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 اشتراکیة اللغتین العربیة و الفارسیة

 
  پوهنمل محمد صادق ایثار

 
 :ملخص البحث

ان هو آلة البیان التی تتنقل بها األغراض من فکر الی فکر، والمثل نوع من بیان االنسان الذی قد علق وخلق معه ومع أواصره إّن اللس

ال ینحصر فی زمان ومکان. وبعبارة أخری له تاریخ طویل کتاریخ البشر وکلما زاد البشر سلفا زاد المثل اعتبارا. االجتماعیة، وهو

اریخ األمثال واستعمالها فی اللغتین العربیة والفارسیة فال نری األمثال المستعملة ذات قیمة لدی اصحابها نحن إذ نمعن النظر فی ت

األخری یقتبسونها لفظا ومعنی، اومعنی فقط، وینتفعون بها فی التحاور والتعامل بینهم. واللغة  فحسب، بل نری هناک اصحاب اللغات

عربیة، حیث توارد کثیر من العلماء بعض هذه األمثال دون ای تغییر؛ منهم رشید الدین الوطواط الفارسیة هی التی قد تأثرت باألمثال ال

 .مثال وکتب جمیع آثاره باللغة العربیة 281فارسیة حوالی الذی نقل من االمثال المشهورة العربیة الی ال
 

 .یةالمثل، رشید الدین الوطواط، اللغة العربیة واللغة الفارس الکلمات الرئیسة:
 

 :مقدمة
السالم نحن إذا تعمقنا فی الثقافة العربیة والفارسیة، سیکشف الستار عن إشتراکات عدیدة بینهما، خاصة في االتصاالت التی اقیمت قبل ا

بالغا اهتماما وأحکمت بعده؛ واألمثال تشهد بهذه العالقات التاریخیة. کما نالحظ أن کثیرا من علماء اللغة واالدباء الذین قد اهتموا 

 .باألمثال السائرة، حیث جمعوها ودونوها، ثم عنوا بنقلها من لغة الی أخری

التربویة واالجتماعیة. جلی فیها فکرها ومعتقداتها وتقالیدها ومثلها األخالقیة وواألمثال عند األمم کافة کمرآة تنعکس فیها روح األمة ویت

ج بعد معاناة طویلة وتجارب مریرة وذکریات حلوة، دون الوقائع التی تحدث فی وهی توجز بعبارات قلیلة ما وصل الیه االنسان من نتای

 .إطار الزمان والمکان

واما الفصیحة فکانت متداولة فی االدب  الفصیحة والمولدة والعامیة. وتنقسم الی ثالثة انواع: لقد تأثرت األمثال العربیة بما یحیط بها

الفتوحات االسالمیة وإختالط العرب باألعاجم فی األمصار المفتوحة، واألمثال العامیة  الجاهلی، والمولدة هی التی ظهرت بعد عصر

 .هی التی کانت والتزال شائعة بین المواطنین العرب

االدباء اإلیرانیون بتدوین األمثال العربیة منهم ابوهالل العسکری  عنیألمثال العربیة قد حظیت باهتمام االدباء وعلماء اللغة، کما او

، والکتاب یحتوی علی «التمثیل والمحاضرة»هـ( الذی وضع کتاب  429وأبومنصور الثعالبی )« األمثال»هـ( صاحب کتاب  395)

الکتاب الذی « مجمع األمثال»هـ( صاحب  518المولدین وأمثال العوام والخواص وابوالفضل المیدانی ) مجموعة کبیرة من أمثال

الذی « هـ( صاحب کتاب لطایف االمثال وطرائف االقول 573ومولّد ورشید الدین الوطواط ) یشتمل علي نحوستة آالف مثل بین فصیح

 .مثال عربیا 281یشمل 

ة األمثال وتطوراته أنبعه األصیل حتی شکله الحاضر والجزم بتاریخ نشیل، تتبع کل مثل من مإن لم نقل من المستح بمن الصع

 .لغة من اللغتین الفارسیة والعربیةهي األسبق إلي إبداع األمثال والعوامل المؤثرة فیه. ال یمکن القول بان أي
 

 بعض األمثال العربیة و معادلها فی الفارسیة:

 "الحظ هو الذی یغنی االنسان و لیس أي:  "مرد را طالع به دولت میرساند نه كمال" لفارسیةیقال في ا "جدّك ال كدّك

 السعی. 

 جتمعت قطرات الماء اإن  أي: "قطره قطره جمع گردد وانگهي دریا شود" ةیقال في الفارسی "الذود إلي الذود إبل

  .فتصیر بحرا واسعا

 لقائهبعاوضت عطاءه  أي: ا به لقایش بخشیدم"یش ر"عطا یقال في الفارسیة "رضیت من الغنیمة باإلياب. 

 لیس عفن السمك من رأسه تي: یأ "ماهي از سر گندیده مي شود نه از دم" یقال في الفارسیة "زلة العاِلم زلة العالـم

 .ذنبهمن 

  "بسلمظهر الذئب في  أي: "گرگ در لباس میش": هو الذي یعادله في الفارسیة و "تحت جلد الضأن قلب األذؤب 

 .الشاة

  "ما أحذق السارق  أي: "خوشا دزدي كه از دزد بز بدزدد" المثل الذي یعادله في الفارسیة "ُسرق السارق فانتحر

 .السارقالذي یسرق من 

  "ألف صدیق قلیل وعدو أي: یك دشمن بسیار" "هزار دوست اندك است، ویقال في الفارسیة "الُشر قلیله كثیر 

 .واحد كثیر

 "أی: أطعمه لبن الدجاج وروح البشر "شیر مرغ وجان آدمیزاد" یقال فی الفارسیة و "لبعوضکلّفتنی مّخ ا.  

"هزار من برای خودم  کما یقال فی الفارسیة المنافع لنفسه وحده، من یریدیجری هذا المثل فی "کّل يجّرالنار إلی قرصه" 

 .ألف من لی ومن واحد لآلخرین أی: یک من برای دیگران"
 

 یلة في اللّغتین كثیرة ولكن هناك نكتتانمثال الدّخمن هذه األ

 ثقافة عریقة تسّبب فی نشأتها األولي: ال شك في أّن األمثال العربیة والفارسیة المنقولة تنبعث عن تاریخ طویل و

  .العرب والعجم کالهما

 بیر أوصیاغة البیان وأّما المعنی الثانیة: أّن لکّل مثل فی کّل لغة دافعة وداعیة ولکنّها مع تغییر قلیل فی قالب التع

.ینقل تاّما وکامال من لغة إلی األخری
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در زباِن  لهای فعهدف از تحریر این مقاله، دریافت کاربرد برخی از سازه

که فعل نسبت به هر واحد باشد. به دلیل اینروزمرۀ مردم شهر فراه می

نیاز تحقیق را تر معروض به تحول بوده که زبانی، در گفتار این مردم بیش

گر این است که زبان کرده است. از جهت دیگر این تحقیق نشانبر ما الزم 

ت تبارز کرده و های متفاودر هر گوشه و کنار یک سرزمین به گونه

 یی را به خود بگیرد.خصوصیت لهجه

 

 تأثیر اللغة العربیة في اللغة الفارسیة 

ة الفارسیة فهي لغة آریة، إذاً لیس اللغة العربیة هي من اللغات السامیة أما اللغ

عالقة بین اللغتین، ال في األصل وال في اإلشتقاق، ولكن وصل بینهما هناك أیة 

ا الحضارة فكان بینهما من الصالت ما لم یكن بین اللغات التاریخ وربطت بینهم

 . (i) التي هي من أصل واحد ونسب واحد 

اخل الحضاري الكبیر الذي حدث فبعد دخول إیران في الدین اإلسالمي، والتد

كسر كافة  ىن العربیة االسالمیة والحضارة الفارسیة، أدى ذلك إلبین الحضارتی

الحضارتین، مما دعا الى التأثیر المتبادل بین الحدود والعوارض بین هاتین 

 لغتیهما .

فكان تأثیر اللغة العربیة على اللغة الفارسیة هو األقوى واألوضح وذلك 

لغة العربیة وقوة أسسها البنیویة، فجاء القرآن الكریم بعد ذلك لیقوي لرصانة ال

الرئیس في اللغة ولیزید من رصانتها ویحافظ علیها ولیكون السبب دعائم هذه 

 التأثیر على لغات البلدان التي أنظوت تحت لواء اإلسالم .

حظ ومن خالل ما جاء في المحور األول حول أصل اللغة الفارسیة الحدیثة نال

أن یلخص هذا أن تأثیر اللغة العربیة على اللغة الفارسیة كبیر جداً وال یمكن 

ذه الجوانب، لیسعنا أن ندرك التأثیر بكل جوانبه، لذلك ال بد لنا أن ننتقي بعض ه

مدى التأثیر الكبیر للغة العربیة على اللغة الفارسیة، فكان أبرز مالمح هذا 

العربي في الكتابة و أهم الخطوط التي التأثیر هو استعمال الفرس للحرف 

استعملت للكتابة، أما الجانب المؤثر اآلخر هو استعمال األلفاظ والمصطلحات 

فارسیة وعلى نطاق واسع جداً وبكافة مجاالت الحیاة الدینیة العربیة في اللغة ال

و االجتماعیة واالقتصادیة والسیاسیة واألدبیة والعلمیة والعسكریة وغیره کما 

 لی: ی

 استخدام الحرف العربي في الكتابة  -أوال ً 

استخدم الفرس الحرف العربي في الكتابة وذلك لصعوبة الكتابة بالحروف  

فیها من تعقید في رسم الحرف عند الكتابة لذلك كان اإلیراني غیر  البهلویة ولما

 مستعد لتعلمها وهو یجد ضالته في الحرف العربي لسهولة الكتابة به. 

جاء فضل العربیة على الفارسیة في إتمام النقص وسد  هنا ومن 

الحاجة من المفردات واإلصطالحات المنتشرة في اللغة الفارسیة مع إنتشار 

م والعربیة في بالد الشرق المسلم، وبحلول الخط العربي محل الخط اإلسال

ً أن یرسموا أبجدیتهم كرسم األبجدیة العربیة واخترعو ا البهلوي فكان لزاما

پ، ژ، چ، گ ( رسماً ألربعة من الحروف ال وجود لها في العربیة وهي ) 

 . (ii)فرسموها هكذا لقربها من نطق الحروف ) ب، ز، ج، ك ( 

الهجاء العربیة ویزاد علیها  ( حرفاً، وهي 33ون الهجاء الفارسیة من ) تتك 

( باإلضافة إلى الهمزة. أما الحروف  گ، ژ، چ، پأربعة أحرف وهي )

 :(iii)ربعة المزادة فتلفظ كاآلتي األ

در: أب، پ( في اللغة اإلنكلیزیة مثال ذلك:  P(: فیلفظ مثل )  پحرف الـ ) -1

  ا:پسر :أبن، پ

 . ك: طاهراپقدم، 

اي: چ( في اللغة االنجلیزیة مثال ذلك:  CH(: یلفظ مثل ) چحرف الـ ) .1

 یسر .ب: شمال أو أچهار: أربعة، چراغ: مصباح، چادر: خیمة، چشاي، 

االنكلیزیة أو الجیم المعطشة. مثال ذلك: J) (: یلفظ مثل )ژحرف الـ )  .2

ها في اد: أصل تقابلژ ده، بشارة، نـژرف: عمیق، مـژیم: نظام، ژر

 العربیة كلمة ) نجار ( ولها نفس المعنى.

( االنكلیزیة أو الجیم في اللهجة  G(: ویلفظ مثل الـ )  ڱحرف الـ )  .3

ان: ڱرڱوهر: جوهر، ڱ: كبیر، ڱل: ورد، بزرڱالمصریة. مثال ذلك: 

 ناه: إثم.ڱاو: بقرة، ڱمدینة وقد عربت إلى ) جرجان (، 

  

 األمثلة اللفظ الفارسي الحرف ت

1 
ث، 

 ص
 سبر –سروت ، صبر  –ثروت  س

 هیف –هسن، حیف  –سبح، حسن  –صبح  هـ ح 2

 ز ض، ظ 3
 –زاهر، ظهر  –شاه رزا، ظاهر  –شاه رضا 

 زهر

 ت ط 4
 –تهران، طهمورث  –ترف، طهران  –طرف

 تاهر –تهمورث، طاهر

 تآم –أمو، طعام  –ألي، عمو  –إلم، علي  –علم  الهمزة ع 5

 ق 6
ق( تنطق مابین) 

 و)ع(
 أتاغ –آغا، أطاق  –آقا 

وهنالك ثمانیة حروف خاصة بالكلمات العربیة األصل والمستعملة في اللغة 

 ص، ض، ط، ظ، ع، ق.الفارسیة وهذه الحروف هي: ث، ح، 

وإن هذه الحروف الثمانیة التنطق في اللغة الفارسیة بالمخارج العربیة بل تنطق 

 ناه:على النحو التالي وكما في الجدول أد

( في اللغات األوربیة، فنقول:  Vأما حرف الواو فإنه إذا كان متحركاً فینطق ) 

 . حائط –الكتابة، دیوار  –فاكهة، نوشتن  –شیطان، میوه  -دیو 

ً فنقول: زور   –وإذا كان الواو حرف مدّ، فانه ینطق مثل النطق العربي تقریبا

 نقود. –ول پنملة،  -بعید، مور  –قوة، دور 

 فظ الهمزة واأللف فهي على النحو اآلتي:اما ل

ً فهو الهمزة مثل: أمید  .1 الیوم،  –أمل، اِمروز  –إذا كان األلف متحركا

 . اللیلة –اِمشب 

ً فهو األلف مثل: ما أللف ساكنإذا كان ا .2 انتم،  –هللا، شما  –نحن، خدا  –ا

(. خبر ) وتلفظ نون في العامیة  –مكتبة، نان  –منفصل، كتابخانه  –جداً 

 وتلفظ األلف مفخمة بخالف نطقها في اللغة العربیة .

وإن الهمزة في اللغة الفارسیة تقع في أول الكلمة فقط، فإذا جاءت الهمزة في  

لكلمة أو آخرها نفهم من ذلك أن أصل هذه الكلمة عربیة دخلت على اللغة وسط ا

ویالحظ في كلمة )مؤبد ( وهي بمعنى ) موبد ( أو الكاهن من الدیانة الفارسیة. 

 . (iv)الزرادشتیة، فالفارسیة ) ُموبد ( بدون همزة

لم یكتف الفرس باستخدام الحروف العربیة في الكتابة بل أخذوا عن العرب 

ً جدیداً من أنواع الخط الكوفي الذي  أیضاً طرق الخط والتهذیب، فابتكروا نوعا

یه مدات الحروف أكثر وضوحاً، وسمي بـ ) الكوفي اإلیراني ( الذي تظهر ف

ادس الهجریین، كما یرى في المصاحف السلجوقیة خالل القرنین الخامس والس

ً آخر وهو )خط التعلیق ( خالل القرن السادس الهجري، وهو من  أوجدوا خطا

تاز الخطوط الصعبة الیعرفه إال من تعلمه ومارسه من خطاطي إیران، ویم

بمیل حروفه ومن خالل تسمیته یبدو أن حروفه قد علقت بعضها ببعض، 

حتها، ویعود السبب في ویتصف كذلك بالتباین الواضح في شكل الحروف ومسا

ذلك إلى كتابته بقلمین مختلفي العرض، إذ یبلغ عرض احدهما ثلث عرض القلم 

إلى ثلث  اآلخر، فال یكاد یستقر القلم في عرضه حتى یتغیر بشكل مفاجئ

عرضه، وكذلك یحتاج إلى رسم الكثیر من أجزاء الحروف بواسطة رأس القلم 

وفه استدارات بیضویة الشكل حتى یكتمل شكلها. ویغلب على أشكال حر

ومفتوحة لیتولد عنها فراغات واسعة وهي ذات أهمیة كبیرة في إبراز شكلها 

 .(v)الممیز

سس على ید ) میر علي تبریزي وهنالك خط آخر وهو خط ) النستعلیق ( الذي أ

أعظم أساتذة الخط في القرن السادس الهجري وأبرزهم، ویتصف هذا الخط  (

ن باقي الخطوط اللینة، ویتكون هذا الخط من خطي ) النسخ ( بأنه أكثر رشاقة م

و ) التعلیق (، ویحتفظ في ذات الوقت بصفات كل من خط النسخ وخط التعلیق، 

ً  واصبح فیما بعد من أكثر . ونتج عن خلط كل من خطي (vi)الخطوط شیوعا

 .تعلیق ( خط ثالث یسمى بـ )شكسته()الكوفي ( و ) النس

 

 المصطلحات العربیة وإدخالها الى ثنايا القاموس الفارسي  استخدام -ثانیاً 

أدى االنتقال الكبیر من استخدام اللغة البهلویة الى اللغة العربیة واستعمال 

بة بعد الفتح اإلسالمي إلیران ومن ثم استعمال لغة جدیدة الحرف العربي للكتا

ة لتكون المنهل وهي اللغة الدریة، أدى كل ذلك إلى اإلستعانة باللغة العربی

للغة الفارسیة الجدیدة والمورد الذي تستقي منه اللغة الفارسیة كل ما  الرئیس

ً في نهضت ها یلزمها من كلمات ومصطلحات لتغني بذلك قاموسها خصوصا

الفتیة، فقد استعارت هذه اللغة من العربیة الكثیر من المعاني والمصطلحات 

وإذا ما أردنا البحث عنها فإننا سنجد بشكل عام والدینیة والفقهیة بشكل خاص. 

أن هناك سیل فیاض منها وسنالحظ أن القاموس العربي قد دخل في ثنایا 

 .(vii)القاموس الفارسي وبشكل واسع جداً 

للغة الفارسیة ومنذ نشأتها األولى حتى وقتنا الحاضر تستعمل ما تزال ا

ض العلمیة المصطلحات العربیة وبكافة مجاالت الحیاة وفي شتى األغرا

والفنیة، ویالحظ الدارسون والمهتمون باللغة الفارسیة هذا الكم الهائل من 

المصطلحات والمعاني في كتب الفقه والتفسیر والتاریخ والفلسفة والشعر 

والتصوف والطب والریاضیات، وإن الكثیر من الكتب الفارسیة قد ُعنِونت 

حین إنها مؤلفة باللغة بأسماء عربیة، وتبدو بأنها مؤلفات عربیة، على 

الفارسیة، وال یفهمها إال دارسي هذه اللغة بشكل جید، ومنه على سبیل المثال: 

اء، حبیب السیر، التوسل الى الترسل، مجمع التواریخ والقصص، مجمع الفصح

 .( viii)لباب األلباب، جوامع الحكایات، تذكرة الشعراء، ...الخ

الهجري بتألیف ووضع كتب عن  بدأ علماء الفارسیة خالل القرن الخامس 

لغتهم على غرار الكتب التي ألفت في العربیة، وكان أقدمها كتاب ) لغة الفرس 

هـ، و وضعت كذلك 465( لـ ) علي بن احمد االسدي الطوسي ( المتوفي سنة 

كتب لتعلم العربیة لغیر العرب مثل ) مقدمة األدب ( لـ ) جار هللا الزمخشري (. 

الكتب اللغویة الفارسیة یالحظون أنها وضعت باسلوب  وإن المطلعین على

الكتب العربیة ومنها ) صحاح العجم ( لـ ) هندوشاه النخجواني ( المتوفي سنة 
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لكتاب ) صحاح العرب ( للجوهري. إستعارت هـ وهذا الكتاب معارض  730

أیضاً مصطلحات النحو والصرف العربیة لبناء  اللغة الفارسیة من العربیة

لغتها، فاألفعال ومشتقاتها وكذلك األسماء وأقسامها والمبتدأ والخبر  قواعد

والفاعل والمفعول وغیرها، إذ استعملت في الفارسیة بدون أي تغیر. واستغني 

فسه عن بعض المصطلحات التي ال تحتاجها وزیدت لها أُخر في الوقت ن

االلتزامي أقتضاها التصریف الفارسي مثل الماضي القریب والبعید والشكي و
(ix) . 

بعد مجيء السالجقة الى الحكم، أصبحت اللغة الفارسیة لغة البالط واألدب،  

یتها ألنها مما أدى ذلك الى إضعاف نفوذ اللغة العربیة، لكنها لم تفقد مركز

إستمرت لغة العبادة والفقه، هذا من ناحیة ومن ناحیة أخرى قیام المدارس 

د وبرعایة وإهتمام عربي وذلك تطبیقاً لسیاسة النظامیة التي أنشئت في هذا العه

مما دفع ذلك الى زیادة دخول المفردات (، x)السالجقة الدینیة المحافظة 

، فظلت اللغة العربیة بذلك اللغة ( xi) ة والمصطلحات العربیة إلى اللغة الفارسی

الرئیسیة للتعبیر عن مظاهر الحضارة اإلسالمیة من طب وعلوم وفلسفة 

وهنا البد من اإلشارة إلى أن مشاهیر الفالسفة والعلماء من أمثال: وغیرها. 

الغزالي وابن سینا و الرازي كتبوا معظم مؤلفاتهم بالعربیة مع قدرتهم العالیة 

ة باللغة الفارسیة، وما هذا إالَ ألن اللغة العربیة هي لغة الحضارة في الكتاب

في اإلشتقاق والتعبیر عن كافة اإلسالمیة، باإلضافة الى طواعیة اللغة العربیة 

 . ( xii)األفكار المستجدة

من كل ذلك نالحظ الفضل الكبیر للغة العربیة على اللغة الفارسیة وعلى سكان 

للغة العربیة في التخلص من اللغات القدیمة والصعبة إذ أعانتهم ا هذه البالد

لكثرة حروفها والتي عانى منها سكان هذه المنطقة لصعوبة الكتابة بها وتعلمها و

وتغیرها المستمر على مر العصور، وهذا ال یعني أن اللغة الفارسیة لم تكن 

الدین مؤثرة على اللغة العربیة وخاصة قبل إنتشار اإلسالم ودخول ایران في 

االسالمي، فقد اخذت اللغة العربیة من اللغة الفارسیة العدید من المفردات 

حظة هذا الشيء وقد كتب المؤلف إلى وباإلمكان تصفح المعاجم العربیة ومال

 أو معربة . جوارها بأنها أعجمیة أو فارسیة

 وجدیر بالذكر أن العرب لم یقتبسوا األفعال أو الحروف ولكن كانت حاجتهم إلى

األسماء فاقتبسوا هذه األسماء وقاموا بتغییر شكلها بحریة بما یتالءم مع نطقها 

خرجه إن لم یكن عنده هذا الحرف أو العربي فأبدلوا حرفا بحرف یدنو من م

ألن نطقه في الفارسیة ال یوازن نطقه في العربیة وبذلك یكون العربي قد حور 

رئیس في هذا اإلقتباس هو ، وإن السبب ال(xiii)في الشكل والءم في المخرج 

التجاور العربي الفارسي وهو نفس السبب الذي أثر على اللغة الفارسیة، وإن 

ت الفارسیة التي دخلت في العربیة قد نقلها من كان على صلة الكثیر من الكلما

وكان  –اللخمیین  –وثیقة بالفرس وكان األكثر صلة في هذا األثر هو المناذرة 

المنذر، الذین كانوا یحكمون الحیرة وهي على بعد فرسخ آخرهم النعمان ابن 

الكلمات،  جنوبي الكوفة، وفي أبیات شعراء ذلك العهد یالحظ الكثیر من هذه

ومنهم الشاعر العربي الكبیر األعشى میمون بن قیس فقد أورد العدید من هذه 

 االقتباسات و في أدناه نموذجاً منها، إذ یقول :

 

 ها وبنفسجلنا ُجلســــاٌن عند

 
 وسیسنبـــر والمرزجوش منمنما  

 و آس و خیرٌي و مرٌو وسوسنُ  

 
 إذا كان ِهنَز مٌن ورحت مخّشمـــا  

 اهسفرم والیاسمین ونرجـسوش 

 
 يصبّحنــا فــي كـل دَجٍن تغیّما  

  

گلستان (و) بنفشه ( و )سوسن بر ( فهو بذلك قد أورد في هذه األبیات كلمات ) 

وهي فارسیة وغیرها ) شاه اسپرم ( و ) یاسمین ( و) نرگس ( و)مرزجوش( و 
(xiv)بي للكلمات الفارسیة . وهناك العدید من األمثلة والشواهد على اإلقتباس العر

  والمجال ال یسع لذكرها .

في ختام هذا البحث نالحظ أن العوامل المؤثرة على تطور اللغة الفارسیة و 

ومتداخلة وال یمكن المرور على إحداها اال  وصولها إلى ما هي علیه اآلن كثیرة

وي أوجبت علینا اإلسهاب فیها والغوص في أغوارها، وإن التداخل والتالقح اللغ

بین العربیة والفارسیة عمیق عمق التاریخ وال یزال هذا التأثیر المتبادل بینهما 

 .مستمراَ حتى یومنا هذا، ولن ینقطع أو یزول مادام هذا التجاور موجوداً 

 

 االستنتاجات:

كان للغة الفارسیة القدیمة الفضل الكبیر في حل رموز اللغة المسماریة  .1

 لى أولى الحضارات في العالم .البابلیة والتعرف من خاللها ع

كان للغة الفارسیة األثر الكبیر في نقل حضارات البلدان اآلسیویة الى  .2

 الحضارة العربیة واإلسالمیة .

الكبیر في رسم شخصیة اللغة الفارسیة الحدیثة،  كان للحرف العربي األثر .3

من خالل استخدام الحروف العربیة في الكتابة واإلستغناء عن الحروف 

القدیمة المستخدمة قبل دخول إیران في الدین پهلویه ( فارسیة ) الال

 اإلسالمي .

ر إن اللغة الفارسیة من اللغات التي لها القابلیة على اإلستعانة باللغات األُخ .4

 في رفد قاموسها اللغوي بالعدید من المصطلحات والمعاني الجدیدة

 وبسهولة كبیرة .

فد الرئیسة للحضارة العربیة اإلسالمیة یمكن عدَ اللغة الفارسیة من الروا .5

 لما قدمته من نتاج علمي وأدبي .

لم یكن الفارسي مقتبس أعمى بل استطاع أن یطور ما یقتبسه من لغة أو  .6

 ر. أدب أو علوم أخ

إن التجاور العربي الفارسي وإنعدام الحدود المانعة بینهما أدى الى التأثیر  .7

 .اةادل بینهما وفي كل مجاالت الحیالمتب
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