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چکيده
بررسي ارتباط هويت ملي با زبان فارسي به عنوان يک عنصر فرهنگي ماندگار و با نقش رسانايي و ارتباطي مؤثر
ممکن است بحث جديدي نباشد .اما با عنايت به تحوالت سياسي ،اجتماعي و فرهنگي که در عرصه ي جوامع
بشري در حال تکوين است و همچنين با عنايت به پديده ي جهاني ساز ي که هضم و حذف فرهنگها و هويت ملي
جوامع را نشانه رفته است ،مهندسي مجدد ارتباط ميان اين مقوالت مي تواند سبب تحکيم مباني هويت ملي گردد.
مضافاً اين که بهره گيري مناسب و صحيح از اين ابزار فرهنگي مي تواند در کنترل آسيب هايي نظير بحران هويت
مؤثر واقع شود .از اين رو مقاله ي حاضر با هدف تحليل مقوله ي هويت ملي و نقش زبان در تقويت آن ،مي کوشد
تا راهکارهاي مناسبي را جهت گسترش زبان و ادبيات فارسي به عنوان يک کارکرد فرهنگي مهم در اين ارتباط
پيشنهاد نمايد.
واژگان کليدي :هويت ،هويت ملي ،زبان فارسي ،فرهنگ
مقدمه
در حافظه حيات قبائل ،مردمان و ملتها همواره تصوير و ترسيم کيفيت ويژگيها و خصوصيات متمايزي در ارتباط با
تاريخ ،فرهنگ ،مذهب و سطح کمال آنها مورد توجه بوده است .تعداد قابل توجهي از ادبيات کالسيک ،مطالعات
علوم انساني و ديگر حوزه هاي پژوهشي بر اين بوده اند که پديده تفاوت هاي ميان ملل و آثار آنرا بر سياست ،اقتصاد
و روابط بين فرهنگي توضيح داده و تحليل نمايند .طبيعتا" نتايج چنين مطالعاتي در قالب مرزبندي هاي سبب ترسيم
وجوه مميزه اي ميان ملل مختلف مي گردد که در گونه شناسي هويت ملي و تحليل مؤلفه هاي اصلي هويت ملتها و
فراز و فرودهاي تاريخي آن مورد استفاده واقع مي گردد.
صرفنظر از پديده ناسيوناليسم افراطي و ملي گرايي کور و نژاد پرستانه ،بررسي و بازکاوي ويژگيهاي برجسته ملتها
از نظر تربيتي از ارزش بااليي برخوردار است و در تشخص دادن و منزلت بخشيدن به شخصيت نسل نوجوان و

جوان جوامع مخت لف و ايجاد پيوند بين آنها و نسلهاي پيشين بديل ندارد .مخصوصا" زماني که جوامع سلطه گر با
تغيير در سياستهاي استعماري خويش و اتخاذ رويکردهاي فرهنگ – محور نرم افزارانه با هدف الينه کردن جوانان
ملل در حال توسعه و تعميق خود باختگي ملي و بي هويتي در آنان ،در صددند که زمينه سيطره و تسلط بر منابع
سرشار آنها با کمترين تالش و بدست ساکنان آن جوامع فراهم نمايند .در اينجا است نظام آموزشي و تربيتي جوامع
در حال توسعه و علي الخصوص کشور ما رسالت دارد تا ضمن نقد و ارزش سنجي مواريث فرهنگي نسبت به
انتقال و نهادينه کردن آن سنن و صفات در نسلهاي بعد ،آنان را هويت و شخصيت بخشيده و در مقابل هجمه
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فرهنگي اجانب مصون سازد تا بيد وجودشان در مقابل باد دشمنان نلرزد و از ايراني بودن خود احساس شرم و
حقارت ننمايند.
تقويت فرهنگ و بنيانهاي فرهنگي جوامع از طرفي به تقويت احساس هويت ملي کمک مي کند و از طرف ديگر از
آن مي توان به عنوان پادزهري مناسب و مؤثر در کاهش آثار تخريب گر بحران هويت بهره گرفت که اکنون با
شيطنت دول سلطه گر در کالبد جامعه ما در حال ريشه گرفتن است .يکي از عناصر مهم فرهنگي در اين ارتباط زبان
است که در مهندسي مجدد هويت ملي ملتها به خوبي مورد استفاده واقع نگرديده است .در کشور ما زبان فارسي از
چنان غنايي برخوردار است که نقش آن از انتقال مفاهيم و مضامين ادبي بسيار فراتر رفته طوري که تکلم و تسلط بر
آن في النفسه هويت بخش و هويت آفرين است.
زبان فارسي يکي از زبان هاي خانواده ي هند و اروپايي است که در حال حاضر در ايران ،تاجيکستان ،افغانستان و
برخي از نواحي ماوراء النهر به آن سخن مي گويند .گستره ي اين زبان ،در گذشته بسيار وسيع تر از زمان فعلي بود
و از آسياي صغير تا دورترين نقطه ي هند را در بر مي گرفت .وجود نسخه هايي از اولين کتاب مستقل دستور زبان
فارسي به نام منهاج الطلب که در سال  1070هـ.ق در چين تأليف شده ،نشان دهنده ي نفـوذ زبـان فارسـي در ايـن
سرزمين مي باشد .وسعت دامنه ي جغرافيايي زبان فارسي در گذشته موجب شده بود کـه در زبـان فارسـي بعـد از
عربي دومين زبان عالم اسالم محسوب شود .هنوز هم تقريبا " شصت درصد کلمات متـداول در زبـان اردو از زبـان

فارسي گرفته شده و اين وام گيري صرفا" در حد وام اسامي و صفات نيست .بلکه شـامل حـروف و قيـود ،ونـدها،
امثال و حکم ،تشبيهات و استعارات ،تلميحات و اشارات داستاني نيز هست ( .رادفر )123:1376 ،اين امر در هند نيز

کم و بيش صادق است  " :ترويج فارسي در هند تأثير شديدي در زبان ها و لهجه هـاي هنـد کـرده اسـت .ممکـن
نيست که در  872زبان و لهجه هند حتي يکي هم باشد که از واژه هاي فارسي بکلي خالي باشـد ( ،محمـد صـديق
خان شبلي به نقل از رادفر.)1376: 125 ،
در اين مقاله مؤلفان بر آنند تا ضمن تحليل مفهوم هويت ،ارائه تعاريفي از هويت ملي و بررسي نقش زبان به عنوان
يک يکي از عناصر فرهنگي بسيار مؤثر در تقويت هويت ملي به بررسي گستره و نقش زبان فارسي در اين ارتباط
وآسيب شناسي ضعف اين زبان در تاريخ معاصر و نهايتا" ارائه راهکارهاي براي گسترش زبان فارسي بپردازند.
هويت چيست؟
از نظر لغوي هويت هستي و وجود و آنچه موجب شناسايي شخص باشد (حقيقت جزئيه اي) ،تعريف شده است.
يعني هر گاه ماهيت با تشخص لحاظ و اعتبار شود ،آنرا هويت گويند که گاهي بالذات است و گاهي نيز بالعرض
(معين  5228 :1371جلد چهارم) ابعاد پايدار و ثابت هويت يعني چيزهايي است که شخصي از طريق مقايسه و
کنترل اشکال مشترک نظير نژاد و ويژگيهاي نژادي ،مليت ،طبقه اجتماعي ،جنس و سن بررسي مي کند .در واقع
هويت زمينه ها و ابعاد پايدار اشخاص است که قبل از هر موقعيت و ويژگي خاص ديگري وجود دارد .به عبارت
ديگر هويت ما به اين اشاره دارد که ما کيستيم ،چگونه شکل گرفته ايم ،چه چيزي ما را آنگونه مي سازد که هستيم.
هويت شامل اصول اصلي و شاکله وجود بشر است که در برگيرنده عميقترين تمايالت ،احساسات مهم ،روشهاي
خاص تفکر ،ارزشها عميق انساني ،ايده آل ها ،تعهدات ،ويژگيها و اصول روانشناختي و اخالقي و روشي است که ما
با توسل به آن خود را تعريف کرده و درک مي کنيم .بديهي است که شکل گيري هويت در فرايندي مستمر و
تدريجي اتفاق مي افتد و تمامي عوامل محيط فرهنگي ،اجتماعي ،اقتصادي و سياسي از حوزه نفوذ و اثري قابل
مالحظه اي بر آن برخوردار هستند.
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از نظر فلسفي هويت شخصي به ويژگيهايي اشاره دارد که شخص را قادر مي سازد در شرايط مختلف رفتار هاي
مشابهي را از خود نشان دهد .اين خصوصيات و ثبات رفتاري طوري است که امکان پيش بيني رفتارهاي بعدي افراد
را فراهم مي کند .در حقيقت هويت به مجموعه اي از کيفيت ها و ويژگيهايي داللت دارد که سبب تمايز يک هويت
از ديگر انواع آن مي گردد ) (Wetherel, 1996 p.2براي هويت اقسامي متصور شده اند نظير هويت شخصي،
هويت اجتماعي ،هويت فرهنگي ،هويت سياسي و هويت ملي که تعلق افراد جامعه و وابستگي آنان را به فرهنگ،
مليت و گروه اجتماعي و سياسي خاصي مشخص مي سازد .در چنين شرايطي است که احساس عضويت و تعلق به
گروهي از گروهها در افراد تقويت و دسته بنديهايي در روابط اجتماعي ،سياسي و فرهنگي ميان افراد شکل مي گيرد.

در اين شرايط استفاده از ضمايري نظير "ما" و "مال ما" در مقابل "آنها" و "مال آنها" متداول مي گردد .اين امر
گاهي ممکن است به تقابل و خصومت در روابط افراد با هويتهاي مختلف بينجامد)(Wikipedia, 2006
هويت يک مفهوم چتر گونه و چند وجهي است که در تمامي مباحث علوم اجتماعي براي تقويت درک فرد از
خودش به عنوان يک موجود انساني متمايز مورد استفاده واقع مي شود .در روانشناسي هويت به ظرفيت و قابليت
آگاهي فرد از خودش اشاره مي کند که بيانگر تصور فرد از خود و مبين ديدگاه و مدل ذهني او از خودش است.
چنين درکي معموال" به عنوان هويت شخصي شناخته مي شود.
اهميت هويت ملي وعوامل مؤثر بر آن
هويت ملي بمنزله هويت جمعي تنها در شکل خردورزانة همچون آگاهي به مشارکت همگاني و برابر براي تدوين
اين هويت در روند زندگي دروني همان جمع قابل تصور است .شکل گيري اين هويت ملي وعقالني براي برخي در
کارکرد فرهنگ ( به معناي وسيع کلمه) نهفته است .برخي با برجسته کردن فرهنگ ،عناصري چون زبان عمومي و
دين همگاني را از آن اخذ کرده و سپس با مطلق سازي اين عناصر ،هويت ملي را صرفاً وامدار آنها مي دانند .برخي
نيز با تبيعت از ديدگاه هگلي ،هويت ملي را تنها در شکل دولت متکي بر قانون قابل دفاع مي دانند .اگر از تالش
برخي که با ايدئولوژي هاي جامعه شناسانه براي هويت ملي پايه هاي تشريحي جستجو مي کنند ،بگذريم ،مي توان
رويکردهاي متفاوت پيرامون هويت ملي را ميان دو قطب اراده گراييِ ذهني و سرنوشتِ مشترکِ عيني در نوسان
ديد .که در هر قطبي ،به هر گونه ،بخشي از مشخصات هويت ملي براستي جاي دارد .در هر دو سوي اين جستجو
بدنبال هويت ملي ،ما با تعيينات هنجاري و ارزش گذار مواجه ايم .بنابراين در عصر جهاني سازي و دز زمانه کاهش
حاکميت دولتها ،اهميت هويت ملي و ارتباط ايدئولوژيک آن با ملي گرايي نبايد کم اهميت جلوه کند و يا مورد
غفلت واقع گردد ) .)Wendat, 1996نتايج مطالعات نشان مي دهند که بيشتر کشورهاي منطقه خاورميانه بسيار
بيشتر از مسائل مربوط به تحقق نظامهاي سياسي دمکراتيک ،نگران مسأله ي بنيادي بحران هويت هستند.
( .) Kumaraswsmg, 2006از آن جا که هويت بطور کلي و هويت ملي بطور اخص پديده اي پويا و متغير است
و هر ملتي در طول حياتش تغييرات زباني ،ديني ،اقتصادي ،دولتي ،سرزميني متعددي را تجربه کرده و مي کند ،از

نظر آنتوني اسميت ( " )1991هويت ملي مستلزم بعضي از انواع مشخصي از يک جامعه سياسي است .جامعه اي که
به نوبه خود حداقل داراي تعدادي از نهادهاي مشترک و برداشتهاي واحدي از حقوق و وظايف براي همه اعضاي
آن جامعه است .چنين جامعه اي همچنين مبين يک فضاي اجتماعي ،يک حريم سياسي نسبتا" مشخص همراه با
اعضايي است که خود را متعلق بدان جامعه مي دانند" (ص .)20

اما به هرحال چهار حوزه اي که با سازماندهي به نهاد هاي خود در جامعه ،بر هويت ملي اثر مي گذارند و شرايط
شکل گيري و استمرار آن را امکان پذير مي کنند ،مي توان بطور اجمالي چنين برشمرد:
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نخست :فرهنگ ،که در اينجا به معناي وسيع کلمه مد نظر است .حرکت در جهت وحدت ملي در حوزة فرهنگي،

تمدني؛ محو نابرابري هاي قومي -ديني؛ فرصت هاي برابر افراد در جهت شکوفايي فرهنگي و تربيتي _ آموزشي

دوم :سياست ،شکل گيري دولت دمکراتيک ،افزوني مستمر کار افزار هاي دمکراتيک در جهت شرکت هرچه بيشتر
مردم به گونه اي همگاني
سوم:حقوق :،شکل گيري دولت حقوقي بر مبناي حقوق بشر ،قانونگذاري صرفاً توسط نمايندگان مردم ،برابري کامل
در برابر قانون ،رفع هر گونه تبعيض حقوقي ،قانون اساسي متکي بر خرد خودبنياد.
چهارم :اقتصاد ،رفع نابرابري هاي اجتماعي -اقتصادي ،فرصت هاي برابر براي همگان تا مشارکت ملي در اقتصاد
جهتي به سوي تعديل داشته باشد.
مسلماً در هريک از چهارحوزة فوق مي توان موارد ديگري را نيز گنجاند که تضمين کنندة هر چه بيشتر هويت ملي
گردد .اما در اينجا قصد ما نشان دادن حرکت همگرايانه براي استحکام هويت و مليت بوده است و اينها همه نمونه
هايي بيش نيستند .کسب واقعي هويت ملي و توضيح نظري آن در کشوري چون ايران ،با اقوام و اديان و عقايد
وشرايط اقتصادي و اجتماعي گوناگون و با توجه به گستردگي سرزميني آن ،تنها مي تواند از اجتماع فاکتور هاي
متعدد حاصل گردد .حتا بايد در شکل گيري هويت ملي و تبيين آن از جنبه عقالني پا فراتر گذاشت و به جنبه هاي
احساس عمومي و نماد هاي مشترک و تأثرات همگاني توجه خاصي نمود .به همين خاطر است که هويت ملي و
تبيين نظري آن جستجويي بي وفقه است که در هر شرايطي به مواد و مصالح متفاوت نيازمند است.
نقش زبان در هويت ملي
البته با وجودي که ما نبايد اهميت مذهب ،فرهنگ مشترک ،سنن و تاريخ را در هويت ملي فراموش کنيم ،اما به نظر
مي رسد که زبان در حفظ و نگهداري جوامع با هم نقش اساسيتري ايفإ مي کند (.( Crowley, 1996 p.7
امروزه در بسياري از جوامع اروپايي زبان و هويت غير قابل تفکيک شده اند طوري که مرگ يک زبان مترادف با

مرگ يک هويت ملي تعبير شده است .در واقع زبان يکي از متداولترين ابزار ها براي خلق "ما" و "آنها" و ترسيم
مرزهايي است که مشخص مي سازد چه کسي بايد درون و چه کسي برون باشد (.) Woodward, 1997 p.10
از طريق زبان ما ميراث و فرهنگ جمعي خود را از نسلي به نسل بعد منتقل مي کنيم .بنابراين زبان در حفظ استمرار
و تداوم فرهنگي به يکي از عناصر اصلي مبدل مي گردد .هويت ملي مانند هويت شخصي ،نوعي شخصيت متمايز
در جمعي از افراد ايجاد مي کند .نکته مهم در اين ارتباط اين است که جماعات بزرگي از آدميان بدانند که ماهيت
متمايزي هستند و ديگران نيز آنان را همان گونه بشناسند و از اين مهم در راستاي افزايش فهم و آگاهي خود از
خود و ديگران و کنترل ميزان و نحوه تعامل با ساير ملتها بهره بگيرند .آنچه هويت ملي را ميسازد تاريخ ،فرهنگ
و سرزمين مشترک است که به همانندي در آداب و رسوم ،ارزشها و باورها و احساسات و عواطف در ميان يک
جمعيت بزرگ ار آدمها انجاميده است و سبب تقويت احساس مالکيت مشترک و آمادگي براي دفاع از آن در برابر

ديگران ،.احساس مشترک "متمايز و ديگر بودن" در آن جمع مشخص را گرديده است .شکل گيري و تحقق چنين
احساس مشترکي در سايه تدوام زيست و ارتباط افراد با هم در دوره اي طوالني از زمان ميسر است .اگر چه به
داليل متعدد از جمله منازعات ميان ملل و تغيير در حکومتها و حاکمان در عناصر متشکله ي هويت ملي ملتها
(تاريخ و فرهنگ ،زبان و دين) دگرگونيهايي حادث شده اما هويت دگرگون نشده است .به عنوان مثال در دوره
بعد از اسالم با وجود تغيير در دين و پذيرش آيين اسالم و همچنين تغييرات در زبان نوشتاري و بسيار از تغييرات
ديگر در آداب و شيوهاي زندگ ،هويت ملي ما به عنوان ايراني حفظ شده است و ايراني مانده ايم.
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در خصوص تحليل نقش فرهنگ و عناصر فرهنگي در تبيين و تقويت هويت ملي ،آنچه در اين جا قابل تأمل است
اين است که با وجود اهميت انکار ناپذير عناصري چون دين  ،اما نقش و اهميت زبان فوق العاده مهم است .زيرا در
هويت و حتي تشخيص و تصريح به آن ،زبان پيش از هر چيز ديگري ميآيد .انسان ممکن بي دين باشد اما بلحاظ
مدني الطبع بودن او نميتواند بي زبان ولو زبان اشارهاي بسر برد .از طرف ديگر انسانهايي که گرايشها و باورهاي
ديني گوناگون دارند ميتوانند به آساني با هم زندگي کنند اما اگر زبان مشترک نداشته و زبان يکديگر را نفهمند،
نمي توانند در رفع حوايج و نيازها يشان با هم ارتباط برقرار کنند و به مسائل مربوط به سرنوشت مشترکانش

بپردازند .لذا با وجوديکه کاروين فولر ( " )2002مهمترين بعد قابل لمس يک مليت را قلمرو سياسي (آب و خاک)
مشترک مي داند که در آن مردم در تعامل فعال بوده و زندگي مي کنند (ص )2 .اما از نظر لويس ( )1962زبان بسيار
مهمتر از استقالل سياسي ارزيابي شده است .و نبود يک زبان رسمي واحد ممکن است به تضعيف حاکميت سياسي

منجر گردد (به نقل از فولر  2002ص )3 .اگر چه اين اساسا" به معناي بي توجهي به ديگر زبانهايي نيست که تعداد
قابل توجهي از ساکنان يک کشور با آن تکلم مي کنند.
بر همين مبنا زبان فارسي با تمامي تغييرات و دگرگونيهاي زيادي که در خالل اعصار و قرون گذشته تجربه کرده،
يکي از عناصر ثابت در تاريخ و فرهنگ ما بوده و هست؛ طوري که تاريخ و حيات تاريخي و فرهنگي و استمرار
هويت اين ملت به حيات و بقاي اين زبان وابسته است .در واقع زبان نه تنها وسيله اي براي تعامل و ارتباط و يک
ابزار عملي براي مديريت دولتي در گذشته و حال به شمار مي رود ،بلکه وسيله اي براي بيان ارزشهاي سمبوليک
جامعه نيز هست .با انتخاب يک زبان مشخص ،جمعيت يا گروه مشخصي در جامعه اعالم مي دارند که مي خواهند
چه نوع هويتي را به خود و مابقي جهان نشان دهند.
گستره زبان فارسي در سرزمين هاي ديگر
 -1زبان فارسي در هند :
شکر شکن شوند همه طوطيان هند

زين قند پارسي که به بنگاله مي رود ( حـافظ)

با ورود اسالم به شبه قاره هند ،زبان فارسي نيز همراه با آن وارد شد و به زودي گسترش و رواجي در خور يافـت.
شعر و ادبيات فارسي نيز چنان در اين سرزمين رواج يافت که بسياري از سراينده گان پارسـي زبـان در مقـاطعي از
تاريخ به ويژه در زمان صفويان آن جا را عرصه ي فعاليت هاي ادبي خـود قـرار دادنـد .توجـه شـاهان و سـالطين

مسلمان نيز در اين امر تأثير به سزايي داشت " .سالطين نظام شاهي در احمدنگر ( از  896تا  1004هـ ) ،عادلشاهي
در بيجاپور ( از  895تا  1097هـ ) ،قطب شاهي در گلکنده ( از  918تا 1098هـ) در نگهداشت شـاعران و مؤلفـان
ايراني بر ديگران پيشي داشتند"( صفا.)1369 : 445 ،

" مقارن همين احوال در دهل ي و ديگر جاهـاي هنـد هـم شـعر و ادب فارسـي خريـداراني داشـت در ايـن اوان
هندوستان در دست چندين دولت بزرگ و کوچک مسلمان بود مانند حکومت لوديان و شـير شـاهيان در دهلـي و
پادشاهان بنگاله ،مالو ،گجرات ،کشمير و خانديش که همه آنها کم و بيش پارسي دوست و گاه پارسي سـراي بـوده
اند( .همان )449
رواج زبان فارسي و وجود شاعران پارسي گوي ايراني چون ملک قمي ،ظهوري ترشيزي ،نظيري نيشابوري ،صائب
تبريزي ،حکيم کاشاني ،اهلي شيرازي ،عرفي شيرازي ،و امثال آنها نيـز در رواج و شناسـاندن ادب پارسـي در ايـن
سرزمين بي تأثير نبود .شاعران پارسي گوي هندي نيز محصول رواج و رونق زبان فارسي در اين سرزمين به شـمار
مي روند .ممتاز محمد سعيد اعجار شاهجان آبادي ( م  1117هـ .ق) ميرزا غالمعلـي آزاد بگلرامـي ( م1200هــ.ق)
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ابوالفضل عالمي ،فقير دهلوي ،هاشمي دهلوي ،مظهر اکبر آبادي ،ناصر علي سرهندي ،گرامي کشميري و بيدل عظيم
آبادي نمونه هايي از شاعران هندي پارسي گوي به شمار مي روند.
 -2آسياي صغير
زبان فارسي از آغاز دوران سلجوقيان به ويژه سالجقه ي آسيا ي صغير مورد توجه واقع شد .دولت عثماني نيـز بـه

همان اندازه حکومت سلف خود ،به زبان و ادب پارسي توجه نشان دادند .به طـوري کـه " بسـياري از نامـه هـاي

سالطين عثماني به زبان فارسي نوشته مي شود" (صفا.)1366 : 140 ،
 -3ماوراالنهر

زبان پارسي در ميان ازبکان رواج بسياري پيدا کـرد بـه طـوري کـه شـيبک خـان (916-906هــ.ق) و بسـياري از
فرمانروايان و امراي آن سرزمين با آن که از نظر نژادي شعبه هايي از احکام مغول به شمار مي آمدند خود به پارسي
شعر مي سرودند که در جاي خود به آن ها اشاره خواهد شد .در ماورا النهر " سمرقند بزرگترين مرکز علمي و ادبي
اين سامان بود و خاصه در دوره ممتد حکومت الغ بيک ميرزا رونقي بسيار يافته و همچنانکه يکي از مرکـز علمـي

شده بود ،محل اجتم اع شاعران معروفي نيز بوده است "( همان )145
شاهان پارسي گوي سرزمين هاي ديگر

به نظر مي رسد ،سادگي ،رواني ،جاذبه هاي زباني و فکري و ظرفيت هاي زبان فارسي بـراي شـعر و ادب موجـب
شده بود نه تنها سرايندگان فارسي دان ديگر سرزمين ها را به سرايش شعر فارسي فراخواند ،بلکـه توجـه شـاهان و
سالطين اين سرزمين ها را نيز به سرودن شعر به اين زبان ترغيب کند.

بسياري از شاهان هند خود طبع شعري داشته و به پارسي شعر مي سرودند .اسکندر شـاه لـودي ( 923 – 894هــ)
متخلص به گلرخ ،ظهير الدين محمد بابر شاه ( م 937هـ) متخلص به بابر ،نصير الدين همايون (936-937هـ) ميـرزا
متخلص به همايون و پسرانش ميرزا کامران ( م 964هـ) ،ميرزا عسکري 961هـ) وميرزاهنـدال (م 958هــ) ،جـالل
الدين اکبرشاه (1014-963هـ)نوردين جهانگيرپادشا(1037-1014هـ)وبانوي تهرانيش نور جهان بيگم (م 1055هــ)،
شهاب الدين محمد شاهجان (1068-1037هـ) ،داراشکوه (م 1069هــ ) ،اورنـگ زيـب عـالمگير پادشـاه (- 1069
 1118هـ ) آخرين پادشاه گورگاني بودند .گرايش به شعر و شعر سرايي به زبان پارسي تنها ويژه شاهان هند نبود .در
ميان خان ان و خانوادگان ازبک نيز که شعبه اي از حکام مغول نژاد بودند اين امر به چشم مي خورد .محمـد شـيبان
( 916-906هـ) ،عبيدا ...خان ( 946-940هـ ) برادر زاده شيبک خـان ،عبـداللطيف
خان معروف به شيبک خان
خان (959-940هـ) ،رستم خان جاني بيگ (  991-968هـ) عبدالعزيز بهادر خان (957-947هـ) پسر عبيدا ...خـان،
سلطان ابوسعيد خان ( 980-975هـ) بن کوحکنوجي خان ،جوانمرد علي خان (  986-980هـ) پسر سلطان ابوسعيد
خان از آن جمله اند .در سرزمين عثماني نيز سلطان سليم (  926-918هـ) ديوان فارسي دارد" از او با وجـود تـرک

بودن تنها يک بيت ترکي ديده شده است "( صفا .) 1369 :507 ،پسر سلطان سليم نيز به نام سـلطان سـليمان خـان
قانوني (  974-926هـ .ق)به زبان فارسي شعر مي سرود و تخلص محبي را براي خود برگزيده بود.
وضعيت زبان فارسي و تأسيس فرهنگستان
زبان فارسي به دليل نفوذ فراوان واژه هاي عربي ،ترکي و مغولي در دوراني از تاريخ به جايي رسيد که واژه هاي
فارسي را در اقليت قرار داد .تاريخ وصاف و دره ي نادره نمونه اي از اين موارد محسوب مي شوند .ايرانيان براي
مقابله با اين امر در دوره هاي بعد ،به فکر سره نويسي افتادند" .يغماي جندقي نامه هايي دارد که در آن ها از به کار
بردن لغات عربي اجتناب کرده است .شاهزاده جالل الدين ميرزا پسر فتحعلي شاه نيز از کساني است که در سره

نويسي اصرار عجيبي داشته است ( ".آرين پور) 1379 :16 ،
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بعد از مشروطيت واژه ها و اصطالحات بسياري همراه فنون و تکنولوژي غرب وارد کشور شد .دامنه ي روز افزون
اين

امر ،موضوع اصالح زبان را در اولويت کار قرار داد .تا اين که در سال  1303به فرمان سردار سپه ،دو وزارت

جنگ و فرهنگ مؤظف به تشکيل انجمني مشترک براي وضع واژه هاي فارسي گرديدند ".نخستين جلسه ي انجمن

در  28دي ماه آن سال در وزارت جنگ منعقد شد و تا آخر سال سيصد لغت وضع کرد" ( آرين پور .)1379 :18

اين اصطالحات در آغاز بيشتر مربوط به اصطالحات نظامي بود .واژه هايي چون هواپيما ،فرودگاه ،خلبان ،آتشبار،

گردان و امثال آن ها ،نمونه هايي از اين واژه ها بودند " .تا سال  1319روي هم رفته نزديک به سه هزار لغت وضع

و طبقه بندي شد که از ميان آن ها چهار صد لغت توسط دبيران و استادان در کتاب ها و درس ها به کار رفت( ".
همان ص  .)19اين اقدامات سرانجام در وايل سال  1314منجر به تأسيس فرهنگستان زبان و ادبيات فارسي گرديد.
اين فرهنگستان با بيست و چهار عضو به سرپرستي فروغي ،رئيس دولت ،آغاز به کار کرد .ملک الشعراي بهار ،علي
اکبر دهخدا ،دکتر محمود حسابي ،رشيد ياسمي ،بديع الزمان فروزانفر ،محمد علي فروغي و علي اصغر حکمت
تعدادي از اين افراد بودند.
مشکالتي که در خوانش خط فارسي وجود دارد عده اي را به فکر تغيير الفباي فارسي انداخت .زمزمه ي تغيير
الفباي فارسي را اولين بار فتحعلي آخوند زاده مطرح کرد .ميرزا ملکم ناظم الدوله و ميرزا يوسف خان مستشارالدوله
تبريزي نيز از طرفداران تغيير خط بودند و حتي فرد اخير در سال  1297هـ.ق .در مشهد از ميرزا نصراهلل مجتهد نيز
در اين زمينه فتوي گرفت ( آرين پور .) 1379 :41 ،بعدها ميرزا علي اصغر خان طالقاني ،سعيد نفيسي ،رشيد ياسمي،
سيد حسن تقي زاده و ميرزا ابوالقاسم آزاد نيز به اين راه پيوستند .اين زمزمه ها با عدم استقبال مردم کم کم به
خاموشي گراييد.
بررسي علل ضعف زبان پارسي
همان طور که پيشتر نيز اشاره شد .زماني پهنه ي وسيعي از قاره ي آسيا را در تصرف خود داشت .دامنه ي آن از
هند ،چين تا آسياي صغير را در بر مي گرفت .ادب پر بار فارسي و شيريني و حالوت آن ،نقش صوفيان و آموزه
هاي آنان ،ارائه ي دين اسالم به غير مسلمانان که از طرف شاهان و فرمانروايان مسلمان ايراني انجام مي گرفت و
تجارت و بازرگاني در آن روزگاران زمينه ي رواج زبان پارسي را در ميان غير پارسي زبانان فراهم مي آورد.

تغييرات سياسي – اجتماعي در ناطقي که زبان فارسي در آن ها رواج داشت ،موجب کم رونقي زبان فارسي و عدم
اقبال عمومي در آن مناطق گرديد .برخي اين تغييرات که تابعي از تغييرات جهاني محسوب مي شدند عبارتند از :
 -1جدايي قسمت هاي زيادي از سرزمين هاي پارسي زبان از ايران ،طي جنگ هاي ايران و روس و عقد قرار داد
هاي ذلت بارگلستان و ترکمان چاي.
-2رواج کمونيسم و قطع رابطه ي موقت مردم با آموزه هاي ديني و عرفاني
 -3رواج ناسيوناليسم  :دين اسالم ،به عنوان دين مشترک سرزمين هاي اسالمي و زبان عربي زبان دين و زبان
ارتباطي اين مردم محسوب مي شد .زبان فارسي نيز به دليل آثار غني عرفاني فارسي ،گروههاي مختلف صوفيان که
اغلب منشأ ايراني داشتند ،زبان دوم عالم اسالم محسوب مي شد.
دين اسالم صرف نظر از تفاوتهاي نژادي ،زباني و بدون توجه به اقليم هاي مختلف ،همه را امت واحده به حساب
مي آورد .اما با تغييرات جهاني مس أله ي ناسيوناليسم شکل گرفت و اين امر توجه مردم را از زبان فارسي و عربي
به زبان هاي محلي جلب کرد .بهترين نمونه ي آن حکومت کمال آتاتورک در ترکيه بود.
 -4تغيير الفباي فارسي  :در کشورهاي تحت سلطه ي شوروي سابق خط به سريليک و در ترکيه به التين تغيير
يافت .اين ام ر موجب ايجاد فاصله زياد بين ادب مکتوب و ميراث فرهنگي گذشته با مردم شد .به طوري که نسل
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هاي جديد نمي توانستند از ميراث مکتوب ادبي و فرهنگي خود استفاده کنند .بهترين نمونه ي آن تاجيکستان است.
جوانان تاجيکي عليرغم تکلم به زبان فارسي ،از خواندن متون اين زبان با رسم الخط فارسي عاجزند.
 -5جدايي مرزهاي جغرافيايي  :جدايي مرزهاي سياسي کشورها رفت و آمد و تجارت بين کشورها را از سهولتي که
در گذشته داشت ،بسيار دور کرد .اين امر نيز به نوبه ي خود مانعي جهت پيشرفت زبان فارسي محسوب مي شد .به
عبارت ديگر رفت و آمد مسافر و حمل بار که در گذشته بدون هيچ مشکلي انجام مي گرفت با مشکالتي چون
گذرنامه ،ويزا و امثال آن روبرو شد .از طرف ديگر رواج کمونيسم در شوروي موجب بسته شدن مرزهاي کشورهاي
اسالمي فارسي زبان با اين کشورها شد .اين امر که در کشورهاي اسالمي به منظور جلوگيري از نفوذ کمونيسم و در
کشورهاي تحت سلطه ي کمونيسم به دليل ترسي که از افکار غير کمونيستي داشتند ،موجب ايجاد فاصله اي 70
ساله بين کشورهاي اسالمي فارسي زبان و عدم آگاهي آنان از تغييرات ادبي و زباني در دوسوي مرزها گرديد.
 -6رواج زبان انگليسي  :رواج زبان انگليسي کم کم عرصه را بر ديگر زبان ها تنگ کرد .اين امر بويژه در مورد زبان
هاي دوم غير انگليسي به شدت صدق مي کند .بهترين نمونه ي آن هندوستان است .اين کشور که حتي بسياري از
شاهان و اميران آن به فارسي شعر مي سرودند ،امروزه انگليسي را در برخي از موارد بر زبان هاي بومي خود نيز
ترجيح مي دهند و اين امر به دليل حضور دير پاي استعمار انگليس در آن جا بود .که يکي از داليل رواج زبان
انگليسي محسوب مي شود .زبان انگليسي امروزه يکي از رايج ترين زبان هاي دنياست ".اگر در سال  1555ميالدي

تنها يک و نيم ميليون نفر انگليسي صحبت مي کردند ،امروزه  50ميليون نفر به اين زبان سخن مي گويند و 600
ميليون نفر ديگر نيز با کمک آن ارتباط برقرار مي نمايند .سه قرن پيش بريتانيا براي استقرار امپراتوري خود زبان
انگليسي را در بسياري از نقاط دنيا رواج داد .تاجران و مبلغان نيز در اين راستا عمل نمودند و در دو جنگ جهاني

قرن بيست م ،سربازان ،زبان انگليسي را در ميان تمام اقشار جامعه گسترش دادند .به اين ترتيب ،اين زمان تقريبا" به
شکل يک زبان جهاني و فراگير درآمد .در هوانوردي ،ورزش ،موسيقي جاز مورد استفاده قرار گرفت و جاي خود را
ميان نوجوانان و جوانان بسياري از کشورها باز کرد)Kurilecz, 1969:33 ( .
راهکارهاي گسترش زبان فارسي
 -1شناساندن مفاخر زبان فارسي کشورهاي فارسي زبان  :اين امر بويژه در کشورهاي فارسي زباني که خط آن ها
تغيير يافته در کتاب ارائه ي نمونه هايي از نسخه هاي خطي اين افراد ،بويژه شاعران پارسي گوي شهر و ديار خود
آنان توجه آنان را به تغيير خط و اثرات منفي آن که موجب جدايي آن ها از ميراث ادبي و فرهنگي خود شده است،
بسيار مؤثر خواهد بود.
 -2تشکيل کالس هاي آموزش خط فارسي  :سفارت جمهوري اسالمي در کشورهاي فارسي زبان مي تواند براي
تشويق جوانان و نوجوانان به يادگيري خط فاري ،کالس ه ايي را به طور رايگان براي آن ها تشکيل دهد .اين امر در
کنار جلب توجه آن دولت ها به اين مسأله ،با چاپ کتاب هايي در اين زمنيه در سطوح ابتدايي زمينه ي تغيير دوباره
ي خط را به زبان فارسي فراهم آورد.
 -3تسهيل امور توريستي :يکي ديگر از راهها تسهيل رفت و آمد به اين کشورها است به طوري که هم وطنان
ايراني بتوانند به راحتي به آن سرزمين ها رفت و آمد کنند و هم در آمدن آن ها به ايران تسهيالتي در نظر گرفته
شود.
 -4تقويت دانشگاهها از نظر علمي و جذب دانشجويان خارجي  :اگر دانشگاههاي ما از نظر سطح علمي به جايگاه
قابل قبولي د ر سطح جهاني برسند و بتوانند با آن ها رقابت کنند ،مي توانند نسبت به جذب دانشجو از سرزمين هاي
ديگر اقدام نمايند .اين امر در يادگيري زبان فارسي بسيار مؤثر خواهد بود.
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 با ارائه ي، اين مدارس مي توانند به جاي اجراي دروس مصوب:  فعال نمودن مدارس ايراني در خارج از کشور-5
برنامه هاي متنوع در آشنا نمودن دانش آموزان ايراني خارج از کشور به زبان و فرهنگ ايراني بسيار مؤثر باشند و
.شکاف ناشي از جدايي فرهنگي در اين نسل را جبران کنند
 به منظور آشنايي: بويژه در زمينه ي کودکان و نوجوانان، متنوع نمودن برنامه هاي صدا و سيماي برون مرزي-6
بيشتر با فرهنگ و زبان فارسي
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