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 1دیق فرهنگ ایرانی در شعر عربیبررسی مصا
 5جمال طالبی قره قشالقی

(01-61) 

 چکیده
روند، و از چندین سده پیش از ظهور شمار میبان اصلی فرهنگ و تمدن اسالمی بههای عربی و فارسی دو زبانز

بی گرفته تا بازتاب اسالم، داد و ستدهای فرهنگی بین این دو زبان برقرار بوده است. از ورود واژگان فارسی به عر
های عربی و فارسی است؛ ای از تعامل زباننمونه ،مهای ایرانی در شعر عربی دوره پیش از اسالتها و سنآیین

که تعامالت ادبی، طوریگردد، بهربی به دوره عباسی برمیاما اوج حضور فرهنگ و تمدن ایرانی در شعر ع
ایرانی و عربی، فرهنگ و های نی ایران و جهان عرب بیش از پیش رونق گرفت و از امتزاج فرهنگفرهنگی و تمد

صدد است ضمن بازخوانی روابط ادبی و زبانی اعراب و حاضر درشکل گرفت. مقاله  اسالمی تمدن غنی
کند سوی دیگر تالش میر شاعران عرب را بررسی نماید؛ ازایرانیان، مصادیق تأثیرگذاری فرهنگ و تمدن ایران د

توان م نوشتار حاضر ميیابی علل ضعف در روابط ادبی این دو زبان در دوره کنونی بپردازد. از نتایج مهتا به ریشه
و  رودشمار ميتاریخ و فرهنگ و تمدن اسالمي به بخش مهمي از عنوانبهبه این نکته اشاره کرد که تمدن ایراني 
توان با استفاده از بستر ترجمه، افکني هستند، لذا ميهاي واهي دنبال تفرقهدشمنان این دو فرهنگ و تمدن به بهانه

 براي معرفي فرهنگ ایران به جهان عرب بهره گرفت. دانشجو و استاد ، اعزام متقابلهاي مشترکبرگزاري همایش
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 مقدمه
اند. اگرچه شاهد بوده خود، روابط پرفراز و نشیبی را ۀن در طول تاریخ چندین هزار سالاعراب و ایرانیا

ت روابط ناگسستنی ایران و عرب است و بین این دو ملهای تدهنده مل ندت پیامبر )ص( پیوقرآن و سن
برقرار کرده است، اّما متأسفانه در دوره معاصر، روابط ادبی ایران و جهان عرب تحت تأثیر مالحظات 

چه ه گذشته را از دست داده است. اگرو رونق و شکو گانگان و استعمارگران قرار گرفتهسیاسی و دخالت بی
افکنانه استعمار و دشمنان جهان اسالم های تفرقهدار تحت تأثیر سیاستت ریشهسیاسی این دو مل بطروا

ا خوشبختانه از منظر فرهنگی، ادبی و زبانی تعامالت بسیار ای زیادی را به خود دیده است، امهتنش
از میالد مسیح  که پیشینه این امر به دوران قبلطوریاند، بهای در گذشته داشتهرزندهنزدیک و ا

ها، با فرهنگ و تمدن اساس مستندات موجود در دواوین آنردد. شاعران عرب پیش از اسالم برگبرمی
اند و بسیاری از زوایای این امر در اشعارشان نمود یافته است. این پیوند و تعامل تنها ایرانی آشنا بوده

اهر زندگی ایرانیان از جمله مسأله برید محدود به اخذ واژگان زبانی نبوده است، بلکه بسیار از مظ
عر شاعران عرب پیش از )پست(، آرایش سپاه و آبزار آالت جنگی، دبیری دیوان، عید نوروز و ... در ش

 ی شده است.اسالم متجل
صدد است ضمن بازخوانی روابط ادبی و زبانی اعراب و ایرانیان، مصادیق تأثیرگذاری پژوهش حاضر در

ن در شاعران عرب را بررسی نماید. در بخش دیگر پژوهش حاضر به بررسی نقش فرهنگ و تمدن ایرا
ف و در نهایت به علل ضع در بهبود مناسبات سیاسی پرداخته روابط ادبی و فرهنگی ایران و جهان عرب

ت در دوره کنونی اشاره خواهیم کرد. پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی روابط ادبی و فرهنگی این دو مل
به دنبال یافتن پاسخ به این سؤال است که نمودهاي فرهنگ و تمدن ایران در جهان عرب تحلیلی 

حضور که -پژوهش نیز بر دلیل اشتراکات دینی و همجواری فرهنگ ایران در شعر عربی  چیست؟ فرضیه
 ، استوار است.-پررنگی دارد

 
 پیشینه تحقیق

ای صورت گرفته است؛ البته های عدیدهژوهشدر زمینه روابط ادبی و زبانی دو زبان عربی و فارسی پ
ویژه بانی بوده، و کمتر به فرهنگ و بههای انجام یافته در حوزه مسائل زاکثریت قریب به اتفاق پژوهش

های انجام یافته به ترین پژوهشبازتاب فرهنگ و تمدن ایرانی در شعر عرب پرداخته شده است. مهم
 شرح زیر است:
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« ها فی الجاهلیه واْلسالمالصالت بین العرب و الفرس و آداب»ژوهشی با عنوان: عبدالوهاب عزام در پ
به بررسی روابط ادبی اعراب و ایرانیان قبل و بعد از اسالم پرداخته، و برخی از زوایای این ارتباط را مورد 

 «.بررسی قرار داده است
ارسیه فی شعر عدي بن زید العبادی من أثر الحضاره الف»ای با عنوان حسین قائمی و همکارانش در مقاله

-نسانیه الدولیه چاپ شده است، بهمجله العلوم اْل 29که در شماره « منظور علم النفس االجتماعی

 اند.شناسی پرداختهبررسی تأثیر فرهنگ و تمدن ایرانی در شعر این شاعر جاهلی عرب از منظر جامعه
های دوره ساسانی در اشعار شعرای هایی از کاخزتاب جلوهبا»ـ عّزت مأل ابراهیمی در پژوهشی با عنوان 

های ساسانی مجله زبان و ادبیات فارسی چاپ شده است به بررسی بازتاب کاخ 6که در شماره « جاهلی
 در ادبیات جاهلی پرداخته است.

تلف های مخبررسی بازتاب فرهنگ و تمدن»سید محمد میرحسینی نیز در بخشی از مقاله خود با عنوان 
از منظر لغوی در شعر او  به تأثیر فرهنگ و تمدن ایران« ها بر شعر اودر شعر اعشی و تدثیر این تمدن

های مورد و برخی از واژگان فارسی را در شعر او مورد بررسی قرار داده است. بیشتر پژوهش پرداخته
و کمتر  را مورد بررسی قرار داده بحث ماو یا تنها بخشی از موضوع مورد  اشاره غالبًا رویکرد زبانی داشته

ق بیشتری مذکور با رویکرد فرهنگي و با تعمبه مسائل فرهنگي پرداخته است. لذا ضرورت دارد مسأله 
 مورد بررسی قرار گیرد.

 
یخی اعراب و ایرانیان  دورنمایی از روابط تار

که پیشینه این روابط تا پانصد جاییتا روابط ایرانیان و اعراب از تاریخی نسبتًا طوالنی برخوردار است،
شود؛ به اعتقاد مورخان سابقه روابط تاریخی ایرانیان و اعراب به سال پیش از میالد نیز تخمین زده می

های فلسطین و بابل را تصرف نمود و پس از آن سرزمین 276رسد. کورش در سال دوره هخامنشی می
دنبال آن تمام نواحی غرب آسیا از دریای اژه تا سواحل  و به تندسوریه و لبنان تحت حکمرانی او قرار گرف

حتی گفته شده است که  (22: 2762)ر.ک: حتی،  .مصر تحت سلطه امپراتوری کوروش متحد شد
: 2786)ر.ک: بویل،  .ایجاد کرد« یاعربا»نشین ناپایداری به نام کوروش در شمال عربستان شهربان

های عربی تحت سلطه اسکندر ینای از ایران و سرزمدهن، بخش عمپس از فروپاشی هخامنشیا (333
آمدند. این امر در اب بار دیگر تحت سلطه سلوکیان درمقدونی قرار گرفت. اما پس از مرگ اسکندر، اعر

دوره اشکانی نیز ادامه یافت و دول کوچکی درشمال عربستان شکل گرفت که به نوعی تحت نفوذ ایران 
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توان به همکاری اعراب و پاکر )پاکوروس( ایران و اعراب در این دوره میهای روابط بودند. از نشانه
زاده، )تقی .شورش کرده بود «دومینیان»پادشاه اشکانی با یک سردار رومی است که علیه امپراطوری روم 

2709 :78) 
که  گویدتاریخ از روابط دیرین اعراب و ایرانیان قبل از تشکیل امارت حیره سخن می»دیگر ازسوی

دادند. چون ایرانیان بر بیشتر نقاط جزیه به کوروش می عنوانبهاعراب هر سال مقداری بخور و کندر را 
در دوره  (2م:  2986)الحوفی، « .ط شده و با اعراب در آمیختندخیز( مسلهالل خصیب )حاصل

حیره »که طوریند، بهای داشتبط گستردهحکومت ساسانیان، ایرانیان با اعراب، به ویژه حاکمان حیره روا
خاطر اسانیان بود. پادشاهان ساسانی بهدر آن زمان به منزله پل ارتباطی اعراب با ایرانیان و دربار س

نمایندگان  عنوانبهدر واقع و حاکمان حیره نیز  کردندل سیاسی حیره اعمال نظر میمنافعشان در مسائ
م:  2998)شبلی، « .که در سرزمین شام نفوذ داشتندو عاملی بازدارنده در برابر دولت روم بودند  کسری

اندکی پیش از ظهور اسالم، زندگی در حیره شکوفایی تمام داشت. این شهر در یک فرسخی » (233
دادند و برخی از ایرانیان نیز در جنوب کوفه واقع شده بود. بیشتر ساکنان آن را قبایل عربی تشکیل می

بر روابط تجاری و اقتصادی، پیوند ایرانی و عرب حیره، افزون و نژادزیستند. میان دجوارشان می
هایی نیز برای آموختن زبان و ادب فارسی در حیره خانهاجتماعی و فرهنگی عمیقی استوار بود. مکتب

)حّتی، « .ساختدایر شد که بستر مناسبی را برای انتقال تمدن ایرانی به ساکنان آن شهر، فراهم می
یرانیان فصل جدیدی را ( پس از فتح ایران به دست اعراب مسلمان، روابط اعراب و ا33ـ  236م:  2926

های ناشی از رغم فراز و نشیبفرهنگی و تمدنی علی ،به دلیل اشتراکات دینیاین روابط و  به خود دید
 کماکان برقرار است. ،روابط سیاسی

 
 دورنمای روابط ادبی و فرهنگی اعراب و ایرانیان

ط تاریخی بسیاری با ت، روابب و ایرانیان اشاره شد این دو ملدر بحث روابط تاریخی اعراکه همچنان
ها رخ داده است. هایی نیز بین آنها و جنگو گاه تنش یکدیگر داشته و روابط مذکور گاه دوستانه بوده

 ورد.پایی از روابط فرهنگی و ادبی نیز به چشم بخ الی این روابط، ردهطبیعی است که در الب
 عنوانبهو حیره  از ارتباط آنان با دیگر ملل بود ترتر و عمیقارتباط اعراب با ایرانیان در دوره جاهلی سریع

شد. و فرهنگ و تمدن ایران از طریق آنان به اعراب منتقل می کرداطی اعراب و ایرانیان عمل میپل ارتب
ن ایرانی نیز ت آنان برخوردار بود. البته پادشاهاالبته حیره غالبًا مطیع پادشاهان ایرانی بود و از حمای
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شود یزدگرد، پسرش بهرام را به آنجا فرستاد تا پیش آنان بزرگ شود. او و گفته می دوستدار حیره بودند
ی اشعار گوی بود؛ حتتقدند که بهرام اولین شاعر فارسیزبان عربی و شعر را از آنان آموخت. برخی مع

های ایران ملت است که به فرض نادرست بودن، حاکی از روابط فرهنگی و ادبی عربی نیز از او نقل شده
 (72: م2322، و عرب است. )عزام

طوری که یزدگرد پادشاه روابط فرهنگی و ادبی نیز گشت؛ بهبه توسعه روابط سیاسی ایران با حیره منجر
ی در بین آنان ماند و سوارکاری و ل سپرد و او تا هیجده سالگربیت فرزندش بهرام را به منذر اوساسانی ت

هور عرب در تیراندازی را از آنان آموخت. زید بن حّماد پدر عدی بن زید عبادی نیز که از شاعران مش
به گفته صاحب  (263: 2730)آذرنوش،  .رود به دربار ساسانیان راه یافتشمار میدوره پیش از اسالم به

را به سمت  ارسی مسلط بود و کسری پادشاه ساسانی اوهای عربی و فاو به زبان« األغانی»کتاب 
 (82: 2م: جـ  2336)اصفهانی،  .و این تنها مختص فرزندان کسری بود رسان خود برگزیدنامه

های بسیار زیادی از روابط فرهنگی و ادبی بین ایران و اعراب وجود داشته است. پیش از اسالم نمونه
های فارسی و اعشی و عدی بن زید عبادی حاکی از تعامل زبان هایتأثیرپذیری دو شاعر عرب به نام

رو در شعرش اینرفت و ازنزد پادشاهان ایرانی میعربی با یکدیگر بوده است. به گفته ابن قتیبه، او 
که تحت  ( اعراب حیره و امرای آن233م:  2993خورد. )ابن قتیبه، واژگان فارسی زیادی به چشم می

ته است. )فتحی بر عقل عرب تأثیر بسزایی داشویژه شعر مبتنیبودند در ادبیات عرب، به ت ایرانتأثیر دول
 (78م:  2930احمد، 

روابط فرهنگی و ادبی ایران و جهان عرب در سیره پیامبر بزرگوار اسالم نیز مورد اشاره قرار گرفته است. 
داد و با آن ( را بسیار آزار مینضر بن حارث از شیاطین قریش بود و پیامبر )ص»گفته شده است که: 
ی رستم و سهراب هاهای پادشاهان ایرانی و نیز داستانکرد. او به حیره رفته و داستانحضرت دشمنی می

کرد و قریش را از عذاب نشست و مردم را به خدا دعوت میو چون پیامبر در مجلسی می را یاد گرفته بود
نشست و داشت، بعد از آن حضرت در محل او میبر حذر می الهی که دامن اقوام دیگر را گرفته بود،

گفت: ای جماعت قریش! به خدا قسم من از محمد نیکو سخن هستم؛ پس سوی من آیید که می
های بهتری از سخنان او برایتان خواهم گفت. او سپس از رستم و اسفندیار و پادشاهان ایرانی حرف

اِس َمن »شود آیات د همان کسی که گفته میاین فر (033تا: )ضیف، بی« .گفتسخن می َوِمَن النَّ
هِ  َحِدیِث ِلُیِضلَّ َعن َسِبیِل اللَّ َو ال  َتِري َله  ِهیٌن  َیش  ِخَذَها ُهُزًوا ُأوَلِئَك َلُهم  َعَذاٌب مُّ َیتَّ ٍم َو ِر ِعل  ِه  ِبَغی  َلی َعَلی  ِإَذا ُتت  َو

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura31-aya6.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura31-aya6.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura31-aya6.html
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ُه ِبَعَذاٍب َأِلیٍم  ر  ًرا َفَبشِّ ِه َوق  َها َکَأنَّ ِفي ُأُذَنی  َمع  م  َیس  ِبًرا َکَأن لَّ َتک  ی ُمس  در شأن او نازل شده  (1)لقمان: « آَیاُتَنا َولَّ
 است.

 
 واژگان فارسی در شعر دوره جاهلی

های بارز روابط ادبی و زبان جاهلیت یکی از جلوه ویژه شعر دورهود واژگان فارسی به زبان عربی بهور
شود. صرف نظر از تعداد واژگان فارسی رایج در دوره جاهلیت که به ایران و جهان عرب شمرده می

توان این مسأله ( می208: ق2072)آذرشب،  ،رسدنیز می کلمهد برخی پژوهشگران به چهار هزار اعتقا
رهنگی ایران و اعراب دانست. در بین شاعران عرب پیش از اسالم، را نشانه بارزی از روابط ادبی و ف

ترین واژگان فارسی را در شعر خود دارد. او در وصف یکی از مجالس انس و لهو و لعب اعشی بیش
 گوید:می

َبَنفسٌج   لنا ُجلســــاٌن ِعنَدها َو
 

 وِسیَسنَبٌر َوالَمرزُجوُش ُمَنمَنما  
 سوَسٌن و آٌس و ِخیريٌّ و َمرٌو َو  

 
 إذا کاَن ِهنَزَمٌن َورحُت َمَخّشمـــا  

 وشاَهسِفرم والَیاسمیُن وَنرِجـٌس  
 

 ُیَصّبُحنــا فــي ُکـلِّ َدجٍن َتغّیما  
 (297م:  2983)األعشی،   

های بنفشه و سیسنبر )گیاهی ما در بابل گلشنی داریم که در عید هنزمن )یکی از اعیاد مسیحیان( گل»
های کند. گلو انسان را مست می خیری و مرو و سوسن آن را آراسته وش و آس وخوشبو( و مرزنگ

 «.کندشاهسفرم و یاسمن و نرگس صبحگاهان بعد از شب بارانی فضا را معطر می
 ه است از واژگان فارسی خالی نیستساز نیز که به زبان عربی فصیح نازل شدقرآن کریم این کتاب انسان

( به 26)جفری: « ، استبرق، نمارق، فردوس، عفریت، سّجیل، جناح و..ابریق»و واژگانی همچون 
اعتقاد پژوهشگران از زبان فارسی وارد زبان قرآن شده است. تردیدی وجود ندارد که حضور برخی از 

که یجای، تااستن آاب با زبان فارسی قبل از نزول قرواژگان فارسی در زبان بهترین دلیل بر آشنایی اعر
 ها گشته بود.ن زبانی آنگاژوا وجز

 
 رسانیفرهنگ پست و نامه
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های ایرانی های حاکم بر حکومتبسیاری از واژگان دخیل فارسی در عربی انعکاس دهنده برخی نظام
شناسان معتقدند معّرب از فارسی بوده و زبان»از جمله این واژگان است که « برید»بوده است. واژه 

نشانه،  عنوانبهان شد، دمشچی سوارش میهایی که پستن اسبباشد. چومی« بریده دم»اصل آن 
(. امرئ القیس شاعر جاهلی از جمله شاعرانی است که این 62م:  2998)ابوشارب،  «.شدبریده می

 واژه در شعرش بازتاب داشته است:
 علی الحٍب ال ُیهَتدی ِبمناِره

 
باطيُّ َجرَجرا   إذا سافُه الَعوُد النَّ

نابّي ُمعاودٍ علی کّل َمق   ُصوِص الذُّ
 

 َبریَد الّسری باللیِل ِمن خیل َبرَبرا 
 (058)دیوان:   

کشید، من سوار بر وشتر پیر برای یافتن راه زمین را بو می هیچ روشنی برای یافتن راه نداشت در راهی که»
 «.یافتمده شبانگاه راه خود را میشتر دم بری

رسانی در فرهنگ ایرانیان بوده و به دلیل معّرب بودن این و اطالع رسد که نظام پستنظر میلذا چنین به
حاکمان حیره در اداره »توان اینگونه استنباط کرد که اعراب در این زمینه مقّلد ایرانیان بودند و واژه می

 (60م:  2998)ابوشارب، « .گرفتندرسانی بهره میدولتشان از سیستم پست و نامه
 
 ازیتشکیل سپاه و سنگرس 

و به اعتقاد بسیاری از پژوهشگران، اعراب در  زی لوازم آن، الزمه هر دولتی استسا تشکیل سپاه و آماده
ساسانیان سرحّدات خود در همسایگی اعراب »اند. این زمینه نیز از فرهنگ و تمدن ایرانیان بهره گرفته

رای جلوگیری از هجوم آنان نیازمند بدوی را تقویت کردند؛ چون در نتیجه تعامل با اعراب دریافتند که ب
جواد علی از  (62م:  2998)ابوشارب، « .هایی را بنا کردندقدرت قاطعی هستند، لذا دژها و قلعه

ها و دژهای حاکمان عراق و شام همچنان پژوهشگران بنام تاریخ عرب معتقد است که آثار قلعه
رسد نظر می( لذا به829: 2. )ر.ک: جـ کردندفاده میپابرجاست و اعراب در زمان خطر از آن است

اعراب پیش از اسالم با فرهنگ دفاع از خود به شکل منظم برخوردار نبودند و این مقوله را از ایرانیان یاد 
اند. در شعر شاعران دوره جاهلی اشعار فراوانی وجود دارد که در آن نام ابزار آالت جنگی و نیز گرفته

، او را از هجوم دشمنانش «عارض»فته است. ُدرید بن صّمه خطاب به برادرش شیوه نبرد ایرانی به کار ر
 دارد:اند بر حذر میکه زره ایرانی بر تن کرده
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 َنَصحُت ِلعارٍض و أصحاِب عارٍض 
 
 

 َو رهَط َبني الّسوداء و الَقوم ُشّهدي 
 
 

 فقلُت َلهم ظّنوا بألفي ُمدّجج
 
 

 َسراُتهم في الفارسّي الُمسّرد 
 
 

 (335األصمعّیات: ) 
حالیکه همگان نیز شاهد بودند، گفتم: یقین بدانید که دو ستان و یاران او توصیه کرده و دربه عارض و دو»

 «.کشیده است زره بافت ایرانی در برابر شما صفهزار جنگجو با 
  

 دبیری دیوان
و سابقه این  متی( نداشتندبرای ثبت کارهای حکواعراب پیش از اسالم هیچگونه آشنایی با دیوان )دفتری 

ه از دوره خسرو پرویز آشنا ا ایرانیان با این مسألرود. امعمر بن خّطاب فراتر نمی امر در نزد اعراب از دوره
برخی از نویسندگان عرب همچون َلقیط بن َیعَمر ایادی و عدی بن زید از مترجمان و »و  بودند

دیدی وجود ندارد که این امر تنها در سایه آشنایی این تر (20)الحوفی: « .نویسنگان خسرو پرویز بودند
ت ایران و عرب از توان استنباط کرد که روابط دو ملو چنین می با زبان فارسی اتفاق افتاده است دو

 مسائل سیاسی فراتر رفته و به حوزه مسائل فرهنگی شتافته است.
 

 عید نوروز
از اسالم آشنایی چندانی با نوروز نداشتند. اما با ظهور ترین عید ایرانیان بود؛ اعراب پیش نوروز بزرگ

اسالم عید نوروز همچنان شکوه و جالل خود را حفظ نمود. گفته شده است که در عصر خالفت امام 
و  در نوروز به آن حضرت هدیه کردند علی )ع( مجوسیان چند ظرف نقره که در آن شکر ریخته بودند،

جزیه قبول  عنوانبهرها را بین یاران خود تقسیم کرد و آن ظروف را حضرت هدیه آنان را پذیرفت و شک
همچنین اخباری از هدیه بردن دهقانان در دوره خالفت آن  (226 :02ج  2768)ر.ک: مجلسی،  .کرد

)ر.ک: ابن  .حضرت نقل شده است که امام علی )ع( این هدیه نوروز یا مهرگان را به بیت المال سپرد
شود فلسفه چه گفته میبه دستگاه خالفت رسمیت یافت، اگرنوروز با ورود  (2/237: ق2022الدمشقی، 

هایی شبرگزاری مراسم نوروز در این دوره برای اخذ هدایا و خراج بوده است. عمر بن عبدالعزیز کوش
اه به دستگو با ورود  یقی بدست نیاوردعید نوروز و مهرگان انجام داد ولی توفبرای منسوخ کردان هدایای 
شود فلسفه برگزاری مراسم نوروز در دوره اموی برای اخذ هدایا و چه گفته میخالفت رسمیت یافت، اگر
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د نوروز و مهرگان اهایی برای منسوخ کردان هدایای اعیخراج بوده است. عمر بن عبدالعزیز کوشش
 انجام داد ولی توفیقی بدست نیاورد.

که خلفای عباسی در بسیاری از آداب و رسوم از جاآنداد. از نوروز در دوره عباسی رخ اّما اوج توجه به 
های ناظر بر عید نوروز از جمله دریافت ای از سنتکردند، بخش عمدهپادشاهان ساسانی تقلید می

گوید که متوکل جاحظ می (92تا: )صفا، بی .دادنداسالمی را ادامه می یهدایای گرانبها از بزرگان و امرا
صورت هدایای های گوناگون ضرب شده و بهبه رنگه بت نوروز دستور داد پنج ملیون سکسعباسی به منا

و  گرفتندکمان نیز نوروز را جشن میحا (720م: 2998)جاحظ،  .نوروزی به درباریان اهدا گردد
سرودند. بحتری از شاعران برجسته دوره عباسی در وصف بهار و ها میشاعران در وصف آن قصیده

 گوید:نوروز می
 أتاَک الّربیُع الّطلُق َیختاُل ضاحکاً 

 
 

 ِمَن الُحسن حّتی کاد أن یتکّلما 
 
 

ه النیروُز في َغَسِق الّدجی  وقد َنبَّ
 
 

 أوائل ورد ُکنَّ باألمِس ُنّوماً  
 
 

 (510)دیوان:  
. بهار دلگشا چنان با ناز و کرشمه آغوش خود را گشوده است که نزدیک است زبان به سخن گشاید»

 «.کندهای به خواب رفته را بیدار مینوروز در تاریکی غروب گل
 

 تأثیر روابط ادبی ـ فرهنگی در بهبود مناسبات سیاسی اعراب و ایرانیان
کنیم که هر وقت روابط ادبی و فرهنگی توسعه یافته در پیشینه تاریخ روابط اعراب و ایرانیان، مالحظه می

ز آن کاهش یافته است. اگر به تاریخ پیش از اسالم نیز مراجعه کنیم تابعی ا عنوانبهها نیز است تنش
یابیم. در کتب ادبی تاریخی ثبت شده است که هرمز ابن کسری جایگاه عدّی بن زید مصادیق آن را می

 .شاعر عرب را بعد از مرگ کسری همچنان حفظ نمود و سمت سفیری کسری نزد قیصر روم را به او داد
پیوند بیش  هاند در دوره کنونی نیز تکرار شده و بتولذا این مسأله می (88: 2م: جـ  2336)األصفهانی، 

تواند راهگشا های ادبی ـ فرهنگی میرسد فعالیتنظر میب و ایرانیان منجر شود. امروز بهاز پیش اعرا
ها تنش به کاهشرهای رونق روابط ادبی که منجرباشد. به نظر نویسنده مقاله حاضر، برخی راهکا

 خواهد شد به قرار زیر است:
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یچه  سوی تعامالت فرهنگی ای بهترجمه شعر در
های مختلف با یکدیگر است؛ جهان عرب و تبرای آشنایی با فرهنگ و تمدن مل ایترجمه شعر روزنه

ن ایران سابقه بسیار درخشانی در حوزه ترجمه دارند و قدمت ترجمه آثار علمی و ادبی ایرانیان به زبا
از دوره بنی  گردد. تاریخ ترجمه از فارسی به زبان عربی به اندکی قبلعربی به چندین قرن پیش برمی

ا در این دوره رونق شگرفی پیدا کرد و فرهنگ و تمدن ایرانی به زبان عربی ترجمه گردد، امعباس برمی
ران رود. عبده عبود از متفکیمشمارزش زبان گام اول برای رونق ترجمه بهگردید. البته در این میان آمو
آیینه حقایق اجتماعی  ادبیات»گوید: ها میهای ادبی در گفتگوی بین تمدنعرب پیرامون اهمیت ترجمه

شود، خواننده این زبان که آثار ادبی از یک زبان دیگری ترجمه میها و جوامع است. آنگاهو تمدنی ملت
 2339)بوزرزور، « .پذیردر مطلع شده و از آن تأثیر میهای دیگهای اجتماعی و تمدنی ملتاز واقعیت

تواند انتقال دهنده یک واسطه ادبی می عنوانبهخاص طورکلی و ترجمه شعر بهطور( لذا ترجمه به97م: 
ترجمه برخی کتب یا نشریات به زبان کشور مقصد که به »فرهنگ و تمدن ایران به جهان عرب باشد. 

گاهی و شناخت صحیح از  انجامد، به تقریب اذهان و فهم رفتارهای متقابل کمک کشور مبدأ میآ
به موضوعاتی همچون تاریخ آن کشور، فرهنگ و آداب و توانند راجعاین کتب و نشریات میکند. می

به های سیاسی راجعریخی، دیدگاههای ملی و تارسوم، معرفی اماکن توریستی آن کشور، داستان و رمان
 (06: 2792)جمشیدی و همکاران، « .جهانی و.. باشدموضوعات مختلف 

 
های شعر فارسی به زبان عربی برای معرفی فرهنگ و تمدن انتشار کتب و مجالت عربی و دیوان

 ایرانی
بینی و دیدگاه مردم یک کشور به های انتقال فرهنگ، تاریخ و آداب و رسوم و به تبع آن، جهانیکی از راه

که کتاب و نشریات آنجاشاعران به زبان آن کشور است. از ب و نشریات و دیواندیگر کشورها انتشار کتا
رسد اگر ما بتوانیم نظر میگیرد، لذا بهه هر کشوری قرار میبیشتر مورد اقبال قشر تحصیل کرده و فرهیخت

 گام بسیار مؤثر و کم ،ان عرب منتشر کنیمفرهنگ و تمدن خود را به زبان عربی برای متفکران جه
دیگر افزایش میزان محصوالت فرهنگی در حوزه ادبیات، هنر و موسیقی سویای خواهد بود. ازهزینه

متأسفانه،  تواند بسیار راهگشا باشد.های عظیم فرهنگ و تمدن اسالمی به زبان عربی میگنجینه عنوانبه
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ب زبانی که معرف ادبیات ویژه در حوزه ادبیات و علوم انسانی مجله و نشریه عرامروزه در کشورمان به
المللی معدودی از و در این حوزه مجالت بین و تمدن اسالمی باشد، وجود ندارد فارسی، فرهنگ

و  دانشگاه آزاد اسالمی کرج« نقدیه إضاءات»تربیت مدرس، و مجله « دراسات فی العلوم اْلنسانیه»
اي رسد اگر مجلهنظر ميرند. لذا بهسؤولیت را به عهده داآفاق الحضارة پژوهشگاه علوم انسانی این م

فرهنگي و براي معرفي فرهنگ ایران بنا نهاده شود، تأثیرگذاري بیشتري داشته  هدر زمین صرفا تخصصي
 باشد.

 
 های تحصیلی به دانشجویان عرباعطای بورسیه

رد و آن های مختلف، کارکرد مهمی نیز داتاد پل ارتباطی بین ملبر ایجامروزه، آموزش زبان عالوه
 عنوانبهی است. جمهوری اسالمی ایران های ملصدور فرهنگ و سنت و گر مللاثرگذاری در فرهنگ دی
های تحصیلی رسد اعطای بورسیهنظر میمسؤولیت سنگینی در این حوزه دارد و بهاّم القری جهان اسالم 

که امروز مؤسسه سعود ترین راهبرد برای معرفی فرهنگ و تمدن ایرانی ـ اسالمی باشد. کاري مهم
 تواند مورد توجه مسؤوالن فرهنگي کشورمان قرار گیرد.دهد، ميالبابطین در جهان عرب انجام مي

 
 های ادبی و شعرتبادل استاد و دانشجو بین ایران و جهان عرب در رشته

برای گسترش  اهیتواند رتبادل استاد و دانشجو بین ایران و جهان عرب در حوزه ادبیات از جمله شعر می
که آنجاو تمدن ایرانی ـ اسالمی باشد. ازو فرهنگی و نیز ابزاری برای معرفی فرهنگ  روابط علمی، ادبی

تواند اواًل در اساتید و دانشجویان نمایندگان برجسته و تأثیرگذار فرهنگی هستند، رونق این امر می
بین  های موجودهمی در راستای کاهش تنشو ثانیًا اقدام م معرفی فرهنگ و تمدن کشورمان باشدراستای 

هاي مطالعاتي تنزل یافته رصتف قعیت این است که این روابط در حدرود. وا شمارایران و جهان عرب به
تواند مثمرثمر باشد. گرچه هاي دانشگاهي در این حوزه ميو باال بردن سطح آن و ایجاد رشته است

رو به رشد است و وجود رشته مطالعات عراق در دانشگاه ایالم روابط فرهنگی ایران و عراق تا حدودی 
های داخلی تسری توان آن را به سایر کشورهای عربی و نیز دانشگاهمی اگام مهمی در این زمینه است، ام

 داد.
 

 آموزش زبان فارسی در کشورهای عرب زبان
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گام مؤّثری برای معرفی د توانتوسعه آموزش زبان فارسی برای عرب زبانان در کشورهای عربی می
سعه آن نیست، ایران به جهان عرب باشد. امروزه هدف از آموزش زبان صرفًا گسترش و تو فرهنگ غنی

زبانان ها به یادگیرندگان زبان است. طبیعتًا وقتی عربتبلکه هدف اساسی معرفی فرهنگ و تمدن مل
به ادبیات، عالقه به و عالقمند شدن  واهند شدیات فارسی نیز عالقمند خزبان فارسی را یاد بگیرند به ادب

رشد آموزش زبان فارسی به اعراب زمینه را برای نظر میدنبال خواهد داشت. لذا بهفرهنگ و تمدن را به
 ا خواهد ساخت.و تمدن هفت هزار ساله ایران مهی آشنایی با فرهنگ

  
 های علمی و فرهنگی و ادبی مشترکبرگزاری همایش

های علمی، کنند. همایشها ایفا میها و کنفرانس نقش قابل توجهی در گسترش زبانشامروزه همای
های سر راه و فصل چالش د موجب گسترش تفاهم و تعامل و حلتوانادبی و فرهنگی با جهان عرب می

های مشترک درباره بزرگان ادب فارسی از روابط فرهنگی ایران و کشورهای عرب گردد. برگزاری همایش
ای از این تواند نمونهله سعدی و حافظ و عطار و... که مورد احترام جهان عرب نیز هستند میجم

ها گسترش معرفی فرهنگ و تمدن ایرانی گونه همایشها باشد. طبیعی است که نتایج اینهمایش
ن های فرهنگی از جمله صنایع دستی و... از دیگر فواید ایاسالمی خواهد بود. برگزاری نمایشگاه

خیر الدین »ها است. خوشبختانه این مسأله مورد توجه فرهیختگان جهان عرب قرار گرفته است. همایش
یکی از همین « مرکز دراسات الوحده العربیه»حسیب، ناشر و فرهیخته و فرزانه جهان عرب و رئیس 

ار و از همجو هایهای عربی با دولتکسانی است که به شدت مشتاق کوشش در زمینه ارتباط دولت
با همکاری دانشگاه قطر کنفرانسی را درباره روابط  2992همین روی، او در سال جمله ایران است. به

سازی کرد و در دوحه، دانشگاه قطر، با حضور چندین تن از ریزی و سببجهان عرب و ایران طرح
 (277)مهرآیین: « .استادان عربی و پژوهشگران عرب برپا ساخت

 
 کاهش روابط ادبی ـ فرهنگی ایران و جهان عربشناسی علل آسیب

صدها سال پیش از اسالم همچنانکه در مباحث گذشته اشاره کردیم روابط ایران و جهان عرب به 
روابط دوستانه و از دو ملت همواره و اگر ما یکی دو مقطع نسبتًا کوتاه را استثنا کنیم، این  گرددبرمی
ها، قرآن این کتاب و فراتر از این د. تاریخ و فرهنگ و میراث مشترکنابر همجواری برخوردار بودهمبتنی
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ساز عاملی مهم در تقریب ایرانیان و اعراب بوده است. اما در دوره کنونی، عوامل زیر باعث کاهش انسان
 روابط ادبی و فرهنگی و سیاسی ایران و جهان عرب شده است:

کشورهای حاشیه خلیج فارس، تأمین منافع خود را در بر اختالفات مذهبی و تحریک جهان غرب با تکیه
کوشش »اختالف بین ایران و جهان عرب جستجو کرده است. لذا دولتمردان ایران و عرب باید بدانند که 

ش از هر چیز کوششی برای های فرهنگی ـ تمدنی برای واحدهای ملی بیبرای گسترش و تقویت حوزه
کید بر اشتراکات د (29 :2763)واعظی، « .هاستی آنمنافع مل  ینی و فرهنگی از جمله پیشینه غنیتأ

 ها و توسعه روابط فرهنگی گردد.به کاهش تنشتواند منجرالت ادبی و فرهنگی میتعام
متأسفانه، اشتراکات هزار و چند ساله ایران و جهان عرب مورد غفلت واقع شده است؛ چه اشتراکی 

نان باید همواره بدان تکیه کنند؟ واقعیت انکارناپذیر دیگر، این باالتر از قرآن و دین اسالم، که مسلما
اند دشمن واقعی جهان و نتوانسته در تعامل با ایران دچار توهم شدهاست که سردمداران جهان عرب 

ل است که رای فرهیختگان جهان عرب امری مسلم و مسجاسالم را تشخیص دهند. البته این مسأله ب
نظرسنجی از افکار »گوید: نظران جهان عرب مین عرب نیست. یکی از صاحبایران تهدیدی برای جها

ن را تهدید مستقیم برای امنیت ای از جهان عرب ایرادهد که بخش عمدهعمومی جهان عرب نشان می
تحده سرچشمه کنند. اما بالعکس، این اجماع وجود دارد که اسرائیل و ایاالت می خود محسوب نمیمل

هاي فرهنگي با توسعه پژوهشتوان لذا مي (2م:  2322)بشارة، « .ی اعراب استیت ملتهدید برای امن
کید بر اشتراکات مي مشترک  تواند نقشه دشمنان را نقش بر آب کند.و تأ

ابزاری برای  عنوانبهامروز دشمنان ایران و جهان عرب، آشنایی اعراب با زبان و فرهنگ و تمدن ایران را 
های تبشیری که ما هنوز از تبعات انجمناستدهند؛ این درحالیتشیع جلوه میمذهب  نفوذ و گسترش

ایم. لذا اگر ما آموزش زبان را معادل با تبلیغ مذهب بدانیم قطعًا در راستای اهداف مسیحی رها نشده
 های کشور ما کرسی تدریس ودیگر در اکثریت قریب به اتفاق دانشگاهسویایم. ازتهدشمن گام برداش

و زبان  زبان عربی، زبان قرآن و دین ماستآموزش زبان عربی وجود دارد. چون ما اعتقاد راسخ داریم که 
دهند. لذا جهان عرب و در رأس آن فارسی در کنار آن دو بال فرهنگ و تمدن اسالمی را تشکیل می

حدت اسالمی، روشنفکران و فرهیختگان باید از آب ریختن به آسیاب دشمن بپرهیزند تا ضمن حفظ و
بر فعال ساختن کمیته شود عالوهیابد. لذا پیشنهاد مي فرهنگ و تمدن اسالمی بیش از پیش گسترش

ت در سیر ملهاي دو تمدن و تقریب المذاهب، کمیته دیگري نیز در زمینه فرهنگي فعال شود تا فرهنگ
ب و دانشگاه ادیان و جامعة های تقریب مذاهطبیعي بده بستان قرار بگیرند. در این بین نقش دانشگاه



 یدر شعر عرب یرانیفرهنگ ا یقمصاد یبررس

 
      

        11          
 

المصطفی هم قابل ستایش است که در حوزه مسائل دینی و فرهنگی مراودات قابل توجهی با جهان 
 عرب دارند.

 
 گیرینتیجه

دهند؛ این دو از دوره پیش از های عربی و فارسی دو بال فرهنگ و تمدن اسالمی را تشکیل میزبان
های فرهنگی، اجتماعی و ادبی اد و ستدهای فراوانی در حوزهاسالم با یکدیگر در ارتباط بوده و د

اند. صرف نظر از واژگان مبادله شده، که زبان عربی در این حوزه تأثیر بیشتر داشته است، فرهنگ و داشته
های فرهنگی ایرانیان از جمله و بسیاری از جلوه هی در جهان عرب داشتهتمدن ایرانی تأثیر قابل توج

فرهنگ پست و اطالع رسانی، تشکیل سپاه و دبیری دیوان در شعر بسیاری از شاعران عرب  اعیاد نوروز،
فرهنگ و تمدن ایرانی است. لذا و این حاکی از جایگاه واالی  اسالم و پس از آن نمود یافته استپیش 

ران ندن فرهنگ کشورمان به دیگرسد ادبیات و شعر بستر بسیار خوبی برای معرفی و شناسانظر میبه
های ادبی و گسترش تعامالت در این حوزه عرب است. لذا اگر تقویت جنبه نالخصوص جهاعلی
تواند بسیار مؤثر باشد. در حوزه تأثیر روابط ادبی و فرهنگی بر مناسبات سیاسی نیز راهکارهای می

ها و نشریه های تحصیلی، مبادله استاد و دانشجو، گسترشمتعددی از جمله پرداختن به ترجمه، بورسیه
افکنی غرب، کتب به زبان عربی برای معرفی فرهنگ و تمدن ایرانی را مؤثر دیدیم. و در نهایت تفرقه

اختالفات مذهبی و دامن زدن به نقاط اختالف و ترک مشترکات را عوامل ضعف روابط فرهنگی و ادبی 
 ایران و جهان عرب در دوره کنونی یافتیم.
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