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  زبان فارسی در گسترش هویت ملی و فرهنگی ایرانش نق
  *ی فالحضترم

E-mail: fallah.mo@gmail.com 
  

  چکیده
ه ایران به دلیل موقعیت خاص طبیعی، جغرافیایی و سیاسی خود، از سپید

 آنچه البته این .گذرانده استمان تاریخ تاکنون، حوادث پرشماري را از سر د
داشته،  ها و ایلغارها همچنان پابرجا نگه سال را در برابر هجوم کشور دیرینه

هویت فرهنگی، ملی و ایرانی آن بوده است؛ هویتی که در قالب زبان پارسی 
این زبان چه در آن روزگارانی که کورش و . بالیده و خود را نموده است

هاي خویش را بر پیشانی   و منشورها و فرمانگفتند داریوش بدان سخن می
 هکردند، چه آن زمان که فردوسی بزرگ حماس ها حک می ها و ستون صخره

 نیرو بخشد و نسرود تا عالیق ملی و فرهنگی را با آ سترگ خود را با آن می
خودشناسی و خودباوري را به ایرانیان نشان دهد، چه هنگامی که مولوي 

رفانی ایران و جهان آثار خود را با آن سرود تا اصالت آفرینندة بزرگ ادب ع
دینی و عرفانی را به مردم بیاموزاند، چه هنگامی که حافظ و سعدي 

اي در  ماندگارترین آثار ادبی خود را با آن نوشتند، همواره نقش اصلی و ویژه
در حقیقت زبان . کند  کرده و میفا و وحدت ملی ایانپایداري و حیات ایرانی

اي مرئی و نامرئی، هویت فرهنگی و ملی مردم ایران  سی همیشه چون حلقهفار
و اقوام آن را به یکدیگر پیوند داده و همچنان عامل اصلی وحدت ملی ایرانیان 

  .است
به نقش شاعران بزرگ زبان فارسی ـ که گاه زبان مادري در این مقاله 

 پرارج و ماندگار، آنان نیز غیرفارسی است ـ در حفظ و حراست از این میراث
و تالش آنان براي پاسداشت هویت ایرانی و زبان فارسی اشاراتی خواهیم 

  .داشت
  

 .زبان فارسی، هویت ایرانی، وحدت ملی، هویت فرهنگی :ها کلیدواژه
                                                        

  . استادیار گروه ادبیات دانشگاه یزد*
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  همقدم
این زبان ابزار مهـم و  . دانی در ایران به قومی خاص تعلق ندارد     دوستی و فارسی   فارسی

  و نیـز ها و طبقات اجتماعی ایران بوده و هست     گروه ، تمام اقوام  راز همبستگی و پیوند   
در درازناي تاریخ ایران، .  پراکندگی و جدایی،اي است براي جلوگیري از آشفتگی وسیله

هاي گوناگون آن، در یـک وجـه پررنـگ بـا هـم       تمام مردم این سرزمین و اقوام و تیره    
در به زبان فارسی و گزینش این زبان، اندیشی و هماوایی داشتند و آن عشق ورزیدن  هم

تمـام طبقـات و   .  عشق و عاطفـه بـوده اسـت   ، عرفان و دانش،زبان فکر و فرهنگ  مقام  
هاي اجتماعی ایران از هر دسته و گروه و با هر دید و منش، اگر در مواردي دیگر              گروه

یگانـه و  اند، دربارة این موضوع جملگی از دیدگاهی  با هم اختالف و ناسازگاري داشته 
اگر ترك و اگر کرد، اگر فارس و اگر بلـوچ، اگـر فقیـه و اگـر          . همسو برخوردار بودند  

 خوشـبختانه همگـی بـر        باشند عارف، اگر فیلسوف و اگر حکیم، اگر سنی و اگر شیعه          
نقش و اهمیت زبان فارسی و گزینش آن براي بازتاب مکنونـات قلبـی و ذهنـی خـود             

از . نظر بودنـد  تند و در این راه با هم هماوا و همجاي هیچ شک و تردیدي باقی نگذاش  
 اخالق ناصري، از فردوسی تا امام محمد غزالـی،  ةمترجم تفسیر طبري گرفته تا نویسند    

الدین مولوي و از سعدي تا حافظ شیرازي، جملگی در مورد        از شمس تبریزي تا جالل    
میز آن براي وحدت ملـی      ها سخن گفتند و از اسرار سحرآ       امتیاز این زبان بر دیگر زبان     

وة اسنادي و بر اساس تحلیل محتوایی متون شعر و یدر این نوشته که به ش. ها بردند بهره
 زبان فارسی، نقش بعضی از      ۀاي گذرا به پیشین    کنیم با اشاره   تالش می  نثر فارسی است،  

ا در  و تأثیر زبـان فارسـی ر  بررسی کنیمگو را در رواج این زبان      فارسی ةشاعران پرآواز 
  .نشان دهیم  فرهنگ ایرانی و وحدت ملی ایرانیان،گسترش هویت ملی

  
  مدخل بحث

 در زمان ،پیماید رودخانۀ جوشان و خروشانی است که بستر گذشته را میهمچون  ،زبان
 ۀآینـ ، زبـان . آورد رسد و فرهنگ و تمدن پیشین را با خود بـه امـروز مـی    حال به ما می 

  .فرهنگ هر ملتی است
افتخارآمیز ایران، همواره هویت و همبستگی ملی مردم، از راه زبان فارسی در تاریخ   

گسترة در حقیقت زبان فارسی چون آسمانی پهناور، تمامی اقوام را در . حفظ شده است
 اشکانی ،ایرانی که از دوران امپراتوري هخامنشیجامعه تنوع . نفوذ خود در آورده است

  .اند رد، از راه زبان پارسی به یگانگی و وحدت رسیدهو ساسانی تا امروز وجود داشته و دا
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 زبـانی کـه   ؛هویت ایرانیان در دورة باستان از طریق زبان پارسی باستان تحقق یافت   
  .هاي متعدد دیگر، زبان رسمی مردم ایران بود در کنار زبان

 آثار و مدارك در دست داریم دورة        ،هاي ایرانی  اي که از زبان    ترین دوره  قدیم
هاي فراوانی در ایران بـه کـار         مسلم این است که در این دوره زبان       . ان است باست
که داریوش در کتیبۀ بیـستون از اقـوام متعـددي کـه در نـواحی                 چنان. رفت می

زیـستند، نظیـر پـارت،      میی و شمال شرقیویژه در نواحی شرقه   ب ،مختلف ایران 
ان هر یک از این نواحی سغد، خوارزم، هرات و بلخ نام برده است و به یقین مردم        

  .)43: 1382باقري، (کردند  به زبان خاص خود تکلم می
 به گواهی اسناد تاریخی ،توري هخامنشی و ساسانیاتنوع و گوناگونی قومی در امپر  

اما زبان رسمی در دورة باستان، زبان فارسی باستان است کـه تمـام          . وجود داشته است  
و غیره که ها  ها، گیل ها، کردها، بلوچ قوامی نظیر آذرياند و ا  رسمیت شناخته را به    اقوام آن 

ناپـذیر ایـران محـسوب     هاي جـدایی  از زمان ظهور دولت ایران در قبل از اسالم، بخش     
آن، نقش مهم و   شدند، در شکل دادن به این میراث سیاسی و فرهنگی ایران و حفظ               می

  .اند پذیرفتهن را با میل و رغبت  و همواره آاند داشتهانکاري  غیرقابل
هاي گوناگون، این مهم از راه زبان   تاریخ ایران نیز، با وجود رواج زبانۀدر دورة میان
یافتۀ همان زبان پارسی باستان   زبانی که دنباله و صورت تحول     پذیرفت؛پهلوي صورت   

بود و آثار ارزشمند مکتوبی از آن زبان، چه به صورت متون دینـی و چـه بـه صـورت                  
 دینـی بـه زبـان    ةهاي بازمانـد  از رساالت و کتاب  . کنون در دسترس است   ا غیردینی، هم 

تـوان بـه دینکـرد، بندهـشن، ارداویرافنامـه،         پهلوي، عالوه بر اوستا و زند و پازند، مـی         
ــده شــکن،  هــاي زادســپرم، مینــوي خــرد، گــزارش گمــان  شایــست و نشایــست، گزی

وچهر، یوشـت فریـان و   هـاي منـ   نامه، پندنامۀ زرتشت، گجستک ابالیش، نامـه      جاماسب
هاي مختلف که  متون بازماندة غیردینی نیز عالوه بر اندرزنامه. دادستان دینیگ اشاره کرد

ها به بزرگان و حکمیانی چون بزرگمهر، آذربـاد مهراسـپندان، دانایـان و غیـره          آنبیشتر  
هـاي    کتـاب ،نسبت داده شده و موضوع آنها اخالق، پند، اندرز و امثال و حکـم اسـت             

هاي ایـران، یادگـار زریـران، کارنامـۀ اردشـیر بابکـان، درخـت            گري چون شهرستان  دی
هـاي سیـستان، مادیگـان شـطرنگ، مادیگـان       ریـدك، افـدي   آسوریک، خسرو قبادان و   

  .گیرد هزاردستان و غیره را در بر می
هزار و دویست   به   تنوع در ایران چونان گذشته ادامه یافت و نزدیک           ،پس از اسالم  

 ، عرفان و فلسفه،زبان فرهنگ و هنر و ذوق    در مقام   ه زبان فارسی، همواره     سال است ک  
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اعتنـایی دربـارة    گرچـه مـدارك مکتـوب قابـل      . تاریخ و ادب ایران رسمیت یافته است      
 اسالم در   هدر دو قرن اولی   ـ   زبان پهلوي ساسانی است    ۀیافت   تحول ۀکه دنبال   ـ  دري فارسی

 سـپس در سراسـر ایـران رواج         ،ها در خراسـان    زبان فارسی دري که بعد     ،دست نیست 
کردند و  یافت، در حقیقت مولود همان زبانی است که کورش و داریوش بدان تکلم می        

  .نگاشتند جمشید می قش رستم و تختهاي بیستون و ن هاي خود را بر صخره اعالمیه
هـاي اول و دوم هجـري انـدك انـدك در گـسترة             زبان دري از سـده    در مقام   آنچه  

هـا پـیش از آن، در کنـار           یافت، در واقع قـرن     ریانوري از اقلیم خراسان آن روز ج      پهنا
مـردم  زمانی که  . هاي گوناگون دیگر زبان پهلوي رونق و رواج داشت         ها و گویش   لهجه

عباس احساس کردند باید بر گرد یک  امیه و بنی پس از گذشت دو قرن سلطۀ بنی      ایران  
بازیابنـد و از پراکنـدگی و گـسیختگی بیـشتر      را هویت دیرین خود  ،محور جمع شوند  

بپرهیزند، زبان دري را براي این خواست همگـانی برگزیدنـد و دري زبـان مـشترك و        
مردمـی کـه   «ایرانیان به درستی دریافته بودند کـه      .محور این یکپارچگی و وحدت شد     

 ۀ و تغذیبخش فرهنگی هاي شکوفایی نتوانند به زبان مادري خویش بیندیشند، ناچار مایه
جو نمایند و همواره نیـز بـا   و مغزي و روحی خود را پیوسته باید در زبان بیگانه جست         

هـاي شـدید فرهنگـی      مانـدگی  نفس، دستخوش عقـب    به احساس حقارت و عدم اعتماد    
  .)344: 1373الزمانی،  صاحب(» .خواهند شد

. عمل پوشـید   ۀاي از دیار سیستان، جام      رویگرزادهبه دست    این بار    ،وظیفۀ این مهم  
دار  ولیت این کار را عهدهئیعقوب لیث صفاري که به عیاري و جوانمردي شهره بود، مس  

یعقـوب  . افکنـد  او نخستین دولت خودمختار را در تاریخ ایران، بعد از اسالم پـی         . شد
دانست که بازسازي هویت فکري و فرهنگی ایران بیش از هر چیز، بازبسته بـه     نیک می 

دانست که اگر زبان پارسی زنده شود، امید به زنده شدن  او می.  استاحیاي زبان فارسی
دیـد کـه    یعقوب به عیـان مـی  . تمامی زوایاي دیگر فکري و فرهنگی ایران ممکن است  

 از جمله مصر، چگونه با فراموشی ،اند  اعراب فتح شدهبه دستهاي دیگري که  سرزمین
. انـد   ملی خود را از دسـت داده    زبان خویش، تمامی پیشینۀ تاریخی و فرهنگ و هویت        

ملّت مغلوب تا وقتی «آلفونس دوده فرانسوي بگوید که      ها پیش از آنکه    مردم ایران قرن  
 کامالً به این   ،»زبان خویش را به خوبی حفظ کند، کلید زندانش را در دست خود دارد             

 است، وقتی از همین منظر بود که بنا به آنچه در تاریخ سیستان آمده            .اند اصل آگاه بوده  
شاعران به شیوه و سنت زمانه، یعقـوب را سـتودند و پـس از پیـروزي آشـکار وي در            

عالم «  پوشنگ و کابل و هرات، در ستایش او اشعار عربی خواندند، او که به زبان عربی
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محمد بن وصیف حاضر بود و دبیر رسایل او بود و ادب نیکو دانست و . نبود در نیافت
چیزي که من انـدر نیـابم چـرا بایـد        : پس یعقوب گفت  . رسی نبود بدان روزگار نامه پا   

شعر پارسی اندر عجم او گفت؟ محمد بن وصیف، پس شعر پارسی گفتن گرفت و اول          
  .)260: 1381تاریخ سیستان، ( »گفت و پیش از او کسی نگفته بود

ظاهر سادة یعقوب، بعدها کارکردي بسیار شگرف پیدا کرد و در حکم             این سخن به  
نهـال زبـان دري از همـین روزگـاران کاشـته شـد و       . نامۀ احیاي زبان فارسی شـد   اممر

شــاعران، یکــی پــس از دیگــري، آن را پروردنــد و از پــرورش و پاسداشــت آن دمــی 
فرونگذاشتند تا اینکه رودکی، پدر شعر فارسـی، ایـن خواسـت عمـومی را بـه فرجـام           

  . پختگی و رسایی خود رساند
، فرهنگ ایران از میان   شد  که تصور می   گردیدزمانی احیا   زبان فارسی دري، درست     

بـا احیـاي زبـان پارسـی دري،     . رفته است و امیدي به بقاي ایران مستقل وجود نـدارد          
اي مرئی    سامانی این زبان توانست چون حلقه      ة سپس در دور   ، صفاري ةنخست در دور  

نوس ایران دگربار، از میـان      قق .پیوند زند   و نامرئی، دوباره هویت ملی ایرانیان را به هم        
و جمـع کـرد   م ایرانی را گرد یـک محـور   اقواتلی از خاکستر سرد، سر بر آورد و همۀ         

عبـاس    خلفاي جابر بنی   ۀ ایران را از زوال کامل و سلط       فقطپرچمدار نهضتی شد که نه      
دورتـرین  هایی به روي ملت ایران گشود که نتـایج آن، بـه              رهایی بخشید، بلکه دریچه   

ها  از آن پس ایرانیان موفق شدند در برابر بیگانگان قرن. عالم اسالم و جهان رسید   نقاط  
دورانی که فروغ تابناك . سرافرازي کنند و به حیات پربار فکري و فرهنگی خود ادامه دهند     

  :الشعراي بهار  مرحوم ملکۀبه گفت. کننده و نظرگیر است  خیره،ها آن هنوز از پس پشت قرن
  انـگفتند شعــــر پـــارسی و زنده شد زب    ي و بســام خـارجیپور وصیف سگــز

  انـکردند سعــی و تــازه شــد آثار باست    ان و نیمــروزـتا چار قرن، خلق خــراس
  )1/392: 1380الشعراي بهار،  ملک(

  :گوید یرانی است، در این باره می زبان فارسی و فرهنگ اۀکه چون بهار، شیفتشهریار، 
  همچو مه در محاق، پنهان بود       ربــوذ عـ که از نفی نیزـپارس

  اق نسیان بودـهشته چندي به ت      ودــارآلــبـ غـۀنـیـو آیـا چـی
  وان بودـاب نتـکه دگر در حج       ایدـره بگشـوقت آن شد که چه

  )2/500: 1377شهریار، (
ه در شـد، بلکـ    در میان روشنفکران دیده مـی فقطدغدغۀ زنده کردن زبان پارسی نه       

این شـور و نـشاط چـشمگیر بـه     . نمایاند  اقوام ایرانی هم به عیان خود را می       همهمیان  
  .خورد صورت جهادي مقدس و در پیکار سفید فرهنگی در همه جا به چشم می
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 کهـ  )ق . هـ389- 261(با روي کار آمدن سامانیان در مناطق شمال شرقی ایران 
و تشویق و پشتیبانی آنان، ـ کشیدیکصد و بیست سال طول نزدیک به حکومتشان 

هاي ملی  هاي هر چه بیشتر احیاي زبان پارسی و بازسازي و بازنویسی حماسه زمینه
در این دوره بسیاري از . فراهم آمد و پهنۀ معرفت و دانش ایرانی سرافرازانه بارور شد

از هاي فرهنگی و علمی براي نخستین بار به زبان دري، یکی پس  ها در زمینه کتاب
شگفت آنکه این جدال و کشمکش فرهنگی، با تیزبینی و . دیگري، تألیف و ترجمه شد

تر به فرجام رسید و بدون آنکه با فرهنگ پویاي نوین اسالمی که  هوشیاري هر چه تمام
 و اختالفی قضانتبا تالش و کوشش و به دست خود ایرانیان مستقر شده بود، کمترین 

ها تنها  ایرانی« در این باره شاید بتوان گفت که. شتداشته باشد رو به پیشرفت گذا
آنکه در سلک تازیان  قومی بودند که میان دیانت اسالم و عربیت جدایی انداختند و بی

درآیند تا جایی که توانستند تازیان را از درون، حتی در ژرفاي دستگاه خالفت، چنان 
نه  اندیشه و معنویت باژگو خدایگانی و بندگی، در فرهنگ وۀدگرگون کردند که رابط

  .)37: 1382طباطبایی، ( »شد
پس از شاعران نخستین، فردوسی با تیزفهمی و زیرکی و با تشویق سامانیان، در این   
دوره، سرودن شاهنامه را به زبان دري آغازید تـا در روزگـاري کـه فرهنـگ و هویـت               

 قیر بـود، مـسیر   ایرانی، از سوي حکومت و خالفت عباسی، سخت در معرض تهدید و تح            
حکیم توس،  .به سوي استقالل سیاسی و فرهنگی براي مردم هموار کند   را  حرکتی تازه   

ناپـدیر،   هنگامی که سر برآوردن صفاریان و سامانیان را دید، با شـور و شـعفی وصـف                
و شادمانه، طعم شیرین استقالل ایران را حس کرد و براي پایداري و جاودانگی آن، با وجد 

ها و پیونـدهاي ملـی و فرهنگـی و        کوشید تا با نظم شاهنامه، ریشه       ه تمام   افتخار هر چ  
  . تاریخی خویش را به فرجام رساندۀاستقالل ایران را استحکام بخشد و وظیف
 زبانی که ؛ زبان پهلوي استۀشد که همان دنبال شاهنامه به زبان پارسی دري سروده       

ان را در برابر چشمان مردم مـشتاق        هاي فرهنگی و تاریخی ایر      توانست تمامی جلوه    می
. ایران زنده کند و با بیانی آتشین و نظمی دلنشین، دیگـران را بـه سـوي خـود کـشاند               

توان در   منبعی که می؛شاهنامه منبعی است بسیار غنی و ارجمند از میراث ماندگار ایران  
هـا تـا    سـه هـا و حما  سراسر آن، استمرار هویت ایرانی و اقوام آن را از دنیـاي اسـطوره         

هاي حکومت شاهان و فرمانروایان ساسانی به تماشا نشست و خودآگاهی           واپسین سال 
حکیم بزرگوار توس با سرودن شـاهنامه و پـشتیبانی از         .جمعی ایرانیان را مشاهده کرد    

 آن هم در دورانی که ؛زبان پارسی دري، مسیر حرکت به سوي استقالل را هموارتر کرد   
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شـدة جغرافیـایی و     دولت ساسانی، هنوز داراي مرزهاي تعیـین ایران پس از فروپاشیدن  
سیاسی نبود و اصالً چیزي به نام ایران، که دربردارندة مرزهاي سیاسی مشخصی باشد،             

هایی از  هایی که توسط اعراب فتح شده بودند، والیت  سرزمینه چون هم؛وجود نداشت
 ۀاي فردوسـی در شـاهنام       هدر چنـین دور   . آمدنـد   امپراتوري بزرگ خالفت به شمار می     

 را در شبرد و شکوه کشور خویش، بیش از هزار و دویست بار از ایران و ایرانی نام می
ها، دوباره فرایاد مردم   ایران را از پس قرنهخواند تا هویت گذشت جان آنان فرومیش گو

فردوسی با غرور و سرافرازي، دربارة برپاداشتن کاخ سخن پارسی دري کـه سـر               . آورد
  :گوید  خویش چنین میۀبرفلک سوده است، در شاهنام

  ابــش آفتـابـاران و از تــز ب       رابــردد خـاد گـاهــاي آبـبن
  دـابد گزنـاران نیـاد و بـکه از ب       دـی بلنـم کاخـپی افکندم از نظ

  دین پارسیـردم بـده کنـعجم ز       ال سیـبسی رنج بردم در این س
  ام دهـراکنـن را پـخسم ـو تخـچ       ام زندهن ـنمیرم از این پس که م

  )301: 1378فردوسی، (
شـد، یکـی هـم والیـت      هایی که زیرنظـر خلفـا اداره مـی      گفتیم که از جمله والیت    

 ایرانی ماندن را داشت و طالب احیاي هویت ۀ سرزمینی که بیشترین دغدغ؛خراسان بود
 به عبارتی   ؛نمود  ات خود را می    زبان و ادبی   ة مقدس، بیشتر در حوز    ۀاین دغدغ . ملی بود 

النهر قد برافراشت و بـسیار زودتـر از     نهال زبان پارسی ابتدا در خراسان و ماوراء      ،دیگر
تأثیر این زبان سحرآمیز تا بـدان جـا رسـید کـه             .  به بالندگی رسید   احتمال داشت آنچه  
 نـاگزیر   ،دیافتنـ  هایی از ایران حاکمیت مـی      ی که بنا به دالیل تاریخی در بخش       انبیگانگ

  .بخش استفاده کنند ابزار فرهنگی و عامل وحدتدر مقام بودند از همین زبان 
 زنده کـردن زبـان و فرهنـگ    ةها در حوز م بیشترین تالشیبین  شگفت نیست اگر می   

بندد و شاعران زیادي از      ایران، در همین اقلیم و با سرودن اشعار فارسی دري چهره می           
 چون مسعودي مروزي، شـهید بلخـی، ابوطیـب مـصعبی،      شاعرانی ؛بالند این والیت می  

بوشکور بلخی، رودکی، کسایی، دقیقی، خـسروي سرخـسی، بـشار مرغـزي، ابـوالفتح               
خیزند و در این راه کمر  بستی، ابوالمؤید بلخی، و دیگران جملگی از همین قلمرو برمی        

ت و وحـدت    شود، براي حفظ هوی     از آن پس زبان پارسی ابزاري می      . بندند  می بر  همت
کننـد، گرچـه    تمام شاعرانی که از این زمان به بعد ظهور مـی  . ایرانی در مقابل بیگانگان   
شان غیـردري باشـد، آثـار خـویش را بـه زبـان پارسـی دري                   ممکن است زبان مادري   

  .ناپذیر است سرایند و این اصل تقریباً استثنا می
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 حفـظ دیـن و آیـین    حتی در میان عارفان و صوفیان بزرگ خراسان، که همت آنـان     
است، ابزار پیوندشان با مردم زبان فارسی است و آثارشان یکسره به زبان پارسی نگاشته 

کاري که البته نوعی مقاومت در برابر دستگاه خالفـت عباسـی هـم بـه شـمار             . شود می
الخیر که کمی بعد از فردوسی در همـین والیـت چـشم بـه جهـان             ابوسعید ابی . آید  می
 تفسیر و حدیث و فقه زبـانزد همگـان اسـت،     ةاطالعاتش دربار  شماريِ بیگشاید و     می

الي آن اشعار زیبـا و    ه مواعظی که در الب    ؛مواعظ و مجالسش به زبان شیرین دري است       
گویا ابوسعید باید نخستین صـوفی      . شود  اش می  دلنشین دري از خود و دیگران چاشنی      

ده و از ایـن حیـث   انپوشـ  عر  شـ  ۀ عرفانی خـود را جامـ      ۀضمیري باشد که اندیش    صافی
  .)1/604: 1367صفا، (قدم سنایی و عطار بوده است  پیش

گـاه اندیـشه و    خواهد تکیـه   روي آوردن به زبان پارسی دري، یعنی اینکه ایرانی می         
 که اي  که باید باشد و به وجود آید، نه ایرانیاي البته ایرانی؛ افکارش، ایرانی باشد و ملی

  . ها پیش از میان رفته است ان بوده و قرنقبالً در زمان ساسانی
رسد که حتی همۀ شاعرانی که زبان مادري آنان  تأثیر این زبان آهنگین تا بدان جا می

کننـد و بهتـرین و    پارسی نیست، در این نهضت ملی و همگانی مردم ایران شرکت مـی         
دشاهانی بیگانه، سرایند تا آنجا که پا ماندگارترین آثار خویش را به زبان پارسی دري می

قدر و قیمت عباسی، مانند القادربااهللا      بی ۀچون محمود غزنوي که خود را در برابر خلیف        
ـ             دید  متعهد می  دسـت آوردن لـوا و   ه و براي به رسـمیت شـناختن حکومـت خـود و ب

کردنـد، ناچـار بـه       منشوري از خلیفه و خوشامدگویی او، خودفروشی و دریوزگی مـی          
 همین پادشاه است که ةگرچه در دور. شوند ملی مردم ایران میتمکین در برابر خواست 

دهد که دیوان رسائل را به زبان عربی برگردانند، با این             احمد حسن میمندي دستور می    
نویسان در دربار شاهان  به روایت تذکرهکه ) بیش از سیصد شاعر(شاعرانی میان از همه 

 آن شعر گفته باشد و محمود غزنوي  زیستند، شاعري که به زبان عربی و جز         غزنوي می 
  .توان یافت زبان را ستوده باشد، نمی ترك

پارسی نقشی زبان  حاکمیت بیگانۀ غزنوي نیز، ةتوان دید که حتی در دور به عیان می
 در فقـط نـه  . اسـت داشته  ایران و ایرانی  ۀاصلی و اساسی در هویت بخشیدن به اندیش       

رمانروایی ملوك کرت، ایلک خانیان، غوریان، آل  فةدربار غزنوي، بلکه در دربار و حوز   
 که زبان و گویش عمومی حاکمانش جز پارسی    ـ   شروان شاهان  خجند، سلجوقیان، اتابکان و   

 سال حکومت   نهصداي تقریباً   ندر دراز .  نیز زبان رسمی، زبان پارسی دري است       ـ  است
ملی و مشترك، توانستند هاي  ینیدر سنگر زبان فارسی، تاریخ و آ، ترکان بر ایران، مردم  
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. نویسی را واننهنـد  گویی و فارسی  ملی خویش را حفظ کنند و فارسی        و هویت تاریخی 
کنند و  حوقل و مسعودي که در قرن چهارم هجري به مناطق گوناگون ایران سفر می          ابن

گویند که در نواحی اران، آذربایجان،  آورند، می از اقوام مناطق مختلف سخن به میان می   
و ارمنستان و دیگر مناطق غرب و شرق و جنوب ایران، مردم جملگی بـه                ند، قفقاز درب

  .)78: 1349 مسعودي، ؛96: 1345حوقل،  ابن(نویسند  گویند و می زبان پارسی سخن می
 به ذکر نام چند تن از شاعران مشهور ایران که دلداده و مجذوب زبـان فارسـی    در ادامه   

که حاکی از شیفتگی و عشق    ـ  هایی از اشعارشان    ردن نمونه  و با آو   کنیم اند اشاره می   بوده
  .نماییم وحدت مردم ایران باز مینقش آنها را در استحکام و ـ  آنها به زبان فارسی است

  
  .)ق..هـ 595 .م( خاقانی شروانی. 1

او به رغم تسلطش بر  . شروان است و با زبان آذري و عربی آشنایی کامل دارد        ةوي زاد 
  :بالد سراید و به آن می اشعارش را به زبان پارسی دري می ،بی و آذريهاي عر زبان

  ان رقیبش یافتمـرغـر مـاست، بر سـز سیـک    طوطی ار پیش سلیمان نطق در بندد رواست
  مـدم، عندلیبش یافتـانی رسیـاقـون به خـچ    ردم در سخنـبلکه گوید فاضالن را بط شم

  دم و مدح و نسیبش یافتمـرش دیـم و نثـنظ   ريازي و دـرز تـتاد است، اندر طـگوید اس
 )741: 1362خاقانی، (

ر دري را  قیمت بزم خسرو بر داند که   تنها چیزي میـ آفریند که خاطرش میـ د
  :افزاید میواالي شروان 

  زم خسرو واال بر افکندقیمت به ب        انی آوردـر خاقـدر دري که خاط
  )107: 1362خاقانی، (

داند و در این زبان هماورد  الیق می»  نظم دريۀبر رقع«تن خویش را  خویش فقطگاه
شـاعر  . انگارد  ناچیز و خوار می،او عنصري و دیگران را در این میدان    . بیند  دیگري نمی 

 ساحران به شـمار  ۀ نامش را از جمل،خاطران پندارد که اگر صاحب شروان به درستی می  
  :اش بر شعر و لفظ دري است ل احاطهد، به دلیان آورده و وي را آبروي شاعران پنداشته

  روي شاعران، زین شعر غرا ریختهـهست آب    خاطران، نامم نهند از ساحران امروز صاحب
  ارا ریختهـرد مجـري، نـم عنصـبا من به قای    ريـاعـم در شـم دري، قایم منـ نظۀبر رقع

 )303: 1362خاقانی، (
ان فارسی و فرهنگ ایرانی در اطراف رود ت خود نیز از شکفتگی زبآخاقانی در منش

راند، در باب نهر کُر  مبالغت ثناي مفرط می] به[کهتر روزي   «: گوید ارس و کر چنین می    
بر سایر انهار قندهار و قیروان و میان خانه ایران و توران، به منافع رسانیدن شرف دارد                 
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 و رؤسا بر شط آن هزار دریاي هنر و فضیلت و صفا و طریقت از اشخاص اصفیا و صد
  .)143: 1362 خاقانی،(»  ....رود و شاطی آن نهر توان یافت

عالوه بر مردان شاعر دوسوي ارس، نام تعداد زیادي از شاعران زن این نواحی نیـز          
نماید که در این اقلیم شمار زنـان شـاعر      المجالس آمده است و چنین می       ههدر کتاب نز  

از مهستی گنجوي معروف که بگذریم، زنـان     . استهم از دیگر نقاط کشور بیشتر بوده        
 چـون دختـر سـاالر،    ؛شدند یابیم که به نام پدر خود نامیده می     میرا  گویی   شاعر پارسی 

 روشنی از بالنـدگی    ۀاین خود نشان  . ... دختر ستی، دختر سجستانیه، دختر حکیم گاو و       
 ۀمقدم( تاس...  شروان و اران و  ،فرهنگ ایرانی و زبان فارسی در اقلیم آذربایجان، قفقاز        

  .)21: 1375المجالس،  نزهه
 يها شاید از همین روست که شاعران، زبان پارسی را که براي زنده کردن آن تالش     

اگـر  . کننـد  تشبیه می » در دري «هاي فراوانی خورده شده است، به        دل  و خون  ،زیادي صرف 
اي   زبان شیرین وسـیله خورد که آن   میناصرخسرو، دریغ   اي چون     شاعر دردمند و آواره   

  :شده براي چاپلوسی و دریوزگی از شاهان و فرمانروایان، از همین منظر است
  کند مدح محمود مر عنصري را؟      ار و بوذرـبسنده است با زهد عم

   ایـن قیمتی در لفظ دري رارـم        من آنم که در پاي خوکان نریزم
 )143: 1368ناصر خسرو، (

  
  ).ق. هـ 614 .م( نظامی گنجوي. 2

هاي استوار شعر   او یکی از ستون   .  آذرآبادگان و قفقاز   ۀشاعر دیگري است از همان خط     
سرایی منظوم زبان فارسی را در قـرن شـشم بـه      کسی که توانست داستان    ؛فارسی است 

.  شاعري که ادب غنایی پارسی بدو زنده و پاینـده اسـت           ؛اوج پختگی و تکامل برساند    
ب و  نـس گـویی را از       و مجنون خویش به صراحت پارسـی       شناس گنجه، در لیلی    سخن

  : سراید داند و چنین می حسب بلند خود ناشی می
  ...ابیات نو از کهن شناسمه ک      شناسم ن آن سخنـدانی که م

  ا نیستـسخن، سزاي م ترکانه       ا نیستـترکی صفت وفاي م
  ...دـایـد بــنـن بلـاو را سخ      دــد زایــنـب بلسز نــآن ک

  )26 و 25: 1376نظامی، (
ـ   می. ق.  هـ584نظامی این ابیات را به سال    ر سراید که تقریباً اوج استیالي ترکـان ب

ورزي به ایران  در عشق او .)14: 1375المجالس،   نزهههمقدم( اران و قفقاز است ،آذربایجان
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ان ایـر   جهان را تن و  هرود که در هفت پیکر خویش هم       و زبان فارسی تا آنجا پیش می      
  :خواند را دل زمین می

  لـنیست گوینده زین قیاس خج       ران دلـن است و ایـهمه عالم ت
  دـن باشـود یقیـه بـن بـدل ز ت       دـن باشـران دل زمیـچون که ای

  دـران دارنــتـاي بهـرین جـبهت       دـران دارنــتـزان والیت که مه
  )31: 1376نظامی، (

داند  هاي عاشقانه به زبان دري می  کردن داستانشاعر گنجه فقط خود را سزاوار نظم
  :گوید او در آغاز شرفنامه می. و بس

  م کردن سزاوار اوستـدري نظ      ار اوستـم دري کـنظامی که نظ
  که روشن کند خواندنش مغز را      ز راـ نغۀـن نامـد ایـویـان گـچن

  ادـان دور بـنـدة دشمـو دی اوز      ادــور بـدو نـان را بــدل دوست
  )56: 1376نظامی، (

  :گوید دري میدر  شگشودنن باز سرودن داستان و ة دربار،در همان منظومه
  ه در دريــادم بــشـر گـان بـــزب        گري چو در من گرفت آن نصیحت

  اي هـامـم نـوکنـن نـر در سخــگـم       اي هــامــگـوه هنـر شیـادم ز هـنه
  آوران امـــام نــر نــه بــرعـزدم ق       اورانــی یـاد بــآب رتــیـدر آن ح

  )54 :1376 نظامی،(
 ة قرن و نیم پیش نگارش شـده و در بردارنـد  هفتالمجالس که حدود      در نزهه  فقط

 شاعر سیصد اول قرن هفتم است، نام بیش از ۀسراي قرن ششم و نیم   نام شاعران رباعی  
ند آمده است که نام بیشتر      کرد  زبان که در دو سوي ارس زندگی می        سراي فارسی  رباعی

این کتاب خود  .  شمال غرب ایران از دو سوي ارس هستند        ۀآنها، شاعران کهن ازیادرفت   
زمـین   سندي است معتبر و ارزشمند براي دیرینگی زبان فارسی و فرهنگ و تمدن ایران     

هـاي زیبـاي    ترانـه . )12: 1375المجـالس،    نزهـه همقدمـ ( شاعران آن اقلیم ةو سبک و شیو  
 آذربایجان و قفقاز در آن روزگاران کهن، جـواب درخـوري اسـت بـراي            ،ران اران شاع

 .دهنـد  هاي ناسازي سر مـی     پرورند و نغمه   هاي خامی در سر می     کسانی که گهگاه خیال   
  :دهد که این کتاب نشان می

همزمان با آن روزها که آفتاب فرهنگ ایران در فراسوي رود آموي، روي بـه               
هاي سبز و خرم اطـراف رود کـر و        دیگر، در سرزمین   هوشغروب نهاده بود، در گ    

از .  این فرهنگ جاویدان تابناکی و درخشندگی خود را از سـر گرفتـه بـود    ،ارس
دربند و تفلیس و شروان و گنجه و بردع و بیلقان و نخجوان تا این سوي ارس در                  
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و میانـه و  اردبیل و مراغه و خوي و تبریز و مرند و شبستر و اهر و ارومیه و اشنو              
موصـل و خـالط، فـروغ        و سجاس و سهرورد و ابهر و زنجان، تا        ) خونج(خونه  

المجـالس،     نزهـه  همـ مقد( کـرد  ها را خیره می     فرهنگ ایرانی چشم   هروح و اندیش  
1375 :16(.  

 هاي شـعر شـاعران مـشهور ایـن اقلـیم،           براي جلوگیري از درازي کالم از آوردن نمونه       
  .کنیم  شروانی، ابوالعالي گنجوي و دیگران خودداري میچون مجیرالدین بیلقانی، فلکی

  
  .)ق. هـ 627. م ( عطار نیشابوري.3

 نیشابور و شهید راه بیداد و ستم مغول، از شاعران بزرگ ۀعطار عارف نامدار و دلسوخت   
زبان نرم و   . کالم گیراي او با عشق و احساس و شوقی سوزان همراه است           . ایران است 

هـا   آید، حقـایق عرفـانی را بـه خـوبی در دل            ه از دلی پرسوز بر می     انگیزش ک  گفتار دل 
 اما زیباترین تعبیرهـا را از زبـان         ؛عطار نیک به زبان عربی آشنایی دارد      . کند جایگیر می 

ر دري در خسرونام نشان داده است خود ۀپارسی و د:  
  ازي راز داريـرکی و به تـبه ت        زار آواز داريــو در حلقت هـچ

  به ترکی الیقت ز آن است گفتار        ارـرفتـان گـري به ترکستگلی دا
  گوي که بردي از ملک در پارسی         ويـگ ارسیـگویم، زبان پ چه می

 ) 342: 1339عطار، (
  :گوید هاي زبان فارسی چنین می  خود هم از رموز و ظرافتۀدر اشترنام

  ويـــان ره شوـان خــتـی دســآنگه      ويـه شـون آگـو چـا تــوز مــاز رم
  تـسا هدـن شـی مــارسـوز پــاز رم     سته اترك خود کاین چشمۀ روشن شد

  نــرار کهـــز و اســـی رمــازدانـب      ن سخنـار ایـوانی تو هر بـگر بسی خ
 )166: 1339عطار، (

  
  .)ق.  هـ545م (  سنایی غزنوي.4

 ةاو در حـوز   . ت زاهدپیشه و پـرآوازة قـرن شـشم اسـ          ، شریعتمدار ،سنایی شاعر حکیم  
 و ، زهـد و وعـظ  ،آثارش از حقـایق عرفـانی و حکمـی      .زیست  میفرمانروایی غزنویان   

 بـا ایـن همـه،      ؛ است  قصص و تمثیالت دینی مملو     ، آیات ،اشارات مختلف به احادیث   
 بـه را فقط  دانی   او زبان . تعبیرهایی بس زیبا و بکر دربارة زبان فارسی به کار برده است           

  :دانسته استزبان فارسی منحصر 
  نــکـابی مـی رـی که از عشقش خبـاراتـآن اش

  نـانی مکـم داـادش جـی که از یـاراتـو آن عب
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  ار و مرغ و دیو و دد بمانی باك نیستـم چون ز
  نـکـی مـانـی سلیمـانـد وامـالعب مـنع ون زـچ

  وــجـی حک آزادي مـدانـن وــکـی نیــارسـپ
  نـکـی مـاند انـوي زبــاد لغت، دعـش استـپی

 )986: 1362 غزنوي، سنایی(
  
   شمس تبریزي.5

 همان که آتش در وجود موالنا زد و ؛اصلش از تبریز است و آشنا به زبان آذري و عربی
او نیز به دنبال این . رو این اندیشه است دنبالهنیز  خود  وعرفان عشق را به وي آموخت   

تصوف «. ه یاري زبان فارسی پیوند زندبود که عرفان عاشقانه را با غرور فرهنگی ایران ب
 به ویژه از عصر سنایی غزنوي، عطار، شمس، مولوي، سـعدي و             ،در ایران الً  عشق اصو 

هاي مردم ایران  حافظ بدین سوي، ترویج زبان فارسی و ایجاد غناي فرهنگی براي توده    
اه  تـا از ایـن ر      ،)353: 1373الزمـانی،    صـاحب (» را وجهۀ همت خویش قـرار داده اسـت        

 ، اصـلی تـصوف عاشـقانه    هوظیف .موجبات یکپارچگی و وحدت ایرانیان را فراهم آورد       
 یدر برزخ دو، در تنگناي سکرات نظـام       «شمس خود   . هاست ها و هراس   مبارزه با یأس  

 انتقـال ایـران از دسـت عمـال          ةبه مرگ و فشار زایش عصري هـول انگیـز، در دور            رو
 ».کنـد  ان مغـول احـساس رسـالت مـی        نـشاندگ  چپاولگر بغداد عباسی به چنـگ دسـت       

  .)358: 1373الزمانی،  صاحب(
 گـر چـه او نیـز بـه گرفتارشـدن بعـضی از       .شمس به زبان عربی تسلط کامـل دارد   

بند فرمالیسم زبان و نحویگري سـطحی دوران، انتقـاداتی تنـد و             عصران خویش در   هم
مقـاالت  ( » بـود   آن نحوي که در کوي نغول، بر نجاسـت افتـاده           ۀقص«گزنده دارد و در     

 )1/156: 1377، الت شـمس اقـ م( »نحوي و مغنی  «در حکایت   نیز   و   )1/156: 1377 شمس،
 با این .کند دارد، زبان عربی را صمیمانه ستایش می ترین نقدها را بر آنان روا می      شکننده

  .دهد همه وي همیشه فارسی را بر عربی ترجیح می
  

  )ق. هـ 672-604(الدین محمد مولوي   جالل.6
 و بـسی از اشـعارش بـه    ، دینی و اخالقی،ل مهم عرفانیئشعر و کالمش ماالمال از مسا  
 خراسـان   ة زاد ،دانـیم  چنان که مـی    وي آن . اي مستقیم دارد   آیات و احادیث دینی اشاره    

 ة سـرزمینی کـه در حـوز   ؛کنـد   کودکی بـه قونیـه مهـاجرت مـی    اواناما از همان    . است
 ترکی  ،موالنا به زبان عربی   . و زبان حاکمانش ترکی   نان است   افرمانروایی ترکان و ترکم   
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 عربـی و  ، ترکـی ة ولی جز چند غزل و ابیات نادر و پراکند     ؛و یونانی آشنایی کامل دارد    
مولـوي در  . سـراید  یونانی، حجم عظیم دیوان کبیر و مثنوي را به زبان پارسی دري مـی    

 مـردم و بـاال   ةبه تـود  نزدیک شدن سببآگاهانه و به عمد به     «سرودن شعر، فارسی را     
 سـبب هـا، نـه بـه     هـاي نـادانی    رهانیدن غریق از گردابدلیلبردن سطح درك آنان، به   

 اگر )253: 1373الزمـانی،   صاحب(» . برگزیده است،رهاندن گلیم خویش از موج حادثات 
خوریم کـه    در بررسی غزلیات و رباعیات دیوان شمس، گاه به اشعار عربی اندکی برمی            

  .نیستچشمگیر و طغیان عاطفه او را به این کار واداشته است، این تعداد ابیات  افیضان معن
 زبان پارسی است که سخن گفتن بـا آن   ةبا این حال مولوي آن چنان شیفته و دلداد        

  :کند ر خوردن و شهد مزیدن تصور میرا چون شک
  دمـاریـوي او سپـه کـان، بـانـانان مسلمـمسلم

  زان خاك است بیناییاکم بخسبانید که ـبر آن خ
  مـویـارسی گـان پـان، زبـانـان مسلمـانـمسلم

  که نبود شرط در جمعی شکر خوردن به تنهایی
 )5/271: 1363مولوي، (

  :یا
  وريـالیی، که هر روزي یکی شـالیی، اخـاخ

  .....رنایی ـد، از آن لولی سـوي لولیان افتـبه ک
  وــگ ی میــارسـان پــالیی، زبـالیی، اخـاخ

  که نبود شرط در حلقه، شکر خوردن به تنهایی
 )7/54: 1363مولوي، (

  :داند مولوي فارسی را زبان ذوق و چشش و کشش می
  د آن چششـد که آمـرف آیــز آن ط      ن کششـی ایـ یعن،مـوییــی گـارسـپ

  ده استـکان طرف یک روز، ذوقی ران      ویی مانده استـر قومی به سـم هـچش
  )3/161: 1363مولوي، (

  
  .)ق.  هـ691م  ( سعدي شیرازي.7

پـرورده و     دسـت  ،سعدي شاعري است که مدت زیادي از عمرش را در بغداد گذرانده           
او یکی از ارکان .  سرامد دوران»بغدادزدگی«هاي نظامیه بغداد است و در        ثر از آموزه  أمت

ق و  خـویش و دقـای  ة فقهـی و کالمـی دور  ، به تمام علوم دینی. شعر فارسی است ۀاربع
 ولـی  ، عباسی دلبـستگی وافـر  ۀظرایف زبان عربی آشنایی کامل و عمیق دارد و به خلیف         
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 اشعار خود را به زبـان  ۀاي از ملمعات دیوانش، هم جز چند غزل و قصیدة عربی و پاره    
اش به عربی، در گلستان خویش داستانی از نحویگري  با همه دلبستگی. سراید پارسی می

 هنگـامی کـه   :داستان از این قـرار اسـت کـه   . کند ات نقل مینازا و فرهنگ تکرار مکرر 
آید و پسري  خوارزمشاه و پادشاه ختن صلح کرده بودند، سعدي به مسجد کاشغر درمی    

خواند و یکسره   نحو زمخشري را میۀبیند در غایت جمال و نهایت اعتدال که مقدم         می
دي   « کند که    تکرار می  عتَ کانَ م مرواً و ع ید ب زِ رَ مرواًضَ زیـد عمـرو را زد و عمـرو    ( » ع

اي پـسر، خوارزمـشاه و   «: گوید  سعدي در جواب آن پسر می   .)مورد تعدي قرار گرفت   
 ۀختا صلح کردند و زید و عمرو را همچنان خصومت بـاقی اسـت؟ پـسر از ایـن گفتـ              

: گوید  پسر می. از خاك شیرازم:گوید سعدي می. پرسد خندد و مولدش را می سعدي می
  :دهد ن سعدي چه داري؟ سعدي پاسخ میاز سخنا

لی ک      اــبـاضــول مغــصـوي یــحـت بنـبلی روـــمـه العــلـابــی مقـد فـزیـع  
  )2(!ل الجر؟ـع من عامـم الرفـو هل یستقی      هــع رأســرفــس یـل لیـر ذیــی جـعل

 به زبان غالب اشعار او در این سرزمین: گوید رود و می   پسر لختی به اندیشه فرو می     
  .)134: 1366سعدي، ( تر باشد فارسی است، اگر بگویی به فهم نزدیک

هاي زمان خویش است که چرا       نیش سعدي در این داستان گلستان، متوجه آموزش       
آموزان و دانشجویانش یکسره قواعد  باید در جایی که زبان مادري مردم فارسی است، دانش

 اسـت  بر مبناي همین بـاور . ك آن عاجز باشند  نحوي را حفظ و تکرار کنند و از فهم و در          
  :ندا باانگارد که رقیبانش از آن در ت که سعدي سخنان پارسی خویش را چون آتشی می

  الـن جمـدیـرده چنـکه دارد پس پ        اللــد مـدي نگنجـات سعـدر اوق
  وزـایی و سـو آتش در او روشنـچ        فروز هاست مجلس این سخنـرا کـم
  ی در تبندــارســن آتش پــزیــک       ر تپندــر بــان اگـم زخصمـرنجـن

  )383: 1366 سعدي،(
  :کند  از زبان شکرفشان دري چنین یاد میهمچنین

  دمـدیـري نـوهـ جۀدر کلب        رفشانتـلعلی چو لب شک
  دمـدیـن دري نـم سخـنظ        انتـ دهۀچون در دورست

  )663: 1366 سعدي،(
  

  .)ق.  هـ791م (  حافظ شیرازي.8
گوي است که با مهـارتی   ترین شاعران پارسی سخن شیراز، از بزرگ  شاعر شیرین ،حافظ

بـه  . اسـت گنجانـده    حکمی و عرفانی را      ،هاي خود، افکار دقیق غنایی     مانند در غزل   بی
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.  خود، به زبان عربی و دقایق آن آشنایی کامل دارد و به علوم دینـی مهـارت وافـر        ۀگفت
  :خواند و دهانش پر از عربی است ی از بر مقرآن را با چهارده روایت

  ی استـادب یـار بـر پیش یـرض هنـه عـاگر چ
  ربی استـر از عـان پـوش ولیکن دهـزبان خم

  نـ حسۀــرشمـو در کــرخ و دی هـري نهفتـپ
  بسوخت دیده ز حیرت که این چه بوالعجبیست

  )64غ : 1379حافظ، (
  :یا

  تـارده روایــی در چـرآن ز بر بخوانـق    فظعشقت رسد به فریاد، ار خود بسان حا
  )94غ : 1379حافظ، (

ر دري و قند پارسی سخن گفته است، در اشعارش بارها از لفظ دري   ،با این همه   د  .
قـاره    از بنگال و شبه،ها رسیده   حیاتش به دوردست   ةبیند شعرش در دور     هنگامی که می  

  : گوید  چنین می،شبه پیموده سر برآورده است و ره صدساله را یک
  رود یـی که به بنگاله مـارسـد پـزین قن     دـان هنـوطیـوند همه طـن شـرشکـشک

  رود کاین طفل یک شبه ره صد ساله می      رـان در سلوك شعـطی مکان ببین و زم
  )225غ : 1379 حافظ،(

داند که رازهاي لطف طبع و رموز سخن  کسی را آگاه از لطافت شعر نغز خود میاو 
  : به زبان دري را به نیکی بداندگفتن
  دـدري دانــد قلنـراشـر بتـه سـر کـه هـن   تـاسـجـو اینـر زمــت اریکـ بۀـزار نکتـه
  دـري دانـوهـه جـر یکدانـوهـدر گـه قـک   راــت مـوسـال تـه خـ بینش بۀـدار نقطـم

  دـري دانــتر دادگسـرد اگــیـان بگــهـج    به قد و چهره هر آن کس که شاه خوبان شد
  دـن گفتن دري دانـع و سخـه لطـف طبـک    اهـود آگـی بـظ کسـافـر دلکش حــز شع

  )179غ : 1379 حافظ،(
  :یا
  ريـع مجلس دگـا، شمـاح و مسـکه هر صب   رتـن غیـوخت زیـدس بسـان مقـزار جـه
  ....من به نظم دري رع زـه یادگیر، دو مصـک   امـرد پیغـب ه میـرت آصف کـن به حضـزم

  )452غ : 1379 حافظ،(
  :کند گو را بخشندگان عمر خطاب می خوبان پارسیو 
  ا راـارسـدان پـارت رنـده بشـساقی ب      دـرنـگو بخشندگان عم وبان پارسیـخ

  ا راـذور دار مـدامن، معـاکـاي شیخ پ      آلود  میۀحافظ به خود نپوشید این خرق
  )5غ : 1379 حافظ،(
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  .)ق.  هـ906م (  امیر علیشیرنوایی.9
 ۀکـه از مسندنـشینان آن دوران بـوده و از شـائب            اسـت    تیمـوري    ةزبـان دور   شاعر ترك 

 ترکـی را  ،»اللغتین محاکمه «،در کتاب معروفش. داري از زبان ترکی به دور نیست     جانب
و رنگینی زبان فارسی  به شیرینی ، یکسونگري خودۀ اما با هم؛دهد بر پارسی برتري می 

  :اعتراف دارد
  فارسی هم لعـــل و درهاي ثمین گر بنگري    حد است رکی بیـ شیرین و رنگینم به تمعنی

  رف دکـــان قنادي و یک سو زرگريـیک ط  ام ودهــن بگشـازار سخـه، بـا در رستـوییـگ
  ريـا را مشتـدهـاشـد اغنیا این نقـزان کـه ب  ر گدا کاال کجا داند خریدـها ه زیـــن دکـان

  )327 : 1375علیشیرنوایی، (
  

  .)ق.  هـ898م (  عبدالرحمن جامی.10
 بنـام   ةترین شاعر آن عهـد و گوینـد        او را بزرگ  .  آخر تیموري است   ةشاعر مشهور دور  

 ادیب و محقق بزرگ عهـد خـویش و          ، عارف ،وي شاعر . اند ایران بعد از حافظ شمرده    
 بـر   جامی در هفت اورنگـش    . هاي فراوانی در نظم و نثر به فارسی است         صاحب کتاب 

دانـد کـه مجـال     فرستد و زبان پارسی را تنهـا زبـانی مـی       کلک پارسی خود درودها می    
  :گستري با آن ممکن است سخن

  ن نقش مطبوع از آن کلک زادـکه ای      ادـا بر آن کلک بـه رینـرخ آفـزچ
  م آورانـــظـم دري در نــظـه نـب      رانــوهــی گـارسـر فـد بـببخشی

  )1012: 1361جامی، (
هاي مختلف و حتی مخالف یکدیگر از سـردار و    تمام گروه ،تیموریاندورة  ا پایان   ت

ادیـب، موافـق و مخـالف، همگـی         االسـالم، شـاعر و     حجت پادشاه، حاکم اسماعیلی و   
. اند پنهان نکردهرا  نگاري   گویی و فارسی   مندي خود به زبان فارسی و لزوم فارسی        عالقه

نظر   مردم برگزیدند و جملگی داراي اتفاقۀها و عام تودهآنها این زبان را براي ارتباط با 
شک یکی از رازها و دالیل همبستگی ایـران در        همین امر نیز بی    .و وجه مشترك بودند   

  ).372: 1373الزمانی،  صاحب(ست  اهاي تاریخی او ر تمام کشاکشدهاي وي  عین جدایی
صفویه که خود صـوفی  . دشو ایران از دوران صفویه داراي مرزهاي معین و مشخص می    

، .)ق. هــ  735 .م( الدین اردبیلی، صـوفی بـزرگ      بودند و خاستگاه آنان از خانقاه صفی      
گرچـه  .  فرمـانروایی خـود قـرار دادنـد    ۀگرفت، دین و مذهب را دسـتمای   سرچشمه می 
زبان بودند، فرهنگ قدرتمند ایرانی که از زمان فردوسی مایه گرفته بود، آن  جملگی ترك
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بـا زبـان   زبان صـفوي را وادار کنـد    داشت که بتواند پادشاهان تركرا درت و توان    اندازه ق 
استقاللی که صـفویان بـه آن دسـت    . د تا بتوانند حکومت کنند نفارسی بگویند و بنویس   

 پـس از فردوسـی چنـان کـه     .گذاري شده بـود   فردوسی پایهةیافتند، در حقیقت از دور  
خـویش بـراي رسـیدن بـه آن، مـردم را       به سهم دیدیم شاعران و عارفان زیادي هر کدام 

  .رسید  حکومت صفویان فراهیاري داده بودند تا دور
 وحدت جغرافیایی ایران به عمـل      ة خدماتی که به اعاد    خاطردولت صفوي به    

اما از آنجا که هویت ایرانی را بیشتر به یکی از اجـزاي           . آورد، قابل تحسین است   
هاي مهمی از جامعۀ ایرانی      بیگانه شدن بخش  دهندة آن محدود کرد، باعث       تشکیل

بـه  . ها و ساکنان آسیاي مرکزي، از دولـت ایـران شـد    ها، بلوچ  نظیر کردها، افغان  
ها بـود کـه      ها از این رنجیدگی    برداري آن  المللی و بهره    نیروهاي بین  هدنبال مداخل 

 فـراهم   هاي جامعۀ ایرانی از پیکر جغرافیایی ایران       هاي جدا شدن این بخش     زمینه
  .)379: 1384احمدي، ( شد

توجهی صفویان به زبان فارسی و پافشاري آنان بر باور و تعهد به مبانی عقیـدتی     بی
 زبان فارسی بودند، ایران را ترك       ةتعداد زیادي از ایرانیان که دلسپرد     باعث شد   خاص،  

  که این عامل باعث شد.کردند و عازم دربارهاي هند در شرق و عثمانی در غرب شدند
هـاي شـرق و غـرب آن         سرایی تا دوردسـت    گویی و پارسی    فارسی ةاز این دوره، گستر   

تعداد شاعرانی که از این  .شود سمی دربارهاي هند و عثمانی روزگار فراتر رود و زبان ر
شوند یا پس از مدتی دوباره به ایران  روند و در آنجا ماندگار می  هند میهقار زمان به شبه

استاد گلچین معانی در کتاب کاروان هنـد        . قابل شمارش نیست  درستی  گردند، به     برمی
  .هشتصد تن از آنان را ذکر کرده است نام )1369مشهد، (

زبانان جذاب   چنان براي غیرفارسی    هند، آن  هقار شهد و شیرینی زبان فارسی در شبه      
شمیري، غنی ک . سرایی واداشت  گویی و پارسی   بود که روشنفکران این دیار را به پارسی       

فانی کشمیري، بینش کشمیري، گرامی کشمیري، ابوالفضل عالمـی، جمـال دهلـوي، و              
میرزا اسـداهللا خـان غالـب       .  روح خود را در قالب زبان فارسی نگاشتند        ةدیگران چکید 

نخستین شاعري و  ،شعر اردوو پدر پیشرو سبک نوین ـ .) ق.  هـ1285-1212(دهلوي  
بیـشتر از آنکـه بـه    ـ رفانی را در شعر اردو وارد کرد     هاي فلسفی و ع    که افکار و اندیشه   

  :کند آفرینی اشعار فارسی خود مباهت می شعر اردوي خویش بنازد، به رنگارنگی و نقش
  رنگ من است  اردو که بیۀبگذر از مجموع   اي رنگ رنگـه ارسی بین، تا ببینی نقشـف

  )29 و 5/28: 1368نعمانی، (

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 نقش زبان فارسی در گسترش هویت ملی و فرهنگی ایران

  

  

21

  ).ق.  هـ1133م (  بیدل دهلوي.11
.  جغتـاي ۀاز نژاد مغـوالن اسـت و از قبیلـ   . استبیدل دهلوي  هند  هقار شاعر دیگر شبه  

او نیز از همان اوان جوانی به عرفان و تصوف روي آورد . پدرش مشرب عرفانی داشت 
بـیش از نـود   . الدین عربی و امام محمد غزالـی شـد    موالنا، سنایی، عطار، محی  ۀو شیفت 

بیدل کسانی که یـک سـخن دري را در   . قی مانده استهزار بیت شعر فارسی از وي با     
  :کند ها آراسته در آغوش بهار تصور می سینه داشته باشند، همانند چمن

  دـه باشـري داشتـا خبـی از مـد کسـشای    ست که ما گمشدگان گرم سرآغیم اعمري
  دـم دري داشته باشـه یک زخـهر سینه ک    ار استـوش بهـن آغـآرایش چندین چم

  )2/187: 1376 ل دهلوي،بید(
  

  .)ش. هـ1317م(  اقبال الهوري.12
وي شاعري  . استاقبال الهوري    ،قاره داران زبان فارسی در شبه     یکی از بازپسین میراث   

آثار منظوم و منثـورش  . است سخت مجذوب زبان و فرهنگ ایران و شراب میکدة جم          
د اعتراف دارد، شـیفته و      این شاعر شهیر چنان که خو     .  آفاق است  ة شهر ،به زبان فارسی  

 مولوي و حافظ است و به سنایی غزنوي، فخرالدین عراقی، امیرخـسرو   ، سعدي ۀدلباخت
دهلوي، نظیري نیشابوري، منوچهري دامغانی، عرفی شیرازي، صائب تبریزي و دیگران           

الـدین سـهروردي،    هـاي شـیخ شـهاب     افکـار و اندیـشه   به به خصوص    ،ورزد  عشق می 
ثر از زبـان فارسـی و       أاو به عیان مت   . دلبستگی شدید دارد   ، ایران فیلسوف بزرگ اشراقی  

عـذوبت و   « خـود زبـان پارسـی را در      ۀاقبال در اسرارنام  . ایرانی است و تمدن   فرهنگ  
  :پندارد اش، هندي، برتر می  از زبان مادري»شیرینی
  ....ام  هـی پیمانـم تهـاشـو بـماه ن        ام هـانـگـی بیــارسـام از پ ديـهن
  ر استـت نـریـرز گفتار دري شیـط        رچه هندي در عذوبت شکر استگ
  ور گشتـل طـاخ نخـن شـ مۀخان        اش مسحور گشت ر من از جلوهـفک

 )93: 1366اقبال، (
  :دهد که او همانند فردوسی ندا در می

  ام هـدر خورد، با فطرت اندیش        ام هـت اندیشـی از رفعـپارس
  دل به ذوق خـردة مینـا مبنـد        نداي هوشم خرده بر مینا مگیر

 )93: 1366اقبال، (
  :داند  عجم میۀ جگر خود را در شیشةدر غزلی دیگر، فشرد

  م استـ عجۀن به شیشـر مـ جگةردـفش     م استـار جـن، نه یادگـشراب میکدة م
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  چکیده از لب من آنچه در دل حرم است     رورش دادندـانه پـه بتخـه بـر چـمرا اگ
 )427: 1366اقبال، (

  :گوید  زبان دري چنین میةاش، دربار نامه ، در جاویدانيدر رباعی دیگر
  د تو را حرف دريیبز اي که می        اوريـسنج خ خوش بیا اي نکته

  ويـی ز ایران بازگـدان آنچه می        ويــا راز گـا مـمحرم رازیم ب
 )427: 1366اقبال، (

 اسالم آغاز شده ۀکه از همان قرون اولی )آسیاي صغیر(زبان فارسی در دربار عثمانی   
به طوري که در زمان سـالطین تـرك عثمـانی نیـز      . در این دوره نیز ادامه پیدا کرد    ،بود
 جالب است که سلطان .)نه به زبان عربی یا ترکی(ها و مکاتبات به زبان پارسی بود  نامه

وان فـاتح وارد   عنـ در هیئتمحمد دوم عثمانی روزي که دولت بیزانس را ساقط کرد و      
ن اسـالمی هنگـام بازدیـد از کـاخ متـروك و خـاموش               اشهر شد، به قول همـه مورخـ       

اي ترکی بر زبان راند، بلکه    نه شعري به عربی خواند نه حتی کلمه       ... وري بیزانس تامپرا
  :این شعر فارسی را خواند

  راسیابـارم افـد بر طـزن وبت میـوم نـب
  بوتکند در قصر قیصر عنک داري می پرده

  )558: 1364نوایی، (
  974 تـا  924که به مدت نـیم قـرن از سـال         ) ق.  هـ 900تولد  (سلطان سلیمان اول    

حکومـت  ة  وي در دور  . آید ترین پادشاه عثمانی به شمار می       بزرگ ،سلطنت کرد . ق. هـ
با این همه . اي سنگین از ایرانیان در دل داشت خود، سه بار به ایران لشکر کشید و کینه 

 دوستداران شعر و ادب فارسی بود و از تـشویق شـاعران و نویـسندگان دریـغ                  از :وي
هاي متعدد در شرح حوادث عصر او و  قصاید فراوانی در مدح او و شاهنامه . ورزید نمی

هاي بسیاري به تـشویق او و بـه نـام او تـألیف شـده       هاي او سروده شده و کتاب    جنگ
و دیوان فارسـی    ... کرد بی تخلص می  گفت و مح    سلیمان خود به فارسی شعر می      .است

  .)181: 1369 ،ریاحی(  بیت از او در دست است700حدود 
 زبـان و ادبیـات فارسـی نوشـته     ة عثمانی دربارةها و مقاالتی که در دور تعداد کتاب 

 ایـران و زبـان    ةشناسی ترکیه کـه دربـار       در یک جلد کتاب    فقط. آور است   حیرت ،شده
 کتاب و 1322 نام ، ملی آنکارا منتشر شده استۀکتابخان، از طرف 1350فارسی به سال  

 )242: 1369 ،ریـاحی (دهد  مقاله به زبان فارسی یا ترجمه از متون فارسی را به دست می    
اي از نفوذ زبان فارسی در آسیاي صغیر و مرکز حکومـت   گوشهدهندة   و این خود نشان   

  .ترکان عثمانی است
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 زبان اول در مقاملمرو عثمانی، زبان فارسی را  هاي ق  خانه  در مکتب  ،در همین دوران  
 داشـتن    بـه  ،زبان عثمانی ضمن سرودن اشعار فارسی      کردند و سالطین ترك    تدریس می 

 1304خوانی تا سـال   رسم مثنوي«. کردند میگوي در دربار خویش فخر      شاعران فارسی 
رهنـگ ایرانـی   هـا مراکـز ف   خانه مولوي.  ادامه داشت،ها بسته شد خانه که مولوي . ش. هـ
ین ی در دربار استامبول بسیاري از رسوم کهن ایرانی، از جمله آ  )96: 1369ریاحی،  (» .بود

خوانی به زبان فارسی در دربـار عثمـانی یکـی از مراسـم               شاهنامه. شد نوروزي برپا می  
  .)144: 1369ریاحی، (ایرانی بود 

و یـازدهم، سـالیان   هاي دهم   اوج گسترش خود، در سدهةوري عثمانی در دور  تامپرا
 بالکان و نواحی جنوب شرق اروپـا، یعنـی کـشورهاي            ةجزیر هایی از شبه   درازي بخش 

را هـاي ویـن    ، یونان، بلغارستان، رومانی و مجارستان تا دروازه سابق آلبانی، یوگسالوي 
: 1369ریـاحی،  (ها زبان فارسـی رواج داشـت      در تمامی این سرزمین   . در تصرف داشت  

چ، از ایران شناسان معاصر یوگسالوي که چندسـالی هـم در دانـشگاه            یوگدانووی .)231
 زبـان و  ۀ نفوذ پانصد سالةدربار، ... تهران به تحصیل زبان و ادب فارسی اشتغال داشت 

 و  »داغ قـره « »مقدونیـه « »بوسنی و هرزوگوین  «: هاي یوگسالوي  فرهنگ ایرانی در استان   
 شاعر و نویسنده شانزدهاي منتشر کرده و  لهند، رساا  که اکثر مردم آن مسلمان»صربستان«

  .)234 :1369ریاحی، ( شناسانیده است ،از مردم آن نواحی که آثاري به فارسی دارند
م و مذاهب دیگـر روا      اقواهایی که صفویان در مورد       مهري  بی ۀدر درون ایران با هم    

هاي   گروه،که در آناند  تري بوده  بزرگۀهاي جداناپذیر جامع بخش«داشتند، اقوام ایرانی 
کردند و در طی چنین   زبانی بسیار طی صدها سال در کنار یکدیگر زندگی می ومذهبی

» .مدت مدیدي تجربیات تاریخی و میراث فرهنگـی واحـدي بـه دسـت آورده بودنـد                 
  .)51: 1384احمدي، (

شـوکت   زبـان بودنـد و خـود را حاکمـان قدرقـدرت قـوي              قاجارها نیـز کـه تـرك      
آنها با این زبان ستوده     . پنداشتند، هرگز با زبان پارسی دشمنی نورزیدند       مرتبت می  اعلی
. هاي حکومتشان را استوار کردند  از این زبان مشروعیت یافتند و با این زبان پایه،شدند

. داد  زبانی بود که تمام اقوام ایران را بـه یکـدیگر پیونـد مـی          ،در این دوره زبان پارسی    
نامیدند، از چندین والیت با اقوام  می»  ایرانۀومت محروسحک«حکومت قاجار که آن را 

 اما آنچه بیش از هر چیز براي این اقوام اهمیت داشت، نخـست              ؛شد  گوناگون اداره می  
  . سپس به فارسی گفتن و سرودن بود،ایرانی بودن

زبـانی  .  علوم و فنون جدید نیز فارسی بود       ،لفنون، زبان آموزش  رااز زمان تأسیس دا   
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 ، و فرهنگـی و تـاریخی  ، زبان مشترك قلبیدر مقام اقوام و مردم ایران هجماع هما ا  ب که
 و رویی تمام  همگان با گشاده. تمام ساکنان این مرز و بوم انتخاب شد   ة پیونددهند هرشت

  .هاي فراوان کردند حسن استقبال آن را پذیرفتند و در پاسداري از آن کوشش
هـا،    هـا، آذربایجـانی    زبـان    الوه بـر فـارس     بیداري و انقالب مشروطه که عـ       هدر دور 

ها در این خیزش و نهضت مردمی دست داشـتند، بـاز تمـام         ها، کردها و عرب     بختیاري
بـه  » سرزمین محروسه « جنبش مشروطیت، در تمامی این       يها  ها و اعالمیه     نوشته ،اشعار

از در همین زمان نخستین تکاپوها بـراي سـرایش شـعر نـو فارسـی،               . زبان پارسی بود  
اي که پیش از نیما شعر نو سـرودند،   تقی رفعت و جعفر خامنه. آذربایجان شکل گرفت  

آنها و بسیاري از شاعران دیگر از اقلیم آذربایجان بالیدنـد و    . هر دو از آذربایجان بودند    
  . جملگی با زبان سحرآمیز فارسی مردم را به شرکت در این جنبش فرا خواندند

ام ایران، همان گونه که در گذشته بـه شـکل دادن میـراث              ها و دیگر اقو    آذربایجانی
 ة در دور، سیاسی و اجتماعی ایـران نقـش اصـلی و اساسـی داشـتند       ،جاویدان فرهنگی 

مشروطیت نیز همان نقش را ایفا کردند و در حیات سیاسی و اجتماعی و فرهنگی ایران 
 فارسی و اسـتفاده از  ها نه تنها تعصب خاصی به زبان این .مشارکت بسیار فعالی داشتند 

آن به عنوان زبان ادبی و نوشتاري خود نداشتند، بلکه در غناي این زبان و تربیت غناي        
ـ   . انـد  میراث فرهنگی جامعـه ایـران کوشـیده      ویـژه در مـورد ایرانیـان    ه ایـن واقعیـت ب

 ،انـد   نویسندگان و ادباي ایرانی از میان آنها بر خواسـته  ،آذربایجانی که بسیاري از شعرا    
  .)375: 1384احمدي، (بسیار چشمگیر است 

گوي آذربایجـانی را ذکـر کنـیم،         اگر بخواهیم فقط نام شاعران و نویسندگان فارسی       
 در کتاب دانشمندان آذربایجان تألیف     فقط.  خود کتاب قطوري خواهد شد     ،فهرست آن 

 از آبادي نام صدها تن عزیز دولتنوشتۀ محمد علی تربیت و کتاب سخنوران آذربایجان 
  .دانشمندان و سخنوران آذربایجان ذکر شده است

  
  .)ش. هـ1376م (  محمدحسین شهریار.13

و چنـد قـصیده، تمـام    » حیـدربابا  «ۀ تبریز است، جز منظوم   ةشهریار سخن ایران که زاد    
گذاري به فرهنگ ایران  اشعار خود را به زبان فارسی سروده و همیشه دیگران را به ارج        

 مردم ایران را هوي آگاهانه و دلسوزانه هم. ی سفارش کرده استو پاسداشت زبان فارس
 و سـخن خواهـد بـه      خواند و از مردمان آذربایجان مـی       به وحدت و یکپارچگی فرا می     

  :تبلیغات ناکسان توجهی نداشته باشند
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  سـر کــهـد بــزایـه ملیت نـالف لهجـاخت
  انـاد آرد زمـه یـر بـان کمتـا یک زبـملتی ب

  اي هـی نـرانـد ایـگفتن ق تو راـمنطن ـگر بدی
  انـان را ریسمـام و آسمـد شـصبح را خوانن

  کس است ایران، به حرف ناکسان از ره مرو بی
  انـایجـانه آذربـو اي جانـان تـربـان به قـج

  )2/555: 1377شهریار، (
 شهریار، آذربایجان در حکم سري است براي پیکر ایران که مردم آن دیار          گاهاز دید 

  :باشند تا زیانی متوجه آن نشودباید همیشه با هوشیاري و تیزبینی در پاسداشت آن کوشا 
  زـزیـران عـد به ایـا باشـو قضـر زیانی کـه

  چون تو ایران را سري، بیشت رسد سهم زیان
  رـرزندي دلیـدارد چـون تو، فـران نـمادر ای

  انـو دارد همچنـد از تـروز سختی چشم امی
  وـازي تـانبـد دلبندي که جـنرزـان فـتو هم

  انــد در زبـنگنج دیث و میـد در حـنیای می
  دهــکـش آتشـون آتـو چـردان تـرت مــغی

  رانــنگـوره آهــون کــو چـردان تـه گـسین
 )2/556: 1377شهریار، (

شهریار در ستایش ایران و ایرانیان و فرهنگ بارور آن، اشعار فراوانی دارد که به ذکر 
  :کنیم  زیر بسنده میۀندو نمو

  ودـران بـام ایـده نـود، زنـان بـجهان را تا جه
  ران زمین تا بود مهد علم و عرفان بودـخوشا ای

  به سرو و سوسن و دانش یکی زیبا گلستان بود
  ودـزاران بـزاران در هـهزار آواي این گلشن ه

هنگ و علم و عرفان کند سرزمین ایران که از ازل مهد فر  آن اشعار، آرزو میۀدر ادام
  :اندبوده است تا ابد بر این راه پایدار بم

  ودـران بـود نام ایـا بـده تـزن        ران استـده تا هست نام ایـزن
  کز ازل مهد علم و عرفان بود        رفان بادـم و عـتا ابد مهد عل

  )2/499: 1377شهریار، (
دهـد و    بازتاب می را در سراسر دیوان خود به خوبی   »جوش خون ایرانیت  «شهریار  

دورنمـاي دلفـروز   « و از »در قعر هزار ساله غار قرون، از کشور یادهاي یک قوم اصیل      «
  .)1115: 1377شهریار، (دهد   به زیبایی هرچه تمام داد سخن می»تاریخ ایران قدیم
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هایش را از حافظ استقبال کـرده و در شـعر    شهریار ایران، بیش از پنجاه درصد غزل  
او به ژرفاي تأثیر . پذیرفته است تأثیرنیز  سعدي و دیگران ،از مولويشکوهمند خویش 

اي که دیگـر   همان آگهی و اندیشه. زبان فارسی در وحدت ملی ایران آگاهی کامل دارد      
هـا نیـز بزرگـانی چـون قطـران         آن را پاس داشتند و پیـشتر از آن        نیز  بزرگان این اقلیم    

هاي تبریزش   کوچه پس  تبریزي از کوچه   تبریزي، شمس تبریزي، همام تبریزي و صائب      
 پیوند مردم سراسر ۀپس آنچه موجودیت ایران به آن وابسته است و رشت         . سربرافراشتند

  . ایران در درازاي تاریخ به آن باز بسته، البته زبان فارسی است
 جملگـی در  ، تا اواسـط قـرن هیجـدهم    کهاند ها نیز یکی از اقوام اصیل ایرانی    بلوچ

در پــی .  ق1290یــا .  م1870 ۀدهــ« کردنــد و در اي ایــران زنــدگی مــیداخــل مرزهــ
 بر  ه نخست قرن هیجدهم در گرماگرم مبارز      ۀدر نیم .... هاي امپریالیستی بریتانیا   سیاست

جوي مناطق نفوذ در افغانستان و هند، و سر آسیا که طی آن روس و انگلستان در جست     
 از پیکر ایران    ،هایی از آن    متأسفانه پاره  ،)112: 1384 ،احمدي(» با یکدیگر رقابت داشتند   

هـا از ریـشۀ    زبـان بلـوچ  . ها همواره دلدادة فرهنگ و تمدن ایران بودنـد     آن. جدا شدند 
اگر شما فرهنگ زبان پهلوي «که   چنان؛ به خصوص پهلوي است،هاي اصیل ایرانی زبان

 بـه او بگوییـد، او      ، آن پیدا کرده   ۀ بگشایید و لغاتی از هر صفح      یرا در مقابل فرد بلوچ    
 فردوسی طوسی نیـز در      )20: 1363کامبوزیا،  (» . یعنی بلوچی  ، زبان پهلوي  :خواهد گفت 

هـاي    نـشانه ،شاهنامۀ خود از قوم کوچ و بلـوچ و شـجاعت و دالوري آنهـا در جنـگ                 
  :دهد درخورتوجهی به دست می

  وچـرآورده خـسگالیده جنگ و ب      وچـوچ و بلـردان کـسپاهش ز گ
  دـان نـدیـرهنه یک انگشت ایشـب      ان پشت ایشان ندیدـهکسی در ج
  د جنگـاریـبـی از درفشش بـهم      ر پلنگــکـرآورده، پیـدرفشـی ب
  ارـردش روزگـادمان، گـدان شـب      ارـریـر شهـرد بـن کـریـبسی آف

  )181: 1378فردوسی، (
 از ؛اسـت مرز و بومی است که زادگاه و پرورشگاه مردمـی نـامور بـوده      «بلوچستان  

نخستین به طوري که  ؛اند جمله سخنوران آن در طول تاریخ سخن، بعضی نامبردار بوده        
شعر ( ». یعنی رابعه، دخت کعب قزداري، از این خاك برخاسته است،شاعرة زبان فارسی

ویـژه از قـرن بیـستم،       ه   ب ، مشهورترین شعراي بلوچستان   )13: تا فارسی در بلوچستان، بی   
 غـالم محمـد، سـید    توان بـه   میها  آن ۀ از جمل  ؛اند ان پارسی سروده  اشعار خود را به زب    

  .  اشاره کردمحمد تقی شاه، میرزا احمد علی، مال محمد صادق و مگاسی
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 دست حکام وقت به جدایی قسمتی اگر زمانی دخالت بیگانگان و ناتوانی ادارة کشور به   
 به مـسائل قـومی مربـوط    از خاك بلوچستان از پیکر ایران منجر گردید، دالیل آن کمتر   

 م ایران مطـرح اقوا فراگیر در بین    ، جنبشی طلبی واقعیت این است که هرگز جدایی     . شود می
  . دنبال نشده استها  چنین خواستی از طرف بلوچ،ممکن هماوضاع نبوده و در بدترین 

اي، نقش مهم و اساسـی    مردم سراسر ایران از هر نژاد و تیره و قبیله    که ناگفته نماند 
. انـد  سازي و شیرینی زبان فارسی و فرهنگ و تمدن ایرانـی داشـته    ظرفیت ،در گسترش 

 ؛انـد   ایرانیان در بستر تاریخ پرفراز و نشیب خویش، چنین میراث ماندگاري را آفریـده          ۀهم
 هاي هویت ملی ما را رقم زده است و حیات فکري و فرهنگی ایرانیان             میراثی که سرچشمه  
تکیه بر اهمیـت   آن  با وجود   . ناپذیر داشته و دارد    دگار و گسست   مان ،با آن پیوند دیرین   

زبان مشترك و زبان ملی ایرانیان، نباید ما را بـه افکـاري رهنمـون    در مقام زبان فارسی   
هاي رایج در کشور خود غافل شویم    ها و گویش   شود که از اهمیت و ارزش دیگر زبان       

امیـدواریم   .تلقـی نکنـی  عنوي خـود  هایی از میراث ماندگار فرهنگی و م      و آن را بخش   
همان گونه که تاکنون به تجربه ثابت شده است، تیغ تیز هیچ نژاد و تباري نتوانـد ایـن          

اي چنگیز چنان که تیغ ب  ؛ محکم دیرینه را از هم بگسلد      ۀرشت  تیمـور و دیگـر   ، هالکو،رّ
 براي ایرانیـان  رياب . پیوند دیرینه را ببرد و از هم واگسلدۀتبارها هم نتوانست این رشت  

 ایرانـی مانـدن و   ، مذهب و مسلک، آنچه مهـم اسـت، ایرانـی بـودن            ،از هر قوم و نژاد    
  : رهی معیريۀبه گفت. حراست از زبان شیرین فارسی است

  پرست باش اي ایران از هر کجا که زاده      اـرق پیش مـارسی نکند فـی و پـرکـت
  )356: 1380معیري،  رهی(

  
  گیري نتیجه

همـواره از روزگـاران کهـن تـاکنون، نقـش بـسیار مهمـی در وحـدت و             زبان فارسـی    
 ةهاي مختلف قـومی در سـه دور        تمام گروه . دار بوده است   یکپارچگی مردم ایران عهده   

اند، در ایـن بـاره      تمدنی تاریخ ایران، اگر بر سر هر چیز دیگري ستیز و مخالفت داشته            
نظـر بیـشتر از طـرف کـسانی        قایـن ضـرورت و اتفـا       .اند نظر بوده  همیشه همسو و هم   

 ترکی و دیگر ، یا به زبان عربی،اند زبان بوده احساس شده است که یا از اقوام غیرفارسی
محـور  در مقـام   انتخاب زبان فارسی    . اند هاي قومی احاطه و آشنایی کامل داشته       گویش

هـاي   تـوزي بـه زبـان    اساسی وحدت ملی، نه از روي جهل و تعصب و نه از روي کینه    
 بر اساس نیازي اجتماعی و تاریخی و ، بلکه این انتخاب آگاهانه،گر انجام یافته استدی
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نویسندگان، روشنفکران، نخبگان، عالمان و . از روي احساس مسئولیت چهره بسته است
 و جلـوگیري از   ، ملـی و بـراي رشـد فرهنگـی و فکـري مـردم              ۀشاعران از روي وظیف   

 کاري که البته مورد پذیرش ؛اند ن کاري زدهیپراکندگی و گسیختگی جامعه دست به چن    
این گـرایش در ایـران، گرایـشی سراسـري بـوده و تمـامی       . همه مردم ایران بوده است  

ایـن همفکـري و    .گرفتـه اسـت   هاي اجتماعی، فرهنگـی و سیاسـی را در بـر مـی       گروه
 بـه صـورت   فقـط نظري در درازاي تاریخ ایران، باعث شده است تا زبان فارسی نه           هم
 تـاریخ و فرهنـگ ایـران درآیـد، بلکـه در هویـت               ، شعر و فلـسفه    ،بان ذوق و عرفان   ز

  .ارددناپذیري  بخشیدن و حفظ وحدت ارضی و فرهنگی ایران نیز نقش انکاري
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ها  نوشت پی
 672، 425، 298، 110، 25صص : هاي بیشتري از این باور عمیق شاعر، بنگرید به دیوان وي  براي دیدن نمونه   .1

  .695و 
آیا رفع ـ سربلندي و افتخار ـ . تاخت، همانند زید در برابر عمرو  گرفتار مرد نحوي شدم که با خشم بر من می.2

  .از عامل جر ـ عامل سر شکستگی و فروداشت ـ درست تواند بود
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  بعنام
  .بنیاد فرهنگ:  جعفر شعار؛ تهرانۀ، ترجماالرض صوره؛ )1345(ابن حوقل، محمد  -
  .نشر نی: ، تهران5 چ ؛گرایی در ایران قومیت و قوم؛ )1384(، حمید احمدي -
: ، تهـران  3درویـش؛ چ  .  مقدمـه و حواشـی م      ؛کلیات اشعار فارسی اقبال الهـوري      ؛)1366(الهوري، محمد  اقبال -

  .جاویدان
ج، 2ار؛ ؛ به کوشـش چهرزادبهـ  الشعراي بهار دیوان اشعار شادروان ملک؛ )1380(الشعرا  بهار، محمدتقی ملک  -

  .توس: ، تهران2ویرایش 
اسی ذاکانی؛ ج؛کلیات بیدل؛ )1376(بیدل دهلوي، عبدالقادر  - الهام: ، تهران3 تصحیح اکبر بهداروند و پرویز عب. 
  .دنیاي کتاب: ؛ تهرانالشعراي بهار تصحیح ملک؛ )1381 (تاریخ سیستان -
: ، تهـران  2ج دریـک مجلـد، چ     2لی موحـد؛    تـصحیح محمـدع    ؛مقاالت شمس  ؛)1377(محمد  الدین  تبریزي، شمس  -

  .خوارزمی
  .فردوسی: ؛ تهران آذربایجاندانشمندان؛ )1324(تربیت، محمدعلی  -
، 3؛ تصحیح و مقدمه آقا مرتـضی مـدرس گیالنـی، چ   مثنوي هفت اورنگ جامی؛  )1361(جامی، عبدالرحمن    -

  .کتابفروشی سعدي: تهران
  .دوستان: ، تهران3الدین خرمشاهی؛ چ  تصحیح بهاء؛دیوان حافظ ؛)1379(الدین محمد  حافظ شیرازي، خواجه شمس -
  .ارسطو: ؛ تهراندیوا ن خاقانی؛ )1362(الدین بدیل  شروانی، افضل خاقانی -
  .فرزان:  تهران؛کوشش محمد روشنه  ب؛منشآت خاقانی؛ )1362 (----------------------- -
  .علمی: ، تهران2 چ؛حیح و تحقیق محمدامین ریاحی تص؛المجالس نزهه ؛)1375(شروانی، جمال  خلیل -
  . تاریخ و فرهنگ ایرانۀسسؤم:  تهران؛سخنوران آذربایجان ؛)1357(آبادي، عزیز  دولت -
 ؛مجموعه مقاالت دربارة شاهنامه فردوسی: شناسی ایرانی فردوسی و هویت   ؛)1381(رستگارفسایی، منصور    -

  .طرح نو: تهران
  .برگ زرین:  تهران؛ عمر و آزادهۀسای: دیوان کامل ؛)1380(معیري، محمدحسن  رهی -
  .پاژنگ:  تهران؛زبان و ادب فارسی در قلمرو عثمانی ؛)1369(ریاحی، محمدامین  -
  .ققنوس:  تصحیح شده محمدعلی خزائلی؛ تهرانۀ نسخ؛کلیات سعدي ؛)1366(الدین  شیرازي، شیخ مصلح سعدي -
ـ :، تهـران 3اهتمام مدرس رضـوي؛ چ      به ؛دیوان سنایی  ؛)1362(آدم دبنغزنوي، حکیم ابوالمجد مجدو     سنایی -  ۀکتابخان

  .سنایی
  .نگاه: ، تهران15ج، چ2 ؛دیوان شهریار ؛)1377(شهریار، محمدحسین  -
  .عطایی: ، تهران13 چ؛خط سوم ؛)1373(الزمانی، ناصرالدین  صاحب -
  .فردوس: تهران، 2، چ1 ج؛تاریخ ادبیات در ایران ؛)1367... (ا صفا، ذبیح -
  .کبیرریام: ، تهران6 چ؛تاریخ اندیشۀ سیاسی در ایران ؛)1382(طباطبائی، سیدجواد  -
  .زوار:  تهران؛ به کوشش مهدي محقق؛اشترنامه ؛)1339(عطارنیشابوري، فریدالدین  -
  .زوار:  تهران؛خوانساري  تصحیح احمد سهیلی؛خسرونامه، ]تا بی[ ----------------- -
نـشر  : ، تهـران 2ج در یـک مجلـد، چ  9 مـسکو،  ۀ نسخ؛ به کوشش ناهید فرشادمهر    ؛شاهنامه ؛)1378(فردوسی   -

  .محمد
  .مروي:  تهران؛بلوچستان و علل خرابی آن ؛)1363(امیرتوکل  کامبوزیا، -
  .آستان قدس رضوي: ج، مشهد2 ؛کاروان هند ؛)1369(معانی، احمد  گلچین -
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  .، انتشارات مرکز تحقیقات زبان فارسی ایران و پاکستان12، ج5؛ ش]تا بی[ شعر فارسی در بلوچستان:  ادبۀگنجین -
  .علمی و فرهنگی:  تهران؛، ترجمه ابوالقاسم پایندهالذهب مروج ؛)1349(مسعودي، علی بن حسین  -
 :، تهـران 3ج، چ10الزمـان فروزانفـر؛     به کوشـش بـدیع  ؛کلیات شمس تبریزي  ؛)1363(الدین محمد     مولوي، جالل  -
  .یرکبیرام
 ؛پورجـوادي ...  به اهتمام نـصرا  ؛نیکلسون. ا.  تصحیح رینولد  ؛مثنوي معنوي  ؛)1363 (----------------- -
  .امیرکبیر: ، تهران)دفتر سوم و چهارم( 2ج
:  تهـران  ؛ تصحیح مجتبی مینوي و مهـدي محقـق        ؛دیوان ناصرخسرو  ؛)1368(ناصرخسرو قبادیانی، ابوالمعین     -

  .دانشگاه تهران
 تصحیح و حواشی حسن وحید دستگردي، به کوشش سعید ؛شرفنامه ؛)1376(گنجوي، الیاس بن یوسف  مینظا -

  .قطرهنشر : حمیدیان؛ تهران
  .نشر قطره:  تهران؛ به کوشش سعید حمیدیان؛هفت پیکر ؛)1376( -------- -
  . کتابدنیاي: ، تهران3، چ5 ج؛ فخر داعی گیالنیۀ ترجم؛شعرالعجم ؛)1368(نعمانی، شبلی  -
  .اساطیر:  تهران؛الدین همایون فرخ  به اهتمام رکن؛دیوان ؛)1375 (]فانی [الدین علیشیر نوایی، امیرنظام -
  .علمی و فرهنگی:  تهران؛ایران و جهان از مغول تا قاجار ؛)1364(نوایی، عبدالحسین  -
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