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ــهریار.دربارۀ.نفوذ.زبان.عربی.در.ایران.در.قرن.های.اول.پس. ش

از.اسالم.می.گوید.)شهریار،.1385:.481/1(.:.

ــد.. بـودن ــی.ادب. ب ــه. جملـ ــا. ادبـ

ــد. ــرب.بودن ــن.ع ــخ.و.ب ــه.از.بی هم

همچنین.می.گوید.)همان:.617/1(.:.

ــد.. ــب.خواهم.ش ــن.نیز.به.دنبال.نس م

ــد. ــه.دنیای.ادب.خواهم.ش ــوب.ب منس

ــرب.می.دانید. ــرا.ع ــما.م ــاال.که.ش ح

ــد. ــز.هم.از.بیخ.عرب.خواهم.ش من.نی

پرتوی.عاملی.)1385:.38/1(.دربارۀ.کنایۀ.»از.بیخ.عرب.شدن«.

سخنی.دارد.که.خالصۀ.آن.چنین.است:.

این.مثل.برای.کسی.به.کار.می.رود.که.با.وجود.دالیل.آشکار،.

ــت.برنمی.دارد.. ــت.از.لجاج ــت.را.انکار.می.کند.و.دس حقیق

ــۀ.آن.به.زمانی.برمی.گردد.که.پس.از.شکست.ایرانیان. ریش

ــی.در.ایران.باال. ــا،.موج.عربی.گویی.و.عربی.نویس از.عرب.ه

ــان.در.عربی.گویی.به.رقابت.با. ــان.و.متملق گرفت.و.چاپلوس

یکدیگر.می.پرداختند،.ایران.دوستان.و.عالقه.مندان.به.زبان.

ــتهزاء.به.چنین.اشخاصی.می.گفتند:. ــی.به.طعن.و.اس فارس

ــت.«.این.تعبیر.با.مرور.زمان. ــده.اس »فالنی.از.بیخ.عرب.ش

تبدیل.به.حق.پوشی.و.لجاجت.شد..

ــایت.های.خبری.مطلب.باال. ــاده.در.س ــت.وجوی.س با.یک.جس

ــنده. ـ.عمومـًا.بدون.ارجاع.به.نویس ــایت،ـ. ــش.از.ده.س را.در.بی

ــیر.از.ضرب.المثل.مذکور،. )پرتوی(ــ.می.توان.دید..اما.این.تفس

اعتقاد.شخصی.پرتوی.است.که.خالی.از.استناد.به.هر.منبع.و.یا.

شاهدی.مشخص.است..

ــدارد.بلکه.از. ــر.ربطی.به.ایرانیان.ن ــاد.ما.این.تعبی به.اعتق

ــت.که.وصف.آنها.در.قرآن.کریم.با. ویژگی.های.عرب.هایی.اس

ــت؛.همان. نَِفاًقا:.95.توبه«.آمده.اس
َ
.ُکْفًرا.و. ــدُّ ْعَراُب.أََش تعبیر.»اأْلَ

کسانی.که.با.فرهنگ.بادیه.نشینی.وارد.شهر.های.متمدن.ایران.

شدند..بی.جهت.نیست.که.صد.ها.لطیفه.و.داستان.فکاهی.از.نوع.

برخورد.و.رفتار.روستائیانی.که.وارد.شهر.می.شوند.در.افواه.مردم.

ــت.و.شهرنشینان.ساده.لوحی.های.خود.را.به. رایج.و.متداول.اس

نام.روستایی.و.دهاتی.نقل.می.کنند..ساده.ترین.دلیل.آن.توصیۀ.

موالنا.در.مثنوی.است.که:

ــد کن ــق. احم را. ــرد. م ِده. ــرو،. م ِده.

ــد کن ــق. بی.رون و. ــور. بی.ن را. ــل. عق

ــته. ــهریار.خود.از.بیخ.عرب.بودن.را.با.بی.ادبی.مترادف.دانس ش

است.)بی.ادب.بودند.و.از.بیخ.و.بن.عرب.بودند(..

ــاره.به.این.مطلب.در.روزگاری.که.دنیا.علیه. هدف.ما.از.اش

مسلمانان.متحد.شده.این.نیست.که.احساسات.ضدعربی.را.تهییج.

کنیم.زیرا.طرح.چنین.مباحثی.مطلقاً.جایز.نیست.و.از.دیگرسو.کم.

نیست.دستاوردهایی.که.ایرانیان.با.گردن.نهادن.به.آیین.اسالم.به.

ــت.آورده.اند،.ولی.برای.روشن.شدن.حقیقِت.این.ضرب.المثل. دس

الزم.است.یادآوری.کنیم.که.هرچند.بسیاری.از.مردم.شهرهای.

ــته.ها.و.آرزوهای.خود.را.در.وعده.های.عرب.ها.دیده. ایران،.خواس

ــالم.گردن.نهادند,.ولی.کم.نبودند. و.با.رضایت.قلبی.به.آیین.اس

ــیار.کردند.و.با.خشونت.بسیار.عرب.ها. شهرهایی.که.مقاوت.بس

مواجه.شدند..تاریخ.در.این.خصوص.آکنده.از.اخبار.هولناکی.است.

که.حد.و.مرز.درست.و.نادرست.آن.نامشخص.است.

در.هر.صورت،.ایرانیان.در.کشور.خود.با.زبان.رسمی.و.آیین.

ــد.و.این.عرب.ها.بودند.که.با.زبانی.بیگانه. خود.زندگی.می.کردن

ــلط.و.حاکم.شدند..و.از.آنجا.که.در.حقانیت. ــنا.بر.آنها.مس و.ناآش

ــان.کمترین.تردیدی. ــود.و.کفر.و.گمراهی.ایرانی و.دینداری.خ

ــران.نمی.فهمیدند.با.زور.و.اجبار،. ــتند،.با.زبانی.که.مردم.ای نداش

سلیقه.و.خواست.خود.را.به.آنها.تحمیل.می.کردند.

بدیهی.است.چهرۀ.عرب.هایی.که.شهر.های.ایران.را.ویران.

کرده،.مردان.را.کشته.و.زنان.و.دختران.را.به.اسارت.برده.بودند،.

ــت.و.کریه.بود؛.به.ویژه.اگر.به.یاد. ــرزمین.زش برای.مردم.این.س

ــاب.این.افراد.از.حساب.پیامبر.و.اصحاب. ــته.باشیم.که.حس داش

ــان.بنی.امیه.و. ــرا.فرماندهانی.که.در.زم ــت،.زی گرامی.او.جداس

تأملی در بیتی از »شهریار« 

با نگاهی به ضرب�المثل »از بیخ عرب شدن«

وحید سبزیان پور1 

wsabzianpoor@yahoo.com./1.دانشیار.دانشگاه.رازی
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ــت.ایرانیان.بودند.غالبًا. ــتن.مقاوم بنی.عباس.مأمور.درهم.شکس

ــا.آنها.را.برای.خود.مایۀ. ــرور.و.بی.رحم.بودند.که.خلف افرادی.ش

ــر.و.آسیب.آنها.را.اعزام.به. زحمت.دیده،.بهترین.راه.رهایی.از.ش

ــانی.بودند.که. ــتند..این.افراد.از.جنس.همان.کس ایران.می.دانس

ــالم.فجایعی.چون.حادثۀ.کربال.را.برای. پس.از.رحلت.پیامبر.اس

جگرگوشۀ.پیامبر.)ص(.به.وجود.آوردند..

ــود.که.عرب.ها. ــات.مختلف.این.گونه.فهمیده.می.ش از.روای

حتی.در.زمان.حضرت.علی.)ع(.هم.حاضر.نبودند.برای.ایرانیان.

ــاوی.در.تقسیم.بیت.المال.قائل.شوند..پافشاری.آنها.به. حق.مس

قدری.زیاد.بود.که.حضرت.در.مقابل.آنها.تسلیم.می.شود.و.برای.

جبران.این.بی.عدالتی،.به.ایرانیان.توصیه.می.کند.بازرگانی.کنید.

ــوار،.نقل.از.مطهری،. ــما.برکت.دهد..)بحار.االن تا.خداوند.به.ش

ــخ.به.اشعث.بن.قیس. ــخنان.علی.)ع(.در.پاس 1357:.139(.س

ــبت.به.رفتار.عادالنۀ. ــرداران.معروف.عرب.که.نس کندی.از.س

حضرت.با.ایرانیان.با.خشم.فریاد.می.زد.نیز.شنیدنی.است:.

ــان.روزها.در.بستر.نرم. ــکم.گنده.ها.)عرب.ها(.خودش این.ش

ــتراحت.می.کنند.و.آنها.)موالی.و.ایرانیان(.روزهای.گرم. اس

به.خاطر.خدا.فعالیت.می.کنند.و.آن.گاه.از.من.می.خواهند.که.

ــتمکاران.باشم..قسم.به.خدایی.که. آنها.را.طرد.کنم.تا.از.س

دانه.را.شکافت.و.آدمی.را.آفرید,.که.از.رسول.خدا.شنیدم.که.

ــما.ایرانیان.را.به.خاطر. فرمود:.به.خدا.همچنان.که.در.ابتدا.ش

ــیر.خواهید.زد،.بعد.ایرانیان.شما.را.به.خاطر. ــالم.با.شمش اس

اسالم.خواهند.زد.

)سفینة.البحار،.نقل.از.پیشین:.138(.

وجود.ضرب.المثل.هایی.چون.»گذشت.آنکه.عرب.طعنه.بر.عجم.

ــدا،.1352:.1270/3(.و.»او.عربی.من.عجمی«. ــی.زد.«.)دهخ م

یعنی.هیچ.تفاهمی.بین.ما.نیست،.»چانه.اش.را.لق.کرده،.عربی.

حرف.می.زند.«.و.»دعایش.عربی.مستجاب.شده«.یعنی.برعکس.

ــده.)امینی،.1371:.277(.از.قراینی.است.که.نشان.از. اجابت.ش

ــبت.به.عرب.ها.دارد.و.معلوم.است.که. دیدگاه.منفی.ایرانیان.نس

ــتند.نه.ایرانیان.. ــب.اصلی.این.ضرب.المثل،.عرب.ها.هس مخاط

داستان.زیر.مؤید.سخنان.باالست:.

ــید.و.شنید.که. ــان.رس یکی.از.عربان.بادیه.به.والیت.خراس

ــاکنند..آن.جماعت. جمعی.از.عربان.در.اطراف.آن.والیت.س

ــرب.همین.نامی.دارند. ــام.به.آن.دیار.آمده،.از.ع از.قدیم.االی

ــۀ.یکی.از.آنها. ــی.نمی.دانند..عرب.به.خان ــاًل.زبان.عرب و.اص

ــخنان.گفت.. ــروع.در.زبان.عربی.کرد.و.از.هر.جا.س رفته،.ش

صاحب.خانه.به.هیچ.وجه.زبان.او.را.نفهمید..آخر.به.تنگ.آمد.

ــید.که.از.این.گفت.وگو.مطلب.چیست؟.گفت:.»اظهار. و.پرس

ــتی.عربی«..آن.مرد.نعلین.عربی.را.که.در. خصوصیت.و.دوس

پای.خود.داشت.کشیده.و.بر.سر.او.می.زد.و.می.گفت:.»عربی.

را.عربی«!)حبله.رودی،.229؛.نقل.از.ذولفقاری،.1385:.650(

ــی.که. ــت.که.هنوز.هم.مردم.کوچه.و.بازار،.به.کس بی.دلیل.نیس

ــت.می.کند.و.نمی.فهمد.و.یا.نمی.خواهد.بفهمد.می.گویند:. لجاج

»مگر.عربی؟!«.

ــنیدن.داستان.زیر.از.ازوپ.)500.قبل.از.میالد(.نیز.قابل. ش

تأمل.است:

در.روزگاری.کهن,.هرمس.با.اّرابه.ای.پر.از.دروغ.و.شرارت.

ــید. ــوری.می.رس ــت.و.به.هر.کش و.تقلّب.در.گرد.جهان.می.گش

بخشی.از.بار.خود.را.در.آنجا.می.نهاد.و.می.گذشت..ولی.گفته.اند.

چون.به.سرزمین.تازیان.رسید.اّرابه.ي.او.پاره.پاره.شد.و.ساکنان.

ــت. ــه.محتویات.آن.کاالهای.بازرگانی.اس ــا.به.هوای.اینک آنج

ــه.را.غارت.کردند.و.بدین.ترتیب.چیزی.برای.هرمس.نماند. هم

تا.به.جای.دیگری.حمل.کند..تازیان.بزرگ.ترین.دروغ.گویان.و.

فریب.کاران.روی.زمین.هستند؛.زبان.آنها.راستی.را.نمی.شناسد..

)ازوپ،.1373:.207(

منابع: 

-.قرآن.کریم

ــانه.هاى.ازوپ،.ترجمه.و.تحشیۀ.دکتر.على.اصغر.حلبى،. -.ازوپ،.افس

تهران:.انتشارات.اساطیر,.1373..

ــارات. ــرکت.چاپ.و.انتش -.امینی،.امیرقلی،.فرهنگ.عوام،.تهران:.ش

علمی,.1371.

ــارات. ــه.های.امثال.و.حکم،.تهران:.انتش -.پرتوی.آملی،.مهدی،.ریش

کتابخانه.سنایي,.1385.

ــارات. ــوم،.تهران:.انتش ــدا،.علی.اکبر،.امثال.و.حکم،.چاپ.س -.دهخ

امیرکبیر,.1352.

-.ذوالفقاری،.حسن،.داستان.های.امثال،.چاپ.دوم،.تهران:.انتشارات.

مازیار,.1385.

ــتم،.تهران:. ــت.و.هش ــین،.دیوان،.چاپ.بیس ــهریار،.محمد.حس -.ش

انتشارات.زرین.و.نگاه,.1385..

-.مطهري،.مرتضي،.خدمات.متقابل.ایران.و.اسالم،.تهران:.انتشارات.

صدرا،.1357......................................................................■ 


