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حــیــره عامل انتقال فرھنگ

)(مسعود صفرى  

   فصلنامه تاریخ اسالم ، شماره:  منبع

 ................................................................................................................... 

مورخان و محققان ايرانى عموما به نقش سیاسى حیره پرداخته اند , با وجود تإثیر فرھنگى حیره در تاريخ عربستان

مقاله حاضر مى كوشد ردپاى حیره در حیات فرھنگى جزيره . و به نقش فرھنگى آن كمتر عنايت كمترى داشته اند

در اين راستا ضمن چشم [ .ن به بحث و نظر پردازدبجويد و درباره آ) پیش و پس از اسالم(را ) عربستان(العرب 

انتشار فرھنگ ايران , اندازى كلى بر تاريخ و جغرافیاى حیره نقش حیره را در آشناسازى اعراب با اديان مختلف

  ]. مورد كاووش قرار مى دھد... تعلیم خط به ايشان و, ساسانى در میان اعراب

  .نگانتقال فرھ, اعراب, حیره: واژه ھاى كلیدى

  چشم اندازى بر تاريخ و جغرافیاى حیره

خورنق و جزاى . حیره در میان اماراتى كه قبل از اسالم در شبه جزيره عربستان تشكیل شد نامى پر آوازه دارد

تراژدى زندگى نعمان بن منذر كه به دست . در ادبیات عرب شھرت جاودانه اى پیدا كردند) سنمار(سازنده اش 

از اين ; از معروفترين وقايع تاريخ عرب در دوران جاھلیت مى باشند)) ذىقار((پىآمدش جنگ  خسروپرويز كشته شد و

موارد نمونه ھاى متعددى مى توان برشمرد كه از شھرت و تإثیرگذارى حیره در خاطره قومى عرب قبل از اسالم 

  .حكايت دارند

حیره , در كلیت جغرافیايى.  قرار داشتو در جنوب شرقى كربال) (حیره در كشور عراق در سه میلى جنوب كوفه

در میان صحراى شام و مرزھاى غربى امپراتورى ساسانى قرار داشت كه از جھت , در شمال شبه جزيره عربستان

عالوه بر اين در سمت شمال غربى ; شمال و شرق با ساسانیان و از طرف جنوب و غرب با اعراب ھمسايه بود

  .امپراتورى روم واقع بود, حیره

قبايلى از اعراب قحطانى در اواخر قرن دوم يا اوايل قرن سوم میالدى به دلیل مشكالت اقتصادى و معیشتى به 

حیره به دلیل شرايط جغرافیايى مناسب و امكانات بالقوه اقتصادى مورد ) .(مناطق عراق و شام مھاجرت كردند

و بطون بنى فھم و بنى لخم بنى حیقار و بنى گروھى از مھاجران كه از قبايل . توجه اين مھاجران قرار گرفت

مھاجرت اعراب به حیره ) .(غطفان و بنى زھره و بنى صبح بودند پس از فراز و نشیب ھايى در حیره ساكن شدند

  .باعث شد اين محل صبغه عربى پیدا كند و به روشنايى تاريخ قدم بگذارد

, پس از مرگ مالك. ن امارت عربى در حیره را پايه گذاشتندبه رھبرى مالك بن فھم اولی, از میان مھاجران, آل فھم

جذيمه با كوشش فراوان حیره را به قدرتى مطرح در منطقه تبديل كرد و . جذيمه بن االبرش جانشین وى شد

و آشكارا بر قبايل ) (غمیر و خفیه را تحت تسلط در آورد, ھیت, قطقطانه, عین التمر, مناطق بین حیره تا انبار رقه

طبرى روايت مى كند به جذيمه خراج ھا داده مى شود و گروه ھا به ديدار او مى ) .(ام اعمال نفوذ كردش

بنا بر گزارش منابع اسالمى در اختالفاتى كه با , جذيمه عاقبت جان بر سر سلطه جويى ھايش نھاد) .(رفتند



Historical Site of Mirhadi Hoseini 
http://m-hosseini.ir 
……………………………………………………………………………………… 

 

2 
 

  ).(بر سر تسلط بر آن منطقه داشت كشته شد) (حكام جزيره

با آغاز امارت عمرو بن عدى حكومت از آل فھم . پس از مرگ وى بر قدرت تكیه زد) خواھرزاده جذيمه(ى عمرو بن عد

. عمرو بن عدى و جانشینانش به نام ھاى آل لخم و آل منذر و مناذره مشھور مى باشند. به آل لخم منتقل شد

انیان حیره را به مقتدرترين ملوك لخمى سیاست تسلط طلبانه جذيمه را دنبال كردند و با حمايت ھاى ساس

لخمیان تابع دولت ساسانى بودند و ساسانیان براى مصالح . حكومت شمال شبه جزيره عربستان تبديل كردند

ـ  (در قرن ششم میالدى منذر بن مإ السمإ . سیاسى و اقتصادىشان از ملوك لخمى پشتیبانى مى كردند

(و عمرو بن ھند ) م  ـان را به اوج رساندندقدرت لخمی) م.  

ھر چند ھر از گاھى در حكومت ايشان , لخمیان از قرن سوم تا قرن ھفتم میالدى مقتدرانه بر حیره حكومت كردند

سر از اطاعت دولت ساسانى ) مـ  (آخرين امیر لخمى نعمان بن منذر چھارم . وقفه ھايى ايجاد مى شد

چند سال بعد . نمى كرد او را كشت و به تسلط لخمیان بر حیره پايان داد خسروپرويز كه تمرد نعمان را تحمل. پیچید

با تسلط مسلمانان بر حیره و ساخته شدن شھر كوفه در سال . میالدى مسلمانان حیره را فتح كردند در سال 

  .ھفدھم ھجرى اھمیت و شكوه گذشته حیره كاستى گرفت

  متإثیر حیره در تاريخ عربستان پیش و پس از اسال

از قرن , از بعد سیاسى; حیره بر شئون مختلفى از حیات تاريخى عربستان پیش از اسالم تإثیر ملموسى داشت

از بعد ; سوم تا قرن ھفتم میالدى مستحكمترين و در عین حال پايدارترين قدرت شمال شبه جزيره عربستان بود

ارى را داشت در تجارت شمال شبه جزيره نقش چون توانايى نظامى براى برقرارى امنیت در راه ھاى تج, اقتصادى

. اما يكى از برجسته ترين نقش ھايى كه حیره در تاريخ عرب ايفا كرد نقش فرھنگى بود; مھمى را ايفا مى كرد

بدون در نظر گرفتن موقعیت جغرافیايى حیره نمى توان تحلیل مناسبى از نقش فرھنگى حیره ارائه نمود بنابراين 

  .یت جغرافیايى حیره را بررسى مى كنیميك بار ديگر موقع

بین النھرين محل پیدايش و بالیدن اولین تمدن ھاى بشرى و ھمچنین . حیره در جنوب بین النھرين قرار داشت

اديان مختلف با بن مايه ھايى متفاوت در بین النھرين با يكديگر تالقى و , عالوه بر اين. خاستگاه اديان گوناگون بود

قرار گرفتن حیره در جنوب بین النھرين باعث شد حیريان با عقايد گوناگون دينى آشنا شوند و از . دتماس پیدا كردن

  .اين اديان متإثر شوند

شايد بتوان گفت ھیچ كدام از سرزمین ھاى عرب نشین . حیره از جھت شمال و شرق با ساسانیان ھمسايه بود

روابط سیاسى و نظامى و اقتصادى گسترده اى میان دولت . به اندازه حیره با ايران ساسانى در ارتباط نبودند

  .ساسانى و حیره وجود داشت و ھمین روابط ھمه جانبه موجب تإثیرپذيرى حیره از فرھنگ ساسانى شد

حیره تحت تإثیر مسیحیت . روم در شمال غربى حیره قرار داشت كه حافظ مسیحیت و میراث دار فرھنگ يونان بود

مذھبى و به تبع آن انشعاباتى كه در مسیحیت روم ايجاد شد مسیحیت حیره را نیز در بر قرار گرفت و مناقشات 

  .گرفت

بین حیره و اعراب روابط سیاسى و نظامى و اقتصادى و . حیره از سمت جنوب و غرب با اعراب ھمسايه بود

مانند , دگى مى كردندبرخى از اين اعراب قبايلى بودند كه در اطراف حیره زن. فرھنگى گسترده اى وجود داشت

سیاست ملوك لخمى با . بنى تمیم و بنى اياد و برخى ديگر اماراتى مانند غسان و كنده بودند, قبايل بنى ربیعه

ھمسو كردن آنان با منافع سیاسى و اقتصادى حیره بود و سعى مى كردند از راه غلبه يا از راه ھم , قبايل نزديك

در قرون پنجم و ششم میالدى دو امارت غسان و كنده در ) .(مین كنندپیمان شدن با آنان مقاصد خود را تإ

بین لخمیان و اين دو قدرت بر سر تسلط بر . وارد صحنه شدند, به عنوان رقیب لخمیان, شمال و مركز عربستان
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با ساير ھمچنین حیره به طرق مختلف به خصوص از راه تجارت . قبايل و راه ھاى بازرگانى منازعات خونینى درگرفت

  .اعرابى كه از حیره دور بودند ارتباط برقرار مى كرد

پس حیره به علت موقعیت جغرافیايى اش محل برخورد و تماس فرھنگ ھاى ساسانى و يونانى ـ رومى و 

ابتدا خود از اين فرھنگ ھا تإثیر گرفت و سپس اين فرھنگ ھا را به اعراب ساكن در شبه جزيره . مسیحى بود

بین حیره و اعراب مناطق مختلف . تجارت و مسیرھاى تجارى راه اصلى انتقال فرھنگ بودند; كرد عربستان منتقل

تجار حیرى در سراسر عربستان در رفت و آمد بودند و بین . روابط تجارى گسترده اى وجود داشت, شبه جزيره

ھمچنین بازارھاى فصلى كه ) )).(سرزمینى را نمى بینى كه در آن حیرى نباشد((اعراب اين مثل زبانزد بود كه 

باعث مى شد تا تجار عرب در مواقع مختلفى از سال در گوشه و ) (در مناطق مختلف عربستان بر پا مى گرديد

يكى از اين بازارھاى فصلى در حیره بر پا مى شد و تجار عرب از سراسر عربستان به آن . كنار عربستان تجمع كنند

بلكه فرھنگ ھاى مختلف نیز با , رھا و راه ھاى تجارتى فقط كاال عرضه نمى شددر اين بازا) .(جا مى رفتند

يكديگر تماس پیدا مى كردند و اعراب فرصت آن را مى يافتند كه با فرھنگ ھاى ديگر نیز آشنا شوند و افق 

رھنگ ھاى اعراب را با ف, حیره از طرق مختلف و به خصوص از راه تجارت, به ھر حال. فكرىشان وسعت پیدا كند

بلكه حیريان پس از , فقط به دوران قبل از اسالم محدود نمى شد, اين جريان انتقال فرھنگ. مختلف آشنا مى كرد

تإثیرات فرھنگى حیره را مى توان در پنج . اسالم نیز در انتقال علوم يونانى به تمدن اسالمى نقش آفرين بودند

  :مقوله زير بررسى كرد

  ;با اديان مختلف ـ حیره آشنا كننده اعراب

  ;ـ حیره آشنا كننده اعراب با فرھنگ ايران ساسانى

  ;ـ حیره تعلیم دھنده خط به اعراب

  ;ـ دربار لخمیان حامى شعر و شعراى عرب

  .ـ حیريان مترجمان آثار يونانى در نھضت ترجمه

  آشنا كننده اعراب با اديان مختلف, حیره

با يھوديت و مسیحیت و زرتشتى گرى و مانويت نیز آشنا ) (ان بودحیريان عالوه بر بت پرستى كه دين اجدادى آن

  .حیره در آشنا كردن اعراب شبه جزيره با مسیحیت و زرتشتى گرى و مانويت نقش مھمى داشت) .(بودند

, در ھمان قرون اول میالدى. منطقه بین النھرين يكى از قديمى ترين مراكز گسترش مسیحیت در جھان بود

حیره نیز از مناطقى بود كه تحت تإثیر ) .(بین النھرين و مخصوصا نواحى اطراف رود دجله رواج يافتمسیحیت در 

مسیحیت در حیره پیروان فراوانى يافت و بعد از بت , از قرن پنجم میالدى به بعد. مبلغان مسیحى قرار داشت

  .شايع ترين دين در میان حیريان گرديد, پرستى

. خم رواج داشت با آن كه ملوك لخمى تا زمان نعمان بن منذر چھارم بت پرست بودندمسیحیت حتى در بین آل ل

از نشانه ھاى نفوذ مسیحیت در ) .(يعقوبى آل لخم را در زمره اعرابى معرفى مى كند كه پیرو دين مسیح شدند

ى نام ديرھاى زيادى در منابع اسالم. بسیارى ديرھايى مى باشد كه در حیره و اطراف آن وجود داشته است, حیره

ديارات , دير ابن وضاح: معروف ترين اين ديرھا عبارت بودند از. ذكر شده كه در حیره و پیرامون آن ساخته شده بودند

  ).(دير ھند صغرى و دير ھند كبرى, دير ابن مزعوق, دير عبدالمسیح, دير جماجم, االساقف

. سیاسى و دينى و اقتصادى آن نقش قابل توجھى داشتند و در حیات) (عباد نامیده مى شدند, مسیحیان حیره

میالدى خواست مسیحیان حیره را وادار به ترك آئین  در قرن ششم میالدى وقتى منذر بن مإ السمإ درسال 
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حیره جزء مناطق اسقف ) .(خود كند نفوذ و جمعیت آنان به حدى بود كه نتوانست نقشه خود را عملى كند

اولین اسقف حیره مى باشد كه نامش در منابع مسیحى ذكر )) ھوشع) ((.(عربستان بودنشین شبه جزيره 

  ). (برخى از اين اسقف ھا مانند جابر بن شمعون از حیره بودند) .(شده است

ھمان گونه كه زبان التین براى مسیحیان و زبان عربى , )(زبان سريانى براى مسیحیان حیره زبان علم و دين بود

با وجود آن كه مسیحیان حیرى عموما زبان سريانى را نمى فھمیدند مراسم ; ى مسلمانان زبان دين و علم بودبرا

  ).(دينى با اين زبان انجام مى شد

اطالع دقیقى در . گرايش پیدا كردند) (مسیحیان حیره از نیمه دوم قرن پنجم میالدى به مسیحیت نستورى

اما چون افكار نستوريوس در كلیساى , خ عقايد مسیحیان حیره چگونه بوده استدست نیست كه تا قبل از اين تاري

شرق تبلیغ شد به تدريج حیره را در بر گرفت و از نیمه دوم قرن پنجم میالدى به بعد عمده مسیحیان حیره جز عده 

ه صبغه زمانى كه مسیحیت حیر. متمايل شدند پیرو نستوريت گرديدند) (اندكى كه به مسیحیت يعقوبى

دژ ((اولیرى حیره را . نستورى پیدا كرد حیره به يكى از مھم ترين مراكز نستوريت در بین النھرين تبديل گرديد

  .و اين لقب گوياى نفوذ نستوريت در حیره مى باشد) (لقب داده است)) نیرومند نستورىگرى

م ترين مراكز مسیحیت در میان سرزمین با توجه به نفوذ مسیحیت در میان حیريان مى توان گفت حیره يكى از مھ

به اعتقاد ابراھیم . طبیعتا حیره در آشنا كردن اعراب با مسیحیت نقش فعالى را ايفا مى كرد. ھاى عرب نشین بود

گزارش ھايى درباره نفوذ مسیحیت در میان ) )).(مسیحیت به وسیله حیره در عربستان نفوذ يافت((حسن 

به عنوان مثال منابع مسیحى گزارش مى دھند كه تاجرى نجرانى مدتى در حیره , ارداعراب از طريق حیره وجود د

ھمین تاجر نجرانى زمانى كه . با مسیحیان آن جا حشر و نشر پیدا كرد و تحت تإثیر آنان مسیحى شد, اقامت گزيد

در اين جا بايد ) .(به موطن خويش بازگشت به تبلیغ مسیحیت پرداخت و بسیارى از اھل نجران را مسیحى كرد

  .يمن و شام نیز در آشنا كردن اعراب با مسیحیت فعال بودند, متذكر شد غیر از حیره

. ولى حیره عامل اصلى آشنايى اعراب با مسیحیت نستورى بود, اعراب از طرق مختلفى با مسیحیت آشنا شدند

ن نستورى براى تبلیغ آيین خود به سرزمین منطقه عراق پايگاه تبلیغاتى نستوريان بود و از اين منطقه بود كه مبلغا

حیره نیز كه دژ نیرومند نستوريت محسوب مى شد در ترويج مذھب نستورى در ) .(ھاى دور دست مى رفتند

نستوريت از حیره به يمامه و نجران و يمن رفت و در اين مناطق پیروانى پیدا . میان اعراب نقش محورى داشت

  ).(كرد

در حیات دينى شبه جزيره عربستان قبل از اسالم ايفا كرد آشنا كردن اعراب با اديان ايرانى  نقش ديگرى كه حیره

گزارش شده است , در منابع اسالمى) .(اعراب افكار ثنوى و اعتقاد به يزدان و اھريمن را از حیريان آموختند. بود

به گونه اى محدود در میان اعراب پیرو دين زرتشت . اديان زرتشتى و مانوى در میان اعراب پیروانى داشته است

ابن رسته نام برخى از ) .(زرتشتى گرى در قبیله بنى تمیم شايع بود, به گزارش منابع اسالمى. داشت

قبیله بنى تمیم در نزديكى حیره ساكن و تابع ملوك لخمى بودند و ) .(زرتشتیان بنى تمیم را ذكر كرده است

در منابع اسالمى قید نشده است بنى تمیم دين زرتشتى را از ) .(وجود داشتارتباطات تنگاتنگى میان آنھا 

) (ولى با توجه به مجاورت بنى تمیم و حیره و روابط نزديكى كه میان آنھا وجود داشت, طريق حیره گرفته باشند

  .زرتشتى گرى را از ساكنان حیره اخذ كردند, مى توان احتمال داد بنى تمیم

. حیريان با مانويت آشنا بودند. آشنا كردند) (ا با مانويت ـ دينى كه نزد اعراب به زندقه معروف بود ـحیريان اعراب ر

ولى از قراينى كه وجود دارد مى توان به , اگر چه در منابع اسالمى به حضور مانويان در حیره اشاره نشده است

مبلغان خود را به , بود و از ھمین جا بود كه مانويان مركز اصلى مانويان منطقه عراق. حضور مانويان در حیره پى برد
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ولى در حیره , نمى توان تصور كرد مبلغان مانوى به تركستان چین رفته باشند. سرزمین ھاى ديگرى مى فرستادند

خى بر) مـ  (عالوه بر اين احتمال دارد كه با آغاز قتل عام مانويان در سلطنت بھرام اول . تبلیغ نكرده باشند

) آمرو(جانشین مانى از امیر عرب , طبق گزارش يكى از كتب قبطى زبان مانويان. از آنان به حیره گريخته باشند

امیر عرب خواسته مانويان را به جاى آورد و نرسى . شفاعت آنان را بكند) مـ  (تقاضا كرد تا نزد نرسى 

امیر لخمى مى باشد كه مورخان او را ) امیر عرب(آمرو منظور از ) .(دستور توقف كشتار مانويان را صادر كرد

كه ) مـ  (ولى با توجه به ھم زمانى سلطنت نرسى با امارت امرو القیس اول , عمروبن عدى دانسته اند

حكايت از ارتباط امیر لخمى و , اين گزارش. پسر و جانشین عمرو بن عدى بود آمرو ھمان امرو القیس مى باشد

  .رد و احتمال حضور مانويان در حیره يك احتمال قوى مى باشدمانويان دا

درمنابع اسالمى به تواتر گزارش شده است زندقه در میان قريش شايع بود و آنان زندقه را از حیره گرفته 

فھرستى از زنادقه قريش را ارائه )) ابن حبیب. ((در میان قريش افراد مشھورى به زنديق معروف بودند) .(بودند

  ).(اده استد

  آشنا كننده اعراب با فرھنگ ايران ساسانى, حیره

حیره امارتى نیمه مستقل . حیره روابط سیاسى و نظامى و اقتصادى گسترده اى با دولت ساسانى داشت

ولى در , مستقل عمل مى كردند, ملوك لخمى در زمینه امور داخلى و برخى از روابط با اعراب. محسوب مى شد

و ) (حیره تكیه گاه نظامى ساسانیان در جنگ با رومیان. با روم كامال تابع دولت ساسانى بودندزمینه ارتباط 

در ضمن ملوك لخمى حافظ كاروان ھاى , حايل میان مرزھاى غربى امپراتورى ساسانى و اعراب محسوب مى شد

ى در برابر خدمت لخمیان از پادشاھان ساسان) .(تجارى ساسانیان بودند كه از صحراى عربستان عبور مى كردند

سپاھیان ايرانى را به عنوان ياور به حیره مى فرستادند و برخى از امتیازات اقتصادى را , آنھا پشتیبانى مى كردند

  .به آنان واگذار مى كردند

روابط ممتد و گسترده اى كه میان حیره و ايران عصر ساسانى وجود داشت موجب نفوذ فرھنگ ايرانى در حیره 

يكى از طريق رفت و آمد آنان به مناطق مرزى : حیريان عمدتا از دو طريق با فرھنگ ايرانى آشنا مى شدند .شد

بزرگان و ملوك حیره مكرر به دربار . ايران و دربار ساسانى و ديگر از طريق ايرانیانى كه در حیره زندگى مى كردند

كاتبان ) .(ن ساسانى حضور پیدا مى كردندملوك لخمى ھر سال يك بار در دربار شاھا. ساسانى مى رفتند

عدى بن زيد و زيد بن عدى كاتب در ديوان ساسانى خدمت مى كردند و . حیرى در ايران اقامت بلند مدت داشتند

تعدادى از ايرانیان اعم از طبقات ) .(حتى درباره امور حیره و اعراب ديگر مورد مشورت شاھان ساسانى بودند

به صورت دائم يا موقت در حیره زندگى مى كردند و به دلیل ھمین ) (و صنعتگر) (و سپاھى) (شاھى

حیريان بیش از ساير اعراب با فرھنگ ايرانى آشنا بودند و اين فرھنگ را به اعراب ساكن در شبه جزيره , ارتباطات

ختن عرب ھا با اصول تمدن مردم حیره در آشنا سا: ((ابراھیم حسن در اين باره مى گويد. عربستان منتقل كردند

زيرا بسیارى از مردم حیره كه به اقتضاى مجاورت با عادات و رسوم و اصول تمدن ايران ; ايران تإثیرى شايان داشتند

  ))).(آشنا بودند در نواحى عربستان براى تجارت سفر مى كردند

در اين . استان ھا و اساطیر آشنا مى كردندحیريان كه از داستان ھا و اساطیر ايرانى مطلع بودند اعراب را با اين د

نضر بن حارث راوى . فعالیت ھاى نضر بن حارث را مى توان حلقه رابطى بین حیريان و اعراب ديگر برشمرد, زمینه

او داستان ھا و اساطیر ايرانى مانند داستان رستم و اسفنديار را براى مكیان بازگو مى . اساطیر ايرانى در مكه بود

  ).(روايت ابن ھشام اين داستان ھا را در حیره فرا گرفته بود كرد و به
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رامشگران در . حیريان با موسیقى ساسانى مإنوس بودند) .(موسیقى در عصر ساسانى رونقى تمام داشت

حیريان كه با موسیقى ساسانى آشنا بودند آن را با موسیقى عربى ) .(حیره سازھاى ايرانى را مى نواختند

به ھمین علت موسیقى حیره از موسیقى ديگر نقاط عربستان . سبكى نو در موسیقى عرب ايجاد كردندتركیب و 

قريشیان : ((مسعودى درباره تإثیر موسیقى حیره بر موسیقى رايج در عربستان مى گويد) .(متمايز بوده است

ره رفت و نواختن عود و ھنر آواز را از آوازى به غیر از نصب نداشتند تا اين كه نضر بن حارث براى ديدار كسرى به حی

  ))).(آنان آموخت و چون به مكه باز گشت آنچه را كه آموخته بود به مكیان ياد داد

)) آبزن((كلمه فارسى مانند  آذرنوش تعداد . قبل از اسالم به زبان عربى راه يافت, تعدادى از واژه ھاى فارسى

را در شھر )) ھمیان((و )) مرزبان((و )) كسرى((و )) دربان((و )) خندق((و )) تاج((و )) بستان((و )) ديوان((و 

آرتور جفرى نیز بر اساس تحقیقات زبان شناسى تعدادى از كلمات فارسى مانند ابريق و ) .(جاھلى يافته است

لمات فارسى نمى توان با قاطعیت گفت ك) .(و تنور و دين و رزق و روضه را در قرآن كريم يافته است)) برزخ((

حضور ايرانیان در حیره و , اما با توجه به روابط ھمه جانبه ايران و حیره, عمدتا از طريق حیره به زبان عربى راه يافت

مى توان احتمال داد ) (ھمچنین با توجه به اين مطلب كه تعدادى از حیريان فارسى را به خوبى مى دانسته اند

اين احتمال زمانى . ارسى به زبان عربى نقش در خور توجھى داشته استحیره در وارد كردن برخى از كلمات ف

مثال , قوت مى گیرد كه اظھار مى شود برخى از كلمات فارسى مستقیما از طرف حیره وارد زبان عربى شده است

ازىھا مانند آذرنوش معتقد است چون حیريان بازىھاى شطرنج و نرد و چوگان را از ايرانیان فرا گرفتند اصطالحات اين ب

  ).(النرد و النردشیر و صولجان ـ چوگان و شطرنج و دست ـ يك دست بازى از طريق حیره وارد زبان عربى شد

سخن آخر درباره تإثیر فرھنگ ساسانى بر فرھنگ عرب تإثیر احتمالى تاريخ نگارى ساسانى بر تاريخ نگارى 

در حیره , ق عربستان كه تاريخ به صورت شفاھى بودهبر خالف بسیارى از مناط. اسالمى از طريق حیره مى باشد

. قديمى ترين سند درباره تاريخ نگارى حیريان كتیبه امروالقیس مى باشد. تاريخ نويسى مكتوب وجود داشته است

كتیبه اى بر سر مزار وى در روستاى نماره در جنوب . دومین امیر لخمى بود, امروالقیس البدء فرزند عمرو بن عدى

مطیع , كسى كه تاج بر سر نھاد, در اين كتیبه از امروالقیس با عنوان ملك ھمه عرب. یدا شده استدمشق پ

  ).(كننده اسد و نزار و ملك معد ياد شده است كه مذحج را به ھزيمت واداشت

. است متون تاريخى اى كه در كلیساھا يا ديرھاى حیره نگاھدارى مى شد دلیل ديگر بر تاريخ نگارى مكتوب حیريان

ابومنذر ھشام بن محمد كلبى گفته در نوشتن كتب تاريخى اش از اخبار عرب و نسب نامه آل لخم و تاريخ ملوك 

كلبى با استفاده از ھمین بايگانى ھا چندين اثر به ) .(استفاده كرده است, حیره كه در ديرھاى حیره موجود بوده

)) كتاب المنذر ملك العرب((و )) البیع و الديارات ونسب العباديین كتاب الحیره و تسمیه((و )) كتاب الحیره((نام ھاى 

  ).(درباره تاريخ حیره نوشت

شاھان . به گمان اين سبك خاص در نوشتن و حفظ مدارك تاريخى را حیريان از ساسانیان اخذ كرده باشند

از . لتى نگاھدارى مى كردندسالنامه ھايى تھیه و آن ھا را در مخازن دو, ساسانى از وقايع دوران سلطنت شان

جمله منابعى كه آگاثیاس در نگارش تاريخ زندگى يوستى نیانوس استفاده كرد ھمین سالنامه ھاى سلطنتى 

  ).(ساسانیان بود

نظرى وجود دارد مبنى بر اين كه تاريخ نويسى حیريان يكى از سرچشمه ھاى پیدايش تاريخ نگارى اسالمى بوده 

شد كلبى در نوشتن كتب تاريخى اش از بايگانى ھاى تاريخى اماكن دينى حیريان  چنان كه گفته) .(است

اگر ) .(ھامیلتون گیب اين روش كلبى را از سرآغازھاى تاريخ نگارى علمى در زبان عربى مى داند. استفاده كرد

تاريخ نگارى حیريان را بپذيريم حیريان سبك تاريخ نگارى خود را از سنت تاريخ نويسى ساسانیان اخذ كردند و اگر 
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يكى از سرچشمه ھاى پیدايش تاريخ نگارى اسالمى تلقى نمايیم آن گاه مى توان گفت تاريخ نگارى ساسانیان از 

  .طريق حیره بر تاريخ نگارى اسالمى تإثیر گذار بوده است

  حیره تعلیم دھنده خط به اعراب

ابداع خط عربى را به , اين منابع. یضى را ذكر كرده اندمنابع اسالمى درباره پیدايش خط عربى افسانه ھاى ضد و نق

به روايت ابن نديم اولین ) .(پیامبرانى مانند آدم و اسماعیل و ھمچنین به اشخاص ديگرى نسبت داده اند

واضعان خط عربى گروھى از اعراب عاربه به نام ھاى ابوجاد و ھواز و حطى و كلمون و ضعفص و قريسات بودند كه 

. پیدايش خط عربى را به مردم انبار نیز نسبت داده اند) .(نام ھاى خود حروف عربى را وضع كردند بر اساس

در برخى گزارش ھاى ديگر ذكر شده غیر از ) .(گزارش شده مرامر بن مره از انبار واضع خط عربى بوده است

درباره انبارى ) .(عربى سھیم بوده اندنیز در ابداع خط ) از مردم انبار(اسلم بن سدره و عامر بن جدره , مرامر

ابن نديم آنھا را از قبیله بوالن دانسته و بالذرى و ابن عبدربه آنھا را از . بودن اين سه نفر نیز در منابع اختالف ھست

منابع اسالمى درباره . ولى در ھمه اين منابع ذكر شده اين سه تن در انبار ساكن بوده اند) (,طى دانسته اند

رش خط در میان اعراب ذكر مى كنند پس از پیدايش خط عربى در انبار حیريان اين خط را از اھل انبار فرا گست

  ).(گرفتند و بعد آن را به اعراب ديگر آموزش دادند

ديگر اين كه آيا حیره در , يكى اين كه خط عربى چگونه به وجود آمد: در اين جا دو مطلب قابل بررسى مى باشد

  .ه اعراب نقشى داشته استآموزش خط ب

بلكه جريانى زمانمند و تدريجى , پیدايش خط عربى بر خالف گزارش منابع اسالمى نه امرى دفعى و خلق الساعه

خط نبطى و از خط , بدين صورت كه از خط آرامى, خط عربى از تغییر شكل خطوط آرامى و نبطى به وجود آمد. بود

ايى در منطقه شام به دست آمده است كه چگونگى اين تغییرات را كتیبه ھ) .(خط عربى گرفته شد, نبطى

اولین كتیبه در غرب حوران يافت شده كه به خط نبطى و متعلق به اواخر قرن سوم میالدى مى . نشان مى دھد

خط اين . میالدى درگذشته است كتیبه دوم كتیبه مزار امروالقیس ـ امیر حیرى ـ مى باشد كه در سال . باشد

جز اين كه برخى حروف شكل مدورترى به خود گرفته اند و حروف ديگر مانند , یبه با خط كتیبه اولى تفاوتى نداردكت

كتیبه سوم كتیبه سر در معبد سرجیس مقدس در . نخستین پديده ھاى خط كوفى را نمايش مى دھند) ين(و ) ع(

یبه با دو كتیبه پیشین تفاوت دارد و خط آن را خط اين كت. میالدى مى باشد ناحیه حلب و متعلق به حدود سال 

چھارمین كتیبه در حوران به دست . زيرا ھمه ويژگیھاى خط نسخ عربى را در بر دارد, مى توان خط عربى خواند

متن عربى كتیبه به ; میالدى تعلق دارد و به دو زبان يونانى و عربى نوشته شده است آمده و به حدود سال 

بنابراين خط عربى در ) .(ھا به نام خط كوفى معروف شد و شكل نھايى خط عربى مى باشدخطى است كه بعد

اگر چه روايات منابع اسالمى مبنى بر . فاصله قرن ھاى چھارم تا ششم میالدى در منطقه بین النھرين به وجود آمد

یدايش خط عربى بین النھرين بوده ولى اين واقعیت را در خود دارند كه محل پ, ابداع خط در انبار افسانه مى باشد

  .است

ابن رسته روايت مى كند از قريشیان . منابع اسالمى بر اين نكته تإكید مى كنند كه اعراب خط را از حیريان آموختند

سیوطى نیز گزارش مى دھد از مھاجرين پرسیدند خط ) .(گفتند از شھر حیره, سوال شد خط را از كجا آموختید

شخصى حیرى به نام جفینه را به مدينه برد تا , گفته شده سعد وقاص) .(گفتند از مردم حیره. درا از كجا آموختی

, ھمچنین مشھور است برخى از مشاھیر عرب جاھلى خط را از حیريان آموختند) .(به مردم آن جا خط بیاموزد

  ).(خط را از حیريان فرا گرفتند) پدر ابوسفیان(و حرب بن امیه ) شاعر معروف(براى مثال گفته شده مرقش اكبر 
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بنابر گزارش او بشر بن , بالذرى در فتوح البلدان انتقال خط از حیره به ساير نقاط عربستان را شرح مى دھد

سپس به نقاط مختلف عربستان سفر كرد و خط را به مردم آن , عبدالملك مسیحى به حیره رفت و خط را فرا گرفت

  ).(مناطق آموزش داد

آيا اين گزارش ھا مانند , اين گزارش ھا تا چه اندازه گوياى واقعیت ھستند, روايات چگونه مى توان برخورد كرد با اين

بنابراين اعراب , خبر ابداع خط عربى در انبار افسانه نیستند؟ ما مى دانیم خط عربى در بین النھرين به وجود آمد

در مناطق عرب نشین بین النھرين حیره از . ين آموخته باشندساير مناطق بايد خط را از اعراب ساكن در بین النھر

  ).(نظر میزان با سوادان بارز بوده و خواندن و نوشتن در میان حیريان امرى عادى محسوب مى شده است

ده به نظر مى رسد با توجه به اين كه تعداد زيادى از حیريان با سواد بوده اند و استفاده از خط در حیره امر رايجى بو

بنابراين شايد بتوان در ; است اعراب مناطق مختلف عربستان كه با حیريان در تماس بودند خط را از آنان فرا گرفتند

البته گفتنى . روايات اسالمى كه حیريان را تعلیم دھندگان خط به اعراب دانسته اند رگه ھايى از واقعیت را پیدا كرد

جرجى زيدان ابراز داشته اعراب در . زش خط به اعراب فعال بوده استمنطقه شام نیز در آمو, است عالوه بر حیره

و اين عقیده درست به نظر مى ) (سفرھاى تجارىشان به شام و عراق خط را از مردم اين مناطق فرا گرفتند

  .رسد

  دربار لخمیان حامى شعر و شعراى عرب

و استحكام و گسترش شعر عربى حائز اھمیت  ساله وجود دارد كه در تكوين در تاريخ ادبیات عرب يك دوران 

معلقات سبع يادگار اين . میالدى قديمى ترين اشعار عربى سروده شد تا  در سال ھاى بین . بسیار است

كه امروالقیس كندى و عمرو بن كلثوم و طرفه بن العبد و , اين معلقات نام ھفت قصیده مى باشد. دوران است

د بن ربیعه و عنتره بن شداد و حارث بن حلزه سروده اند و ارزش آن نزد عرب به گونه اى زھیر بن ابى سلمى و لبی

  .بوده كه گفته مى شود اين معلقات را بر ديوار كعبه مىآويخته اند

ساله كانون اقبال و توجه شعراى عرب بود و معروف ترين شاعران جاھلى به  دربار ملوك لخمى در اين دوران 

ولى بیشتر در دربار , اگر چه ملوك غسانى نیز به جلب شاعران سعى مى كردند. مد مى كردندآن جا رفت و آ

  ).(لخمیان بود كه شعر عرب زمینه مساعد يافت

ملوك حیره شاعران مداحى را كه به درگاه آنان مى . بین امراى لخمى و شعراى عرب رابطه اى دو جانبه برقرار بود

. شعرا صداى شكوه و جالل لخمیان را به گوش ھمه عرب مى رساندند, و در مقابل رفتند پاداش فراوان مى دادند

وقتى در نظر آوريم شعراى عرب تجلى فاخرانه و زبان گوياى قبايل خود بودند و سخنورى نزد عرب چه مقامى 

مچنین ملوك لخمى كه در جنگ ھا و ھ. داشت بھتر مى توانیم به اھمیت تبلیغ شعرا براى لخمیان پى ببريم

حراست از كاروان ھاى تجارى به كمك قبايل عرب نیازمند بودند از شاعران انتظار داشتند با تصوير عظمت لخمیان 

در واقع ملوك لخمى از شعرا به عنوان مبلغان ) .(در شعرھاىشان قبايل عرب را به تبعیت از آنان ترغیب كنند

, فته شده است داعیان نعمان بن منذر در میان قبايلگ. سیاسى خود در میان قبايل عرب استفاده مى كردند

  ).(شاعران بودند و نعمان از آنھا براى جلب توجه قبايل به دربارش استفاده مى كرد

ولى حضور مستمر آنان در دربار ملوك , از زمان حكومت منذر بن مإ السمإ شعرا در دربار لخمیان حضور داشتند

شوقى ضیف حیره را در روزگار عمروبن ھند مركز شكوفايى ادبى . ى گرددلخمى به زمان عمرو بن ھند باز م

معروف ترين شعراى عرب مانند طرفه بن العبد و متلمس و عمرو بن كلثوم و حارث بن حلزه و ) .(معرفى مى كند

  ).(مثقب عبدى و مسیب بن علس به دربار عمرو بن ھند رفتند



Historical Site of Mirhadi Hoseini 
http://m-hosseini.ir 
……………………………………………………………………………………… 

 

9 
 

طرفه با وجود جوانى شاعر برجسته اى بود و به . د عمرو بن ھند رفتبه نز) متلمس(طرفه به ھمراه دايى خود 

اين دو شاعر با آن كه از نعمات دربار عمرو بن ھند و از بخشش ھاى ) .(قولى در تك بیت گويى بھترين شاعر بود

  :طرفه در شعرى عمرو را چنین ھجو كرد. او بھره مند مى شدند زبان به طعن امیرى حیرى گشودند

  ش براى ما به جاى عمرو گاو شیردھى بوداو پادشاھى اش با حماقت زيادى آمیخته استاى كا

  )(كسى كه مانند حیوانات شھوت رانى مى كندحكومت را در دست دارد

عمروبن ھند به ھمان اندازه كه براى شاعران مداح بخشنده بود در مقابل . متلمس نیز ھجوياتى براى عمرو سرود

امیر لخمى كه از ناسپاسى آنان خشمگین شده بود تصمیم به . سخت گیر و خشن بود, شعراى گستاخ و جسور

بنا بر اين دارايى اندك خود را بھانه كرد و به طرفه و متلمس گفت براى گرفتن پاداش به نزد حاكم , قتل آنان گرفت

اخ به بحرين وارد شدند عمرو براى حاكم بحرين نامه اى نوشت و از او خواست چون دو شاعر گست. بحرين بروند

متلمس كه به نیت امیر لخمى شك داشت نامه را به يكى از حیريان . آنھا را بكشد و نامه را به دست دو شاعر داد

ولى طرفه حرف او را باور , وقتى متلمس از مضمون نامه مطلع شد از رفتن به بحرين خوددارى كرد. داد تا بخواند

  ).(ن نیز به دستور عمرو طرفه را كشتحاكم بحري. نكرد و به بحرين رفت

آنان براى دفاع . عمرو بن كلثوم و حارث بن حلزه از ديگر شاعرانى بودند كه در دربار عمرو بن ھند حضور پیدا كردند

سرانجام . بین قبايل بنى بكر و بنى تغلب جنگ طوالنى و خونینى وجود داشت. از قبايل خود نزد امیر لخمى رفتند

عمرو بن . یله از جنگ و خون ريزى به ستوه آمدند عمرو بن ھند را انتخاب كردند تا بین آنھا داورى كندوقتى دو قب

آنان قصايدى در دفاع از قبايل خود سرودند و قبل از آن . كلثوم شاعر بنى تغلب و حارث بن حلزه شاعر بنى بكر بود

عمرو بن كلثوم در قصیده اش بسیار متكبرانه با . واندندكه ابن ھند بین دو قبیله داورى كند قصايد خود را براى او خ

حارث در قصیده , بر خالف شاعر تغلبى. عمرو بن ھند سخن گفت و اين موضوع باعث رنجش خاطر امیر لخمى شد

عمرو بن ھند در اين داورى ) .(اش رعايت مقام عمرو بن ھند را كرد و خدمات بنى بكر به لخمیان را يادآورى نمود

شايد نوع بیانى كه حارث در شعرش به كار برد از داليل صدور رإى به نفع ) .(خود را به نفع بنى بكر صادر كردرإى 

دو قصیده عمرو بن كلثوم و حارث بن حلزه از چنان ارزش ادبى برخوردارند كه جزو معلقات سبع . بنى بكر بود

  .گرديدند

نابغه ذبیانى و منخل يشكرى و اعشى و لبید بن . جتماع شعرا بوددربار نعمان بن منذر نیز مانند دربار عمرو محل ا

خود حیره در دوران ) .(ربیعه و حسان بن ثابت و ربیع بن زياد از جمله شاعرانى بودند كه به دربار نعمان رفتند

  .حكومت نعمان شاعرى معروف داشت و آن عدى بن زيد بود

ود كه در اواخر حكومت لخمیان اشعارش از رونق خاصى برخوردار عدى بن زيد شاعر و كاتب معروف دوران نعمان ب

كمتر شاعرى از شعراى عرب قبل از اسالم مانند عدى بن زيد شراب را ستايش كرده . عدى شاعر شراب بود. بود

, عدى شراب و جام را به چیزھايى خاص تشبیه مى كرد كه ساير شعرا اين تشبیھات را به كار نمى بردند. است

پس از , سبك شعر عدى در ستايش شراب) .(شراب را به سبزه و جام شراب را به آھو تشبیه مى كردمثال 

معروف ) .(ولید دوم اموى را تحت تإثیر قرار داد و او موجد و مشوق اشعار خمريه در دنیاى اسالم شد, اسالم

ولى به دلیل كثرت اشعار و نبوغ , است نام او زياد بن معاويه ذبیانى. ترين شاعر زمان نعمان نابغه ذبیانى بود

مقام نابغه در میان شاعران معاصر خود چنان بود كه در بازار عكاظ براى او خیمه اى . شعرىاش ملقب به نابغه شد

نابغه ھمنشین دايمى ملوك لخمى و ) . (از چرم مى زدند تا بین شعرا داورى و بھترين شاعر را انتخاب كند

  ).(علت او را اولین شاعر دربارى عرب نامیده اند غسانى بود و به ھمین

نابغه مانند بسیارى از شاعران جاھلى به دربار نعمان رفت و در آن جا مرتبتى ويژه يافت و در مدح نعمان و توصیف 

نابغه در اشعار ) .(مثال در شعرى عظمت نعمان را به عظمت سلیمان تشبیه كرد, عظمتش راه مبالغه را پیمود
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يك بار نعمان براى شعرى صد شتر . ممدوح لخمى اش را ستود و نعمان ھم ثروت زيادى به او بخشید, ارىبسی

نابغه در دربار نعمان چنان ثروتى اندوخت كه گفته اند ظروف غذايش از طال و ) .(ماده سیاه رنگ به نابغه بخشید

حاسدان . شاعران ديگر برانگیخته شود عالقه و بخشش ھاى نعمان به نابغه باعث شد حسادت) .(نقره بود

اين سعايت ھا چنان موثر افتاد كه امیر لخمى تصمیم گرفت خون نابغه را . سعايت نابغه را نزد نعمان كردند

با آن كه غسانیان مقدم وى را گرامى . شاعر كه از نیت ولى نعمت خود آگاه شد به غسانیان پناه برد) .(بريزد

نابغه در اين دوران . ه او كردند دوست داشت به حیره برگردد و به خدمت نعمان برسدداشتند و محبت زيادى ب

معروف شد و از )) اعتذاريات((اين شعرھا نزد عرب به . شعرھايى گفت كه مضمون آن عذرخواھى از نعمان بود

اه شد نعمان او را وقتى نابغه آگ. نعمان را بر سر مھر آورد, اعتذاريات) .(شیواترين اشعار جاھلى مى باشد

بخشیده است از غسانیان جدا شد و به حیره بازگشت و زمانى حیره را ترك گفت و به میان قوم خود باز گشت كه 

  ). (نعمان به دستور خسروپرويز به قتل رسید

اين مبحث خود . مجال آن نیست كه درباره رابطه ملوك لخمى و يك يك شعراى جاھلى بحث شود, در اين مقاله

غرض از طرح بحث اين بود كه نشان داده شود در دورانى كه اولین آثار ارزنده در . مقاله اى مفصل طلب مى كند

ادبیات منظوم عرب به وجود آمد اكثر شاعران برجسته عرب در دربار ملوك لخمى حضور يافتند و از حمايت ھاى آنان 

عرب باعث خلق آثارى مانند معلقات عمرو بن كلثوم و ارتباط ملوك لخمى و شعراى , برخوردار شدند و برخى مواقع

  .حارث بن حلزه يا اعتذاريات نابغه ذبیانى شد كه در ادبیات عرب جاودانه شد

  حیريان مترجمان آثار يونانى در نھضت ترجمه

المى مترجمان حیرى در نھضت ترجمه كه در بالندگى تمدن اس. حیريان پس از اسالم نیز عامل انتقال فرھنگ بودند

آثار علمى و , نھضت ترجمه جريانى بود كه مترجمان و دانشمندان. تإثیرى بسزا داشت نقش برجسته اى داشتند

اگر . ادبى را كه عمدتا به زبان ھاى يونانى و پھلوى و ھندى بودند به زبان ھاى سريانى و عربى ترجمه مى كردند

ولى رونق واقعى آن از دوران خالفت ) (,بت داده اندچه پیشینه نھضت ترجمه را به دوران زمامدارى امويان نس

بسیارى از مترجمان . به اوج رسید) قـ  (آغاز شد و در خالفت مإمون ) قـ  (ھارون الرشید 

نستوريان . مسیحیان نستورى نقش در خور توجھى داشتند, غیر مسلمان بودند و در اين میان, نھضت ترجمه

نستوريان در مدارسى مانند نصیبین و سلوكیه و . تدار و حافظ علوم يونانى در بین النھرين بودندامان, سريانى زبان

, پس از اسالم) .(كتب علمى يونانى در زمینه ھاى مختلف را به زبان سريانى ترجمه مى كردند, جندى شاپور

  ).(عربى ترجمه شد زمانى كه ترجمه آثار يونانى به زبان عربى آغاز شد بسیارى از اين كتب به

حیره نیز يكى از كانون ھاى اصلى نستوريت در سرزمین ھاى عرب نشین بود و نقش مھمى در نھضت ترجمه ايفا 

حنین بن اسحاق و اسحاق بن حنین و حبیش بن اعسم مترجمان پر كار و مشھور حیرى بودند كه به نھضت . كرد

نده اى در رشته ھاى مختلف علمى از زبان يونانى به زبان ھاى اين سه تن آثار ارز. ترجمه بسیار يارى رساندند

  .سريانى و عربى ترجمه كردند

در جوانى براى آموختن طب به . حنین فرزند داروفروشى حیرى بود. معروف ترين اين مترجمان حنین بن اسحاق بود

سكندريه رفت و در آن جا به زبان پس از مدتى براى يادگیرى زبان يونانى به ا. بغداد نزد يوحنا ابن ماسويه رفت

قمرى به بغداد بازگشت و شروع به ترجمه كتب پزشكى  حنین در حدود سال . يونانى تسلط كامل پیدا كرد

پسران موسى . باعث شھرت او در محافل علمى بغداد شد, تسلط حنین به زبان يونانى و تبحرش در ترجمه. نمود

وت بغداد بودند حنین را تحت حمايت ھاى مالى و معنوى خود قرار دادند و او را بن شاكر كه از خاندان ھاى علم و ثر
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, كه در آن ھنگام(مإمون . معرفى حنین به مإمون نقطه عطفى در نھضت ترجمه بود. به مإمون معرفى كردند

ياست بیت حنین را به ر) براى سازماندھى به كار ترجمه تإسیس كرده بود)) بیت الحكمه((فرھنگستانى به نام 

به كار ترجمه و تإلیف مشغول بود و در ) قـ  (حنین از خالفت مإمون تا خالفت معتمد . الحكمه انتخاب كرد

  ).(قمرى وفات يافت حدود سال 

جلد از رساله ھاى  او . حنین مترجمى فعال بود و بیشتر وقت خود را صرف ترجمه كتب پزشكى نمود

ترجمه ھاى حنین فقط منحصر به كتب پزشكى ) .(جلد را به عربى ترجمه كرد و  جالینوسى را به سريانى

  ).(مثال برخى از آثار فالسفه يونان را نیز ترجمه كرد, بلكه در رشته ھاى ديگر ھم فعالیت نمود, نبود

يانى ترجمه شده بود به او برخى از كتبى را كه قبال به زبان سر. بسیار دقیق و نكته بین بود, حنین در كار ترجمه

گاه براى يافتن اسناد الزم ) .(علت آن كه ترجمه ھايشان را مغشوش مى دانست مجددا ترجمه يا اصالح كرد

مثال حنین براى پیدا كردن متنى صحیح از كتاب در باب , سفرھاى زيادى مى كرد, براى تصحیح متنى مشكوك

. حنین تإثیر مھمى در روند نھضت ترجمه داشت) .(پا گذاشت سوريه و فلسطین و مصر را زير, برھان جالینوس

آثار برجسته يونانى را به عربى و سريانى ترجمه , او با دقت تمام در زمینه ھاى مختلف علمى و مخصوصا پزشكى

نین ابن خلكان معتقد است اگر ترجمه ھاى ح. كرد و اين منابع را در اختیار دانش پژوھان ممالك اسالمى قرار داد

, الگود از محققین جديد) .(نبود غیر از آشنايان به زبان يونانى كسى نمى توانست از كتب يونانى استفاده كند

درباره اھمیت حنین ھر : ((وى درباره اھمیت ترجمه ھاى حنین مى نويسد, نیز نظرى مشابه نظر ابن خلكان دارد

علمى عرب در جستجوى كسب معارف و افكار يونانى بودند در دورانى كه رجال . چه گفته شود مبالغه نخواھد بود

حنین با مھارتى كه در زبان ھاى يونانى و سريانى و عربى داشت آماده بود آن غذاى فكرى را كه آنان در طلبش 

ھنگامى كه سخاوت و آزادگى خلیفه امكانات نامحدودى را براى تإمین برترى علمى . بودند در اختیارشان بگذارد

در اختیارش گذاشت حنین بود كه توانست اين تفوق و برترى را نه تنھا براى بغداد بلكه براى تمامى عالم بغداد 

  ))).(اسالم فراھم سازد

اسحاق بن حنین و حبیش بن اعسم از دست پروردگان . تربیت مترجمانى متبحر بود, از ديگر فعالیت ھاى حنین

حنین بودند و ھر دو مانند استادشان به زبان ھاى يونانى و سريانى حنین بودند كه به ترتیب پسر و خواھرزاده 

اسحاق كتب فلسفى را بیشتر ترجمه مى كرد و بر خالف حنین كه عمده ترجمه ھايش به زبان . مسلط بودند

اسحاق تإلیفاتى نیز داشت كه از معروف ترين . سريانى بود بیشتر از يونانى و سريانى به عربى ترجمه مى كرد

  ).(ا تاريخ االطبإ بودآنھ

او كتب بقراط را ترجمه كرد و ھمچنین مترجم كتاب گیاه . حبیش بن اعسم سومین مترجم از خاندان حنین بود

گفته شده به سبب شباھت اسم حنین و ) .(شناسى ديوسكوريدس بود كه مبناى علم داروسازى شد

  ).(ده استبسیارى از ترجمه ھاى حبیش به حنین نسبت داده ش, حبیش

مترجمان حیرى عالوه بر اين كه كتب يونانى ارزنده اى را در زمینه ھاى مختلفى ترجمه كردند در غناى زبان عربى 

در اين زمینه سخن را با نقل قولى . ترجمه ھاى آنان در تبديل زبان عربى به يك زبان علمى موثر بود. نیز كوشیدند

حیره در انتقال میراث : ((وى درباره نقش حیره در نھضت ترجمه مى گويد. از صالح احمد العلى به پايان مى بريم

نقش اول را , فكرى يونانیان به عرب و قرار دادن زبان عربى به عنوان وسیله اى ممتاز براى بیان فلسفه و علوم

  ))). (داشت

  نتیجه
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حیره به علت . امارت عربى باشدبه نظر مى رسد اھمیت حیره در تاريخ عرب چیزى بیش از بالیدن و سقوط يك 

تإثیرى ملموس و , توانايى ھايش در شئون مختلف حیات تاريخى عربستان قبل از اسالم از جمله حیات فرھنگى آن

اين . موقعیتى ممتاز داشت, حیره از لحاظ فرھنگى در مقايسه با ديگر سرزمین ھاى عرب نشین. جدى داشت

حیره به علت موقعیت جغرافیايى اش محل تالقى و تماس فرھنگ  ويژگى فرھنگى از آن جا ناشى مى شد كه

حیره پس از آن كه تحت تإثیر فرھنگ ھاى مذكور قرار گرفت اين فرھنگ ھا را به . ھاى ايرانى و يونانى ـ رومى بود

نیز  اين جريان پس از اسالم. اعراب ساكن در شبه جزيره عربستان انتقال داد و افق انديشه آنان را گسترش داد

زمانى كه مسلمانان مشتاق بودند از دانش تمدن ھاى پیشین آگاه شوند حیريان در انتقال علوم . ادامه داشت

  .پس شايسته است حیره را عامل انتقال فرھنگ بنامیم. يونانى به دنیاى اسالمى نقش برجسته اى ايفا كردند
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  .عضو ھیإت علمى دانشگاه آزاد مالير. :پى نوشت ھا

 . دار صادر ـ دار بیروت, بیروت(معجم البلدان , حموىياقوت ,تحت واژه حیره) م.  

 .تاريخ الرسل و الملوك , طبرى: ك.براى اطالع بیشتر از مھاجرت قبايل قحطانى و عدنانى به عراق و شام ر

دار مكتبه , وتبیر(تاريخ سنى ملوك االرض و االنبیإ , حمزه اصفھانى ;ص , ج ) م, االستقامه, قاھره(

  .ص, ج ) م, دار صادر ـ دار بیروت, بیروت(الكامل فى التاريخ , ابن اثیر ;ص ) بى تا, الحیاه

 .ج , ھمان, طبرى , ص.  

 .ص , ھمان.  

 .امیركبیر, تھران(چاپ اول , ترجمه حسن انوشه, تاريخ ايران كمبريج ,ج ) ش ص , ـ قسمت اول.  

 .ج , ھمان, ىطبر , ص.  

 .جزيره میان شام و عراق است و چندين پاره شھر : بلعمى موقعیت جغرافیايى جزيره را چنین توضیح مى دھد

است يكى موصل و ديگر حديبه سديگر شرق و چھارم رحبه و میان ھر شھرى بیابان ھا و آن پادشايى ھا را جزيره 

  .ص , ج ) ش, زوار, تھران(, وين گنابادى چاپ دومبه كوشش محمد پر, ))تاريخ بلعمى. ((گويند

 .دار صادر ـ دار بیروت, بیروت(تاريخ يعقوبى , يعقوبى: ك.براى اطالع بیشتر از چگونگى مرگ جذيمه ر ,ج ) م

 , ص  ـ; ج , تاريخ الرسل و الملوك, طبرى , ص; السعاده, مصر(, مروج الذھب, مسعودى ,م( 

  .ـ  ص , ج 

 .حیره و نكاتى درباره ارتباطش با ديگر قبايل عربى((, گیستر. جى. ام: ك.درباره رابطه حیره و قبايل عرب ر(( ,

  ).بھار و تابستان , و  شماره ھاى , فصلنامه میقات حج(ترجمه محمد رحمتى 

 .مكتبه النھضه, دارالعلم للماليین ـ بغداد, بیروت(المفصل فى تاريخ العرب قبل االسالم , جواد على ,ج ) م

 , ص.  

 .ج , تاريخ يعقوبى, يعقوبى: ك.درباره بازارھاى فصلى در عربستان ر , ص; المفصل فى تاريخ , جواد على

  .به بعد ص , ج , العرب قبل االسالم

 .دارالفكر, بیروت(ب فى الجاھلیه و االسالم اسواق العر, سعید االفغانى: ك.درباره بازار فصلى حیره ر ,م( ,

  .به بعد ص 

 .بت ھاى . على رغم آن كه مسیحیت در حیره نفوذ فراوان داشت بسیارى از حیريان بت پرستى را ترك نكردند

ـ  ص ) م, دنكور الحديثه, بغداد(الحیره , غنیمه: ك.ر. عزى و ضیزن و سبد و إقیصر مورد پرستش حیريان بود

.  

 .ص , ھمان, غنیمه به بعد.  

 .دانشگاه شیراز(چاپ اول , تمدن ساسانى, على سامى ,ج ) ش , ص.  

 .ج , تاريخ يعقوبى, يعقوبى , ص.  

 .المعارف, بغداد(الديارات , شابشتى: ك.براى اطالع بیشتر درباره ديرھاى حیره ر ,ص ) م;  ياقوت

  .تحت واژه دير, معجم البلدان ,حموى

 .داراحیإ التراث العربى, بیروت(البلدان , يعقوبى: ك.براى اطالع بیشتر از عباد ر ,ص ) م; تاريخ , طبرى

, تاريخ الحكمإ, ابن قفطى ;ص , تاريخ سنى ملوك االرض و االنبیإ, حمزه اصفھانى ;ص , ج ,الرسل و الملوك
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وفیات االعیان و انبإ ابنإ الزمان , ابن خلكان ;ـ  ص ) ش, دانشگاه تھران(ئى به كوشش بھین دارا

  .ص , ج , )دار صادر, بیروت(

 .موسسه , تھران(چاپ اول , ترجمه عنايت هللا رضا, اعراب حدود مرزھاى روم شرقى و ايران, پیگو لوسكايا. و. ن

  . ـ  ص ) , مطالعات و تحقیقات فرھنگى
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21.  A. ATIYA, A HISTORY OF EASTERN CHRISTIANITY, METHUEN & COLTD, 1968. P. 259 انتقال , اولیرى    

.ص ) ش, دانشگاه تھران(ترجمه احمد آرام , علوم يونانى به عالم اسالمى  

 .دار احیإ التراث العربى, بیروت(االغانى , ابوالفرج اصفھانى ,ج ) م ,ص .  

 . مكتبه النھضه, دارالعلم للماليین ـ بغداد, بیروت(جواد على ,ج ) م , ص  ـ.  

 .ھمان.  

 .مھم ترين موضوع مورد بحث . گرفتار مشاجرات كالمى فراوانى شدند, متفكران مسیحى در قرن پنجم میالدى

از میان متفكران مسیحى نستوريوس ـ . بود كه وى موجودى است ناسوتى يا الھوتى) ع(آنھا ماھیت عیسى

میالدى ـ معتقد بود عیسى داراى طبیعتى انسانى  اسقف شامى االصل كلیساى قسطنطنیه در حدود سال 

و فردى مثل ساير افراد بشر است و مانند ساير آدمیان داراى نیروى عقل و اختیار مى باشد و كلمه الھى در پیكر 
به گونه اى كه كلمه و عیسى داراى دو منشإ و دو , وحدت كاملى پیدا كرده است, او تجسد يافته و با آن پیكر

.ولى داراى يك اراده و ھويت مى باشند, مظھر  

 .فرقه يعقوبى ھم زمان با فرقه نستورى شكل گرفت. يعقوبیان يا مونوفیزيت ھا بزرگترين رقیب نستوريان بودند .

فقط داراى ) ع(وى معتقد بود كه عیسى. يرى در نزديك قسطنطنیه ـ بودژاكوب باراديوس ـ رئیس د, مبدع يعقوبیت

.يك طبیعت است كه آن ھم الھوتى مى باشد  

 .ص , ھمان, اولیرى  و.  

 .جاويدان, تھران(چاپ سوم , ترجمه ابوالقاسم پاينده, تاريخ سیاسى اسالم, حسن ابراھیم حسن ,ج ) خ

 , ص.  

 .ج , فصل فى تاريخ العرب قبل االسالمالم, جواد على , ص; تاريخ كلیساى قديم در امپراطورى , میلر. م. و

.ص ) م, حیات ابدى(چاپ دوم , ترجمه على نخستین, روم و ايران  

 .ج , تاريخ ايران كمبريج ص , ـ قسمت اول.  

 .ج , ھمان, جواد على , ص.  

 .ج , ھمان, ابراھیم حسن , ص  ـ.  

 .امیركبیر, تھران(چاپ اول , ترجمه حسین قره چانلو, االعالق النفیسه, ابن رسته ,ص ) ش;  ابن

, میراث مكتوب, تھران(چاپ اول , به تصحیح غالمرضا جمشیدنژاد اول, التعريف بطبقات االمم, صاعد اندلسى

ص ) ش.  

 .ص , ھمان, ابن رسته  ـ.  

 .خیرالدين زركلى: ك.ر. يمامه تا عذيب ـ محلى نزديك قادسیه ـ ساكن بودند, بصره, بنى تمیم در مناطق نجد ,

.تحت واژه تمیم, )م, دارالعلم للماليین, بیروت(االعالم   

 .شماره , فصلنامه میقات حج, ھمان, جى كیستر. ام: ك.ر. درباره روابط ملوك حیره و قبیله بنى تمیم , ص

  و  و شماره , ص  ـ.  

 .ولى منظور اصلى از زندقه مانويان , زندقه عنوانى است كه ھم بر مانويان و ھم بر مزدكیان اطالق مى شد

, دانشگاه تھران(راھھاى نفوذ فارسى در فرھنگ و زبان تازى , آذرتاش آذرنوش: ك.در اين باره ر. مى باشند

ص ) ش  ـ.  

. انجمن ايران شناسى, تھران(چاپ اول , مانى و دين او, حسن تقى زاده ,ص ) ش  ـ;  گ. و .
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ص ) ش, بنگاه ترجمه و نشر كتاب, تھران(چاپ اول , ترجمه عنايت هللا رضا, تمدن ايران ساسانى, لوكونین

. 

 .الھیئه المصريه العامه للكتاب, مصر(المعارف , ابن قتیبه ,ص ) م; ص , االعالق النفیسه, ابن رسته

; ص , التعريف بطبقات االمم, ابن صاعد اندلسى .  

 .ص ) المكتب التجارى للطباعه و النشر و التوزيع, بیروت(المحبر , ابن حبیب.  

 .ص , ھمان, پیگولوسكايا.  

 .ص , راھھاى نفوذ فارسى در فرھنگ و زبان تازى, آذرنوش  ـ.  

 .شركت مصطفى البابى الحلبى و اوالده, مصر(السیره النبويه , ابن ھشام ,ج ) م , ص; دينورى ,

.ص ) ق, شريف رضى, قم(االخبار الطوال   

 .دار , بیروت(الشعر و الشعرإ , ابن قتیبه: ك.درباره كاتبان حیرى كه در دربار ساسانى خدمت مى كردند ر

ص , ج , االغانى, ابوالفرج اصفھانى; به بعد ص , ج , تاريخ الرسل و الملوك, طبرى ;ص , ج ) الثقافه

.  

 .داستان پرورش بھرام در حیره مشھور مى باشد . مدتى در حیره زندگى كرد, بھرام گور, از بین طبقه شاھى

ص , ج , تاريخ الرسل و الملوك, طبرى ;ص , لاالخبار الطوا, دينورى ;ص , ج , تاريخ يعقوبى, يعقوبى: ك.ر

; ج , مروج الذھب, مسعودى , ص.  

 .به . در منابع اسالمى از دو سپاه ايرانى به نام ھاى شھبإ و وضائع سخن رفته است كه در حیره مستقر بودند

, ج , تاريخ الرسل و الملوك((گزارش طبرى از طرف ساسانیان سپاھى به نام شھبإ براى نعمان اول فرستاده شد 

, بنابر گزارش وى. میدانى در تقسیم بندى سپاھیان لخمى از سپاھى به نام وضائع نام برده است)). ص 

مدت . سپاه وضائع مركب از ھزار سرباز ايرانى بود كه شاھان ساسانى براى كمك به ملوك لخمى مى فرستادند

مجمع : ك.گر جايگزين آنھا مى شدند و سپاه قبلى باز مى گشت رخدمت آنان يك سال بود و سپس ھزار نفر دي

.ص , ج ) ش, آستان قدس رضوى, تھران(االمثال   

 .ترجمه , العصر الجاھلى: ك. شوقى ضیف ابراز مى كند تعدادى از صنعتگران ايرانى در حیره زندگى مى كردند ر

.ص ) ش, رامیركبی, تھران(, علیرضا ذكاوتى قراگزلو چاپ اول  

 .ج , ھمان, ابراھیم حسن , ص.  

 .ج , ابن ھشام , ص.  

 .ج , ھمان, على سامى: ك.براى اطالع بیشتر از موسیقى ساسانى ر , ص به بعد.  

 .ص , ھمان, شوقى ضیف.  

 .ص , راه ھاى نفوذ فارسى در فرھنگ و زبان تازى, آذرتاش آذرنوش.  

 .ج , ھمان, دىمسعو , ص.  

 .توس, تھران(چاپ دوم , راه ھاى نفوذ فارسى در فرھنگ و زبان عرب جاھلى, آذرتاش آذرنوش , ( ص 

, محمد على امام شوشترى: ك.ھمچنین براى اطالع بیشتر از واژه ھاى فارسى دخیل در زبان عربى ر, به بعد

).ش, انجمن آثار ملى ,تھران(فرھنگ واژه ھاى فارسى در زبان عربى   

 .توس, تھران(چاپ اول , ترجمه فريدون بدره اى, واژه ھاى دخیل در قرآن مجید, جفرى, آرتور , ( ص  و
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  و  و  و.  

 . غنیمه معتقد است به علت روابط سیاسى و ادارى و تجارى میان دولت ساسانى و حیره زبان فارسى در حیره

.ص , الحیره: ك.ى رفته است ربه كار م  

 .ص , راه ھاى نفوذ فارسى در فرھنگ و زبان تازى, آذرنوش.  

 .ص , اعراب حدود مرزھاى روم شرقى و ايران, پیگولوسكايا: ك.براى اطالع از متن كامل كتیبه امروالقیس ر  ـ

; مكتبه النھضه, لم للماليین ـ بغداددارالع, بیروت(المفصل فى تاريخ العرب فبل االسالم , جواد على , ( ج

 , ص  ـ .  

 .ج , ھمان, طبرى , ص.  

 .الرحمانیه, مصر(الفھرست , ابن النديم ,ص , )ق.  

 .امیركبیر, تھران(چاپ پنجم , ترجمه رشید ياسمى, ايران در زمان ساسانیان, آرتور كريستین سن ,ش (

.و  ص   

 .سمت, تھران(چاپ دوم , تاريخ نگارى در اسالم, صادق سجادى و ھادى عالم زاده ,ص ) ش  و.  

 .گستره, تھران(چاپ اول , تاريخ نگارى در اسالم, يعقوب آژند ,ص ) ش  ـ.  

 .ص , الفھرست, ابن النديم; كتب العربیهدار احیإ ال, مصر(المزھر فى علوم اللغه و انواعھا , سیوطى ,م (

.ص , ج   

 .ص , ھمان, ابن النديم.  

 .دارالكتب العلمیه, بیروت(عیون االخبار , ابن قتیبه ,ج ) م , ص; ص , االعالق النفیسه, ابن رسته

.  

 .مكتبه الھالل, بیروت(فتوح البلدان , بالذرى ,م ( ص  ـ; د العقد الفري, ابن عبدربه)دارالفكر, بیروت ,

ج ) م , ص; ص , الفھرست, ابن النديم  ـ; ج , المزھر فى علوم اللغه و انواعھا, سیوطى , ص.  

 .ص , فتوح البلدان, بالذرى; ج , العقد الفريد, ابن عبدربه , ص; ص , الفھرست, ابن النديم.  

 .ص , االعالق النفیسه, ابن رسته; ج , المزھر فى علوم اللغه و انواعھا, یوطىس , ص.  

 .كتابھاى پرستو, تھران(چاپ چھارم , سبك شناسى, محمدتقى بھار ,ج ) خ , ص; تاريخ , رژى بالشر

.ص , ج ) ش, موسسه مطالعات و تحقیقات فرھنگى, تھران(چاپ اول , ادبیات عرب  

 .ج , تاريخ ادبیات عرب, بالشر , ص  ـ; ج , سبك شناسى, بھار , ص; اطلس خط , حبیب هللا فضائلى

. ـ  ص ) ق, انجمن آثار ملى اصفھان, اصفھان(  

 .ص , ھمان, ابن رسته.  

 .ج , المزھر فى علوم اللغه و انواعھا , سیوطى , ص  ـ.  

 .چاپ اول , وران انتقال از عصر ساسانى به عصر اسالمىتاريخ و فرھنگ ايران در د, محمد محمدى ماليرى

.ص ) ش, يزدان, تھران(  

 .ج , ھمان, ابوالفرج اصفھانى , ص; ج , المزھر فى علوم اللغه و انواعھا, سیوطى , ص.  

 .ص , ھمان, بالذرى.  

 .ص , الحیره, غنیمه: ك.درباره وضعیت سواد حیريان ر  ـ.  
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 .امیركبیر, تھران(چاپ ششم , ترجمه على جواھر كالم, تاريخ تمدن اسالم, جرجى زيدان , ( ص  ـ

.  

 .امیركبیر, تھران(چاپ اول , ترجمه آذرتاش آذرنوش, تاريخ ادبیات عرب, م عبدالجلیل. ج ,ص ) ش.  

 .ج ) دار مارون عبود, تبیرو(ادبإ العرب فى الجاھلیه و صدر اسالم , بطرس البستانى , ص  ـ.  

 .ص ) توس, تھران(ترجمه عبدالمحمد آيتى , تاريخ ادبیات زبان عربى, حنا الفاخورى.  

 .ص , ھمان, شوقى ضیف.  

 .ج , ادبإ العرب فى الجاھلیه و صدر اسالم, بطرس البستانى , ص; ص , العصر الجاھلى, شوقى ضیف.  

 .ج , لشعر و الشعرإا, ابن قتیبه , ص.  

 .ج , تاريخ يعقوبى, يعقوبى , ص.  

 .ج , تاريخ يعقوبى, يعقوبى , ص; ج , الشعر و الشعرإ, ابن قتیبه , ص  ـ.  

 .اشرفى, تھران(چاپ دوم , ترجمه معلقات سبع, عبدالمحمد آيتى ,ص ) خ  ـ  و  ـ;  لويس

.ـ  و  ـ  ص , ج ) م, دارالمشرق, بیروت(لنصرانیه شعرإ ا, شیخو  

 .ص , ھمان, فاخورى.  

 .ج , ھمان, بطرس البستانى , ص.  

 .ج , الشعر و الشعرإ, ابن قتیبه , ص  ـ.  

 .بنگاه ترجمه و نشر  ,تھران(چاپ اول , ترجمه ھادى جزايرى, تاريخ دول و ملل اسالمى, كارل بروكلمان: ك.ر

.ص , )ش, كتاب  

 .ج , الشعر و الشعرإ, ابن قتیبه , ص  و.  

 .امیركبیر, تھران(چاپ اول , ترجمه يعقوب آژند, درآمدى بر ادبیات عرب, ھامیلتون الكساندر راسكین گیب ,

ص ) ش.  

 .ج , ھمان, بطرس البستانى , ص.  

 .ج , عر و الشعرءالش, ابن قتیبه , ص.  

 .ص , ترجمه آذرتاش آذرنوش, ھمان, عبدالجلیل.  

 .ج , الشعر و الشعرإ, ابن قتیبه: ك.براى اطالع بیشتر ر , ص  ـ; ص , تاريخ ادبیات زبان عربى, فاخورى

.  

 .ص , ھمان, شوقى ضیف.  

 .ج , شعر و الشعرإال, ابن قتیبه: ك.درباره زندگى نابغه ذيبانى ر , ص شعرإ , لويس شیخو; به بعد

.به بعد ص , تاريخ ادبیات زبان عربى, فاخورى; به بعد ص , ج , النصرانیه  

 .ص , الفھرست, ابن النديم; دارالعلم للماليین, بیروت(تاريخ العلوم عند العرب , عمر فروخ ,ص ) م

.  

 .ص , انتقال علوم يونانى بعالم اسالم, اولیرى :ك.براى اطالع بیشتر ر  ـ; 

M. NAKOSTEEN, HISTORY OF ISLAMIC ORIGINS OF WESTERN EDUCATION, University of olorado press, 

1964, PP. 15 - 23. 
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.  ص , ھمان, اولیرى: ك.ر.  

 .ص , الفھرست, ابن النديم: ك.بن اسحاق ر براى اطالع بیشتر درباره زندگینامه و فعالیت ھاى علمى حنین

  ـ; ص , تاريخ الحكمإ, ابن قفطى  ـ; دارالرائد اللبنانى, بیروت(تاريخ مختصر الدول , ابن العبرى ,

ص ) م  ـ; ج , وفیات االعیان و انبإ ابنإ الزمان, ابن خلكان , ص; ك.از مآخذ تحقیقى جديد ر :

, امیركبیر, تھران(چاپ اول , ترجمه باھر فرقانى, تاريخ پزشكى ايران و سرزمین ھاى خالفت شرقى, دسیريل الگو

ص ) خ  ـ; ص , انتقال علوم يونانى بعالم اسالمى, اولیرى  ـ.  

 .ص , ھمان, الگود.  

 .ص , ھمان, ابن النديم  ـ.  

 .ص , ھمان, الگود.  

 .ھمان ,.  

 .ج , ھمان, ابن خلكان , ص.  

 .ص , ھمان, الگود  ـ.  

 .ص , الفھرست, ابن النديم; ج , وفیات االعیان و انبإ ابنإ الزمان, ابن خلكان , ص.  

 .ص , ھمان, اولیرى.  

 .ص , الفھرست, ابن النديم; ص , تاريخ مختصر الدول, ابن العبرى  ـ.  

 .المعارف, بغداد(محاضرات فى تاريخ العرب , صالح احمد العلى ,ص ) م .  

  

  :منابع

  ).ش, نشر دانشگاه تھران, تھران(چاپ اول , راھھاى نفوذ فارسى در فرھنگ و زبان تازى, آذرتاش, ـ آذرنوش

  )., توس, تھران(, چاپ دوم, و زبان عرب جاھلىراه ھاى نفوذ فارسى در فرھنگ , ـ ـــــــــــــــــــــــــ 

  ).ش, گستره, تھران(چاپ اول , تاريخ نگارى در اسالم, يعقوب, ـ آژند

  ).خ, اشرفى, تھران(چاپ دوم , ترجمه معلقات سبع, عبدالمحمد, ـ آيتى

  ).م, دار صادر, بیروت(ج  , الكامل فى التاريخ, عزالدين, ـ ابن اثیر

  ).م, دارالرائد اللبنانى, بیروت(تاريخ مختصر الدول , ابن العبرىـ 

  ).' ه, الرحمانیه, مصر(الفھرست , اسحاق بن محمد, ـ ابن النديم

  ).بى تا, المكتب التجارى, بیروت(المحبر , ابوجعفر محمد, ـ ابن حبیب

, , دارالفكر, بیروت(, به كوشش خلیل شحاده, ج , العبر و ديوان المبتدإ و الخبر, عبدالرحمن بن محمد, ـ ابن خلدون

م.(  

, دار صادر, بیروت(, به تحقیق احسان عباس, ج , وفیات االعیان و انبإ ابنإ الزمان, شمس الدين احمد, ـ ابن خلكان

  ).بى تا

  ).ش, یرامیركب, تھران(, ترجمه و تعلیق حسین قره چانلو, االعالق النفیسه, احمد بن عمر, ـ ابن رسته

  ).ش, میراث مكتوب, تھران(, به تصحیح غالمرضا جمشیدنژاداول, التعريف بطبقات االمم, ـ ابن صاعد اندلسى

, مجلد در , دارالفكر, بیروت(, به كوشش محمد سعید العريان, ج , العقد الفريد, شھاب الدين احمد, ـ ابن عبدربه
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م.(  

  ).م, دارالرائد اللبنانى, بیروت(, تاريخ مختصر الدول, ـ ابن عبرى

  ).بى تا, دار الثقافه, بیروت(الشعر و الشعرإ , عبدهللا بن مسلم, ـ ابن قتیبه دينورى

  ).م, دارالكتب العلمیه, بیروت(به كوشش على طويل , عیون االخبار, ـ ـ

  ).م, الھیئه المصريه العامه للكتاب(, به كوشش ثروت عكاشه, المعارف, ـ ـ 

  ).شچاپ , نشر دانشگاه تھران, تھران(, به كوشش بھین دارائى, تاريخ الحكمإ, ـ ابن قفطى

ابراھیم االبیارى و عبدالحفیظ , مجلد به كوشش مصطفى السقا جلد در  السیره النبويه , عبدالملك, ـ ابن ھشام

  ).م, شركت مصطفى البابى الحلبى و اوالده, قاھره(, شلبى

  ).م, دار احیإ التراث العربى, بیروت(, مجلد جلد در  , االغانى, على بن حسین, بوالفرج اصفھانىـ ا

  ).م, المعارف, بغداد(صالح محاضرات فى تاريخ العرب , ـ احمد العلى

  ). م, دارالفكر, بیروت(اسواق العرب فى الجاھلیه و االسالم , سعید, ـ االفغانى

, امیركبیر, تھران(, ترجمه باھر فرقانى, تاريخ پزشكى ايران و سرزمین ھاى خالفت شرقى, يلسیر, ـ الگود

خ.(  

  ).ش, انجمن آثار ملى, تھران(فرھنگ واژه ھاى فارسى در زبان عربى , محمد على, ـ امام شوشترى

  ).ش, نشر دانشگاه تھران, تھران(, ترجمه احمد آرام, انتقال علوم يونانى بعالم اسالمى, دلپسى, ـ اولیرى

  ).ش, بنگاه ترجمه و نشر كتاب, تھران(, ترجمه ھادى جزايرى, تاريخ دول و ملل اسالمى, كارل, ـ بروكلمان

  ).بى تا, دار مارون عبود, بیروت(ادبإ العرب فى الجاھلیه و صدر اسالم , بطرس, ـ البستانى

  ).م, مكتبه الھالل, وتبیر(فتوح البلدان , احمد بن يحیى, ـ بالذرى

, موسسه مطالعات و تحقیقات فرھنگى, تھران(, ترجمه آذرتاش آذرنوش, تاريخ ادبیات عرب, رژى, ـ بالشر

ش.(  

  ).ش, زوار, تھران(, چاپ دوم, به كوشش محمد پروين گنابادى, تاريخ بلعمى, ابوعلى محمد, ـ بلعمى

  ).خ, كتاب ھاى پرستو, تھران(, چاپ چھارم ,جلد , سبك شناسى, محمد تقى, ـ بھار

موسسه , تھران(, چاپ اول, ترجمه عنايت هللا رضا, اعراب حدود مرزھاى روم شرقى و ايران, و. ن, ـ پیگو لوسكايا

  ).ش, مطالعات و تحقیقات فرھنگى

, ج ) ش, امیركبیر, رانتھ(, چاپ اول, ترجمه حسن انوشه, تاريخ ايران كمبريج, )گردآورنده(آ .جى, ـ بويل

  .قسمت اول

  ).ش, نشر انجمن ايران شناسى, تھران(, مانى و دين او, حسن, ـ تقى زاده

  ).ش, توس, تھران(, ترجمه فريدون بدره اى, واژه ھاى دخیل در قرآن مجید, آرتور, ـ جفرى

  ).خ, جاويدان, تھران(, چاپ سوم ,ترجمه ابوالقاسم پاينده, تاريخ سیاسى اسالم, ابراھیم حسن, ـ حسن

  ).بى تا, دار مكتبه الحیاه, بیروت(تاريخ سنى ملوك االرض و االنبیإ , ـ حمزه اصفھانى

  ).' ه, شريف رضى, قم(به تحقیق عبدالمنعم عامر , االخبار الطوال, ابوحنیفه احمد بن داود, ـ دينورى

  ).م, م للماليیندارالعل, بیروت(االعالم , خیرالدين, ـ زركلى

  ).ش, امیركبیر, تھران(, چاپ ششم, ترجمه على جواھر كالم, تاريخ تمدن اسالم, جرجى, ـ زيدان

  ).ش, دانشگاه شیراز, شیراز(, چاپ اول, تمدن ساسانى, على, ـ سامى
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ل ابراھیم و محمد ابوالفض, به كوشش جاد المولى, المزھر فى علوم اللغه و انواعھا, عبدالرحمان, ـ سیوطى

  ).م, دار احیإ الكتب العربیه, مصر(, البجاوى

  ).م, المعارف, بغداد(, به كوشش كوركیس عواد, الديارات, ـ شابشتى

  ).م, دارالمشرق, بیروت(شعرإ النصرانیه , لويس, ـ شیخو

  ).ش, سمت, تھران(, چاپ دوم, تاريخ نگارى در اسالم, ھادى, صادق و عالم زاده, ـ سجادى

  ).ش, امیركبیر, تھران(, ترجمه علیرضا ذكاوتى قراگزلو, العصر الجاھلى, شوقى, ـ ضیف

  ).م, االستقامه, قاھره(تاريخ الرسل و الملوك , محمد بن جرير, ـ طبرى

  ).ش, امیركبیر, تھران(, ترجمه آذرتاش آذرنوش, تاريخ ادبیات عرب, م. ح, ـ عبدالجلیل

) م, مكتبه النھضه, دارالعلم للماليین ـ بغداد, بیروت(, المفصل فى تاريخ العرب فبل االسالم, جواد, ىـ عل

  .و   ,مجلدات 

  ).م, دنكور الحديثه, بغداد(الحیره , يوسف رزق هللا, ـ غنیمه

  ).ابى ت, توس, تھران(ترجمه عبدالمحمد آيتى , تاريخ ادبیات زبان عربى, حنا, ـ فاخورى

  ).م, دارالعلم للماليین, بیروت(, تاريخ العلوم عند العرب, عمر, ـ فروخ

  ).ق, انجمن آثار ملى اصفھان, اصفھان(, اطلس خط, حبیب هللا, ـ فضائلى

  ).ش, امیركبیر, تھران(, چاپ پنجم, ترجمه رشید ياسمى, ايران در زمان ساسانیان, آرتور, ـ كريستین سن

فصلنامه میقات (, ترجمه محمد رحمتى, ))حیره و نكاتى درباره ارتباطش با ديگر قبايل عربى((, جى. ام, ـ كیستر

  .و  شماره ھاى ) شبھار وتابستان , حج

  ).ش, امیركبیر, تھران(, ترجمه يعقوب آژند, درآمدى بر ادبیات عرب, ھامیلتون الكساندر راسكین, ـ گیب
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