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قآ اثآهای رستآده و قابل توجهی بآ زبا مقدس مسلمانا بگذارد .این مقالر
روشیده است در ی

بآرسیِ ب صورت بمده تاریخی ،و برا روشری وصر ی ر

تحلیلی ،پیشین  ،زمین ها و مصرادیق تر ثیآات ایآانری برآ ادب بآبری و بآخری
پیآمدهای آ در قآو نخستین اسالمی را بکاود.

کلیدواژگان :زبان عربی ،ادب ایرانی ،ادب عربی ،تاریخ صدر اسالم ،دیوانساالری.
مقدمه

بدون تردید ظهور دین اسالم در نیمههای قرن هفتم میالدی و گسترش پرشتتا نن
در سراسر خاورمیانه ،شمال نفریقا ،نسیای صغیر و نسیای میانه تمامی مناستاا سیاستی،
اجتماعی و فرهنگی این مناطق را بر هم زد و گونهای جدید از این مناساا را پدید نورد.
یکی از نمودهای بتارز ایتن تغییترا  ،ختارن شتدن زبتان و اد عربتی از مه وریت و
محدودی جغرافیایی و تادیل نن به زبان رسمی و بینالمللی مسلمانان جهتان بتود .ایتن
رسمی یافتن ،بیشتر معلول دو عامل اساسی بود .یکی نزول قرنن به زبان عربی که برای
همیشه این زبان را برای مسلمانان مقدس و ماندگار گرداند و دیگر نن کته زبتان عربتی،
زبان فاتحان عر مسلمان بود و به طور طایعتی ،اعترا عتالور بتر تستلس سیاستی بتر
متصرفا خود ،تا اندازر زیادی تسلس زبانی نیز پیدا میکردند .با این حال اعرا همزمتان
با گسترش سیاسی ت جغرافیایی سرزمینهای اسالمی ،با توجته بته فقتدان ت ربته کتافی
سیاسی ،اقتصادی و اداری در عرصه حکومتی ،به شتد بته روشهتای حکومت داری و
دیوانساالری نظامهای سیاسی و اقتصادی ایرانی و رومی به عنتوان قتدر هتای بتزر
جهان نن روز وابسته شدند و از نن اقتااس کردند .در عرصه فرهنگی نیز زبتان عربتی بتا
توجه به محدودی و مه وری گذشته ،نمتیتوانست بتدون کمتب زبتانهتای ننتی و
پرکاربرد کهن ،به ویژر در زمینه مفهتومگیتری و واژرگزینتی ،بته عنتوان زبتان رستمی و
بینالمللی به ایفای نقش بپردازد.
زبان و اد عربی اگر چه احتماالً در مقولههای مذهای و دینی پربار و بینیاز بود ،امتا
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مسلماً نمی توانس بدون اقتااس مفهومی و مصداقی از سایر زبانهای بتزر متصترفا
مسلمانان ،نقش خود را به منزله زبان اول جهان اسالم در حوزرهای سیاسی ،اجتمتاعی و
فرهنگی به درستی ایفا نماید .از این روس که میبینیم از همان ابتدا ،مخصوصتاً پتا از
روی کار نمدن دول عااسی ت که در قیاس با دول اموی ،قطعاً تسامح بیشتری به خترن
می داد ت نویسندگان ،سرایندگان و ادیاان عر با شوق فراوانی شروع به اقتااس از زبان و
اد سایر ملل تازر مسلمان کردند .در این زمینه زبان فارستی بتا توجته بته ویژگتیهتای
منحصر به فردش جایگار نخس را به دس نورد .الاته مناساا و تأثیرهتای فرهنگتی ت
ادبی ایرانیان و اعرا نه یب سویه ،بلکه متقابل و متعامل بودر اس و زبان عربی نیز بته
نوبه خود به عنوان زبان رسمی ،و به ویژر با توجه بته جایگتار مقدستش نتزد مستلمانان،
تأثیرا گستردر و عمیقی بر زبان و ادبیا فارسی نهادر اس که خود نیازمنتد بررستی و
پژوهش دیگری اس  .این مقال تنها به بررسی تاریخی زمینتههتا و مصتادیق تتأثیر اد
ایرانی بر اد عربی و برخی پینمدهای نن در قرون نخستین اسالمی میپردازد.
پیرامون پاررای از جناههای این موضوع ،پژوهشهای چندی صور گرفته اس مانند

«رار های نفوذ فارسی در فرهنگ و زبان عر جاهلی» نوشته نذرتاش نذرنوش« 1،روابتس
2
ایران و عر و تأثیر نن در ادبیا فارسی و عربی» نوشته امیتر متنمنی هتزاور ،فرهنگ
3

ایران پیش از اسالم و تأثیر آن در تمدن اسالم و عرب نگتارش محمتد محمتدی ،و تیگررا

ثقرفیة بین العرب و الفرس نوشته احمد محمد ال وفی؛ 4اما این پژوهشها بیشتر بتا نگتاهی
ادبی ت لغوی اس تا بررسی تاریخی ت ادبی .از این رو در پتژوهش پتیش رو تتالش ایتن
اس که زمینهها ،مصداقها و پینمدهای این تأثیرا  ،بدون ورود به مقوال صرفاً زبانی
و لغوی و عمدتاً با نگاهی تاریخی مورد بحث و بررسی قرار گیرد .الاته روشتن است کته
منظور از «زمینه»ها ،عوامل و منلفههای بسترساز اس نه این که این عوامتل بته شتکل
مستقیم در این تأثیرها دخیل بودر باشند .همچنین این تأثیرها در اشکال گوناگونی ظتاهر
شد که برای نمونه میتوان از تأثیرهای زبانی و لغوی (ورود مستقیم لغا به زبان دیگتر،،
تأثیرهتتای محتتتوایی در فرمتتانهتتا و دس ت ختتسهتتا و اشتتکال ادبتتی ت سیاستتی ماننتتد
اندرزنامهنویسی نام برد.
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بنابراین پرسش اصلی تحقیق این اس که چه زمینههای تاریخی مهمی ،بستتر تتأثیر
اد فارسی بر اد عربی را فراهم نورد؟ و دیگر این که عمدرترین مصادیق این تأثیرهتا
کدامند؟ طاق پیش فرض اصلی تحقیق ،نقش شهرهای مهم حیرر و یمن در عصر جاهلی
و بصرر و کوفه در دورر اسالمی ،نیاز مسلمانان به مفاهیم تازر ،روی کار نمدن عااسیان و
نهض ترجمه از مهمترین این زمینه های تاریخی به شمار می نیند کته بتا بررستی در دو
اد فارسی و عربی ،به روشنی صدها مصداق در این زمینه را میتوان مشاهدر کرد.
 .1زمینههای تاریخی

به طور کلی وجود تعداد فراوانی از نثار و متونی که از دورر ساسانی بر جای ماندر و یتا
دس کم از وجود نن نگاهیم ،مانند خداینامهها ،گارنامهها ،تاننامتههتا و نیتیننامتههتا،
گویای ننای نسای فرهنگی ت ادبی ایرانیان در این عصر اس  .این ننای فرهنگی ت ادبی
که عمدتاً در نثار مذهای این دورر ظهور یافته اس  ،تا پیش از ورود اسالم به ایتران ،بته
کمب قدر برتر و تسلس سیاسی ساسانیان ،اثرهای قابل توجهی بر اد عربی در عصتر
جاهلی گذاش  .روند این اثرگذاری با ظهور اسالم و فتح ایران به دست مستلمانان و بته
دناال نن رسمی یافتن زبان عربی ،سرع و گسترر بیشتری یاف  .در ادامه زمینتههتای
تاریخی این روند و چگونگی نن بررسی میشود.
1ـ .1تأثیرات عصر جاهلی  :حیرر و یمن ،دروازر های ورود به شاه جزیرر عربستان
شاه جزیرر عربستان ،و به ویژر نواحی داخلی نن ،به ساب ویژگیهای جغرافیاییاش تا
قال از ظهور اسالم چندان متورد توجته دو دولت بتزر منطقته ت ایتران و روم ت قترار
نمی گرف ؛ اما نواحی نبادتر و کناری این شتاه جزیترر در عرصته رقابت ایتن دو دولت
نمیتوانس از منازعا سیاسی دور بماند .در این میان ایرانیان ،به ویژر در نیمه دوم عصر
ساسانی ،توانستند بر دو منطقه کلیدی که در حکم دروازرهای ورود به شاه جزیترر بتود ت
یعنی حیرر و یمن ت استیال یابند .در دهه هفتاد قرن ششم میالدی بود که یکی از امترای
حمیری یعنی سیف بن ذییزن به یاری ایرانیان بر یمن استیال یاف و حاشیهتا را از نن
جا راند .این رویداد پای ایرانیان را به یمن باز کرد و با کشته شدن سیف ،یمن در حقیق
به دس ایرانیان افتاد 5.در رویدادهای مربوط به سیف بن ذییزن ،تاریخ و افسانه به هتم
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نمیخته اس اما مسلم اس که مقارن ظهور اسالم ،یمن در دس ساسانیان بودر است و
مرزبانان ایرانی بر نن جا فرمان میراندراند .اما حیرر به دلیل موقعی جغرافیایی خود نقش
بارزتری در این زمینه ایفا کردر اس  .حیرر که در یب فرسخی جنو کوفه قترار داشت ،
در حقیق برزخی بود میان بادیه و حدود عراق و به گونهای محل تالقی زندگی بتدوی و
زندگانی شهری به شمار مینمد .در طول تاریخ حیرر ،امرای لخمی ت نل لخم ت حکومت
نن جا را از سوی دول ایران بر عهدر داشتند 6.شاید بتوان دربار حیرر را در طی قترنهتا
بزر ترین مرکز تأثیر نیین و فرهنگ ایرانی در عر دانس  .شهریاران حیرر که اساساً به
میل پادشاهان ایران استواری و اهمی یافته بودند 7،اندک اندک توانستند مقام ارجمنتدی
در جهان نن روز به دس نورند .از همین دو نقطه (حیرر و یمن ،بود که اعرا  ،بسیاری از
نیینهای فرهنگی ایرانی را اقتااس کردند .ورود واژرها و اصطالحا فارسی در اد عر
جاهلی یکی از نمودهای این اقتااس بود.

8

از میان شهرها و مناطق مختلف شاه جزیرر عربستان به جز یمن و حیرر ،تنهتا شتهر
مکه بود که در عصر ساسانی به دلیل جاذبههای ت اری و مذهای میتوانس زمینتهستاز
ارتااط با ا یرانیان باشد؛ چنان که به تصریح مسعودی ،بعضی از بزرگان مکه با ایران روابس
ت اری داشتهاند 9.مسعودی همچنین از روابس مذهای ایرانیان عصر ساسانی با اعرا شاه
جزیرر عربستان و حتی از به «حج رفتن» ننان ستخن بته میتان نوردر است و ایتن کته
«ایرانیان در نناز روزگار ،گوهر و شمشیر و طالی بسیار هدیه کعاه میکردند» 10.از سوی
دیگر وجود برخی صحابه ایرانی نیز خود دلیل دیگری بر ارتااط ایرانیان باستان با اعترا
عصر جاهلی اس  .این دسته از اصحا برای درک محضر پیامار ،همگی به ح از نمتدر،
در نن جا مقیم شدر بودند 11.همین پیوندهای تاریخی ،زمینهساز تأثیرا ادبی و فرهنگتی
ایرانی بر اد عربی بود .کثر واژگان فارسی در شعر عر جاهلی یکی از نمودهای این
تأثیرا اس  .توجه اعرا عصر جاهلی به مفردا  ،ترکیاا و حتتی مضتامین امثتال و
حکم رایج در زبان فارسی در این خصوص قابل بررسی اس  .محمد ننیمی هالل در این
بارر مینویسد:
بررسی واژگرن فررسی که در دوران جرهلیت به زبرن عربی راه یرفتگه اسگت
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این واقعیت را به خوبی نشرن میدهد که اعراب از طریق به کرر گگرفتن کلمگر
فررسی نه تنهر زبرن خود را غنر میبخشیده اند بلکه وسعت اطالعگر خگویش و
انعطرفپذیری زبرن عربی را در راه بهرهگیری از آن آشکرر میسرختند.

12

واژگان فارسی در این مقطع ،عمدتاً از سه رار وارد زبان عربی شدراند:
نخس  .کلما کهنی که ابتدا به زبانهای سامی رفتهاند و ستپا اعترا ننهتا را از
خویشاوندان سامی خویش گرفتهاند؛
دوم .کلماتی که بیشتر در عصر ساسانی و به ویژر در دو قرن واپسین نن ،مستتقیماً از
پهلوی به زبان عربی نفوذ کردراند؛
و سوم .کلما بیگانهای که نخس به زبانهای ایرانتی وارد شتدر (متثالً زن فیتل از
زبان های هندی و ت به احتمال ت برید از اد رومی ،و سپا با بار معنایی تتازر ختود بته
عربی رفتهاند.

13

ابریق (ن ریز ،،ابلق (سیار و سفید ،،اُرجوان (ارنوان ،،افرند (تیغ شمشیر ،،بَربس (مرکب
از بر :سینه و بس :مرنابی ،،تان ،جند (سپار ،،جوهر ،دربان ،دَس (دشت  ،،دهقتان ،ستران
(چراغ ،،سُرادق (سراپردر ،،سرا  ،عسکر ،فردوس ،فُرانق (پروانب ،،قیروان (کاروان ،،کنز،
مرجان ،م وس ،خران ،وَرد (گل ،،و یارق (یارر :دس بند ،نمونهای از صدها واژر راریافتته
به زبان عربی عصر جاهلی اس  14.بنا بر این ناایتد ننازگتار اثرگتذاری ایرانتی بتر اد و
فرهنگ عربی را صرفاً از بدو ظهور اسالم و فتح ایران به دس مسلمانان دانس ؛ بلکه بتا
نگار به این گذشته تاریخی ،نشکار میگردد که فتح ایران به دست مستلمانان تتا انتدازر
بسیار زیادی روند این اثرگذاری را که از عصر جاهلی ننتاز شتدر بتود ،شتتا و وستع
بخشید.
1ـ .2نیاز مسلمانان به بیان مفاهیم نوین (مفهومگیری)

نیاز مسلمانان به بیان مفاهیم تازرای که با گسترش فتوحتا و پایتهگتذاری دستتگار
خال ف اسالمی پدید نمدر بود نیز یکی از عواملی بود که ننان را به اقتااس و اثرپذیری از
اد و فرهنگ ایرانی سوق داد .اعرا پا از نن که به یاری دین استالم از پراکنتدگی و
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بیابان نشینی رهایی یافتند و در جادر تمدن و شهرنشینی و کشورگشتایی گتام نهادنتد ،بتا
معانی و مفاهیم متنوع و تازرای در عرصه های گوناگون مواجه شدند که برای بیان ننهتا
ناگزیر از وام گرفتن از زبان های دیگر شدند .زبان پهلتوی و دیگتر زبتانهتای ایرانتی بتا
پشتوانه فرهنگ و تمدن دیرین و با در اختیار داشتن گن ینهای از واژگتان و اصتطالحا
مختلف میتوانس تأمینکنندر بخش بزرگی از این نیاز زبان عربی باشد .بر همین اساس
بود که بسیاری از واژگان و اصطالحا زبانهای ایرانی در زمینههای مختلف ت بته ویتژر
امور کشوری ،لشکری و مفاهیم مربوط به زندگی شهری ت در این مقطع از تاریخ به زبان
عربی رار یاف ؛ واژگانی مانند المارستان (بیمارستان ،،النیزک (نیتزر ،،الاستتان (بوستتان،،
الموزن (موزر ت کفش ،،شاهدانج (شاهدانه ،،نرمق (نرمه ،،الکرن (کرر ،و المرزبان (مرزبان.،
فزونی این واژرها به اندازرای اس که برخی از محققان از دیرباز به تشخیص ،جمتعنوری
و ریشهیابی ننها در متون و منابع عربی پرداختهاند 15.عر ها به ساب فقدان ت ربه کافی
در بسیاری از عرصههای حیا اجتماعی ت سیاسی و اقتصادی بالفاصله پتا از فتوحتا
خود پی بردند که به تمدنهای هم جتوار از جملته تمتدن ایرانتی ،در بستیاری از مستا ل
سیاسی ،اداری و اقتصادی نیاز دارند .برای مثال قانون بخشش (عطا ،که پایهگذار نن عمر
بن خطا بود ،در اصل قانونی ایرانی بود .همتین طتور کلمته «دیتوان» عنتوان یکتی از
مفاهیم کلیدی در مااحث اداری و بدون شب واژرای فارسی اس  .منتاظررای بتین یتب
ایرانی و یب عر روای شدر اس که بیانگتر اثرگتذاری نشتکار ایرانیتان بتر تمتدن و
فرهنگ عر ها اس  .فرد ایرانی در این مناظرر میگوید:
مر در اداره امور و نرمگذاریهریمرن هیچ گره به شمر نیرزی نداشتهایم درست
است که شمر بر مر چیره گشتید امر در اداره امور و زبرنترن بینیرز از مگر نیتگتید.
حتی غذاهر نوشیدنیهر و دیوانهریترن نیز بر اسرس نرمگذاریهری مرست و شگمر
در آن تغییری ندادید.

16

یکی از بهترین نمونههای این مفهومگیریهای سیاستی ت ادبتی ،مفهتوم واژر تتاریخ
اس  .حمزر اصفهانی دربارر کلمه «تاریخ» مینویسد:
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کلمه نویی است که در زبرن عربگی وارد گردیگده و آن معگرب "مگره روز"
است؛ چنرن که فرا بن سلمرن از میمون بن مهران روایت کگرد کگه وی سگندی
مرلی که موعد آن شعبرن بود نزد عمر بن خطرب برد .عمر گفگت کگدام شگعبرن
شعبرن جرری یر آینده آن گره بزرگگرن احگبرب را گگرد آورد و گفگت «امگوا
فراوان شده و هر چه قتمت کردهایم بیموعد است .از این رو چگونه مگیتگوان
آن را وحو کرد » .گفتنگد حتگرب را بریگد از رسگوم ایرانیگرن فراگیگریم .وی
هرمگگزان را فراخوانگگد و از او ادر ایگگن بگگرره پرسگگید .هرمگگزان پرس گ داد «مگگر
گره شمرری خود را مره روز میخوانیم که به معنی شمررش مرههر و روزهر است».
این کلمه را به تعریب مورخ گفتنگد و مدگدر آن را تگأری سگرختند و بگه کگرر
بردند.

17

بدین گونه فرهنگ و اد ایرانی توانس در قرون نخستین اسالمی بخش اعظمتی از
این نیاز مسلمانان به مفاهیم تازر و بدیع را برنورد.
1ـ .3بصره و کوفه بر جای حیره و یمن

همان گونه که در بخش تأثیرا عصر جاهلی بیان شد ،دو منطقه حیرر و یمن کته از
سوی دس نشاندگان ایرانی ادارر میشد ،نقش دروازرهای ورود فرهنگ و اد ایرانی را به
شاه جزیرر عربستان ایفا می کرد .اما با فتح ایران به دس مسلمانان ،این نقش تاریخی بر
عهدر دو شهر بصرر و کوفه نهادر شد .عمدرترین دلیل این جابهجایی ،هم واری بصترر و
کوفه با مرزهای ایران بود .محمد مصطفی هدارر محقق عتر  ،در ایتن خصتوص بحتث
روشنکنندرای دارد .وی تصریح میکند که هرگز نااید از ه وم الفتا فارستی بته زبتان
عربی در قرن اول شگف زدر شویم ،زیرا چنین امری نتی ه طایعی برخورد میان دو زبتان
بود .همان گونه که ایرانیان نیازمند فراگیری زبان عربی بودنتد ،عتر هتا نیتز در بعضتی
مناطق به ویژر در ماوراءالنهر احتیان مارم به یادگیری کامل زبان فارسی داشتند .برختورد
میان این دو زبان در طول قرن دوم ادامه یاف  .نشانههای این برخورد در اشعار شتاعران
این قرن به ویژر شاعران ایرانیتاار ،مانند ابونواس نشکار اس  .هتدارر متیگویتد ممکتن
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اس این پرسش مطرح شود که چرا زبان عربی به جز فارسی از زبانهای دیگری کته بتا
نن ها در ارتااط بود ،تأثیری نپذیرفته اس ؟ مثالً دیدر نشدر است کته الفتا ستریانی یتا
قاط ی مانند الفا فارسی تا این اندازر در زبان عربی نفوذ کردر باشند .هدارر بر ایتن بتاور
اس که:
علت این امر چیرگی تمدن ایرانی بر سگریر تمگدنهگری موجگود و نیگز نفگو
قدرتمند ایرانیرن در دو شهر بدگره و کوفگه بگوده اسگت دو شگهری کگه در آن
روزگرر به عنوان دو مرکز مهم اسالمی در مقولگههگریی چگون فرهنگ

خگرد و

منطق عربی مطرح بودند؛ به ویژه هنگرم آغرز شکلگیری این مقولگههگر در قگرن
او  .در آن زمرن تعداد زیردی از ترجران حنعتگگران و کشگرورزان ایرانگی بگه
بدره و کوفه آمدند و در آن جر به همراه اسگیران جنگگی ایرانگیاالحگل اغلگب
سرکنرن آن منرطق را تشکیل دادند .به ایگن ترتیگب کگه در ایگن دو شگهر زبگرن
فررسی هم در کنرر زبرن عربی برای خود جر برز کرد.

18

از سوی دیگر با ورود قایله بنیقیا به بصرر ،عربیسازی اصطالحا فارستی نستان
گش ؛ زیرا ننان همپیمان ایرانیان به شمار مینمدند .همین مسأله در شهر کوفه نیتز روی
داد؛ چرا که وجود گرورهای عر ساکن جنو نیز عامل مناسای برای اثرپذیری دو زبتان
از یب دیگر به شمار میرف  19.نویسندگان قدیم نیز نقش عظیم این دو شتهر ،بته ویتژر
بصرر را در تالقی میان زبان فارسی و عربی خاطر نشان کردراند .ابن رشیق از عادالکریم
بن ابراهیم نقل میکند:
چه بتر در کشوری الفرظی به کرر رود که در کشور دیگگر آن الفگرز زیگرد
مورد استعمر نیتت .همرن طور که مردم بدره بتیرری از کلمر فررسگی را در
اشعرر و داسترنهری خویش به کرر میبرند.

20

در این میان نااید نقش موالی ساکن در این مناطق را نیز در گسترش اثرپذیری زبتان
عربی از فارسی نادیدر انگاش ؛ چرا که ننان بالفاصله پتا از استالم نوردن و اقامت در
مناطق مسلمان نشین ،به ویژر در عراق ،توانستند در بستیاری از مستا ل و حتتی در امتور
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مذهای از عر زبان ها پیش افتند .در این زمینه روای شدر اس که عمتر بتن عاتدالعزیز
فتوا را به سه نفر واگذار کرد که از نن میان دو نفر مولی (ایرانی ،بودند .وقتی عر هتا بته
این عمل او اعتراض کردند ،عمر به ننها گف « :تقصیر من چیس اگتر متوالی پیوستته
خود را باال میکشند اما شماها این گونه نیستید» 21.اهمی این امر زمانی نشکار میگردد
که بر اثرگذاری نیرومند اربابان و رعایا در زندگی اجتماعی قرن دوم ه ری واقف شتویم.
بدیهی اس که اینان با زبان عربی کامالً نشنا ناودند .به همین دلیل در ستخنان ختویش
بسیاری از تعایرهای زبان اصلی خود را می گن اندند .از سوی دیگر صحا کردنشان بته
زبان عربی در بسیاری از موارد خندردار مینمود .همین امر باعث میشد تا شاعری چتون
ابوعطا سندی از شخصی دیگر بخواهد تا شعرش را قرا

کند.

22

جاحظ نیز روایتی از یکی از شاعران دارد که وی لکن زبان کنیزش را چنین توصتیف
میکند:
اوّلُ ما أسمَعُ مِنها فی السَّحَر

تَذکیرُها األُنثَی و تأنیثُ الذَّکَر

و السُّوءَةُُ السُّونءُ فی ذِکرِ القَمَر

23

نن کنیزک قمر را کمر تلفظ میکردر اس .
شیوع استعمال لغا و اصطالحا فارسی در بصرر و کوفه ،اختصاص به گرور خاصی
نداش و تقریااً در میان اکثر طاقا روان داش  .به عنوان نمونه جاحظ روای جالای دارد
که وقتی کودکان در کوچههای شهر بصرر از یزید بن مفرغ که به دس عایداهلل بن زیتاد
تنایه شدر بود ،میپرسیدند :این چیس ؟ او به زبان فارسی پاسخ میداد:
ن اس نَایذ اس

عُصارا ِ زَبیب اس

سُمیّه روسَاید اس

24

در نمونهای دیگر اسود بن ابی کریمه ،در شعر خود با به هم نمیختن عربتی و فارستی
میگوید:
لَزمَ الغُتتتتترّام ثَوبی

بُکررً فی یوم سَا
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فَتتتتتتمایل ُ علیهم

مَیلَ «زن یِّ بمس »

قد حَسا الداذیَّ صرفاً

25

اَو عُقاراً «بایخَس »

حتی شاعران بادیهنشین نیز متأثر از الفا فارسی بودند .ننان در سرودرهای خویش ،به
گفته جاحظ ،برای بذلهگویی از الفا فارسی استفادر میکردند .برای نمونه ،در شعر عمانی،
که رشید را مدح میکند ،این مسأله به چشم میخورد:
فی زَنفَه مُحکَمه بالسَّرد

مَن یَلقَه مِن بطل مُسرند

ی ول بین رأسه و «الکَرد»

26

یا در شعر ابوشراعه:
إِذا فُتِحَ فَغَمَ ریحُها

و اِن سِیلَ خُمارُها قالَ «خُش»

27

حتی در ه وگویی های متداول در میان مردم ،شاعران الفا فارسی را به کار میبردند
که این امر بیانگر نن اس که مردم الفا فارسی را میفهمیدر و میپذیرفتهاند ،مانند این
بی از ابویناغی در ه و برمکیان:
اَنَّما الدُّنیا کَاَیض عَمَلُورُ «نیمرَش»

فُحَشار الاَرمکیونَ و قال الناسُ «خُش»

شعر جریر نیز ت با نن که در زبان عربی ،ح

28

و مالک محسو میشود ت عتاری از

الفا فارسی نیس :
ال خَیرَ فی نَضبِ الفَرزدقِ بعدَما

سَلَخوا عِ انَبَ سَلخَ جِلدِ «الروذَقَ»

روذق در فارسی یعنی بررای که بعد از جوشانیدن نن در ن  ،موهایش کندر شتود 29.و
یا این که در حالی که اهل بصرر چهار رار را «مُربَّعه» متی گفتنتد ،اهتل کوفته نن را بته
صور فارسی «چهار سو» مینامیدند و به همین ترتیب «سوق» را «وازار» میگفتند.

30

1ـ .4روی کار آمدن عباسیان

یکی دیگر از زمینه های تاریخی اثرگذاری ایرانی بر اد و فرهنتگ عربتی ،روی کتار
نمدن عااسیان بود که اتفاقاً به کمب خود ایرانیان صور گرف  .با سقوط دولت امتوی،
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اقتدار اعرا از بین رف و دول عااسی که با پشتوانه ایرانیان به قدر رسیدر بود ،اعتماد
چندانی به اعرا نداش و به نن ها اجازر قدر یافتن و تسلس بر امور کشور را نمتیداد و
مشانل مهم را به ایرانیان میسپرد 31.بدین ترتیب ایرانیتان در دستتگار خالفت عااستی
جایگار ویژر ای یافتند ،به نحوی که سرداران بزر سپار ،وزیران ،ح ا  ،والیان و دبیران
همه از میان ایرانیان انتخا می شتدند .ایرانیتان قصترهای خلفتا را در بغتداد بته ستاب
کاخهای ساسانیان در مدا ن درنوردند و نظام سیاسی ت اداری ننان را سامان دادند 32.تغییر
مرکز خالف از دمشق به بغداد ت که به خراسان نزدیب بود ت نیز به نزدیکی هرچه بیشتر
ایرانیان و دستگار خالف کمب کرد؛ به طوری که بسیاری از محققان ،عصتر عااستی را
دورر اختالط عر با نیرعر نامیدراند ،چرا که ایرانیان و دیگر نژادها در دربتار عااستیان
حضور چشم گیر داشتند 33.خلفای عااسی پا جای پای ساسانیان گذاشتند و تأثیر ساسانیان
در بسیاری از امور سیاسی و اجتماعی عااسیان هویداس  .جتاحظ ،اثرپتذیری عااستیان از
ساسانیان را این چنین بیان کردر اس :
برید سخن را از شرهرن ایران آغرز کنیم کگه پیشگگرم ایگن کگرر بودنگد و مگر
قوانین حکومت و کشورداری را از آنهر گرفتیم و همچنین چگونگی اداره مگردم
و انتظرم طبقر خواص و عوام و واداشتن هگر طبقگه را بگه کگرر خگود از آنهگر
آموختیم.

34

در دورر نخس خالف پهناور عااسیان ،طترز حکومت ساستانیان متورد تقلیتد قترار
گرف  ،ایرانیان با ورود به دربار عااسی ،فرهنگ و تمدن خود را با ترجمه کتب پهلوی بته
عربی ،چنان بارز و قوی بدانها شناساندند که سیطرر فرهنگ عربی عهد اموی تا حدی به
کنار رف  .همچنین از نن ا که اعرا همه جا با دول عااسی معارضه کردر بودند و دیگر
مورد اعتماد عااسیان ناودند ،در دول تازر ،دین اسالم بیشتر از نژاد عربی متالک برتتری
شناخته میشد .بنابراین همه قراین نشاندهندر نفوذ ایرانیان در ادارر مملک بود 35.همان
گونه که گفته شد عوامتل ایرانتی در روی کتار نوردن عااستیان نقشتی اساستی داشتتند.
نخستین ایرانیان مسلمان عمیقاً رنگ عربی به خود گرفتند و در نهای صتداق  ،زبتان و
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مذهب جدید را پذیرا شدند و کارگزاران چیرر دس و نیرومند دستتگار خالفت گردیدنتد.
انتقال پایتخ خالف از دمشق به بغداد در م اور مرزهای ایتران ،رار نزدیکتی و ارتاتاط
بیشتر را هموار کترد .از همتین رو در نیمته نخست خالفت عااستیان ،ایرانیتان از نفتوذ
گستردرای برخوردار بودند .نن ها مدیران زبردس امور خالف و حامیتان پتر جتالل اد
گردیدند .بدین ترتیب با قدر گیری ایرانیان در دربار خالف عربتی ت استالمی ،یکتی از
رار های دیگر اثرگذاری ایرانی بر اد و فرهنگ عربی هموار گش  .فرهیختگتان ایرانتی
اد و فرهنگ پارسی را با خود به مرکز سیاسی خالف اسالمی نوردنتد و از نن جتا اد
عربی را ننا بخشیدند.
1ـ .5نهضت ترجمه

عالور بر گشودن دس ایرانیان در دستگار خالفت  ،یکتی دیگتر از اقتداما خلفتای
نخستین عااسی نیز رار اقتااس و اثرپذیری اد عربی از فرهنگ و اد سایر ملل را بسیار
هموار کرد .این اقدام تاریخی ترویج و تشویق نهض ترجمه بود .بازار ترجمه با گستترش
دین اسالم و مسلمان شدن مل های گوناگون رونق یافت  .درخشتانتترین دورر ترجمته
علوم و اد در عصر عااسی ،در دورر خالف مأمون اس که بته عصتر طالیتی ترجمته
معروف اس  .در پی این نهض بزر  ،بیشتر نثار علمتی ،فرهنگتی و ادبتی تمتدنهتای
بزر نن زمان به عربی ترجمه شد و در زبان و ادبیا عربی ،تحولی ژرف به وجود نورد.
در نتی ه ترجمه علوم ،فرهنگ و ادبیا دیگر ملل م اور و همچنین واژرهایی که الزمته
تمدن جدید و گسترش علوم اسالمی بود و در زبان عربی نظیری برای ننها ناتود ،زبتان
عربی دچار تحوال بسیاری شد که به گسترش دایترر لغتوی و ارتقتای تتوان علمتی نن
ان امید و با ورود عناصر مختلف در تکوین دول عااسی و اختالط تمدن نریایی با تمتدن
سامی ،در اد عربی و شیور تفکر تحولی به وجود نمد که نشان نن در شعر و نثر این دورر
نمایان گش  .اد فارسی در این دورر بیشترین تأثیر را در فرهنگ و اد عربی بر جتای
گذاش  ،و این تا اندازر زیادی معلول نگار تازر و مثا خلفا به ایرانیان و موالی و همچنین
هم واری مرکز خالف با مرزهای ایران بود .نهض ترجمه و حرک علمی به طور کامل
در عهد منصور و به میل او نناز شد و او نخستین خلیفهای بود که به مترجمان ارن نهاد و
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ننها برای او کتا هایی را از یونانی ،رومی ،پهلوی و سریانی ترجمه کردنتد 36.توجته بته
ترجمه در زمان مأمون به اون خود رسید و نقل شدر که او در بغداد مدرسهای برای تربی
مترجمان بنیان نهاد که تداوم «دار الحکمه»ای بود که هارون الرشید نن را بنا نهادر بتود.
مأمون به این مدرسه بسیار عنای داش و با ارسال نامتههتایی بترای ستران و حاکمتان
سرزمینهای دیگر ،از ننها خواس تا کتا های قدیمی ،به ویژر نثار فلستفی را بترای او
ارسال دارند.

37

ـ انگیزههای ترجمه

میتوان انگیزر هایی را که باعث رشد و تکامل حرک ترجمه شد ،بته ویتژر ترجمته از
پهلوی به عربی ،به طور کلی چنین بیان کرد:
الف .شرایط سیاسی و اجتماعی عصر عباسیان

اوضاعی که بر عصر عااسی حاکم بود ،ساب شد نوع ادبی مشابهی در معنا و انگیزر به
وجود نید .در این خصوص ،دربارر انگیزر ابن مقفع در ترجمه کلیله و دمنته از فارستی بته
عربی میتوان گف :
وی به ادبیر تمثیلی پنره برد و در آن میرن کلیله و دمنه را ترجمگه کگرد تگر
ستتیهری مندور عبرسی را از بین برد و انتظرر داشت که خلیفه کترب را بخواند
و به این وسیله از راه منبرف خود برزگردد و مردم بر خواندن این کترب بر خلیفه
خشم آورند؛ هر چند ظرهر کترب شوخی و سرگرمی است.

38

ب .پندها و ضربالمثلها

یکی دیگر از انگیزرهای مترجمان ،عامل پند اس  .احمد امین در این بارر مینویسد:
آن گره که فرهن هری گونرگون به عربی برزگردانده شد پندهر را نیز ترجمه
کردند و بیش از فلتفه از آن لذ بردند و علت این امر آن بگود کگه پنگدهر بگه
فرهن
بود.

مردم متوسط نزدیکتر و به ضربالمثلهری رایج در بین آنهر مشربهتگر

39

از جمله موارد دیگری که باعث رشد و پیشرف این نوع ادبی شد ،منصب دبیری بتود.
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جایگار دبیر می طلاید که وی دارای فرهنگی باز و اندیشهای نوین باشد؛ دبیران نامههتای
رسیدر را به عرض حاکمان میرساندند و از طرف ننها پاسخ میدادند ،بنابراین به نتاگزیر
به حکم های عربی و پندهای فارسی توجه میکردند.

40

ج .توجه خلفا به ترجمه

همان طور که ذکر شد توجه خلفا به ترجمه از زمان منصتور ننتاز شتد و او نخستتین
خلیفه ای بود که به مترجمان ایرانی ارن نهاد .این روند در دورر مأمون نیز استمرار یافت .
با این ترجمهها بود که دس نورد ت ربههتای بتیشتمار در زمینته حکومت و سیاست و
شاخههایی از علم و اد در دس رس حکام عر قترار گرفت کته ختود م موعتهای از
دانشهای رایج زمان و بخش عمدرای از میراث فرهنگی بشری بود.

41

 .2مصادیق

اکثر مطالب پیشگفته ناظر به زمینه های تاریخی گوناگونی بود کته بستترهای الزم و
مناسب را برای اثرگذاری فرهنگ و اد ایرانی بر اد عربی فراهم نوردر است  .در ایتن
قسم به صور اجمالی برخی از مصادیق و نمونههای این اثرپذیری مورد بررستی قترار
میگیرد.
تأثیرا مورد بحث ،عمدتاً در قالب اشکال متعددی صور گرفته اس که مهمتترین
ننها عاارتند از:
2ـ .1اثرپذیری نویسندگان

یکی از مهم ترین اشکال مورد بحث ،اثرپذیری نویسندگان اس  .یکتی از نمونتههتای
موفق این گونه اثرپذیری ،کلیله و دمنه اس  .به طور کلی قصهپردازی از زبان جانوران در
نیمه نخس سدر دوم به وسیله ایرانیان و با ترجمه کلیله و دمنه به عربی بته دست ابتن
مقفع به ادبیا عر رار یاف  .کلیله و دمنه نخستین کتابی اس که داستانهای مفصتل
و پیاپی و به هم پیوسته را از زبان جانوران و همرار با حکم  ،ضر المثل و پندهای بسیار
باز میگوید 42.پا از ترجمه کلیله و دمنه به وستیله ابتن مقفتع ،تحتولی اصتولی در فتن
قصهنویسی به زبان حیوانا در ادبیتا عتر رخ داد .ایتن روش بترای ارا ته هنرمندانته
راهنمایی های اخالقی و اجتماعی و گستردن اندیشه های سیاسی و تایتین برختی از نرای
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فلسفی مورد توجه همگان قرار گرف .

43

2ـ .2فرمانها (توقیعات)

نظر و فرمانی که خلفا و یا امیران با عاارتی کوتار مینوشتند توقیع نامیدر میشد .احمد
امین در این بارر مینویسد:
هنگرمی که اعراب متمدن شدند نوشتن در بگین آنهگر روا یرفگت و آنهگر
شکریتهری خود را بر رقعههر نوشتند .پس حرحب توقیع شگدند .توقیگعهگریی از
دوران خلفری راشدین و امویرن بر جری است که به نظر میرسد بتیرری از آنهر
در احل شفرهی بوده بعدهر به شکل فرمرن و دستخط آمده برشد .امگر در عدگر
عبرسیرن توقیعر زیردی روا یرفت زیرا بیشتر دبیران و وزیران ایرانی بودند و
در این مورد به شیوه اجداد خویش عمل کردنگد؛ بگدین ترتیگب در آن روزگگرر
دیوان توقیع تشکیل شد و به امر حکومت مدد رسرند.

44

اثرپذیری اعرا از فرامین و دس خس های ایرانیان در حتد نقتل بته معنتا و تقلیتد در
مضمون و ساب ،منحصر نماند بلکه به نن ا رسید که تعدادی از امیران و صاحبمنصتاان
عااسی از توقیع شاهان ایرانی اقتااس کردند؛ عاداهلل بن طاهر نیز چنین توقیعی دارد« :مَن
سَعی رعی و مَن لَزم المَنام رَای االحالم»؛ یعنی هر کته رار رود بچترد و هتر کته متالزم
خوا گردد خوا بایند .جاحظ دربارر این توقیع تصریح میکند که« :هذا المعنتی سترقه
من توقیعا انوشروان فإنه یقول :هر که رود چرد و هر که خساد خوا بایند».

45

2ـ .3به نظم درآوردن عبارتها و اندیشههای پندآمیز

یکی از بهترین نمونه های این گونه به نظم در نوردنهتا ،کلیلته و دمنته است  .ابتان
الحقی به درخواس یحیی برمکی که خواسته بود اثر را حفظ کند ،کتا کلیله و دمنته را
به شعر درنورد 46.وی نثار دیگری را نیز همچون سیرر انوشیروان ،کارنامه اردشیر بابکان و
مزدکنامه به نظم درنورد 47.از میان سایر شاعران برجسته نن دوران میتوان به علی بتن
داود اشارر کرد که کلیله و دمنه را به نظم کرد که از این حیث مفید واقع شدر اس .

48
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2ـ .4پیوند با منابع فارسی

بسیاری از نویسندگان عر که از منابع فارسی اثر پذیرفته و از نن اقتااس کردراند ،از
ذکر مأخذ خودداری ورزیدراند .عموماً اقتااس این نویسندگان به یکی از شیورهای زیر بودر
اس :
1ت گاهی اندرز و یا جملهای را نوردر و قال از نن چنین گفتهاند« :کان یقال »...یعنتی
«گفتهاند که»...؛ نمونه بارز نن ،این سخن ابن قتیاه اس « :گفتهاند سلطنتی نیس جز به
نیروی مرد ان و مردان نیستند جز به نیروی مال و مالی نیس جتز بته نبتادانی و نبتادانی
نیس جز به دادگری و سیاس درس » 49که به مأخذ نقل قول اشاررای نشدر اس .
2ت در پاررای موارد ،اقتااس های خویش را به ایرانیان منسو نمودر ،اما از ذکر مناتع
خودداری کردراند؛ مانند سخن ابن قتیاه ...« :ایرانیان گویند هر ارجمندی کته بته ستلطه
قدرتی درنید خوار شود».

50

3ت در بسیاری از موارد ،نویسندگان عر  ،سخن نیکویی را از مناعی گرفتتهانتد کته از
فارسی ترجمه شدر اس اما نن را به افراد دیگری منسو کردر و به این منظور تغییراتتی
در نن وارد کردراند؛ مانند گفته ماوردی« :عااس بن عادالمطلب گوید :هر گار میان دو کار
ماندی ،نن کاری را که دوس داری رها کن و به نن که ستنگینتتر است بپترداز» 51.در
حالی که ابن قتیاه این کالم را از بزر مهر نقل میکند« :هر گار میان دو کتار مانتدی و
ندانستی که کدام یب حق اس  ،پا بنگر کدام به هتوس تتو نزدیتبتتر است و از نن
بپرهیز».

52

2ـ .5بدلسازی

بدل سازی عاار اس از این که نویسندر یا شاعری ،کتا یا اثری بیافرینتد هماننتد
کتای که در یکی از زمینههای نثر و شعر در ادوار پیشین تتألیف شتدر باشتد .بتا دقت در
ادبیا این عصر میتوان به این قضیه به درستی پی برد .برای مثال سهل بتن هتارون از
نویسندگان دورر عااسی در دو اثر خویش با عنوان ثعله و عفرا و النمگر و الثعلگب از کلیلگه و

دمنه و شیور ابن مقفع پیروی کردر اس  53.بدلسازی از جمله روشهایی بود کته در ایتن
مقطع مورد توجه نویسندگان و شعرای عر قرار گرف و الگوی ننان بترای تتألیف نثتار
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متعدد شد و به رشد و ننای ادبیا نن دوران کمب کترد؛ بته طتوری کته از شتیورهتای
معمول در تدوین نثار ادبی به شمار نمد.
2ـ .6تأثیرات زبانی و لغوی

جدای از اَشکال فوق ،یکی از مهمترین و معمول ترین این تأثیرا  ،تتأثیرا زبتانی و
لغوی و حضور واژگان فارسی (دخیل ،در زبان عربی اس که به برخی از شناختهشدرترین
ننها اشارر میشود:
«الارط» :فارسی این واژر «باربد = فهلاد» نام یکی از استادان و مشاهیر موسیقی دورر
ساسانی اس  .مسلمانان عر نام وی را بر نل موسیقی نهادند و الارط را عود خواندند.

54

«المارستان» :فارسی این واژر «بیمارستان» اس که مسلمانان با حذف جزء نخس نام
فارسی ،نن را به شکل «مارستان» از ایران عهد ساسانی اخذ کردند (از بیمارستان
جندیشاپور.،

55

«ال ند = ال نود» :فارسی این واژر «گند» میباشد که به واحدهای بزر سپار اطالق
میشد و فرماندر ننها را گندساالران مینامیدند.

56

«تهویه» :از واژر فارسی «هوا» گرفته شدر اس و به معنای عوض کردن هواس .
«فن» :از واژر «پَن» و «پند» ساخته شدر و صیغههای گوناگون عربی مثل فن ،فنان،
تفنن و متفنن از نن ساخته شدر اس .

57

«جاموس» :و جمع نن جوامیا ،معرّ «گاومیش» اس که در نظم و نثر عربتی بته
کار رفته اس  ،مانند:
التَدعُوُنَّ أبا الولیدِ لِنا لِ

خُلُقَ الحِمارِ و خِلقَةَ ال اموس

58

«درفا» :معر «درفش» اس به معنای پرچم که در شعر زیر از بحتری نمدر اس :
و اذا ما رای صورر انطا
و المنایا مواثل ،و انوشر

کیه ارتع بین روم و فرس
وان یزجی الصفوف تح الدرفا

59
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«تان» :که در پهلوی به صور تاژ اس  .در عربی از نن ،فعل هم ساخته شتد کته در
با تفعیل استعمال میشود.

60

«ابریق» :معر ن ریز اس به معنای تنگ لولهدار ،نفتابه و در کتب موسیقی به معنی
گردن بربس نی به کار بردر شدر و جمع مکسر نن اباریق میباشد که در اشعار عربی بدین
شکل نمدر اس :
قَد با َ یسقینی دِریاقَةً

سالَ منَ اإلبریقِ فی ال امِ

61

«بندار» :از زمان دار اخذ شدر و انااردار و نیز نام شخص نیز بدان اطالق میشود که از
لفظ «بن» به معنای اصل و مایه با پسوند صف فاعلی «دار» و «دارندر» از ریشه داشتن
میباشد.
ابونواس «بندار» را به معنای سرمایهدار در بی ذیل به کار بردر اس :
و عندهم عمار

منعم بندار

62

«الموزن» :معر موزر به معنی کفش در فارسی است و جمتع نن متوازن و موازجته
میباشد.

63

«فرسنگ» :در زبان پهلوی بدان «پرسنگ» گفتته متیشتد بته معنتای انتدازرگیتری
مساف .

64

«جهاذر» :نگهاان مسکوکا در روزگار ساسانیان «گهاد» نامیدر میشد که در دوران
خالف عااسی بدان جهاذر گفتند به معنای تحصیلدار و حسا رس امور مالی.
«نموذن» :معر «نمونه» و جمع نن نماذن اس .

65

66

«جزیه» :معر «گزی » فارسی که به عنتوان مالیتا سترانه در دوران ساستانیان از
مردم دریاف میشد و در دورر اسالمی نیز بر مانای نیه  29سورر توبه از اهل کتا اختذ
67

گردید.

«خران» :معر واژر «خرا » می باشد .واژر «خران» در زمتان هخامنشتیان از زبتان
نرامی به زبان ایرانی وارد شد .این کلمه با ریشه عربی «خرن» (بیرون رفتن ،شناخته شد و
به همین دلیل به عنوان بیانکنندر مفهوم درنمد ارضتی (مقتدار افتتادر از چیتزی ،تثایت
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گردید.

«سران» :به معنای چراغ ،معر «سرا » اس .

69

«هندسه» :در فارسی بدان اندازر گویند به معنای کندن قنا ها و تعیین شیب زمین و
در زبان عربی المندازر ،الهندازر و المهنذر نمدر اس  .این کلمه مشتتق از هنتدزر فارستی
اس  .بنابراین «ز» در کالم عربی به «س» بدل گش  ،زیرا در زبان عر  ،حرف دال بعد
از «ز» قرار نمیگیرد.

70

«الفیج» :فارسی این واژر «پیب» به معنای نامهرسان اس .

71

«الدیوان» :معر «دیوان»؛ به م موع ادارا و دستگارهای وابسته بته دولت گفتته
میشود.

72

«موانیذ» :از اصطالحا دیوان خران اس به معنای خران پاافتادر کته امتروز بتدان
بقایای مالیاتی گویند.

73

«الفهرس » :معر «فهرس »؛ دفتر یادداشتی که نام همه دفترها و اعمال دیوانهای
دولتی در نن ثا شدر بود.

74

«الفرانق» :معر «پروانب»؛ از اصطالحا دیوان برید به معنای پیب و قاصد.

75

«دانق» :معر «دانگ»؛ به معنای چهار یب یا شش یب درهم و دینار و شش یتب
ملب و خانه اس .

76

 .3پیآمدها و نتیجه

به طور کلی میتوان ادبیا عصر ساسانی را از منظترِ نتوع مخاطاتان ت بتا توجته بته
ستتاختار طاقتتاتی جامعتته ساستتانی ت بتته ستته نتتوع «ادبیتتا ممتتتاز» کتته بتته بزرگتتان و
نموزشیافتگان اختصاص داش « ،ادبیا عامیانه» کته بته مااحتث فنتی متیپرداخت و
«ادبیا مذهای ت دیوانی» که حاصل مردان قلم ،طاقه روحانی و دیوانی بود ،تقسیم کرد.
در ادبیا نوع اول اندرزنامههایی خطا به بزرگان و یا فرمانروایان به رشته تحریر درنمتد
که به دس موبدان استنساخ میشد و نکا مذهای و اخالقی برجستتهای را در برداشت
که در اد عربی تأثیرا بسیاری بر جای نهاد .در هر کتا ادبی عربی داستتانهتایی از
خسرو انوشیروان یا پندهای اردشیر نخستین پادشار ساسانی مندرن اس  .اعترا کته بته
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دلیل فقدان ت ربه کافی سیاسی ،برای ندا درباری و شتیور رفتتار خلفتا ،سرمشتقی جتز
ساسانیان نداشتند از اندرزنامه هتای دورر ساستانی ستخ اثتر پذیرفتنتد ،اصتول اساستی
حکوم را از ایرانیان نموختند و از دانش و فرهنگ ننان بهرر بردند .از این منظر ،علتوم و
تمدن اسالمی نیز به ویژر در ادبیا تا اندازر قابل توجهی متتأثر از تتالشهتای ایرانیتان
اس  .ننان با رار یافتن در دستگار حکوم بر خلفتای عااستی اثتر نهادنتد و توجته دربتار
خالف را به رسوم و ندا و تشکیال ساسانیان معطوف داشتند.

77

از سوی دیگر ،اد اسالمی ،به عنوان ننچه علم اد خواندر متیشتود ،عاتار بتودر
اس از م موع اطالعا و ندابی که برای یب کاتب درباری الزم بود تا بتواند در دستگار
خلیفه یا سلطان وق در امر انشا بر همگان برتری بیابد .بدین گونه کاتاان سعی کردند تا
علم خویش را افزایش دهند و از علوم گوناگون بهرر گیرند؛ ننتان نثتار عصتر ساستانی را
سرلوحه خود قرار دادند و با ترجمه نن ،به دربار خلیفه یاری رساندند 78.برای نمونته ،علتی
بن زیاد ،زیج شهریار را به عربی درنورد و یا اسحاق بن یزید سیرة الفرس (خداینامه ،را به
زبان عربی برگرداند که در جای خود بینظیر اس .

79

باید بدین نکته نیز اشارر کرد که ایرانیان ،اد را همچون دانشی که متضمن یب وجه
فرهنگی و مترقی بود به مسلمانان عر نموختند تا در کنار قوانین شتریع  ،بتدان همت
گمارند .مسلمانان توانستند با مطالعه متون پهلوی ،نموزشهای کهن ایرانیان را فراگیرند و
در بخشهای گستردر علمی و فرهنگی از نن استفادر کنند .از طرفی هتم داستتانهتا یتا
قصه های عامیانه دوران ساسانی در زمان اسالم و در عصر عااسیان بتا ت دیتد نظرهتایی
ادامه یاف و تالشهایی برای بازستازی برختی از داستتانهتا بته عمتل نمتد .توجته بته
حماسهسرایی نیز در همین چارچو قرار میگیرد .در این دورر ،نثار حماسی متعدد پهلوی
همانند یادگار زریران مورد عالقه خلفا قرار گرف و به عربی ترجمه شد.
گذشته از اینها ،هدارر بر پایه پژوهشهایش نتی ه گرفته اس که در اثر برخورد زبان
عربی با فارسی و اثرپذیری نیرومند عربی از فارسی ،اسلوبی نوپا در اواخر قرن اول ه ری
پدیدار گش  .این ساب جدید دارای ویژگیهایی بود که با اسلو زبان عربی اصتیل کته
عر های مهاجر نن را به سرزمین های فتح شدر نوردر بودنتد ،تفتاو داشت  .ننچته بته
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پیدایش این ساب جدید کمب کرد ،ظهتور شتاعران نیتر عتر در نیمته دوم قترن اول
ه ری بود .شاعرانی همچون زیاد االع م و ابوعطا سندی .اولین ویژگتی ستاب جدیتد،
تفاو نن با زبان اصیل عربی در اسلو قدیمی استعمال الفا اس که زبانشناسان قدیم
این مسأله را نوعی مشکل و نلس به شمار مینوردند .الاته به نظر میرسد پیدایش ستاب
جدید نتی ه طایعی تحول زبان عربی در چنین محیس تازرای بودر اس ؛ محیطی که انواع
نژادها و زبان ها را در بر داشته اس  .ساب جدید در محیس عر تأثیر شتگرفی بتر جتای
نهاد .این اثرگذاری از اواخر قرن اول قابل مالحظه است ؛ حتتی در میتان شتاعرانی کته
عر تاار بودند یا نن هایی که مانند ذوالرمه شعرشان ،شعر بادیه بودر اس  .ساب جدید از
رار های گوناگون ت مانند الفا و ترکیاا زبانی ،تعایرا و موسیقی عاارا و نیز از طریق
بیشتر ارکان تشکیلدهندر کالم ت بر اسلو عربی اصیل چیرر شد.

80

الاته به جز تأثیرا زبانی و ادبی ،فرهنگ ایرانی نیز به طور کلتی در قترن اول و دوم
ه ری اثر عمیقی بر فرهنگ عربی نهاد .چرا که به قول جرجی زیدان ،مسلمانان «از ملّ
ایران تاریخ ،موسیقی ،ادبیا  ،پند و اندرز و شرح حال بزرگان را اقتااس کردنتد» 81.بترای
نمونه ،همه انواع شیور های ترانهسترایی ،انتواع نتواختنهتای موستیقی و ستاختار نالتب
دستگار های موسیقی ،ایرانی بودنتد .ابتن ستریج در عصتر عثمتان در شتهر مکته ،ترانته
می خواند .عود وی از نوع عودهای ایرانیان بود و در واقع او نخستین کسی بود که در شهر
مکه ،همرار نواختن عود ،ترانه عربی سر داد 82.ابن مس ح نیز از نهنگهای ایرانیانی کته
در زمان عاداهلل بن زبیر مشغول ساختن کعاه بودند ،تقلید میکرد:
ابن متجح نختتین خواننده بود که غنری فررسی را در عربگی بگه کگرر بگرد.
معرویه بن ابی سفیرن  ...برای سرختن خرنههری خود بنریرنی ایرانگی از عگراب بگه
مکه آورد که آن خرنههر را برای معرویه از گچ و آجر سرختند .سعید بگن متگجح
نزد این دیوارگران میرفت و آوازهری فررسی را کگه روی دیگوار مگیخواندنگد
می شنید و آنچه از البرن ایشرن میپتندید به خرطر میسگررد و بگه شگعر عربگی
منتقل می سرخت .او البرن خود را بر اسرس نغمههری فررسی و در مریه آوازهگری
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ایرانی سرخت.

83

با کمی دق در اسامی نال موسیقی این دورر ،متوجه میشویم که بیشتر ننها ایرانی
بودراند ،مانند بندیر ،مصافق ،شهرود ،تناور ،بوق ،کوبه ،بربس و شاهین.

84

در نهای می توان از مااحث گذشته چنین نتی ه گرف که اوالً .اثرپذیری اد عربتی
از زبان و ادبیا ایرانی صرفاً از صدر اسالم و پا از فتح ایران صور نگرفته اس بلکته
روند تاریخی اثرپذیری از سال های پیش از اسالم و در عصر جاهلی نناز شدر بود که بتا
پیوستن ایرانیان به جهان اسالم شتا و گستترر بیشتتری یافت ؛ ثانیتاً .ایتن اثرپتذیری،
فراهمنمدر از زمینههای تاریخی متعددی بود که در قترون نخستتین استالمی ،ایرانیتان و
اعرا مسلمان را در یب محیس مساعد هم واری و همزیستی متعامل قترار داد 85.وجتود
شهرهایی مانند حیرر ،یمن ،بصرر و کوفه؛ پدید نمدن مفاهیم تازر در جهان اسالم؛ نهض
ترجمه و روی کار نمدن عااسیان به کمب ایرانیان از جمله این زمینههای تاریخی بتود .و
سران ام این که تأثیرا ایرانی بر اد عربی صرفاً در زبان و ادبیا خالصه نشد ،بلکه از
این رار ،فرهنگ ایرانی را نیز با خود برای جامعه عر مسلمان به ارمغان نورد که امتروزر
نمونهها و نمودهای نن شایان توجه اس .
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پینوشتها
 .1آذرنوش ،آذرتاش ،راههای نفوذ فارسی در فرهنگ و زبان عرب جاهلی ،انتشارات توس،
.1731
 .2مؤمنی هزاوه ،امیر« ،روابط ایران و عرب و تأثیر آن در ادبیات فارسی و عربی» ،فصلنامه
تخصصی زبان و ادبیات فارسی ،س ،1ش.1
 .7محمدی ،محمد ،فرهنگ ایران پیش از اسالم و تأثیر آن در تمدن اسالم و عرب ،انتشارات
دانشگاه تهران.1711 ،
 .1جوفی ،احمد محمد ،تیارات ثقافیة بین العرب و الفرس ،مصر ،قاهره :دار النهضة1691 ،م.
 .1طبری ،محمد بن جریر ،تاریخ طبری ،ترجمه ابوالقاسم پاینده ،انتشارات اساطیر ،1712 ،ج،2
ص916ـ309؛ همچنین بنگرید :زرینکوب ،عبدالحسین ،تاریخ ایران بعد از اسالم ،امیر کبیر،
 ،1717ص.229
 .9طبری ،پیشین ،ج ،2ص911ـ.911
 .3بنگرید :همان.
 .1بنگرید :آذرنوش ،آذرتاش ،پیشین ،ص 111به بعد.
 .6مسعودی ،ابوالحسن علی بن حسین ،مروج الذهب و معادن الجوهر ،ترجمه ابوالقاسم پاینده،
علمی و فرهنگی ،1731 ،ج ،1ص279ـ273؛ همچنین بنگرید :حسن ،حسن ابراهیم ،تاریخ
سیاسی اسالم ،ترجمه ابوالقاسم پاینده ،جاویدان ،1731 ،ج ،1ص.92
 .10مسعودی ،مروج الذهب ،پیشین ،ص 271و 279ـ.273
 .11برای بحث بیشتر بنگرید :حِتّی ،فیلیپ خلیل ،تاریخ عرب ،ترجمه ابوالقاسم پاینده ،آگاه،
 ،1799ج ،1ص10ـ11؛ یارشاطر ،احسان و  ،...حضور ایران در جهان اسالم ،ترجمه فریدون
مجلسی ،مروارید ،1711 ،ص36ـ.10
 .12غنیمی هالل ،محمد ،ادبیات تطبیقی ،ترجمه مرتضی آیتاهللزاده شیرازی ،امیر کبیر،1737 ،
ص.119
 .17آذرنوش ،پیشین ،ص.127
 .11برای فهرست کامل این واژگان بنگرید :همان ،ص 123به بعد.
 .11برای بحث مبسوطتر در این باره بنگرید :مؤمنی هزاوه ،امیر ،روابط ایران و عرب و تأثیر آن
در ادبیات فارسی و عربی ،فصلنامه تخصصی زبان و ادبیات فارسی ،س ،1ش ،1ص16ـ.60
 .19هداره ،محمد مصطفی ،الشعر فی صدر االسالم و العصر االموی ،بیروت :دار النهضة العربیة،
1661م ،ص10ـ.11
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 .13اصفهانی ،حمزه بن حسن ،تاریخ پیامبران و شاهان (سنی ملوک االرض و االنبیاء) ،ترجمه
جعفر شعار ،انتشارات بنیاد فرهنگ ایران ،1719 ،ص.1
 .11هداره ،محمد مصطفی ،تأثیر فرهنگ ایران در ادبیات عرب قرن دوم هجری ،ترجمه بسام علی
ربابعه ،مجله نامه پارسی ،بهار  ،1712س ،1ش ،1ص110ـ.111
 .16هداره ،الشعر فی صدر االسالم ،پیشین ،ص.19
 .20همان.
 .21هداره ،تأثیر فرهنگ  ،...پیشین ،ص.111
 .22هداره ،الشعر فی صدر االسالم ،پیشین ،ص.19
 .27جاحظ ،ابوعثمان عمرو بن بحر ،البیان و التبیین ،تحقیق عبدالسالم محمد هارون ،القاهرة:
مکتبة الخانجی1731 ،ق ،ج ،1ص.37
 .21همان ،ج ،1ص.117
 .21همان ،ج ،1ص .117الداذی نوعی شراب است و بایخست به معنای شرابی است که با پا
لگدمال شده باشد.
 .29همان ،ج ،1ص . 112الکرد یعنی گردن .کسی که چیره و غالب باشد .زغفه یعنی زره سفت و
محکم.
 .23هداره ،تأثیر فرهنگ  ،...پیشین ،ص .106خش همان «خوش» است.
 .21همان .نیمرش یعنی نیمرو.
 .26هداره ،الشعر فی صدر االسالم ،پیشین ،ص.11
 .70امین ،احمد ،ضحی االسالم ،قاهره :مکتبة النهضة المصریة ،بیتا ،ج ،1ص.117
 .71یکی از بهترین نمونههای این موضوع ،خاندان برمکیان است .برای نقش آنان در خالفت
هارون الرشید ،بنگرید :مسعودی ،پیشین ،ج ،2ص 730به بعد.
 .72برای بحث بیشتر در زمینه نقش ایرانیان در نظام سیاسی ـ اداری خالفت عباسی و رسیدن
آنان به «مرتبة عالیة فی تنظیم الحکم» و در پی آن تأثیرات ادبی و فرهنگی مورد بحث ،بنگرید:
ضیف ،شوقی ،تاریخ االدب العربی (العصر العباسی االول) ،قم :ذوی القربی1123 ،ق ،ص16ـ.29
 .77الفاخوری ،حنا ،الجامع فی تاریخ االدب العربی ،دار الجیل ،بیروت1619 :م ،ص.116
 .71جاحظ ،ابوعثمان عمرو بن بحر ،التاج فی اخالق الملوک ،تحقیق احمد زکی پاشا ،بغداد:
1611م ،ص.111
 .71زرینکوب ،تاریخ ایران بعد از اسالم ،پیشین ،ص.113
 .79مسعودی ،پیشین ،ج ،2ص.969
 .73ابن خلدون ،عبدالرحمن ،مقدمه ،ترجمه محمد پروین گنابادی ،علمی و فرهنگی ،1799 ،ج،2
ص.1001
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 .71الفاخوری ،پیشین ،ص.12
 .76امین ،پیشین ،ج ،1ص.161
 .10جوفی ،احمد محمد ،تیارات ثقافیة بین العرب و الفرس ،مصر ،قاهره :دار النهضة1691 ،م،
ص.111
 .11محمدی ،محمد ،فرهنگ ایران پیش از اسالم و تأثیر آن در تمدن اسالم و عرب ،انتشارات
دانشگاه تهران ،1711 ،ج ،2ص.60
 .12جوفی ،پیشین ،ص.111
 .17غفرانی خراسانی ،محمد ،عبداهلل بن مقفع ،مصر :الدار القومیة1691 ،م ،ص.21
 .11امین ،پیشین ،ج ،1ص.163
 .11جاحظ ،ابوعثمان عمرو بن بحر ،المحاسن و االضداد ،تحقیق علی بوملحم ،بیروت :دار و
مکتبة الهالل1669 ،م ،ص.111
 .19جهشیاری ،عبدوس ،کتاب الوزراء و الکتاب ،چاپ عبداهلل اسماعیل صاوی ،قاهره1713 :ق،
ص.191
 .13ابن ندیم ،محمد بن اسحاق ،الفهرست ،ترجمه و تحقیق محمدرضا تجدد ،تهران :امیرکبیر،
 ،1799ص116ـ.197
 .11همان ،ص.701
 .16ابن قتیبه دینوری ،عبداهلل بن مسلم ،عیون االخبار ،القاهره :دار الکتب المصریة1717 ،ق ،ج،1
ص .6
 .10همان ،ج ،2ص.2
 .11ماوردی ،علی بن محمد ،ادب الدنیا و الدین ،تحقیق مصطفی السقا ،مصر1611 :م ،ص.22
 .12ابن قتیبه دینوری ،پیشین ،ج ،1ص.73
 .17بروکلمان ،تاریخ االدب العربی ،ترجمه عبدالعظیم النجار ،مصر :دار المعارف ،بیتا ،ج،7
ص71ـ.71
 .11زرینکوب ،عبدالحسین ،تاریخ مردم ایران ،تهران :امیرکبیر ،1712 ،ج ،1ص.121
 .11زرینکوب ،عبدالحسین ،کارنامه اسالم ،تهران :امیرکبیر ،1711 ،ص.13
 .19کریستن سن ،آرتور ،ایران در زمان ساسانیان ،ترجمه رشید یاسمی ،تهران :صدای معاصر،
 ،1731ص.111
 .13معلوف ،لویس ،المنجد ،ترجمه مصطفی رحیمی ،تهران :صبا ،1733 ،ج ،1ص101ـ.109
 .11البحتری ،ولید بن عبید الطائی ،دیوان البحتری ،تحقیق محمد التوبیخی ،بیروت :دار الکتب
العربیة1111 ،ق ،ج ،2ص.921
 .16البحتری ،پیشین ،ج ،2ص.977
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 .90قزوینی ،محمد ،بیست مقاله ،به اهتمام عباس اقبال ،تهران :امیرکبیر ،1713 ،ص.32
 .91ابونواس ،حسن بن هادی ،دیوان ابینواس ،تحقیق عمر فاروغ الطباع ،بیروت :شرکة دار االرقم
بن ابیاالرقم1111 ،ق ،ص.119
 .92ابونواس ،پیشین ،ص.233
 .97المنجد ،پیشین ،ج ،2ص.1061
 .91میراحمدی ،مریم ،نظام حکومت ایران در دوران اسالمی :پژوهشی در تشکیالت اداری،
کشوری و لشکری ایران از صدر اسالم تا عصر مغول ،تهران :مؤسسه مطالعات و تحقیقات
فرهنگی ،1791 ،ص.19
 .91همان ،ص.61
 .99المنجد ،پیشین ،ج ،1ص.13
 .93اشپولر ،تاریخ ایران در قرون نخستین اسالمی ،ترجمه مریم میراحمدی ،تهران :علمی و
فرهنگی ،1736 ،ج ،2ص.702
 .91همان ،ص.706
 .96آذرنوش ،پیشین ،ص.107
 .30ابوعبداهلل خوارزمی ،مفاتیح العلوم ،ترجمه حسین خدیوجم ،تهران :علمی و فرهنگی،1792 ،
ص.113
 .31محمدی ،پیشین ،ج ،2ص.17
 .32همان ،ص.31
 .37همان ،ص.11
 .31همان ،ص.17
 .31ابوعبداهلل خوارزمی ،پیشین ،ص.91
 .39هینس ،والتر ،اوزان و مقیاسها در اسالم ،ترجمه غالمرضا ورهرام ،تهران :بینا،1791 ،
ص .32برای بررسی واژههای بیشتر از این دست بنگرید :راثی ،محسن ،تأثیر زبان و ادبیات
فارسی در زبان و ادب عربی ،پژوهشنامه علوم انسانی (دانشگاه شهید بهشتی) ،تابستان ،1719
ش ،11ص236ـ.269
 .33برای بحث بیشتر در این زمینه بنگرید :صفا ،ذبیح اهلل ،تاریخ علوم عقلی در تمدن اسالمی،
تهران :انتشارات دانشگاه تهران ،1779 ،ص.79
 .31زرینکوب ،کارنامه اسالم ،پیشین ،ص.191
 .36زیدان ،جرجی ،تاریخ تمدن اسالم ،ترجمه علی جواهرکالم ،تهران :امیرکبیر ،1796 ،ج،7
ص.191
 .10برای بحث بیشتر در این زمینه بنگرید :هداره ،الشعر فی صدر االسالم ،پیشین ،ص13ـ.16
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 .11زیدان ،پیشین ،ص.111
 .12ابوالفرج اصفهانی ،برگزیده االغانی ،ترجمه و تلخیص محمدحسین مشایخ ،علمی و فرهنگی،
 ،1791ج ،1ص.16
 .17همان ،ج ،1ص.779
 .11بنگرید :همان.
 .11البته باید در این زمینه برخی جنبشها و نهضتهای ملیگرایانه همانند شعوبیه را استثنا کرد.

منربع
 )1ابن خلدون ،عبدالرحمن ،مقدمه ،ترجمه محمد پروین گنابادی ،علمی و فرهنگی،
.1799
 )2ابن قتیبه دینوری ،عبداهلل بن مسلم ،عیون االخبار ،القاهره :دار الکتب المصریة،
1717ق.
 )7ابن ندیم ،محمد بن اسحاق ،الفهرست ،ترجمه و تحقیق محمدرضا تجدد ،تهران:
امیرکبیر.1799 ،
 )1ابوالفرج اصفهانی ،برگزیده االغانی ،ترجمه و تلخیص محمدحسین مشایخ ،علمی و
فرهنگی.1791 ،
 )1ابوعبداهلل خوارزمی ،مفاتیح العلوم ،ترجمه حسین خدیوجم ،تهران :علمی و
فرهنگی.1792 ،
 )9ابونواس ،حسن بن هادی ،دیوان ابینواس ،تحقیق عمر فاروغ الطباع ،بیروت :شرکة
دار االرقم بن ابیاالرقم1111 ،ق.
 )3اشپولر ،تاریخ ایران در قرون نخستین اسالمی ،ترجمه مریم میراحمدی ،تهران:
علمی و فرهنگی.1736 ،
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 )1اصفهانی ،حمزه بن حسن ،تاریخ پیامبران و شاهان (سنی ملوک االرض و االنبیاء)،
ترجمه جعفر شعار ،انتشارات بنیاد فرهنگ ایران.1719 ،
 )6امین ،احمد ،ضحی االسالم ،قاهره :مکتبة النهضة المصریة ،بیتا.
 )10آذرنوش ،آذرتاش ،راههای نفوذ فارسی در فرهنگ و زبان عرب جاهلی ،انتشارات
توس.1731 ،
 )11البحتری ،ولید بن عبید الطائی ،دیوان البحتری ،تحقیق محمد التوبیخی ،بیروت :دار
الکتب العربیة1111 ،ق.
 )12بروکلمان ،تاریخ االدب العربی ،ترجمه عبدالعظیم النجار ،مصر :دار المعارف ،بیتا.
 )17جاحظ ،ابوعثمان عمرو بن بحر ،البیان و التبیین ،تحقیق عبدالسالم محمد هارون،
القاهرة :مکتبة الخانجی1731 ،ق.
 )11جاحظ ،ابوعثمان عمرو بن بحر ،التاج فی اخالق الملوک ،تحقیق احمد زکی پاشا،
بغداد1611 :م.
 )11جاحظ ،ابوعثمان عمرو بن بحر ،المحاسن و االضداد ،تحقیق علی بوملحم ،بیروت:
دار و مکتبة الهالل1669 ،م.
 )19جوفی ،احمد محمد ،تیارات ثقافیة بین العرب و الفرس ،مصر ،قاهره :دار النهضة،
1691م.
 )13جوفی ،احمد محمد ،تیارات ثقافیة بین العرب و الفرس ،مصر ،قاهره :دار النهضة،
1691م.
 )11جهشیاری ،عبدوس ،کتاب الوزراء و الکتاب ،چاپ عبداهلل اسماعیل صاوی ،قاهره:
1713ق.
 )16حِتّی ،فیلیپ خلیل ،تاریخ عرب ،ترجمه ابوالقاسم پاینده ،آگاه.1799 ،
 )20حسن ،حسن ابراهیم ،تاریخ سیاسی اسالم ،ترجمه ابوالقاسم پاینده ،جاویدان،
.1731
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 )21راثی ،محسن ،تأثیر زبان و ادبیات فارسی در زبان و ادب عربی ،پژوهشنامه علوم
انسانی (دانشگاه شهید بهشتی) ،تابستان  ،1719شماره .11
 )22زرینکوب ،عبدالحسین ،تاریخ ایران بعد از اسالم ،امیر کبیر.1717 ،
 )27زرینکوب ،عبدالحسین ،تاریخ مردم ایران ،تهران :امیرکبیر.1712 ،
 )21زرینکوب ،عبدالحسین ،کارنامه اسالم ،تهران :امیرکبیر.1711 ،
 )21زیدان ،جرجی ،تاریخ تمدن اسالم ،ترجمه علی جواهرکالم ،تهران :امیرکبیر،
.1796
 )29صفا ،ذبیح اهلل ،تاریخ علوم عقلی در تمدن اسالمی ،تهران :انتشارات دانشگاه تهران،
.1779
 )23ضیف ،شوقی ،تاریخ االدب العربی (العصر العباسی االول) ،قم :ذوی القربی،
1123ق.
 )21طبری ،محمد بن جریر ،تاریخ طبری ،ترجمه ابوالقاسم پاینده ،انتشارات اساطیر،
.1712
 )26غفرانی خراسانی ،محمد ،عبداهلل بن مقفع ،مصر :الدار القومیة1691 ،م.
 )70غنیمی هالل ،محمد ،ادبیات تطبیقی ،ترجمه مرتضی آیتاهللزاده شیرازی ،امیر کبیر،
.1737
 )71الفاخوری ،حنا ،الجامع فی تاریخ االدب العربی ،دار الجیل ،بیروت1619 :م.
 )72قزوینی ،محمد ،بیست مقاله ،به اهتمام عباس اقبال ،تهران :امیرکبیر.1713 ،
 )77کریستن سن ،آرتور ،ایران در زمان ساسانیان ،ترجمه رشید یاسمی ،تهران :صدای
معاصر.1731 ،
 )71ماوردی ،علی بن محمد ،ادب الدنیا و الدین ،تحقیق مصطفی السقا ،مصر1611 :م.
 )71محمدی ،محمد ،فرهنگ ایران پیش از اسالم و تأثیر آن در تمدن اسالم و عرب،
انتشارات دانشگاه تهران.1711 ،
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 )79مسعودی ،ابوالحسن علی بن حسین ،مروج الذهب و معادن الجوهر ،ترجمه
ابوالقاسم پاینده ،علمی و فرهنگی.1731 ،
 )73معلوف ،لویس ،المنجد ،ترجمه مصطفی رحیمی ،تهران :صبا.1733 ،
 )71مؤمنی هزاوه ،امیر« ،روابط ایران و عرب و تأثیر آن در ادبیات فارسی و عربی»،
فصلنامه تخصصی زبان و ادبیات فارسی ،سال  ،1شماره .1
 )76مؤمنی هزاوه ،امیر ،روابط ایران و عرب و تأثیر آن در ادبیات فارسی و عربی،
فصلنامه تخصصی زبان و ادبیات فارسی ،سال  ،1شماره .1
 )10میراحمدی ،مریم ،نظام حکومت ایران در دوران اسالمی :پژوهشی در تشکیالت
اداری ،کشوری و لشکری ایران از صدر اسالم تا عصر مغول ،تهران :مؤسسه
مطالعات و تحقیقات فرهنگی.1791 ،
 )11هداره ،محمد مصطفی ،الشعر فی صدر االسالم و العصر االموی ،بیروت :دار النهضة
العربیة1661 ،م.
 )12هداره ،محمد مصطفی ،تأثیر فرهنگ ایران در ادبیات عرب قرن دوم هجری ،ترجمه
بسام علی ربابعه ،مجله نامه پارسی ،بهار  ،1712سال  ،1شماره .1
 )17هینس ،والتر ،اوزان و مقیاسها در اسالم ،ترجمه غالمرضا ورهرام ،تهران :بینا،
.1791
 )11یارشاطر ،احسان و  ،...حضور ایران در جهان اسالم ،ترجمه فریدون مجلسی،
مروارید.1711 ،

