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دکتر ژاله آموزگار زبان	شیرین	فارسی)))	

سالم بر دوستان و دوستداران فرهنگ غنی سرزمين دوست داشتنی ما ایران
همکاران و دوستان عزیز

برای من سعادتی است كه امروز دربارة شيرینی زبان فارسی، فرسنگ ها دور از سرزمين 
عزیزی كه این زبان را سده ها و سده ها چون ُدری گرانبها در آغوش گرم خود پاس داشته، 

آن را پروده تراشش داده، هر روز زیباترش كرده است سخن بگویم.
گفتارم را در این مجمع بين المللی، با این كه می توانستم، نخواستم جز به زبان فارسی بيان 
كنم، زیرا دریغم آمد كه با دالیل علمی و زبا ن شناسی، از شيرینی، روانی وخوش آوایی این 

زبان سخن بگویم، اما به زبانی دیگر. 

دادن صفت  شيرین، به زبان، سخن و گفتار كه بيشتر روانی و نرمی و مالیمت را به ذهن 
می آورد. در فرهنگ ما سابقه ای بس دراز دارد.

در گاهان اوستا )یسنا 29، بند 8) با اصطالح hudәmәm Vaxәδrahyā در مفهوم 
»شيرینی سخن« رو به رو می شویم كه در آن عبارت، یکی از امشاسپندان، آن را از اهوره مزدا 

برای زردشت درخواست می كند.

1( متن سخنرانی نگارنده در جلسة  افتتاحیة »انجمن بین المللی ایران شناسی«
The International Society for Iranian Studies, ISIS است که در روز پنجشنبه 6 خرداد 1389 

برابر با 27 ژوئن 2010 در لوس آنجلس ایراد گردید.
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hudәmәm از مادة hudәma هم چون svādmān معادل آن در هندی باستان، به 
معنی »شيرینی« و واژه vaxәδrahyā از مادة vaxδәdsā و از ریشه Vak معنی »گفتار، 

سخن و زبان« می دهد.)1)
 xvād در ایرانی باستانی است كه واژگان خواد xwāda با این معنی برابر واژه hudәma
و خواه xvāh و خوای xvāy در فارسی به معنی »مزة شيرین و چاشنی« از بازماندگان آن 

در زبان فارسی هستند)2). )در تركيب نغن خواد naγn-xwād و غيره)
در متون مانوی اصطالح niwāg ī šīrēn داریم در مفهوم »نوای شيرین« در عبارتی كه 

از سخن شيرینی یاد می شود كه آن را نوازشگر گوش ها می دانند)3). 
در جای دیگری از متون فارسی، ميانة مانوي زمانی كه از وحی اُخنوخ پيامبر سخن به 

ميان می آید همين عبارت niwāg ī šīrēn به كار برده می شود)4). 
از متون پهلوی نيز می توان مثال آورد. مثاًل در كتاب دادستان مينوی خرد šīrēn در مفهوم 
گفتار شيرین به كار رفته است )مينوی خرد فصل 15 بند 28) و در بخش پایانی كارنامة  

اردشير بابکان. اصطالح drōd ī šīrēn آمده است)5). 
و  است  »شيرینی سخنی«  مترادف  پهلوی هم »چرب سخنی«  و  پارتی  مانوی،  متون  در 
هم چنين anōšēn saxwan به معنی »سخن نوشين«. تقریبًا مترادف »سخن شيرین« است 

كه بعدها در ادبيات فارسی به صورت »سخن نوشيِن، مفهوم »سخن دلنشين« می گيرد)6). 
اما در ادبيات فارسی به كرات صفت شيرین برای سخن به كار رفته است. كاربرد عباراتی 
هم چون »شيرین سخن«، »سخن شيرین«، »گفتة شکرین« و نظایر آنها در شاهکارهای ادبی 

ما كم نيستند.
سخنیخواِن درویش به شيرینی و چربی بخورند شيرینی  و  كن  چرب زبانی  سعدیا 

)سعدی)
*

شرم و  بارای  و  هشيار  و  نرمخردمند  آواز  و  چرب  گفتِن  سخن 
)فردوسی)

*

1) C. Bartholomae, Altiranisches Wörter Buch, Berlin, Rep. 1961. P 1826.
سایه هاي  »شیریني سخن«،  سرکاراتي  بهمن  نیز:  و  49؛  1356، ص  گاتها،  یادداشت هاي  پورداود،  هم چنین 

شکارشده، چاپ اول، 1387، نشر قطره، ص 357.
2( سرکاراتي، همانجا.

3) M. Boyce, A Word-List of Manichean Middle Persian and Parthian. 1977. P. 
63, 85.

4( سرکاراتي، همان. ص 351.
5( احمد تفضلي، ترجمه مینوي خرد، چاپ سوم انتشارات توس 1379، ص 38 و محمدجواد مشکور کارنامه 

اردشیر بابکان، دنیاي کتاب، 1369، ص 110 و 215.
6( سرکاراتي، همان، ص 352.
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دهنان شيرین  خسرو  قدان،  شمشاد  كه به مژگان شکند قلب همه صف شکنانشاه 
گفت كای چشم و چراغ همه شيرین سخنانمست بگذشت و نظر بر من درویش انداخت

)حافظ)
ولی این صفت شيرین كه از دیرباز به گفتار و سخن داده شده است بعدها تنها در مورد 
زبان فارسی به كار رفته است، هميشه گفته اند: »زبان شيریِن فارسی«، یا »فارسی شکر است«، 

و یا »قند پارسی«، و معموالً چنين صفتی برای زبان های دیگر به كار نرفته است.
من سعی می كنم در این گفتارم به مواردی اشاره كنم كه گرچه برای شما آشناست ولی 

برای توجيه شيرینی و ماندگاری این زبان ذكر آنها خالی از فایده نيست.
از این رو نخست اشارة كوتاهی به تاریخ زبان فارسی می كنم. سپس از دیدگاه زبانشناسی 

از شيرینی زبان فارسی سخن می گویم و سپس به راز ماندگاری زبان فارسی می پردازم.
تا به صورت كنونی درآمده است و  زبان شيرینی ما دورانی بس دراز را پيموده  یک: 
تاریخ زبان ما هم، هم چون تاریخ سرزمين كهنسال ما، عمری دیرینه دارد و از پِس هزاره ها 

قد برافراشته است.
آنچه ما امروزه زبان فارسی می ناميم فرزند خلفی از گروهِ زبان هایی است كه اصطالحًا 
هند و اروپایی ناميده می شوند)1). زبان ما با زبان همسایگاِن هندیمان، وجه اشتراك بيشتری 
داشته است و از این رو با زبان های هندی. گروه زبان های هند و ایرانی را تشکيل داده است. 
در هزاره های پيشين و در دوران جا به جایی، هندیان مسير آن سوی هندوُكش را در پيش 
گرفته اند و نياكان دور ما، در سرزمينی كه ایران ناميده شده است، مستقر گردیده اند و بدین 

سان گروه زبان های ایرانی موجودیت یافته است.
این زبان ها در محدوده ای گسترده گسترش یافتند. این محدوده از شرق به ماوراءالنهر و 
كناره های سيحون و جيحون می رسيد، در شمال خراسان بزرگ و خوارزم و نواحی قفقاز و 
كناره های دریای مازندران را شامل مي شد. در غرب تا ميان رودان ادامه می یافت و در جنوب 

در كناره های خليج فارس و دریای عمان پيش می رفت.
این گسترش زبان های ایرانی كه در دورة باستان انجام گرفته است، هنوز نيز ادامه دارد 
و نه تنها در قلمرو ایران كنونی بلکه در آن سوی مرزهای سياسی ما، در آسيای مركزی، در 
ماوراء  قفقاز، در افغانستان و در دیگر كشورهای خاورميانه و خاور نزدیک نيز صورت گرفته 

است)2).
زبان های ایرانی كه در این محدودة  بزرگ جای گرفته اند، زبان های خویشاوندی هستند 
كه از زبان كهن كه زبان »مادر« ناميده می شود. مشتق شده اند. وحدت تبار و منشأ. همسانِی 

واژه های بنيادی و اصول ساخِت دستوری این زبان ها، برهاِن خویشاوندی آنهاست.
در انتساب زبان ها به گروه زبان های ایرانی، معيارِ زبان شناختی موردنظر است، نه مرزهای 

1( پرویز ناتل خانلری، تاریخ زبان فارسی، انتشارات توس، چاپ دّوم، جلد اول. ص 117
2( ارانسکی، زبان های ایرانی، ترجمة علی اشرف صادقی، انتشارات سخن، تهران 1378، ص 34
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جغرافيایی یا سياسی كنونی ایران.
دره های  در  كه  یغنابی  لهجة  و  دارد  گویشور  قفقاز  در  كه  آسی  زبان  مثاًل  این رو  از 
از لحاظ علمی  افغانستان متداول است،  بدان سخن می گویند در زبان پشتو كه در  یغناب 
اما زبان تركی و زبان عربی كه در  به شمار می آیند،  ایرانی  در زبان شناسی جزء زبان های 

بخش هایی از ایران كنونی صحبت می شود، از لحاظ تبار جزء  زبان های ایرانی نيستند.
برای زبان فارسی به طور قراردادی سه دوره مشخص شده است)1). دورة اول كه به آن 
دورة باستان می گویند، از زمانی آغاز می گردد كه ما نخستين نشانه ها را از زبان های ایرانی در 

دست داریم و تا اواخر دورة هخامنشی ادامه می یابد.
دو زبان عمده كه آثار ارزنده ای از آن ها در دست است. یعنی زبان فارسی باستان كه 
زبان سنگنوشته های هخامنشی  است و زبان اوستا كه زبان كتابی دینی زردشت است به این 

دوران تعلق دارند. 
)مانند  نزدیکشان  این دوره هم چون زبان های هم زمان و خویشاونداِن دور و  زبان های 
آنها اسم در  دارند كه در  پيچيده ای  باستانی و غيره) دستور زبان  یونانی  زبان سنسکریت، 
هفت یا هشت حالت صرف می شود. فعل صيغه های پيچيده ای دارد. جنس رعایت می شود. 
یعنی مذكر و مؤنث و خنثی در دستور زبان نقش بازی می كنند و در شمار بجز مفرد و جمع، 

تثنيه نيز وجود دارد)2).
دورة دّوم یا دورة ميانه از اواخر دورة  هخامنشی آغاز می گردد و تا اوایل دوران اسالمی 

ادامه  دارد.
زبان های این دورة در گستره ای كه توضيح داده شد، بنابر موازین زبانی و جغرافيایی به 

دو گروه شرقی و غربی تقسيم می شوند)3).
در گروه زبان های شرقی، به زبان های سغدی، خوارزمی، سکائی و بلخی می توان اشاره 

كرد.
در گروه زبان های غربی، زبان پارتی یا پهلوی اشکانی و زبان پهلوی ساسانی یا پهلوی 

جنوبی را می توان نام برد. 
از این زبان ها آثار ارزنده ای بر جای مانده است: ترجمه ها و تفسيرهای اوستا. كتابهای 
پهلوی،  روایات  زادسپرم،  بُندهشن،گزیده های  دینکرد،  مانند  كالمی  و  دینی  و  فلسفی 

شکندُگمانيک ِوزار و بسياری آثار دیگر)4).
بسيار ساده  زبان  آوایی  دستگاه  می یابند.  تحولی شگفت  دوره  این  در  ایرانی  زبان های 
می شود، صرف اسم و صفت و ضمير از ميان می رود وجوه افعال حالت بسيار ساده تری پيدا 

1( ارانسکی، همان، ص 42 
2( محسن ابوالقاسمی، تاریخ زبان فارسی. انتشارات سمت، تهران 1373، ص 26.

3( آموزگار، تفضلی. زبان پهلوی، ادبیات و دستور آن. انتشارات معین، چاپ چهارم. 1382، ص 11 و 12.
4( برای توضیحات بیشتر در مورد این آثار نک:

احمد تفصلی، تاریخ ادبیات ایران پیش از اسالم. به کوشش ژاله آموزگار، انتشارات سخن، چاپ اول، 1376
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می كنند، جنس دیگر وجود ندارد، تثنيه از شمار حذف می شود و زمينه برای سر برافراختن 
ُدر دری آماده می گردد.

از اینجا دورة سوم یا دورة  جدید زبان های ایرانی آغاز می شود. زبانی پرورده و استحکام 
یافته، یعنی زبان  شيرین فارسی در دورة جدید نشو و نما می یابد تا زبان شعر، ادب، فرهنگ، 

دانش، دین عشق و عرفان گردد.

دو: اما این زبان چرا شيرین است؟
اگر با موازین آواشناسی و زبان شناسی به این موضوع بنگریم درمی یابيم كه زبان فارسی 
خوش آوا و خوش آهنگ است. چون دستگاه مصوت )واكه یا voyelle/ vowel)هاي این 
 ā، o، وسه مصوت پسين a، e، i زبان دستگاه شش تایی قرینه ای است با سه مصوت پيشين

 (1(.u
این شش واكه یا مصوت در همة زبان ها وجود دارند و از لحاظ یادگيری بسيار آسان 
هستند)2). و به عبارت دیگر این مصوت ها جزء  جهانی های زبانشناسی هستند. همة  بچه های 

دنيا زمانی كه زبان باز می كنند. ابتدا این مصوت ها را به زبان می آورند. 
در زبان های دیگر هند و اروپائی امروز، همانند اجداد زبان فارسی، تعداد مصوت ها بسيار 
بيست و چهارهم  به  آن  تعداد مصوت های ساده و مركب  انگليسی،  زبان  مانند  است. گاه 

می رسد)3).
در زبان اوستایی هم شانزده مصوت وجود دارد)4).

توليد صامت )هم خوان Consonne/ Consonant) های زبان فارسی نيز ساده است، 
یعنی توليد آسان و ساده دارد.

منظور این است كه اندام هایی كه هر صدایی را توليد می كنند. فقط در یک حالت خاص 
آن را به وجود می آورند و از حالتی به حالت دیگر نمی روند. مثاًل برای توليد صامت »ت« 

نوك زبان فقط به پشت دندان های باال می خورد و این صدا را می سازد.
در صورتی كه مثاًل در زبان عربی برای توليد صدای »ط« عالوه بر نوك زبان و پشت 
دندان های باال، عقب زبان و قسمت نرم كام هم  دست اندركار توليد این صدا هستند و از این 

نظر، دو گروه اندام، در آن واحد این صدا را می سازند.
فارسی زبانان در وام گيری از زبان های دیگر هم چون به صامتی برخورده اند كه ساده نبوده 

1( منظور از مصوت های پیشین مصوت هایی هستند که در جلوی دهان تولید می شوند و مصوت های پسین در 
عقب دهان

2( دو مصوت مرکب ou و ei نیز وجود دارد. برای توضیحات بیشتر نک یداهلل ثمره، آواشناسی زبان فارسی 
مرکز نشر دانشگاهی، چاپ ششم، 1383، ص 102 و 104

3) Peter Reach, Engilsh Phonetic and Phonology, Cambridge University 
Press,1999, P. 14-23.

4( ابولقاسمی همان، ص 42 و 43.
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است، آن را به صورت ساده درآورده و تلفظ كرده اند، مانند صامت های ص، ط، ظ و غيره 
كه در زبان  فارسی همانند س، ت، ز تلفظ می شوند.

صداهای خيشومي )=دماغیnasal) مانند ign- كه به عنوان مثال در زبان فرانسه وجود دارد 
و در زبان هاي باستاني ما نيز وجود داشته است، در زبان كنوني فارسي از ميان رفته است.

نظام هجایي زبان فارسي هم زیبایي خود را دارد. به این صورت كه در این نظام بنا به 
اصطالح زبان شناسی تنها سيستم های cv، cvc، cvcc وجود دارد، یعنی این كه صداها در 
زبان ما به این صورت در كنار هم قرار می گيرند. یک صامت، یک مصوت )مانند كه ke)؛ 
یک صامت، یک مصوت، یک صامت )مانند: كارkār یک صامت، یک مصوت، دو صامت 

(barf مانند برف(
به این ترتيب می بينيم كه در زبان فارسی، بيش از در صامت در كنار هم قرار نمی گيرند و 
این به خوش آوایی زبان كمک می كند. در حالی كه مثاَل در زبان انگليسی سه یا چهار صامت 

 (strengenesse( هم در كنار هم قرار می گيرند
دیگر این كه زبان فارسي زباني آهنگين است، زیر و بم یا به اصطالح زبانشناسي افتان و 
خيزان دارد. ما در زبان فارسي با زیر و بمي آهنگ صدا مفهوم خاصي به جمله مي دهيم. این 
پدیده در برخي از زبان ها نيست مانند زبان چيني. ولی در اغلب زبان های هند و اروپایی هم 

وجود دارد. اما كاربرد آن در زبان فارسی بسيار ساده تر و عملی تر است.
در زبان فارسی تکيه وجود دارد. یعنی با تکيه معنِی واژه تغيير می كند. به عبارت دیگر، 
هجایی خاص در كلمه، جایگاه تکيه است. با تغييرهای تکيه مفهوم تغيير می كند. مثاًل در 
مورد واژة »مردی« اگر تکيه در هجای پایانی قرار بگيرد )یعنی بگوئيم مردی آمد). این واژة 
به معنی یک مرد است و این با »مردی« به معنی مردانگی، كه تکيه در هجای ميانی است. 

تفاوت پيدا می كند. سيستم تکيه را ما اهل زبان بدون اندیشيدن به كار می بریم. 
در زبان فارسی در اسم، صفت و قيد معموالً تکيه در هجای پایانی كلمه است. در مقوله 
فعل تکيه در پيشوندهای فعل و در آغاز است. می روم، نمی روم، برو... می بينيم كه تکيه ها در 

آغاز هستند و جا به جا نمی شوند.
یکی دیگر از ویژگی های خوب زبان فارسی پيوندی بودن آن است. كه واژ ه سازی را 

آسان می سازد.
همان طور كه می دانيد، منظور از زبان پيوندی این است كه با پيوستن پيشوند و پسوند و 
ميان   وندهای مختلف. مفاهيم گوناگون به دست می آید. مثاًل در واژة  مردانگی با پيوند مرد+ 

انه+ گ+ی. واژة جدید ساخته شده است.
در این مورد زبان ما چنان ترفند ظریفی دارد كه ما به دليل اهل زبان بودن كمتر بدان 
توجه می كنيم. به تركيبات سيه چشم/ چشم  سياه، یا شورچشم و چشم شور، پيرمرد و مردپير 

و غيره بيندیشيد. 
این روش پيوندی بودن زبان و استفاده از پيش وندها و پس وندها در زبان پهلوی و در 



115

از واژه های  استفاده  بعداً  آغاز زبان فارسی دری، كاربرد فراوان و مفيدی داشته است. ولی 
بيگانه و به خصوص كاربرد فعل مركب به جای افعال بسيط از استعمال پيشوندها و پس وندها 

كاسته و زبان را به سترونی سوق داده است.
است،  بيگانه گشوده شده  واژگان  به سوی  بی محابا  فارسی  زبان  درِ  زمان  در طی  اگر 
كوتاهی از زبان نبوده است، از اهل زبان بوده است. وگرنه این زبان از هر لحاظ آمادگی آن 

را داشته است كه هر نوع واژه اي را با پيوندهای گوناگون بسازد.
از لحاظ دستوری هم همان گونه كه اشاره شده دستگاه صرفی پيچيده گذشته كامال از 

ميان رفته است.
نمی گذارد  مذكر  و  مؤنث  ميان  تفاوتی   كه  است  زبان هایی  جزء  فارسی  امروز  زبان 
ضمنا برعکس زبان هایی هم چون فرانسه و انگليسی برای مفهوم »انسان« واژة  »مرد« به كار 

نمی رود)1). انسان یا زن است یا مرد.

سه: اینها بخشی از دالیل زبانی و آوایی شيرینی زبان بودند، اما برای ماندگاری یک زبان 
این دالیل كافی نيست. برای استدالل در مورد ماندگاری یک زبان به این پشتوانة  زبانی و 
آوایی و دستوری، مسائل تفکری را نيز باید افزود. با زبان های ایرانی اندیشه بيان شده است. 
در سده های دور سرودهای اوستا را داریم و پيام های انسانی زردشت را از ال به الی گاهان 

اوستا لمس می كنيم.
در دورة ساسانی زبان ما گویای فرهنگی غنی و پرورده شده است. علم و فلسفه یونان 
و هند نيز، هم از طریق ارتباط با دانشمندان آن سرزمين ها و هم از راه كتاب های مربوط به 

آنان، گنجينة  فرهنگی و زبانی  ما را پربارتر كرده است.
ادبيات دورة ساسانی كه تدوین آن را در سده های نخستين اسالمی خواهيم داشت بسيار 
غنی است. ما كتاب های دینکرد را داریم كه در آن پيچيده ترین مطالب دینی و فلسفی بيان 
شده است. تأملی در مجموعة  واژگان این دانشنامة  پهلوی ما را با عمق توانایی های زبانمان 

آشنا می كند.
نمونه ای دیگر كتاب شکندگمانيک وزار، یا گزارش گمان شکن است كه در آن، با چنان 
ادبيات كالمی محکم و مستدلی، در بحث ميان ادیان مواجه می شویم كه از قدرت زبان آوری 

آن دوره در عجب می مانيم.
در كتاب یادگار زریران. زبان حماسی می شود و سخن از دالوری ها پيش می آید. 

در كتاب درخت آسوریگ، مناظره ای شيرین ميان درخت خرما و بز داریم.
در كتاب خسرو وریدگ، سخن از زیباترین گلها، عطرها، بازی ها، پوشش ها و خوراكی ها 

به ميان می آید.
مثال های فراوان می توان ذكر كرد و نتيجه گيری كرد كه با مادر این زبان  فارسی موضوعات 

1( در انگلیسی man و در فرانسه L'homme که به معنی مرد هستند در مفهوم انسان به کار می روند.
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گوناگون به بهترین وجهی بيان شده است.
در پایاِن دورة ساسانی و در آغازِ دوران اسالمی، با چنين گذشتة پرباری، این زبان، چنان 
زبانی می شود كه چون در برابر پدیده ای نو و غالب قرار می گيرد، از ميدان به در نمی رود، 
دوام می آورد، واژه ها را چنان آگاهانه جذب می كند و در قالب زبانی خود عرضه می نماید 

كه پس از گذشت بيش از ده سده ، زبان آن روز برای ما ناآشنا نيست.
ما برای درِك

همیبوی جوی موليان آید همی آید  مهربان  یار  یاد 
نيازی به واژه نامه نداریم.

این زبان به هویت ایرانی تبدیل می گردد و سند رسميت خود را زمانی دریافت می كند 
من  زبان  كه  بستانيد  زبانی  با  »مرا  دربارش می گوید:  به شاعران  ليث سيستانی  یعقوب  كه 

است)1).« 
سلسلة سامانی راهگشای بعدی است. اميران این سلسله فارسی گویی و فارسی نویسی را 
جزء اصول حکومت خود قرار می دهند. ترجمه های قرآن كریم به زبان فارسی آغاز می شود 
و بدین سان گنجينة واژه های ما از گزند زمان درامان می ماند و زمينه برای ظهور شاهنامه 
فراهم می شود. و فردوسی عزیز با اهداء شاهنامه به ایران و مردم ایران پشتوانه ای محکم برای 

زمان ما، فرهنگ ما و هویت  ما به وجود می آورد.
اما فراموش نکنيم كه ما ماندگاری زبان فارسی را بيش از همه مدیون مردم ساده دل ایران 
هستيم كه در برابر برخی خود فروختگاِن تشنة مقام كه در آن دوران نگارش و سخن گفتن 
فارسی سرودند،  زبان  به  را  ننگ می شمردند، هم چنان دوبيتی های خود  را  فارسی  زبان  به 
عاشقان به فارسی بياتی خواندند، مادران الالئی ها را بر سر گهواره های كودكانشان به فارسی 
سر دادند تا رودكی و فردوسی سر برآورند و زمينه برای كالم عارفانه و فيلسوفانة مولوی و 

سنایی و عطار آماده شود.
مولوی در قونيه است، ولی مثنوی و غزليات جاودانه خود را به زبان فارسی می سراید؛ 
نظامی در گنجه است، اما ليلی و مجنون، خسرو و شيرین و هفت پيکر و... این شاهکارهای 

ادبيات بزمی را به زبان فارسی عرضه می كند.
لطف معانی كالم خيام را با وجود همة  ترجمه های استادانه، تنها به زبان فارسی می توان 

احساس كرد.
هر  كه  ُجست  باید  سعدی  گفته های  در  را  آن  ماندگاری  رمز  و  فارسی  زبان  صالبت 
كالمش ضرب المثل شده است و ریشه های درخت جاودانة زبانمان در گلستان و بوستان او 

استحکام یافته است.
حافظ ما قد علم می كند. آیا اندیشة لطيف، موشکاف، پر از معنی و پر از آهنگ و آوای 

1( در تاریخ سیستان به تصحیح ملک الشعرا بهار. چاپ دوم، 1352، ص 209 آمده است: »یعقوب لیث گفت 
چیزی که من اندر نیابم چرا باید گفت، محمد وصیف پس شعر پارسی گفتن گرفت.«
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غزليات حافظمان را جز به زبان فارسی. می توان درك كرد و از آنجا كه اندیشة حافظ جاودانه 
است. زبان فارسی هم همراه او جاودانه خواهد بود؟

زبان ما از جهاتی موجب غنای زبان عربی هم می گردد. واژه های بسياری كه مربوط به 
تمدن و شهرنشينی نموده است از زبان فارسی وارد زبان عربی شده است مانند نام گلها، 

غذاها، پوشش و لباس و غيره.
این زبان مرزها را درمی نورد و در ماوراءالنهر زبان جهان اسالم می گردد.

حافظ  كه  نيست  بی جا  می كنند،  پایه گذاری  را  غنی  ادبياتی  فارسی گو  شعرای  هند  در 
بسراید:

هند طوطيان  همه  شوند  می رودشکرشکن  بنگاله  به  كه  پارسی  قند  زین 
در ممالک عثمانی هم برجسته ترین شعرا به زبان فارسی شعر مي سرایند.

از  بی نياز  و  است  فراوان  مثال  نيز  معاصر  دوران  تا  شيرین  زبان  این  ادامة صالبت  در 
تکرار

این شيرینی و روانی و صالبت  به  را  بهار قصيدة  آهنگين دماوندیه خود  ملک الشعراء 
آغاز می كند.

دربند پای  سپيد  دیِو  دماوندای  ای  گيتی  گنبد  ای 

و جلوتر می آئيم و سهراب سپهری را می بينيم كه به این زیبایی با واژگان زبان فارسی 
عشق بازی می كند.

به سراغ من اگر مي آیيد
نرم و آهسته بيایيد

مبادا كه ترك بردارد
چيني نازك تنهایي من

زبان فارسی شيرین است، این زبان ماندنی است در اساِس آن خللی وارد نخواهد شد، 
كاخی است كه از باد و باران گزند نخواهد یافت زیرا این بذر سخن در جای جای سرزمين 
ما به بار نشسته است و با پارسی زبانان آن سوی مرزهای ایران هم مستحکم تر خواهد شد و 

گلهای تازه ای خواهد داد و با ميوه هایی شيرین به بار خواهد نشست.

پایان  به  را  گفتارم  است.  داده  نوزایی  ما  شيرین  زبان  به  كه  بزرگ  فردوسی  ُسخن  با 
می برم. 

گزندپی افکندم از نظم كاخی بلند نيابد  باران  و  باد  از  كه 
پراكنده امنميرم در این پس كه من زنده ام را  سخن  تخم  كه 


