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  و تاثیر آن بر غنابخشی» بیت الحکمه «
  رهنگ و ادب عربی در عصر اول عباسیف

  2حمیده امجدي قره کوشن ، 1دکتر منوچهر نصیر پور

  چکیده 
 که اغلب ترین کتابخانه در جهان اسالم به عنوان مهم -) ق.هـ136- 218(» بغداد« »ۀبیت الحکم«
علوم عربی  و پیشرفت دیگر  در جریان نهضت ترجمه-دانند معتزلی را مؤسس آن می» مأمون«

» فارابی « ظهور،شاهد آن.  نقش موثري داشت، از جمله فلسفه،هاي ادبی و غیر ادبی مینهدر ز
ی بن یونس «شاگرد ندي «فیلسوفانی مثل و است» بیت الحکمه«از مترجمان » متّ و » کِ
هل بن هارون «مدیرانی چون» بیت الحکمه«.باشد، می»خوارزمی «دانانی چون ریاضی و » س

ین «،»فعابن مق «مترجمانی چون نَ خت «و» آل ح رّاء «نحویانی مثلو» آل نوب  سرایندگان  برخیو» فَ
 ۀترجم  درياین مکان تأثیر ،موجوداساس منابع  بر.  داشته است...»ابن رومی «شعر فلسفی مانند

گیري از کتب بهرهتوانست با ، ادبیات منثورزمینه   دراما ؛شعر غیر عربی به عربی نداشته است
 وة ثُعلَ«و» لة ليو لةيف لأل« چون  آن ازمتأثرتألیف کتب   و»دمنه کلیله و «ن چوادب پارسی

فرمناظرة و  خللفاء افاکهة« ،» معريابوالعالء «»فئالقا«،»مأمون«، »ون احلکمةيع«،»سهل بن هارون«»ةع
باریه« »مغالصادح و البا «،»عربشاه ابن« »الظرفاء خلق و» خوان الصفاا«از رسایل  و یکی»ابن اله 

  .دگذارجاي  ادبیات عربی برفراوانی در  تأثیرات ،شعر تعلیمی
  
   .کلیله و دمنه  تعلیمی،شعر جنبش ترجمه، مأمون، ،ةت احلکميب،کتابخانه :واژه هاکلید
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  مقدمه
 علوم اسالمی و ةدرخشان ترین دور )ق.هـ136- 218(شکی نیست که عصر اول عباسی

  عربی ۀتوان به وجود تماس جامع  مین دورهاهمیت ایاز علل مهم . استادبیات عربی 
در چنین سرزمین . با ملل مختلف و فرهنگ و تمدن جدید پس از فتوحات اشاره کرد

ترین گام در راستاي  ها و راه اندازي نهضت ترجمه، بزرگ  تاسیس کتابخانه،وسیعی
 و هندوان  بهتر امور، جذب و آشنایی با علوم ملل متمدن چون ایرانیان، یونانیانةادار
ترین کتابخانه و مرکز در  اولین و مهم» بغداد« ،»بیت الحکمه« بنا به گواهی منابع،. بود

 در صدد بررسی و ،این مقاله با هدف شناساندن این مرکز. اخذ علوم از سایر ملل بود
بر این این مقاله مبتنی . یافتن تاثیر فعالیت آن برغناي فرهنگ و ادب عربی است

 اوضاع جغرافیایی، فرهنگی، دینی، سیاسی و اقتصادي عصر عباسی،:  استمحورها
و ذکر » بغداد« ،»بیت الحکمه« ، معرفی»بیت الحکمه«  تاسیسةو انگیز» مأمون«

  . بر علوم ادبی و غیر ادبی» بیت الحکمه«هاي مهم و تاثیر شخصیت
مة البغدادي بيت احلک «ـ1: استشدههایی انجام  مقاله، پژوهشاین در ارتباط با موضوع 

 المورخ العربی در سال ۀ مجل14 ة که در شماررمزية األطرقچياز » و أثره يف احلرکة العلمية
بيت « ـ2)138صادقی، ( در بغداد چاپ شده استوزارة الثقافة و اإلرشادتوسط ) م1980(

الم  األقۀ مجل6 ةاز سلیم طه تکریتی که در شمار» احلکمة و أثرها يف تطوير الفکر اإلسالمي
 در بغداد چاپ شده است املورخني العرب األمانة العامة ألحتاد ۀبه وسیل) م1967(در سال 

 المورد به ۀ مجل4ةاز سلیم طه تکریتی که در شمار» بيت احلکمة يف بغداد« ـ3)159همان، (
به ). همان(  در عراق به چاپ رسیده استوزارة الثقافة و اإلعالمتوسط ) م1979(سال 

 در نگارش این مقاله از دیدگاه هاي منابع در ،کان دسترسی به منابع فوقدلیل عدم ام
  .دسترس بهره برده شده است

  
   اوضاع جغرافیایی، فرهنگی، دینی، سیاسی و اقتصادي عصر عباسی-1

  شامل سرزمین هاي)2/285زیدان،(دولت عباسیان به عنوان وسیع ترین ممالک قدیمی
» مصر« ،»شام« ،» العربجزيرة« ،»عراق« ،»ایران« ،»ماوراء النهر« ،»خراسان« ،»سند«
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لذا از نظر فرهنگی و لسانی متنوع و اهل هر مذهب و ملتی از ). 89ضیف،(بود » مغرب«و
جمع شده و این شهر را مرکز علوم و  )بغداد( یونانی و قبطی و کلدانی در مرکز آن

 فرهنگ ،اي رایج آن عصره ترین فرهنگ مهم). 213لوبون،( فنون دنیا قرار داده بودند
 همین اختالط، اوضاع دینی هم ۀدر نتیج ).212امین ،( ایرانی، یونانی، هندي و عربی بود

 در حالی که دل ؛متنوع شد و اهل مذاهب و ادیان مختلف با امت اسالمی در آمیختند
مانویان، دیصانیان، صابئیان، یهودیان، . هایشان از افکار بت پرستی جاهلی تهی نبود

این اختالط دینی آثاري در ). 18کرد علی، ( ترین آنها بودند یعقوبیان و نسطوریان از مهم
هاي کالمی  ترین فرقه ، از مهم»معتزله« ۀترین آنها ظهور و فعالیت فرق پی داشت که مهم

» واصل بن عطا«).3/133ضیف،( ها از عقیده و ایمان اسالمی دفاع نمودند معتزلی. بود
 بزرگ ۀاین فرق) 285حقیقت، (»املرتله بني املرتلني«  اعتزال یاةو صاحب عقیدبنیانگذار فرقه 

بنیان نهاد که باعث انقالب عظیم فکري » عمرو بن عبید بن باب« و فلسفی را به کمک
 عباسی هم عقاید ۀخلیف» مأمون«  کهچنان ).287همان ،( در جوامع اسالمی گردید

» قرآن«  خلقةا عقیدۀقاید معتزله از جمله محنایشان را پذیرفت تا جایی که سعی کرد ع
به ). 3/133ضیف،( ها شد همین امر سبب سقوط معتزلی.  رسمی دولت اعالم کندةرا عقید
 علوم فلسفی ۀ از علل مهم ترجم،به ایشان» مأمون« رسد ظهور این فرقه و تمایل نظر می
  .باشد» بیت الحکمه« یونان در

یگري است که از نظر سیاسی اهمیت   شعوبةید پد،از حوادث مهم دیگر این عصر
علت آن هم این  .هاي موالی ایرانی با اعراب بود گري اوج مخالفت  زیرا شعوبی؛دارد

 موالی تصمیم ، با این اوضاع.نگریستند بود که اعراب با چشم حقارت در موالی می
ان نخست به شکل لذا قیام ایرانی). 1/79رفاعی،( گرفتند این حقارت را از میان بردارند

 داشت نهضت ادبی ظاهر گشت و حزب شعوبیه نقش بسیار مهمی در پیروزي ایرانیان
هاي راسخی در علم و ادب برداشتند و این سرآغاز  پس موالی ایرانی گام). 156ممتحن، (

دهد یا هر   میبرتري عرب را بر عرب گري شد و آن مذهبی است که غیر جریان شعوبی
در اغلب منابع نهضت ترجمه آمده که ایرانیان از ). 1/79رفاعی ،( ند را برابر می دادو

» بیت الحکمه «حتی برخی منابع به تاسیس. عناصر موثر در پیشبرد این نهضت بوده اند
  )48- 49صفا،؛ 12 ،،اقبال آشتیانی؛ 3/630 زیدان،؛80گوتاس ،: كر(.ندها معتقدتوسط ایرانیان یا شعوبی
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ه بر آمیزش فرهنگی و دینی و سیاسی و گسترش فتوحات ملل اسالمی عالو
 لذا وقتی ؛)2/275زیدان،( شد» مأمون«جغرافیایی کشور منجر به افزایش درآمد در عصر

کرد به او  مترجم، ترجمه می» حنین بن اسحاقِ« وزن هر کتابی که هم» مأمون« می گویند
بزرگ نهضت ترجمه را حامی » مأمون« نماید که  میپذیرفتن، )1/64صفا،(داد  طال می
 :ترین خلفایی که به علوم توجه داشتند سه نفر بودند شود بزرگ گفته می. بدانیم

 نخستین فرمانروایان ،عالوه براین). 321امین،(» مأمون«و» هارون الرشید« ،»منصور«
» بغداد« »بیت الحکمه«. خلفاي عباسی بودند،مسلمان که به تاسیس کتابخانه اقدام کردند

  ). 3/631زیدان،( هاست ین این کتابخانهتر از مهم
  

  هاي تاسیس بیت الحکمه                مأمون و انگیزه-  2
 ؛ به دنیا آمد ق. هـ170  ربیع االول سالۀجمعه، نیم» عبد اهللا المأمون بن هارون الرشید«

). 10/183خطیب بغدادي،( مرد» موسی« خلیفه شد و برادرش خلیفه» هارون« شبی که
وي ). 1/210رفاعی،( از خانواده هاي بزرگ و با اصل و نسب ایرانی بود» مراجل« مادرش

تحت تأثیر تربیت این مادر ایرانی و تربیت خاندان برمکی، مردي روشن بین، متفکر، 
 لذا با ؛مترجمان آثار فلسفی نزد او احترام خاصی داشتندو . دانش دوست و آزاده بود

اما . ار یونانی و پهلوي و سریانی به عربی شروع شدتوجهات او دورة درخشان ترجمۀ آث
، )322ورزگر، ( گرفت آنچه مربوط به زبان پهلوي بود بیشتر مورد توجه مأمون قرار می

 وسیعی از علوم جلسات علمی جهت مناظره و مباحثه برپا می کرد و آگاهی» مأمون«
سیاري از جدلی ها و ب» مأمون« ).3/105ضیف،(دینی، لغوي، فلسفی و علوم اوایل داشت

اري ها  مثل اف« نظّ لّ یل ع ذَ ام« و» ابو ه ار نَظّ یرا به همراه » ابو اسحاق ابراهیم بن س
او در ابتداي حکومتش، تحت . )106همان،(کرد  مخالفانشان، در یک مجلس جمع می

 پرداخت می» اردشیر بن بابک« به تقلید از شاهان ساسانی به ویژه» فضل بن سهل «نفوذ
آموزش او، آکنده از ایدئولوژي شاهنشاهی و زرتشتی بود و حامیان او ).109وتاس،گ(

. بودند که چشم امید به احیاي شاهنشاهی ساسانی داشتند» خراسان« نخبگان استان
 منافع و اغراض آن طبقه، به عنوان  آموزگار و وزیر و ة، نمایند»فضل بن سهل« انتخاب



  ١٣٩ ..بیت الحکمه و تأثیر آن بر غنابخشی فرهنگ و ادب عربی

 

انتخاب رنگ سبز به ) 111همان،( به ایشان بود» نمأمو« هاي گرایش از نشانه، مشاور
 عالوه بر . نیز خاکی از همین گرایش است.عنوان رنگ دولتی، که رنگ ساسانیان بود

کار رفته در آن بسیار ه نیز هست که تعالیم ب» اردشیر« اینها عهد یا اندرز منسوب به
  ). 113همان،( است» مأمون« ۀشبیه به فرمان  محن

بود » مأمون «کوشش» قرآن « مخلوق بودنةعقاید یا آغاز امتحان دربارا تفتیش ۀمحن
 زمام حکومت مرکزي و اجتناب از خطرهایی که متن ةبراي به دست گرفتن دوبار

است چنان » قرآن «اعتقاد او به مخلوق بودن. )115همان،( هشدار داده بود» اردشیر«اندرز
 و جلّ، یگانه است و خالق و جز او خداي عزّ« :آورد  خود میۀکه آن را در وصیت نام

  ). 13/5771طبري،(» از این به دور نیست» قرآن« مخلوق است و
در حمایت و پیگیري نهضت ترجمه » مأمون« بنابراین می توان گفت یکی از اهداف

آشنایی با طرق بحث و جدل براي حفظ حکومت بوده و بهترین راه در این مسیر 
  .ق از راه ترجمه بوده استآشنایی با علوم فلسفی و منط

  
  » بغداد« ي»بیت الحکمه« معرفی- 3

 ۀمعتزلی و فعالیت فرق» مأمون «شرایط زمینه ساز عصر عباسی، وجود حامی یی چون
. گردید» بغداد «،»ۀبیت الحکم «معتزله، منجر به ظهور و شکوفایی مرکز مهم و علمیِ

ن صاحب نظران مستشرق و  بی، مؤسس، زمان تأسیس و نوع فعالیت این مرکزةدربار
ها اکتفا  که به ذکر برخی از این تفاوتدیگر صاحب نظران تفاوت هایی وجود دارد 

   :کنیم می
  

 ترجمه با حمایت و دعوت از ۀهاي پیشینیان خود را در زمین تالش» مأمون «:آلدومیه لی
میه ( ساخت ...ك کتابخانه و رصد خانه وةرا به همرا» بیت الحکمه «مترجمان ادامه داد و

  ).177لی،
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» جبراییل بن بختیشوع «ةبه اشار» مأمون « دارالعلم یا فرهنگستانی که:دلیسی اولیري
یس آنجا بود، کار ترجمه و رواج آثار ئر» حنین بن اسحاق «طبیب آن را ساخت و

  ). 258اولیري،(یونانی به عربی را در میان اعراب بر عهده داشت 
  

» بغداد «در» بیت الحکمه «ترجمه، همزمان با ساخت اوج فعالیت :کارل بروکلمان
  ).2/487بروکلمان،(ك کتابخانه و رصد خانه هم به آن افزود ۀبود ک» مأمون «توسط

  
لم «کهرا اي » بیت الحکمه «:پول کِراوس تاسیس کرد  » مأمون «اش بود سئیر» س

  .)113کراوس،(

  
رهوف » بغداد « اي براي ترجمه درمدرسه) ق. هـ215(قبل از سال» مأمون «:ماکس مایِ

» حنَین بن اسحاق «و مترجمی» یوحنا بن ماسویه «با ریاست» بیت الحکمه «به نام
  ). 58مایرهوف،(آن شد  یسئر» متوکل «در زمان تجدید این مرکز توسط »حنین «ساخت که

  
 »منصور «کتابخانه و احتماال دیوان اداري بود که زمان» بیت الحکمه «:دیمیتري گوتاس

در ایران ساسانی پیش از .  پهلوي به عربی را نهادینه کردۀتأسیس شد و فرهنگ ترجم
 دولت بودند که در آنها ةهاي حکمت یا بیوت الحکمه در ادار اسالم خزاینی به نام خانه

هاي مختلفی از  ها و پاره کتاب هایی منظوم حاوي دانش تاریخی ایرانی، گزارش جنگ
یعنی  ؛شد  نگهداري میور عشقی، براي پادشاهان ساسانیهاي مشه  زوجةآگاهی دربار

 مشتمل بر ثبت منظوم شکوه ساسانی و بر طبق ایدئولوژي زرتشتی هایی بودند کتاب
هاي  مرکزي براي ترجمه کتاب» بیت الحکمه «قینۀب). 77-78گوتاس،(ساسانی، هخامنشی

رکز همایش دانشوران یونانی به عربی، دانشگاهی براي تعلیم علوم اوایل یا قدما و م
  ).83-85همان،(هاي یونانی آماده کرد   کتابۀنبود و فقط فضا را براي ترجم

 مشهورش ۀرصدخان» مأمون «که بعدها» بیت الحکمه « بزرگۀ در کتابخان:شوقی ضیف
 شد هاي غیر عربی توجه بسیار می را به آن ملحق کرد به کتب ترجمه شده از فرهنگ
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ه و چون ب) 103همان،( بوددانشگاهی بزرگ » بیت الحکمه «بدون شک). 3/113ضیف،(
به اوج خود » مأمون «هاي ترجمه در عصر ک مرکز علمی بزرگی تبدیل شد، فعالیتی

این مرکز مملو از کتب فلسفی و علوم اوایل بود و در اختیار و ). 113همان،(رسید
، واقف »ابن رومی «نکهنیز به ای» ابوالعال«).4/298ضیف ،( قرار داشت» ابن رومی «دسترس

را از سرایندگان شعر » ابن رومی «همچنین ).330المعري،( به فلسفه بوده اشاره کرده است
  ).1/325والیتی ،( فلسفی شمرده اند

 
 دایر کرده و» بغداد « عمومی را درۀخلفاي عباسی، نخستین کتابخان: جرجی زیدان

بود و ترجمه هاي عربی کتب طبی، مؤسس آن » هارون «احتماال. نامیدند» بیت الحکمه«
کتاب هایی » یحیی بن خالد برمکی «علمی و تألیفات اسالمی را در آن جمع کرد و بعد

کتاب هاي  یونانی، سریانی، فارسی، هندي و قبطی » مأمون «بعدها در زمان. به آن افزود
  ).3/630زیدان،( بر کتب عربی آن افزوده شد

 
، » الحکمهخزانة «یا» بیت الحکمه «ۀ اولیۀهست» شیدهارون الرّ « احتماال:احمد امین

 آن را به رشد و بالندگی رساند» مأمون « عصر عباسی را بنیان نهاد وۀبزرگترین کتابخان
 مدارك داللت بر کتابخانه بودن آن دارد نه دانشگاه ۀهم). 2/61امین،( تقویت کرد و

  ).65همان ،(بودنش 
 

دکور آثار علمی،  »بیت الحکمه «اي به نام  قرن، در مؤسسه مسلمانان طی سه:ابراهیم م ،
  ).94مدکور،(هاي کهن را ترجمه و حفظ نمودند  فلسفی، ادبی و مذهبی تمدن

  
دیم هارون  «، زمان»بغداد « مشهورۀ، کتابخان»بیت الحکمه «یا »خزانة احلکمة «:ابن نَ
  نشمندان بود افت و مرکز تجمع داۀتوسع» مأمون «ةایجاد شد و در دور» الرشید

  ).16ابن ندیم،(
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 ساخته شد و» رشید «در عهد» بیت الحکمه «بنا به راي اکثریت :احمد فرید رفاعی
  ). 1/375رفاعی،( در آنجا کتب هندي، فارسی و یونانی را جمع نمودند» برامکه«

 
 در عهد. اي  نیمه عمومی بود کتابخانه» بغداد «»هبیت الحکم «:سید محمود مرعشی نجفی

به اوج خود رسید » مأمون «عباسی تأسیس شد و در زمان» منصور «یا» ارون الرشیده«
باشد که کتبش فهرست شده   اسالمی میۀگویا قدیمی ترین کتابخان). 4/1432مرعشی نجفی،(

 بوده و» بیت الحکمه «خازن و کتابدار» ابن ندیم «برخی معتقدند که). 1469همان،(است 
شاید این برداشت درست باشد، . است» یت الحکمهب «وي فهرست کتب» الفهرست«

ارایه » بیت الحکمه « کار و موجودية، اطالعاتی جامع وگسترده ازشیو»الفهرست «زیرا
به منابع مورد » ابن ندیم «همچنین از عوامل دسترسی آسان). 1473همان،( کرده است

نیاز از   که او را بیبوده است» بیت الحکمه «یا» مأمون «ۀ او به کتابخانۀنیازش، مراجع
  ).4/1750ساغروانیان،(هاي دیگر نموده است  ذکر نام کتابخانه

  
به عنوان نخستین نهاد آموزشی و کتابخانه در » بغداد «،»بیت الحکمه «:علی اکبر والیتی

بیشتر به فلسفه و نظام اسالمی نقش مهمی در پرورش و گسترش علوم و فنون داشت 
شد و محل   دولت اداره میۀاین مرکز با هزین. پرداخت و علوم ریاضی و طبیعی می

هاي علمی و فلسفی یونانی   بود که کتابیاجتماع دانشمندان و پژوهشگران و مترجمان
پایه ریزي نمود » هارون الرشید «را» بیت الحکمه «اساس. را به عربی ترجمه کردند

 جاهلیـت و خطوط ةار دوراي از اسنـاد و اشع پـاره» مأمون «به کوشش. )1/113والیتی،(
به کانون اصلی انتقال و » مأمون «در زمانو نامه هاي پیش از اسالم نیز بدان افزوده شد 

افزون بر کار ترجمه، پژوهش و » بیت الحکمه «در.  علوم بشري تبدیل شدۀترجم
براي تکمیل، رصد خانه اي به آن افزود » مأمون «.مطالعه و بحث آزاد علمی رایج بود

  ). 100ن،هما(
االعظمی (»عبداهللا بن مقَفّع «:حضور داشتند» بیت الحکمه «ترین افرادي که در      مهم

مرعشی ؛ 49صفا،( »سهل بن هارون «، )82گوتاس،؛ 4/1473مرعشی نجفی ،(»ابن ندیم «، )100،
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اء «،)4/1451نجفی، رّ د بن موسی  «،)2/65امین ،؛ 4/1442مرعشی نجفی( »یحیی بن یزید فَ محم
ندي «،)1/375رفاعی؛ 3/631زیدان،( »وارزمیخ  »ابن رومی «،)117فانی،؛ 133االعظمی،( »کِ
لبی «،)4/298ضیف،( نوبري ح بی معروف به ص ؛4/298ضیف،؛ 1/100والیتی،(»احمد الطَی 

 ؛58مایرهوف،؛ 1/459ابن ابی اصیبعه،؛ 334الجروالفاخوري،(»یوحنّا بن ماسویه «،)1/375رفاعی،
نَین «،)72روزنتال، اقبال آشتیانی،؛ 133االعظمی،؛ 1/375رفاعی؛ 351 ابن القفطی،؛117فانی،( »آل ح 

 الجر و الفاخوري،؛ 4/1440مرعشی نجفی؛ 58مایرهوف،؛ 358اولیري،( »آل نُوبخت «،)49صفا،؛ 12
لم« ،)133االعظمی،( »یحیی بن عدي «،»متّی بن یونس «،)1/100والیتی،؛ 334 مرعشی  (»س
  .)113کراوس،؛ 80گوتاس،؛ 2/62امین،؛ 49صفا،؛ 117فانی،؛ 72روزنتال،؛ 4/1451نجفی
 نیمه ۀاولین کتابخان» بغداد «،»بیت الحکمه «:از مطالب مذکور می شود نتیجه گرفت     

» مأمون «تا» منصور « سال هاي حکومتۀعمومی و حکومتیِ اسالمی است که در فاصل
  آن می تواند احتمال مؤسس بودندر» ابن مقفع «تاسیس شد و حضور اشخاصی چون

را » هارون «و بعد» مأمون « اولۀهر چند بیشتر منابع در درج. را تقویت نماید» منصور«
  .دانند مؤسس آن می

  کتب از ملل مختلفۀین مرکز در ابتدا با هدف نگهداري و جمع آوري و ترجم    ا
و الحاق رصد » خوارزمی « حضور؛ به آن اضافه شد نیزهاي دیگري اما فعالیت. تأسیس شد

اء « حضور.به آن تاییدي بر این مطلب است» مأمون «ۀخان  اهتمام این  دهندةنشان» فرّ
ا بن ماسویه «وجود. استمتعلق به اعراب، ) علوم نقلی(مرکز به علوم خودي  » یوحنّ

  دهندةدر آن نشان» ابن رومی «حضور. دلیلی است بر توجه این مرکز به علوم طبی
در آن » کندي «ترین دلیل فلسفی بودن این مرکز حضور بزرگ.  استاو به فلسفه ۀعالق
. نیز اکثر منابع بیان می کنند که ایرانیان از فعاالن و گردانندگان این مرکز بوده اند. است

هاي  این موضوع با توجه به این مطلب که این مرکز محلی جهت نگهداري منظومه
 در پیدایش آنهایی را در خصوص نقش  ن بوده، نشانهتاریخی و غرامی و جنگی ایرانیا

با این توصیف بعید نیست که در نهضت . دهد شعر تعلیمی در ادبیات عربی به دست می
  .باشدبوده » بغداد «،» ۀبیت الحکم «از آن  محوري ترین نقش ،ترجمه
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را، از » مأمون « دوم نهضت ترجمه در عصر عباسی یعنی عصرةبر همین اساس دور
 علوم توجه شده ۀ زیرا در آن دوره به هم؛اند کوفاترین دوره هاي ترجمه دانستهش

  ). 74خفاجی،(است
  

  بر علوم غیر ادبی عرب» بیت الحکمه «تاثیر -4
بیشترین تاثیرش را در شکوفایی فلسفه و کالم  » بیت الحکمه «با عنایت به گواهی منابع،

 فراوان ۀلی و امور علمی عالقبه علوم عق» مامون «.بین مسلمانان داشته است
او . و به کتاب هاي حکمت به ویژه فلسفه و منطق مایل بوده است) 74خفاجی،(داشته

).            33االعظمی، (ه است و به برتري عقل و آزادي عقیده معتقد بودداشتهگرایش معتزلی 
» ارسطو «سی آثارهاي فار  یونان را از طریق ایرانیان و با ترجمهۀعراب اولین بار فلسفا

 معتزله بیش از دیگر فرق اسالمی بود و ۀتأثیر فلسفه در فرق). 34حسین،(. ندشناخت
 طرق بحث و روش تفکر یونانی را در عقاید اسالمی ،معتزله از آغاز نشو و نماي خود

شد نفوذ  هـر چه ترجمه در میان مسلمانان بیشتر می). 132عبدالقاهر بغدادي،( اعمال کردند
 متکلمین ۀآنان اولین طبق). 158صفا،( گردید هم بیشتر می» معتـزله « فلسفی در میانافکار
و با آن که منشأ خدمات ارزشمندي به اسالم شدند به جرم ) 219مددپور،(هستند

 همواره مورد بغض و نفرت ،استفاده از مبانی فلسفی یونانیان و ایرانیان و هندوان
 گري از علل کم توجهی به  شعوبیةعالوه بر پدیدشاید همین امر ). 161همان ،(بودند

  . اصلی ورود علوم یونانی و فلسفی به جهان اسالم بودةباشد که درواز» بیت الحکمه«
 توان به  می،دیهاي مهمی که در جریان رشد علم و فلسفه به ظهور رس    ار شخصیت

ندي«  ۀسالمی و فلسف اۀاندیش  بزرگی است که ازۀ، از فالسف»کندي «.اشاره کرد» کِ
و طی نهضت ترجمه با مترجمان و آثار ترجمه ) 393الجرّ و الفاخوري،(یونانی متأثر بود 

متّی  «است که شاگرد» فارابی «شخصیت دیگر). 374همان،(شده تماس مستقیم داشت 
است که » یحیی بن عدي «فیلسوف بعدي. بود» بیت الحکمه «از مترجمان» بن یونس
   .)395همان ،(است وي نیز از مترجمان بیت الحکمه .بود» فارابی «شاگرد
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  بر علوم ادبی عرب» بیت الحکمه « تاثیر-5

 بودن آن استفایده   غیر ممکن و بی، شعرۀ ترجمةنخستین نظر رایج و مقبول دربار
 ادبیات از سه تمدن بزرگ آن ۀبا این حال نقش این مرکز را در ترجم). 121فانی،(

  .کنیم نانی، ایرانی بررسی میروزگار یعنی هندي، یو
  

به عنوان » بغداد «از ممالک اسالمی ـ چون» هند «به دلیل دوري: »هندي «الف ـ ادبیات
شاید ). 290امین،(افته است ةمرکز علوم اسالمی آن عصرـ آثار اندکی از آنان در عربی را

 را در با آنکه اصل این کتاب هندي است آن. است» کلیله و دمنه «بهترین مثال آن
 ). 337فاخوري،(اند  داده کنیم چون ایرانیان در آن تغییراتی تأثیرات ادب ایرانی بررسی می

» انوشیروان « پارسی آن در عهدۀاز دیگر کتب هندي است که از نسخ» سندباد نامه«
ان الحقی «اي به عربی منتشر گردید و  ترجمهاز این کتاب.  شده بوداخذ را به  آن» اب

اصل سند باد نامه را هم ایرانی و هم هندي ). 2/555مرزبان نامه، روشن،( آوردنظم عربی در
  ).      همان(می دانند 

   
دیوان او در بی شک . است» هومیروس «ترین شاعر یونانی  مهم:» یونانی «ب ـ ادبیات

 با» بغداد « خاصی از علما درۀگرچه طبق .به عربی برگردانده نشده استآن عصر 
و هندیان آن را به زبان خود ترجمه کرده بودند و ) 1/25البستانی،(  آشنا بودنداو» ایلیاد«

ثاوفیلُس  «و همین طور) 62همان،( را به فارسی می خواندند» ایلیاد «نیز پادشاهان ایران
هاوي   ).25همان ،(  بودکرده سوم آن را به سریانی نظم ۀخلیف» مهدي «، منجم»الرُّ

فرهنگ یونانی براي شخص عرب و ناتوانی شاعر عرب در     دین اسالم، سختی فهم 
نزد عرب » ایلیاد «ترین علل ناشناخته ماندن  از مهم،به شعر درآوردن آن به زبان عربی

ادب یونانی مقرون به بت پرستی، خدایان متعدد و قهرمان پرستی بود  ). 63همان،( است
- 334امین،( کرد را  قبول نمیو حال آنکه  ذوق  اسالمی، بت پرستی و عبادت  مخلوق  

همچنین ذوق ). 66البستانی،( هم همین عامل دینی بود» ایلیاد «حتی مانع نثر شدن). 333
عالوه بر اینها تکسب از راه شعر ). 333- 334امین،( پسندد را نمی» ایلیاد هومر «اعراب
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  زیرااست؛» ایلیادِ هومر «چون) 28فاخوري،(میان اعراب مانع سرودن اشعار حماسی 
بنابراین از یونانی هیچ شعر تراژدي یا کمدي به عربی . شعري است حماسی» ایلیاد«

 ۀهر چند نویسندگان عرب ادعا دارند که ادبیات حکیمان). 29روزنتال،( برگردانده نشد
 اما این امر به نداشته استیونانی تقریباً هیچ نفوذ و تأثیري بر شعر دوران عباسی 

در مقایسه با » متنبی «نظیر این اشعار از.  استمحتملستقیم صورت مستقیم و غیر م
در جهت اثبات فرزانگی یونانی در شعر عربی عصر » ارسطو «گفته هایی منسوب به

  :عباسی موارد زیر قابل ذکر است
با هماهنگی مشرب ها و برابري بنیان درك هاي حسی، می توان : گوید» ارسطو «- 1   

  ):4/83البرقوقی،ج: (گوید» متنبی «.داداشیاء را از ضد آن تمیز 
  ِاذَا استوت ِعنده االَنوار و الظُّلَم             ؟      ا ِبناِظِرِهي الدنيو ما انِتفاع اَِخ

اگر نور و ظلمت در چشم انسان بصیر یکسان است، پس او چه سود از چشمش : یعنی
  می برد؟

ري مهم نابود شدي، مانند آن است که در جریان اگر در جریان کا: گوید»ارسطو «- 2   
  ):4/245البرقوقی،ج(گوید » متنبی «.کاري بی اهمیت از دست رفته باشی

  ٍميمٍر عِظأَ  کَطَعِم املَوِت يف                  صِغٍريمٍر أَ فَطَعم املَوِت يف
 براي ور در کار پست و کوچک همانند طعم مرگاچشیدن طعم مرگ براي جنگ: یعنی

  .امر گران است، این مبارز است که باید امور متعالی را انتخاب کند
او که به تو براي خودت عشق نمی ورزد، کسی است که از تو : گوید»ارسطو «- 3   

گوید » متنبی «. حتی اگر خودت باشی که از خودت دوري می جویی دور است،
  ):4/89البرقوقی،ج(

قَدن قَوٍم وع لتحرإذا توا    قَدم أن ال              رفَارَِقَهاِحفَ  تنَالرلو مه   
چون از نزد قومی کناره بگیري و آنان بتوانند تو را راضی کنند و از ترك آنان باز : یعنی

  ). نه تو( گویند را ترك میو دارند اما چنین نکنند، پس در حقیقت آنانند که ت
کی ۀ ممنوع نمی کنیم بلک ها باشد، از سازگاري روحکه  را عشقی: گوید»ارسطو «- 4   

گوید » متنبی «.شدن کالبدها را ممنوع می کنیم، چون به طبیعت حیوانی تعلق دارد
  ):3/50البرقوقی،ج(
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م ن وا کُلُّ مهوی يال  يإذا خ فاِف               ِعفو يع اخلَيرِضي و ي اِحلبِقلُ تيلت  
که عشق ورزد چون من پاکدامن باشد، هنگامی که با معشوق خلوت نه هر کس : یعنی

کند و من فردي عفیف هستم و آنگاه که اسبان در میدان نبرد روبروي هم قرار گیرند 
  .محبوبه ام را با شجاعت خویش راضی می کنم

       
حسین، (شعري نیست که از فارسی به عربی نقل شده باشد : » ایرانی «ادبیات: ج
هاي پند سیاسی و اجتماعی ایرانی اولین کتب ترجمه شده توسط   اما کتاب).2/35

کلیله و  «شدترین کتابی که از پهلوي به عربی ترجمه  مهم). 94عاکوب،( مترجمان بود
) 349فاخوري،( این کتاب از زبان حیوانات و پرندگان در تعالیم اخالقی است. بود» دمنه

به » ابن مقفّع «و توسط  زبان حیوانات استو پندهاي آن به صورت قصه پردازي از
جایی که می توان آن را عربی ترجمه شد و تاثیر مهمی در ادبیات عربی بر جاي نهاد تا 

 نوینی در نظم شعر دانست و آن همان شعر تعلیمی ةعامل مهمی در ایجاد و خلق شیو
ي منظوم شعر تعلیمی مظهر نفوذ عقل در این عصر بوده و برا). 269عاکوب،(است 

 شودآسان تر آنها ساختن بعضی از علوم، قصص و حکایات به کار می رود تا حفظ 
ان بن  « نظم کلیله و دمنه به عربی نخستین بار به دست).278فاخوري، ( بدالحمید اَبع

  او از پند و ادب ایرانی متأثر نشده ةشاید هیچ شاعري به انداز. روي داد» الِحق
 5000در » یحیی بن خالد برمکی «را براي » کلیله و دمنه «او). 269عاکوب، (است

عبداهللا بن هالل  «و» سهل بن نوبخت «بعدها.  بیت به نظم کشید14000یا) 270همان،(
اریه «سپس. را به نظم در آوردند  دوباره آن» اهوازي م به 1100آن را به سال » ابن الهب

ان«).338فاخوري،( نامید »نظم کليلة و دمنة يف نتائج الفتنة «شعر درآورد و کتب دیگري » اب
مورخان .را نظم کرده است... و» مزدك «کتاب ،»انوشیروان «ة، سیر»اردشیر«ۀمثل کارنام
ان «معتقدند زندگی اش را وقف منظوم کردن ادب و حکمت و سیر ملوك ایرانیان » اب

  ).273عاکوب،(کرده است 
 ).  229امین،( گردید»ألف ليلة و ليلة  «یف کتاببعدها یکی از منابع تأل» کلیله و دمنه «    
و اسلوب آن  »کلیله و دمنه «خود را در معارضه با »ثُعلة و عفرة «نیز» سهل بن هارون«
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نوشت که  »عيون احلکمة «عباسی تلخیص آن را به نام» مأمون «).354فاخوري،( نوشت
هم ). 291طیمی،ع(تخالصه اي از امثال و حکمی است که در کلیله و دمنه آمده اس

ي «چنین اریه «و »القائف «کتاب» ابوالعالء معرّ برا به تقلید از  »الصادح و الباغم «»ابن اله
به تقلید از آن نوشته شد »اخوان الصفا «ند و یکی از رسایلکردکلیله و دمنه تالیف 

   ).294همان،(
 حکایت کوتاه و 50بیش از » احمد شوقی « معاصر نیز، شاعري چونة     حتی در دور

 بلند براي کودکان به نظم درآورد که مضامین آنها را از مشاهیر این فن بی نظیر، صاحب
برگرفته است و ارزش اخالقی و اجتماعی این حکایات ... و » الفونتن «و» کلیله و دمنه«

قابل انکار نیست و هدف آن همان هدف شعر تعلیمی است، مانند تشویق به فضایل 
الیت در کار، وفاداري، صداقت و اندیشیدن در کارها پیش از انجام آنها و اخالقی، فع

  ).711فاخوري،( گري، تنبلی و سهل انگاري  نکوهش رذایل بویژه حیله
ابن  «دیگر اثر ادب ایرانی است که» سعدالدین وراوینی «ي ادیب توانا»مرزبان نامه «    

» مرزبان نامه «.نامید» لفاء و مناِظرة الظُرفاءفاکهة اخل«آن را به عربی ترجمه نمود و» عربشاه
کلیله و  «ترجمم» نصراهللا بن عبدالحمید منشی « نثر نویسی پیرو سبکةاز لحاظ شیو

در » مرزبان نامه «صاحب . اول قرن ششم هجري استۀاز هندي به فارسی در نیم» دمنه
مرزبان نامه، ص  ر،خطیب رهب( توفیق یافته است» نصراهللا منشی « سلف خودةتتبع شیو

به ترکی و از ترکی به عربی توسط » مرزبان نامه «گویا»  قزوینیۀعالم «طبق نظر). الف
 این ترجمه در ۀ هـ ، ترجمه شده و نسخ834 ۀدر گذشت» شهاب الدین عربشاه «شیخ
 دکتر. )خطیب رهبر، مرزبان نامه، ص ي( هجري در قاهره به طبع رسیده است 1277سال 

اصل این کتاب  «:می گوید» فاکهة اخللفاء و مناِظرة الظُرفاء « کتابۀدر مقدم» حسن عاصی«
از ملوك پاوند آن را به طبري » مرزبان بن شروین «از مرزبان نامه است که سپهبد

 بار 2 قرن بعد، پس از 2فاکهه الخلفاء حدود .  هجري بود4نوشت و آن در اواخر قرن 
  ).6کهه الخلفاء، ص فا( کتاب به فارسی نوشته شدۀترجم
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  نتیجه گیري
تأثیر مهم و ... در غناي فرهنگ عربی و پیشرفت فلسفه و طب و» بیت الحکمه «- 1 

گري، اشتغال این مرکز به  با این حال احتماال به دالیل شعوبی. بلکه محوري داشته است
وجه که نزد شیعه محبوبیت ندارد، کمتر مورد ت» مأمون «فلسفه و انتساب این مکان به

 . پژوهشگران بوده و ناشناخته مانده است

ع «مترجمانی چون» بیت الحکمه «- 2  مدیران ، و»آل حنَین «و» آل نوبخت «،»ابن مقَفَّ
 پژوهش  دهندةدر آن نشان» کندي «حضور. داشته است» سهل بن هارون «الیقی چون

منجر »  یونسمتّی بن «شاگرد» فارابی «هاي فلسفی است که به پیشرفت فلسفه و ظهور
اء «،»خوارزمی «همچنین افرادي چون. شده است در آن حضور ... و» ابن رومی «،»فرّ
  .   داشته اند

 ادبیات منظوم ۀ شعر غیر عربی به عربی و در زمینۀ  این مکان تأثیري در ترجم- 3
 اما در باب ادبیات منثور توانسته است با اخذ کتب ادب پارسی تأثیرات ؛نداشته است

 به ویژه با ایجاد شعر تعلیمی اولین بار به دست.  را در ادبیات عربی بر جاي نهدعظیمی
ان الحقی« در ادبیات عربی و همچنین از طریق » کلیله و دمنه «از طریق منظوم کردن» اب

 »ثُعلَة و عفرة«،»ألف لَيلَة و لَيلة«:چون» کلیله و دمنه «تألیف کتب ادبی دیگري تحت تأثیر
الء «از »القاِئف «،»مأمون «از» عيون اِحلکمة«،» هارونسهل بن «از الصاِدح و الباِغم «،»ابوالع« 
اریه «از ب چون» مرزبان نامه «، یا تحت تأثیر»إخوان الصفا «و یکی از رسایل» ابن اله: 
  .، موثر بوده است»ابن عربشاه «ي» فاِکهة اخلُلفاء و مناِظرة الظُرفاء«
  .در نشر آراء فلسفی بین ادباي عصر عباسی موثر بوده است» بیت الحکمه « احتماال- 4
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  و مآخذمنابع 
 .ش1362 ، 1صفا، ذبیح اهللا، تاریخ ادبیات ایران، تهران، چاپ سوم ، ج    - 

 ابن ابی أصیبعه، عیون االنباء فی طبقات األطباء ، ترجمه سید جعفر غضبان و محمود نجم آبادي، -
 .1349، 1ج تهران، دانشگاه تهران ،

  .ش1348 ابن القفطی ، تاریخ الحکماء ، ترجمه بهین دارایی ، تهران ، دانشگاه تهران، -
 ابن ندیم، محمد بن اسحاق، الفهرست، ترجمۀ محمدرضا تجدد، تهران، اساطیر، چاپ اول ، -

  .ش1381
تی، تهران،  الجر، خلیل و الفاخوري، حنا، تاریخ فلسفه در جهان اسالمی، ترجمه عبدالمحمد آی-

  .ش1367سازمان انتشارات و آموزش انقالب اسالمی، چاپ سوم، 
 العاکوب، عیسی، تأثیر پند پارسی بر ادب عربی، ترجمۀ عبداهللا شریفی خجسته، تهران، شرکت -

  .ش1374انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ اول،
  .ش1383وس،چاپ ششم،  الفاخوري،حنا،تاریخ ادبیات زبان عربی،ترجمۀ عبدالمحمد آیتی،تهران،ت-
، خلیلی اقدام، عباس، تهران، شرکت نسبی حاج محمد ) ضحی االسالم (  امین ، احمد ، پرتو اسالم -  

  .ش1336حسین اقبال و شرکا، چاپ دوم ، 
 اولیري، دلیسی، انتقال علوم یونانی به عالم اسالمی،ترجمۀ احمد آرام، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، -

  .ش1374چاپ دوم، 
 .ش1375 حقیقت، عبدالرفیع، تاریخ جنبش هاي مذهبی در ایران، تهران، کومش، چاپ اول، -

 خفاجی، محمد عبدالمنعم، ادبیات عرب دورة اول عباسی، ترجمۀ زهرا عمرانی، تبریز، دانشگاه آزاد -
  .ش1383اسالمی تبریز، چاپ اول، 

  .ش1385سید، تهران، طهوري، چاپ اول ،  روزنتال، فرانتز، میراث کالسیک اسالم، ترجمه علیرضا پال-
 3و2 زیدان، جرجی، تاریخ تمدن اسالم، ترجمۀعلی جواهر کالم، تهران، امیرکبیر، چاپ هشتم،ج-

  .ش1373
  .ش1380ـ صادقی، مصطفی،  فهرس المقاالت التاریخیۀ، قم، پژوهشکدة حوزه و دانشگاه، چاپ اول،

سالمی تا اواسط قرن پنجم هجري، تهران، مؤسسه  صفا، ذبیح اله، تاریخ علوم عقلی در تمدن ا-
  .ش1374، 1انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ پنجم، ج 

  .ش1364، 13 طبري، محمد بن جریر، تاریخ طبري، ترجمۀ ابوالقاسم پاینده، اساطیر، ج -
اد مشکور، ، ترجمۀ محمد جو)الفرق بین الفرق (  عبدالقاهر بغدادي، ابومنصور، تاریخ مذاهب اسالم -

  .ش1333تبریز، کتابفروشی حقیقت ، 
  . عطیمی، عباسعلی ، شرح حال و آثار ابن مقفع ، تهران ، فرخی ، بی تاریخ-
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 گوتاس، دیمیتري، تفکر یونانی فرهنگ عربی، ترجمه محمد سعید حنایی کاشانی، تهران، مرکز نشر -
  .ش1381دانشگاهی، چاپ اول، 

 عرب، ترجمۀ سید محمد تقی فخر داعی گیالنی، بنگاه مطبوعاتی علی  لوبون، گوستاو، تمدن اسالم و-
  .ش1334اکبر علمی،  چاپ چهارم، 

 مددپور، محمد، حکمت دینی و یونان زدگی در عالم اسالمی از آغاز تا عصر ابن خلدون، تهران، -
  .ش1374مرکز مطالعات شرقی فرهنگ و هنر، 

یرانیان در برابر خالفت اموي و عباسی، تهران، علمی  ممتحن، حسینعلی، نهضت شعوبیه جنبش ملی ا-
  .1385و فرهنگی، چاپ اول، 

 میه لی، آلدو، علوم اسالمی و نقش آن در تحول علمی جهان، ترجمه محمد شجاع رضوي و اسداهللا -
 .ش1379علوي، مشهد، بنیاد پژوهش هاي اسالمی آستان قدس رضوي ، چاپ دوم ، 

  .ش1384، 1رهنگ وتمدن اسالم و ایران،وزارت امورخارجه،چاپ چهارم،ج والیتی،علی اکبر،پویایی ف-
  . وراوینی، سعدالدین، مرزبان نامه، تصحیح محمد روشن، انتشارات بنیاد فرهنگ ایران_
 وراوینی، سعدالدین، مرزبان نامه، تصحیح خلیل خطیب رهبر، تهران، انتشارات صفی علی شاه، _

  .ش1375چاپخانۀ مروي، چاپ ششم، 
حسن عاصي، بريوت، دار املواسم،الطبعة األولی، .، حتقيق و تقدمي دفاکهة اخللفاء و مفاکهة الظرفاء ابن عربشاه،_ 

  . م١٩٩٥/ ه ١٤١٥
  .م٢٠٠٥، بريوت، داراحلرف العريب، چاپ اول، حرکة الترمجة يف العصر العباسي االعظمی، اورنگ زيب، -
  .، بی تاريخ٢تاب العريب، چاپ دهم ، ج ، بريوت، دارالکضحی االسالم امني، امحد، -

  .م١٩٨٦/هـ ١٤٠٧، بريوت، دارالکتاب العريب،شرح ديوان املتنيبالربقوقي، عبدالرمحن، _ 
  .، بی تاريخ٢، مصر، املنظمة العربية للتربية و الثقافة و العلوم، ج کارل، تاريخ االدب العريب بروکلمان، -
  .م١،١٩٩٤ج، الياذة هومريوس  البستاين، سليمان،-
  .م١٩٨٢، ٢ االول، بريوت، دارالعلم للماليني، جمن تاريخ االدب العريب العصر العباسي حسني، طه، -
  .م١٩٣١، ١٠، قاهرة، مکتبة اخلاجني، چاپ اول، جتاريخ بغداد أو مدينة السالم خطيب بغدادي، حافظ، -
  .م١٩٢٨، ٣و١چهارم، ج ، قاهرة، دارالکتب املصرية، چاپ عصر املأمون رفاعي، امحدفريد، -
 .، بدون تاريخ٤، قاهرة، دار املعارف، جتاريخ االدب العريب العصر العباسي الثاين ضيف، شوقي، -
  . م١٩٣٦، ٢، جلنة التأليف و الترمجة و النشر، ج االسالم و احلضارة العربية، قاهرة کرد علی، حممد، -
  . ر، بدون تاريخ، بريوت، دارصادرسالة الغفران املعري، ابوالعالء، -
، از مجموعه مقاالت کنگره بین المللی »پژوهشی در مآخذ الفهرست ابن ندیم « ساغروانیان، سیدجلیل،-

کتاب و کتابخانه در تمدن اسالمی، تنظیم محمد فرحزاد، مشهد، بنیاد پژوهش هاي اسالمی، چاپ اول، 
  .ش1383 ،4ج
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 دربارة ترجمه، زیر نظر 3رگزیده مقاله هاي نشر دانش ، از ب»بیت الحکمه و دارالترجمه « فانی، کامران،-
  .ش1376نصراله پورجوادي، مرکز نشر دانشگاهی، 

 دربارة ترجمه، 3، از برگزیده مقاله هاي نشر دانش »نهضت ترجمه در جهان اسالم « مدکور، ابراهیم،-
  .ش1376زیر نظر نصراله پورجوادي، ترجمه اسماعیل سعادت، مرکز نشر دانشگاهی، 

از مجموعه » ق،.نظام کتابداري اسالمی در سده هاي سوم تا هشتم ه « مرعشی نجفی، سید محمود، -
مقاالت کنگره بین المللی کتاب و کتابخانه در تمدن اسالمی،تنظیم محمدفرحزاد، مشهد، بنیاد 

  .ش4،1383پژوهشهاي اسالمی، چاپ اول، ج
 از مجموعه مقاالت دومین ،»ران کهن تا عصر مغولسیر و تحول ترجمه در ایران از دو « ورزگر، مینو،-

کنفرانس بررسی مسایل ترجمه، به کوشش عباسعلی رضایی و کاظم لطفی پور ساعدي، تبریز ، 
  .  ش1373انتشارات دانشگاه تبریز، چاپ اول، 

االسالمية، مجع آوری  کراوس، پول، التراجم االرسططالية املنسوبة إلی ابن املقفع، از التراث اليوناين يف احلضارة -
  . م١٩٦٥عبدالرمحن بدوي، قاهرة، دارالنهضة العربية، الطبعة الثالثة، 

 مايرهوف، ماکس، من االسکندرية الی بغداد، از التراث اليوناين يف احلضارة االسالمية، مجع آوری عبدالرمحن -
  .م١٩٦٥بدوي، قاهرة، دارالنهضة العربية، الطبعة الثالثة ،
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  الثقافة العربية و أدا   و تأثريه يف تطوربيت احلکمة
  لالعباسي األويف العصر 

  
  الدکتور منوچهر نصريپور

  معيد جامعة آزاد االسالمية بتربيز يف قسم اللغة العربية و آداا
  محيده اجمدی قره کوشن

  ماجستري يف اللغة العربية و آداا
  

  امللخص
نشأته . هو مؤسسه» املأمون «الراجح أنّ. العهد العباسية الترمجة يف بيت احلكمة مكانة ممتازة و خاصة يف حرکل

» متی بن يونس «الذي تلمذ علی» الفارايب «مؤيد هذا األمر ظهور. أدت إلی تطور الفلسفة و الکالم بني العرب
من مترمجي  »یحيي «کان. »الفارايب «، تلميذ»حييی بن عدي «أحد مترمجي بيت احلکمة و أيضاً ظهور الفيلسوف

من أعالم هذا املعهد و ذوي األثر البارز الذين حضروا فيه من خمتلف العلوم نستطيع أن نشري . بيت احلکمة أيضا
الشاعر » ابن الرومي «النحوي و» الفراء «الرياضي و» اخلوارزمي«من النابغني يف الفلسفة، و» الکندي «إلی

آل  «و »ابن املقفّع «کمة حلقبة من الزمن، و من املترمجني نشري إيلرئيس بيت احل» سهل بن هارون «الفلسفي و
  .. . و » آل نوخبت «و» حنني
 الراجح أنّ له أثراً يف الشعر التعليمي، حني نظم. ی الشعر العريب نقل الشعر غري العريب إليف بيت احلكمة أثر لليس 

أما يف باب األدب املنثور فاحنصرت نشاطاته . ب االيراينّکليلة و دمنة مأخوذا من االد» عبد احلميد أبان الالحقي«
کليلة و  «ضمن نطاقه و استطاع أن يوثّر تأثريا کبريا يف األدب العريب و ثقافته بأخذ کتب األدب اإليراين السيما

کهة اخللفاء و فا «ِلسهل بن هارون،» ثُعلة و عفرة «،»ألف ليلة و ليلة «و تأليف الکتب املتأثّرة منه کَـ» دمنة
» عيون احلکمة «أليب العالء املعري،» القائف «البن اهلَبارية، »الصادح و الباغم «البن عربشاه،» مناظرة الظرفاء

  ....اخوان الصفا و » رسائل اخوان الصفا «للمأمون و إحدی
  

  ة ودمنةکليل املکتبات اإلسالمية،  بيت احلکمة، املأمون، حرکة الترمجة، :ةرئيسات الفردامل
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