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 نفوذ لغات عربي در لهجات ايراني
  

پيداست كه اين نفوذ سياسي و ديني و همچنين مهاجرت برخي از قبايل عرب بداخل ايران و آميزش با 
اين نفوذ تا چند . ايرانيان و عواملي از اين قبيل باعث شد كه لغاتي از زبان عربي در لهجات ايراني نفوذ كند

و ...) زكوة، حج، قصاص: مانند(و بيشتر ببرخي از اصطالحات ديني قرن اول هجري بكندي صورت ميگرفت 
 اي از لغات ساده كه گشايشي در زبان ايجاد ميكرد  و دسته...) حاكم، عامل، امير، قاضي، خراج: مانند(اداري 

صطالحات اي از ا منحصر بود و حتي ايرانيان پاره...) غم، راحت، بل، اول، آخر: مانند(يا بر مترادفات ميافزود 
روزه بكار » صوم«و بجاي » نماز«معادل پارسي آن » صلوة«ديني و اداري عربي را ترجمه كردند مثالً بجاي 

  . بردند
فرجار، هندسه، استوانه، جوارشنات، (و علمي ...) ديوان، دفتر، وزير(در اين ميان بسياري اصطالحات اداري 

 در زبان عربي نفوذ كرد و تقريباً بهمان نسبت كه لغات و لغات عادي لهجات ايراني بسرعت...) زيج، كدخداه
  . عربي در لهجات ايراني وارد شد از كلمات ايراني هم در زبان تازيان راه يافت

بايد بياد داشت كه نفوذ زبان عربي بعد از قرن چهارم هجري و خصوصاً از قرن ششم و هفتم ببعد در لهجات 
  . ايراني سرعت و شدت بيشتري يافت

ستين علت اين امر اشتداد نفوذ دين اسالم است كه هر چه از عمر آن در ايران بيشتر گذشت نفوذ آن بيشتر نخ
شد و بهمان نسبت كه جريانهاي ديني در اين كشور فزوني يافت بر درجه محبوبيت متعلقات آن كه زبان عربي 

  . نيز يكي از آنهاست، افزوده شد
 عربي در لهجات ايراني خاصه لهجه دري، تفنن و اظهار علم و ادب دومين سبب نفوذ زبان عربي در لهجات

جنبه علمي زبان تازي نيز كه در قرن دوم و سوم قوت . بسياري از نويسندگانست از اواخر قرن پنجم به بعد
  . يافت از علل نفوذ آن در زبان فارسي بايد شمرده شد

در زبان فارسي صورت ) موارد معدود بي اهميتبجز در بعض (اين نفوذ از حيث قواعد دستوري بهيچ روي 
نگرفته و تنها از طريق مفردات بوده است و حتي در مفردات لغات عربي هم كه در زبان ما راه جست براههاي 
گوناگون از قبيل تلفظ و معني آنها دخالتهاي صريح شد تا آنجا كه مثالً بعضي از افعال معني و وصفي گرفت 

و برخي از جمعها بمعني مفرد معمول شده ...) شعور، نافهم بي= عقل، اليشعر بي= اليعقل. اكب بي= الابالي:مانند(
ملوكان، ابداالن، حوران، الحانها، منازلها، معانيها، عجايبها، : و عالمت جمع فارسي را بر آنها افزودند مانند

  ...مواليان، اواينها



(27) 2                                          شماره                                                            آپاگا
    

  : بينيم چنانكه در شواهد ذيل مي
  

  زار گشتم بيش گل شكفته برخساركان تو ماندببوستان ملوكان ه
  )دقيقي(
  

  وگر بهمت گويي دعاي ابداالن نبود هرگز با پاي همتش همبر
  )عنصري(

  گر چنين حور در بهشت آيد همه حوران شوند غلمانش
  ) سعدي(

  زنان دشمنان در پيش ضربت بياموزند الحانهاي شيون
  )منوچهري(

  بكوب و راه بگسلبيابان درنورد و كوه بگذار منازلها 
  )منوچهري(

  من معانيهاي آنرا ياور دانش كنم گر كند طبع تو شاها خاطرم را ياوري
  )ازرقي(
  

گذشته از اين نزديك تمام اسمها و صفتهاي عربي را كه بفارسي آوردند با عالمتهاي جمع فارسي بكار بردند 
  ...)ا، كتابهانكتها، نسخه. شاعران، حكيمان، زائران، امامان، عالمان: مانند(

بدين جهات بايد گفت لغات عربي كه در زبان فارسي آمده بتمام معني تابع زبان فارسي شده و اصوالً تا اواخر 
  .قرن پنجم جمعهاي عربي نيز بنحوي كه امروز ميان ما معمول است تقريباً مورد استعمالي نداشته است

   
 ادبيات پهلوي در سه قرن اول هجري 

اين لهجه در . زبان رسمي و ادبي ايران در دوره ساساني لهجه پهلوي جنوبي يا پهلوي پارسي بودچنانكه ميدانيم 
دربار و ادارات دولتي و حوزه روحاني زرتشتي چون يك زبان رسمي عمومي بكار ميرفت و در همان حال 

 شهرهاي ماوراءالنهر زبان و ادب سرياني هم در كليساهاي نسطوري ايران كه در اواخر عهد ساساني تا برخي از
  . گسترده شده است، مورد استعمال داشت

اي سخت خورد  پيداست كه با حمله عرب و بر افتادن دولت ساسانيان برسميت و عموميت لهجه پهلوي لطمه
ه از اين پس ليكن بهيچ روي نميتوان پايان حيات ادبي آن لهجه را مقارن با اين حادثه بزرگ تاريخي دانست چ
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تا ديرگاه هنوز لهجه پهلوي در شمار لهجات زنده و داراي آثار متعدد پهلوي و تاريخي و ديني بوده و حتي 
  . بايد گفت غالب كتبي كه اكنون بخط و لهجه پهلوي در دست داريم متعلق ببعد از دوره ساساني است

تأليف شده و تا حدود قرن پنجم هجري تا قسمتي از قرن سوم هجري كتابهاي معتبري بخط و زبان پهلوي 
رواياتي راجع بĤشنايي برخي از ايرانيان با ادبيات اين لهجه در دست است و مثالً منظومه ويس و رامين كه در 

زرتشت «اواسط قرن پنجم هجري بنظم درآمده مستقيماً از پهلوي بشعر فارسي ترجمه شده و حتي در قرن هفتم 
  . پهلوي را بنظم فارسي درآوردارداويرفنامه » بهرام پژدو

در سه چهار قرن اول هجري بسياري از كتب پهلوي در مسائل مختلف از قبيل منطق، طب، تاريخ، نجوم، 
كليله و : رياضيات، داستانهاي ملي، قصص و روايات و نظاير آنها بزبان عربي ترجمه شد و از آنجمله است

  . مه پهلوي منطق ارسطو، گاهنامه، ورزنامه و جز آنهادمنه، آيين نامه، خداينامه، زيج شهريار، ترج
در همين اوان كتبي مانند دينكرت، بندهشن، شايست نشايست،ارداويرافنامنه، گجستك ابالش، يوشت فريان، 
اندرز بزرگمهر بختكان، ماديگان شترنگ، شكند گمانيك و يچار و امثال آنها بزبان پهلوي نگاشته شد كه 

 به ايران پيش از اسالم و آيين و روايات مزديسنا و داستانهاي ملي در آنها محفوظ مانده بسياري مطالب مربوط
مؤلفان اين كتب غالباً از روحانيون زرتشتي بوده و باين سبب از تاريخ و روايات ملي و ديني ايران قديم . است

و ايران و ماوراءالنهر تا مدتي از اين گذشته در تمام ديوانهاي حكام عرب در عراق . اند اطالعات كافي داشته
  . از خط و لهجه پهلوي استفاده ميشده است

با همه اين احوال پيداست كه غلبه عرب و رواج زبان ديني و سياسي عربي بتدريج از رواج و انتشار لهجه 
  . پهلوي ميكاست تا آنجا كه پس از چند قرن فراموش شد و جاي خود را بلهجات ديگر ايراني داد

وي هم بر اثر صعوبت بسيار و نقص فراوان خود بسرعت فراموش گرديد و بجاي آن خط عربي معمول خط پهل
  . شد كه با همه نقصهايي كه براي فارسي زبانان داشت و با همه نارسايي بمراتب از خط پهلوي آسانتر است

ز سياسي و ديني نفوذ بهمان نسبت كه لهجه پهلوي رسميت و رواج خود را از دست ميداد زبان عربي در مراك
يافت و برخي از ايرانيان در فراگرفتن و تدوين قواعد آن كوشش ميكردند اما هيچگاه زبان عربي مانند  مي

يك زبان عمومي در ايران رائج نبود و بهيچ روي بر لهجات عمومي و ادب ايراني شكستي وارد نياورد و 
 زبان خود را نگاه داشت و از استقالل ادبي محروم نماند عبارت ديگر از ميان همه ملل مطيع عرب تنها ملتي كه

 .ملت ايرانست

 آغاز ادب فارسي

پيمود ليكن  اگر چه ادبيات پهلوي در برابر نفوذ و رسميت زبان عربي اندك اندك راه ضعف و فراموشي مي
يد و از آنجمله بود لهجات محلي ديگر ايران با آميزش با زبان عربي آماده ايجاد ادبيات كامل و وسيعي ميگرد

، لهجات مركزي ايران، لهجه طبري، لهجه گيلي و )معمول در فارس(لهجه آذري، لهجه كردي، لهجه فارسي 
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لهجه عمومي مشرق ايران و . ديلماني، لهجه سگزي، لهجه خراساني، لهجه سغدي، لهجه خوارزمي و جز آن
 هاي ادبي مهمي مانند پهلوي   چون بازمانده لهجه هاي ايراني بود و شعب آن از اين ميان ثروتمندترين لهجه

، سغدي قديم، تخاري و خوارزمي قديم بود بزودي و با كوچكترين رسميت سياسي )پهلوي شمالي(اشكاني 
توانست بهترين وسيله ايجاد ادبيات جديدي در ايران گردد و اين امر خوشبختانه بياري يعقوب سر ليث  مي

مشهور صفاري در اواسط قرن سوم هجري بشرحي كه در تاريخ سيستان مؤسس سلسله ) 265ـ254(صفار
بتفصيل آمده است صورت گرفت و با ظهور شاعراني مانند محمد بن وصيف سگزي دبير يعقوب و بسام 

از خوارج سيستان كه بصلح نزد يعقوب رفته بود و محمد بن مخلد سگزي از فاضالن عهد يعقوب ) كرد(كورد
   پارسي سروده شدنخستين اشعار عروضي

  


