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چکیده
پس از ورود اسالم به ایران ،اقلیم خراسان مملو ازاعراب صحابی تابعین و به دنبالشان نخبههایی از دانشمندان اسالمی صاحبان
تفکر واالیی شد که در انتشار دین و گسترش زبان عربی خدمات جلیلهای را ارائه دادند واین اقلیم را تبدیل بهه مرکهج جنهب
های فکری و ادبی و علمی بی سابقهای در عالم اسالم نمودند .نام خراسان در سرزمین های عربی چنان آشنا می نمود که گویا
ججئی از سرزمین های عرب و معادل رمجی برای حیات سیاسی -فکری ،ادبی و تمدنی اسالم گردیده بود .اهالی خراسان پهی
به ارزش اسالم و جایگاه واالی علم و عالِم که اسالم به آن توصیه کرده بود بردند و به یادگیری زبان عربی و علوم و آداب آن
و هرچه که آنان را به تمدن اسالمی ربط دهد پرداختند تا اینکه در فقه و حهدی کهالم و ادب وفلسهفه وحکمهر بجرگتهرین
شخصیتهای جهان اسالم را به منصّهی ظهور رساندند .با توجه به ارزش واالی تمدن اسالمی در عهالم وجایگهاه خریهر و گهاه
ناشناختهی میراث علمی وادبی آن در ایران وبویژه خراسان ،مقالهی حاضر به نگارش در آمده تها گوشهه ههایی از تهاریم علهم
وادب ونیج علما وادبای خراسان را که سهم وافری در پیدایی شکوفایی فرهنگ اسالمی ایفا نمودند را ارائه دهد کهه بهر مبنهای
تحلیل تاریخی وتوصیفی و به روش کتابخانهای به نگارش در آمده اسر.
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مقدمه
تبادل فرهنگی میان ملتها امری ضروری برای هر امّتی اسر که خواسهتار تعهالی تمهدّن و پیشهرفر مسهتمر وحیهات
معنوی مداوم در آینده خوی می باشد .در ایهن میهان فرهنگههای نهی بیشهترین تهادیر خهود را بهر ملتههای بالنهده
گذارده اند .زبان عربی از جمله زبانهایی اسر که در اذهان مسلمانان جهان یادآور زبان وحی اسهر کهه رسهول خهدا
(ص)از خداوند متعال دریافر و به جهانیان ارائه فرمود و مرحلهی جدیدی از تاریم بشری را پی روی همهه قهرار
داد و پایه های یگانه پرستی را در میان بشریر محکم نمود تا سهم و افر و به یاد ماندنی از این فرهنگ احراز شهود.
همین امر باع شد که همه ی قدرتهای جهان برای خدمر به این زبان به کار گرفته وبر این مبنها عقیهده اسهالمی و
شریعر و مبادی اخالقی به سایر امتها رسانده شود .این ملتها زبان عربی را آموختند و طی چند دهه بهه دیهن اسهالم
گرویدند.
در این راستا فرهنگ نی اسالمی از دیرباز در میان ملر ایران نیج همچون سایر ملل،جایگاه شایستهی خهود را یافتهه
اسر.تبادل میان افراد و اقوام و ملل سبب شده مفاهیم و مضامین آدار ادبی از دیر باز مورد قبول ملر ایران قرار گیرد
لذا دانستن زبان عربی و قواعد و موضوعات آن امری محتوم و فریضههای معلهوم بهرای قاطبههی ایرانیهان محسهوب
گردید .بر این مبنا شعرا و ادبا به طریق اولی باید نسبر به علوم قرآنهی و اسهالمی صهر و نحهو و معهانی و بیهان،
قصص و تاریم و امثال و طب و موسیقی و کالم و تصو و عرفان و ...اطالع حاصل می نمودند سپس به سهرودن
شعر ویا نگارش متون ادبی و تحصیل وحتی تأسیس آن علوم میپرداختند(.عمادی ،محمدحسن)248: 1997 ،
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بدین ترتیب زبان عربی و فرهنگ و تمدن اسالمی در سرزمین هایی نظیر ایران انتشار یافر تها علمها و اندیشهمندانی
مبرز وبرجسته در علوم ادبی عرب ،فقه  ،تاریم وفلسفه و...ظهور یابندکهه البتهه ایهن مرحلهه از مههم تهرین مراحهل
گفتگوی تمدنها نیج به شمار میرود.
استادبدیع محمد جمعه پژوهشگرمعاصر عرب در خصوص تعامل وتفاعل میان دوامر ایران وعرب معتقد اسر کهه
رابره ی میان ادبیات عرب و فارسی بسیار قدیمی بوده و مربوط به قبل از فتوحات اسالمی در ایران اسر .زمانی کهه
راه های ارتباطی میان این دو ادبیات فراهم شد و فرصر های متعددی برای تادیر و تادر میان دو ادب ایجاد گردیهد(.
جمعه ،بدیع محمد)70: 1980 ،
لذا بنا به ضرورت شناخر میراث نی فرهنگ اسالمی -ایرانی مقالهی حاضر بهه نگهارش در آمهده اسهر تها زوایها
وخفایای موجود در روند تادیر گذاری این دوفرهنگ بر یکدیگر بی ازپی برابر نگاه ادب دوستان قرار گیرد.
نگاهی به تاریم ادبیات تعامل ایران وعرب
تعامل میان ایران و عرب پی از عصر اشکانیان بود یعنی به قرن  7پهی از مهیالد برمهیگشهر(.امین،احمد:1955 ،
 ) 443/1تاریم به ما ارتباطاتی عمیق تر و گویاتر را نشان می دهد که مربوط به عصر ساسانیان اسهر و زمهانی را در
بر می گیرد که ارتباط مذکور رنگ و بوی ادبی به خود گرفر ،تا جایی که گویند بهرام گور اوّلین که کسی بود شهعر
فارسی سرود  ،اولین فارسی زبانی بود که به عربی شعر گفر!(تمیم داری ،احمد )55 : 1379،
تاریم پربار ایرانیان گواهی می دهد ایرانیان سیصد سال متوالی و البته بها حمایهر ومسهاعدت دولتهها وامرایشهان در
فرهنگ و تمدن عربی آمیخته شدند که معهرو تهرین ادوارشهان در دولهر طهاهری ،صهفاری ،سهامانی ،جنهوی و
سلجوقی بود .این ادوار فرصر خوبی به ادبیات فارسی می داد تا از ادبیات عربی بهره ها ببرد .ایرانیان از زبان عربهی
از چند ین وجه بهره بردند ،چه در زمینهی شعر و چه نثر.همان طور که نثر فنّی عربی ،نثر فنی فارسی را نیهج شهکوفا
کرد تا جایی ادبا و شعرای فارسی در فنّ قصّه و مقامه و تاریم و رسهائل فنهی بهه او خهود رسهیدند و در شهکل و
مضمون از وزن و قافیه و اصرالحات عروضی عرب استفاده کردند(.السیوطی ،جالل الدین ) 46 :1954،
در این میان از جمله سرزمینهایی که اشتیاق وافری نسبر به زبان وفرهنگ عربی -اسالمی نشان دادند وبا قلهم وقهدم
وبیان وبنان به حفظ وگسترش آن پرداختند ،سرزمین بی بدیل خراسان بود که در ایهن بخه بهه سههم ونقه ایهن
سرزمین در پیدایی وشکوفایی علوم ومعار اسالمی اشاره می شود.
گذری بر اوضاع سیاسی اجتماعی اقتصادی اقلیم خراسان
جغرافی دانان حدود اقلیم خراسان را از شرق به سجستان (سیستان) و هند و از رب به گرگان و شهمال بهه مهاورا
النهر و از جنوب به صحرای فارس تا نواحی از کوه های دیلم و طبرسهتان مهیدانند(.اصهرخری )145: 1961 ،اقلهیم
خراسان پی از اسالم از اهمیر واالیی برخوردار بود چه از لحاظ اقتصهادی و سیاسهی از نظهر اداری وچهه از نظهر
علمی وفکری و فرهنگی.زمانی که عبداهلل بن عامر آن را فتح نمود به همان قسم سابق خود یعنهی نیشهابور و مهرو و
هرات و( بلم) باقی گذارد(.الیعقوبی ،احمد بن واضح ) 122: 1358،ههر چنهد کهه در دوره ههای بعهدی (عصهرهای
عباسی) از چهار قسم گفته شده کاسته شد!
ایرانیان آن قدر به ادبیات عربی عشق می ورزیدند که در گوی ونگارش خهود آن را بهه کهار مهی بردنهد .ابومسهلم
خراسانی از این دسر می باشد.وی آنقدر عربی را فصیح صحبر می کهرد کهه باعه شهد رببهه بهن عجّها طهی
گفتگویی که میان وی وابومسلم روی داد ،ابومسلم سخنانی را به زبان عربی به وی گفر که سبب شد رببه بگویهد :
«مارأیر أعجمیا أفصح منه!»یعنی هیچ عجمی ندیدم که چون ابومسلم این اندازه زبان عربی را بها فصهاحر و روانهی
صحبر کند!( ابو الفر اصفهانی، 1415، ،جج ) :20
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دولر بنی عباس بر مبنای فتوحات ابومسلم خراسانی بناشده بهود ولهذا ابوریحهان بیرونهی آن را دولهر خراسهانیهی
شرقیه نامیده بود .مأمون هم در مرو دورترین نقره ی خراسان خالفر می کرد .تا جایی که عوفی در لبهاب اللبهاب ،
به  27پادشاه  42وزیر  60عالم و  139شاعر در خراسان اشاره می کند .ذخایر اقتصهادی نهی وضهعیر فهوق العهاده
خوبی که در خراسان بود که به گسترش علم و فرهنگ در میان آنان انجامید و در نتیجه از لحاظ گرایشهای فکهری و
عقیدتی تادیر گذارد تا به مراحل واالیی از اعتالی علمی و فکری و ادبی دسر یافر.
فتوحات اسالمی توانسر خراسان را مملو از اعراب صحابی یا تابعین و به دنبالشان نخبههایی از دانشمندان اسهالمی
نمایدکه صاحبان تفکرات واالیی بودند و در انتشار دین و گسترش زبان عربی خدمات جلیلههای را ارائهه دادنهد ودر
مدّت کمی تبدیل به مرکج جنب های فکری و ادبی و علمی بی سهابقهای در عهالم اسهالم شهدند کهه در زمینههههای
مختلف فعالیر کردند(.المقدسی ،شمس الدین ابوعبد اهلل البشاری )4 1: 1906 ،لذا عجیب نیسر که نام خراسهان در
سرزمین های عربی چنان آشنا باشد که گویا ججئی از خود سرزمین های عرب و معادل رمجی برای حیات سیاسهی-
فکری ،ادبی و تمدّنی اسالم بود.
اهتمام به سرزمین خراسان از عصر اموی شروع شد و ارزش واالی آن در عصر عباسی شناخته شد .زمهانی کهه بنهی
عباس برای بنای حکومتشان از مردم خراسان به فرماندهی ابومسلم خراسانی استفاده کردند (.ابن الفقیه)78: 1302 ،
اهالی خراسان نیج پی به ارزش اسالم و جایگاه واالی علم و عالم کهه اسهالم بهه آن توصهیه کهرده بهود بردنهد و بهه
یادگیری زبان عربی و علوم و آداب آن و هرچه که آنان را به تمدن اسالمی ربط دهد پرداختنهد(.الراهر ،عبهدالباری،
)84 :1994
امرا سامانی حقیقر اهمیر اسالم را درک کردند و با بهه کهارگیری زبهان عربهی بهه برقهراری آرامه و امنیهر در
دوره شان و ارتباطی که با بغداد پایتخر خالفر عباسی داشتند خراسان را از لحاظ فکهری و ادبهی بهه او رسهاندند
ضمن اینکه خودشان هم از علما و ادبا بودند مانند امیر نصربن احمد سهامانی چهرا کهه ادیهب و فاضهل برجسهتهای
بود(ابن الجوزی ) 265 :1995،این امیر کسی بود که به ارزش علما و ادبا پی برد و با عدل و انصا با آنهان برخهورد
کرد.از جمله این علما ،فیلسو اسالمی مشهور محمدبن طرخان فارابی بود(وفات )339که از کتاب های خهود نظیهر
مبادی آرا اهل المدینه الفاضله و احصا العلوم و التعریف بأ راضهها را بهرای آن امیهر نوشهر (.ابهن خلّکهان 5 ،
 )153: 1972،و حتی آورده اند که علما و ادبا آنقدر در محافل امرا از جایگاه واالوشأن باالیی برخهوردار بودنهد کهه
مانند سایر مردم زمین را مقابل پادشاهان و امرا نمی بوسیدند! (المقدسی )339:
در عصر جنوی فرهنگ ایرانی در فرهنگ عربی امتجاجی بی بدیل یافر و ادبا و شعرا علما آدار شان را بهه فارسهی
و عربی می نوشتند.در دوران سلجوقیان و مقارن با قرن پنجم (یازدهم میالدی) خراسان بها شهکوه تهرین زمهان طهی
مراحل و شکوفایی تمدّنی خود را سپری کرد.البته عوامل متعددی سبب حرکر هها و جنهب ههای علمهی در اقلهیم
خراسان شد که از آن جمله برپایی دولر های مستقل که خود را به دولر مرکجی (بغداد) منربق می کردند چهرا کهه
در بغداد فقها و علما و فالسفه و ادبا و شعرای بسیاری بودند که با برگجاری در محافل و مجالس علمهی بهه مباحه
علمی می پرداختند علیر م اینکه پر از تجاحمات و اضررابات سیاسی بودند(.عسیری،مریجن )71:
کما اینکه وزیر کندری در خراسان توانسر با حمایر شدیدش از علما و ادبا ،تمدن اسهالمی را در ایهن عصهر احیها
کند و به فعالیر و شکوفایی برساند.بدین ترتیب خراسان از بجرگترین مراکج علمی و فکری جههان اسهالم گردیهد و
نیشابور اولین پایتخر مهم خراسان جایگاه خود را همچنان حفظ کرد .حتی در زمان سلجوقیان که مهرو را پایتخهر
خود قرار دادند و بعد به اصفهان انتقال دادند! در این راستا از ابو عبداهلل نیشابوری روایر شده اسر اولین کسی کهه
در جهان اسالم مدرسه ای بنا کرد ابواسحق اسفراینی بود که در نیشابور سال  418وفات یافر (.البنهداری)25: 1980،
مدرسه ی دیگر که در نیشابور ساخته شد که به دسر ابن فُورَک محدّث ،فقیه و مفسر شهیر نیشابور ساخته شد همهو
که ابوالقاسم قشیری از شاگردان وی بود.هر چند که پی از اینها دروس در مساجد بهه روش معمهول بهالد اسهالمی
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تدریس می شد چرا که در ابتدا ودر قرون اولیهی هجری مساجد در ایهران ودر منهاطق خراسهان،گرگان وطبرسهتان
مرکجیر علمی تام داشتند وتنها پایگاه گسترش علم وحکمر وفلسفه وادبیات بودند .لهذا نیشهابور تبهدیل بهه مرکهج
علمی -فکری جهان اسالم شد و نشاط و فعالیر علمی بی نظیری از سوی دان پژوهان و طالبان علم در آن عرصهه
از جهان اسالم صورت گرفر(.همان)27:
نقش علما وادبای خراسان در علوم اسالمی وادبی
علمای خراسانی و علوم اسالمی
علوم اسالمی که شامل علم فقه واصول وتفسیر وکالم و...میباشد به مدد علوم ادبی عرب نظیر صر ونحو وبال ر
ولغر واشتقاق پاگرفر وتوسط علمای تاسیس یاشکوفا گردید .مقدسی که در قرن چهارم از خراسان دیهدن کهرده
بود می گوید «:دانشمندان خراسان طیلسان بر تن می کردند و بویژه دانشمندان زاهد کهه در میهان مهردم آنقهدر شهأن
واالیی داشتند که مرد و زن در کوه و برزن خاک پای آن ها را به عنوان شفا می گرفتند(».محمدی)160: 1976 ،
خراسان در علم حدی و کالم و عرفان بجرگترین شخصیتهای جهان اسالم را به منصّهی ظهور رساند .در این راسهتا
بود که مجالس وعظ از سوی ابوالقاسم قشیری و ابوسعید ابوالخیر دوتن از رجال نامی عرفان و ادب تشهکیل گردیهد
از جمله علمای دیگر که در عصر آلب ارسالن رشد یافتند و مررح گردیدند عبداهلل بن محمهد بهن علهی جعفهر ابهو
اسماعیل االنصاری الهروی(وفات481ه.ق) بود که حدی می گفر و تالیف کتب می کهرد(.ابن الجهوزی :9 1987،
 )44-45وی در علوم دینی از کودکی و نوجوانی به شکوفایی رسید تا جایی که بهه تهدریس علهوم دینهی و ادبهی و
اشعار عرب اشتهار داشر وهمه ی این علوم را به خوبی می دانسر و به دو زبان عربی و فارسی مهی نگاشهر و بهه
عربی نیج شعر میگفر(.عبدالهادی ،سعاد)45: 1972،
همچنین در علم فقه ،فقهای خراسان طریقه و روش خاص داشتند که با فقهای عراق متفاوت بود .ابن خلّکان معتقهد
اسر اولین کسی که میان این دو طریقه جمع نمود ابوعلی الحسین سخی بود که از شاگردان ابوبکر قفّهال مهروزی از
فقهای معرو خراسانی بود(.حوفی )272:ابوالریب صعلوکی از دیگر فقهای صاحب نام در ایهن دوران اسهر .گفتهه
اند در مجالس فقه ابوالریب صعلوکی در سال های  387ه ق روزانه  500تن طالب علم داشته که مجهالس نظهایر وی
را تاریم کمتر به خود دیده اسر (الحوفی ،احمد محمد)270: 1968 ،
دیگری عبدالرزاق بن الفقیه عبداهلل بن علی برادر نظام الملک و از فقهای نیشهابور کهه در علهوم شهرعی متبحّهر بهود.
(البنداری ،آل سلجوق) 245: 2 ،از معاصرین وی ابونصر بن احمد کاشانی از وزرای سلران سنجر بودند که به علهم
و علما مؤسسات خیریه و ...اهتمام ویژه داشر(خواند میر ،یاث الدین )280: 1355،
دیگر امام ابوحامد محمدبن محمد الغجالی طوسی و برادرش ابوالفتوح احمد بودند که در فقه و سایر علوم شهرعی و
وعظ و کالم تبحّر یافتند (.همان )64-63 :2 :در علم فلک و نجوم و علم لغر عهرب علهی بهن الحسهن بهاخرزی
صاحب کتاب دمیه القصرفی شعرا اهل العصر در زمان وزیر کندری میزیسر(.همان 217:به بعد) از شاگردان بسیار
بجرگ ابوبکر قفّال مروزی بود که وی نیج از اکابر فقهای خراسان و صاحب تالیفهات ذی قیمهر در فقهه بهود .جمهع
بسیاری بدسر وی در علم فقه خبره شدند(.حوفی ،تیارات)227 226 :
نیج امام محمد قشیری (ابوالخیر عبدالرحیم بن عبدالکریم بن محمد القشیری) از اکهابر اصهحاب شهاخص در تفسهیر
قرآن کریم و علوم ید طوالنی داشتند .عمرخیام درشعر عربی و فارسی ونیج ابوالقاسم جوینی فرزنهد نظهام الملهک در
نیشابور از اکابر واقراب فقه و حکمر وفلسفه بودند (همان .)76: 2
ادبای خراسانی وعلوم ادبی عرب
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نیشابور مرکج زبان و ادبیات عربی بود همان طور که ری نیج از مرکجیّتی قوی برخهوردار بهود .ری مقهر حکومهر آل
بویه بود و وزرایشان به علم و ادب و حکمر معرو بودند نظیر صاحب بن عباد که شاعر وادیب اریهب وتوانمنهد
عصر بود ،نیشابور که بسیاری از شعرا وادبای عربی پرداز را به بهار آورده بهود کهه تعدادشهان بهه مراتهب بیشهتر از
شعرای ری بود و در میانشان شخصیر های جهانی در علم و ادب نظیر ابوبکر خوارزمی ،بدیع الجمان همدانی وجود
داشر.
البته تادیر نیشابور فقط در دانشمندان خودش نبود بلکه از تمامی اقرار عالم اسالمی و اطرا و اکنا ایران به آنجها
می رفتند به طوری که دعالبی در کتاب الیتیمه و التتمه به آن اشاره کرده و ابن فندق بیهقی نیج در کتاب تاریم بیهق
در حالیکه به ادبای می بالد،می گوید :هر شهری حکیمی داشر کهه آن را شهاخص مهی کهرد و ههر بیهقهی ادیبهی
میپرورد که بدان ممتاز شده بود (.محمدی )161:
در این راستا امام الحرمین فقیه نیشابوری دانشمند بجرگ قرن پنجم هجری که مدرسهی نظامیه را بنا کرد کهه از نهوع
نظامیهی بغداد بود و هجینه های وقف شدهای را صر تربیر شاگردان مبرّز در آنجا می کرد که مثل دانشگاه االزههر
امروز بود و در آن زبان و ادبیات عربی تدریس و به عنوان زبان علم و ادب استفاده میشد .این زبان جایگاه ویژه ای
از زمانهای پی در ایران داشر بویژه در میان طلبهی علوم دینی که در دستگاه های حکومتی کهار مهی کردنهد و از
ملجومات آنان دانستن فرهنگ واالی ادبیات عربی بود( .همان )161:
در خراسان شعر صوفی به زعامر ابوسعید ابوالخیرآ از شد.ادبا و شعرایی مثل باخرزی نیج از ایهن دسهر هسهتنددر
این د وران بود که تعدادی از علما و فقها نظیر وزیر نظام الملک طوسی با اهتمام ویژه ای مواجه شدند که بهی نظیهر
بود( .ابن الجوزی،1995 ،م )239 :7
البته خاندان هایی نظیر آل میکال را در نیشابورکه به زبان و ادبیات عربی تشویق و تشجیع مینمودند را نبایهد از نظهر
دور داشر .ای نان از نوادگان پادشاهان ایران باسهتان بودنهد و در مناصهب واالی حکهومتی صهاحب قهدرت بودنهد و
تادیرات به سجایی در علم و ادب پروری بویژه در حوزه ی زبهان عربهی از خهود بهر جهای گذاشتند(.نشهأت ،صهادق
حجازی )151-150 :1980 ،مورخین معتقدند که حتی پیشرفر شعر فارسی نیج پس از آشنایی با اسالم و زبان قهرآن
بود .بویژه از اواخر قرن دوم هجری و آ از قرن سوم هجری،ایرانیان از عرب در اشعارشان تقلید کردند و از مفهردات
و لغات واژگان و کلمه و امثال برای نای شعر خود استفاده میکردند.خصوصاً از آیهات قرآنهی و احادیه نبهوی
تصویر شعر خود را مجین می نمودندکما اینکهه از شهکل قصهیدهی عهرب و مضهمون آن و معلقهات و اصهرالحات
عروضی عرب و ...را استفاده کردند (حوفی)273 :1968،
ابوزراعه ی معمری جرجانی شاعر هم عصر رودکی را می بینیم که امیرخراسان از وی پرسید :آیا مانند رودکهی مهی
توانی شعری بسرایی؟ گفر :نظم شعر خوب من از وی باالتر اسر زمانی که عرا و صلهی امیر باالترین باشد! وایهن
ابیات را سرود:
اگربه دولر با رودکی نمی مانم عجب مکن سخن از رودکی نه کم دانم
هجار یک زان کویافر زعرای ملوک به من دهی سخن آید هجار چندانم
(هدایر رضا قلی خان) :1382،
عبدالواسع جبلی در شعر و نثر عرب ید طوالنی داشر و از مشاهیر و فضهالی خراسهان بود(.االصهفهانی:24 ،195 ،
) 36نیج اوحدالدین محمدبن محمد ابیوردی ،معرو به حجه الحق ،شاعر خراسانی بدون منازع  ،مورخ ،آگاه به علهم
انساب در قرن پنجم و اوایل قرن ششم بود که از بسیاری جهات تحر تأدیر شعر وادب عرب قرار گرفر وآدهار بهی
بدیلی را خلق نمود(.االصفهانی)217:
نتیجه گیری

 / 6نهمین همایش ملی پژوهشهای زبان و ادبیات فارسی  -بیرجند اسفند 1396

 دانستن زبان عربی و قواعد اصول وعلوم وابسته بدان امری محتوم برای همهی امتهایی اسر که خواهان پیشرفراز طریق فهم متون اسالمی هستند .
 تعامل میان ادبیات عرب و فارسی بسیار قدیمی بوده و مربوط به قبل از فتوحات اسالمی در ایران اسر. ایرانیان سیصد متوالی سال با همراهی وحمایتهای دولتها وامرای عموما ادیب وشاعر ،در فرهنهگ و تمهدن عربهیآمیخته شدند که معرو ترینشان دولر طاهری ،صفاری ،سامانی ،جنهوی و سهلجوقی بهود کهه فرصهر خهوبی بهه
ادبیات فارسی می داد تا از ادبیات عربی بهره ها ببرد.
 نام خراسان در سرزمین های عربی چنان آشنا بود که گویا خود سرزمین های عهرب بهود و معهادل رمهجی بهرایحیات سیاسی -فکری ،ادبی و تمدنی اسالم شد.خراسهانیان تمهدن اسهالمی را را از لحهاظ فکهری و ادبهی بهه او
رساندند ضمن اینکه خودشان هم از علما و ادبا بودند.
 در عصر جنوی فرهنگ ایرانی در فرهنگ عربی امتجا یافر و ادبا و شعرا علما آدار شان را به فارسی و عربهیمی نوشتند و خراسان با شکوه ترین زمان طی مراحل و شکوفایی تمدّنی خود را سپری کرد در فقه و حدی کالم و
ادبیات عربی بجرگترین شخصیتهای جهان اسالم را به منصهی ظهور رساند.
 به ضرس قاطع اگر آن خدمات بی بدیل علما وادبای خراسانی به فرهنگ اسالمی صورت نمهی گرفهر ،فرهنهگاسالمی در مسیرحرکر تعالی بخ خوی به آن موفقیتهای تاریخی عظیم در زمینه های گوناگون دسر نمی یافر.
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