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نگاهي اجمالي بر مضامين مشترك در دو زبان عربی 
وفارسی 

.دكتر.صاحبعلی.اكبرى)1(
دانشگاه.فردوسی.مشهد.)ايران(

چكيده

ارتباط ميان ايرانيان وعرب از دير باز در سطوح مختلف سياسی، 
اجتماعی، فرهنگی، فلسفی، دينی، ادبی، لغوی، بالغی و ساير زمينه ها 
در حّد اعال وجود داشته است. اين ارتباطات همواره با عّزت ودوستی 
پيامبر  و  فرستاده  آخرين  كه  زمانی  از  است.  بوده  همراه  محبت  و 
الهی حضرت محمد مصطفی � ص � بر انگيخته شد، اين ارتباطات 
و  مّلت ها  ميان  مساوات  بر  تأكيد   و  گرفت  به خود  ای  تازه  شكل 
فرهنگ عربی � اسالمی از راه رحمت، تقوی و عدالت ادامه پيدا كرد. 
مشتركات ميان دو ادب عربی وفارسی نيز از راه برخورد ميان دو ملت 
ايرانی و عرب نيز از زمان های پيشين وجود داشته كه با آمدن اسالم 
زبان  زبان عربی  كه  آن جايی  افزوده شد.از  آن  بر رونق  به روز  روز 
قرآن و دين جديد بود، ايرانيان برای آموزش وكسب مهارت در آن 

akbari_sahebali@yahoo.com :نشاني الكترونيكي (((



الدرا�سات الأدبية22

به اندازه ی اهل زبان تالش هايی را در سطوح وسيعی آغاز كردند و 
با مشاركت تعدای از دانشمندان عرب وساير سرزمين های فتح شده، 
از راه زبان عربی بسياری از دانش های مكتوب قديم را از زبان اصلی 
در زمينه های تاريخ، طب، شيمی، فلک، زبان، حساب، ادب وغيره 

ترجمه كردند.

فراوان  به قدری  فارسی  و  ادب عربی  زبان و  ميان دو  مشتركات 
است كه مطالعات وپژوهش های مفصلی را می طلبد. اين مشتركات در 
قالب الفاظ، سبک، اقتباس، اوزان وقوافی، داستان وغيره قابل مطالعه 
وبررسی است. نگارنده دراين نوشتار به گوشه هايی از اين مشتركات 
در چهار محور داستان معراج نبوی، ترجمه وتأليف، مشتركات لغوی 

وهنری وموضوعات ادبی مشترک پرداخته است.

كليدواژه ها: ادبيات عربی، ادبيات فارسی، مضامين مشترک، معراج

مقدمه

ارتباط ميان ايرانيان وعرب از دير باز در سطوح مختلف سياسی، 
اجتماعی، فرهنگی، فلسفی، دينی، ادبی، لغوی، بالغی وساير زمينه ها 
در حّداعال وجود داشته است. اين ارتباطات همواره با عّزت ودوستی 
ومحبت همراه بوده است. از زمانی كه آخرين فرستاده وپيامبر الهی 
حضرت محمد مصطفی � ص � بر انگيخته شد، اين ارتباطات شكل 
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تازه ای به خود گرفت و تأكيد بر مساوات ميان مّلت ها وفرهنگ عربی 
� اسالمی از راه رحمت، تقوی وعدالت ادامه پيدا كرد. به طوری كه 
نژاد و رنگ به هيچ روی معيار و مالک قرار نگرفت )العالقات العربية 
اين  به  اشاره  با  بزرگ عرب  شاعر  بحتری  اإليرانیة، 1996 : 113). 

موضوع در مدح عبيداهلل بن خردادبه می گويد: 
وكنت من طیئ فی البیت ذی الحسبإن كان من فارس فی بیت سؤددها
وق��د المنصبین  تنائی  يضرنا  ُرحنا نس���یبین فی ُخ�ل���ق وف��ی ادبفلم 

)ديوان، 1999: 146/1)

ميان  برخورد  راه  از  نيز  وفارسی  عربی  ادب  دو  ميان  مشتركات 
دوملت ايرانی وعرب نيز از زمان های پيشين وجود داشته كه با آمدن 
اسالم روز به روز بر رونق آن افزوده شد؛ زيرا ايرانيان داوطلبانه و از 
روی ميل ورغبت به دين مبين اسالم گرويدند و در زير پرچم تعاليم 
واصول آن قرار گرفته و در نشر و گسترش آن از هيچ تالشی دريغ 
نورزيدند. از آن جايی كه زبان عربی زبان قرآن و دين جديد بود، برای 
آموزش وكسب مهارت در آن به اندازه ی اهل زبان تالش هايی را در 
سطح وسيعی آغاز كردند. به طوری كه تعداد بيشماری در گفتار و 
با  ايرانيان  نمودند.  را كسب  كافی  زبان عربی مهارت های  به  نوشتار 
مشاركت تعدای از دانشمندان عرب وساير سرزمين های فتح شده، از 
راه زبان عربی بسياری از دانش های مكتوب قديم را از زبان اصلی 
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در زمينه های تاريخ، طب، شيمی، فلک، زبان، حساب، ادب وغيره 
ترجمه كردند.

پيرامون مشتركات دو زبان وادبيات عربی وفارسی مطالعاتی صورت 
گرفته است كه آغازگر آن محمد غنيمی هالل می باشد كه ديگران نيز 
با تكيه بر مطالب وی اين راه را ادامه داده اند. امروزه منابع زيادی در 
دست است كه تفاهم ميان ايرانيان و عرب را به روشنی نشان می دهند. 
شاهنامه ی فردوسی، تاريخ طبری، تاريخ ابن اثير، سفرنامه ها وادبيات 
عرفانی كه بوسيله ی بزرگانی چون غزالی وموالنا جالل الدين رومی 
نگاشته شده اند، نمونه هايی از اين دست می باشند. نهضت ترجمه نيز 
در اين ميان نقش قابل توجهی داشت كه وسيله ای برای انتقال دانش 
به زبان های مختلف بويژه ميان دوزبان عربی وفارسی گرديد. ترجمه 
ی كتاب هايی چون كليله ودمنه ، رباعيات خيام و مقامات موجب 
شد تا ارتباط ميان دو ادب عربی وفارسی مستحكم تر از گذشته شود. 
برای نشان دادن نقش ايرانيان در ارتباط ميان دو ملت ايرانی وعرب 
می توان به فصلی از مقدمه ی ابن خلدون اشاره كرد كه با عنوان »حملة 
العلم في اإلسالم« آورده است وبسياری از دانشمندانی كه از آن ها در 

اين فصل نام می برد، ايرانی هستند. )مقدمه، بی تا: )5)-)5)).

فراوان  به قدری  فارسی  و  ادب عربی  زبان و  ميان دو  مشتركات 
است كه مطالعات وپژوهش های مفصلی را می طلبد. اين مشتركات 
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قابل  وغيره  داستان  وقوافی،  اوزان  اقتباس،  سبک،  الفاظ،  قالب  در 
مطالعه وبررسی است. برای نمونه می توان به داستان ليلی ومجنون، 
اشاره  يا معشوق  قبيله  بين رفته ی  از  منازل  آثار و  موضوع اطالل و 
پرداختن  می طلبد.  را  زيادی  پژوهش های  آن ها  به  پرداختن  كه  كرد 
به مشتركات ميان اين دو زبان وادبيات، نياز به نگارش چنين مجلد 
كتاب و صدها مقاله دارد. نگارنده در اين نوشتار به گوشه هايی از 
اين مشتركات در چهار محور داستان معراج نبوی، ترجمه وتأليف، 

مشتركات لغوی وهنری و موضوعات ادبی مشترک پرداخته است.

بحث

دين مبين اسالم قبل از توجه به قوميت ومليت، توجه خاصی به 
تعداد  كه  موجب شد  امر  واين  است  داشته  انسانی  وكرامت  هويت 
زيادی بر اين دين الهی گردن نهند.زيرا آن را دينی يافتند كه با فطرت 
وعقل سازگاری داشت.پس از آن همگی به ريسمان محكم الهی چنگ 
زده وزير پرچم اين دين واقع گرا جمع شدند وبه ساختن تمدن بزرگ 
اسالمی پرداختند كه هدف آن ترقی، حق وعدالت بود. قرآن كريم سهم 
مشترک مسلمانان را نه تنها از نظر عقيده وعبادت بلكه از اين جهت 
وداستان  واخبار  انديشه  در  وهم  اسلوب  در  هم  كه  است  كتابی  كه 
به  قرآنی  آيات وتعابير  از  امر سبب شد كه  هايش معجزه است.اين 
طور فراوان اقتباس كردند وانديشه های خود را از انديشه های قرآنی 
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گرفته ودر تأليف وكتابت وابداع، راه قرآن را پيش گرفتند.يک نمونه 
اديبان وشاعران  فرسايی  قلم  برای  را  قرآن كه زمينه  داستان های  از 
نبوی  معراج  داستان  است،  كرده  فراهم  وفارسی  عربی  زبان  دو  در 
می باشد.البته اين بدان معنا نيست كه ساير داستان های قرآن مورد 
توجه مشترک ادب عربی و فارسی قرار نگرفته اند )بديع جمعه،980) 
: )9)-588). برای نمونه می توان گفت كه داستان يوسف � ع � از 
جمله داستان هايی است كه شاعران و نويسندگان بيشماری آن را از 
زوايای مختلف مورد بررسی قرار داده وپژوهش های زيادی را در آن 

زمينه به انجام رسانده اند.)))

1- داستان معراج

خالصه ی داستان از اين قرار است كه پيامبر اكرم � ص � هنگام 
عروج به آسمان های هفتگانه كه همراه جبرئيل � ع � بوده است، در 
آسمان اّول آدم  � ع � ، در آسمان دوم يحيی و عيسی � ع � ، در 
آسمان سوم يوسف � ع � ، در آسمان چهارم ادريس � ع �، در آسمان 
پنجم هارون � ع �، در آسمان ششم موسی � ع �  و در آسمان هفتم 
را  اشيايی  آسمان  در هر  و  مسير  اين  در  بيند.  می  را   � ع   � ابراهيم 
می بيند كه در پرتو نور آن ها سخنانی از اوامر و نواهی تشكيل شده 
بود. سپس سفر معراج، بر اساس فرمايش خداوند متعال »لقد رأی من 

)))  برای نمونه ،ر.ک: يوسف وزليخای عبدالرحمن جامی.
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آيات ربه الكبری« )نجم/8)) به سدرة المنتهی انجاميد. قرار گرفتن در 
مقابل پروردگار، مرحله ی پايانی اين سفر معراج و سرانجام بازگشت 
به زمين بود. هدف از بررسی داستان اين نيست كه چه كسی برای 
اّولين بار تحت تأثير اين داستان قرار گرفته است.بلكه هدف اين است 
كه ثابت كنيم داستان معراج محور برخورد ادبی، فكری و فلسفی ميان 

دو ادب عربی وفارسی قرار گرفته است.

تذكرة  كتاب  در  نيشابوری)5)5-7)6ه�)  عطار  فريدالدين  شيخ 
بسطامی)60)ه�) ذكر می  بايزيد  از  را  معراج عرفانی  اّولين  األولياء، 
رسالة  سينا)8))-8))ه�)  ابوعلی  الرئيس  شيخ  ديگر  سوی  از  كند. 
الطير را تأليف كرد. وی در خواب ديد كه با تعدادی از پرندگان پرواز 
را  پرندگان  وقصد شكار  كرده  كمين  را  راه  زيادی  وصيادان  می كند 
دارند.پرندگان به پرواز خود ادامه داده واز باالی هشت كوه گذر می 
كنند تا خود را به پادشاهی كه آن ها را نجات خواهد داد، برسانند.
)عرسان،985): ))5) در نهايت پرندگان خود را به پادشاه می رسانند 
و پس از نجات يافتن ، به راه خود ادامه می دهند. در اين جا ابن سينا 
با بسطامی از اين نظر كه بر سالک الزم است كارهايی را انجام دهد تا 

او را به مقام شهود برساند، هم عقيده است.

والزوابع  التوابع  ی  رساله  به  نمونه   برای   نيز  عربی  ادبيات  در 
ابن ُشهيد اندلسی))8)-6))ه�) اشاره می كنيم كه در آن سفری را به 
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جهان ديگر آغاز می كند و در آن سفرسعی دارد تا برتری خود را نسبت 
به رقيبان خود- كه اديبان، وزيران و سياستمداران هستند- به اثبات 
برساند. در اين رساله عالوه بر افرادی چون: عبدالحميد كاتب، جاحظ 
وبديع الزمان، در برابر تعدادی ديگر از شاعران وطرفداران آن ها در 
وادی عبقر قرار می گيرد. )ابن شهيد،967): )7-)7). اين رساله از اين 
نظركه يک سفری است به عالم ديگر، شباهت زيادی به رسالة الغفران 
ابوالعالءمعری ))6)-9))ه�) دارد.نويسندگان رسالة الغفران و التوابع 

والزوابع، پس از طّی مراحلی به عالم وجود باز می گردند.

در رسالة الغفران شخصی به نام ابن القارح راهنمای سفر ذكر شده 
اين سفر  قرار می گيرد. وی در  ابوالعالء معّری  كنار  كه همواره در 
بهشت و جهنم را می بيند و با تعدادی از شاعران، اديبان، علمای نحو 
به بهشت  از هركدام در مورد ورودشان  وديگران برخورد می كند و 
و جهنم می پرسد كه اين سفر شباهت زيادی به سفر موبد زردشتی 
ابوالعالء  كه  گفت  بتوان  شايد  دارد.  وبهشت  جهنم  به  )ارداويراف) 

تحت تأثير آن قرار گرفته است)معّری،990): 9)) ،)))، 9))).

داستان معراج در ادب فارسی نيز فراوان است كه از مهمترين آن ها 
می توان به سير العباد إلی المعاد سنايی غزنوی )5)5ه�)، رسالة الطير 
محمدغزالی)50)-505ه�) و منطق الطير شيخ فريدالدين عّطار)5)5-

7)6ه�) اشاره كرد.
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منظومه ی منطق الطير يكی از بزرگترين منظومه های عرفانی است 
بالغ بر650) بيت می شود و عّطار آن را در سال)58ه� سروده  كه 
است )بديع جمعه،980): 5))-7))). با بررسی اجمالی اين منظومه 
و  سينا  ابن  الطير  رسالة  تأثير  تحت  تا حدودی  عّطار  كه  درمی يابيم 
غزالی قرار گرفته و در عين حال با رسالة الغفران و التوابع والزوابع نيز 
در موضوع سفر معراج توافق دارد. همراهی يک مرشد و راهنما در 
هر دو مورد توجه قرار گرفته است. ابن سينا در سفر خود برای ديدار 
پادشاه از باالی هشت كوه گذر كرده است؛ اّما وادی سير وسلوک در 
نزد غزالی، سنايی و عّطار هفت مورد است كه رمز مقامات هفتگانه 

در عرفان است.

ابن سينا  با  ها  از كوهها و دشت  پرندگان  اگرچه سنايی در گذر 
وعّطار اتفاق دارد، اّما در همراهی با مرشد وراهنما با رسالة الغفران 
سفر  عّطار  دارد.  نظر  اتفاق  وجهنم  بهشت  به  زردشتی  موبد  وسفر 
وتنها  كرده  و...ذكر  عقاب  هدهد،  چون  حقيقی  پرندگان  زبان  از  را 
يک پرنده ی غير حقيقی )سيمرغ) را ذكركرده كه معادل آن در ادب 
عربی نيز با نام )عنقاء) وجود دارد.امام محمد غزالی نيز عنقاء را در 
رسالة الطير به همراه مصطلح)طيور) با تمامی انواع به كار برده است. 
وادی هفتگانه ی طلب، عشق، معرفت، استغناء، توحيد، حيرت وفقر 
و فناء در اين داستان كنايه از همان آسمان هفتگانه در داستان معراج 
می باشد. مشتركات ديگری نيز در اين جا مطرح است كه می توان به 
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هدهد و سيمرغ اشاره كرد كه به ترتيب رمزی برای جبرئيل و پادشاه 
مقتدر است. منظور از گذشتن سی مرغ از وادی هفتگانه ورسيدن به 
كوه قاف وديدار با حضرت حق، يعنی اين كه سالک اگر چه پيمودن 
وادی ها برايش كاری است بسيار دشوار، اّما بايد با جديّت در طی 
طريق مداومت كند تا خود را به مقصد ومقصود برساند. زيرا نا اميدی 

در دل مؤمن راه پيدا نمی كند )پيشين: )))-50)).

در ادب فارسی نيز منظومه ی جاويدنامه اثر محمد اقبال ))87)-
8)9)ه�) دانشمند بزرگ اسالمی در سال ))9)م  نگاشته شده و به 
وسيله ی محمد السعيد جمال الدين نيز به زبان عربی ترجمه گرديده 
است. وی نيز در داستان معراج خود جالل الدين رومی را مرشد و 
راهنمای خود قرار داده و پس از طّی افالک هفتگانه، قصد رسيدن 
به فردوس را داشته است. وی در اين اثر از پراكندگی و تفّرق جهان 
اسالم- به دليل ضعف در ميان مسلمانان و مشكالت  به وجود آمده 
از جانب استعمار و كمونيست- می نالد و معتقد است كه جهان اسالم 
به حالت مرده درآمده است وتنها قرآن است كه می تواند آن را از اين 
مخمصه برهاند )غنيمی هالل، 965)م: 5))). تجلی الهی در معراج 
اقبال، پس از منجر شدن سفر به مقام شهود از طريق عشق الهی است. 
از جمله ی مشتركات ميان جاويدنامه و رسالة الغفران، محاكمه ی زنادقه 
است. اگرچه ابوالعالء معّری ، بّشار و امثال او را محاكمه كرده است، 
نفر  سه  مشتری  فلک  به  رسيدن  هنگام  خود  داستان  در  محمداقبال 
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مورد محاكمه قرار می گيرند كه عباتند از: منصورحاّلج، اسداهلل غالب 
شاعر هندی و يک زن شاعری كه معتقد به مذهب پاپ بوده و در 
سال)85)م به خاطر مذهب خود اعدام گرديد. وجه مشترک معراج 
اقبال با معراج نبوی عدم رضايت به اين جهان وروی آوردن به ذات 
الهی می باشد.اين همان انديشه ای است كه عارف بزرگ محيی الدين 
إلی  اإلسراء  عنوان  با  كتاب خطی خود  در  عربی)560-8)6ه�)  ابن 
المقام األسری- كه يكی از كتاب های مهم در تزكيه ی نفس به شمار 
می رود، مطرح كرده است. برداشت او از معراج نبوی همان برداشتی 
است كه تعدادی از اديبان غربی نيز چون دانته شاعر ايتاليايی)60))-
در  انگليسی)608)-)67)م)  شاعر  وملتون  الهی  كمدی  در  ))))م) 

بهشت گمشده داشته اند )زركلی،986) : 6/)8)).

به طور كلی داستان معراج  يک حركت بزرگ ادبی را به وجود 
آورده وزمينه را برای قلم فرسايی  بزرگان ادب عربی وفارسی فراهم 

ساخته است. 

2- ترجمه وتأليف

يكی ديگر از موضوعاتی كه دو ادب عربی و فارسی را به يكديگر 
نزديک ساخت، ترجمه وتأليف بود. البته در اين مقاله هدف نگارنده 
پرداختن به مسأله ی ترجمه به عنوان نقل كالم از زبانی به زبان ديگر و 
يا تأثيرگذاری زبان قوی در زبان ضعيف نيست؛ بلكه منظور پرداختن 
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به آثاری است كه ترجمه در ميان ايرانيان وعرب در سطوح مختلف 
اجتماعی، فرهنگی، سياسی، ادبی وغيره بوجود آورده است.به طوری 
بار آن را هر دو ملت به طور يكسان بر دوش كشيده و هر دو  كه 
به يک سهم موجب ارتقاء وغنای ادبيات فارسی وعربی شده اند. در 
وادبی  علمی  حركت  يک  وآغاز  گسترش  بر  را  راه  ترجمه  حقيقت 
و  نويسان  تاريخ  و  اديبان  از  بسياری  كه  دانيم  می  ساخت.  هموار 
بر  تسّلط  دانش،  گوناگون  های  در شاخه  دانشمندان  و ساير  فقيهان 
از  زبان  دو  هر  به  فراوانی  وآثار  داشته  فارسی  و  عربی  زبان  دو  هر 
خود به جای گذاشته اند. برای نمونه می توان از ابن سينا، ابوريحان 
كتاب  سينا  ابن  كرد.  ياد  وخيام  مقفع  ابن  شيرازی،  سعدی  بيرونی، 
های شفا، قانون و اشارات را به زبان عربی و دانشنامه ی عالبی را به 
التفهيم ألوائل صناعة  زبان فارسی نگاشته است. ابوريحان نيز كتاب 
التنجيم را يک بار به زبان عربی و يک بار به زبان فارسی نوشته است. 
سعدی شيرازی نيز در كنار آثار و اشعار فارسی، اشعاری به زبان عربی 
نيز سروده است كه قصيده ی خرابی بغداد كه بعد از حمله ی مغول 
سروده شده است، ازاين دست می باشد )بديع جمعه،980): )86-8). 
ابن مقفع)06)-)))ه�) كتاب كليله ودمنه وخيام رباعيات را آفريدند 
كه هر دو ايرانی مسّلط به دو زبان فارسی وعربی بودند. كليله ودمنه 
با  ابن مقفع آن را ترجمه كرده است و  مشهورترين كتابی است كه 
اين اثر در رأس ده مترجم مطرح زمان خود بوده است. وی عالوه بر 
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آن، كتاب هايی چون األدب الصغير، األدب الكبير و اليتيمة را به زبان 
عربی نگاشته است. البته به زبان فارسی نيز كتاب هايی را نوشته كه 
متأسفانه به دست ما نرسيده است. از جمله ی آن كتاب ها می توان به 
آيين نامه، خدای نامه و تاج نامه را نام برد )حسين جمعه،)00)م: 65-
از كتاب هايی است كه دو  65)). كتاب ارزشمند كليله ودمنه يكی 
ادب فارسی وعربی را به يكديگر نزديک كرده و يک جنبش فكری 
در آن دو بوجود آورده است. ابن مقفع آن را از زبان پهلوی- كه خود 
برگردان از هندی بوده است- ترجمه كرده و به دليل از بين رفتن اصل 
ابن  البته  فارسی وهندی آن، ترجمه ی عربی اصل قرار گرفته است. 
مقفع باب هايی رانيز بدان افزوده است. معروفترين مترجمی كه بعدها 
بود  نصراهلل)9)5ه�)  ابوالمعالی  است،  كرده  ترجمه  فارسی  به  را  آن 
كه بارها به زبان فارسی وساير زبان های دنيا ترجمه گرديد )غنيمی 

هالل، بی تا: )8)-87)).

بسيار  در شعر جاهلی  داستان حيوانات  كه  اين  با  عربی  ادب  در 
معروف است اّما حيوانات ذكر شده در كليله ودمنه كاماًل متفاوت با 
حيوانات شعر جاهلی است. از طرف ديگر ابن مقفع سعی كرده است 
نويسندگانی  اديبان و  از  بسياری  نزديک سازد.  به ذوق عربی  را  آن 
چون ابن قتبه در عيون األخبار حكايت هايی را از آن نقل كرده ويا 
كتاب  در  كه  اند. حكايت هايی  نوشته  آن  براساس  را  هايی  حكايت 
القائف معّری - كه البته مفقود شده است – و يا كتاب شعر ابن هبّاريّه 
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با نام الصادح والباغم � كه بارها به زيور چاپ آراسته است � از اين 
دست می باشند )بديع جمعه،980): 86)-)9)).

كليله  عبارت های  از  وقتی  مصری  معاصر  اديب  حسين  طه  دكتر 
ودمنه شگفت زده می شود، به اين دليل است كه بسياری از اديبان در 
سبک نگارش وكاربرد معانی و اقتباس امثال وحكم از زبان حيوانات 
وپرندگان ، مقّلد ابن مقفع بوده اند. برای نمونه می توان از أبان بن 
عبدالحميد الحقی  وسهل بن نوبخت ياد كرد كه كليله ودمنه را به 

شعر درآورده اند )پيشين: 78)-87)).

ارتباط ومشتركات ميان دو ادب عربی وفارسی،تنها به ادبيات قديم 
محدود نمی باشد؛ بلكه در ادبيات معاصر نيز اين ارتباط و مشتركات 
به روشنی در سطوح مختلف مشاهده می شود. برای نمونه می توان 
از انوار سهيلی ياد كرد كه كليله و دمنه را به زبان فارسی ترجمه كرد 
و پس از ترجمه ی اثر او به زبان فرانسوی، الفونتين)))6)-695)م) 
تحت تأثير آن قرار گرفته و از آن تقليد كرده است. سپس ادبيات معاصر 
عربی تحت تأثيرآن قرار گرفت. از معاصرين ادبيات عربی كه دست 
به ترجمه ی آن زده اند، می توان از محمدعثمان جالل)898)م) ياد 
كرد كه كتابی با عنوان العيون اليواقظ فی الحكم والمواعظ را به وجود 
آورده است. كتاب او بسياری از حكايات كليله ودمنه را در بردارد 
كه عالوه بر اينكه تحت تأثير حكايات الفونتين قرار گرفته است، به 
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طور مختصر وهمراه با الفاظ عاميانه به رشته ی تحرير درآمده است. از 
جمله ی مهمترين مشتركات ميان حكايات محمد عثمان جالل وشعر 
مثنوی  اشاره كرد كه وی آن را بسان  نكته  اين  به  توان  فارسی، می 
سروده است كه در داستان روباه دم بريده كاماًل مشهوداست )غنيمی 

هالل، بی تا: 89)-)9)).

احمد شوقی نيز در اين ميدان نقش مهمی را بازی كرده وحكايت 
هايی را در پنجاه قطعه بر زبان حيوانات سروده است كه يقينًا تحت 
تأثير حكايت های كليله ودمنه قرار گرفته است. برای نمونه می توان 
به داستان روباه وخروس او اشاره كرد كه درآن روباه تظاهر به تقوا 
می كند ومكر وحيله ی خود را كنار می گذارد )احمدشوقی،970): 

.((50/(

اگر خرافات واسطوره ها را يكی از مشتركات ميان دو ادب عربی 
موضوعات  كنار  در  را  ها  آن  ودمنه  كليله  بگيريم،  نظر  در  وفارسی 
گوناگون ديگر با همديگر جمع كرده است. می توان اّدعا كرد كه تنها 
رباعيّات خيام است كه به پای كليله ودمنه می رسد.عمر خيّام عالوه 
بر رباعيات، اشعار زيبايی به دو زبان عربی وفارسی سروده، مقاله ای 
در جبر ومقابله نگاشته ورساله ای دروجود به رشته ی تحريردرآورده 
است كه دليل برتسّلط وی در هر دو زبان عربی و فارسی می باشد 

)طرازی،بی تا : 9-))).
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پرداختن به رباعيّات خيام تنها از اين نظر در اين مقاله مورد توجه 
عربی  زبان  ميان  ارتباط  ايجاد  در  فراوانی  تأثير  كه  است  گرفته  قرار 
وفارسی داشته است.كتاب چهارمقاله ی نظامی عروضی سمرقندی را 
فلسفه  و  خيام  به  كه  كرد  ذكر  تاريخی  سند  ترين  قديمی  توان  می 
است.  رسانده  ثبت  به  او  از  رباعی  ويک  پرداخته  او  وفلک  وطب 
التواريخ يک رباعی ديگر به نام خيام ذكر  پس از او كتاب فردوس 
كرده است. سپس محققان رباعياتی را بين 6)تا56 برای خيام به ثبت 
اواخر  از  رباعی  فّن  كه  گفت  بايد  البته  )پيشين،87-7).  اند  رسانده 
می  كه  است  داشته  وجود  ايرانی  شاعران  نزد  در  هجری  سوم  قرن 
توان به شهيد بلخی)ت 5))ه�)، رودكی سمرقندی)ت9))ه�)، دقيقی 
توسی)ت68)ه�) وديگران اشاره كرد )عبدالحفيظ، 989): 8)، ))). به 
طور كلی ترجمه ی رباعيات به زبان عربی، از زمانی كه وديع بستانی 
آن را از ترجمه ی انگليسی فيتز جرالد به عربی ترجمه كرده است، 
بالغ بر5)مورد بوده است كه بعضی به شعر و بعضی به نثر انجام گرفته 
است.از ميان اين ترجمه ها عالوه بر ترجمه ی احمد رامی می توان به 
ترجمه ی احمد صافی نجفی اشاره كرد كه رباعيات را به ذوق عربی 

نزديک ساخته است )پيشين: 68-67).

ترجمه ی بستانی مردم را بر آن داشت تا به يادگيری زبان فارسی 
بپردازند و بتوانند مستقيم از آن ترجمه كنند. بدون شک ديدگاه خيام 
در رباعيات در مواردی � بويژه  در بحثهای مربوط به وجود و حيات 
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ديدگاه  به  گردد-  برمی  خاک  به  و  است  خاک  از  انسان  اين كه  و 
او  ديدگاه   .(975-97(  :(9(5 )السقا،  دارد  شباهت  معّری  ابوالعالء 
كرده  نيز سرايت  ابوماضی  ايليا  به شعر  يقين   و  مبدأ شک  پيرامون 
است)صافی نجفی، 988): ))، 77). به طوری كه قصيده ی معروف 
»الطالسم« ايلياابو ماضی پس از اطالع يافتن وی از ترجمه ی رباعيات 
توسط فيتز جرالد سروده شده وهمان افكار وانديشه ی خيام را مدنظر 

قرار داده است.در بخشی از آن آمده است: 

ج���ئ���ت ال أع����ل����م م����ن أي�������ن، ول���ك���ّن���ی أت��ی��ت

فمشیت ط���ري���ق���ًا  ق�����ّدام�����ي  أب����ص����رت  ول����ق����د 

أبیت أم  ه�����ذا  ش���ئ���ت  إن  م���اش���ی���ًا  وس���أب���ق���ی 

ك����ی����ف ج�����ئ�����ت؟ ك����ی����ف أب�����ص�����رت ط���ري���ق���ی
أدری.)1( ل�����������������س�����������ت 

قرار  خيام  های  انديشه  تأثير  تحت  اشعار خود  در  ابوماضی  ايليا 
گرفته ومعتقد است كه مبدأ مادی شرط وجود عالم است )وهبی التل، 

.(65 :(999

انديشه های خيام عالوه بر معّری وايليا ابوماضی، گروه الديوان � 

))) آمده ام اّما نمی دانم از كجا؟
و راه را در مقابل خود ديده وحركت كردم.

من چه بخواهم چه نخواهم در حركت خواهم ماند.
چگونه آمده ام، چگونه راه را ديده ام؟

نمی دانم!
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بويژه عباس محمو عّقاد)889)-)98)م)- را تحت تأثير قرارداده است. 
به طوری كه اّولين مقاالت خود را در مورد رباعيّات در سال908)م 
نگاشت و به دنبال آن عبدالرحمن شكری)886)-958)م) سه رباعی 
تحت  نيز  مازنی)890)-9)9)م)  عبدالقادر  وابراهيم  كرده  ترجمه  را 
از  را  اپيكوری وتصوف  گرايش  تهمت  و  گرفته  قرار  رباعيّات  تأثير 
كه  گفت  توان  می  اين  بنابر   .(67 است)بّكار،999):  كرده  رد  خيام 
رباعيّات خيّام نقش مهمی را در ايجادارتباط ميان ادب عربی وفارسی 
ايفا كرده است.موارد ذكر شده ونومنه هايی از اين قبيل-كه تعدادشان 
هم كم نيست- اقتضا می كند كه مراكز مشتركی بين ايرانيان وعرب 
بيت  ايجاد شود ودر حقيقت روح  مّلت  آثارهردو  ترجمه ی  جهت 

الحكمه در عصر عبّاسی دربغداد تجديد شود.

جاحظ)ت55)ه�) نيز يكی از اديبانی است كه در گفتار وعمل در 
ايجاد ارتباط ميان ادب عربی وفارسی نقش مهمی را داشته است. وی 
كتاب الحيوان را به ابن زيّات وزير ، البيان والتبيين را به قاضی القضاة 
ابن أبی دؤاد وكتاب الزرع والنخيل را به ابراهيم بن العبّاس صولی اهدا 
كرده است. اگر كسی كتاب البخالء جاحظ را بخواند، اختالط ودرهم 
آميختگی تمّدن، اجتماع وانديشه را كه با يک سبک ادبی زيبا هركدام 

از افراد بخيل فارس وعرب را آورده است، مشاهده خواهد كرد.)))

)))  برای كسب اطالعات بيشتر، رک: مقدمه های كتاب های ياد شده از جاحظ.
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نظرها  از  نبايد  را  ادبی  مقامات  نقش  وتأليف،  ترجمه  بخش  در 
الزمان  بديع  توّسط  عرب  نزد  در  آغاز  در  كه  فنّی  داشت؛  پنهان 
حريری)6))- علی  بن  قاسم  أبومحمد  و  )ت98)ه�)  همداني 
أبوبكر حميدالدين عمربن  ابداع شد سپس به دست قاضی  6)5ه�) 
مقامات  در  وی  گرديد.  فارسی  ادب  وارد  محمودبلخی)ت559ه�) 
خود، سبک و موضوع مقامات عربی را تقليد كرده است و در كنار 
فارسی در سراسر مقامات وی كاماًل  ايرانی وسبک  تقليد، روح  اين 
هويداست.به طوری كه نام های برخی مناطق ايران در عنوان مقامات 
قرا گرفته است كه می توان به مقامات »بلخيّه، سجستانيّه، آذربايجانيّه، 
جرجانيّه واصفهانيّه« اشاره كرد.از بارزترين ويژگی مقامات حميدی، 

به كارگيری الفاظ وتركيبات عربی است.)شواربی، )95): )/9)))

3- مشتركات لغوی وفّنی

از جمله ی مشتركات ميان دو ادب عربی وفارسی، مشتركاتی است 
كه در زمينه های لغوی، بالغی، اسلوبی وفنّی، از دير باز به وجود آمده 
است.اين مشتركات به برخورد تاريخی واجتماعی ميان دو مّلت بر می 
گردد.چه كسی می تواند استمداد سيف بن ذی يزن)ت50ق.ه�) پادشاه 
يمن را از خسرو انوشيروان در مورد بيرون راندن سپاه حبشه ناديده 
بگيرد؟ اين حادثه ی تاريخی، همواره در ادبيات مورد توجه قرار گرفته 
بحتری))8)ه�)  كرده اند،  اشاره  بدان  كه  كسانی  ی  جمله  از  است. 
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شاعر بزرگ عرب است كه گفته است: 
وا ق�������واه ِرُح�مِسأّي��������دوا م��ل��ك��ن��ا وش��������دُّ ���َنوَّ السَّ ت�ح���ت  بُك�م���اٍة 
ٍط بطع���ٍن عل���ی الّنح���وِر وَدعِس)1(وأع������ان������وا ع���ل���ی ك���ت���ائ���ب أري����ا

)ديوان،999): )/5)6)

از  بيش  مّلت  دو  شد  موجب  كه  تاريخی  حوادث  از  ديگر  يكی 
گذشته به يكديگر نزديک شوند، حادثه ی مهم شهادت سرور وساالر 
شهيدان حضرت امام حسين بن علی � ع � در سرزمين كربالء بود كه 
احساسات وعواطف شاعران ايران وعرب را برانگيخت تا اين واقعه 
ی مهم را از زوايای گوناگون به تصوير بكشند.برای نشان دادن گوشه 
هايی از مشتركات در الفاظ وتركيبات، به بررسی اجمالی اين دو واقعه 

اكتفا می كنيم  تا نمونه ای باشد برای نتيجه گيری.

از زمان های قديم فرزندان ايران وعرب به يادگيری زبان وادبيات 
وادبيات  زبان  يادگيری  به  وعرب  ايران  فرزندان  قديم  های  زمان  از 
همديگر، از خود عالقه نشان داده و در اين ميدان به رقابت پرداختند. 
به ياد داريم كه پدر بهرام گور پادشاه ساسانی او را به حيره فرستاد تا 
زير نظر نعمان بن منذر به آموزش زبان عربی بپردازد. اين كار انجام 
پذيرفت ودر مدت زمان نه چندان طوالنی، در لغت ونقد شعر و ادبيات 

با ضربات وجراحات  را  قدرتمند  كردند وسپاهيان  تقويت  و  تأييد  را  ما  افراد شجاع ودليرمردان، حكومت  با    (((
پشتيبانی كردند.
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عربی مهارت كافی پيدا كرد. از سوی ديگر عدی بن زيد شاعر، به همراه 
فرزند خود مترجم خسرو انوشيروان بود كه بسياری از الفاظ فارسی به 
كار رفته در شعر او وديگر شاعرانی چون طرفة بن العبد وأعشی نشانگر 
تأثير پذيری آنان از ادب فارسی می باشد)ناصرالدين اسد، 968): 5)). 
تعداد زيادی از عرب بر فرزندان خود نام های فارسی نهاده بودند كه از 
جمله ی آن ها می توان به قابوس بن نعمان بن منذر و دختنوس بنت 
لقيط بن زراره اشاره كرد. گذشته از نام های افراد، نام برخی قبايل نيز 
فارسی بود كه أسبذی ها )برگرفته از اسب فارسی) از اين نمونه ها می 

باشد.اين لفظ در شعر طرفة بن العبد چنين آمده است: 
فا ر والصَّ عبیَد اسبذو القرُض ُيحزی من القرض)1(خذوا حذَركم أهل المشقَّ

)ديوان،بی تا: 66)

البته از الفاظ فارسی در اشعار اعشی شاعر بزرگ عصر جاهلی نيز 
فراوان می بينيم كه نشان می دهد چقدر الفاظ فارسی بر زبان شاعران 

جاهلی عرب جاری بوده است.)))
))) ای مردمان بور وباصفا وای سواران!مراقب خود باشيد كه جواب شعر، شعر است.

))) برای نمونه به ابيات زير نظر می افكنيم كه می گويد: 
وسي�َسنبٌر والم�رزجوُش ُمنَمنَما لنا َجلَّسان عندها وبنفس������جٌ 
ما إذا كان ِهنَزَمن ورحت ُمَخشَّ وآٌس وخيرٌی وَمرٌو وسوس��ن 
يصبّحنا فی كل َدج��ن تغيَّما وشاهسفرم والياسمين ونرجس 
يجاوب�ه صن���ج إذا ما ترنَّم��ا وُمستُق سينين ووّن وبربَ�����ط 

)ديوان، 329 :1968)
می بينيم كه الفاظ جّلسان)گلشن)، بنفسج)بنفشه)، سيسنبر، مرزجوش، شاهسفرم، ياسمين، وّن، بربط وصنج)چنگ)، 
آس، خيری، سوسن ومستق، را از زبان فارسی گرفته و وارد شعر خود كرده است..نمونه ی ديگر لفظ)ناهيد) است 

كه با حفظ معنای عربی در زبان فارسی نيز به كار رفته است)فره وشي،968): )).
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با آمدن اسالم، قرآن كريم نيز تعدادی از الفاظ فارسی چون: سندس، 
استبرق، مرجان، مسک، زنجبيل، سجّل، سرادق و...را به كاربرد وپس 
از انتشار دين جديد، زبان عربی نيز همراه آن به عنوان زبان دين وقرآن 
در همه ی اطراف و اكناف گسترش يافته ودر بسياری از علوم وفنون، 
الفاظی  ايرانيان قرار گرفت.از اين نمونه ها می توان به  زبان رسمی 
چون: رياضيات، مثلث، مربع، مستطيل، قائم الزاويه، حاده و... اشاره 
كرد كه امروزه كاربرد آن ها در زبان فارسی به هيچ روی بيگانه نمی 
نمايد. گاهی نيز اگر الفاظ عربی به كار رفته در زبان فارسی را با الفاظ 
نامأنوس جلوه می كنند. در برخی  فارسی جايگزين كنيم ، چه بسا 
موارد نيز عبارتهايی را در زبان فارسی مورد استفاده قرار می دهيم كه 
الفاظ آن ها صد درصد عربی است. برای نمونه می توان به عبارت: 
الفاظ  »استعمال دخانيات اكيداً ممنوع« اشاره كرد.بنابر اين به قدری 
عربی در فارسی وارد شده وبه كار گرفته شده اند، كه برداشتن آن ها 
امری شبه محال تلقی می گردد. كاربرد اصطالحات عربی در زمينه های 
و... تصوف  فلسفه،  قرآن،  علوم  حديث،  فقه،  هنر،  ادبيات،  مختلف 
به قدری فراوان شده است كه حد ومرزی را نمی توان برای آن ها 
مشخص كرد.از طرفی ديگر نيز الفاظ و واژگانی كه از زبان فارسی 
وارد زبان عربی شده اند، فراوان است كه اين درآميختگی در عصر 
عباسی به اوج خود رسيده است.برای نمونه به سخن ُعمانی اشاره می 
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كنيم كه لفظ آب سرد را در ميان الفاظ عربی به كار بسته است: 
ال���َورِدل���ّم���ا ه����وی ب��ی��ن غ���ی���اض اأُلس�����ِد الِهَزب���ر  ك���ّف  ف���ی  وص���ار 

س�����������رد)1( آب  ال��������ده��������َر  ي�����������ذوق  آل���������ی 
ِ)رازی،8)) :60)))

در بخش اسلوب های لغوی وبالغی نيز، گاهی قالب های لغوی 
ونام ها در زبان قرآن وحديث ونيز در زبان ادبيات وعلوم لغت عينًا 
اقتباس شده است وگاهی نيز معادل آن اصطالحات در لفظ و معنی 
مورد توجه قرار گرفته است. برای نمونه، لفظ مزدوج به جای مثنوی 
و تجنيس مطلق برای متشابه به كار رفته است )شواربی، 5)9): 8)). 
اصطالحات وشواهد علوم بالغت در نزد عرب را با تمامی اقسام و 
الشعر نوشته ی رشيدالدين  السحر فی دقائق  انواع در كتاب حدائق 
محمدهادی  ی  نوشته  البالغه  أنوار  كتاب  كنيم.  می  مشاهده  بلخی 
مازندرانی از دانشمندان قرن يازدهم را می بينيم كه تحت تأثير كتاب 
های مختصر المعانی ومطّول تفتازانی قرار گرفته است )غنيمی هالل، 

بی تا: )8)-85)).

در زمينه ی شعر نيز اين در هم آميختگی در ملّمعات به روشنی 
را  بيت  وگاهی  مصراع  يک  زبان  فارسی  شاعر  می شود.گاهی  ديده 
به طور كامل به زبان عربی می آورد.برای نمونه بيت آغازين حافظ 

))) زمانی كه ميان بيشه های شيران فرود آمد ودر دستان شير سرخ قرار گرفت، سوگند ياد كرد كه در طول روزگار 
از آب سرد وزالل برخوردار باشد.
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شيرازی: 
وناوله���ا كأس���ًا  أدر  الس���اقی  أيه���ا  ي���ا  أال 

ك���ه عش���ق آس���ان من���ود اّول ول���ی افت���اد مش���كل ه���ا 
)الهی، )7)): ))(

بدين  باشد.  می  ومشتركات  آميختگی  هم  در  اين  از  ای  نمونه 
وادبيات تحت  زبان  ونويسندگان هردو  كه شاعران  بينيم  می  ترتيب 
تأثير يكديگر قرار گرفته وهمين امر موجب شده است كه دو زبان 
وادبيات به يكديگر پيوند بخورند.در نثر نيز اين پيوند به روشنی ميان 
نويسندگان هر دو زبان وادبيات ديده می شود.رسائل ديوانی وعلمی، 
شده  منتقل  عربی  های  سرزمين  به  ايران  از  نيز  وتعليقات  توقيعات 
است. برای نمونه می توان به عبدالحميد كاتب اشاره كرد كه خدمات 
زيادی را در حق زبان وادبيات عربی انجام داده است )مقداد،997): 

 .((((،((8

گفت  توان  می  نيز  وقوافی  واوزان  عروضی  بحرهای  زمينه ی  در 
كه ادب فارسی وامدار ادب عربی است؛ اگرچه محمد غنيمی هالل 
معتقداست كه ايرانيان تعدادی از اوزان را در اشعار عاميانه ی خود 
از قديم به كار برده اند كه نزديک به بحرهای هزج ورجز بوده است 
)غنيمی هالل، بی تا: 67)-68)). وی معتقداست كه ايرانيان فّن مثنوی 
ورباعی را به وجود آورده اند واين دونوع در شعر عربی سابقه ای 
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از ادب عربی  نيز بخش عظيمی  نويسی  فّن داستان  نداشته است.در 
را سرگذشت پادشاهان وحكيمان ايران چون خسرو پرويز و داستان 
هايی مانند هزارويک شب به خود اختصاص داده است. با دقّت در 
نمونه های ذكر شده، مشتركات ادبيات عربی وفارسی در زمينه های 

لغوی وفنّی نيز كاماًل هويدا می گردد )پيشين: )0)-)0)).

4- موضوعات ادبی مشترك

در به كار گيری موضوعات نيز تبادل ميان دو ادب عربی وفارسی 
در زمينه های گوناگون صورت پذيرفته است.به طور كه گاهی از يكی 
به ديگری انتقال يافته وگاهی به طور مشترک در هر دو به كار رفته 
است.از جمله ی اين موضوعات می توان به وصف طبيعت متحرک 
وثابت، وصف سرزمين های از بين رفته ومنازل ويران شده اشاره كرد.
البته مسأله ی اشاره به اطالل در عصر جاهلی، در دوره های بعد شعر 
ايوان كسری  مانند  ويران شده ای  و قصرهای  دژها  به وصف  عربی 
مبّدل گشت.  رفته  بين  از  اسالمی  آثار  يا  و  قديم  و قصرهای رومی 
بيابان، اسب،  باران،  به شتر،  نيز كه در شعر جاهلی  موضوع وصف 
حيوانات وحشی وكوچ نشينی اختصاص داشت، در دوره های بعد 
جنبه ی عاطفی ودر برخی موارد جنبه ی مّلی به خود گرفت )عبدالقادر، 
)95): )/)9)). وقتی بحتری ايوان كسری را به شكل زيبا توصيف 
می كند، گويا در شعر خود بر خرابی اين بنای بزرگ گريه می كند. 
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وی در قصيده ی معروف »سينيه ی« خود به اين موضوع پرداخته است 
كه بيت آغازين آن چنين است:  

نفسي ي��دّن��س  عّما  نفسي  وت��رّف��ع��ت ع��ن ج��دا ك��ّل ج��ب��ِس)1(صنت 

)ديوان، 1999: 631/2(

در دوره ی معاصر نيز احمد شوقی به معارضه ی قصيده ی بحتری 
برخاسته و بر آثار عرب در اندلس گريه كرده است كه بيت آغازين 

آن چنين است: 
ُينسي وال��ل��ی��ل  ال��ن��ه��ار  ��ب��ا وأّي����ام أن��س��ي)2(اخ���ت���الف  ُأذك����را ل��ي ال��صِّ

)احمدشوقي،1970: 45/2(

در ادب فارسی نيز منوچهری دامغانی يكی از شاعران قرن پنجم 
هجری زمانی كه يكی از بزرگان را مدح می كند بسان شاعران عرب 
اطالل  به  اشاره  اين  است.  سروده  را  خود  وشعر  ايستاده  اطالل  بر 
موضوعی است كه كمتر شاعر جاهلی عرب را می يابيم كه از كنار آن 
بی تفاوت گذشته و برآن اشاره نكرده ويا بر آن نگريسته باشد. خاقانی 
دوازدهم  قرن  اواخر  در  كه  است  ايرانی  شاعران  از  ديگ  يكی  نيز 
ميالدی به وصف ايوان كسری پرداخته است. )غنيمی هالل، بی تا: 

((99

))) نفس خود را از آنچه آلوده اش می كند، محافظت كردم ودر برابر بخشش هر انسان پست، خود را باال كشيدم.
))) آمد وشد شب وروز، انسان را به فراموشی واميدارد، شما روزكار جوانی وانس والفت مرا ياد كنيد.
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در موضوع عشق نيز می توان به داستان ليلی و مجنون اشاره كرد 
كه در هر دو ادب عربی وفارسی مورد توجه بزرگان ادب قرار گرفته 
است. اين موضوع در ادب عربی تنها يک داستان تلّقی می شد كه 
نظامی  بويژه   - ايران  هنر شاعران  فارسی،  وادبيات  زبان  به  با ورود 
گنجوی- از آن يک شاهكار ادبی آفريد. نظامی اين داستان را گويا در 
سال)58ه� در قالب حدود700)بيت ودر مّدت چهارماه سروده است 
)نظامی، )00): )-))). پس از اين داستان، به تدريج عشق در ادب 
فارسی جنبه ی عرفانی به خود گرفت و به دنبال آن به ساير ادبيات 
منتقل گرديد. برای نمونه می توان به داستان ليلی ومجنون احمدشوقی 
اشاره كرد كه به تقليد از نظامی، آن را به زبان تركی برگرداند )بديع 
جمعه، 980): )))). البته اين موضوع در ادب فارسی متفاوت با ادب 
بيشتر  فارسی  ادب  بوده است. زيرا مسأله ی عشق عرفانی در  عربی 
در شعر بروز كرده اّما در ادب عربی بيشتر در نثر بيان گرديده است 

)پيشين: 5)-6)).

موالنا جالل الدين رومی))60-)67ه�)نيز يكی از بزرگترين شاعران 
ايرانی است كه عشق عرفانی را در مثنوی به اوج خود رسانده است. 
وی در داستان نی كه رمزی است برای روح آدمی، به شكل زيبا اين 
موضوع را كه روح آدمی در جسم او زندانی است و به خاطر اين كه از 
اصل خود دور مانده است، ناله می كند؛ چنان زيبا توصيف می كند كه 
نظيری برايش نمی توان يافت )العاكوب، بی تا: 50-)5). مثنوی او نيز 
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يكی از موضوعاتی است كه زمينه ی پژوهش و تحقيق را برای بسياری 
از شاعران واديبان عرب فراهم كرده است. به طوری كه افراد زيادی به 

شرح وتفسير آن پرداخته و يا به تقليد از آن قلم فرسايی كرده اند.

البته ساير موضوعاتی چون مدح وغزل نيز در ميان هردو ادب عربی 
وفارسی با مضامين مشترک مورد توجه قرار گرفته است كه در اين مقال 

مجال بحث آن ها فراهم نيست وبه مقاالت مستقّلی نيازمند است.

نتيجه

در  وفارسی  عربی  ادب  دو  ميان  مشتركات  بررسی  و  مطالعه  از 
موضوعات گوناگون در می يابيم كه: 

نزديک  موجب  اجتماعی  و  تاريخی  حوادث  آن كه  از  بيش   -(
شدن ادب عربی وفارسی به يكديگر شوند، محبّت ودوستی 
دو مّلت مسلمان و اين كه هردو به خداوند يكتا، قرآن كريم، 
پيامبر اكرم � ص � وسخنان گهربار او اعتقاد راسخ داشتند، 
موجب شد كه روز به روز اين تفاهم وتبادل بيشتر شده و 
بدون  وفارسی  عربی  ادب  دو  كه  كرد  اّدعا  می توان  امروزه 
ايرانيان وعرب در حقيقت  و  ابتر هستند  و  ناقص  يكديگر، 
دو مّلت هستند در قالب يک اّمت كه خداوند متعال فرموده 

است: »كنتم خير أّمٍة أخرجت للنّاس«.
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در  گوناگون  موضوعات  در  وفارسی  عربی  ادب  دو  هر   -(
يكديگر تأثير گذار واز يكديگر تأثير پذير بوده اند.به طوری 
كه اين تأثير وتأثّر در هيچ دو زبان به اين شّدت وجود نداشته 

است.

های  ويرانه  و  اطالل  به  اشاره  مانند  موضوعات،  برخی  در   -(
اوزان و قوافی شاعران و نويسندگان  قبايل و  از  باقی مانده 
عرب بر شاعران ونويسندگان ايرانی پيشی گرفته ودر برخی 
مثنوی  و  وعارفانه  عاشقانه  های  داستان  مانند  موضوعات 
سرايی، شاعران ونويسندگان ايرانی گوی سبقت را ربوده اند 
و از داستان های عادی در ادب عربی منظومه های مفّصلی 

آفريده اند.

قرآن كريم ودعوت نبوی بيش از هر چيزی در وحدت ميان   -(
ايجاد وحدت در موضوعات  آن  دنبال  به  ايرانيان وعرب و 
مّلت،  از هر دو  بزرگان علم وادب  ميان  وعلوم مختلف در 

نقش بسيار مهمی داشته است.

الفاظ و واژگان هر دو زبان عربی و فارسی آن چنان در يكديگر   -5
كاربردی شده اند كه جدا سازی آن ها از يكديگر به يک امر 

شبه محال مبّدل گشته است.
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