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اِطَقُة بها    ُ النَّ ة واآدابها يف الِبالد َغيرْ اأثر اإزدهار اللُّغة العربيَّ
اأ.د. وليد عبود حممد �سبيب الدليمي و اأ.د. �سعاد هادي ح�سن اإرحيم الطائي

�حلمد هلل رب �لعاملني و�ل�صالة و�ل�صالم على �أ�صرف �لأنبياء و�ملر�صلني �صيّدنا حممد و�آله و�صحبه �أجمعني  
�إذ  و�آد�بها،  �لأخرية  �إزدهار  يف  باللُّغة �لعربيَّة  �لنَّاِطَقة  َغريرْ  �لبالد  من  وعدد  �لإ�صالمي  للم�صرق  �لإ�صالمية  �لفتوحات  �أ�صهمت 
�أدت بعد �إ�صتقر�ر عدد كبري من �لقبائل �لعربيَّة يف تلك �لبالد وم�صاركتهم حياتهم وعقد �لزيجات معهم �إىل متتني �آو��صر �لعالقات 
�لإجتماعية فيما بينهم، يف �لوقت �لذي �إنت�صر فيه �لإ�صالم يف ربوع بالدهم، ما �صجع �لكثري من �أبناءهم على تعلم �للُّغة �لعربيَّة بكونها 

رترْ فهمه و�إ�صتيعاب مبادئه وتعاليمه.  لغة �لقر�آن �لكرمي �لتي َي�صَّ
بها،  �لناطقة  �لبالد غري  و�آد�بها يف  �للُّغة �لعربيَّة  دعم  و�لوزر�ء يف  �لأمر�ء  �إ�صهامات  لدر��صة  �لبحث  �َس  ُكرَّ �لروؤية  لهذه  ووفقاً 
ول �صّيما يف �مل�صرق �ل�صالمي. ف�صاًل عن �إهتمام عدد من �لإمار�ت �لإ�صالمية �لتي حكمت �مل�صرق �لإ�صالمي باإ�صم �خلالفة �لعبا�صية، 

باللُّغة �لعربيَّة و�آد�بها وت�صجيع �ملعنيني على �لتاأليف بها �إىل جانب لغتهم �لأم. 
�َس �لأمر�ء على عدد من �لأدباء و�لعلماء من ذوي �لكفاءة �لإد�رية و�لإمكانيات �لأدبية و�لعلمية يف  ى �لبحث �إىل �إعتماد َبعَّ وَت�َصدَّ

�إد�رة �لدولة، ومن بينهم �لوزر�ء و�لُكتاب. 
�ُس و�صعر�ئهم و�أدبائهم، حتى �أبدعو�  َغُة �لَفاِر�ِصيَّة و�إ�صهامه يف �صقل مهار�ت �لُفررْ و�أهتم �لبحث يف تتبع تاأثري �للُّغة �لعربيَّة يف �للُّ

يف ق�صائدهم وق�ص�صهم وموؤلفاتهم يف �لعلوم كافة.

اأثر الفتوحات الإ�سالمية 
للم�سرق الإ�سالمي يف ن�سر 

اللُّغة العربيَّة بني غري الناطقني 
بها

اإهتم الَعَرب وال�شعوب الناطقة بلغتهم 
ملن  �شروريًا  اأمرًا  بكونها  باإتقان العربيَّة 
البالد  املنت�شرة يف  اللُّغات  التفقه يف  يروم 
الرتكية،  وال �شّيما  اآدابها،  اأو  االإ�شالمية 
اأنه  املعروف  ومن  وغريها،  والَفاِر�ِشيَّة 
اإزداد  كلما  العربيَّة  معرفتنا  اإزدادت  كلما 
اآداب  من  له  نت�شدى  ملا  تذوقنا  مقدار 
ال�شفات  اأن  على  االإ�شالمية)1(.  اللُّغات 
الفاظها  وغنى  العربيَّة  للغة  املميزة 
يف  بها  اخلا�ص  واالأ�شلوب  وحمتواها، 
واالإيقاع،  الوزن  اإىل  واإ�شتنادها  التعبري 
وعلى  العلمية  النتاجات  يف  اأثرها  تركت 
الفكر  على  َثمَّ  ومن  باملعرفة  ُة  املِلمَّ العقول 

الفريدة  ال�شفة  فاأن  وبهذا  االإ�شالمي. 
الو�شيط  الع�شر  يف  االإ�شالمية  للثقافة 
بب�شمتها  جوانبها  اإحدى  يف  جتلت  َقْد 

الوا�شحة يف اللُّغة العربيَّة )2(.
علماء  يعرف  مل  دد  ال�شَّ هذا  ويف 
يف  بارزًا  اأثرًا  تركت  لغة  احلية  اللُّغات 
اإذ  ة،  اللُّغة العربيَّ مثل  االأخرى  اللُّغات 
مندفعة  اإنطلقت  التي  املوجة  لغة  مثلت 
القرن1هـ  يف  وغربًا  �شرقًا  وحيوية  بقوة 
من  �شا�شعة  اأ�شقاع  يف  واإنت�شرت  مـ،   7  /
كان  ذلك  ويف  اآ�شيا،واأفريقيا،واأوربا. 
اإزدهرا  اللذين  واالأدبي  العلمي  للتطور 
ة  للدولة العربيَّ التاأريخية  احلقبة  اأثناء 
ة  االإ�شالمية، اأثر ُمهم يف فر�ص اللُّغة العربيَّ
كثري  واآداب  لُّغات  على  ومفرداتها  وخطها 

من ال�شعوب واالأمم)3(.
لغة  الَعَرب  اأن�شاأ  احلني  ذلك  ومنذ 

واحتلت  الفكر،  ميدان  يف  متقدمة  اأدبية 
عندهم،  مرموقة  مكانة  وال�شعر  البالغة 
اأدت  اإذ  اأدبية جديدة )4(،  واأوجدوا فنون 
بني  كو�شيط  ملمو�شًا  دورًا  اللُّغة العربيَّة 
املجتمعات املعقدة واملركبة، التي اإحتفظت 
على نحٍو ملحوظ بكيان اللُّغات ال�شامية ذات 
من  مارفع  الكالم،  باأجزاء  الوثيقة  ال�شلة 
عن  ف�شاًل  االإ�شالمية.  الثقافة  يف  مكانتها 
قدرتها على اإبتداع كلمات من �شيغ االأفعال 
ظالل  دمج  على  مقدرتها  واأن  املوجودة، 
املعنى يف تعبري موؤثر وفريد، جعل منها لغة 
اللغة  اأتقنت هذه  ٌة و�شحيحة معًا، واذا  َحيَّ
وُعززت بالتحدي الذي طاملا واجهته فاأنها 
وللمعرفة.  للفكر  ال�شائبة  االأداة  �شتكون 
فلو مل تتبّواأ اللُّغة العربيَّة مكانتها املرموقة 
لها  يهئ  اأن  الفتوحات  �شغط  اإ�شتطاع  ملا 
املرتامي  االإ�شالمي  العامل  البعيد يف  املدى 
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تاأثريات  د  وُتعَّ اللُّغات.  واملتعدد  االأطراف 
ووا�شعة،  عميقة  الثقافة  يف  اللُّغة العربيَّة 
لالإت�شال  املطلقة  االأداة  وفرت  الأنها  ذلك 
املتداخل  ال�شيا�شي  التكوين  ترجم  الذي 
ل�شعوب متباينة اإىل ثقافة م�شرتكة للجميع. 
واالآداب  اللُّغات  على  اللُّغة العربيَّة  وتغلبت 
املحلية، واأ�شهمت يف تاأ�شي�ص مملكة حديثة 
اإ�شتعمال  اأن  عن  ف�شاًل  ومثقفة،  وعاملية 
اللُّغات  ِمْن  حروفها  واختيار  اللُّغة العربيَّة 
اإ�شتعمال  )اأي  غري العربيَّة  االإ�شالمية 
ة  الَفاِر�ِشيَّ الكتابات  يف  العربيَّة  احلروف 
والرتكية قبل اإ�شتعمال احلروف الالتينية( 
بني  الثقايف  التوا�شل  من  نوعًا  �شكل  ما 

العامل االإ�شالمي واملدنيات االأخرى)5(.
واأوربا  اأفريقيا  الَعَرب  دخل  وعندما 
اللغة  وقواعد  الدين  لواء  حاملني  واآ�شيا 
فاإختلطت  اأثر  مو�شع  كل  تركوا يف  واالأدب 
وت�شبعوا  ة  العربيَّ النا�ص  وتعلم  االأمم 
بُخطًى  العربيَّة  ف�شارت   ، العربيَّ بالرتاث 
حثيثة ورا�شخة اأمدت معظم اللُّغات الكربى 
واالأدب واحلياة،  العلم  األيه من  مبا حتتاج 
ما  عدة  لغات  العربيَّ  اخلط  واأ�شتعملت 
عن  ونتج  تراثها)6(.  حفظ  اإىل  اأدى 
عدد  اإعتناق  االإ�شالمية  ة  العربيَّ الفتوحات 
اللغة  و�شاعت  االإ�شالم  الُفْر�ُص،  من  كبري 
واأ�شبحت  ة  الَفاِر�ِشيَّ حمل  وحلت  العربيَّة 
الفتوحات  وواكب  واالأدب)7(،  الدولة  لغة 
من  العربيَّة  الهجرات  تدفق  االإ�شالمية 
كبري  َحّد  اإىل  اأ�شهم  ما  القبائل،  خمتلف 
العربيَّة  الدولة  اأركان  قواعد  اإر�شاء  يف 
االإ�شالمية مبختلف موؤ�ش�شاتها االإجتماعية 
اإنت�شار  �شوء  يف  والعلمية  واالإقت�شادية 
ُمْدن  ُمْعَظم  اإىل  ة  واللُّغة العربيَّ االإ�شالم 

امل�شرق االإ�شالمي)8(.
االإ�شالمي  العربيَّ  الفتح  َقَدم 

لها  جليلة  خدمات  خُلرا�شان)9(، 
ة، اإذ مل يكتِف  وللح�شارة والثقافة الَفاِر�ِشيَّ
ال�شا�شانية،  االإمرباطورية  اأرا�شي  بتوحيد 
النهر  دون  ما  بخرا�شان  اإت�شاعًا  زادها  بل 
عندها  وُغر�َشْت  النهر)10(،  وراء  ُثمَّ ما 
فار�شية  ولغة  مندجمة،  فار�شية  اأمة  نواة 
للحرف  ومتبنية  بالعربّيَة  متاأثرة  جديدة 
معظم  خ�شوع  اأثر  ويف   .)11( العربيَّ 
�شيطرة  اإىل  االإ�شالمي  امل�شرق  ُمْدن 
االإ�شالم  اإعتناق  على  اأهلها  اأقبل  الَعَرب 
اإزدهار  يف  اأ�شهم  ما  العربيَّة،  اللغة  وتعلم 
تاأثري  وجتلى  االأدبية)12(.  احلركة 
باإعتناق  اال�شالمي  امل�شرق  يف  الَعَرب 
و�شيوع  وعاداتهم  ونظمهم  االإ�شالم  اأهلها 
ة بينهم، وَثَبَت اإ�شتمرار الُفْر�ص  اللُّغة العربيَّ
التوحيد  علم  تلقي  الوقت احلا�شر يف  اإىل 
الَعَرب  كتب  من  االأخرى  والعلوم  والتاأريخ 

وم�شادرهم)13(. 
واآبان فتح الَعَرب لبالد الُفْر�ص الناطقة 
ة  اللُّغة العربيَّ اإحتكت  بالفهلوية)14(، 
واالأدبي،  العلمي  االإنتاج  يف  و�شارعتها  بها 
�شارت  اإذ  قرنني،  من  اأكرث  به  واإ�شتاأثرت 
حتى  الُفْر�ص  اأبناء  من  النابهني  لغة 
حماكية  احلديثة  اللَُّغُة الَفاِر�ِشيَّة  ظهرت 
ابن  ذكر  دد   ال�شَّ هذا  ويف  للعربية)15(. 
اإمنا  االأم�شار  اأهل  لغات  اأن  خلدون:" 
عليها،  الغالبني  جيل  اأو  االأمة  بل�شان  تكون 
كلها  االإ�شالمية  االأم�شار  لغات  كانت  لهذا 
حممد  النبي  اأن  ومبا  عربية،  بامل�شرق 
َر ما �ِشَوى الل�شان  )�ص( عربي، فوجب هجَّ
ممالكها،  جميع  يف  االأل�شن  من  العربيَّ 
ة  بالدولة العربيَّ القائمني  ل�شان  وكان 
جميع  يف  كلها  َرت  هجَّ عربيًا،  االإ�شالمية 
وعلى  ال�شلطان  تتبع  النا�ص  الأن  ممالكها 
من  العربيَّ  الل�شان  اإ�شتعمال  ف�شار  دينه، 

 .)16(" الَعَرب  وطاعة  االإ�شالم  �شعائر 
جميع  يف  الَعَرب  اإنت�شار  فاأن  وعليه 
الدولة العربيَّة  اإليها  اإمتدت  التي  االأرجاء 
اإنت�شار  يف  اإىل حدَّ كبري  اأ�شهم  االإ�شالمية 
ة، اإذ اأ�شحت رباطًا قويًا يجمع  اللُّغة العربيَّ
الفكر  اأ�شا�ص  ت  وَغدَّ ها  �شَ بَبعَّ اأطرافها 
ة التي تفوقت على غريها  واحل�شارة العربيَّ

من احل�شارات)17(. 
اإنت�شرت  ة  العربيَّ الهجرات  اأََثٍر  َويِف 
ت  َغدَّ حتى  البالد  هذه  يف  اللُّغة العربيَّة 
وكانت  والتخاطب،  والثقافة  ال�شيا�شة  لغة 
البليغة،  باأ�شاليبها  والباحثني  العلماء  لغة 
وموؤلفاتها التي ال ُتَعــــْد وال حت�شى، وميكن 
مالحظة اإ�شتمرار ذلك اإىل نهاية اخلالفة 
ِح اأَْن  بعدها)18(.وِمَن امْلَُرجَّ وما  العبا�شية 
فردية  اأو  جماعية،  هجرات  هناك 
هذه  اإىل  توجهت  اأغلبها  املدنيون  �شكل 
االإقت�شادية  احلياة  يف  واأ�شهمت  البالد، 
ة  واالإجتماعية، ون�شر االإ�شالم واللُّغة العربيَّ
وكان  العلمية)19(.  احلياة  واإزدهار 
اإىل  نزحت  التي  واأ�شرها  ة  العربيَّ للقبائل 
خرا�شان وما وراء النهر، وال �شّيما القي�شية 
اإىل  امل�شريني  من  نزحت  التي  واليمانية 
الب�شرة والكوفة لتعريبها يف خالفة معاوية 
بن اأبي �شفيان )41-60هـ/661-679مـ(، 
اأ�شرة  األف  خم�شني  نحو  عددها  بلغ  َوَقْد 
الكبري  الف�شل   ، هناك  اإ�شتوطنت  عربية، 
والتقاليد  ة  واللُّغة العربيَّ االإ�شالم  ن�شر  يف 
البالد  تلك  �شكان  وتعريب   ، االأ�شيلة 
اأجيال  ن�شوء  اإىل  اأدى  ما  عدة،  لقرون 
يف  نبغوا  الذين  واالأدباء  العلماء  من  عدة 

ة وال�شريعة )20(.  اللُّغة العربيَّ
�َص  َبعَّ الَعَرب  اأطلق  ماتقدم  �شوء  ويف 
املحال  من  عدد  على  االأ�شماء العربيَّة 
يف  والقرى  وامليادين  وال�شكك  والدروب 
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وذلك  فيها،  اإ�شتقروا  التي  املْدن  معظم 
وبني  بالدهم  يف  يعي�شون  اأنهم  لي�شعروا 
الغربة  دون  وجمتماعتهم،  وقبائلم  اأهلهم 
فاأعتنق  اأوطانهم)21(.  عن  والبعد 
يف  املحليني  ال�شكان  من  ق�شم  االإ�شالم 
الذين  من  وال �شّيما  النهر،  وراء  ما  بالد 
اإىل  اأدى  ما  بالقبائل العربيَّة  اإلتحقوا 
اإنت�شار الَعَرب يف القرى واالأرياف، وامتلكوا 
من  وتزوجوا   ، هناك  وال�شياع  االأرا�شي 
نحو  على  اأ�شهم  َوَقْد  اأعجميات،  ن�شاء 
اللُّغة العربيَّة، وظهور جيل  اإنت�شار  كبري يف 
للعربية)22(.  ومتقن  باالإ�شالم  موؤمن 
على  املفتوحة  البالد  اأهل  اإقبال  اأن  على 
وَبِطيًء  حمدودًا  كان  اللُّغة العربيَّة  تعلم 
�شيا�شة  الَعَرب  ينتهج  مل  اإذ  البداية،  يف 
املفتوحة  االأقاليم  تعريب  يف  ُمنظمة 
زمنية  مدة  غ�شون  يف  اللُّغة العربيَّة  ون�شر 

ق�شرية)23(. 
من  كبري  بعدد  االإ�شتعانة  اأ�شهمت 
اإعتنقوا  ممن  االأ�شليني  البالد  اأهل 
االإدارية  الدولة  مرافق  خدمة  يف  االإ�شالم 
الدين  لغة  اجلميع  تعلم  و�شرورة  واملالية، 
احلرية  منحهم  الذي  الوقت  يف  والدولة، 
يف التحدث بلغتهم االأ�شلية، يف �شرعة تعلم 
دد اأ�شهم  اللُّغة العربيَّة)24(. ويف هذا ال�شَّ
الباهلي)25(،يف  م�شلم  بن  قتيبة  القائد 
وفهم  اللُّغة العربيَّة  االأهايل  تعلم  �شرعة 
ق�شى  قرارًا  اأ�شدر  اإذ  االإ�شالم،  تعاليم 
القدمية  الكتب  من  التخل�ص  ب�شرورة 
الرتكي،  اخلوارزمي  باخلط  املكتوبة 
االأديان  عن  وق�ش�شًا  اأخبارًا  حتوي  التي 
من  عددًا  اإ�شكان  عن  ف�شاًل  ال�شابقة، 
التي  البالد  يف  االأهايل  بيوت  يف  جنده 
واأقدم االأمري عبد اهلل بن طاهر  فتحوها، 
الكتب  متزيق  )26(،على  احل�شني  بن 

ة القدمية )27(.   الَفاِر�ِشيَّ
الُفْر�ص  اإ�شالم  بعد  الطبيعي  من  كان 
منها  البد  التي  ة  العربيَّ لغتُه  يتقبلوا  اأن 
الإكتمال اإميانهم، اإذ ال تتم ال�شالة وباإجماع 
بقراءة  اإال  االإ�شالمية  واملذاهب  الفقهاء 
الت�شح  التي  ة  باللُّغة العربيَّ الكرمي  القراآن 
بغريها)28(.  امل�شلمني  عند  ال�شالة 
بن  قتيبة  القائد  اإعتمدها  التي  فال�شيا�شة 
م�شلم الباهلي يف بالد ما وراء النهر اأثمرت 
ب�شكل ملحوظ عندما اأمر ببناء م�شجد يف 
كل  فيه  باالإجتماع  االأهايل  ودعا  بخارى 
كل  باأن  يقول:"  مبناٍد  واأمر  جمعة،  يوم 
درهمني،  اأعطيه  اجلمعة  ل�شالة  ياأتي  من 
يقراأون  االإ�شالم  اأول  يف  بخارى  اأهل  وكان 
يكونوا  ومل  بالَفاِر�ِشيَّة،  ال�شالة  يف  القراآن 
كان  وحينما  تعلم العربيَّة،  ي�شتطيعون 
وراءهم رجل  الركوع كان يقف  يحني وقت 
ي�شيح فيهم )بكنيتا نكينت( وحينما كانوا 
يريدون ال�شجود كان ي�شيح فيهم )نكونيا 
نكوين( وهاتان العبارتان بلغة اأهل بخارى، 

مفادهما طلب ال�شجود والركوع ")29(.
واالإندماج  االإمتزاج  فكرة  اإتخذت 
الفاحتني  والَعَرب  البالد  �شكان  بني  ما 
اإندماج  هناك  فكان  عدة،  اأ�شكااًل 
 ،" والت�شري  " الزواج  الدماء  يف  واإمتزاج 
اإمتزاج   " مثله  احل�شارات  يف  واإمتزاج 
ة  الَفاِر�ِشيَّ باحل�شارتني  العربية  احل�شارة 
اإعتناق  اللُّغات بعد  والرتكية"، واإمتزاج يف 
فتعلموا  االإ�شالم،  املفتوحة  البالد  �شكان 
الكرمي  القراآن  لقراءة  ة  اللُّغة العربيَّ
كانت  اللُّغة العربيَّة  اأنَّ  وال �شّيما  وفهمه، 
لغة التخاطب بني احلكام الَعَرب الفاحتني 
حتى  املفتوحة)30(،  البالد  و�شكان 
ال�شكان  بني  اللُّغة العربيَّة  اإ�شتعمال  بداأ 
النهر  وراء  ما  وبالد  خرا�شان  يف  املحليني 

الفتح  قادة  و�شاعد  االإ�شالمي،  الفتح  بعد 
وثيق  اإرتباط  من  ملا للعربيَّة  ذلك  على 

باالإ�شالم)31(.
الفاحتني  الَعَرب  اإختالط  اأن  ويبدو 
اللُّغة العربيَّة،  الإنت�شار  َد  مهَّ بال�شكان 
على  احل�شول  يف  للراغبني  وال �شّيما 
لل�شلطة،اأو  ال�شاعني  اأو  اإداري،  من�شب 
الُفْر�ص  فاإعتناق  االإ�شالم)32(،  الأعتناق 
لالإ�شالم تطلب فهم هذا الدين عن طريق 
ُثمَّ   ومن  اأواًل،  وعلومها  االإ�شالم  لغة  فهم 
واحلديث  والتف�شري  القراآن  علوم  درا�شة 
ة التي  )33(. فاأقبلوا على تعلم اللُّغة العربيَّ
والكتابة  والدواوين  االإدارة  لغة  اأ�شبحت 
الفاحتني  لغة  كونها  عن  ف�شاًل  والعلم، 
 2-1 القرن  واإِّبان  الكرمي،  القراآن  ولغة 
امل�شرق  بلدان  يف  يكتب  اليكاد  مـ  هـ/8-7 
فار�شي،  كل  ال ُبّد على  فكان  بغري العربيَّة، 
اأن  والكتابة  بالتاأليف  راغٍب  عربي  غري  اأو 
 .)34( بها  ويتحدث  ة  باللُّغة العربيَّ يكتب 
تذليل  اللُّغة العربيَّة  اإ�شتطاعت  وبذلك 
َحْت  حتى اأَ�شْ واجهتها،  التي  العقبات  كل 
االإ�شالمي  العامل  يف  واملعرفة  الثقافة  لغة 
الناه�ص، َوَقْد متكنت من ذلك الأنها مثلت 
لغة الدين والفاحتني من جهة، والأن اأُوَلِئَك 
مع  االإت�شال  اإىل  اأعمالهم  دفعتهم  الذين 
للتودد  يتطلعون  كانوا  الذين  اأو  الَعَرب، 
من  يتخل�شوا  مل  اجُلَدد،  حكامهم  اإىل 
عن  ف�شاًل  اللُّغة العربيَّة،  اإ�شتعمالهم 
يفهم  اأن  دون  االإ�شالم  يعتنق  اأحد  ال  اأن 
جهة  من  اللُّغة العربيَّة  من  ال�شئ  �َص  َبعَّ

اأخرى)35(.
يف  اللُّغة العربيَّة  �شيادة  على  ترتب 
يف  �شارك  ثقافية  وحدة  قيام  امل�شرق 
االأدب  ورجال  العلماء  وتغذيتها  �شنعها 
اإعتنقوا  الذين  املُحررة  البالد  اأهايل  من 
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احلكم العربيَّ  ظل  يف  وعا�شوا   ، االإ�شالم 
واالإبداع  التاأليف  فر�شة  لهم  اأتاح  الذي 
اأهل  اإتخذ  اإذ  والفنون،  العلوم  خمتلف  يف 
املخاطبة  اأداة  ة  اللُّغة العربيَّ من  ُة  مَّ الذِّ
الع�شر  خالل  فظهرت  والعلم،  والثقافة 
1258مـ(  -749 656ه/ -132 العبا�شي)
وراء  ما  وبالد  خرا�شان  يف  ثقافية  مراكز 
النهر، اأ�شهمت يف اإغناء احل�شارة العربيَّة 
موحدة  بثقافة  املنطقة  وطبعت  االإ�شالمية 
الَعَرب  ح�شارة  من  اأ�شولها  اإ�شتمدت 
روابط  اأوجدت  اأن  بعد  االإ�شالم  وتراث 
اأ�شلهم  بعيدًا عن  ُمعتنقيه   جديدة وحدت 

وجن�شهم)36(.

اأثر الإ�سالم والقراآن الكرمي يف 
اإنت�سار اللُّغة العربيَّة بني غري 

الناطقني بها يف امل�سرق الإ�سالمي
اأ�شهم اإنت�شار الدين االإ�شالمي وكتابه 
ن�شيج  تكوين  يف  الكرمي  القراآن  العظيم 
من  جعل  نائية،  بالد  يف  جديد  ح�شاري 
وو�شيلة  بينهم  موحدة  اأداة  ة  اللُّغة العربيَّ
وم�شاعرهم  مكنوناتهم  عن  للتعبري 
خمتلف  جتان�ص  اإىل  االإ�شالم  واأدى   .
اإذ �شرعان ما جنحت  ال�شعوب وتوحيدها، 
الفكري  الرباط  حتقيق  يف  اللُّغة العربيَّة 
املتني،  الديني  االأ�شا�ص  على  املرتكز 
يف  القوى  ال�شبب  ة  اللُّغة العربيَّ فكانت 
واقع  وكان   .)37( متجان�شة  اأمة  تكوين 
را�شخَا،  اأمرَا  ة  للُّغة العربيَّ كاداة  االإ�شالم 
ة  ذلك اأن القراآن الكرمي كتب باللُّغة العربيَّ
اأخرى،كما  لغة  اإىل  ترجمته  ميكن  وال 
كانت  العامة  وال�شالة  االآذان  �شعائر  اأن 
ال�شروي  من  اأ�شبح  ولهذا  باللُّغة العربيَّة، 

درا�شة اأ�شولها وقواعدها )38(.
ال�شمحة  بتعاليمه  االإ�شالم  اإ�شتطاع 

اإحداث اإمتزاجًا قويًا بني العنا�شر املختلفة 
ة االإ�شالمية،  التي �شكلت منها الدولة العربيَّ
لغة  تعلم  اإىل  االإ�شالم  اإعتنق  من  فاأ�شرع 
ال�شريف،  النبوي  الكرمي واحلديث  القراآن 
ة  اللُّغة العربيَّ �شادت  حتى  قرن  مي�ِص  فلم 
بني  لي�ص  االإ�شالمي  العامل  اأنحاء  كل  يف 
على  بقي  من  بني  واإمنا  فح�شب،  امل�شلمني 
دينه القدمي. وعلى الرغم من اأن بالد عدة 
نائية تكلمت بلغات خمتلفة، حيث الفهلوية 
اأخرى  ولغات  واالآرامية  خرا�شان،  يف 
والقبطية  واجلزيرة،  والعراق  ال�شام  يف 
اأن  غري  املغرب،  يف  والرببرية  م�شر  يف 
الفتوحات  اأعقاب  يف  عنه  اإختلف  االأمر 
األ�شنة  ة  اللُّغة العربيَّ ملكت  اإذ  االإ�شالمية، 
ال�شعوب  جميع  واأ�شبحت  وقلوبهم،  النا�ص 
والثقافة  وال�شعور  والتفكري  اللغة  عربية 
على  الُفْر�ص  واأقبل  واحل�شارة.  واالأدب 
اأتقنوها،  تعلم  العربيَّة وواكبوا عليها حتى 
العلماء  جمهور  من  معظمهم  فاأ�شبح 
الع�شر  يف  �شّيما  والكتاب،وال  وال�شعراء 
ة  جمع  العربيَّ على  يقبلون  وهم  العبا�شي، 
جتلى  َوَقْد  ْحوية،  النَّ اأ�شولها  وتدوين 
بن  عثمان  بن  عمرو  النحاة  اإمام  يف  ذلك 
ه/  )ت180  �شيبويه  امللقب  احلارثي  قنرب 
�شناعة  اإح�شان  على  ويقبلون  796مـ(، 
الكتابة كما عرف عن املفكر اأَُبو حُمّمد عبد 
اهلل بن املقفع )ت142 ه/  759مـ(، ومثله 
على ال�شعر كما اأعالمه النابهون، وال �شّيما 
الُعقيلي )ت 167  ب�شار بن برد بن يرجوخ 
احلكمي  هانئ  بن  واحل�شن  مـ(   784 ه/ 
الدم�شقي املكنى اأبي نوؤا�ص)ت 199ه/ 814 

مـ( )39(. 
النبطية  الكلمات  �َص  َبعَّ اأن  ومع 
دخيلة  ظلت  والَفاِر�ِشيَّة  واالآرامية 
جاءت  اإذ  تفدها  مل  اأنها  اإال  ة،  على العربيَّ

على هام�شها، وكثريَا ما كانت ُتعرب لتتفق 
الَعَرب  فيها  اأفرد  َوَقْد   ، الل�شان العربيَّ مع 
بها،  وتعريفًا  لها  متييزًا  كثرية  م�شنفات 
اأ�شماء  املدلوالت  لتلك  ي�شعوا  اأن  وحاولوا 
التو�شع  اأو  باالإ�شتقاق  خال�شة  عربية 
حتى  القدمية،  ومعانيها  مدلوالتها  يف 
البدو  لغة  من  وحتولت  اإت�شعت العربيَّة 
على  حافظت  ح�شارية  لغة  اإىل  القدمية 
االإ�شتقاقية  واأ�شولها  وقواعدها  مقوماتها 
ال�شياق  هذا  ويف  ْحوية.  والنَّ وال�شرفية 
وقف علماء العربية باملر�شاد حيال اإنت�شار 
بالن�شبة  الكبائر  من  د  ُيعَّ الذي  اللحن، 
لهم، وم�شوا ي�شجلون على كل عامل وكاتب 
�َص  َبعَّ من  اأحيانًا  فيه  تعرث  ما  و�شاعر 
االأعلى  املثل  الف�شحى  فكانت  اللحن، 
بني  وال �شّيما  العبا�شي،  الع�شر  يف  للنا�ص 
اأهم  من  الكرمي  القراآن  د  وُيعَّ املثقفني، 
دعاماتها يف ب�شط �شلطانها، فعا�ص علماء 
كل  لها  حفظت  حرا�شة  يحر�شونها  اللغة 
ْحوية،  مقوماتها االإ�شتقاقية والتعبريية والنَّ
ومكنتها من الثبات، وجعلت األ�شنة املثقفني 
غري  ومن  العامة  بني  حتى  بها  تتحدث 
امل�شلمني، فاأ�شحت العربيَّة وعاًء كبريًا لكل  

الثقافات وخمتلف البيئات)40(. 
اإعتناقها  بعد  ال�شعوب  معظم  تركت 
لتحل  القدمية  ولهجاتها  لغاتها  لالإ�شالم 
االأمر  هذا  اأن  غري  اللُّغة العربيَّة،  حملها 
على  ب  التعرُّ َبَرَز  اإذ  ب�شرعة،  يحدث  مل 
تطورت  ذلك  غ�شون  ويف  متدرج،  نحٍو 
نالها من ذلك  ما  اأول  وكان  اللُّغة العربيَّة، 
القراآن  بف�شل  كبري  حد  اإىل  يت  حُمِ اأن 
اللهجات  فروق  القر�شية،  ولغته  الكرمي 
الكرمي  القراآن  لغة  فاأ�شبحت  القبائل،  بني 
الَعَرب  بها  يتخاطب  التي  العامة  لغة  هي 
املا�شي  اآثار  �َص  َبعَّ واإن ظلت  يف كل مكان، 
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واأخذ يظهر ب�شبب االإختالط  هنا وهناك. 
عند امل�شلمني  َعِمَلوا  الذين  باملوايل اخلدم 
اإذ  التفاهم،  لغة  يف  ثاٍن  تطور  الَعَرب، 
تعبريات  اإ�شتعمال  اإىل  َعَمَدوا  الَعَرب  اأن 
منهم  فا�شتعاروا  املوايل،  يفهمها  مب�شطة 
يف  �شّيما  وال  االأعجمية،  الكلمات  �َص  َبعَّ
�شورتها  على  اإبقائها  اأو  لتعريبها  االأطعمة 
ي�شمون  كانوا  ذلك  فمن   ،)47( االأ�شلية 
وغريها  اأزار"  ال�شوق،  بال،  امل�شحاة،   "

 .)41(
تطور  يف  الكرمي  القراآن  اأثر 
اإذ  الَعَرب،  لغة  منبع  بكونه  اللُّغة العربيَّة 
اأو دينوي مثله من  مل يتح الأمة كتاب ديني 
حيث البالغة والتاأثري يف النفو�ص والقلوب، 
حني يتحدث عن عبادة اهلل الواحد االأحد 
لل�شموات  خلقه  عن  اأو  وجالله،  وعظمته 
حني  اأو  والنُّ�شور،  الَبْعث  عن  اأو  واالأر�ص، 
نهج  على  ويقيمها  حياتهم  للنا�ص  َي�شَرع 
واالأَخَرة.  الدنيا  يف  ال�شعادة  يحقق  �شديد 
الكرمي  القراآن  جمع  ذلك  جانب  واإىل 
على  ال�شائدة  قري�ص  لهجة  على  الَعَرب 
قبل  ال�شمالية  القبائل  يف  كامل  �شبه  نحٍو 
اإعتمادها  اإقت�شر  ذلك  ومع  االإ�شالم، 
قبائلهم  اإذ حتدثت  ال�شعراء فح�شب،  على 
بلهجات متنوعة تختلف عن القر�شية نوعًا 
فاأ�شهم  املكرمة،  مكة  من  قربها  ح�شب  ما 
اللهجة  وجعــــل  تقريبها  يف  الكرمي  القراآن 
عن  ف�شاًل  ال�شيادة،  �شاحبة  القر�شيــــة 

حفظ اآياته الكرمية)42(.  
قري�ص  للهجة  احلفظ  هذا  اأتاح 
االإنت�شار يف العامل االإ�شالمي وحفظها على 
تبلى  ال  ة  وَغ�شَّ جديدة  لتظل  الع�شور،  مر 
مع الزمن فاإكت�شحت اللُّغات االأخرى، حتى 
اإىل  اآ�شيا  اآوا�شط  االأدب من  ل�شان  اأ�شحت 
هناك  عا�شوا  من  فكل  االأطل�شي،  املحيط 

ة القر�شية، بعد اأن حلت حمل  تكلموا العربيَّ
لغاتهم االأخرى واأ�شبحو بذلك عربًا يعربون 
وعقولهم،  م�شاعرهم  عن  باللُّغة العربيَّة 
وكل ذلك جاء بف�شل القراآن الكرمي الذي 
ون�شرها  ال�شياع  من  اللُّغة العربيَّة  حفظ 
ٌة خالدة.  َحيَّ ُلَغٌة  يف جميع االأقطار لت�شبح 
ومن اآثاره االأخرى اأنُه اأحل يف اللُّغة العربيَّة 
وَهْذبها من  �شابقًا،  تعرفها  تكن  معاين مل 
املْعِجز  االأ�شلوب  هذا  يف  فاأقامها  الغريب، 
اإىل  نعود  اأن  ويكفي  والبالغة،  البيان  من 
مالك  بن  ربيعة  بن  َلبيد  عقيل  معلقة اأَُبو 
قبيلة  و�شعر  661مـ(  ه/  العاِمري )ت41 
جزاًل  اإ�شلوبًا  اإختط  اأنُه  كيف  لرنى  هذيل، 
اإىل  والو�شول  د  الَق�شْ و�شوح  مع  رونق  لُه 
اإ�شلوب  وهو  م�شالكه،  اأقرب  من  الغر�ص 
لي�ص فيه زوائد وال ف�شول، فاللفظ عَلى َقْدِر 
املعنى، وكاأمنا ر�شم لُه ر�شمًا، وهو لفظ ال 

يرتفع عن االإفهام والقلوب)43(. 
يف  العربيَّ  االأدب  ظهور  ُيعَزى 
تعليم  اإىل  االإ�شالمي  وامل�شرق  خرا�شان 
اأكد امل�شلمني  اإذ  القراآن الكرمي واحلديث، 
لغة  اإنتقال  اإىل  اأدى  الذي  االأمر  عليهما، 
العقائد من جيل  اأ�شول  اإىل جانب  القراآن 
اإىل اآخر، و�شكل جزًءا الينفك عن الثقافة 
االإ�شالمية هناك، َوَقْد اأ�شفر دخول الَعَرب 
اإنت�شار  عن  االإ�شالمي  امل�شرق  ُمْدن  يف 
واأ�شهم  كما  واملو�شيقى العربيَّة،  ال�شعر 
الوالة الَعَرب يف اإ�شتقطاب ال�شعراء الَعَرب 
والتك�شب،  ال�شلة  اأخذ  بهدف  والُفْر�ص 
لنهو�ص  اخل�شبة  االأر�شية  تهياأت  ولهذا 
وعموم  خرا�شان  ُمْدن  يف  االأدب العربيَّ 
امل�شرق االإ�شالمي، فاأ�شبحت معقاًل للعلوم 

االإ�شالمية واالأدب العربيَّ )44(. 

اإهتمام اخلالفة العبا�سية 
واأمرائها باللُّغة العربيَّة واآدابها 
واإنت�سارها بني غري الناطقني بها  

العبا�شية  اخلالفة  اإهتمام  اأ�شهم 
وفنونها  علومها  مبختلف  العلمية  باحلياة 
جماالت  يف  واملواهب  القرائح  اإنبعاث  يف 
عدة  علماء  لربوز  حافزًا  فكان  �شتى، 
العلم  هو  الوحيد  هدفهم  علم  وطالب 
والتعلم، وبرز علماء اللُّغة العربيَّة وحمبيها 
يف مقدمتهم، ملا لها من قد�شية يف نفو�شهم 
ولكونها اأ�شا�ص جميع العلوم ونواته، ف�شارَع 
وفنونها  اآدابها  وحفظ  لتعلمها  معظمهم 
وكان  تركًا.  اأم  فر�شًا  اأم  عربًا  كانوا  �شواء 
ه/9مـ   3 القرن  يف  كبرية  اأهمية  للرتجمة 
اإىل  �َص  الَبعَّ دعا  ما  ذروتها،  بلغت  اإذ 
الذهبي  الع�شر  اأو  املرتجمني  ع�شر  عّدُه 
منت�شف  اإىل  ن�شاطها  واإ�شتمر  للرتجمة، 
العلوم  معظم  اأن  على  4هـ/10مـ،  القرن 
اليوناين  الرتاث  من  كانت  ترجمت  التي 
عن  متييزًا  االأوائل  علوم  عليه  اأُطلق  الذي 

العلوم العربيَّة )45(.                               
القرن  يف  اللُّغة العربيَّة  اإ�شتطاعت 
اللُّغات  منزلة  اإىل  الو�شول  4هـ/10مـ 
الل�شانيني  اأ�شحاب  واإزداد  االأدبية، 
وال�شعراء  االأدباء  فنظم  وم�شنفاتهم، 
ال�شعر  واأجادوا  ة  العربيَّ اأتقنوا  ممن 
العربيَّة  باللغتني  ق�شائدهم  الفني،  والنرث 
3-4ه/  القرن  ويف  والَفاِر�ِشيَّة)45(. 
العلم  اأهل  من  العديد  اإ�شطلع  9-10مـ 
االإ�شالمي  امل�شرق  وُمْدن  خرا�شان  يف 
ال�شعر  يف  وا�شتعمالها  ة  باللُّغة العربيَّ
وعلى  واأحا�شي�شهم.  عواطفهم  عن  للتعبري 
يف  ن�شط  الَفاِر�ِشيَّ  ال�شعر  اأن  من  الرغم 
582هـ/   -351( الغزنوية  االإمارة  عْهد 
وال�شالجقة  1166مـ()46(،   -962
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1055-1193مـ()47(،  )447-590هـ/ 
باللُّغة العربيَّة  قيا�شه  ميكن  ال  اأنُه  غري 
ه/10-11مـ،   5-4 القرنني  يف  وازدهارها 
اأن�شدوا  الذين  ال�شعراء  عدد  فاق  اإذ 
ق�شائدهم باللُّغة العربيَّة عدد من اأن�شدها 
باللَُّغُة الَفاِر�ِشيَّة، ما دلَّ على َهْيَمنة الثقافة 

العربيَّة على املجتمع الَفاِر�ِشيَّ )48(.
خمتلف  يف  اللُّغة العربيَّة  �ُشمولّية  اإن 
املجاالت العلمية واالإنتفاع من االإ�شتقاقات 
والتعابري  االإ�شطالحات  الإبداع  املختلفة 
التي  العوامل  من  والعلمية،كانت  الفنية 
تدوين  اإىل  اآنئٍذ   خرا�شان  علماء  دعت 
ال�شعرية  ودواوينهم  وموؤلفاتهم  اآثارهم 
االأخرية  تركت  وبذلك  باللُّغة العربيَّة، 
كافة  ويف  العلوم  خمتلف  على  بظاللها 
من  الكثري  قلوب  و�شخرت  العامل،  اأرجاء 
الفتح  منذ  خرا�شان  اأهل  وخ�شع  النا�ص. 
الثقافة  لنفوذ  ال�شالجقة  عهد  ولغاية 
كبرية  رغبة  واأظهروا  االإ�شالمية،  ة  العربيَّ
يف تعلم العلوم الدينية، ما دفعهم اإىل تعلم 
اإعرابها،  مع  منها  واالإفادة  ة  اللُّغة العربيَّ
اأَْوَفَر  حظًا يف  الدين  علماء  كان  ذلك  ويف 
وعلى   ،)49( وتعليمها  ة  اللُّغة العربيَّ تعلم 
)206-259ه  الطاهريون  اأن  من  الرغم 
اإال  الُفْر�ص،  من  مـ()50(   872  -821/
ب�شبب  العربيَّ  االأدب  حماة  دون  ُيعَّ اأنهم 
تعلقهم ال�شديد بالثقافة العربية االإ�شالمية 

 .)51(
 261( ال�شامانية  االإمارة  ع�شر  ويف 
التي   )52( مـ(   999  -  874  / هـ   389  -
لها،  مقر  النهر  وراء  ما  بالد  اإتخذت 
اإىل  بالطهم  يف  اللُّغة العربيَّة  اإنتع�شت 
االأدباء  من  عدد  َمَثُلُها  ة،  الَفاِر�ِشيَّ جانب 
ال�شامانية  االإمارة  واهتمت  والكتاب)53(. 
 ، الَفاِر�ِشيَّ باأدبهم  اأُ�ْشوًة  العربيَّ  باالأدب 

واقتب�شوا  الَعَرب  ف�شالء  الُفْر�ص  جاور  اإذ 
على  واطلعوا  الكتابة  يف  اأ�شاليبهم  منهم 
وغريها  والقافية  والوزن  البحور  دقائق 
ون�شجوا على هذا املنوال، وبرز يف َعْهَدُهْم 
عدد من ال�شعراء، وال �شّيما اأَُبو �شعيد اأحمد 
اأدب  بني  جمع  الذي  ِبْيبي  ال�شَّ �شبيب  بن 
واخت�ص  الل�شان  وفرو�شية  وال�شيف  القلم 
والبويهيني)54(،  االإمارة  اأمراء  مبدح 
و�شيخ  اجلي�شني  ب�شاحب  �ُشمي  ولهذا 
البويهيون  االأمراء  اأما  الدولتني)55(. 
اإال  ي�شتكتبون  وال  ي�شتوزرون  ال  فكانوا 
اأ�شهر  فكان  والكتاب،  وال�شعراء  العلماء 
وعمالهم  وزرائهم  من  الع�شر  ذلك  اأدباء 
وق�شاتهم وكتابهم)56(، اإذ جمع كل اأمري 
فَعْقد  وال�شعراء،  العلماء  ق�شره  يف  بويهي 
جمل�شًا  بغداد  يف  البويهيني  الوزراء  اأحد 
�َص اليوم االأول لعلماء الفقه  للعلماء، وخ�شَّ
الكالم  لعلماء  والثالث  لالأدباء  والثاين 

والرابع للفال�شفة)57(. 
البويهيني  االأمراء  اإهتمام  اأن  ويبدو 
تعلقهم  من  نابعًا  كان  واالأدباء،  بالعلماء 
للدولة  املتجدد  احل�شاري  باالإزدهار 
مركز  بغداد  يف  االإ�شالمية  العربية 
اخللفاء  اإهتمام  واأن  واخلالفة،  احل�شارة 
والفكرية  العلمية  بالناحيتني  العبا�شيني 
االأمراء  ت�شجيع  يف  ُمهمًا  عاماًل  كان 
لالإهتمام  وزرائهم  من  ًا  �شَ وَبعَّ البويهيني 

العلمي واالأدبي.
يف  البويهيني  االأمراء  من  العديد  َبَرَز 
وتقريب  واالأدب  بالعلم  االإهتمام  جمال 
ال�شعراء واالأدباء والفقهاء، وال �شّيما االأمري 
خ�شرو  �شجاع  الدولة اأَُبو  ع�شد  البويهي 
يف  ف�شارك  977-982مـ(  )367-372ه/ 
على  وحر�ص  االأدبية،  الفنون  من  العديد 
تقريب العلماء واالأدباء والكتاب واإكرامهم 

واالإهتمام  الكتب  ت�شنيف  على  وحثهم 
بالعلم واالأدب. ف�شاًل عن اإهتمامه بال�شعر 
ال�شعراء،وال  من  عددًا  زار  اإذ  وال�شعراء، 
بن  احل�شن  بن  احل�شني  بن  اأحمُد  �شّيما 
املتنبي  الطيب  اأبي  اجلعفي  ال�شمد  عبد 
احل�شن حممد  واأبي  965مـ(،  354ه/  )ت 
بن عبد اهلل بن حممد املخزومي ال�شالمي 
لالأدب  وتفرغ  1002مـ()58(.  )ت393ه/ 
على  االأدباء  جمال�شة  ويوؤثِّر  الكتب  وقراءة 
اإهتمام  اأن  ويظهر  االأمراء)59(.  ُمناَدمة 
االأمري البويهي ع�شد الدولة باالأدب والعلم 
حماولته  عن  ف�شاًل  به،  �شغفه  من  نبع 
والفقهاء  واالأدباء  العلماء  من  التقرب 
عليهم  العطاء  وَجَزَل  تاأييدهم  لك�شب 
واكرامهم، وف�شل جمال�شتهم على االأمراء 

البويهيني.
امل�شادر  اأ�شارت  نف�شه  ال�شياق  ويف 
التاأريخية اإىل اأنه اأمر بب�شط ر�شوم الفقراء 
واملف�شرين واملتكلمني واملحدثني والن�شابني 
واالأطباء  والعرو�شني  ْحويني  والنَّ وال�شعراء 
واأفرد  واملهند�شني،  واحُل�شاب  واملنجمني 
قريبًا  موقعًا  والفال�شفة  للحكماء  داره 
يخت�ص  التي  احلجرة  وهو  جمل�شه  من 
ت�شل  ر�شوم  لهم  واقيمت  احلجاب،  بها 
اأبا  اأن  بالذكر  اجلدير  ومن  اإليهم)60(. 
الغفار  عبد  بن  اأحمد  بن  احل�شن  علي 
كتاب  �شنف  987مـ(  )ت377ه/  الَفاِر�ِشيَّ 
حجمه  قلة  مع  وهو  ْحو(  النَّ يف  )االإي�شاح 
جن�شه  من  التي  الكبار  الكتب  على  يويف 
وكان  �شنعه،  وجودة  وعبارته  اإ�شلوبه  بقوة 
ت�شنيفه بناًءا الأوامر االأمري البويهي ع�شد 
واللغوي اأَُبو  ْحوي  النَّ )61(.وذكر  الدولة 
)ت  بقية العبدي  بن  بكر  بن  اأحمد  طالب 
كتاب)�شرح  �شاحب  406ه/1015مـ(، 
ِنينًا  �شَ كان  الدولة  د  ع�شَ اإن  االإي�شاح(:" 
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من  بقراءتِه  لالإخت�شا�ص  حُمبًا  بالكتاب 
كتبِه  اإىل  تو�شل  رجاًل  واإن  اأحد،  كل  دون 
د الدولة بقطِع  يده  بخطِه بحيلِه فاأمر ع�شَ
حتى  قلبِه،  يف  ...وحالوته  الكتاب  لنفا�شه 
ما  وهذا  عنه")62(.  فعفى  اأمرِه  يف  �ُشاأل 
لالأمري  بالن�شبة  الكتاب  هذا  اأهمية  يوؤكد 
اأهميته  الإدراكه  الدولة  د  َع�شُ البويهي 

ْحوية والعلمية. النَّ
الدولة اأَُبو  تاج  البويهي  االأمري  وَعُرَف 
اأمري  الدولة  ع�شد  بن  اأحمد  احل�شني 
َفَقْد  واالأدب،  للعلم  بحبِه  االأحواز)63(، 
بويه  اآل  اأديب  فكان  االأدب  حرفة  اأَْدَرَكتُه 
جمال  يف  وبَرَز  واأكرمهم)64(،  واأ�شعرهم 
وال�شاعر  االأمري  واالأدب  بالعلم  االإهتمام 
بن  بختيار  اأبو من�شور  الدولة  البويهي عز 
966-973مـ( )356-363هـ/  الدولة  معز 
بالناحيتني  االإهتمام  يقت�شر  ومل   .)65(
العبا�شيني  اخللفاء  على  والفكرية  العلمية 
تعّداه  واإمنا  فح�شب،  البويهيني  واالأمراء 
الوزير  وبرز  اأي�شًا.  البويهيني  الوزراء  اإىل 
املهلبي  حممد  بن  احل�شن  حممد  اأبو 
البويهي  االأمري  وزير  963مـ(،  )ت352ه/ 
اأحمد بن بويه الديلمي امللقب  اأبو احل�شني 
معز الدولة )334– 356هـ / 945– 967 
بالعلم  اإهتمامه  جمال  يف  اإ�شتهر  اإذ  مـ(، 
والعلماء وكان حمبًا لالأدب وال�شعر واأهله، 
ال�شعر  وينظم  مليحًا،  تر�شاًل  ويرت�شل 
حافاًل  جمل�شًا  فاأن�شاأ  لطيفًا،  قواًل  ويقول 
من  �شنف  ما  اأ�شهر  ومن  باالأدباء)66(، 
وتوقيعات"، ف�شاًل  "ر�شائل  املوؤلفات كتاب 

عن ديوانه يف ال�شعر)67(.
واإ�شتهر الوزير ابن العميد اأَُبو الف�شل 
978مـ(  احل�شني)ت366ه/  بن  حممد 
علي  الدولة اأَُبو  ركن  البويهي  االأمري  وزير 
ح�شن )ت366ه/976مـ(، الذي ُعرف عنه 

حبه لالأدب والعلم )68(، بلقب )اجلاحظ 
اأَُبو  العربيَّ  باالأديب  لُه  ت�شبيهًا  االأخري( 
عثمان عمرو بن بحر بن حمبوب بن فزارة 
الليثي اجلاحظ )ت255 ه/ 868 مـ( وتاأكيدًا 
واأطلق  واالأدب،  بالعلم  واهتمامه  حلبه 
رب  و�شُ  ،" الرئي�ص  االأ�شتاذ   " لقب  عليه 
اَحة وُح�شن  والَف�شَ الَباَلَغة   يف  املثل  به 
و�َشاَل�َشتها،  االألفاظ  وَجَزاَلة  ل  �شُّ الرتَّ
وَبراَعُة املعاين ونفا�شتها. ولعلمه واأدبه زار 
�شّيما  وال  البارزين،  ال�شعراء  من  العديد 
 ،)69( وغريه  املتنبي  الطيب  ال�شاعر اأَُبو 
وكان مقدمًا يف �شناعة الكتابة، ولهذا قيل 
بابن  وُختمت  احلميد  بعبد  الكتابة  بداأت 
امل�شنفات  من  العديد  ولُه  العميد)70(، 
منها: ِكتاَبّي " ديوان الر�شائل " و" املذهب 
جانب  اإىل  البالغات"وغريها)71(.  يف 
اأحمد  ال�شهري  املوؤرخ  خازنها  فخمة  مكتبة 
)ت421ه/  م�شكويه  علي  اأَُبو  يعقوب  بن 
1030مـ(، اإحتوت على اأنف�ص واأجود الكتب، 
يتعهدها  حياته  طول  العميد  ابن  ظل  َوَقْد 
وُيتحفها  واأدبه  بعلمه  ويغذيها  بعنايته 
بالكتب التي ي�شرتيها اأو ياأمر باإ�شتن�شاخها 
التي  م�شكويه  رواية  معر�ص  ويف   .)72(
على  وحر�شه  العميد  ابن  اإهتمام  اأكدت 
ال�شامانية  االإمارة  اأغار جند  مكتبته، حني 
التي  الري  مدينة  على  966مـ  355ه/  �شنة 
العميد، ونهبوا داره  ابن  الوزير  كانت مقر 
وكان   " قال:  وخزانته)73(،  واإ�شطبالته 
خزانته  بني  من  ف�شلمت  كتبه  خزانه  ايّل 
اإىل منزله  اإن�شرف  لها، فلما  ومل يتعر�ص 
لياًل... وا�شتغل قلبه بدفاتره ومل يكن �شيء 
اأعز عليه منها، وكانت كثرية فيها كل علم 
وكل نوع من اأنواع احلكم واالأدب يحمل على 
مائة دفرت وزيادة، فلما راآين �شاألني عنها، 
فقلت هي بحالها مل مت�شها يد، ف�شرى عنه 

اأما �شائر  النقيبة  اإنك ميمون  اأ�شهد  وقال: 
اخلزائن فيوجد منها عو�ص وهذه اخلزانة 
اأ�شفر  َقْد  وراأيته  عنها،  عو�ص  ال  التي  هي 
وجهه وقال: باكر بها اإىل املو�شع الفالين، 
ما  جميع  بني  من  باأجمعها  و�شلمت  ففعلت 

له ")74(. 
القا�شم  اأَُبو  ال�شاحب  الوزير  َب  وَلقَّ
اإ�شماعيل بن اأبي احل�شن عباد بن العبا�ص 
الطالقاين  اإدري�ص  بن  اأحمد  بن  عباد  بن 
ال�شاحب"  بــ"  995مـ(،  )ت385ه/ 
اأبوه  وكان  العميد،  ابن  للوزير  مل�شاحبته 
الدولة،  ركن  البويهي  لالأمري  وزيرًا  عباد 
موؤيد  البويهي  لالأمري  َوَزَر ال�شاحب  بينما 
)373هـ/983مـ(،  من�شور  اأبو  الدين 
اأبو  الدولة  فخر  البويهي  َوَزَر لالأمري  ُثمَّ  
وَبَرَز  997مـ(،   / )387هـ  علي  احل�شن 
كان  اإذ  واالأدب،  بالعلم  اإهتمامه  جمال  يف 
من  العديد  ق�شدُه  وعاملًا،  وكاتبًا  �شاعرًا 
د  ال�شعراء واالأدباء وطالب العلم)75(، وُيعَّ
الَباَلَغة  اأوحد زمانه وفريد ع�شره يف  من 
يِقلَّ الوزير  ومل  وال�شعر.  اَحة  والَف�شَ
الوزير  عن  اإهتمامًا  عباد  بن  ال�شاحب 
بليغًا  اإذ كان  العلم واالأدب،  العميد يف  ابن 
ومق�شدًا  وال�شعر  للبالغة  وحمبًا  ف�شيحًا 

للعديد من ال�شعراء وطالب العلم)76(.
بعلمِه  عباد  ابن  الوزير  ف  وو�شَ
اإىل  واإح�شانه  وكرمه  وبراعته  وف�شيلته 
كل  يف  يبعث  كان  َفَقْد  والفقراء،  العلماء 
�شنة اإىل مدينة بغداد بخم�شة االألف دينار 
واأقتنى  وطالبه،  العلم  اأهل  على  الإنفاقها 
بعري)77(.  على400  حُملت  كثرية  كتبًا 
وحلبه للعلم والعلماء واالأدباء اأوقف مكتبته 
والعلماء يف مدينة  الفقهاء  بعد وفاته على 
كتاب  م�شنفاته  اأهم  ومن  الرّي)78(. 
يف  "املحيط"  عنوانه  اللُّغة العربيَّة  يف 
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و  الر�شائل"،  يف  الكايف  و"  جملدات  �شبع 
و"الوزارة"،  النريوز"،  وف�شائل  "االأعياد 
الوقف  و"  االأ�شول"،  يف  و"ال�شبيل 
لديواين  ت�شنيفه  عن  ف�شاًل  واالإبتداء"، 
اأن ت�شنيفه  ويبدو  والر�شائل)79(.  ال�شعر 
الإملامه  تاأكيدًا  جاء  امل�شنفات  هذه  ملعظم 
وداللًة  خمتلفة،  علمية  فنون  يف  َوبراَعتِه 

على �َشَعة اإطالعه وعُمَق ثقافته.
بن  �شابور  الوزير  واهتم 
كان  الذي  اأرد�شري)ت416ه/1024مـ( 
الدولة اأَُبو  بهاء  االأمري  وزراء  رئي�ص 
واالأدب،  بالعلم  1012مـ(  ن�شر)403ه/ 
فاأن�شاأ يف �شنة 383ه/ 993مـ خزائن للكتب 
الكرخ  العلم" يف منطقة  "دار  اأطلق عليها 
للعلم  مركزًا  ليكون  بغداد،  مدينة  غربي 
يرتاد  االإ�شالمية،  ة  العربيَّ الثقافة  ون�شر 
الدار  واحتوت  واالأدب.  العلم  طالب  اإليه 
على عدد كبري من اأجود اأنواع الكتب ونحو 
ع�شرة اآالف خمطوط نفي�ص يف �شتى فروع 
والفقه  االأدب  يف  �شواء  واملعارف  العلوم 
والطب والفل�شفة وغريها، منها مائة ن�شخة 
بخ  اأَُبو علي حممد  ال�شريف  من امل�شحف 
مقلة ال�شريازي  بن  احل�شني  بن  علي  بن 
الدار  وقف  �َص  وَخ�شَّ )ت328ه/939مـ(، 
للفقهاء)80(. واحتلت اأهمية علمية بارزة، 
يْخَلَدوَن  كانوا  املوؤلفني  من  كثريًا  اأن  اإذ 
ذكرهم العلمي بتقدمي ن�شخة من موؤلفاتهم 
للعلماء  مرجعًا  ليكون  الدار،  اإىل  القيمة 
للدر�ص  الدار  يرتادون  والذين  واالأدباء 
ح�شور  عن  ف�شاًل  هذا  والن�شخ.  واملطالعة 
واالأدبية،  العلمية  واملجال�ص  املناظرات 
العلماء  من  اأرتادها  مبن  الدار  ت  فاإْكَتظَّ
وال�شعراء،  والفال�شفة  واالأدباء  والفقهاء 
للتدري�ص  حلقات  هم  �شَ َبعَّ َعَقد  الذين 
اهلل  عبد  بن  اأحمد  �شّيما  وال  فيها)81(، 

العالء  التنوخي اأَُبو  الق�شاعي  �شليمان  بن 
اإجتمع  الذي  1057مـ(،  )ت449ه/  املعري 
وكان  اإليهم،  وا�شتمع  واأدبائها  علمائها  مع 
وا�شتمرت  نف�شه)82(.  يف  كبري  اأثر  للدار 
اأثناء  ُدمرت  حتى  العلمي  اأثرها  يف  الدار 
مدينة  من  الكرخ  يف  اإندلع  الذي  احلريق 
�َص  َبعَّ ونهبت  1059مـ،  451ه/  �شنة  بغداد 
اإ�شتمرار  ويعك�ص  النفي�شة)83(.  كتبها 
العلمي  دورها  املدة،  تلك  طوال  الدار 
ْفُدها  ورِّ العلمية  احلياة  دعم  يف  والثقايف 

باأنف�ص اأنواع الكتب واأجودها.
واالأدب  بالعلم  االإهتمام  يقت�شر  ومل 
اأن�شاأ  بل  فح�شب،  البويهيني  الوزراء  على 
كاتب  �شوار  بن  علي  اأبو  البويهي  الكاتب 
الكتب  دار  الدولة،  ع�شد  البويهي  االأمري 
يف رام هرمز)84( ومدينة الب�شرة، وجعل 
ومثلتا  ق�شدها،  من  على  اإجراء  فيهما 
للقراءة  ُمهمني  مركزين  م�شاحتهما  ب�شعة 
علمية  واأن�شئت مراكز  كما  والن�شخ )85(. 
وال  وال�شعر،  واالأدب  العلم  ّبي  حُمِ قبل  من 
�شّيما ال�شاعر حممد بن احل�شني بن مو�شى 
)ت406ه/  الر�شي  ال�شريف  احل�شن  اأَُبو 
اخلا�ص  مالِه  من  َد  �َشيَّ الذي  1015مـ(، 
�شامراء،  مدينة  يف  للعلم  منظمًة  داًر 
الدرا�شة،  م�شتلزمات  كافة  فيها  َوَفَر  َوَقْد 
لطالب  وتعليميًا  تثقيفيًا  مركزًا  فاأ�شحت 
دد  ال�شَّ هذا  ويف  وروادها)86(.  العلم 
�َص  َبعَّ اأن  اإىل  التاأريخية  امل�شادر  ذكرت 
يف  الر�شي  ال�شريف  بدار  وا  َمرَّ االأدباء 
بهجتها  الزمان  عليها  اأفنى  َوَقْد  �شامراء، 
ت�شهد  ر�شومها  وبقايا  ديباجتها  واأخلفت 
لها بالن�شارة وح�شن الب�شارة، فوقف عليها 
اخلراب)87(،  من  اأ�شابها  ملا  متعجبًا 
راية  رفعت  والكتاب  ال�شعراء  وبهوؤالء 
الثقافة العربية وازدهرت احلياة االأدبية يف 

الع�شر  يف  االإ�شالمي  امل�شرق  مدن  معظم 
العبا�شي)88(. 

اأثر اللُّغة العربيَّة يف 
اللَُّغُة الَفاِر�ِسيَّة

اإزدهار  4ه/10مـ  القرن  �َشِهَد 
ة والَفاِر�ِشيَّة، فرتجم  اإزدواجية اللُّغة العربيَّ
ة  �َص املوؤلفني م�شنفاتهم من اللُّغة العربيَّ َبعَّ
الظواهر  ومن   .)89( اإىل الَفاِر�ِشيَّة 
امللمو�شة وامل�شرتكة يف اأدب الَعَرب والُفْر�ص 
والرتك كرثة ال�شعراء من اخللفاء وامللوك 
ا �شاعد على التبادل الثقايف  واالأمراء، ومِمَّ
ُمْدن  اأدباء  اأغلب  قيام  اللغوي  واالإندماج 
امل�شرق االإ�شالمي برحالت علمية اإىل بغداد 
ادب  فيها  نقلوا  وغريها،  وم�شر  وال�شام 
القدماء واطلعوا على اأدب املعا�شرين لهم، 
بن  حممد  اهلل  عبد  الريا�شيات اأَُبو  فعامل 
زار  383ه/993مـ(  اخلوارزمي)ت  مو�شى 
وحا�شر  االإ�شالمي،  امل�شرق  يف  عدة  ُمْدن 
يف اأخبار الَعَرب واأيامها ودواوينها، ودر�ص 

ْحو واللغة)90(.  كتب النَّ
اإغناء   يف  العربيَّة  اللُّغة   اأ�شهمت 
قادرة  جعلها  ما  اجلديدة  الَفاِر�ِشيَّة 
ال�شعر  �شّيما  وال  متفتح،  اأدب  اإن�شاء  على 
بخطى  العربيَّة  ف�شارت  والنظم)91(. 
مبا  الكربى  اللُّغات  غالب  فاأمدت  وا�شعه 
واحلياة  واالأدب  العلم  يف  اإليه  حتتاج 
عدة  لغات  اخلط العربيَّ  وا�شتعملت 
فحفظ  تقريبًا  ال�شد�ص  بلغت  العامل  يف 
الكثري  فيها  وتفوق  فدر�شها  تراثها)92(. 
عبد  حُمّمد  املفكر اأَُبو  مثل  الُفْر�ص  من 
اهلل بن املقفع)142هـ / 759مـ( واملرتجم 
هارون  بن  �شهل  واالأديب  والفيل�شوف 
الد�شتمي�شاين)ت  عمرو  اأبا  راهبون  بن 
اإ�شطنع  اإذ  وغريهم،  215ه/830مـ( 
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و�شيلة  االأمر  اأول  يف  اللُّغة العربيَّة  الُفْر�ص 
للتاأليف وال �شّيما يف العلوم ال�شرعية، وكانت 
. فال َغْرو يف  بالدهم موطنًا لالأدب العربيَّ
تدفق االألفاظ  العربيَّة على الُفْر�ص فاأغتنت 
العلمية  املوؤلفات  �شّيما  وال  لغتهم،  بها 
االألفاظ العربيَّة يف  اأن  واملالحظ  واالأدبية، 
اللغة العلمية اأكرث منها يف االأدبية، واإنها يف 
على  قائم  االأول  الأن  ال�شُعَر  من  رْثُ اأكرث  النَّ
االأدبي  رْثُ  النَّ اأما  ة،  امل�شطلحات العربيَّ
وال�شعر)93(.  العلمي  رْثُ  النَّ بني  فو�شط 
وجتلى تاأثري اللُّغة العربيَّة على الَفاِر�ِشيَّة يف 
ة امل�شتعملة  اأ�شماء االأعالم واالألفاظ العربيَّ
فاالأ�شماء  التكلم،  ولغة  العامة  احلياة  يف 
�شّيما  وال  عموما  فار�ص  بالد  يف  املتداولة 
مثل  اجلاللة  لفظ  اإىل  وامل�شافة  املعبدة 
مثل  ده  واملحمَّ اهلل،  اأ�شد  اهلل،  اح�شان 
اإىل  وامل�شافة  ر�شا،  د  حُممَّ ح�شني،  د  حُممَّ
ين،  الدِّ وجالل  ين  الدِّ �شياء  مثل  ين  الدِّ
واملركبة مع َعِليٌّ مثل ر�شا ِعّلّي ورجب ِعّلّي 

وغريها )94(.
�َص  َبعَّ يف  العربيَّة  االألفاظ  وتراوحت 
الَفاِر�ِشيَّة ما بني )50 -80( يف كل  الكتب 
تكون  اأن  كلها  الكلمات  َكاَدت  حتى  مئة، 
 ، الَفاِر�ِشيَّ ْحو  النَّ قواعد  على  مرتبة  عربية 
الفاظ  اإقتبا�ص  على  الُفْر�ص  ر  يْقَت�شَ ومل 
من  كثريًا  اإقتب�شوا  بل  العربيَّة،  من  كثرية 
الِعَباَرات الكاملة، �شواء من القراآن الكرمي، 
ة.  العربيَّ واالأمثال  احلكم  احلديث،اأو  اأو 
ة  العربيَّ يف  الَفاِر�ِشيَّة  الكلمات  فاأن  وعليه 
يف  العربيَّة  الكلمات  اإىل  قيا�شًا  جدًا  قليلًة 
الُفْر�ص  عن  الَعَرب  نقل  وقلما  الَفاِر�ِشيَّة، 
فعلوا  وان  لغتهم،  يف  نظائر  لها  كلمات 
على  الَفاِر�ِشيَّة  الكلمة  خلفة  اأحيانًا  ذلك 
ال�شنتهم، ُثمَّ  اأن الَعَرب نقلوا من الَفاِر�ِشيَّة 
اأفعااًل   اأو  حروفًا  منها  ينقلوا  ومل  اأ�شماء، 

كما هو يف املعاجم اللغوية، فلي�شت بحاجة 
�َص  َبعَّ اإال  ة  الَفاِر�ِشيَّ من  االإقتبا�ص  اإىل 
لها  نظري  ال  اأ�شياء  على  للداللة  املفردات 
ْحُو الَفاِر�ِشيَّ من  عند الَعَرب.  َومْل ي�شلم النَّ
، مثل حذف الفعل من  ْحُو العربيَّ التاأثر بالنَّ
ة، اأو تقدميه حماكاة  �َص اجلمل الَفاِر�ِشيَّ َبعَّ
ْوُغ فعل مبني للمجهول  ، اأو �شَ ْحُو العربيَّ للنَّ
اإ�شتعمال  اأو  ة،  الطريقة  العربيَّ على 
العربي)95(.اإن  ْحُو  النَّ يف  هو  كما  احلال 
طبقة  ظهور  �شهدت  تلك  التجاذب  حالة 
والكتابة  احلديث  اأتقنوا  املثقفني  من 
يعرفون  ممن  والَفاِر�ِشيَّة  ة  باللُّغة العربيَّ
الفتح  ال�شاعر  اأَُبو  مثل  الل�شانني  ذوي 
يو�شف  بن  احل�شني  بن  حممد  بن  علي 
)ت  الب�شتي  الَعِزيز  َعْبد  بن  حممد  بن 
ديوانني  نظم  الذي  400ه/1009مـ( 
بالَفاِر�ِشيَّة.  واالآخر  باللُّغة العربيَّة  اأحدهما 
واالأمري االأديب اأَُبو اإبراهيم ن�شر بن اأحمد 
بني  جمع  الذي  امليكايل)ت331ه/943مـ( 
واالأديب اأَُبو  والَفاِر�ِشيَّة،  ة  العربيَّ االأداب 
بن  املرزبان  بن  خلف  بن  حممد  بكر 
)ت  االآجري  البغدادي  املحويل  ب�شام 
اأَُبو  ال�شامانيني  ووزير  309ه/921مـ(، 
)ت  امل�شعبي  حامت  ْبن  د  َمّ حُمَ الطيب 

330ه/942مـ()96(. 
املعاين  نقل  الفئة  هذه  بني  و�شاَع      
العك�ص،  اأو  العربية  اإىل  ة  الَفاِر�ِشيَّ من 
كبار  من  املوؤمل  اأحمد  احل�شن  اأَُبو  اإذ نقل 
ة  الَفاِر�ِشيَّ من  املعاين  بخرا�شان،  الُكتاب 

ونظمها بالعربيَّة كهذين البيتني:
َجى ِ ِ �حلرْ َيا بَعنيرْ نرْ ت�صور �لُدّ

ل بالتي �أنت بها تنظر
�لدهر بحر فاّتخذ زورقا

من عمل �خلري به تعرب
ة  ونتج من اإلتقاء اللغتني تاأثر الَفاِر�ِشيَّ

ْحو االآتي:  بالعربيَّة وعلى النَّ
من  كثريًا  الَفاِر�ِشيَّة  اأقتب�شت   -1
يف  قليلًة  كانت  اإذ  ة،  االألفاظ العربيَّ
بداية العهد ال�شاماين اإال اأنها اإزدادت 
َيخُلو  اأن  نَدَر  حتى  َعْهِدهم  نهاية  يف 

�شطر واحد من لفظة عربية.
الكلمات العربيَّة  الُفْر�ص  اإ�شتعمل   -2
االآيات  من  اأرادوه  ما  كل  واأقتب�شوا 
ال�شريفة  النبوية  واالأحاديث  القراآنية 

واحِلْكَم واالأمثال دون ترجمتها.
احلرف العربيَّ  الُفْر�ص  اإ�شتعار   -3
باحلرف  املكتوبة  ة  الَفاِر�ِشيَّ ف�شميت 
عربيَّة  كلمات  على  واملحتوية  العربي 
ة  الَفاِر�ِشيَّ اأو  احلديثة  بالَفاِر�ِشيَّة 

االإ�شالمية.
العربي  ال�شعر  بحور  الُفْر�ص  اإعتمد   -4

واالأوزان العربيَّة يف اأ�شعارهم.
البديعية  باملح�شنات  الُفْر�ص  اإهتم   -5
على  غالبة  اأدبية  �شارت ظاهرة  التي 
�شعراء امل�شرق، فال�شاعر الَفاِر�ِشيَّ اإذا 
اأجاد العربيَّة ال يت�شور اأن الب�شاطة يف 
يعمد  فهو  ولهذا  فنية،  غاية  التعبري 
املختلفة  االأدبية  ال�شناعة  فنون  اإىل 
يف  َباِرٌع  باللغة،  يُط  حُمِ اأنُه  ليثبت 
الت�شرف باألفاظها، ولهذا نقلوا كثريًا 
العربية مثل  البالغة  من م�شطلحات 

ال�شجع واالإ�شتعارة والت�شبيه.
6- اإ�شتحدث الُفْر�ص ب�شبب �شعوبة االوزان 
مثل  جديدة  �شعرية  �شورًا  العربيَّة 
واحد  بيت  وهو  "املزدوجة"  املثنوي 

م�شرَّع.
7- تاأثر الُفْر�ص بالنَّْحو العربيَّ يف كثري من 
االإختالط  نتيجة  وم�شطلحاته  اأبوابه 

وتداخل املفردات اإىل لغتهم.
بعدد  اإ�شتعانت  التي  اأن العربيَّة  على 
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اأو  تاأخذ عبارات  الَفاِر�ِشيَّة مل  االألفاظ  من 
اأكد  اإذ  جدًا،  قليلة  وهي  اأ�شماء  َبّل  ُجَمل 
�شادق  الَفاِر�ِشيَّ  واملرتجم  واملحقق  االأديب 
اإن  /1350مـ(  �شفق)ت751هـ  زاده  ر�شا 
ن�شبة تاثري الَفاِر�ِشيَّة يف العربيَّة من الناحية 
اللفظية �شئ جزئي بالن�شبة لتاثري العربيَّة 
عبارة  الَعَرب  اأخذه  ما  واأن  الَفاِر�ِشيَّة،  يف 
يكن  مل  ُم�شَتحَدثة  الأ�شياء  ُم�شمَّيات  عن 
فلم  اأ�شماء  وهي  يف العربيَّة،  َنَظاِئُر  لها 
اإذ  اأفعاال،  اأو  حروفًا،  غريهم  من  ياأخذوا 
عليهم  الدخيلة  االأ�شماء  اأفعااًل من  اإ�شتقوا 
و"هند�ص"  "هندام"،  من  "هندم"  مثل 
ديوان"،  من"  "مهند�ص"،و"دون"  من 
وكانت االأ�شماء التي اأخذوها من الَفاِر�ِشيَّة 
اأو  "جلنار"،  مثل  النباتات  اأ�شماء  من  نوع 
اأ�شماء احليوانات مثل "�شنجاب" اأو معادن 
الَعَرب  واأخذ  كما  "وغريها.  "فريوزج  مثل 
امل�شتوحاة  واالأْخَيُلة  وال�شور  االأفكار  َبعَّ�َص 
من بيئة الُفْر�ص، ف�شاًل عن تاثرهم بَبعَّ�َص 

ال�شور ال�شعرية مثل املثنوي والربا)97(.

اخلامتة:
من  عدد  جتلَّت  ماتقدم  �شوء  يف 

النتائج املهمة ولعل من اأبرزها:
للم�شرق  االإ�شالمية  الفتوحات  اأثرت   -1
اإزدهار  يف  كبري  نحٍو  على  االإ�شالمي 
اأدب  من  فنونها  بكافة  اللُّغة العربيَّة 
تلك  َرُبوع  عموم  لت�شتمل  ونرث،  و�شعر 
البالد واأبنائها من غري الناطقني بها.

عموم  يف  االإ�شالم  اإنت�شار  اأ�شهم   -2
االأهايل  ت�شجيع  االإ�شالمي يف  امل�شرق 
وتالوته  الكرمي  القراآن  حفظ  على 

باللُّغة العربيَّة.
اللغة  ّبي  حُمِ من  كبرية  نُّْخَبُة   ظهور   -3
العربيَّة واآدابها من غري الناطقني بها 
اأدبائها  اأ�شهر  من  بعد  فيما  اأ�شبحوا 

و�شعرائها
    وكتابها، حتى هجروا لغتهم االأم ونظموا 

ق�شائدهم باللُّغة العربيَّة.
بدعم  العبا�شيني  اخُلَلَفاُء  اإهتمام   -4
طريق  عن  واالأدبية  العلمية  احلياة 
وتوفري  والعلماء،  االأدباء  اإ�شتقطاب 
امل�شتلزمات الالزمة لهم، على الرغم 
يف  ال�شيا�شية  االأو�شاع  اإ�شطراب  من 

عموم البالد.
االإ�شالمية  االإمارات  من  عدد  اإهتمام   -5

باإ�شم  االإ�شالمي  امل�شرق  يف  احلاكمة 
االإمارة  مثل  العبا�شية  اخلالفة 
والبويهيون،  وال�شامانية  الطاهرية 
ودعم  والعلمية  االأدبية  احلياة  برفد 
العلم  وطالب  والعلماء  االأدباء 
من  لالإفادة  جمال�شهم  من  وتقريبهم 
اإدارة  يف  وخرباتهم  وعلمهم  اأدبهم 
الدولة، واإ�شتقطاب الكثري من االأدباء 
وزراء  واإتخاذهم  العلماء  وال�شعراء 

لهم.
يف  وال�شعراء  االأدباء  من  عدد  اأ�شهم   -6
االإ�شالمية  االإمارات  من  عدد  تثقيف 
العبا�شية،  اخلالفة  باإ�شم  احلاكمة 
حمبي  من  العديد  ظهور  اإىل  اأدى  ما 

االأدب وال�شعر.
وا�شح  نحٍو  على  اللَُّغُة الَفاِر�ِشيَّة  تاأثر   -7
ذلك  وجتلى  باللُّغة العربيَّة،  وملمو�ص 
كتبه  وما  الُفْر�ص  ال�شعراء  يف ق�شائد 
اإ�شتعانت  الذي  الوقت  يف  اأدبائهم، 
حمدود  نطاق  على  اللُّغة العربيَّة  فيه 

بَبعَّ�َص مفردات اللَُّغُة الَفاِر�ِشيَّة.
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خودابخ�ص، ح�شارة االإ�شالم،)القاهرة، دار الكتب احلديثة، 1960(، �ص260 ؛ عبد العزيز الدوري، االإ�شالم واإنت�شار اللُّغة العربيَّة والتعريب، 

جملة امل�شتقبل العربيَّ، بريوت، ال�شنة الثالثة، العدد 248، 1981، �ص1 ؛ العنبكي، امل�شدر ال�شابق، �ص435.
)24(كرد، امل�شدر ال�شابق، �ص202- �ص203 ؛ الدوري، امل�شدر ال�شابق، �ص1 ؛ العنبكي، امل�شدر ال�شابق، �ص435.

)25( قتيبة بن م�شلم الباهلي بن عمرو بن ح�شني بن اأ�شيد بن زيد بن ق�شاعي من بني هالل بن عمرو من باهلة، يكنى اأبا جعفر، وكان على قدر عظيم 
من الرفعة واالإحرتام عند اخلليفة يزيد بن معاوية)60ه – 64ه/ 679مـ- 683 مـ( ويكنى اأبا �شالح. وكان موهوب اجلانب و�شجاع ودمث االأخالق 
وداهية وبعيد النظر وراويًا لل�شعر وعاملًا بِه وخطيبًا وف�شيحًا، طويل اجل�شم وقوي البنية، وُذكر اأنُه ولد يف العراق بحدود �شنة 51هـ/671مـ، يف 

خالفة معاوية بن اأبي �شفيان، وتوفى يف خرا�شان �شنة 96هـ/714مـ. 
ابن قتيبة الدينوري، عبد اهلل بن م�شلم )ت276هـ/889مـ(، حتقيق ثروت عكا�شة، )القاهرة، دار املعارف، 1960(، �ص406 ؛  اأبو عمر يو�شف 
بن عبد اهلل بن حممد ابن عبد الرب )ت463هـ/1071مـ(، االإ�شتيعاب يف معرفة االأ�شحاب، حتقيق علي حممد البجاوي، مج4، )القاهرة، مطبعة 
نه�شة م�شر، بال.ت(، �ص85؛  �شم�ص الدين اأبو العبا�ص اأحمد بن حممد ابن خلكان )ت681هـ/1282مـ(، وفيات االأعيان واأنباء اأبناء الزمان، 

حتقيق: اإح�شان عبا�ص، ج1،)بريوت، دار �شادر، 1968(، �ص428.
)26( هو اأبو العبا�ص عبد اهلل بن طاهر بن م�شعب بن رزيق بن ماهان اخلزاعي، ولد �شنة 182هـ/ 798مـ، اإت�شف بال�شهامة والنبل، توىل والية ال�شام 
�شنوات عدة، ُثمَّ  والية م�شر �شنة 211هـ/ 826 مـ، وتوىل بعدها والية الدينور، ُثمَّ خرا�شان باأمر من اخلليفة املاأمون( 813ه-833ه/1410مـ- 

1429مـ(، ف�شاًل عن كرمان وطرب�شتان، وكان حمبًا لل�شعر ولُه اأبيات �شعرية نظمها بنف�شه، توفى يف مدينة ني�شابور �شنة 230هـ/ 844 مـ. 
اليعقوبي، ج2، ط2،)قم، مطبعة �شريعت، 1425ه(، �ص325-326 ؛ حمزة بن  تاأريخ  اليعقوبي )ت284ه/ 897مـ(،  اأحمد بن جعفر بن وهب 
 ،)1961 احلياة،  مكتبة  دار  واالأنبياء، حتقيق: جوتوالد،)بريوت مطبعة  االأر�ص  ملوك  �شني  تاأريخ  970مـ(،  360هـ/  االأ�شفهاين )ت  احل�شن 
�ص168-169؛ اأبو �شعيد عبد احلي بن ال�شحاك بن حممود الكرديزي)ت 440هـ/ 1048مـ(، زين االأخبار، ترجمة حممد بن تاويت، ج1،)فا�ص، 
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بال. نا،1972(، �ص6-9؛ ابن خلكان، امل�شدر ال�شابق،ج3، �ص83-84 وما بعدها.
)27( اإح�شان ذنون الثامري، احلياة العلمية زمن ال�شامانيني )التاأريخ الثقايف خلرا�شان وبالد ما وراء النهر يف القرنني

      الثالث والرابع للهجرة(، ط1،)بريوت، دار الطليعة، 2001(، �ص77 ؛ العنبكي، امل�شدر ال�شابق، �ص436.
)28( ناجي معروف، علم النظاميات ومدار�ص امل�شرق اال�شالمي، )بغداد، مطبعة االإر�شاد، 1973(، �ص229.

)29( اأبو بكر حممد بن جعفر الرن�شخي )ت348هـ/959مـ(، تاأريخ بخارى، ترجمه اأمني عبد املجيد بدوي ون�شر اهلل
        مب�شر الطرازي، ط3،)القاهرة، دار املعارف، 1965(، �ص78 .

)30( عبد العزيز اآل �شعد، اجلغرافية احل�شارية يف امل�شرق االإ�شالمي،)بريوت، الدار العربيَّة للعلوم نا�شرون، 
        2011(، �ص167- �ص168 ؛ العنبكي، امل�شدر ال�شابق، �ص436.

)31( الثامري، امل�شدر ال�شابق، �ص76 -77.
)32( امل�شدر نف�شه، �ص77.

 )33( اإدوارد جرانفيل بروان، تاأريخ االأدب يف اإيران،)القاهرة، املجل�ص االأعلى للثقافة، 2005(، �ص17- 18؛  مطهري، امل�شدر ال�شابق، �ص74 ؛ ح�شني 
اأحمد حممود، االإ�شالم واحل�شارة العربيَّة يف اآ�شيا الو�شطى بني الفتحني العربي والرتكي،)القاهرة، دار الفكر العربي، 1998(، �ص21؛ ناجي، 

عروبة العلماء، �ص63؛ ناجي، علماء النظاميات، �ص229- 231.
)34( الثامري، امل�شدر ال�شابق، �ص 79-78.

)35( �شتوتهوف، �ص 475.
)36( جهاد عزت عبد اهلل، دور الَعَرب احل�شاري يف �شمرقند من الفتح العربي االإ�شالمي حتى نهاية القرن الثالث الهجري، ر�شالة ماج�شتري غري 
الع�شر  االإ�شالمي خالل  امل�شرق  اأقاليم  الوحدة يف  را�شد عبد اهلل اجلميلي، مظاهر  ؛  بغداد، 1985، �ص108  االآداب، جامعة  كلية  من�شورة، 

العبا�شي، جملة االآداب، اجلامعة امل�شتن�شرية، 1983، العدد4، �ص251.
)37( �شامي حممد ن�شار واآخرون، تاأريخ التعليم " ثورة �شامتة م�شتمرة من فجر احل�شارات اإىل ما بعد احلداثة "، ط1 )القاهرة، مركز املحرو�شة 

للن�شر واخلدمات ال�شحفية واملعلومات،2010(، �ص81.
)38( �شتوتهوف، امل�شدر ال�شابق، �ص475.

)39( �شوقي �شيف، تاأريخ االأدب العربيَّ، الع�شر العبا�شي االأول، ط 8،)القاهرة، دار املعارف، 1966(، �ص90- 91.
)40( امل�شدر نف�شة، �ص93-91 .

)41( �شوقي �شيف، تاأريخ االأدب العربيَّ " الع�شر العبا�شي الثاين، ط 2،)القاهرة، دار املعارف،1973(، �ص170.
)42( �شوقي �شيف، تاأريخ االأدب العربيَّ، الع�شر االإ�شالمي، ط7،)القاهرة، دار املعارف، 1963(، �ص 31.

)43( امل�شدر نف�شه، �ص 33.
ومطالعات  ان�شاين  علوم  پگوه�صگاه  جملة  اخلام�ص،  القرن  اإىل  الثاين  القرن  من  خرا�شان  يف  العربيَّ  االأدب  اآفاق  احل�شيني،  باقر  حممد   )44(

فرهنگي، العدد 25، �ص79.
)45( طه، امل�شدر ال�شابق، �ص83-82.

اأن فر�ص �شيطرته على مدينة غزنة وطرد اأمريها، متكن  ُيعَّد من اأهم موايل االإمارة ال�شامانية وُحجابهم،بعد  )46( تاأ�ش�شت على يد البتكني الذي 
بذكائه من فر�ص �شيطرته على مناطق عدة ولهذا ُيعَّد املوؤ�ش�ص احلقيقي لالإمارة الغزنوية، ُعرف بح�شن �شريته وحبه للعلم و�شنف كثري من 

الكتب يف فنون العلوم. 
اأبو احل�شن علي بن حممد بن عبد الواحد ابن االأثري )ت 630 هـ /1232مـ(، الكامل يف التاأريخ، ج8،  الكرديزي، امل�شدر ال�شابق، �ص45 ؛  
تاأريخ الدويالت العربيَّة االإ�شالمية يف امل�شرق  ط 4،)بريوت دار الكتب العلمية، 2003(، �ص189-190؛  خا�شع املعا�شيدي ور�شيد اجلميلي، 
اخلليج  درا�شات  مركز  من�شورات  عامة،)الب�شرة،  درا�شة  اإيران  مغلي،  اأبو  و�شفي  ؛ حممد  بغداد، 1980(، �ص69  )بغداد، جامعة  واملغرب، 
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العربيَّ، 1985(، �ص213.
– القو�ص احلديد- وكانوا يقيمون يف �شهول  اأو تقاق وتعني  اإىل زعيمهم �شلجوق بن دقاق  )47( وهم قبائل تركية عرفت بالقنق، وال�شالجقة ن�شبة 
ترك�شتان  مناطق  �شّيما  وال  النهر،  وراء  ما  ببالد  اإت�شال  على  وظلوا  اخلزر،  بحر  �شواطئ  حتى  ال�شني  حدود  من  موطنهم  وميتد  ترك�شتان، 

ال�شرقية. 
      عماد الدين الكايف االأ�شبهاين )ت 597هـ/ 1200مـ(، تاأريخ دولة اآل �شلجوق، ط1،)بريوت، دار الكتب العلمية، 2004(، �ص7 ؛ حممد بن علي 
اأمني  اإبراهيم  االأول:  الثلث  ترجمة  ال�شلجوقية،  الدولة  تاأريخ  يف  ال�شرور  واآية  ال�شدور  راحة  607ه/1210مـ(،  بعد  الراوندي)ت  �شليمان  بن 
ال�شواربي، الثلث الثاين: عبد النعيم حممد ح�شنني، الثلث الثالث: فوؤاد عبد املعطي ال�شياد، )بال. مـ، بال. نا، 1960(،  �ص145 -146؛ ابن 
نا�شر احل�شيني، �شدر الدين علي بن اأبي الفوار�ص)ت بعد 622هـ/ 1225مـ(، اأخبار الدولة ال�شلجوقية، )الهور، ن�شريات كلية بنجاب، 1933(، 

�ص1 -3.
 )48( احل�شيني، امل�شدر ال�شابق، �ص82.

)49( امل�شدر نف�شه، �ص 86-82.
املاأمون)198- 218هـ/ 813-  العبا�شي  اخلليفة  امل�شرق يف عهد  بالد  له يف  م�شتقلة  اإمارة  اأ�ش�ص  الذي  احل�شني  بن  اإىل طاهر  ت�شميتهم  تعود   )50(
833مـ(،كان اأمرائها على عالقة وثيقة باخلالفة العبا�شية، اإنتهت بعد اأن متكن يعقوب بن الليث ال�شفار �شنة )259هـ/ 872م( من و�شع حد 

ل�شلطتهم وال�شيطرة على ممتلكاتهم.
املاأمون  لتاأريخ اخلليفة  امل�شتوعب  العبا�شية  تاأريخ اخلالفة  اأبي طاهر ابن طيفور )ت 280 هـ/ 893م(، كتاب بغداد يف  اأحمد بن  الف�شل  اأبو 
وع�شره الذهبي،)بريوت، مكتبة املعارف، 1968(، �ص58 -67؛، اأبو احل�شن ظهري الدين علي بن زيد بن حممد البيهقي )ت565هـ/1169مـ(، 
تاأريخ بيهق، ط1،)دم�شق، دار اإقراأ 2005(، �ص174 -175؛ �شتانلي لني بول، الدول االإ�شالمية، ترجمة: حممد �شبحي فرزات،ج1، )دم�شق، 

مكتبة الدرا�شات االإ�شالمية، 1927(، �ص260.
)51( احل�شيني، امل�شدر ال�شابق، �ص87.

)52( حكمت يف خرا�شان وبالد ما وراء النهر ويعود ن�شبها اإىل �شامان بن خداه بن جثمان بن طغاث بن نو�شرد بن بهرام بن جوبني بن بهرام جي�شن�ص 
اأحد النبالء الُفْر�ُص املنحدر ن�شبه من القائد بهرام جوبني املعروف بالرجل اخل�شبي الذي قاد حربًا �شد امللك ك�شرى اأبرويز. واملرجح اأنهم 
ينتمون اإىل اجلن�ص الَفاِر�ِشيَّ وذلك الإهتمامهم بحركة اإحياء ال�شعر الَفاِر�ِشيَّ. وقيل اأن اإ�شم �شامان لقب اأطلق على كهنة اأو �شدنة املعبد، َوَقْد 
وفد �شامان بن خداه على اأ�شد بن عبد اهلل الق�شري وايل خرا�شان يف عهد اخلليفة االأُموي ه�شام بن عبد امللك )105-125هـ/723-742مـ(، 
فاأكرمه وقهر اأعدائه، فاإعتنق االإ�شالم على يديه، و�شمى ابنه اأ�شدًا تربكًا بِه. على اأن الأ�شد اأربعة اأوالد هم نوح واأحمد ويحيى واليا�ص، وكان 
اخلليفة العبا�شي املاأمون يثق بهم فقّربهم اإليه، وعرف اأحمد ب�شجاعته ومقدرته اأكرث من بقية اأخوته، ولُه ولدان هما ن�شر واإ�شماعيل. وبعد 
اإ�شماعيل والية خرا�شان باأمر من اخلليفة العبا�شي املعت�شد باهلل )279-289هـ/892-901مـ(، واأمره اخلليفة املكتفي باهلل  وفاته توىل ابنه 
حتى  وراثية  واأ�شبحت  ال�شامانية  االإمارة  تاأ�ش�شت  وبذلك  بعده.  من  اأحمد  ابنه  يكون  اأن  على  هذه،  واليته  على  )289-295هـ/892-907مـ( 
اأمرائها، واإزدادت �شعفًا بعد تويل عبد امللك بن نوح حكم االإمارة  اإ�شتقل  اإذ  �شعفت بعد وفاة االأمري ن�شر بن اأحمد �شنة )331هـ/943مـ(، 
�شنة)343هـ/954مـ(. وبعد تويل اأخيه من�شور بن نوح االإمارة �شنة )350هـ/961مـ( بداأت  بالتدهور، وال�شّيما بعد زيادة نفوذ البويهيني)334-

447هـ/945-1055مـ(حتى اإنتهت �شنة )389هـ/999مـ( على اأيدي الغزنويني )351-582هـ/962-1186مـ(. 
الطرازي،  ون�شر اهلل مب�شر  بدوي  املجيد  اأمني عبد  تاأريخ بخارى، ترجمه وحتقيق:  الرن�شخي )ت348هـ/959مـ(،  بكر حممد بن جعفر  اأبو 
ط3،)القاهرة، دار املعارف،، بال.ت(، �ص86، 127، 145- 149 ؛ اأبو الف�شل حممد بن احل�شني البيهقي )ت470هـ/1077مـ(، تاأريخ البيهقي، 

ترجمه : يحيى اخل�شاب و�شادق ن�شاأت،)القاهرة، دار الطباعة احلديثة، بال.ت(، �ص94 ؛ الكرديزي، امل�شدر ال�شابق، �ص21- 67.
)53( �شبولر، امل�شدر ال�شابق، �ص11- 12.

)54( ينت�شب اآل بويه اإىل اأبي �شجاع بويه بن فنا خ�شرو الذي كان رجاًل من عامة النا�ص يعي�ص على �شيد ال�شمك بناحية بحر قزوين من بالد الديلم، وله 
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ثالثة اأبناء هم علي و احل�شن و اأحمد، َوَقْد عملوا جنودًا يف جي�ص القائد الديلمي ماكان بن كاكي. وبعد �شعفه اإنتقلوا اإىل خدمة القائد مرداويج 
بن زيار، وبعد تخل�شهم من التبعية �شاروا جنوبًا واحتلوا اأقليم فار�ص م�شتغلني �شعف اخلالفة العبا�شية، وا�شتولوا على معظم �شارات ورموز 
اخلالفة العبا�شية على الرغم من اإقت�شارها على اخلليفة العبا�شي وحده، اإذ اأ�شبحت ال�شكة خا�شعة ل�شلطة البويهيون الذين حذفوا لقب اأمري 
املوؤمنني منها واكتفوا بنق�ص اإ�شم اخلليفة فقط. ومن جهتِه مل يكتِف االأمري البويهي بذكر اإ�شمه فقط بل اأ�شاف لقبه وكنيته، ففي �شنة 334هـ/ 
اأمري  لقب  اىل  الدولة" اإ�شافة  "معز  لقب  اأحمد  البويهي  االأمري  334ه/944مـ-946مـ(  باهلل)333ه-  امل�شتكفي  عبداهلل  اخلليفة  منح  944مـ 
االأمراء، ومنح اأخاُه عليًا لقب "عماد الدولة" واأخاُه احل�شن لقب "ركن الدولة"، واأمر ب�شرب األقابهم على الدنانري والدراهم مع اإ�شمِه. اإنتهت 
�شلطتهم بالق�شاء على اأخر اأمرائهم وهو امللك الرحيم �شنة 447ه/1055مـ، اإذ ما اأن و�شل خرب م�شري ال�شلطان طغرلبك اإىل بغداد حتى توجه 
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