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ن الثقايف اإليراين: مقاربة  تأثري  حتليليةاللغة العربية يف املكوِّ

 حممد بن صقر الُسلمي

 استاذ األدب والتاريخ االيراين املعارص بقسم لغات الشعوب االسالمية وآداهبا، كلية اللغة العربية بجامعة أم القرى

 هـ(5/4112 /7 هـ، وقبل للنرش يف5/8/4114 )قدم للنرش يف

  

تسعى هذه الدراسة لتقديم قراءٍة نافذٍة للكشف عن جوهر ومظاهر تأثري اللغـة العربيـة يف املكـون  :البحث ملخص

الثقايف اإليراين، باستبصار خلفياهتا ودوافعها وعواملها، وحتديد وحتليل االسرتاتيجية التي ترّكز عىل وصـف ببيعـة 

في التحلييل، واستعانت باملنهج التـاريي للتعـرع عـىل التأثري بناًء عىل النامذج الواردة. اتبعت الدراسة املنهج الوص

حالة الدراسة، ووضعها يف إبارها الصحيح، وتفسري الظروع املحيطة هبا. وَوفًقا لذلك خُلصت الدراسـة إ  عـدٍد 

بأنَّه سـلبي  بـالنظر من النتائج، أمهها: أنَّه إذا كان تأثري اللغة الفارسية )األم( يف اللغة العربية )الثانية( غالًبا ما ُيوصف 

إ  احتامل األخطاء النحوية واملعجمية؛ فإنَّ تأثري اللغة العربية يف املكون الثقايف اإليراين يغلب أن يكون إجيابًيا؛ نظـًرا 

ن الذي هُتيمن عليه اللغة األم. كام أنَّ تأثري اللغـة ا ن األساس املعريف وتؤثِّر يف ذلك املكوِّ لعربيـة يف إ  أنَّ العربية حُتسِّ

ن السوسيولساين، وأثر األدب العريب، وتأثري األيديولوجيا بـام يتلـف هـاهًرا  املكّون الثقايف اإليراين ينطلق من املكوِّ

عن تأثري املكون الثقايف اإليراين يف اللغة العربية إذ أنَّ تأثريها أوضُح يف اجلانبني: اإلدراكّي والتداويل منه يف اجلـانبني: 

ملعجمي. وأههرت الدراسة أنَّ تأثري اللغة العربية يف نمو املكون الثقايف اإليراين هو احـتامل  قـائم  عـىل أنَّ الرتكيبي وا

ا حُتِْدث تغيرياٍت يف نظاٍم ثنائي املعرفة إذا كانت عملية  أنواع دراسة اللغة العربية تؤدي إ  حتقق الكفاية املتعددة؛ ألَّنَّ

 .ملحتوى، ومتصلة بدوافعهااكتساب عنارصها مكّثفة وثرّية ا

اللغة العربية، اللغة الفارسية، املكون الثقايف اإليراين، املكون السوسيولساين، أثر األدب العريب،  الكلامت املفتاحية:

 .تأثري األيديولوجيا
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Abstract. The study provides an in-depth reading of the impact of Arabic language on Iran’s culture by disclosing 

its backgrounds, motives, and factors, and identifies and analyzes the strategy, which focuses on describing the 

nature of this impact based on the available samples. The study applies descriptive-analytical and historical 
methods to provide a comprehensive review and accurate interpretations of the hypothesis. The study concludes 

that while the impact of Persian language (mother tongue) on Arabic language (second language) is susually 

descrived as being negative given the syntactic and semantic errors, the impact of Arabic language on the Iranian 
culture is often positive because it improves the basic knowledge and impacts the basic components of the mother 

language.  Further, the impact of Arabic language on Iranian culture stems from the Arabic socio-linguistics, 

literature, and ideology. It is different from the impact of Iranian culture on Arabic language which has more 
apparent cognitive and pragmatic aspects than structural and semantic ones. It also concludes that the impact of 

Arabic language on the evolution of Iranian culture is based on that the fields of Arabic language which have 

multidimensional impacts —because Arabic language influences the dual-cognitive system when its acquisition is 
intensive, rich and related to its motives. 

Keywords: Arabic language, Persian language, Iranian culture, sociolinguistics, impact of Arabic literature, 

ideological impact. 
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 املقدمة

تأثَّرت اللغة الفارسية باللغة العربية عىل إثر العالقات   

املختلفة التي سادت بني العرب واآلريني. ويذكر التاريخ أنَّ 

العالقات بني الفرس والعرب بدأت منذ القرن الثالث قبل 

امليالد، بفضل العالقات التجارية. جاء التأثري اللغوي للعربية 

، عهد الساسانيني، خاصة و األعىل الفارسية عىل مرحلتني: 

، عند ههور اإلسالم وامتداده والثانيةيف عهد خرسو األول. 

إ  بالد فارس وخراسان.  لكن التأثري األكرب للعربية عىل 

الفارسية حدث بعد اإلسالم، فاللغة الفارسية عندما واجهت 

 هذه اللغة مل تندثر وإنِّام أصبحت أكثر نضًجا وسالسة. 

أما الشعر الفاريس فقد وقع حتت تأثري الشعر العريب، 

بقوالبه الشعرية ومضامينه ومتأثًِّرا بعلوم البالغة: املعاين 

والبيان والبديع، والعروض والقافية التي دخلت إ  اللغة 

الفارسية بعد أن استعارهتا من اللغة العربية. ويتجىلَّ األدب 

اإليراين  _خل العريب والشعر الفاريس من خالل عملية التدا

عرب املسرية اللغوية العميقة وهي التي هيأت األرضية لوالدة 

أدٍب متداخٍل ترعرع بفعل االختالط الثقايف بني الشعبني 

 العريب والفاريس. 

أما تأثري األيديولوجيا اللغوية العربية يف الفارسية فجاء 

تعزيز بإدراك إيران ما بعد الثورة ألمهية اللغة العربية يف 

رشعيتها ووجودها يف املنطقة العربية خاصًة لدى املنتمني 

للمذهب الشيعي، باعتبارها لغة القرآن واحلديث والعلوم 

الرشعية، ورسديات املذهب الشيعي. ولذا أدركت النخبة 

ة والثقافة اإليرانية  الدينية أمهية العربية بالنسبة للدولة واهلويَّ

لثورة، وهذا كان اهلدع الداخيل اجلديدة املراد تأسيسها بعد ا

لرتسيخ اللغة العربية مؤسساتيًّا، أما اهلدع اخلارجي فكان 

تعزيز حضور إيران املذهبّي يف اإلقليم العريب خاصًة 

 احلواضن الشيعية. 

  

 املبحث األول

 اللغة العربية يف إيران من منطلٍق سوسيولساين  

 مكانة وتأثري اللغة العربية يف إيران -أواًل 

بدأ تعلُّم اللغة العربية يف إيران منذ سقوط اإلمربابورية  

الساسانية ودخول اإلسالم إ  بالد فارس، حيث ُترمجت 

العديد من الكتب العربية إ  الفارسية ونبغ العرشات من 

بوا الكتاب والشعراء والعلامء والفقهاء اإليرانيني الذين كت

آثارهم األدبية وعلمهم باللغة العربية.  وقد كانت اللغات 

الثالث القديمة هي السائدة: الفارسية القديمة، لغة األڤستا، 

والبهلوية، قبل أْن يفتح العرب البالد الفارسية يف القرن 

السابع امليالدي ويؤثِّروا فيها هذا التأثري البالغ الذي شمل 

اة والفكر. ومن املعروع تاريًيا الدين واللغة واألدب واحلي

ت من ناحية اخلطِّ بعد الفتح العريب  أنَّ اللغة الفارسية تغريَّ

اإلسالمي إليران؛ الختاذ الُفرس اخلط العريب الذي ُيمثِّل لغة 

القرآن، وسيلًة لكتابة لغتهم وعزوفهم عن اخلطِّ البهلوي 

ل الصعب الذي ُيمثِّل الديانة الزرادشتية، وكذلك لدخو

األلفاظ العربية الكثرية فيها، فظهرت اللغة الفارسية 

اإلسالمية لغًة قوميًة يف القرن الثالث اهلجري بعد استقالل 

الدويالت الفارسية لُبعدها عن مركز اخلالفة العربية. ومل 

تكتِف الفارسية اجلديدة باحلرع العريب بل أضافت إليه أربعة 

ارسية ال يقابلها رساًم حروع أخرى متثِّل أصواًتا خاصة بالف

يف العربية يشء، وهذه احلروع هي )پ، چ، ژ، گ(، كام تغريَّ 

لفظ احلرع العريب حني دخوله إ  الفارسية، فمثاًل أصبح 

حرع الطاء ُيلفظ تاًء، وحرع الضاد ُيلفظ زاًيا، والثاء ُيلفُظ 

 سينًا. 

ويعدُّ ِمن أبرز َمن خدم اللغة العربية من الفرس بوصفها   

أبو برش عمرو بن عثامن بن قنرب لغة احلضارة والعرص، 

م(، واضع 796 - 730احلارثي املعروع بسيبويه )

برع سيبويه يف معرفة علم النحو وأصوله «.  الكتاب»

وخباياه، وأضحى إمام املدرسة البرصية، وقد انطلق سيبويه 

يطلب النحو والعربية من العالمة اخلليل بن أمحد الفراهيدي 

، املعجم األول للغة العربية، كام تعلَّم «العني»معجم صاحب 

من األخفش األكرب أحد مشاهري النحو والعربية، وكذلك أبو 

 (.2047عمرو بن العالء وببقته )بدوي، 

هناك من الباحثني من أحىص عدد املفردات العربية يف   

بعض النصوص يف كتب الرتاث الفاريس بأنَّه يف الصفحة 

من  405استخدم الكاتب « ريخ البيهقيتا»األو  من 

كلمة فارسية، ويف العرص  253الكلامت العربية من أصل 

كلمة عربية يف إحدى خطب  12احلديث منهم من أحىص 

كلمة فارسية. وكانت اللغة  420شاه إيران من أصل 

الفارسية أكثر اللغات العاملية تأثًرا باللغة العربية وبدا تأثري 
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وأشعارها وما زال الشعر الفاريس ُيكتب عىل  العربية يف آداهبا

 (.2045أوزان اخلليل )اخلالدي، 

 

 تأثري املفردات العربية عىل اللغة الفارسية-ثانًيا

مل تصبح اللغة العربية اللغة الرسمية يف إيران لكنَّها لغة 

النخبة الكبرية من املتنّفذين، واملثقفني والسياسيني، وفحول 

ك الشعر الفاريس ولغة  الديوان. ومع مرور الزمن ومتسُّ

النخبة من رجال بالد فارس بإتقان اللغة العربية ومزجها 

باللغة واألدب الفاريس، أصبح للغة الفارسية شكل  وكيان  

أكرب وأهم  (. وُيعدُّ 25، يناير2047جديدان )قناة الكوثر،

تأثري ُحظيت به الفارسية هو اقرتاضها عدًدا كبرًيا ال حرص له 

رت يف مجيع جماالت اللغة من ا ملفردات العربية التي جتذَّ

واألدب الفاريس وكذلك يف لغة احلوار اليومية منذ َّناية 

القرن الرابع اهلجري. وتالًيا ُنشري إ  بعض هذه املفردات يف 

 خمتلف املجاالت، ومنها:

مثل: ركوع، سجده، قيام،  كلامت ومصطلحات دينية-4

مؤمن، مرشك، مرتد،  ركعت، سالم، زكات، حج، صدقه،

كافر، جهاد، منافق، آيت، قرآن، اقامت، عبادت، نكاح، 

بالق، قبله، حمراب، مناره، أذان، دعا، جنت، جهنم، 

قيامت، واجب، حالل، حرام، مكروه، مستحب، تشهد 

 وغريها.

مثل: دولت، حكومت، كلامت ومصطلحات إدارية -2

مملكت، رعيت، ملت، خدمت، بيعت، خالفت، اباعت، 

ا، اجراء، قايض، باغي، سلطان، بغيان، شحنه، رشبه، ادع

 خليفه، حرس، استخفاع، اضطرار، كاتب، حصار وغريها.

مثل: وحدانيت، بليت، كلامت عرفانية وصوفية -6

هدايت، مشيت، كرامت، مداومت، غيبت، بريقت، 

واليت، معرفت، توحيد، موحد، كشف، الطاع خفي، 

إهلي، عارع، رباين  جتريد، فنا، مقامات، جماهده، روحاين،

 وغريها.

 

 دوافع تعلُّم اللغة العربية يف إيران-ثالًثا

تعتمد دوافع تعلُّم اإليرانيني للغة العربية عىل أنَّ اجلانب   

ن السوسيولساين انطالًقا  الديني الذي عمل عىل استثامر املكوِّ

من عالقة اللغة العربية باملجتمع اإليراين دينًيا، ودورها يف 

رامج ومناهج لتعليمها هلذا الغرض، وذلك من غري أن بناء ب

تؤثِّر عىل تغيري النظرة الشاملة للحياة السياسية واالقتصادية 

عىل الرغم من كل ذلك فإنَّ خطاب واالجتامعية والرتبوية. و

ًرا باملدِّ القومي التوسعي،  ما بعد الثورة اإليرانية جاء متأثِّ

ز كذلك عىل وجوب تعلُّ  م اللغة الفارسية بوصفها أصبح يركِّ

لغة الثورة )اإلسالمية( يف العامل، بينام اللغة العربية هي لغة 

: 45القرآن فقط. وتنص املادة ) ( من الدستور اإليراين عىل أنَّ

اللغة والكتابة الرسمية واملشرتكة لشعب إيران هي »

الفارسية. وجيب أن تكون الوثائق واملراسالت والنصوص 

الدراسية هبذه اللغة الرسمية، ولكن جيوز  الرسمية والكتب

استعامل اللغات املحلية والقومية األخرى يف جمال الصحافة 

ووسائل اإلعالم العامة، وتدريس آداهبا يف املدارس إ  

، 4989 - 4979)دستور إيران « جانب اللغة الفارسية

 (. 40ص

وهبذا االمتداد التاريي سعت اجلهات املعنية بشؤون  

يم يف إيران إ  توفري األرضية لتعلُّم اللغة العربية التعل

وحتويلها إ  اللغة الثانية يف البالد من خالل فرضها كامدٍة 

مقررٍة يف املدارس املتوسطة والثانوية بدًءا من السنة السادسة 

هذه األسباب هي  وهي السنة األو  يف الدراسة املتوسطة.

التي جعلت اللغة العربية يف إيران اللغة الثانية بعد اللغة 

الفارسية رغم وجود لغاٍت أخرى قد يفوق عدد املتحدثني 

 هبا أعداد العرب كالرتكية اآلذرية والكردية. 

ه، عمل النظام    من أجل خدمة اخلطاب اإليراين املوجَّ

يص ميزانياٍت اإليراين خالل العقدين املاضيني عىل ختص

إلنشاء قنوات تلفزيونية وإذاعية باللغة العربية ملخاببة 

الشارع العريب مثل قناة )العامل(، وقناة )الكوثر( وقناة 

)سحر(، فضاًل عن قناة أخرى وهي قناة )آي فيلم( لبثِّ 

األفالم اإليرانية بعد ترمجتها ودبلجتها باللغة العربية. 

ست يف إيران بعد الثورة ع دة صحف عربية، منها تأسَّ

صحيفتي الوفاق، وكيهان. وهناك أقسام  عربية  نشطة  يف 

وكاالت أنباء )إيرنا( و)مهر( و)فارس( و)تسنيم(. كام هناك 

إذاعة عربية تابعة هليئة اإلذاعة والتلفزيون، وكذلك مركز 

دراسات اخلليج العريب ولديه قسم باللغة العربية وموقع عىل 

ه. 4699مرداد  26زاری شبستان، شبكة اإلنرتنت )خربگ

ش(. ويوجد عدد من املجالت العربية املحكمة التابعة 



 هـ(4114م/2020جامعة امللك سعود، الرياض ) (،6، ع )(62) ، مجاآلدابجملة 

 

37 

للجامعات اإليرانية متخصصة يف األدب العريب والبحوث 

والدراسات يف اللغة العربية والبحوث يف علوم القرآن 

ه. ش(.  باإلضافة إ   4699مرداد  26واحلديث )ضيغم، 

 درباره گاهربية والفارسية )واژهمعجاًم باللغتني الع 41حوايل 

 (.ش.ه4692 شهريور وترمجه، زبان

وهناك أيًضا حاجة بالب اجلامعات خاصًة القانون    

والعلوم اإلسالمية للغة العربية، واجلدول التايل يوضح أقسام 

 اللغة العربية وآداهبا يف اجلامعات اإليرانية:

 

 ( قائمة أقسام اللغة العربية وآداهبا يف اجلامعات اإليرانية4جدول )

ا بنني وبنات  الرقم األقسام املحافظة الطالب املقبولني سنويًّ

 4 اللغة العربية يف جامعة أراك قسم املحافظة املركزية 30

 2 قسم اللغة العربية يف جامعة أصفهان أصفهان 65

 6 قسم اللغة العربية يف جامعة الزهراء للبنات بهران 25

 1 قسم اللغة العربية يف جامعة إيالم إيالم 55

 5 قسم اللغة العربية يف جامعة بهران بهران 60

 3 قسم اللغة العربية يف جامعة احلكيم سبزواري خراسان رضوي 30

 7 قسم اللغة العربية يف جامعة )اخلليج الفاريس( بوشهر 30

 8 قسم اللغة العربية يف جامعة اخلوارزمي الربز 65

 9 قسم اللغة العربية يف جامعة الرازي كرمانشاه 30

 40 قسم اللغة العربية يف جامعة زابل سيستان وبلوشستان 50

 44 بمدينة زاهدان -قسم اللغة العربية يف جامعة سيستان وبلوشستان سيستان وبلوشستان 10

 42 قسم اللغة العربية يف جامعة سمنان سمنان 15

 46 قسم اللغة العربية يف جامعة الشهيد باهنر كرمان 60

 41 قسم اللغة العربية يف جامعة الشهيد هبشتي بهران 60

 45 بمدينة األحواز -العربية يف جامعة الشهيد تشمرانقسم اللغة  خوزستان 15

 43 قسم اللغة العربية يف جامعة شرياز فارس 65

 47 قسم اللغة العربية يف جامعة العالمة بباببائي بهران 60

 48 بمدينة مشهد -قسم اللغة العربية يف جامعة فردويس خراسان رضوي 10

 49 قسم اللغة العربية يف جامعة قم قم 30

 20 قسم اللغة العربية يف جامعة كاشان اصفهان 60

 24 بمدينة سنندج-قسم اللغة العربية يف جامعة كردستان كردستان 70

 22 بمدينة رشت-قسم اللغة العربية يف جامعة جيالن جيالن 30

 26 يف مدينة خرم آباد -قسم اللغة العربية يف جامعة لورستان لورستان 10

 21 مدينة بابل رس-قسم اللغة العربية يف جامعة مازندران مازندران 75

 25 قسم اللغة العربية يف جامعة املحقق أردبييل أردبيل 55

 23 بمدينة إيران شهر -قسم اللغة العربية يف جامعة الوالية سيستان وبلوشستان 15

 27 بمدينة رفسنجان -قسم اللغة العربية يف جامعة ويل العرص كرمان 50

 28 قسم اللغة العربية يف جامعة يزد يزد 10

 29 قسم اللغة العربية يف جامعة املذاهب اإلسالمية بهران 10

 60 بمدينة بجنورد -قسم اللغة العربية يف جامعة الكوثر للبنات خراسان الشاملية 15

 اصفهان 15
قسم اللغة العربية يف جامعة معارع القرآن وعرتة الرسول 

 للبنات -)ص(
64 

 62 فرع بهران-قسم اللغة العربية يف كلية أصول الدين بهران 21

 66 فرع مدينة دزفول-قسم اللغة العربية يف كلية أصول الدين خوزستان 63

 61 فرع مدينة قم-قسم اللغة العربية يف كلية أصول الدين قم 63

 65 قسم اللغة العربية يف مؤسسة انديشه )الفكر( فارس 30

بالًبا سنوًيا  50قبول يف كل فرع يتم 
ويبلغ جمموع بالب اللغة العربية 
وآداهبا يف خمتلف فروع هذه اجلامعة 

 بالًبا وبالبة. 6950

فرًعا هلذه اجلامعة يدرس اللغة  79
العربية وآداهبا وتنترش هذه الفروع 
يف مجيع املحافظات اإليرانية ويف 
بعض املحافظات يوجد أكثر من 

 فرع

 جامعة بيام نور )رسالة النور( مركزها يف قسم اللغة العربية يف
بهران وهلا عرشات الفروع بمختلف املحافظات واملدن اإليرانية 

 وتضم خمتلف التخصصات

63 

 املصدر )مشاوره حتصيىل هيوا(.        
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 إيرانحماربة اللغة العربية يف -رابًعا

يف مقابل ما ُذكر آنًفا من اهتامٍم باللغة العربية، تشهد     

إيران منذ سنواٍت حركًة جاّدًة وختصيص ميزانياٍت كبرية ملا 

ُيسمى بتطهري اللغة الفارسية من الكلامت العربية والرتكية 

واإلنجليزية الدخيلة، وحماوالت حذع الكلامت العربية من 

لفة؛ هبدع محاية اللغة الفارسية، اللغة الفارسية لدوافع خمت

وألهداٍع قومية، ومن أجل إحياء األدب الفاريس القديم. 

من هؤالء املفّكر املتأثِّر بالغرب فتحعيل آخوندزاده، الذي 

ألَّف كتاًبا يدعو فيه إ  تغيري اخلّط واحلروع الفارسية يف 

إيران، إذ كان يعتقد بأنَّ احلروع العربية هي سبب الفقر 

ضعف والتخلف الفكري واالستبداد السيايس يف بالد وال

اإلسالم. كام هدع رضا خان البهلوي بعد عودته من تركيا 

م ولقائه بمصطفى كامل أتاتورك؛  إ  احليلولة دون 4961يف 

ترويج الثقافة اإلسالمية، ومكافحة اللغة العربية إذ قام 

ر بتغيري )فرهنگستان(، وأم« املجمع الثقايف اإليراين»بتأسيس 

أسامء املدن اإليرانية التي كانت حتمل أسامء عربية إ  أسامء 

 ه. ش(.  4696فارسية )شه گلی، اسفند ماه سال 

وهناك غالم عيل حداد عادل الذي ترأس جممع اللغة  

م حتى اليوم ما 4990الفارسية وأصدر منذ تأسيسه يف عام 

وهو  جمّلًدا، 42ألف كلمة فارسية مجعها يف  15جمموعه 

ا ما يقرب من  كلمة أجنبية بام يعادهلا من  1500يستبدل سنويًّ

)خرب آنالين، كلامٍت فارسية يقوم املجمع بصياغتها 

ع أيًضا   ه. ش(.4690تري27 وضمن تيار التنقيح املتطرِّ

عبد احلسني زرين هناك األكاديمي محيد عنايت والكاتب 

 والشاعر حممد رضا عايل بيام. كوب 

 

 مظاهر حماربة اللغة العربية أهم-خامًسا

سات املعنية بتعلم اللغة العربية -4 حلُّ وإغالق املؤسَّ

سات الثقافية والتعليمية 475، ص2003)عساكرة،  ( واملؤسَّ

املهتمة بتعلُّم اللغة العربية واستبداهلا بمؤسساٍت فارسية 

 (.04، أكتوبر 2049)عزيزي، 

شوارع يف استبدال األسامء العربية للمدِن والقرى وال-2

 (. 414، ص 2040منطقة األحواز بأسامء فارسية )أمحد، 

منع العرب اإليرانيني من تسمية املواليد بأسامء عربية -6

وفرض أسامء فارسية، ويف حال عدم االلتزام باللوائح ترفض 

السلطات منح شهادات ميالد للمواليد )مركز سمت 

 (.25، يوليو 2049للدراسات، 

ة ملنع بباعة الكتب العربية إغالق املطابع العربي-1

 .(49، أغسطس 2007)مهدي، 

( إ  التضييق الشديد 42، سبتمرب 2042أشار زنايت )-5

الذي ُيامرس ضد العرب يف إقليم األحواز من قبل السلطات 

اإليرانية، وحرماَّنم من التدريس باللغة العربية وعدم 

 منحهم احلق يف امتالك صحف عربية. 

الزواج باللغة العربية؛ بحجة الرفض املتزايد لعقد -3

عدم فهم ما يقوله رجال الدين أثناء العقد، وأنَّ إقامة مراسم 

عقد الزواج باللغة العربية ُيعدُّ نوًعا من االغرتاب )دويتشه 

 (.04، سبتمرب 2049فيله، 

املطالبة بحذع الكلامت العربية من اللغِة الفارسية، -7

وإزالة بعض احلروع وتغيري األبجدية إ  أبجديٍة التينية 

خرداد  3املتشاهبة يف النطق مثل: )ز، ض، ظ، ذ( )قاسمی، 

 ه. ش(.   4698

 

 حتديات أمام الفرسنة-سادًسا

تقف عدة حتديَّات أمام دعاة فرسنة اللغة الفارسية   

 ودعاة تغيري األبجدية العربية إ  أبجديٍة التينية، وهي:

لضخمة التي أنَّ الشعر واملؤلفات واآلثار األدبية ا-4

يفتخر هبا اإليرانيون وال سيام القوميون منهم، ُكتبت باللغتني 

الفارسية والعربية، وأنَّ اللغة الفارسية التي ُألِّفت هبا املئات 

وربام اآلالع من املؤلفات مليئة  بالكلامت العربية )آل ربيع، 

 (. 08، مارس 2047

أنَّ استبدال وحذع الكلامت العربية من الفارسية  -2

سوع يؤدي إ  عزل اإليرانيني عن الثقافِة اإلسالمية 

 واملؤلفات الدينية املكتوبة باللغِة العربية.

املخاوع اإليرانية املتزايدة من انتشار ما بات ُيعرع -6

، واملقصود هبا الدعوة إ  مذهِب أهل السنة «التسنُّن»بظاهرة 

واجلامعة يف املجتمع األحوازي، ونشاط األحوازيني يف 



 هـ(4114م/2020جامعة امللك سعود، الرياض ) (،6، ع )(62) ، مجاآلدابجملة 
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اخلارج عىل الصعيد اإلعالمي واحلقوقي والسيايس  

 (.33، ص2041)املوسوي، 

ة من فهِم الدور املركزي يف هذا املبحث اتضحت املقارب 

ن االجتامعي اإليراين يف تعلُّم اللغة العربية معتمدًة عىل  للمكوِّ

ل الفئات املكونة ألغلبيِة الشعب  وجود ثالث رشائح تشكِّ

اإليراين: الرشحية األو ، يمثلها ثنائيو اللغة من رجاِل الدين 

وبعض األكاديميني واإلعالميني والسياسيني. أما الرشحية 

لثانية فهي ممثلة يف العرب األحواز، والرشحية الثالثة هي فئة ا

بني. وهذه الرشائح حتمل عوامل بقاء اللغة العربية  املعرِّ

ن  ٍ من إمكانية توهيف املكوِّ وحصوهلا عىل قدٍر معنيَّ

 االجتامعي كمحتوى للغة. 

 

 املبحث الثاين

 أثر األدب العريب يف األدب الفاريس

كيب اجلملة الفارسّية بالرتاكيب العربّية، إ  أدَّى تأثُّر تر   

تأثُّر الشعر الفاريس كذلك بالشعر العريب من حيث الشكل 

واملضمون.  ومن ذلك نجد أنَّ الشعر الفاريس ُولد حتت تأثري 

الشعر العريب، إذ جاء متأثًرا بقوالبه الشعرية ومضامينه 

يي وموضوعاته واصطالحاته املختلفة. إنَّ البحث التار

د وجود أدب معترب يف الفارسية القديمة، وقد  املعارص ال يعضِّ

أقرَّ بذلك األستاذ بجامعة هارفارد ريتشارد فراي إذ يرى أنَّه 

يعرس عىل الباحث إجياد أدلٍة عىل وجود كتاباٍت إيرانية قبل 

اإلسالم، خصوًصا باملقارنة مع الرومان واإلغريق... أما 

اذ، والنثر ا اذ الذي ههر حتت هلِّ اإلسالم فال الشعر النفَّ ألخَّ

ته املوجة   أثر له قبل ذلك؛ ألنَّه كان منتًجا إسالميًّا استفّزْ

الدينية اجلديدة، وغّذاه انتشار العلم والتعليم الذي جاء به 

الدين اجلديد، ووّلده التزاوج اللغوي مع لغٍة فتيٍة شاعرة 

 (. 01رس ، ما2049قادمة من صحراء  العرب )فال الدين، 

 

 أوزان اللغة العربية يف الفارسية-أواًل 

كان للفرس كتاب منظومة األڤستا )األبستاق( اخلاص 

بالديانة الزرادشتية، منها قسم  خاص  بالرتاتيل واألناشيد 

الدينية الزرادشتية املعروفة بـ)گاهتا( وقطٍع أخرى منظومٍة يف 

( يرجع األقسام املعروفة باسم )يشت( و)يسنا( و)ونديداد

تاريها إ  القرن السادس قبل امليالد )چوبني. د. ت(. كان 

فوا الفرس يف عهد الدولة الساسانية يتغنَّون بالشعر ثم  تلقَّ

وأدخلوها يف لغتهم اللغة العربية من العرب قبل اإلسالم 

كان بعض اخلطباء العرب يفدون إ  إيران قبل البهلوية. 

ثَّر اإليرانيون به كثرًيا، الذي تأ« األعشى»اإلسالم ومنهم 

وفَد عىل ملوك فارس »وقالت عنه موسوعة املورد: 

)البعلبكي، « فمدحهم، وسار شعره العذب عىل األلسنة

 (.59، ص 4992

بدأ تدوين الشعر الفاريس باحلروِع العربية أواخر القرن   

الثالث اهلجري، فكانت إرهاًصا بمولد ذلك النوع من الشعر 

ِف الشعر العريب وسار يف الغالب عىل ِغراره. الذي نشأ يف كن

وكان َعروض الشعر الفاريس يف أول أمره جيري عىل ِغرار 

العروض العريب، واستخرج علامء العروض الفاريس من 

دوائر العروض العريب مجيع األوزان الفارسية باستثناء أوزاٍن 

خاّصٍة كالرباعيات والفهلويات، حتى أصبحت األوزان 

تسعة عرش بحًرا حتمل نفس أسامء األوزان العربية،  الفارسية

وهي: )بويل( و)مديد( و)بسيط( و)رجز( و)هزج( 

و)رسيع( و)رمل( و)وافر( و)مضارع( و)تقارب( 

و)تــدارك( و)كامل( و)مقتضب( و)منرسح( و)جمتث( 

و)خفيف( و)جديد( و)قريب( و)مشاكل(. وقد قلَّد الشعراء 

العربية ومل يبتعدوا عنها كثرًيا  الفرس بفنوَّنم الشعرية الفنون

فالتزموا القافية والوزن كام يف ترتيب القصيدة العربية. 

وانعكس التجديد الذي برأ عىل القصيدة العربية يف القرن 

الثاين والثالث اهلجري وعدم االلتزام بالقافية الواحدة 

حات يف األندلس؛ عىل بعض فنون الشعر  وههور املوشَّ

جلّيٍة ومنها الرتجيع، الذي بدأ االهتامم الفاريس بصورٍة 

، ص 2040بنظمه يف القرن السادس اهلجري )خلف، 

411.) 

من األوزان التي اتبعها اإليرانيون، بحر )املتقارب( 

 ووزنه هو:

 َفُعوُلْن َفُعوُلْن َفُعوُلْن َفُعوُلنْ 

 

 َفُعوُلْن َفُعوُلْن َفُعوُلْن َفُعوُلنْ 

أنَّ أشهر من اتبع بحر  (445وأوضح براون )د. ت، ص 

املتقارب هو الفردويس يف كتابه )الشاهنامه( أو)رسالة 

امللوك( الذي حيتوي عىل أكثر من مخسني ألف بيٍت يف رشح 

( إ  أنَّ 76، ص 2042تاريخ إيران. كام أشار الكربايس )

الشاهنامه احتوت عىل مفاخرة اجلنس الفاريس عىل العريب، 
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من الكلامت العربية، إذ اشتهر وحرص فيها عىل التخلُّص 

بعدائه هلا ورغاًم عن ذلك كتب بلغٍة أبجديتها هي العربية، كام 

 % من كلامت ملحمته هي كلامت  عربية. 60أنَّ 

( نموذًجا من بحر املتقارب 447وأورد الكربايس )ص

ه(، 126يف شعر أمحد بن قوص الدامغاين املنوتشهري )ت: 

الشعرية من العربية إ  الذي نقل الكثري من األغراض 

الفارسية كوصِف اإلبل والصحراء واألبالل وغريها. ومن 

 شعره يف وصف بزوغ الفجر مقطوعة  جاء أوهلا:

 جو از زلف شب باز شد 

 تاهبا

 فرو ُمرد قنديل حمراهبا

سبيده َدْم از بيم رسماي  

 سخت

 

 بيوشيد بر كوه سنجاهبا

 وترمجة البيتني:  

 الليِل املجدولة عندما انفتقت ضفائرُ 

 

 انطفأْت قناديُل املحاريب املسدولة

 من شدة الربد هلَّ بياض فجر الظالل 

 

 كام غطى السنجاُب أعايل اجلبال

ع( وهو من أنواع   ومن أشهر الفنون الشعرية )امللمَّ

ع( الفاريس يف أواخر القرن  نات البديعية. ههر )امللمَّ املحسِّ

الثالث اهلجري وازدهر بعد القرن اخلامس اهلجري عىل يِد 

ه(، 4450 -525الشعراء الصوفيني كالسنائي الغزنوي )

ه(، وعبد 4276 -972وجالل الدين البلخي الرومي )

 -792ه(، وحافظ الشريازي )4289 -898محن اجلامي )الر

ع يف األدب الفاريس للبلخي )4690  -625ه(.  وأقدم ملمَّ

 ه(:967

 يرى حمنتي ثم يُف البرصا

 

 فَدته نفيس تراه قد سفر

 داند كز َوي به َمْن چه ِرسد 

 

 ديكْرباره ِز ِعشق يب َخرَبا

ا للملّمعات إذ وُيعدُّ جالل الدين الرومي هو األكثر إنتاًج  

عة )مقبِل،  500نظم زهاء   .(89، ص 2044بيٍت غزلية ُملمَّ

تناول الشعر الفاريس موضوعات الشعر العريب من     

ى شعر التصوع  املدح واهلجاء والغزل والوصف. وتغذَّ

الفاريس يف نشوئه ونموه بشعر التصوع العريب عند احلالج، 

ئر الشعر الفاريس وابن عريب، وابن الفارض. وقد الحت بشا

اإلسالمي يف أواخر القرن الثاين اهلجري وأوائل القرن 

الثالث، حيث نشأ يف كنف الشعر العريب وسار عىل ِغراره، 

لكن راجت سوق الشعر العريب يف إيران بالقرن الرابع 

اهلجري رواًجا عظياًم وكان من العوامل التي أدَّت إ  هذا 

وزرائهم بالشعر وأصحابه الرواج اهتامم ملوك البوهييني و

ه، 4166ويف مقدمتهم عضد الدولة )آل قيس،  ورجبي، 

 (.5ص

 

 مراكز األدب العريب-ثانًيا

كان لدراسة األدب العريب مركزان مهامن يف فارس ومها   

)نيسابور( و)الري(، هذا باإلضافة إ  مراكز أخرى ثانوية. 

وكانت الري مقر آل بويه ووزرائهم املشهود هلم بالرباعة يف 

األدب العريب، ومنهم الصاحب بن عباد املعروع بشعره 

ني الشعر يف العريب الذي جعله يتبوأ أعىل املراتب بني أساب

تاريخ األدب العريب.  أما مدينة نيسابور فقد أنتجت كثرًيا من 

الشعراء واألدباء ربام يفوق عددهم عدد شعراء الري 

وأدبائها، وفيهم شخصيات  ذات شهرٍة عامليٍة يف األدب 

العريب كأيب بكر اخلوارزمي وبديع الزمان اهلمذاين.  ومن 

« بنو ميكال»العريب البيوت التي اشتهرت بتشجيع األدب 

ينتمون إ  ملوك فارس  -وفًقا لبعض املصادر -الذين كانوا 

القدامى وتقلَّدوا يف العصور اإلسالمية األو  مناصب عالية 

يف احلكومة وكانت هلم مآثر يف تشجيع األدب واصطناع 

 (.54، ص 2007)بوجلة،  األدباء

(  أنَّ 5ه، ص 4166وأوضح آل قيس،  ورجبي ) 

يني آثروا االرتباط بالعامل اإلسالمي عن بريق اللغة البوهي

العربية وآداهبا وكان بينهم الشعراء واألدباء، وكان وزراؤهم 

كبار األدباء ويف مقدمتهم الصاحب بن عباد وابن العميد، 

وأبو رحيان البريوين الذي كتب مجيع مؤلفاته وتصانيفه التي 

ة باللغة العربية زادت عىل الثالثمئٍة ومخسني كتاًبا ورسال

وحدها. من كتبه: )اآلثار الباقية(، )حتقيق ما للهند من مقولٍة 

معقولٍة أو منقولة(، )التفهيم من صناعة التنجيم( بالفارسية.  

( أنَّ أبا الفتح البستي كان ماهًرا 441وأّكد بروان )د. ت، ص

يف الصناعات البديعية وله قصيدة  معروفة  يربنا هبا املتنبي 

ا كانت عالية الشأن يف زمانه حيفظها الناس عن ههر قلب، بأَّنَّ 

 مطلعها:

 زيادُة املاِل يف دنياه نقصانُ 

 

وربحه غري حمِض اخلرِي 

 خرسان

 

( فإنَّ األدب انتعش 448ووفًقا لرسد بروان )د. ت، ص

سها عبد  تركي  932التي تعود إ   يف الدولة الغزنوية م، أسَّ

من عبيد السامانيني يف مدينة غزنة وسط اهلضاب األفغانية. 

رة  وباإلضافة إ  )غزنة( كانت توجد يف إيران يف الفرتة املبكِّ

من العرص الغزنوي أربعة مراكز جتتذب إليها رجال العلم 

 واألدب وهي: 
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وكان يقيم  قرص احلاجب بن عباد، وزير البوهييني،-4

 عادًة يف أصفهان أو الري.

 قرص السامانيني يف بخارى.-2

قرص شمس املعايل قابوس بن وشمگري يف بربستان -6

 عىل مقربٍة من بحر قزوين.

 قرص ملوك خوارزم املعروفني باسم مأمون يف خيوه.-1

 
  صالت الشعراء اإليرانيني باللغة العربية-ثالًثا

الفرس الذين  أدى ههور جيٍل من األدباء والشعراء

قوا حضور العربية يف الفارسية شكاًل ومضموًنا إ  التأثري  عمَّ

يف بناء الفارسية اجلديدة وتكوينها. وُعرع هؤالء بذوي 

لون  م كانوا يؤلفون وينشدون باللغتني، ويتنقَّ اللسانني؛ ألَّنَّ

بينهام بسهولة، وزاد نشاط هؤالء يف القرن السادس اهلجري 

ياًل عىل استمرار التداخل اللغوي يف هذه وما بعده، وكان دل

املرحلة. ومن األدباء الفرس ذوي اللسانني الناقد والعرويض 

هـ، 328شمس الدين حممد بن قيس الرازي املتوىف قرابة عام 

كتب بالعربية: )املعجم يف معايري أشعار العرب(، 

وبالفارسية: )املعجم يف معايري أشعار العجم(. ومنهم أيًضا 

هـ(، الذي كان له  576 -184غي رشيد الوبواط )البال

س يف نقل علوم البالغة والبيان من العربية إ   دور مؤسِّ

 الفارسية، وبذل جهًدا يف تطبيقها يف النصوص. 

 -ومن النامذج القوية عىل استحكام التداخل العريب 

الفاريس يف هذه املرحلة من الشعراء الفرس ذوي اللسانني، 

هـ(، اشتهرت 394 -580دي الشريازي )نجد الشاعر سع

منظومته احلكمية )البستان(، وله )گلستان(، وله رسائل 

نثرية: )املجالس الضخمة(، )نصيحة امللوك(، )رسالة يف 

العقل والعشق(، )التقارير الثالثة(. وله قصائد فارسية 

وعربية وملمعات وترجيعات وثالث جمموعات من 

(، و)البدائع(، و)اخلواتيم(. الغزليات الصوفية هي )الطيبات

 (:2041ومن نامذج شعره هذه األبيات الغزلية )يلوح، 

ر سمُت الواِجدين فصاحوا  تعذَّ

 

 ومن صاح وجًدا ما عليه ُجناُح 

وا حديث العِشق ما أمكن التُّقى   أرسَّ

 

 وإن غلَب الشوُق الشديد باحوا

 رسى بيُف من جيلو بطلعته الدُّجى 

 

 املقبلني صباُح وسائر ليِل 

هناك أيًضا األمري أبو احلسن قابوس بن زياد وشمگري  

به اخلليفة العبايس 106)ت: سنة  ه( حاكم بربستان لقَّ

بشمس املعايل، من كبار شعراء عرصه، كان بارًزا يف علوم 

البالغة العربية متفوًقا يف الفلسفة والنجوم وقد كتب بالعربية 

كرم العلامء والشعراء وكان ي« اإلسطرالب»رسالة عن 

وجيزل الصالت هلم، وهو ُيعدُّ من كبار الكّتاب يف عرصه )آل 

 (.3ه، ص 4166قيس،  ورجبي، 

 
التأثريات التي تركها األدب والبالغة العربية يف -رابًعا

  األدب الفاريس

يمكن تلخيص التأثريات التي تركها األدب والبالغة 

 العربية يف األدب الفاريس فيام ييل:

استخدم شعراء الفارسية بحور الشعر العربية التي  _4

 وضعها اخلليل بن أمحد الفراهيدي لوزن أشعارهم.

اقرتضت الفارسية من العربية الصور واملفاهيم  _2

الشعرية التي كانت دارجًة لدى الشعراء العرب، وأحياًنا 

كانوا ُيدخلون عليها بعض التعديالت، ويف أحيان أخرى 

َّنا كام يف لغتها األصلية، ومن األمثلة عىل كانوا يستخدمو

 ذلك قول الشاعر عنرصي )ديوان الشاعر عنرصي، د. ت(:

 كه راستگويرت از نامه تيغ او نيست نامه گذشته خموان به تيغ شاه نگر

 
 أي: 

 فال يوجد أصدُق من حدِّ سيفه اُنظر إ  سيف امللك، وال تقرأ سرية األّولني

يذكرنا ببيت أيب متام يف فتح  وهذا املفهوم الشعري 

 عمورية حني قال:

 الكتب السيُف أصدُق إِنباًء من

 

ه احلدُّ بني اجلدِّ واللعِب   يف حدِّ

 (10، ص4987)ديوان أيب متام،  

 أو قول الشاعر فخر الدين جرجاين:

 دی مرگ را هرگز به من راهنبو

 

 اگرنه فرقتش بودی كمينگاه

 (393، ص 9191ه.ش، 9331)گرگانی، وورامني،  

 أي:

 ما كان املوُت ليجَد بريقه إيلّ 

 

 املرصادبلوال أنَّ فراقه كان يل 

 وهذه صورة ُمقتبسة من شعر املتنبي، إذ قال: 

 وجَدْت  لوال مفارقِة األحباب ما

 

 هلا املنايا إ  أرواحنا ُسُبال

 (47، ص 4986)املتنبي،  

املتنبي وكذلك استفاد الشاعر أسدي الطويس من صور 

 كثرًيا، ومنها قوله:

 نبايد شد از خنده شه دلري

 

 

 نه خندست دندان نمودن ز شري

 

 

 (.86، ص9193ه. ش، 9333)بويس، 
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 أي: 

ال تبدي جرأًة إن رأيَت ابتسامة امللك، فعندما ُيظهر 

 األسد أنيابه فتلك ليست ابتسامة

، 4986)وهذه صورة شعرية تذكرنا بقول املتنبي 

 :(662ص

 رأيَت نيوب الليث بارزةً إذا 

 

 مبتسمُ  الليَث  أنَّ  تظنَّن فال

أنوري مادًحا أحد ممدوحيه باسم  ومن ذلك قول الشاعر 

 )أبو احلسن عمراين(:

 خود خراب آباد گيتی نيست جای تو وليک

 

 گنجها ننهند هرگز جز كه در جای خراب

 (91، ص9163ه.ش،  9383)نفيسی،  

 أي:

 مكانك هذه الدنيا اخلِربة ليست

 

 ولكن ال تُوضُع الكنوز إالَّ يف اخلرابات

، ص 4986وكام نرى فهذا تشبيه  استعمله املتنبي ) 

 ( من قبل عندما قال:404

 وما أنا منهم بالعيِش فيهم

 

 الرغام الذهِب  معدن ولكن

دخلت فنون البالغة والصناعات األدبية العربية  _6 

ع الشعراء الفرس عىل  أيًضا إ  اللغة الفارسية، فبعد أن تعرَّ

األدِب العريب وتأثروا به، استخدموا صناعاته يف أشعارهم، 

وقاموا بتدوين هذه الصناعات كعلٍم مستقّل، وما زالوا 

تشبيه،   يستخدمون االسم العريب لتلك الصناعات من قبيل:

استعارة، جماز، اإلرصاد، لف ونرش، مراعاة النظري، ردَّ 

 الصدر عىل العجز، وغريها.     

وكنموذٍج للتشبيه يف كتاب )حتفة امللوك( عن منظومة 

)كليلة ودمنة( بيت  شعري  يشيُد بمكانِة العلم والعلامء )إذاعة 

 (:41، يناير 2049بهران، 

 دانش، اندر دل چراغ روشن است

 ز مهه بد، بر تن تو جوشن استا

 وترمجته: 

 إنِّام العلم رساج  نري  وسط القلوب

 وهو درع  حيفُظ اإلنساَن يف كلِّ اخلطوب

أيًضا أبيات  شعرية  للشاعر محيدي  « التشبيه»ويف 

 (637، ص 2000)عكرمة واحلمد، 

 ميان گرهاى تريه چون ميغ

 زباَّناى سناَّنا برق مى زد

 وزلب شمشريهاى زندگى س

 رسان را بوسه ها بر فرق مى زد

 وترمجتها:

 تبدو الرماُح كُشهٍب يف تالمِعها

 وسط الغباِر الذي كالليِل غّطاها

 وللسيوِع شفاه  لثُمها أجل  

 عىل املفارِق قد بانت عطاياها

جماز »وهناك أيًضا ُمقتطف  من أشعار سعدى شريازى كـ

 (43، ص 2000)دامغاين، « استعارة

 نو )هالل( عيد استآيا اين ماِه 

 يا سپيدي پيشانِى آن فراخ چشامن َمهوش؟ 

 وترمجته:

 أهذا هالُل العيِد أم حتت برقٍع 

 تلوُح جباُه العنِي شبه أهلِّةٍ 

جماز »وجاء يف شعر سعدي الشريازي أيًضا نموذج 

 (62، ص 2000اآليت )دامغاين، « االستعارة

 ندانم اين در گاه تست يا دميَدنگاِه مهر و ماه

 وآن قّد وباالى تست يا شاخ شمشاد 

 وترمجته:

 أمطلُع شمٍس باُب دارِك أم بدرِ 

ِك أم غصن  من الباِن ال أدري  أقدُّ

، فقد ورد كذلك يف «ردُّ الصدِر عىل العجز»أما نموذج 

 ( فهو:20، ص 2000شعر سعدي الشريازي )دامغاين، 

خاموش ماندن شيفتگان شيدا دشوار است از نريوى 

 د برمى آورند عشق فريا

 و هر آنكه از شيفتگى فرياد برمى آورد گناهى نيست

 وترمجته: 

ر صمُت الواجدين فصاحوا  تعذَّ

 ومن صاَح وجًدا ما عليه ُجناُح  

يف شعر مسعود بن سعد « مراعاة النظري»ومن نامذج 

 (235، ص 2000)عكرمة واحلمد، 

 از ديده گاه پاشم ُدرهاى قيمتى

 دلگشاى وز ببع گه خرامم در باغ

 وترمجته:

 أنثر الدرَّ والآليلء حينًا

 وبزهٍو أختاُل حينًا وحينا
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، 2000وأيًضا يف قول الشاعر شهريار)عكرمة واحلمد، 

 (671ص 

 عشق و آزادگى و حسن جوانى و هنر

 عجبا هيچ نريزند كه بى سيم و زرم

 وترمجته:

 احلبُّ واحلسُن واألشياُء قاببًة 

 ترِب ال متنع القلَب أن حييا بال

 
ر  _1 اقرتاض بعض القوالب الشعرية من حاالت تأثُّ

 هذا 
ِ
األدب الفاريس باألدب العريب؛ وهو ما أسهم يف إثراء

األدب بشكٍل كبري، ويمكن اإلشارة هنا إ  قوالب شعرية 

س وغريها. س واملسدَّ  كالغزل والقطعة واملخمَّ

، 2020وكمثال لقالب الغزل قال أحدهم )آذرشب، 

 :(03سبتمرب 

 أي ساربان منزل مكن جز در ديار يارمـن

 تا يک دمي زاري كنيم بر ربع وابالل ودمن

 وترمجته:

 أيتها القافلة ال حتّطي إالَّ يف ديار حبيبي 

 لنبكي حلظًة عىل الربِع واألبالل والدمن. 

، سبتمرب 2020وقال الشاعر سنائي يف الغزل )آذرشب، 

03:) 

 آنرا كه زندگيش بعشق مرگ نيسـت

 هرگز گامن مربكه مرو را فنا بـود 

 وترمجته:

 ال موَت ملن حياته بالعشق 

 فال تظننَّ أنَّه يرسي عليه الفناء 

ونموذج  آخر للغزِل يف شعر سعدي الشريازي )دامغاين،  

 (18، ص 2000

شيفته آهو چشم شمشاد باالئى شدم كه بى آنكه 

 پاكدامنى و پارسائى بر خود ببندم

 زو صرب نتوانم كردفاش مى گويم كه ا

 در كيش عاشقى پرده پوشى و پنهان كارى نارواست

من دوستش مى دارم هرچند رقيب خشمگني و ستيزه 

 جوئى كند

 وترمجته:

 أصبحُت مفتوًنا بأعنِي أهيفا

فا  ال أستطيُع الصرب عنه تعفُّ

 والسرُت يف ديِن املحبَّة بدعة  

 أهوى وإن غضَب الرقيُب وعنَّفا

وجدت القصص واحلكايات العربية بريقها أيًضا إ   _5

األدِب الفاريس، إما كاملًة أو جمتزأًة، ومن َثمَّ دخلت إ  

ثقافِة الناس عن بريق األدب، إذ قلَّام نجد اليوم من الفرس 

« يوسف وزليخا»أو « جمنون ليىل»من ال يعرع حكاية 

هذه وغريها، حتى إنَّ بعض الشعراء الفرس قام بنظِم 

القصص عىل شكِل منظوماٍت شعريٍة بويلة، كالشاعر نظامي 

يف منظومٍة شعريٍة « جمنون ليىل»غنجوي الذي نظم قصة 

 «.ليىل وجمنون»بويلة حتمل اسم 

هذه النامذج التي استعرضتها هي لتكوين فكرة عن  

خصائِص األدب الفاريس، واخلالصة هي أنَّ استعارة 

شعرية من العربية كثرية  جًدا الفارسية الصور واملفاهيم ال

بحيث ال يمكن حرصها. وهذا املبحث سلَّط الضوء عىل 

مكامن االجتهاد للكشِف عن تأثري األدب العريب الواضح يف 

األدب الفاريس، بالنظم مبارشًة هبا أو استعامل أوزان الشعر 

 العريب.

 
 املبحث الثالث

 ةتأثري األيديولوجيا اللغوية العربية يف الفارسي

ل أيديولوجيا اللغة بؤرة اهتامم علامء   تشكِّ

( وعلامء Linguistic anthropologyاألنثروبولوجيا اللغوية )

(؛ التصاهلا دالليًّا Sociolinguistsاللسانيات االجتامعية )

ر املعرّبة عن احلياة االجتامعية واملعتقدات  بطرق التصوُّ

مل االتصال املتمحورة حول عالقة اللغة بالواقع، وكيفية ع

ودور اللغة يف تشكيل كينونة الفرد واملعتقدات الدائرة. يرى 

عامل اللسانيات السويرسي فرناند دي سوسري أنَّ العـالقة بني 

، 2048اللغة والفكر هي عالقة تالحم وتداخل )العلمي، 

 (.22سبتمرب 

ل العالمة اللغوية بوصفها حاماًل أيديولوجيًّا أداًة   تشكِّ

ميط التلقي يف األيديولوجيا الثورية اإليرانية، تعمل عىل تن

 من آلياته املذهبية 
ٍ
حيث يتصاعد النفوذ اإليراين باعتامد جزء

عىل العالمة اللغوية العربية. مل يُرق ذلك لبعض القوميني 

اإليرانيني بأن ُتوضع اللغة العربية يف نفس مستوى اللغة 

؛ وعليه الفارسية رغم دعمهم للمرشوع التوسعي اإليراين



ن الثقايف اإليراين ةتأثري اللغ: حممد بن صقر الُسلمي  ...العربية يف املكوِّ

 

71 

قاموا بتأبري مرشوعهم أمام الوضع الذي احتلته هذه اللغة 

كحامل لأليديولوجيا. وهنا نجد أنَّ األيديولوجيا اللغوية 

الفارسية تقف يف وجه األيديولوجيا اللغوية العربية حيث 

ل أيديولوجيا اللغة بشكٍل عام جمموعة اآلراء  تشكِّ

للغة املعيَّنة واملعتقدات واألفكار التي تتمحور حول ا

 وتوهيفها َوفًقا لذلك للتأثري يف السياسات العامة للدولة. 

وما يدّل عىل االتفاق بوجود ارتباٍط وثيٍق بني اللغة 

والفكر، جاء ترجيحه عرب عدة مقوالت لكبار الباحثني يف 

إنَّه ال سبيل إ  معرفة »اللغة والثقافة، كمقولة ابن حزم: 

)األندليس، د. ت، ص  «ط اللفظحقائق األشياء إالَّ بتوس

د نعوم تشومسكي أمهية الربط بني اللغة 415 (.  وأكَّ

والسياسة، ويذكر أنَّ األيديولوجيات املختلفة التي يصوغها 

علامء الفكر، تعتمُد يف املقاِم األول عىل القدرة والرباعة يف 

صوغها، يف قوالب لغوية مؤثِّرة وفاعلة. وبنّي عرب عديد من 

والنامذج كيف ُتستخدم اللغة يف تربير األيديولوجيات  األمثلة

السياسية والعسكرية واالجتامعية، وأنَّ األيديولوجيات 

املختلفة التي يصوغها علامء الفكر، تعتمد يف املقاِم األول عىل 

الفكرة والرباعة يف صياغتها يف قوالب لغوية مؤثرة وفاعلة 

 (.27، ص 2005)تشومسكي، 

 

 التاريي لأليديولوجيا اللغوية يف إيرانالسياق -أواًل 

لكي نرجع األيديولوجيا اللغوية إ  سياقها التاريي يف  

إيران ننظر يف عنارصها املرتبطة بحالِة القوة أو الضعف، وما 

الزم اإليرانيني من قلٍق لغويٍّ وثقايفٍّ بتنازعهم بني الفارسية 

الشعوبية يف  والعربية.  هذا التنازع أدى إ  ههوِر احلركة

م(، وانطلقت من مبدأ 750 -334أواخر العرص األموي )

املساواة بني مجيع الرعايا، سواء أكانوا عرًبا أو عجاًم، هلذا 

السبب كانو ُيسّمون أهل التسوية، وكانوا يقتبسون ويرددون 

د عىل أنَّ  بعض اآليات القرآنية واألحاديث النبوية التي تشدِّ

ق بني أتباعه عىل أساِس العرق أو اللون أو  اإلسالم ال يفرِّ

احلسب أو النسب، وأنَّ أكرم الناس عند اهلل أتقاهم. لكن هذا 

الشعار تالشى مع مروِر الوقت بفعل عداوٍة واضحٍة للعرب، 

وبذلك اسُتبدلت تلك الدعوة للمساواة بدفاٍع جريء عن 

-750تفّوق الُفرس وتدين العرب خالل الدولة العباسية )

(.  ويوضح السلمي 29هـ، ص 4169)السلمي،  م(4258

( أنَّ فكرة إحياء احلضارة الفارسية ههرت 69ه، ص 4169)

يف هلِّ حكم السالالت الفارسية الصغرية شبه املستقلة منذ 

القرن التاسع وما بعده. وذلك باإلشارة إ  الصفاريني 

م( والبوهييني 4005-876م( والسامانيني )834-4006)

لتي حكمت منابق من قبيل نيسابور م( ا915-4055)

ست أو  الدول اإليرانية شبه  وسمرقند وبخارى، التي أسَّ

املستقلة يف أعقاب الفتح اإلسالمي. وكان ُينظر إ  هذه 

ا بداية عملية إحياء شاملة للمفاهيم الثقافية  الفرتة عىل أَّنَّ

 والسياسية واللغوية.

 الفارسية ههرت نزعة التفوق اإلثني ضد الشعوب غري   

حركٍة شعوبيٍة قوية داخل إيران يف القرن الثالث بنشوء 

اهلجري، ومتيَّزت بعدائها للعرب واملناداة إ  إحياء 

ج  اإلمربابورية الفارسية. ومن مجلة األفكار التي كانت تروِّ

هلا هذه احلركة، إشاعة اليأس من اإلسالم والعرب ودولتهم.  

ل 4713-4504وبعد قيام الدولة الصفوية ) م(، حوَّ

حيث « إيران»إ  « فارس»الصفويون االسم املعروع تارييًّا 

نقلوا املعنى األول من حلقٍة ضيقٍة ختصُّ الِعرق الفاريس إ  

دائرٍة أوسع تشمل العنرص اآلري. ويف نفس الوقت، سعوا 

إ  إحداث تشيٍُّع بائفيٍّ حُياكي املذهب اجلعفري العريب من 

إيرانيٍة يتقّدم فيها الشيعي الفاريس عىل بقية  زاوية خلق ُهوّيةٍ 

 (.09، فرباير 2041الشيعة اآلخرين )اجلبوري، 

ويف َّناية القرن التاسع عرش، عاد مفكرون ُفرس،  

بخاصٍة الذين يتقنون اللغة العربية ويتخذون من احلركة 

الشعوبية مرجًعا هلم من أمثال أخوندزاده، إ  توجههم خالل 

ى الستحداِث ُهويٍة جديدٍة للفرس خالية من العصور الوسط

(. 28هـ، ص 4169العنارص العربية واإلسالمية )السلمي، 

أما مرحلة النصف األول من القرن العرشين فقد تأثَّرت 

ه  ل هذا التوجُّ باملناخ الثقايف القومي العاملي الذي أبَّر وشكَّ

دعم األسايس للنظام امللكي البهلوي احلاكم حينئٍذ، فقام ب

النخبة وتشجيعها لتكريس عنارص القومية الفارسية، 

وختليصها من كلِّ ما هو عريب، فأنتجت هذه السياسة نخبًة 

بًة للعنرص الفاريس ومعاديًة للرتاث العريب  إيرانيًة متعصِّ

ن للثقافة اإليرانية. من هذه النامذج كتاب  قرنان من »املكوِّ

اإليراين عبد  )دو قرِن سكوْت( للمؤرخ القومي« الصمت

م يف 4959احلسني زرين كوب الذي ُنرش أول مرة يف عام 
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بهران، وأثار نقاشاٍت حادٍة بني التيارين القومي 

م ُمنع 4979واإلسالمي. وبعد قيام الثورة اإليرانية عام 

الكتاب من النرش، حتى وصول اإلصالحيني إ  احلكم يف 

نسخته م فأعيد ببعه مع بعض التعديالت عىل 4999عام 

 (.2041األصلية )يلوح، 

بسط املؤلف يف كتابه هذا نظريًة شاعت يف الدراسات  

الفارسية مفادها أنَّ القرنني األّولنْي لدخول اإلسالم لفارس 

س النظرية  كانا قريْن صمٍت وجتهيٍل واضطهاٍد ثقايف. وتتأسَّ

 
ٍ
عىل أنَّ الفاحتني كانوا متخّلفني وأجالًفا ال حيملون أي يشء

مونه، فحاربوا اللغات الفارسية، وفرضوا العربية بحد يقد

نان؛ مما حتَّم عىل الفرس التقوقَع والسكوت األديب مئتي  السِّ

ل 01، مارس 2049عام )فال الدين،  (. ولكنه عاد وعدَّ

كثرًيا من نصِّ الكتاب، معرتًفا بأنَّه كان مليًئا بالعنرصية 

 واألخطاء. 

ن إيرانيون إصالحيون ويف العرص احلديث، حاول مفكرو

جتاوز املرياث الشعويّب، وتقديم رؤية توفيقّية إزاء العرب، 

التشيع »ومنهم املفّكر اإليرايّن عيل رشيعتي، الذي نقد 

املقرتن بالدولة الصفوّية والقومّية الفارسّية، ومّيز « الصفوّي 

د عن  بينه وبني التشّيع العلوّي، مرياث آل البيت، الذي يتجرَّ

ام برز يف هذا االجتاه، املفّكر اإلصالحي اإليرايّن، ذلك، ك

مرتىض مطهري، الذي فّرق بني العرب الذين أرادوا استعادة 

الروح اجلاهلّية العنرصّية عىل حساب روح اإلسالم، مُمَثلني 

ومن « آل البيت»ببني أمّية ومن شايعهم، يف مقابل العرب من 

ساواة بني نارصهم، الذين متّسكوا بأصول العدل وامل

 (.08، يناير 2020الشعوب )بشري، 

بات النظام اإليراين احلايل حيذو حذو الشاه فقد سنَّ   

عدًدا من السياساِت العنرصية كام لعبت هذه السياسات دور 

ذ القمع والتمييز واإلذالل بحقِّ  العنارص الفاعلة التي تنفِّ

الذين األقليات اإلثنية غري الفارسية خاصًة العرب األحواز 

يشكون من العنرصية الفارسية يف خمتلف املجاالت: الثقافة 

والتعليم واخلدمات األخرى وفرص العمل، لذلك يرون أنَّ 

ما ُيقال عن توجِه إيران يف فرض تعلم اللغة العربية ال يعني 

حبهم هلا بل هي رغبة  يف كرِس احتكار العرب للغة القرآن 

 وبالتايل قيادة العامل اإلسالمي.

 

 النخب الدينية واللغة العربية يف إيران بعد الثورة-ثانًيا

أدركت إيران ما بعد الثورة أمهية اللغة العربية يف تعزيز 

رشعيتها ووجودها يف املنطقة العربية وال سيَّام لدى املنتمني 

للمذهب الشيعي، بوصفها لغة القرآن واحلديث والعلوم 

ديات املذهب الرشعية، إضافة إ  أنَّ كل مفردات ورس

كمقوالِت األئمة املعصومني وَّنج البالغة ونحو -الشيعي 

 ، إنَّام هى باللغة العربية. -ذلك

 وههر ذلك يف عدة حمّددات:

رجال الدين وإعادة اللغة العربية للبالد.. املا  -4

 ورائيات

م، هدع رجال الدين إ  4979بعد الثورة اإليرانّية عام 

ختليق ُهوّيٍة جديدٍة للبالد، وجتذير أفكارهم يف أحشاء 

املجتمع اإليرايّن، ومن َثمَّ كان من املحال أن ُيعمل عىل 

ترسيِخ الدين واملذهب كمكّوٍن من مكونات اهلُوية دون 

الشيعي اإلمامّي اللجوء إ  اللغة العربية؛ وذلك ألنَّ الرتاث 

مكتوب  باللغة العربية، وشيوخ الطائفة يف ُقم والنجف، 

كالشيخ الطويس، والشيخ املفيد، والصدوقني وغريهم ممن 

سني للحوزة  ُيرجع إليهم مذهبيًّا، وُينظر إليهم كمؤسِّ

والدرس الفقهي الشيعي، وكذلك مشايخ األخباريني 

الروائية الُعَمد  كالشيخ الُكَلْيني صاحب الكايف )أحد الكتب

واملعتمدة( وغريه، كل هؤالء كتبوا مصنفاهتم بالعربية. فضاًل 

عن نّية ختليق ثقافٍة جديدة، واملخاصمة مع ثقافة الشاه، 

 وُهوياتيته.

وهذا هو الفرق الكبري بني إيران وغريها من دوٍل  

إسالميٍة كبرية غري عربية مثل: باكستان وماليزيا وإندونيسيا 

فإيران استحضنت اللغة العربية ورّسختها يف  ونيجرييا،

نظامها التعليمي واحلوزوي وال سيام بعد الثورة؛ مما جعلها 

ا يف مراحل الرصاع عىل اإلسالم ومتثيله مع املركزيات  ا قويًّ ندًّ

السنّية العربية حوله )املركزيات: مثل السعودية: مكة 

ية واملدينة، ومرص: األزهر(. واستولدت النخب الدين

اإلسالم »مقابل « اإلسالم اإليراين»احلاكمة مصطلح 

، يف «اإلسالم الوهايب»، و«اإلسالم الرتكي»، و«األزهري

حماولة استثارٍة للنزعِة الطائفية واملذهبية لدى األتباع 

 لتحشيدهم خلف األبروحة اإليرانية. 

 أزمة البيئة الفارسية.. التربير الديني حلضور العربية  -2
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رو والية الفقيه تلك األزمة التي عاشتها إيران رصد ُمنظّ 

قبل الثورة املتعلقة باللغة العربية، وصعوبة إعادهتا إ  املركز 

اإليرايّن بعد عصور التفريس التي قادها الشاه ومن قبله من 

أحد تالمذة _ملوك إيران.  فقد انتقد مرتىض مطهري 

أنَّ إلغاءه للغة ، كامل أتاتورك، ورأى _اخلمينّي وُمنّظر الثورة

العربية تسبَّب يف عزل تركيا عن حميطها العريب واإلسالمي 

 (. 463ص  2044)باقري، وجهرمي، 

وبعد أن هّيأ منّظرو الثورة البيئة بتخرجياٍت رشعيٍة  

ومربراٍت عقالنيٍة لقبول اللغة العربية، ذهبوا إ  أنَّه ال 

س للغتهم تناقض بني الفارسية والعربية، وأنَّ خدمة الفر

القومية مل تكن بتاًتا عىل حساب اللغة العربية؛ ألنَّ اإلسالم مل 

مل يكن الفرس حيسبون »يمنع الشعوب من لغاهتا املحلية، فــ 

اللغة العربية أجنبية، ومل يكونوا يعّدون العربية لغة العرب 

 (.2041)يلوح، « وحدهم، بل لغة اإلسالم واملسلمني عاّمة

( أنَّ رجال الدين عندما 230ص  ،2041وذكر هويدي )

وا احلكم يف إيران وقبضوا عىل زمام احلوزة والدولة، بدأوا  تولَّ

يف تعزيز اللغة العربية، فأصبحت للجمعة خطبتان إحدامها 

بالفارسية والثانية بالعربية، وصدرت يف ُقم جملة )الفجر( 

باللغة العربية. وأصدرت منظمة اإلعالم اإلسالمي نسخًة 

من جملتها )التوحيد(، وههرت يف األسواق )كيهان  عربيةً 

 العريب(، إضافًة إ  جملة )الُوحدة اإلسالمية(.

بات بعض القوميني هيامجون النظام الديني بقوهلم إنَّ 

يف « التعريب»يف عهد الشاه إ  « التغريب»إيران انتقلت من 

عهد آيات اهلل، بسبب حديث اخلمينّي يف خطاباٍت عديدٍة له 

الشعب العريّب العظيم الذي كرمه اهلل بسبقه إ  »ن ع

كام هلَّت القوى (. 230، ص 2041)هويدي، « اإلسالم

القومية ناشطًة يف داخل إيران وخارجها، حيث تسجل 

اعرتاًضا متواصاًل عىل االهتامم باللغة العربية وعىل الكمِّ 

اهلائل من املفردات العربية يف اللغة الفارسية وهلت تدعو إ  

فكِّ االرتباط بني هاتني اللغتني. وبرز منهم تيار  متطرع يرى 

اإليراين )اخلميني واخلامنئي( سادة  هاشميون أنَّ قادة النظام 

عرب وقريشيون لذا يسعون لتعريب إيران الفارسية 

 (. 07، فرباير 2043)املالئكة، 

 

 

 أهداع النخب الدينية من تدريس اللغة العربية -6

ال ُيمكن حرص أهداع النخبة الدينية اإليرانية يف ترسيِخ 

ساتيًّا يف هدٍع و احد، بل متثل األمر يف عّدة اللغة العربية مؤسَّ

 أهداع عىل املستوَينْي الداخيل واخلارجي. 

 أهداع أيديولوجية داخلية -أ

من األهداع الداخلية لتعزيز حضور اللغة العربية، هو  

اجلانب الثقايف واهلويايت، حيث ارتأت النخبة الدينية أنَّ 

املخاصمة مع دولة الشاه وقوميتها املتطرفة ال تكون عرب 

إلمساك بمفاصل السلطة العسكرية والسياسّية فحسب، بل ا

ال بد من ربط اجلامهري بالدين واملذهب وأخبار املعصومني، 

ومن َثمَّ باللغة العربية، التي ُتَعدُّ لغة املذهب الشيعي، ولغة 

الدين اإلسالمي، وال مُتثل أّي هتديٍد للحضارة اإليرانية سواء 

جلديدة املخّلقة التي تصهر أكانت الفارسية، أو اهلُوية ا

الفارسية بالشيعية، ولذا انتفى العداء بني النخب الدينية 

واللغة العربية، حتى أولئك املراجع الذين ال يتحدثون 

حون بالعداء هلا، بقدر إههار  العربية أو جييدوَّنا ال يرصِّ

، 2049جوانب الوّد واالحرتام للعرب والعربية )محيد، 

 (.42أكتوبر 

فإنَّ حضور رجال الدين احلوزويني يف املجال كذلك  

ز حضور اللغة العربية بدهيًّا،  العام السيايس واالجتامعي ُيعزِّ

إذ إنَّ هؤالء أو معظمهم تعلموا العربية يف احلوزة الدينية بُقم، 

وُأجربوا عىل تعلم النحو والرصع، والبالغة، وبعضهم 

كربالء متعلاًم أو سافر إ  العواصم الشيعية العربية كالنجف و

معلاًم. عالوًة عىل أنَّ بعض رجال الدين الشيعة العرب 

هاجروا إ  إيران يف عهد صدام حسني، وكانوا أعداًدا كثرية، 

 فحدثت عملية احتكاٍك وتبادٍل لغويٍّ وثقايفٍّ بني اجلانبني. 

 أهداع أيديولوجية خارجية -ب

يز من أهّم األهداع اخلارجية التي تقف وراء تعز 

حضور اللغة العربية يف إيران، هو تعزيز حضور إيران 

املذهبّي يف اإلقليم، ذلك أنَّ احلواضن الشيعية العريضة يف 

املنطقة العربية هم أصحاب لساٍن عريبٍّ وجذوٍر عربية، ومن 

ثمَّ فمخاببتهم ومّد أوارص العالقات معهم حتتاج إ  تكثيف 

إقناع املقلدين  حضور العربية بشكٍل فاعٍل. كذلك فإنَّ 

الشيعة بأبروحة املرشد األعىل وأعلميته ومن ثمَّ تقليده 
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ودفع اخلمس له حتتاُج إ  تعزيز اللغة العربية، ووجود عددٍ 

ثون العربية. « املبرّشين»ضخٍم من رجال الدين   الذين يتحدَّ

ُيمكن القول إنَّ حماوالت تعزيز حضور اللغة العربية يف 

م شهد نجاًحا ملحوًها 4979إليرانية إيران بعد الثورة ا

مقارنًة بوضع العربية قبلها، وأنَّ ذلك احلضور مرتبط  

بسياقاٍت أيديولوجيٍة وُهوياتيٍة داخلية، وأجندة إيرانية 

أيديولوجية وسياسية. وتعتقد نخب احلكم يف إيران أنَّ اللغة 

العربية وتعزيزها وحضورها، والتمرتس وراءها يمثل قّوًة 

هلم يف اشتباكهم املذهبي والثقايف والسيايس الدائر يف  ناعمةً 

املنطقة العربية. لكّن النجاح الذي حققته اللغة العربية هلَّ 

عىل مستوى االهتامم هبا وإدراجها يف الدستور وضمن املناهج 

الدراسية واعتبارها اللغة الثانية بعد اللغة الفارسية، أما عىل 

ث والكتابة، مستوى املهارات اللغوية امل ختلفة كالتحدُّ

فيمكن القول إنَّ اللغة العربية ال تزال حمدودة االنتشار يف 

إيران. وعليه فإنَّ مقاربة األيديولوجيا اللغوية يف إيران هي 

نتيجة موازين قّوة عرب التاريخ القديم واملعارص، أفضت إ  

 ترسيِخ مفاهيم املنظومة العقائدية كبيئٍة حاضنة.

 

 رابعاملبحث ال

 التحليل واالستنتاجات

حتليل تأثري اخلطاب اللغوي العريب عىل املكون -أواًل 

 الثقايف اإليراين

ما زالت اللغويات النقدية متارس حضورها املؤثِّر يف   

التحليل النقدي للخطاب ويف حتليل اخلطاب اللغوي 

بحمولته الثقافية، رغم تطور كلٍّ منهام وتفرعهام إ  اجتاهاٍت 

ز عىل  معرفية، وأخرى اجتامعية أو تاريية وأخرى تركِّ

االستعارة واملجاز، أو اجلنس اخلطايب وخصائصه، وغري ذلك 

من اجتاهاٍت تتناول خمتلف جوانب اخلطاب والعوامل التي 

تؤثِّر بإنتاجه وتلقيه، وتلتقي مجيعها يف التأكيد عىل االرتباط 

 غوية.بني العوامل االجتامعية واالختيارات الل

يمكن حتليل هذه الدراسة كثنائيٍة لغويٍة وحالة توهيف  

اللغتني الفارسية كلغٍة أو ، والعربية كلغٍة ثانية مع عدم 

وجود رشط التكافؤ. وهذه احلالة اللغوية فرّسها اللساين 

جون ديبوا بأَّّنا احلالة اللغوية التي يوهِّف فيها املتكلمون 

لغوية والظروع االجتامعية. لغتني خمتلفتني، حسب البيئة ال

واشرتاط عدم التكافؤ هو األقرب حلالة اللغة العربية مع 

الفارسية وحلاالت عديدة من الثنائيات اللغوية، وهذه 

التوسعة يف داللة ازدواجية اللغة جاء هبا علامء لغويون من 

بينهم اللساين األمريكي جوشوا فيشامن الذي كتب مقااًل يف 

الثنائية اللغوية مع »ايض بعنوان: ستينيات القرن امل

االزدواجية أو من دوَّنا، واالزدواجية اللغوية مع الثنائية أو 

إذ أقام مقابلًة بني مصطلحي الثنائية اللغوية «.  من دوَّنا

د األول بأنَّه قدرة الفرد  واالزدواجية اللغوية، وهي أن حدَّ

يات عىل استخدام عدٍد من اللغات مما حرصه يف باب اللسان

د الثاين بأنَّه استخدام عدٍد من اللغات يف جمتمٍع  النفسية، وحدَّ

ما، مما حرصه يف باب اللسانيات االجتامعية، ويرى أنَّه ليس 

من الرضوري أن تكون بني اللغتني عالقة، بل يكفي وجود 

اختالٍع وهيفيٍّ بني لغتني مهام كانت درجة االختالع 

 (.405)بوقمرة، د. ت، ص 

هائف اللغة يف فئاٍت ثالث ناقشها اللساين تنتظم و 

اإلنجليزي مايكل هاليداي وما زالت أساس ما تالها من 

مقارباٍت تداولية: وهيفة تصورية وهي متثيل  للواقع، ووهيفة 

تفاعلية وهي التفاعل مع اآلخرين، ووهيفة نصية وهي إنتاج 

النصوص واخلطابات وتنظيمها وإدارهتا.  ويف اللغة العربية 

نجد أنَّ متثيل الواقع يف األساس قائم  عىل التعدية أو التعدي 

وهي ليست جمرد خاصية يف الفعل يف تعارٍض مع لزومه، بل 

هي خاصية يف اجلملة بكاملها وتتكون اجلملة كذلك من 

 (. 68، ص 2040املشاركني يف الفعل وهروفه )مزيد، 

تنحرص الصعوبات اللغوية بني اللغة العربية واللغة  

الفارسية يف التداخل بني اللغتني يف اجلوانب الصوتية 

والنحوية فقط، وبخالع تعابي اللغة العربية مع اللغات 

األخرى فإنَّه قد زالت الصعوبات األخرى وهي الكتابية 

خل باعتامد اللغة الفارسية األبجدية العربية. كام أسهم التدا

املعجمي والداليل بني اللغتني وإحالل املفرادت العربية حملَّ 

كثرٍي من املفردات الفارسية يف تذليل الصعوبات املعجمية 

 والداللية حيث تكثر املرتادفات.

ال حيرص النظام اإليراين عىل رضورة دراية الدارس للغة  

العربية باملوروث الثقايف العريب، وذلك لالعتداد باهلُوية 

لم اللغة  الفارسية والنظرة إ  العرب؛ وهذا مما أضعف تعُّ

العربية ألنَّ اللغة ليست جمرد ألفاظ يتداوهلا الناس، وإّنام هي 



ن الثقايف اإليراين ةتأثري اللغ: حممد بن صقر الُسلمي  ...العربية يف املكوِّ

 

78 

ثقافة ومنظومة من العادات والتقاليد واألعراع الثقافية، 

وفهم اللغة وتذوقها يعني املوروث الثقايف هلا، فالثقافة هي 

اجلانب الثقايف ضعف اجلانب  الوجه اآلخر للغة، فإْن ُأمهل

اللغوي. وإرصار النظام اإليراين عىل أخذ اللغة العربية 

ل  بمعزٍل عن ثقافتها وحاضنتها األساسية، فإنَّ هذا حيوِّ

اكتساب اللغة إ  عمليٍة ميكانيكية تؤدي وهيفًة معينًة وهتمل 

بقية الوهائف األخرى، يف هلِّ عمل النظام عىل ترسيِخ 

 م مع املجتمع العريب ثقافًيا واجتامعًيا.مشكلة التأقل

( إ  أنَّ 766، ص 2004وقد أشار ابن خلدون ) 

االختالط واالنصهار سبب  رئيس  يف اكتساب العربية يف كلِّ 

الوقت. وقال ذلك شارًحا: إنَّ املَلكة احلاصلة للعرِب أحسن 

امللكات وأوضحها إبانًة عن املقاصد لداللِة غري الكلامت فيها 

ن كثرٍي من املعاين مثل احلركات التي تعني من غري تكلُّف ع

ألفاٍظ أخرى، وال يوجد ذلك إالَّ يف لغة العرب. وأوضح ابن 

( أنَّه ملا جاء اإلسالم 755 -751، ص 2004خلدون )

وفارق العرب احلجاز لطلِب امللك الذي كان يف أيدي األمم 

ألَقى إليها والدول وخالطوا الَعجم تغرّيت تلك امللكة بام 

السمُع من املخالفاِت التي للمستعربني.  خيَش أهل العلوم 

منهم أن تفُسد تلك امللكة، فجعلوا علم النحو صناعًة خاصًة 

ؤيل، ثم انتهت إ   ل من كتب فيها أبو األسَود الدُّ هبم، وأوَّ

ل أبواهَبا،  ب الصناعة وكمَّ اخلليل بن أمحد الفراهيدي فهذَّ

تِها  وأخذها عنه سيبويه ل تفاريَعها واستكثر من أدلَّ فكمَّ

وشواهِدها ووضع فيها كتابه املشهور الذي صار إماًما لكلِّ 

ما ُكتب فيها من بعده. ثم َوضع أبو عيل الفاريس وأبو القاسم 

اج كتًبا خُمترصًة للمتعلمني حيُذوَن فيها حذَو اإلماِم يف  جَّ الزَّ

 كتابه. 

بعض علامء العربية الذين ُيشري ابن خلدون هنا إ  أنَّ  

دوا هلا وانربوا إ  التنظري والتدريس كانوا ممن اكتسبوها  قعَّ

د أنَّ  وتعلموها وليس من أبنائها األقحاح، وبذلك يؤكِّ

املخالطة واالندماج يف املجتمع كانت وسيلًة بارزًة يف 

اكتساب العربية وتعلمها. إالَّ أنَّ النظام اإليراين يقُف يف وجه 

أهم آليات تعلُّم اللغة العربية واملهارات اللغوية وهي إحدى 

الطريقة التواصلية عن بريق التفاعل وحرص النظام اإليراين 

احلدَّ من هذه اآللية خلوفه عىل مرشوعه األيديولوجي، إذ إنَّه 

يعمل عىل انتقاء اللغة العربية كآليٍة لتعليم القرآن واحلديث 

ها يف إباٍر مغلٍق بغرض واألهداع املحدودة التي تم ذكر

االستفادة منها داخليًّا، وخارجيًّا يف إبار تصدير مرشوعها 

 وليس التعامل معها كلغٍة حيٍَّة ولغة تواصل.

من ناحيٍة أخرى، يبدو إقليم األحواز كجامعٍة لغويٍة 

عرقية، وهم يعتربون أنَّ لغتهم العربية مهّددة يف إيران، وهذا 

بارًشا بالضغط االجتامعي التهديد متصل  اتصااًل م

واالقتصادي والسيايس الذي يامرسه النظام أو جمتمع اللغة 

السائدة الذي يشى الغمر اللغوي العريب بوصفه وسيلًة 

س إيران من مسألة  للقضاء عىل اللغة الفارسية. وإذ تتوجَّ

التفاعل مع جمتمعاٍت عربيٍة يف جمال اللغة، فهي حترص بداًل 

لغتها الفارسية بفتح معاهد يف دوٍل  عن ذلك عىل تصدير

 عربيٍة وإفريقيٍة وغريها يف إبار سياساهتا التوسعية.

 

 االستنتاجات-ثانًيا

استناًدا إ  النامذج التي سقناها يف املباحث الثالثة    

السابقة، والتغريات اإلجيابية النوعية التي استدلينا هبا، فقد 

ل إ  عدٍد من النتائج امل ة لتأثرِي اللغة العربية يف تم التوصُّ همِّ

 املكون الثقايف اإليراين:

إذا كان تأثري اللغة الفارسية )األم( يف اللغة العربية -4

)الثانية( غالًبا ما ُيوصف بأنَّه سلبي  بالنظر إ  احتامل األخطاء 

النحوية واملعجمية، فإنَّ تأثري اللغة العربية يف اللغة الفارسية 

نت من األساس املعريف جاء إجيابًيا؛ نظرً  ا لكون العربية حسَّ

ن الثقايف الذي هتيمن عليه اللغة األم.  وأثَّرت يف املكوِّ

تاليش رمزية اللغة العربية يف إيران، كأحد مالمح -2

ة احلضارية وانعدامها كلغة تواصٍل يدعمه الواقع  اهلويَّ

التاريي الذي يثبت وجود تياٍر فاريسٍّ حاول إلباس املسألة 

ا ُاشتهر بــــ الث قافية الفارسية لبوًسا سياسيًّا عنرصيًّ

)الشعوبية(، وكان من أهدافه االصطدام باملكون العريب 

 اإلسالمي، وقلع اإلسالم من جذوره العربية.  

ن للجمل -6 إنَّ اجلمل املحكمة البناء واالستعامل املتمكِّ

 املعّقدة الرتكيب أههرت الدليل عىل تأثري اللغة العربية يف

اللغة الفارسية من خالل تغيري ببيعة العمليات اللسانية يف 

 األنشطة الذهنية.

ا لغة الدين -1 ينظر رجال الدين إ  اللغة العربية عىل أَّنَّ

ا واحدة من عوامل  والثقافة واحلضارة اإلسالمية، وأَّنَّ
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الوحدة بني املجتمعات والشعوب اإلسالمية يف مجيع أنحاء 

 العامل.

اإليراين اللغة العربية، وسيلًة لتعزيِز  َيُعدُّ النظام-5

 الرشعية يف دول املنطقة.

إنَّ الُبنى والتنظيامت االجتامعية اإليرانية تؤثِّر يف البنى -3

 والرتاكيب واالختيارات اللغوية.  

 

 اخلامتة

ن    يف هذه املقاربة التحليلية )تأثري اللغة العربية يف املكوِّ

الثقايف اإليراين( قمُت بترشيح اللغة العربية كلغٍة ثانية، 

تنطوي عىل فكرٍة مفادها أنَّ بناء النظام اللغوي اخلاص هبا يف 

التكوين الثقايف اإليراين عملية دينامية حركية تتألَّف من 

ثري  يبدو يف بعض مالحمه باجتاه احتاملية تغرياٍت ذهنيٍة. وهو تأ

تاليش تأثري اللغة العربية كظاهرٍة مفاهيميٍة وهاهرٍة لسانيٍة يف 

ض  إيران بانعكاسها عىل استعامل اللغة، وتقليص التعرُّ

اللغوي، وبمس املعلومات مما يؤدي إ  تضاؤل املفردات 

وانحداٍر يف بعض مهارات اللغة. ولكن انطالًقا من هذه 

املقاربة فإنَّه عىل الرغم من نشاِط إيران باجتاه تصفية اللغة 

الفارسية من العربية وحماربتها ونشابها باجتاه التأثري 

العكيس، فإنَّ تأثري اللغة العربية وعمليات تطورها تتجه نحو 

عمِق سلسلة التطور هذه بتأثري النواهم الثالثة: اللغوي، 

حلاسم يف إنضاج التداخل واألديب، واأليديولوجي، ودورها ا

اإليراين، والدفع به إ  مستوى التأثري من دون -الثقايف العريب

أن يفقد املسار خصوصيته الذاتية. مثَّلت هذه النواهم 

اٍت ذاتيٍة حلركة التداخل، فالناهم اللغوي دفع اإليرانيني  حمفزِّ

إ  التفاعل واالندماج ضمن عملية التداخل، كام كان للناهم 

يب أثره البالغ يف اكتامل دورة التداخل ومن َثمَّ التأثري. فلم األد

يقترص أثر اللغة العربية عىل األدب الفاريس وحده وإنَّام تعّداه 

إ  الثقافة عموًما، بالرغم من حماربتها. وكذلك الناهم 

األيديولوجي لنقل الفكر والثقافة، فقد أشاعت الثقافة 

اإليراين عطاًء، بل أحدثت العربية اإلسالمية يف املجتمع 

 ، انقالًبا يمكن مالحظة جتلياته عرب مساٍر زمنيٍّ مستمرٍّ

 وتفاوت ذلك العطاء يف الكمِّ والقيمة احلضارية.  

 

 

 قائمة املراجع 

 املراجع باللغة العربية-أواًل 

مقدمة ابن (. 2004ابن خلدون، عبد الرمحن. ) 

العرب والرببر ومن خلدون.. ديوان املبتدأ واخلرب يف تاريخ 

. حتقيق: خليل شحادة، عارصهم من ذوي الشأن األكرب

. لبنان، بريوت: دار الفكر. ُاسرُتجعت من 4سهيل زكار..

 https://bit.ly/3dEp7Duالرابط 

إيران بني التنوع القومي (.  2040أمحد، جابر. ) 

 بريوت: دار الكنوز األدبية.  .وشمولية القومية الواحدة

(. نشأة الشعر الفاريس 41، يناير 2049، )إذاعة بهران

والعرص االسالمي ومسريته وتطوره. ُاسرُتجعت من الرابط 

https://bit.ly/3lV7MKg 
(. أئمة شعر 03، سبتمرب 2020، حممد عيل. )آذرشب 

. ُاسرُتجعت من ثقافاتالغزل الفاريس: سعدي وحافظ. 

 https://bit.ly/2ISfCX3الرابط 

(. رصاع ضد 08، مارس 2047آل ربيع، عائض. )  

. ُاسرُتجعت من صحيفة اجلزيرةاللغة العربية يف إيران. 

 https://bit.ly/3k7wTJvالرابط 

ه(. 4166آل قيس، قيس، ورجبي، نفيسة حاجي. ) 

آفاق احلضارة القصائد العربية يف دواوين شعراء الفارسية. 

. أكاديمية العلوم اإلنسانية والدراسات الثقافية. اإلسالمية

. ُاسرُتجعت من الرابط 3 -5(. ص 2السنة الرابعة عرش. )

https://bit.ly/2U35lug 
التقريب حلدِّ املنطق األندليس، ابن حزم. )د. ت(.  

. بريوت: دار واملدخل إليه باأللفاظ العامية واألمثلة الفقهية

الكتب العلمية. ُاسرُتجعت من الرابط 

https://bit.ly/2NWxbEj 
نقد الفكر (. 2044وجهرمي، مهدي. )باقري، حممد،  

. فرجينيا: املعهد العاملي الديني عند الشيخ مرتىض مطهري

 للفكر اإلسالمي.

. لندن: سيبويه: حياته وكتابه(.  2047بدوي، أمحد. ) 

سة هنداوي للبحوث والنرش.   مؤسَّ

تاريخ األدب يف إيران براون، إدوارد جرانفيل. )د. ت(.  

. )ترمجة إبراهيم الشواريب(. ديمن الفردويس إ  السع

 (. القاهرة. 2)ط

https://bit.ly/3dEp7Du
https://bit.ly/3lV7MKg
https://bit.ly/3lV7MKg
https://bit.ly/3k7wTJv
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(  كيف ينظر الفرس إ  08، يناير 2020بشري، خالد. ) 

. ُاسرُتجعت من الرابط حفرياتالعرب. 

https://bit.ly/2O0GQK8 
معجم أعالم املورد. (. 4992البعلبكي، منري. ) 

األعالم العرب واألجانب القدامى موسوعة تراجم ألشهر 

. بريوت: دار العلم «موسوعة املورد»واملحدثني مستقاة  من 

 للماليني. 

ر األدباء الفرس باألدب (. 2007بوجلة، يوسف. )  تأثُّ

. مذكرة ماجستري يف قضايا العريب يف القرون اإلسالمية األو 

ة األدب والدراسات املقارنة. كلية اآلداب واللغات، جامع

 .54اجلزائر. ص 

د اللغوي   قراءة يف  -بوقمرة، عمر. )د. ت(. التعدُّ

، حولية أكاديمية جملة الصوتياتاملصطلح واملفهوم واملظاهر. 

صة. اجلزائر: خمرب اللغة العربية وآداهبا،  دولية حمكمة متخصِّ

 .405(. ص 49لونييس عيل. ) 2جامعة البليدة 

. )ترمجة سؤوليةاللغة وامل(. 2005تشومسكي، نوعم. ) 

(. القاهرة: مكتبة 2ومتهيد وتعليق حسام البهنساوي(. )ط

 https://bit.ly/36tSjbJزهراء الرشق. ُاسرُتجعت من الرابط 

(. 09، فرباير 2041اجلبوري، عامد الدين. ) 

 شبكة املزماة للدراساتالشعوبية..تقلص الِعرق الفاريس، 

. ُاسرُتجعت من الرابط  والبحوث

https://bit.ly/38cBPWF 
حوزه چوبني، حسني. )د. ت(. اللغة العربية يف إيران.  

. ُاسرُتجعت من الرابط موقع احلوزة اإلعالمي

https://bit.ly/3aecwFg 
(. إيران.. مرشوع 42، أكتوبر 2049محيد، صالح. ) 

. ُاسرُتجعت من العربية نتقانون يمنع تدريس اإلنجليزية. 

 https://bit.ly/3adcY7sالرابط 

(. ملحات يف أثر العربية عىل 2045اخلالدي، خلف. )

سرُتجعت من الرابط . اُ صحيفة اللغة العربيةاللغات العاملية. 

https://bit.ly/358mBjl 
الرتجيع بند  يف الشعر (. 2040خلف، حممد حتيت. )  

الفاريس وتكرار التقسيم يف الشعر العريب املعارص.. دراسة 

. جملة الرك للفلسفة واللسانيات والعلوم االجتامعية. مقارنة

. ُاسرُتجعت من 411(. ص 6اآلداب. ) جامعة واسط، كلية

 https://bit.ly/3aURgFEالرابط  

مقتطفات من أشعار (، 2000دامغاين، أمحد مهدوى. ) 

، الكويت: مؤسسة جائزة عبد العزيز سعود سعدى شريازى

 البابطني در نوآوري وخالقيت شعري. 

شاماًل تعديالته لغاية  4979م دستور إيران الصادر عا 

(. ُاسرُتجعت من الرابط 40. )ص4989عام 

https://bit.ly/2vnEvT3 
-(. الشباب اإليراين04، سبتمرب 2049. )دويتشه فيله

رفض  متزايد  لعقد الزواج باللغة العربية. ُاسرُتجعت من 

 https://bit.ly/2XtlIB4الرابط 

(. 4987. )ديوان أيب متام برشح اخلطيب التربيزي 

 (. القاهرة: دار املعارع.5)حتقيق حممد عبده عزام(. )ط

(. أثر اللغة العربية يف 40، سبتمرب2042زنايت، أنور. ) 

. ُاسرُتجعت من الرابط موقع األلوكةاللغة الفارسية. 

https://soo.gd/hlQ0 
اآلخر العريب يف هـ(. 4169السلمي، حممد بن صقر. ) 

. الفكر اإليراين احلديث.. دراسة يف ضوء االسترشاق اإليراين

الرياض. اململكة العربية السعودية: املعهد الدويل للدراسات 

 اإليرانية.

(. وبن 04، أكتوبر 2049عزيزي، يوسف ياسني. ) 

أقسى من املنفى ملحة تاريية عن الوضع الثقايف يف عربستان. 

 https://bit.ly/3pQCxCp. ُاسرُتجعت من الرابط اجلديد

القضية األحوازية: (. 2003عساكرة، عباس. ) 

.  رسالة لنيل شهادة والتطلعاتاملقومات، التداعيات 

 الدراسات املعمقة يف العلوم السياسية. لندن: دار احلكمة.

(. 2000عكرمة، مصطفى، واحلمد، عبد النارص. ) 

. )ترمجة عارع الزغلول(. خمتارات من الشعر الفاريس

الكويت: مؤسسة جائزة عبد العزيز سعود البابطني لإلبداع 

 الشعري. 

(. عالقة اللغة 22، سبتمرب 2048العلمي، فابمة. ) 

. ُاسرُتجعت من الرابط رواق نونبالفكر. 

https://bit.ly/30T4j5n 
(. قرنان من 01، مارس 2049فال الدين، أمحد، ) 

الصمت: كان الفاحتوَن أجالًفا حاربوا الفارسية وفرضوا 

نان.  ُاسرُتجعت من الرابط . املوقعالعربية بحدِّ السِّ

https://bit.ly/37tOXXs 
(. أثر اللغة العربية يف 25، يناير2047. )قناة الكوثر 

 https://soo.gd/pYxrاللغة الفارسية. ُاسرُتجعت من الرابط 
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املدخل إ  (. 2042الكربايس، حممد صادق حممد. ) 

.  لندن: دائرة املعارع احلسينية، مركز احلسني الشعر الفاريس

 للدراسات.  

. بريوت: دار الديوان(. 4986املتنبي، أبو الطيب. )

 بريوت للطباعة والنرش.

(. عرب 25، يوليو 2049. )مركز سمت للدراسات 

إيران.. العمق االسرتاتيجي املنيس. ُاسرُتجعت من الرابط 

https://bit.ly/393DRMj 
من أفعال اللغة إ  (. 2040مزيد، هباء الدين حممد. ) 

. القاهرة: دار بالغة اخلطاب السيايس.. تبسيط التداولية

 شمس للنرش والتوزيع.

ع: حلقة 2044مقبِل، عيل أصغر َقْهرماين. )  (. فّن املُلمَّ

جملة دراسات يف اللغة العريب والفاريس.  الوصل بني الشعرْين

مة. )العربية وآداهبا  (. الالذقية: جامعة سمنان.3، فصلية حمكَّ

(. حضارة إيران 07، فرباير 2043املالئكة، ملهم. ) 

. ُاسرُتجعت من صحيفة العربالتي تتآكل وتصبح عربية. 

 y/2PIHHzvhttps://bit.lالرابط 

(. اغالق املكتبة 49، أغسطس 2007مهدي، أسامة. ) 

. إيالعالعربية الوحيدة يف األهواز واعتقال موهفيها. 

 https://bit.ly/398UCFYُاسرُتجعت من الرابط 

املخاوع اإليرانية من عودة (. 2041املوسوي، صباح. ) 

. األحواز: املؤّسسة األحوازية اهلُوية الُسنيّةاألحواز إ  

 للثقافة واإلعالم.

(. 1. )طإيران من الداخل(. 2041هويدي، فهمي. )

 القاهرة: دار الرشوق.

التداخل الثقايف العريب (.  2041يلوح، رشيد. ) 

. الدوحة: الفاريس من القرن األول إ  القرن العارش اهلجري

سة السياسات. ُاسرُتجعت من املركز العريب لألبحاث ودرا

 https://bit.ly/2tQSUqCالرابط  

 
 املراجع باللغة الفارسية-ثانيًّا
ه. ش(. انتقاد مطهری به  4690تري27. )خرب آنالين  

كردند به اين رسعت، حداد عادل: زمان شاه هم جرات نمی

رُتجعت من الرابط  لغات عربی را فارسی كنند. ُاس

https://bit.ly/2DOQVro 

ه. ش(. 4699مرداد  26. )خربگزاری شبستان  

 در عربی هایصدقيان در نشست نگاه نقادانه به رسانه

. ُاسرُتجعت نداريم ايران در ای حرفه عربی روزنامه: ايران

 https://bit.ly/30P4C2vمن الرابط 

در مدح  - 33شامره ديوان الشاعر عنرصي. )د. ت(.   

در مدح  - 39.  شامره امري ابو يعقوب يوسف بن سبكتگني

. ُاسرُتجعت من موقع كنجورسلطان حممود غزنوی گويد. 

 s://soo.gd/F7sRhttpالرابط  

ه. ش(، 4696شه گلی، امحد.  )اسفند ماه سال   

. جمله  معارع. فرهنگی زدايیوعربی زدايیفرهنگ عربی

 https://bit.ly/3ksIFyf، ُاسرُتجعت من الرابط 407شامره 

ه. ش(. آدرس جمالت  4699مرداد  26ضيغم، عىل )  

انجمن ايرانى رشته زبان و ادبيات عربی و لينک.  مرتبط با

. ُاسرُتجعت من الرابط زبان و ادبيات عربى

https://bit.ly/3fT6ony 
ه. 4651بويس، حكيم أبو نرص عيل بن أمحد أسدي. ) 

. گرشاسپ نامه، به اهتامم حبيب يغامئي(. 4975ش، 

 بهوري. (. كتابخانه2)ط

(. زبان فارسی؛ ه. ش9316خرداد  3قاسمی، سپهر. ) 

. ُاسرُتجعت من يب يب يس فارسى. سياسی هایگرفتار بازی

 https://bbc.in/33Lqlueالرابط 

گرگانی، فخر الدين أسعد، وورامني، ويس.  

الكساندر -تصحيح ماگالی تودوا (. 4970ه.ش، 4619)

 ن.. انتشارات بنياد فرهنگ ايراگواخاريا

. راهنامی انتخاب رشته زبان مشاوره حتصيىل هيوا 

وادبيات عربی هرفيت و دانشگاه های پذيرنده كنكور 

انسانی. )د. ت(. ُاسرُتجعت من الرابط 

https://bit.ly/35WtPay 
. ديوان انوری(. 4985ه. ش،  4631نفيسی، سعيد. ) 

 شارات سكه.(. پريوز: انت6)ط

ه.ش(. 4692. )شهريور درباره زبان و ترمجه گاهواژه 

عربی. ُاسرُتجعت من  _فرهنگ لغت فارسی  41معرفی 

 https://bit.ly/31MuMlRالرابط 
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