ازجی عبدالعزیز قاسم ابو پدر و بغداد ساکن قرمیسینی، خیاط بکران بن بن علی ابوحسن (22) 

 ( 222: 21، ج2311

 ابوعلی چون: »اندنوشته( 224 : 1، ج2333 یاقوت،. )بود عمل و علم بین جامع دینوری، گچی یوسف ابوقاسم قاضی (23) 

 دریای را او و کرد مالقات را ابوقاسم دینور در کرد، مراجعت اسفراینی ابوحامد شیخ خدمت از سنجی شعیب بن حسین

 قاضی ؟! را ابوحامد شیخ شهرت، و نام و تراست سرشار دانش و علم! استاد ای: گفت. یافت فضل و علم در کرانیبی

او  ( 232: 3، ج2361 خلکان،ابن.« )گذاشت نشان و نام بی دینور مرا و رسانید شهرت همه آن به بغداد را او: داد جواب

 ( 224: 1، ج2333 یاقوت،. )رسید قتل به »عیاریون» از افرادی دست به هجری 415 سالسرانجام 

 بسان نیز حلوانی. است شافعی مکتب هایمفتی و پیشوایان از یکی حلوانى، بزاز حسن بن علىبنیحیى ابوسعید (24) 

. شد مشغول بغداد ةنظامی در تدریس به بعدها و گرفت پیش در را بغداد راه علم تحصیل برای خود معاصر دانشمندان

 ( 251: 1، ج2112 زرکلی،)

 شهر در که بود متبحری دانشمند شهرزوری، ابن به مشهور شافعی، فَرَضی علی بن محمد بن مسلم بن علی ابوحسن (25)

 ( 22: 5، ج2112 زرکلی،. )است فتهگ لبیک را حق دعوت سجده، حالت در و نماز خواندن هنگام دمشق

دانسته است.  منسوب به اصفهان« ابوبکر احمد بن حسین بن مهران دینوری مالکی  »الزم به ذکر است که زرکلی  (26)

 ( 225: 2، ج2112)زرکلی، 

 (2253: 5، ج2333 یاقوت،. )اند نموده دفن بغداد حرب باب در «بشرحافی» ةدک در را وی که است نقل (23)
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 بابا. )شد مقیم هم همانجا و رفت بغداد به تحصیالت تکمیل خاطر به شهرزوری شاعر بدیهی، به معروف ابوحسن، (12)

  ( 23: 2، ج2364 مردوخ،

 شهرزوری و اربلی دودمان ةسرسلس و موصل و شام قاضیان شهرزوری، خاندان جد علی،بن مظفربنقاسم ابواحمد (23)

 (215: 5، ج2112 زرکلی،. )شد سپرده خاک به «فرغان بن ابوحسن» خود جد ۀمقبر در و یافت وفات موصل در که است

و  گشود جهان به دیده موصل در« خافقین»قاضی  برادر و الدین کمال قاضی پدر مرتضی، به مشهور شهرزوریقاسم (21) 

 اصفهانی،. )گرفت عهده هب را شهر آن قضاوت و برگشت موصل به سپس. را آموخت حدیث و فقهبغداد  «نظامیه»در 

 (224: 4، ج2112 زرکلی،  ؛ 311: 23، ج2353

 دانش کسب به «شیرازی بواسحاقا»  محضر از بغداد شد و در متولد اربل شهرزوری، در قاسم بن محمد ابوبکر (22) 

 شهرزوری تا آورد فراهم را ایزمینه نظامیه، ةمدرس در تحصیل بود عالقمندتر دانش به مرتضی برادرش از او. شد مشغول

 سمعانی،. )گشت مشهور( غرب و شرق)=خافقین قاضی به خاطر همین به و شود منسوب زیادی شهرهای قضاوت به نیز

 (426: 3، ج2311

 از پس همانجا و برخاسته بوتان، و جزیره ةمنطق از که است ادب و فقه دانشمندان از عبداهلل،بن یحییبن قاسم ابوطاهر (22)

. است نموده وفات هجری665 سال در او اصفهانی عماد ةگفت به بنا. است پرداخته قضاوت و تدریس به ت،تحصیال پایان

  ( 343: 23، ج2353 اصفهانی،)

 ج،2361 خلکان، ابن)اندوخت  و قاضی خافقین دانش رّزاز ابن ابومنصور محضر در الدین،محیی به ملقب ابوحامد (32) 

با  و شد وارد حلب به ق.ـه565 سال در بود شده مواجه دمشق در پدرش گرم استقبال با قبال  که اصفهانی عماد( 246: 4

 به هنگفتی مبالغ خفا در و بود بخشنده و خوینرم مردی الدین،محیی( 263 :2316 نیا، بهرامی) حامد نیز دیدار نمود.ابو

 را او وفات سال صفدی هرچند. تدرگذش ق.ـه 516 سال بزرگ ادیب این. کردمی کمک دانشمندان و شعرا فقها،

  ( 263: 2، ج2111 صفدی،. )است نموده ذکر ق.ـه514
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 (ية )العصر العباسية و االدبيتطور علوم العرب ة يفيرانية االياملراکز العلم دراسة دور
 1، هرروور و حلوان وموجاا((نيسينور، قرمي)د

 1یي هعله ظر
 حدة طهران املرکزية، ايراناو  الامعة السالمية الرة،ج فی فرع اللغة العربية و آدابا من املتخرّ 

 صامللخ  
ن   .ينطاق الدب املقارن الفرنس ة يفية و الدبيتطور العلوم العرب ة يفيرانية اليدراسة دور املراکز العلم يكن ادراج راکز املأل 

ازدهرت العلوم  يالعصر العباس يفأن ر ابلذکر يالدتؤثر بعضها يف بعض عب التفاعل املتبادل بينها.  بو شعلدی الة يعلمال
ياسية و نظرا للظروف الساناءها.  ة يفيرانية اليلمراکز العلمل؛ منها دورجاد بوساطة عوامل شتیة ازدهارا اتّمًا ية و الدبيالعرب
ة و يتطور العلوم العرب يفساِهة كبية و نشطة م« حلوان»و « شهروز»و « قرميسن»و « دينور»ينية أن للمراكز األربعة الد

دور  ييمقالتنا هذه َماولة لتبيف تلك العصور.  خ والدبيث، التار ية مثل الصرف والنحو، البالغة والنقد، الفقه والديالدب
هذه  نتائجو من  يليمستخدمًا املنهج الوصفی و التحل يالعصر العباس ة يفية و الدبيوم العربالعل ريتطو  ذه املراکز يفلمدهش 
و  يو الشهرزور  ينور يکالد  لبارزينف العلماء اية و تثقيبتب التطورات اعطاء الزمخة لذه أن لذه املناطق دورا حامسًا يف الدراسة.

 حضاَنا. أ ن ترعوعوا يفيهم من کبار العلم الذي غ
 

 .ةي، العلوم العربة، الدب العريبيرانية اليالعصر العباسی، املراکز العلم :ةيليلالکلمات الد  
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