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كند، خاصيت آن را انكار مكن بلكه توجهت را به  ديدي مغناطيسي آهن را بخود جذب نمي اگر«

فقره ايست از راي . »تا حقيقت بر تو آشكار گردد! بحث ازچگونگي چرايي آن معطوف بدار

در . ، كه در مقدمة كتاب خود آورده است)682-600( 1شمند ايراني امام زكريا القروينيدان

است، كه آن را از » بحر فارس«فهرست نظريات او دربارة هستي، از جغرافياي اقليمي او فصل 

و هو بحر مبارك كثير الخير « :گويد شمرده، و در وصف آن مي» بحرالهند األعظم«ترين شعب  بزگ

  2.» ساپر البحارلم يزل ظهره مركوبا و اضطرابه وهيجانه أقل من

پارتها «اما لفظ فارس يا پارس دربرهه اي از زمان در ايران بزرگ نهاده شده آنگاه كه   

لفظ  3.»مملكتي تأسيس كردند كه از باختر تا فرات و از درياي خزر تا خليج فارس وسعت داشت

» فارس«ان پهلوي در زبان عربي با تلفظي بر گرفته از زب، پارت در زبانهاي ديگر تغيير شكل يافته

دانيم   و كلمة پرس به فرانسه برگرفته از فارس است، واين لفظ اخير چنانچه مي،شود تلفظ مي

مغرب «اب تمدن ايراني آمده  كه چنانكه در كت،امروزه نام استانيست كه مركز آن شيراز است
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ران اطالق كرده اند، ها به تأثيراز نوشته هاي يوناني ورومي كلمة پرس را به تمام سرزمين اي زميني

  4.»معرفي شده است» ايران«گفتيم  ولي در كتاب قديم سرزمين كه ما سابقاً به آن پرس مي

اسم رسمي ايران درعصر ساساني ايرانشهر بوده است، و در سال « :گويد دونالد ولبر مي  

  هجري دولت موفق شد كه نام رسمي كشور را ايران به ثبت1354 ميالدي مطابق با 1935

  5.»برساند

عماد كشورهاي جهان « األرض در وصف سرزمين ايران چنين آورد ةابن حوقل در صور  

چهار است، آبادترين و پرخيرترين ونيكوترين آنها از جهت استقامت درسياست و تقويم عمارات 

  6.»و قطب آن اقليم بابل است، و آن شامل مملكت فارس است» ايرانشهر«و وفور خراج مملكت 

 بالكسر وراء و [ايران شهر« :آورد  حموي بغداد از قول ابوالريحان بيروني چنين ميياقوت  

الريحان الخوارزمي  قال. اء اخري و ر]الف و النون ساكنين و فتح الشين المعجمة و هاء ساكن

و الفرس ... و الجبال و خراسان يجمعها كلها هذا االسم... ايران شهر هي بالد العراق و فارس«

ران اسم ارفخشد بن سام بن نوح عم و شهر في لغتهم البلد فكانّه اسم مركب معناه بالد تقول اي

ارفخشد و قال يزيد بن عمر الفارسي شبهوا السواد بالقلب و ساير الدنيا بالبدن و لذلك سموه دل 

  7.»...هو االقليم المتوسط لجميع الدينا وايران شهر . ايران شهر اي قلب ايران شهر

 نگارنده ازدل عالم محدودة ايران كنوني است، با مرزهاي خاكي و آبي كه صورت مادي  منظور-

تپد، و به عبارت ديگر آميزش ايران زمين   كه با روح زبان وادبيات فارسي مي،و محسوس آنست

مت هر يك وابسته به سالمت و زبان فارسي همچون آميزش جسم وجان است، و سال

  .ستآنديگر

  نيست گوينده زين قياس خجل      ايران دلة عالم تنست و هم

  8دـــن باشــدل زتن به بود يقي      چونكه ايران دل زمين باشد

 ايران زمين را در اين دو بيت از مثنوي هفت پيكر شاعر حكيم نظامي گنجوي زادگاه خود  

بان فارسي ، بدون اينكه براي گفتار خود سند ارائه كند، زيرا قول وگفتار او به زنامد مي» دل عالم«

از وفات اين شاعر بزرگ كه جز به فارسي نسرود، بيش از هشت قرن گذشته . خود سند است

  .است، اما سند ارائه داده او با عمر كرة زمين پيوند دارد
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اين  در. دانان گذشته از عرب وعجم به ايران داده اند صفتي است كه جغرافي» دل عالم «   

سرايم، و اين بيت او را  تر شناساندن آن با موالنا دل كو؟ ميمقاله در چگونگي نامگذاري و دربه

  :سازم زبان حال مي

  زهرة شيرست مرا زهرة تابنده شدم    جان دليرست مراديدة سيرست مرا 

نظري به نقشة جغرافيايي كافي است كه خواننده را به ياد آورد «: گويد  ايران مي براون دربارة  

كه از كنار درياي خزر تا خليج فارس امتداد يافته همواره ما بين كه اين سرزمين متمدن و كهنسال 

اروپا و آسياي صغير از يكسو وآسياي مركزي و شرقي از سوي ديگر به منزلة پلي بوده است كه 

  9.»بر فراز آن پل ازديرباز طوايف مهاجر شرق و غرب به قصد جهانگيري عبور كرده اند

كار ما بازجويي تاريخ كارهاي  «:نويسان گفته است شناسي انگليسي در امر تاريخ تاريخ  

  10.»ما در پي گفتار مردمان و آثار پشينيانيم. باستاني مردم است

نويسي به مانند هر امر نوشتاري از ابزار  داند كه تاريخ نگارنده تاريخ نويس نيست، اما مي  

نويسي خود در قرن  اني به فارسينگار اير تاريخ» حافظ ابرو « گيرد، كه  زبان و ادبيات آن مايه مي

  :هشتم يعني دراوج حضور تيموريان بر عرصة ايران به زبان شعر مرا به خود مي آورد

  11نقش سخني ز نو نگارم       جمع فوايد است كارمچون

 ،نهم را بر پژوهشي در آراء تاريخ نويسان گذشته و حال مي» دل عالم« پس نقش سخنم از   

هاي  واژهاز جمله . افياي ايران را در گسترة زمين با بياني روشني بنگارمو برخي از واژه هاي جغر

  .است كه با نام فارس بر دامن نيلگون ايران نشسته است» خليج«متداول در جغرافياي فارسي واژة 

شناسي خليج نامي برگرفته ازعربي، و افزوده بر ثروت معجم جغرافياي فارسي با  از نظر واژه  

خليج قسمتي از درياست كه در « گوييم   و در تعريف آن مي، در زبان عربيستحفظ معني موجود

 در 12.» و آنرا در فارسي شاخابه گويند و از سه طرف از خشكي محصور باشد،خشكي پيش رفته

 كه چگونگي خليج يعني هم معني شاخابه را از ،كنيم اينجا شايستگي زبان فارسي را مالحظه مي

  13. قرار داده استيي در زبانمصطلحات ويژة جغرافيا
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 عمان را به نام درياي بزرگ درياي» حدود العالم من المشرق الي المغرب«مؤلف   

و چهارم خليج پارس خوانند ... اين دريا را پنج خليج است،«گويد   و ميبرد، نام مي) بحراألعظم(

  14.»از حد پارس برگيرد با پهناي اندك تا بحدود سند

ب غربي ايران مجاور خليج فارس است و درياي نامبرده كه محصور سواحل جنوبي وجنو  

ته . الي سيصد ميل است باشد هفتصد ميل طول دارد، و عرض آن از يكصد و پنجاه در خاك مي

هاي عديده   و در سطح آن جزيره،خليج فارس عموماً مسطح يا في الجمله پستي و بلندي است

و تنب بزرگ و ابوموسي در وسط خليج فارس در  از جملة آن سه جزيرة تنب كوچك 15.است

گي نامگذاري هر يك از جزاير  نامهاي زيبا و چگون16. سيري است  فاصلة اندكي از جزيرة

فارس از جمله و ويژگيهاي جغرافيايي و اقتصادي مربوط به اين جزاير فارسي را امروزه در  خليج

جزايري كه ايراي بودن آنان . توان يافت ميتمام پايگاههاي الكتروني جغرافياي ايران به فارسي 

  .محرز، و از اركان يكپارچه بودن خاك اين سرزمينست

مابين دره هاي رود سند در مشرق و رود دجله « :خوانيم دربارة موقعيت جغرافيايي ايران مي  

كشور ايران درقسمت . خوانند در مغرب اراضي مرتفعي است كه بطور كلّي آنرا فالت ايران مي

 مركز و نزديك سرحدات واليات مهمة ايران همه دور از «.»غربيو معظم اين اراضي مرتفعه است

ايالت شرقي خراسان از طرف شمال محدود به يك سلسله جبالي است در فوق «. »واقعند

صحاري تركستان و باسامي قپه داغ و بالكان صغير در امتداد شمال غربي به جانب بحر خزر 

ر قسمت مركزي سر حدات شمالي واليات پر نعمت دريايي مازندران و گيالن د. شود  متوجه مي

ة شمال غربي كوه در گوش. خورد بين جبال البرز و بحر خزر واقع و از شمال به رود ارس بر مي

در سمت مغرب كشور ايران . اياالت شمال غربي ايران، آذربايجان است . آرارات واقع است

در اين جانب جبال زاگرس بطور رشته هاي عديدة . رات استمحدود به دره هاي دجله و ف

در قسمت جنوب غربي اين كوهستان درة پر . سازد  متوازي فالت ايران را از جلگه ها جدا مي

در طرف . نعمت كارون واقعست كه خوزستان نام دارد، كه اولين قسمت خاك ايران بوده است

باريك و پستي از خاك است كه در  متوجة رشتة جنوب فالت ايران شامل اياالت كرمان و فارس 

  17.»باشد كنار خليج فارس مي
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عالئم و « :گويد  و مي، از خليج فارس با صفت پر حرارت نامبردهتاريخ ايرانمؤلف كتاب   

آثاري بدست آمده كه اين خليج پر حرارت مولد قديمترين تمدنهايي بوده كه ما بر آن واقف 

ت كه اولين مساعي نوع بشر براي بحر پيماني در آبهاي اين خليج هستيم، و بعالوه محتمل اس

رود كه مدتي قبل از اين تاريخ بابليها در خليج فارس كشتيراني  بعمل آمده باشد، و نيز احتمال مي

مسافرت به ديلمان شده كه يا بحرين است يا   كرده باشند، بطوريكه در افسانه هاي آنان اشاره به

  18.»ين مسافرت بدست آوردن احجار بودهصد عمده از امق. ساحل مقابل آن

 و امروز جوانان دانشمند ايران اسالمي به ويژه از ،گذرد ام سالها مي از معلومات گردآورده  

 اما براي دانستن برخي از 19.ليمي خد بسيار متبحر و واردترنداهالي خليج فارس در دانش اق

د جزيرة اين دانشمن. زكريا القزويني بهره گيريمويژگيهاي خليج فارس ضرورتست تا از دانش 

و » بها معادن اللؤلؤ« :گويد  و در وصف آن مي،آورد مي» بحرفارس«خارك را از جمله جزاير 

 آورد كه چگونه در دهد، و برايم اين سؤال را پيش مي شرحي در چگونگي پرورش مرواريد مي

 كيفيت آب و هوايي خليج فارس راهزنان توان ثروتهاي خدادادي را حفظ كرد؟ اگر عصر فضا مي

اگر درهجوم مغول و چنگيز و نظاير آن ثروتها در ،شد دريايي را در فصلهايي از سال مساعد نمي

شد پنهان نمود؟ اكنون كه قطر و طول و عرض جغرافيايي سرزمينها را از طريق  قعر چاهها مي

كوشند تا  حاب پستهاي الكترونيكي ميتوان به آساني بدست آورد، و اص سايتهاي ماهواره اي مي

 و ،گويشهاي مرده و زندة ضعيف و ناقص را در چند راهة گفتگوي تمدنها به جلو رانده

 و در معني اين 20جايگزين زبان شيرين فارسي نمايند؟ با هنر خوشنويسي در رؤياها نمانيم،

  :نويس انگليسي تأملي نماييم عبارت تاريخ

  21»ودر تمدن روي قوه جلو مي«

  :سرايد  شاعر حكيم فردوسي طوسي مي،فارسي نيرو گوييمه قوه را كه واژه اي عربيست، ب

  زسستي گژي زايد وكاستي    ز نيرو بود مرد را راستي

 و آن را در ،آورد شاعر شاهنامه واژة راستي را در اين بيت به معني استحكام و پايداري مي  

ن شاعر بزرگ در قرن چهارم هجري از نيرويي لطيف و اي. دهد  مقابله با كژي و كاستي قرار مي

  . و بر دلها نشيند،روحاني بهره گرفته بود، تا پس از قرنها بر زبانها جاري شود
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شناساند، و در قانون اساسي ايرانيان  دستور جمهوري اسالمي ايران اين نيروي معنوي را به ما مي

  : مولوي بلخي گويد.»زبان و خط رسمي ايران فارسي است« :دهد جاي مي

  عشق را خود صد زبان ديگرست    ي گو گرچه تازي خوشترستفارس

  :كند شنويم كه بر قول خود تاكيد مي چرا؟ بايد به فارسي سخن گفت؟ در پاسخ موالنا را مي

  بندة آن ترك باش از جان و دل     پارسي گو اي زبان تازي بهل

  ست؟منظور موالنا از ترك كيست؟ وپارسي ازكجا آمده ا

  پارتي-عبارتند از دري قديمزبان فارسي تركيبي از سه زبان همريشه و خوشايند است كه   

و عناصر اصلي آن    كه بداليلي تايخي با برخي ديگر از زبانهاي بيگانه آميخته شده،،و پارسي ميانه

  .شكل گرفته است

ديدگاه مرحوم معين توان از  ار در فارسي و سبب اقتباس الفاظ آن را ميذگي تاثيرزبانها  

  :چنين خالصه نمود

و همچنين   ، كه معادل فارسي نداشته،تنها لغاتي اقتباس شده) تا قرن پنجم( در قرون اول-عربي

  22.لغات اداري عربي از جمله آن غالب لغات ديني است

هاي ترك و استقرار   از لغات تركي به سبب تسلط سلسلهتركي، تعدادي مغتني به  

  : شهرها و قري و قصاب ايران و ممالك همجوار وارد زبان فارسي شده استسپاهيانشان در

  .به سبب استيالي مغوالن بر ايران از قرن هفتم به بعد وارد زبان فارسي شده است:  لغات مغولي-

از عهد صفوي به مناسبت رفت وآمد سفيران و بازرگانان ممالك خارجه به ايران :  لغات اروپايي-

  23.»ضي لغات بيگانه وارد فارسي شده بعريجو بالعكس به تد

  اردو و زبانهاي،دكتر معين اهميت فارسي را از لحاظ تأثير گزاري در زبانهاي عربي، تركي  

فرهنگ و ادبيات و ادبيات فارسي هميشه از سياست باالتر  24.شمرد اروپايي نيز شايان توجه مي

گون آثار منظوم و  گونه ن اسالمي و آن درتاريخ ايرا و همين است سبب دوام آن در. بوده است

  .منثور امري آشكار و پيداست

 زبان فارسي بدينگونه شناخته شده كه خط زبان  ؛»دومين خط جهاني اسالمي«: ارسيخط ف  

عربي باقتضاي زمان بيشتر مورد نياز ايرانيان شده بود؛ به تدريج با گويشهاي عامه در كاربردهاي 
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 ،دي و سياسي آميخت، و به اينگونه كاربرد زبان وخط پهلوي درتنگنا افتادگون ديني و اقتصا گونه

 نتوانست مانند بخشهاي ديگر فرهنگ و هنر ايراني ،بود و چون دشوارتر از خط و زبان عربي مي

آن زمانيكه .  تا سرانجام در پايان قرن ششم هجري از رواج افتاد،مقاومت نموده و پايدار بماند

گونه الفباي فارسي عربي اين  ط الفبايي عربي به مرحلة تكامل رسيده بود، و بدينزبان فارسي با خ

  25.انگيز وزيبا درتاريخ زبان فارسي جاي گرفت   اختيار شگفت

  26بنام خالق لوح و قلم كن    بيا اي خامه انشاي رقم كن

ز جهات بايد ا«ادبيات ايران را در سه قرن اول هجري همچنانكه دكتر صفا پيشنهاد نمود  

ادبيات عربي يعني زبان و نثر و نظم تازي را از آنروي كه غالب : مختلف موردمطالعه قرار داد

 و ادبيات پهولي را از آنروي كه بازماندة لهجة ،نويسندگان و گويندگان آن ايراني نژاد بوده اند

 رسمي و رسمي و ديني و ادبي دورة ساساني بوده است، و ادبيات دري را از آنروي كه زبان

  27.»سياسي ايران در دورة اسالمي شد

 ،گويند بايد ادبيات فارسي را انس داشت، از آنست كه ادبيات نشانگر هويت ماست اينكه مي  

پذيرد، يعني براي زبان  و آن تنها در ساحت زبان گفتاري و نوشتاري فارسي با هم امكان مي

 از نوشتن آن بخط زبانهاي ديگرخودداري كار برد، و هفارسي تنها بايد خط فارسي اسالمي را ب

 يا در كتابهاي آموزش دستور زبان فارسي به ديگر زبانها، ،در مجال فرهنگ دو زبانه نمود مگر

مشوقي در يادگيري متكلمان  ،درضمن ترجمه كه بمانند دري براي ورود به انديشه هاست

  .كار آيد هزبانهاي ديگر نيز باشد، و اهل هردو زبان را ب

گوييم ادبيات جمع مؤنث ادبي، منسوب بادب است، لفظي از مأدبة زبان  ر وهلة نخست ميد  

نخست روز به فارسي «دهد   ميشناسي ملك الشعرا بهار چنين نظر عربي، اما از نظر واژه

 آدوين پهلوي گرفته و از -در نقل و ترجمة كتابهاي پهلوي بزبان عربي از واژة آذوين) مقفع ابن(

  28.» ساخته استآن آداب را

 و عربها با استفاده از خاصيت زبان خود از آن ،اين واژة آداب در زبان عربي دخيلستبنابر  

زبان عربي هم همراه مهاجران عرب در تمام قلمرو ايران گسترش . واژة ادب را اقتباس كردند

در اين يافت، ولي پس از چند نسل درملت ايران تحليل رفتند و زبانشان فارسي شد و آنچه 
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سرزمين پايه گرفت زبان عربي اسالمي بود كه با گرايش اسالمي ايرانيان در اين سرزمين زبان 

زبان عربي در ايران ازحد . عربي را كه زبان رسمي دين و دولت بود در كنار زبان خود آموختند

 محاوره وتكلم نگرديد حتي  و هيچگاه زبان،كتابت آنهم تنها براي اهل علم و قلم فراتر نرفت

پيوستند و در اين  زبانان مي نوشتند ولي به خانواده هاي فارسي براي آنهايي هم كه به عربي مي

  29.»زيستند سرزمين مي

معني و مفهوم ادبيات در زبان فارسي شامل همة انديشه ها و ساخته ها و ابداعات و   

از  زبان نخستين وسيلة ابر، و تحقيقات فكري است كه در رشته هاي دانش بشري است

  .هاست انديشه

هر كتابتي «: گويد ت نوشتن دقت نماييم كه ميخسرو دربارة اهمين فقره از گفتار ناصربه اي  

 چنانكه هر مردمي جانور است، و هر جانوري مردم ،قول است، و هر قولي كتابت نيست

  30.»نيست

 و آن هوا كز دهان مردم ، را قلم استقول كتابتيست كه زبان مراو« : گويد خسرو ميناصر  

 و بيننده مر آن ،اين كتابت هواب بسيط است. بيرون آيد بمنزلت سياهي است بر خط و لوح 

كتابت را بر اين لوح كه ياد كرده شد بگوش بيند، و كتابت نيز قوليست كه قلم مراو او بجاي زبان 

 و سياهي بر آن خط بجاي ،رون آيد و خط مراو را بجاي آن هواست كز دهان گوينده بي است،

افزار نفس از بهر او مر  يابندة اين هردو گفتار نفس مردم است، و دست «.»آواز است بر آن هوا

اكنون همي گوييم كه كتابت قوليست از « .» و مر كتابت را بينائي است ،قول را و آواز را شنواييست

  :گويد شنويم كه مي  و ما مولوي را مي31.»غريبان را از حضرت دانا گويندة آن كه خاصه است مر

  و ليكن اوش فرمايد كه گردآور پريشان را  ست اي بنده كند دل را پراكنده سخن باد

  : نظامي گويد32. شاعر به كالم اهللا مجيد او را خداوند تعاليست و اشارة» اوش « كه منظور از 

  33چشم جهان را بسخن باز كرد       دچون قلم آمد شدن آغاز كر

» نطق مر او را عطاي الهي است جوهري«فرمايد  كنيم كه مي  ميخسرو استنادبر عبارت ناصر  

كشد، و از اينجاست كه همزباننان نيز در نطق همانند نيستند،  و انسان براي كسب آن زحمتي نمي
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 :گويد خسرو ميزيرا همانگونه كه كه ناصر. سان شودولي چون بنوشته آيد همزبانان را فهم آن آ

  34.»كتابت مراو را تكلفي است اكتسابي«

 چه قصة ،زبانان خطري براي خط فارس اسالميست اكتسابي بودن زبان نوشتاري نزد فارسي  

  .سواد و معلم پير دهكده بر صحنة تماشاخانة دنياست باز بي كشمكش شعبده

نان بسوي خوانيم كه از زمان شروع فشار تمدن يو  راجع به مذهب ميتمدن ايرانيدر كتاب   

قلب آسيا تا استهالك ايران در يك واحد فرهنگي مذهبي ايران سايز كشورها را از فرهنگ خود 

جريانات . گردد مند مي سازد و بيش از آن خود از فرهنگ كشورهاي ديگر بهره برخوردار مي

 مذهب بودا و مذهب ماني از سرزمين ايران  بزرگ فرهنگي جهان مانند فرهنگ و تمدن يونان،

رود و دين اسالم جاي آن را  مذهب زردشت از بين مي. شوند كنند و در جهان منتشر مي عبور مي

  35.»گيرد ولي روح ايران جاويدان ميماند مي

گرداند تا رأي  ميه نوشته هاي ايرانشناسان غربي براين نفس خوب بار ديگر نگاه ما را ب  

دانشمند فرانسوي عقيده دارد . را بدانيم » نمقالة اصول ثابت تاريخ ايرا« هانري ماسه در مضمون 

گردد ولي تصر ايران  تاريخ بسيار وسيعي مانند تاريخ ايران طبعاً به چندين دوره تقسيم مي«: كه

. جهت سير تكاملي اين كشور را بكلي تغيير داد) اول هجري( بدست اعراب در قرن هفتم ميالدي

ود دست برداشته مذهب اسالم را پذيرفتند و خط بطوريكه مردم ايران تدريجاً از مذهب قديم خ

سامي عربي جاي خط اصلي ايران را گرفت و خط سامي خارج از سنن هند و اروپايي ايران 

  36.»بود

اشتباه مؤلف مقاله را در پانوشت تصحيح » تمدن ايران« خوشبختانه مترجم دانشمند كتاب  

  37.»ط سامي بوده استخطوط ماقبل اسالم ايران نيز مقتبس از خطو« : نمود

  اما چرا بايد خط و زبان فعلي خويش را پاس داريم و در نگهداري آن بكوشيم؟

اوستا با سنن شفاهي مخالفتي نداشت تعداد نسخ آن «:اين نكته توجه نماييم ه در پاسخ ب  

زبان ه را باين آنبنابر. فهميد  ديگر كسي آنرا نمينوشته شده بود كه زبانيه بسيار ناياب بود بعالوه ب

تاريكيهاي بسياري در آن وجود داشت آنرا خالصه كردند و برايش تفسير . پهلوي ترجمه كردند

  38.»شناس را به آن اضافه نموند نوشتند و راجع به مطاب معيني عقايد مختلف حكماي قانون
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به پادشاهان هخامنشي « :گويد ها مي ري ماسه از سخن خود دربارة كتيبهدر فقرة ديگري هان  

ي مختلف كشور را بخود ملحق  مردم نواح ،سه زبان و سه خط مراحل فتوحات خود را نشان داده

قول پرفسور ايرانشناسهمه خوبو نشان از تمدن دارد و كاوشگر را به ادامة مطالعه . »اند نموده

ادارات . بردند منشيان دولت با قلم و پوست حيوان خط ديگري را بكار مي «:نمايد ترغيب مي

نمودند و آنان زبان آرامي را كه زبان  شاهنشاهي براي امور دولتي از نويسندگان بابل استفاده مي

 و در ،دهد و از اينجاست كه انحالل فرهنگي رخ مي. »بردند معمول در مملكتشان بود بكار مي

  .شود تاريكي تاريخ همه جا فراگير مي

  :لغزشهاي ژرف ناشي از تحريف و ترجمه و تعريب

 تأليف مرحوم استاد دكتر تاريخ فرهنگ ايراناز تأليفات ارزندة فارسي در عصر ما كتاب يكي 

ايشان دربارة اصالتهاي امكنة تاريخي به نامهاي آن در قضية تعريب و . محمدي ماليري است

تعريب نامهاي جغرافيايي و عربي گردانيدن نامها و «: گويد تحريف توجه نموده است و مي

يايي اين سرزمين گذشته از پوشيده داشتن بسياري از سوابق تاريخي و پديدههاي جغراف

جغرافيايي آن لغزشگاههاي ژرفي هم در راه تحقيق در آن سوابق به وجود آورده كه شناخت آنها 

  39.»از مقدمات ضروري اين بحث و بررسي است

  :پرسيم پس چرا حكيم فردوسي طوسي فرمود مي

  زي تو اروند را دجله خوانبتا    لواني نداني زبانياگر په

خذ و اقتباس در زبان فارسي زيرا دستور ا. بود اشكالي نداشت اگر قضيه به اين سادگي مي  

  .نمايد ردمان آن متمايز و مشخص ميايست كه در آن اصل و فصل واژه ها چون اصالت م بگونه

يوند كلمات و با  لغوي آن با پ زبان فارسي زباني پيوندي و تركيبي است يعني وسعت دايرة  

 كه ،شود گيرد و اشتقاق درآن نادر است و تنها در افعال ممكن مي پيشاوند و پساوند صورت مي

از طرف ديگر . باشد در حالت اخذ و اقتباس از كلمات خارجي اصل و صورت كلمه آشكار مي

لمات را اما عربي زبان مشتقات است يعني ك. نمايد كم بودن مصوتهاي زباني تلفظ را آسان مي

شود و صورت لفظ متقتبس ناپديد  فشرد، در نتيجه شكل لفظ آشفته مي تجزيه كرده و در هم مي



 

  

119   دل عالم

  

در زبانهاي اروپايي مانند فرانسه در نتيجه نبود برخي از حروف بنظاير خود تبديل . گردد مي

  .پوشاند شود و خط التين نيز براي نا آشنا به آن اصل لفظ اقتباس شده را مي مي

 ترك و عرب و مغول و هالكو و از غارتشان و كشت و كشتاري كه   هجوم وحشيانةما از  

گوييم كه  گوييم، و نمي   و حق داريم وليكن از تأثيرپذيري آنان سخن كمتر مي،گوييم نمودند مي

اين سرزمين چگونه در طي چهارده قرن يگانه زبان شعر و ادب در حوزة غير عربي و دوم زبان 

  . كوشيم و چگونه بر رونق آن افزوده شد، و در نگهداري آن نميجهان اسالم شد 

ادبيات فارسي اسالمي مظهر اخالق و سياست مدن اجتماع فارسي زبانان در طي تاريخ   

شود، وليكن آنرا به  است، در بسياري از كتب ما دو حكمت نظري و حكمت عملي با هم ديده مي

 درست مانند نقشه هاي قاليهاي  خورد، چشم مينحوي امتزاج داده ايم كه در بافت واحدي ب

در كتاب . گزيند كه انتساب آن بخود آسان باشد آن بر مي آيد و از گل و بتة ايراني، وخارجي مي

مقوالتيست كه در    كه تأليفي از دكتر سيد حسين نصر به زبان فارسي است،معارف اسالمي

 كه همگي  و تحقيق فعلي ايران نوشته اند،خالصة آن عوامل مثبت و منفي مؤثر در زندگي علمي 

ايرانيان داراي زبان قوي و كامل هستند كه لياقت و قدرت بيان مطالب علمي را « : آنرا اذعان داريم

ايران بر عكس بسياري از ممالك ديگر مانند هند و «در قولشان شكي نيست، و نيز از اينكه . »دارد

 است كه چنانكه گفتيم قدرت بيان مطالب علمي را پاكستان داراي يك زبان قوي و كامل ملي

  كه حتي در كشورهاي عربي حوزة خليج فارس خط اردو جايگزين،پس چگونه است. »دارد

البته نهضت پاك كردن زبان فارسي از كلمات عربي بسيار «خط فارسي شده است؟ در گفتارشان 

. »كند لسفي فوق العاده تضعيف ميآور است و قدرت زبان فارسي را در رشته هاي علمي و ف زيان

  باشد؟ و جز دليل خودباختگي برنگ و بوي ديگران چيست؟ آيا يادآور تشتت آراء ايرانيان نمي

تدريس به زبانهاي خارجي در كودكستان و «: اما نكتة مهمي كه استاد به آن اشاره كرده اند  

زند، چون ايراني فقط  تهاي علمي ميمدارس ابتدايي ايراني لطمة بزرگي به زبان فارسي و نيز فعالي

زبان دل همگان . »تواند داراي فعاليت علمي باشد كه بزبان فارسي تفكر علمي كند آن لحظه مي

و تنها (در ايران وجود يك زبان قوي و قابل توسعه مانند فارسي «:كند است كه با ايشان تكرار مي

  40.»م و تحقيق باشداز مهمترين عوامل مثبت در توسعة عل) تواند فارسي مي
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آنچه از نظر گذشت، خالصه اي بود كه در بازخواني تاريخ يافته ايم، و مختصر تأملي در   

 و دقت نظر و توجهشان را بمطالب يادآورديم، ،آثار دانشمندان شرقشناس كرديم. دانش پيشينيان 

دانيم تا جهان باقيست   مياما. اموري بسيار مهم كه چه بسا به نيم نگاهي با تفرعن از آن گذشته ايم

پس اميد داريم كه تاريخهاي پر افتخاري براي ايران . تاريخ نويسي هرگز پايان نخواهد يافت

  . مواره فارسي نوشته بماند و زبان فارسي ه نوشته شود،

  

  ها نوشت پي
است و كتاب او را از ساللة أنس بن مالك انصاري ) م1283 -1203( زكريا بن محمد بن محمود معرف به قزويني .1

ده به ترجمة فارسي آن اقدام اين كتاب به عربيست، و يكماه است كه نگارن. ناميده اند» كوزموگرافي«مستشرقين 
  .ام كرده

  .161 ص ، عجائب المخلوقات.2
  .440، ص2 تاريخ ايران، ج.3
كتاب  37-19 در ص »A. Bonifacioبونيفاسيو « پرفسور فقره اي از مقالة  نام، تمدن ايراني، ترجمة دكتر عيسي به.4

جلگه هاي خوزستان در مغرب « :نامم مي» صداقتي در پژوهش« مترجم كتاب  كه آنرا با اجازةتمدن ايراني را بدنيست 
رسد كه انتهاي غربي جلگه هاي دجله و فرات يعني   در ابتدا اينطور به نظر مي در پاي كوههاي فارس واقع شده اند،

كه به تمام معني ايراني   مي باشد، ولي عمال خوزستان حوضة يك رود ديگر يعني كارون است،بين النهرين و كلده
  .»است

  . كتاب  مقدمة چاپ مصر، ، رك ايران ماضيها و حاضرها، دونالد ولبر، ترجمة دكتر عبدالنعيم محمد حسنين.5
عبارت اخير يادآور كشورهاي زمان : افزايد استاد مي.  دكتر معين بر تحليل هفت پيكر اقتباس شد  اين فقره از مقدمة.6

 چه بابل در آنعصر يكي از پايتخهاي هخامنشي بود و در عهد ساسانيان تيسفون پايتخت بود كه از ،هخامنشيانست
  .بابل دور نيست

ايران و موقع آن را در يكي از مشهورترين مرجع تاريخي و جغرافيايي آن يعني . 418، ص 1ج  ، معجم البلدان.7
اين كتاب به زبان عربي است، و مؤلف آن پس از ضبط گفتاري حروف تعريف مشهور . جوييم عجم البلدان ميم

  .آورد ابوالريحان بيروني خوارزمي را اينگونه مي
  .، نظامي گنجوي)هفت پيكر(امنامه بهر. 8
  .569 و 69  و3، ترجمة علي اصغر حكمت، ص  از سعدي تا جامي تاريخ ادبي در ايران، براون، .9

  . رك تاريخ ايران.10
، مطلع مثنوي شاعر مؤلف كتاب در نه »ذيل جامع التواريخ خورشيدي«، 15، ص)محقق( خانبابا بياني مقدمة:  رك .11

  .»النظم علي طريق المثنوي« با عنوان . بيت 
يا كه در خشكي قسمتي از در) بفتح خا و كسر الم) (ع(خليج  ،1438 ج اول، ص   محمد معين،، فرهنگ فارسي.12

  ).، طهران1337فرهنگ عميد، (در فارسي شاخاب و شاخابه و شاخاوه هم گفته شده . پيش رفته باشد
  .باشد  اما شاخابه بمعني جوي برآمده از دريا ميخليج هم مني و مترادف فارسي شاخابه است .13



 

  

121   دل عالم

  

  .11 حدود العالم، ص .14
ديدگاه يك ژنرال انگليسي خبير و آگاه به مأموريت خود، و براي اوال . حائز اهميت استاهميت اين كتاب آجند . 15

نويسي و افزوده هاي محققانه در چاپهاي ديگر  دادن اطالعات صحيح و درست به كشور متبوعة خويش، دوم باز
 او در و اندرزهاي او كه به دور از جنبه هاي تفكر استعماري ،كتاب و سوم تأثير كه از ايران و ايراني بر او گذاشته

  . به از نادان دوستانست اگر هم از دشمنان بحساب آيد،.  سرزمين به سردمداران كشور داده است مورد ادارة
  . لغتنامة دهخدا  به نقل از ج چهارم،،8  ج، فرهنگ جغرافيايي ايران.16
  .ني ترجمة فخر داعي گيال، سرپرسي سايكس، تاريخ ايران با تصرف از صفحات يك تا نه فصل اول.17
  .31-30 ص   ج يك،  تاريخ ايران،.18
 همچنانكه صبح  ، شبكه هاي ماهواره اي و سايتهاي انترنتي وكتابخانه هاي ضروري پژوهش در روزگا ما است.19

 در برنامة زندة صبح و ايراني جام جم يك خانم جوان دانشمندي از جزيرة قشم 2008 فوريه 26امروز، سه شنبه 
 زادگاه خود تأليفي داشت، پژوهشي به زبان فارسي البد متأثر از لهجة خود بسيار دلنشين  دربارةمهمان برنامه بود كه 

  .و خوشايندست
  ... وليكن؟،داند  نگارنده با نمايشگاهها براي معرفي و شناساندن هر چه بهتر فرهنگ و هنر ملتها را بسيار الزم مي.20
  .سومر، سطر دوم، مقدماتي، ارتش   مقالة تاريخ ايران،:  رك.21
 و بعضي مترادفات و لغات كوتاه و فصيح عربي كه در برابر آن لغات دراز و غير فصيح فارسي و جود داشته .22

  . فرهنگ فارسي داخل ادبيات فارسي شده مقدمة
  .، محمد معينفرهنگ فارسي، 1 ج   سي و هشت از عناصر اصلي زبان فارسي،–ص سي و دو :  رك.23
شويم كه با گذشت زمان و تطور زبان فرهنگهاي متعدد ديگري براي زبان فارسي تهيه شده و  دآور مي در اينجا يا.24

  .نويسي نيست وليكن عنوان سخن ما فرهنگ. باشد در دسترس همگان مي
  .2، صخداي زبان فارسي نگهدار آنست .25
  . اين بيت از مجنون هروي در صنعت باعث استهالل بسيار مشهور است.26
  .131-130 ص   ذبيح اهللا صفا، ج اول،،تاريخ ادبيات در ايران: ك ر.27
   .81، ص 1، ج شناسي بهار سبك .28
  .70 -69، ص 1 ج  ،تاريخ و فرهنگ ايران .29
  .200 ص  افست تهران،  ،زاد المسافرين، تحقيق بذل الرحمن .30
  .مواثيق و دليل بر اهميت كتابتستدليل بر اهميت ثبت و ضبط .  القلم و تفاسير آن و احاديثةسور:  رك.31
. » مر اهل ذكر را بدو حاجتي نباشد كتابت آلت اهل نسيانست،«خسرو رسول خدايرا ذكر ميداند و ميگويدناصر. 32
  )همان مرجع(

  .38 مخزن االسرار، ص .33
  . زاد المسافرين.34
  ).p.J.de Menacer(دو مناسه . ژ. قول پ ،تمدن ايراني، 141صفحة :  رك .35
  .40ص    تمدن ايراني،  دكتر عيسي بهنام،.36
  . مرجع سابق.37
  .180 ص  ،پ ژ مناسه ، مذهب رسمي دولتي-مذهب زرتشت   تمدن ايراني،.38
  .16 -15ص   ،دل ايرانشهر .39
  .1348  ،تهران  ، سيد حسين نصر ،معارف اسالم در جهان معاصر .40


