

زبان فارسى

دكتر سيد مصطفى محقّق داماد

زبان فارسى به مثابه عمدهترين وسيله ارتباط فرهنگى  -اجتماعىبىترديدد
بزرگترين محورى است كه در طول اعصار و قرون اقوام مختلف ساكناين مرز و
بوم و حتى فراتر از مرز ايران حول آن گرد آمدهاند.
اين زبان عليرغم تحمّل فدراز و نيدي هداى سدخت تداريخى و عبدور از
گذرگاههاى مهي

و هولناك ناشى از تسلط اقوام غيرايراندى همدواره بده عندوان

بزرگترين مؤلّفه فرهنگى و شاخصترين مظهر تماميّت و استقالل ملّى باقى مانده
است.
بعد از فروپاشى حكومت ساسانى كه مقارن با نطفدهبنددى و نجد گيدرى
تمدن نوپاى اسالمى در شبه جزيره عرب بود .اين زبدان در يدر روندد تداريخى
جذب و تأثيرگزارى متقابل بييترين نقش را در تكوين و تكامل فرهنگ اسدالمى
داشته است.
 .پييگفتارى است بر كتاب بياناالديان تأليف ابوالمعالى محمد بن نعمت علوى فقيه بلخى بهتصحيح
محمدتقى دانشپژوه با همكارى قدرتاللَّه پيينماززاده ،از انتيدارات بنيداد موقوفدات دكترمحمدود
افيار ،ش ( )1376( ،.59عنوان از انتيارات موقوفات است).
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اصول بنيادين و گوهرهاى تابناك تعاليم نجاتبخدش اسدالم كده بددوا از
طريق زبان عربى نير و تروي مىگرديد با چنان توفندگى و سرعتى دنياىمتمدن
آن روز را درنورديد كه بسيارى از فرهنگها و زبانها را تاب مقاومت نماندبهطورى
كه تمام و كمال مقهور اقتدار اين منظومه جديد شدند .شايد در گسترهتاريخ كمتر
تمدنى به قدمت مصر وجود داشته است ولى امروزه از آداب و سننو فرهندگ و
زبان مصر قديم چيزى جز حكايات تاريخى باقى نمانده است.
در مقابل زبان فارسى پس از يدر دوره كوتداه ايسدتايى ،دمن جدذب و
هجم فعال زبان و فرهنگ و تمدن نوين اسالمى بار ديگر بالنددگى آغداز كدرد و
باالخصدر قرون چهارم و پنجم و شيم هجرى به قلل رفيعدى از تداريخ تكامدل
خود دستيافت و بهرغم تسلط سياسى و نظامى اقوام ترك و فراز و نيي هداى
ديگر هرگزتماميت و استقالل خود را ازدست نداد بلكه كليه اقوام مزاحم دير يدا
زود دراقيانوس گسترده اين زبان غوطدهور شددند و ناخالصدىهداى بيگانده را از
خودزدودند و شفافيت يافتند.
گستره و عمق اثر مثبت زبان فارسى در اعتالى فرهندگ و تمددن اسدالمى
دراين مختصر قابل وصف و شرح نيست ،اجمال سخن آن كده زبدان فارسدى در
تمدناسالمى يكدى از رسداترين بيدانگران فرهندگ اسدالمى بدهكدار مدىرفتده ،و
دوشادوشزبان عربى زبان اسالمى محسوب مىشده است.
كتاب حا ر به همّت جمعى از فرهيختگان زبان و ادب ايدن مدرز و بدوم
اززير بار سنگين غبار قدرون بيدرون كيديده شدده و ايندر بده صدورت كامدل و
تصحيحجديد به زيور طبع آراسته مىشدود .جدا دارد از بانيدان ايدن اقددام خيدر
خصوصاشادروان استاد محمدتقى دانشپژوه كده عمدر پربدركتش صدرر نيدر و
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تروي زبان وفرهنگ و تاريخ اين سرزمين و نيز بازشناسى عرصههداى مهمدى از
فرهنگ و تراثاسالمى گرديد تجديد يادى شود.
استاد دانشپدژوه از بازمانددگان سداللهاى بدود كده بددون تأثيرپدذيرى از
شبهفرهنگهاى وارداتى متداول زمان با غور در گذشته تداريخى تمددن اسدالمى و
ايرانىگوهرهاى تابناكى را به گنجينه پربار تمدن بيرى تقديم كرده است .روانش
شاد وطريق سلوكش پر رهرو باد( .زمستان  1375ه ش)

