
نقد على آراء الدكتور السامرائي حول املعرب والدخيل 
يف الفارسية والعربية

*٢الّرسول سّيد محمد رضا ابن، ١مجيد أديب

جامعة أصفهانمن ماجستري يف اللغة العربية وآداا . ١
العربية وآداا جبامعة أصفهانقسم اللغة،أستاذ مساعد. ٢

)٢٧/٧/١٤٣٢: ؛ تاريخ القبول٢٢/٢/١٤٣٢: تاريخ االستالم(

امللخص
إن القدامى . لقد عرب عرب التاريخ كثري من الكلمات املأخوذة من الفارسية واليونانية وغريمها من اللغات

ها، ومنهم مجهور أصحاب كتب التفاسري واحلديث واملعاصرين من العلماء مل يفُتهم أمر هذه املعربات فأشاروا إلي
.واملعجمات؛ وأن من العلماء من ألّف يف هذا املوضوع

وأخرياوعدد الكتب اليت ألّفت يف هذا اال من اجلواليقي يف القرن السادس إىل إدي شري مث إمام شوشتري
 الفارسية والعربية والتركية إلبراهيم كتاب الدخيل يف: يتجاوز اخلمسني، ومنهاقدسوريا،يفالتوجنيحممد

السامرائي، وله فيه مالحظات بشأن هذا الدخيل ونوع املفردات ومدلوالا يف الفارسية والعربية؛ فهو يعتقد بأنّ 
اللغة وعاء احلضارة، ويذهب إىل أنّ العرب إذا كانوا قد أخذوا من الفارسية مما هو حمسوس مشاهد من أمساء 

ت وحنوها، فإنّ الفرس قد أفادوا من العربية ألفاظ الفكر واملعارف العامة من أدب، وفن، وفلسفة، األدوات واآلال
فبناء على هذا، ينكر حضارة الفرس القدمية وثقافتهم، وبالطبع وبالتبع يرفض . وما يتصل بعامة علوم اإلسالم

. تأثريمها يف الثقافة العربية واإلسالمية
انا إىل التفكري يف موقفه جتاه الفارسية، وحماولة العمل على نفيه أو التخفيف من حدته هذا الظن هو الذي دع

.فنحاول يف هذه املقالة أن نبين آرائه ذا الصدد باختصار، مثّ نعرض نقداً متواضعاً عليها. وسطوته على األقلّ
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ةمقدم
يت بترمجة حياة السامرائي، فعرض معجمه القيم موجزاً، مثّ يف بداية املقال علي أن آ

تبيني آرائه حول ما أفاده الفرس من العربية وما أخذه العرب من الفارسية وغريمها مما 
وأما مناقشة هذه اآلراء فهي ستأيت ضمن البحث بصورة مفصلة. يرتبط بالبحوث اللغوية

.بتوفيق اهللا وتأييده

م السامرائينبذة من حياة إبراهي
ولد مبدينة العمارة يف . ، أستاذ فاضل وأديب شاعر١تور إبراهيم أمحد السامرائيكالد

بغداد وأدخله املدرسة االبتدائية مث املتوسطة، مث انتقل إىل. يد أبيهىجنويب العراق ونشأ عل
بعدها التحق وشهادة الثانوية،ىشهادا وعلىليلتحق بدار املعلمني االبتدائية فحصل عل

مث سافر يف بعثة . املالك الثانويىبدار املعلمني العالية، وعين بعد خترجه فيها مدرساً عل
باريس لاللتحاق جبامعة السوربون والتخصص مبوضوع اللغات السامية وفقه علمية إىل

بغداد وانتسب إىلعاد بعدها إىل. م١٩٥٦توراه سنة كشهادة الدىحصل عل. اللغة العربية
أستاذ مساعد فأستاذ، مث طلب إحالته إىلوتدرج من مدرس إىل. اآلداب والعلوملية ك

.م، حيث عمل باجلامعة األردنية مث جبامعة صنعاء١٩٨٠املعاش عام 
ان عضواً يف امع اللغوي بالقاهرة واألردن، ويف امع اهلندي، ويف اجلمعية كإنه 

رات وإعداد األحباث والدراسات واملعاجم، حبيث وقد واصلَ إلقاء احملاض. اللغوية الفرنسية
،أنستاس ماري الكرميل: أصبحت مؤلفاته مراجع هامة للدارسني والباحثني؛ نشرت مؤلفاته

الدخيل يف الفارسية والعربية ،التوزيع اللغوي اجلغرايف،تنمية اللغة العربية،التطور اللغوي
لغة الشعر بني ، اللهجات العربية القدميةيف،فقه اللغة املقارن،والتركية؛ معجم ودراسة

معجم أيب العالء ،معجم ابن املقفع،مباحث لغوية،مباحث إفريقية،اللغة واحلضارة،جيلني
تب اللغوية كمن الوغريها،نزهة األلباء، نقد وبناء:النحو العريب،معجم اجلاحظ،املعري

شعر و.»أحلاين«ديوان شعر بعنوان وله . والتحقيقات والترمجات اليت جتاوزت الثمانني

.م٢٠٠١-١٩٢٣/ه ١٤٢٢-١٣٣٩. ١
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اإليقاع املوسيقي بشدة، ولعلّ انصرافه إىلالسامرائي ثري باخلواطر، إال أنه يفتقر إىل
اجلبوري، ؛٢٠٠١العالونة، :نظرا(العلم أضعف هذا اجلانب وقلّل من عنصر الشعر احلي عنده 

).١٤م، ص٢٠٠٤

معجمهكلمة عن
:والعربية والتركيةالدخيل يف الفارسيةتناول معجم 

تبادل األلفاظ بني هذه اللغات، أي التواصل احلضاري بني هذه الشعوب، ألن اللغة • 
.وعاء احلضارة

الدخيل الفارسي الذي عرفه العرب يف عصورهم املتقدمة ويف العصور ىوعرج أوالً عل• 
. يستعملها الناس يف حياماليت أعقبتها والذي يتسم باملدلوالت احلسية واألدوات واملواد اليت

تب املعربات اليت عاجلت كاستدرك مواد لغوية متبادلة بني العربية والفارسية فاتت و• 
.هذا املوضوع

ية العثمانية، كية يف األلسن الدارجة، خصوصاً من التركسجل ما بقي من األلفاظ الترو• 
.ذلك ما أفاده األتراك من فصيح العربيةكو

توقف عندما استعارته العربية يف العصور املتأخرة من مصطلحات فنية من وأخرياً• 
.ية معاًكالفارسية والتر

لمات، ويف إعداد الدراسات كالقراء العرب معجماً يسهم يف تأصيل القدم املؤلف إىل
.اللغوية املقارنة

ربية وما أخذه العرب من الفارسيةآراؤه حول ما أفاده الفرس من الع
ان العرب قد أخذوا من كإذا «: السامرائي، يف الصفحة الثالثة من معجمه، يقولإنّ

اآلالت وحنوها، فإن الفرس قد أفادوا والفارسية مما هو حمسوس مشاهد من أمساء األدوات
ر واملعارف العامة من أدب، وفن، وفلسفة، وما يتصل بعامة علوم كمن العربية ألفاظ الف

».ألفاظ تتصل باحلياة العامةلّه بل جتاوزوه إىلكهذا ىوا علاإلسالم، ومل يقتصر
: ما يضيف يف الصفحة الثالثة عشرة بعد املئتني قائالًك
ان فيها من تراث لغوي عريب يتصل بألفاظ املعارف العالية كالفارسية وما وأعود إىل«

اليت ال تتصل ىد األخرمن دين وأدب وفن وغري ذلك، ومل استبعد يف ما أخذه الفرس املوا
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لعلّ املرء يعجب عجباً شديداً مما يقال يف حضارة الفرس القدمية يف : بتلك املعارف فأقول
ان للفرس مما يقال يف البناء احلضاري ولغتهم تفتقر كيف ك. مراحلها املختلفة قبل اإلسالم

ة الفرس يف الدين قد جاء اإلسالم فدخل عام: أللفاظ املعارف من أدب وفن وعلوم؟ أنقول
!!هذا هذه الثروة العربية يف لغتهمىفأصابوا هذا الرقي احلضاري اجلديد، والدليل عل

ان هلم من املعارف العالية، فأين هذه يف لغتهم؟ أطرحوها عنهم كولو افترضنا أن 
واستبدلوا ا ما نعرفه اليوم يف لغتهم من آثار عربية؟

انت لغة بدائيةً، كن أن ختلو لغة منها ولو كمواد ال مييف حال لغة تستعري يف لغتهمكمث 
أساس، إسهال، خبار، جواب، حيلة، حرام، حالل، ساقي، وأنت تستطيع أن حتصي من : حنو

أمل يأتنا نبأ الشاعر الفردوسي . ون يف أية لغةكبرياً فيه شيء دون هذا مما يكهذا قدراً 
أجمادهم اليت زعموا أن اإلسالم قد إىلالذي عاش يف حقبة شعر فيه الفرس أن يعودوا

ما فيها من العربية اليت ىهلذا الغرض، مث عاد لريالشاهنامةعليها، فنظم ملحمته ىقض
ان أن وجد فيما صنع مئات عدة من كأن يستبعدها من صنعته ما وسعه ذلك، فىاجتهد عل

»!!»دوارتف عليك أيها الفلك ال«: األلفاظ العربية، فسخط وصرخ قائالً

مناقشة آرائه
توطئة
لّ لغة كإن املتتبع للغات اإلنسانية جيد مسألة التأثر والتأثري فيما بينها واضحة للعيان، ف«

. افةكتأخذ من غريها وتعطيه، بسبب اجلوار واالتصال، والتمازج احلضاري بني الشعوب 
ليها قانون التبادل اللغوي، إذ غريها جيري عكوليست العربية بدعاً بني اللغات اإلنسانية، فهي 

» الفارسية واهلندية واليونانيةكدخلت إليها مجلة من األلفاظ واملفردات من اللغات ااورة 
.يف العربية بالتعريبىويدخل يف ذلك ما يسم). ، املقدمة١٣٨٧مال ابراهيمي وحممدي، (

ن منهجنا يف نقدنا هذا نقطة تبيواآلن قبل أن ندخل يف صميم البحث، جتدر اإلشارة إىل
س فيها الثّقافة واملدنية، وذه كاللغة وعاء للحضارة، ومرآة تنعىأن السامرائي ير: وهي

.هلم وعاء أي لغة حتتوي تلك احلضارةىاملقدمة ينفي حضارة الفرس قبل اإلسالم؛ ألنه ال ير
حضارة ىعرف علللتىهذا وأنه جيهل أو يتجاهل وجود الوسائل والطرق العديدة األخر

وجه العموم؛ ىم بثقافتهم ومدنيتهم؛ ومن أمهها علم اآلثار واملعامل األثرية علكاألمم واحل
النقوش احلجرية، واألبنية األثرية اليت تدلّ ات، وأدوات املعيشة القدمية، إىلكوكمن املس
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.نعيها وثقافتهمحضارة صاىلمة واحدة علكر، والفن، والدين، والعلم، ويف كالفىبوضوح عل
: ن مبا أم يقولونكاألبعاد واملواضيع، ولىن مناقشة آرائه من شتكلّه، ميكهذا ىعل

القضية إال من ، فنرجح أال ننظر إىل»عاجل الشيء مبا يستحقه«أو » الشيء مبثله يعاجل«
.منظار اللغة ونترك التاريخ وحقائقه

ال تفاضل وال امتياز
ختلف وسائله، ومن ذلك االتصال التجاري، يؤدي إىل حدوث االختالط بني األمم، مب«

تفاعل يف اللغة، فقد يولّد هذا االحتكاك ألفاظاً جديدة يطلقوا على أشياء مل يكن ألهل 
تلك اللغة علم ا، وقد يضطر أصحاا إىل استعمال املسميات األجنبية كما هي، أو بشيء 

وقد وقع ما أقوله يف كل اللغات، ويقع اآلن . لك اللغةمن التبديل والتغيري ليناسب النطق بت
. وال تفاضل، وال امتيازأيضاً، وسيقع يف املستقبل إىل ما شاء اهللا، ال استثناء يف ذلك، 

فاللغات كلها، ومنها اللغة العربية يف جاهليتها وإسالميتها، ختضع هلذا القانون وليس األخذ 
فكل اللغات .غة ما، أو وجود ضعف يف تفكري املتكلمني اوالعطاء دليالً على وجود نقص يف ل

مهما بلغت من النمو والكمال والسعة، البد هلا من أن تأخذ وأن تطور مدلول مفرداا أو 
وال نعرف لغة ما من اللغات . تضع مفردات جديدة ألمور مل تكن معروفة وموجودة عندها

.اماً، فلم تأخذ شيئاً ومل تعط شيئاًامليتة أو احلية، انفردت بنفسها انفراداً ت
والعربية جبميع هلجاا وألسنتها مثل اللغات األخرى، ويف مجلتها اللغات السامية 
أخذت وأعطت، قبل اإلسالم وبعد اإلسالم، وال تزال تأخذ وتعطي ما دام أصحاب اللسان 

غة ما، مها من واألخذ والعطاء، ووضع مفردات جديدة يف ل. العريب باقني يف هذا الكون
).١١٢١، ص١٩٨٠علي، (»دالئل احليوية ومن أمارات القوة والتكامل يف تلك اللغة

مصادرة باملطلوب
ان العرب قد أخذوا من كإذا «: لو افترضنا قبول ما زعمه السامرائي عندما يقول

،١٩٩٧السامرائي، (» الفارسية مما هو حمسوس مشاهد من أمساء األدوات، واآلالت وحنوها
وم يف طور البداوة من احلياة، وكب احلضارةكختلّفهم عن رى، فإن هذا يدلّ عل)٣ص

احلضرية؛ ألن اللغات وظواهر احلياة املدنيةىحبيث تفتقر لغتهم ألبسط األلفاظ الدالّة عل
عدم توفّر و.االفتقار إليهاوال تستقرضها إال عند اخللو منهاولمات األجنبيةكال تستعري ال

وهذا، نفس الشيء الذي يعتقد به . عدم تواجد مسماها فيهاىيف لغة ما، هو دليل عللفظة
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ون إال بسبب عدم كإذا ال جند ألفاظ املعارف يف الفارسية فهذا ال ي: السامرائي حيث يقول
)٢١٣، ص١٩٩٧السامرائي، (.تعرف الفرس ذه املعارف

عدم توفّر ىت يف العربية، يدلّ عللّه، عدم تواجد ذاك النوع من املفرداكهذا ىفعل
وبيان هذا . انت لديهم حضارة لوجدناها يف لغتهمكمسمياا لديهم وهي احلضارة؛ ألنه لو 

انت العربية زمن اجلاهلية غنية يف شؤون احلياة البدوية وما يتصل ا، فلما فتح ك«: التايلك
ونوا قد كات الزينة والترف ما مل يثرياً من بالد الروم رأوا من أدوكاملسلمون العرب فارس و

ومة كما رأوا من تنظيم احلكرأوه، ورأوا من احلرف الدقيقة والفنون اجلميلة ما مل يعهدوه، 
أن يقتبسوا من األمم بال، فاضطروا إىلىن خيطر هلم علكوتدوين الدواوين ما مل ي

قرب منبع يستمدون منه ما انت اللغة الفارسية أكاملفتوحة ألفاظاً يدخلوا يف لغتهم، و
).٥٨، ص١٣٨٤إيرواين زاده وشاملي، (» حيتاجون إليه

استنتاجه اخلاطئإنّ املعطيات الناقصة قد أدت إىل
تاب املعرب للجواليقي، واملعجم الذهيب للتوجني، كإنين استقريت : السامرائييقول

ا حممد الشريازي، ألثبت ما هو واأللفاظ الفارسية املعربة ألدي شري، ومعيار اللغة للمريز
، وهذا يف حني أنّ )، يف هامش ص ح١٩٩٧السامرائي، (. فارسي يف لغة العرب وصنعتهم فيه

األلفاظ العلمية تب، إمنا هو أن مؤلّفيها قلّما اشاروا إىلكالنقص املشترك يف مجيع هذه ال
ر من املصطلحات كورة، شيء جدير بالذكتب املذكمل يضبط يف ال: ومصطلحاا؛ فمثالً

.وغريهاالطبية، والصيدلية، واملوسيقية، وما لفن العمارة
لمات اليت دخلت يف العربية من الفارسية يف عصر كاجلواليقي بالىتفكاملعرب، قد اويف 

اجلاهلية فحسب ومل يعنت بألفاظ العصر العباسي وهو عصر الترمجة ونقل العلوم واملعارف 
أضف إىل. ذلك اخلفاجي يف شفاء الغليلكو. العربيةواليونانية إىلمن الفارسية والسريانية

ونوا جييدون الفارسية ومل يتقنوها وقد أخطأوا أحياناً يف تشخيص أصل كذلك أم مل ي
)٣١، ص١٣٤٧إمام شوشتري، (. لها يف الفارسيةكشواملفردات

ة؟ألفاظ املعارف العاليلىملن الفضل والسبق إذا اشتملت العربية ع
تأثري القرآن تابه تاريخ األدب العريب يف العصر اإلسالمي، مبيناًكضيف يف يقول شوقي 
لغة ذات دين مساوي باهر، وبذلك أحلّ رمي حول العربية إىلكإنّ القرآن ال«: يف اللغة واألدب

،)٣٢، ص١٩٢٢ضيف، (» انت تعرف العبارة عنهاكن تعرفها من قبله وال كفيها معاين مل ت
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سبه كل ما كوال نبالغ إذا قلنا إن . ثريةكون حوله علوم كومبر الزمن أخذت تت«: ف قائالًويضي
وال نبالغ إذا قلنا إن ... العرب من معارف إمنا بفضل ما غرس فيهم القرآن من حب العلم

، )ن.م(» هيأ بقوة لنهضة العرب العلميةلها، إمنا قامت خلدمته، فهو الذيكالعلوم اإلسالمية 
ذلك ختلّفها يف مجيع ميادين املعرفة وما إىلوانت سذاجة العقلية العربية يف اجلاهليةكينما ب

» ليسوا أصحاب صناعات وال علوم«:احلياة اجلاهلية، وهذا ابن خلدون يقولىمسيطرةً عل
ان لديهم يف اجلاهلية، هو كولعل أهم ما «، )ويف مواضع متفرقة؛٢٥٢، ص١٩٧١ابن خلدون، (

هم باألنساب واأليام، وبأوقات مطالع النجوم ومغايبها، وببعض األمراض والعقاقري وهي معرفت
.)٣٢، ص١٣٨٤آذرشب، (» ...معارف ناقصة أولية مشوبة باخلرافات مثل العيافة و

ن فيها كفالفضل هنا أوالً للقرآن الذي أحلّ فيها املعاين السامية واملعارف العالية اليت مل ت
ياً للفرس الذين شغفوا بالعلوم والثقافة اإلسالمية شغفاً شديداً ال جند بني من ذي قبل، وثان

برياً ال مثيل له، كالشعوب اإلسالمية شعباً يضاهيه يف ذلك وقد بذلوا يف سبيل ذلك جهداً 
الطب والرياضيات وعلم النبات والفلسفة والطبيعيات واهليئة : ونبغوا يف خمتلف العلوم، منها

ثر كتبوا أكارهم وكعلوم القرآنية واحلديث وغريها، وقد اتخذوا العربية وعاء ألفواللغة وال
ايرواين زاده (. آثارهم العلمية باللغة العربية وقد تورمت هذه اللغة من الفرس وخدمتهم فيها

).٦٧-٥٤ص، ص١٣٨٤وشاملي، 

هل يوافق سائر علماء اللغة وأدباء العرب رأيه أم ال؟ 
امرائي أنكر حضارة الفرس القدمية وثقافتهم، وبالطبع وبالتبع رفض لقد رأينا أن الس

التفكري يف موقفه فهذا الظن هو الذي دفعين إىل. تأثريمها يف الثقافة العربية واإلسالمية
.األقلىنفيه أو التخفيف من حدته وسطوته علىمن الفارسية، والعمل عل

رأيه حول نوع لي، ففي األول، أتطرق إىلجزئي وك: فيمكنين مناقشة ما زعمه يف إطارين
ويف الثاين، أتناول . املفردات الدخيلة يف اللغتني مقارناً بينه وبني ما أورده العلماء يف كتبهم

.رأيه حول الثقافة الفارسية وأثرها يف العربية مبيناً املواقف املوجودة يف هذا الشأن
تتعلّق مبوضوعات إما ختتص بأهل ىخرثر املفردات اليت تقتبسها لغة من أكأ:األول

هذه اللغة وال نصيب للمستعرية فيها، وإما قد سبقت هذه الشعوب املقترضني، أو قد أحرزت 
فعلى هذا، . تعريين بتكوين هذه املوضوعات وإنتاجها أو بالتمتع األكثر منهااملسىالتفوق عل

بية ترتبط باجلوانب املادية والفكرية أكثر الكلمات الفارسية واليونانية اليت دخلت يف العر
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اليت تفوق فيهما هذان الشعبان على األعراب وذا السبب أجربوا على اقتباس مثل هذه 
)٤١٠، ص١٣٦٧عبدالتواب، (.الكلمات منهما

جرجي زيدان يف تاريخ آداب اللغة العربية ضمن إشارة عابرة ذلك ما أورده أضف إىل
مية من اللغة الفارسية من أمساء العقاقري واألمراض واألدوات األلفاظ العلمية األعجإىل

ما حيصيه ىعالوة عل)٣٤٣، ص١٩٩٢زيدان، (،واملصنوعات مما مل يكن له نظري يف بالدهم
.هإمام شوشتري يف كتابه 

 الثقافة العربية إنّ الباحثني العرب املعاصرين اختلفوا يف أثر الفرس األديب يف: والثاين
.دور الفرس االجتماعي الكبري يف احلضارة العربيةىاختالفاً كبرياً، وإن اتفقوا عل

ـحنن وتراث فارس ـحسب ما صنعه يوسف حسن بكّار يف كتابه ـونستطيع أن نصنف ـ
:هؤالء الدارسني يف فئات ثالث خنتار لكل فئة أبرز من ميثّلها

وأبرز من ميثّلها طه . الفارسي أثراً بعيداً يف األدب العريبلألدبىال تر: الفئة األوىل
ىأكثر من هذا حني ير، ويذهب إىل»خطأ شنيعىأسطورة قائمة عل«حسني الذي يعد املسألة 

ألن األدب الفارسي نشأ يف القرن الرابع اهلجري ؛أن األمة الفارسية هي مدينة لألمة العربية
أن مثة مبالغات ىبطه حسني، عبد العزيز الدوري الذي يرويلحق. رد فعل لألدب العريب

ـ حماوالت الشعوبيني املتعددة يف ـعنده ـكثرية يف دور الفرس يف الثقافة العباسية، مرجعها ـ
ويتابعهما حممد جنيب البهبييت الذي ال يتردد يف . الفرسنسبة كلّ شيء عند العباسيني إىل

)٩، ص٢٠٠٠بكار، (. م انتحال يف التاريخوصف احلضارة الفارسية بأا أضخ

أصحاب الفئتني األخريني، وهي أن هذه، ليست وجهة هناك مالحظة قبل أن أشري إىل
وحنن ال نستطيع أن نعلم «: نظر جديدة بل نرى اجلاحظ قد اختذ نفس املوقف عندما يقول

ميةٌ غري مولَّدة، إذْ أنّ الرسائل اليت بأيدي الناس للفُرس، أا صحيحة غري مصنوعة، وقد
ابن املقفَّع، وسهل بن هارون، وأيب عبيد اللَّه، وعبد احلميد وغيالن، يستطيعون أن : كان مثل

، فهو أيضا )٥٤٧، ص٢٠٠٩اجلاحظ، (» رسائل، ويصنعوا مثل تلك السيريولدوا مثل تلك ال
.يعترب الفكرة خاطئة مرجعها الشعوبية

األول متطرف جداً، ألنه . هدارةىأمحد شايب وحممد مصطففيمثلها: أما الفئة الثانية
ويقول إن هذا النفوذ الفارسي . الفرسيذهب يف إرجاع كل شيء يف الثقافة العربية إىل

يسر للثقافة الفارسية أن تبسط سلطاا علمياً، وفنياً، ] إبان العصر العباسي[السياسي 
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اً جديداً ليس للعرب فيه إال اللغة، وأما موضوعاته وأدبياً حىت صار األدب العباسي عامة أدب
وفنونه وأساليبه وصوره، فقد أخذت تستحيل يف ظلّ هذا السلطان اجلديد وصار األدب 

أنه كان للثقافة الفارسية أثر كبري منذ القرن األول اهلجري، يف ىأما اآلخر فري. أجنبياً
مث أرجع كل تطور يف . ، واآلالت املوسيقيةطرق الغناء، وفنون اإليقاء: أشياء كثرية من مثل

أن الثقافة الفارسية التأثري الفارسي، وخلّص إىلمضامني الشعر العريب ومعانيه ولغته إىل
.كانت أهم الثقافات اليت أثرت يف العقلية العربية آنذاك

.اليت ميثلّها أمحد أمني وشوقي ضيف، فأكثر الفئات اعتداالً: وأما الفئة األخرية
الفارسية، واليونانية، واهلندية، ويركّز يف : إذ يتحدث أمحد أمني عن أثر الثقافات الثالث

اآلثار احلضارية يف احلياة االجتماعية وأثرها يف األدب، ىكالمه على الثقافة الفارسية، عل
أثر القصص مث يشري إىل. حتته من ضروب وأشكالىواألدب املكشوف خاصة وما انضو

.وغري ذلك مما أثر عن الفرس" التوقيعات"فن العربية، وإىليت نقلت إىلالفارسية ال
أنه كان للثقافة الفارسية أثر كبري يف النواحي احلضارية، ويذهب شوقي ضيف إىل

وكانت للثقافة الفارسية الشعبية أبعد تأثريا يف احمليط العريب «: واألمور االجتماعية، ويقول
بكّار،(» قتبس العرب كثرياً من صور حيامر الفرس اإلسالم واهلذا العصر، فقد دخل مجهو

).١٢-١٠، صص٢٠٠٠

أن مسامهة العنصر ــكما يعلم كل من لديه رأي صائب وضمري صاحــ هذا ونعلم 
تأثريهم يف تشييد صرح احلضارة اإلسالمية والسيما يف الفكر واألدب ىاإليراين وأدبه ومد

:ولكن مبا أن املثل املعروف يقولأمر أوضح من الشمس،العريب،
گفتـه آيــد در حـديث ديگــران  خوشتر آن باشد كه سّر دلبـران 

) ١٧٥، بيت١مولوي، دفتر(
؛ فرجحت أن أستشهد مبا كتبه صالح الصاوي ذا »الفضل ما شهدت به األغيار«: أو

الفردوسي واهلمذاين،كتابه قطاع يف تيار التفاعل بني األدبني الفارسي والعريب بني الصدد يف 
:فأحببت أن أقتبس منه ما يروق؛ فيقول صاحب الكتاب ما خالصته

والواقع أن تنحية العنصر الفارسي عن السلطان بعد ما حقّق الرشيد نظرية املشاركة 
صدمة نفسية عنيفة يف الكاملة، وزوال شوكتهم بعد نكبة آل برمك مث بين سهل، قد أدت إىل

إحياء قوميتهم واستعادة جمدهم ىالتعويض عنها يف إقباهلم علنفوس الفرس، وجدت 
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السالف ويبدو أم أدركوا مسئوليتهم والتزامهم بالنسبة لإلسالم ونشره فيما وراء بغداد 
امليدان اجلديد، وانقطع تيار فانصرفت إمكانيام وكفاءام إىل. من األقطار الشرقية

نقدر ما فقده األدب العريب نتيجة وجيدر بنا حىت. سيالتفاعل بني الشعبني العريب والفار
فيتضح لنا جلياً، أن الفكر الفارسي قد . هلذا املوقف، أن نقارن بني القطبني بعد االنفصال

س مدارس جديدة ىانطلق يتابع مسريته اإلبداعية يف شتحقول الثقافة واملعرفة؛ فأس
شافات قيمة يف ميادين العلوم والرياضيات احلكمة، وسجل جناحات باهرة واكتوللفلسفة

والفلك والطب والصيدلة وغريها، وأخذت الفنون عامة واآلداب خاصة والشعر على األخص 
فازدهرت احلياة الفكرية عامة واألدبية خاصة، وقدمت . فرصتها الكاملة يف احلياة

السواء واليزالون ىيني عللإلنسانية هذا التراث الذي اليزال جيذب أنظار الغربيني والشرق
.اليوميغترفون من مناهله حىت

. ما يف يدهىعلىهذا، بينما نشاهد أن الفكر العريب قد جتمد بعد القرن الرابع وانطو
أما األدب، . فإن حترك، فغاية العلم مجع الثمر وتعليبه يف موسوعات أو الشرح والتحشية

بالطبيعة "شيء أشبه ما يكون ة كشيء حي إىلفقد توقّف عن النمو وأخذ ينسحب من احليا
وانتابت األدب بل دولة األدب حالة من . يف عرف الرسامني" امليتة أو اللوحات املستنسخة

هذا االنشطار فلو أن هذا الصدع بني األمة الواحدة مل حيدث ومل يؤد إىل. االجترار املاضي
بية حقيقية امتداداً ملا سبق، والرتفع من كونه وانقطاع التيار، لسجل األدب العريب فترة ذه

فيه غري املسلم ما يراه يف آثار اخليام، ىأدب عاملي مشترك يرأدب األمة اإلسالمية إىل
.وحافظ، والرومي

فالسبب األساسي فيما انتاب األمة اإلسالمية عامة والعربية خاصة، وأثّر يف مجيع جوانب 
صعيد اإلسالم،ىلك السدود اليت وضعت أمام النشاط الفارسي علاحلياة والسيما األدب، هو ت

وذلك القطف الذي حدث يف األمة الواحدة بانصراف العنصر الفارسي عنها واختفائه من 
لقد . »والدهر يفجع بعد العني باألثر«بعد حضور وعيان ىغدا ذكراملسرح شيئاً فشيئاً حىت

جمتمعاً متعاوناً متنافساً وهلذا حقق ذلك رانينيكان اتمع اإلسالمي أثناء وجود اإلي
، ١٩٩٠الصاوي، (» القرائح اإليرانية بعد االنفصالاالزدهار، ولقد خسرت العربية كل ما انتجته

). ١٦-٥صص 
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سائر األمم اليت اعتنقت اإلسالم؟ى م نفسه علحلكهل يصدر السامرائي هذا ا
قال يف حضارة الفرس القدمية مبراحلها وبينما يعجب السامرائي عجباً شديداً مما ي

رها بسبب أنه ال جيد يف لغتهم شيئاً يدلّ عليها، فهو يقر حبضارة كاملختلفة قبل اإلسالم وين
وا لغتهم النبطية كرها؛ بينما املصريون قد تركاألقلّ ال ينىمصر القدمية قبل اإلسالم، أو عل

م الرمسية واستعربوا رغم حضارم وثقافتهم العربية وجعلوها وال يزالون لغتهوأقبلوا إىل
ان الفتح العريب قد أدخل اللغة العربية إىلكولو «وا بلغتهم ـ كن الفرس متسكالقدميتني، ول

أصبح العلم واألدب والسياسة مجيعاً ال تعرف تعبرياً غري العربية وتقلص ظلّ فارس حىت
وا لغة كـ ألم قد امتل) ١٧٧م، ص١٩٨٩عبد الغفار،(» .القرن الثالث اهلجريالفارسية حىت

ومها بعد اعتناقهم كحية متأصلة جذورها يف تاريخ وحضارة باهرتني زاهرتني، مل يتر
اإلسالم بل صبوا عذب جداوهلا يف ر احلضارة اإلسالمية وسعوا وراء إثراء معاين العربية 

.وإغناء مفاهيمها خدمة للدين اجلديد والقرآن ايد
، هذه الظاهرة، أي تابه تاريخ األدب العريب يف العصر اإلسالميكوقي ضيف يف يشرح ش

ملا فتحت الفتوح ومصرت األمصار، أخذت لغة «: استعراب بعض األمم بعد اإلسالم إذ يقول
ل كىتوباً علكانت تالوته فرضاً مكالقرآن تسود يف مشارق العامل اإلسالمي ومغاربه، إذ 

وبذلك حتول املسلمون يف ﴾يًالِترْ تـَ آَنرْ الُقِلتِّرَ ﴿َو: حفظه وترتيلهىمسلم، وحثّ اإلسالم عل
ومن غري شك أتاح هذا احلفظ للهجة قريش ال أن تنتشر ... حفظة للقرآن مجهورهم إىل

مر العصور فأصبح هو اللسان ىيف العامل اإلسالمي فحسب بل أن حتتفظ أيضاً وتظلّ عل
لموا العربية كل من عاشوه يف هذه األحناء تكيط األطلسي، فاحملاألديب من أواسط آسيا إىل

م األول وأصبحوا عرباً يعبرون بالعربية عن القرشية، إذ حلّت من ألسنتهم حملّ لغا
).٣١، ص١٩٢٢ضيف، (» مشاعرهم وعقوهلم

!أحقًا ال ميتلك الفرس ما يعادل األلفاظ واملصطلحات العربية؟
ضعف الفارسية وافتقارها ىدليل علكليت أوردها السامرائي لمات اكالأما بالنسبة إىل

:يف الفارسية؛ ومنهاللمواد البدائية واألساسية للغة ما، فهناك بني أيدينا ما يعادهلا ويرادفها
...: أساس

... :: إسهال

...:: خبار
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:: جواب

...:: حيله

...:: حالل

...: حرام

).، ذيل الكلمات١٣٧٥رازي، ؛١٣٣٤دهخدا، (... :: ساقي

ثري من املفردات األصيلة الفارسية املترادفة لأللفاظ العربية الشائعة يف كذلك يوجد كو
.لغتنا

:فإذن هناك سؤال مفروض، وهو ما يلي
لمات وتعادهلا، فلماذا مل وال نستخدمها؟ وملاذا جند كان لدينا ألفاظ ترادف هذه الكإن 

املة اليومية كيف لغة التخاطب واملالناثرين وحىتواملعاصرين من الشاعرينى وار القداميف آث
نا وال نزال نستخدمها؟ كبرية من املفردات والعبارات العربية اليت كميات ك

:ن تلخيص بعض اجلواب يف السطور التاليةكفهذا سؤال ليس للجواب عنه من سبيل، ومي
انتشار العربية يف ىن وإشاعتها؛ فهناك عوامل ساعدت علانتشار العربية يف إيرا)١

:ن إمجاهلا مبا يليكإيران وإشاعتها ومي
هو الدين احلق ودين الفطرة أيضاً، وملا وجده الفرس مالئماً لفطرم آمنوا : اإلسالم• 

وتبع ذلك أم رأوا من الواجب . ثرياً يف نشره وتبليغهكبه عن عقيدة واخالص، وجدوا 
رمي والسنة النبوية الشريفة باعتبارمها املصدر األساس هلذا كم أن يفهموا القرآن العليه

أا ذلك، مضافاً إىلالدين، وهذا يستلزم إتقان العربية وإجادا فوجهوا مهمهم إىل
تعلّم فوجهوا جلّ اهتمامهم إىل. أحيطت عندهم الة مقدسة باعتبارها لغة القرآن والسنة

:هدفني مهمني مهاون طريقاً هلم إىلكالعربية لت
.التضلّع من العلوم اإلسالمية) ألف

.اتمع اإلسالمينقل حضارم إىل) ب
ان هؤالء كعندما استقر املسلمون يف بالد الفرس : إدارة الفرس اإلمرباطورية اإلسالمية• 

احلضارة والتمدن، يف حد ما يف قد قطعوا مراحل مهمة من سلّم الرقي العقلي وتقدموا إىل
ونوا يعرفون شيئاً من هذه املراحل يف جاهليتهم، لذلك احتاجوا إليهم يف كحني أن العرب مل ي
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إدارة هذه اإلمرباطورية العظيمة فعهدوا إليهم بإدارة املناصب اهلامة يف الدولة زمن األمويني 
. ىإشاعتها من جهة أخران هذا عامالً مهماً يف تعلّمهم العربية من جهة وكوالعباسيني، ف

.العربيةأم بتسلّمهم هذه املناصب اهلامة نقلوا ثقافتهم الفارسية إىلإضافة إىل
ثري منهم كبعد أن فتح العرب املسلمون بالد فارس انتقل : إيرانمهاجرة العرب إىل• 

ن هذا اكاختلطوا باهلها فوأصقاع هذه البالد ومدا واستوطنوا فيهامن شبه جزيرم اىل
تعلّم العربية وآداا باعتبارها لغة العرب ىعلـأي الفرس ــحافزاً مهما ألهل هذه البالد ـ

واين زاده وشاملي، اير(. املسلمني من جهة ولغة الدين اجلديد الذي آمنوا به من جهة ثانية
).١٣-١٢، صص١٣٨٤

الدينية، والعقلية، العلوم : ثري من املصطلحات العلمية يف خمتلف املوضوعات منهاك)٢
انت كالفارسية، ألا الفارسية بعد ترمجة هذه العلوم إىلواحلديث، والتصوف، دخل إىل

انوا يستخدمون نفس املصطلحات يف كتاب واملترمجون كتب يف بداية األمر بالعربية والكت
)١١٧، ص١٣٧٩باقري، (. الفارسية

تب يف مقدمةكفمثالً الثعاليب النيسابوري يشغف العلماء اإليرانيني حنو العرب والعربية،) ٣
تفهمها ىوالعرب خري األمم والعربية خري اللغات واأللسنة، واإلقبال عل... «:تابه لباب اآلدابك

ال ترون رجالً يفضل العجم «: وهذا الصاحب بن عباد يقول).١، ص٢٠٠٩الثعاليب، (» من الديانة
وسبب هذا ). ٤٠١، ص١، ج٢٠٠٩العباسي، (» يرجع إليهاالعرب إال وفيه عرق من اوسية ىعل

انوا يعدون أنفسهم كاحلب هو أن الفرس آنذاك قد آمنوا باإلسالم عن عقيدة وإخالص و
رمكألن النيب األ؛انوا حيبومكمدينني للعرب ورهينني هلم و ان قد بعث من بني ككرمكرمك األ

)٢٤٤-٢٤٣، صص١٣٥٠تويسركاين، (.مظهرانيهم والدين اجلديد استتب وانتشر يف إيران بأيديه

الم وتزويده باملفردات كزخرفة الاجلنوح حنو التفنن والتالعب مع األلفاظ وامليل إىل) ٤
تلميح وتضمني كيب العربية وحتسينه باحملسنات اللفظية واملعنوية والصنائع البديعية، كوالترا

.اآليات واالحاديث وغريها
العامة؛ الرغبة اليت ال تزال جندها عند ى الترفّع علبالفضل والرغبة يفوالتظاهر ) ٥

.اللغات األروبيةبعض املتخرجني واملثقّفني بالنسبة إىل
ون يف متناول أيديهم دون أن جيدوا وحياولوا كتفاء مبا يكالعناية واملباالة؛ أي االوعدم) ٦

.لمة يف الفارسية واستخدامهاكما يعادل الىللعثور عل
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يبية كـ لغة ترـما تعلمون كـحنو االختصار واالقتصاد؛ فبيانه أن الفارسية ـاه واالجت) ٧
واحد؛ بينما العربية لغة اشتقاقية، لمات بعضها بالبعض للتعبري عن معىنكفلنلحق أحياناً عدة 

التفضيل، واهلجوم واالعتراف، واالستشهاد،: رمبا لفظة بسيطة فيها تبين مفهوماً طويالً، حنو
.اوغريه
واحد وهذا طريقة من يتصنع يف لمة واحدة لتبيني معىنكرار كعن تواالجتناب) ٨

)٦٠٠، ص١٣٧٢شهيدي، (. تابةكال

!أحقًا لعن الفردوسي الدهر بعد أن سعى وراء القضاء على العربية يف ملحمته ومل حيالفه احلظ؟
يف حقبة شعر فيه أمل يأتنا نبأ الشاعر الفردوسي الذي عاش «: عندما يقول السامرائي

عليها، فنظم ملحمته ىأجمادهم اليت زعموا أن اإلسالم قد قضالفرس أن يعودوا إىل
أن يستبعدها من ىما فيها من العربية اليت اجتهد علىهلذا الغرض، مث عاد لريالشاهنامة

ان أن وجد فيما صنع مئات عدة من األلفاظ العربية، فسخط وصرخ كصنعته ما وسعه ذلك، ف
المه هذا كفهو يوجه ب).٢١٣، ص١٩٩٧السامرائي، (» !!»تف عليك أيها الفلك الدوار«: ائالًق

: يم أيب القاسم الفردوسي؛ التهمة األوىلكاامني اثنني حنو الشعب اإليراين وشاعرهم احل
أجمادهم وسيادم، والثانية ىعلىـ زعموا أن اإلسالم قد قضــ أي الفرس ـهي القول بأم 
هي القول بتعمده يف استخدام : مة الفردوسي وتشوه بصريته وعقليتهكحاليت ترمي إىل

.الشاهنامةلمة تفوح منها رائحة العربية من كل كاملفردات الفارسية األصيلة وحمو 
:فهو فيما يليالتهمة األوىلىأما الرد عل

عل جتاه اإلسالم أو العرب من افحة أو ردة فكمطبعاًفإن إحياء اللغة الفارسية ال يعترب 
قبل الشعب اإليراين، ألم ما أخذوا يهتمون بالفارسية معاداة لإلسالم أو العرب ومل وال 

مفاخرنا ىعلىهل اإلسالم قض: فما هي اإلجابة لو سأل سائل. يعدون العربية لغة أجنبية
وأجمادنا؟

إيران ال اإلسالم منذ قدومه إىلاإلجابة احلازمة هي بالنفي، ألننا لو راجعنا سجلّ أعم
ودرسنا أوضاع إيران السياسية واالجتماعية يف تلك الفترة وعاجلنا ما أخذ اإلسالم منا وما 

ان قد أحاط بإيران وفتح كسر الطوق السياسي واملذهيب الذي كأعطانا، لعلمنا أنّ اإلسالم قد 
وهذه األبواب . ىواحلضارات األخرالثقافات ىعليها، وفتح أبواا علىأبواب البالد األخر

ائهم كنوا من أن يثبتوا يف العمل، ذكهي أم مت: نتيجتني لإليرانيني؛ األوىلاملفتوحة أدت إىل
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قد اعترفوا بزعامتهم وسيادم يف جمال ىولياقتهم ونبوغهم للعاملني حبيث أن األمم األخر
قد ىاحلضارات األخرىبسبب التعرف علهي أم: والثانية... العلم واألدب والدين والفن و

.ميل حضارة عاملية عظيمة وتنميتهاكاستطاعوا أن يلعبوا دوراً عظيماً يف ت
شف اإليراين نفسه ك، ىالعامل؛ وبعبارة أخرنفسه وإىلوأن اإلسالم عرف اإليراينَ إىل

ي السلطات السياسيةان اإلسالم هجمة عنيفة يف رأكولو . العاملنيباإلسالم مث عرف نفسه إىل
نه كإيران زمن الساسانيني، ويف رأي هوام يف عصرنا احلاضر، ولىمة علكوالدينية احلا

ان ثورة دينية اجتماعية علمية، ثورة غيرت اإليدئولوجية اإليرانية،كالشعب اإليراين، بالنسبة إىل
.ة والعقائد اخلرافيةودمرت النظام الطبقي اجلائر وحررت الشعب من نري األديان الباطل

القرون ىإيران واإليرانيني ال تقتصر علاإلسالم إىلىهذا وأن اخلدمات اليت أسد
فاإلسالم هذا، . مر العصورىبل أنه دفع مجيع املخاطرات اليت حدثت لنا علاإلسالمية األوىل

عل حممد خدابنده دعاة العلم واملعرفة، وجهو الذي قد هضم التتار وحول هؤالء الرببريني إىل
واليزال حىت. بايسنقر وأمري حسني بايقرا من نسل تيمور لنكيز خان، وخلقكيف ذرية جن

اتب واملدارس الفلسفية املخربة األجنبية ويعد منبت كعصرنا الراهن هو الذي يصمد أمام امل
. والزندوما نفتخر به اليوم هو القرآن وج البالغة ال األفستا . رامتناكشرفنا وحمطّ 

)٣٢٠-١٣٠، صص١٣٨٩مطهري، (

التهمة الثانية، فهناك مالحظات عدة ينبغي أن جنعلها نصب أعيننا ىوأما للرد عل
:اللغوي؛ ومنها ما يليالشاهنامةعندما نريد أن ندرس قاموس 

إن األلفاظ العربية اليت استعملها الفردوسي يف ملحمته، هي ألفاظ بسيطة سائدة . ١
معاصريه؛ هذا وهؤالء قد جودة يف أشعار الشعراء املتقدمني منه وحىتبني الناس مو

استخدموها يف نطاق أوسع ويف إطار أرحب، أما املفردات العربية املهجورة فهي نادرة جداً 
.كأننا ال نكاد جندهاحىتالشاهنامةيف 

عمال العربية إن رغبة الفردوسي يف اإلتيان باملفردات الفارسية وعدم إفراطه يف است. ٢
أنه كان قد يستخدم لغة العامة السائدة يف بيئته ومل يكن يتعمد استخدام ىمنها، تدلّ عل

األلفاظ الفارسية احملضة، أو التجنب من استخدام العربية منها بل كان يف هذا كله متأثراً من 
ات العربية عندما أنه أكثر من إيراد املفردىسبيل املثال نرىمصادر ومآخذ صنعته وهلذا وعل

)٥٣، ص١٣٧٠شكيبا، (. ينظم قصة اسكندر متأثراً من مأخذه العريب أو املترجم منه
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عندما حنلّل وندقّق هذه، . لغة عربية٧٠٦الشاهنامةفاستعمل الفردوسي يف ملحمته 
العربية وال ىحياول أن مييز األلفاظ الفارسية عل، النستنتج أن الفردوسي، يف أثره هذاس

وإمنا هدفه الرئيسي من نظمها، هو أن ينشد أساطري شعبية قومية. قها عنهايفر.
ـ حياولون أن ـيف زمنه ـخياطبون صفوة القوم ـانواكان الشعراء اآلخرون الذين كوإذا 

ون كليــانت أم عربيةكفارسية ــ يستخدموا لغة مصطنعة، مليئة باملفردات الشاذّة والنادرة 
ان الفردوسي يبذل جلّ جهده يف أن ينظم محاسة كذاقتهم ومهارم،حىهذا دليالً عل

هلذا جند يف أثره اخلالد قليالً من األلفاظ العربية . مجاهري الشعبىقومية للعرض عل
فقلّة استعماله لأللفاظ العربية ) ٣٦٠ص،١٣٦٩معني فر، (. سائر شعراء عصرهبالنسبة إىل

ىالعربية وإزالتها من أثره وال إيثار الفارسية علقصده وتعمده حملو ىليست دليالً عل
انوا واليزالون كتاب والسيما املستشرقني منهم، كثري من الكن مع األسف، كول. العربية

يسعون وراء إقناع خماطبيهم بأن األحاسيس الوطنية والتعصب املفرط حنو القومية 
أن مل يألو جهداً يف م، ودعته إىلاإليرانية، نفّرت الفردوسي من العرب، والعربية، واإلسال

).٣٥٥-٣٥٢ص، ص١٣٦٩معني فر، (. سبيل ذيب أثره منها

مية غري قليل من املفردات كر بضعة أمثلة قد أختريت صدفة من بني كوهنا البد أن نذ
ما نذهب إليه، فإليك ىهذه األباطيل والترهات وشاهداً علىرداً علالشاهنامةاملستعملة يف 

:يما يل
:ندر عند املرور مباء احليوان يقولكفالفردوسي عندما يريد أن يصف إعجاب اجليش اإلس

خـروش آمـد اهللا اكبـر ز دشــت   چو لشكر سوي آب حيوان گذشت

)٩٣، ص٦، ج١٣٨٦فردوسي، (

والطريف . أسلوب لبيان التعجبكرب كاهللا ا: ذا يستخدم مصطلحا إسالميا عربياً أيكوه
ندر كخيتص حبياة اإلسالشاهنامةر هنا أنه قد استخدم هذا، يف قسم من كأو اجلدير بالذ

.ثريكويف عصر يبعد من العصر اإلسالمي ب
اء أمه وزوجته وانتحاما عليه؛ يلقّن كندر وبكوأيضاً بعد أن يتم توصيف وفاة اإلس

:القارئ درساً أخالقياً بقوله
ــا اهللا اگر ماند ايـدر زتـو نـام زشـت     ــابي عف وخــّرم بهشــتني

)١٢٨، صن.م(
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لسان مغرية بن شعبة رسول سعد بن أيب وقاص ىذلك جيري التحية اإلسالمية علكو
:حتية رستم بن فرخزاد، عندما يقولىرداً عل

اگر دين پذيري عليـك السـالم  به رستم چنين گفت كاي نيكنام

)٤٢٨، ص٨، جن.م(
للفارسية دوراً ىال نرـرستم مثالً ـسعد إىليف رسالة ـثر من هذا، يف بعض األبيات ـكوأ

:وإليك األبيات. يب النحوي وأما املفردات فهي عربية برمتهاكإال يف التر
از آدميز جّنـي سخـن گفـت و

وعيدوعـد وقرآن وز توحـيد و
زمـهــرير از آتـش وز قطـران و

مــاء معــين  ز كافـور منـثــور و 
ـ   ودشفـيع از گنـاهش مـحمــد ب

ـــي  ـــر هاشـم ـــار پيغـمـب ز گفت
هاي جديــد از رسـمز تأييـد و
جوي شيرجوي مي وز فردوس و

انگـبينمي ودرخـت بهـشت و
تنش چون گالب مصـعــد بـود  

)٤٢٦-٤٢٥، صص٨، جن.م(
ام اليت ال أساس هلا، كإن هذه اآلراء السطحية واألح: له، نستطيع أن نقولكهذا ىفبناء عل

).٣٥٢-٣٥١، صص١٣٦٩معني فر، (. بالشاهنامةــ رغم ادعائهم ــجهل أصحاا ى علال تدلّ إال

اليت زعم السامرائي أن الفردوسي !! »تف عليك أيها الفلك الدوار«عبارة أما بالنسبة إىل
هو قائلها عندما وجد فيما صنع مئات عدة من األلفاظ العربية؛ فهذا رأي أقرب إىل

الم من مل كاحلقيقة، ولست أستطيع أن أصف هذا القول بأقلّ من أنه األسطورة منها إىل
تبها رستم بن كون يف شأن رسالة ك؛ ألا ترمجة مصراع من القصيدة اليت تالشاهنامةيقرأ 

سعد بن أيب وقاص قائد املسلمني، الرسالة اليت حيذّر فيها هرمزد قائد جيش يزدجرد إىل
وضاعة أصلهم وبساطة عيشهم ورثّ مالبسهم ىعلالعرب من نيل القصاص وحيقّرهم 

وجاءت هذه يف . سائر األممىوفظاعة طعامهم، متباهياً بغناء ملوك العجم وسيطرم عل
:فحسب، وهنا آيت ببيتني منهاالشاهنامةبعض نسخ غري مشهورة من 
سوسمـارز شير شتر خوردن و

كه ديهـيم شــاهي كننــد آرزو   
است كارعرب را به جايي رسيد 

تفو بر تو اي چـرخ گـردون تفـو  

:وروي يف بعض اآلخر
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ــد آرزو  ـــيان را كن ـــاج ك تفو بـاد بـر چـرخ گردون تفـو كــه ت

)٤٢٣، ص٨، ج١٣٨٦فردوسي، (
متني أسرة مث بلغ بكم األمر من شربكم ألبان اإلبل وأكلكم أضباب القيعان إىل...«: أي

).٢٦٦، ص١٩٧٠بنداري، (» ان، فأف لك يا فلك السماءوالتيجامللوك العجم، أرباب التخوت 

قطاع يف ره صالح الصاوي يف ختام كتابه كويف آخر املطاف أحب أن اختتم كالمي مبا ذ
وأخرياً جدا، فإن هذا الذي بني «: عندما يقول، تيار التفاعل بني األدبني الفارسي والعريب

وجهة نظري، وان فهذا رأييكد مقل، وأياً ما ونه جهكرمي، ال خيرج عن كيديك أيها القارئ ال
استندته بالشواهد واإلسنادات، فإن وافقتين أسديت فضالً، وإال فللعلم واألدب ثالمثئة وستون 

).١٥٦، ص١٩٩٠الصاوي، (» زكوجهة نظر خمتلفة يف احمليط الدائر حول املر

النتائج
رمي يوافقنا كفلعلّ القارئ التوفيقها، ىبعد هذا الذي عرضناه من حماولة ال ندري مد

:ما ذهبنا إليه من أنىعل
ليس األخذ والعطاء دليالً على وجود نقص يف لغة ما، أو وجود ضعف يف تفكري املتكلمني •

.ا
ان العرب قد أخذوا من الفارسية مما هو حمسوس مشاهد من أمساء األدوات كإذا •

وم يف طور البداوة من كب احلضارة وكرختلّفهم عنىواآلالت وحنوها، فإن هذا يدلّ عل
احلضرية؛ ألن وظواهر احلياة املدنيةىاحلياة، حبيث تفتقر لغتهم ألبسط األلفاظ الدالّة عل

.لمات األجنبية وال تستقرضها إال عند اخللو منها واالفتقار إليهاكاللغات ال تستعري ال
األلفاظ أن مؤلّفيها قلّ ما أشاروا إىلتب املعربات، إمنا هوكإن النقص املشترك يف مجيع • 

ر واملعارف العامة من كأن ال جيد السامرائي، ألفاظ الفوهذا يؤدي إىل. العلمية ومصطلحاا
.أدب، وفن، وفلسفة، وما يتصل بعامة علوم اإلسالم فيها، ولو بعد استقراء هذه متاماً

من دين، وأدب، وفن، وغري ذلك، ألفاظ املعارف العالية ىإذا اشتملت العربية عل• 
ن فيها كفالفضل هنا أوالً للقرآن الذي أحلّ فيها املعاين السامية واملعارف العالية اليت مل ت

ثر آثارهم العلمية كتبوا أكارهم وكمن ذي قبل، وثانياً للفرس الذين اتخذوا العربية وعاء ألف
. وإغنائهاجهدهم يف سبيل إثرائهاىباللغة العربية وبذلوا قصار
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، وجرجي علم اللغةتاب كسائر علماء اللغة العرب ومنهم علي عبد الواحد وايف صاحب • 
ى، يروا أن ما أفاده العرب من الفارسية هو ما يدلّ علتاريخ آداب اللغة العربيةزيدان يف 
. ، خالفاً ملا اعتقد به السامرائياملادية والفكريةاملدلوالت 

العربية وجعلوها وال يزالون لغتهم ا لغتهم النبطية وأقبلوا إىلوكإن املصريني قد تر• 
يف يعجب السامرائي مما يقال كالرمسية واستعربوا رغم حضارم وثقافتهم القدميتني، ف

رها بسبب أنه ال جيد يف كيف حضارة الفرس القدمية يف مراحلها املختلفة قبل اإلسالم وين
وا حضارم فحسب كوا بلغتهم ومل يتركحني أم مل يتمسلغتهم شيئاً يدلّ عليها، وهذا يف 

. بل صبوا عذب جداوهلا يف ر احلضارة اإلسالمية
ن كثري من املفردات األصيلة الفارسية لأللفاظ العربية الشائعة يف لغتنا، ولكيوجد • 

ح حنن اليوم اللفظة العربيىبشتح أسالفنا ونرجةاألسباب احلقيقية أم غريها، رج .
العربية عن الفارسية وإمنا هدفه الرئيسي الشاهنامةيفرق الفردوسي يف ملحمته ال• 

مجاهري الشعب الذين ال يوجد ىمن نظمها، هو أن ينشد أساطري شعبية قومية للعرض عل
.مية هائلة من املفردات العربية الغامضة والعويصةكيف لغتهم 
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