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 خالصهو  مقدمه

_ وجود 2مادر  یمیو جدا از زبان قد انهیم یمنفک از فارس ی_ زبان 1و دارد  ی(چند مشخصه اصلینو)در یمنظوم ومنثور فارس آثار

مراکز فارس  یفارس یلهجه ها زی_ زبان خاص و متما 3ثابت است  ییایو مناطق جغراف یقرون متماد یکه ط یارنوشتاریمع یزبان

که زبانشناسان آنرا  ضیاوج وحض یمتوال ی_ دورها 4. شوندیم یمعرف یخاستگاه زبان فارس نوانکه بع یمناطق یو لهجه ها نینش

 .دارد یو بررس یریرهگ تیتا قرن معاصر قابل یفارس اتیآثار زبان و ادب نیاز نخست یژگیچهار و نی. انامندیو تحول م رییتغ

شاعران هرگزشاه یا امیري را به لهجه نستوده اند حتي اگر ممدوح فردي عامي و بیسواد بوده و مقتضاي حال این بوده که او را به 

رسمي بهره گرفته اند، یعني فارسي دري رسمي همان زبان عامیانه یا لهجه خودش بستایند، شاعران و نویسندگان همیشه از زبان 

، این لهجه کدام است؟ منطقاً این لهجه باید  (56) «.مي گذاشتند ولو ممدوح آن را به خوبي درنیابد حهکه فضال و علما آن را ص

 ی،واژه ها و عبارت پرداز ی،دستور یشناس میمشترک از لحاظ فون تاجیکی (56)“ .اعتباري بیش از دیگر لهجه ها داشته باشد

 (12) “ .دارد رانیا یبا زبان فارس یادینسبتا ز یتفاوتها

خود ندارد. اساسا شکل  یبا صورت گفتار یو مصنوع بوده و ارتباط چندان یوانیزبان د کیدر حد  یکتاب یفارس زیامروز ن یحت“ 

شکل  امیاال میاز زبان در گوشه کنار وجود داشتاز قد یگرید ی. صورتهاستیکس ن چیه یزبان مادر ،یزبان در ای ،یفارس ینوشتار

 (2)“ !شودیتهران پخش م ویهمان بوده که امروزه از راد شیکماب زیآن ن جیرا داشته و زبان را یفعل یکمشابه ش بایتقر لیوشما

 

 

 یزبان فارس اتیدر ادب یو رسم اریمع یفارس گاهیجا

از دو صورت  شوند،یزبان، انجام م کیزبـان، در  یها یکه در حوزه گوناگون ییها یبررس ،یزبان شناخت یبند میتقس کی در“ 

آن  راتیینسبت به تغ یخیتار یدید یعنی م؛یدهیقـرار م ـقیمـورد تحق یخیتـار اییزبان را به صورت در زمان یها یژگیو ستندیخارج ن

 انیدر ممختلف و  یزبان، در مکانها کیکه در  ییتفاوتها یبررس یما در زبان به صورت  همزمان یبررسداریم. زمان درطول 

 (14)“ . متفاوت، به طور همزمان وجـود دارد یگروهها

شاعران و  ن،یبوده است، و بنابرا ایاز قاره آس یمین یرسم یبلکه زبان ادب یرانیا یشهایزبانها و گو ۀمشترک حوز یادب زبان“

  (11) “ .اندداشته یزبان اثر اساس نیدر سرنوشت ا بانیو اد سندگانینو

_ وجود 2مادر  یمیدو جدا از زبان ق انهیم یمنفک از فارس ی_ زبان 1و دارد  ی(چند مشخصه اصلینو)در یمنظوم ومنثور فارس آثار

مراکز فارس  یفارس یلهجه ها زی_ زبان خاص و متما 3ثابت است  ییایو مناطق جغراف یقرون متماد یکه ط یارنوشتاریمع یزبان

انشناسان آنرا که زب ضیاوج وحض یمتوال ی_ دورها 4. شوندیم یمعرف یخاستگاه زبان فارس نوانکه بع یمناطق یو لهجه ها نینش

 .دارد یبررس و یریرهگ تیتا قرن معاصر قابل یفارس اتیآثار زبان و ادب نیاز نخست یژگیچهار و نی. انامندیو تحول م رییتغ

ست  . جالبتر ا یقرون متماد یاز تحول وط یعار ،ی( بعد از ظهور طوفانینو)در یفارس میشویمتون متوجه م نیبه اول ینگاه با

وجود  نیشنمراکز فارس  یفارس یاز لهجه ها یاثر یحت ستیو... ن یاشکان ای یساسان یپهلو یانهایاز ز ینشان چیه نکهیا

         .ندارند

 اتیبان و ادبز خیتار یکرد قسمت مرئ میتقس توانیم یو محل یاز دوران ظهور تا قرن حاضر به دو سبک مل یفارس اتیادب تمام

و شکوه  شیداین پزما مینام یم یبا عنوان سبک مل نیچرخد که بعد از ا یم یو بدونه لهجه قوم اریپاشنهء زبان مع یبررو یفارس

 .ابدییو تا حال حاضر ادامه م شودیآغاز م اریبا زبان مع یفارس



و  یخیآن ندارد . اکثر کتب تار یرو یو گذر زمان اثر ییایجغراف طیکه مح ستیشگاهیآزما طیمح کیسبک محصول  نیا اتیادب

به آن اشاره شده و نه زبانشناسان به مطاله و  یخی. اما نه درکتب تاررندیگیسبک قرار م نیقرون مختلف در ا سندگانیشاعران ونو

 . نامعلوم دارد ی، خاستگاه و زمان یچندوچون آن پرداخته اند و مانند منشا و قدمت زبان فارس یبررس

منطقه  نییتعوتا دوره معاصر(  یقرون اسالم نیقدمت ، )از نخست نیمطالعه شود تخم یمتن کمتر شناخته شده  سبک مل کی اگر

 نیفاخرترمراه شود . ه  یو دوره زمان ینام شاعر همراه با نسبت مکان نکهیاست مگر ا رممکنیغ بای( تقر ینگارش ) از هند تا عثمان

 یبک خراسان،س یباشد و درصورت استفاده کمتر از لغات عرب یشود متواند سبک عراق ادیز یآثار دوره بازگشت اگر لغات عرب

  .شوند

ازگشت باشد. کج شاعر دوره ب توانستیم یچنانچه فردوس کردینم یتفاوت چیبود ه یم یاهل دهل یمنسوب به گنجه و نظام دلیب اگر

 نیریا لهجه ش. ام ردیگیو ماورانهر صورت م رانیزبان به شرق ا نیو با هدف کشاندن خاستکاه ا کیل اکادممحاف یو موج خوان

 . کرد لینها  تحمآاز آنچه هست به  ریغ یعامدانه بتوان لهجه ا یهاینوع غلط خوان نیبا ا کهرساتر از آن است  یو رودک یفروس

گلستان در مجموع عراقي بشمار مي آید و سعدي پا به پاي دیگـرشاعران و نویسندگان این سبک پیش رفته است، نشانه هاي  سبک“

بـسیاري از مختـصات سبک خراساني در آن مشاهده میشود. شعر سعدي در گلـستان بـا توجـه بـه برخـي تغییـرات و تعدیلها بر پایـة 

 (126)“ . برخـي تغییـرات و تعـدیلها در آن انجـام شـده استوارستزبـان کهـن خراسـاني کـه 

خان  یمهد رزایرا وصاف الحضره و م گرشیو سر د کشندیو قابوس م یو غزال یهقیو ب یآن را بلعم کسرهیاست که  یزبان این“

 (11) “ .یمنش

ین بوده که او را به شاعران هرگزشاه یا امیري را به لهجه نستوده اند حتي اگر ممدوح فردي عامي و بیسواد بوده و مقتضاي حال ا

فارسي دري رسمي  رسمي بهره گرفته اند، یعنيهمان زبان عامیانه یا لهجه خودش بستایند، شاعران و نویسندگان همیشه از زبان 

 (56) «.مي گذاشتند ولو ممدوح آن را به خوبي درنیابد حهکه فضال و علما آن را ص

و موشکافانه  قیبـه صورتهاي دق شامشـروطه،یشـعر پ یسبک شناخت هايیژگیو ،یشعرفارس یمنابع مختلف و متعدد سبک شناس در

آن  نیادیهاي بن هیمورد توجـه نشـده و قطعـاً مغفول و مسکوت رها مانده، تزها و نظر طهیح نیاکه در  زيیشده است. اما چ یبررس

آن  یصورت گرفته و با دگر گون یبراساس قاعدهاي اساس یشعر فارس ۀگذشت یسبک شناخت تتحوال رسدیسبک هاست. به نظر م

 (66) .متفاوت و دگرگون شده است گریهر کدام از سبکها با سبکهاي د هايیژگیو ،یتزهاي سبک شناخت ایقاعدهها 

 شودیگفته م یخیخاص تار یهادوره یشعر یهاهیمحتوا و درونما زیو دستور زبان و ن انیشعر به مجموعه واژگان، طرز ب سبک“

. در گذشته به سبک شعر سازدیم زیمتما نیو متأخر نیمتقدم یشاعر وهیرا از شکرده و آن دایکه در شعر شاعران همان دوره نمود پ

 (126)“ .گفتندیم زین قهیطر ایطرز 

و شکوه  یمعان یمنطق یهاتسلسل، عربی  یهاواژه یدوره عبارت است از:  کم نیمختصات ا نیترخراسانی مهمسبک  .1

 .شودیپخته م یاو استوار و تا اندازه میکالم فخ، دشوار  باتیاز ترک یروان و عارو  سادهکلمات ،  الفاظ لحاظ

  تر شدهفراوان یعرب یهاتفاوت که در آن واژه نیست با ا یهمان سبک خراسان یاساس سبک عراق یسبک عراق .2

 یترانهیزبان کوچه و بازاراست عام ریاز تعاب یاریشود و بس لیمتما یزبان به جانب سادگ یسبک هند .3

 .بود یو عراق یسبک خراسان یعنیشعر کهن،  یایاح یبازگشت ادب یو سبک بازگشت ادب .4

در دورهء   نندگایبودن سرا اریو بس یو زمان یبر اساس  جنبه مکان ینامگذار نیسبکها مشخص است، ا یطور که از اسام همان

  ستینکه  اصال مشخص  یزیتنها چ میشویدقت متوجه متوجه م یصورت گرفته و خاص است. اما کم یاخاص در منطقه یزمان

 .مربوط به زمان و مکان است راتییتغ

و گاهي الفاظ نسبتا مهجورو ٬مجاز و کنایه ٬در استفاده صناعات و فنون ادبي  سندهینو ییاثر و توانا اقیمربوط در سبک س تفاوتها“

 یروییکسان و آن پ یو مکان یزمان یوجه مشترک که موقعیت ها کی( با 57“)است  گانهیلغات وعناصر ب یریبکارک زانیم نیهمچن

 .استمعیار زبان  وهمه آثار از لهجهء خاص 



 یفن ادب کیاست، بلکه  قهیو نه بر اثر اختالف سل نیاز سرزم ینه ناش یسبک و سبک خراسان نیدر نظر داشت که اختالف ا دیبا ”.

 . دانندینم حیرا صح یبند میتقس نیاز ادبا ا یخاطر بعض نیبه هم“  است. 

شمال آن سر  یهااز لهجه یکی(که ی)دریعرب در خراسان بر پا شد. پس فارس یالیبعد از است رانیمستقل ا یدولتها نینخست » :

در  یرانیا یدولت قو نیاگرنخست دیشد، شا انیرانیبه کار رفت وکم کم زبان مشترک همه ا یوکشور یادار یبود، در کارها نیزم

 (5) «دیگردیم انیرانیو زبان مشترک ا افتی یج مبود، لهجه آن قسمت روا شده ادیبن نیسرزم نیاز ا یگریقسمت د

 یقمر یهجر ۲۵۴در سال  عقوبی (6)“ .که زبان من است دییبستا یمرا با زبان دیگویبه شاعران دربارش م ثیل عقوبی ستانیس“ در

زبان را گسترش دادند و دولت  نیا هیو آل بو انیهم سامان عقوبیاست. پس از  یرانیا یکرد و زبان رسم یرا رسم یزبان پارس

 جیرا یزبان فارس یبود. در دولت عثمان یهند، زبان رسم یدر دربار مغول یکرد. زبان فارس جیرا در هندوستان را یفارس ،یغزنو

 .دبو

نهري یا شاعران بر آن مي شوند که به فارسي شعر بسرایند تا یعقوب لیث آن را دریابد، کدام لهجه خراساني یا ماوراءال وقتي“

سیستاني را برگزیده اند؟ صفا در این مورد سخن نمي گوید، فقط مي گوید لهجه منتخب و در جاي دیگر این لهجه ها که یکي از آنها 

سلطان دري گفته اند... اگر شاعران مي خواستند به لهجه اي شعر بسرایند که یعقوب بخوبي آن را دریابد،  اهرا از باب تداول در درگ

ید به یکي از لهجه هاي سیستاني که یعقوب خود اهل آنجا بوده، بسرایند حال آنکه شاعران خراسان با لهجه هاي سیستاني اصوالً با

خراسان بودند، اعم از امرا و فضال و غیره به ویژه که لهجه هاي سیستاني با لهجه  دمآشنا نبودند. همچنین شنوندگان آنها که مر

ختي دارد، هم اکنون نیز این اختالف موجود است ازجمله اینکه فعل در لهجه هاي سیستاني به هاي خراساني بعضي تفاوت هاي سا

هاي خراسان شعر گفته اند، این لهجه کدام است؟  لهجهجاي شش صیغه، چهار صیغه دارد. اما اگر بگوییم که شاعران به یکي از 

،واژه ها  ی،دستور یشناس میمشترک از لحاظ فون تاجیکی (56)“ .منطقاً این لهجه باید اعتباري بیش از دیگر لهجه ها داشته باشد

 (12) “ .دارد رانیا یبا زبان فارس یادینسبتا ز یتفاوتها یو عبارت پرداز

بر سراسر   نیرس نشمراکز فا  یفارس ی، متفاوت از  لهجه ها ی( بر اشعار محلّ یتی) فراقوم اری(با لهجه معی)دریشعر فارس تقّدم

، بلخ و رودک  نستایبه غزنه ، دامغان ، طوس ، س سندگانیکه انتساب شاعران و نو یافکنده است، بگونه ا هیسا  یفارس اتیادب

زبان  یزمان اریمع یکه فارس میرسیم جهینت نیبه ا یدوره خراسان اتی. با مطالعه ادبگذاردیبر زبان و لهجه نم یریتاث چیو... ه

 یراحل وچکونگم یبدل گشته است بررس یمتنوع فعل یشهایبود و بعدها به زبانها و گو ستانیخراسان ، ماوراءالنهر و س یسراسر

غرضانه در تالشند افراد که م دیکه د یانیحال بن نی. نکات ساده در عتاس رممکنیمهم  و صد البته غ یبس م،یعظ روتحولییتغ نیا

 .بکشند پنهان مانده است رونیب رانیزبان را از مرز ا نیا

آثار  یرا از رو یبعد زبان فارس یهادوره برخالف دوره نیا ندگانیگو یعنیاست؛  ندگانیگو یدوره زبان مادر نیدر ا یفارس زبان“

 (7) “ .آموختندیاز خود نم شیپ یادب

 یسخنسرا نیگذاشته شد و ا یهمزمان و سندگانیو نو ندگانیبهمت او با گو یهمان است که در زبان فردوس یکنون یزبان فارس پایه“ 

و شاهنامه  رانیشاعر ا نیبزرگتر یکوتاه است. چون فردوس یوانشیازسخن برافراشت که دست گزند زنان از کنگره وا یبزرگ کاخ

چند  ییاز جنبه ها یاست ، سزاوار چنان است که شاهنامه فردوس یادب و فرهنگ فارس نهیگنج نیشعر و ارزنده تر یرآمد دیوانهاس

و اخالق، حکمت و دانش و از همه مهمتر دستور زبان  نی، لغت ، آداب و رسوم، فنون جنگ قدیم وساز و برگ آن ، د خیمانند تار

 (4) «.ردیگقرار  قیمورد مطالعه دق یفارس

اساس نهاده اند و هر کدام  نیرا برا گرید یمعماران سخن بنا شا ریاست که سا یفارس اتیزبان و ادب یبرا یمستحکم هیپا شاهنامه“

کهن است. خزانه  رانیگواه شکوه و رونق فرهنگ و تمدن ا نیو روشنتر یسند ارزش و عظمت زبان فارس نیکرده اند. مهمتر یکار

متروک مانده  ایمهجور  گریتراش خورده وسبکترشده، و پاره د»از آنها  ییپاره “ (4)“ .است یفارسلغت و گنجینه فصاحت زبان 

 (8) “ .گرفته است گرید ییبعض تعبیرها واصطالحها که امر در گونه  ایاست ، 

نباشد. ها مـعمول پدیده هاي یکپارچه و یکدست نیستند و اصول نمي توان زباني را یافت که داراي تنوع و گوناگوني دروني  زبان“ 

  (57)“ . همواره با تغییر جوامع در حال دگرگوني است و اساسا تغییر زبان یکاصل است٬به عنواننهاد اجتماعي ٬پیداست که زبان 



 یاذعان کرد فارس دیزبان مربوط است.با استناد به متن شاهنامه با نیتحوالت ا رییبه تع یزبان فارس زیعجاب انگ یهایژگیاز و یکی

 یفارس نی،تحوالت ماب یکیمدت معرف به دوران تار ینداشته،اما ط رییتغ ییبه اندازه تارمو ریسال اخ کهزاری ی( حدالقل طینو)در

و مذکر و مؤنث و  هیو صفات و متروک ماندن تثن یباستان، در تصریف اسام یسکامل زبان پار ختنیهم ر دربا “  انهیباستان و م

 یفاصله زمان جیکه ه ستیدرحال نیهمراه بوده است. ا“  یهخامنش یانیدر دوران پا یخیم یها بهیکت یسیاز درون غلط نو ،یخنث

 !.شده است لینو تبد یباره به فارس کیبه  انهیم یفارس یعنی. وردونو وجود ندا انهیم یفارس نیزبان ب روتحولییتغ یبرا

قد اند، ده درصد کثر زبان شناسان معت ا“جوردر آن است . چنانچه قدمت شاهنامه وجود عناصر زباني قدیمي و مه  میاز عال یکی

و نه تکرار در در  یمیدق یکه نه سابقه استفاده در متون متقدم و زبانها یلمات(  ک88“  )اند  یلغات شاهنامه، ناشناخته و فاقد معن

 .از اعراب ندارد یبا متروک محل یمیقد یاصطالح باستان یریآثار موتاخر را دارند بکارگ

نسبي پیدا مي  یونزبـان نـوشتار ثـبات وهمگ٬از طریق تدوین فرهنگ ها و دستورها و قواعد نوشتاري ٬زباني  اغـلب جـوامـع در

ر شدن یک احل معیاکند.  مـعیارسازي یک گـونه زبـانیدرطول زمان و تحت تأثیر تاریخ و فرهنگ جامعه صورت مي گیرد. یکي از مر

 (57) .مان حال استزاست اّما این نکته را نباید ازنظر دور داشت که زبان معیار متعلق به  زبانيگونه زباني پذیرفتاري جامعه 

مـرتبط  گـریاز جنگها، تهاجمات و تحوالت د یناش یعمده اجتماع راتییبا تغ توانیرا م یزبـان راتییاز تغ یکه برخ نیوجود ا با“

انتقال،  فیظر ندیبـوده است. با مسلم دانستن فرا یانتقـال فرهنگـ یـشگیهم ندیدر زبان، فرا رییمنبع تغ نیتر رندهیفراگکرد، ظاهرا 

 (14)“ .باشد یهیبد یدر آنها امر یو دگرگون رییکـه زبانهـا ثابت نمانند، بلکه تغ میرا داشـته باشـ ارانتظـ نیا دیبا

دور  اریبس یونـوشتاري از گذشته ها اریزبان مع شود،یفاخر و بدونه لهجه آغاز م اتیزبانها با ادب ری(  بر خالف ساینو)در یفارس

در آن وارد نشده  یخلل چیه یسنگ یکاخ کیو تحول مانند  رییقرنها سکون و عدم تغ یبه صورت حاضر و آماده وجود داشته و ط

شده اند  ریمشخص و محدود تحر یو مکان یبازه زمان کیدر  ییشده گو ریتحر اریبه زبان مع یادب ثارو آ یخیاست ، اکثر متون تار

 و عناصـر ـانواژگ“ . بار نشسته است یرانیاتیشده و با باران هو دهیپاش نیسرزم نیا یجا یباد در جا لهیآن به وس یو بذرها

  (59) " .میشوندقرضي که در طول تاریخ وارد یک زبان میشوند رفتـه رفتـه پذیرفتـه و جزئـي از آن زبـان 

باشد. زبان  یریرهگ قابل  یخیتار عیکند و با وقا تیتبع یسلسه مراتب زمان باستازیبه زبان م لیاین عناصر و واژگـان دخ وستنیپ

اهد ورود انبوه لغات و به ش ینیمع یخیتار عیوام گرفته است ، همزمان با تحوالت و وقا گانهیفارسي واژگان فراواني از زبان هایي ب

است   ین فارساز آن  در زبا یمختلف و تحوالت ناش یهازبان  22، ورود عناصر متعددي از  میهست زبانها ریاصطالحات از سا

 نهیدر زم یسزبان فار یبررس یبرا یدوره ها نیاز بهتر یکیاست  یزبان فارس یاز مشخصه ها گرید یکی یمنطق ریغ یزمان بند

 .باشدیم رانیزبان با حمله مغول به ا نیدر ا لیوتحول و ورود واژگان دخ رییتغ

مهجور ماندن  جهیو درنت یموجب دشوار یو ادارات به متون نظم ونثر ادب یاسیاز صحنه س یمغول بیکلمات نامانوس وغر ورود“

 ،یاعتقادات مذهب ،یاسیسلطه س لیاز قب یلیبه دال نیشیدر اعصارپ ...صطالحات هستند لیقب نیاست که محشون از ا یماندن منابع

 (68) “ .شده است یمختلف وارد زبان فارس یاز زبانها یاریها و اصطالحات بس ره،واژهیوغ یروابط تجار ،ینفوذ فرهنگ

. “ ( 

 یدر طول قرن ها )نه چند سال( م یآداب و رسوم جنگها و...موجب تحوالت زبان یخیتار یفرهنگ یاسیو تحوالت و حوادث س تغییر“

و  انیرانیزبان بودن تودة ا یبا فارس ،یبودن عرب فراگیر“. ردیگ یجوامع صورت م رییو تغ ازیآرام آرام و همراه ن راتییتغ نیشود.ا

 (10) «.آشکار دارد یتعارض ی!)؟( شعر و نثر فارس یبروز ناگهان

 نیوره ٔ رشد و تکودکرد:  میبه سه دوره ٔ مهم تقس توانیاست م رفتهیهزار سال پذ یکه در ط یرا از جهت تطور و تکامل یدر یفارس

 یکی( ینو)در یسفار ییو دوران طال شیدای، زمان پ یرسم ینگار خیدوره ٔ تحول و تجدد ، بر اساس تار“  یدرس یدوره ٔ فارس“ 

 .شودیر مت هیما یب یرمقتر و از نظر ادب یلغات ب رهیدا یمتوال یقرون ودوره ها ی،طیدفع رزبان بعد از ظهو نیاست. ا

دار که اهل قلم و خنده ۀقلنب یو عبارتها دهینکشآب یعرب یهاواژه نیاز ا یانبوده بخش عمده یبه زبان عرب ازین گریکه د زمانی“

زبان  یدر حکم هزوارشها فهمد،ینم یزیاز آنها چ زین یعرب چیاند، که هکردهباب  یدر زبان فارس «یریصناعت دب»هنرمندان 

 (11) “ .در ورودشان دست اندر کار نبوده است یواقع ازیضرورت و ن چیاست و ه یفارس



 افتهیکاهش  رانیعربان در ا یاسیکم نفوذ سکه کم شودیآغاز م یدرست زمان دهینکشآب یسینویفارس – یعرب نیجالب آنست که ا“

خود  یبجا یبه رابطه با دستگاه خالفت بوده عرب یجد ازیکه ن یزمان یعنیو ترکان بوده است.  انیرانیو دستگاه حکومت در دست ا

و  یفارس یختگیکه آم دهدیمانده نشان م یسامان ۀکه از نثر دور یاپاک و تر و تازه یهاو نمونه رفتهیخود بکار م یبجا یو فارس

و دو زبان  دانیفارس یبراست دانانیاند و فارسبوده دانیعرب یبراست دانانیبوده است. عرب ازیدرست و بقاعده و در حد ن یعرب

رغبت مردمان از »که  گذاردیم دانیبه م یپا یدرست هنگام «یریصناعت دب»اما  اند،و بقاعده داشته یعیبستان طب –رابطه و بده 

  (11)“ .قاصر گشته است یمطالعت کتب تاز

هولناک بر سر  ۀبازان شد و آن مسابقست زباند ۀچیباشد، باز انیو ب یآنکه حامل معان یآغاز شد که زبان، بجا یپسرفت آن از زمان

 یهایسازمترادفها و سجع ۀریو دراز کردن زنج یقالب یعبارتها دنی( و تراشی)و حتا ترک یاز عرب بتریهر چه غر یهاآوردن واژه

آن  هودهیب یو دشوار یدگیچیشدن آن، از دست رفتن حدود روشن معناها و پ یزبان و سطح یفرسودگ آنخنک درگرفت که حاصل 

 (11)“ .امروز ماست یشده و گرفتار دهیاش تا به امروز کشبوده است که دامنه

، با هفتم و هشتم هجـري را بایـد دوران پارادوکسـیکال نثرنویسـي فارسـي دانسـت؛ دورهاي که در آن نثرفارسي از یک سو قرون“

صوفیانه به ساده نویسي متمایل است و از دیگر سو، با پیروي از شعر یا رقابت با آن، به سوي نثر بالغي و هنـري و  ورود نثر

 ی  تا فارسرسالت  ستةیشا یاز فارس ،م( دارییدر)فارسی  انواع“ (62) “ .کالمي گرایش دارد آرایشهايرویکـردي گسـترده براي 

  10) –مستراح  ستةیشا

 (67) “ .افتیراه  یرسبه فا یدتریجد یترک یواژه ها ژهیو به و یاز واژگان مغول یقابل توجه زانیران،میمغول به ا ورشی با“ 

بهره گیري از صنایع بدیعي و #” ”رودیبه شمار م یبرجسته نثرمصنوع وفاخر و استوار فارس نمونه“ ینیجو یجهانگشا خیتار

فنون بالغـي و اشعار فراوان فارسي و عربي و آیات و احادیث و امثـال، آن هـم بـه گونـهاي هنـري و در جهت مخیل کردن زبان و 

( 61صبغة تاریخي ایـن اثـر را کمرنگ کرده و سبب دخالت اغراض شعري در آن شده است. ) یاديشاعرانه ساختن نثر، در موارد ز

خود  ی( اما مانند همه متون سبک مل67” )است یدر زبان فارس لیدخ یو واژگان مغول یترک نیمنبع واژگان نو نیحال نخست نیدر ع

 است . اریمع ینثر متکلف مصنوع ، زبان فارس یهاهمنسوب به آن دوره است  نمون یزبانوضعیت متن فاقد تحوالت و 

جهت  ه{ بکه یاشعار }بعضادر عرصه شعرو کالم منظوم است  یمانوس زبان فارس ریاصطالحات دشوار و غ نیکار گرفتن ا به“

 یاز کلمات جامد و فاقد ارتباط درون ساخت یاز انبوه افتهیشکل  یزبان(” 68) ”ستیقابل فهم ن گرید گانهیو ب یترکم واژه ها مغول

گرد هم آمده و  یهر کدام از گوشه ا ،یو معن شهیناهمگون و متنافر از لحاظ ر یالفاظ یکه مشت اردند نیجز ا ییمعنا ک،یو ارگان

آن دوره که محشون از لغات  یخیمتون تار تیکثرت و اهم رغمیعل( “ 2) –آورند.  دیتلنبار گشته و سر هم شده اند تا زبان را پد

واژه ها{ قابل توجه  نیازا یندارند. آنچه درباره }بعض یدر آثار بعد یاربردک گریاست، آن اصطالحات از رونق افتاده اند و د یمغول

 (68)“ . بوده ی{ زبان فارساتیواژه}ها در اادب نیا رانیاز ورود مغوالن به ا شیکه چند قرن پ نستیاست ا

 یاتیدبکشور ومنطقه ، ا ینیو د یو اجتماع یاسیو حوادث س یخیتار عیو خارج از وقا زولهیا یطی( در محینو)در یفارس تحوالت

و  یفرهنگ یگذر زمان و تفاوتها نیو گسترش علوم و فنون است وهمچن یزبان فارس نیو تکو رتحوالتیو س یعیجدا از روند طب

نگارش  وهیسبک و ش طهیدر ح تیدر ابداع و خالق سندگانیدرزبان ولهجه آثار ندارد . بلکه نقش سبک نو یاثر چیه یفاصله مکان

  . شودیاشتباه گرفت م ینو را با تحوالت زبان یفارس یها ضیحض اوج .تحول نظم و نثر مؤثر بوده است ریگذار در س ریتنها عامل تاث

زبان در  نیتحوالت ا  یعیو خارج از روند طب یتحوالت زبان فارس ریو جدا از س یزبان فارس یبوم یدر کنار لهجه ها یمل سبک

ل کتابت و مسائ ی(به وقت خود و برای)دریفارس“ .  کندیرا تجربه م یاتفاقات متفاوت یخیتار عیاز وقا زولهیا یجهان مواز کی

با  یو مصنوع بوده و ارتباط چندان یوانیزبان د کیدر حد  یکتاب یفارس زیامروز ن یشده بود. چنانچه حت جادیا یو ادار یدربار

از زبان در  یگرید ی. صورتهاستیکس ن چیه یزبان مادر ،یزبان در ای ،یفارس یخود ندارد. اساسا شکل نوشتار یصورت گفتار

همان بوده که  شیکماب زیآن ن جیرا داشته و زبان را یفعل یکمشابه ش بایتقر لیشکل وشما امیاال میگوشه کنار وجود داشتاز قد

  (2)“ !شودیتهران پخش م ویامروزه از راد

 یحکومتها (63)“ . بودند افتهی نجات یو از نابود شده یلخانیا گذار دولتباج ینوع به که یکوچکیهادولت“ یخیبرحه تار نیهم در

را در مقابل هم به تنازع واداشت.  یمختلف محل یهاساخت، سالله یطوالن یرا دچار اغتشاشها نیزم رانیا الطوایفی سراسرملوک 

کوچک  یو اغتشاش کرد . حکومتها ینظم یرا عرصه تاخت و تاز و ب رانیمغوالن، ا ورشیقرن بعد از  نیو تا چند انیموریبعد از ت



شهرها به زور  ها،یآباد یرا معروض غارت و کشتار همراه کرده بود که هر از چند اتیکه و وال یحکام محل نیب تبا منازعا یو محل

 . ربودندیم گریکدی،را دست 

با  اریو اقتصادي قانون زبان مع یآن هرج ومرج و بحرانهاي اجتماع نایو در م یبا فقـدان یک دولت مقتدر و یکپارچـة مرکز یحت

آثار خود را جدا از تحوالت  یرازیو حافظ ش ی. همچنان سعدشودیاجرا م یو بدون کم وکاست قیبه صورت دق امروزی یلهجه تهران

 یبا لهجه بوم یارتباط چیه یوسو بمانند زبان فرد یو زبان پهلو یرازیدر قرن هفتم و هشتم بدون ارتباط با لهجه ش یزبان فارس

 .سندینو یندارد، م

دوره خراسانى و عراقى از فخامت و استوارى خاصى برخوردار است. شعرا در استفاده از واژگان نهایت دقت و ژرف نگرى  شعر“

مرحله تکامل  نی( را آخر یزبان فارس ییطال ی) دوره ها یاگر سبک خراسان می(سخن به گزافه نگفته ا64« )را به کار گرفته اند.

شکوه و  تیدرنها لیو دخ لیبرخوردار بوده است . الفاظ و لغات اص یشتریاز اصالت ب اتیازادب ورهد نیزبان ا میبنام یزبان فارس

کرده است و  یما را دچار سرگردان یدر زبان کهن فارس یاست  اصطالحات و جمالت استوار و پخته ، لغات کم عرب یخوردگ قلیص

روبه  ینزول ریس کیبه لهجه معاصر هستند اما با گذشت زمان در  اتیادب نیتر هیو شب اریآثار به زبان مع نیکتریسبک نزد نیا

 .رسدیبازگشت م لیو اوا یدوره مغول اتیتا به ادب گذاردیاضمحالل م

، با زبان ت( اسیدر)فارسی متن مانده از  نیکه کهنتر ،یشاهنامه ابومنصور ۀکه زبان مقدم افتیبهتر در توانیم اسیق نیا با“

 رزایم ای ینصرهللا منش رزایآن را بخواند و بفهمد، اما زبان م تواندیباسواد م زبانیچندان ندارد و هر فارس یاهما فاصل یامروز

  (11) “ .فهمندیم بیار بانیباز را تنها ادزبان یگوهودهیب یپرگو متفننهر  ای یخان منش یمهد

قى است. برخى مسائل زبانى این بخصوص شعر دوره عرا دوره خراسانىشعر دوره بازگشت عموماً تتبع و تقلیدى از شعر  بانز“

دوره متأثر از سبک هندى و یا دوره افشاریه و زندیه است . شعر بازگشت چون به تدریج و گام به گام صورت پذیرفته است، زبان 

بسیار زیبا و عالى در کنار از لغات سست و  یآن خام و ابتدایى است و به دور از اشکاالت صرفى و نحوى نیست. لغات و ترکیبات

 (64)“ .دهدیآثار را تا پایین ترین حد ممکن قرارم نیعامیانه و متداول در زبان مردم کوچه و بازار به دور از فصاحت ا

احیاى زبان  ید،مدعبا اینکه اغلب شعراى دوره بازگشت با سواد و تحصیل کرده و در روزگار خویش هرکدام در دانشى سرآمد بودن “

ى خورد.با مطالعه آثار مفارسى و رهانیدن آن از پیچیدگى و مغلق گویى بوده است اما اشکاالت فراوانى در زبان آنها آشکارا به چشم 

عر دوره هاى ششعراى این دوره درمى یابیم شعرا تسلط کامل بر قواعد صرفى و نحوى وجزئیات زبان و سایر موارد دیگر زبان 

 دیدر کار تقل ، آنانسبب نیهم بود؛ به و خام ییابتدا ، زبانمشتاق انجمن شاعران زبان ژهیو خراسانى ( ندارند و به – گذشته )عراقى

 (64) “ .نبودند ابیکام چندان شانیدر آثار ا از قدما و تتبع

 ، بهاضافه مضاعف در کاربرد حرف که است دانستهینم با همه تسط بر زبان سروش چون یشاعر یحت که دهدیم نشان سایشم

 ساخته« در کنار اندر»و « بر هزار اندر» مثل یراتیو تعب «ادریدر به» ای« در یخرد به» ، مثلاست« به» حرف نیقدما، اول وهیش

 (7) ” .است

عمول و نا متعارف نشانگر آن است که شعرا آگاهى واژگان کهنه و نو، عامیانه و ادیبانه، فارسى و عربى به طور غیر م آمیختگى“

کامل و درستى از زبان شعر دوره عراقى نداشتند. بنابراین همین مسأله از فصاحت و زیبایى شعر آنان در بعد زبان و صورت صرفى 

 (64) «. است کاستهو نحوى واژگان و عبارات 

شاعران همچون  یشده است برخ انی{ بیدر شعر دوره }خراسان یگاه قیدق یها یکار زهی،احکام ستارگان ،ر ینجوم اصطالحات

زبان “ را در شعر وارد نموده و به آن پرداخته است. اما بعد حدود هزار سال  یاریبس ینجوم یها شهیمسعود سعد ،ناصر خسرو اند

 .علمى بندرت در آن دیده مى شودو ابهام است و اصطالحات فلسفى، کالمى، نجومى و یا  چیدگىشعر بازگشت به طور کلى خالى از پی

“(64) 

که زبان، پرورده و پخته نشده باشد آشفتگى در ساختار نحوى جمالت، جابجایى بى مورد و حساب نشده ارکان جمله، حذف  زمانى“ 

 دوره اول شاعران که است امر آن نیا دلیل“ (64) “ .فعل و یا آوردن آن در جاى نامناسب، موجب پیچیدگى و تعقید لفظى خواهد شد

 (7) “ .نداشتند یچندان یآگاه انینیشیشعر پ قیاز دقا



که  دیرس ییاست، که کار آن به سرانجام جا گریکدیاندک زبان گفتار و نوشتار از  –اندک  ییجدا ینثر فارس یگرفتار نیبزرگتر“

کهنه درآمده  یماریب کیبه صورت  یهست، اما در زبان فارس یتا حدود ییجدا نیا یگمان در هر زبان یاز همند. ب زبان جدادو  ییگو

نرم و سبک و  یهااز واژه ی. گروهسندیبنو یزیچ خواهندیم یکه مردم عاد دهدینشان م یبه خوب ییجامساله خود را  نیاست. ا

در بکار بردن  یپافشار میوام گرفت، اما هر چه جلوتر آمد یرا از عرب یمربوط به زبان اصطالح یهاواژه زیو ن یدرخور تمدن اسالم

 –و  – چیونارسا و پرپ مارگونهیب یرا فلج کرد و نثر یرساند که زبان فارس ییاکار را به ج یدر فارس یها و اصطالحات عربواژه

 (11)“ . شد انیمنش یفروشدانش یۀخم به وجود آورد که دستما

 یمشاهده م یاساس یو شکافها اریبس یدر آن تفاوتها یو نوشتار یکاربرد گفتار نیاست که ب یینو معاصر از زبانها یفارس زبان“

را  یو نوشتار یگفتار یاست که زبان فارس یاز فارس یبلکه گونه ا ست،یتهران ن اریمع یگفتار یزبان فارس ۀنشان دهندشود. 

 (69) «.است ختهیناروا به هم درآم یآنها، به گونه ا یو نحو یواژگان یبدون توجه به تفاوتها

 نیبپردازد. در ا رودیکه در تهران به کار م یادر گفتار و در نوشتار به گونه یکه به دستور زبان فارس به لهجهالزار  اشاره“

 کتاب بهره گرفته است یزبان یهانمونه یآورجمع یبرا یگوناگون یهااست که از منبعنوشته  یشده، ژ. الزار به روشن ادی شگفتاریپ

 اریبس ای/ / در آن وجود ندارد ) یتفاوت که آوا نیهستند، با ا اریمع یفارس یهمان آواها یتهران یگفتار یفارس آواهای“ (60)“ .

توسط  رند،یاز صامت قرار گ شیپ ادشدهی ی. چنانچه دو آواشودیم دهیاز مصوت شن شیپ زین /h/ ی( و آواشودیتلفظ م فیضع

 (12)“ .شوندیم نیگزیجا یکشش جبران

 اوردهیاشاره مبهم و ناقص الزار را تاب ن نیشده اند که هم دایهم پ یموضوع ،معدود افراد نیدر باره ا دیسکوت ادبا و اسات برخالف

 فیتوص ایپژوهش و  یشناسانه در راستازبان ۀچه شده است و بنا به کدام سنج جا دارد که خواننده از خود بپرسد که“: سندینویو م

( کنار سندهینو حی)بنا به تصر« تهران» ییایجغراف ۀ( و در حوزسندهینو ۀ)به گفت« معاصر» یچهارچوب زمان کیدر  یزبان تیوضع

 شانیزبان یوستگیپ دیتردیب نشاند،یکنار هم م« شناسانهزبان»پژوهش  کیرا در  یو دشت یو صبح تیاند؟ آن چه که هداهم نشسته

 (125) " .بود یگرید یدر جا هاآن یدنبال همگن دیو با ستین یتهران شیبه گو

 که داده خواهدیو م کاهدیفروم تختیدر پا ییقشرها ۀانیعام شیرا به گو یمردمان یاست و زبان مل گرالیتقل کردیرو نیکه ا نیا“ 

 (125) “ .دهد میآن زبان تعم ۀرا به هم شیگو نیا یها

ي اصلي روشنفکران ایراني وحدت ملي در جامعه ي ایران به عنوان پیش زمینه ي رشد و گسترش دولت مدرن بود که  دغدغه“ 

 (58) “ .را از رهگذر زبان فارسي، برخي از رهگذر نژاد، و عدهاي نیز از رهگذر فرهنگ و تاریخ ایران دنبال میکردندبرخي آن 

نوع تشابهات  نیاست ا ممکن“ کهی( در صورت6) رندیگیم –آنها  یشاوندیزبانها برهان خو نیا یدستور لواصو یادیلغات بن یهمسان

وحدت  یها هیاز پا یکیزبان  نکهیخاطرا به“  (2). نیست یا شهیو ر یادیارتباط بن انگریحاصل شده است و ب یریوام گ قیاز طر

 (127) .”ــاهنامه به زبان پارسي دري سروده مي شد که همان دنباله زبان پهلوى اســتش“ ندییگویاست همچنان م رانیا یمل

 دیباشد، اسات یباشد. اگر مسئله مربوط به نامگذار ی( م)تهرانیلهجه  یبه الزار مربوط به فقط مربوط به نامگذار نیمعترض ایراد“

 .لهجه سرگردان به کار ببرند   نیا یبرا لندیکه ما یهر نام  قتیشدن حق تا مشخص توانندیم

مفرط الزار و  یزیو سنت گر ییمعاصر، نوگرا یپروفسور الزار در دستور زبان فارس کردیبر رو انیو حافظ یریام گرید رادیا“

هر آنچه  جهیآن، و در نت زیگرسنّت  یمدرن است، در معن یکردیرو کرد،یرو نیاست: ا یمعاصر فارس یاستفاده نکردن او متون ادب

 ۀآن هم کنار نهادن آشکار و اعالم شد یآمدها یاز پ یداند. بخش یم ریوپاگتابد و دست یدارد برنم یتمل خیتار یدر ژرفا شهیرا که ر

  (69)“ .داند یمعاصر است که مؤلف آنها را کهنه م یادب یهانوشته

 یادامه یو دربار شاهان ساسان نیمدا یهازبان شهر یزبان در کندیده و اشاره مرحل ک گرید یمشکل را به گونه ا نیا انیدیوح دکتر

از جمله فارس و زبان مردم خراسان  گریشهر د چیو نه ه نیمدا یهازبان مردم شهر“ است.  سفونیزبان مردم ت یعنی یاشکان یپهلو

آن است  و زبان مردم  یصورت رسم سفونیت یتمام کشور است؛ منتها در ختگانیفره یو زبان رسم سفونیت یهمان زبان در

زبان در زمان  نیآن است  پیش از اسالم نیز فارسي دري صورت رسمي و غیرلهجه اي داشته است ا یالهجه یهاخراسان صورت



(  اما دکتر صفا زبان دري که لهجه شرق 56“ ). ادامه داشت  انچنهم زین انیساسان یبود و در دوره رانیا یزبان رسم انیاشکان

 (9) . که درپایان قرن سوم هجري بـه عنـوان یــک لهجــه مســتقل درآمــد داندیایران م

در تمام .  ستین یساسان یادامه پهلو یبوده که زبان کنون قتیحق نیمباحث شده اند قبول ا نیکه وارد ا شیدگراند نیهنر محقق تینها

وجود کلمات  نیزبانشناسان قادر نبوده اند ب  نکهیاور به اب .شودیزبان سفسطه م نیا یوجود کلمه مشابه با تبار شناس نیمباحث ب

 کنند ، سخت است  زیمتما  منشاءوحدت  اریمشترک و مشابه از مع

ورود پژوهشگر به عرصه زبان و بحث منشاء و خاستگاه زبان  دهدیسروته به وضوح نشان م یب یهایریگ جهیو نت ینیچ مقدمه

 چیه یرانی. همانطور زبانشناسان ا ستین قتیبه حق دنیشده صورت گرفته است. هدف رس نییتع شیاز پ تیمامور ایبا هدف  یفارس

و لهجه  اتیکه ادب دیهرگز نخواهد فهم زین کیتاج نی، محقق ستین یاز زبان پهلو یا هجهل اینو ادامه  یکه فارس دندیوقت نفهم

( ینو) در یکه فارس دیهرگز نخواهد فهم یه اکثر روشنفکران دانشگاهندارد.همان طور ک رانیبا شرق ا یارتباط چی(هی)دریفارس

 “ باشد.  گرید یندارد که ادامه زبان یتحول

به لحاظ تاریخي ملتي کهن محسوب میگردند، اما تا ابتداي قرن بیستم از وحدت ملي برخوردار نبودند و به جاي نظام دولت  ایرانیان“ 

با مذاهب گوناگون و در همه  یرانیا ری( با وجود نظام دولت ـ قبیله با حاکمان نژاد اکثرا غ58“ )ـ ملت، نظام دولت ـ قبیله اي داشتند. 

در طول همه قرون تا انقالب مشروطه ،  هیاز دوران افول سالجقه تا حمله مغول و بعد از صفو یربومیو غ یبوم یمحل یتهاحکوم

اشعاري که شاعران سروده اند، “ نبوده  زین نیلهجه مراکز فارس نش یوحت یموارد نه حاکمان فارس بودند ونه سنکه بوم شتریکه ب

اي ندارد. زبان این اشعار همان فارسي دري بازمانده از پیش از اسالم است که بعد  هلهج به فارسي دري رسمي است و هرگزشکل

 (65)“ .از اسالم واژه هاي عربي واردش شد

باشد . منشاء آن  یمن یمنطقه و مکان چینو زبان ه یوجه از لهجه فارس نی، ا اریو مع یزبان رسم یبا وجود ده ها قرن حکمران اما

مل تداوم آن هنوز آن و علل و عوا انیحام یاسی_س یاجتماع گاهیپا نینامعلوم است و همچن یمانند ، خاستگاه و قدمت زبان فارس

 . مشخص نشده است

 ...دارد ادامه
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