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  الملّخص

اللغة إغناء في ودورها الترجمة أهمّیة تبیان إلى البحث هذا            یهدف
التي والطرق العّباسّي، العصَر َعنیُت الشاملة، النهضة عصر في           العربّیة
كتب استقراء خالل من وذلك العربّیة، غیر األلفاظ تعریب في            استخدمت
على كالم المقّدمة في منفصلة: غیر مباحث وثالثة مقّدمة إلى وُیقسم             التراث.

 الترجمة بوصفها من أهم طرق التثاقف والتأثیر المتبادلْین بین الشعوب.
التأّثر عن بمنأى تكن لم العربّیة أّن على كالم األّول المبحث             في
في واضٌح بیٌّن فیها الدخیل اللفظ وأّن اإلسالم قبل ما منذ األخرى              باللغات

 الشعر الجاهلّي وفي النّص القرآنّي.
بلغت التي العّباسّي العصر في الترجمة على كالٌم الثاني المبحث            في
ثقافات بواسطته عبرت الذي الجسر كانت والتي المأمون، عصر في            ذروتها
اإلسالمّیة، الثقافة وأغنت اإلسالمّیة، الدولة في انصهرت التي المختلفة           األمم
طریقة بین الفرق الحسبان في األخذ مع الجدیدة، بالمصطلحات اللغة            العربّیة
عصر في ومثیلتها بالتفّوق، والشعور القّوة عصر في األلفاظ مع            التعاطي

 االنحطاط والشعور بالدونّیة.
والمترجمة الدخیلة المصطلحات من نماذج الثاني: المبحث في          
أو لها عربيٍّ بدیل بإیجاد إّما العربّیة، اللغة لمنهاج ُأخضعت وكیف             بالعربّیة،
أو العربّیة، أصوات من لیس ما حذف طریق من األصوات، بعض             بتغییر

 إلحاق وزن اللفظ بأحد أوزان العربّیة..
 الخاتمة: تلّخص أهّم النتائج والتوصیات...

المصطلحات الدخیلة، المصطلحات الترجمة، التثاقف، المفتاحّیة:        األلفاظ
 المعّربة...

األمم، بین شائًعا وثقافیا فكریا نشاًطا بوصفها الترجمة إّن القول البداهة             من
الشعوب، بین والتفاعل التالقي عوامل من عامًال العصور مّر على شّكلت             قد
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الثقافات على واالنفتاح الحضارات تواصل في وجلّیة واضحة          وآثاُرها
نتاًجا والثقافات، والفنون والمعارِف اآلداب وجعل لها، وتمّثل          المتباینة،
مّر على الخّالقة بمساهماتها وإغنائه إنشائه في جمعاء اإلنسانّیة           تشترك
أّدت الترجمة أّن نجد اإلنسانّي المعرفّي التراث إلى عدنا نحن وإن             العصور،
نجح أن منذ الترجمة أهمّیة ظهرت وقد العالمّیة، الحضارات في مهّمة             أدواًرا
عمليٍّ بشكل ُتمارُس كانت التي للعلوم النظرّیة األسس صیاغة في            الیونانّیون
من وأنماٌط تواصٌل هنالك كان ورّبما القدیمة؛ الشرقّیة الحضارات معظم            في
وجودها على قاطعٍة أدّلة من هنالك لیس الیونانّیة، الحضارة قبل            الترجمة
ُنقلت وبالترجمة السابقة. الحضارات من عدٍد في الشواهد معظم           الندثار
نقل عن فضًال آخر، إلى شعب ومن أخرى إلى حضارٍة من             المعارف
الیونانّیة الحضارتین انهیار وبعد واألدبّیة. والفنّیة الثقافّیة         اإلبداعات
العصور طیلة المختلفة والفنون العلم لغة هي العربّیة اللغة صارت            والفارسّیة،
ومنذ الوسطى، العصور نهایة وفي اإلسالمّیة، الحواضر جمیع وفي           العّباسّیة،
العربّیة للعلوم األوروبّیة الترجمة حركة نشطت األندلس، سقوط          بدایة
اللغات من النقل حركة تنشط هذا یومنا إلى النهضة عصر ومنذ             واإلسالمّیة،

  األجنبّیة إلى اللغة العربّیة..

الفائدة كبیَر حضاریا إرًثا العطاء من المتصلة الحلقات هذه غَدت            لقد
سیاسّیة عالقات لهم كانت الشعوب من كغیرهم والعرب كّلها،           لإلنسانّیة
والحبشّیة اآلرامّیة تركت وقد األخرى، بالشعوب جوار وعالقات          وتجارّیة
األقوام لغة كانت ألّنها ُتنكر، ال آثاًرا اإلسالم قبل ما منذ العربّیة في               والفارسّیة
الشتاء رحلتي وفي للهجرة، السابقة القرون في للعرب المجاورة           المتمّدنة
بها ویعودون فارسّیة، أو رومّیة أسماء لها سلًعا یشترون العرب كان             والصیف
أصلها السامع ُتنسي عربّیة بطریقة األشیاء تلك أسماَء ویلفظون دیارهم،            إلى
اللغات یعرفون ال مّمن حولنا نسمع حین الیوم، نلحظه أمٌر وهذا العربّي،              غیر
بطریقٍة ویلفظونها الفرنسّیة، أو اإلنجلیزّیة اللفظة یطّوعون كیف          األجنبّیة،

 تحوُل أحیاًنا بین السامع ومعرفة أصل اللفظة األجنبّي.

المعرفة، وتتبادل وتتثاقف تتحاور بها كالناطقین اللغات إّن القول           یمكن
قد كما خالصًة العالم في لغة من فما بینها، ما في ألفاظ من تفتقده ما                 وتستعیر
استطاعت والعربّیة وتأخذ. وُتعطي وتتأّثر تؤثر الحّیة فاللغة البعض،           یتصّور
سماعیا وُتخضعه غریب، لفٍظ من داخلها ما تستوعب أن العصور أقدم             منذ
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أي وتتقوّنن، األبنیة هذه تتقّعد أن قبل حتى اللفظّیة، وأبنیتها اللغوّي             لنظامها
من یتمّكنوا لم وما له، والصرفّیة النحوّیة القواعد اللغوّیون یضع أن             قبل
أبنیِة في مثیال له یحدوا لم وما سماعّي، إّنه قالوا له، صرفّیة قاعدٍة               ابتداِع
ونحَوها العربّیة اللغة تاریخ تتبعنا وإذا معّرب؛ أو دخیٌل إّنه قالوا             العربیة
وقواعدها، صرفها أّن نكتشف فسوف وتراكیَبها، وكلماِتها وقواعَدها          وصرفها
بحسِب نعلم ما مدى على تتغّیر لم ثابتٌة فیها واالشتقاق التراكیب             وأسالیَب
كانت الباسقة شجرتها أّن حدث ما وكّل إلینا، وصلت التي المكتوبِة             اآلثار
كان ونهُرها جدیدة، أوراًقا بها وتستبدل والذابلة، الصفراء أوراقها عن            تتخّلى
تتخّلى أن دون من ذلك، إلى احتاجت كّلما والمفردات، الكلمات حیث من              یّتسع
التشویه أو والَفناء، االنحالل عوامل تداخلها ولم وقوانینها، وأبنیتها كیانها            عن
التحریف دخلها التي األخرى، اللغات في یحدث لم ما وهو            والتحریف،

 واإلضافة والحذف واإلدماج واالختصار...

مّما أكثر وهو اللغات، من لغیرها العربّیة أعارته عّما تبحث ال الورقة              هذه
على وترّكز ثروتها، من جزًءا وجعلته فعّربته، دخلها عّما بل بكثیر             اقترضته
یتشّعب ال كي العّباسّي، العصر في سّیما ال غیره، من أكثر الدخیل              الفارسّي
طیلة معرفٍة من الباحثة حّصلته ما على اعتماًدا یحتمل، مّما أكثر             البحث
ومعرفة الفارسّیة، تدریس من عاًما وأربعین العربّیة، تدریس من عاًما            خمسین

 كافَیة باللغة الفرنسّیة، وجزئّیة باإلسبانّیة واالنجلیزّیة والتركّیة العثمانّیة.

حین فنحن اإلسالم، قبل ما إلى یعود األخرى، باللغات العربّیة اللغة تأّثر              إّن
اللغة في الدخیل كثرة یفجأنا الكبرى، والمعاجم الكریم، القرآن تفاسیر            نراجع
التي العصور في ثّم الجاهلّي، الشعر وفي الكریم، القرآن نزول قبل             العربّیة

 تلت...

وقوانیِنها، العربّیة لموازین إخضاُعها علیها غّطى األلفاظ تلك أعجمّیة           لكّن
لیس وزنه ألّن رومّي، اللفظ هذا إّن غیره أو منظور ابن لك یقول المعجم                وفي
َطَرسوس لفظة ،122 ص ،6 مج العرب ، لسان منظور، (ابن العربّیة أوزان              من
] القیس امرئ معّلقة في السجنَجل لفظة الفتّوة عهد من نتذكر ونحن              مثالً ...)
ألّول ، رأى الذي المكيَّ التاجر ذلك ونتخّیل كالسجنجل]، مصقولٌة            ترائُبها
كان التي األسواق أحِد في "المرآة"، بعُد ما في ُسمَّي الذي الشيَء هذا               مّرة،
األعجمّي، واسَمه الشيَء هذا اشترى والصیف، الشتاء رحلتْي في           یقصُدها
لفظة إلى اشتروه الذین ألسنة وعلى لسانه على تحّول الغریب االسَم             لكّن
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جدیدٌة، مصطلحاٌت العربیَّة تدُخل كانت یشبهه وما النحو هذا على            السجنجل.
أو الفرس سكنها التي المناطق في العرب یقتبَس أن الطبیعّي من كان              كما
أمور من ینفعهم أو إلیه یحتاجون كانوا مما الكثیر فیها (1)، نفوَذهم             بسطوا
لهم عهد ال مما الكبرى، مدنهم في أو بادیتهم في یعوزهم كان "مما               الحضارة
العرب لبعض ُأتیَح وقد 148)؛ ص ،2007 العر ب ، تاریخ وآخرون، حتى (فیلیب              به
الِحیرة، بالط على یترّددوا أن قبائَل، وزعماِء وشعراَء خطباَء من الجاهلّیة             في
وعاداتها، ألفاظها من فأخذوا فیها، منتشرًة الفرِس وتقالیُد الفارسیُة           وكانت
فارسّیة بأسماء أوالده أو نفَسه البعُض وسّمى وأخبارها، قصَصها           وتعّلموا
كسرى ابنِة باسم "دختنوس" ابنته سّمى الجاهلّي ُزرارة بُن فلقیُط            عّربوها:
بُن قیُس وسّمى ،(599 ص ،1961 والشعراء ، الشعر قتیبة، (ابن نوش"             "ُدخت
بن الُنعمان وكان "أوستام"، الفرس ملوك أحد باسم "ُبسطام" ابنه            مسعود
النابغة وذكره الفارسّیة، "كاووس" معّرب وقابوس قابوس"، "أبا ُیسّمى           المنذر
في العرب بعض عمل وقد ص108)، م.ن، قتیبة، (ابن شعره في االسم              بهذا
اللذان العبادّي، زید بن وعدّي األیادّي، یعمر بن لقیط منهم األكاسرة،             بالط
زید بن عدّي شعر في جاء وقد بالعربّیة، ویترجمانها الفارسّیة یقرآن             كانا
أخبار ،22 مج األغاني ، اإلصفهاني، الفرج أبو ) الفارسّیة األلفاظ من الكثیر             العبادّي
بعض أّن كما .(264 – 249 ص ،1946 الحدیثة ، المجاني  البستاني، زید؛ بن               عدي
وهو كاألعشى فارس وبالد والمدائن الحیرة یقصدون كانوا البوادي           شعراء
مّما الكثیر ألفاظهم من اقتبس وقد وتسیاري"، ترحالي العجم في "وطال             القائل
ألقینا وإذا 1950م) الكبیر ، األعشى دیوان قیس)، بن (میمون (األعشى، شعره             ضّمنه
أّن نجُد اإلسالم، وصدر الجاهلّیة في المعّربة الفارسّیة األلفاظ على            نظرًة
أو النباتات أو األزهار، أو المآكل أسماء من الكثیر الفرس من أخذوا              العرب
والجواهر واألواني، المالبس وأسماء العربّیة، الجزیرة ُتنبته ال مّما           األشجار
اآلالت وأسماء األبنیة، ومختلف المالبس أسماء وكذلك واألصباغ،          والعطور
واألسلحة، واألدویة البحر ومصطلحات السفن بعض وأسماء         الموسیقّیة،
أخذنا نحن وإْن وغیرها، اإلدارّیة المناصب وأسماء التجارة، وألفاظ           والدروع،
األلفاظ هذه شعره في تحتشد حّد أّي إلى نرى األعشى، شعر من              أنموذًجا

 المعّربة، في قصیدة واحدة، وورد غیرها في قصائده كّلها:

و المرزجوش و سیسنبٌر / و بنفسٌج عندهــــــــــــا ُجلٌّسان        لنا
 منمنمــــــــــا
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مـــــا  و آٌس  و خیريٌّ  و مْروٌ  وسوسٌن / إذا كان ِهِنزِمٌن وُرحُت مخشَّ

ُیصّبحنــــــــــــــا / ونرجٌس والیــــاسمیُن      وهــــــــــــــــــــــــــــــفرم
 في كلِّ دجن تغّیمـا

صنٌج یجــــــــــــــــــاوبه / وبــــــــــــــــــــــــربٌط ودٌن سینیٍن        دمستٌق
 إذا ما ترّنما (2)

العربّیة، اللغة لمنهاج ُأخضعت قد الدخیلة، الفارسّیة األلفاظ أّن           والمالحظ
أو العربّیة، أصوات من لیس ما حذف طریق من األصوات بعض             بتغییر
الدخیل اللفظ من الكثیر القرآن في نجد العربّیة؛ أوزان بأحد اللفظ وزن              إلحاق
منه واآلرامّي السریانّي الوحي نزول حین العربّیة في مستخدًما كان            الذي
ألسنة جعلته فقد الفارسّي أّما واحد، السامّي األصل ألّن لفظه، على             حافظ
أخذوها التي األلفاظ من حروَفها. حروفه ببعض استبدلت أن بعد عربیا             العرب
ص م، 1965 القرآن ، علوم في مباحث صبحي، الصالح، ) والسریانّیة اآلرامّیة             من
" األلفاظ الملك أصحاب من وسواهم للیهود مجاورتهم بحكم ،(200 -195           
فقد قرأ لفظة أّما ،" تال زندیق، َقّیوم، فرقان، تلمیذ، تفسیر، كتاب، كتب،               قرأ،
هذه یقولون: فكانوا التالوة، معنى غیر بمعًنى َعَرفوها حین العَرب            استخدمها
ومنه ولًدا، تلد ولم ملقوًحا تحمل لم أّنها یقصدون قط"، سًلى "تقرأ لم               الناقة
مج العرب ، لسان منظور، (ابن جنینا" تقرأ لم اللون "هجان كلثوم: بن عمرو               قول
أي األصلي بمعناه القرآن في اسُتخدم قرأ الفعل أّن حین في قرأ )، ماّدة ،1              
آرامّیة: صیغُتها فعالن، وزن على القرآن في الواردة األلفاظ فإّن كذلك             "تال"،
المرجان ص.ن )، م.ن، (الصالح، القرآن ،(200 -195 ص م.س، (الصالح،            الفرقان

(لشرح الفارسّي الدخیل ومن ص89)، ،1908 المعرّبة ، الفارسیّة األلفاظ شیر،            (ادى
م.س، شیر، وأدى معین لمحمد فارسى ، فرهنگ العرب ؛ لسان إلى العودة تجدر              األلفاظ
في ورد الذي من األلفاظ). بشرح اعتنت التي القرآن تفاسیر في وارد ذلك أن                كما
،(18 – 17 (الواقعة/ اإلبریق لفظة الكریم: القرآن وفي الجاهلّي            الشعر
أي و االستبرق الصب)، ریختن: من وریز الماء (آب= ریز" "آب            معّرب
،54 (الرحمن/ في ورد "استبره"، معّرب وهو الغلیظ الصفیق           الدیباج
،4 (الفیل/ السّجیل ولفظة 21)؛ واإلنسان/ ،53 والدخان/ ،31           والكهف/
"گل" و "سنگ" أصلها الیابس كالطین حجارٌة (74 والحجر/ ،80 /             وهود
الفارسّیة في أصلها ،(29 (الكهف/ ُسرادق ولفظة والطین، الحجارة           أي
ِمشك، الفارسّي أصلها ،(26 / (المطففین و الِمسك پردة؛ سرا أو            سردار
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اإلقلید واحدها ،(63 / والزمر ،12/ (الشورى المفاتیح أي المقالید ،            ولفظة
مشترك اللفظ إّن َقَلد، ماّدة في منظور ابن وقال الفارسّي، كلید أصله              والِمقلید،
تعّمقت اإلسالمّیة الفتوحات وبعد والكردي. والیماني والرومّي الفارسّي          بین
عهد في األولى للمّرة المسلمون تقّدم أن بعد والفرس، العرب بین             العالقة
طوًعا، الفرس من أسلم من وأسلم وإیران، العراق إلى (رض) الثاني             الخلیفة
وأّمنوهم أرضهم في السّكان المسلمون وأقّر اإلسالمّي، الجیش إلى           وانضّموا
واستقرارهم المناطق إلى العرب هجرات من كان ما ثم وأموالهم، أنفسهم             على
ُیقارب وأن والوافدون، األصلیون السّكان یمتزج أن إلى أّدى ذلك كّل             فیها،
یكون وأن علیهم، َوفد من إلى منهم، أسلم من ُیصِهَر وأن بعًضا،              بعُضهم
اإلسالمّیة الحیاة لّفته جدیٌد جیٌل ثمراته من كان الذي االختالط، هذا             هنالك
اإلسالمیّة ، المجتمعات شكري، (فیصل، وِسماتها طوابعها من كان بما           الجدیدة،
إیران في اإلسالمّیة الفتوح حركة فإّن وهكذا بعدها). وما 106 ص ،1966            
هي لغتهم، تخالُف لغٍة إلى ویستمعون اآلرّي بالدم یختلطون العرب            جعلت
لالختالط مجاًال وُتفسُح الهندو-أوروبّیة... األسرة أصول إحدى البهلوّیة،          اللغة
من وتنشأ والتأثُّر، والتأثیر الصالت فتتبادالن القوم، ولغة األم لغتها بین             ما
عاّمة یتكّلمها التفاهم، لغَة یها نسمَّ أن یمكننا لغٌة اللغتین بین التزاوج             هذا
الرسمّیة، إیران لغَة الهجرة، من قرون أربعة بعد تصیر أن إلى             الناس،

  ویضطر أهُلها أن یكتبوها بالحروف العربّیة...

 2- الترجمة في العصر العّباسي

في جرت بالعربّیة الفارسّیة من الترجمة عملّیة أّن المتداول           المشهور
المسلمون اقتبس لقد ذلك: قبل بدأت لكّنها صحیح، هذا العّباسي،            العصر
عهد منذ الدفاتر ُنظمت إذ اإلیرانّي، اإلدارّي النظام من اإلدارّي            نظامهم
القدیمة، اإلیرانّیة والدواوین الدفاتر بأسلوب الخطاب بن عمر الثاني           الخلیفة
ما في الفرس من المسلمون وفّضل فارسّیة، لغًة أحیاًنا الدیوانّیة اللغة             وكانت
إلى ُنقل "الدیوان" أّن الندیم ابن ویذكر بأنفسهم، العربّیة إلى ینقلوها أن              بعد
تمیم بني مولى الرحمن عبد بن صالح نقله والذي الحّجاج، زمن في              العربّیة

ابن الندیم، الفهرست،  التا.، ص 352). ) 

موضوُعه الملك، عبد بن هشام مكتبة في موجوًدا كان كتاًبا أّن كذلك              ُذكر
تراث محمد، (كفافي، بالعربّیة الفارسّیة من مترجٌم وسیاسُتهم، الفرس           تاریُخ
استقطاب في قدراتهم كّل سّخروا الذین هم العّباسیین أّن إّال ،(92 ص              فارس ،
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أمواج أّن فیه شّك ال ومّما والفارسّیة، والهندّیة الیونانّیة المختلفة            الثقافات
األمم ثقافاُت خالله من عبرت الذي الجسَر كانت الفارسّیة، من            الترجمة
وذلك اإلسالمّیة، الثقافة وأغنت اإلسالمّیة، الدولة في انصهرت التي           المختلفة
األدب تاریخ ضیف، (شوقي، الترجمة بعملّیة ووزرائهم العّباس بني خلفاء            لعنایة
بیٍٍّن اهتمام من أبدوه وما ،(44 ص ،1966 األّول)، العباسّي (العصر             العربيّ ،
فارس ثقافات تحّولت هكذا والمترجمین، العلماء وتشجیعهم العلمّیة،          بالحركة
یكن لم وعناصَر بأزواٍد وزّودتها المسلمین العرب ثقافة إلى والیونان            والهند
النقل طریق طریقین: من التحویل هذا تّم وقد قبل، من عهٌد بها              لها
إلیها حاملین العربّیة إلى وانتقالهم الشرق شعوب تعّرب وطریق           والترجمة...

 موروثاتهم وفنوَنهم ومعارَفهم.

دعًما وشهدت المنصور جعفر أبي مع العربّیة إلى النقل حركة بدأت             لقد
بسماع شغوًفا كان أّنه ُذكر الذي الرشید هارون الخلیفة عهد في             كبیًرا

 المواعظ اإلیرانّیة، وكان ینتقي مؤّدبي أوالده من اإلیرانیین..

مدرسة وّسع الذي المأمون الخلیفة عهد في ذروتها النقل حركة بلغت             وقد
مكتبًة بها وألحق الحكمة"، "دار بــ ُتعرف فصارت بغداد، في            الترجمة
واللغات العربّیة ُیتقنون الذین العلماء من كبیٍر بعدٍد وجاء           ومرصًدا،
ترجمتها، في النظر وُیعید الكتب، یختار رئیًسا، شیًخا علیهم فجعل            األعجمّیة،

 وكان حنین بن إسحاق من أشهر الذین توّلوا هذا المنصب.

العوامل أبرز من العّباسّي العصر في ازدهرت التي النقل حركة كانت             لقد
الكتب العصر.كانت لذلك والعلمّیة الثقافّیة النهضة تسریع في أسهمت           التي
من ُترجمت التي الكتب أولى الفرس عند الملوكّیة السیاسة موضوعها            التي
جعفر أبي عهد في المترجمین وأّول والسیاسة، األدب في األجنبّیة            اآلثار
منطق بالعربّیة ترجم الذي داذوبه)، بن (روزبه المـُقّفع ابَن كان            المنصور
منقوًال كان الذي ودمنة و كلیلة الفارسّیة، إلى قبل من منقوًال كان الذي              أرسطو
(ترجمة ،(342 ص التا.، الفهرست ، الندیم، (ابن الهندّیة عن البهلوّیة الفارسّیة             إلى
تبدو والرسائل، الكتب من عدًدا بالعربّیة أّلف وقد 749م)، 1333هـــ/            سنة
و الیتیمة الكبیر ، و األدب الصغیر ، األدب وهي الفارسّیة: الثقافة عناصر           فیها
،(165 – 65 ص حضارتین ، بین المقفّع ابن حسین، (الجمعة، الرسائل             في
تاریخ وهو "خداینامه" وكتاب أنوشروان" سیرة في "التاج كتاب           وترجم
آیین وكتاب الفرس ، ملوك تاریخ وسّماه نهایته، إلى ملكهم مبدأ من             الفرس
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بامكان، أردشیر قضاة قاضي تنسر ، و رسالة وعاداتهم، الفرس ُنُظم أي            نامه ،
سوى یبَق ولم العربّیة، ترجمتها وضاعت البهلوّي، نّصها اندثر الرسالة            هذه
آخر عدًدا المؤّرخون ذكر وقد بالفارسّیة. العربّي للنّص اسفندیار ابن            ترجمة
جهم بن كـ"محّمد ترجماتهم تصلنا لم المقفع، البن المعاصرین المترجمین            من
قسًما ترجم الذي سهل"، بن و"الحسن اإلصفهانّي"، شاهویه "ابن و            البرمكّي"،
الفرس سیرة نقل یزید بن وإسحاق مسكویه ابن ذكر كما الخالدة الحكمة              من
السندباد ، كتاب ترجم الذي الحمید عبد بن إبان ومنهم نامه، أخبار بـ              المعروفة
طبقات في جاء وقد ،(163 ص تا، ال الفهرست ، الندیم، (ابن الهند حلم               وكتاب
ترجمها ـالتي ودمنة كلیلة نظم من هو الالحقي إبان أّن المعتز البن              الشعراء
تا، ال الشعراء ، طبقات المعتز، (ابن الشعر من بیت آالف خمسة في ـ المقّفع                ابن
النوبختّي، موسى بن الحسن ،أیًضا، الفارسّیة عن المترجمین ومن .(224            ص
بن ومحّمد سهل، بن والحسن المعروف، المؤّرخ البالٌذرّي یحیى بن            وأحمد
ومن مردانشاه... بن وبهرام اإلصفهانّي، شاهویه بن وداذویه البرمكّي،           جهم
وكتاب موبذان ، موبذ وكتاب أردشیر ، عهد كتاب ،أیًضا، ُترجمت التي            الكتب

 أدب الحرب وتوقیعات كسرى .

المقّفع ابن ترجمها التي الكتب من الفرس تاریخ المؤّلفون استقى            وقد
عظیًما كتاًبا هـ، 303 سنة إصطخر بمدینة قرأ أّنه یذكر فالمسعودي             وغیُره،
التي كتبهم في یجده لم ما وأحوالهم، وسیاساتهم الفرس ملوك أخبار من              فیه
اإلصفهانّي حمزة أّن كما ... و كهنامه نامه و آیین خداینامه مثل قبل من              قرأها
ومنها تاریخه، في كتبه ما منها استمّد الفرس، تاریخ في كتب ثمانیة              عدَّد
التاج التاج(كتاب كتاب في نجد أّننا كما المقّفع. ابن ترجمة الملوك ، ِسَیر               كتاب
كثیًرا اقتباًسا الجاحظ إلى المنسوب تا. ) ال الجاحظ، إلى المنسوب الملوك ، أخالق              في
المأثور عن اقتباٌس یخالطه اإلسالم، قبل وتقالیدهم وعاداتهم الفرس نظم            من

 عن العرب في الجاهلّیة واإلسالم.

جندیسابور مدرسة أّدته الذي الدور ذكر من لنا بّد ال السیاق هذا              في
شروان أنو كسرى المدرسة هذه أّسس التاریخّیة. المرحلة تلك في            وعلماؤها
توافد زرادشتّیة مدرسة وكانت المیالدّي، السادس القرن من الثاني النصف            في
وسائر والرها أثینا من البیزنطّیین، اضطهاد من الهاربون العلماء           إلیها
حسن ، ابراهیم (حسن النسطورّیین المسیحّیین من أساتذتها معظم وكان           المراكز،
بالثقافة معجًبا أنوشروان وكان ،(381 ص ،1966 – 1965 اإلسالم ،            تاریخ
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یوستنیانوس أغلق أن بعد تشّتتوا الذین بالفالسفة فرّحب الرومانّیة،           الیونانّیة
من المتنّوعة الثقافات جندیسابور في امتزجت أثینا... في والمدارس           الهیاكل
فیها التدریس لغة السریانّیة وبقیت وهندّیة، وفارسّیة وسریانّیة          یونانّیة

 واشُتهرت بالفلسفة والفلك والطّب.

فتح قبل جندیسابور، في معروفة كانت العربّیة اللغة أّن المرّجح            ومن
األحوال، كّل في المشهورة. العربّیة المدینة الحیَرة من لقربها المدینة            العرب
العصر في والفارسّیة العربّیة اللغتین یستخدمون المدرسة هذه في األطباء            كان
جورجیوس عن أصیبعة أبي ابن یرویه ما ذلك على یشهد كما             العباسّي،
العربّیة باللغة وخاطبه المأمون، بالخلیفة التقى عندما جندیسابور، أطباء           رئیس

 وباللغة الفارسّیة ( المرجع نفسه، الصفحة نفسها).

كتاب العربّي، األدب في أّثرت التي الفارسّیة، واألمثال الِحكم كتب أهم             من
الملوك]، [سَیر خداینامه وكتاب بزرجمهر]، [مواعظ بزرگمهر         بندنامه
كلیلة سّیما ال الرمزّي والقصص [النظم]، نامه و آیین التاج]، [كتاب            و تاجنامه
یرجو وهو المنصور، الخلیفة انحراف لُیصلح المقّفع ابن ترجمه الذي            ودمنة،
كان وإن لظلمه، فیغضب الشعب یقرأه وأن ِغیِّه، عن فیعِدل الخلیفة یقرأه              أن
ودمنة ، كلیلة بـــ واللغوّیون األدباء اهتّم وقد والتسلیة, اللهُو الكتاب            ظاهَر
منوالها على أّلفوا أو األخبار عیون في قتیبة كابن وأمثاًال، حكایات منه              ونقلوا
ابن وكتاب مفقوًدا، یزال ال الذي للمعرّي، القائف كتاب عن ُحكي             كما
وغیرهما مّرات، عّدة ُطبع الذي والباغم ، الصادح الشعر، في           الهّباریة
وما ،187 و 148 ص المقارن1980م، األدب في دراسات بدیع، محّمد              (جمعة،

 بعدهما ).

العّباسّیة العصور في وكتاًبا شعراء العربّیة أدباء تأّثر قبل من ذكرنا             كما
(هنالك الفارسّیة من المترجمة والوصایا والنصائح للِحَكم الفنّیة          بالخصائص
الحكم، هذه أصل ضاع ولمـّا الموضوع) . هذا عالجت وأطاریح جامعّیة رسائل             عّدة
إلى ونقلوها الهجرّي الرابع القرن بعد اإلیرانّیون والشعراء الكّتاب           عاد

 الفارسّیة.

عن أعرضوا قد المقتبسین، أو المتأّثرین والكّتاب المصّنفین بعُض كان            وإن
الكتاب باسم أحیاًنا یصّرح كان من هنالك فإن المقتبسة، مادتهم مصادر             ذكِر
إلى أبرویز كتاب في "وقرأت قتیبة: ابن كقول مادته، منه نقل الذي              الفارسّي
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ص ،1 مج األخبار ، عیون قتیبة، (ابن ودمنة" كلیلة في "قرأت أو شیرویه"،               ابنه
تحدید دون من للعجم كتاب من ماّدته أخذ أّنه أحیاًنا الكاتب ویذكر .(9 ص و 5                
البیان (الجاحظ، الجاحظ مؤّلفات في قلیل غیُر المسلك هذا ومثل بعینه،             لكتاب
، 2 مج األخبار ، عیون قتیبة، ابن ) قتیبة وابن وغیرهما ) 8-7 ص ،1 مج                والتبیین ،

 ص 2، مج 1، ص 6).

تقول: الفرس من الحكماء كانت قائًال: فارسّیة حكمة أحیاًنا الكاتب            ینقل
البیان (الجاحظ، الفارسّي البختكان بن لبزرجمهر قیل الجاحظ: كقول أو            كذا...
القصة آخر للعّي؟...إلى شيٍء أي 8وغیرهما). -7 ص ،1 مج            والتبیین ،

 المعروفة...

في الفارسّیة المصادر من المقتبسات مع المصنفین تعامل صور من            وكان
فارسیا، كتاًبا وأحیاًنا- – رسالًة أو ا نص یأخذون كانوا أّنهم العّباسّیة،             العصور
ابن فعله ما وذلك ذاته، الغرض في عربّیة ومقتبساٍت مطالب إلیه             فیضّمون
فارسّیة رسالة أساس على أّلفه الذي والعرب ، الفرس أدب كتابه: في             مسكویه
مصادَر ذات ثقافیة موادَّ إلیه أضاف ثم الخالدة]، [الحكمة ِخَرد" "جاویدان             هي

 فارسیٍّة وهندیٍّة ورومیٍّة وعربّیة.

الترجمة في اسُتخدمت التي المصطلحات إلى بالنسبة نالحظه أن یمكن            ما
بحث بالعربّیة، الفارسّیة من مباشرًة ُترِجم ما أّن هي العباسّي، العصر             في
التي الكتب عناوین إلى بالنسبة الحظنا كما العربّي معادله عن            المترجمون
لفظًة لدیهم أّن ُیدركوا أن قبل نفسها األجنبّیة اللفظة عّربوا أنهم أو              ذكرناها،
الیونانّیة "فیلوصوفیا" أو "فیلوزوفیا" لفظة إلى بالنسبة جرى كما لها،            معادلًة
لفظة أن علًما العربّي، االشتقاق لنظام وخضعت "فلسفة"، ُعّربت           التي
بدوي، مراجعة، هنا المفید (من لها مناسًبا معادًال تكون أن یمكن كان              "الحكمة"
عبد بعدها؛ وما 11 ص العرب ، عند والعلوم الفلسفة في ونصوص دراسات الرحمن،               عبد
إّن األحوال كّل في بعدها) ، وما 83 ص ،2000 ،1 مج اإلسالم ، فقه طه،                الرحمن،
الثالث القرنین في الفلسفة ترجمة حركة بها مّرت التي المتعّددة            األطوار
عن تعّبر إّنما بعدها )، وما 85 ص م.س، الرحمن، عبد طه، ) الهجرّیین              والرابع
الفلسفة ترجمة أّن سّیما ال األولى، المرحلة في العملّیة هذه رافق الذي              التخبط
السلبي التأثیر عن فضًال فالعربّیة، السریانّیة إلى الیونانّیة من تتّم            كانت
العقیدة مضمون وتجاهل العربّي، باللسان السریان المترجمین سلیقة          لضعف
فیتمّثل الترجمة أطوار من الثاني الطور أو الثانیة المرحلة أّما            اإلسالمّیة،
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وفالسفة المترجمین بعض فیها دخل التي الواسعة النقول تنقیح           بحركة
ومقتضیات اإلمكان قدر على یتالءم، بما بإصالحها قاموا إنهم حیث            اإلسالم،
الكتب یصّححوا أن المترجمین بمقدور وبات العربّي؛ اإلسالمّي التداول           مجال
كتاب ترجم حین أنه اسحق بن حنین ذكر كما سبقهم، من ترجمها              التي
قد الرهاوي أیوب كان الذي الكتاب هذ بالتشریح ، بقراط علم في             جالینوس
تشریح كتاب بشأن وقال تلخیصه، في حنین)، (أي هو بالغ قبل، من              ترجمه
عبد طه، ) أمكنه ما بأجود لّخصه إّنه جالینوس، إلى المنسوب الصوت             آالت
علّي إلى إسحاق بن حنین رسالة بدوي؛ الرحمن عبد عن نقًال ،87 ص م.س،                الرحمن،

 بن یحیى ، ص 150)..

مختلفة لغات أّن الیونانّیة، للفلسفة العربّیة الترجمة على الغالب كان            لقد
بمضمون العلم في سیئا تأثیًرا أّثر طا توس فیها توسّطت والفارسّیة)            (السریانّیة
األصول في االشتراك إلى استند الذي السریانّي التوسط أوال الفلسفة:            هذه
اللسان أّن عن فضًال السریاني، واللسان العربّي اللسان بین تجمع التي             اللغوّیة
إصطالحّیة عّدة على النقل ممارسة إلى سبِقه بفضل حّصل قد كان             السریاني
به خاّصة تقنّیة فلسفّیة لغة إنشاء في العربّي اللسان تفیدان تركیبّیه             وحصیلة
األخرى هي الفارسّیة اللغة أّن كما األصول... في تقارب من اللسانین بین              لما
أقّل التوّسط هذا سعة كانت وإن العربّیة، إلى الیونانّیة الفلسفة نقل في              توّسطت
جزٍء ترجمات أّن المصادر بعض أوردت فقد السریاني، نظیره سعة من             بكثیر
التحلیالت وكتاب ، العبارة وكتاب المقوالت كتاب مثل المنطق، كتب            من
الكتب من جملة أن فمعلوم بالعربّیة، الفارسّیة من تّمت المنطق ، إلى             والمدخل
بین التفلسف روح تكوین على وعملت الفارسّیة إلى ُنقلت الیونانّیة            الفلسفّیة
"گوهر"، الجوهر مثل تعریبها تّم التي المصطلحات في آثارها نجد            الفرس،
أن یجوز بل الیونانّیة، من رأًسا حصوله یثبت لم الفارسّي النقل هذا أّن               غیر
من نقل من هنالك كان وإن حّتى فیه، توّسطت قد السریانّیة اللغة              تكون
بالنقول استعان قد یكون أن المستبعد غیر فمن مباشرة، العربّیة إلى             الیونانّیة
إلى نقله یباشر الذي األصلي للنّص العلمي المجال في تدخل التي             السریانّیة
أشكالها فیحاكي غیره، ترجمها أو بنفسه هو ترجمها أن سبق سواء             العربّیة،
إلى ماّسة الحاجة وأّن سّیما ال وتراكیبها، مصطلحاتها من ویستمّد            وطرائقها
االحتكاك هذا الیونانّیة، باللغة الطویل السریانّیة اللغة احتكاك من           االستفادة
اللغة منوالها على بالنسج تنتفع أن إّال یمكن ال تقنیة لغًة بعد ما في أثمر                 الذي
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عبد (طه، اللسانّیة بناها خصائص بعض في السریانّیة تشارك التي            العربّیة،

 الرحمن، م.س، ص 93).

بینها، فیما تتباین اللغات "أّن التوحیدي" حیان "أبي قول من            ُیستنتج
،(116 -115 ص والمؤانسة ، اإلمتاع حّیان، أبو (التوحیدي، وتركییًبا"           اصطالًحا
یلّمح أّنه ،(151 ص (م.ن، ومعًنى" مبًنى األصول من أضعف النقول             و"أّن
وجود وعدم التوسط، هذا بسبب الترجمات على دخلت التي االنحرافات            إلى

 معجم ثابت للمصطلحات الفلسفّیة معروفٌة مصادره وأصحابه...

فهمها، ویصعب بالعربّیة معّقدة كانت التي الیونانّیة من الترجمات تلك            أّول
إلى مثًال أشاروا الترجمات هذه درسوا والذین أرسطو، میتافیزیقیا نسخة            هي
إّن حین (في "الصیغة" لتعني الیونانّیة ،”eidos“ كلمة یستخدم أرسطو            أّن
إّن نقول (حین "النوع" تعني وأیًضا، "المادة"، و "الشكل" من تتكّون             الصیغة
نقول (حین "النوع" لنعني وأیًضا، "المادة")، و "الشكل" من تتكّون            الصیغة
كلمتان هناك العربّیة في لكن الحیوان)، "أنواع" من نوع اإلنسان            إّن
لهذا ونتیجة و"النوع"). ("الصورة" هما المعنیین هذین عن للتعبیر           منفصلتان
من أیا یقّدروا أن ،”eidos“ كلمة صادفوا كلما بالعربّیة المترجمین على             كان
بعض في واضًحا األمر كان (وإن أرسطو بخلد یدور كان المعنیین             هذین
المترجمین "إسهام بیتر، (آدمسسون، أخرى) أحیان في كذلك یكن لم            األحیان،
مایو- العالمیّة ، الثقافة فصلّیة الیونانّیة"، الفلسفة على الحفاظ على یقتصر لم             العرب
ترجمات تصحیح على الكندي عكف األسباب هذه ولمثل .(2018           یونیو

 أفالطون.

بالفرس، العرب اختالط بسبب بكثرة العربّیة دخلت التي المصطلحات           أّما
التي المصطلحات فتلك العباسّي العصر في الكبرى الحواضر في سّیما            ال
له ما كّل إلى ذلك تجاوزت قد الجاهلي، والشعر القرآن في مثیالتها              رأینا
المنزلّیة والمصطلحات واألعالم واألسماء والزراعة، النبات بعلم         عالقة

 والموسیقّیة ومصطلحات الطبخ واألطعمة، وعلم الحیوان..

الفارسّیة األسماء عن فكرة تعطینا مثًال البلدان لـ  معجم سریعة مراجعة            إّن
كما حروفها، بعض في بسیط بتبدیٍل اإلیرانّیة المدن على ُأطلقت التي             المعّربة
العرب عّرب وقد معّربة، فارسّیة أسماء اكتسبت العراق في المدن بعض             أّن
بن عمر أّیام ُفتحت التي السبع كسرى مدائن ومنها البلدان أسماء من              المئات
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و"هنبوشابور" "الطیسفون"، "توسفون " عّربوا مثًال (رض)،        الخطاب
،(444 و 443 ص ،1 مج تا، ال البلدان ، معجم (الحموي،             "جندیسابور"
صارت و"شیروان" ،(290 ص ،2 مج (م.ن، "سجستان" صارت           و"سگستان"

م.ن، مج 3، ص 294)، و"گرگان" صارت "جرجان"..  "سیروان"  (

صار گور" و"بهرام ِشروان"، "انو اسمه صار فقد شیروان" "انو            أما
"قابوس"، صار و"كاْوَوس" "سابور"، صار و"شابور" جور"،         "بهرام

 و"خسرو" صار "كسرى" و"یزد گرد" صار "یزدجرد"...

األعشى شعر في ورد قد بعضها كان التي الموسیقّیة المصطلحات            ومن
وتكّرر طنبر )، ماّدة 11 ومج صنج، ماّدة 10 ومج بربط، مادة ،2 مج  العرب ،                (لسان
و"الّصنج" "َبْربت"، تعریب وهو "الَبْربط"، العّباسي، العصر في          ورودها
وأصلها "تنبور" معّرب و"الّطنبار" نبور" و"الطَّ "چنگ" أو "سنج"،          معّرب
ص ،9 مج دهخدا ، (معجم و"السیكاه" التشبیه، سبیل على الحمل إلَیة َبَره"              "ُدَنه
"ُسرنا" معّرب و"الُصرنایة" گاه"، "ِسه الفارسّیة في هو موسیقي لحن (1213           
ص ،12 مج م.ن، "كمانچه"( معّرب و"الكمنجة" ص14928)، ،10 مج            (م.ن،

.(18586 

(الجاحظ، البخالء كتاب في وردت التي المعّربة الدخیلة األلفاظ بین            من
الحصر: ال المثال سبیل على نذكر أن یمكن للجاحظ متعّددة) صفحات             البخالء ،
اإلبریز الذهب (ص20)، خزف مسرجة الخزف، كوز (ص17)،          المـَْروزّي
، (23 ص المقلي (اللحم بارهج والطُّ كباح السِّ ،(22) قلنسوة           (ص21)،
و97 25 (ص والقوانین)، القواعد (بمعنى اآلیین ،(24 (ص           الشاذْروان

 وغیرهما)، مهَرویه (ص 26 اسم شخص).

،(30 ص للوزن (أداة المّكوك ،(27 ص للحیوان ُیبنى (كوخ            اآلرّي
والخزیرة الفانید 31]؛ ص األرض لقیاس ] والجریب والقیراط           الدرهم
كیر جمع الكیران ،(32 ص القّداحة (حجر المرقشیشا ،(31 ص            (حلوى،
تخت أو النرد خوان ،(35 ص (مهّضم جواِرْشن (ص35)؛ أرزن            (ص33)؛
(ضربة الِبْرسام 36)؛ ص (الجّبة، َبْرنكان (ص36)، الخبز وخوان           النرد

 الشمس، ص 38)...
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األدب دیوان مثل أخرى كتًبا تصفحنا نحن إن النحو هذا على             واألمر
 للفارابي  (ا لفارابي،  دیوان األدب ،  ال تا. )، ومعظم نتاج ذلك العصر، نثًرا أو شعًرا.

المصطلحات استخدموا العرب أّن التفاعل، من األولى المرحلة في           المالحظ
 األجنبّیة، بعد أن أخضعوها ألنظمة تلّفظ العربّیة، وأوزانها.

لـ تعریًبا ،(14 ص ،10 مج بذق، مادة العرب ، (لسان الباِذق للخمرة              استخدموا
والبیاذَقة: األصیل، العربّي اللفظ ُیصرفون كما وصّرفوها الفارسّیة          "باده"

 الرجالة، والبیذق حجر الشطرنج، وقال المتنبي:

بدرقة تعریب الُخفارة، والبْذرَقة= قتل، حتى وقاتل سیفي، ومعي أَبذِرق            
 بالفارسّیة..

الدهاقنة؛ وجمعوها: األرض، مالك "ِدْهگان" وأصلها الدهقان وقالوا          
النیروز فقالوا ومصادر: أفعاًال منها واشتقوا الفارسّیة األعیاد          وعّربوا
أحد َسَده (تعریب َدهق) ماّدة ، (م.ن والسَذق والّسدق نورزنا، وقالوا             "نوروز"
أحد مهرگان، (تعریب ،(87 ص م.س، شیر، (أدى ومهرجان الفرس)،            أعیاد
بالفارسّیة) (الخاتم "ُمهْر" لفظة واخذوا وَتَمْهَرَج، َمْهَرَج وقالوا الفرس)،           أعیاد
من داق الصُّ بمعنى المـَْهر لفظة جاءت وربما َمَهَر، وقالوا فعًال، منه             وبنوا
"الُخوان" لفظة الطعام لمائدة واستعملوا الخالصة).. والعالقة المحّبة (أي           ِمْهْر

قاطع ، (برهان "الطاجن" ولفظة األخِونة وجمعوه ،(147 ص م.س، شیر،            (أدى
والجوَزیَنق طجن )، مادة م.س، العرب ، (لسان "تاپه" معّرب ص689)، خوان،            ماّدة
من نوٌع والفالوَذج "گْوزینة" معّرب (حلوى ،(925 ص جوز، ماّدة قاطع ،             (برهان
لسان 359؛ ص پالوده، ماّدة الفوالیذ،( م.ن، وجمعوه "پالوده"، معّرب           الحلواء

  العرب ،  ماّدة َفَلَذ)  .

المصطلحات إحصاء لیس وهدفنا جدا، كثیًرا كان األلفاظ، من الدخیل             حتًما
 الدخیلة، وإّنما تقدیم نماذج عنها.

أحد إلینا ینقل أن أبرزها كثیرة والعربّیة المعّربة األلفاظ بین التمییز أدّلة              إّن
أوزان عن اللفظ وزن خروج معّرب؛ أعجمّي اللفظ أّن العربّیة، اللغة             أئمة
كلمة في یكون ال ذلك فإّن راًء، ثّم نوًنا أوله یكون أن العربّیة؛               األسماء
القاف أو والجیم، الصاد فیه یجتمع أن دال؛ بعد زاًیا آخره یكون أن               عربّیة؛
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الباء وهي( الَدالقة حروف من عارًیا خماسیا أو رباعیا یكون أن             والجیم؛

 والراء والفاء والالم والمیم والنون)...

القرآن لغة ألّنها التقدیس درجة إلى نحّبها التي العربّیة اللغة إّن بالقول              أختم
على العصور أقدم منذ بها كالناطقین كانت السماوّیة، الرساالت آخر            الكریم
مّما أكثر لغیرها أعطته ما وكان وأعطت، أخذت اللغات، من بغیرها             صلة
اختالًفا ُلغاُتها تختلف شعوٌب به آمنت الذي الدین لغة صارت حین             أخذت
ینقصها، كان ما األخرى، اللغات من أخذت وهي العربّیة، عن            جذریا
تلك أصول یعرف ال من لیظنَّ حتى والصرفّیة، الصوتّیة ألنظمتها            وأخضعته
وصاغوا فلسفة إلى الیونانّیة الفیالصوفیا حّولوا األصل، عربیُّة أّنها           األلفاظ
"جوهر" ولفظوها الفارسّیة، گوهر وأخذوا وتفلسف، فلسف وقالوا فعًال           منها
ساروا ولو األلفاظ، تلك معاني ووّسعوا وتجوهر، ومجوهر جوهرة           وقالوا
الفعل على أدلُّ هذا تعبیرهم لكان وتلفنًة، وَتلفَن تلفون وقالوا المنوال هذا              على
العّباسّي العصر في العلمّیة الحضارة هم صّدروا ولّما وهاتف... هتف            من
وما العالم، لغات إلى واالختراعات، والریاضیات للعلوم تسمیاتهم          انتقلت

 اخترعه الخوارزمّي صار Algoritme؛ على سبیل المثال...

وإخضاعه بأنفسهم العرب یخترعه لم ما أسماء تعریب من الیوم مانع             وال
تعكف أن أو وفسبكًة، وفیسبوك َفسَبك یقولوا كأن الصرفّي، العربّیة            لنظام
"التقنّیة" على اتفقوا كما مناسب، واحد لفظ على وتتفق العربّیة اللغة             مجامع
مصطلًحا والمشارقُة ُمصطلًحا المغاربُة یستخدم أن ال شابه، وما           و"التِّقانة"،
صمدت كما األعاصیر، وجه في صامدًة موّحدة، لغة الفصحى لتبقى            آخر،

 بفضل القرآن، بعد خروجها من الحجاز إلى أنحاء الدنیا...

 

 الحواشي

زمن1. في م) 309 -279 األكتاف (ذي الثاني شابور سیطرة ذلك من              نذكر
ینصره أن طالًبا إلیه جاء حین یَزن، ذي بن لسیف مساعدته وقّصة شروان، أنو                كسرى
إمارة ولنتذّكر ،(187- 185 ص العرب ، تاریخ طلس، أسعد (محّمد األحباش             على
وحضارّي تجارّي تبادل مركز وكانت سیاسیا، الفارسّي للنفوذ خاضعًة كانت التي             الحیرة
من أكثر في العربّیة الجزیرة شرقّي في الساسانیین نفوذ امتّد وقد والفرس، العرب               بین
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،3 مج تاریخ، ال صادر، دار البلدان ، معجم الحموي، (یاقوت المؤّرخون ذكر كما               مكان

 ص 172 و 173 و244).
ص2. مجر5، جلس، مادة قاطع ، (برهان الورد، روضة أي گلشن ، تعریب             جّلسان

.228 ص ،3 مج بنفسج، مادة قاطع ، (برهان الفارسّیة بنفشه تعریب بنفسج .(186             
المرزجوش ،  (1979 ص ،2 مج فارسى ، فرهنگ (معین، بر " "سوسن تعریب             سیسنب  ر
مردقوش، مادة قاطع ، (برهان الریاحین من ضرب كوش" "ُمرده معّرب المرَدقوش،             أو
،(2003 ص ،2 مج م.ن، (معین، اسپرم شاه معّرب الریحان شاهفرم ،(298              ص
(لسان نرگس معّرب نرجس ، یسم)، ماّدة العرب ، (لسان الفارسي یاسمین معّرب             یاسمین ،

  العرب ، ماّدة نرجس)، و الّدن  و البربط  و الصنج : آالت موسیقّیة معّربة.

 

 

 الئحة المصادر والمراجع

 المصادر

 فضًال عن القرآن الكریم
1344 ط، ال الدكن، آباد حیدر الكرنكوي، سالم تحقیق األدب ، جمهرة درید،             ابن

 هـ.
 ابن منظور،  لسان العرب ، بیروت، دار صادر، ط، 2007 م.

ال العربي، التراث إحیاء دار المحیط ، القاموس محّمد، الدین مجد آبادي،             الفیروز
 ط، 1324هـ.

 
 المراجع العربّیة

 
القاهرة، الوهبیة، المطبعة األطباء ، طبقات في األنباء عیون أصیبعة، أبي            ابن

 1882م.
 ابن ابي الحدید،  شرح نهج البالغة ،  دار البالغة، بیروت، ال تا.

بمصر، المعارف دار ،2 ط فرج، الساتر عبد تحقیق الشعراء ، طبقات المعتز،              ابن
 ال تا.

بیروت، صادر، دار الكبیر ، واألدب الصغیر األدب و ودمنة، كلیلة المقّفع،             ابن
.1964 
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تجدد، رضا تحقیق طهران، طبعة عن مصورة نسخة الفهرست ، الندیم،            ابن

 1970م، وطبعة مصر، ال تا.
العلمّیة، الكتب دار الضّناوي، محّمد حواشیه وضع الطب ، في القانون سینا،             ابن

 بیروت ط 1، 1999م.
العلم، ویحیى الطّیان، محّمد تحقیق الحروف ، حدوث أسباب رسالة سینا،            ابن

 مطبوعات مجمع اللغة العربّیة، دمشق، ال تا.
 ابن سینا،  كتاب النجاة ،  تقدیم ماجد فخري، دار اآلفاق الجدیدة، بیروت، ال تا.

 ابن قتیبة،  الشعر والشعراء ، بیروت، دار الثقافة للنشر، 1961م.
 ابن قتیبة،  عیون األخبار ، بیروت، دار الثقافة للنشر، ال تا.

ِخَرد)، (جاویدان الخالدة الحكمة هـ) 421) محّمد بن أحمد علي أبو َمسكویه،              ابن
 تحقیق عبد الرحمن بدوي، مكتبة النهضة المصرّیة، القاهرة، 1982م.

 أبو الفرج اإلصفهاني،  األغاني ،  بیروت، دار إحیاء التراث العربي، ال ط، التا.
مشهد الفردوسي، جامعة منشورات الطب ، في المتعلمین هدایة البخاري،           األخویني

 1371 ش [1992م].
الثامنة، الطبعة بیروت، الكاثولیكّیة، المطبعة المعرّبة ، الفارسیّة األلفاظ شیر،           أدى

 1987م.
بیروت، الطلیعة، دار اهللا، فتح جرجیس تعریب اإلسالم ، تراث توماس،            آرنولد

 1972م.
 البستاني بطرس،  دائرة المعارف ،  بیروت، ال تا.

تصحیح البلعمي]، [تاریخث طبري تاریخنامه محّمد، بن محّمد علي أبو            البلعمي،
 محمد روش، طهران، منشورات نو، 1366 ش [1987م]، مج 1.

،23 العرب ذخائر سلسلة الحاجري، طه تحقیق البخالء ، بحر، بن عمرو             الجاحظ،
 دار المعارف بمصر، ال تا.

 الجاحظ، عمرو بن بحر،  البیان والتبیین ،  دار الفكر، بیروت 1968م.
عطوي، فوزي وتقّدیم تحّقیق إلیه، المنسوب التاج ، كتاب بحر، بن عمرو             الجاحظ ،

 الشركة اللبنانّیة للكتاب، بیروت- لبنان، 1970م.
2003 دمشق الثقافّیة، المستشارّیة ط. حضارتین ، بین المقفّع ابن حسین،           الجمعة،

 م.
العربیة النهضة دار بیروت، المقارن، األدب في دراسات بدیع، محمد            جمعة،

.1980 
 حّتي، فیلیب، وآخرون،  تاریخ العرب ، بیروت، دار الكّشاف، ط 12، 2007م.
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– 1965 المصرّیة، النهضة مكتبة القاهرة، اإلسالم ، تاریخ حسن، ابراهیم            حسن

 1966م.
 الحموي، یاقوت،  معجم البلدان ، بیروت، دار صادر، ال ط، ال تا.

العربي، الكتاب دار ،1 ط والمقابلة ، الجبر كتاب موسى، بن محمد             الخوارزمي،
 القاهرة، 1968م.

 دائرة  معارف العالم اإلسالميّ ، الترجمة العربّیة، إشراف غالمعلي حداد عادل.
النهضة مكتبة العبد، اللطیف عبد تقدیم الروحاني ، الطب بكر، أبو            الرازي،

 المصریة، 1978م.
 شكري فیصل،  المجتمعات اإلسالمیّة ،  دار العلم للمالیین، بیروت 1966م.

دار ،4 ط األّول)، العباسّي (العصر العربيّ ، األدب تاریخ ضیف،            شوقي،
 المعارف، القاهرة، 1966م.

 شیخو، لویس، وآخرون؛  مقاالت فلسفیّة ،  المطبعة الكاثولیكّیة، بیروت، 1911.
 الصالح، صبحي،  مباحث في علوم القرآن ، دار العلم للمالیین، ط 4، 1965م.

 الطبري، أبو جعفر محّمد بن جریر،  تاریخ األمم والملوك ،  لیدن، 1881م.
 طلس، محّمد أسعد،  تاریخ العرب ،  بیروت، دار األندلس، ط 3، 1983م.

 عّباس، دالل،  القرآن والشعر ،  دار المواسم، بیروت 2010م.
ودار بیروت، الحوار، دار وعالمـًا ، وفقیهًا أدیبًا العاملي الدین بهاء دالل،             عّباس،

 المؤرخ، 1995م.
دار بیروت، الكریم ، القرآن أللفاظ المفهرس المعجم فؤاد، محمد الباقي،            عبد

 األندلس، ط 2، 1945م.
بیروت، ،2 ط العربي، الثقافي المركز ،1 مج اإلسالم ، فقه طه، الرحمن،              عبد

 2000م.
 عبد اللطیف، حمزة،  ابن المقفّع ،  دار الفكر العربّي، ط 3، 1965م.

 عبد النور، جّبور،  المعجم األدبي ،  بیروت، دار العلم للمالیین، ط 2، 1984م.
1354هـ/ بریل، لیدن، براون، إدوارد تصحیح األلباب ، لباب محّمد،           العرفي،

 1906م.
أنیس، ابراهیم د. مراجعة العمر، مختار أحمد تحقیق األدب ، دیوان            الفارابي،

 القاهرة، التا.
 فیصل، شكري،  المجتمعات اإلسالمیّة ، دار العلم للمالیین، بیروت 1966م.

 كفافي، محّمد،وآخرون؛  تراث فارس ،  بیروت، ال تا.
العربیّة ، باللغة الفارسیّة اللغة في المستعملة العربیّة الكلمات حسین،           محقق،

 الكویت، ال مكا، ال ط، 1978م.
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كتب األولى ، اإلسالمیّة القرون في الفارسیّة عن والنقل الترجمة محّمد،            محمدي،
الجامعة في وآدابها الفارسّیة اللغة قسم منشورات والتاج،          اآلیین

 اللبنانّیة، بیروت، 1964م.
الجامعة منشورات بّال، شارل تحقیق الجوهر ، ومعادن الذهب مروج           المسعودّي،

 اللبنانّیة، 1966م.
 مصاحب،  دائرة المعارف الفارسّیة،  طهران، أمیر كبیر، 1381ش [2002م].

 المیداني، أبو الفضل أحمد،  مجمع األمثال ،  بیروت، دار مكتبة الحیاة، ط 2، ال تا.
أحمد تصحیح األدویّة ، حقائق عن األبنیة علي، الدین موفق جواد،            الهروي،
جامعة منشورات طهران، األردكاني، محبوبي حسین مقدمة         بهمنیار،

 طهران، 1346ش، [1967م].
 هالل، محّمد، غنیمي،  األدب المقارن ،  دار العودة ودار الثقافة، بیروت، التا .

العدد 2016م، یونیو – مایو والثالثون/ الرابعة السنة العالمیّة ، الثقافة            مجّلة
.193 

 
 

 المصادر والمراجع الفارسّیة
مجتبائي، اهللا فتح تصحیح فرس ، لغت علي، بن أحمد منصور أبو طوسى،              أسدي،
1365ش، ،30 ط خوارزمي، منشورات طهران، صادفي، أشرف          وعلى

 [1986م].
إشراف الجامع]، الفارسي [المعجم فارسى جامع فرهنگ آنندراج- محّمد،           پادشاه،
1957] 1336ش، ط، ال خیام، منشورات طهران، سیاقي، دبیر          محّمد

 م].
منشورات طهران، معین، محّمد تحقیق قاطع ، برهان حسین، محّمد تبریزي،            خلف

 امیر كبیر، ط 40، 1361ش، [1982م].
وسّید معین، محّمد تحقیق دهخدا]، [معجم دهخدا ، نامه لغت أكبر، علي             دهخدا،
] 1377ش، ،2 ط طهران، جامعة منشورات طهران، شهیدي،          جعفر

 1998م].
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