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 تقديم

 ،وعيش مشرتك األدب واللغة على وجود اتصال قوي،تدل املصادر العربية يف التاريخ و 
والفرس قبل اإلسالم بني العرب ، ومصاحل مشرتكة ،وعالقات متشابكة ،وتواصل حضاري

 .وبعده

إن أرَض العرب املمتدة من اهلضبة اإليرانية شرقًا إىل النيل غربًا ، ومن جبال طوروس 
 ،أمة ذات موقع متوسط بني أمم العامل القدمي مقد جعلت منه ،مشااًل حىت حبر العرب جنوباً 

من األمم وغريهم  ،ندوالفرس واهل واحلبشان ،القبطفهي على متاس وجماورة وتواصل مع الروم و 
  .والشعوب

د كان فق ،أن الفرَس هم أكثُر األمم اتصااًل بالعرب إىلمصادُر الرتاث العريب وتشري 
وبدأت قوهتم بالصعود  ،ولكنهم ختلصوا منها ،عربيةاليت تُعد  الفرس خاضعني لسيطرة أشور
 ،فاحتلوا العراق ،أيام داريوسيف مث  ،قبل امليالد 020 – 065أيام كورش الفارسي حنو 

 . وأجزاء من سوريا

اق أيام سابور ذي األكتاف مواقع يف شرق اجلزيرة العربية والعر  على غلب الفرسو 
كما أهنم ساعدوا سيَف بن ذي يزن على طرد احلبشان من   ،يف القرن الرابع امليالدي املتوىف
ولعبة  ،فلك الفرستابعًا يدور يف العراق  العربية يف احلرية وأرضإمارة املناذرة  وكانت ،اليمن
 .بينهم وبني غارات العرب جباً حاجزاً وحا ،مرصداً جمهراً و  جعلوا منهارك بييديهم إذ تُ 

: أعجميني احتاللني نري تت العرب يف الشام والعراق رازحة  وقد بقيت أرضُ 
 ،حىت جاء اهلل باإلسالم مع مطلع القرن السابع امليالدي ،الفارسي والرومي قرابة األلف عام

وجتلت البطوالت العربية يف أروع صورها بقيادة  ،فتوحد العرُب تت راية الفتح اإلسالمي
فهزموا الفرس يف  ،ورجال فتحه الغر امليامني ،رضي اهلل عنه أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب
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بعد ذلك ببضع سنوات  وتوالت ،جرة النبويةالقادسية يف السنة اخلامسة عشرة من اهل
وتكون بذلك قد انتهت  ،هناوند وجلوالء على الفرس يف معركيت انتصارات العرب الفاتني

 .الدولة الفارسية

، وتقوم قبل اإلسالم على أن بعضاً من القبائل العربية كانت موالية للفرس التاريخويدل 
من فرض هيمنتهم على  مكنهمالذي األمر حبرب إخواهنم العرب إىل جانب الفرس، وهو 

، ويستدل على ذلك من احلوار الذي جرى بني عمر بن متطاولةاألرض العربية قرونًا 
مزان ملك األهواز الذي أعطى املسلمني عهداً مث نكث ر وبني اهل –رضي اهلل عنه  –اخلطاب 

ألبطال الفتح اإلسالمي، فحمل إىل عمر يف  اً د ذلك صاغرًا مستسلمبه، ولكنه نزل بع
أمري فعندما تيمله  ،الديباج والذهب ُحللاملدينة املنورة وهو يف زيه امللكي الفارسي البسًا 

احلمدُّ هلل الذي أذّل : وقال! أعوذ باهلل من النار، وأستعني اهلل": ابن اخلطاب قال املؤمنني
نبيكم، وال  بـهديعه؛ يا معشر املسلمني، متسكوا هبذا الدين، واهتدوا باإلسالم هذا وأشيا

يبقي ال ال، حىت : هذا ملك األهواز، فكّلمه، فقال: فقال الوفد. تبطرّنكم الدنيا فإهنا غرّاره
 وألبسوه ثوبًا صفيقاً، فقال ،مي عنه بكل شيء عليه إال شيئًا يسرتهعليه من حليته شيء، فرُ 

إنّا وإيّاكم يف  ،عمر يا :فقال! كيف رأيت وبال الغدر وعاقبة أمر اهلل! هيه ياهرمزان: عمر
يكن معنا وال معكم، فّلما كان معكم  اجلاهلية كان اهلل قد خّلى بيننا وبينكم، فغلبناكم إذ مل

  ( )"إمنا غلبتمونا يف اجلاهلية باجتماعكم وتفرقنا: فقال عمر. غلبتمونا

                                                           

 77-4/78: الطبري تاريخالطربي،   - 
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وبني اهلرمزان حيدد موطن اخللل يف العالقة  ،إن احلوار السابق بني أمري املؤمنني عمر 
وموحدين تت قيادة واحدة هي  بني العرب والفرس قبل اإلسالم، إذ كان الفرس متحدين

فنهضت  ،والثارات اجلاهليةالقبلية، تنهشهم الصراعات  ،العرب متفرقنياألكسارة بينما ركان 
نظر إليهم نظرة دونية على الرغم من وُ األمم وختلفوا، وقويت وضعفوا، واجتمعت وتبددوا، 

  .أسرهم يف احلربو  بيسهم وشدة ،بسالتهم وخنوهتم

صورة الشوهاء اليت رمست يف أذهان القوى العظمى عن العرب آنذاك وقد جتلت تلك ال
وقد وصف لنا  ،دي نبيهودعوهتم إىل كتاب اهلل وهَ  ،إبان مفاوضات سفراء الفاتني للفرس

لقي قائد الفرس  حينماذلك األمر،  ،داهية العرب وسفريهم احملنك ،ذلك املغرية بن شعبة
اوند، يقول املغرية : فقالوا ،الرسل ال يفعل هبم هذا: فقلت ،نهتعت وهنُ فه دُ فَ  ": قبيل معركة هنه

: وين، وقالوار ألنا أشرف يف قومي من هذا يف قومه؛ فانته! فقلت، معاذ اهلل ،إمنا أنت كلب
إنكم معشر العرب أبعُد الناس من كل خري، وأطول : قال وتُرجم له قوله. اجلس، فيجلسوين

ذر الناس قذراً، وأبعده داراً؛ ما منعين أن آمر هؤالء الناس جوعاً، وأشقى الناس شقاء، وأق
فإن تذهبوا خُنَّل  ؛جليفكم؛ فإنكم أرجاس تنّجساً األساورة حويل أن ينتظموكم بالنّشاب إال 

 .(2)  "عنكم، وإن تيُتوا نهركم مصارعكم

الء عن يف كتب التاريخ والفتوح، تكشف جب فالنص السابق وغريه من النصوص الواردة
الفرس من العرب قبل اإلسالم، فالعرب عندهم جمرد قوم جياع، وأناس غلب عليهم موقف 

 .، وهم عندهم أقرب إىل احليوان منهم إىل اإلنسانالبؤس والشقاء

  

                                                           

 .7  /4: المصدر السابق -2
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 :مراحل ثالثأما العالقة بين اللغتين العربية والفارسية فإنها قد مرت في 

اهليمنُة للفرس على أجزاء من تعود إىل قبل اإلسالم عندما كانت و  ،المرحلة األولى
ومتكن  ،واجتماعيًا وأدبياً  ،وكان احتكاُك العربه هبم عسكريًا وحضارياً  ،األراضي العربية

  .على العرب وضرب بعضهم ببعضاالستعالء الفرُس يف هذه املرحلة من 

من اختذوا تشري بعض املصادر إىل وجود ثقايف وأديب عريب يف بالط األكاسرة، فقد و 
إىل  الذي كان ترمجانًا لكسرى من العربية ( )عدي بن زيد العباديك ترامجة العرببعض 
وكذلك َلقهيط بن يـَُعمر اإليادي. الفارسية

 (4). 

األلفاظ الفارسية إىل لغة العرب قبل  بعض وقد الحظ فقهاء اللغة العربية ظاهرة تسرب
 ،رد هبا الُفرس دون العرب فأمساء تيف سياقة  ": وعقد الثعاليب فصاًل بعنوان ،وبعده اإلسالم

 ،اإلبريق ،اجلرة ،الكوز: نها األواينمف ،تعريبها أو تركها كما هيإىل فاضطّرت العرُب 
 ،الّديباج ،زُّ ، اخلَ الدَّلق ،السَّمُّور: ومن املالبس. السُّكرَّجة ،الَقْصَعة ،الطّبق ،الّطشت
 :ومن احلالوي ،السِّكَباج: ألوان الطبيخ ومن. البلُّور ،الياقوت: ومن اجلواهر .السُّْنُدس
 .إخل (0) ....القرفة ،الَكَرويَّا ،الُفْلُفل: اويةومن األف .اجُلاّلب ،الّلْوزينج ،الفاُلوذج

حلول بعض اجلاليات عند على لغة العرب الحظ اجلاحظ آثار تيثري الفرس  دوق
من  أن أهل املدينة ّلما نزل فيهم ناس  أال ترى  ": قولي ،يف اجلاهلية يف املدن العربية الفارسية

 يسمونو  ،البهطِّيخ اخلهْربزيسمون  ولذلك ،ألفاظهممن  وا بيلفاظ  قُ له الفرس يف قدمي الدهر عَ 

                                                           

 52 - 5 /2: األغاني: انظر  - 
 00: الجاهلي الشعر مصادراألسد، : انظر  -4
 280/ : ؛ السيوطي املزهر 6  : اللغة فقهالثعاليب،  -0
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ويف غري ذلك  ...(6)ويسمون الشطرنج االشرتنج ويسمون الـَمُصوص الـَمز ،السميط الرزدق
 ."وبَاْل بالفارسية ،وكذلك أهل الكوفة؛ فإهنم ُيسمُّون املهسحاة بَالْ . من األمساء

تسلط الفرس على  إذ ،قبل اإلسالم وقد وجدت جاليات فارسية يف جزيرة العرب
بىن وكان الذي ": قائالً  بناء املشقر خربالطربي  وقد روى حسن املشقر،وبنوا  ،البحرين

فلما  ،كسرى وجهه لبنائهكان    ،يقال له بسك بن ماهبوذ ،من أساوره كسرى املشقر رجل
فإن فعلت  ،تكون معهم نساء لة  ال يقيمون هبذا املوضع إال أنعإن هؤالء الف: ابتدأ قيل له

فنقل إليهم الفواجر من ناحية السواد  ،وأقاموا عليه حىت يفرغوا منه ،ذلك هبم مت بناؤك
ُجلُّ  وافكان ،فتناكحوا وتوالدوا ،اخلمر من أرض فارس يف البحر اومحلت إليهم رواي ،واألهواز

 .(8) "...وتكّلم القوم بالعربية ،أهل مدينة هجر

 ،فقتل رجاهلم ،عرب أدخل بين متيم حصن املشقركَ مُ ـأن ال "  عند الطربيربومتام اخل
وبعدما  ،فخصى الفرس منهم بشراً  ،ومحلهم يف السفن إىل بالد فارس ،واستبقى غلماهنم

 .(7)"دة منهم أحدهم خصى واآلخر خياطعفتحت اصطخر رجع 

املدائين  ني العرب والفرس قبل اإلسالم نظروقد لفتت ظاهر املصاهرات واملزاوجات ب
   .( )فيمن تزوج جموسية ارها ما دعاه لتيليف كتاببالذي وجد يف أخ

وما تبع ذلك  ،العرب بالفرس قبل اإلسالم وبعدهإن مجهرة األخبار الواردة عن اتصال 
وبعد زوال  ،قد دونت بعد اإلسالم ،من عالقات حربية أو حضارية أو اجتماعية أو لغوية

وجميء دولة بين العباس اليت غلب فيها العنصر  ،وهي الدولة العربية األعرابية ،دولة بين أمية
األمر الذي مهد لربوز حركة شعوبية وهو  ،والوراقة على اجليش واإلدارة واألدب الفارسي

                                                           

   / : والتبيين البيان، اجلاحظ -6
 .شاملة 465/ :  والملوك األمم تاريخ، الطربي  -8
 . 4 465/ : السابق المصدر  -7
 . 4 / : الفهرست، الندمي: انظر  - 
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وسعت لتوسيع فضائله الفرس  ،حاولت اجتثاَث كلِّ فضل  أو حممدة  منسوبة للعرب ،عنيفة
نقص و  مذمة ونفت عنهم كل ،والصنائع م جالئل األعمالفادعت هل ،يف نفوس الناس

  .دنس وعارو  وعيب ،وشنار

 ،جيب أن متحص متحيصًا دقيقاً  املروياتفإن مثل هذه  وتيسيسًا على ما سلف ذكره؛
  .خربه وصدق ،إسناده منها إال ما صح وال نيخذ ،فنتوقف عند أكثرها

عرب احلرية متواتراً يف كثري من املصادر العربية القدمية من الفرس على ولكن يبقى تيثري 
والنمربن قاسط  ،وطيء ،تغلب، وإياد: مثل - بعض القبائل العربيةكما حاربت ناحية،  
رن السابع امليالدي تقريباً قيف مطلع ال "ذي قار"مع الفرس ضد العرب يف حرب  -وغريها 

 .(5 ) من ناحية أخرى

إىل أيام الفتح  ترجعفإهنا  ؛أما المرحلة الثانية في العالقة بين اللغة العربية والفارسية
من  وهي أرض أجدادهم يف بابل وأشور ،اإلسالمي عندما اسرتد  املسلمون أرض العراق

أرض العراق وغريها من األرض العربية مدة نيفت على األلف  على دولة الفرس اليت جثمت
  .عام

من القرن العقدين الثاين والثالث دولة كسرى يف يف هذه املرحلة  جيوش الفتح مزقتو 
كسرى إىل اإلسالم، الذي دعا   - السالم هعلي -استجابة لدعوة املصطفى  ،اهلجري األول
  .اهلل عّز وجل أن ميزق ملكه الذي دعاكتاب املصطفى متزيق  فكان رده 

 إىل أرض العراق بقيادة سعد بن أيب وقاص والتابعني الفاروق جيش الصحابة مث وجه
جنحت جيوش الفتح يف اقتالع جيوش كسرى من وهديه، و الفرس إىل نور اإلسالم  داعياً 

                                                           

 .7 : مظاهر الشعوبية في األدب العربيحجاب، : انظر -5 
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 ،داعيًة إىل عبادة اهلل ،إىل ما بعدها من أرض األعاجم، ووصلت فارسأرض العراق و 
، ومقتلعة شرور الطواغيت الذين قدسوا النار، واستباحوا فروج اَم احلجر والبشرنصوحمطمة أ

 .احملارم، ونّصبوا من أنفسهم أرباباً تذل له أرقاب البشر وختضع

خطة  وكانت ،الفتوحات اإلسالميةمع عريب أهل األرض املفتوحة وقد تزامنت َعمليُة ت
عن االنتصارات احلضارية وهي ال تقل يف قيمتها  ،الذكاءيف التخطيط و  غاية التعريب
 ومصر ،إذ أحل العرب الفاتون لغتهم حمل اللغات الرمسية يف بالد فارس والشام ،العسكرية
البالد  ر لغات أهليف بداية األم إىل لغتهمولكنهم قرنوا  ،بقويت الدين والدولة وأفريقيا
العربية والفارسية يف  :يف األمور املالية واإلدارية نائية اللغةث أرض الفتحفيصبحت  ،املفتوحة

وسار األمر على هذا املنوال قرابة  ،ومصر وكانت العربية واليونانية يف بالد الشام ،أرض فارس
  .األقل يفجيلني متتاليني 

واختط الفاروق البصرة والكوفة،  ،يف السنوات األوىل للفتوح رت  األمصارصّ ومُ 
ت معاهد وبنيت اجلوامع اليت أصبح ،لألعاجم يف األمصار تعليم اللغة العربيةت أبواب وفتح
 ،طواعية واختياراً  ودخل كثري من أهل البالد املفتوحة يف اإلسالم ،يف األرض املفتوحة للعلم

  .وكان سلمان الفارسي داعية الفرس إىل اإلسالم ،سالةواستجابة لداعية احلق ونور الر 

وظهرت أجيال من  ،وكثر أبناء السراري ،إىل العرب بالوالء األعاجم كثري من وانتسب  
واستمر األمر إىل  ،وغريهم من الشعوب بني العرب والفرس نتيجة للتزاوج والبلديني املولدين

على  عاملهوإىل زمن  (م850 – 674/ هـ 76-60حكم ) عهد عبد امللك بن مروان
الذي وضع سياسة عبد  العبقري احلجاج بن يوسف الثقفي ، ذلك الوايل العبقريالعراق

 .امللك يف إمتام حركة تعريب الدواوين املالية موضع التطبيق العملي

يف  يةواصفًا ذلك التحول يف إدارة األمور املالية من الفارسية إىل العرب يقول اجلهشياري
: الكوفة والبصرة ديوانانومل يزل ب" :هد احلجاج، وما هند إليه من إجناز ذلك املشروععة بداي
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رمسه؛  قد [بن اخلطاب]وهذا الذي كان ُعمر  ،إلحصاء الناس وأعطياهتم ،بالعربية ُدمهاأح
. واآلخر بالعربية ،أحدمها بالرُّومية ،وكان بالشام مثُل ذلك. بالفارسية ،واآلخر لوُجوه األموال

 . فجرى األمر على ذلك إىل أيام عبد امللك بن مروان

وكان  .ويكىن أبا الوليد كان يكتب له صاحل بن عبد الرمحن  ،فّلما قـُّلد احلجاج العهراق
فخّف على  ،فخلفه عليه صاحُل بن عبد الرمحن ،ان الفارسية إذ ذاك زاذان فّروخيتقّلد ديو 

ولسُت آمُن  ، قد خففت على قلب احلجاجإين: خو ل لزاذان فرّ فقا ،وُخص به ،قلب احلجاج
فإنّه أحوُج إيّل  ،ال َتفعل: وأنت رئيسي؛ فقال زاذان فّروخ ،أن أزيَلك عن حَمّلك لتقدميه إيّاي

إين لو شئُت : ال جَيُد من يكفيه احلساب؛ فقال صاحل: فكيف ذلك؟ قال: قال ،مين إليه
: صحابهأل خفقال زاذان فرو . فّحول منه سطراً؛ فّحول منه شيئًا كثرياً : قال ،َحّولُته بالعربية
ن احلجاج صاحلًا بنقل الّدواوين إىل العربّية يف سنة مثا وأمر ،نًا غري هذاالتمسوا مسك

 .(  ) "وسبعني

والقيادة العربية  وجناح العقل العريب وبعد االنتهاء من تعريب الدواوين املالية يف العراق،
هشام بن  انتقلت حركة التعريب إىل خرسان يف أيام يف إجناز هذا العمل اجلليل، املخلصة

ويبدو أن تعريب الدواوين يف خرسان  ،(م842 –  82/ هـ20 -50 حكم )عبد امللك 
من الفرس، وعناداً، وتعطياًل وصدًا بل لقي ممانعة  ،مل يكن سهاًل كما هو احلال يف العراق

 :يقول اجلهشياري

وكان أكثر ُكتاب خرسان إذ ذاك جموس، وكانت احُلسبانات بالفارسّية؛ فكتب "
يوسف بن عمر، وكان يتقلد العراق يف سنة أربع وعشرين و مئة، إىل نصر بن سيار كتاباً 

                                                           

 .7 :الوزراء والكتاب، اجلهشياري -  
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سليمان الطّيار، ييمره أال يستعني بيحد من أهل الشِّرك يف أعماله بأنفذه مع رجل يُعرف 
  .(2 ) هتوكتاب

وهو أحد األبطال الذين دافعوا عن وحدة العرب  –لقد استجاب نصر بن سيار 
لتوجه الدولة يف إمتام تعريب  - يف ذلك احلروب األهوال ىوقاس ،يف خرسان وبقائهم
 : وقد وصف اجلهشياري ذلك بقوله ،بن طليق الكاتبفندب لذلك إسحاق  ها،دواوين

رسان إسحاُق بن طُليق من نقل الكتابة من الفارسّية إىل العربّية بُ  وكان أول "
 .(  ) "فُخّص به ،الكاتب، رجل من بين هنشل، كان مع َنصر بن سيار

بتعريب ما تبقى من دواوين  الواضحة وأوامرهم ،إن قرارات رجاالت بين أمية الصارمة
غتنا قد ذهبت إن لُ : احلداد، وقالواورفع رايات  ،قابله الفرس بالسخط ،مالية يف أرض دولتهم

وعملها يف وطول نفسها، العقلية الفارسية املعروفة بكيدها ومكرها األبد، لذلك فإن إىل 
وعّدوا  ،املاثل يف إمتام تعريب دواوين الدولة قد قابلت هذا التحدي ،وتت األرض اخلفاء

وقد متثل والقضاء على تراثها، ذلك اإلجراء خطراً حقيقياً خيشى منه إبادة لغة فارس وحموها، 
 : رّد فعلهم يف اآليت

ترجمُة ُتراِث الفرس السياسي والتاريخي والديني واألدبي إلى اللغة العربية  -أ
  :األندثار والزوال و عليه من المحوخوفاً 

 ،، وعدَم معرفةه الناس بطه، وعدَم وجوده دولة  تافظ عليهتراثهمإمهاَل  فقد رأى الفرس
 الصاعدةإىل لغة العرب  وتويله ولذا فإن ترمجته ،قد يؤدي إىل احنالله ودروسه على ممر الزمن
 ؛يؤدي إىل إقبال الناس ، والفكر، والدولة واإلدارة،اليت أصبحت لغة الدين والعلم واألدب
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،  ويصبح أدب الفرس وتناقله، مما ميكنه من اخللود على وجه الزمن عربًا وفرسًا على درسه
 .ولكنه يقرأ بلغة العرب ،أدباً فارسياً 

إىل لغة  نقلتاليت  إن أول ما بدأ الفرس ترمجَته إىل لسان العرب هو َتواريُخ ملوكهم 
اصطخر من أرض مبدينة رأيت ": ، يقول املسعوديجري الثاين تقريباً هليف مطلع القرن ا العرب

مل تكتابًا عظيمًا يشات املشرفة من الفرس،  وعند بعض أهل البيوت، هـ  5 فارس يف سنة 
ا يف شيء من  وأبنيتهم وسياساهتم، مل أجده ،وأخبار ملوكهم ،على علوم كثرية من علومهم

وغريها، ُمصور فيه ملوك فارس  "كهناماه" و" ني ناماهآئ"و  "ي ناماهاكخد"كتب الفرس 
وأهنم كانوا إذا ... وأهنم ملكوا األرض أربعمائة سنة... عة وعشرون ملكاً بمن آل ساسان س

منهم  كي ال خيفى على احلين  ائمات ملك من ملوكهم صوروه على هيئته ورفعوه إىل اخلز 
َفُة امليت، وصورة ه من الكوائن وما حدث يف ملك... كلِّ ملك كان يف حرب قائمًا   صه

 خزائن ملوك فارس العظيمة واألحداث اجللية، وكان تاريُخ هذا الكتاب أنه كتب مما وجد يف
قل هلشام بن عبد امللك بن مروان من الفارسية ، ونُ هـ    اآلخرة سنة  للنصف من مجادى

 .(4 ) "إىل العربية

رسية إىل إن نص املسعودي السالف ذكره، يوحي بوجود حركة ترمجة نشطة من الفا
العربية يف هناية العصر األموي، وال سيما يف موضوع اإلدارة والسياسة، وأصول احلكم اليت  

السياسة أن تعمر قروناً  كانت سائدة يف الدولة الفارسية، اليت متكنت بفضل براعتها يف
دارة متطاولة، يبدو أن دولة بين أمية قد رأت يف ترمجة هذا املرياث الفارسي يف السياسة واإل

مصدرًا مفيدًا هلا يف إدارة دولتها املرتامية األطراف اليت أصبحت على مشارف باريس غرباً 
 .واهلند شرقاً 
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وشحذوا عقوهلم لتحويل الرتاث التارخيي  ،جردوا أقالمهم نومن كبار النقلة الذي 
 عبد اهلل ابن املقفع: العربالفارسي إىل لغة  يينوالسياسي واألخالقي واألديب والد

مث التحق بدمة  ،الذي كان من موظفي الدواوين يف الدولة األموية ( م 80/  هـ42 ت)
، م 84/هـ2  يف سنة  العباسيني بعد انقالهبم املشئوم على دولة العرب دولة بين أمية

 .وانتهى أمره بالقتل متهماً بالزندقة

مضطلعاً  ،إىل العريبكان أحَد النقلةه من اللسان الفارسي  "صف ابن املقفع بينه فقد وُ 
  ،يف السري مهخديناكتاب وقد نقل عهدَة ُكتب  من ُكتبه الفرس منها   ،باللغتني فصيحًا هبما

 .(0 ) "...نوشروانألتاج يف سرية كهتاُب ا  ،كهتاب َمْزَدك  ،كهتاُب كليلة ودمنة  ،كتاُب آيني نامه

 ."والصنم دارا"و  ، "التاج"و ،  "رستم وإسفنديار": ونقل َجَبلُة بن سامل

: ع من حيث االضطالع باللغتنيفإن شرط الرتمجان الكفي كانت متوافرة يف ابن املق
فيما حوله  كان مفتقراً لألمانة العلميةأخباره أنه   منولكن يبدو لنا مما ذكر  ،العربية والفارسية

وأضاف وقدم أخر،  ،بّدلو وتشري بعض املصادر إىل أنه قد غريَّ  ،من الفارسية إىل العربية
وحفاظًا على العقائد  ،خدمة لعصبّية الفارسية من جانبوحذف فيما ترمجه من أعمال 

 "الزندقة"وهو ما أطلق عليه العرب اسم  ،الزرادشتية واملانوية واملزدكية: الدينية الفارسية
  .من جانب آخر الفارسية

عن هلندي يف أصله ا "كليلة ودمنة"تاب ريوين الذي اطلع على كوقد كشف لنا البه 
تالعب ابن املقفع وتلفيقه يف ترمجته لواحد  من أشهر أعماله وأكثرها خلوداً، وهو اجملموعة  

وبُوّدي إن ُكنُت أمتكُن من ترمجة  ...": البريوين قولي" كليلة ودمنة: "القصصية املوسومة بـ
الفارسية فإنه تردَد بني ، "كليلة ودمنة"وهو املعروف عندنا بكتاب  ،"بنج تنرت"كتاب 
مث العربية والفارسية على ألسنة قوم  ال يؤمن تغيريهم إيّاه كعبد اهلل بن املقفع يف  ،واهلندية
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وَكسرهم للدعوة إىل  العقائد يف الدين قاصدًا تشكيك ضعفى ،فيه "برزويه"زيادته باب 
 .(6 ) "مل خيُل عن مثله فيما نقل ،فيما زاد هماً توإذا كان م ، "املنانية"مذهب 

 اب الفرس وترامجَتهم كانواتّ احظ بين كُ ُد قوَل البريوين السابق ما نص عليه اجلعضويَ 
وحنن " :يقول ،و حنلها للفرس تدلياًل على فضلهم وأدهبم ،يلجئون إىل وضع الرسائل بالعربية

وقدمية  ،مصنوعةرُي أهنا صحيحة غ ،ال نستطيع أن نعلم أّن الرسائل اليت بييدي الناس للفرس
ثُل ابن املقفعه  ،غرُي مولدة  ،احلميد وغيالن وعبدوأيب عبيد اهلل،  ،بن هارون وسهل ،إذ كان مه

 .(8 )"ريوا مثَل تلك السِّ ويصف ،يستطيعون أن يولدوا مثَل تلك الرسائل

فإنه يبدو لنا أن تيثري الفرس يف اختيار النصوص املرتمجة إىل اللغة العربية  ،وفوق ذلك
وقال سهل  ": يقول اجلاحظ ،ويستدل على ذلك مبا ذُكر عن سهل بن هارون ،كان كبرياً 

 ،اف العلم ماال ينبغي للمسلمني أن يرغبوا فيهصنمن أ: وهو عند امليمون ،بن هارون يوماً 
 .(7 )"!وقد يُرغب عن بعض العلم كما يرغب عن بعض احلالل

طباء يف العصر واملعروف أن سهل بن هارون كان واحدًا من كبار الكتاب واخل
املؤسسة املكلفة باختيار الكتب األعجمية  يوكان رئيسًا لبيت احلكمة وه ،العباسي
لذا  ،وكان شديد التعصب للفرس على العرب ،ن الرجل كان فارسيًا شعوبياً إإال  ،وترمجتها

والتخطيط هلا مبا يضمن تعريب  ،توجيه حركة الرتمجةعلى فإن قوله السابق يدل بشكل قاطع 
 يف حني أن الرتمجة يف موضوعات ،وأيامًا وأخباراً  ،وإدارة وسرياً  ،أدباً وتارخياً  ؛الرتاث الفارسي

تراث من أو ممنوعة على الرتاث اليوناين وغريه األدب والتاريخ وسري امللوك كانت مضيقة 
ثار أ، وهو األمر الذي ا العلمية واألدبيةة آثارها وكنوزهاألمم األخرى اليت هند العرب إىل ترمج

عن السبب يف عدم ترمجة العرب لتاريخ يونان وأدهبم، ( ديبور)ني قتساؤل أحد غالة املستشر 
                                                           

 .  2دولةذمقبولة يف العقل أو ميف تقيق ما للهند من مقولة ، البريوين -6 
 . 2/ : البيان والتبيني، اجلاحظ -8 
 .  8 / : املصدر السابق -7 
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وخلص من ذلك إىل قصور العقلية العربية يف ترمجة أنفس ما أبدعه اليونان، مما حدا بكاتب 
  .(  ). ية سبق نشرهايف مقالة علم هذه السطور إىل الرّد على ذلك املستشرق

ولكين اآلن أضيف إىل ذلك الرّد أن سيطرة الفرس على بيت احلكمة سيطرة شبه 
بعد هزمية اخلليفة األمني الذي بعد وفاة الرشيد الراعي األكرب حلركة الرتمجة، و  تامة، وباصة

امليمون، قد أدى انتصار التيار الفارسي الذي ميثله مث ميثل التيار العريب يف دولة بين العباسي، 
من  تار من نصوص الرتمجةفيما خيُ  وأضرابه من الشعوبيني الفرس إىل تكم سهل بن هارون

 .من ناحية أخرى إىل تقدمي تراث فارس وتبيذه على تراث األمم األخرى ت، كما أدناحية

وتشويهًا قبيحاً  ،ي كانت شنت حربًا شعواءالشعوبية التتأجيج نيران الحركة  -ب
  :ما هو عربي لكل

وحياهتم يف  ،زيَهمو  ،أخالقهمعابوا و  ،وأحساهبم طعن الفرس يف أنساب العربفقد 
، تيهم، وفروسوطعام ،الصحراء هم، وأدواهتم يف احلرب، ونعتوهم بيهنم رعاُة إبل  وغنم 

 .هموسخروا من  كرمهم وخطابت

لغتهم وفضلوا  ،قد جترؤوا على مهامجة اللغة العربية فإن الشعوبيني ،وفوق ذلك
يف منتصف القرن الرابع اهلجري تقريباً  املتوىفوذلك ما فعله محزة اإلصفهاين  ،الفارسية عليها

  . (25)"اخلصائص واملوازنة بني العربية والفارسية"يف كتابه 
الشعوبيني الفرس من  حبوايل قرن  من الزمان إىل موقف اإلصفهاين وأشار اجلاحظ قبل محزة

الغة العرب  : د الشعوبيني املتطاولني على لسان العرب وكالمهمحيقول على لسان أ ،وأصواهته

                                                           

 .42-  : مسري الدرويب، الرتمجة والتعريب بني العصرين العباسي واململوكي: انظر -  
 8 : التنبية على حدوث التصحيف، انظر األصفهاين -25



15 
 

حىت كما أّنكم  ،وغُلظت ََمارُج أصواتهكم ،جفا كالُمكم ،ملخاطبة اإلبلولطول اعتيادكم "
 .( 2)"إذا كّلمتم اجلُلساَء إمنا ختاطبوَن الصُّمَّان

تنامى على مر الزمن، إذ أشار اإلمام ويبدو أ، حقد الشعوبية الفارسية على العربية قد 
إىل شدة التيار الشعويب املناهض للعربية واحلاقد ( م 4  /هـ7 0ت )أبو القاسم الزَمشري 
أمحُد أن جعلين من علماء  اهللَ " : "املفصل يف علم العربية"مة كتابه عليها، يقول يف مقد

ن أنفرد عن صميم أنصارهم يل أن أ ىبالعربية، وجبلين على الغضب للعرب والعصبية، وأ
 إال عليهم دجيُ  مل الذي مذهبهم من وعصمين،  وأمتاز، وأنضوي إىل لفيف الشعوبية وأحناز

 حممد ،واملصلني السابقني فضلأ وإىل ،الطاعنني بيسنة واملشق ،الالعنني بيلسنة الرشق
 إىل املبعوث ،بطحائها سرة يف قريش من النازل وأرحائها جبمامجها عدنان بين من احملفوف
ولعل الذين . وأدعوه على أهل الشقاق هلم والعدوان،  املنور العريب بالكتاب ،محرواأل األسود

يغضون من العربية ويضعون من مقدارها، ويريدون أن خيفضوا ما رفع اهلل من منارها، حيث 
ولكن يف عربه، ال يبعدون عن الشعوبية  ،مل جيعل خرية رسله وخري كتبه يف عجم خلقه

 22"منابذة للحق األبلج، وزيغاً عن سواء املنهج

 ،بل تعداه إىل اإلساءة إىل الكتاب الكرمي ،مل يقتصر األمر على محالهتم على العربية
الّرد "مما حدا بالقاسم بن إبراهيم إىل تيليف كتابه  ،ن ابن املقفع عارض القرآنإ :فقد قيل
جويدي باللغتني العربية اإليطايل وقد نشره املستشرق  "الزنديق اللعني ابن املقفععلى 

 .( 2)م28  واإليطالية سنة 

والنيب  ،وما كتبه أمحُد بُن يوسف وزيُر امليمون مُيكن أن يُعدَّ هتكمًا بالقرآن الكرمي
وُكتَبه  ،مبحمدلوال أن اهلل َخَتم نبوتَه ": وذلك فيما كتبه إىل بين سعيد بن سلم الكرمي

                                                           

 .4 / : اجلاحظ، البيان والتبيني - 2
 . -2: لم العربيةالزَمشري، املفصل يف ع -22
 .452: مظاهر الشعوبية يف األدب العريب: انظر حممد نبيه حجاب - 2
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وما عسيت أن أقوَل يف قوم   ،وأنزل فيهم قُرآَن غدر ،نيب نقمة ألرسَل عليهم ،بالقرآن
وأيديهم  ،وألسنتهم َمعقولة بالعهميّ  ،ومساوئهم فضائُح األمم ،حماسنهم مساوئ السفل

  .(24)"َمغلولة بالبخل

هداية ومعجزة خالدة إلنقاذ البشر، والنيب عليه قرآن ال ينعت بالغدر، بل هو نور فال
بل أي نيب هو رسول من اهلل يهدي به البشر، ويوضح هلم طريق الصالح  –السالم 

 !!ويب املوتور أوصافاً لكتاب اهلل ونبيه غري الغدر والنقمةعوالفالح، أما وجد هذا الش

من   الفارسي ندي اليهوديأن ما ألفه ابن الريو  القارئ للرتاث العريب يفخيفي على وال 
  .كتب يف الطعن على القرآن والرد عليه

عندما مسع جارية  وهو من رؤوس الزنادقة وما ذكره صاحب األغاين عن بشار بن برد
ل ييعد من قب. (20)"هي واهلل أحسُن من سورة احلشر": فطرب وقال ،تغين بيبيات من شعره

  .تطاول زنادقة الفرس على القرآن الكرمي

إن املوقف الشعويب من القرآن العظيم مل يقتصر على قدمائهم بل تعداه إىل عصرنا، 
فقد ذكرت نظلة أمحد اجلبوري املدرسة يف كلية الشريعة يف جامعة بغداد كالمًا خطريًا عن 

فقد مسح بإعادة طبع عدد من : "موقف مؤسس دولة املاليل قبل بضعة عقود، تقول اجلبوري
إضافات على اآليات والسور القرآنية، وأباح لنفسه وضع صورته ملتضمنة املصاحف احملرفة وا

حىت أنه بعث هبا إىل بعض  ،قرآنه املنـزل عليه من السماء وكيهنا ،هذه املصاحفعلى 
عات واخلالفات ، ومل يكتف هبذا القدر من زاليثري فيها الفنت والن ،األقطار اإلسالمية

                                                           

 (.ط الرمحانية) 2/45: اآلداب زهراحلصري،  -24
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بل ذهب أبعد من ذلك إذ مسح لليهود بنزع اآليات القرآنية  ،التحريف للمصحف الشريف
 (26)"اليت تشري إىل النذير والتذكري لبين إسرائيل من القرآن

العهده عليها فيما مل أقف على واحد  من هذه املصاحف اليت ذكرهتا اجلبوري، و : قلت
وم ينشرون بني غري مستبعد عن ق -إن صحت روايته  –ترويه، ورمبا كان ذلك الفعل الشنيع 

وهي يف احلقيقة حبرار  ،على مائة جملد نيفت" حبرار األنوار"ة تسمى مالناس موسوعة ضخ
، ملا اشتملت عليه من مطاعن والظلمات، والرتهات واإلساءات، واملخازي واملوبقات األشرار

أجلسه  –صلى اهلل عليه وسلم، وجعل مؤلفها اجمللسي  ،وافرتاءات حبق صحابة رسول اهلل
جملدًا يف الطعن على أمري  – ، وأقعده يف اجلحيم مع األشراراهلل يف ضحضاح من النار

أم املؤمنني عائشة رضي اهلل املؤمنني عمر بن اخلطاب، وآخر يف أيب بكر الصديق وابنته 
 .عنهم أمجعني

 وما يفعله أتباع اجمللسي من نشر هذه املوسوعات والكتب، وعرضها بيرخص األمثان
يف  ق يف طبعها، مث جتليدها جتليداً فاخراً، ال خيتلفنوالتي بسها، أو عرضها جماناً ألخذها،وأ

يف العصر العباسي، إذ كانت كتبهم  جوهره وغرضه عما كان يصنعه الزنادقة والشعوبيون 
 جتويدو  ،على نسخهاسخت أنفسهم باإلنفاق  الذينمتداولة على نطاق واسع بني اجملوس 

على حبه للكتب  – اجلاحظ وقد استنكر، بيقشب ثوب وأمجل حلة إبرازها للقراءرقها، و و 
ُحرصاَء على املغاالة  وددت لو أن الزنادقة مل يكونوا": بقوله يف كتبهم عملهم  -ونشرها 

 ،وعلى استجادة اخلطِّ  ،رق الربَّاق احلرب األسود املشوعلى خترّي  ،األبيض قيِّ بالورق الن
  .(28)"اً وال كاخلطوط اليت فيها خطّ  ،ين مل أر كورق كتبهم ورقاً فإنّ  ،اإلرغاب ملن خيطو 
  :وإحالل الجند الفارسي محل العربي ،ربي في الجيش العباسيهدم الوجود الع -جـ

                                                           

ضمن كتاب " املنطلقات واألهداف والوسائل: الفرق واحلركات الشعوبية: "نظلة أمحد نائل اجلبوري -26
 .28 م، ص77   – 457 الشعوبية ودورها التخرييب يف الفكر العريب اإلسالمي، مطبعة الرشاد، بغداد، 

 .00/ : احليوان، اجلاحظ -28
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 والبيئة واألخالق العربيةاللغة وكانت  ،من العربيف بداية الفتوح تيسس جيش اخلالفة  لقد
إّن العرب ملا  ": فقال ،وقد الحظ ذلك اجلاحظ ،لعربلإىل اإلسالم عاماًل موحدًا إضافة 

ويف  ،واحلميَّة ويف األنف ،مةوالشمائل واهلّ  ،بة ويف اللغةيف الرتّ كانت واحدة فاستوْوا 
 ،وكان القالُب واحداً  ،فرهغوا إفراغًا واحداً وأُ  ،بكًا واحداً بكوا سَ فسُ  ،السَّجيةو األخالق 

 .(27)"وتناسبت األخالط ،تشاهبت األجزاء

والالفت للنظر أن عوامل التوحيد السابقة مل تتمكن من مجعهم تت راية واحدة يف 
، وأّلف بني عقدياً  فوحدهم ،حىت جاء اهلل باإلسالم ،الرومإطار دولة منظمة كحال الفرس و 

، وجعل مهم أمة واحدة ذات هوية تت رايته الداعية إىل الدعوة إىل اهلل قلوهبم املتنافرة
  .ورسالة

الثالثة  السنةبعهد من أيب بكر الصديق يف  وملا آلت اخلالفة إىل عمر بن اخلطاب
راتبًا أو جراية لكل مولود  وفرض فيه ،ديوان العطاء للعرب أسس عشرة من اهلجرة النبوية،

، ، لنشر دين اهللاإلسالمتت رايات  مقاتالً ليكونوا جيشًا عربيًا جرارًا  ،منهم يف اإلسالم
  .س من عبادة العباد إىل عبادة اهلل عز وجلوإخراج النا

والفسطاط  ،والكوفة ،البصرة :مصاراألَ  العريب اجملاهد مث بىن ابن اخلطاب هلذا اجلند
وأرسل هلا املعلمني من صحابة رسول اهلل ،  وحشد فيها العرب عدناهنا وقحطاهنا، ،وغريها
فنقلوا  ،وكانت إجنازاهتم عظيمةً  ،ومعسكرات  جليوش الفتح والتعليم، مراكَز للتعريب فصارت

سالم والعربية إىل أرض الفتوحات حىت وصلت دعوهتم ولغتهم بعد عشرة أعوام من خالفة اإل
 .ومصر والشاموبالد الرتك،  وأرمينية ،ابن اخلطاب إىل العراق وفارس
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 ،وكثرت ثوراهتم الباطلة على دولة بين أمية ،وعندما شجرت اخلالفات بني العرب
واملتمردين على اخلالفة  ،اخلارجني عن الدولة تت راياتمن املوايل الفرس  كبريعدد   وىانض

  .الشرعية

فقال  ،انضمت إليه األلوف من الفرسم 670/  هـ 66املختار الثقفي سنة  وملا خرج
إهنم مل يسمعوا كالمًا عربيًا يف جيشه إال ": بعضهم إلبراهيم األشرت قائد جيش املختار

فكان جواب ابن األشرت  ،وكيف يرجو النََّصر ومعظُم َجيشه من األعاجم ،انتهوا إليهعندما 
أشَد بصريًة يف قتال أهل الشام من هؤالء الذين تراهم معي  موما قو ": وقد رأى ُمقاتَلة الشام

  .( 2)"األساورة من أهل فارس واملرازبة هم أوالد إمنا و –كذا   –
، فقد جاء على الذي يقاتل تت راية املختار الفارسيأما موقف العرب من هذا التمرد 

إنكم إمنا  :ياأهل الشام": َماطبًا عسكَره من أهل الشام الذي قال َربيعُة بن َُمارق لسان
وال ينطقون  ،وخرجوا منه ليست هلم بقية ،وقومًا قد تركوا اإلسالم ،تقاتلون العبيَد األُباقَ 

 .(5 )"بالعربية

 وقمع املتمردين لوجود جيش عريب ُموحد ،بين أمية من هزمية اخلارجني ومتكنت َدولةُ 
وكانت  يف عملها الدائب، وإجنازاهتا املتتالية، حركة التعريب مث تتابعت ،يف لغته وأنفته ومحيته

احلجاج بن يوسف  وواليه على العراق ،وذلك عندما رأى عبد امللك بن مروان ،قرارهتا حامسة
وأن األعاجم مازالوا يهددون  ،ا السالح يف وجه اخلالفة الشرعيةأن الفرس رفعو  ،الثقفي

 .، كما بينا ذلك سابقاً العربية يف دولتها وأرضها

ميمة يف جنوب احل قرية قد انطلقت الدعوة العباسية على يد حممد بن علي منل
وخص  ،وأشياعه دعاتهوجعل من الكوفة مركزًا التصاالت  ،7 8/هـ 55 األردن سنة 
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 ألهنا مركُز الدياناته الفارسيةه القدمية اليت تعتقُد احلق اإلهلي للحاكم ؛بدعوته إقليَم ُخرسان
ومناكُب وكواهُل  ،جند هلم أبدان  وأجسام  "ن اخلرسانيني بيهنم وملا عرف ع ،يف احلكم
 ،(  )"خمة خترج من أجواف منكرةف ، ولغاتوأصوات هائلة ،شواربو  و حلىً وهامات  

 ،ناعق بالفتنةو  مرجف به من حقد على دولة العرب، واستعداد ملطاوعة كل اإضافة ملا عرفو 
 .العربية على اخلالفة داع لالنقضاضو 

وخلفه إبراهيم اإلمام الذي استدعى أبا  ،صاحب الدعوة العباسية حممد بن علي تويف
وانظر " :قائالً  وأوصاه ،للقيام بيمر الدعوة يف خرسان م،20/842 مسلم اخلرساين يف سنة 

فإهنم العدو القريب الدار  ،روانظر هذا احلي من مض ،هذا احلي من ربيعة فاهتمهم يف أمرهم
وإن استطعت أن ال تدع  ،ئاً ومن وقع يف نفسك منه شي ،فاقتْل من شككت يف أمره شبهة

   .(2 )"ه فاقتلهفامّيا بلغ مخسة أشبار تتهم ،عربياً فافعل لساناً  بخرسان

 ،إبراهيم اإلمام العباسي و مسلم اخلرساين تلك الوصية اإلجرامية الصادرة عنومحل أب
العرب وفرساهنا بقيادة نصر بن   جحاجحوهزم  ،يف خرسان قتل العرب وتشريدهمفيمعن يف 

واشتعال نريان  بعد أن رأى الصراع املرير ،سيار الذي طاملا دعا العرب إىل الوحدة يف خرسان
  .اليمينية واملضريةبني  العصبية

موقعة الزاب  العريب يف األموي اللقاء األخري مع اجليش كان  م 84/هـ2  ويف سنة 
اخلرسانيني بقيادة أيب  ومتزَق اجليش العريب بسيوف ،على بين أمية وكانت الدائرة ،يف العراق
الزّاب ثيرًا ملا وعّد الفرُس  ،علمًا بين اللغة الفارسية هي لغُة ذلك اجليش الفارسي ،مسلم

 أيام القادسية وهناوند وجلوالء وغريهم من املواقع اليت مكنت العرب من جرى جليوشهم يف
 .من البلدان منشر اإلسالم يف فارس وغريه
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فيقول على  ،وقد وصف اجلاحظ حال اجلند اخلرساين بعد غلبتهم على العرب
عدّو بكل واد ، وحنن أهل هذه الدولة، وحنن فتحنا البالد، وقتلنا العباد، وأبدنا ال: "لساهنم

وحنن .... وأصحاب هذه الدعوة، ومنبت هذه الشجرة، ومن عندنا هبت هذه الريح 
والذين يهدمون مدن اجلبابرة، وينزعون امللك من أيدي الظلمة ... أصحاب الرايات السود 

."...(  ). 

اجلنُس الفارسي القوة الضارية يف  وأصبح ،وقامت دولة بين العباس بعد معركة الزاب
وبدأ احلضوُر العسكري العريب  ،اجليش العباسي على الرغم من وجود العرب يف ذلك اجليش

  .حىت تالشى هنائياً فيما بعد بالرتاجع شيئاً فشيئاً 

حىت شكل الفضل بن حيىي الربمكي جيشاً  م4 8/هـ87 سنة وما أن نصل إىل 
منه  رقةاء بفوج ،"العباسية"ومساه بـ  ،ألف مقاتل وجعل مقره خرسانخرسانياً قواُمه مخسمائة 

مما جعله يغادر  ،حرساً للرشيد وأقامها ،دادغإىل ب  (4 )"الكرنبية" بـ عشرين ألفاً ومَسها بلغت
على خالفته، وتينًا للوقت املناسب  نبيةبغداد إىل الرَّقة يف بالد الشام خوفًا من انقالب الكر 

 .الذي ينقض فيه على دولة الربامكة

امكة اليت كادت أن تذهب على سيطرة الرب  م 75/هـ 77 يف سنة  مث قضى الرشيد 
األمني الذي أيدته  :قاتل بني ولديه وآلت األموُر من بعده إىل صراع ،برياح دولة العباسيني

وانتهى  ،وامليمون الذي أيدته الفرس بقيادة الفضل بن سهل ،العرب بقيادة الفضل بن الربيع
 .وأصبح جيُش امليمون فارسياً يف معظمه ،األمر هبزمية األمني وجيشه العريب

لخليفة األمني بن هارون الرشيد ل الفرس أقتبس رواية الطربي بصوص قتل نوأود أ
 طهر اهلل طاهرًا كما ال –، عندما زحف طاهر بن احلسني الفارسي  م  7/هـ7  يف سنة 
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 يرتاطنومسح جليشه الذي كان  ،إىل بغداد –السيدة زبيدة زوج هارون الرشيد الفاضلة تقول 
: يصيحون بلغتهم الفارسية، يقول الطربي وأوباش الفرس األمني، بالفارسية جبزر اخلليفة

 إنا:  وقال ، قائما قام ، رآهم فلما ، مسللة السيوف بييديهم العجم من قوم الدار فدخل"
 أما ؟ مغيث من أما ؟ حيلة من أما ، اهلل سبيل يف نفسي واهلل ذهبت ، راجعون إليه وإنا هلل
 فيحجموا ، فيه حنن الذي البيت باب على قاموا حىت وجاءوا:  قَالَ  ؟ األبناء من أحد من
 ، فقمت:  قَالَ  ، بعضا بعضهم ويدفع ، تقدم:  لبعض يقول بعضهم وجعل ، الدخول عن

:  يقول وجعل ، وسادة بيده فيخذ حممد وقام ، البيت زاوية يف املدرجة احلصر خلف فصرت
 ، امليمون أخو وأنا ، هارون ابن أنا ، َوَسلَّمَ  َعَلْيهه  اللَّهُ  َصلَّى ،اهلل رسول عم ابن إين وحيكم
 الدنداين لقريش غالم مخارويه:  له يقال ، منهم رجل عليه فدخل:  قَالَ  ، دمي يف اهللَ  اهللَ 
 بالوسادة وجهه حممد وضرب ، رأسه مقدم على وقعت ضربة بالسيف فضربه ، طاهر موىل
 ، قتلين قتلين:  مخارويه فصاح ، يده من السيف لييخذ عليه واتكي ، يده يف كانت اليت

 ، وركبوه ، خاصرته يف بالسيف منهم واحد فنخسه مجاعة منهم فدخل:  قَالَ  ، بالفارسية
 (0 )".جثته وتركوا ، طاهر إىل به فمضوا ، رأسه وأخذوا ، قفاه من ذحبا فذحبوه

قاط أمساء اجلند سعندما قام بإ يف اجليش العباسي وأهنى امليمون الوجود العريب 
ديوان عطاء اجليش مع مطلع القرن الثالث اهلجري الذي يُعد بداية إلحياء اللغة  العريب من
وتراجعت العربية لغًة إدارية وعسكرية يف  ،وصعودها يف مشرق العامل اإلسالمي ،الفارسية

، وذلك لرتاجع قوة اجليش العريب مشرق العامل اإلسالمي أرض اخلالفة يف أجزاء واسعة من
              .الذي يعد دعامة أساسية حلماية لغة أمته

الفضل بن سهل امللقب بذي امليمون وبلغ النفوذ الفارسي ذروته عندما استوزر 
ومتكن ذو الرياسني من اجملاهرة برسوم دولة فارس اليت عمل على  ،السيف والقلم :تنيسالريا
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تراجع  منمن جديد، وقد أورد اجلهشياري نصًا كاشفاً ملا وصلت إليه األمور وبعثها إحيائها 
 كرسيّ  على جيلس الرياستني ذو وكان : "الفرس وصعود شين ،يف دولة امليمون هيبة العرب

. عليه امليمون عني تقع حىت حُيمل يزال فال امليمون، على الدخول أراد إذا فيه وحُيَمل جُمَنَّح،
ّي، ومُحل. فمشى عنه، ونزل الكرسّي، ُوضع وقعتْ  فإذا  امليمون، يََدي بني يُوَضع حىت الكرسه
 وحيىي مسلم، بن سعيد الكرسي حَيمل فيمن وكان. عليه فـََيقْعدُ  ويعود الرياستني، ذو يسلِّم مث
 وزرائها من وزيراً  فإن األكاسرة، مذهب إىل ذلك يف الرّياستني ذو ذهب وإمنا: قال. ُمعاذ بن

 من رجالً  عشر اثنا محَله ويتوىل عليه، أيديها بني ويـَْقُعدُ  الكرسي ذلك مثل يف حُيمل كان
 .(6 )"امللوك أوالد

من العرب كانوا ممن حيملون ذلك الكرسي ري نص اجلهشياري إىل أن بعضًا شوي
اجملنح، فرمبا قصد ذو الرياستني من ذلك إذالل العرب وكسر شوكتهم يف الدولة العباسية اليت 

 .صدق اجلاحظ يف وصفها بيهنا دولة خراسانية

فإهنا بدأت مع  ،وأما المرحلة الثالثة في العالقة بين اللغتين العربية والفارسية
وجرجان منذ مطلع  ،وأذربيجان ،وما وراء النهر ،العباسية عن خرسان وفارساحنسار اخلالفة 

 يف هذه األقاليم، جمموعَة من الدويالت الفارسية مما أدى إىل قيام ،القرن الثالث اهلجري
 .والساجية والزيارية ،والسامانية ،والصفارية ،الطاهرية: هي

 25 آل بويه الفارسية يف سنة  ظهرت يف هذه احلقبة َدولةُ  قد فإنه ،وعالوة على ذلك
يف سنة  العراقو  فارس ، واستولت علىم500 /هـ448وبقيت قائمة حىت سنة  م2  /هـ

يف القرن  إىل أن جاء السالجقة األتراك ،العباسيباهلل املستكفي  خالفةأيام  ،م40 /هـ4  
من براثن السيطرة البويهية الشيعية  بغدادالعراق وعاصمته فخلصوا  اخلامس اهلجري تقريباً،

 .، وأرغمت العرب، وعاملتهم بالذل واهلواناليت أذلت اخلالفة العباسية

                                                           

 .6  : الوزراء والكتاب: اجلهشياري -6 
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إن فتح العراق على يد السالجقة، وإنقاذه من براثن البويهيني أو الدياملة الفرس كان من 
 .اصة، ولإلسالم بعامةة السلجوقية للعرب بنجالئل األعمال اليت أسدهتا السلط

وقد أوضح لنا حقيقة ما جرى يف تلك احلقبة اخلطرية اليت متثلت يف إذالل الديلم للخليفة 
العباسي، وتسلطهم على عرب العراق، الوزير العظيم نظام امللك السلجويف الذي اغتالته 

ة يف  ، وقد كشف لنا عن تلك احلقائق املذهل م2 5 /هـ470الباطنية الفارسية يف سنة 
الذي يـَُعد من أنفس ما صنف يف فن احلكم " سَياست ناَمه أو سري امللوك: "كتابه اجلليل

 .والسياسة يف الرتاث اإلسالمي

وقد حظي كتابه النفيس برتمجة إىل اللغة العربية، وقد هنض هبذه الرتمجة البارعة النافعة أستاذنا 
امللك يف   نظام يقول .ستاذ يوسف بكاروصديقنا ورصيفنا يف جممع اللغة العربية األردين األ

 يف كنت فقد: "كتابه حكاية عن السلطان السلجوقي الذي اقتلع شرور البويهيني من العراق
 من إيل تصل كانت اليت املتعاقبة الرسائل لكثرة أتيتها لكنين باهلند مستمر وجهاد غزو

 ،هبا واجلهر البدعة وإظهارهم بالعراق وظلمهم الدياملة فساد عن تتحدث وكلها ،املسلمني
 وسيم طرير غالم أو امرأة مرت فكلما ،ومعابرها الطرق ملتقى على الكمائن ونصبهم
 املرد أيدي خيضبون هنمأ مث ،معهم الفاحشة ونبويرتك ،عنوة وييخذوهنم عليهم ينقضون
  .ذلك بعد ويطلقوهنم يشاؤون اليت املدة إىل هبم وحيتفظون ،باحلناء وأرجلهم

 عائشة ويقذفون ،عالنية ،وسلم عليه اهلل صلى ،اهلل رسول صحابة يلعنون أهنم كما
  .بالزنا املؤمنني أم وهي ،عنهما اهلل رضي ،الصديقة

 ما ويفعلون ،السنة يف ثالثا أو مرتني الزراع من اخلراج حيصلون املستقطعني أن مث
  .هلم حيلو

 من وله ،امللوك ملك لقب عليه خيلعوا نيب فاقتنع الدولة جمد يلقبونه الذي امللك أما
  .شرعاً  هبن دخل تسع األزواج
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 باملدن مكان كل يف عالنية والباطنية الزنادقة مذهب يظهرون فيهنم الرعية أما
 الصالة وينكرون ،املأل على اخلالق وينفون ،ويشتموهنما ،والرسول اهلل ويسفهون ،واألطراف
 يقولون هم وال ،هذه الكفر أقوال عن يزجروهنم املستقطعون فال ،والزكاة واحلج والصوم

 ظلما الناس يف وتعيثون وسلم عليه ،اهلل صلى اهلل رسول صحابة تسبون مل للمستقطعني
 .خراآل يؤازر الفريقني كال إن وفسادا

 وسلطت ،العراق حنو واجتهت ،اهلند غزو على األمر هذا ثرتآ ،احلال حبقيقة أخربت فلما
والباطنية  والزنادقة الدياملة رقاب على املسلمني وأنقى حنفيون هم الذين الرتك جيش

 يف به وزج ،باألغالل كبل من ومنهم ،بسيوفهم قتل من فمنهم ،جذورهم ألستيصل
  .فاقاآل يف تشتت من ومنهم ،السجن

 احلنفية من فهم ،وحكامها ووالهتا خراسان سادة إىل واملهام األعمال كل أسندت مث
 على اخلارجني وكل ،والباطنية للرافضة أعداء الطائفتني هاتني إن ،األطهار الشافعية أو

  .األتراك مع وئام وعلى ،الدين

 وأهنم ،الباغية الفئات تلك من أكثرهم أن لعلمي ،العراقيني الكتبة كل حنيت مث
 ،اخلبيثة املذاهب أصحاب من العراق أصفي لكي هذا كل ،أعماهلم الرتك على يفسدون

 اخللق ووالنا ،هلذا خلقنا تعاىل فاهلل ،وجل عز ،اهلل بعون قليلة مدة يف ،السيئة واملعتقدات
 وسخاء عدال األرض ومنأل ،الصالح أهل وحنمي ،املعمورة وجه على من املفسدين لنمحو
 (8 )"ورمحة

اليت والناظر يف النص السابق ميكنه أن يقف على حقيقة احلكم البويهي الفارسي يف العراق 
 :جتلت يف اآليت

                                                           

 .52 : نظام امللك الطوسي، سياست ناَمه -8 
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ويف الدفاع عن اإلسالم  ،سالجقة قد قاموا بدور عظيم يف سبيل نشر اإلسالملإن األتراك ا -
 .الذي نشر الرعب والرهب بني الناس واملسلمني من املد الباطين

إن أهل العراق قد استنجدوا بالسلطان السلجوقي ختليصًا هلم من مظامل الدياملة الذين  -
عنوة وقهراً، علمًا بين السلطان  ،بعد اختطافهم من الطرقات ،ءهم وأوالدهماغتصبوا نسا

وهو نشر اإلسالم يف بالد اهلند، واقتالع طواغيت  ،السلجوقي كان منشغاًل بيمر عظيم
 .من طريق دعوة احلق اهلنادك

بالطعن  ،صلى اهلل عليه وسلم ،تطاول الديلم بيلسنتهم البذيئة على صحابة رسول اهلل -
وهي الصديقة  ،رضي اهلل عنها ،وتناوهلم بالقدح والشتم، وقذفوا أم املؤمنني عائشةالذم، و 

 .ابنة الصديق رضي اهلل عنهما

مارس الديلم الظلم يف تصيل املكوس واخلراج املفروض على األرض، إذ أخذوه من  -
 .الفالحني مرتني أو ثالثاً يف السنة الواحدة خالفاً ألحكام الشرع

 .كهم عضد الدولة قد خالف أحكام الشرع يف زواجه من تسع نساء يف آن واحدإن مل -

الصالة، وانقطع احلج،  فُعطلت ،ع الزنادقة والباطنية قد انتشرت بني عامة الناسدَ إن به  -
نعت الزكاة ، إىل غري ذلك مما أمر به الشرع أو هنى عنه، فعاد عامة الناس رك الصوم، ومُ وتُ 

 .والدين، ودخلوا يف زمرة الكافرين ، وتركوا أحكام الشرعاجلهالء إىل أيام اجلاهلية

إن أتباع املذهب احلنفي وهم مجهرة الرتك، وأتباع املذهب الشافعي وهم أهل خراسان كان  -
عن أرض العراق، علماً بين هذا الدور هلم دور عظيم يف دفع شرور الديلم والباطنية والزنادقة 

ك يف تاريخ اإلسالم مل يقتصر على مشرق العامل اإلسالمي احلاسم الذي اضطلع به الرت 
والعراق، بل امتد إىل بالد الشام واحلجاز ومصر وغريها، فكنس الرتك الباطنية والعبيديني 
الذين أضاعوا القدس وبالد الشام وسلموها للصليبيني ، وخلصوا الناس من عقائدهم الباطنية 
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هتم، بعد أن أناخوا بشرهم وشرورهم، وغدرهم وضالالهتم، وأنقذوهم من شركهم وجهاال
وفجورهم، وظالمهم ودجيورهم، على هذه األرض املقدسة، مدة نيفت على مائيت عام، وما 

 .شراذمهم وأذناهبم يعيثون يف الشام فساداً وقتالً، وتدمرياً وغدساً زالت 

ري منهم، وذلك إن السلطان السلجوقي عزل ُكتاب دولة البويهيني، وأفرغ اجلهاز اإلدا -
لتثبيتهم ألركان الدولة البويهية من جانب، وخوفاً من إفسادهم الفتح السلجوقي الذي حطم 

وإذالهلا  أغالل البويهيني اليت أذلت العراق، وحصرت اخلالفة العباسية بعد قمعها وقهرها
 .وحصرها

حىت مطلع  واألنضول وغريها من البلدان العراق وبالد فارسوبقي السالجقة يف 
فيغراهم  ،حطموا أمالك آل سلجوق نالذي أو التـرت لقرن السابع اهلجري وظهور املغولا

 أهلوقاموا بقتل  ،م207 /هـ 606يف سنة  أرض العراقالعالقمة بعد ذلك باالستيالء على 
، وارتكب املغل من إنسان عريب مليوينلفي ألف يعين داد الذين قدرهتم بعض املصادر بيغب

شعر له األبدان، وتشيب هلوله الولدان، فكانوا من قواجلرائر، واجلرائم واجملازر، ما تالقتل 
من فتك جنا وتقدم الغرب الذين أعظم األسباب اليت أدت إىل تدمري احلضارة اإلسالمية، 

، والبشر واحلجر، فهم اجلراد الزاحف املخرب كما لإلنسان والعمران املروعوتدمريهم  ،التتار
 .اء العربية يومذاكوصفهم شعر 

 :آلتيبا ما تالهاو  رةالعالقة بين اللغتين في هذه الفت قد تميزتو 

 ،فيما بينها على إحياء اللغة الفارسية ذكرها اآلنف تنافست الدويالت الفارسية -أوالً 
 .وإعادهتا لغة لألدب واإلدارة

، ونيسابور ،وجرجان ،وغزنة ،ىبار : قام السامانيون يف خرسان وبالد ما وراء النهر –ثانيًا 
، على الفرسفعج بالطهم بالشعراء واألدباء  ،بإحياء اللغة الفارسية لغة أدبية ومسرقند
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قد رسخت فيها كانت يف تلك البالد، علماً بين العربية   اللغة العربيةالرغم من حياة 
 .منذ أيام اخللفاء الراشدين

إذا شجع نوُح بن نصر الساماين  ،األدُب امللحمي الفارسي يف تلك احلقبةظهر  –ثالثًا 
وهي امللحمة  ،((الشاهنامة))الشاعر الدقيقي يف القرن الرابع اهلجري على نظم 

وقدمها  القرن اخلامس اهلجري، أمتها الفردوسي يف مطلع مث ،الفارسية القومية
 .م5 5 /هـ 42الغزنوي املتوىف سنة للسلطان حممود 

، وبقيت مستخدمة يف دواوين الدولة تبت وثائق الدولة السامانية باللغة العربيةكُ   -رابعاً 
 .وإداراهتا

ومما نقل يف  ،بعض الكتب العربية إىل اللغة الفارسية ةترمجمت يف العهد الساماين  –خامسًا 
ه نسب "تاريخ بلعمي"فارسية بعنوان ال ُحّول إىلالذي  "تاريخ الطربي"تلك الفرتة 

اليت متت يف سنة  على الرتمجة  الساماين حممد البلعمي الذي أشرفللوزير 
 .أيضاً  "تفسري الطربي"إىل الفارسية رجم وتُ . م 6 /هـ02 

كتاب   ومن هذه املؤلفات ،اللغة الفارسية موضوعات بدأ العلماء يف التيليف يف –سادسًا 
مقدمة "، وم45 /هـ  2 شاعر الرودكي املتويف سنة املنسوب لل "تاج املصادر"

هو و  "ديوان األدب" وكتاب الزَمشري ،م 4  /هـ 7 0للزَمشري املتوىف " األدب
، علمًا بين حمقق هذا الكتاب من الفرس معجم مشرتك بني العربية والفارسية

املعاصرين محل على العرب ولغتهم محالت عنيفة يف مقدمته للكتاب، وقد اطلع  
عقد من الزمان، وهو ليس بني يدي اآلن كاتب هذه السطور على هذا املعجم منذ 

 .-محاها اهلل  -يف مكة 
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مما عزز من  ،األطراف فارسيَة لغًة إداريًة يف دولتهم املرتاميةاختذ السالجقُة ال –سابعًا 
لعراق وبقيت اللغة العربية لغة رمسية يف ا ،ل العصر السلجوقيامكانتها وانتشارها طو 

 .الشامراتية وبالد فومنطقة اجلزيرة ال

 وذلك بفضل املدارس النظامية ،أصبحت اللغُة العربية لغَة العلم يف الدولة السلجوقية –ثامنًا 
اليت شيدها نظام امللك السلجوقي، وقد أدت هذه املدارس اجلليلة دورًا عظيمًا يف 
احلفاظ على اللغة العربية يف مشرق العامل اإلسالمي، ويف إعادة إحياء السنة اليت 

  .شارة إليه، وهو ما سبقت اإليف تلك الفرتة دها دعاة الباطنيةهدد وجو 

 ،عاش األدب العريب واألدب الفارسي جنبًا إىل جنب يف ظل الدولة السلجوقية –تاسعًا 
: أمثال ،العريب والفارسي :اللسانيني جييدونوبرز مئاُت األدباء والعلماء الذين 

 ،اخليامعمر و  ،العماد اإلصفهاينو  ،الزَمشريو  ،امليداينو  ،الغزايلالثعاليب، والزوزين، و 
، ومن طالع موسوعة العماد األصفهاين املوسومة بـ املئات وغريهم ،الباخرزيو 
وقف على تراجم عشرات األدباء من ذوي " خريدة القصر وجريدة العصر"

 .(38)اللسانيني

وكانوا قبل ذلك يف املرحلة الساسانية يكتبون   ،أخذ الفرس عن العرب اخلط العريب –عاشرًا 
 علمًا بين اخلط ،وأطلق على لغتهم اسم اللغة البهلوية ،كتبهم باخلط البهلوي

وكتاب  ،(سدنة النار)اهلرابذة ، و (القضاة)ة البهلوي كان مقصورًا على املوابذ
ارسي وقد وصف املستشرق براون صاحب تاريخ األدب الف ،وعلماء اللغة ،الدواوين

وليس للخط البهلوي أيُّ نصيب  من القيمة الذاتية إال يف ": هذا اخلط قائالً 

                                                           

 .84 ،  0 ، ص2ج( : قسم الشعراء العجم)األصبهاين،  خريدة القصر وجريدة العصر : انظر -7 
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هلذا مل يستطع الصمود يف وجه اخلط العريب األكثر سالسًة ... ضهو غم
 .(  )"وتناسباً 

الفرس  اختاذفإن  ،ونظرًا لصعوبة البهلوي وغموضه ،وبناء على قول بروان املتقدم         
 ،الفارسية ا وجارهتالصديقته اللغة العربية ى حبتهامعظللخط العريب كان منحًة 

ولذلك فإن الفرس يف مطلع القرن املاضي رفضوا ضغوط اجنلرتا وروسيا عليهم 
إننا ال نريد : وقالوا ،واستعمال احلرف الالتيين ،بصوص التخلي عن احلرف العريب

ذكي ناضج، ورأي  يدل على عقلمما  ،وهم حمقون يف ذلك ،أن نفقد تراثنا مرتني
األقوى ، وغري مهرول لطاعة الغازي صائب ضارب يف جذور احلضارة العميقة سديد

الرجل " مصطفى كمال أتاتورك  يف حاالت مواطن الضعف واإلحنسار، كما فعل
الم خامة دورهم يف التفريج عن اإلسضو  ،يف لغة الرتك على مجيل صنيعهم "الصنم

، وهلل الشهاب احلليب يف مطلع بائيته الرائعة اليت قاهلا يف فتح عكا والدفاع عنه
، عندما متكن املماليك األتراك من اجتثاث السرطاين اإلفرجني (ن252 /هـ2 6)

 : ، يقولمن بالد الشام بعد مائيت عام من االحتالل

كه ديُن    احلمد هلل َذّلت َدولُة الصُّلبه   املصطفى الَعربه وعزَّ بالرتُّ

 ،العربية والفارسية :أصبحت ثقافة األديب الفارسي مزجيًا من الثقافتني –حادي عشر 
رُقي أسلوبه األديبه عندهم ال يكون إال  فارس بينأدباء ى وأصبح معروفًا لد

وأمثاله  ،وآثاره الصحابة –صلى اهلل عليه وسلم  –بقراءة القرآن وحديثه النيب 
 ،والنظر يف صحف اخللف ،ومطالعة ُكتب السلف ،وكلماته العجم ،العرب

ومقاماته بديع الزمان  ،وُقدامة بن جعفره  ،الصاحبه بن عباده  رسائلواالطالع على 
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 :ومن شعراء العجم ،ديواُن املتنيب :ومن دواوين العرب ،ومحيدي ،واحلريري ،اهلمذاين
 .(45)"وغريهم وشاهنامة الفردوسي ،أشعاَر الرودكي

واألدبية والعلمية العربية إىل  تدفق سيل هائل من األلفاظ واملصطلحات الدينية -ثاني عشر
اليت  ،واألبيات الشعرية ،واألمثال العربية ،إضافة إىل اآليات القرآنية ،اللغة الفارسية

 دّ وعُ  ،استخدمت يف كتاباهتم األدبية والتارخيية والدينية والعلمية استخدامًا مكثفاً 
 .، ومجاالً ورونقاً اً ومتيز  اً إبداععندهم ذلك 

منطق ": مثل ،املرتمجة بيمساء عربية وأوسَم الفرُس كثريًا من كتبهم املؤلفة  –ثالث عشر 
تذكرة "و ،"تذكرة الشعراء"و ،"حديقة احلقيقة"و ،"جامع التواريخ"و ،"الطري

 ....."خالـ دستور الوزراء"و ،"األولياء

القرن الرابع  ي الذي غلب على األسلوب العريب منذ مطلعطغى الذوق البديع –رابع عشر 
ونظم  ،على األسلوب األديب الفارسي ،وحىت هناية العصر العثماين تقريباً  اهلجري

َفن من  اليت َيذكر يف كل بيت منها ، وهي القصائدديعياتالب بعض شعراء الفرس
ومن هؤالء الَكنجوي أحُد شعراء القرن السادس اهلجري الذي نظم  ،فنون البديع

 . "بدائع األسحار يف صنائع األشعار"قصيَدة 

وهو كاتب ( م88  /هـ  08)فإن رشيد الدين الوطواط املتوىف سنة  ،وفوق ذلك
حدائق السحر يف دقائق " ومسه بـ ،كتابًا يف البديع  قد أّلف ،يف العربية والفارسية مرتسل

خوارزم "ه برسم خزانة امللك السلجوقي وألف ، اللغتني العربية والفارسيةمجع فيه بني ،"لشعرا
... الواجب عليَّ  فرأيت من... ": املذكور آنفاً  الوطواط يف مقدمة كتابهيقول  ،"شاه أتسز

ومَجيُع ما  ،النظم والنثر يف اللغتني العربية والفارسية نأن أكتَب هذا الكتاب يف معرفة حماس
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احلاصل مللك اإلسالم خلد اهلل ُملَكه  الفيضأوردته فيه إن هو إال غيض من 
 .( 4)"..وسلطانه

بين العربية  ،والعطاء واألخذ ،والتفاعل والتواصل ،وعناصر التأثير والتأثر
ولكنه ينبغي االلتفات إلى  ،وضاربة بجذورها في أعماق التاريخ ،والفارسية كثيرة وعميقة

 :العالقة بين اللغتين والشعبينمفصلية في و ساسية أ أمور بضعة

سامانيني حكام خرسان وما وراء النهر يف النصف الثاين من القرن الثالث إن ال –األول 
 إن مث ،قد جعلوا من اللغة الفارسية لغة أدبية ،اهلجري ويف القرن الرابع اهلجري

يف القرنني اخلامس  اإلسالميالعامل من أجزاء واسعة  السالجقة الذين حكموا
 ،قد لعبوا دورًا عظيمًا يف إحياء اللغة الفارسية –وهم سنة  –والسادس اهلجريني 

  .(42)يف دولتهم الواسعة لغة إدارية تكتب هبا الوثائق والسجالتإذ جعلوا منها 

ومع ذلك  ،يف العامل اإلسالمي انتشارًا واسعاً  يف دولة بين سلجوق وانتشرت الفارسية
السلجوقي أسس املدارس املعروفة  فوزيرهم العظيم نظام امللك ،فإهنم مل يهملوا اللغة العربية

مما مكن العربية من البقاء واالستمرار يف  ،بين سلجوق لدولةبالنظامية يف احلواضر الكربى 
 .لغة علمية وأدبية ،ضولاويف بالد العراق والشام واألن ،الوجود يف مشرق العامل اإلسالمي

تدمرَي مث  ،يف مطلع القرن السابع اهلجري إن إندفاَع التتار حنو العامل اإلسالمي -الثاني
وما تبع ذلك من تول  ،دولة اخلالقة يف العراق واملوصلالقضاء على  ، ودول السالجقة

 ،املغولية اإلخلانيةوقيام الدولة  ،الترت إىل املذهب اإلمامي االثين عشري يف بالد إيران والعراق
إذ حلت الفارسية  ،اللغة العربيةيمورية يف هذين القطرين كان كارثة كربى على مث الدولة الت
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واقتلعت العربية من مهدها  ،سيا الوسطى والصغرىآواملغولية حمْل العربية يف العراق وإيران و 
 .وقد استمر ذلك عدة قرونومحاها يف أرض العراق لغة إدارية وعلمية، 

واصفًا الظروف العصيبة اليت مرت هبا  يف القرن التاسع اهلجري املتوىفيقول القلقشندي 
ملك التتار يف سنة ست  ،ملا انقرضت اخلالفة يف بغداد يف وقعة هوالكو": لغة العرب

ة ،على بغداد( الفرس)واستولت املغُل واألعاجُم . ومخسني وستمائة  ،بطل رسُم الكتابةه املعتربه
 .( 4)"واألمر على ذلك إىل زماننا ،وك التتار باملغلية أو الفارسيةوصار أكثُر ما يكتب عن مل

مرج بعد معركة  ،وزحفهم ،إن ظهور األتراك العثمانيني على مسرح األحداث –الثالث 
مث  ،ومصر واحلجاز واملغرب العريب بالد الشام إىل ،م8 0 /هـ  2  سنة ؤسفةدابق امل
للشرق العريب من كان إنقاذًا م،  046 /هـ 0 العراق بعد معركة جالدريان سنة دخوهلم 

 .ّرب العراق إال بفضل العثمانينيوما عُ  ،يف العراق اليت مارسها الصفويون سسياسة التفري

 ،فإن اللغة الفارسية قد ازدهرت ازدهارًا عظيمًا يف الدولة العثمانية ،فوق ذلكو 
ومشل ذلك معظم  ،األدب اتوالرتكية والفارسية والعربية لغ ،وأصبحت العربية لغة العلم

ويكفي أن نعرف أن  ،البالد اليت طاهلا الفتح العثماين من اهلند شرقًا حىت مصر غرباً 
وقبله  ،الشعر العريب احلديث له ديوان بالفارسية وآخر بالرتكية رواد البارودي وهو أحد كبار

  .اللسان العريبلفارسي والرتكي إضافة إىل اللسانني ا حكمواأعشرات الشعراء والكتاب الذين 

تدرس يف مدارس القاهرة ودمشق وبالد  يف العصر العثمايناللغة الفارسية  وكانت
جنبًا إىل جنب مع اللغتني العربية والرتكية، وهو مثال رائع لتعايش لغات ، والعراق ضولااألن

لفكري من لغات الشعوب واألمم من الشعوب اإلسالمية؛ ألن العرب يستمدون موقفهم ا
 .هدي القرآن الكرمي القائل باختالف ألسنة البشر وألواهنم مع أن األصل واحد
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الذين  الفرس شديدة وشرسة من الشعوبيني إن العربية قد تعرضت حلمالت – الرابع
أكثر  علماً بين ،مفكريهانربى للّرد على دعاويهم وأحقادهم كوكبة من علماء اإلسالم وكبار 

ومن هذا القبيل الذي رّد  ،علماء املسلمني الفرس وأدبائهم الردود عليهم كانت تييت من
 ،والصاحب بن عباد ،و أبو حيان التوحيدي ،ابن قتيبة :همر و إىل حنالشعوبيني مزاعم الفرس 

  .وغريهم ، والزَمشريمان املنطقييوأبو سل ،والبريوين

 املتوىف سنة البريوين الرحيان نصًا طريفًا مناسبًا هلذا املقام، والنص أليب وأود أن أقتبس 
 صّنف يف تاريخ العلم على أنه واحد من أبرز رموزه وعباقرته،الذي يُ ( م547 /هـ445)

يُرفرُف على أحدمها القوة اإلهلية، وعلى اآلخر اليُد  ،ديننا والدولة عربيان وتوأمان": يقول
وحلت يف  كذا  وإىل لسانه العرب نقلت العلوُم من أقطار العامل، فإن دانت ،السماوية

األفئدة، وسرت حَماسُن اللغة منها يف الشرايني واألوردة، وإن كان كلُّ أمة  تستحلي لُغَتها اليت 
ية، وسيعرف مهصداَق قويل من بالعربية أحبُّ إىّل من املدح بالفارس واهلجو... ألفتها واعتادهتا

َف باله، واسود وجهه، وزال  هرونق علم  نُقل إىل الفارسي كيف ذهب ل كهتابَ تيمّ  وَكسه
 .(44)"إذ ال تصلح هذه اللغة إال لألخبار الكسروية واألمسار الليلة! االنتفاع به؟

وخاصة إذا علمنا أن الرجل قد  ،على درجة كبرية من األمهيةإن شهادة البريوين السابقة 
ية بلغة العرب، كما أنه صنف أقلها بالفارسية، فقوله قول اللغوي صّنف جّل مؤلفاته العلم

العامل الذي يعرف اللغتني ويصنف فيهما، فهي يف األقل شهادة عامل ثبت منصف ال يعرف 
يزًا يف حكمه، ومن هنا جاءت شهادته للعربية بيهنا لغة العلم يف عصره بال مدافع، ت

 .عام ألفمدى  واستمرت العربية حاملة لراية العلم على

والفالحة  ،اإلنساين يف الطب والفلكاإلسالمي ومحلت لغة العرب كنوز العلم العريب 
واهلندسة والرياضيات وغريها من العلوم النافعة، وجعلت منها منهاًل عذبًا للراغب من بين 
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 هذا الدور قبلالنهوض بيعباء  البشر، علماً بين الفارسية كغريها من اللغات قد عجزت عن
 .العربية بقرون

الذائع هذه احلقيقة الباهرة يف كتاهبا  عنزغريد هونكة وقد كشفت املستشرقة العظيمة 
إن ما حققه العرب مل : "، تقول"مشس العرب تستطع على الغرب"بـ  الصيت واملوسوم

تستطع أن تققه شعوب كثرية أخرى، كانت متتلك من مقومات احلضارة ما كان يؤهلها 
الشرقية واإلغريقية بقيت على جهالتها، مع أهنا، بلغتها : وريثة احلضارتني بيزنطة. هلذا

 .اليونانية، كانت أقرب الناس إىل احلضارة اإلغريقية

، هم تالمذة اإلغريق، كما كان هلم من احلضارة قبل اإلسالم حظ [السريان] والسوريون
ولكنهم أيضاً،  . إىل لغتهم  وفري، لقد  نقلوا عن طريق الرتمجة، كثريًا من أعمال اإلغريق

ريق بذرة حلضارة تزدهر كما فعل العرب غكبيزنطة، فشلوا يف أن جيعلوا مما اقتبسوه عن اإل
 .فيما بعد

ومل تكن فارس اليت اقتبست من حضارات الصني واهلند واإلغريق بيسعد حظًا من 
ية الدولة للعلوم وبرغم تسن احلالة االقتصادية يف تلك البالد، ورعا. بيزنطة أو سورية

والعلماء، فإنه مل يتح حلضارة تلك البالد أن تصبح حضارة مبتكرة مؤثرة إال يف جو عقلي 
 (40)"آخر، ويف ثنايا حضارة ثانية أجنح هي احلضارة العربية

وبناء على رأي هونكه، ونتائجها العلمية الدقيقة، فإن لغة العرب هي الوعاء الفكري 
من حضانة الفكر العلمي  تبنائية وجوانية دقيقة، قد متكناألصيل مبا هلا من خصائص 

  .(46)الفكريو  الديين ن التسامحميف جو رائع  اإلنساين
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توفري املنهجية العلمية الصحيحة القائمة على متكن العرب من وفوق ذلك، فإنه قد 
اإلنساين، ، والفهم الدقيق لصفوة ما أنتجه الفكر العلمي والرتمجة والنقل التمحيص والتحقيق

قد  وغريها اإلغريقية والسريانية والفارسية: يف حني أن اللغات  ،مث تطويره واإلبداع فيه
 .قّصرت عن ذلك الشيو الذي مست إليه العربية

إن إمارًة عربية قد نشيت يف منطقة األحواز جنوب إيران منذ القرن العاشر  – الخامس
علماء  يف هذه اإلمارة، وظهر  والعلمية لغتها األدبية واإلدارية العربية هي وكانت ،اهلجري

ويبلغ عدد سكاهنا اآلن عشرَة ماليني من العرب السنة  ،وأدباء أسهموا يف حضارة أمتهم
 . اة وخفاجة وغريه، وهوازن وربيعيممت: فهم من ،ئل عربية معروفةالذين ينحدرون من قبا

بريطانيا بضم اإلمارة العربية األحوازية الغنية ببرتوهلا ومياهها إىل دولة الشاه يف  قامت  و
وملا ذهب اهلل  ،مما أدى إىل ثورات عربية متالحقة يف هذه املنطقة ،م27   /هـ48  سنة

وحمو اهلوية  ،رب األحواز ألبشع أنواع التفريسعوجاءت َدولَة املاليل تعرض  ،بدولة الشاه
، علمًا بين مؤسس دولة املاليل قد آواه العرب، وأقام ألبنائهممنع تعليم لغة العرب و  ،العربية

بينهم ضيفًا مكرمًا ما يزيد على سبعة عشر عاماً، ولكن هذا عندهم هو جزاء اإلحسان 
 : وصدق الشاعر العريب إذ يقول

  فمن أدراك أن أباك ذيب  أكلت ُشويهيت وربيت فينا

ال يقل يف بشاعته عما فعلته حَماكُم يف األحواز خواننا إضد  وما تقوم به إيران اآلن
بل مينعوهنا من املدارس  ،حياربون العربية املعاصرون فالفرس ،قبل قرون التفتيش يف األندلس

مسوها خرم  فاحملمرةري أمساء املدن العربية، وقاموا بتغي ،واملعاهد واجلامعات واملصارف واحملاكم
 .إخل... .يزة أصبحت اهلويزةواحلو  ،وعبادن أصبحت آبادان ،شهر 

 كما أنه ليس من حق أي عريب أحوازي أن يسمي أوالَده بيمساء عربية، بل ال بد من
الفارسية، وإذا ما عقد جملس خاص لتعليم القرآن واللغة العربية يعتقل من حضر  األمساء
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والفساد يف األرض، ونشر  ، ورسولهذلك اجمللس، وتنسب له هتمُة اإلرهاب وحماربة اهلل
 . املذهب الوهايب

من ديارهم  فإنه جيري تدمري اآلثار العربية وطمسها، وهتجري العرب ؛وفوق ذلك
  .، وتوطني الفرس يف ديارهموأرضهم

ويعلقون أحرار  ،يف السجون بيهل األهوازمن ذلك أهنم يزجون واألدهى واألنكى 
خيلو شهر من  قلماخر ذلك قبل أسبوعني، و آو  ،على أعواد املشنق رجااًل ونساءاً  العرب

، وهل ختتلف أعمال الفرس الغاصبني أرواح عربية تزهق يف أرضهم األحواز على يد احملتلني
 . !الفرس يف األحواز عن أعمال اليهود املغتصبني ألرض فلسطني من بالد الشام؟

روح العداء ضد العرب  ،تل وتيجيجتبىن بعض الفرس سياسة االغتيال والق -السادس
قتلوا سيدنا عمر بن اخلطاب الذي بلغهم منذ أيام اجلاهلية وحىت يومنا هذا، فهم الذين 

عيداً  فإهنم يعدون يوم قتله –ولألسف  –ولكن  ،ودهلم على الدين احلق ،دعوة اهلل ورسوله
بطاًل من أبطاهلم القوميني، وأقاموا له  أما قاتله اآلمث أبو لؤلؤة فيعدونه ،من أعيادهم القومية

التقي أيب  ،املؤمن ،الباسل ،البطل ،الشجاع اهلمام، هذا مقام: مقامًا كتبوا عليه مباء الذهب
وغريها من األلقاب اليت متجد ذلك الغادر، اجلبان، اخلسيس، النذل، الذي  لؤلؤة فريوز،

ن صجابة رسول اهلل صلى اهلل عليه ، وقتل معه عشرة مطعن أمري املؤمنني يف صالة الفجر
وقد شاهدت أحد شياطينهم وأدعياء العلم منهم على إحدى الفضائيات مفتخراً . وسلم

دقيه عبارات املديح والبسالة لذلك اإلرهايب الغادر ش، وهو يلوك بوممجدًا لفعل أيب لؤلؤة
  .وهو بني يدي رهبم القاتل لصحابة رسول اهلل يف صالهتم

 ابن اخلطاب منذ قتل أمري املؤمنني ،من قادة العرب وخلفائهم وأبطاهلم وقتلوا عشرات
وهو الفارس اخلطيب  - وصدق نصر بن سيار  ،غيلة وغدراً، وكيدًا ومكراً  وحىت اليوم



38 
 

الشاعر الذي استبسل يف الدفاع عن وحدة الدولة العربية اإلسالمية، وهو شيخ يف العقد 
 : يف قوله -الثامن من عمره 

 يكن سائاًل عن أصل دينهمفمن 
 

 ربُ تل العَ قَ فإن دينهم أن تُـ  
 

إن قول نصر بن سيار ذو داللة عميقة ، فهو يكشف لنا عن العقل الباطن يف اهلوية 
القومية الفارسية اليت َعدَّت قتل العرب من جالئل األعمال، وأمارات البطولة قبل اإلسالم 

العرب قبل معركة القادسية، فلما مثلوا بني وبعده، فقد طلب يزدجر ملك الفرس وفدًا من 
وال أقّل عدداً، وال أسوأ ذات بني  ،ال أعلم يف األرض أمة كانت أشقى ينإن: "يديه قال

أن وال تغزون فارس، وال تطمعون . ا نوكل بكم قرى الضواحي فيكفونناكممنكم؛ قد كن
فال يغرَّنكم مّنا، وإن كان اجَلهد دعاكم فرضنا لكم [ كذا]تقوموا هلم، فإن كان عدد حلق 

صبكم، وأكرمنا وجوهكم وكسوناكم، ومّلكنا عليكم   (48)"لكاً يرفق بكممقوتاً إىل خه

، بل للعرب مجيعاً  احملقر املذلومل يكتف يزدجر ملك الفرس هبذا الكالم اجلارح القبيح 
، فطلب أشرف  -يًا إىل اإلسالم  الذي جاءه داع –تعدى ذلك إىل إهانة الوفد العريب 

اق حىت خيرج من باب عاصمته سرجل يف الوفد ، ومحل عليه كيسًا من تراب، وأمر بين ي
ارجعوا إىل صاحبكم فيعلموه أين مرسل إليكم رستم حىت : "اطبًا الوفدَماملدائن ، وقال 

دكم، حىت يُدفيكم ويدفيه يف خندق القادسية، وينكل به وبكم من بعد، مث أورده بال
  (47)!"بيشدَّ مما نالكم من سابور أنفسكمأشغلكم يف 

أحد ملوك الفرس القدماء الذي السالف هو املقصود بسابور يف قول يزدجر ن إ :قلت
؛ ألنه كان إذا خرج للصيد ومل يظفر به، قبض على بعض فعرف بسابور ذي األكتا
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رهابًا لبقية العرب من التجرؤ على وإ ،نكاية وحقداً  ؛ تسلطًا وقهراً،العرب، وخلع أكتافهم
  .وأطراف جزيرة العرب يف العراق الدخول إىل دولة فارس اليت كانت مغتصبة ألرض العرب

إن فخر يزدجر بسلفه سابور أو شابور ال يدلُّ على بطولة ملوكهم، بل هو برهان على 
يف أفعاله هو يف محاهم أو ملكهم، فما زاد  نوقلة رمحتهم مل ،خورهم وضعف نفوسهم 

يف األرياف  املنكرة السادية وغري اإلنسانية عن ان استفرد ببعض رعاة األعراب العزل
إلبلهم وأغنامهم يف  ويبتغون النجعة ،يكدون يف طلب املاء والكأل كانوا  ممنوالبوادي 

اجلياع الضعفاء، ففتك  أولئك األعرابسنوات القحط واجلدب، فيسرهم واستيسد على 
مياثل ما كانت تفعله ، وهل فعل ملوك فارس ع أكتافهمهبم، ويتم أطفاهلم، وأمّي نساءهم وخلّ 

بل إن العريب يعد نفسه خادماً  ومحاية املستيمنني، وتيمني اخلائفني من إكرام للضيفان، العرب
 .كما ورد يف أشعارهم وروي من أخبارهم  للضيف مادام نازالً 

أن فخر ملوك الفرس بلع أكتاف العرب، وبث الرعب واخلور يف قلوهبم بقي ويبدو 
عندما ندب ابن  ،متوارثًا عندهم حىت واجهوا العرب مواجهة حقيقية يف يوم القادسية

صلى اهلل عليه وسلم،  ،اخلطاب العرب للقاء الفرس، فهب ألف رجل من أنصار رسول اهلل
 ،وجبيلة ،وربيعة ،متيم :وقبائلوأهل الردة ،  ،نوألف من شجعان هوازن، وهنض أهل جنرا

اليت توحدت تت راية  العربية وغريها من القبائلبنو هند، واستيسدت بنو أسد،  وهند ،وكندة
 .جل واحدر على قلب  اإلسالم

الذين كانوا واجهة بني الفرس بقيادة رستم واجلالينوس، ومهران واهلرمزان، و امللقد متت 
ثالمثائة ألف مقاتل من الفرس وأتباعهم، وبني جيش الفتح العريب  يقودون ما نيف على

ومعه  –وهو أول من رمى بسهم يف سبيل اهلل  –يب وقاص أاإلسالمي بقيادة سعد بن 
القعقاع بن عمرو، وعمرو بن معديكرب  :وشجعاهنا؛ أمثال ، ومحاهتاأبطال العرب وأعياهنا
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الزبيدي، وطليحة بن خويلد، وأيب حمجن الثقفي وغريهم العشرات من أهل النجدات 
 .والبطوالت

وقاد سعد بن أيب وقاص اجليش العريب اإلسالمي الذي ال يزيد عدده عن ثالثني ألف 
، فيقسم قادة سلفناكما أ  جيش الفرس الذي جتاوز ثالمثائة ألف مقاتل ، فواقع هبممقاتل

وحلف رستم بالشمس أال يرتفع عليه صباح الغد حىت يقتل العرب  ،الفرس على إبادة العرب
عدم الفرار  علىأمجعني، وأخذ من قادته ومساعديه األميان واملواثيق والعهود بالنار املقدسة 

 .من أرض املعركة

لفرس حبديدهم، وركبوا تسربل ا -قدس اهلل ذكره  –ويف يوم الواقعة، يوم القادسية 
ال يفر أحد منهم من أرض املعركة، فاستعد فيلتهم الضخمة، وتسلسلوا بسالسلهم حىت 
فهّشت قلوب الناس "ب ئيف كل الكتا قرئتاملسلمون وقرأ القرّاء عليهم سورة اجلهاد اليت 

 ( 4)"وعيوهنم، وعرفوا السكينة مع قراءهتا

فرسان العرب بل عامة جندهم  أبدىفاصلة، وعندما دارت رحى تلك املعركة الرهيبة ال
وجوهر البطولة الكامن يف نفسه، وقدرته على  ،على حقيقة العريبضروباً من الشجاعة الدالة 

إذا درات رحى احلرب، وكان  على خصمه بقلب األسدوهو يصول وضرب اهلام،  ،االقتحام
الشريفة،  يف نفسه  الفطرية ، وخاصة بعد أن أضرم اإلميان جذوة البسالةوقودها جثث وهام

اشتعااًل وتيججاً، فاتاً هلا طريق الولوج إىل اجلنة إذا ما قاتلت يف سبيل وطيس احلرب وزادها 
 .ودفاعاً عن األرض والعرض ،اهلل

معديكرب الزبيدي أحد رجال القادسية، بعد أن  مبا كان من عمرووأضرب مثالً واحداً 
ة الظهر امتثااًل للسنة النبوية، فكرّب األوىل، مث الثانية، حدد سعد موعد بدء املعركة بعد صال

َمرد : ينادي[ الفرس]خرج َرُجل من القوم  ،تطاردت اخليل والفرسان"مث الرابعة و ،مث الثالثة
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ومرد، فانتدب له عمرو بن معديكرب وهو حبياله فبارزه فاعتنقه، مث جلد به األرض فذحبه، 
  (05)"الفارسي إذا فقد قوسه فإمنا هو تيسإن : تفت إىل الناس فقاللمث ا

رواية أخرى قريبة من السابقة يف فحواها وداللتها، والرواية عن قيس بن  ويروي الطربي
: وهو يتحّضض الناس بني الّصفني، وهو يقول ،مّر بنا عمرو بن معديكرب: "أيب حازم، قال

إذ  يتحرضنا،مهزراقه، فإمّنا هو تيس؛ فبينا هو كذلك  ألقىإن الرجل من هذه األعاجم إذا 
ية قوسه وهو رجل من األعاجم، فوقف بني الصفني فرمى بنُ  إليهخرج  ّشابة، فما أخطيت سه

فوضعه بني يديه،  فاحتملهنطقته، فالتفت إليه فحمل عليه، فاعتنقه، مث أخذ مبهه متنّكبها، 
هكذا : فقال. سيفه على حلقه فذحبه، مث ألقاهفجاء به حىت إذا دنا منا كسر عنقه، مث وضع 

  ( 0)!"فاصنعوا هبم

وشدة القوة واأليد على  ،وللقارئ أن يقارن بني أمنوذج دعاوى ملوك الفرس بالبطولة
أهل أكتاف العرب قبل اإلسالم، عندما كانوا خيلعون أكتاف رعاة العرب وجتارهم، أو 

م، فلجيوا إىل أطراف دولة الفرس يطلبون ما الفيايف والقفار املنقطعني الذين أجدبت حماهل
وملا لديهم من شدة  ،مواشيهم، وبني بطولة العرب يف أرض املعركةحياة يسد رمقهم، ويبقي 

 .الزبون األقران يف احلرباخلطوب، وفلق هام بيس يف قراع 

وإثارة نعرات  ،من إخوتنا يف الدين هو الكف عن إيذاء العرب وأخريًا فإن امليمول
  .للغة العرب وحماربتها يف أرض أهلها من األحوازيني واإلقالع عن التصدي ،وثاراهتا اهليةاجل

وطوائف يتبعوهنم يف املذهب، على أبل سلطوا حكامًا  ،آزروا أهنم من ذلكى واألده
عراقها وشامها ومينها وغريها، فعاث أولئك الطواغيت فسادًا يف أرض العروبة، : بالد العرب

فانتزعوا منها مئات اآلالف، وعلى  الربيئة، على األرواح زبانية الفرس وأذناهبمتسلط لقد 
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أموال العرب فيفنوها، وعلى مدهنم فقصفوها ودمروها، وعلى احلرائر فاغتصبوها، وعلى 
األرزاق فقطعوها، وعلى الثروات فنهبوها، فيكون نصر بن يسار قد صدق يف مقولته بين 

  !!دين القوم أن تقتل العرب

مل يكن يف : "وهل اختلف خطاهبم يف عصرنا عن خطاب رستم للعرب يف القادسية
 !؟ (02)"ال نراكم شيئاً وال نعدُّكم... الناس أمة أصغر عندنا أمراً منكم 

التخلي عن اإلحنة تدعو دومًا إىل ال تعرف إال احملبة والتسامح، و  إن أمة العرب
 –عليه السالم  –ريان الفنت النائمة اليت لعن نبينا والعداء، وترك الغل، ونبذ القتل، وإمخاد ن

 .من أثارها أو أيقظها

أصغر أمة عند الفرس وغريهم من األمم؛ ألن األمم العرب أصبحوا  وامليسوف عليه أن
اجتمعت وتفرقنا، وبنت الصناعات العظيمة وفشلنا، ودرست العلوم واملعارف العصرية 

أبناءنا من دراسة علوم العصر بلغتهم اليت هي لغة العلم،  ، وحرمناوما فعلنا هتا الوطنيةابلغ
 مال كثري منا إىل الرتاطن بلغات العجملكن ، و وأحبتها وافتخرت األمم بلغاهتا ورفعتها

 .ألهنا أصبحت عندهم عنوان الرقي واحلضارة وعّظمها؛

 أن الثابت والصحيح وتداعت األمم علينا، ولكن ،ا على الناسنّ لكل ذلك صغرنا وهُ 
الصباح،  إالالعرب هم خري أمة أخرجت للناس كما جاء يف حمكم التنـزيل، وما بعد الظالم 

  .واجلهل ميحوه العلم والليل يتلوه النهار،

احتفالنا هبذا اليوم العاملي للغة العربية دليل على تباشري الصباح،  ويف اخلتام، فإن 
وية أمتهم، والذين سعوا السعي احلميد، ، وفق اهلل الرجال الغيارى على هوإرهاصات النهضة

انتصاراً  وفعلوا الفعل الرشيد، ومكنوا العربية من انتزاع هذا اليوم املبارك يف احملافل الدولية
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للعربية وأهلها، وإعزازًا حلُماهتا وجنودها الذين ال تنام أعينهم عن خدمتها، وإعادة جمدها 
 .لعز العربية وأهل العربية وهيبتها

 


