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و اهميت آن برای درک بهتر برخی از مسايل »  عربی –مطالعات مشترک فارسی « در نخستين گفتار اين کتاب، درباره 
اريخ تحوالت ادبی و فرهنگی هر يک از اين دو زبان، مختصری گذشت، و به اين مطلب هم اشاره شد که گرچه ناروشن در ت

هر وقت از اين مقوله، که از وابستگی اين دو زبان به يکديگر سرچشمه ميگيرد، سخن می رود، آنچه بيش از همه به ذهن 
»  عربی –مطالعات مشترک فارسی « ود است، ولی آنچه از می رسد وابستگی زبان فارسی به زبان عربی است که امری مشه

قصد می شود نه اين وابستگی يک سويه، بلکه تحقيقاتی است درباره وابستگی های هر يک از اين دو زبان به ديگری، در 
و . سويهدوره های مختلف تاريخی آنها، که در اين سطح، يعنی در سطح پژوهشی و علمی، اين وابستگی دوسويه است نه يک 

آنچه در اين گفتار به خصوص مورد توجه و موضوع سخن است، بر خالف مشهود، وابستگی تحقيق در زبان و ادب عربی 
و به همين سبب است که در اين گفتار در  زير . است در دوره ای از تاريخ آن به شناخت تاريخ و فرهنگ ايران در همان دوره

.  سخن از اثر ايران و ايرانيان در تاريخ و فرهنگ عربی در دوران جاهلی است» عربی–مطالعات مشترک فارسی « عنوان 
  .زيرا در آن دوران سير فرهنگی از اين سوی به آن سو بوده است

  
اين امر . معموال در تاريخ ادبيات عربی، آغاز اثرگذاری ايرانيان را در زبان و ادب عربی از دوران خالفت عباسی ميشمرند

ه اين اثر در اين دوران از هر لحاظ، چه سياسی و نظامی، و چه اداری و ديوانی، و چه علمی و فرهنگی، بدان سبب است ک
اين که عباسيان در زير لوای سپاه خراسان به خالفت رسيدند، و پايه های خالفت آنان را به خصوص در دوران . آشکار است

ند، و نام آوران علم و ادب آن دوران هم که نامشان در همه دوره قدرت و شکوفايی آن، وزيران و دبيران ايرانی استوار ساخت
های تاريخ زبان و ادب عربی جاودان مانده از ايرانيان بوده اند، چيزی است که در همه ماخذ تاريخی و ادبی آمده و ذکر 

  .اجمالی آنها در تاريخهای معاصر نيازی به بحث و تحقيق ندارد
  

اثر ايران و ايرانيان در زبان و فرهنگ عربی به عنوان نظری مبتنی بر تحقيق صحيح و استوار ولی اين نظر را درباره آغاز 
زيرا اين اثر خيلی قديم تر از دوران عباسی و خيلی ژرف تر از آن چيزی است که در مطالعات سطحی .  نمی توان پذيرفت

ه بدان سبب است که، مانند بسياری از نادانسته های تاريخ و اگر تاکنون جايی در تاريخ ادبيات عربی نيافت. بتوان آن را دريافت
آن دوران، شناخته شدن بيشتر و بهتر آن، تا آن حد که نتوان آن را ناديده انگاشت، در گرو پيشرفت تحقيقات در اين زمينه ها 

بی، در دوران اسالمی تا پيش است، و چون در نخستين گفتار اين کتاب درباره اثر ايرانيان و فرهنگ ايرانی در زبان و ادب عر
  .از عباسيان، و مطالعاتی که تاکنون در اين زمينه ها شده است، کم و بيش مطالبی گفته شده، در اينجا تجديد مطلع نمی شود

  
 از انبار و حيرهدر اينجا تنها سخن از اثر ايرانيان و فرهنگ ايرانی در زبان و ادب جاهلی عرب و دوران صدر اسالم است که 

وامل موثر آن بوده اند، و بدين سبب اين مبحث در پی گفتاری مطرح می گردد که درباره پيوستگيهای اين دو شهر با دربار ع
ساسانی گذشت و در آن به راههايی اشاره می شود که آثار فرهنگ و تمدن ايران از آن راهها به درون جامعه اعراب جاهلی 

  .عربی در دوران جاهلی و صدر اسالم می توان از آنها بهره جست –راه يافته و در مطالعات مشترک فارسی 
  
 
  

  حيره و انبار و خط و کتابت عربی
                     

مطالبی که در روايات عربی درباره آغاز خط و کتابت عربی و ربط آن به حيره و انبار آمده از آن رو قابل تامل می نمايد که خط 
ناگفته نماند که مراد از آغاز خط و کتابت در عربی شيوع خط و سواد در ميان . و تمدن استو کتابت مهم ترين رکن فرهنگ 

  .عربها است، نه پيدايش خط عربی، که آن از مباحث زبان شناسی و خط شناسی است و خود داستانی جداگانه دارد



  
 از مردم انبار ، و از انبار رامربن ُمرةمُ در اين روايات آمده است که نخستين کسی که به عربی چيزی نوشت مردی بود بنام 

 که از علمای بنام لغت عربی است روايت شده، و در روايت اصمعیاين مطلب از . کتابت عربی به جاهای ديگر گسترش يافت
  :ديگری هم از او در همين زمينه آمده که بدين مضمون است

حيره، و از مردم حيره پرسيدند شما کتابت را از کجا آموختيد گفتند از قريش پرسيدند شما کتابت را از کجا آموختيد؟ گفتند از « 
  . )١( آورده االعالق النفيسة در کتاب ابن رستهاين روايت را » . از انبار

  
نخستين کسی که به عربی چيزی نوشت « :  همين مطلب را بدين مضمون نقل کردهالمحاسن و المساوی نيز در کتاب بيهقی

  .)٢(» . و از انبار در ميان مردم منتشر گرديد. ردم انبار بوداز مُمرامربن ُمرة 
  

چون خالد « : وی در شرح فتح انبار به وسيله خالد بن وليد آورده که. تبری هم خبری نقل کرده که مويد همين مطلب تواند بود
گاههای خود بيرون آمدند، خالد دريافت که و مسلمانان در انبار آرامش يافتند، و مردم انبار نيز از آنها ايمن گرديدند، و از نهان

انباريان از مردم « : و در روايتی از ابن عباس نقل شده است که.  )٣(» آنها به عربی چيز می نويسند و آن را می آموزند
از اين  آموخته و خط حجازی قريشيان حرب بن اميه و او به عبدهللا بن جدعانحيره خط آموخته اند، و يکی از آنها خط را به 

، و چنانکه مالحظه می شود در اين روايت هم ماخذ اصلی خط حجازی قريشی همچنان انبار معرفی شده )۴(» .راه پديد آمده
  .است

  
و آنچه اين مطلب را، که عربهای حجاز حيره و انبار را سرچشمه خط و سواد خود می شناخته اند، تاييد می کند روايتی است 

در تاريخ ها آمده که پس از کشته شدن عمر و . ، و پی آمد های آن نقل شده)۵( به دست ابولولوه که در حادثه کشته شدن عمر
، عبيدهللا پسر عمر چند تن ديگر را هم به گمان اين که در کشتن پدرش دشت داشته اند کشت، که )فيروز(= کشنده او ابولولو

مقر فرمانروايی خودش، پس از جنگهای متعددی که با اعراب يکی از آنها هرمزان سردار معروف ايرانی بود که در خوزستان 
بصره و کوفه کرد، سرانجام شکست يافت و به اسارت افتار و به مدينه اعزام گرديد و در آنجا به اسالم گرائيد و جزو مسلمانان 

  .)۶(سرشناس شد، و در زمره مشاوران خليفه عمر درآمده بود 
  

 که سعد بن جفينةهللا کشته شدند دختر ابولولوه و سومی مردی بود از مسيحيان حيره به نام  و ديگر از کسانی که به دست عبيد
مالک که همان سعد وقاص باشد او را از حيره به موجب قرارداد صلحی که با مردم آنجا بسته بود به مدينه آورده بود تا درآنجا 

 دست عبيدهللا اين بود که زادگاه او از سرزمينهای ايران بود و نوشته اند علت کشته شدن او به. خط و کتابت به مردم بياموزد
از اين رو عبيدهللا او را . با ايرانيان مدينه آميزش داشت و با هرمزان و فيروز يعنی همين ابولولوه هم الفت و آمد و رفت داشت

  . )٧(هم مانند آن دو تن شريک جرم می پنداشته و کشته است 
 
  
  

   شاهان ساسانیدبيران عرب در دربار
  

که موضوع »  فرهنگ ايرانی پيش از اسالم و آثار آن در تمدن اسالمی و ادبيات عربی«اين عنوان بود که در گفتاری از کتاب 
برای اداره کارهای : بود، آورده شده بود، و در زير اين عنوان آمده بود» دبيران ايرانی پيش از اسالم و پس از آن « آن 

 نشانده حيره،  و همچنين برای ترجمه نامه هايی که از قسمتهای عرب نشين شاهنشاهی ساسانی می مربوط به دولت دست
، و اين که )٨(رسيده، در دربار ساسانی دبيرهای مخصوصی که معموال از اعراب حيره انتخاب می شده اند وجود داشته است 

چه درباره حيره و انبار، به عنوان کانونی برای انتشار در اينجا به اين مطلب اشاره می شود بدن سبب است که ريشه های آن
خط و کتابت در سرزمينهای عربی، در روايات آمده بايد در ارتباط اين دو جا با ديوان و دربار ساسانی از طريق همين دبيران 

نی اين اميرنشين، عرب جستجو کرد يعنی دبيرانی که از همين منطقه در ديوان مرکزی آن دولت، برای تمشيت کارهای ديوا
  . گماشته می شده اند

  
، و ثبت و يا انبار فيروزشاپورکارهايی که يکی از آنها اشراف بر پرداخت مستمری ساليانه آن اميرنشين از انبارهای شهر 

جا که و از آن.  ضبط آنها بوده است که ارتباط مستمر و آمد و رفت های مکرر بين اين مراکز و دربار را ايجاب می کرده است
کار اين دبيران هم، چه در دربار ساسانی و چه در اين دو مرکز حيره و انبار، کارهای ديوانی و قوام آن بر خط و کتابت بوده 

است، بنابراين طبيعی بوده که به واسطه آنها، خط و کتابت، که آن را در دربار ساسانی می آموخته اند، نخست در آن دو شهر 
و گذشته از خط و کتابت گوشه ای از تمدن و فرهنگ ايران هم . ديگر مناطق عرب نشين انتشار يابدو سپس از طريق آنها در 

تا آن حد که خود از آن اثر پذيرفته باشند به سبب آنها به اين مناطق منتقل گردد، بدانگونه که در همين گفتار بدانها اشاره 
  .خواهد شد

  



  
 بر ايادقبيله . نام لقيط بن َيعُمر ايادی دربار ساسانی می يابيم از شخصی است به قديمی ترين نامی که از اعراب اين منطقه در

 رويداده و در آن نزاع ُمضر و ربيعه می زيسته اند ولی به سبب نزاعی که بين آنها با قبيله تهامهحسب روايات عربی قبال در 
ی ايران کوچيدند و در نزديکيهای حيره سکونت اين ها شکست يافتند از تهامه به سرزمينهای حاشيه صحرا مجاور مرزها

  . )٩(يافتند
  

 قصيده بلندی نقل شده که در آن عشيره خود را از عزم شاپور پادشاه ساسانی به اغانی ابوالفرج اصفهانیاز اين لقيط در کتاب 
  .)١٠(سرکوب ساختن آنها با خبر ساخته و در آن از شوکت و قدرت شاپور سخن گفته است 

  
ته مسعودی اين واقعه هنگامی روی داده که قبيله اياد بر قسمتی از قلمرو اميرنشين حيره تاخته و بر آنجا چيره شده  به نوش

بنابراين نوشته لقيط در آن هنگام در سپاه . بودند، و شاپور به قصد بيرون راندن آنها سپاهی برای سرکوب آنها فرستاده بود
لقيط را از شاعران دوران جاهلی شمرده .  )١١( برای آگاهی قبيله خود فرستاده است شاپور بوده، و آن قصيده را از همانجا

  .اند
 ذکر شده متلمس و طرفه و شنفری هجری که در قاهره چاپ شده، وی در رديف 542 متوفی ابن الشجری» مختارات« در 

در دست نيست، ولی در روايتی که کمی از دوران اقامت او در دربار ساسانی جز همانچه ذکر شد اطالع ديگری . )١٢ (است
پيش از اين درباره خالد و انبار و کتابت عربی گذشت اين هم آمده است که اهل انبار در پاسخ خالد که از آنها پرسيده بود خط 

يا از اين روايت آ. را از کجا آموخته اند گفته اند از قبيله اياد يعنی همين قبيله لقيط که آنها هم در مجاورت حيره می زيسته اند
 که پس از اين آنها هم سخن خواهد رفت، به جز لقيط کسان حماد بن زيدمی توان چنين فهميد که از اين قبيله هم، مانند خاندان 

  ديگری هم در دربار يا ديوان ساسانی آمد و رفت داشته و مانند آن خاندان از آنجا خط و سواد آموخته بودند؟ 
  
  

  خاندان حماد بن زيد
  

 پادشاه نعمان النصری کاتب  حماد ابن زيدمشهورترين کسانی که از اعراب به دبيری دربار ساسانی شناخته شده اند خاندان
شرحی درباره آنها و روابطشان با پادشاهان حيره » ... فرهنگ ايرانی و « حيره است، که در کتابی که بدان اشاره شد يعنی 

  :ل معرفی امالی چند تن از اين خاندان است نقل می شودآمده و در اينجا قسمتی از آن که شام
  

 و ديگری زياد بن حماد از مسيحيان بود و از خاندان وی کسانی که به خدمت در ديوان ساسانی شناخته شده اند يکی حماد
 ايران و در اين خاندان هر چند اصال از اعراب حيره بشمار می رفتند، ولی چون در.  استزيد بن عدی و سوم عدی بن زيد

 پادشاه منذر چهارم پسر نعمان سوم. ميان خانواده های ايرانی تربيت يافته بودند به زبان و فرهنگ فارسی هم آشنايی داشتند
 تربيت يافته عدی بن زيددر نزد .)  م۶٠٧ – ۵٨٨ يا ۶٠٢ – ۵٨٠( معروف است ابوقابوسحيره که در ميان اعراب به کنيه 

 ناميده و کنيه خود را از نام همين پسر گرفته است، اين را نتيجه تربيت او کاووسد را به نام ايرانی و اين که وی پسر خو. بود
  .که به سرپرستی عدی انجام گرفته است دانسته اند

  
حماد با يکی از بزرگ زادگان دربار . حماد بن زيد جد اعالی اين خاندان چنانکه گذشت کاتب نعمان النصری پادشاه حيره بود

 ابوالفرج اصفهانی. )١٣( دوستی داشت، و اين شخص را در تربيت فرزندان حماد تاثير بسيار بود فرخ ماهانسانی بنام سا
 زيادبنا به گفته اين مولف فرخ ماهان، . درباره اين خاندان شرح سودمندی نوشته که در اينجا قسمتی از آن خالصه می شود

 به خدمت  َبريد خود آورد و فارسی را نيز به وی بياموخت، و او را در ديوان پسر حماد را که زبان عربی آموخته بود نزد
  .زياد مدتی در آن ديوان مشغول کار بود تا آن که نعمان النصری فرمانروای حيره درگذشت. گمارد

  
د در اثر سعی و  را به پادشاهی حيره برگزيد، زيامنذر بن ماء السماءدر فاصله مرگ نعمان تا هنگامی که پادشاه ساسانی 
باز بنا به گفته ابوالفرج، هنگامی که زياد به حيره رفت فرزند خود عدی . کوشش فرخ ماهان به فرمانروايی آن منصوب گرديد

 به مکتب فرستاد تا در نوشتن و خواندن فارسی مهارت شاهان مردرا نزد فرخ ماهان گذاشت و فرخ ماهان او را با پسر خود 
ی نيز توان گرديد، و سپس شايستگی او را نزد خسروپرويز بستود تا پادشاه او را با فرزندان فرخ ماهان يافت، و در زبان عرب

 که از آن جمله همانگونه که گذشت حساب مستمريهای )١۴(در ديوان بگماشت و کارهای مربوط به حيره را به او واگذارد
  . شدساليانه آنها می بود که از انبار يا فيروزشاپور پرداخت می

  
  

برای اينکه اهميت اين وظيفه، از لحاظ اثری که در رونق خط و کتابت در اين شهر داشته است، تا حدی روشن شود شايد بهتر 
 و علت شهرت آنجا به انبار و شان و مقام فيروزشاپورباشد يکبار ديگر به آنچه در گفتار پيش درباره اين شهر و نام اصلی آن 

    در دولت ساسانی گذشت مراجعه کرد، و رواياتی را هم که درباره پرداخت ERAN ANBARGBAD  ايران انبار گبد



مستمری ساليانه و نيازمنديهای پادشاهان حيره و دستگاه آنها از انبار های همين شهر نقل شد از نظر گذارند تا بتوان کيفيت 
چون چنان شهری که عهده دار تامين نيازهای . حدس زددستگاه ديوانی آنجا را با گسترش کارها و دبيران مسئول آنها تا حدی 

گوناگون و فراوان بخش بزرگی از مملکت بوده، قهرا دارای تشکيالت ديوانی مجهزی هم بوده است که حساب همه آنها را با 
وزگاران همچون و به همين سببها بوده که شهر انبار در آن ر. ذکر جزييات و خصوصيات آنها در دفاتر آنجا ثبت و ضبط نمايند

  .کانون خط و کتابت شهرت يافته بوده
  

با آنچه گذشت شايد اکنون با اطمينان بيشتری بتوان راههايی را که از آن راهها برخی از اصطالحات ديوانی، هر قدر هم کم و 
  . باز شناخت تشخيص داد و علل و عوامل آن رامهارقناچيز، در اشعار جاهلی را يافته است مانند کلمه ايرانی تبار 

  
 

*   *  *  
  

  نگاهی به ادبيات و اشعار جاهلی
  

در مورد ادبيات و اشعار جاهلی هم آنچه در خور بررسی می نمايد اين است که بيشتر مسايل مهمی که در تاريخ ادبيات جاهلی 
اران ايران در اين بخش مطرح است يا به همين بخش از اعراب که در قلمرو ايران می زيسته اتد و به اميران حيره که کارگز

مهمترين موضوع ادبيات آن دوران را قصائدی تشکيل می دهند . بوده اند و يا مستقيما به رويدادهای تاريخ ايران باز می گردد
و اگر به سرگذشت  اين .  معروف شده اند و شناخته ترين شاعران آن دوران هم شاعران همين معلقات هستندمعلقاتکه به نام 

آنچه درباره آنها و اشعارشان در روايات عربی آمده مراجعه کنيم خواهيم يافت که آنها غالبا کسانی بوده اند که شاعران و 
سرگذشت و اشعارشان يا به سرزمين حيره و فرمانروايان آنجا، و يا به برخی از مرزبانان ايرانی در اين منطقه ارتباط می 

مورترين شاعر جاهلی در پيچ و خم سياستهای دولت ساسانی در حيره و عزل و يافته، و يا مانند امروالقيس بزرگترين و نا
  .نصبهای اميران آنجا قرار می گرفته است

  
در اينجا شايد الزم باشد که يک بار ديگر مطلبی را، که گمان م يکنم در جای ديگر هم بدان اشاره کرده ام، تکرار کنم و آن اين 

اريخی و ادبی از دوران جاهلی عرب نقل می شود مقصود همان مطلبی است که در روايات است که آنچه در اين گونه مباحث ت
عربی به اين نام و منسوب به همان دوره آمده و در کتابهای تاريخی و ادبی عربی هم به همين گونه تدوين شده و امروز به 

 عربی مطرح می شود، بررسی ارتباطی –سی همين نام شناخته می شود، و مراد از آنچه هم به عنوان مطالعات مشترک فار
ارتباطی که در پرتو آن، هم ابعاد برون مرزی تاريخ و فرهنگ ايران در . است که همين روايات با تاريخ و فرهنگ ايران دارد

وياتر آن دوران بهتر شناخته می شود، و هم زمينه های تاريخی همان روايات و در نتيجه مفاهيم و مصاديق آنها روشن تر و گ
و به همين سبب در اينجا هيچ لزومی به ورود در مبحث پرجنجال انتحال در ادبيات جاهلی، و بحث و بررسی .  نموده می شود

در صحت و سقم رواياتی که در اين باره آمده يا شرح عقايد و نظرياتی که از سوی محققان قديم يا جديد ابراز شده است، ديده 
  .نمی شود

  
  

  است عربی دولت ساسانیامرو القيس و سي
 

همواره در  » قفا نبک من ذکری حبيب و منزل«  مشهورترين شاعر دوران جاهلی که قصيده او با مطلع امروالقيسداستان 
  ......... ذکر می شود، و درگيری او با سياست عربی دولت ساسانی در حيره، که بدان اشاره شد، معلقاتمقدمه 

  
  

  اعشی قيس
 

اصحاب معلقات که در روايات عربی با ايران و دربار شاهان آن ارتباط می يابد و در اشعاری هم که از او يکی ديگر از اين 
روايت شده آثاری از فرهنگ ايرانی و زبان فارسی ديده می شود اعشی قيس صاحب معلقه معروفی است که با اين مطلع آغاز 

  :ميگردد
  

  والیو سوالی و ما ترد س    ما بکا الکبير باال طالل
 
  
  
  



  نابغه ذبيانی و قبيله اوبنی يربوع و کاروان خسروپرويز
 

  :نابغه ذبيانی صاحب معلقه ای با اين مطلع
  

  ماذا تحيون من نوی و احجار    عوجوا فحيوا لعنم دمنه الدار
  

ت عربی بهترين نيز يکی از شاعران معروف دوران جاهلی است که از همين منطقه عربی قلمرو ايران برخاسته و بنا  بر روايا
قصائد و اشعار خود را در ارتباط با همين منطقه و رويدادهای آن سروده است و طايفه او را هم با دربار ساسانی درگيريهای 

  .و در دربار نعمان بن منذر شان و مقامی برتر از ديگران داشته است. بوده
........  

  
  

  نامه متلمس و طرفة بن العبد
 

کسی نادانسته مايه : در زبان عربی همچون مثلی ساير در اين معنی به کار می رود که ) ه متلمسنام ( = صحيفة المتلمس
اين مثل بر طبق يک روايت عربی از يک سو با يکی از شاعران جاهلی به . هالک خود را در خويش پرورد و با خود همراه برد

  : صاحب معلقه ای با اين مطلعطرفة بن العبدنام 
  نلوح کباقی الوشم فی ظاهر اليد    برقة ثهمدلخولة اطالع ب 

  
  .......... می خواندند المکعبرارتباط می يابد، و از سوی ديگر با يکی از مرزبانان ايرانی در سرزمينهای عربی که اعراب او را 

  
  
  
  
  
  

  :بن مايه ها
  
  ١٩١ برگابن رسته ، االعالق النفيسة، چاپ بريل، ) ١(
  ٣۶۶برگ .  م١٩۶٠پ بيروت المحاسن و المساوی ، چا) ٢(
  ٢٠۶١/ ١تبری ، ) ٣(
اصل روايت از ابن .  نقل گرديد٣٢برگ ، ١اين روايت از مقدمه قرآن و ترجمه آن بوسيله مرحوم زين العابدين رهنما، ج ) ۴(

  .عباس است
 به قرينه اين نام می توان نام اين شخص قيروز بوده، ابولولوه کينه ای بوده است که از نام دخترش به او داده بوده اند و) ۵(

. گمان برد که نام اصلی آن دختر که به دست عبيدهللا بن عمر کشته شده مرواريد بوده که در عربی به لولوه ترجمه شده
  .مرواريد برای نام زنان در ايران قديم معمول بوده و هنوز هم هست

  : آن را دراين نوشته از نويسنده اين کتاب خواهيد يافتآگاهی بيشتر را درباره هرزمان و روايد قتل عمر و پی آمدهای) ۶(
در مبحثی با عنوان چگونه » فرهنگ ايرانی پيش از اسالم و آثار آن در تمدن اسالمی و ادبيات عربی« در گفتار دوم از کتاب 

در زمان خليفه عمر به که در آن هرمزان به عنوان نخستين کسی که تنظيم امر تاريخ را . تشکيالت ايرانی در اسالم را يافت
  ۶٩ – ۶۵برگ چاپ دوم ...) فرهنگ ايرانی (مسلمانان آموخت، نام برده شده و در انجا شرح حال نسبتا جامعی هم از آو آمده 

مقاالت  « سرگذشت هرمزان و شرح نخستين آشنايی اعراب مسلمان با نظام ديوانی ايران، در مجله « در مقاله ای بعنوان * 
  ٢٩ -١برگ  ، ١٢- ٩ دفتر – ١٣۵١يه دانشکده الهيات و معارف دانشگاه تهران،  سال نشر» بررسی ها

  ٣٩برگ ، ٢و ابن اثير، الکامل ، ج . ٢٧٩٧/ ١ و ٢٧٩۵/ ١تبری، ) ٧(
، ١٣۵۶فرهنگ ايرانی پيش از اسالم و آثار آن در تمدن اسالمی و ادبيات عربی، چاپ دوم، انتشارات دانشگاه تهران، ) ٨(

  ٩٧برگ 
  ٢٣۵برگ  م، ١٩۶۶ جرجی زيدان، العرب قبل االسالم، مشورات دارمکتبة الحياه، بيروت، )٩(
  ۵۶ - ۵۵برگ / ٢٠اغانی، ج ) ١٠(
 به جای فی جيش ١٧۵برگ  و در التنبيه و االشراف ٢٩۶ و ٢٩۵برگ ، ٢ ج ۶٠٢ و ۶٠١مسعودی، مروج، پال، فقره ) ١١(

  شاپور آمده فی حبس شاپور ؟
يف از آن کتاب در تاريخ ادبی عرب در عصر جاهلی، نگاه کنيد به ترجمه فارسی آن از عليرضا ذکائی، به نقل شوقی ض) ١٢(

 ١٩۵برگ ، ١٣۶۴چاپ تهران 



) 13( . به بعد٩٩برگ فرهنگ ايرانی پيش از اسالم و آثار آن در تمدن اسالمی و ادبيات عربی، چاپ دوم، 
) 14( .د به بع٣۶برگ  ٢ج .  م١٩۵۶اغانی، چاپ بيروت 
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/com.kaviyani-derafsh://https 

/com.kaviyani-derafsh-the://https 
 
  

https://derafsh-kaviyani.com/
https://derafsh-kaviyani.com/
https://the-derafsh-kaviyani.com/
https://the-derafsh-kaviyani.com/

