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زباﻥ عربﻰ در ايراﻥ
ﮔﺬشته ،حال و ﺁينده
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**

چكيده

زبان عربﻰ در برههاﻯ از زمان ﭼهره جهانﻰ به خود ﮔرفت و دايره نفوﺫ خود را با ﮔسترﺵ
اسالم در سراسر جهان وسعت بيشترﻯ بﺨشيد .مرزهاﻯ ﭼين را درنورديد و با ﮔﺬر از
خاورميانه ،مﺼر و شماﻝ افريقا به جنوﺏ باخترﻯ اروپا رسيد.پايهﮔﺬار اين ﮔستره فراﮔير

جهانﻰ ﭼيزﻯ نبود جز تمدنﻰ كه اين زبان با خود داشت و باعﺚ هدايت انسانها بهسوﻯ
پيشرفت و شﻜوفايﻰ شد .مردم جزيرهالعرﺏ با نشر اسالم بهوسيله زبان قرآن راه اين

را در آﻏوﺵ ﮔيرند ،و با اين زبان ،ميراﺙ فرهنگﻰ ديرپاﻯ خود را منتقﻞ كنند.

ايرانيان با مشاركت عﻈيم خود در تمدن اسالمﻰ و عربﻰ ،و با نقﺶآفرينﻰ بﻰهمتا در
ساماندهﻰ زبان عربﻰ ،از ديگر ملﻞ سرآمد بودند .و اين ﮔفته ابنخلدون است كه» :بيشتر

علماﻯ اسالم از ايرانيان بودند« ←( .ابنخلدون 1967 ،م).

با اين همه ،و علﻰرﻏم ﮔسترﺵ زبان عربﻰ در ايران ،اين پرسﺶ مطرﺡ است كه ﭼرا

زبان عربﻰ بهعنوان زبان ﮔويشﻰ مردم در قلمرو شاهان ساسانﻰ آنﮔونه كه در سرزمين
ما بينالنهرين ،سوريه ،فلسطين و لبنان مورد استفاده قرار ﮔرفت ،بهكار ﮔرفته نشد؟ زبان
فارسﻰ درﻯ با پايان قرن سوم هجرﻯ رو به شﻜوفايﻰ نهاد ،و نشانههاﻯ شعر و شاعرﻯ

*.استادممتازورئيسمركززبانوادبياتفارسىدانشگاهلبنان

**.عضوهيئتعلمىگروهزبانوادبياتعربىدانشگاهقمH_mahallati20@gmail.com

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ:

87/2/21؛ ﺗﺎﺭﻳ
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87/5/15

فﺼلنامة ﻋلمی ـ پﮋوهشی

تمدن را هموار كردند و باعﺚ شدند تا ديگر ملﻞ نﺨبه جهان با شيفتگﻰ فراوان زبان عربﻰ
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در آن نمايان شد ،و سرانجام راه پرفراز و نشيﺐ خود را با رودكﻰ ( 329هـ  1020 / .م،).
شاعر پرآوازه ايرانﻰ آﻏاز كرد.

كليدواژهﻫا :زبان عربﻰ ،ايران ،ﮔﺬشته ،حاﻝ ،آينده.

ﭘيوند ناﮔسستنﻰ اسالم و زباﻥ عربﻰ

همزمان با نشر اسالم در ايران ،زبان عربﻰ بهعنوان زبان دين ،زبان حﻜومت و زبان

نﺨبگان مطرﺡ شد .اين زبان علﻰرﻏم قداستﻰ كه داشت ،و بهعنوان زبان وحﻰ الهﻰ كه بر
پيامبر ،نازﻝ ،و بارها در قرآن ــ آيات »اِنّا ﺃَنْ َزلْنا ُه ُق ْرآنَا َع َرب ِ ﱠيا( «...يوسﻒ َ » )2 /و َكﺬل َِﻚ ﺃَ ْو َح ْينا

اِلَ ْي َ
بين( «.نﺤﻞ )103 /ــ تﺄكيد شده
ِسان َع َرب ِ ﱞﻰ ُم ٌ
ﻚ ُق ْرآنَا َع َرب ِ ﱠيا( «...شورﻯ  ،)7 /و »َ ...و هﺬا ل ٌ
بود ،نتوانست جايگزين زبان روزمره مردم شود.

بدينسان پيوندﻯ ناﮔسستنﻰ ميان اسالم و زبان قرآن پديد آمد ،و از اين پيوند نتايﺞ

بسيار مهمﻰ حاﺻﻞ شد .ازجمله اينﻜه زبان قرآن بهدليﻞ داشتن مفاهيم و معانﻰ بسيار بلند،
قابﻞ ترجمه به زبانهاﻯ ديگر نبود ،و در ﺻورت ترجمه ،احتماﻝ تﺤريﻒ در كالم خداوند

و دورﻯ از اهداﻑ و مقاﺻد اﺻلﻰ قرآن مﻰرفت .از اين رو اين پيوند جدايﻰناپﺬير ،همه
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مسلمانان را با هر زبانﻰ كه داشتند براﻯ درك دين اسالم و فهم قرآن بهعنوان آيين زندﮔﻰ

فﺼلنامة ﻋلمی ـ پﮋوهشی

و دستور دين ،ملزم به يادﮔيرﻯ زبان عربﻰ كرد ،و حديﺚ پيامبر اكرم كه فرمود» :طلﺐ علم

بر هر مرد و زن مسلمان واجﺐ است« مﻰتواند مﺆيد اين مطلﺐ باشد.

ﭼنانﭽه سلطه سياسﻰ حاكمان عرﺏ را به عوامﻞ مﺬكور بيفزاييم ،و تﺌورﻯ جامعهشناختﻰ

ابنخلدون را مبنا قرار دهيم كه ملﻞ مﻐلوﺏ به پيروﻯ از ملﻞ پيروز روﻯ مﻰآورند ،هرﭼند اين

ملﻞ از نﻈر تمدن پايينتر باشند ،ديدﮔاه ايرانيان درباره زبان عربﻰ بهعنوان زبان مقدﺱ و
شريﻒ ،و نيز نگاه آنها به فرهنﮓ عربﻰ بهعنوان فرهنﮓ الگومند براﻯ ما آشﻜار مﻰشود.

ﺁميﺨتﮕﻰ دو فرﻫنﮓ عربﻰ و ايرانﻰ

در اين راستا ،فرهنﮓ عربﻰ با زندﮔﻰ ايرانيان ارتباﻁ عميقﻰ يافت .فرهنﮓ با همه

زب ا
ﻥ ﻋربﻲ دﺭ اﻳراﻥ

مفاهيم ﮔوناﮔونﻰ كه دربر دارد ،در روﺵ زندﮔﻰ خالﺻه مﻰشود؛ و پايه و اساﺱ اين
فرهنﮓ ،بر زبان عربﻰ كه ريشه در قرآن و شعر عرﺏ دارد ،استوار بود.

در آن دوران ،زبان پهلوﻯ ساسانﻰ از سطﺢ يﻚ زبان رسمﻰ به سطﺢ ديگر ﮔويﺶهاﻯ

رايﺞ در پادشاهﻰ ايران تنزﻝ يافت .اين زبان با ديگر واژﮔان دخيﻞ عربﻰ درآميﺨت و بيشتر

در آتشﻜدهها بهعنوان زبان نيايﺶ زرتشتيان مورد استفاده قرار ﮔرفت.

ﮔسترﺵ قلمرو فرهنﮓ عربﻰ در ايران و عالقه ايرانيان به مشاركت در حاكميت و

نهادهاﻯ اجتماعﻰ ،و نيز مهاجرت قبايﻞ عربﻰ و ارتباﻁ آنها با ايرانيان از راه همجوارﻯ،
ازدواﺝ و داد و ستدهاﻯ روزمره موجﺐ شد زبان عربﻰ در ﮔويﺶهاﻯ ايرانﻰ نفوﺫ روزافزونﻰ

پيدا كند .با اينهمه ،زبان فارسﻰ درﻯ در ساﻝهاﻯ واپسين سده سوم هجرﻯ با تﻜيه بر زبان
عربﻰ خيزﺵ خود را آﻏاز كرد و بهتدريﺞ جايگاه ملﻰ خود را بازستاند.

همزمان با اين تﺤوﻝ ،دولت عباسيان به نفوﺫ خود استﺤﻜام بﺨشيد ،و ارتباﻁ ايرانيان با

مردم عرﺏ بهويژه در پايتﺨت خالفت اسالمﻰ ،يعنﻰ عراﻕ ،بيشتر و بيشتر شد .نسلﻰ كه از
اين پيوند پديد آمد ،شاعرانﻰ را به عرﺻه ﻇهور رساند كه شعر عربﻰ را متﺤوﻝ و از حالت

انجماد و تقليد به حالت ابداﻉ و تجديد رهنمون ساختند.

در سايهسار اين ميراﺙ شعرﻯ نوﮔرا نﺨستين شاعران پارسﻰﮔوﻯ پا به عرﺻه وجود

تبﺤر در شيوههاﻯ بالﻏﻰ زبان قرآن به سرودن
عربﻰ و دينﻰ و حفﻆ قﺼايد شاعران عرﺏ و ّ

اشعار عربﻰ روﻯ آوردند.

پﺲ از ﮔﺬشت دو قرن و نيم از خالفت عباسيان ،حاكميت اين خاندان بر ممالﻚ تﺤت

نفوﺫ خود به سستﻰ ﮔراييده و روند استقالﻝ آن ممالﻚ از حﻜومت مركزﻯ سير ﺻعودﻯ

پيدا كرد .همزمان با اين جنبﺶ استقالﻝطلبانه سياسﻰ ،بارﻯ ديگر احساسات ملﻰﮔرايانه
و بازﮔشت به خويشتن نمود ﭼشمگيرﻯ يافت .از اين رو ،ﺻفاريان در جنوﺏ شرقﻰ ايران،

و سﭙﺲ سامانيان در خراسان و آسياﻯ ميانه ـ بهويژه در بﺨارا پايتﺨت سامانيان ـ شعراﻯ

دربار را به سرودن اشعار فارسﻰ تشويﻖ كردند و زبان فارسﻰ درﻯ را بهعنوان زبان شعر به

فﺼلنامة ﻋلمی ـ پﮋوهشی

ﮔﺬاشتند؛ شاعرانﻰ كه به دو زبان عربﻰ و فارسﻰ سﺨن مﻰﮔفتند .آنان پﺲ از تﺤﺼيﻞ علوم
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رسميت شناختند .بدين شﻜﻞ دوران استقالﻝ ادبﻰ فارسﻰ همزمان با استقالﻝ نسبﻰ سياسﻰ
در ايران آﻏاز شد.

شاعران ايرانﻰ كه شعر عربﻰ مﻰسرودد ،اينبار به سرودن شعر فارسﻰ روﻯ آوردند،

و عالوه بر زبان عربﻰ ،زبان فارسﻰ را بهعنوان زبان شعرﻯ خود برﮔزيدند .شاعرانﻰ مانند
ﺃبوالطيﺐ ُمﺼ َعبﻰ ،حنﻈله بادﻏيسﻰ و ديگران كه به دو زبان فارسﻰ
شهيد بلﺨﻰ ،رودكﻰ،
ّ
وعربﻰ شعر مﻰسرودند ،وارد عرﺻه شعر و ادﺏ شدند و تا امروز كاروان پر طراوت شعر
فارسﻰ همگام با شعر عربﻰ به سير تﻜاملﻰ خود ادامه مﻰدهد.

مردم شعرپرور ايران پﺲ از ﻇهور اسالم بهعنوان مردمﻰ با پشتوانه عﻈيم فرهنگﻰ ﻇاهر

شدند كه پيﺶ از اين سابقه نداشت .تنها ميراﺙ ايرانيان در دوران حﻜومت ساسانﻰ ادبيات

دينﻰ بود كه بﺨشﻰ از آن باقﻰ ماند و بﺨشﻰ ديگر از بين رفت .آثار بهجامانده بههيﭻوجه
كﺜرت و رواﺝ شعر در دوران پيشين را نشان نمﻰدهد .پيﺶ از اين يادآور شديم كه نﺨستين

شاعران ايرانﻰ در دامان شعر عربﻰ پرورﺵ يافتند ،و از نﻈر فرم ،مﺤتوا و سبﻚهاﻯ شعرﻯ
تﺤت تﺄثير شعر عربﻰ واقﻊ شدند .البته شعر عربﻰ از همان عﺼر جاهلﻰ به اوﺝ خود رسيده
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بود و ازلﺤاﻅ مﻀامين و قالﺐهاﻯ شعرﻯ به استﺤﻜامﻰ بﻰنﻈير دست يازيده بود .به همين
خاطر ،شعر عربﻰ براﻯ همه اعم از سرايندﮔان عرﺏ و ايرانﻰ ،الگو شد وﮔويﻰ اين الگو شدن

فﺼلنامة ﻋلمی ـ پﮋوهشی

براﻯ شعر فارسﻰ به دليﻞ بازيابﻰ نقﺶ ايرانيان در نوآورﻯ شعر عربﻰ بوده است.

اﺛرﮔﺬارﻯ زباﻥ عربﻰ

تﺤﺼيﻞ در هزاران مدرسه پراكنده در قلمرو حﻜومت اسالمﻰ ،بهويژه در ايران ،اينﮔونه

بود كه ابتدا آموزﺵ قراﺋت و ﺻرﻑ و نﺤو عربﻰ بهﺻورت سليقهاﻯ و ﻏيرمنﻈم انجام
مﻰﮔرفت ،و سﭙﺲ بهﺻورت روشمند و براساﺱ كتاﺏ سيبويه شيرازﻯ ادامه مﻰيافت.

استادان پﺲ از اين مرحله براﻯ اينﻜه شاﮔردانشان به شيوههاﻯ بيانﻰ و بالﻏﻰ زبان عربﻰ

دست يابند ،آنان را به حفﻆ اشعار عرﺏ دعوت مﻰكردند؛ از معلقات جاهلﻰ و ﭼﻜامههاﻯ
بلند امرﺅالقيﺲ ،لبيد ،ﺃعشﻰ و ديگر شاعران جاهلﻰ ﮔرفته تا شاعران دورههاﻯ بعد ،مانند

زب ا
ﻥ ﻋربﻲ دﺭ اﻳراﻥ

جرير ،فرزدﻕ ،و ﺃخطﻞ از عﺼر اموﻯ ،و ﺃبونواﺱ ،مهيار ديلمﻰ ،ﺃبوت ّمام ،بﺤترﻯ و متنبﻰ از
عﺼر عباسﻰ .همه اين كارها براﻯ فهم دقيﻖ قرآن و رسيدن به احﻜام نهفته در آن انجام
مﻰشد ،به همين جهت اين علوم را »علوم رساننده« مﻰناميدند .و از آنجا كه زبان عربﻰ
زبان مادرﻯ ايرانيان نبود ،و براﻯ فهم دين اسالم بايد اين زبان را مﻰآموختند ،بدين جهت

تالﺵ مﻀاعفﻰ كردند ،و اين امر باعﺚ برترﻯ آنها نسبت به خود اعراﺏ شد ،بهويژه پﺲ از
ﺿعﻒ زبان فﺼيﺢ عربﻰ ،و ورود لهجههاﻯ مﺨتلﻒ عاميانه به اين زبان .دولتشاه سمرقندﻯ

در اين خﺼوﺹ مﻰﮔويد:

حﻖ اعراﺏ است و اهﻞ عجم در اين قسم
اشتباه نيست در آنﻜه فﺼاحت و بالﻏت ّ
متابﻊ عرﺏاند به تﺨﺼيﺺ در علم بديﻊ شعر كه اعراﺏ را در اين مهارتﻰ كامﻞ است.
(سمرقندﻯ 1318 ،ﺵ)19 : .

البته قﺼيده امرﺅالقيﺲ موسوم به »قفا نبﻚ« ،و ديوان متنبﻰ در قرن ﭼهارم هجرﻯ ،دو

ركن اساسﻰ تدريﺲ در آن زمان بهشمار مﻰرفتند .در تاريﺦ بيهقﻰ آمده است:

امير مسعود ﮔفت :عبدالﻐفار را از ادﺏ ﭼيزﻯ ببايد آموخت ،وﻯ قﺼيدهاﻯ دو سه از ديوان
متنبﻰ و قفانبﻚ مرا بياموخت( .بيهقﻰ 1324 ،ﺵ)112 :.

دانﺶآموزان عالوه بر آموختن قرآن ،حديﺚ و شعر عربﻰ به نﺜر نيز ـ هرﭼند اندك

مﻰﮔويد:

عباد
واجﺐ است كه از زبان تازﻯ قرآن مجيد اخبار و احاديﺚ ،امﺜاﻝ عرﺏ ،منشﺂت ﺻاحﺐبن ّ
والﺼابﻰ و قدامهبنجعفر و بديﻊالزمان همدانﻰ و حريرﻯ و نويسندﮔان ديگر ،و نيز دو اوين
متنبﻰ و ابيوردﻯ و ﻏزﻯ را بﺨواند( .نﻈامﻰ عروﺿﻰ سمرقندﻯ ،بﻰتا)22 :

رشيدالدين وطواﻁ ،موﺿوﻉ را بيشتر مﻰشﻜافد و درباره تﺄثير متنبﻰ در شعر فارسﻰ

مﻰﮔويد:

در اقتباﺱ معارﻑ و دقايﻖ و متانت ،جميﻊ شعراﻯ اسالميه عياﻝ متنبﻰاند ،و ديوان او در
عرﺏ و عجم مشهور ﮔشته ،و اكابر فﻀال ديوان او را عزيز مﻰدارند( .سمرقندﻯ1318 ،
ﺵ)24 :.

وﻯ همﭽنين براﻯ بيان جايگاه و منزلت عنﺼرﻯ و فرخﻰ در شعر فارسﻰ ،اين دو را با

فﺼلنامة ﻋلمی ـ پﮋوهشی

ـ مﻰآموختند .نﻈامﻰ عروﺿﻰ سمرقندﻯ در بيان توشه علمﻰ يﻚ نويسنده فارسﻰزبان
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متنبﻰ مقايسه مﻰكند ،و در كتاﺏ حداﺋﻖالسﺤر آورده كه فرخﻰ در نزد ايرانيان مانند متنبﻰ

در نزد مردم عرﺏ است( .براون1954 ،م)144 :.

اﻇهارات اين منتقدان شعر و نويسندﮔان كتاﺏهاﻯ بالﻏت فارسﻰ ﭼه ازنﻈر مرحله

آﻏازين اين شعر و يا مرحله استﺤﻜام و سامانبﺨشﻰ ،خود ﮔواه مﺤﻜمﻰ بر اثرﮔﺬارﻯ عميﻖ

شعر عربﻰ در فرم و مﺤتواﻯ شعر فارسﻰ است.

اين نوﻉ تﺄثير را نيز مﻰتوان از عالقه بيﺶ از حد شاعران پارسﻰﮔوﻯ به شاعران و

بزرﮔان عرﺏ دريافت .و اين كام ً
ال طبيعﻰ است ،زيرا زبان عربﻰ از يﻚ سو بهخاطر زبان

وحﻰ بودن ،در باور هر مسلمان آﮔاه ،زبان عالﻰ و ايدهآﻝ مﺤسوﺏ مﻰشود ،و از سوﻯ ديگر،
شاعران فارسﻰزبان ،خود را شاﮔردان شاعران عرﺏ مﻰدانستند؛ بنابراين ﮔرامﻰداشتن استاد

از سوﻯ شاﮔرد ،و ارﺝنهادن به مقام رفيﻊ ايشان كام ً
ال به جا است.

رودكﻰ كه در ساﻝ  329هـ .درﮔﺬشته است ،بهعنوان پايهﮔﺬار شعر فارسﻰ مانند امرﺅالقيﺲ

حسانبنثابت ،ﺃبوتمام ،مسلمبنالوليد ،معروﻑ
در شعر عرﺏ ،خود را با شاعرانﻰ مانند جريرّ ،
به ﺻريﻊالﻐوانﻰ ،و سﺤبان واﺋﻞ ،سرآمد عرﺏ در فﺼاحت و بالﻏت ،همانند مﻰكند .وﻯ
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در قﺼيده (مادرمﻰ) كه در مدﺡ ابوجعفر احمدبنمﺤمدبن خلﻒ بن الليﺚ ،حاكم سجستان

سروده است ،با بيان عجز و ناتوانﻰ خود در توﺻيﻒ حاكم مﻰﮔويد:

فﺼلنامة ﻋلمی ـ پﮋوهشی

شعر سزاوار مير ﮔفت ندانم
سﺨت شﻜوهم كه عجز من بنمايد

حسان
ور ﭼه جريرم به شعر و طاﺋﻰ و ّ
ورﭼه ﺻريعم با فﺼاحت سﺤبان
(نفيسﻰ 1319 ،ﺵ1017 :.ـ)1016

اين شيوه بيانﻰ بارها در شعر رودكﻰ تﻜرار شده و پﺲ از او نيز سرمشقﻰ براﻯ ديگر

شاعران مديﺤهسرا مانند فرخﻰ ،عنﺼرﻯ و منوﭼهرﻯ ـ كه سرآمد شاعران ايرانﻰ در

مﻰسرايﻰ و شعر توﺻيفﻰ بوده ـ شده است.

وﻯ در تشبيه خود به شاعران عرﺏ ،و تشبيه ممدوحان خود به بزرﮔان عرﺏ ،بسيار

مبالﻐه و افراﻁ مﻰكرده ،تا جايﻰ كه بﺨشﻰ از سرودههايﺶ به فهرستﻰ از نامهاﻯ شاعران،

نويسندﮔان و بزرﮔان عرﺏ بدﻝ شده ،و ﮔاهﻰ آن نامها و لقﺐها بهﺻورت معما بيان مﻰشده

زب ا
ﻥ ﻋربﻲ دﺭ اﻳراﻥ

است .براﻯ نمونه ابياتﻰ را از قﺼيده معروفﺶ در توﺻيﻒ شمﻊ كه به مدﺡ عنﺼرﻯ خاتمه

مﻰيابد ،نقﻞ مﻰكنيم:

كو جرير و كو فرزدﻕ ،كو زهير و كو لبيد

رﺅبه عجاﺝ و ديﻚ الجن و سيﻒ ﺫﻯ يزن؟

ﺃميه ،كو نﺼيﺐ و كو كميت
كو حطيﺌه ،كو ّ
ﺃخطﻞ و بشّ ار برد ،آن شاعر ﺃهﻞ يمن؟

و ان دو امرﺅالقيﺲ و آن دو طرفه آن دو نابﻐه

حسان و سه ﺃعشﻰ و ان سه ح ّماد و سه زن؟
و ان دو ّ
(منوﭼهرﻯ دامﻐانﻰ 1326 ،ﺵ74 :.ـ)73

ديگر سرودههاﻯ منوﭼهرﻯ را نيز بايد نمايهاﻯ از ابيات آﻏازين قﺼيدههاﻯ معروﻑ عرﺏ

دانست .و اين نشانگر آشنايﻰ عميﻖ منوﭼهرﻯ با ميراﺙ كهن شعر عرﺏ است كه فقﻂ

پژوهشگرﻯ آﮔاه همﭽون او از عهده آن برمﻰآيد ،مانند اين بيت:
آن كه ﮔفتست »آﺫنتنا« آن كه ﮔفت »الﺬاهبين«

آن كه ﮔفت »السيﻒ ﺃﺻدﻕ« آن كه ﮔفت »ﺃبلﻰ الهوﻯ«
(همان ،ﺹ )140

پا فراتر مﻰنهادند و به بيان برجستگﻰها و ويژﮔﻰهاﻯ اديبان عرﺏ روﻯ مﻰآوردند ،مانند

منوﭼهرﻯ كه مﻰﮔويد:

ـ سﺨت نﻜو حﻜمتﻰ ﭼون حﻜم بومعاﺫ( .همان ،ﺹ )20

()2

ـ سه ديگر مﺨلﺺ اخطﻞ ﭼهارم مقطﻊ اعشﻰ( .همان ،ﺹ )125

شاعران ايرانﻰ ،نام برخﻰ كتاﺏهاﻯ معروﻑ عربﻰ در ﺻرﻑ و نﺤو و لﻐت و تاريﺦ را نيز

مبرد ( 285هـ
بهطور مستقيم و ﻏيرمستقيم در اشعارشان ﮔنجاندند؛ كتاﺏهايﻰ مانند الﻜامﻞ ّ

 ،).شرﺡ ابنج ّنﻰ ( 392هـ  ،).المنﺼﻒ فﻰ شرﺡ تﺼريﻒ مازنﻰ ( 249هـ ( ).همان ،ﺹ ،)113
الﻜتاﺏ سيبويه و مﻐنﻰاللبيﺐ عن كتﺐاﻻعاريﺐ ابنهشام ( 761هـ ) .

فﺼلنامة ﻋلمی ـ پﮋوهشی

ﮔاه نيز شاعران پارسﻰﮔوﻯ در يادآورﻯ شعر و شاعران عرﺏ و مقايسه آنها با خويﺶ
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دستهاﻯ ديگر از شاعران پارسﻰﮔوﻯ به استعماﻝ افراﻁآميز كلمات و عبارتهاﻯ عربﻰ

در اشعارشان روﻯ آوردند ،بهطورﻯ كه يﻚ كلمه و يا عبارت عربﻰ بهﺻورت رديﻒ و يا قافيه
درمﻰآمد .و اين در تمامﻰ دورههاﻯ شعر فارسﻰ قابﻞ مشاهده است.

براﻯ نمونه ،برهانﻰ ،پدر مع ّزﻯ شاعر معروﻑ ،در قﺼيده بسيار مشهورﺵ كه مورد عالقه

ادﺏپژوهان ايرانﻰ نيز هست ،اين رويه را دنباﻝ مﻰكند ،و در آﻏاز قﺼيدهاﺵ مﻰﮔويد:

بتان سيهﭼشم عنبر ﺫواﺋﺐ
سالم علﻰ دار امالﻜواعﺐ
فرزند اين شاعر ،يعنﻰ مع ّزﻯ ،با پيروﻯ از پدر و شاعران همدورهاﺵ ،شيوه افراﻁآميز
()3

استعماﻝ واژﮔان و تركيﺐهاﻯ عربﻰ را دنباﻝ مﻰكند ،تا جايﻰ كه خواننده اشعارﺵ ﮔويﻰ

يﻚ قﺼيده عربﻰ با ﭼند واژه فارسﻰ را مﻰخواند ،البته با همان ﮔيرايﻰ و استﺤﻜام عروﺽ
عربﻰ .وﻯ در مطلﻊ قﺼيدهاﻯ بلند مﻰﮔويد:

اﻯ ساربان منزﻝ مﻜن جز در ديار يار من

تا يﻚ زمان زارﻯ كنيم بر ربﻊ و اطالﻝ و دمن
(مع ّزﻯ 1318 ،ﺵ)597 :.
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شاعران ديگرﻯ نيز اين راه ناهموار را پيمودند ،و از زبان مردم كه سرشار از كلمات

مﺄنوﺱ عربﻰ بود ،دور شدند .بهترين مﺜاﻝ در اين خﺼوﺹ قﺼيده ﻻمعﻰ ﮔرﮔانﻰ است كه

فﺼلنامة ﻋلمی ـ پﮋوهشی

ابياتﻰ را از آن نقﻞ مﻰكنيم:

هست اين ديار يار ،شايد فرود آرم جمﻞ

پرسم رباﺏ و دعد را حاﻝ از رسوم و از طلﻞ

جويم رفيقﻰ را اثر ،كو دارد از ليلﻰ خبر

داند كزين منزﻝ قمر ،كﻰ رفت كﻰ آمد زحﻞ؟

بﻰ آﺏ مانده منبعﺶ ،بﻰيار مانده مرتعﺶ

در قاﻉهاﻯ بلقعﺶ خيﻞ شياطين را زجﻞ

رخسار و زلفﺶ را عرﺏ ،در شعر خوانده روز و شﺐ

رنگينﺶ رﺥ شيرينﺶ لﺐ سنگينﺶ دﻝ سيمين كفﻞ

برد از دلم ﺻبر و خرد ،ﭼون بانﮓ را بر ناقه زد

زب ا
ﻥ ﻋربﻲ دﺭ اﻳراﻥ

كاريم پيﺶ آورد بد ،ل ّما تولّﻰ وارتﺤﻞ
(ﻻمعﻰ ﮔرﮔانﻰ 1319 ،ﺵ)85 :.

عوامل اﺛرﮔﺬارﻯ زباﻥ عربﻰ

تﺄثير شگرفﻰ كه شعر عربﻰ در شعر فارسﻰ آن دوران و پﺲ از آن برجاﻯ ﮔﺬاشت،

بهكارﮔيرﻯ افراﻁآميز واژﮔان و عبارتهاﻯ عربﻰ كه با زبان رايﺞ فارسﻰ ارتباطﻰ نداشت،

همگﻰ به عواملﻰ وابسته بودند ،ازجمله:
 .1نﻈام آموزشﻰ رايﺞ در ايران

 .2رشد و بالندﮔﻰ زبان عربﻰ در ايران بزرگ و بهويژه در ميان نﺨبگان ايرانﻰ ،و

ﮔسترﺵ طبيعﻰ و تدريجﻰ زبان عربﻰ در مناطقﻰ از خراسان بزرگ و آسياﻯ ميانه در دو
قرن ﭼهارم و پنجم هجرﻯ.

 .3رقابت دربارها و ايالتهاﻯ استقالﻝيافته و نيمه مستقﻞ از حﻜومت مركزﻯ در بﻐداد

براﻯ تشويﻖ و جﺬﺏ نويسندﮔان و شاعران ،مانند آﻝبويه در عراﻕ عجم و فارﺱ ،ابنالعميد
عباد در رﻯ و اﺻفهان ،شمﺲالمعالﻰ قابوﺱبن وشمگير زيارﻯ در طبرستان و
و ﺻاحﺐبن ّ
زبان عربﻰ در سرزمين دولتخيز شاهان ساسانﻰ.

البته حﻀور شاعران در اين دربارها در ﮔسترﺵ زبان و شعر عربﻰ درآن ديار دورافتاده

نقﺶ بسزايﻰ داشت ،حتﻰ در دربارهايﻰ مانند دربار ﻏزنويان كه پﺬيراﻯ شاعرانﻰ از عرﺏ و
عجم بودند.

 .4بيشتر شاعران فارسﻰزبان تا دورههاﻯ نهﭼندان دور به دو زبان عربﻰ و فارسﻰ شعر

مﻰسرودند ،و برخﻰ بنابر شرايﻂ مﺤيطﻰ در يﻚ زبان بيشتر و در زبانﻰ ديگر كمتر شعر
مﻰﮔفتند .اما تﺄثير شعر عربﻰ در شعر فارسﻰ ﻏالﺐ بود ،و اين امر باعﺚ نشد تا ﻇرايﻒ و

ويژﮔﻰهاﻯ فنﻰ شعر فارسﻰ به شعر عربﻰ منتقﻞ شود ،با اينﻜه پيشگامان اين شعر بيشتر

فﺼلنامة ﻋلمی ـ پﮋوهشی

جرجان ،سلطان مﺤمود ﻏزنوﻯ در ﻏزنه ـ افﻐانستان امروز ـ و هند ،و ديگر خاستگاههاﻯ
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ايرانﻰ بودند ،و مﺤتوا و قالﺐ شعر عربﻰ در تار و پودشان عجين شده بود .تنها با مراجعه به

كتاﺏ يتيمهالدهر ثعالبﻰ نيسابورﻯ اسامﻰ تعداد بﻰشمارﻯ از شاعران و اديبان ايرانﻰ قرن
ﭼهارم هجرﻯ كه به زبان عربﻰ شعر مﻰسرودند ،آشﻜار مﻰشود .عالوه بر اسامﻰ شاعران

و اديبان مﺬكور در كتاﺏ ثعالبﻰ ،اشﺨاﺹ ديگرﻯ را نيز مﻰتوان نام برد ،مانند فرمانروايان

عباد ،بديﻊالزمان همدانﻰ ،شمﺲالمعالﻰ قابوﺱبن وشمگير و ابوالفتﺢ
آﻝبويه ،ﺻاحﺐبن ّ
بستﻰ.
 .5تﺄسيﺲ نﻈاميهها

با اينﻜه سلجوقيان از قرن پنجم هجرﻯ به بعد ،و ديگر تركها نيز پﺲ از پراكنده

شدنشان ،زبان فارسﻰ را بهعنوان زبان فرهنﮓ و كشور دارﻯ برﮔزيدند ،جايگاه زبان عربﻰ
بهعنوان زبان قرآن و دين همﭽنان پابرجا بود .از اين رو تﺄسيﺲ نﻈاميهها بهعنوان مراكز
آموزﺵ عالﻰ در شهرهاﻯ مهم ،نقﺶ شايانﻰ درمراقبت ومﺤافﻈت از زبان عربﻰ ايفا كرد.

با توجه به همه اين عوامﻞ ،و بهويژه نﻈام قديمﻰ آموزﺵ كه تﻐيير ﭼندانﻰ نﻜرده ،و در

نﻈاميهها نهادينه شده است ،بهكارﮔيرﻯ واژﮔان و عبارتهاﻯ عربﻰ در دو قرن ششم و هفتم
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هجرﻯ  /دوازدهم و سيزدهم ميالدﻯ رو به فزونﻰ نهاد.

بديهﻰ است كه زبان ،شيوههاﻯ بالﻏﻰ و فنون شعرﻯ را نيز دربر دارد .و اين امر بهطور

فﺼلنامة ﻋلمی ـ پﮋوهشی

كامﻞ در شعر سعدﻯ شيرينسﺨن ،و درياﻯ فﺼاحت و بالﻏت حافﻆ شيراز نمايان است.

ﮔرﭼه حافﻆ شيرازﻯ مانند سعدﻯ ،اشعار عربﻰ كاملﻰ را نسروده است ،ديوان او سرشار از
ملمعات و تﻚبيتهاﻯ عربﻰ است .و همان بﺲ كه نﺨستين مﺼراﻉ از اولين ﻏزﻝ ديوان او

ايهاالساقﻰ ﺃدر كﺄسا و ناولها .«...اشعار ديگرﻯ نيز با قافيههاﻯ
به زبان عربﻰ است» :اﻻ يا
ّ
عربﻰ همراه با عالمت جمﻊ فارسﻰ در ديوان او بسيار ديده مﻰشود.

درمورد سعدﻯ و تﺄثير شعر عربﻰ در اشعارﺵ سﺨن نﺨواهم ﮔفت ،بهدليﻞ اينﻜه علﻰرﻏم

تالﺵهاﻯ انجام شده و تﺤقيقات پژوهشگران ايرانﻰ و عربﻰ در اين زمينه ،هنوز اطالعات
ما در اين مورد اندك است .اما ﻻزم به يادآورﻯ است كه »مﺆسسه البابطين« در اين موﺿوﻉ

ﭼهار كتاﺏ منتشر كرده ،و مجله الدراسات اﻻدبيﺔ ،ﭼاپ مركز زبان و ادبيات فارسﻰ دانشگاه

زب ا
ﻥ ﻋربﻲ دﺭ اﻳراﻥ

لبنان ،نﺨستين شماره خود را در سيﺼد و شﺼت و ﭼهار ﺻفﺤه ،فقﻂ به سعدﻯ اختﺼاﺹ

داده است.

به همتاﻯ سعدﻯ در شعر نﻐز ﮔفتن ،يعنﻰ حافﻆ شيراز بازمﻰﮔردم ،تا اثرپﺬيرﻯ او را از

بالﻏت زبان عربﻰ كه ريشه در قرآن دارد ،بازﮔويم .اين نابﻐه كه خالﺻه ميراﺙ ﻏزﻝسرايان
ايرانﻰ و عربﻰ است ،توانسته است تجربيات سرايندﮔان دو عشﻖ حقيقﻰ و مجازﻯ را در

سﺨن اهورايﻰ خويﺶ بگنجاند ،و از شعر عشﻖ ﮔردنبندهايﻰ از ﮔهر ناﺏ بسازد ،و برﮔردن
ابداﻉ بنشاند ،تا به يﻜباره زبان ﮔوياﻯ تمامﻰ شاعران عاشﻖ باشد.

كوتهسﺨن ديگر درباه حافﻆ اين است كه شيفتگﻰ و عشﻖ و عالقه حافﻆ به قرآن

مجيد و زبان شعر عربﻰ او را بر آن داشت تا پرواز بلند عرفانﻰ خويﺶ را با بيان معانﻰ

سترگ و رمزﮔونهاﺵ در يﻚ مﺼراﻉ و يا يﻚ بيت عربﻰ آﻏاز كند ،و سرانجام به ﮔشت
وﮔﺬار خويﺶ در دو عالم فنا و بقا پايان بﺨشد .ﮔويﻰ مطلﻊ عربﻰ شعر حافﻆ پيﺶدرآمد
يﻚ ﻏزﻝ سمفونيﻚ در فﻀاﻯ بيﻜران عرفان است ،و بيتهاﻯ ديگر نيز از بيت نﺨست

تبعيت مﻰكنند .و اين حافﻆ است ،حافﻆ قرآن ،كه همﭽون حروﻑ مقطعه قرآن پر رمز و
راز است.

عالوه بر تﺄثير لﻐوﻯ زبان عربﻰ بر نﻈم و نﺜر فارسﻰ ،و نيز تﺄثير عوامﻞ سياسﻰ ،دينﻰ،

فرهنگﻰ و اجتماعﻰ ،ﻻزم است اشتقاﻕ را نيز بهعنوان ويژﮔﻰ انﺤﺼارﻯ و اختﺼاﺻﻰ زبان
عربﻰ كه اين زبان را براﻯ ايفاﻯ نقشﻰ فرامليتﻰ آماده ساخته است ،اﺿافه كنيم .در اين

خﺼوﺹ ،سﺨن را به مستشرﻕ سرشناﺱ ،پروفسور ادوارد براون ،واﮔﺬار مﻰكنيم كه اﻇهار
مﻰدارد:

زبان عربﻰ بهترين زبان براﻯ بيان مطالﺐ علمﻰ است؛ زيرا كه اين زبان ازنﻈر مواد لﻐوﻯ
و اشتقاقات حاﺻﻞ از آن بسيار ﻏنﻰ است .همواره اين اشتقاﻕها با اﺻﻞ خود ازنﻈر معنا
مرتبﻂاند ،هرﭼند پﺲ از اشتقاﻕ اندكﻰ تﻐيير معنا مﻰيابند.
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سﭙﺲ براون ،كلماتﻰ مشتﻖ از ريشه »ﻏفر«» ،كمﻞ« و »سقﻰ« را بهعنوان شاهد مﺜاﻝ

مﻰآورد ،و توﺿيﺢ مﻰدهد:

براﻯ اثبات اين امر دو مﺜاﻝ مﻰزنيم :اولﻰ ريشه در اﺻطالحات علمﻰ قديمﻰ دارد ،دومﻰ
اﺻطالحﻰ جديد است كه به تبعيت از اﺻطالﺡ ولﻰ ساخته شده است .فعﻞ عربﻰ دوازده
ﺻيﻐه دارد كه هركدام داراﻯ معنﻰ خاﺹ و با معنﻰ اﺻلﻰ فعﻞ مرتبﻂاند .اﮔر ﺻيﻐه
»استفعاﻝ« را از ريشه »ﻏفر« بسازيم ،كلمه »استﻐفار« بهمعنﻰ طلﺐ بﺨشايﺶ و كلمه
»مستﻐفر« بهمعنﻰ طالﺐ بﺨشايﺶ بهدست مﻰآيد .همﭽنين مﻰتوانيم از ريشه »كمﻞ«
دو كلمه »استﻜماﻝ« و »مستﻜمﻞ« را بسازيم ،و بر همين قياﺱ از ساير ريشهها .بنا
بر نﻈر پزشﻜان قديم عرﺏ ،علت بيمارﻯ استسقاء آﺏ نوشيدن بيﺶ از اندازه بود ،به
همين جهت اين بيمارﻯ را »استسقاء« و بيمارﻯ را »مستسقﻰ« ناميدند .در دوران اخير
اين نياز بهوجود آمده است كه براﻯ واژه »شرﻕشناﺱ« 1معادلﻰ در زبان عربﻰ ساخته
شود ،به همين خاطر از ريشهفعلﻰ »شرﻕ« استفاده كردند .اين دو مﺜاﻝ بهخوبﻰ نشان
مﻰدهند كه در زبان عربﻰ مﻰتوان مفاهيم جديد را با سهولت تمام بهوسيله اشتقاﻕ انجام
داد .يﻚ نويسنده عرﺏ همواره مﻰتواند بادقت كامﻞ ،افﻜار و ايدههاﻯ جديد خود را با
كمﻚ اشتقاﻕ بيان بﻜند ،و كلماتﻰ را بسازد كه قب ً
ال بهكار نمﻰرفتهاند( .براون1954 ،
م17 :.ـ)16
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تمامﻰ عوامﻞ يادشده به ﮔسترﺵ فراﮔير زبان عربﻰ منجر شد .و به اين خاطر اين زبان،

زبان اديبان ،شاعران ،فيلسوفان ،پزشﻜان و ديگر دانشمندان علوم وﺿعﻰ اعم از دانشمندان

عرﺏ ،ايرانﻰ ،تركﻰ ،سندﻯ و رومﻰ شده است .البته نامداران اين علوم بسيارند ،كه از همه
بيشتر ايرانيان بودند.

با اين حاﻝ ،قرن پنجم هجرﻯ  /يازدهم ميالدﻯ شاهد تﺄليﻒ كتاﺏهايﻰ به زبان

ﻏيرعربﻰ ،بهويژه زبان فارسﻰ توسﻂ بزرﮔانﻰ مانند ابنسينا ،ابوحامد ﻏزالﻰ و ديگران بوده

است .بيشتر آثار عرفانﻰ احمد ﻏزالﻰ ـ برادر امام مﺤمد ﻏزالﻰ ـ به زبان فارسﻰ بوده ،و نيز
كتاﺏهاﻯ ديگران كه در علوم مﺨتلﻒ نگاشته شده است.

1. Orientalist

زب ا
ﻥ ﻋربﻲ دﺭ اﻳراﻥ

عالوه بر اين ،به قدرت رسيدن تركهاﻯ سلجوقﻰ ،و ﮔسترﺵ قلمرو ﻏزنويان تا

سرزمين هند ،از انتشار زبان عربﻰ كاست ،و به مﺤدود شدن تﺄليﻒ كتاﺏها به زبان عربﻰ

در موﺿوعاتﻰ مانند موﺿوعات فقهﻰ و دينﻰ منجر شد .و علﻰرﻏم نقﺶ مهمﻰ كه مدارﺱ
نﻈاميه در اين خﺼوﺹ ايفا كرد ،زبان عربﻰ از دربار حﺬﻑ و به جاﻯ آن ،زبان فارسﻰ

بهعنوان زبان رسمﻰ و ديﭙلماسﻰ در ايران و آسياﻯ ميانه و هند برﮔزيده شد.

و اين ﮔونه بود كه زبان عربﻰ پﺲ از ﮔسترﺵ در مشرﻕزمين رو به افوﻝ ﮔﺬاشت.

درمقابﻞ ،شعر فارسﻰ در قرن پنجم هجرﻯ به اوﺝ خود رسيد ،و نشانههاﻯ استﺤﻜام و قوت

آن در شعر شاعرانﻰ مانند عنﺼرﻯ ،فرخﻰ ،منوﭼهرﻯ و عبدالواسﻊ جبلﻰ و ديگران نمايان
شد .دانشمندانﻰ همﭽون عمر خيام و ابنسينا كه به زبان عربﻰ تﺄليﻒ مﻰكردند ،به زبان
فارسﻰ روﻯ آوردند و به اين زبان شعر سرودند .از ابنسينا دوازده رباعﻰ و دو ﻏزﻝ و يﻚ
قطعه شعر فارسﻰ بهجا مانده كه »اتيه« ـ مستشرﻕ آلمانﻰ ـ در ساﻝ  1875م .تﺤت عنوان:

ابنسينا ،شاعر ﻏزلسراﻯ فارسﻰ منتشر كرده است )4(.درمورد رباعيات خيام هم نيازﻯ به شرﺡ
نداريم ﭼون بارها به زبان عربﻰ ،و زبانهاﻯ زنده دنيا ترجمه و مشهور شد.

زبان عربﻰ با همه ﮔمرنﮓ شدنﺶ ،درمقابﻞ ،حﻀورﻯ ﭼشمگير در زبان فارسﻰ داشت،

ازقبيﻞ حﻀور واژههاﻯ عربﻰ در اﺻطالحات علمﻰ ،فقهﻰ ،دينﻰ و زبان روزمره مردم .بدين
و فرهنﮓ بهحﻀورﻯ ﻏيرمستقيم متﺤوﻝ شد ،كه تا امروز ادامه دارد.

زباﻥ نﺨبﮕاﻥ نه زباﻥ عامه مردم

نﻜته قابﻞ توجه در اين خﺼوﺹ اين است كه زبان عربﻰ علﻰرﻏم نفوﺫ فرهنگﻰ

ﮔستردهاﺵ ،هيﭻوقت درايران ،آسياﻯ ميانه و مناطﻖ شرقﻰ خالفت عباسيان بهعنوان
زبان مردمﻰ بهكار نرفته است .ايرانيان با لهجههاﻯ فراوان مﺤلﻰ كه داشتند از زبان خود

مﺤافﻈت كردند .زبان فارسﻰ درﻯ نيز رو به توسعه ﮔﺬاشت و به سطﺢ زبان شعر و ادﺏ
ارتقا يافت .و اين برخالﻑ روندﻯ بود كه در عراﻕ و بالد شام جريان داشت .علﻞ و عوامﻞ
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مﺨتلفﻰ براﻯ اين امر مﻰتوان لﺤاﻅ كرد ،ازجمله وسعت قلمرو حاكميت شاهان ايرانﻰ و
دشوارﻯ ارتباﻁ بين مراكز ايالتها كه باعﺚ بهوجود آمدن لهجههاﻯ مستقﻞ شد ،همگﻰ

ريشه در زبان آريايﻰ ايرانﻰ داشتند .وسايﻞ ارتباﻁ جمعﻰ هم بهحدﻯ نبود تا زبان مردم را
يﻜسان سازد .امروزه نيز ما شاهد تنوﻉ لهجهها علﻰرﻏم حاكميت دوازده قرنﻰ زبان فارسﻰ

هستيم .پيﺶ از اسالم نيز اين وﺿﻊ در امﭙراتورﻯ بزرگ ساسانﻰ بهدليﻞ وسعت جﻐرافيايﻰ،
و نﻈام طبقاتﻰ حاكم برقرار بوده ،و از اينرو زبان پهلوﻯ و زبان فارسﻰ ميانه تنها در طبقه
اشراﻑ و اعيان جامعه رواﺝ داشته است.

اين فﻀاﻯ متنوﻉ زبانﻰ به يﻚ اتفاﻕ عجيﺐ منتهﻰ شد .زبان عربﻰ علﻰرﻏم مهاجرت

ﮔسترده قبايﻞ عرﺏ به سراسر ايران ،آسياﻯ ميانه و سرزمين سند ،نتوانست زبان بومﻰ آن

مناطﻖ را تﺤتالشعاﻉ قرار دهد ،بلﻜه مردم اين مناطﻖ بودند كه قبايﻞ عرﺏ را مجﺬوﺏ خود

كردند ،و آنها را با مﺤيﻂ جديد مﺄنوﺱ ساختند .از تعامﻞ ،معاشرت و ازدواﺝ اعراﺏ با ايرانيان
نسلﻰ بهوجود آمد كه كمكم زبان مادرﻯ خود را به فراموشﻰ سﭙرد ،و در اقيانوﺱ عﻈيم

ايران ﺫوﺏ شد .نام خانوادﮔﻰ بعﻀﻰ از ايرانيان ،مانند شيبانﻰ ،بنﻰعامرﻯ و ﻏيره يادآور قبايﻞ
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عرﺏ آن دوران است .از ميان آن نسﻞها كسانﻰ بودند كه زبان ادبﻰ را فرا ﮔرفته و به زبان

فارسﻰ شعر سرودهاند ،مانند رابعه قزدارﻯ كه دختر يﻚ شاهزاده عرﺏ در بلﺦ بود.
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مﺜاﻝهاﻯ فراوانﻰ در اين خﺼوﺹ مﻰتوان زد .براﻯ نمونه مﻰتوانيم از كتاﺏ مرزباننامه

كه به زبان طبرﻯ ،تﺄليﻒ و سﭙﺲ به فارسﻰ و عربﻰ ترجمه شده است ،استفاده كنيم .و

ّ
ابوعبداﷲ مﺤ ّمدبناحمد مقدسﻰ موسوم به ﺃحسنالتقاسيم فﻰ معرفﺔ
نيز مﻰتوانيم به كتاﺏ
اﻻقاليم كه تﺄليﻒ آن در ساﻝ  375هـ 955 / .م .به اتمام رسيده است ،اشاره كنيم .اين كتاﺏ
عالوه بر اطالعات با ارزﺵ جﻐرافيايﻰ ،يﻚ ﮔنجينه لﻐوﻯ نيز بهشمار مﻰرود.

()5

مقدسﻰ مﻰﮔويد كه اوﺝ شﻜوفايﻰ زبان عربﻰ در اواخر قرن ﭼهارم هجرﻯ  /دهم

ميالدﻯ در يﻚ سرزمين ﻏيرعربﻰ بود ،يعنﻰ سرزمين فارﺱ ،زيرا كه مردم اين سامان در

يادﮔرفتن زبان عربﻰ تالﺵ فراوانﻰ مﻰكردند .و بنا به ﮔفته مقدسﻰ» ،ايرانيان ،زبان عربﻰ

را خودجوﺵ و با زحمت بسيار فرا ﮔرفتند( «.مقدسﻰ 1906 ،م)32 :.
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درمقابﻞ ،شهرهاﻯ عربﻰ عراﻕ ،مانند بﺼره ،كوفه و بﻐداد را مﻰبينيم كه از ﺿعﻒ

زبان عربﻰ ،شيوﻉ لهجهها و ورود واژههاﻯ دخيﻞ رنﺞ مﻰبردند .از اين رو علما و شعرا

به باديههاﻯ جزيرهالعرﺏ پناه مﻰآوردند ،تا زبان فﺼيﺢ و ﺻﺤيﺢ عربﻰ را از باديهنشينان

بياموزند ،زيرا كه زبان عربﻰ در شهرها بهدليﻞ مهاجرتهاﻯ فراوان به تباهﻰ كشيده شده
بود ،و اين تباهﻰ و بﻰسامانﻰ به شعر بزرﮔان نيز سرايت كرده بود .زبان فارسﻰ در بسيارﻯ

از شهرهاﻯ عراﻕ رايﺞ بود( .بالﺫرﻯ ،فتوﺡالبلدان ،ﺹ )336

بالﺫرﻯ از خانوادههاﻯ اﺻيﻞ اﺻفهانﻰ كه در بﺼره ساكن بودند خبر مﻰدهد .عبيداﷲبنزياد،

يﻚ ﮔردان هزارنفره از تيراندازان جنگجوﻯ بﺨارايﻰ وارد بﺼره كرد .مهاجرت ايرانيان به
بﺼره بهدليﻞ مجاورت اين شهر با سرزمين فارﺱ نيز مزيد بر علت بود( .حموﻯ ،بﻰتا :ﺝ  ،1ﺹ

522؛ ابنقتيبه ،عيوناﻻخبار ،ﺝ  ،1ﺹ )132

همين اتفاﻕ در كوفه نيز رﺥ داد و شايد آميﺨتگﻰ زبانها و لهجهها در اين شهر حادتر

از بﺼره بود .ﭼون شهر كوفه به پايتﺨت لﺨميان پيﺶ از اسالم ،يعنﻰ شهر »حيره« نزديﻚ

بود .شهر حيره همان شهرﻯ بود كه بهرام ﮔور پادشاه ساسانﻰ در آن پرورﺵ يافت .و
بسيارﻯ از مرزبانان و دهقانان ايرانﻰ در آنجا حﻀور داشتند .ازجمله شﺨﺼيتهاﻯ مهمﻰ
كه در اين شهر زندﮔﻰ مﻰكردند ،عدﻯبن زيد عبادﻯ تميمﻰ ـ منشﻰ و سفير خسرو پرويز

ديگر زبانهاﻯ اين شهر ،يعنﻰ فارسﻰ و آرامﻰ درآميﺨته بود .كوفه هم مانند بﺼره نﻈاميان
عاليرتبه داشت كه عبارت بودند از نﻈاميان ايرانﻰ كه به لشﻜريان عرﺏ پيوستند .اين

نﻈاميان كه تﺤت فرماندهﻰ رستم در القادسيه مﻰجنگيدند ،با سعدبنابﻰوقاﺹ پيمان ﺻلﺢ

بستند و در كوفه مستقر شدند .نﻈاميان مﺬكور تعدادشان ﭼهار هزار نفر بود كه ﮔروهﻰ از
آنها را زيادبنابيه بهدستور معاويه به سوريه منتقﻞ كرد ،و به فارسيان شهرت يافتند .ﮔروهﻰ
ديگر از اين نﻈاميان به لشﻜر بﺼره پيوستند( .بالﺫرﻯ ،فتوﺡالبلدان ،ﺹ  ،280ابنقتيبه 1330 ،ﻕ:.

)165

()6

اين تعداد از جنگاوران ايرانﻰ ،و شمار زيادﻯ از اسيران و خانوادههايشان و بسيارﻯ از
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بازرﮔانان ،ﺻنعتگران و مهاجران ايرانﻰ كه به بﺼره نقﻞ مﻜان كرده بودند ،بيشتر جمعيت

كوفه را تشﻜيﻞ دادند .واينﮔونه بود كه زبان فارسﻰ زبان رايﺞ در اين شهر شد .جاحﻆ

مﺜاﻝهاﻯ فراوانﻰ از ورود واژههاﻯ فارسﻰ به زبان عربﻰ نقﻞ مﻰكند ،و ياقوت حموﻯ نيز

در كتاﺏ معجمالبلدان به اين امر مبادرت كرده است .اين حﻀور فارسﻰ ـ بنا به ﮔفته جاحﻆ
ـ به شهرهاﻯ جزيرهالعرﺏ ،مانند حجاز و مدينه نيز ﮔسترﺵ يافت( .جاحﻆ 1968 ،م :.ﺝ  ،1ﺹ

10؛ حموﻯ ،بﻰتا :ﺝ  ،3ﺹ )338

بادرنﻈرﮔرفتن وقايﻊ واتفاقات مﺬكور درمﻰيابيم كه ﭼرا زبان عربﻰ در مناطﻖ شرقﻰ

دولت اسالمﻰ بهعنوان زبان علم ،ادﺏ و فرهنﮓ شناخته شد ،در حالﻰكه اين زبان بهعنوان
زبان ﮔويشﻰ ايرانيان و مردم همجوار ايران در مناطﻖ شرقﻰ و شمالﻰ بهكار نرفته است.

مواﺿﻊ ايدهﺁل

بنابراين بايد عالمانه و واقﻊبينانه بينديشيم ،از ﮔﺬشته پند ﮔيريم و براﻯ آينده برنامهريزﻯ

كنيم .ازهرﮔونه موﺿﻊﮔيرﻯ ﻏيرمنطقﻰ و ﻏيراﺻولﻰ دورﻯ كنيم ،و از دنبالهروﻯ برخﻰ
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مﺤققان كه بدون درنﻈرﮔرفتن پيﭽيدﮔﻰهاﻯ اجتماعﻰ و وقايﻊ ﮔﺬشته مﻐاير با شرايﻂ

كنونﻰ ،در دام شعارزدﮔﻰ و فﺨرفروشﻰ افتادند ،بﭙرهيزيم .پيدا است كه زبان سلطه و دربار

فﺼلنامة ﻋلمی ـ پﮋوهشی

بيشتر اعيان و اشراﻑ را تﺤتالشعاﻉ قرار داد ،و اينﮔونه نبود كه جهان را به يﻜباره دﮔرﮔون

سازد .دكتر عاﺋشه عبدالرحمن در اين خﺼوﺹ مﻰﮔويد:

از زمانﻰ كه اسالم در كشورهاﻯ فتﺢشده استقرار يافت ،زبان عربﻰ بر ديگر زبانهاﻯ
بيگانه در منطقه ،پيروز و اندكﻰ بعد با زبانهاﻯ بومﻰ اين مناطﻖ روبهرو شد ( .عبدالرحمن،
 1971م61 :.ـ)60

وﻯ در ادامه مﻰﮔويد:

از ملتهاﻯ اين مناطﻖ انتﻈار مﻰرفت بين زبان عربﻰ كه زبان دين است ،و زبان زندﮔﻰ
و بومﻰ خود كه ساليان دراز در برابر تهاجمات مﺼون داشتند ،پيوند دهند .اما يﻜﻰ دو
نسلﻰ نگﺬشته بود ،كه زبان عربﻰ زبان ملتﻰ واحد شد ،و همانﮔونه كه اين ملتها ناﮔزير
به ترك دين خود و ﮔرويدن به دين اسالم نبودند ،ديگر زبانهاﻯ بومﻰ اين ملتها نيز

زب ا
ﻥ ﻋربﻲ دﺭ اﻳراﻥ
خودخواسته و بﻰهيﭻ اجبارﻯ بهسوﻯ زبان عربﻰ هجرت كردند .بدين شﻜﻞ زبان عربﻰ با
ديگر زبانهاﻯ ملﻞ تازه مسلمانشده وارد رقابتﻰ سﺨت شد( .همان ،ﺹ )67

دكتر عاﺋشﺔ عبدالرحمن در جايﻰ ديگر اين موﺿﻊ را تﻜرار مﻰكند و مﻰﮔويد:
زبان عربﻰ زبان توده اين ملتها و قرآن كريم تنها رابﻂ بين اين ملتها و زبان عربﻰ
بوده است.

وﻯ سﭙﺲ نتيجهﮔيرﻯ مﻰكند:
دولت اسالمﻰ به ميراﺙ علمﻰ و فرهنگﻰ ملﻞ تازه مسلمان شده نياز داشته ،كه در اين
بين تﺤوﻝ نﻈامهاﻯ ادارﻯ و سياسﻰ ،و انتﺨاﺏ زبان قرآن بهعنوان زبان برﮔزيده اين
ملتها ،اين نياز را دو ﭼندان كرده است( .همان ،ﺹ )74

زباﻥ ﺁريايﻰ دربرابر زباﻥ سامﻰ

در اينجا بارﻯ ديگر اين پرسﺶ رامطرﺡ مﻰكنيم كه ﭼرا زبان عربﻰ در قلمرو پهناور

ساسانيان بهعنوان زبان ﮔويشﻰ مردم بهكار نرفت؟ و ﭼرا مردم ـ برخالﻑ نﻈر دكتر عاﺋشﺔ

عبدالرحمن ـ زبان بومﻰ خود را ترك نﻜردند؟

به بﺨﺶهايﻰ از اين سﺆاﻝ در ﻻبهﻻﻯ مقاله حاﺿر پاسﺦ ﮔفتيم .در اينجا يادآور مﻰشويم

كه آنﭽه اتفاﻕ افتاد بهطور عينﻰ و عملﻰ با ديدﮔاه خانم دكتر عاﺋشﺔ عبدالرحمن مﻐايرت

بومﻰ ،بهتدريﺞ در مﺤيﻂ جديد درآميﺨته ،و سرانجام زبان و لهجه مﺤيﻂ جديد را برﮔزيده

است .زبان فارسﻰ هم بهمرور زمان همانند زبان عربﻰ بهعنوان زبان نﺨبگان و زبان نﻈم و
نﺜر ادبﻰ به كار رفته است.

براﻯ بيان تنوﻉ زبانﻰ در مناطﻖ مﺨتلﻒ ايران مﻰتوانيم از كتاﺏ ﺃحسن التقاسيم فﻰ

معرفهاﻻقاليم مقدسﻰ استفاده كنيم .وﻯ در اين كتاﺏ ،تنوﻉ زبانهاﻯ مردم را در قرن ﭼهارم
هجرﻯ بيان مﻰكند ،كه به برخﻰ از آنها اشاره مﻰكنيم .مقدسﻰ ،زبان مردم نيسابور ،طوﺱ

و نسا را نزديﻚ هم مﻰداند ،زبان بست و بلﺦ را نيﻜو برمﻰشمرد ،اما زبان سجستان و هرات
را بهترتيﺐ پرخاشگرانه و ددمنشانه توﺻيﻒ مﻰكند .وﻯ سﭙﺲ به برخﻰ تفاوتهاﻯ زبانﻰ

فﺼلنامة ﻋلمی ـ پﮋوهشی

دارد .زيرا كه ﺻدها قبيله عربﻰ مستقر در ايران بزرگ باوجود تﺄثير در زبان و ﮔويﺶهاﻯ
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بين شهرهاﻯ سرخﺲ ،ابيورد ،جرجستان ،جوزجان ،مرو ،مروالرود و بﺨارا اشاره مﻰكند ،و

درمورد بﺨارا اﻇهار مﻰدارد كه زبان درﻯ اين سامان مملو از حشو بوده ،زيراكه در دربار

ﺻفاريان و سامانيان كاربرد داشته است .مقدسﻰ ،زبان طﺨارستان و باميان را زبانﻰ ﮔنﮓ و
نامفهوم مﻰداند .بقيه مناطﻖ را نيز به همين ترتيﺐ نام مﻰبرد.

مقدسﻰ ،ﮔسترﺵ زبان عربﻰ در كنار زبانهاﻯ ايرانﻰ در منطقه خوزستان را مشاهده

كرده ،و اﺫعان داشته است كه مردم اين خطه ،زبان فارسﻰ و عربﻰ را درمﻰآميزند ،زيرا كه
آنها ،اين دو زبان را نيﻚ مﻰدانند ،و به آسانﻰ از يﻜﻰ به ديگرﻯ منتقﻞ مﻰشوند( .مقدسﻰ،

1906م )418 :.و جاﻯ تعجﺐ ندارد ،ﭼرا كه اين مناطﻖ از ديرباز شاهد اختالﻁ ايرانيان و اعراﺏ
بوده است.

مطالبﻰ كه مقدسﻰ بيان داشته است با واقعيتهايﻰ كه ديگر منابﻊ تاريﺨﻰ بهويژه منابﻊ

فارسﻰ نقﻞ كردهاند ،همﺨوانﻰ و مطابقت دارد .واقعيتﻰ كه بر كاهﺶ نفوﺫ زبان عربﻰ در
ميان خود نﺨبگان در مناطقﻰ مانند ايران و آسياﻯ ميانه مبتنﻰ است .در ترجمه فارسﻰ كتاﺏ

تاريﺦ بﺨارا آمده است ،كه اين كتاﺏ در قرن ﭼهارم هجرﻯ  /دهم ميالدﻯ به زبان عربﻰ
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نگاشته شده ،و قباوﻯ ،مترجم اين كتاﺏ ،بهدليﻞ اينﻜه بيشتر مردم مايﻞ نبودند كتاﺏهاﻯ
عربﻰ را بﺨوانند ،اين كتاﺏ را به زبان فارسﻰ ترجمه كرده است( .نرشﺨﻰ ،بﻰتا)15 :

()7
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ما دليﻞ روشن ديگرﻯ نيز در اختيار داريم كه نشان مﻰدهد زبان عربﻰ تنها در ميان

نﺨبگان و افراد وابسته به طبقه حاكم رواﺝ داشته است .متنبﻰ در طوﻝ سفرﺵ به سرزمين

فارﺱ و شيراز بهمنﻈور مدﺡ عﻀدالدوله ،شاه مقتدر آﻝ بويه ،با مردمﻰ كه زبانشان عربﻰ

باشد برخورد نﻜرد .و به همين دليﻞ شعر معروﻑ »شعﺐ بوان« را سرود كه مﻰﮔويد:
ﭼه خوﺵ است در بهاران منزلگاههاﻯ شعﺐ بوان ،ليﻚ مرد عرﺏ در آنجا ﻏريﺐ و بيگانه
است( .متنبﻰ 1860 ،م)362 :.

علت اين امر را در اين مﻰبينيم كه زبان عربﻰ در جايﻰ رواﺝ يافت كه پيﺶ از اسالم

مهاجرتهاﻯ عربﻰ در آنجا ﺻورت ﮔرفته بود ،و مردم آن مناطﻖ هم به يﻜﻰ از زبانهاﻯ
سامﻰ تﻜلّم مﻰكردند .به همين دليﻞ روﻯآوردن آنها به زبان عربﻰ سهﻞ و آسان بود .براﻯ

زب ا
ﻥ ﻋربﻲ دﺭ اﻳراﻥ

نمونه ،در سوريه و عراﻕ زبان سريانﻰ و لهجههاﻯ اشتقاﻕيافته از زبان آرامﻰ در ميان مردم

كلدانﻰ رايﺞ بود .ﺻابﺌيان نيز از ديرباز به زبان سامﻰ منداﺋﻰ سﺨن مﻰﮔفتند .حرانيان كه از

ترﺱ جان ،خود را ﺻاﺋبﻰ مﻰناميدند ،و نيز مارونيان در منطقه جبﻞ لبنان ،هر دو به زبان
سريانﻰ تﻜلّم مﻰكردند .و باز از ياد نبريم كه زبان رايﺞ در شهر حيره و حومه آن ،زبان

سريانﻰ بود.

اما زبان عربﻰ در ايران عالوه بر زبان فارسﻰ درﻯ با زبانهاﻯ ايرانﻰ آريايﻰ نيز روبهرو

بود .همه اين زبانها ازنﻈر ساختار و جملهبندﻯ با زبان عربﻰ و زبانهاﻯ سامﻰ تفاوتهاﻯ
اساسﻰ داشتهاند ،خﺼوﺻيات رفتارﻯ اين ملتها با ملتهاﻯ سامﻰ نيز متفاوت بود ،و اين

دو از نﻈر زبانﻰ و فﻜرﻯ با هم هيﭻ سنﺨيتﻰ نداشتهاند.

بدين علت ،خانوادههاﻯ ايرانﻰ حاكم كه از خودمﺨتارﻯ مطلﻖ و يا نسبﻰ برخوردار بودند،

به تشويﻖ شاعران براﻯ سرودن اشعار به زبان فارسﻰ درﻯ روﻯ آوردند .در اين ميان رودكﻰ

همانند امرﺅالقيﺲ عرﺏ ،سرآمد شاعران فارسﻰزبان شد .پﺲ از او فردوسﻰ با جنبﺶ ملﻰ
و زبانﻰ خود به نﻈم شاهنامه همت ﮔماشت و تاريﺦ و تمدن ايران را به رﺥ همه ،بهويژه

اعراﺏ كشيد .عملﻜرد ﺻفاريان ،سامانيان ،ﻏزنويان ،و سلجوقيان هم به همين منواﻝ بود.

نويسنده تاريﺦ سيستان نقﻞ مﻰكند كه يعقوﺏ ليﺚ ﺻفار پﺲ از فتﺢ مناطقﻰ از خراسان،

سركوبﻰ خوارﺝ ،شعرا نزد او آمدند و اشعارﻯ به زبان عربﻰ در مدﺡ او سرودند .آنگاه يعقوﺏ

رو به شعرا و دبير رسايلﺶ كرد و ﮔفت» :ﭼيزﻯ كه من اندر نيابم ،ﭼرا بايد ﮔفت«( .ناشناﺱ،

 1314ﺵ)209 :.

اين قبيﻞ جريانها در قلمرو زبان سامﻰ بهدليﻞ نزديﻚ بودن زبانها و تقارﺏ فﻜرﻯ

ملتها مشهود نبود .فيليﺐ ح ّتﻰ ـ مورﺥ بزرگ ـ در راستاﻯ نتيجهﮔيرﻯ من و درخﺼوﺹ

وﺿعيت اعراﺏ و تمدن اسالمﻰ در اندلﺲ مﻰﮔويد:

اندلﺲ در نيمه دوم قرن سيزدهم ميالدﻯ دو بار مورد هدﻑ قرار ﮔرفت .بار اوﻝ هنگام
مسيﺤﻰكردن اسﭙانيا ،و بار دوم هنگام متﺤد و يﻜﭙارﭼهكردن آن .مسيﺤﻰكردن اسﭙانيا
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هرات ،و يوشنﺞ و بهدستآوردن منشور سيستان ،كابﻞ ،كرمان و فارﺱ از مﺤ ّمدبنطاهر ،و
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با يﻜﭙارﭼهكردن آن متفاوت بود .تنها بﺨشﻰ از شبهجزيره ايبريا كه در آن اسالم نفوﺫ
عميقﻰ داشت ،همان بﺨشﻰ بود كه تمدن سامﻰ اندلسﻰ به شﻜوفايﻰ و پيشرفت رسيده
بود ،و به همين شﻜﻞ جزيره سيسيﻞ .و اين حقيقتﻰ بسيار مهم است كه ديوار حايﻞ ميان
اسالم و مسيﺤيت كام ً
ال با ديوار حايﻞ ميان تمدن فينيقﻰ و تمدن ﻏربﻰ همسان است.

جبور در اينجا خاتمه مﻰيابد .اما
سﺨنان ح ّتﻰ و دو نويسنده همﻜارﺵ آقايان جرجﻰ و ّ

آنها در همان مطلﺐ به مسلمانان اندلسﻰ كه تﺤت سلطه مسيﺤيان قرار داشتند ،اشاره

مﻰكنند كه ازنﻈر زمانﻰ و تعاقﺐ نسﻞهاﻯ بعدﻯ شبيه مردم عرﺏ بودند كه به ايران و
آسياﻯ ميانه مهاجرت كردند و با مﺤيﻂ جديد آميﺨته شدند .اين سه مورﺥ مﻰﮔويند:
هنوز قرن سيزدهم ميالدﻯ به پايان نرسيده بود كه بسيارﻯ از مسلمانان بهزور و يا
تﺼالﺤﻰ تﺤت فرمان مسيﺤيان قرار ﮔرفتند .اما آنان همﭽنان به عقايد و دين خود
پايبند بودند .در اسﭙانيا به اين مسلمانان » ُمدخار« 1مﻰﮔفتند .بسيارﻯ از آنها زبانعربﻰ را
فراموﺵ كرده و زبان اسﭙانيايﻰ را فرا ﮔرفته بودند ،و بهتدريﺞ همرنﮓ مسيﺤيان شدند.
(ح ّتﻰ ،جرجﻰ و جبور1973 ،م :.ﺝ  ،2ﺹ )655

تداوم زباﻥ عربﻰ در ايراﻥ
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و شمالﻰ همجوار ،بايد اﺫعان كنيم كه نﺨبگان فرهيﺨته آن مناطﻖ به زبان عربﻰ تﺄليﻒ

مﻰكردند ،و اين روند در موﺿوعات دينﻰ و فلسفﻰ تا بعد از قرون وسطا با آهنگﻰ كند ادامه
داشت .و اين كام ً
ال در تﺄليفات بزرﮔانﻰ مانند شيﺦ بهايﻰ ،ﺻدرالدين شيرازﻯ و علماﻯ عﺼر
ﺻفوﻯ و پﺲ از آنها قابﻞ مشاهده است.

اين روند در عﺼر جديد باز با آهنگﻰ كندتر درمورد موﺿوعات دينﻰ ادامه يافت .اما شعر

بارﻯ ديگر دربرابر زبان عربﻰ روﻯ خوﺵ نشان داد و قرن بيستم شاهد شاعران سرشناﺱ
ايرانﻰتبار بود كه در سرايﺶ شعر عربﻰ به شهرت رسيدند ،و بسيارﻯ از آنان در كشورهاﻯ
عربﻰ بهويژه در عراﻕ بهسر بردند؛ براﻯ مﺜاﻝ ،عباﺱ خليلﻰ كه تا اواخر دهه شﺼت قرن
1. Mudejars

زب ا
ﻥ ﻋربﻲ دﺭ اﻳراﻥ

بيستم ،اشعارﻯ زيبا همانند اشعار عباﺱبناﻻحنﻒ ـ شاعر ﻏزﻝسراﻯ عﺼر عباسﻰ اوﻝ ـ
مﻰسرود .نبوﻍ شعرﻯ اين شاعر نيز به دخترﺵ سيمين بهبهانﻰ ـ از شاعران معاﺻر ايران ـ

رسيد ،هرﭼند كه ايشان برخالﻑ پدرﺵ در شعر فارسﻰ نامآور شدند.
سرمايه راكد

زبان عربﻰ در دوران جمهورﻯ اسالمﻰ ايران ﭼه در اﺻوﻝ و ﭼه در عمﻞ داراﻯ جايگاه

ويژهاﻯ شد .نﻈام اسالمﻰ در اينخﺼوﺹ موﺿﻊ رسمﻰ اتﺨاﺫ كرد ،و ماده شانزدهم قانون
اساسﻰ خود را به زبان عربﻰ اختﺼاﺹ داد .در اين ماده قانونﻰ آمده است:

از آنجا كه زبان قرآن و علوم و معارﻑ اسالمﻰ ،عربﻰ است ،و ادبيات فارسﻰ كام ً
ال با آن
آميﺨته است ،اين زبان بايد پﺲ از دوره ابتدايﻰ تا پايان دوره متوسطه در همه كالﺱها
و در همه رشتهها تدريﺲ شود.

و عم ً
ال اين قانون ،اجرا ،و تدريﺲ زبان عربﻰ در مدارﺱ عمومﻰ شد .در اين زمينه

كتاﺏهاﻯ آموزشﻰ براﻯ دانﺶآموزان تﺄليﻒ و مورد تدريﺲ واقﻊ شد ،به اﺿافه كتاﺏهايﻰ
كه در ﮔﺬشته براﻯ اين منﻈور منتشر شده است .و ﭼنانﭼه يادآور شويم كه تعداد دانﺶآموزان
دوره متوسطه در ايران بيﺶ از شانزده ميليون نفر برآورد مﻰشود ،به اهميت اين اﺻﻞ قانونﻰ

زبان در حوزههاﻯ دينﻰ سراسر ايران آﮔاهﻰ مﻰيابيم.

شايان ﺫكر است كه ﮔروههاﻯ آموزشﻰ زبان و ادبيات عربﻰ از ديرباز در دانشگاههاﻯ

بزرگ ايران داير بوده است ،و ازنﻈر برنامههاﻯ درسﻰ و سطﺢ آموزشﻰ در دو مقطﻊ كارشناسﻰ

و تﺤﺼيالت تﻜميلﻰ همﭙاﻯ دانشگاههاﻯ كشورهاﻯ عربﻰ بهشمار مﻰروند .و اﮔر استادان
و دانشجويان نسﻞ ﮔﺬشته علﻰرﻏم كارآمدﻯ و وسعت علمﻰ در زبان و ادبيات عربﻰ دﭼار

لهجه فارسﻰ مﻰشدهاند ،امروزه كمتر كسﻰ را مﻰيابيم كه زبان عربﻰ را همانند خود اعراﺏ

تﻜلّم نﻜند ،باوجود تنوﻉ لهجهها و ﮔويﺶها در كشورهاﻯ عربﻰ و مدت كوتاهﻰ كه اين
دانشجويان براﻯ تﺤﺼيﻞ در اين كشورها بهسر بردهاند.

()8
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پﻰ مﻰبريم ،و نيز از ميزان ﮔسترﺵ زبان عربﻰ در ميان نسﻞ جوان ،همﭽنين حﻀور اين
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عالوه بر اين ،در ايران ،طﻰ دورههاﻯ مﺨتلﻒ ،بسيارﻯ از نسﺨههاﻯ خطﻰ عربﻰ با

تﺼﺤيﺢ استادان ايرانﻰ منتشر شد ،و مورد استفاده پژوهشگران عرﺏ قرار ﮔرفت .اما نﻜتهاﻯ

كه در اينجا جلﺐ توجه مﻰكند ،شمار فراوان نسﺨههاﻯ خطﻰ عربﻰ است كه در دوران
جمهورﻯ اسالمﻰ ايران انتشار يافته است .بيشتر اين نسﺨهها براﻯ اولين بار ﭼاپ و يا با

استناد به نسﺨههاﻯ جديد كه دراختيار مستشرقان و يا پژوهشگران عرﺏ نبوده ،تجديد ﭼاپ

شده است .اين نسﺨههاﻯ خطﻰ كه در علوم مﺨتلﻒ دينﻰ ،لﻐوﻯ ،ادبﻰ و فلسفﻰ است به
روﺵ علمﻰ توسﻂ استادان ايرانﻰ و ﮔاهﻰ با مساعدت پژوهشگران عرﺏ در ﭼارﭼوﺏ نوعﻰ

همﻜارﻯ سودمند ،تﺼﺤيﺢ و منتشر شدهاند.

مواردﻯ كه بيان شد و بسيارﻯ ديگر كه بدان اشارهاﻯ نرفت ،نشان از اين دارد كه زبان

عربﻰ در ايران با كولهبار فرهنگﻰ در جايﻰ ناآشنا بهسر نمﻰبرد ،بلﻜه اين زبان از زمان

ﮔسترﺵ اسالم در ايران تا امروز نقﺶ مهمﻰ در شﻜﻞﮔرفتن فرهنﮓ اين مردم ايفا كرده

است .امروزه علﻰرﻏم نفوﺫ ﮔسترده زبان انگليسﻰ در سراسر جهان ،و استقباﻝ ايرانيان از اين
زبان ،همﭽون ديگر ملﻞ جهان ،و نيز انتشار زبانهايﻰ با تمدنﻰ كهن مانند زبان فرانسوﻯ
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و آلمانﻰ در ايران ،باز زبان عربﻰ در كنار زبان فارسﻰ بهعنوان يﻜﻰ از عناﺻر شﻜﻞدهنده

شﺨﺼيت فرهنگﻰ ايرانﻰ ،مﺤﻜم و استوار باقﻰ مانده است.
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اﮔر در اين مساﺋﻞ خوﺏ بنگريم ،درخواهيم يافت كه اعراﺏ ﭼه سرمايه عﻈيم فرهنگﻰ

در ايران دارند كه هنوز از آن بهرهمند نشدهاند .اين سرمايه عﻈيم ،كشورهاﻯ همجوار ايران
را نيز دربرمﻰﮔيرد كه در ﮔﺬشته بﺨشﻰ از ايران بزرگ بودهاند ،مانند افﻐانستان ،پاكستان،

بﺨشﻰ از هند ،پنﺞ جمهورﻯ آسياﻯ ميانه و منطقه قفقاز.
وعده نجاﺕ

در عﺼر رقابت ملتها براﻯ ﮔسترﺵ زبان و فرهنﮓ خويﺶ ،و رويارويﻰ با پديده

جهانﻰشدن ،كشورهايﻰ مانند كشورهاﻯ فرانسوﻯزبان را مﻰبينيم كه براﻯ مقابله با زبان

انگليسﻰ و فرهنﮓ امريﻜايﻰ تالﺵهاﻯ فراوانﻰ مﻰكنند تا مواﺿﻊ فعلﻰ خود را استﺤﻜام

زب ا
ﻥ ﻋربﻲ دﺭ اﻳراﻥ

بﺨشند ،و فﻀايﻰ جديد هرﭼند ناﭼيز بهدست بياورند .در ﭼنين شرايطﻰ هيﭻ تالشﻰ از سوﻯ
اتﺤاديه عرﺏ و يا هر يﻚ از كشورهاﻯ عربﻰ براﻯ حفﻆ زبان عربﻰ در كشورهاﻯ مسلمان

و يا كشورهايﻰ كه از فرهنﮓ اسالمﻰ و عربﻰ ﻏنﻰ هستند ،نمﻰبينيم.

با درنﻈر ﮔرفتن اين نتايﺞ ﻻزم مﻰدانم كشورهاﻯ عربﻰ را به تﺄسيﺲ يﻚ سازمان

ﻏيردولتﻰ دعوت كنم ،تا تدريﺲ زبان عربﻰ و معارﻑ اسالمﻰ را در كشورهاﻯ مسلمان

ﻏيرعرﺏ و در ميان ملﻞ افريقايﻰ و آسيايﻰ كه با ما روابﻂ ويژهاﻯ دارند ،توسعه بﺨشند.
عالوه بر اين ،بايد از همين امروز و در ﭼهارﭼوﺏ سازمان مﺬكور ،براﻯ ﮔسترﺵ زبان عربﻰ

در جهان تالﺵ كنيم ،بهويژه در كشورهايﻰ كه با ملﻞ عرﺏ روابطﻰ دارند ،مانند فرانسه

كه ﭼند ميليون نفر از مليتهاﻯ عربﻰ را در خود جاﻯ داده ،و يا اسﭙانيا و ايتاليا كه در آنها

فرهنﮓ كهن عربﻰ ريشه دوانده است ،و به همين شﻜﻞ در ساير نقاﻁ جهان.

بﻰشﻚ زمينه ﮔسترﺵ زبان عربﻰ با رويﻜرد جمعيت عرﺏزبانان ،و يا كشورهايﻰ كه

تﺤت پوشﺶ اين زبان قرار دارند ،بسيار وسيﻊتر از زمينه ﮔسترﺵ زبان فرانسوﻯ است .اما

با مقايسه فعاليت سازمان كشورهاﻯ فرانسوﻯزبان با فعاليت كشورهاﻯ عربﻰ متوجه اين امر
تﺄسﻒبار مﻰشويم كه تا ﭼه حد از عرﺻه رقابت جهانﻰ دور هستيم ،درحالﻰكه ديگران با

ﭼنﮓ و دندان به نبرد خود ادامه مﻰدهند .آيا پند مﻰﮔيريم؟ پند ﮔرفتن ،از راههاﻯ موفقيت
راستاﻯ تﺤقﻖ آن آفريده ،و او را جانشين خود در زمين و آبادانﻰ آن برﮔزيده است.
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