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 چکیده:
ارتباط ایرانیها و اعراب به قبل از تاریخ مدّون )دورۀ اسیییاطیری( میرسییید كه در عهد        زمینه و هدف:   

سالم به           سانیان عمیقتر میشود. این پیوند، كه پس از ورود ا سا هخامنشیان دسترش یافته و در دورۀ 

  ایران به اوج خود میرسد، موجب توسعج فراوان تعامالت دینی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی آنها شد.

 تحلیلی انجام شده است. -ای و به شیوۀ توصیفیاین مقاله براساس مطالعات كتابخانه :مطالعه روش

سالم،   ها:یافته سترده پیش از ا حملج اعراب  اما ای بودند، اعراب با ایرانیان دارای ارتباطات كمابیش د

و ورود اسالم به ایران، تأثیرات بسیاری بر اوضاع اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و اقتصادی ایران بویژه        

دولت نوپای اسالمی نتوانست از تجربه و مهارت ایرانیان   عقیده و مذهب ایرانیان برجای نهاد. بااینحال 

؛ از قرن پنجم به بعد بنا به دالیلی مانند یاددیری         نیاز دردد یب در امور حکومتی و دیوانی مسیییلمان 

زبان عربی بعلت شیییوق به یاددیری زبان قرآن، اسیییتفاده از زبان عربی برای ورود به امور اجتماعی و  

سله           سل سالم به یاددیری، و  شویق دین ا سی، ت شتر    سیا سی بی های تاریخی، نفوذ زبان عربی در فار

 میشود. 

تالش ایرانیان دوسویه، شهرهای مرزی، قیامهای ایرانیان برضد اعراب،  كوچ و مهاجرت گیری:نتیجه

یل ، علمی و تشکنیاز اعراب به ایرانیان در امور سیاسیدر یاددیری زبان عربی به علل مذهبی و سیاسی، 

های مهم در دیوانها، ورود حکمت و پندواندرزهای ایرانی به ادب عرب، و نهضت ترجمه از جمله مؤلفه

و تأثر فرهنگ و ادب عربی و پارسی محسوب میشوند. مهمترین عامل در این تأثیر و تاثر، دین  تأثیر

ای جز آموختن اسالم است. زبان عربی، زبان قرآن و دین اسالم بود و ایرانیان با پذیرش دین اسالم، چاره

امور سیاسی و مبارزه، زبان عربی نداشتند. از سوی دیگر برخی ایرانیان به دالیل دیگری مانند ورود به 

مشغول فرادیری زبان عربی شدند و درنتیجه لغات و مفردات و اصطالحات عربی بسیاری به زبان فارسی 

هایی كه از زبان فارسی به عربی راه یافته، واههراه یافت و طبعاً لغات زیادی نیز وارد زبان عربی دردید. 

هایی كه زبان فارسی از عربی است و بیشتر واهههای تمدن، فرهنگ و سیاست بیشتر مربوط به حوزه

 وام درفته، مربوط به حوزۀ دین است.
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  The relationship between Iranians and Arabs 
dates back to prehistoric times, ie to the mythical period, which expanded in the 
Achaemenid period and deepened in the Sassanid period., Their cultural, social and 
economic extent. 
METHODOLOGY: This article is based on library studies and has been done in a 
descriptive-analytical manner. 
FINDINGS:  In the pre-Islamic period, the Arabs had more or less extensive relations 
with the Iranians, but the Arab invasion and the arrival of Islam in Iran had many 
effects on the social, political, cultural and economic situation in Iran, especially on 
the Iranian religion instead of. However, the fledgling Islamic state could not be 
deprived of the experience and skills of Muslim Iranians in government and court 
affairs. The use of Arabic language to enter into social and political affairs, 
encouraging Islam to learn, historical dynasties, etc. The influence of Arabic language 
in Persian increases. 
CONCLUSION:  Bilateral migration and migration, border cities, Iranian uprisings 
against Arabs, Iranians 'efforts to learn Arabic for religious and political reasons, 
Arabs' need for Iranians in governance, science and the formation of courts, the 
introduction of Iranian wisdom and advice to Arabic literature, Translation 
movement, etc. are among the important components in the influence of Arabic and 
Persian culture and literature on each other. Arabic was the language of the Qur'an 
and the religion of Islam, and the Iranians had no choice but to learn Arabic by 
accepting the religion of Islam. On the other hand, some Iranians, for other reasons, 
such as getting involved in politics and struggle, began to learn the Arabic language, 
and as a result, many Arabic words, phrases, and expressions became available in 
Persian through the Qur'an and the religion of Islam; And of course many words 
entered the Arabic language; The words that have been translated from Persian to 
Arabic are mostly related to the civilizational, cultural and political fields, and most 
of the words that Persian borrowed from Arabic are related to the religious field. 
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 مقدمه
شورها برآمدند. از جمله          سترش آن در دیگر ك سالم و د شر آیین ا صدد ن سلمانان در پس از رحلت پیامبر )ی(، م

كشیییورهایی كه مورد توجه اعراب قرار درفت، ام راتوری ایران بود. حملج اعراب به ایران یکی از تأثیردذارترین           

سالم      ست. پس از ورود ا سرزمین بوده ا سط حاكمان    حمالت اقوام مهاجم به این  سرزمین تو به ایران و فتح این 

عرب، ایران دچار ددردونی و تحوالت خاصییی دردید؛ زیرا در راسییتای این نبرد ام راتوری شییکوهمند سییاسییانی  

سده             سیاری در  صلی كه با تحوالت ب شود؛ ف صل جدیدی را در تاریخ ایران د شکست ف های شکست خورد و این 

  از آن در انتظار ایرانیان بود. پس

رهای اند، در این میان تأثیر و تأثاز روزداران دذشته، ادبیات زبانهای مختلف بر یکدیگر تأثیر متقابلی دذاشته

ی، اند بسیار و بیسابقه است. تأثیر و تأثر زبان و  فرهنگ ایرانی و عربمتقابلی كه عربی و فارسی بر یکدیگر دذاشته

های مختلف تاریخی ان اعراب و ایرانیان آغاز شده و پس از آن در دورههای ایجاد ارتباط میطبیعتاً از نخستین جرقه

اما آنچه باعث درآمیختن فرهنگ فارسی و عربی شد، شکست نظامی فرازونشیبهایی را پشت سر دذاشته است؛ 

 وساسانیان از اعراب و نفوذ و دسترش اسالم در ایران بود. این رویداد تاریخی سبب شد پیوندهای مذكور، شکل 

ارتباط فرهنگی ایرانیان با اعراب بدلیل دین اسالم، بعنوان عنصر مشترک و مهم  كیفیتی دیگردونه به خود بگیرد.

های مشترک بسیار متعدد و متنوعی بین ادب فارسی و عربی شده است. فرهنگی، موجب پدید آمدن نقاط و زمینه

 ر و تأثر زبان و فرهنگ عربی و فارسی خواهیم پرداخت. های تأثیها، عوامل و شاخصهدر این مقاله به بررسی زمینه

 

 ضرورت و سابقۀ پژوهش
درفته در زمینج حمله اعراب به ایران، بسیییار اسییت. از آن جمله میتوان از آثار عبدالحسییین پژوهشییهای صییورت

ست. از          زرین شده ا سی  ست و اركان حملج اعراب به ایران در آنها برر شتر در زمینج تاریخی ا كوب نام برد كه بی

نام برد كه وضییعیت اجتماعی،  (اسییالم از قبل نایرا) ایران مردم تاریخجملج این آثار ارزشییمند میتوان از كتاب 

ست. همچنین كتاب           شیده ا صویر ك سالم را به ت سی، و فرهنگی ایران قبل از ا ج  كه در زمین سکوت  قرن دوسیا

ست. كتاب            شا و حایز اهمیت ا سیار راهگ سالمی، ب ضعیت علوم در قرون اولیج ا سی و ر اث ایران ملی قهرمانانبرر

ت. بسیاری نیز نوشته شده اس این زمینه مقاالت ارزشمند اینباره مطالب مفیدی دارد. درعبدالرفیع حقیقت نیز در

 این مقاالت عبارتند از: برخی از

سی تا حملج مغول » سایی و   « هویت ایرانی در ادب فار ستگار ف شری ) اثنی از ر ضعیت  4391ع (. در این مقاله و

سی از آغاز حملج عرب به ایران تا آغاز حمل  ست. همچنین مفهوم ایران و ایرانی      ادبیات فار شده ا سی  ج مغول برر

اند ازطریق بررسییی ادب فارسییی تا حملج مغول ارزیابی شییده اسییت. در این پژوهش نویسیینددان سییعی كرده    

 هایی، آن را معرفی كنند.های فرهنگی هویّت ایرانی را جستجو و ازطریق ارائج نمونهپربسامدترین مؤلفه

سی و    4394از آذرنوش )« زبان و ادبیات عربهای ایرانی در پدیده» سنده به رابطج زبان فار (. در این پژوهش، نوی

عربی پرداخته و تأثیر متقابل زبان عربی بر زبان و ادبیات فارسییی را بررسییی كرده اسییت و واهدان فارسییی كه از  

سال       سنده، فرهنگ جدیدی كه پس از ا ست. از نظر این نوی شده ا م فرهنگ ایرانی به جهان عرب راه یافته معرفی 

 در ایران به وجود آمد، فرهنگ اسالمی است نه عربی. 

(. 4397بیات ) خسروی و  از« هجری دوم و اول هایسده  در مسلمان  اعراب سلطج  دربرابر ایرانی جامعج مواجهج»

 این كه است  طبیعی نویسنددان معتقدند كامالً . است  شده  بررسی  ایرانی و عرب جامعج وضعیت  پژوهش این در
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  عرابا دربرابر دیدند، را اقوام مهاجم سییتمگرانج رفتارهای ایرانیان وقتی. اندپذیرفته تأثیر یکدیگر از جامعه دو

  در هك بود سیاسی   استقالل  كسب  و فارسی  ادب و زبان احیای درجهت ایرانیان تالش این زدند. مقاومت به دست 

 . كردند عمل موفق امر این

شد، دربارۀ حمله  كهچنان صورت       آثار ایران به اعراب بیان  ست؛ اما پژوهشهای  شده ا شته  درفته در این زیادی نو

شتر كلی   ست، در پردۀ     خصوی بی سیار مهم و حائز اهمیت ا سیاری موارد جزئیات این حمله، كه ب نگر بوده و در ب

فرهنگ در   ان ومانده است؛ بویژه كه محتوای این كتابها نیز صرفاً تاریخی است و تأثیر و تأثر این دو زب    ابهام باقی

ای تحلیلی، حجم دسترده  -آنها بررسی نشده است. پژوهش حاضر ازآنرو حائز اهمیت است كه با نگرش توصیفی       

رو دسیییترددی دامنج مطالعات    از اطالعات و مباحث را در دایرۀ تحلیل و بررسیییی خود قرار داده اسیییت. ازاین     

سی،     صوی حملج اعراب به ایران و تأثیر آن بر ادب فار ای به این پژوهش وجه تمایز و جنبج جدید و نوآورانهدرخ

 داده است. 

 

 بحث و بررسی
 های تأثیردذار زبان و ادبیات عربی و فارسی بر یکدیگر شاخصه

بعلت ارتباط مستمر  -و خصوصاً پس از اسالم- عربی و فارسی در طول دورانهای تاریخیو خط زبان زبان و خط: 

برخورد » و به قول زبانشناسان در حالت اندتأثیر و تأثر بسیار نزدیکی داشتهو یکدیگر، تعامل  دو قوم ایرانی و عرب با

در دورۀ قبل از اسالم بدلیل قدرت و شوكت ؛ البته هیچ دو زبان دیگری مشاهده نشود كه شاید در اندبوده« زبانی

الم، بی بمراتب بیشتر بود، ولی بعد از اسحکومت ساسانی و تسلط بر حیره و یمن، اثردذاری زبان فارسی بر زبان عر

 های مختلف، بمراتب بیش از تأثیرپذیری ادبیاتمیزان تأثیرپذیری ادبیات فارسی از ادبیات عربی، در ابعاد و زمینه

 عربی از زبان و ادبیات فارسی بوده است. 

قوم و  زبان بطور جدادانه از آشکار میشود كه هر دو ،دو زبان را در نظر بگیریماین های مختلف ادر خاستگاه

اما زبان عربی از اقوام سامی محسوب میشود.  اروپایی، . زبان فارسی از اقوام هند ووردارندای برخخاستگاه جدادانه

هر و شباهتهای ظاهری مانند شباهت صوری حروف، نوشتن از راست به چپ، و... این دو خاستگاه مختلف  باوجود

آوا و  ،ساختار جمله، اشتقاق و تركیب، صرف و نحو جتفاوت در زمین .همدیگر كمنظیرند با دو زبان از نظر ارتباط

 و... از تفاوتهای اساسی بین این دو زبان است.  معنی، تلفظ حروف

نظام آوایی و واجی زبان فارسی تا قرن پنجم هجری تحت تأثیر نظام آوایی و واجی عربی قرار نگرفت؛ بلکه همچنان 

م آوایی و واجی فارسی میانه بود؛ بویژه در مناطقی مانند خراسان و ماوراءالنهر كه كمتر تحت تأثیر تحت تأثیر نظا

زبان و ادبیات عرب بود. زبان رایج و متداول منطقج خراسان، فارسی دری بود كه ریشج این زبان به زبانهای قبل از 

 دوستیفت و كانون زبان عربی و روحیج میهناسالم و ام راتوری ساسانی بازمیگردد. دوری خراسان از مركز خال

مردم خراسان باعث تأثیر كمتر زبان عربی بر این منطقه شد؛ اما از زمان سلجوقیان به بعد كه پل ارتباطی سرزمین 

در ادوار قبل ادر از » خراسان با خالفت بغداد دشوده دردید، ورود دستردۀ لغات عربی در زبان فارسی را شاهدیم.

عربی در زبان فارسی استفاده میشد، نحوۀ كاربرد آن در زبان مشخص میکرد كه لغتی بیگانه به عاریت ای واهه

ات كم به یگانگی تبدیل شد و در ادوار بعد لغدرفته شده است، اما از نیمج دوم قرن پنجم به بعد، این بیگانگی كم

زی در میان آن دو باقی نماند. در پایان قرن دونه وجه تمایفارسی و عربی چنان با یکدیگر آمیخته شدند كه هیچ

ها آمیز انجامید كه داه در تركیب جملههفتم هجری قمری و پس از آن، این نحوۀ استعمال به چنان صورتی مبالغه
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: 4345)خطیبی، « ای از ضوابط دستوری، اثری از زبان اصیل پارسی در نثر باقی نماندو قطعات، جز روابط و پاره

434.) 
 ل حضور كمرنگ زبان عربی در زبان فارسی این دوره را میتوان اینگونه برشمرد: دالی

دون مقدمه و یکباره و بهیچ اثر ادبی بی»اولین دلیل این امر، ارتباط قوی زبان فارسی )دری( با زبان پهلوی است. -

، پیش از ان فارسی دریپیوستگی به آثار پیش از خود نوشته نمیشود، كافی بود كه ثابت كند نثرنویسی به زب

 ای رواج داشته و زبان پارسیتدوین آثاری كه اكنون بعنوان قدیمترین آثار نثری این زبان شناخته شده، بگونه

پیوستگی ادبی خود را با زبان پهلوی نگسسته بود؛ زیرا در طی این سه قرن هنوز نثرنویسی به زبان پهلوی رواج 

 (.463)همان: « داشت
تقل مسدی از بند مشکالت و بدبختیهای حکومت اموی رها شده بودند و در سایج حکومتهای نیمهایرانیان بتاز-

شدۀ خود میگشتند كه توجه به زبان فارسی اصیل و دوری از واهدان و اصطالحات عربی ایرانی، دنبال هویت مسخ

 های مهم تجدید هویت ایرانی می نداشتند.را یکی از شاخصه
نوان مخاطبان شاعران و نویسنددان، آشنایی چندانی با زبان عربی نداشتند و درنتیجه كاربرد عامج مردم ایران بع-

این زبان ازطرف ادبا برای مردم نامفهوم بود، به همین دلیل سعی میکردند تا جایی كه امکان دارد از زبان عربی 

 استفاده نکنند. 
سترش زبان په   شر و د سالم به ایران     ازجمله طبقات اجتماعی كه در حفظ و ن سالیان نخست ورود ا لوی در طول 

در تمامی دورۀ خالفت امویان، در سیییاختار اجتماعی و       تالش نمودند، دهقانان، دبیران و موبدان بودند. دهقانان        

روابط اجتماعی آن ایام نقش مؤثری داشیییتند و بعلت اقتدار مالی آنان، خلفای اموی برای جلب این منابع مالی،             

ضی نگه   سعی میکردند  سی، اجتماعی و فرهنگی ایرانی    دارند. همچنین آنها را را سیا دهقانان در ارتقای جایگاه 

نقش بسیییار مهمی داشییتند. آنها بواسییطج آداهیهای الزم از علم و دانش و مهارت، زمام دیوانهای مالی عرب را به  

ند. همین زمینه سبب شد ایرانیان بتوانند اطالع بوددست درفتند؛ زیرا خود اعراب در این زمینه سخت ناآداه و بی

ست نژادی آنان ب ا خیزند.         سیا سی و فرهنگی خود را دربرابر اعراب تثبیت كنند و علیه  سیا جایگاه اجتماعی و 

آنان با حفظ آثار ملی بویژه آثاری كه به زبان پهلوی بودند، توانستند نگاهبان فرهنگ و تمدن ایرانی باشند. بعالوه 

مهمی در تقویت جایگاه فرهنگی و فکری ایرانیان داشتند و با حفظ نفوذ خود بر دیوانهایی كه به زبان نقش بسیار 

سی            سا سطج همین نقش مهم و ا ستند و بوا سی و زبان پهلوی ب سی پهلوی بود، راه نفوذ اعراب را بر ادب فار فار

اندرز آنان بسیار راهنمایی میجستند.    آنان است كه اعراب، خویشتن را به این طبقه نزدیک میساختند و از پند و   

آمدند و چون از سییواد و مزیت خواندن و نوشییتن دبیران نیز مانند دهقانان از اشییراف آن روزداران به شییمار می

سانیان را به وجود آوردند. این دروه در      سا سیاری از آثار ارزشمند علمی و ادبی دورۀ   حفظ زبان برخوردار بودند، ب

دار مشیییاغل دیوانی و اداری  مانده از این زبان تالش بسییییار كردند. آنان مانند دهقانان، عهده           یپهلوی و آثار بجا  

طر نابودی را از خ امیه بودند و بخوبی بر زبان و ادبیات فارسی تسلط داشتند و بسیاری از آثار ارزشمند فارسیبنی

 لیم دین زرتشت كرده بودند. آنان بعنوان حفظ كردند. موبدان بیشتر فعالیتهای خویش را صرف اصول دینی و تعا   

مردمی اندیشییمند و با بینش درسییت شییناخته میشییدند؛ چنانکه نقش بسیییار مهمی در نگاهبانی و محافظت از  

ثار                هداری آ ها میتوان از حفظ و نگ كه از مهمترین آن ند  فا كرد عج ایرانی ای جام یث فکری و فرهنگی كهن  موار

 م نام برد. ارزشمند مکتوب ایران پیش از اسال
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سانی         سا شی حکومت مقتدر  صدا، فروپا شان دادن دو یا چند  دیرفهم بودن زبان پهلوی، كاربرد یک حرف برای ن

ای ، انحصار آن به طبقج خ بعنوان پشتوانج زبان پهلوی، ازبین رفتن انگیزه برای یاددیری این زبان، وجود هزوارش 

شد.     شی خط پهلوی  یل در كنار دالیل دیگری مثل نیاز ایرانیان به آموختن الفبای این دالدبیران و... باعث فرامو

سالم بین ایرانیان بود، موجب    سی كه نتیجج رواج ا عربی برای خواندن قرآن، نفوذ فراوان واهدان عربی در زبان فار

ن زبان یشد بمرور زمان، الفبای عربی جایگزین الفبای پهلوی شود و درنهایت در كنار زبان دری كه بتدریج جانش   

 پهلوی میشد، خط عربی جای خط پهلوی را بگیرد.
اصلیترین دلیل دسترش زبان عربی در بین مسلمانان غیرعرب، بویژه ایرانیان، پذیرش دین اسالم ازسوی آنان است. 

در این میان نزول قرآن به زبان عربی، بیشترین نقش و تأثیر را ایفا كرده است. همچنین تبدیل شدن زبان عربی 

برآن هر فرد در جامعج اسالمی برای رسیدن به مناصب زبان دولتی اسالمی نیز بر دسترش آن دامن زد. افزون به

باالی اداری و سیاسی الزم بود زبان عربی را بیاموزد، لذا ایرانیان برای عقب نماندن از این قافله، به تعلیم زبان 

-لمانان عرب و سیطرۀ سیاسی و نظامی خالفت عربی عربی روی آوردند. به بیان دیگر با فتح ایران توسط مس

ان های زنددی ایرانیاسالمی بر مناطق فارسی زبان و درویدن روزافزون ایرانیان به دین مبین اسالم، تمامی جنبه

ایرانیان برای دانستن احکام و مسائل مذهبی و تلفظ  از جمله زبان آنان تحت تأثیر زبان و فرهنگ عربی قرار درفت.

ن، به آموختن زبان عربی نیاز داشتند. بعالوه آن دسته از ایرانیانی كه قصد ورود به امور سیاسی و اجتماعی قرآ

داشتند، همچنین ایرانیانی كه نژاده بودند و احساسات ملی داشتند الزم و ضروری بود زبان عربی را  دربار عرب را

طریق به امور سیاسی و دیوانی وارد شوند یا از زبان عربی بیاموزند و به فنون و قواعد آن آداه دردند تا از این 

بعبارت دیگر كمرنگ شدن هویت ایرانی و احساس سرخورددی ناشی از  بعنوان ابزاری برای مبارزه استفاده كنند.

اما آنچه ذكر آن مهم و شکست دربرابر اعراب، آنها را واداشت تا جهت نزدیکی به مهاجمان، عربی را یاد بگیرند. 

ضروری است بیان این نکته است كه ایرانیان هردز زبان عربی را بعنوان زبان رسمی خود ن ذیرفتند؛ بلکه از آن 

 بعنوان زبان دینی )نه یک زبان رسمی و عمومی( یا زبانی برای مبارزه با اعراب استفاده كردند.

خش اول ایرانیانی كه براحتی تمام بر همین اساس دود پوتا ایرانیان عربیدان را به دو دسته تقسیم میکند: ب

اند و س س فرهنگ های فرهنگی و تاریخی خود را رها كرده و فرهنگ عربی اسالم را جایگزین آن كردهزمینه

اند؛ دروه دوم كسانی هستند كه از عربی رودردان نبودند و ای بسا كه غیراسالمی عربی را نیز به آن اضافه كرده

ا به آن زبان نوشتند؛ ولی فارسی را هم ارج مینهادند و این دروه بودند كه از قرن دوم كتابهای دینی و علمی خود ر

و سوم، فارسی را به نگارش درآوردند و از آن ابزاری ساختند كه بزودی تنها عامل یک ارچگی ملی شد )دود پوتا، 

4396 :414.) 
ان در محیط زبانادبی ایرانیان، باعث شد فارسی آموزی، با توجه به پیشینج علمی وبعالوه تشویق دین اسالم به علم

جدید نیز به یاددیری و دسترش زبان جدید ب ردازند. صرفنظر از این عوامل، آذرنوش به یک عامل مهم دیگر در 

برخی ایرانیان در آن دوران است. او معتقد است « ستیزیفارسی»تقویت زبان عربی در ایران اشاره میکند و آن 

های چهار و پنج به اوج میرسد؛ زیرا در این دوران زبان فارسی ن فارسی از سدۀ سوم آغاز و در سدهستیز با زبا»

، دوی ایرانسخت توانا شده و برای رقیب خود، زبان عربی، خطری جدی محسوب میشود. بسیاری از ادیبان عربی

ددی زد و بیم آن داشتند كه به فارسیآمیزی از فارسی و سنتهای كهن و حتی از معربات پرهیز میکردنبگونج وسواس

زبانی باعث شد آثارشان از فارسی تهی و از اصطالحات خالص و صورخیال عربی -متهم شوند. این عقدۀ اجتماعی

بررسی »های تاریخی ایران نیز در تقویت زبان عربی مؤثر بودند. (. سلسله644: 4397)آذرنوش، « آكنده شود
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یت را از دودمان ایشان میزداید. طاهریان بیش از هر امیر دیگری ادبیات عرب را به فرهنگ طاهریان، هردونه ایران

كم دو قرن دیگر در ایران زنده ماند )دود درون سرزمین ایران كشاندند و از آن سنت استواری ساختند كه دست

نشاندۀ خود كردند، هم دستای از آنها بر بغداد مسلط شدند و خلیفج عباسی را (. آل بویه كه عده454: 4396پوتا، 

ای به احیاء مفاخر و سنن قدیم ایران نشان ندادند. در ری و عراق، دیالمه عمدتاً مروّج ادب تازی بودند. درداه عالقه

 (.9: 4343كوب، )زرین« دوی آن عصر بودبن عباد مجمع شعرا و ادبای عرب زبان و عربیابن عمید و صاحب
اری های بسیواههواهدان دخیل یا وامهای مهم تأثیر و تأثر بین دو زبان فارسی و عربی، هیکی از نمونهای دخیل: واهه

 . بین دو زبان مبادله شد كه سهم واهدان عربی در فارسی بمراتب بیشتر و قابل توجه استاست كه 

الف( نفوذ لغات عربی به فارسی: بخشی از لغات عربی پیش از حملج عرب به ایران در زبان پهلوی رایج و متداول 

بوده است؛ اما قسمت عمدۀ لغات عربی پس از حملج عرب به ایران به زبان پهلوی و دری راه جسته و تأثیر بسیاری 

ربی بر زبان فارسی قطعی و آشکار است، دو نکتج ذیل است: نیز بر زبان فارسی نهاده است. آنچه دربارۀ تأثیر لغات ع

نخست اینکه تأثیر لغات عربی در سه قرن اول هجری بر زبان و ادبیات فارسی بسیار اندک و كمرنگ است و این 

كلمات دخیل در »با آن مواجهه بودند.  امر ناشی از وضعیت اجتماعی بود كه اعراب در این ادوار در كشور ایران

درصد كلمات را تشکیل میداد ولی با دذشت  45تا  5دا بسیار محدود بود، مثالً در اوایل دولت سامانی بین ابت

درصد رسید و در قرن ششم و هفتم  55زمان، سهم بیشتری را به خود اختصای داده و در نیمج دوم قرن پنجم به 

 (. 73: 4444)ندا، « به هشتاد درصد رسید

ل اسالم آوردن ایرانیان، خود از دالیتین لغاتی است كه وارد زبان فارسی شده است؛ زیرا نکتج دوم، دینی بودن نخس

ی اولین واهدان»های دونادون ایرانی است. بسیار مهم تأثیر لغات عربی بر زبان فارسی و ورود آن در زبان و لهجه

ات، و زنددی جدید اسالمی بود، مثل زككه پس از فتح وارد زبان فارسی شدند، كلماتی بودند كه در ارتباط با اسالم 

حج، جهاد، آیت، عقاب، ثواب ... و نیز واهدانی كه مربوط به سازماندهی سیاسی و اداری حکومت جدید اسالمی 

بر اشاره به این نکته، به افزایش (. فرشیدورد نیز عالوه76: 4444)ندا، « بود، مانند حرب، هیجا، غزو، كاتب، ملک و...

تا چند قرن پس از وارد شدن اسالم به ایران و قبول آن از جانب »از قرن پنجم اشاره میکند:  لغات دینی پس

ایرانیان، تنها كلمات مربوط به دین و داه كلمات سیاسی و حکومتی و دیوانی در زبان فارسی دیده میشد، ولی پس 

برخی قواعد از جمله مطابقت  از قرن پنجم سیل لغات غیردینی نیز در زبان فارسی جاری دشت. در این میان

 پردازی در نظم و نثر وموصوف و صفت، جمع و غیره به زبان فارسی راه یافت. دلیل این تغییرات توجه به صنعت

-36: 4397)فرشیدورد، « تقلید از زبان و ادبیات عرب و دیگری تثبیت اسالم و زبان عربی در میان ایرانیان بود

ای عربی در زبان فارسی استفاده میشد، نحوۀ كاربرد آن در ادوار قبل ادر از واهه در»(. خطیبی نیز معتقد است 33

زبان مشخص میکرد كه لغتی بیگانه به عاریت درفته شده است، اما از نیمج دوم قرن پنجم به بعد، این بیگانگی 

دونه وجه شدند كه هیچ كم به یگانگی تبدیل شد و در ادوار بعد لغات فارسی و عربی چنان با یکدیگر آمیختهكم

 (.434: 4394)خطیبی، « تمایزی در میان آن دو باقی نماند
نفوذ لغات فارسی به عربی: ایرانیان در زمان ام راتوری شکوهمند ساسانی، بسیاری از سرزمینهای دنیای آن  ب(

دم است كه با مر روزداران را تحت تصرف خویش داشتند و بر این سرزمینها حکومت میراندند؛ بنابراین طبیعی

شده در ارتباط بودند و میان آنان تبادل فرهنگی صورت میگرفت. زبان نیز یکی از این تبادالت سرزمینهای فتح

آمد. بدنبال آن، راه یافتن لغات ممالک مفتوحه به زبان فارسی و نیز تأثیر لغات و زبان پهلوی در این بشمار می

های فارسی در زبان عربی را در قرنهای دوم تا چهارم اوج  نفوذ واهه آذرنوشممالک، امری رایج و طبیعی بود. 
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(؛ اما بیشتر لغات فارسی كه از طرف اعراب مورد پذیرش قرار درفته و بوفور 617: 4397معرفی میکند )آذرنوش، 

رفته میمورد استفاده واقع شده، شامل لغاتی است كه برای بیان اصطالحات علمی و فرهنگی و فنی خای به كار 

 ای برای بیان آن مفاهیم در زبان ایشان یافت نمیشده است.و اعراب پیش از آن، با آنها آشنایی نداشته و واهه
های متفاوت صورت پذیرفته است. سلطج سیاسی نفوذ لغات فارسی در زبان عربی از طرق مختلف و در طول دوره

ه و كوفه، مهاجرت، سفرهای تجارتی و سیاحتی، ترجمه، شاهان ساسانی، وفور سکنج ایرانی در شهرهای بصره، حیر

و ایجاد دیوانهای حکومتی در اسالم به تقلید از ایرانیان از عمدۀ راههای ورود لغات فارسی به عربی محسوب 

 میشوند.

هایی كه تمدن عربی آنها بسیاری وجود دارد كه آذرنوش تعداد واهه« معرّب»در زبان عربی، كلمات كلمات معرّب: 

(. این مقدار واهۀ معرب، نشان از میزان 64-63: 4395را به وام درفته است، بیش از دوهزار واهه میداند )آذرنوش، 

نقل و ترجمه به این زبان وارد شده و قسمت  تأثر زبان و فرهنگ فارسی در عربی دارد. قسمتی از این كلمات براثر

دیگر، از راه زنددی اجتماعی و آمیزش اعراب با ملّتهای دیگر. ادارۀ تشکیالت اسالمی بر اساس نظام اداری ایرانی 

های مختلفِ تمدن، اصول حکومت و قوانین و نظامات و یرانیان لغات بسیاری را در زمینهباعث شد عربها از ا

یتوان با یک نگاه عادی م»ورداری و لشکركشی به عاریت بگیرند. احمد امین در این زمینه مینویسد: اصطالحات كش

دید كه اعراب در هر نقطه یا هر راهی كه میرفتند یا به هریک از ضروریات حیات كه برمیخوردند، نادزیر كلمات 

رت و تخیالت و معانی و مضامین و افکار بر لغت، در اخذ جمله یا ترتیب عبافارسی را استعمال مینمودند. عالوه

 (. 415تا: )امین، بی« ایرانی نیز اعراب از زبان پارسی اقتباس كردند

یک دسته كلماتی كه بوسیلج علما و نویسنددان و مردم »محمدی مالیری معربات را به دو دسته تقسیم میکند: 

د و دستج دیگر آنها كه بوسیلج تودۀ مردم و كسانی كه انباسواد و از راه ترجمه و خط و كتابت وارد زبان عربی شده

 وران واند، در زبان راه یافته و مربوط به امور عادی زنددی و یا ابزار كار پیشهالناس میخواندهآنها را معموالً عوام

ضای را كه به مقت اند، در نقل آنها قواعد یا ضوابطیمانند اینها بوده است. ... دستج اول چون به اصل كلمه آشنا بوده

اند، اما دستج دوم چنین رعایتی را نکرده و معموالً به همان صورتی ساختمان زبان عربی وضع شده، رعایت كرده

 (.344: 4375)محمدی مالیری، « انداند آن را به كار بردهای را شنیدهكه كلمه

بکلی پیوند خود را با زبان اصلی دسسته و اند، اكثر كلمات فارسی كه در زبان عربی وارد شده اما در هر صورت،

ای اصیل زبان عربی ازجهت لفظ و قاعده و دستور در آن حل شده و حتی بعد از مدتی بسیاری از آنها جزء ریشه

اند، بکلی اصل و منشأ آنها فراموش شده و تنها با پژوهش و به شمار آمده و مصدر اشتقاق كلمات فراوان دردیده

 توان بسیاری از آنها را بازشناخت.جستجوی بسیار، می

 

 كوچ و مهاجرت
 دوران تاریخ این كشور، در  از مسائل مهم  یکیل عربی به مناطق مختلف ایران، یجمعی قبادسته  كوچهایموضوع  

نشییینان عرب و زدودن بادیه ختنر برای برانگیعمَ مسییتمر تشییویقهایكار، ابتدا با  . ایناسییت قبل از حملج اعراب

صرّف آباد  آنان، ترس صورت درفت یهای پرنعمت آن و بهرهبرای حمله به ایران و ت  س س  ؛مندی از زنددی مرفّه، 

شمار   شهرهای  زیادیدر زمان عثمان و بعد از آن نیز ادامه پیدا كرد و  مختلفی   از عربها به ایران كوچ كرده و در 

)ر.ک:  دآن ش پذیری ازفرهنگ ایرانی و تأثیرسیستان مستقر شدند كه باعث آشنایی آنان با       و مانند قم، خراسان، 

اسکان عربها در روستاهای ایرانی و تلفیق روزافزون آنان با ایرانیان، دو   »(. 314-353/ 3: 4375محمدی مالیری، 
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پدیدۀ موازی را در طول چند قرن به وجود آورد. بسیاری از ایرانیها زبان عربی را یاد درفتند، همانطوركه بسیاری   

سرزمینهایی كه      از عرب سی در میان این عربها، بعلت فزونی ارتباط آنان با  سی را یاد درفتند. اندازۀ رواج فار ها، فار

ور، پ)نظری و اسییداهلل« العرب فزونی مییافتای در جزیرهدر آنجا میزیسییتند و جدا شییدن آنها از پیوندهای قبیله

 (.669: 4374حجازی،  به نقل از فهمی 453-456: 4341
عرب الاز سوی دیگر، ازطریق مهاجرت برخی ایرانیان به سرزمینهای عربی و اسکان ایشان در مناطق مختلف جزیره

یا نقاط مرزی، بناچار تعدادی لغات مربوط به زبان محاوره و آداب و رسوم و اعتقادات یا اصطالحات مربوط به 

سرایت نمود. یکی از مهمترین این مهاجرتها  های خای مهاجران، به زبان و فرهنگ اعراببرخی مشاغل و حرفه

از  پسدر دورۀ خسروانوشیروان انجام درفت كه دروهی تحت عنوان ابناءالفرس در سرزمین یمن ساكن دردیدند. 

د، امویان به بع ۀاز اواخر دوراسالم نیز شاهد كوچ و مهاجرت ایرانیان به عربستان در شکل اسارت هستیم، خصوصاً 

از  بسیاریاز آن،  . پیشپیدا كرد یریچشمگ عربی رشد سرزمینهاییرانیان در عباسیان، حضور ا ۀبویژه در دور

عربی منتقل شده بودند. تعداد آنان با موالی  سرزمینهای بعنوان برده و اسیر به اصناف(طبقات و  جاز همایرانیان )

از  هنگام بحث ست. عیسی عاكوبمقایسه نیشده بودند، قابل  یرانی عصر عباسی كه در شهرهای عربی ساكنا

از ساكنان كوفه كه  بیش از نیمی»مینویسد: اول عباسی  ۀدور یرانیان به شهرهای عربی اسالمی درمهاجرت ا

داشتند، از نظر نژاد و زبان، پارسی بودند كه بعنوان اسیر جنگی به  ها، صنایع و تجارت را در انحصار خودحرفه

 (.44: 4371عاكوب، « )كوفه آورده شدند

 

 شهرها و مناطق مرزی
ارتباطات فرهنگی ایرانیان با اعراب و تأثیر زبان و ادبیات عرب و زبان فارسی بر یکدیگر، صرفاً مربوط به حملج عرب 

های پیش از اسالم خصوصاً دورۀ سامانی نیز بازمیگردد؛ این ارتباطات به ایران نیست، بلکه این ارتباطات به دوره

ۀ جزیرالنهرین خصوصاً در حیره و مناطق مرزی مانند یمن و بطور كلی مناطق آباد شبهبینبیشتر در نواحی 

 عربستان و عمدتاً براثر استیالی سیاسی و نظامی حکومت ایران بر نواحی آن صورت میگرفت. 

و تمدن  دروازۀ ورود فرهنگ»( و 444: 6554)المصری، « نمادی از فرهنگ و تمدن ایران»از منطقج حیره بعنوان 

پادشاهان ساسانی با اعالم موافقت با تشکیل امارت عربی ( یاد میشود، 667: 4449)سالم، « ایران به مناطق عربی

نشینان عرب و نیز رقیب رومی خویش، حیره و دفاع و حمایت از آن، حفاظت از مرزهای خود در مقابل تهاجم بادیه

بل امرای حیره نیز استمرار و تداوم حکومت خود را در تبعیت از دالوری و جنگنددی اعراب سود میبردند؛ در مقا

از سیاستهای ساسانیان میدانستند. ملوک حیره )آل لخم( و یمن از طرف پادشاهان ساسانی مأمور برقراری حکومت 

 لخمیان ازلحاظ سیاسی تابع ایران بودند و به همین»بودند و هرساله به دولت ساسانی مالیات پرداخت میکردند. 

(. ایجاد روابط تجاری دسترده بین عربستان شمالی 649سبب با ایرانیان مناسبات فرهنگی نزدیکی داشتند )همان: 

های تجاری جهان از یمن )حتی از دوران قبل از اسالم( باعث شد در طی زمان واهدان و جنوبی و عبور محموله

طقه در پشتیبانی و حمایت از منافع دولت ایران فارسی در عربی ریشه دواند. نکتج مهم، نقش حاكمان این دو من

: 4163 جاحظ،)در مقابل دشمنان و نفوذ زبان فارسی در زبان عربی در این مناطق و حتی به دفتج برخی منابع 

 ، بردزاری مجالس خطابه با دو زبان است. (643/ 4
ایران با این مناطق به دسترددی و  درمورد روابط ایران با نواحی مركزی عربستان، یعنی حجاز، باید دفت روابط

ای هشدجزیره نه دولت و حکومت شناختهاستحکام دیگر نواحی و مناطق نبوده است؛ چراكه در این قسمت از شبه
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وجود داشته است و نه شرایط اقلیمی مطلوبی؛ فقط شهر مکه بلحاظ دربرداشتن خانج كعبه و برخورداری از 

از جذب هدایا و نذورات و نیز داشتن شرایط تجاری مساعد میتوانسته است تا  های زیارتی و منافع حاصلهجاذبه

 (.95: 4394ساز برقراری ارتباط ایرانیان با حجاز دردد )یارشاطر، حدودی زمینه

در دو شهر پاددانی بصره و كوفه بعلت موقعیت خای و وفور سکنج ایرانی در آنجا، لغتها و اصطالحات ایرانی بوفور 

)بی تا :  تاریخ االدب العربی( و شوقی ضیف، در 447)ی  البیان و التبیینفاده قرار میگرفت. جاحظ در مورد است

 ( تعدادی از لغات فارسی را كه مردم كوفه از ایرانیان درفته بودند، ذكر میکنند.4444
 آیین حکومتداری  

ود. در نشینی شکل درفته بیهبادیژدیهای ونشین بودند و خوی و خصلت آن نیز براساس همان یهبادتازیان ملتی 

ی و بالغت در سخن. آنان هردز از تمدن نوازمهمانیشد: شمشیر، می در سه چیز خالصه سربلندنزد عرب افتخار و 

 «داریدورترین ملتها از سیاست و مملکت»اعراب را ابن خلدون ینی برخوردار نبودند. بر همین اساس، شهرنش

آنان كاری به حکومت، فرمانروایی، وضع قوانین و نظم و شیوۀ (. 414تا: ن خلدون، بیابمعرفی میکند )مقدمج 

بودند كه قرنها دارای نظام اداری و حکومتی بودند، خود را  با مردمی آشنا شدهازآنجاكه  وی نداشتند حکومتدار

ه آنان بهر جایرانیان و تجربدر سیستمهای نوپای اداری و حکومتی خود از  سخت نیازمند یاری ایرانیان دیدند و

 داری ایشان، مطلبی است كه ازهای پیشرفتج مملکتقیدوشرط پادشاهان ایران و نظام و شیوهبرتری بی جستند.

طرف كلیج محققان عرب، از جمله ندا، جاحظ، و فاخوری مورد تأیید و پذیرش قرار درفته است. نویسنددان عرب، 

شیاهان »داری در مشرق زمین میدانند، جاحظ مینویسد: یاست و مملکتخصوصاً شاهان ساسانی را پیشوای س

 ۀاجتماعی، پیشگام بودند و ما قوانین حکومت و كشورداری و چگونگی ادار میردم و ترتییب و نظیم ۀاییران در ادار

و  (61-63: 4163 جاحظ،)( 47: 4336)جاحظ، « عوام را از آنان آموختیم مردم و انتظام طبقیات خیوای و

 (. 14: 4449مشخصج اصلی ایرانیان را در آیین ملک و حکومت و سیاست میداند )جاحظ، 

ادرچه تأثیر فرهنگ و ادب ایرانی بر فرهنگ عربی به پیش از ظهور اسالم میرسد، اما بیشترین تأثیر فرهنگ فارسی 

بعلت ناتوانی خلفا بر ایجاد توازن  نفوذ ایرانیها در این دوره»بر عربی به زمان روی كار آمدن عباسیان برمیگردد. 

میان نژادها صوت درفت. ازاینرو ایرانیها بر بسیاری از كارها سیطره یافتند و از آغاز دورۀ منصور، وزیران و فرماندهان 

میان ایرانیانی كه به علل سیاسی و اداری در  . نیکلسون نیز از(7: 4395)طقوش، « دار كارها بودندایرانی عهده

(. درحقیقت، دولت 676: 4395)نیکلسون، معرفی میکندنفوذ بیشتری  ن را دارایاسی قدرت یافتند، برمکیانظام عب

ها عباسی به دست ایرانیان و شعوبیها برپا و مركز دولت به بغداد منتقل شد. دولت رویکردی ایرانی پیدا كرد و شیوه

ر ایرانیان، باز نبض امور كشوری در دست ایرانیان و نظام ایرانی غالب شد و باوجود سیاست ضدنژادی اموی و تحقی

خلفای عباسی نیز ازآنجاكه پادشاهان ساسانی را در همج امور مملکتی پیشگام و جلودار میدیدند، سعی قرار درفت. 

داشتند در كلیج امور و شئونات از ایشان تقلید نمایند و درمورد برخی خلفای عباسی روایت شده كه اصرار داشتند 

نفوذ فرهنگ و ادب ایرانی بر فرهنگ عربی چنان غالب شد كه »ندانشان را با آیین پادشاهان ایران آشنا سازند. فرز

« خلدون، دولت عباسی را دولت خراسانی و ساسانی نامیدندبسیاری از محققان از جمله جاحظ، بیرونی و ابن

، ایرانیان نیز به آموختن زبان عربی نیاز (. از سوی دیگر95: 4391پور، / سبزیان95: 4391)محمدی مالیری، 

داشتند؛ زیرا ورود در امور مربوط به سیاست و شیوۀ كشورداری مستلزم آن بود كه این زبان را بیاموزند و از اصول 

و فروع آن آداهی كافی به دست آورند. تعلیم زبان عربی از سوی ایرانیان، تأثیر شگرف زبان عربی در زبان فارسی 

  داشت. را در پی
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 و دیوانها تشکیالت اداری

بعد از پیروزی اعراب مسلمان در نبرد با ایران و توسعه یافتن حکومت اسالمی، اعراب با سازمانهای اداری و مالیاتی 

ای نداشتند جز آنکه در این زمینه دست به ای نداشتند؛ بنابراین چارهای روبرو شدند كه دربارۀ آن تجربهپیچیده

تند. ای چندصدساله داشتنظیم و تدوین امور دیوانی، سابقه و تجربهدامان ایرانیان كاردان و باتدبیری شوند كه در 

برای نمونه ماجرای تأسیس دیوان مالیات در عهد عمر به پیشنهاد یکی از اسیران ایرانی در منابع متعددی آمده 

/  449-444/ 9: 4163نویری، / 44: 4319/ جهشیاری، 34: 4311/ هندوشاه، 71: 4347است )ابن طقطقی، 

دولت نوپای اسالمی از تجربه و كاردانی ایرانیان »(. طه ندا در این خصوی مینویسد: 77: 4391دی مالیری، محم

ای داران از مسئولیتهآوری مالیات و خراج، ادارۀ دفاتر ویژۀ آن و مالیات بستن بر سرمایهنیاز نبود. جمعمسلمان بی

 (. 11: 4393)ندا، « آنان بود

دیری و تنظیم و ترتیب امور اداری، از دیوانهای در تدوین و شکلاعراب در دورۀ اسالمی بر همین اساس دیوانهای 

، همچنان زبان دیوانهای عهد ساسانی پیروی میکرد و تا حدود هشتاد سال و در برخی نقاط بیش از صد سال

كار بودند تا این كه زبان در این دیوانها مشغول به حکومت اسالم زبان فارسی بود و كارمندان ایرانی فارسی

داند و با این اقدام زبان عربی ردفاتر دولتی را از زبانهای مختلف به زبان عربی برده.( 45-94بن مروان )عبدالملک

اما ازآنجاكه بیشتر تالش وی بر تشکیل دستگاه نظامی نیرومند و انجام فتوحات  داد.را زبان رسمی دولتی قرار 

ناچار شد از كارمندان غیرعرب و حتی به ترتیب كارمندان اداری نداشت،  جدید متمركز شده بود، و توجهی

(. حتی برخی منابع 457:  4395غیرمسلمان كه در این زمینه دارای سابقه و تجربه بودند، كمک بگیرد )طقوش، 

ل را عمر تشکیاز وجود دو دیوان در دورۀ عبدالملک خبر میدهند: یکی به عربی برای آمار مردم و نفقات آنان كه آن 

(. ازاینرو یکی از اصلیترین 47: 4319داده بود و دیوان دوم به فارسی كه مخصوی ثبت اموال بود. )جهشیاری، 

راههای نفوذ لغات و اصطالحات فارسی و حتی پندها و حکایات ایرانی در فرهنگ و زبان عربی، همین كارمندان 

های عمدۀ نفوذ لغات فارسی در زبان فارسی، ازطریق ایجاد دیوانهای راه یکی دیگر ازبنابراین غیرعرب دیوانها بودند. 

حکومتی در اسالم به تقلید از ایرانیان بود؛ چون این دیوانها در كلیج اصول و قوانین خود از اصول دیوانهای حکومتی 

دادند و دیوان تشکیل می ساسانیان تقلید میکردند و بیشتر كارمندان آنها را ایرانیان كاردان و باتجربه در امر ادارۀ

هجری، فارسی بود و بعد از آن بتدریج  95همچنین ازآنجاكه زبان رسمی دیوانهای حکومتی در اسالم تا حدود سال 

ته كار درفه لغات و اصطالحات فارسی ازطریق كارمندان این دیوانها ب ،و شهر به شهر به زبان عربی تبدیل شد

ن به ای جایگزیجاكه اعراب برای بسیاری از اصطالحات دیوانی نتوانستند واههمیشد و بعد از تغییر زبان نیز ازآن

 كار میبردند.ه عربی بیابند، بناچار همان لغات فارسی را كه از رسایی بیشتری برخوردار بود، ب

از جملج این دیوانها میتوان به دیوان وزارت و دبیری اشاره كرد كه كرییستین سن، منصب وزارت و صدارت در 

دورۀ عباسی را اقتباس مستقیمی از دولت ساسیانیان و آیین دبیری در دولتهای اسالمی را تقلید كاملی از دبیری 

نیز  مالیری(. محمدی 57: 4371كریستین سن،  / 445: 4336ایرانی در دورۀ ساسانیان میداند )كریستین سن، 

انید، حتیی در زمان خالفت امویان هم با اینکه دبیران در دورۀ اسالمی، غالباً از ایرانیان انتخاب میشدهمعتقد است 

 اند به خالفت اسالمی، رنگردهکاند و پیوسته سعی  مییایشان هیچگونه نظر خوشی با عناصر غیرعربی نداشته

 را در دست خودرانیان در آن راه یافتیه و كار دبیری و تصدی دیوان ، بیاز ایین عناصیر و مخیصوصاً اییعربی دهند

ابن مدبر، آموختن  العذرای(. غنیمی هالل نیز به نقل از رسالج 465-71: 4391اند )رک: محمدی مالیری، داشته

(. حتی برخی 677تا: غنیمی هالل، بییکند )و فرادیری امثال فارسی را از شرایط دبیری و نویسنددی معرفی م
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ای نداشتند، همچنان در دواوین از جمله دیوان خراج كه ركن اصلی دولت خلفا بود و اعراب نیز از آن سررشته

دست همان طبقه از ایرانیان كه از سابق ادارۀ آنها را برعهده داشتند، باقی ماند؛ حتی زبان اداری نیز از عربی به 

 ر كرد.فارسی تغیی

 ؛های عباسی به خدمات دبیران ایرانی، از سر تفنن نبود، بلکه نیازی مبرم بودنیاز حاكمان اموی و نخستین خلیفه»

 اشتندشنایی دآآنان با راه و روشهای كتابت و انشاء كه در تشکیالت سیاسی و اداری ایران ریشه داشت،  فقط زیرا

نفوذ ایرانیان و تشکیالت آنان در عصر عباسی آنقدر زیاد بود كه نیکلیسون در  .(639: 4391، مالیری )محمدی

و  کردندبازی میادر اعراب، پیش از این دوره، نقش ملّت غالب را در عالم اسالم، »مینویسد: ایین زمینیه، چنیین 

ر میا از ییک عیص نگریستند، اكنون كار برعکس شده است؛ اینکمیدیگری  ۀرا به دید دیگر ملّتهیای اسیالمی

انیان س اه این دولت از خراس ۀبردزید میشویم؛ زیرایرانی منتقل یرانی و فرهنگ انهضت ا ۀدور ملّیی عربیی بیه ییک

یرانی، اداره دولت به دست بزردزاددان ا هایبنا شده و باالترین منصب سرزمین ایرانآن، در  پایتخت ،یافته تشکیل

محقق روسی  بنابراین جای تعجب نییست كیه اربیاب تحقییق از جملیه؛ (69: 4395)نیکلسون،  مییشود

ست، نوشته شده ا كیشور در دوران اسیالمی ۀتیشکیالت دولیت عباسیی و كتابهیایی را كیه در ادار «اینوسترانزف»

محمدی )اند آن بد دولت ساسانی و تشکیالت داخلیی ۀاز منابع موثّق و قابل استفاده برای تحقیق و مطالعه دربار

از سوی دیگر، برخی ایرانیان برای ادارۀ همین دیوانها و تسلط بر اعمال و رفتار عرب، به (. 47: 4391 مالیری،

های انگیزه وتادود پفرادیری زبان عربی پرداختند تا بتوانند با زیركی تمام نبض دولت نوپای عرب را در دست دیرند. 

به سخن دیگر  .(414: 4396، دود پوتا: جنبج اداری و دینی )منحصر میکنددر دو جنبه ایرانیان را آموزی عربی

ایرانیان برای آداهی از دین اسالم و مفاهیم قرآن كریم و برای تسلط بر دیوانها به آموختن زبان عربی و لغات و 

 مفردات آن پرداختند.

 

 اخالقیات و حکمت
هایی معرفی میکند كه ازخالل آثار پهلوی در ادبیات محمدی مالیری، ادبیات اخالقی را یکی از مهمترین رشته

های ( و معتقد است اعراب از این نوشته644: 4391عربی راه یافته و در آن تأثیر كرده است )محمدی مالیری، 

)محمدی مالیری، « االدب»و « االداب»همچنین ( و 359)همان:  « المواعظ و االداب و الحکم»ایرانیان بعنوان 

( یاد میکردند. نیکلسون نیز با درنظر درفتن عامل اسالم در درایش اعراب به ارزشهای اخالقی، 645/ 1: 4395

(. مایر نیز معتقد است آنچه ایرانیان 464-465/ 445: 4395تأثیر فرهنگ اسالمی را دوشزد میکند )نیکلسون،

: 4394پرورش مفهوم ادب در دورۀ اسالمی تأثیر بسیاری داشته است )مایر، نقل از مشرف،  فرهنگ مینامیدند، در

46 .) 

درایش عربها به فرادیری زبان فارسی باعث آشنایی هرچه بیشتر آنان با حکمتهای این قیوم و درنتیجیه ورود 

 ییردذاری فرهنگ فارسی بر عرببارزترین عرصج تأثیرانیان به فرهنگ عربی شد و این مسئله، سخنان حکیمانج ا

 بسیاری از شاعران وكه طی آن  -عربگرایی و عربزددی ایرانیان- این جریان خصوصاً با نهضت ترجمهاست. 

، شدت مییابد. نویسنددان ایرانی، حکمتهای پارسی را در قالب شعر و نثر در آثار خود وارد متون عربی كردند

حسن قبول روبرو شد كه خلفاى عباسى فرزندان خود را موظّف به یاددیرى حکمت ایرانى در عهد عباسى آنچنان با 

الرشید به كسایى، مربى پسرش، توصیه میکند پندهاى ایرانى را به او بیاموزد )ابن آن میکردند، از جمله هارون

د )تفضلى، ( و مأمون، فرزندان خود را به آموختن عهد اردشیر و كلیله دستور میده437/ 1: 4499الحدید، ابى
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به خدا حکمت این است، »را میبیند، میگوید: « جاودان خرد»وقتى مأمون، كتاب (. 1: 4164مبرد، /  649: 4379

 (.66-64: 4456/ ابن مسکویه، 454: 4371)عاكوب،« نه آنچه در دهان ما بیهوده میچرخد

الق در دسترس مؤلفان اسالمی قرار مهمترین منابع خارجی كه در ادب و اخادرچه محمدی مالیری، آثار ایرانی را 

غنیمی هالل درخصوی عالقه و تمایل اعراب به اندرز و ( اما 659: 4391)محمدی مالیری، داشت، معرفی میکند 

اندرز خاصیت علمی و غیرفلسفی داشته و به زنددی روزمره مربوط است و بنابراین به سرشت »حکمت مینویسد: 

تعمق در مسائل نظری نداشتند، نزدیکتر بود. دیگر اینکه این پندها به عکس دفتار  اعراب اولیه كه فطرتاً تمایلی به

های زیاد بیان شده است و این خود نشانج شرقی بودن پندهاست یونانی بطور صریح و بدون استفاده از اشاره و كنایه

برتر از پندهای عرب دانسته  بر همین اساس جاحظ، عهد اردشیر و پندهای بزردمهر را (.374)غنیمی هالل، بی تا: 

(. ایناسترانتسیف نیز با برشمردن كتابهای 16: 4311است )جاحظ، كه مورد استقبال كاتبان و مسلمانان قرار درفته 

تجزیه و تحلیل عنوان كتابهای اخالقی و آموزشی در الفهرست به »میگوید:  الفهرستاخالقی و آموزشی ایرانی در 

: 4391، )ایناسترانتیسف« ما نشان داد كه سنت ادبی ایرانی تأثیری عمیق در این نوع تألیفات )ادبی( داشته است

47 .) 

مانه، وینددان اندرزهای حکیدر منابع عربی، از میان حکیمان ایرانی، از بزردمهر حکیم، بعنوان یکی از بزردترین د 

بیشترین تعداد حکمت نقل شده و از دیگر سو، بیشترین تحوالت نیز دربارۀ حکمتهای او رخ داده است. این حکمتها 

های مختلف تاریخی به ادبیات شفاهی مردم و س س به از راههای مختلف براثر اختالط ایرانیان با عربها در دوره

وبوی عربی به خود درفته، ا دذشت زمان و بروز حوادث سیاسی و اجتماعی، رنگمتون عربی رخنه كرده، اما ب

 های ایرانی خود را ازدست داده است.نشانه

پس  عیسی عاكوباند، محققان زیادی به موضوع ردوبدل شدن امثال و حکمت بین زبان فارسی و عربی اشاره كرده

عربی،  یانبیه زب ایرانیان پندنویسی ۀاسیلوب و شییو ن، به انتقالاز بیان انتقال پندهای اعراب به فرهنگ و ادب ایرا

شرح احوال  هیایی چیون پنید، ادب،هركس كتابهای عربیی ادب و تیاریخ را در زمینیه»گوید: می نیز اشاره كرده و

بی اد هایقطعه بالغی مطالعه كند، انبیوهی از عبیارات، سیخنان كوتیاه و هاینکتهپادشاهان، داستانهای جنگی و 

 (.445و  64: 4371 عاكوب،« )فارسی دارند جرا دربرابر خود، خواهد دید كه ریش

 

 نهضت ترجمه
های اسالمی )اواخر قرن دوم و اوایل قرن سوم( توسط ایرانیان پدید نهضت ترجمه و نقل علوم كه در نخستین دوره

 فرهنگ و تمدن چندهزارسالج. ه فرهنگ و زبان عربی شدآمد، عامل بسیار مؤثری در انتقال آثار علمی و ادبی ایران ب

های حکمت و علم ایرانیان و همچنین و نیاز آنان به دنجینهر زمینج فرهنگ و تمدن دتجربگی اعراب بی و ایرانیان

ای نهضت عظیم و دسترده باعث شد، ایرانیاقبال فراوان عرب به زبان و ادبیات فارسی و مخیصوصاً حکمیتهیای 

درجهت ترجمج آثاری كه بیانگر فرهنگ و تمدن ایرانیان بود، صورت پذیرد و ایرانیانی كه از تاریخ و فرهنگ ایران 

دانشهای ایرانی اطالع كافی داشتند و زبان عربی را نیز فرادرفته بودند، در این امر پیشگام دیگران محسوب میشدند. 

طالیی اعراب نام درفته، ترجمه از زبانهای دونادون رواج یافت و ایرانیان كه براثر ارتباط  در عصر عباسی كه دورۀ»

آثار و  كمطوالنی با اعراب به زبان عربی مسلط شده بودند، شروع به ترجمج آثار فارسی به زبان عربی نموده و كم

)فاخوری، « رزندان خود بهره میجستندمنابع ایرانی مورد توجه حاكمان عرب قرار درفت و از آنها برای تربیت ف

4377 :354.) 
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ر زمینج د، هابر داستانها و پندنامهبیشتر كتبی كه در عصر اول عباسی از پهلوی به عربی ترجمه شده است، عالوه

علوم و فنون و دانشهای پیشرفتج آن روزدار و حاوی اطالعاتی بوده كه در كتب ایرانی قبل از اسالم وجود داشته و 

ت و نجوم و ریاضیات و... به زبان عربی ئای اعراب مفید و سودمند بوده است. مانند كتبی كه در زمینج احکام هیبر

ها باعث هجوم روزافزون یک دسته از لغات پارسی به زبان عربی میگردید كه در این ترجمه ترجمه شده است.

بهار با اشاره به انگیزه و آمد. علمی بشمار میكار میرفت و بعبارتی از اصطالحات ه زمینج علوم و فنونی خای ب

انگیزۀ ایرانیان در این نهضت از یک سو باعث احیای آثار و مفاخر آبا و اجداد »هدف ایرانیان در ترجمه مینویسد: 

خود و از سوی دیگر موجب اثبات فرهیختگی و نشان دادن فضایل علمی و فرهنگی ایران در تاریخ بود؛ چراكه 

امیه به ایرانیان باعث شد شاعران و نویسنددان بکوشند به هر تدبیر، نادرستی و توهینهای حکومت بنی تحمل تحقیر

امیه را آشکار سازند. علت این امر هرچه كه بود، برای زبان و فرهنگ عربی نتایج ارزنده داشت؛ این رفتارهای بنی

ار، )به« آمیزش زبان و فرهنگ عربی و ایرانی شدزیرا از یک سو بر غنای زبان عربی افزود و از سوی دیگر موجب 

4375 :453.) 
 

 تدوین علوم 
در میان ملت اعراب در آغاز امر، علم و صنعت به مقتضای ساددی و بدویت آن وجود نداشت  بنابه دفتج مورخان، 

)بجز فن طب آن هم براثر حاجت عموم(  توجهی به علوم عقلی دونه عالقه وهیچ( و آنان 337)مقدمج ابن خلدون: 

تنها توجه آنان به علوم دینی بود كه همان علوم دینی نیز درنتیجج ارتباط اعراب با ممالک مفتوحه به »نداشتند و 

ا، )صف« وجود آمده بود؛ ودرنه در همان علم دین هم سخت بیگانه بودند و بر اصول و فروع آن آشنایی نداشتند

ای هیچ اندوخته»برای سعادت دنیا و آخرت كافی بود. آنها  آنان، كتاب خداوند و سنت پیامبر (. در نظر315:4344

: 4434)حتی، « در هنر و معماری و فلسفه و طب و علوم و ادبیات و سیاست نداشتند و تنها هنر آنان غارتگری بود

تمدن، ثمرات علم و دانش را شناختند و اما بعد از فتوحات اسالمی براثر توسعج متصرفات و ارتباط با ملل م(. 663

دانش خود را محتاج كسب علوم و صنایع دانستند و ازآنجاكه به مقتضای خوی بدوی و بیابانگردی خویش از هنر و 

اش تمدن و شهرنشینی بود، دریزان بودند، دست به دامان ایرانیانی شدند كه در این امر پیشگام بودند. كه الزمه

زۀ قوی ، اینک یک انگیایرانیان با برخورداری از سابقج كهن فرهنگی و آشنایی كامل با انواع علومبواسطج همین امر 

كم همج پستهای كلیدی را بخصوی در عصر اول دینی و اعتقادی هم به مجموعه فضایل خود افزده بودند؛ كم

ای علم و دانش آشنا شده بودند هخالفت عباسیان اشغال نمودند و بعد از آن اعراب مسلمان كه تازه با سرچشمه

برداری از آن را داشتند، ناچار بودند در خدمت استادان باتجربج ایرانی به شادردی و كسب علم ب ردازند. و قصد بهره

-613:4334كوب، )زرین نام میبرد« روشنی دانش و خرد»كوب از آن بعنوان نبرد ایرانیان با اعراب در آنچه زرین

611.) 
ی اعراب را در زمینج علوم عقلی وامدار فرهنگ و آثار یونانی و در زمینج فنون ادبی، نظام اداری و محمدی مالیر

پذیری تأثیر جدر زمین(. ادوارد براون نیز 431: 4391زنددی اجتماعی، وامدار ایرانیان میداند )محمدی مالیری، 

علم و دانش و قوۀ درک و تفکر و تعمق، حتی ایرانیان به پشتوانج » :مینویسداعراب از ایرانیان در زمینج علوم 

توانستند در علوم اسالمی و قرآنی كه منشأ آن در زبان و مذهب اعراب بوده، خوش بدرخشند؛ بطوریکه ادر از 

علومی كه عموماً به اسم عرب منسوب است اعم از تفسیر و حدیث و الهیات و... آنچه را كه ایرانیان در این مباحث 

 (.353: 4333)براون، « یم، بهترین قسمت آن علوم از میان میرودنوشتند، جدا كن
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 دین و  مذهب 
اند، اما در تمامی حمالت قبل از ایرانیان در طول تاریخ خود دچار حمالت زیادی از جانب دیگر اقوام و ملل شده

اسالم و پس از حملج اعراب، موضوعی بعنوان دین و عقیدۀ جدید وجود نداشت. اما آنچه حملج اعراب به ایران را 

ان از ظلم و ستم امیران و حکام عرب ناراضی بودند و از ادرچه ایرانیتوجیه نمود، مسئلج دین و عقیدۀ جدید بود. 

طرفی به حفظ زبان فارسی و آیین و سنن نیاكان خود متعصب بودند؛ ولی آنها دین اسالم را با آغوش باز پذیرفتند 

 و حساب دین مبین اسالم را از حساب والیان ستمگر و آن دسته از اعرابی كه منش جاهلی داشتند، جدا میدانستند.

به همین دلیل به زبان عربی به دید زبان دوم خود و زبان اول دین اسالم مینگریستند. ایرانیان مسلمان به فهمیدن 

و تفسیر و تبیین قرآن كریم و احادیث بزردان دین نیاز داشتند تا از این رهگذر مبانی و دستورات اسالم را رعایت 

رهگذر آشنایی با زبان و ادبیات عربی میسر بود، بدیهی است  و اجرا كنند. ازآنجاكه درک درست این دستورات از

 كه در راه فرادیری و كاربرد این زبان تالش زیادی انجام دادند.
بنابراین اصلیترین دلیل دسترش زبان عربی در بین مسلمانان غیرعرب بویژه ایرانیان، پذیرش دین اسالم ازسوی 

بان عربی بیشترین نقش و تأثیر را ایفا كرده است. تا آنجا كه به اعتقاد آنان است. در این میان نازل شدن قرآن به ز

 (.44: 4395)آذرنوش، « های بعد از اسالم قرار درفتشناسی دورهقرآن، محور و موضوع اصلی زبان»آذرنوش 
غییر ستخوش تبر تأثیراتی كه بر زنددی اجتماعی ایرانیان نهاد، فرهنگ و ادبیات آنان را نیز دآیین اسالم عالوه

و رسوم و فرهنگ ایرانی تغییر پیدا كرد و بتبع آن چنانکه به پیروی از این دین و عقیدۀ جدید، آداب ساخت؛ 

تأثیر قرآن و احادیث و معارف »ادبیات و علوم نیز دچار تغییر و ددردونی شد. چنانکه به اذعان برخی محققان 

این تغییرات (. 441: 4395)فخر، « ادبیات هر ملت اسالمی بوده استاسالمی در ادبیات فارسی، بیش از تأثیر آن بر 

خصوصاً در قرن ششم بسبب كاربرد كمتر الفاظ كهنه، رواج علوم دینی و غلبج روحیج مذهبی، اشارات و تلمیحات 

 (. 619: 4377قرآنی و دینی فراوان دشت )غالمرضایی، 
بودند. آنها براساس سابقج درخشان فرهنگی خویش، اهل بحث  از سوی دیگر ایرانیان در دین اسالم نیز تأثیردذار

و جدل و اظهارنظر بودند و درخصوی همج امور و از جمله مسائل مذهبی و مبانی اعتقادی به تحقیق و تفحص 

می رداختند؛ حال آنکه این امر در نزد اعراب بیگانه و ناآشنا مینمود. به همین دلیل بنای اكثر علوم اسالمی و 

های مذهبی در جهان اسالم، توسط ایرانیان و یا تحت تأثیر تعلیمات و عقاید ایشان صورت پذیرفته است. صفا فرقه

چون ایرانیان اهل بحث و نظر بوده و در دورۀ ساسانی بر اثر رواج ادیان و مذاهب مختلف »در این مورد مینویسد: 

دند، در اسالم نیز بسرعت آغاز مباحثات شدید كردند و ایجاد بحثهای دینی آشنا به تحقیق در مسائل دینی شده بو

 (.34: 4، ج4349)صفا، « و در كشمکشهای مذهبی وارد شدند

 

 قیامها و نهضتهای ایرانیان برضد عرب 
پس از روی كار آمدن امویان، امیدواری ایرانیان به دین اسالم مبنی بر آزادی و برابری و برادری، به ناامیدی مبدل 

 بودند، خفت و خواری و دلیل ایرانیان با اینکه دین اسالم را بعنوان ایدئولوهی جدید پذیرفته دشت؛ به همین

سیاست ضدنژادی اعراب را تاب نیاوردند؛، زیرا تحقیر موالی و تعصب عرب به عجم، از نتایج مستقیم حکومت 

همین دلیل ایرانیان دربرابر  امیه بود و هدف آنان در این سیاست، خالص نگه داشتن حکومت عربی بود. بهبنی

خودستایی بیخردانج اعراب سه راه بردزیدند: نخستین راه سیاست بود؛ همان راهی را كه ابومسلم خراسانی در 

و درنهایت به قیام یعقوب لیث صفاری منتهی دردید. نتیجج « طاهر ذوالیمینین» پیش درفت و این شیوه به قیام
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ل در ایران بود. دومین راهی كه ایرانیان برای مخالفت با عرب بردزیدند، راه این قیامها تشکیل حکومتهای مستق

مذهب بود. آنان سعی داشتند توسط افراد دلیر و شجاع چون المقنع و بابک خرمدین، مذاهب قدیم ایرانی چون 

عرب و خالفت  مذهب زردشتی، مزدكی، مانوی را دوباره زنده كنند. راه سومی كه ایرانیان برای مبارزه با عنصر

 اموی و عباسی را رقم زدند، آنان بردزیدند، راه ادب و اجتماع بود. كسانی كه قیامهای اجتماعی برضد خلفای

نهضت شعوبیه كه از اوایل قرن دوم هجری تا قرن ششم ادامه یافت، بزردترین نهضتی است كه شعوبیه نامیدند. 

 نیز سست كردن پرستی ایرانیان وهدف شعوبیه، تحریک حس میهن منجر به انقراض سیادت عرب در ایران شد.

بنیاد عظمت و قدرت سیاسی و دینی تازیان و تحقیر و خوار داشتن آنان و بازدرداندن استقالل و عظمت دذشتج 

 دبیش از هر كار، متوجه ادبیات شدند و قیام ایشان برضایرانیان بود. آنها برای پیش بردن مرام و عقیدۀ خویش، 

نژاد در آثار خود مفاخرت بر عرب را  آغاز دوی ایرانیاعراب نخست بصورت نهضت ادبی ظاهر درشت. شاعران تازی

شاعران شعوبی در اشعار خویش ضمن ستایش از فرهنگ و ادب و تاریخ دذشتج ایران، به ذكر پندهای »كردند. 

( و ادیبان و دانشمندان به تألیف و 54: 6، ج4349)صفا، « پادشاهان و بزردان ایران زمان ساسانیان می رداختند

ری تنها در زمینج امور اداایرانیان نهترجمج آثاری در ذكر معایب اعراب و تحقیر ایشان و ستایش ایرانیان پرداختند. 

و دفتری به موفقیتهای شگرف دست یافتند و توانستند عرب را محتاج خویش دردانند، در قلمرو جنگ و سیاستهای 

ی نیز موفق شدند و اعراب و سلطنت خلفا را مطیع خویش دردانیدند. اما شعوبیه نیز خویشتن را راغب به داخل

آموختن زبان عربی میدیدند؛ زیرا برای تحقیر عرب و مبارزه با سیاست نژادی آنان، به ابزار و وسایلی نیاز داشتند 

 كه مهمترین آن زبان عربی بود.

 

 فنون و آثار ادبی

 ؛روزدار، میل به اشعار عربی پیدا كرد ایرانی در همسویی با جریانیات حیاكم بیر جذوق و قریحاز قرن سوم به بعد، 

 «اد األعجمزی»امیه، به زبان عربی شعر میسرودند، كه در زمان بنی ایرانیانیاز جمله بعنوان نمونه ابوالفرج اصفهانی 

 ( و تنها در455/ 43، بی تا: اصفهانی)میکرد  مانند زبان پارسی صحبت كه زبان تازی را بدون مخرج ورا نام میبرد 

هیایی از اشیعار آنهیا دییده مییشیود سیرا بیا نمونیهشاعر ایرانی عربیی 465بیش از  نیام، ثعالبی یتیمج الدهر

كتب ایرانی به  جبر ترجمعالوه(. 415-433: 4395/ آذرنوش،  395: 4314/ ناتل خانلری،  456یتیمج الدهر: ی )

خود را بصورت شفاهی و سینه به  ادبی و فکری جمای ،زبان عربی، ایرانیانی كه زبان عربی را كامالً آموخته بودند

فارسی و عربی را بخوبی آموختند و كتابهای  فرهنگ و ادب عربی وارد كردند. بسیاری از ایرانیان، دو زبان بهسینه 

ایرانیها »مضمون آنها را از فارسی به عربی، منتقل میکردند.  قرائت كرده و فکر ومختلف فارسی را با دقّت و بصیرت، 

در شعر عرب نیز ذوق و استعداد فراوانی از خود نشان دادند، آنها مضامین و مفاهیم جدیدی را به شعر عربی وارد 

)حاج سیدجوادی، « ا كردندكردند و اعراب را با محیط دیگری غیر از بادیه و بیابان و شتر و خیمه و خرداه آشن

بدیهی است كه این خیل عظیم شاعران ایرانی، ازطریق اشعار عربی، فرهنگ و ادب اجداد و نیاكان خود (. 1: 4344

ه این خود از عواملی است ك ردپایی از آنها بجا نمانده و بشکل نامحسوس به فرهنگ عربی انتقال دادند كه غالباً را

 دچار مشکل كرده است.نی و عربی را تشخیص حد و مرز فرهنگ ایرا

از میان قالبهای شعری، قصیده، قالب شعری رایج در میان اعراب بوده و ایرانیان نیز در آغاز ورود اعراب به ایران، 

ناتل خانلری عروض فارسی را بردرفته از عربی میداند  از آن پیروی كردند و در قالب قصیده شعر سرودند؛ همچنین

زیرا پایج شعر فارسی پیش از اسالم بر اساس هجاها بوده است. قافیه نیز بنا به سخن  ؛(153: 4314اتل خانلری، )ن



 643/ زبان فارسی و عربیها و عوامل تأثیر و تأثر متقابل فرهنگ و مؤلفه

 

به تقلید از شعر عرب بوده است و ایرانیان در اشعار خود در پیش از اسالم قافیه »كوب در شعر فارسی زرین

كه بعدها ترنگه و ترنگ و رنگ  ترانگ»تقد است . هرچند مرحوم بهار مع(64:4374كوب، )رک: زرین« اندنداشته

داست اند، چنین پیای كه شمس قیس و صاحبان فرهنگ برای آن دفتهتسمیهنظر از وجهو امروز ترانه دویند، صرف

كه در درجج مادون قسمتهای نام برده قرار داشته و خای همگان و متعلق به عموم بوده است و از دو یا چند بیت 

ده و درواقع شبیه به تصنیفهای قدیم بوده است. شاید قافیه بار اول در این بخش از شعر راه یافته تجاوز نمیکر

(. دربارۀ مضامین شعری نیز باید دفت كه پیش از اسالم، مضامین عمدتاً دینی و مذهبی 467:4375بهار،)« است

بازیهای قهرمانان، شاهان و... مربوط قیا به نبردها، شرح جنگاوریها و مباحث مربوط به مغازالت و شرح عش بوده

 از این حائز اهمیتاند. اما با ورود اسالم به سرزمین ایران، این مضامین دیگر كاربردی نداشت؛ زیرا آنچه پس بوده

بود، مباحث دین اسالم بود و اموری كه مربوط به شریعت میگردید. مضامین مربوط به قبل از اسالم نیز در میان 

های حکومتی ایران، بویژه سلسلج شکوهمند سامانیان كه متداول بود كه در این میان، نقش سلسله ج وشاعران رای

ای به شعر فارسی نمودند، بسیار حائز اهمیت است. شاعران در كنار تالش برای احیای هویت خدمات بسیار ارزنده

ا به ادبیات جاهلی عرب بازمیگشت كه این ملّی ایرانی، از سنن ادبی عرب نیز استفاده میکردند؛ بویژه این سنته

های نخست ادب فارسی در شعر و میان شاعران بخوبی نمایان و آشکار است. شاعرانی چون كاربردها در دوره

رودكی، دقیقی، عنصری، منوچهری دامغانی، كسایی مروزی، و فرخی سیستانی، در آثار خویش از سنن ادبیات 

ون بر این مطالب، شاعران دو منبع الهام بسیار قوی داشتند كه عبارت بود از قرآن جاهلی عرب استفاده نمودند. افز

 فارسی نمایان است؛ همانطوركه ندا ادب آغاز و احادیث پیامبر )ی( كه ردپای این منابع و استفاده از آن از همان

 ندا،) ر آثار خود بهره میبردندكه بیشتر شاعران ایرانی از آن د معرفی میکندبزرگ و مهم  را منبعیهای قرآنی قصه

البته تأثیر این استفاده تا قرن پنجم بسیار عادی و معمول است. استفاده از این منابع و ادبیات عرب  .(435: 4444

از قرن پنجم تا پیش از حمله مغول به نهایت خود میرسد. سبک شعر در این دوره كه به سبک عراقی معروف 

بی و های اددویی، كاربرد آرایهعالقج شاعران و نویسنددان به مغلقت عرب است و است، بسیار تحت تأثیر ادبیا

استفاده از واهدان و مضامین نظم و نثر عربی روزبروز بیشتر شد. عواملی مانند رواج تصوف، اختالط مردم عراق و 

مدارس دینی و رواج  سیسأخراسان، تغییر پایتخت از خراسان به عراق عجم، درآمیختگی زبان فارسی و عربی، ت

دوار ادر این  .(73: 4394)شمیسا،  میخته كردآها با زبان عربی معارف اسالمی، زبان فارسی را بیش از همج دوره

 دانست نویسیل این امر را میتوان درایش به مسجعیواهدان زیادی از زبان عربی وارد زبان فارسی شد كه یکی از دال

 .(497: 4345)خطیبی، «م به غایت تکلف و كمال خود رسیدواخر قرن هفتابه صورتی كه در »

های تأثیر آداب و فرهنگ ایرانی بر عربی، نفوذ آثار ادبی فارسی در میان اعراب است. اعراب در قبل یکی از زمینه 

ود تا بمندی به زبان عربی در اختیار نداشتند و ازآنجاكه تکیج ایشان بیشتر بر حافظه از اسالم، اثر مدون و نظام

كتابت، حتی اشعار شاعران موردعالقج خویش را به حافظه میس ردند. در همان زمان در ایران ساسانی، توجه به 

ادبیات و تألیف كتابهایی در زمینج داستان و افسانه، اخالقیات و اندرز حتی علوم تجربی بسیار زیاد بود. ابن ندیم، 

نی توجه كرده و به تنظیم و تدوین داستانها پرداختند، معرفی میکند ایرانیان را اولین مردمی كه به ادبیات داستا

را یکی از اركان بسیار مهم در ادبیات پهلوی میداند و  پردازیداستانسرایی و افسانهنفیسی نیز (. 343)الفهرست: 

دنبالج همان ذوق ادبای ایران در زمان  ،كه در میان بیشتر شعرای بزرگ ایران بوده است را سازیذوق افسانه

 ایرا دارای پیشینهو حتی بعضی داستانهای معروف از قبیل وامق و عذرا و ویس و رامین قلمداد كرده ساسانی 

شعر غنایی عرب تحت نفوذ شاعران »همچنین برخی محققان معتقدند ( 41-43: 4343نفیسی، پهلوی میداند )
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حتی، )« ای كه قصاید قدیم بدان آغاز مییافت، به وجود آمدابیات غنایی و عاشقانهایران و از تکامل نسیب یعنی 

4344 :363.) 

در اواخر عهد ابن مقفع،  و  عبدالحمید و در رأس آنان ،مترجمان بزرگ و زبردست نهضت ترجمهدر زمینج نثر نیز، 

ای كه نثر عربی هم از حیث اسلوب اموی، سبک نویسنددی عربی را از شکل ساده و طبیعیش خارج كردند، بگونه

قاد به اعتو سبک انشاء و هم ازلحاظ دقت تعبیر و حسن بیان و موضوع و طرز فکر، با دذشته بسیار فرق كرد. 

كلمات  هیای معترضیه و طیوالنی وهیای كوتیاه، تعبییرات فیشرده، پرهییز از جملیهعاكوب، استفاده از جملیه

، عربی آمده است توضیح و تفصیل، تکرار واو عطف و ادات شرط كیه در حکمیتهیایمترادف، بیان اجمالی و س س 

 زبان پهلوی وارد زبان عربی هایی را دارد كه توسط عبدالحمید كاتب و ابن مقفیع ازهمان ویژدیهای كتابها و رساله

ان و از نویسندد ،و ضیف ای است كه بستانیتأثیر نثر ایرانی در ادب عربی بگونه(. 37: 4371عاكوب، )شده است 

خود را  جبركشید و س س سای پردازی، نخست در ایران سردویی صنعت و لفظ: »معتقدند، عربج منتقدان برجست

 ( 433/ ضیف، بی تا: 641: 4454)بستانی، « دسترانیدفرا سوی اندلس  ادب عربی تا جبر هم

 

 گیرینتیجه

فرهنگ عربی و فارسییی بر یکدیگر در دوازده مقوله مورد بررسییی قرار های تأثیر و تأثر زبان و در این مقاله، مؤلفه

 درفت و نتایج ذیل به دست آمد:

ارتباطات فرهنگ ایرانیان با اعراب و پیوند زبان و ادبیات فارسی و عربی با یکدیگر، به شهادت روایات تاریخی و 

اقوال مورخان و نیز با استناد به دادوستدهای فراوان زبانی و ادبی، صرفاً به دورۀ اسالمی محدود نمیشود، بلکه به 

ساسانی، اعراب و ایرانیان با یکدیگر در ارتباط بودند و از یکدیگر های پیش از اسالم نیز بازمیگردد. در دورۀ دوره

تأثیر می ذیرفتند. بعالوه شهرهای مرزی با یکدیگر در ارتباط بودند كه ازجمله این شهرها میتوان از حیره نام برد. 

ز نی و خطی را نیهای مختلف دینی، فرهنگی، زبااین ارتباط همزمان با ورود اسالم به ایران دسترش یافت و حوزه

دربر درفت تا آنجا كه در حوزۀ زبان، زبان عربی تأثیر شگرفی بر زبان فارسی دذاشت و بسیاری از واهدان عربی 

وارد زبان فارسی دردید، هرچند این تأثیر و تأثر دوطرفه بود اما بنظر میرسد نفوذ زبان عربی در زبان فارسی بسیار 

 چشمگیرتر بوده است. 
یش آثار مدوّن شعری و نثری زبان فارسی، اثردذاری زبان عربی بر زبان فارسی زیاد نیست و درایش در آغاز پیدا

از قرن ششم به بعد بدلیل روی آوردن نویسنددان ایرانی به نویسی بیشتر از درایش به تکلف نمود دارد. به ساده

شد و حتی این عمل در نزد شاعران نیز  نثر مصنوع، كاربرد مفردات و تركیبات عربی در نثر فارسی بسیار فراوان

شیوع پیدا كرد. اصلیترین دلیل نفوذ زبان عربی در میان ایرانیان، دین اسالم بود، زیرا ایرانیان بمنظور حفظ حقوق 

و حدود خویشتن و همچنین دانستن احکام و مسائل مذهبی، ناچار بودند زبان عربی را بعنوان زبان دین بیاموزند 

فروع آن آداه دردند؛ بنابراین زبان عربی در ایران تنها بعنوان زبان دینی شناخته شد، نه زبان رسمی و از اصول و 

و عمومی؛ هرچندكه آثار زیادی نیز به این زبان در قرون اولیه اسالمی نگاشته شد. همچنین تالش ایرانیان برای 

ن مفاهیم و علوم ایران قبل از اسالم( نیز از ورود به امور سیاسی و نزدیکی به ارباب قدرت و ترجمه )بازدرداند

 دالیل روی آوردن به فرادیری زبان عربی بود.

طح س ارتباط زبان فارسی با زبان عربی است. ورود اسالم به ایران، جتداخل زبان عربی با فارسی از ویژدیهای برجست

 جنبج به تأثیردذاری بین آن دو، بویژه از ؛ ارتباطی كه منجراست ارتباط بین دو زبان فارسی و عربی را فراهم كرده
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های هسهم واه های بسیاری بین دو زبان مبادله شده كهواههواهدانی دردیده است؛ بدین معنا كه واهدان دخیل یا وام

 .قرضی زبان عربی بمراتب بیشتر و قابل توجه است

دین اسالم )علوم شرعی و دینی( ارتباط  علم در نظر مسلمانان فاتح، شامل اطالعات و دانشهایی بود كه به حوزۀ

درحالیکه دستگاههای دولتی در  ؛ای اعراب جایگاهی نداشتسازمانهای حکومتی و دولتی در زنددی قبیلهداشت و 

ه در ای كامالً پیشرفتوری وسیع ایران، تا پایان حکومت ساسانیان و ورود اعراب به ایران، بگونهتاكثر مناطق ام را

ی مور دفتری و دیواناتا مدتهای زیادی بنابراین اعراب نیازمند به دانش ایرانیان شدند و  ؛ت دایر بودشهرها و والیا

ی ثیردذارأبارزترین عرصج تبر همین اساس ای نگاه داشتند كه ایرانیان آنها را اداره میکردند. را به همان شیوه

ر ایرانی وجود داشته و به زبان عربی منتقل دردیده فرهنگ فارسی بر عربی، نفوذ پندها و اندرزهایی است كه در آثا

 است.

 

  نویسندگان مشاركت

شده استخراج مشهدآزاد اسالمی واحد دانشگاه  در بمصوّ فارسی ادبیات و زبان دكترای دورۀ جرسال از مقاله این

آقای هادی . اندبوده مطالعه این اصلی طراح و داشته هبرعهد را رساله این راهنماییحسن بساک آقای دكتر  .است

آقای دكتر  .اندداشته شنق نهایی متن تنظیم و هاداده دردآوری در رساله این پژوهشگر نوانعب سرافرازی

ها و راهنماییهای تخصصی این پژوهش نقش به عنوان مشاور نیز در تجزیه و تحلیل داده محمدحسین خسروان

  .استبوده پژوهشگر سه هر مشاركت و تالش حاصل مقاله محتوای تحلیل نهایت در. اندداشته

 

  قدردانی و تشکر

آزاد اسالمی واحد دانشگاه  پژوهشی و آموزشی مسئوالن از را خود تشکر مراتب میدانند الزم خود بر نویسنددان

 .نمایند اعالم دادند، پژوهش یاری این كیفی ارتقاء و انجام در را نویسنددان كه مشهد

 

  منافع تعارض

 حاصل و نرسیده چاپ به خارجی و داخلی نشریج هیچ در اثر این كه مینمایند دواهی مقالج این نویسنددان

 تحقیق این .دارند رضایت و آداهی آن انتشار به نسبت ایشان و است، نویسنددان تمامی پژوهشی فعالیتهای

 تعارض دزارش مسئولیت .است نگرفته صورت تقلبی و تخلف هیچ و شدهااجر اخالقی مقررات و قوانین كلیج طبق

 ذكرشده موارد كلیج مسئولیت ایشان و است، مسئول نویسنده عهدۀ پژوهش به مالی حامیان و منافع احتمالی

 .میگیرند عهده بر را
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 .457و  7اهلل جودكی، قم: پژوهشکدۀ حوزه و دانشگاه؛ ی ( امویان، ترجمج حجت4395طقوش، محمد سهیل )

 ؛فی خجسته، تهران: علمی و فرهنگی( تأثیر پند پارسی بر ادب عرب؛ ترجمج عبداهلل شری4371العاكوب، عیسی )

 .44ی 

 .619شناسی شعر پارسی از رودكی تا شاملو، تهران: جامی؛ ی ( سبک4377غالمرضایی، محمد )
 .677غنیمی هالل، محمد )بی تا( االدب المقارن، بیروت: دارالعوده و دارالثقافه؛ ی 

 .354؛ ی ( تاریخ ادبیات عربی، تهران: توس4377فاخوری، حنا )

 .33-36( عربی در فارسی، تهران: دانشگاه تهران؛ ی 4373فرشیدورد، خسرو )

 .669؛ ی: ( زبانشناسی عربی، ترجمج سیدحسین سیدی، تهران: سمت4374فهمی حجازی، محمود )

 .445تهران: زرین؛ ی  ، ترجمج رشید یاسمى،( ایران در زمان ساسانى4336)كریستین سن، آرتور 
( وضع ملت و دولت و دربار در دورۀ شاهنشاهی ساسانیان، ترجمج مجتبی مینوی، 4371كریستین سن، آرتور )

 .57تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی؛ ی 

 ه( الفاضل، الطبعه الثانیه، قاهره: دارالکتب المصریه. 4164المبرد، ابوالعباس )
نتقال از عصر ساسانی به عصر اسالمی، تهران: ( تاریخ و فرهنگ ایران در دوران ا4375)محمدی مالیری، محمد 

 .344توس؛ ی 

( فرهنگ ایرانی پیش از اسالم و آثار آن بر تمدن اسالمی و ادبیات عربی، چاپ 4391محمدی مالیری، محمد )

 .644و 77و 95پنجم، تهران: توس؛ ی 
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 .46؛ ی ( جستارهایی در ادبیات تعلیمی ایران، تهران: سخن4394مشرف، مریم )

 .444؛ ی ( صالت بین العرب و الفرس و الترک؛ القاهره، دارالثقافیه6554المصری، حسین مجیب )

 .153و  395؛ ی ( تاریخ زبان فارسی؛ چاپ دوم، تهران: بنیاد فرهنگ ایران4314ناتل خانلری، پرویز. )

 73و  76( االدب المقارن، دارالنهضج العربیه؛ ی 4444ندا، طه )
های های عربی و جنبهواههتداخل زبانی و ددردونی معنایی وام( »4341اهلل پورعراقی، زهره )نظری، علیرضا و اسد

 .444-47، صص: 5(43؛ پژوهشهای ترجمه در زبان و ادبیات عربی )«تأثیر آن بر ترجمه از عربی

 .43-41( تاریخ نظم و نثر در ایران، تهران: فروغی؛ ی 4343نفیسی، سعید )

؛ القاهره: دارالکتب و الوثاق 33ه( نهایج االرب فی فنون االدب، عدد األجزاء: 4163عبدالوهاب )النویری، احمدبن 

 .449-444؛ ی القومیه

 .676و 466و  64؛ ی ( تاریخ ادبیات عرب، ترجمجكیواندخت كیوانی، تهران: ویستار4395نیکلسون، رینولد )

وزرای ایشان؛ به تصحیح عباس اقبال، تهران: طهوری؛ ( تجارب السلف در تواریخ خلفا و 4311هندوشاه نخجوانی )

 .34ی 

 .95( حضور ایرانیان در جهان اسالم، ترجمج فریدون مجلسی، تهران: مروارید؛ ی 4394یارشاطر، احسان ) 
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