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تجارت پس کلمات فارسی بسیاری به علت. واژگان فارسی از زمان دوره جاهلی وارد زبان عربی شدند
هایی که و آن واژگان به برخی کاال. و ورود ایرانیان به عراق و یمن به عربی منتقل شده اند( بازرگانی)

تن ایران به و انتقال از فارسی به عربی بعد از پیوس. عرب نداشت مانند مشک و ابریشم مربوط می شد
.  دولت اسالمی شدت گرفت

به دست هنگامی که ایرانیان در قیام دولت عباسی. و در دوره عباسی نفوذ زبان فارسی افزایش یافت
داشت، پس و ابن مقفع نقش بزرگی در این تأثیر. امثال ابو مسلم خراسانی و آل برمک شرکت کردند

لغت نامه و فیروز آبادی. تعدادی از کتابهای فارسی مانند کلیله و دمنه را به عربی منتقل کرده است
.دارد که واژگان  بسیاری را به زبان عربی در بردارد« قاموس»معروفی به نام 

دکتر و دانشمندان زبان عربی و فارسی ابعاد این تأثیر را در پژوهش هایشان آشکار کرده اند، پس
ت نامه عربی لغ»تونجی کتابی نگاشته است که کلمات فارسی عربی شده را در بر می گرفت که آنرا 

.نامید« شده های فارسی در زبان عربی
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و عرب ولی کلمات فارسی ای که وارد زبان عربی شد پس صداهایشان و وزن هایشان تغییر کرده است،
افت را که در زبانشان ی« گ، چ،پ»را بر زبان آورده اند، پس حروف فارسی آنها ها بر اساس زبانهایشان 

: ، مانند(تغییر دادند)نمی شود به حروفی نزدیک از مخرج هایشان عوض کرده اند 
...و شرشف = چادرشبمهرجان= هرگانمفردوس=پردیس

..( نندطال و نقره را ذخیره می ک).. در آیه « ذخیره می کنند»و از آن ها کلمات دیگری برگرفتند مانند 
.فارسی« گنج»از کلمه 

ما باید بدانیم که داد و ستد واژگان میان زبان ها در جهان امری طبیعی است که آنها را در شیوه و
بان فارسی بر زبان نمی توانیم زبانی را بدون کلماتی وارد شده بیابیم؛ تأثیر زو .گرداندگفتار بی نیاز می 

ربی در عربی پیش از اسالم بیشتر از تأثیرش پس از اسالم بود، و اما پس از ظهور اسالم پس واژگان ع
.زبان فارسی به علت عامل دینی زیاد شده بود
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