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تقی پورنامداریان فرهنگ، 
زبان معیار و ادبیات فارسی

ازقدیمنفسانسانیرامرکبازسهقوهدانستهاند:قوةعقل،قوةعاطفهوقوةاراده.
وجه قوا این از یکی حال، اقتضای به اما هماند با و همکار همواره قوا این اگرچه
غالبتریپیدامیکند.انسانیامیاندیشد،یاتحتتأثیرانفعالینفسانییعنیعاطفهقرار
داردویادرحالعملاست.افالطونساختهایذهنیحاصلازاینسهقوهرافلسفه،هنر
وتاریخمیدانست)1(وبعدهاطرفدارانفلسفةعلمیگفتند،شناختبرخوردارگانیسمانسان
باطبیعتیامحیطاست.دررابطةشناختاگرتأکیدبرمحیطباشدعلمبهوجودمیآید
واگرتأکیدبرانسانباشدهنر،واگرتأکیدهمبرانسانوهمبرطبیعتباشدفلسفهپدید
میآید.)2(بههرحالازهرمنظریکهبهتولیداتذهنیبشربنگریم،حاصلانواعشناخِتما
دربرخوردبامحیطازطریقزباناستکهپدیدمیآیدوبازباناستکهبهبیاندرمیآیدو
درزباناستکهحفظمیشودوپایدارمیماند.ازایننظرگاهزبانخانةفرهنگومامقیمان
اینخانهایم.اختالفبخشیازتجربههایبشریکهاسباباختالفذهنیِتنهتنهافردی
نسببهفرددیگر،بلکهاسباباختالفذهنیتملتینسبتبهملتدیگرنیزمیشودمنجر
بهتنوعفرهنگیمیگردد،فرهنگیکهدرزبانهرملتیرحلاقامتمیافکند.هرفرهنگی
حاملبخشیازحقیقتاستکهدرطولزندگیهرقومبهتدریجکشفوبهزبانسپرده
شدهاست.وحقایقنامکشوِفبسیاریااتکاءبهحقایقمکشوِفدرزبانحفظشدهاست

1( فرای نورتروپ، تحلیل نقد، ترجمة صالح حسینی، انتشارات نیلوفر، 1377، ص 292
2( آریان پور، 1. ح.، اجمالی از جامعه شناسی هنر، ص 61 و 63
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کهدرخاللزندگیوفعالیتانسانازکتمانبهبیاندرمیآید.ازمیانرفتنتدریجییك
زبانبهمنزلةمسدودشدندریچهایستکهجهانازآندریچهدرچشماندازیمتفاوتبا
چشماندازهایدیگردریچههادیدهمیشود.بستهشدندریچةهرزبانیبهمعنیمرگیك
فرهنگوازدسترفتنبخشیازاندوختههایذهنبشریاست.اندوختههاییکهمردمی
درسالهاوقرنهاآنرازیستهاند.اگردرگذشته،اندیشهگاهیجدااززبانتلقیمیشدو
زبانوسیلهایشمردهمیشدکهاندیشهرابیانمیکردوگاهیهمکسیمثلافالطوناندیشه
راسخنگفتنخاموشمیدانست،امروزهکسیتردیدنداردکهاندیشیدنبدونزبانممکن
نیستوبهقولویگوستگیاندیشهدرقالبکلماتبیاننمیشودبلکهازطریقکلماتبه
وجودمیآید.)1(توجهبهزبانتاآنجاستکهگاهیهمناطقبودنانسانرادلیلتمایزانسان

ازحیوانندانستهبلکهانسانراخودزبانشمردهاند.)2(
باریاگرهرفرهنگیفعلیتیافتنبخشیازحقایقوارزشهایمادیومعنویبالقوه
نهفتهدرامکاناِتجهانوزندگیانساندرجهان،ازطریقاستعدادهایمتنوعآدمیانباشد،
ازمیانرفتنیكزبانوبهتبعآنیكفرهنگ،هممحوحقایقکشفشدهدرآنزباناست،
وهممسدودشدندروازةامکانیاستکهازطریقآنحقایقوارزشهایمحتملدیگری

درطولتاریخبهوسیلةآنزبانمیتوانستفعلیتپیداکند.
بنابراینحفظوحمایتهرزبانیخودبهمنزلةاستوارکردنپلهایازنردبانیاستکه

میبایستمعراجانسانیترادروصولبهکمالودسترسیبهکلحقیقتتسریعکند.
امازبانرا-کهدراینجامنظورمنزبانفارسیاست– چگونهبایدپاسداریکرد؟

چنینپرسشیخودانگیزةپرسشیدیگراست.منظوراززبانفارسیکدامگونةزبان
فارسیاست؟

وقتیاززبانفارسیسخنمیرودگونههاییاززبانکهقشرهایمختلفمثاًلکارگران،
بازاریان،کارمندان،دانشآموزان،دانشجویان،معلمان،استادان،وغیرهباآنسخنمیگویند

تداعیمیشود.
اگربخواهیمازاختالفهایواژگانیوتساهلهایدستوریاینزبانهاصرفنظرکنیم
وواردجزئیاتنشویم،حداقلمیتوانیمازسهگونةزبانییعنیزبانعلم،زبانادبوزبان
محاورهسخنبگوییمکههرکدامبادیگریاختالفیقابلمالحظهدارند.زبانعلمبهسوی
دستگاهیازنشانههاازنوعنشانههایزبانریاضیاتومنطقصوریگرایشدارد.اینزبان
آنهاست. مصادیق و نشانهها میان یك به یك تناظر ایجاد هدفش و داللتی است زبانی

1( ویگوستگی، یوسیمونوویج، تفکر و زبان، ترجمة بهروز عزبدفتری، تهران، 1370
2( هایدگر، مارتین، شعر، زبان و اندیشة رهایی، ترجمة عباس منوچهری، انتشارات مولی، 1381، ]این که انسان 

را خوِد زبان دانسته اند، سخن نظامی را در مخزن االسرار به یاد می آورد:
ما سخنیم این فلک ایوان ماستدر لغت عشق سخن جان ماست

ا.  نظامی گنجوی، مخزن االسرار، به سعی و اهتمام عبدالکریم علی اوغلی علی زاده، مصحح متن علمی. ی. 
برتلس. نشریات فرهنگستان علوم جمهوری شوروی سوسیالیستی آذربایجان، ص 29.



33 درحالیکهزبانادبیدرمقایسهبازبانعلمیپرازابهاماستوبالقوهمعانیمتفاوتیرا
دربرداردوبرخالفزبانعلمداللتینیستوبراحوالنفسانیگویندهتأکیدمیورزدوبه
انتقالآناحوالدرمخاطبوایجادتأثیربرذهنورواناوودگرگونساختنویگرایش

داردوسرشارازخاطراتوتداعیهاست.)1(
انواعادبی،بعضیازویژگیهایزبانییكنوعادبیدرمقایسه بنابراختالفماهیِت
باانواعدیگرتفاوتپیدامیکندامابههرحالشایدبتوانگفتزبانادبیبهسببداشتن
و دستوری و آوایی دستگاه در تغییر کندیدستخوش به ادبی میراث و تاریخی پشتوانة
واژگانیمیشود.تعیینمفهومیقطعیومحدودبرایزبانروزمرهدشواراست.درزبان
روزمرهیامحاورهاستکهمیتوانگونههایمختلفیراکهقشرهایمختلفاجتماعیبدان
غیر عناصر از پر دیگر تاریخی زبان هر مثل روزمره زبان داد. تشخیص میگویند سخن
معقولاستکهبرحسبقراینوفحوایکالمپیشمیآیدوچونغالبًادرپیرسیدنسریع
بهنتیجهاستبرگزینشدقیقنشانههایزبانیوترکیبدستوریکلماتتوجهینداردو
برخالفزبانادبیپرازتساهلدررعایتقواعداستوبهسببعدمپشتوانةتاریخی،با

سرعتبیشتردستخوشتغییرمیگردد.)2(
این از یکی از پاسداری نمیبایست فارسی زبان از پاسداری هدِف میرسد نظر به

1( ولک، رنه، وارن آستین، نظریة ادبیات، ترجمة ضیاء موحد و پرویز مهاجر، ص 13-12
2( همان کتاب، ص 14.

• دکترتقیپورنامداریان،آذرماه1390
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گونههایزبانیباشد.میتواندرکناراینگونههایزبانیازگونةدیگریهمسخنگفت
وآنزبانیاستکهرسانههایعمومیمثلرادیو،تلویزیونونشریاتبهکارمیبرندو

کتابهایدرسیراباآنمینویسندودرمجامعرسمیباآنسخنمیگویند.
اینگونةزبانیهمانزبانیاستکهمعموالًبدانزبانرایجمعیارمیگویند.اگرچه
مصداق شناخت در است)1(، شده ابراز مختلفی نظرهای آن منشاء و معیار زبان دربارة
زبان معیار زبان که این ندارد. وجود نظری اختالف آن ظهور جایگاه و زبان این
را آن قدرت حمایت تحت تحصیلکردگان یا و است حاکمان زبان یا تحصیلکردگان
پرورشدادهاندوتبدیلبهزبانمعیارکردهاند،واینکهپایهومبنایزبانمعیارممکن
استمعیارجغرافیایی،ادبی،سیاسی،اشرافی،یاجزآنباشد،)2(تغییریدرشناختزبان
معیاروتشخیصمصداقآننمیدهد.زبانمعیارفارسیهمانزبانیاستکهدرمیان
میکنند زندگی ایران نام به خاصی جغرافیایی محدودة در که مردمی و فارسیزبانان
علیرغماختالفدرگونههایزبانیولهجههاوحتیزبانهایمتفاوتبهعنوانزبانی

مشترکپذیرفتهشدهاست.
اگرفرضکنیمچهارگونةزبانی،علمی،ادبی،محاورهایوزبانمعیاردرهرجامعة
زبانیقابلتشخیصاست،شایدتنهامعیارمعتبریکهمارابهگزینشیکیازاینگونههای
زبانیبرایپاسداریازآنقانعمیسازدمعیاراشتمالوعمومیتباشد.اگراینمعیارترجیح
کاربرد دایرة چون کنیم تقویت و پاسداری را معیار زبان باید ناچار بپذیریم، را گزینش
زبانعلمیوادبیدرقیاسباآنبسیارمحدوداست:زبانمحاورهنیزاگرچهگاهیکاربرد
اماازیكطرفشاملگویشهایبسیارمتنوعوپراکندهاستکهعوامل وسیعتریدارد
متعددیازجملهعواملجغرافیاییورفتارزبانیطبقاِتاجتماعیوحتیسنوجنسیت
افراددرپدیدآمدنآندخالتدارند،وازطرفدیگربهسببنداشتنقواعدمکتوبو
پشتوانةادبیبهسرعتدستخوشتغییروتحولمیگرددکهوجوداینخصایصانتخاب

آنرامنتفیمیکند.
اگرپاسداریاززبانرابهپاسداریاززبانمعیارمحدودکنیم،پاسداریازآنازیك
سوحفظوتقویتزبانیراایجابمیکندکهمنشأومایهوپشتوانةآناستوازدیگرسو

رفععواملیراالزممیکندکهاینزبانمعیاررادستخوشآسیبهایگوناگونمیسازد.
بسیاریازاینآسیبهابهنظرمیرسدازراهترجمهاززبانهایدیگر،ورودعلومو
ازتحصیلکردگان ازطرفبعضی کاالهایصنعتیغرب،بیدقتیدرکاربردزبانفارسی

خارجی،وفرنگینمایانمقلدداخلی،برزبانواردمیشود.
مبارزهباعواملیکهبهزبانمعیارآسیبمیرساندغالبًاازطریقبرنامهریزیهایزبانی

1( برای دیدن این نظرات مختلف نگاه کنید به: سارلی، ناصرقلی، زبان فارسی معیار، انتشارات هرمس، 1387، 
ص 37 به بعد

2( همان کتاب، ص 50.
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وتوسطنهادهایدولتیبرحسبموردانجاممیگیرد.یکیازراههایتضعیفوتقلیلاین
عواملتباهِیزباننیزمسلمًاتقویتوترویجهمانزبانیاستکهمنشأومایهوپشتوانة

زبانمعیاراست.امااینمنشأومایهکداماست؟
آثارمکتوبگذشتهخواهشعروخواه به اینپرسشراهیجزرجوع به برایپاسخ
نثرنداریم.ازمیاناینآثارگذشتهبهنظرمیرسدشعردرطولتاریخبهسببوجودنظم
یعنیوزنعروضیوقافیهکهپیوندکلماترادرکنارهمتضمینوازپراکندگیوتغییرات
چشمگیرکلماتجلوگیریمیکند،بهترودقیقترمارابهمنشأزبانمعیارهدایتمیکند.
برایمخاطبان را زبان پیام، بر تأکید نتیجة فرمالیستهادر بهقول درستاستکهشعر
ناآشنا عناصر همین و میسازد بیگانه و ناآشنا زیباییشناختی جنبههای تقویت منظور به
ناآشنارا اینعناصر امااگر بازبانمردممتفاوتمیکند)1(، وخالفعادتزبانشعررا
نیزبافت الزاماتیراکهرعایتوزنوقافیهو بانوعشعرومخاطبانشعر،و ارتباط در
موقعیت)2(برشاعرتحمیلمیکند،ازشعربزداییم،میتوانیمبهزبانیدستپیداکنیمکههم

زبانشاعروهمزبانمردمهمعصرشاعربودهاست.
اولیننکتهایراکهمیتوانبهعنوانیكپیشفرضپذیرفت،ایناستکهشعردرقدیم
هنریگفتاریوشنیداریبودهاستنهنوشتاریودیداری.شاعرشعرمیگفتتاخودیا
دیگریآنرابرایمخاطبانبخواند.شنیداریبودنشعرکهمحملآنصوتاستودر
زمانجاریمیشود،برایآنکهمخاطبان،آنرادریابندبایدتاجاییکهممکناستفاقد
پیچیدگیهاینحوی،واژگانی،ودستوریباشد؛بخصوصوقتیمخاطبانآنمردمعادیو

غالبًابیسوادیاکمسوادباشند.
شاعر شعر، شنیدارِی وجه کامل غلبة سبب به گذشته در که است این بعدی نکتة
میتوانستازپیشمخاطبانشعروسطحادراکوحّدتوقعآنانراحدسبزندوبهاقتضای

حالآنانسخنگوید.
نیزمیتوانستعامل قرارداشت آن موقعیتیکهشاعردر بافت و معناییشعر زمینة

دیگریباشدکهمثلمخاطبدرزبانشعرودرنوعآنتأثیرگذاربود.
اگردرپدیدآمدنیكشعرازششعاملاصلیارتباط،چهارعاملفرستندةپیام،گیرندة
پیام،خودپیاموزمینةارجاعییابافترااصلبگیریمونقشادبییاشعریزبانرابهگفتة

1( احمدی، بابک، ساختار و تأویل متن، نشر مرکز، 1370، ص 47 به بعد.
2( منظور از بافت موقعیت همان اصطالح معروف Context of Situation است که می توان اصطالح علمای 
بالغت »مقتضای حال« را نیز با اندکی توسع معنی معادل آن قرار داد. بافت موقعیت به طور کلی در مقابل 
بافت زبانی است که بر تأثیر محیط غیر زبانی متن بر بافت و معنی متن تأکید می کند. این اصطالح اول بار 
توسط مالینوفسکی شرح داده شد و سپس آرای او را کسانی مانند فرث)Firth(، هلیدی )Halliday( گسترش 

دادند. نگاه کنید:
Kirsten malmkjaer (editor) The linguistics Encyclopedia, Routledge, London and 
NewYork, 2000, p.159
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یاکوبسننتیجةتأکیدبرپیامبشماریم)1(کهحاصلشهمانآشناییزداییاززباناست،انواع
اصلیشعردرنتیجةتأکیدبرسهعاملدیگرپدیدمیآید.بهاینمعنیکهتأکیدبرزمینة
ارجاعی،شعرحماسیوداستانیوتأکیدبرفرستندةپیامشعرغناییوتأکیدبرگیرندةپیام

یامخاطبشعرحکمیوتعلیمیراپدیدمیآورد.
حماسی شعر و تعلیمی شعر مخاطِب گفت میتوان کردیم، اشاره آنچه به توجه با
همةمردماندبنابراینبهطورطبیعیاگرعاملخاصیمثلشخصیتفردیشاعرومیراث
اقتضامیکندکه نکند،بالغت اوکجتابی زیباییشناختی قریحهوذوق فقدان )2(و ادبی
بازبانمردمبامردمسخنبگوید.درشعرغناییکهبیاناحساساتوعواطفشخصی
استنیزشاعربرایدلخودشعرمیگویدواولینمخاطبشعرخوداوست.بنابراین
لزومینداردکهباخودازرویتکلفسخنگویدوبرایخوداظهارفضلکند.زبان
مردم و او که است مشترکی زبان همان اوست عاطفی احوال بیان که شعرهایی در او
برکنارازمالحظاتموقعیتیباآنسخنمیگویند.اینزبانمردمیدربعضیازاقسام
بعدها و بود آن ملزومات و برایمدح قالبی بیشتر آغاز در که مثلقصیده غنایی شعر
به روی کم کم درباری فضل اهل مخاطبان سبب به یافت راه بدان نیز دیگری معانی
انتظارمخاطباِناهلفضلواظهارفضِلشاعران نتیجة نهاد.قصیدةفارسیدر دشواری
رفتهرفتهزبانیاشرافیپیداکردواززبانمردمبهکلیدورشد.)3(ازاینقصایددرباری
وزباناشرافِیآنکهبگذریم،زباِنشعرفارسیکموبیشهمانزبانرودکیوشاعران
نیمةدومقرنسوموقرنچهارماستکهبااندکنوساناتسبکیناشیازتأثیرعوامل
بافِتموقعیت،تاعصرحاضررسیدهاست؛تاجاییکهمیتوانگفتزبانمعیارامروز
قصاید از غیر فارسی نامآور شاعران همة زبان بعد و رودکی زبان با تفاوتی چندان
درباریآنانیاقصایدیکهبهمتابعتسنتواظهارفضلومهارتسرودهاندندارد.اگر
آشناییزداییهاییراکهزبانشعرموزونومقفیایجابمیکندوبعضیتغییراتسبکی
راکهناشیازفاصلةزمانیاستازشعرکالسیكبزداییم،بههمینزبانمعیارامروزی
سعی رسمی مجامع در و میخوانیم و مینویسیم و میگوییم آنسخن با که میرسیم

1( این نظریه بسیار مشهور است نگاه کنید از جمله:
راجر فالر رومن یاکوبسن، دیوید الج، زبانشناسی و نقد ادبی، ترجمة مریم خوزان، حسین پاینده، نشر نی، 1369، 

صص 85-75
Hawks Terence, Structuralism and semiotic, 1977,PP.83-85.

2( نگاه کنید به: پورنامداریان، تقی، در سایة آفتاب، انتشارات سخن، 1384، صص، 34-32
3( می توان مثاًل قصیدة رودکی با مطلع زیر را:

خداوند بزرگوار  آن  زیاد  جان گرامی به جانش اندر پیونددیر 
ازیراک بلرزم  او  جان  بر  فرزند....دایم  آرد  کم  آزادگان  مادر 

]مقایسه کرد با هر یک از قصاید سنایی، انوری، ظهیر، خاقانی،...زبان رودکی در قصاید مدحی با زبان شعرهای 
تعلیمی و غنایی او چندان فرقی ندارد. چون هنوز طبقه ای از اشراف اهل فضل در دربار سامانیان شکل نگرفته 

است؛ اما در شاعرانی که نامشان اشاره شد، زبان غزل از زبان قصیده به کلی متفاوت است.[
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میکنیمباآنسخنبگوییم.)1(
بهآنشعر مثاًلرودکیودیگرشاعراندورةسامانی میانسخنیکه نظرمیرسد به
سرودهاندوزبانیکهدرعصرسامانیانمردمبهآنسخنمیگفتهاندتفاوتچندانینباید
وجودداشتهباشد.اینکهاینزبانراهمانزباندریبدانیمکهدرشهرهایمداینرواج
داشتهوسپسبهماوراءالنهررفتهاست،یابهپیرویازنظرمقدسیدراحسنالتقاسیموابن
حوقلدرصورهًْاالرضزبانمردمبخارارادریبشماریم،وزبانمردمشهرهایمختلف
خراسانوماوراءالنهررابههمنزدیكبدانیم،ویااینکهزباندریراصورتیازتحول
اواخردورة پایتختوبعضیشهرهایدیگردر میانمردم تلقیکنیمکهدر زبانپهلوی
ساسانیواوائلدورةاسالمیرواجداشتهاست.)2(تغییریدرآنچهگفتیمنمیدهد.بسیار
محتملمینمایدکهزباننثروبهخصوصزبانشعررودکیوشهیدوابوشکوربلخیو
منجیكترمذیومنطقیرازیوکسایی،همانزبانیبودهباشدکهمردموشاهانسامانی
کهازمیانمردمبرخاستهبودندوهنوزطبقهایاشرافیدرمیانآنانقوامنگرفتهبودباآن
سخنمیگفتندواینزبانگذشتهازبعضیویژگیهایآواییبسیارنزدیكبهزبانمعیار

امروزاست.
رودکیبزرگترینشاعراوائلدورةسامانیچهرةیكگوسانیعنیخنیاگرانیالولیان
همهجا در او بربطزنی و شعرگویی آوازة که آن از پس که دارد)3( را مردمی دورهگردِ
میپیچد)4(،درستمثلباربدکهازمیانمردمبهدربارخسروپرویزراهمییابد،)5(بهدربار
نصربناحمدسامانیراهپیدامیکند.بعیدمینمایدکهسیوپنجشاعردورةسامانیواز
جملهرودکیکهنامآنهادرکتابهاوتذکرههاآمدهاستومتأسفانهازانبوهشعرآنانبیش
ازدوهزاروخردهایبیتباقینماندهاست،تحتتأثیرمیراثادبیفارسیقبلازخودبوده

1( مثاًل وزن را از این قطعه شعر حذف کنید و به جای بعضی کلمات مهجور، کلمات آشناتر بگذارید، فرقی با 
زبان معیار امروز ندارد:

شاد چشمان  سیاه  با  که جهان نیست جز فسانه و بادشادزی 
بود بباید  شادمان  یادزآمده  باید  نکرد  گذشته  وز 
غالیه بوی جعدموی  آن  و  حورنژادمن  روی  ماه  آن  و  من 
شوربخت آن که او نخورد و ندادنیکبخت آن کسی که داد و بخورد

و نیز می توان همین مقایسه را با غزل مشهور شهید بلخی معاصر رودکی انجام داد:
پندیمرا به جان تو سوگند و صعب سوگندی بشنوم  نه  نگردم  از  هرگز  که 
نپذیرم هیچ  پند  من  و  پندم  به جای سوگندیدهند  ندارد  پند سود  که 
آرزومندی....شنیدهام که بهشت آن کسی تواند یافت به  برساند  آرزو  که 

2( دربارة این نظرات مختلف دربارة زبان دری نگاه کنید به: سارلی، ناصر قلی، زبان معیار، از ص270 به بعد.
3( دربارةگوسان که صاحب مجمل التواریخ آن را به جای لوریان به معنی خنیاگر به کار می برد، ص 69، نگاه 
کنید به: مری بویس، هنری جرج فارمر، دو گفتار دربارة خنیاگری و موسیقی ایران، ترجمة بهزاد باشی، تهران، 

1368، ص 44 و بعد.
4( عوفی، محمد، لباب االلباب، تصحیح سعید نفیسی، تهران، 1335، ج 2 ص 7-6

5( فردوسی، شاهنامه، جلد نهم، به کوشش سعید نفیسی، چاپ بروخیم، داستان باربد ص 2884
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باشندواینمیراث،زبانشعرآنانرابازبانمردمهمعصرآنانمتفاوتکردهباشد.ازعصر
طاهریانوصفاریانکهمقدمبرعصرسامانیاناست،جزنام7شاعرو5۸بیتشعرباقی
نماندهاست.)1(ازاینمقدارشعرنمیتوانبهدرستیدربارةشعردورةطاهریانوصفاریان

قضاوتکرد.
اگرهمرودکیبهمیراثیبسیاربیشازاینهادسترسیداشتهاست،اینمیراثهمبا
توجهبهآنچهماندهزبانشنمیبایستبازبانرودکیودیگرشاعراندورةسامانیخیلی
متفاوتبودهباشد.درشعرشاعرانمسلمایندورهمثلمحمدبنوصیفومحمدبنمخلد،

همانزبانشعردورةسامانیرامیبینیمکههنوزبرایبیانشعریرامنشدهاست.
تعلیمی و تغزلی شعرهای و مدحی قصاید زبان در تفاوتی چندان رودکی شعر در
مالحظهنمیکنیم.چوندرباریانعهدسامانیکهمخاطبانقصایدمدحیاند،ازمیانمردم
برخاستهوهنوزبهیكطبقةاشرافیبدلنشدهبودند،کهشاعرانملزمشوندبازبانیدیگر
باآنانسخنگویند.عالوهبرآن،چنانکهگفتیممیراثادبیچشمگیرینیزوجودنداشته
استکهرودکیتحتتأثیرآنصمیمیتعاطفیخودرافروبکاهد.رودکیمثلمردمدیگر،
نتیجةپیداییحسیملیکهمنشأآنظلمو نیازروحیمردمرادر شاهانساسانیراکه
تحقیرقومفاتحنسبتبهایرانیانبودتحققبخشیدهبودند،دوستداشتوهمینصمیمیت
عاطفیسببمیشدمدحراهمازرویمیلورغبتبسراید.صمیمیتعاطفیغالبًاجایی

برایتکلفوتصنعباقینمیگذارد.
زبانفارسیدریکههمانزبانمردمعصرسامانیوخراسانبزرگدرعهدسامانیان
است،زبانادبیفارسیدرطولتاریخزباِنفارسیومنشأومایةهمینزبانمعیارامروزی
است.اینزباناگرچهبهسببعواملیچونفردیِتشاعرانواوضاعسیاسیواجتماعی
وتغییرمخاطبان،دچارنوساناتیبهخصوصدرحوزةواژگانوآواهامیگردد،اماپایهو
ازایننوسانات، اساسآنکهزبانمردمماوراءالنهردرعهدسامانیاناست،هموارهجدا
شخصیتوسرشتخودراحفظکردهاستوبهخصوصدرانواعیازادبفارسیکه
مخاطبانآنمردمبودهاندپیراستهاززینتهاوآرایههایناآشناباقیماندهاست.اینزبانرا
درانواعیازشعرغناییوشعِرتعلیمِیاخالقیوعرفانیمیتوانمالحظهکرد.درشعرهای
البتهکلماتمهجورهمیافتمیشودو رودکیکهغالبًاپدرشعرفارسیشمردهمیشود
ساختهایدستوریکهننیزکهبازبانمعیارامروزسازگارنیست،بهچشممیخورد،اما
اگرآشناییزداییهاییراکهبهقولفرمالیستهادردوحوزةهنجارگریزیوقاعدهافزایی
برزبانتحمیلمیشودتابهشعربدلگردد،ازشعررودکیحذفکنیم،زبانویتقریبًابا
زبانمعیارامروزفارسیبیگانهنیست،تنهاشایداختالفدرسطحآواییزبانبیشترازآن

بودهباشدکهامروزمیدانیم.

1( محجوب، محمد جعفر، سبک خراسانی در شعر فارسی، انتشارات سازمان تربیت معلم و تحقیقات تربیتی، 
1345، ص 8
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را مهمان سپنج سرای نهرواستبه نهادنهمیشگی دل
خفت باید خاکاندرونت گرچهاکنونتخواببردیباستزیر
کند سود چه بودنت کسان کهبگوراندرونشدنتنهاستبا
ومگس مور زیرخاک تو پیراست...یار گیسوت که آن بدل

آشناییزداییدرمدحووصفونسیبوتشبیبآغازقصایدوبعضیدیگرازاقسام
شعرغنایی،بعدهاباشکلگرفتنیكطبقةاهِلفضلدرباریچندانتراکمپیداکردکهاز
زبانمعیاربسیاردورشد.امادرزباِنانواعیازشعرمثلشعرحماسیکهصورتاصیلو
اعالیآندرشاهنامةفردوسیمتجلیاستوشعرحکمیوتعلیمیوغزلهایعاشقانه
آنجا تا شد حفظ بیشوکم همچنان نبودند درباری فضل اهل آن مخاطبان که عارفانه و
بنابراینمیتوان بازبانمعیارکاماًلدریافتنیاست. کهشباهتونزدیکیزبانشعرکهن
گفتزبانمعیارامروزفارسیزبانشعرونثرغیردرباریوکالسیكفارسیاستکهاز
ناآشناییهایناشیاززبانشعرونثرادبیپیراستهگشتهاستوبهاقتضایتغییراتاجتماعی
وسیاسیوفرهنگیتنوعوتحولیافتهوبانیازهایرویدرفزونیوتحولجامعةامروز

هماهنگشدهاست.
باتوجهبهآنچهگفتیمبهنظرمیرسداساسزبانفارسیمعیارِامروزکهمیبایستدر
پاسداریآنبکوشیم،ادبیاتفارسیاست.زبانادبیفارسیهماساسومایةحفظوبقای
زبانمعیاراستوهمآنراازآشفتگیوهرجومرجکهزمینةآناینروزهامهیاستحفظ
میکند.شعرونثرهایشاعرانةاینزبانامکاناتبسیارمتنوعیرادرحوزةواژگانوقدرت
ترکیبپذیریزباندراختیارزبانمعیارمیگذاردتاخطرسیِلورودِواژههاوعناصربیگانه
بازبانرابهسالمتازسربگذارند.بنابراینهربرنامهریزیزبانیبرایپاسداریاززبانو
تقویتآنبدونتکیهبراینمیراثعظیموگرانقدرادبفارسیکوششیعبثوازمقولة

کشتیبرخشكواشتربرآبراندنخواهدبود.
برای تقویت و پاسداری از زبان بر اساس مطالبی که اشاره شد، برنامه ریزی باتوجه 

به موارد زیر ضروری است:
1. تهیةکتابهایدرسیفارسیازسطحدبستانتادانشگاه.مطالباینکتابهابایدبا
توجهبهمیزاندرکوفهمخوانندگانواقتضایسنونیازهایآنانتألیفشودوبرعنصر

زیباییولذتبخشیموادآنتأکیدشود.
باید آزاد مطالعة برای مختلف سطوح در کتابهایی درسی، کتابهای بر عالوه  .2
تألیفگرددوحتیالمقدورچندساعتیدرهفتهبرایبررسیورفعاشکالمطالعاتآزاد
دانشآموزانودانشجویاناختصاصدادهشود.توضیحاتاینکتابهاواشارهبهجنبههای
زیباییشناختیآنبایددقیقوجالبتوجهباشد.دراینکالسهاِیمطالعاتآزادبهتراست
ازاستادانومعلمانیکهکموبیش،بانقدادبیآشناینداستفادهشود.شرکتدراینکالسها
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رامیتوانبادادنامتیازاتیمثاًلدرارتباطباقبولیدانشگاهیاقائلشدننمرهایبرایآن
درکارنامةتحصیلیدانشآموزانودانشجویانیابرخورداریازامتیازاتمناسبدیگرمثاًل

سفرهایتفریحیوغیره،رغبتانگیزوپرطرفدارساخت.
اینکتابهابایدبامعرفیمختصرکتابهاونویسندگانیکهمطلبیازآنهااخذشدهاست
همراهباشدبهطوریکهدانشجویانودانشآموزانغیررشتةادبیاتفارسیپسازفراغاز
تحصیلبیشوکمباشاعرانونویسندگانبرجستةادبیاتکالسیكوآثارآنانآشناشوند.

درکالسمطالعةآزادمدرسمیتواندآثارشعرونثرمعاصرراکهبهپیراستگیزبانو
ارزشهایمحتواییآنهامطمئناست،برایمطالعهبهشرکتکنندگانمعرفیکند

و نظردرست از بهخصوص میشود، نشر و رسانههاپخش ازطریق که مطالبی .3
پیراستهبودنزبانهمحتیالمقدوربررسیشودوحتیاگرممکنباشددرهررسانهایبسته
بهوسعتمخاطبانآنیكیاچندنفرمتخصصوآشنایبهزبانبهصورتحضورموقت
یادائمبرایرفعاشکالهایزبانیونظارتبرزبانوجودداشتهباشد.تعدادیازاینناظراِن
برزباندررسانههامیتوانندازمیانهمانافرادیانتخابشوندکهبهسببشرکتفعالدر

کالسهایمطالعةآزادامتیازهایقابلمالحظهبهدستآوردهاند.
و تحقیقات علوم وزارت یا فرهنگستانها به وابسته مؤسسهای یا سازمان تأسیس .4
فناوریبهنام»پاسداریاززبانفارسی«بهنظرمگامبسیارمثبتیخواهدبودبرایجلوگیری
ازآسیبهاییکهزبانفارسیراازجهاتمختلفتهدیدمیکندونیزحفظسالمتوترویج
زبانمعیارفارسی؛بهشرطآنکهوظایفآندقیقًامعینوشیوةکارآنمشخصشود.این
ازکمكدانشکدههای باشدو نهادمیتواندبخشهایمختلفووظایفگوناگونداشته
ادبیاتوفرهنگستانومؤسساتپژوهشیبرخوردارشود.آموزشفارسیبهغیرایرانیانو
تهیةکتابهایمفیددرهرسطحآموزشیونیزترویجکتابهاییکهدرشناساییفرهنگو
ملیتایرانیمفیدومؤثرباشد،میتواندازوظایفایننهادباشدودرآنمتمرکزگرددواز

وضعپریشاِنناشیازاهدافسوداگرانهنجاتیابد.


