
 
(فارسی -نامة ادبيّات تطبيقی )مطالعات تطبيقی عربی کاوش  

 دانشکدة ادبيّات و علوم انسانی، دانشگاه رازی کرمانشاه

 21-99م، صص  1122هـ. ق/  2391ـ. ش/ ه 2931، بهار 12سال ششم، شمارة 

  2اثر آذرتاش آذرنوش چالش ميان فارسی و عربیکتاب  نقد
 2مهدی دشتی

 تهران، ایران دانشگاه عالمه طباطبایی ،فارسی ادبیّاتدانشیار گروه زبان و 

 چکيده
ا ش رآذرتاش آذرنو ةنوشت های نخست(چالش میان فارسی و عربی )سده ایم تا کتابکوشیده ،در این نوشتار

از  برخییی است که اوّل بار از جانب ادّعاچالش میان فارسی و عربی،  ةنظریّ ؛مورد نقد و ارزیابی قرار دهیم

ی همچون هستند کسان البتّهو کلود ژیلیو ابراز شده است و  ثبرونبورگ، باسور - خاورشناسان همچون ریشتر

د ژیلیو کتاب، بنا به تصریح خود این معنا را از کلو ةدر این میان، نویسند .مخالفند آن با که میثمی وجولی اسکات 

عالبی طرح ث من القرآن االقتباسکتاب  ةبه عنوان یک حدس، به هنگام مطالعوام گرفته است. ژیلیو این مطلب را 

 ،دلیل این حدساست. نویسنده بر مبنای قبول بی ثعالبی خود از این چالش اسمی نبردهرده با تذکار این نکته که ک

تار، تنها بر ما در این نوش. کند تأییدشناخته، درستی آن را یکوشیده است تا با استمداد از مدارکی که ژیلیو نم

 ای چالش،جه ب مؤلّفو مستندات  رسددرست به نظر نمیی چالش، ادّعاایم که ، نشان دادهمبنای اعترافات نویسنده

 7831م کتاب است که در سال بر اساس چاپ دوّ این پژوهش بر تفاهم میان فارسی و عربی داللت دارد. بیشتر

 متعلّق به همین چاپ است.نیز صورت گرفته و تمامی صفحات ارجاعی 

 یقی.تطب ادبیّاتآذرتاش آذرنوش، چالش میان فارسی و عربی، نقد کتاب، خاورشناسان،  :یکليدواژگان 
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 پيشگفتار

 . تعریف موضوع2-2

ش آذرتاش آذرنو ، نوشتةنخست هایسدهچالش میان فارسی و عربی در موضوع این مقاله، نقد کتاب 

 است.

 . ضرورت، اهمّيّت و هدف2-1

ان مسلمانان می اّتحادآشوبی که وحدت و  پر ةکه در زمان؛ چراو ضرورت این بحث ناگفته پیداست اهمّیّت

 آفرینفاجعه تواندمیظاهراً علمی که این وحدت را نشانه رفته،  هاییبحثضرورتی حیاتی دارد. القاء 

 باشد.

 های پژوهش. پرسش2-9

 هستیم: هاپرسشدر این پژوهش ما به دنبال پاسخ این 

 میان فارسی و عربی چالشی وجود داشته است؟ قتاًیحقآیا . 7

 ؟ستادالیل وجود این چالش چه . 2

 این چالش شده است؟ توجّهل بار مچه کسی اوّ. 8

 و نظر برخوردار است؟ یرأکتاب در ارتباط با این موضوع تا چه اندازه از استقالل  . نویسندة1

 . پيشينة پژوهش2-3

گاهی نآقای حسام فرمان ساالر، تحت عنوان  توسّطا پیش از این در نقد کتاب مذکور، تنها یک مقاله و امّ
 7833به تاریخ فروردین  «کتاب ماه دین»به نگارش درآمده که در مجله  به چالش میان فارسی و عربی

 به چاپ رسیده است.

 . روش پژوهش و چارچوب نظری2-1

 انهم به مؤلّف رأیدر نقد نظر و و استناد ما  کااتّ روش ما در این نقد، روش نقضی است یعنی عمدتًا 

 یا مستندات مورد قبول خویش آورده است.خود  آراءدر کتاب، به عنوان  خود مطالبی است که نویسنده

 . پردازش تحليلی موضوع1
 و ارزیابی اجمالی کتاب معرّفی. 1-2

عنوان  است. این های نخست(چالش میان فارسی و عربی )سده ،آن عنوان کتاب بنا به صفحة شناسنامة

پندارد که از ابتدا میان فارسی و عربی، چالش چراکه خواننده بر مبنای آن چنین می ،کننده استگمراه
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بنا به اقرار نویسنده، در سه قرن اوّل هجری، نشانی از این چالش نیست و در قرن چهارم  که یحالبوده در 

در چند  ( و33و  31یی[، به دست گروهی از ایرانیان آغاز شد. )ص اّدعاستیزی ]است که این فارسی

ق. پدیدار  1 گرا[ در قرنستیزی از جانب ایرانیان عربیاین اندیشه ]فارسی»کند که صفحة بعد تکرار می

 (.721)ص  «ی گاه رسمیّت یافتق. قدرت و حتّ  1شد و در قرن 

، «هوی کوهیسلمان تا آاز »است که به ترتیب تحت عنوان  و سه بخش اصلی یشگفتارپدارای  ،کتاب 

ا با این سخن ر یشگفتارپ ،نویسنده م گشته است.منظّ  «از آهوی کوهی تا چنگیز»و  «تا خریدهاز یتیمه »

 هایت و نیز دربارة فارسی دری در سدههای ما دربارة ایران، ایرانی و ایرانیّآگاهی»کند که: آغاز می

، ا در جزئیاتآگاهیم امّ البّتهاست. از روند عمومی تاریخ  گسیختهآلود و از هممهنخست اسالم هنوز 

شود که دربارة زمان و مکان آن، یا دربارة فضایی که در آن رخ داده، بتوان ای یافت میتر حادثهکم

قصد من آن بوده است »کند ( و در صفحة بعد اضافه می77)ص  «عرضه کرد. نظری قاطع و تغییرناپذیر

ذارم که تر سخن بگویم و بگکمگیری، خود که چینش روایات را چنان تدارک ببینم که هنگام نتیجه

 (.72)ص  «هوشیار ... خود به نتیجة مطلوب دست یابد ةخوانند

این »: نویسدنماید و قاطعانه می، سعی در القای چالش مییشگفتارپاز همان  نویسنده وجود،این با  

ر کنار خود دتوانست زبان نیرومند و مقدّس عربی را ای بس کهن داشت چگونه میزبان نوپا که پشتوانه

 مجوسّیت بویکه هنوز  زبانِ رقیبدامن درکشید تا  اندکاندکیا چه شد که عربیِ فراگیر،  تحمّل کند

 )ص «؟و دانش محدود سازد جا پا بگیرد و عربی را در حوزة دینهمه، خاستیبرمهایش از برخی اندام

77.) 

زبان بودن تودة ایرانیان و بروز ناگهانی )!؟( شعر و نثر فارسی تعارضی فراگیر بودن عربی، با فارسی» 

 (.78)ص  «آشکار دارد

برپا شده بود، بسیاری برای حفظ فارسی کوشیدند،  و در این کشاکش که میان فارسی و عربی» 

 تندداشیمواداشتند و به همین سبب ارباب قلم را را پاس می های خودسّنتزبان و هم هم ، های مردمتوده

که به زبانشان عنایت ورزند. از سوی دیگر بسیاری از ایرانیان که عمدتاً دانشوران بودند، با فارسی و 

 (.71)ص  «های ایرانی ستیز کردند و زبانی جز عربی و سّنتی جز سّنت مسلمانی نخواستندسنّت

ند قاطعی، هیچ دلیل و مست یابد و نویسنده بدون ارائةامه میشود و تا آخر ادا چنین نگرشی آغاز میکتاب ب

ن ی چالشی، سعی در متقاعد کردادبیّاتگیری از تنها با القاء مکرّر چالش میان فارسی و عربی و بهره
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جه وبیان و استدالالت بیهایی از نحوة کند. ذکر نمونهمخاطب و در واقع تحمیل نظر خود بر او می

 نماید:نویسنده که خالی از تناقضات آشکار نیست، بایسته می

بهره نماند: زبانی که خداوند برای وحی خویش برگزیده، بی گاهیچهزبان عربی از قدسیییّت اسییالم ». 7

یابد، از همین دیدگاه اسیییت که در ذهن بسییییاری از ایرانیان الجرم مشیییروعیّت تمام و نوعی تقدّس می

 «آوردای پدید میشد و مفهوم فرهنگی یگانهمسیلمان، زبان عربی با عرب و عرب با اسیالم یکرارچه می

 (.713)ص 

شاورزان انان گرفته تا کتودة مردم، از اشراف و دهق»گوید: این سخن را مقایسه کنید با اینکه می ،حال 

 «وداصبی نگریستند که باید رانده ش... با همة گرایشی که به اسالم داشتند، در عرب به چشم غدیدهرنج

ه د و این مطلب آنچه را کنهادنمردم میان اسالم و عرب فرق می ،به اعتراف نویسنده ،بنابراین؛ (22)ص 

 کند.، بیان کرد، نقض می713در ص 

همچنین به اقرار نویسنده، ایرانیان میان عربی )زبان( و عرب )نژاد( هم فرق گذاشته و این دو را از یکدیگر 

هرگز در  ،در نتیجه (.717کردند و به همین خاطر عنایت فراوان به ادب عربی داشتند. )ص تفکیک می

 است. ای نداشتهان، عربی با عرب و عرب با اسالم یکرارچه نبوده و مفهوم فرهنگی یگانهنزد ایرانی

به دست گروهی از ایرانیان آغاز  ستیزیفارسیهی.  1، تصریح دارد که در قرن 33و  31. نویسنده در ص 2

 ه روزکه روز ب گریزدوستِ فارسیعربیآنگاه، آن طبقة خاصّ »نویسد: بعد از چند صفحه، می ؛ وشد

 (.721)ص  «یافت، شکل گرفتگسترش و قدرت می

انیان همان ایر)امّا این سییخن به معنیِ سییتیزِ دسییتة نخسییت »نویسیید: چند سییطر چنین می ةامّا به فاصییل 

 (721)ص  !؟«ستیز( با زبان فارسی نیستفارسی گریز ودوست فارسیعربی

گرایی خود به خود و خواه ناخواه در ی اگر بیاور کنیم که پدیدة عربیحتّ»کنید: و بعید اضیییافیه می 

اندیشة  ،عمد و شعورگرفته، باز باید پذیرفت که در وجدان اعضیای آن، از سیر تقابل با فارسیی قرار می

 (.721)ص  «ق. پدیدار شد 1ین اندیشه در قرن وجود نداشته است: ا ستیزیفارسی

 به صراحت، خبر اسیتنویسینده که گویی از آنچه پیش از این نوشیته بی ،بعد ةتقریباً یکصید صیفح 

ق، آغاز  8آن اسیت که سیتیز با زبان فارسی از سدة  –اشیاره کردیم  چنانکه توجّهقابل  نکتة»گوید: می

 ؟!«.رسدق. به اوج می 1و  1شود و در سدة می
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ویی گی خویش سرگردان است و تناقضاّدعانویسنده در بیان و اثبات  ،شودچنانکه مشاهده می 

گرا را گاه . ایرانیان عربی8شمارد و بار دیگر قرن ق. برمی 1آغاز این ستیز را قرن  باریککند. می

 داند.، مبرّا میاّدعاشمارد و گاه از این اتّهام و گریز میستیز و فارسیفارسی

هان است چالشی ناگفته و پن ،تصریح نویسنده ی چالش میان فارسی و عربی که بهادّعااین  منشأو امّا  

به اوج رسیده، چگونه در طی قرون  1و  1ی نویسنده در قرن ادّعا( کجاست؟ و امری که به 833)ص 

 ای شده است؟چنین نکتة سربسته توّجهپنهان مانده است؟ و نویسنده از کجا م

من القرآن ثعالبی را  االقتباسکه کتاب  7این نکته را کلود ژیلیو»دهد: خود چنین پاسخ می ،نویسنده 

م و سرس گردانیدریافته است. ما بخشی از نظرِ هوشمندانة او را به فارسی برمی حدسبررسی کرده، به 

 .(221)ص  «کنیممی تأیید –شناخته که او نمی –به کمک مدارک خود  آن را

ق( زده و  123که ژیلیو در هنگام بررسی کتابی از ثعالبی )م:  حدسیمبنا، یک حدس است،  پس 

 کند. تأیید خواهد آن راشناخته! میدلیل آن را پذیرفته و حال با کمک مدارکی که ژیلیو نمینویسنده بی

که  یطیشراها و در میان انگیزه»و امّا ببینیم ژیلیو بنا به نقل نویسنده، خود در این باره چه گفته است:  

برده، اسمی از آن ن مؤلّفرا در ذهن ثعالبی پدید آورد، یک علّت وجود دارد که  االقتباساندیشة تألیفِ 

 .(221)ص  «در خاطر داشته است آن راتوان حدس زد که امّا به آسانی می

ند که کخوانی! فکر میژیلیو از طریق حدس و ذهن ی خود تصریحی بدین چالش ننموده امّاپس ثعالب

 گوید:در ادامه می سرس ؛چنین چیزی در ذهن ثعالبی وجود داشته است

فت که باید گ کمدست –اگر نگوییم کامالً نوظهور است  –شناختی است که زبان وضعیّتآن علّت، »

برای زبان عربی بسیار خطرناک گردیده است. این حال، نخست در قلمرو سلسلة ایرانیِ سامانی بروز کرد 

کند می یدأکتثعالبی  البّتهدر خاور جهان اسالم، شدّت یافت  به ویژهو سرس با حضور ترکان و ترکمنان، 

 .)همان( «که بخارا در عصر سامانیان مرکز ادب و فرهنگ عربی شده است

شود؟ چه چیزی زبان عربی را به مخاطره انداخته چه چیزی حاصل می ،ی و مبهم ژیلیواز این سخنان کلّ 

سامانیانی که به تصریح ثعالبی، شهرشان مرکز ادب و فرهنگ عربی شده، چه خطری برای عربی  ؟است

 دهد:دارند و یا ترکان و ترکمنان؟ ببینیم ژیلیو چه پاسخی می

                                                           
1. Claude Gilliot 
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دانیم که امیران این سلسله و بزرگان دربارشان چون بلعمی یا اعضای خاندان سلحشور ولی ما خوب می»

ردند، بفارسی( را به عنوان زبان ادب به کار می)سیمجوری، دانشمندان و شاعرانی را که زبان عامّة مردم 

نژاد آنکه ترکغزنویان با ؛ ریرکا، براون(. از سوی دیگر... 2EL؛ Bruijnکردند )ارجاع به تشویق می

الصه آنکه دادند. خت بسیار نشان میفارسی حسّاسیّ  ادبیّاتمآب شده و... نسبت به بودند، سخت ایرانی

 عرض تهدیدمدر  اندکی، های ترکیرقابت زبان فارسی و لهجهزبان عربی، به سبب  کیفیّتو  موقعیّت

 .)همان( «قرار گرفته بود

ا مرکز ادب و سو با تصریح ثعالبی، بخاراند که از یکای رفتار کردهسامانیان به گونهبه راستی آیا اینکه 

کنند، یمفرهنگ عربی شده و از سوِی دیگر شاعران و دانشمندان را به استفاده از زبان فارسی تشویق 

ه به هر دو ککند یا چالش و ستیز میانِ عربی و فارسی؟ وجود شاعران ایرانی زیستی میبیان تفاهم و هم

ی که نمایند و زبان فارسگویند و دانشمندانی که به هر دو زبان تألیف میزبان فارسی و عربی شعر می

ا چالش؟ پذیرد، نشان از تفاهم دارد یعربی و اسالم تأثیر می ادبیّاتروز به روز بیشتر و بیشتر از زبان و 

ه جای رغم دفاع از ژیلیو در جا بت که علیتر سخن نویسنده اسو شیرین ترروشنپاسخ روشن است لکن 

 کتاب اعترافاتی روشنگر دارد:

 .(871)ص  «ق، نوشتن فارسی به خطّ عربی ظاهراً امری همگانی شده بود 8از اواخر سدة » .7

ق( از شنیدن روایت عربی کلیله به نشاط آمد )پس عربی نیک  887-827نصر سامانی ) کهیهنگام». 2

هرگز  «بر آن داشت تا از زبان تازی به پارسی گردانید. –خواجه بلعمی  –دانست( و دستور خویش را می

 بینیم که کسی دغدغة خط و نگارش داشته باشد، گویی دیرزمانی است که مردم خط عربی را... برنمی

 .(821اند )ص زبان خود تطبیق داده

جا پخش شده است، نباید عجوالنه سرچشمه گرفته و در همه 7گرایی فارسی نیز که از الزار. نظر عامّی8

را توضیح خواهیم داد و خواهیم گفت که  «خاصّ و عام»عرضه شود. ما، پس از این، معنای کلمات 

 لمدخلاهایی چون توان کتابسواد و عامی نیست. از سوی دیگر، چگونه میهمیشه به معنای بی «عوام»
قریبًا فارسی دیگر را که با معادلِ عربی خود ت هایکتابدر ریاضیات و بسیاری  التّفهیم ،اخترشناسیدر 

 (882هیچ تفاوت ندارد، مخصوص عوام پنداشت؟ )ص 

                                                           
1. Lazard 
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 –[ آن نیست که بگوییم بخش فارسی از واژگان و فرهنگ اسالمی . مراد از این تفاوت ]و نه چالش1

 گاهیچهربی، های عکرده؛ به چنین پرهیزی نیاز نبود زیرا نویسندگان ایرانی، در این پدیدهعربی پرهیز می

تند که نژاد پنداشهایِ فرهنگ تازة ایرانی، مینگریستند. بلکه همه را سازهبه چشم میهمانانی ناخوانده نمی

 .(881کرد )ص شان دیگر زیانی به چارچوب فارسیِ فرهنگشان وارد نمیعربی

وست د ... اسالم و عربی را بارین نبود. نویسندگان و شاعران بزرگ. کسی با اسالم و زبان عربی دشم1

نند کا شاعران بزرگ عرب قیاس میتا منوچهری و بعد از او، خود را بداشتند. همة شاعران از رودکی می

 .(881-883نازند )ص دانی خود میو به عربی

 .(812اند )ص ها( اساساً در تقابل با زبان عربی، پدید نیامده. این آثار )شاهنامه3

ایم. شته شده است[ به تکوین فارسی بر اساسِ نحِو عربی، اشاره کرده. ما در مقالة زیر ]که به فرانسه نو1

 (7پانوشت  ،817)ص 

منظوم خود را در پزشکی به پایان رسانید. وی  ق بود که میسری، دانشنامة 812سال . درست در همان 3

یشیدم اند کتاب بسیار یفتألدر »سخت میان فارسی و عربی مردّد بود و سرانجام چنین تصمیم گرفت: 

ا با خود گفتم: امّ ؛که کتاب پزشکی را چگونه بنویسم به تازی بگویم یا فارسی؟ من در هر دو زبان توانایم

 .(811و  818)ص  «گویم تا همه بفهمندد، پس دری میاندانایران، زمین ماست و بیشتر مردمانش پارسی

خاطب ایرانی بلکه دلیل اصلی، نیاز م ،ناشی از ستیز و چالش میان فارسی و عربی نیست بنابراین، مسأله 

ندان است. چنانکه امروز نیز اگر کسی که به انگلیسی و فارسی هر دو تواناست، به فارسی بنویسد عربی

یا از انگلیسی به فارسی ترجمه کند، این نه به خاطر چالش میان فارسی و انگلیسی است بلکه به خاطر 

 ندان است.رفع نیاز ایرانِی انگلیسی

سال پیش از میسری، ابوعلی سینا دانشنامة خود را در اصفهان به فارسی تألیف  12لذا به اقرار نویسنده،  

شاهفور  ق، 1های سدة ( و در میانه811)ص  آثارش را به عربی نوشته است. کثرکند. دانشمندی که امی

( تا مردمِ 811نویسد. )ص را در تفسیر قرآن به فارسی می ام اتج التّ ق( کتاب خود  117اسفراینی )م: 

ا به ... اعتقادهه و علمایِ دیانت اندر هر عصریائمّ»ندانِ ایران به برکت آن، اسالم را یاد بگیرند: عربی

پارسی کنند و احکام عبادت به پارسی اثبات کردند تا ایشان فرا آن راه یابند؛ و از بهر این معنی بود که 

 های علم و بر سراندر مجلس گویندیهمو آخر این امّت اجماع کردند که تفسیر قرآن به پارسی اوّل 

 .(811)ص  «خاصّ و عاممنبرها اندر مجامع 
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( و 811)ص  نویسدعلم بدیع را[ به فارسی می ]در ترجمان البالغهق، رادویانی  1م سدة و در نیمة دوّ 

کیمیای سعادت ق( تفسیرش را و غزالی  131را و ابوبکر عتیق نیشابوری )م:  قراضة طبیعیّاتغافقی کتاب 
به فارسی  تاریخ بخارا... و را ذخیرة خوارزمشاهیاعیل جرجانی اش را و اسمنامهنزهترا و شهمردان 

 .(813-811)ص  کلیله و دمنهشود و نیز ترجمه می

ویسد، که بر فارسی و انگلیسی هر دو تواناست، به انگلیسی بن یااگر امروز ایرانی ،و باز به همین ترتیب 

خواهد در سطح جهان، مخاطب بیشتری داشته باشد. بلکه می ،نه به خاطر چالش میان این دو زبان است

تند و نوشنویسی، به عربی هم می، ضمن فارسیسانینِ ایرانیو دانشمندان ذواللّ ادیبان در آن زمان نیز

باخرزی  ردمیة القصثعالبی،  یتیمة الّدهرمند گردند چنانکه مة جهان اسالم با آن آشنا و بهرهند تا هدسرومی

رباز هایِ ایرانیانِ ذواللسانین از دیها و سرودهین کاتب اصفهانی و خیل عظیم نوشتهعمادالدّ خریدة القصرو 

 تا کنون، گواِه آن است.

ان چنانکه دربارة ابوعلی سینا و ابوریح ؛اعتراف داردجالب اینجاست که نویسنده نیز خود بدین امر  

( و حتّی او را متّهم 731و  733ص  ←کند )می معرّفیستیز می را سخت فارسیاین دوّ به ویژهبیرونی که 

شمار ابوعلی های بیها و رسالههمة کتاب»نویسد: (، چنین می731داند )ص به ستم بر سرزمین خویش می

سبِب گار خود به روز ارجمند بیرونی به عربی بود. امّا این دو نابغة زمان، بنا به مقتضیاتِ سینا و آثار بسیار

 «مانندندوع خود بیکه در ناندیک کتاب به فارسی نگاشته هرکدامدانستند... که بیشتر فارسی می نیازِ مردم

سینا بنا شخصّیتش مانند شخصّیتدانست که بیرونی نیک می»کند: باز اضافه می ؛ و(813و  813)ص 

رو، ناچار بود به زبان فراگیر آن  گنجد. از اینوسیع است که در چارچوب یک کشور نمی چنانآن

زیرا او اساساً ؛ زساروزگار که همانا عربی بود تألیف کند؛ برای او زبان ابزار تعبیر بود نه ابزار ملّی هویت

های ّیتدانست و از وابستگی به ملّمی -های گوناگونش ّیتملّبا  -را متعّلق به قلمرو گستردة اسالم خود 

 .(831)ص  «کردپرهیز می -ی اگر به گستردگی ایران باشد حتّ -محلّی 

زبانان ع نیازِ فارسیبود جهت رف نویسیفارسیبلکه استفاده از نبود  یچالش میان فارسی و عربی، نابراینب 

 ان جهان.ادبی به همة مسلمانعرضه کردن متاعِ علمی یا  بود جهت نویسیعربینیز استفاده از  و ندانعربی

 (833حضور کلمات عربی در زبان کهن فارسی ما را دچار سرگردانی کرده است )ص . 3

اند امّا نباید فراموش ق. از عربی ترجمه شده 1نخستین فارسی در قرن  هایکتابکنم که همة من گمان می

ص: ها نیز هستند، بخشی هم تألیف بوده و نه ترجمة خالکتاب ینتربزرگکرد که در دو کتاب اصلی که 
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دانیم که بلعمی، تاریخ طبری را بازسازی و تکمیل کرده است؛ ترجمة تفسیر طبری، اصاًل ترجمة آن می

ه هنگام ترجمه یابی ببنابراین، اصرار در معادل؛ اندتألیف کرده آن راتردید بخشی از یست و بیتفسیر ن

گی ی تردیدناپذیر است، همیشواقعّیتگر است، اگرچه گیری جلوهچشم های قرآنی به نحوکه در ترجمه

 نیست.

درصیید کلمة  21 یبیهقّتاریخ درصیید و برای  1درصید، برای تفسییر کمبریج  77بوزانی برای بلعمی  

 داند که در این باره شدهعربی شیمرده اسیت. رضیا صیادقی ]که نویسنده، مقالة وی را بهترین کاری می

انجام داده، درصیید واژگانِ علمی  التّفهیمصییفحه از کتاب  722ای که در ([ با محاسییبة پیچیده837)ص 

درصد ترکیب فارسی و عربی. اینک  81درصد عربی،  11درصد فارسی،  22کتاب را چنین یافته است: 

تون کهن فارسییی[ چقدر فاصییله مرحوم بهار ]تعداد واژگان عربی در مدرصیید  1شییود که با مالحظه می

 .(833)ص  داریم

هیییی.، یا  1و  1و چالش میان فارسی و عربی است در متون قرن راسیتی آیا این نتایج، بیانگر سیتیز ه ب 

ویسنده، ن گیری فارسی از عربی جهت رشد و تکامل بیشتر؟و بهره دو ینازیسیتی اسیت میانِ تفاهم و هم

 برد.یاد شده به پایان می ةکتاب را با بیانِ نکت

 و ارزیابی تفصيلی کتاب معرّفی. 1-1

نج بخش در پ آن راپردازیم و پس از نگاه اجمالی که به اثر داشتیم اینک به نحوی تفصیلی بدان می

 نماییم:می عرضه

 .در سراسر کتاب هاچالشنویسنده به تفاهمات و نه  اعتراف .2-2-7

 نویسنده. دلیلیبهای ادّعاو  هاچالشچالشی، القای  ادبیّاتاز  ییهانمونه .2-2-2

 و اشتباهات نویسنده. هایتوجّهیباز  ییهانمونه .2-2-8

 ایشان. وجهیبعی چالش و استناد به اقوال از اثرپذیری نویسنده از غربیان مدّ ییهانمونه .2-2-1

 بعضی از فواید کتاب .2-2-1

 در سراسر کتاب هابه تفاهمات و نه چالش نویسنده اعتراف .1-1-2

أثیر و و نیز ت هاستعربعنوانی که دارد، مشحون از اعتراف به تفاهمات میانِ ایرانیان و  با وجودکتاب 

 پردازیم:وار بدان میکه اینک فهرست تأثّر هر دو از یکدیگر از حیث زبانی، ادبی، فرهنگی و اجتماعی
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ز آثارشان رخی ادر عصر جاهلی، ساسانیان بر سراسر عربستان و حیره و یمن چیرگی داشتند و ناچار ب. 7

. 8؛ (3ص را در ایران ) هاعربشاهرور،  ساکن کردن. 2؛ (233ص ) در ادب آن روزگار جلوه داشت

نفوذ فارسی در عربی . 1؛ (3ص در ایران ) هاآنیروان و حضور به ایران در زمان انوش هاعربمهاجرت 

به ایران قبل از اسالم و دو زبانه  هاعربآمدن . 1؛ (211و  213ص کلمه ) 1222ا ت 2122پیش از اسالم، 

و  3ص مترجمان در سراه اسالم )وجود . 3؛ (8ص ای نقش مترجم در عصر فتوحات )شدن ایشان و ایف

نژاد برای رستم فرخزاد مترجم رسمی عرب. 3؛ (72ص دانستند. )وب عراق، فارسی میساکنان جن. 1؛ (77

 دای گسترده بواوّل، مسألهاالً، امر ترجمه در سراسر قرن احتم. 3؛ (77و  72ص ... )و هدانی مغیرو فارسی

ها( ر و خطبهکریم، شعقرآن اساس زبانِ مّتحد فصیح عربی )زبانبا یکدیگر بر هاعربتفاهم . 72 ؛(77ص )

و پهلوی و  های آرامیمبهم بودن وضع زبان فارسی: غیر ایرانی )سریانی و خوزی(، لهجه. 77؛ (1ص )

سریانی و خوزی را همه فارسی  جز به... جاهای گوناگون فارسی در همهویشالنهرین، گبیندری در 

ص شهرها بدون جنگ و خونریزی ) تصرّف. 72؛ (1ص ) گذاری آگاهیمز عیب این نامخوانیم و امی

 مسلمان یهاعربایرانیان به های کمک. 71؛ (71ص مسلمان ) یهاعربایرانیان به پیوستن . 78؛ (72

در سراسر  هاعرباسکان . 73؛ (71ص خواند )ای امیر عرب خطبه میدهقان، به عربی بر. 71؛ (71ص )

. 73؛ (22ص گرایش ایرانیان به اسالم ). 71؛ (73و  73ص قرن نخست ادامه یافت ) ایران و در سراسر

عرب و عجم  اتّحاد. 22؛ (22ص کمک عرب به ایرانی ). 73؛ (22ص مک ایرانیان به سراه اسالم )ک

سلمانان در جنگ کمک زرتشتیان ایران به م. 27؛ (28ص )د )مردم کوچه و بازار( در حمله به سمرقن

 با زن ایرانی( سخت فراوانبیشتر مردم عرب  البّتهزناشویی میان عرب و عجم ) .22؛ (28ص علیه خزران )

ن و به فارسی دری سخا سراهیانشرکت عظیم ایرانیان در جنبش ابومسلم، بیشتر  .28؛ (28ص ) بود

 .21؛ (23ص به ایران ادامه یافت ) هاعربجرت ی، امواج مهاعبّاسدر دوران  .21؛ (21ص گفتند )می

 .23؛ (87-21ص تالط ایشان با ایرانیان )ق و اخ 1و  8در مناطق مختلف ایران در قرن  هاعرباسکان 

 .23؛ (81و  88ص محمود و مسعود غزنوی ) عرب در سراه .21؛ (82ص عربی برای عجمان ) یهانام

ی و دوستنبود عواطف ایران .23؛ (12و  81ص ) ل هی.امیّه در قرن اوّر ضدّ بنیهمراهی عرب و عجم ب

ن کردآفرید از اسالم و اسالمیزه اعتراف به تأثّر حتّی به .82 ؛(83ص ) ستیزی در قرن اوّلعرب

زبان )بکیر بن ماهان( برای آنکه هایِ ایرانی عربکوشش .87؛ (17ص ) گری جهت جذب مردمزرتشتی
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ه مشام ت باو بوی ایرانیّ یهاآرمانامیّه گرفته به خاندان عربی دیگر بدهد. لذا نه از حکومت را از بنی

( و حقّانیّت امیرالمؤمنین )ع توّجهایرانیان م .82؛ (11ص ) و سیاسی وی ندگی اجتماعیرسد نه در زمی

(، فارسی را مدر همان زمان )آغاز قرن دوّ هاعرببسیاری از  .88؛ (11ص خلفا شده بودند )باطل بودن 

. 81؛ (13ص دانیِ ایرانیان )عربی فصیح دانی فرماندهان عرب وفارسی .81؛ (11ص ) نیک آموخته بودند

؛ (13ص ) ستوب( اکافرک هاییدستچوب)با ای کامالً دینی جنبش ابومسلم به یاری ایرانیان و با انگیزه

برشان که ؟ چون پیامچرا« را بکشید هاعرب»در شعر نصر بن سّیار، به اصلِ دین ایرانیان تصریح شده:  .83

 صرشیان )نی و غیر عرب بودن شواعتراف به مسلما .81؛ (12ص ) سرردندنمُرد زمامِ امور را به خاندانِ او 

نِی دابرای سراهیان مسلمان و ایرانی که گویای عربیی عرب ای بس مهم از سوی فرماندهخطبه .83؛ (12

 بر هاحکومتمفاد خطبة مذکور بسیار مهم است: اوج و فرود ؛ (12و  17ص هی. ) 2ایرانیان است در قرن 

یق و هست ضدّ اسالم و عرب نیست و او را زندابومسلم، هرچه  .83 ؛بوده است یمبنایِ عدل و ستمگر

با سنباد و  ایران در مقابله یهاعربایرانیان مسلمان و  اتّحاد .12؛ (13ص ) اندمجوس و شعوبی نشمرده

 نامة دعوت المقنّع به والیات که خطاب به تودة ایرانیان نوشته شده با بسم .17؛ (31و  38ص استادسیس )

دشاهی و اپ.. همه به عربی است. آنگاه به فارسی از .شود و سرس الحمد هلل و ذکر پیامبران واهلل آغاز می

جنگ تودة مردم ایران از  .12 فهمند.دانند و میة مردم عربی میپس تود (17ص ) ؛گویدخدای خود می

نی و کرد بر ضدّ خّرمدینان عرب و ترک و ایرا اتّحاد .18؛ (18ص یی و سراهی بر ضدّ المقنّع )روستا

 (11ص برنداریم نه دینی و ملّی ) تماعیاجهای خرّمدینی را اقتصادی و جنبش بیشتر انگیزة .11؛ (11ص )

عربی رواجی شگفت یافته بود حّتی  یهانامم به بعد، از قرن دوّ. 11؛ (37ص دانست )بابک، فارسی نمی

جمع شدند و شورشیان مردم  .13؛ (32ص نهادند )هایِ غلیظ عربی مینیهها و کمسیحیان ایرانی هم نام

با قدرت یافتن اسالم،  ییمبگوآنچه طبیعی است، این است که  .11؛ (32ص ) فروکوفتند)بابکیان( را 

مازیار، عربی  .13؛ (31ص گزیدند )عربی برمی یهانامند و شدمسلمان می گروهگروهفرزندان زردشتیان 

کجای نامة مازیار اثری از عقاید زردشتی نیست. با و در هیچ (33ص ) بهره نبوددانست و از دانش بیمی

ص ) دانی و به طور طبیعی داریابد و اصطالحات اسالمی به روپایان می «واهلل المحمود»آغاز و با  «اهللبسم»

نامة مردم به معتصم علیه مازیار،  .12؛ (31ص ) برستان، منحصر به مازیار نبودپیوند با عربی در ط .13؛ (31

ژادی و ن هایای شده و نه مستقیماً از کشاکشدر این نامه نه نام کسی برده شده و نه به زردشتیان اشاره
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 8سال )حکومت طاهریان( تنها یک جملة فارسی  12در طول . 17؛ (33ص دینی، سخنی رفته است )

های فارسی و لهجه .12؛ (31ص ) جاری شده است ؟!دستانمای بر زبان ایرانیان نژاده و زادگان رستکلمه

که ظاهراً  تنها طاهرنه  .18؛ (31ص ) ان مردم بودهنوز تنها ابزار تفاهم می .هی 8و  2گوناگون آن در قرن 

اینک سراهیان  .11؛ (33ص ) روزة خود را برآورندنیازهای همهآموختند تا یران عرب، فارسی میمهمة ا

ای جز حّق و و آن احساسات کهن بس فروکش کرده و او برای جنگ انگیزه اندمسلماناو )طاهر( همه 

اند و به بیشتر سراهیان طاهر، ایرانیان .11؛ (33ص ندارد ) دادگری و رضایت خداوند و بهشت و دوزخ

... یفهام خلی نبود و ایشان به نهای ملّگویند و در قلمرو ایشان سخنی از گرایشفارسی دری سخن می

تا  الاقلکه  اندعرب ادبیّاتطاهریان بیش از هر امیر دیگر مروّج  .13؛ (722و  33ص راندند )فرمان می

همة این  .13؛ (772ص آموزد و ایرانی، عربی )ارسی میعرب، ف .11؛ (727ص یافت )قرن دیگر ادامه  2

 دّدتعمبسیار  اندیرانااحادیثی که مربوط به شهرهای  .13 ؛(772ص حادیثِ زبان بهشت، ساختگی است )ا

کند بر آن نظر را جلب می هاکتابای که در این و تنها نکته (771-778ص اند )تردید همه جعلیو بی

 .32؛ (771 صخویش مشروعیّت اسالمی ببخشند ) اند به هر بهانه که شد، به شهران خواستهمؤّلفاست که 

ی، ن عربنسبت به زبا گاهیچهدوستان، ... فارسی .37؛ (771ص ) و زبان علم و ادب است بان قرآنعربی، ز

ا یدوستان، تردید نداشتند که زبان مردم بهشت، فارسی فارسی .32؛ (771ص نداشتند )حرمتی روا بی

اند و پس از در سدة چهارم، بیشتر مردم ایران به اسالم گرویده .38؛ (773ص ) فارسی و عربی بوده است

پس همه تفاهم است و نه  ؛(773ص اند )زبانِ عربی نیز خو گرفته ، باهاعرببا  ینینشهم سال یصدس

توان در منابع جملة فارسی می -جمله یا کلمه  22غاز چهارم، حدود های یکم تا آبرای سده .31چالش؛ 

ارسی فهمه به  هاینا. اندمه در محدودة فرضی ایران از ماوراءالّنهر تا خلیج فارس ادا شدهکهن یافت که ه

کرد که زبان  اّدعاتوان ... ولی میانداندک البّته... قرن 8عبارات فارسی در پهنة . (723ص ) انددری

فارسی و دری از سدة نخست هجری به بعد در خراسان و ماوراءالنّهر و سیستان و مرکز ایران رواج داشته 

خواه ایرانیانِ عراق، . (783و  781ص آمده ) به دستت کمتری ااّطالعاست. دربارة شهرهای غربی ایران 

به چشمِ زبان مشترک و فراگیری  و خوارزمی و خواه دیلمی و طبری، در زبان دری بخاری و سُغدی

از  یجتدر به در نتیجه .(783ص اهم با دیگران بدان سخن گویند )نگریستند که ناچار بودند برای تفمی

ها ایشان ضمن داشتن لهجه ؛ وشودهای ایرانی میدری زبان تفاهم میان توده سدة یکم تا چهارم، فارسی
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ربی فصیح ع همچنان کهکردند هایِ زبانی خویش، برای ارتباط با دیگر ایرانیان از آن، استفاده میو گونه

م و پس از آن به خطّ عربی نگارش فارسی در آغاز سدة دوّ .31، زبانِ تفاهم بوده است؛ هاعربن در میا

. 33؛ (711ص ) اندنگاشتهمیسریانی و پهلوی مسلّم است. پیش از آن به خط عبری و مانوی و گاه به 

هجور تی مهای خاصّ خود و در فضاهای دینی زردشافول پهلوی: زبان پهلوی روز به روز بیشتر در حوزه

 های نخست، ایرانیانیافت. اگر در دههعربی نیز در کنار فارسی گسترش می. 31؛ (711ص ) گرددمی

... ز آن پسآموختند. افارسی می -ت در ایران به سبب سکون - هاعربدانستند و بیشتر کمتر عربی می

بایست . دین. هر مسلمان اندیشمندی می2. اداری و سیاسی 7به دو جهت:  یاموزندبناچار بودند عربی  مردم

، خانة خانه )کتّاب(که پیرامون آن بود آگاهی یابد. مراکز آموزشی: مکتب ییهادانشقرآن بخواند و از 

لم با معلّمی آغاز به کار کرد اهل علم و مسجد بود و پیشة معّلمی هم رواج داشت حتّی مردی چون ابومس

ای شگفت هکتاب هم به عربی نوشته، پدید 772( که حدود .ق 123: م. ثعالبی نیشابوری )33 ؛(713ص )

در خراسان، داللت دارد. او آثارش  به ویژهت که بر اعتبار و گسترش ادب و فرهنگ عربی در ایران اس

ه در آن تنها به است ک ییبهاگران او گنجینة تیمةرا به شهریارانِ مناطق مختلف ایران تقدیم کرد. کتاب ی

 .(711و  718ص کرده است ) توّجهدر ایران  به ویژهشعر و اندکی به نثر، 

 ی ویژه دارد. مناسب استتوجّهیی خویش، ادّعااز آنجایی که نویسنده به یتیمه در جهِت اثبات چالش 

 :ییمنماثعالبی بیان  یتیمة الّدهراختصار نکاتی را دربارة ه که در اینجا ب

از اهل شام  هاآنر محاسن اشعار آلِ حمدان و شعراء ایشان و غیر بخش دارد: بخش اوّل د 1این کتاب 

م در محاسن (؛ بخش دو273ّتا  2و ج  111از آغاز تا  7و مناطق مجاور و مصر و موصل و مغرب )ج 

(؛ 711از آغاز تا  8تا پایان کتاب و ج  273از  2اشعار اهل عراق و دربارهای امیران دیلمی است )ج 

از وزراء دولِت دیلمی و  م در محاسن اشعار اهل جبل و فارس و گرگان و طبرستان و اصفهانبخش سوّ

( 31از آغاز تا  1و ج  121تا  711از  8شاعران ایشان و نیز قابوس بن وشمگیر )ج ات و نویسندگان و قضّ

به دربار  آنان کهو بخش چهارم در محاسن اهل خراسان و ماوراءالّنهر از آغاز دولت سامانی و غزنوی و 

 .(118تا  31از  1)ج  ر استاهل نیشابو به ویژهبخارا آمدند و درباریان و 

وسّط تمراد ثعالبی از تألیف این کتاب، عمدتاً گردآوری اشعاری است که  ؛شودچنانکه دیده می 

 نعرااش البتّه ،و در این میان هاستآنسروده شده و ایجاد امکان مقایسه میان  عرب یرغشاعران عرب یا 
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راء فضُل شعراء الّشام علی شع»دهد چنانکه در همان آغاز کتاب، بابی تحت عنوان: شام را بر همه ترجیح می
اء العرب شعر من شعر أمل یزل شعراء عرب الّشام وما یقارهبا »کند که: می ادّعایب داده و طی آن ترت «ر البلدانئسا

کی ایشان به را نزدی ادّعاو دلیِل این  «ذکر املتقّدمنی منه  یطول يفوالکالم  االسالماجلاهلّیة و  العراق وما جیاورها يف

های عجم و سالمت زبان ایشان از فسادی حجاز و دوری ایشان از سرزمین به ویژههای عربی سرزمین

راه  اند،اند و با ایشان آمیزش و اختالط کردهداند که بر زبان اهلِ عراق که مجاور فُرس و نَیط شدهمی

رم ک نیز اینکه اهل شام فصاحت اصیل بیابانی و حالوتِ شهریگری و سیف و قلم و مجد و ؛ وه استیافت

 (.78و  72 :7اند )ج با هم جمع کرده را

به در  ای داشتکه شیفتة اسلوبِ بحتری بود و حرصِ ویژهزند که صاحب بن عبّاد را مثال میچنان 

ای کتابِ ثعالبی اگر بیانگر تعّصبی باشد عمدتاً گوی بنابراین؛ (78 ترین اشعار وی )همان:وردنِ تازهآ دست

اگفته ن ،البّتهبر شعرای عربِ اهل عراق است.  هاآنعربِ اهل شام و ترجیح  نعرااتعصّب او نسبت به ش

یر گیرند. لذا کتاب او ضمن آنکه به تعبدر درجة بعد قرار می غیر عربسرای پیداست که شاعرانِ عربی

ار سروده آث نقش الَفصّ و  واسطة العقدو  نکتة الکلمةو  انظر العنیو  حبة االقلبو  لّب الّلبابی از اوی مجموعه

هایِ (، در عین حال به نوعی نقد ادبی است بر مبناِی حفظ اصالت1 عصران وی است )همان:شدة هم

ب یا که باشد عرگویندگان آن؛ حال گویندة شعر هر زبانی و ادبی در شعر عربی و سجایایِ اخالقی در

 :)همان الطّیب املتنّبیحماسن شعر ابی (، 718-711 :7)ج  مقاحبهمعایُب شعر املتنّبی و  ←. برای نمونه غیر عرب

خاصّه  «محزة» اهامیه فی ماریتة( و 72-3 :8)ج  ابن سکرة اهلامشیشعر  دراجملون و ما جیری جمراه (، 711-228

مسلح ِمن اهامی ابی احلسن (، 31-38)همان، ص  سرقاته(، 11-31 )همان: خرافاته و مفاحشاته(، 71-78 )همان:
 (.211 )همان: سرقاته( و 212-231 )همان: عّباد بن علی احلسینی سبط امساعیل بن عّباد و جمونه

عجایگاهی ویژه دارد همچون:  ،دیگر او نیز نقد هایکتابدر  یتیمة الّدهرگذشته از    حتسنیُ ، تُ اَحسَنُ ما مسَِ
اً در معایب و محاسن، مخصوص یهابخشکه در اثر اخیر در  مثال اأخاّص اخلاّص يفو  تقبیح احلسنح و یالقب

 بسیار داده از این حیث نقدی ممتاز دارد. اهمّیّتقشرهای مختلف اجتماعی، به اخالقیّات  معرّفی

ب، ناقد، ن وی را کاتنویساکه سرگذشت است یااندازهخصلت نقد ادبی و اخالقی در کار ثعالبی به  

( و محمود عبداهلل جادر محقّق عراقی 11 و 71-78: 7833 جادر،ر.ک: اند )همتا دانستهبی شاعر و ادیبی

یتیمة البی خاّصه . لذا در آثار ثعدیباً عالبی انقداً وأالثّ کتاب خود را که دربارة ثعالبی نوشته چنین گذارده:  ،نام
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یی ی اصیل است و دادنِ معیارهاادبیّاتبیش از همه محسوس است کوشش برای دستیابی به  آنچه الّدهر

 شود چالش میان فارسی و عربیاحساس نمی آنچه و برای تشخیص سره از ناسره و نقدی ادبی و اخالقی

 یهقّیبهایی از این دست و جالب اینجاست که شاگردان ثعالبی، یعنی باخرزی و ابوالفضل ادّعااست و 

 (.233 :8ج  ،7831 ی،عبّاسو  31 :7833 جادر،ر.ک: اند )نیز بر همین شیوه بوده

 يیر العز  يف ال يصب عربیسم است که در کتاب پان البتّه[، 22ایرانیسم ]در ایران قرن . واکنش این پان33
چالش میان عربی و فارسی نیز از عوارض قرن  ؛ بنابراین مسألة(713ص ) ( رخ نموده است7332)بغداد، 

ق.  1کنند که پیش از سدة . منابع فارسی نیز گزارش می12ست و ربطی به تاریخ واقعی ندارد؛ بیستم ا

ستیزی س عربپ؛ (732ص چیز به عربی بود )یان[ نیز همهستیز ]صفّاری در نخستین دولتِ مستقلّ عربحتّ 

، گویاِی داده شده . سه بیت شعری که به عربی است و به یعقوب لیث نسبت17 .ستیزی خیرا عربیهست امّ

. شعر شاعر درباره یعقوب در 12؛ (7پانوشت  ،737ص ) او برای اسالم بوده است و بس آن است که قیامِ

که باز گویای  (737ص سروده شده است )ه به عربی عربان ک خوار کردنبزرگداشتِ ایرانیان و 

کند! و در قرن تازی میم، زبان عربی در کشور تک. در قرن سو18ّ ؛ستیزیستیزی است و نه عربیعرب

های بدیع ادبی بتکردند و سرس بر ایشان پیشی گرفتند، مکچهارم، انبوهی از ایرانیان از عربان تقلید می

و  یافتاین دو سلسله )صفّاریان و سامانیان(، زبان عربی رواج می . در دربار11؛ (732ص پدید آوردند )

ان به همین رگمان عربی بوده و همة مکاتبات حتّی با امیران و سرهساالها بیشد. زبان دیوانقدرتمند می

ی نویسستاد در عربی. دربار امیران سامانی را انبوهی چهرة تابناک، همه ا11؛ (732ص شد )زبان انجام می

اعتنایی به تعّصبات نژادی و نیز شاید تفکیک میان عربی )زبان( و عرب بی. 13(؛ 738ص پرکرده است )

 های باستانی، نه دین)نژاد(، همچنان موجب عنایت فراوان ایرانیان به ادب عربی است. دیگر نه سنّت

د کنکامل می را دنبال و. باخرزی کار ثعالبی 11(؛ 717ص )گرایش به عربی نیست مانع کدامیچهزردشتی 

از (؛ 712و  717ص اند )سانین بودهاللّنژادند و بیشتر ذوق.( در کتاب او تقریباً همة شاعران ایرانی 1)قرن 

یه کرده ، تکدمیة القصری خود، بر باخرزی و کتاب وی ادّعاپس از ثعالبی در اثبات  ،آنجا که نویسنده

 نیز نکاتی را یادآور شویم:نماید که دربارة باخرزی است. مناسب می

سیانین عصیر سیلجوقی است که به هر دو زبان عربی و فارسی باخرزی از ادیبان مشیهور و شیاعران ذواللّ

ترسّل مقامی واال داشته و آگاهی عمیق و و  است. در انشاء ترافزون اشیعربشعر سروده است ولی آثار 

 هویداست. قصردمیة الاش از ادب و فرهنگ اسالمی از خالل گسترده
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در وصفِ نیشابور که باخرزی در  غالیة الّسکارینام چند اثر از او ذکر شده است:  ،در منابع موجود 

عیّات و مجموعة ربا نامهربط؛ دیوان شعر به عربی و فارسی؛ ربعون فی احلدیثاأاز آن نام برده است؛  دمیة

عوفی در کتابخانة سرندیبی در بخارا  محمّدای از آن را فارسیِ او که تا قرن هفتم معروف بوده و نسخه

بدان اشاره کرده و محتمل است  دمیة القصر(؛ و شعرای باخرز که در 12 :7813باخرزی، دیده بوده است )

به صورت  ردمیة القصفقط  ،. از میان این آثارهل القصرة أعصر دمیة القصر و که بخشی از آن کتاب بوده باشد؛ 

 کامل و دیوان عربی به صورت ناقص، باقی مانده است.

 القصر ریدةخثعالبی نوشته شده و در واقع ذیلی است برای آن، چنانکه  مة الّدهرییتاین کتاب که به تقلید  

شاعر و  182و نمونة آثار  حالشرح، القصردمیة نیز ذیلی است بر ق.(  131ین کاتب اصفهانی )م: عمادالدّ

 بر دارد.اند را درسانینایرانی و ذواللّ  ادیب را که عمدتاً 

ر سرا را به کّل جهان اسالم بشعر و ادب ایرانیاِن عربی معرّفیاین سه کتاب، در واقع امر  ،در نتیجه 

شود سانین هستند، تنها چیزی که احساس نمیعمدتاً ذواللّ هاکتاباند و از آنجا که شاعران این عهده داشته

فته و گچالش میان فارسی و عربی است. خاصّه که باخرزی خود نیز به عربی و فارسی هر دو شعر می

 دیوان داشته است و در سرایش رباعی نیز فعّال بوده است.

 اند، گردشتهعربی نو را که ایرانیان به ییهاکتابعربی ایران یا  هایکتاب. اگر کسی بخواهد فهرست 13

. صوفی بزرگ ابراهیم ادهم که مخاطبش متن 13؛ (711ص ) خواهد شدگمان فهرستی عظیم آورد بی

که مردم عصر وی با عربی  شود. پس معلوم می(732و  737ص گوید )مردم است به عربی سخن می

سد، األ تمّام و ابو هجوِ ابو .37؛ (738ص ) با آثار مجوسی است و نه فارسی. چالشِ طاهریان 32آشنایند؛ 

به بعد از  71سد از بیتِ األ ضمن آنکه هجو ابو (738 و 732ص ) کاماًل شخصی است ایرانیان را،

قابل فهم زبان تودة مردم در عصر صاحب، عربیِ . 32؛ (731ص ) شودپرستی میزی بدل به ایرانستیایران

ها و ق.( نه با فارسی است که با آیین 1)قرن  . چالش صاحب بن عبّاد38؛ (737ص ) است و نه فارسی

محارم خویش است. شتیان با دها، ازدواج زراز جملة این آئین ؛(737ص ) های کهن ایرانی استسنّت

همدانی نیز با ایران و ایرانی چالشی ندارد. هدف او دفاع از اسالم  مانالزّیعبد. 31؛ (731و ص  732ص )

ی دشمنی بیرونی با ادّعا. 31؛ (732ص ) و بلکه ضدّ اسالمی است یالماس یرغاست و تقابل به رسوم 

. 33؛ (733و  733ص ) پسنددنمی آن راه فارسی نیز حرفِ غربیان )باسورث( است با تعلیلی که نویسند
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فارسی و  درو  ش خوارزمی استاستیز نیست چنانکه بنا به تصریح خود زبان مادریابوریحان، فارسی

رونقی و موجب بی چراکه با ترجمة کتب علمی به فارسی است؛ متکلّف است. چالش اوعربی دخیل و 

او هیچ مخالفتی با اینکه کتابی از اصل به فارسی نوشته شود ندارد. چنانکه خود نیز شود. افت کتاب می

 هاستروغد( را به فارسی نوشته است. باز بنا به تصریح وی، چالش او نه با فارسی که با التّفهی کتابی مهم )

 .(731و  733ص حماقات العجم نیست )جز آور که چیزی و روایات نادرست و خرافات خنده

و  733و  731ص ) نماید معرّفیستیز نویسنده بسیار کوشیده تا بیرونی را فارسی فانهمتأسّ ،وجوداین با 

 نماید:لذا توضیحاتی چند ضروری می ؛(731

 (881-888، 823 ص، گرایش عمیق بیرونی به تشیّع محرز است. )اآلاثر الباقیه عن القرون اخلالیهبنا به کتاب 

 یله دلبها نیست. وی همچون بوعلی سینا، عربی را گونه چالشدانیم در تشیّع جایی برای اینو چنانکه می

سی عالوه ترجیح داد چراکه فارنگارش بیشتر آثار خود، بر فارسی  زبان علمی جهان اسالم بود برای آنکه

کتاب  مةگیری بود لذاست که در مقدّت مخاطب، از حیث واژگانِ فنّی و علمی در آغاز شکلبر محدودیّ

خود  التّفهی  او کتاب ،وجوداین ته است. با رسی برای نگارش آثار علمی سخت تاخبه استعمال فا یدنةالصّ 

 را هم به عربی و هم به فارسی نوشت.

( در حالی که نویسنده اعتراف دارد 733هم شده )ص گریزی متّق.( به فارسی 822رازی )م:  ابو حاتم. 31

ارسی کجا فلسفه به زبان ف»گوید: به ضعف یا فقر زبان فارسی اشاره کرده می بار همحاتم یک  که ابو

 «های گوناگون دارد و در شهرهای گوناگون پراکنده استآنکه این زبان لهجه به ویژهشود؟ یافت می

که ابزار  فانه در زمان او هنوز فارسی معیاربلکه متأسّ  ،حاتم با فارسی نیست چالش ابو ،بنابراین؛ (733ص )

جا ای که در همهیفارسبه فلسفه را  توانستینمباشد، رسمیّت نیافته بود لذا  هازبانیفارستفاهم میان همة 

ق.( به  1الحسن عامری )قرن  . ابو33 ا داشت؛لی که عربی این استطاعت رمفهوم باشد بیان کند در حا

کتاب به  21وی  ،به اعتراف نویسنده که یحال( در 222و  733)ص گریز مطرح شده عنوان یک فارسی

اشاره کرده و نیز گفته است که آثاری هم  هاآن یتا73به  بداأمد علی اأ مقدّمةعربی نگاشته که خود در 

طبقات »الحسن عامری گوید:  . ابو33(؛ 222)ص  به جای نمانده است هاآنبه فارسی داشته امّا چیزی از 

، عوام را به معنای نویسنده از این جمله(؛ 222ص ) «و از شنیدن آن بیزارند تابندیبرماز حکمت رو  عوام

 که یالحدر معنا کرده و به صورت ضمنی چالش ایشان را با عربی وانمود کرده است.  «ندانعربی» طبقة
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بنا به صریح کالم ابوالحسن عامری، چالش مردم با حکمت است و نه با زبان عربی که زبانِ کتاب بوده 

. ابوالحسن 32ندان؛ لکه عوام یعنی حکمت و فلسفهنیست ب «ندانعربی»است. لذا معنای عوام در اینجا، 

. دانشمندی چون 37(؛ 221و  228ص ) اسالم چالش دارد و نه با فارسیعامری با جاهلیّت ایران قبل از 

 یتواند یک روز در مسجد نیشابور وعظ کند، روز دیگر در مسجد بغداد، سرس در قاهره و حتّ عامری می

 ترک اسالم را که زبان فصیح عربیاند. زبان مشاندلس. سبب آن است که در این محدوده همگان مسلمان

نام دارند، دشمنان بالقّوة حوزة  احلرب دارو  رالکف دارهای خارج از اسالم را که اند و سرزمیناست آموخته

آورند. ابوالحسن فرزند همین سرزمین است و به زبان مشترک همین قلمرو عربی به شمار می اسالمی/

رده، خود آو غهفقه اللّ . بنا به مطالبی که ثعالبی در 32(؛ 221ص ) شمار خود را نگاشته است پر هایکتاب

ثعالبی، آثارش را به امیرانی هدیه کرده . 38(؛ 223ص دوستی است )بی دوستی او، اسالمدلیل اصلی عر

، قابوس، گرا )سامانیانگرا بودند )میکالیان و خوارزمشاهیان( و برخی فارسیکه برخی یکرارچه عربی

شود که نه خود ثعالبی و نه مخاطبان پس معلوم می(. 223ص ) اندشمار او همگی عربی آثار پرغزنویان(؛ 

قدیم توانسته تچگونه او آثار عربی خود را می االّاند وکردهیان فارسی و عربی نمیاو، احساس چالشی م

دهند که ند و فرمان می. ثعالبی تصریح دارد که بیشتر شهریاران، از عربیّت بیزار31 گرایان کند؟!فارسی

زمخشری نیز . 31 الشی ندارند؛پس عوام با عربی چ (223ص ) ی را به فارسی برگردانندعرب هایکتاب

اطر خه ، بدباأ مقّدمة او به عربی و آموزش آن و تألیف کتاب توجّهچون ثعالبی، دغدغة اسالم دارد و 

تنها وسیلة تفاهم ]میان همة مسلمانان[ را . زمخشری نیز چون ثعالبی 33(؛ 272و  223ص ) اسالم است

. از نظر زمخشری، چالش با 31(؛ 272ص ) تصریح دارد املفّصل ةمداند و بدین مطلب در مقدّعربی می

تش کنند، پوسعربی را شعوبیّه بنیاد نهادند. آنان، دیگران ]مردم[ را از آموختن و آموزاندن آن )نهی( می

خورند و نمکدان ک میاند که نمند ]یعنی مصداق[ آن َمثَل معروفخوردرند و گوشتش را میرا می

 .(277و  272ص شکنند )می

ی چالش میان فارسی و عربی با شعوبیّه آغاز شده است )در قدیم( و در دورة معاصر ادّعابدین ترتیب 

تأسّی از ایشان،  به نویسندهخاورشناسانی چون باسورث، اشرولر و کلود ژیلیو احیا گشته و اکنون  توسّط

 کوبد.بر طبل آن می

ا در ترین عربیّت است زیربدین که عربیّت خراسانیان، صحیح قاسی التّ ق.( در  832اعتراف مقدّسی ). 33

ر از زبان تگوید که فصیحآموزند و بعد میبا رنج بسیار می آن راکنند و ها تحمّل میپای آن دشواری
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این در حالی است که فارسی دری خراسانی نیز ممتازترین است، بدون  و ؛(223ص خراسان نتواند یافت )

چی ، احمد ادارهعصر رودکیشاعران همزیستی. )آنکه چالشی باشد و در واقع همه تفاهم است و هم

قزوینی با  قالةبیست م، مظاهر مصفّا؛ ران سخنپاسدادبیر سیاقی؛  محمّد، پیشاهنگان شعر فارسیگیالنی؛ 

 ،سبک خراسانی در شعر فارسیصفا؛  اهللیحذب، سرایی در ایرانحماسهاقبال و پورداود؛  عبّاس مةمقدّ

در  صور خیال، اسدی طوسی؛ لغت فرسفروزانفر؛  مانالزّیعبد، سخن و سخنورانجعفر محجوب؛  محمّد

فهمند نمیشایستگی  به ها، عربی را. مردم این سرزمین33؛ ...(رضا شفیعی کدکنی ومحمّد، شعر فارسی

نویسانِ ز آن در آثار عربیو بیشتر ا (283ص نویسان ایران )رسی در آثار عربی. تأثیر فا722(؛ 283ص )

رار اهم برقری طبیعی و مثبت و به عبارتی، تفپس نه تنها چالشی نیست بلکه تأثیر و تأثّ(؛ 287ص عرب )

عالبی، ث مة الّدهرییت. اعتراف به تفاهم میان فارسی و عربی و نوآوری در شعر عربی به شهادت 727 است؛

هم . اقرار به اینکه ثعالبی نیز خود اهل تفا722 ؛(213-231و کتب دیگر )ص  لقصرخریدة او  القصر دمیة

آمیز فارسی در کتاب ثعالبی که شاعران های غالباً حکمتل. مث728َ(؛ 213و  211ص است و نه چالش )

ارسی یان فهمه نشانگر تفاهم و تأثیر و تأثّر مثبت م هایناکه ( 232اند )ص را به عربی ترجمه کرده هاآن

 که گاهی بوی عربی ترجمه شدهبه های فارسی که المثل. کثرت ضرب721 و عربی است و نه چالش؛

[ خریدة القصرین کاتب ]صاحب عمادالدّ. 721(؛ 233ص )آور است به راستی شگفت مسلمانی هم دارند،

مرة این ز»آید و به ]از فارسی به عربی[ را نقل کرده خود نیز به نشاط می های گوناگونکه این ترجمه

پس عماد نیز چالشی  ؛(211ص ) کندی را به شیوة زیر ترجمه میگردد و رباعی فارسداخل می «شاعران

د با ر بوو نه با زبان فارسی بود. چالشی اگ. چالشی نه با ایران 723(؛ 211ص ر.ک: )نیز  با فارسی ندارد

 سان. برای زبان عربی بستریابی کاری بس آ721(؛ 237ص) گرایی بودت، در مقابل اسالمغرور عجمیّ

 های علمی، تبلیغاتی، مجالس مناظرهرااهل دانش و دین و ادب، دستگاه اد تعدّد... مجالس بسیار ماست

گاهی هایی روشن، خیزشدیگر به عربی بود. در عوض، برای زبان فارسی در آغاز، انگیزه یزهر چدینی و 

ایة حدس و بر پدانشمندان که غالباً  های کلّینظریّهشناسیم و پیوسته به معلوم و زیستگاهی جدّی نمی

پس ( 231ص نداریم )ها را ی حّل این دشواریادّعایداست که ما پایم. ، قناعت کردهگمان استوار است

ران ة تاریخی )ایجوییم آن است که آیا این مادّهای خود میآنچه ما در پژوهش این کتاب، برای چیست؟

باستان( در درون مرزهای فرضی ایران به صورت یک خاطرة پویای تاریخی هم باقی مانده بود؟ آیا 
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ص ت بستری برای زبان فارسی گردد؟ )توانسساز خود را نیز بازی کند؟ آیا میهویّتتوانست نقش می

مستراح )ص  ( تا فارسیِ شایستة871. انواع فارسی دری داریم، از فارسی شایستة رسالت )ص 723(؛ 827

 وی، نیاز به. پهل772؛ (873( و در آذربایجان )ص 873)ص  دانی همة مردم در فارس. عربی723؛ (871

 ؛یعنی تفاهمی آشکار(؛ 873ص آمیزند )هم میربی در. غالباً فارسی را با ع777(؛ 873ص ) ترجمه دارد

. 778(؛ 873ص قابل فهم نیست! ) . زبان مردم خوارزم، دیلمان، سرزمین خزر؛ فارسی دری است ولی772

می و خوارزمی( بوده دیلپیچیده، مانند ) «مغلق»هایی که زبانشان ، حتّی در سرزمینجاهمهدری را در 

بلکه زبان ارتباطی معیار جهت تفاهم میان  ؛دری، زبانِ مادری نیست ،بنابراین(؛ 873ص ) آموختندمی

اند که فکر چالش این غربیان. »771(؛ 821ص اشعار محلّی بر شعر فارسی دری ). تقدّم 771 ؛ایرانیان است

... هجومی گوید: برآمدنِ فارسی اسالمیمی 7نیورگروب -ریشتر  «.کنندمیان فارسی و عربی را القاء می

 صو مشروع گرداند )ی بر کیانِ زبان عربی است و هدفش آن است که به جایِ عربی، فارسی را رسم

 (؛887ص ) اندنظر چالش را نرذیرفته که 2میثمی -هستند غربیانی مانند جولی اسکات . 773(؛ 887و  882

یرا عربی پرهیز کرد، به چنین پرهیزی نیاز نبود ز -فارسی از واژگان و فرهنگ اسالمی  گوییم بخشنمی

(؛ 881ص )نگریستند گاه، به چشم مهمانانی ناخوانده نمیهای عربی، هیچنویسندگانِ ایرانی در این پدیده

اری ی را ب... اسالم و عربن نبود، نویسندگان و شاعران بزرگ. کسی با اسالم و زبان عربی دشم773

شاعراِن بزرگ عرب قیاس داشتند. همة شاعران از رودکی تا منوچهری و بعد از او، خود را با دوست می

عربی  یهاواژهوامهای اصیل خود و هم به یاریِ . فارسی هم به سبب مایه773(؛ 881و  883ص ) کنندمی

 .(883ص ) سغدی( توانِ تعبیر یافته است. -های ایرانی )پارتی انو دیگر زب

قرن پیش است. این زبانی است که به برکِت  1پس چالشی نیست و این زبان فارسی غیر از آن زبانِ  

 گیری از فرهنگ اسالمی و زبان قرآنی، تولّدی دیگر یافته است.تفاهم و بهره

 نویسنده: دليلهای بیادّعاها و چالشی، القایِ چالش ادبيّاتهایی از نمونه .1-1-1

 تا زبان رقیب که هنوز بویِ مجوسّیت از برخی کشیدیدرمدامن  اندکاندکچه شد که عربی فراگیر، . 7

 .(77ص ) جا پا بگیرد، همهخاستیبرم هایشاندام

 .(71ص ) یان عربی و فارسی برپا شده بوددر این کشاکش که م. 2

                                                           
1. Richter-bernburg 

2. Julie Scott Meisami 



 18/ اثر آذرتاش آذرنوش چالش میان فارسی و عربینقد کتاب 

 

 
 

ی جز های ایرانی ستیز کردند و زبانتبسیاری از ایرانیانی که عمدتًا دانشوران بودند، با فارسی و سنّ . 8

 .(71ص ) سلمانی نخواستندعربی و سّنتی جز سّنت م

خداوند است و ایرانیان  زبان هم... زبان عربی، هم اصالت تاریخی دارد و اسالم، دین عرب است. 1

 .(27ص ) بیاموزند آن راند ناچار

جلوه داده  دشیمن سرسخت فارسی( پا را از این فراتر نهاده و طاهریان را 82 روایت دولتشیاه )تذکره:. 1

ا چون امّ ؛بن طاهر تقدیم کردندکهنی را در نیشیییابور به عبداهلل  گوید که کتاب فارسییییاسیییت. وی می

اسیت و فرزانگان دیرین فارسیی آن را نگاشیته به انوشیروان هدیه  عذراامق و دانسیت که آن، داسیتانِ و

اند، اند و کتابشان قرآن است و به کتابی که مجوسان نوشتهاند، برآشفت و گفت که ایشان مسلمانکرده

ود یابند نابفارسیییی می نیازی ندارند. پس بفرمود آن را به آب اندازند و هرچه از آثارِ مجوسیییان به زبان

 (728ص )تردید ساختگی است... داستان را که بین این راوکنند. ب

اند و نه با زبان فارسی. چنانکه عبداهلل طاهر بنا به روایت مذکور، طاهریان با افکار مجوسی مخالف 

گوید که هرچه به زبان دهد که هرچه از آثاِر مجوس به زبان فارسی است، نابود شود و نمیدستور می

 ختگی است.ین داستان ساگوید که به کدامین دلیل، اهمچنین نویسنده به ما نمیفارسی است، نابود شود. 

به خّط عربی نگارش یافت، آن نگرانی که مبادا فارسی،  اندکاندکهمین که فارسی قد برکشید و . 3

 .(772ص ) ی در نوشتارها گردد، پدید آمدرقیب یا حتّی جایگزین عرب

 (772 ص) ؟!ی نداریماطّالعگرایان در آغاز تقریباً هیچ دوستان و عربیاز کشاکش میان فارسی. 1

حربة دین  ترین حربه که همانا... به خوبی آشکار است: باید فارسی را با سختدوستانعربی ینگراندل. 3

 گرددو مانعی بر سر راه عربی ن نکند اندامعرضاست فروکوفت تا در برابر زبانِ قرآن و زبان علم و ادب 

 .(771ص )

 صنشست )های گوناگون عربی واپس میلهجهها در برابر زبان فصیح عربی، در شهرها و دهکده. 3

 به کدامین دلیل؟! .(727

بهره نماند: زبانی که خداوند برای وحی خویش برگزیده، بی گاهیچهزبان عربی از قدسّیت اسالم . 72

 (713ص ) ؟!!!یابدالجرم مشروعیّت تمام و نیز نوعی تقدّس می

، ردک اندامعرضهمین که فارسی به خود آمد و در زمینة شعر و ادب و سرس دیگر علوم گوناگون . 77

 .(712-713ص ) ساخت بیمناکگرایان را عربی
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ص تر کنند )جا را برای عربی فراخ... فارسی را فروکوفتند تا نبوه عظیمی از ایرانیان بودند کهبار ااین . 72

732). 

 به کدامین دلیل؟. (712ص گریزان است )ر فراوان از فارسیباخرزی[ با اصرانویسنده ]یعنی . 78

ب رقابت زبان عربی به سب کیفّیتو  موقعّیت آنکهنویسد: خالصه از قول کلود ژیلیو می 221در ص . 71

 در معرض تهدید قرار گرفته بود. اندکیهای ترکی زبان فارسی و لهجه

عرب را  کند: هرکسمی تأییدآشکارا نظر ژیلیو را  فقه اللغهثعالبی در »نویسد: می 223آنگاه در ص  

دارد؛ ... و هرکس قرآن( بدان نازل شده دوست میها )چار عربی را که برترین کتابدوست دارد، نا

... هرکس که خدایش رهنمون شد افشردپردازد، بر آن پای مین میدارد باری به آعربی را دوست می

خود  و کوشش در فهم آن هازبانهاست و زبان عربی بهترین آورد که عرب بهترین امّتیا باشد ایمان می

دگی زن آموزی و کلید دانش در کار دین و وسیلة بهسازیزیرا عربی ابزار دانش؛ نوعی دینداری است

ها در پای آن کشیده . چه زحمت..خداوند برگزیدهنیز زبانی است که ... این جهانی و آن جهانی است

البی دلیل شود؟ ثعمی تأییدنظر ژیلیو  ،آشکارابه راستی از این سخنان ثعالبی چگونه به نحوی  «شد.

در هیچ بخش از سخن خود  دوستی است. بدون آنکهدهد که حاصل اسالمدوستی خود را شرح میعربی

 اشد.ای با فارسی، داشته بیهواستیز و ز

د و کنن، سخنان زمخشری را در نقد شعوبیّه که فضل عربی را انکار می277و  272ص نویسنده در . 71

ه: گیرد از جمله آنکبعد از آن نتایجی می ؛ وآوردکنند، میدیگران را از آموختن و آموزاندن آن نهی می

اند و کسانی که فارسی  «خاصّه»کنند دانند و اِعراب آن را رعایت میکسانی که عربی فصیح را می

که عربِی فصیح را  اندآنان «خاصّه»بنا به سخنِ زمخشری،  که یحالدر  (.277ص ) «عامّه»جویند می

اند و نه دانند؛ آنانی هم که با عربی ستیز دارند نه عامّهکه عربی فصیح را نمی اندآنان «عامّه»دانند و می

 اند.خاصّه بلکه به تصریح زمخشری، شعوبّیه

به عربی،  رانیا یرغنتیجة دیگری که نویسنده گرفته است اینکه: گویی همة کسانی که در ایران و  

در حالی که در تمامیِ سخن (. 277ص اند )مراعات اِعراب گریزان شده گویند، از فصاحت وسخن می

 (277و  272ص )ر.ک: شود. زمخشری چنین معنایی دیده نمی

 کند:گیرد، اضافه میسخنان زمخشری و نتایجی که از آن می به دنبالنویسنده . 73
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با جالب اینجاست که ستیز (. 277ص تری دارد )فارسی دامنة گسترده پیداست که ستیز با ایران و زبان

چند سطر  تّهالب ؛ وشودگردد و این، امری بدیهی شمرده میایران نیز به فهرست ستیز با فارسی اضافه می

از: فضاهای ایرانی و سنّت کهن  عبارت استشود که بعد، مراد نویسنده از ستیز با ایران فهمیده می

 هلیّت.به عبارت دیگر همان ایران قبل از اسالمِ غرق در مجوسّیت و جا؛ )همان(

 (.733ص گریز )فارسی شخصیّتچهار . 71

ص ) داً علیه ایرانیان نگاشته استتقاق خود را عالماً و عاممعتقد است که ابن ُدرَید کتاب اش اشرولر،. 73

 راستی به چه دلیل حرف اشرولر صحیح است؟ و نویسنده چرا آن را پذیرفته است؟ (272و  277

م و آغاز چهارم، در آثار ابوحاتم و ابوالحسن، ستیز با فارسی بیشتر به هشدار شباهت اگر در سدة سوّ. 73

 (.221ص تبدیل شده است ) به جنگی آشکاردارد اینک 

او همّت گماشته  أییدتنویسنده را مقایسه کنید با تعبیر کلود ژیلیو که نویسنده به  «جنگ آشکار»تعبیر  

 اندکیرکی های تزبان عربی به سبب رقابت زبان فارسی و لهجه کیفیّتو  موقعیّتاست: خالصه آنکه 

 (.221ص )در معرض تهدید قرار گرفته بود 

 دارد: این امر دوباره ما را به آنو این همه را مقایسه کنید با آنچه نویسنده در پایان کتاب بیان می 

چالشی ناگفته »؛ «جنگی آشکار»چگونه  .(833ص کشاند )می «چالش ناگفتة پنهانی میان فارسی و عربی»

 شود؟!!می «و پنهانی

 نویسنده ها و اشتباهاتیتوجّههایی از بینمونه. 1-1-9

 (.22ص شود )ای نمیاشارهبه عاشورا و تأثیر آن در نابودی امویان، . 7

که موجب جذب و جلب اکثر  «محمّدالرّضا من آل »: عبّاسالی به شعار اصلی و گویای بنیتوجّهبی. 2

 (21ص ) (7)شدایرانیان 

 (.13ص ) (2)ابومسلمالّسالم( در باب ی به نظر امام صادق )علیهتوّجهبی. 8

 .(727ص ) (8)نحوالّسالم( در تأسیس علم )علیهی به نقش امیرالمؤمنین توّجهبی. 1

دست شریف رضی اشاره شده لکن نویسنده این نکته را بیان نکرده ه مهیار دیلمی ببه اسالم آوردن . 1

 .(717ص )گفت که مهیار شیعه شده بود و به همین خاطر بعضی از صحابه را هجو می
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نظر رفص در ترجمة شعر ابوتمّام، از چهار بیت تنها به دو بیت اوّل اکتفا شده و از ترجمة دو بیت بعدی. 3

که صراحت دارد بر اینکه دلیل این خصومتِ ابوتمّام نه مسائل نژادی و زبانی و... است  بیتی شده، دو

 .(738و  732ص ) بوده استدلیل دشمنِی بعضی از اوباش خُزر با اسالم، ه بلکه ب

ای هیوانی منحصر است و انگیزهآموزی به امور دینی و دهای عربی... هنوز انگیزهدربارة قرن سوّم. 1

 .(283ص اند )دست نیاوردهه ز توان کافی بدبی هنوعلمی و ا

خلیل بن  لعنیاسیبویه و کتاب  الکتابم نوشتند مانند ایرانیان مقدّم بر قرن سوّپس چه کنیم با آنچه  

و  اجلب واملقابلةهمچون کتاب  (.هی 283خوارزمی )م:  هایکتاب مانندم احمد فراهیدی و نیز در قرن سوّ 

، عراءالشّ عر و الشّ االصل بود همچون: هی.( که خراسانی 218ابن قتیبه دینوری )م:  هایکتاب؛ احلسابکتاب 

هی.( در باِب جغرافیا و  822از ابن خردادبه )م:  املمالکاملسالک و کتاب  ؛املعارفو خبار عیون اأ، الکاتب ادبُ 

ابن ربّن  هایکتابهی.(؛  232ابن فقیه همدانی )نوشته شده در  البلدانکرویّت زمین و گردش آن؛ کتاب 

بن  دمحمّ هایکتاب؛ ةحفظ الّصحّ و کتاب  الّدین والّدولةدر طب؛ کتاب  فردوس احلکمةهی.( همچون  8)قرن 

م گذارنده و صاحب تألیفاتی ق.( که بیشتر عمرش را در قرن سوّ 878هی./ م:  217زکریای رازی )ت: 

 املدخل ،بیبحیضره الطّ ال من ، احلاویدر فلسفه و طبّ است که همه به عربی است از جمله در طبّ:  تعدّدم

 و ... الّطب الفصول يفو  الصّغری

رغم کتب سخنی شگفت که نویسنده علی. (213ص ) رجمه از معانی عربی نبودفردوسی را عادت به ت. 3

ده، عرب و فرهنگ اسالمی نوشته ش ادبیّاتکه در باب تأثیرپذیری فردوسی از زبان و  بسیار و مقاالت

 بیان کرده است.

تی کسب نکرد و چنان گمنام ماند که همه ترین موفّقیّ ترجمة شاهنامة الُبنداری در آن زمان کوچک. 3

 .(238ص ) ن هم به کلّی از میان رفته استپنداشتند نسخة آمی

را  اهنامهشداشتند تا تح بن علی بُنداری اصفهانی را واهای صلیبی، فم، در غوغای جنگملوکِ ایّوبی شا

از پارسی به عربی برگرداند تا از جوهر حماسی شاهنامه، برای تحریک مجاهداِن مسلمان در دفاع از 

رد رک و کُت گیرند و همّت امرای ایّوبی و سردارانِس بهرهالمقدّها از فلسطین و بیتشامات و طرد صلیبی

این  و را که با زبان عربی در شام انس گرفته بودند، به مردانگی و دلیری برانگیزند. این کار انجام شد

 :7833ی، طباطبایمحیط ) ایشان از ممالک اسالمی حاصل آمدت عظیم با شکست صلیبیان و طردِ قیّ موفّ
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اگر چیزی گمنام باشد چگونه همه  امّا ؛ وبنابراین سخن نویسنده نادرست و غیرعلمی است( 712-717

 کلّی از میان رفته است؟! به عبارت دیگر باید نامی از کتابی در میان باشده پنداشتند که نسخة آن هم بمی

ان همین ماندگاری نام، نش ؛ وای موجود است یا از بین رفته استکه بعد بحث شود که آیا از آن نسخه

ه گونو امّا نویسنده، چرا اینها دارد در جذب مخاطبان در طول قرن قیّت آناز تأثیر آن در جامعه و موفّ

 نماید:به تحقیر این ترجمه همّت گمارده است؟ ظاهراً دو دلیل مناسب می

 هشده است همانانی که امروز نویسند. این، کتابی است که در قرن هفتم از عوامل شکست صلیبیان 7

 .(221 ر.ک: ص) زندها را بر سینه میآن دلیلهای بیادّعاسنگِ تبعّیت و اثباتِ 

حسّاس وجود  ایتا حال صورت گرفته، نکته شاهنامهترین نسخة . در این ترجمه که قطعاً بر مبنای قدیم2

ست از اینکه در پایان داستانِ بهرام و برزین گوهرفروش، از زبان فردوسی سخنی را ا دارد و آن عبارت

که طی آن، فردوسی ضمن تعریف از داد و دهِش بهرام نسبت به  خطاب به سلطان محمود آورده است

بیرون  یعنی آئین زردشتی را دینیو توصیة محمود به تعقیب روشِ دادگرانة وی، کیش بهرام  زیردستان

 مةاد محیط طباطبایی هستیم، با ترجعبارت بنداری که کشف آن را مرهون است. از راه راست شمرده است

ر سّ ال ن يفشيء أحس اهلل: المود رمحه القاس  حملطان ايب خماطبًا للسّ  قال الفردوسيآن به قلم استاد چنین است: 
تری هبرام   الاع. أیستط ال عّیة ماحتمل الرّ  الها امللک املطاع و یّ ل واالحسان... فکن عادالً أریق العداالعالن من سلوک الطّ و 

دینه علی منهج قدمی  مل یکن من نّهطار متداواًل بنی الّصغار والکبار علی أقيف مجیع اأکیف بقی علی تعاقب اأّّیم ذکره 
 ...عّطف إلی الّرعّیة لکونه ساسطاً للالل املعدلة علی البیّة وانظراً بعنی التّ اّل وصراط مستقی  وما ذاک إ

مودن تر از پینهانی و آشکارا بهگوید: چیزی از فردوسی، سلطان ابوالقاسم محمود را خطاب کرده می)ترجمه: 

بیش از اندازة توانایی او ]بار[ مگذار!  ،... پس ای پادشاه فرمانروا، دادگر باش و بر زیردستراه داد و دهش نیست

که با وجود آننگری که نام بهرام با وجود گذشت روزگار در همة کشورها میان خرد و کالن برجا مانده، آیا نمی

ود . بلکه برای این بود که سایة داد بر سر مردم گسترده بوشِ استوار و راه راستی پویا نبوداو از حیث کیش، بر ر

 (878-872 :7833محیط طباطبایی، نگریست ... )و به چشم مهربانی بر رعیّت می

نوروز آیینی ایرانی نیست بلکه عید بومی آسیای  (231ص بزرگ ایرانی نظیر نوروز و... ) هایآیین. 72

 (837-883 :7811ر.ک: بهار، وده است. )جهت تفصیل غربی ب

، فارسی دری معیار را که زبان تفاهم میان ایرانیان بوده است با 873تا  873نویسنده در طی صفحات . 77

 ؛آن که تنها برای یک شهر یا منطقه مفهوم بوده، یکی دانسته است تعدّدهای مختلف و مها و گونهلهجه
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های مة قرآن قدس و نیز در تفسیری کهن به پارسی، در بابِ گونهعجیب است که بدانچه رواقی در مقدّ و

الی ی در ححتّ  ؛ وننموده است توجّهبا فارسی دریِ معیار، اشاره کرده  هاآنسیستانی و هروی و تفاوت 

این دری، زبانِ  پس(، دقت ننموده که 873)ص  «آموختند... میجادری را در همه»که خود تصریح دارد 

ه نند و بتا بدا آموختندرا می بلکه زبان ارتباطی معیار بوده است و به همین خاطر آن ،نبوده هاآنمادری 

 کار برند.

نظیر است در همین کتاب فضائل ]بلخ[ یک روایت دربارة آموزش زبان فارسی که در نوع خود بی. 72

فتندی مسائل پارسی دری گ از برای عوام،بزرگ شهر بلخ آن بوده که در آن  فضیلتیکی از »آمده است: 

 .(821-823ص ) «عام باشد تا فایدة

ام بلکه آموزش احک ،ت نکرده که در این روایت، موضوع آموزش زبان فارسی نیستنویسنده دقّ 

، است واقع زبان مادری ایشانتا مردم بلخ که با فارسی دری کامالً آشنایند و در  دین است به فارسی دری

 آن احکام را بهتر بفهمند و یاد بگیرند.

 812ص شود )شان )به لسان قوم( نازل میکالم خداوند، چون مخاطبی جز آدمیان ندارد، به زبان ای. 78

از  فهمند و گروهیرا می ان نیز مخاطب قرآنند، آنبنا به نصّ قرآن کریم، عالوه بر آدمیان، جنّی .(817و 

 .(2-7 )جنّ/ اند.ایشان بدان ایمان آورده

در بخشی از یتیمه انجام داده، به نحوی مرزهای عربی ادیبانه را  7ی که برتلستوجّهبررسی جالب . 71

است،  773زبان ماوراءالنّهر و خوارزم را شمارش کرده؛ تعداد ایشان سازد. وی شعرای عربمتمایز می

درصد از شاعران آن منطقه،  32یر، به عبارت دیگر دبتن  23تن وزیر و  3اند، شاعر امیران 73از این میان، 

 (211و  211ص ق دارند )بقة حاکم تعلّبه ط

ینیم به چه م ببیصدبندی نمایاکنون اگر اعدادی را که نویسنده از برتلس گزارش کرده جمع کنیم و در

 . 73+  3+  23=  11رسیم: نتایجی می

سرای در نتیجه اکثریّت شاعران عربی درصد. 32درصد و نه  13شوند: تن می 773نفر نسبت به  11این 

 اند منتسب به طبقة حاکم.درصد و مابقی که در اقلیّت 11اند یعنی ماوراءالّنهر و خوارزم از مردم

 

                                                           
1. Berthels 
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 وجه ایشاناز غربيان مدّعی چالش و استناد به اقوال بی نویسنده هایی از اثرپذیرینمونه .1-1-3

ق. فارسی سخت توانا شد و برای رقیب خود، عربی خطری جدّی پدید آورد. این نکته  1و  1در سدة . 7

شی از نظر خثعالبی را بررسی کرده، به حدس دریافته است. ما ب من القرآن االقتباسکه کتاب  کلودژیلیورا 

 -ته شناخکه او نمی -و سرس آن را به کمک مدارک خود  گردانیم]!؟[ او را به فارسی برمی هوشمندانة

 (.221ص کنیم )می تأیید

ص داً علیه ایرانیان نگاشته است )، معتقد است که ابن ُدرَید کتاب اشتقاق خود را عالماً و عاماشرولر. 2

 .(272و  277

ربی های عگوید: برآمدنِ زبان فارسی اسالمی، آن هم زمانی که در همة زمینهبرنبورگ... می-ریشتر. 8

سمی فارسی را رفعّال شده است، هجومی بر کیاِن زبان عربی است و هدفش آن است که به جای عربی، 

 (.887و  882و مشروع گرداند )ص 

د سازناند که زبان را میهای مردمین تودها»گوید که: کتاب خود با اطمینان می 883نویسنده در ص . 1

که ه اینبرداری کنند ناسی خود بهرهتوانند از امکاناتِ زبان برای اهداف سینه شهریاران، شهریاران تنها می

 «.سازدتر می... روشنظرات دو تن از دانشمندان اروپایینآن را بسازند. این موضوع را 

دهد که به طور خالصه ترجمة تاریخ طبری و تفسیر طبری را ارائه می و میثمی 7نظر التون دانیلآنگاه  

ای نه صادقانه و علمی که کاری صرفاً سیاسی هی.(، ترجمه 831-812را در زمان منصور بن نوح سامانی )

تردید کوششی بوده در ایجاد حکومتی مشروع همراه با یک ایدئولوژی رسمی، مرکّب دانند که بیمی

 ( و این883 )ص م دولت سامانی را پشتیبانی نمایدبایست نظاریعت اسالمی که سرانجام میاز تاریخ و ش

بلعمی انجام شد که وزیر بزرگ، سرپرست دیوان مملکت و فرمانده سراه کشور و نیز  توسّطکار 

و ناهمگن را زیر پرچم اسالمی  تعدّد[ عناصر متاریخ طبریخواست ]در پرداز دولت بود. او مینظریّه

 یابد و به نوعی استقالل کامل دستزبان گردآورد و... از نفوذ بغداد و تهدید دیلمیان کناره گیرد فارسی

 .(812و  883)ص 

بی به تاریخ ترجمه از عرآید که خود کتابی داشته با نام دو صفحة بعد، نویسنده ناگهان یادش می 
ل و نه از شود نه از نظر شککه طیّ آن ثابت کرده که آنچه با نامِ ترجمة تفسیر طبری خوانده می فارسی

                                                           
1. Elton Daniel 
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بنابراین  ؛(812)ص  خواندرا ترجمه و تفسیر رسمی می ای با تفسیر طبری ندارد. لذا آننظر محتوی، رابطه

لعمی انجام داده که ب ر طبریترجمة تفسیکاری سامانیان با استفاده از ناگهان آن ساختمانِ خیالی سیاسی

ود، نمی خویش میادّعارا روشنگر  ایشانکرد و نویسنده سخنِ بدان استناد می و میثمی و التون دانیل

، نویسنده در مورد این کتاب هیچ انکاری ندارد که آن، ترجمة تاریخ طبریو امّا در مورد ریزد؛ فرومی

 (.817)ص  به صورت خالصه و بازسازی شده البتّههمان ترجمة تاریخ طبری معروف است 

در قرن چهارم به معنای  ترجمهمبنی بر اینکه واژة  ،ی نویسندهادّعاگردد که از همین مقدار معلوم می

( صحیح 7پانوشت  ،812)ص  معنایِ شرح و توضیح و تفسیر بود رفت بلکه بهامروزی آن به کار نمی

نظرات  شویم کهرو میهبا نکاتی مهمّ روب کنیم،مراجعه می ترجمة تاریخ طبریامّا وقتی به  ؛ ونیست

 سازد:کاری سامانیان، کامالً متزلزل مینویسنده و دانشمندان اروپایی را در باب سیاسی

خوانندة این کتاب »مطلب مهمّی را یادآور شده که ترجمة آن چنین است:  ،طبری در آغاز تاریخ خود

این کتاب آوردیم به روایات و اسنادی است که از دیگران به توالی به ما بداند که استناد ما بدانچه در 

رسانم نه آنکه در آوردنِ رسیده است و من نیز خود از آنان روایت کنم یا سند روایت را به ایشان می

ها ا و قصّههمطالب تاریخی استنباط عقلی شده باشد... اگر شنوندگانِ اخبار این کتاب، به برخی از داستان

ایم در هشنیدکه را چنان هاآنرا انکار کند نباید بر من خرده گیرند زیرا ما  هاآنبرخوردند که عقل وجود 

 .(1: 7، ج 7811طبری، ) «ایمکتاب خود آورده

 محمّدکردن مطالب الزمی که . اضافه7دو مطلب را در نظر داشته:  ،امّا مترجم تاریخ طبری در ترجمه 

تفسیر بعضی از آیاتِ قرآن کریم که  یحتصح .2بن جریر به سبب اختصارگویی در کتاب خود نیاورده 

 طبری تفسیر صحیح را از سقیم جدا نکرده و قول راویان را آورده است.

کردن خبر و آوردن تفسیر درست معذور بوده است چراکه از بلعمی در هر قسمت یعنی اضافه البّته 

وح سامانی بدو فرمان داده که به بهترین وجه ترجمه کند، چنانکه در آن نقصانی نباشد. طرفی منصور بن ن

و از طرف دیگر، آوردن تفسیر درست که با عقل و منطق سازگار باشد وظیفة ( 2-7: 7 ج ،7818طبری، )

مارده همّت گ ات،هر فرد مسلمان است. لذا بلعمی به تصحیح موارد بسیاری از تاریخ طبری در تفسیر آی

بلعمی موارد بسیاری از وقایع  ،بر این افزون( 332-311 :7833فرد، است. )جهت تفصیل ر.ک: شجاعی

ح ر است، اصالخطا کرده و در فهمِ قرآن و اسالم مؤثّ هاآنتاریخی را که طبری از حیث تقدیم تأخیر 
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هم بهتر آیات ه خاطر فبلعمی بدلیل اختصارگویی نیاورده، ه نموده و همچنین اخبار بسیاری را که طبری ب

 .(331-332 نقل کرده است )همان:

ه دغدغة اند یا آنکطبری داشته نصور بن نوح، هدفی سیاسی از ترجمةبا این ترتیب آیا بلعمی و م 

  ؟زبان بوده استتر در باب آیات و روایات به مردم فارسیایشان، اسالم و انتقالِ معانی هرچه صحیح

کنم تا من این کتاب را به فارسی ترجمه می»بلعمی گوید:  ،به گزارش نویسنده جالب اینجاست که 

ولی نویسنده این عبارت روشن را چنین  «رعیّت و سلطان، در قرائت و آشنایی با آن شریک هم گردند

ودة مردم د و تاین عبارت به آن معنی است که نخبگان از روایتِ عربی کتاب بهره گیرن»فهمیده است: 

 (812!!!؟ )ص «ترجمة فارسی آناز 

 کتاب فوائداز بعضی  .1-1-1

 م:کنیوار اشاره میتاب نیز فهرستبعضی فوائد ک به« ی جمله بگفتی هنرش نیز بگویعیب مِ»ه از باب آنک

 31و  18ص کوب )یننقد زرّ. 2کردیم؛  ، بیان7-2-2در بخش ها که اعتراف به تفاهمات و نه چالش. 7

(؛ 32ص ) ساختگی بودن یک روایتتصریح به . 1(؛ 33ص ) اندجبری بوده عبّاسالبنی. 8(؛ 31و  32و 

سورة حمد نقد ترجمة . 1(؛ 721ص نقد گلدزیهر و فرای ). 3(؛ 722و  727و  722ص نقد نظر اشرولر ). 1

، هوتسما، ریشار زاده، اقبال، صفا،نقد برخی از معاصران )تقی. 3(؛ 723ص منسوب به سلمان فارسی )

کانی و آل نقد تویسر. 72(؛ 783ص کوب )ینزرّ دو قرن سکوتتعریض به . 3(؛ 782ص ...( )بارتلد و

و  711ص ) ندعربیسم کوبیدانیسم در برابر پانایرپانبر طبل  22قان ایرانی که در قرن قیس و برخی محقّ 

 بنی»توضیح مفید دربارة . 78(؛ 733و  733ص نقد باسورث ). 72(؛ 712ص )ونجی تّنقد ال. 77(؛ 713

م جامعة عراق، چون عّیاران و هایی از طبقة سوّکه این نام نخست بر گدایان و سرس بر دسته «ساسان

رقصانان و مردمان گردانان و گربهداران و خرسبازان و رمّاالن و جادوگران و درویشان و بوزینهشعبده

مسکوب  خنقد شاهر. 71(؛ 282ص نقد باربیه دومنار ). 71(؛ 218ص شد )یگری از این دست، اطالق مید

ن امّیه، نوروز را احیا کرد و عمر ببنی. 73(؛ 238ص شود. )می هم که در واقع به نوعی شامل نویسنده

ه اوّل فروردین چرخید و اختصاص بنوروز در سال می. 71(؛ 233ص عبدالعزیز آن را منسوخ نمود )

ریه، هبّااست به شعر از ابن  کلیله و دمنه، همان نتائج الفطنةکتاب . 73؛ (237و  232و  231ص نداشت )

 یفارس. 22(؛ 821و  822ص ) هابدانوبّیه و نقد آثار مربوط شع. 73(؛ 233ص ق.( ) 123شاعر عرب )م: 
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ص )نقد فرای . 27(؛ 821ص یست )ندانی او هم مسلّم ندیوان یعقوب لیث، معقول نیست. عربی شدن

 یهاحرفنقد . 21(؛ 831و  887و  823ص نقد الزار ). 28(؛ 823ص نقد دولتشاه سمرقندی ). 22(؛ 821

داریم، ترجمة تفسیر تفسیر و ترجمة قرآنی که . 21(؛ 883ص سینا )ارتباط با شاهنامه و ابن گرایانه درملّی

 1ن ایجاد شده و در قرها م که در اثر ترجمهیابی از قرن دوّبحران اصطالح. 23(؛ 812ص ) طبری نیست

عراء الشّ نقد ملک. 23(؛ 831ص نقد امثال معین و خطیبی ). 21(؛ 812ص ) ق. به حال عادی درآمد 1و 

 .(833ویژه ه و ب 831ص بهار )

 . نتيجه9
طقی محترم از روش علمی و سیر منتا نویسندة  هگشتچالش میان فارسی و عربی موجب  چنانکه مشاهده شد، توهّم

 استفادة بهینه ننماید. هاآناز  تعدّدرغم مراجعه به منابع مو علی دور گردد

ست ات تاریخی مندرج در منابع داز اعترافات نویسنده و مستندّ یباارزش ةوجود، کتاب بدل به مجموعاین با  

به  7-2-2گویای تفاهم میان فارسی و عربی است چنانکه در بخش  صدایکل فارسی و عربی شده است که اوّ

 اشاره کردیم. هاآنمورد از  773

رشناسان غربی از جمله کلود نویسنده به آراء برخی خاو وجهیبم، اعتماد و استناد ا عامل اصلی این توهّامّ 

جلوتر  ینی بر چالش میان فارسی و عربی پذیرا شود و حتّایشان را مب دلیلیبهای ادّعاد تا است که باعث شژیلیو 

نمونه را بیان  73، 2-2-2در بخش  ،پردازد. در این ارتباط هاچالشچالشی به القای  ادبیّاتاز ایشان با استفاده از 

 کردیم.

 8-2-2و اشتباهات دیگری هم کرده که در بخش  هایتوجّهیبنویسنده را دچار  ،دلیلیبپافشاری بر این چالش 

-2-2ناتی نیز هست که در بخش در این میان کتاب دارای فواید و محسّ البتّه اشاره داشتیم؛ هاآننمونه از  71به 

 را خاطر نشان ساختیم. هاآنمورد از  23، 1

از  و تمدّن بورژوازی غرب را به خوبی شناخت ةتحقیقات الزم است دو روی گونهینادر پایانی اینکه  نکتة 

اهم و ایرانی را که ناشی از تف -ها و میراث واالیِ فرهنگ اسالمی به سادگی داشته یکدیگر تفکیک کرد تا

 گذارده نشود.زبان ما با اسالم و زبان عربی فصیح قرآنی است، کنار زیستی هوشمندانة مردم فارسیهم

 هانوشتپی. 3
 دب العريباتریخ اأ( 7)

 ، دکتر شوقی ضیف228و  713، ص يالعصر االسالم(، 2)
 یالسّالم( پیشنهاد قبول بیعت کرد و طیان( به امام صادق )علیهعّباس)رهبر آن روز  «ابراهیم امام»ابومسلم پس از مرگ ( 8)
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 (حمّكمة - ةة علمیّ فصلیّ )اأدب املقارن  حبوث يف

 کرمانشاهة، مامعة رازي  العلوم اإلنسانیّ کّلّیة اآلداب و 
 03-55م، صص  2610هـ.ق/  1754هـ.ش/  1593 بیعر ، 21، العدد ادسةلسّ االّسنة 

 1آلذراتش آذرنوش الفارسي والعريبدبنی اأالّصراع بنی لکتاب قد ن

  2شيتد مهدي

ّّ العاّل امعة ج ،آداهباة و غه الفارسیّ قسم اللّ  ستاذ مشارک يفأ  ایرانطهران،  باطبایيمة ال

 لّخصامل
لبحثنا اخرتان راتش آذرنوش. وقد آذ يف القرون األّولّیة ملؤلّفه الصّراع بنی األدبنی الفارسي والعريبهذا البحث حماولة لنقد کتاب میکن 
وقد اقرتح نظریّة الّصراع بنی األدب الفارسي والعريب ألّول مّرة هـ ش. هذا  8413ي مّت عام ذالّّبع الثّاين للکتاب وهو الّ هذا 

أخذ املؤّلف مي. وقد ثومی سکاتإ جويلالّنظریّة من أمثال خالف . وقد جیلیو رونبورغ وابسورث وکلودب-شرتابحثون من أمثال ری
د مروره بکتاب طرح جیلیو الفکرة نفسها کفرضّیة عنالکتاب من کلود جیلیو. وقد فکرته بناًء علی ما صرّح به يف  (آذرنوش)

ّیة جیلیو ابالعتماد علی جاهداً إلثبات فرض نوشر سعی آذأّن الّثعاليب نفسه مل یتّّرق إلیها. وقد للّثعاليب. مع  االقتباس من القرآن
ابلّصراع یتعّلق ا ن نثبت أّن ما تبّناه آذرنوش يف کتابه فیمما نرمي إلیه يف هذا املقال هو أمصادر مل یکن جیلیو قد عرفها قّط. وأّما 

 اعتمدان يف حبثنا هذا ما قاله املؤّلف يف کتابه اّلذي أسلفناه سابقاً.لیس له أساس من الّصّحة. وقد بنی األدبنی 
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