
 ترین علل برهم کُنش و کشاکش ادبیات فارسی و عربی مهم

 مهدی زمانی  

 ت علمی گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه آزاد اسالمی واحد ایذه ئعضو هی

 چکیده

ها  ناکن  میان زبهای اج مواعی نش  دارد  مووووووا   وام  و بره زبان در دو سوووویط و  و گر وار در ار وواع و   وام 

  اسوتمشو ری  امری بدیهی و  ااملی    ۀاثر مجاورت و همسوایگی سورزمینی و ارو رای دینی و  اری  و گذرو وصوو  در  بط

کن  و  أثیر ادبیات فارسووی و عربی بر یادیگر  با روت  وفوویری و  یلیلی انجا  این پژوه  با هدف بررسووی عل  بره 

مشدمط و موانی نظری  پیشوینط پژوه  بررسوی روده  سوو  عوام   أثیرگذار ادبیات   اسوت  در این مشاهط پ  از اراۀۀدهرو 

داد کط هیچ دو فرهنگی  نها نشوااسوت  ن ای  این بررسویقرار گرف ط  عربی بر ادبیات فارسوی و باه ا  مورد بی  و بررسوی

اند  این  أثیرات اب دا از فرهنگ ایرانی بط عربی و پ  از آن و م  اقب با عربی و فارسوی بر یادیگر  أثیرگذار نووده بط اندازۀ

ت از این  أثیر و  أثر سه  فراوان دارند  از  پذیرت اسوال   وسو  ایرانیان  از فرهنگ عربی بط ایرانی بود کط اهو ط رو ر و ادبیا

  دواهت   وان بط پذیرت اسووال   وسوو  ایرانیان و زبان دین اسووال  ی نی زبان عربیجملط عوام  این  أثیر گسوو رده  می

فارسی  گرف ن راعران عرب از راعران ویژه در روزگار عواسیان  اهها امور حاوم ی جهان اسال  بط مس شی  ایرانیان در ادارۀ

جواری ایران با و ه کط موق یت جغرافیایی  کرد  ووومن آنو گاه باه ا   بط عنوان منو ی افوووهی و قاب  اسوو ناد اروواره

 ویژه عراق و  وادالت فرهنگی و اق صادی را نواید از یاد برد کشورهای عربی بط

 کُن    أثیرگذاری  ادبیات فارسی و عربیبره   های کلیدی:واژه

 مقدّمه

یابی زبان و ادبیات  در قلمروهای جدید بر دو گونط اسووتن نتسووت   أثیر روواعران و نویسووندگان بر جام ط وود در  راه

طور کلی ادبیات جام ط بر رووواعر  نویسووونده یا ادبیات جوام. دیگر  از های ب د و دو   أثیر رووواعر  نویسووونده یا بطدوره

دسووت فارسووی از رودکی گرف ط  ا فوواۀب  وریشی بر روواعران و ه وان بط  أثیر روواعران ریرهای گونط نتسووت  مینمونط

کرد؛ همچنین  أثیری کط رو ر رواعران دوره جاهلی یا اموی و عواسوی بر رو ر نویسوندگان فارسوی زبان ب د از وود ارواره

موووا افلی  رد رط در وصو  نوا دو   أثیر ادبیات نا  برده(؛ اما آن104ن 1393است )فتر   های ب د دار طعربی دوره

 پردازی  این مشاهط است کط بط رند و رون آن می

جواری و   امالت مت لف اند ه ای جدا ذکر کردهرووناسووان  بط درسوو ی برای زبان فارسووی و عربی ریشووطکط زبانبا آن

زبان دین عربی بط عنوان    های اسووالمی عرب زبان سوووب روود کط زباناق صووادی  فرهنگی و علمی میان ایران و سوورزمین

  دوسووت  دان   و جام ط ایران  بط عنوان قومی  بط روومار آید  م رفی فرهنگ   ایرانیان  دینی  و  ملی هویت از  جدید  بتشووی

مشاب   نش  ایرانیان در    در  ناپذیر اسووت؛اروو ط رووده امری اج ناباز رهگذر آثاری کط بط عربی نگ  دانشوومند و  پروردان 

 12 بط  نشدیک   و ایران  در  حضوور اسوال   سوده   14 از  اسوت  بی دبیات عربی برجسو طاسو واری موانی علو  اسوالمی و زبان و ا



سووب روده کط این دو زبان و ادبیات رون  ار و پودی در یادیگر  نیده روده و   عربی  با  فارسوی  زبان  نشدیک     ام   سوده 

 .(2ن  1395زاده و ودایار   ها از یادیگر غیر ممان نماید )م شیجداسازی آن

های زندگی اج ماعی  ها و افاار  از هواز  و وورورتگیری از حافو  اندیشوطسو د فرهنگی و موادهط  جارب و بهرهداد و 

اسوالمی  بدیهی اسوت  با گسو رت اسوال  و راهیابی   ک  از دورۀبیات فارسوی و عربی دسوتبشور اسوت   أثیر م شاب  زبان و اد

اسوت د  در وصوو  این  أثیر دو جانوط آثاری نسوو اف فراوان نورو ط روده ر رو آن بط سورزمین ایران  این   ام  زبانی  گسو رده

اموا در این مشواهوط بوط عوامو   وأثیرگوذاری ادبیوات    هوایی در پیشوووینوط بیو  وواهود آمود؛نوط( کوط ذکر نمو279ن  1386)راثی   

 رود میفارسی و عربی بر یادیگر پرداو ط

 مبانی نظری

ط بط نارار دسوو توت بیران افووخالد وودرووناسووی نشووود  در رنین  هیچ جنو  م نوی  فاری یا فرهنگی نیسووت ک

هوای دیگر بوط وا  روط از ملوتروط زادۀ والقیوت درونی اسوووت و وواه آنهوای  وازه فاری و موادی وواه آنهوا  دادهجنو 

فرهنگ    شووو وانۀنیاز دارند کط یا باید بط پای  کط بط   ویر درآیند  بط واژگان و افوووخالحات  ازهبرای آن  –روووود  میگرف ط

)آذرنوت    گرفتکرد و یا باید  همراه وودِ مووووا و مرهو  افولی  از دیگران وا گذرو ط از روی اهگوهای زبانی موجود ابداا

  (350ن  1395

  کط     ویرهایی و  واژگان  اسوت  ی نیفارسوی  میدود بط نیازهای موجود بوده  از جملط  بیگانط  واژگان  در زبان عربی  کاربرد

دیده     ردقیق و  مشصوود  مناسوب  م نای  برای  فارسوی  کارگیری واژه یا   ویربط  یا و  م ادل آن وجود ندارو ط  عربی  زبان  در

 ق   4و   3  قرن دو  در  فارسووی  اسووت  زباناسووت؛ اما راهیابی واژگان عربی در زبان فارسووی بنا بط دالیلی بیشوو ر بودهرووده

 قرن  3یا    2رف وط پ  از  آن رف وط    ویرهای  و  افوووخالحات  بسووویواری از  اما  یافت؛  ادبیوات و  دان   در  ارزرووومنود  جایگواهی

ر م ادل فارسوی  واژگان عربی را ب  کاربرد ووی    ذوق و بر ری  اظهار فواحوان بروی آثار  گاه برای  یا مهجور رود  فراموت

کوروویدند  ا از واژگان    ابیر و یا درن یجط می  دانسوو ند؛می  مرد    ودۀ  واژگان فارسووی را سووتن زیرا  دادند؛میآن  رجیح

 ( 121ن  1396کنند )فدوی و همااران   اس راده  عربی  های رکیب

 پیشینه پژوهش

  نگوارووو وط   فراوانی  فوارسوووی  مشواالت  ادبیوات  بر  عربی   وأثیر فرهنوگ   همچنین  اعراب   و  ایران  بین   خویشی  ادبیوات  دربوارۀ

بط ذکر بروی    نها بنابراین اسوت؛  مشوت  و  میدود  فوریا ی  قاهب  در نویسونده  یک   وان از  وارج  هاآن  بیان  کط اسوتروده

 کنی نمیها بسندهاز آن

 زبان  از انوری گیری»باز اب فرهنگ و ادب عربی در روو ر انوری   بهره  (  در مشاهۀ1391وند و ابوذر  ا  ) ورج زینی

  عواسوی   عصور  رواعران  ویژهبط  عرب   رواعران بروی  از و  أثیرپذیری   ازی  امثال و  احادی   و قرآن در حوزۀ  را بیشو ر  عربی

 :روودمی   یلی   بت  دو  در انوری رو ر  در  عربی  ادب و  باز اب فرهنگ   کط  گیردمی  ن یجط  رنین پژوه   این .انددانسو ط

 کط  مشو رکی  هایمایطدرون  و دو   اسوتسوروده  عربی  ادیوان   شلید از و   أثیرپذیری بط رواعر  کط  هاییمایطدرون نتسوت 

 .است   رسیر  در وور ر ری  بینام نیّت و  واطر  وارد  باباز   و است  زندگی  در  وی هایآزموده و  راعر نوآوری  ن یجۀ



رند در    هاییای  یت عنوان » أثیر زبان و ادب فارسوی در زبان و ادب عربی  بط پرسو (  در مشاهط1386میسون راثی )

رگونط کلمات و هغات فارسوی از پی  از اسوال  و ب د از آن وارد زبان عربی روده و از جملطن   اسوت؛این زمینط پاسو  داده

مضوامین حا  و امثال از م ون قدی  ایرانی رگونط    ؟اسوتثیر فارسوی قرار گرف طأ اسولوب و نگارت عربی  ا رط اندازه  یت

 ؟استت در نظ  و نثر عرب بط کار رف طوارد زبان عربی رده و بط رط کیری

بروی از عوام  ظهور ادب عربی در ادب فارسوی  ب د از ورود (  در پژوهشوی با مووووا »1383احمد امیری وراسوانی )

 فراوانی از جملط ثراتااسوت کط  در ایران  ن  نامسولما حضوور اری  ایران  وقای. مه     یای از  ن یجط گرف ط کط اعراب بط ایران

در    کرد ارارهفارسی  و عربی    یاتادب وان بط  وادل میان  ها میآن  کط از جملۀ  مراه داروته سویاسوی بطو   فرهنگی   اج ماعی

بت  ادیوان دیگر رود و وود  اهها اسوالمی و زبان عربی بیشو ر نمایاناز فرهنگ    فارسوی  آثار ادبگیری های ب د  بهرهسوده

 جوام. گردید 

 ل تأثیرگذاری ادبیات عرب بر ادبیات فارسی عوام

 الف( همجواری

زیسو ی فرهنگ اسوالمی و ایرانی  همجواری  ها  و پ  از اسوال   ه یای از عوام    امالت گسو رده میان ایران و عرب

های فرهنگی  اج ماعی  جغرافیایی اسوت کط وود موجب او الع و آمیشت دو ملت با یادیگر و مراودات مت لف در عرفوط

طوری کط نشدیک بط دو قرن   وادل مراهی   بط  آفرین رد؛وارد و  یوّل قلمرو ادبیّات نیش مه  اهو ط بطامر و سیاسی رد  این 

ن 1383سونگی در علو  مت لف بط زبان عربی و با قل  ایرانیان بیافریند )امیری وراسوانی   فرهنگی و ادبی  وانسوت آثار گران

3 ) 

 ب( روابط تجاری

روودهای اسووت  آمدوبودهانی دو سووویط  مرثر های عربی در  وادالت زبرواب   جاری و بازرگانی میان ایران و سوورزمین

های عربی  واند  یوّل مهمی در موادالت زبانی ایجاد کند  ایران و سوورزمینپی مرد  با انگیشه  جارت  ناوواسوو ط  میدرپی

همین امر در    رف ند؛ی رواب   جاری بط رمار میای مناسب برایایی نیش با یادیگر دارو ند  زمینطکط مرزهای مشو ری جغراف 

در ن یجط در پر و  جارت و سورر و م ارورت و  وادل روایات در    آفرین بود؛ها نیش نش نیان و عربنی میان ایراداد و سو د زبا

 دو سوی   وادل هغات بط فورت زبانی و یا ک وی ان شال یافت کط اثرات آن امروزه بط ووبی نمایان و قاب  احصاء است 

 زردشتیانج( دین جدید و مضامین مشترک آن با آیین 

وق ی اسوال  و بط دنوال آن  زبان عربی وارد ایران رود ایرانیان با آغوت باز  اسوال  را پذیرف ند؛ در ن یجط زبان عربی بط 

آمیت گی دو فرهنوگ  عنوان زبان دین جدید  مورد  وجط قرار گرفت و ح ی زبان فارسوووی را نیش  یوت  أثیر وود قرار داد   

کط اثرات ووومن آن  روود  حوزۀ زبان را نیش در بر گرفت؛ع دو قشوور با یادیگر حافوو او الاسووالمی و ایرانی کط بط دنوال  

سویاسوی را نیش نواید از نظر دور داروت  مرد  برای ار واع با فا یان و   ام  با آنان زبان آنان را فراگرف ند  بت  بشرگی از 

های آن دین را کط قرآن کری  و همچنین نماز و دعا و هباید  آموزجام ۀ ایران  بط دین اسووال  روی آوردند و بط  و. آن می

آموو ند و الزمۀ آن  سول  بر زبان عربی بود  هر رند این فراگیری در حد انجا  واجوات دینی بارود  مناب. حدی  بود می



المی و کاهود ایرانی اند و از  وافق طوی ی میان رود اسو  اریتی  واکن  ایرانیان را در برابر دین اسوال   مثوت ارزیابی کرده

  1362اند )مخهری   رودهاند و از منو. سورروار آن سویراب میکردهاند  گویا ایرانیان از رود اسوال   غذیط میسوتن گر ط

 ( 600ن

 ر رووود   ب ضووی از مضووامین مشوو ری میان اسووال  و آیین زر شوو ی باع  روود کط پذیرت اسووال  برای ایرانیان آسووان

کردن از کی  مشدیسونان بط کی  نوآیین   گاه  ا حدّی بود کط برای نش  انی و آیین نو نیش گطهای میان عشاید باسو مشوابهت

از جملط  اع شاد بط رسوو اویش و حسوواب و فووراع و   موادی مأنوس دیرینط ووورورت ندارووت؛ فدا کردن   دادی از عشاید و

دیسونان  از طریق نروذ در ادب و هنر و عرفان و ای عشاید مشبهشوت و دوز   شریواف در هر دو آیین  یاسوان بود و ح ّی پاره

دهد  وجود و دوا  این عنافوور در فرهنگ   وانسووت همچنان حیات وود را بط نیوی ادامطحامت ارووراقی مسوولمانان  می

  های ای عشاید از زندگی دیرینط ایرانیان باسو انی  بط عنوان سونتدهد کط باوجود سوشوع دوهت  پارهمیاسوال  و ایران نشوان

 ( 536ن 1364کوب   بماند )زرینملّی همچنان در زندگی امروزی قو   وانست زنده

آیین نو کط طوشوات مت لف پیرو آیین زر شوووت را  دریجواف بط اسوووال    از نظر دور داروووت کط در کنوار جاذبۀاهو وط نوواید  

با سوایرین   رداوت جشیط و همسوانیپذیرت دین اسوال   وسو  ایرانیان  انگیشۀ رهایی از پکرد یای دیگر از عل  اوهیط  جذب

 ( 31ن  1368کوب   بود )زرین

 نویسی د( تمایل محافل علمی به عربی 

زبان عربی کط  ا پی  از ظهور اسووال   زبانی بدوی و منیصوور بط روووط جشیره و اطراف آن بود و بیشوو ر زبان روواعرانط  

های وابسو ط بط قرآن کری  همچون یدای  دان های گوناگون بدل رود  پرود  پ  از ظهور اسوال  بط زبان دان می لشی

گیری از سووو و ار واع قلمرو اسووال  با سووایر مماهک و بهره رسوویر  بالغت و اعجاز قرآن  مرردات قرآن  فشط  کال  از یک 

های آنان و  وادل آراء و افاار  از سوووی دیگر سوووب روود  ا زبان عربی کانون  وجط میاف  علمی گردد و همین امر دان 

 کافی بود  ا دانشمندان بط ولق آثار علمی وود بط زبان عربی اه مامی دورندان گمارند 

 ه( مناسبات فرهنگی، سیاسی و اجتماعی 

امور حاومت    و اموی و حضوور ایرانیان در ادارۀ حضوور مسولمانان عرب در ایران در دوران موسوو  بط ولرای رارودین

های فراوانی پدید آورد  ا دو زبان  در روورای  مت لف  با یادیگر رویاروی گردند  نگاهی بط افووخالحات  عواسوویان زمینط

دیوانی عربی نشووان می دهد کط بسوویاری از واژگان دیوانی کط در زبان عربی مورد اسوو راده قرار گرف ط عیناف یا برگرف ط از 

 ( 365 ؛  1913اند )قلششندی   اهدست  دوا دار و بسیاری دیگر از این قوی مانندن کا بزبان فارسی است  افخالحا ی  

کرد  اگر  های مت لف نیش این مناسوووات را  شویتاز سووویی  نش  ایرانیان در  أهیف یا  جمی. علو  اسووالمی در روواوط

 رین مناب. مربوع بط رازی اسووت یا مه سوویوویط رووی  اها اب رین مناب. نیو عربی بدانی  کط یای از نتسوو ین و اهو ط مه 

گ هغت  رین فرهناند یا ولی  بن احمد فراهیدی نامدار رین و کهنبالغت و اعجاز قرآن را کسووانی رون جرجانی نگاروو ط

 آن گذر ط راعران و ادیوان برجس ۀ  گردآوری کرده و بسیاری دیگر از جملط فیروزآبادی و     و ازاه ین   عربی را موسو  بط

رووند  بط میند کط از بشرگان رو ر و ادبیات عربی میسووبنژادواس و فواحب بن عواد ایرانیب همچون بشوار بن برد و ابونعر



مشر. دانشومند ایرانی بسویاری از ک ب پهلوی را بط بنعوداهلل وان در آمیت گی و پیوند فارسوی و عربی را دریافت   ووبی می

 وان بط این اسوامی  کرد و بسویاری دیگر را نیش میفراوانی ووو.علمی  واژگان و افوخالحات    یکرد و در زبان عربعربی  رجمط

ویط   بباطوری  زکریای رازی  میمدبن ی شوب کلینی  ابونصورفارابی  حمشه افورهانی  ابن جریربل می  میمدبنافشود نظیر؛ 

قلمرو     (43ن 1345آذرنوت  ؛  461ن  1366همایی   )سووینا  اهشمان همدانی  ابوعلی مسوواویط  ابوعلیابورییان بیرونی  بدی.

رود  عمالف زبان فارسوی را از های عربی را نظیر یمن  بیرین و حیره روام  میهایی از سورزمینگسو ردۀ ایران  کط بت 

ر  ها گسو رت داد و بسویاری از واژگان فارسوی را دروزگار هتامنشویان  ا یشدگرد برای مد ی نسوو اف طوالنی در این سورزمین

 ( 255/  1  ن1356موس هغات عربی افشود )بهار   این مدت بط قا

 

 واژگان عربی در فارسی 

اسووت؛ اما هنوز جای یک پژوه  جدی وووو یت کلمات عربی در زبان کهن فارسووی رندین بار مورد بی  قرار گرف ط

اند و سووب آن اسوت کط حضوور کلمات عربی در زبان کهن های موجود ن ای  م راوت دادهفراگیر واهی اسوت؛ زیرا پژوه 

یابی   راید ب وانی  های رایس ط نمیهای وود پاس سرالاسوت؛ رندان کط همیشوط برای فارسوی ما را درار سورگردانی کرده

 بندی کنی ن  های افلی را رنین دس طسرال

های عربی حضووری پررنگ دارند؟  اسوت  واژههایی بط زبان فارسوی روایت رودهجملطررا از همان سودۀ اول هجری کط  ک -1

ق  مدد مأمون )کط ظاهراف ج لی    2عصوارات  سومیط(  در سودۀمررغ )روام  سوط کلمط نویذ   مثالف در قرن اول ق  رو ر ابن

  وجهی کلمط عربی دارند است( و سدۀ سو  مدایح ی شوب و دیگران همط درفد قاب 

ن رودکی(؛ در پایان  روووود )مثالفمیررا بروالف جهت م شول  از   داد کلمات عربی اندکی کاسووو ط  4-3در میانط قرن    -2

 رسد عربی بط حداق  میها  راهنامط قرن و در حوزۀ

اسوت؟ آیا درفود کلمات عربی در  برداری از عربی رگونط بودهاسوت؟  یول بهره ر از رو ر بط عربی روی آوردهررا نثر ک   -3

سووینا  اوهین ک اب مه ّ بط زبان فارسووی در فلسوورط  و اه رهی  ابورییان  اوّهین ک اب مه ّ بط )دانشوونامۀ بوعلی  5آغاز قرن  

  ر؟است یا ک  ر بودههای طوری( بی ) رجمط 4در او ررناسی( از درفد کلمات نیمط قرن    زبان فارسی

 جا بررسی کرد؟یر را( با ه  )مثالف با نجو ( یک های مت لف را )مثالف  رس وان زبان دان آیا می  -4

اه رهی     مثالف وی دربارۀ ( اسوت؛1331)سوال    ها پرداو ط  مرحو  بهاریای از نتسو ین کسوانی کط بط بررسوی این واژه

کلمط اسوت  از   36کلمط اسوت و مجموا کلمات  ازی آن   921(ن »مجموا کلمات منشول از اه رهی   2/35گوید )رنین می

 است  کنی   »فدی پن   ازی بط کار بردههای عربی را ه  حساب ر   اگر اس و از فدی رهار ه  ریشی ک   9/3قرار  

 گر است(جلوهLazardچ و  اب و دیرفه  الزار ) ر در مشاهط پرپیکار جدی
“Les Emprunts arabes dans la prose persane du 10 au 12s.” in formation de la langue persane, paris, 1995, pp. 163 

– 177 

 است(  أهیف رده  1965)اف  این مشاهط در  



ل می  ا  رسیر ابواهر ح رازی(   دادکلمات عربی و فارسی  وی در فریا ی م یّن از ک اب فارسی کهن )از  اری  طوری/ ب

رووود  آن میای کط از این بی  حافوو اسووت  آن ن یجۀ کلیوجو کرده و در رندین  ابلو نهادهو بسووامد هر یک را جسووت

در  درفود اسوت    30 ا   25ق   4ای داردن اگر حج  کلمات عربی در سوده  اسوت کط گرای  بط کلمات عربی مسویر فرارونده

 رسد درفد می  50ق  بط   6قرن  

های آثار کهن غاهواف باز اب  کند  آن اسووت کط نسووتطها را  ا حدی دگرگون میای کط در کار الزار نارار این م ادهطنا ط

 رسویر   اار ر اسوت  ا نثر بل می  در  رجمۀق  آرو   6های  اری  بل می  گاه نثر سوده زبان واق ی نویسونده نیسو ند  در نسوتط

 رند  گر نیسووت  در نسووتۀ راپی  نسووتط بدل غاهواف از م ن افووی طور کام  جلوه  همیشووط زبان واق ی م رجمان بططوری

 ( 367ن  1397)آذرنوت 

های عربی در روو ر کهن  باروود  مشاهۀ »واژهکط از مشاهط عاهمانۀ الزار اطالا یاف طآن(  بیBusani  بوزانی)1969در سووال  

(  وی افو   120-105  فو   1383   ابسو ان  2ۀ فارسوی حسون رووایی  در نامۀ فارسوی  ت  فارسوی  را  أهیف کرد ) رجم

سورایان همط دوزبانط بودند و رو ر ؛ فارسویاسوت   در دربار امیران پدید آمده3را برآن گذاروت کط رو ر فارسوی  در قرن  

 أثیر واژگان عربی قرار دارو ند  وی  بط همین جهت   یتکردند و نارار از همان آغاز  میفارسوی را نوعی  جربۀ ادبی  لّشی

اند  ا دوران ب ود  بوزانی نیش زیرا گاه  در آغاز  کلموۀ عربی بیشووو ری بط کار برده  ی ندارد؛ها اع شوادبط ورود  دریجی وا  واژه

انی  درفووودهایی کط او داند نط  یوّل زمسووووک می  ن عربی را در نتسووو ین آثار  زاییدۀمانند الزار او الف درفووود واژگا

درفود؛ ابورواور   20ق (ن   4درفود؛ ابواههیث  )قرن    17 ر از  ق (ن ک   3پیشونهاد کرده  بط قرار زیر اسوتن روهید بلتی)قرن  

چنین اسوت فردوسوی(؛ میسوری اسوت کط برگشیدۀ احسواسوات ملی )هم  درفود کط زاییدۀ سووای  5/1ق (ن   337-333)بین  

اسوت بیت اول  ح ی یک کلمط عربی بط کار نورده  99رود  در  کط اروارهرواعر  رنان  درفود  این  20ق (ن   329-327)میان  

ت  در فارسوی گویی او هایی رون میمد »   و علی »ا (   ردید نیسوت کط سووک و می وای اندرزآمیش این ب)بط جش نا 

  واند بارد انگیشه نمیبیت  از واژگان عربی ه  بی  100اما  هی بودن    أثیر دار ط؛

 ر بط کار  پندارد کط نویسووندگان ایرانی کط بی قیاس نیسووت و میکند کط نثر با روو ر قاب می(  ارووارهBusaniبوزانی )

سووازی  هایی در برابر کلمات عربی پیداکنند و ح ی بط واژهکوروویدند بط هر  ر یب رووده م ادلاند  میزده رجمط دسووت

ق   4های نتسو ین فارسوی در قرن  عربی وود  م  شد اسوت همط ک ابزدند  آذرنوت در ک اب راه  میان فارسوی و دسوت

ها نیش  رین ک اباما نواید فراموت کرد کط در دو ک اب افوولی کط بشر   ( 368ن  1395اند )آذرنوت رجمط روودهاز عربی  

اسوت؛  رجمۀ ردهدانی  کط بل می   اری  طوری را بازسوازی و  امی  کهسو ند  بتشوی ه   أهیف بوده نط  رجمۀ واه   می

یابی بط اند؛ بنابراین  افورار در م ادلکرده ردید بتشوی از آن را  أهیف رسویر طوری افوالف  رجمۀ آن  رسویر نیسوت و بی

گر اسووت  اگر رط واق ی ی  ردیدناپذیر اسووت  همیشووگی  گیری جلوههای قرآنی بط نیو رشوو هنگا   رجمط کط در  رجمط

 نیست 

درفوود کلمط عربی   25اری  بیهشی  درفوود و برای   7درفوود  برای  رسوویر کموری    11ل می  (  برای بBusaniبوزانی)

 رده است رم



( و »با 82اسوت )   رو گشو ط( با مووووا درفود واژگان عربی روبط1372مرصو  وود )سوال    رووا فوادقی نیش در مشاهۀ

 22اسوتن  ان علمی ک اب را رنین یاف طفوریط از ک اب اه رهی   انجا  داده  درفود واژگ  100ای کط در  پیچیده  میاسووۀ

 ( 129-72ن 1372)فادقی    درفد  رکیب فارسی و عربی 34درفد عربی     44درفد فارسی   

 سراگیری از عناصر شعری شاعران فارسی و عربی وام

سورا بیگیری از فنون ادبی نظیر عروض  قافیط  فوورویال و     و مضوامین رو ری مت لف   وسو  رواعران فارسوی و عربهره

ری و  أثیر و  وان مضوامین مشو های رو ر هر یک از رواعران فارسوی و یا عربی  مینپذیرفت  با مراج ط بط دیوامیورتفو 

زبانان یک دو نسووو  قو  از کوب در بیان این مووووووا اع شاد داردن »فارسووویرنان کط مرحو  زرین   أثرهای فراوان دید؛

اند   شلید  بلاط از فار و بیان رواعران عرب ه  اهها  گرف ط  اند؛عربی اق واس کردهرا از رو ر   رودکی  نط فش  قافیط و عروض

اسوت و رواید نوعی  جدّد  غیر از قرآن و حدی  کط دو دادهزبان را نوعی  شوتّ  میاز ادب عربی  رو ر گویندگان فارسوی

ای ی و ح ی ابوفراس و م رّی ذویرهاسوت  در  ما  ادب اسوالمی  رو ر کسوانی رون ابو ما  و م نوّسوررشومۀ عمده بوده

اند و بوده برای روواعران ما کط از عنصووری و منورهری گرف ط  ا انوری و سوو دی و حافا بط روواعران عرب مدیون رووده

 ( 222ن  1356کوب   مرهون  )زرّین

 عوامل تأثیرگذاری ادب فارسی بر ادب عرب

نیش بر آن  وأثیرگوذار    یاز جهوا  وأثیر پوذیرفوت    یزبوان و ادبیوات عربدر فرآینود  ووادل زبوانی  از    طور کوط زبوان فوارسووویهموان

روط در بت  قوو  مورد ارووواره قرار گرفوت عوامو  مرثر بر این فراینود بود کوط بر هر دو طرف  وأثیرگوذار بود  در این بود  آن

 سازد میعربی را بیش ر نمایانرود کط اثرگذاری زبان فارسی بر میبت  بط عوام  دیگری اراره

 الف( زبان فارسی، حاصل پیشینه فرهنگ و تمدن ایران

های نو مسولمان روده  اناارناپذیر  اندیشوط و فرهنگی عرب برایرانیان   مدن  فرهنگ و نروذ با حضوور مسولمانان در ایران  

رسووو    و  فنون و آداب   علو را در ایران یاف ند    بار آنبود  آنان با بسوویاری از مظاهر  مدنی  بیگانط بودند و برای نتسوو ین

 از آن جملط بود کشورداری  

   بندهشووون بودند  آثاری روننمندفراوانی بهرهفلسوووری و داسووو انی     ادبی   علمیایرانیان پی  از ف ح  از آثار ما وب  

های دینیک و ناداسو    نامک ودای  وردمینو     نامک زر شوت   ارداویرافنامط   ایا اار زریران   کارنامط اردرویر باباان   دینارت

فارسوی  زبان و ادبیات  های   واناییغنای اندیشوط و   گرنشوانبتشوی از این میرا  کهن اسوت کط هر یک  های ایرانناروهرسو 

)مخهری      رهای بشر  اروپا را نیش  سووتیر کردئاح ی فووینط    ها ب دقرنروزگار بود و بط   ویر رووهید مخهری   در آن 

  (87ن  1362

  فارسوی   برووردار بود  ادبیات  گسو رده  از میووبی ی همواره  از اسوال   پی   در ایران  ملّی  هاینامطو پهلوان  حماسویارو ار  

های منخشط و جهان و بر ادبیات عرب و بر  ما  فرهنگ   دیگر بسوویار غنی  هایاز زمینط  بسوویاری  نیش همچون  زمینط در این

 است ثیرگذار بودهأ 

 ب( راهیابی واژگان فارسی به زبان عربی 



های نتسوت اسوال  بط اوج رسوید  ما اکنون  بود و در قرنهای فارسوی در زبان عربی از دوران جاهلی آغاز رودهنروذ واژه

زنی ؛ هر رند کط بروی از پژوهشگران میکلمط  تمین  2500اند )= م ربات(  های فارسی را کط بط عربی رف طمجموعط واژه

هوای نروذ فوارسوووی در فرهنوگ و ای کوط بر  رجموۀ ک واب راه)اه ّونجی در مشودّموط  انودنیش بواال برده  4000عرب این عودد را  وا  

آمیش اسوت  )ن ی ن »سوو  نروذ اهرارسویط  زبان جاهلی   أهیف آذرنوت نگارو ط رنین نظری ابراز دارو ط کط بط گمان ما اغراق

 ( 6     2004     ابوظوی  

  کیمیا   رسیر و م ارف دینی   طبادبیات   مت لری همچون های  در عرفطدانشمندان ایرانی    واژگان علمی و عمومی:

کردند  بشری و جهان اسال  اراۀط ۀنظیری نط  نها بط جام رناسی و  اری   ودمات بیدر نجو   موسیشی  جغرافیا و در زبان

مجموعط  کرده و بط اجاسو ترجدید   واژۀفودها     های دسو ور زبان عربیها و قاهباز مصودرهای فارسوی با اسو راده از بابآنان 

سووواو ند کط ب دها واژگانی     های عربیاز مصووودرها و قاهب گیریبهرهبا  نیش فارسوووی   زبانافشودند  در    واژگان زبان عربی

های عربی نیش ارسووی با کمک قاهبف از واژگان          راه   من ظر ومانندن سوووء   وارد روود یعربزبان  ها بط بسوویاری از آن

»نو  بط م نی دروواسووت نو و  ۀمانندن اسوو یناف )از واژه  ؛ها بط زبان عربی راه یافتروود کط   دادی از آنسوواو طواژگانی  

 ( 54ن  1385( و     )رهین    جدید نظر(   هویط )از »هوا  بط م نی عوض کردن هوا

ها و رودن در قاهبی  ذوبآن قاب  ردیابی اسوت و بط ده  واژگان فارسوی بیشو ر در روا  مررد و سواده  واژگان معرَّب:

جنایی  جنایت  جناد  جنیط و     همگی    واژگانی همچونن  مثالف ؛اسووتمشووا   در زبان عربی   ها آن  همۀردیابی     هافوویغط

نو بط باب اسو ر ال بط دسوت آمده  ۀ»گناه  اسوت  اسو یناف از بردن واژواژه فارسوی    بِرَّ َکط مُاسوت   »جناه   ریشوطبرگرف ط از 

های گوناگون عربی فن  یرن   روده و در فویغطپَن و پَند سواو ط  ۀاسوت  فن از واژنف و     از آن بط دسوت آمدهأنف  یسو أو اسو 

روده و مصوواد و     از آن اسوت  فووح از فوواد و فوواد از پگاه فارسوی سواو طفنان   رنن  م رنین و     از آن سواو ط روده

پهلوی گومط  ۀویمط از واژ  اسوتنگر  اسوت و انظر  ینظر  منظر و      از آن سواو ط رودهاسوت  نظر عربی روده »و ط رودهسوا

در   ر یب بدین  ؛(54ن  1385)همو     اسوتروده و ویا   متی   وی  و یتی  از آن فورف رودهو کیمط )بط م نی کلوط( گرف ط

اگر مورد کناات قرار گیرند ریشوط فارسوی  نیش مشو ری فارسوی و عربی    گانواژبسویاری از مشاب  واژگان عربی زبان فارسوی   

  بیوان  نور  (وو خاسووو     ی نیبوادره»و یوا     رهووات)م ربِ »گچ (  ربواع  م ربِ    )رن  رنود(  جَم ربِ  )  ؟ کَمواننود     دارنود

دارنده  پایط  سو ون و  نط دروت بط کار  دار در زبان فارسوی بط م نای  )  ۀوراآلدار   رورونایی و وورروید(  ی نیوور   بِم رَّ)

 اودی      (اهیاموطمواننود دار  ؛انوداموا در عربی آن را در م نی ووانوط بوط کوار گرف وط  ؛دینودار  داربسوووت  دار درووت  نمواننود  ؛رودمی

ن عربی طور نمونط برای کلمات باال در زبابط  ؛و یا باکره )پاکیشه(  (اندروودههر دو از واژه زرووت و ج  گرف ط)رج   نج  

زبان فارسوی از م دود  (؛ اما  43 ن  2003)جهینط     ها نیش عربی نیسوتیشی وجود ندارد و وزن بروی از آنریشوط و مصودر حش 

پذیرد و بط کاری و بدون حذف آوا و حروف میبدون دسووتاغلب  عمو  واژگان وا  گرف ط را    افهای دنیا اسووت کط  شریونازب

 است قاب  مشاهدهبدون  غییر  ها  بیش ر آن  این دهی  ه 

دسووو گواه  در     بودنودامیوط کموک کردهعوواس را در رسووویودن بوط والفوت و برانوداو ن بنیایرانیوان کوط بنی  واژگاان دیوانی:

  راهان ساسانی حاومت   ریوۀ انآنی مهمی بط کار گمار ط ردند  اداردر منافب  فروان یاف ند و  یعواسیان نروذحاومت 



اره سواسوانی ادۀ  افوول دیوانی بط روت دور  یوسوفبن ا زمان حجاج ر یب بدین  کردند؛حاکمان عواسوی بازگو می  ایرا بر

 رواج  عربیط های دیگر بناعلو  از زب ۀدر روزگار عواسوویان  رجمنوروو ند   های پهلوی میناروود و دفا ر را بط و  و زبمی

بسوویاری از واژگان دیوانی از زبان  ؛ بنابر این(125ن  1392)مم ین و هک     وجود آمدط و  مدن دروشووان اسووالمی ب  یافت

 یافت فارسی بط عربی ان شال

 ن عربی ها و مضامین جدید شعر فارسی به زباج( راهیابی کلمه

 نها اروو اری بط قوت روواعران عرب  نط   هاآنداروو ند   نیش ذوق و اسوو  داد فراوانی    یروو ر عربسوورودن ها در  ایرانی 

   دیگری غیر از بادیطها و مراهی   رووو ر عربی وارد و اعراب را با میی  بطمضوووامین و مراهی  جدیدی  سووورودند  بلاط  می

های آباد و مرا . سورسووش و دروتها و ناها و بوسو باغی کط در آن سوتن از ویمط و ورگاه آرونا کردند  مییخ  رو ر   بیابان

 و  ابونواس  مهیار دیلمیزد  رواعرانی نظیر و مراهیمی کط رود حماسوط در آن موج می بود  سورروار از فورا و پاکی و آزادگی

  رووند )جوادی  میووانده  نورآوران»یا  یا »مجددین  و    ثینمیدّ» طب یدر ادبیات عربکط ایرانی  وار بودند و  بشواربن برد

  (9-7  ن1349

 واژگان فارسی و مصطلح عربی  

در رنین   ووت بیران افوخالد وودروناسوی نشوود؛هیچ جنو  م نوی  فاری یا فرهنگی نیسوت کط بط نارار دسوت

های دیگر بط وا  گرف ط  رط از ملترط زادۀ والقیت درونی اسوت و وواه آنفاری و مادی وواه آن  های  ازهها  دادهجنو 

ای نیاز دارند کط یا باید بط پشو وانط فرهنگ گذرو ط از کط بط   ویر درآیند  بط واژگان و افوخالحات  ازهبرای آن –روود  می

 کرد و یا باید  همراه وودِ موووا و مرهو  افلی  از دیگران وا  گرفت د ابدااروی اهگوهای زبانی موجو

های آسومانی نیش فوادق اسوت؛ زیرا کال  وداوند  رون متاطوی  این پدیده گویی گریشناپذیر اسوت و ح ی در مورد پیغا 

های  ازه اسوت  ها و آموزهاندیشوطروود ونیش رون سورروار از جش آدمیان ندارد  بط زبان ه  ایشوان )بط هسوان قو ( نازل می

گردد کط ممان اسوت متاطوان بط آسوانی درنیابند  مردمان روزگار وحی دربرابر  ای نیازمند مینارار بط ابشارهای بیانی  ازه

رودند؛ مثالف آن مرهومی کط از کلمات مسوجد و میراب و ک اب  های قرآنی سوتت سورگردان میبروی از مشوهور رین کلمط

حال    یاف ند؛درمیها م انی م  دّد و گاه ناهمگنی  نش  بسو ط اسوت  در آن روزگار وجود نداروت و مرد  از آن در ذهن ما

های روود  بط پشوو وانۀ همین ادبیات بود کط دان نمیگونط ابهامی مواجهطکط همین زبان عربی در زمینط روو ر با هیچآن

روناسوی را بط آسوانی پشوت سور گذارو ند  در  وود  بیران افوخالد  واه  اسوالمی  رون فشط و  رسویر  در اوج  یوّل و  اام 

ق  نرم  و ان خاف کسووب کرد  بط مشووا    2کط در آغاز قرن  سوورایی و اوالق ایرانی نیش  پ  از آنبرابر  اری   داسوو ان

هد  این کار  د شوای   ای برنتورد  ظاهراف نتسو ین مشوا  گریوان حاومت را گرفت کط نارار بود برای وود دسو گاهیعمده

بط همین سووب بود کط دیوان عراق  ا حدود   حم  نوود؛دارو ند  بط آسوانی قاب   ها کط جنوۀ فنی رودیدیندر بروی دیوا

سوازی دیوان عراق ماندند  ماجرای فارسویق  بط زبان پهلوی باقی 2ق  و دیوان ماوراءاهنهر و افورهان  ا آغاز سوده    78سوال  

اما بیران قولی زمانی    گیرند؛رارروب قضویۀ افوخالد جا می  ات روگر ی اسوت کط همط در( آکنده از نا60در بالذری ) 

 ر در  ها بی   این دان های زمان را زیر دامان وود گد آوردآغاز رود کط فرهنگ  شونط و پویای اسوال  وواسوت همۀ دان 



یابی از قرن دو  آغاز رود  بیران افوخالد  های یونانی و سوریانی و بتشوی نیش در حوزۀ زبان فارسوی قرار دارو ند نحوزۀ زبا

نهادند همیشوط رسوا و اما کلما ی کط در برابر افوخالحات بیگانط می  رودند؛و یونانی بط عربی  رجمط می ها از سوریانیک اب

را عیناف  زدند؛ انووهی از کلمات یونانی و سوریانی و فارسوی  میها دسوتها یا افوالد آنکارسواز نوود و نارار بط  جدید  رجمط

ووت سورگردانی رودید رودند  مناب. م راوت نیش افوخالحات م راوت پدید  ها دسوتسوازی آنبط کار بردند و هنگا  م رب

های دیگر )از سووریانی و یونانی( رط در  رجمطمشّر. ) رجمط از پهلوی( با آنبروی از افووخالحات منخق ابن  آورد؛ مثالفمی

اف اد؛ آیا آسوانی مشوول نمیود؛ ح ی کلمۀ مهمی رون فیلسووف بطها آسوان نو  واژهسوازی وااسوت  یای نیسوت  بومیآمده

حای ( برای آن برگشیود یوا بط    بوایود همین رووواو  یونوانی را بوط کوار برد یوا  رجموۀ اجشای آن را؟ آیوا بوایود م وادهی  شریوی )مثالف

وف ها بط جای فیلسو ین کلمط اویر مدت ؟ بیهوده نیسوت کط همم رلسوفهای فورفی آن را م رب کرد و گرت »کمک قاهب

باف  بط وود گرفت  کلمۀ کلیدی جغرافیا بط همین درد مو ال بودن جغرافیط  جغرافیا  فلسورطبط کار رفت  ا سورانجا  م نی »

 گیرد یا نط؟ کدا  درست است؟ حرکت جی  رط باید بارد؟ آیا حرف   ریف می

یافت  ا سوورانجا  در  اف اد و رووا  نهایی وود را می ر جا میی فلسووری ب  -رفت  واژگان علمیمیهر رط زمان پی 

 افخالحات بط حد عادی رسید   ف دربارۀبود کط او ال  5و   4های  قرن

ها را بط قیاس واژگان  پردازی   آنهای وود میواژگان فارسووی نتسوو ین ک اب  وگو دربارۀاینک هنگامی کط بط گرتما  

کط »مصوخلح عربی  همچنان در حال  یوّل اسوت و حال آن  سونجی ؛پنداری   می غیرناپذیر میعربی کط افووهی ثابت و 

با واژگان فارسوی در کشواک   روناسوی و اندکی فلسورط   های او رروناسوی  گوهرروناسوی  ریاوویات و نیش گیاهویژه در زمینطبط

گروهی دیگر م ادهی عربی   کند و برایبرداری میاز روی بروی دیگر گر ط  پذیرد؛کط هسوووت میبروی را همچنان اسوووتن

گیرد کط هر زبان دیگر نسووت میای را پی ها  زبان عربی با زبان فارسوی آن رویوهبط عوارت دیگر  در بروی زمینط  یابد؛می

 گیرد می ر و پربار ر در پی و جا اف اده زبان کهن  بط افخالحات فنی

 گیرینتیجه

  ام  اعراب و اسوال  با ایران پ  از انشراض سواسوانیان آغازگر فصولی جدید در ار واع میان فرهنگ اسوالمی و ایرانی 

بر زبان و ادبیات فارسوی   رین عوام   أثیر زبان و ادبیات عربی   وان از مه دانسوت  پذیرت اسوال  از سووی ایرانیان را می

های دینی یای از دالی   زیسو ی دو فرهنگ در کنار یادیگر و وجط مشو ری آنان ی نی آموزهجواری و ه قلمداد کرد  ه 

مه  دیگر در   ام  زبانی و ادبی میان فارسوی و عربی بر یادیگر اسوت  آثار کهن فارسوی و آثار علمی کط در روزگار پ  از 

 واند عام  دیگری در ار واع میان زبان فارسوی و عربی بط رومار آید   جارت و آمد و رودند  میی نگارو طاسوال  بط زبان عرب

 است جواری است وود نششی مه  در این فرایند دار طردهای مداو  کط در ن یجط ه 

رود  ما  دالیلی کط گر طبلاط با   سوویط نیسوت؛  ام  زبانی و ادبی یک سوونگرانط این  وادل و  بروالف بروی ادعاهای یک 

اسوت  از مضوامین و مراهی  و فنونی ادبی گرف ط  ا راهیابی واژگان در فرایندی دوسوویط میان دو زبان کامالف دو سوویط بوده

بارود  گشارت ما رواید نشوان دادهعربی سووب رود  ا با وجود  راوت واسو گاه دو زبان  با یادیگر در   ام  باروند    فارسوی و



واژگان فارسوی و عربی در آثار کهن مووووعی ستت مه  است و الز  است پژوهشگران در  یشیشا ی مس ش  از کط مووووا 

 های دک ری بط این کار بوردازند نوا رساهط
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