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چرا زبان فارسي را دوست دارم؟
غالمعلي حدّ اد عادل
اـکنون که پس از مدتي نزديک به ده سال ٬به اقتضاي مسئوليت ديگري که بر دوش
ـگرفتهام ٬از مديريت فرهنگستان زبان و ادب فارسي کناره ميگيرم ٬اين نوشته را٬
به نشانه سپاسگزاري ٬به اعضاي پيوسته محترم فرهنگستان ٬که در محضرشان
نکتهها آموخته و از لطف و مهربانيشان گنجها اندوختهام ٬تقديم ميکنم.

پاسخ من به کسي که از من ميپرسد چرا زبان فارسي را دوست داري ٬چـه مـيتوانـد
باشد؟ نخست ميبايد بگويم دوست داشتن لفظ مناسبي براي بيان اين دلبستگي نيست و
ـگنجايش کافي ندارد و ٬به جاي آن ٬بهتر است از عشق ورزيدن استفاده کنم.
اما چرا به زبان فارسي عشق ميورزم؟ پاسخ من اين است که زبان فارسي نه فقط مرا
با فارسيزبانان جهان و ايرانيان معاصر و هموطنانم پيوند ميدهد و موجب هـمدلي و
همزباني من با آنان ميشود که مرا با نياـکانم مرتبط و متصل ميکند و قادر ميسازد تـا
صدايشان را به مدد آثار مکتوبشان از وراي اعصار و قـرون بشـنوم و بـا آنـان هـمنوا و
همآواز شوم.
زبان فارسي به جويبار زاللي ميماند که کم و بيش يکهزار و دويست سال پيش از
خراسـان امـروز جـوشيده و در زمـين و زمـان
سرچشمهاي واقع در سرزمينهاي شمال
ِ
دست آن جويبار نشستهايـم هـر لحـظه
جاري گشته است .ما که امروز در منتهاي پايين ِ
ميتوانيم گلها و ميوهها و تحفههايي را که پدران و مادران مـا ٬در زمـانهاي گـذشته ٬در
باالدست به آن سپردهاند دريافت کنيم و کام و مشام خود را بهرهمند سازيم ٬همچنانکه
٢
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ميتوانيم هداياي تازهاي به اين ميراث دلپذير بيفزاييم تا نسلهاي آينده از آنها برخوردار
شوند.
به کمک زبان فارسي ميتوانم پاي سخن دانشمندان و حکيماني بنشينم که در طول
قرنهاي گذشته سخنان عالمانه و حکمتآميز خود را به زبان فارسي بيان کرده و به يادگار
ـگذاشتهاند .همچنين ميتوانم ٬با فهم معارف و مناجات مؤمنان و عارفان بزرگ ٬دل به
آنان بسپرم و به معبود و محبوب آنان ايمان بياورم و با او راز و نياز کنم و در خانقاهها با
صوفيان شوريدهحال همنشين شوم و همراه با آنان بـه سـماع بـرخـيزم و اشـعارشان را
زمزمه کنم .عالوه بر اين ٬با زبان فارسي ميتوانم نيوشاي اندرز استادان اخالق باشم و
خالصه ميتوانم بر سر سفره گسترده و پرنعمتي که در گستره ايرانزمين گسترده است
قوت بخشم.
بنشينم و جان تشنه و گرسنه خود را قوت و ّ

آري ٬به زبان فارسي عشق ميورزم چون با دانستن اين زبان ميتوانم احساسات و

افکار ايرانيان و فارسيزبانان ديروز و امروز را درک کنم و در غمها و شاديها و بـيمها و
اميدهاي آنان شريک شوم و همچون آنان به آنچه دوست داشتهاند مهر بورزم و آنچه را
دشمن ميشناختهاند دشمن بدارم.
اين زبان فارسي است که به من توانايي و فرصت ميدهد تا ترانههايي را که مادران
در نيمهشبها در کنار بستر و بالين کودکان خود ميخواندهانـد بشـنوم و نسـيم مـهربان
الالئي آنها را ٬مانند پري لطيف که بر گونه من کشيده ميشود ٬لمس کنم .بـا زبـان
ِ
فارسي ميتوانم به دوبيتيهاي ساده و صميمانه چوپانان دشتهاي سرسبز و پهناور گوش
تنهائي آنها را با خواندن آوازهاي دلنشيني که همراه با نواي ني خواندهاند
دهم و غم
ِ
در خويشتن تکرار کنم .با زبان فارسي ميتوانم بـا سـارباناني کـه در بـيابانها کـاروان
ُا شتران خود را ٬روز و شب ٬با صداي خود به رفتار گرم ميساختهاند همسفر شوم ٬با
زنــان شـاليکار در شـاليزارهـاي مـيهنم هـمگام و هـمدست بـاشم ٬بـا پـهلوانـان در
ورزشخانهها شاهنامه بخوانم و پاي بکوبم و با لوطيان و لولياني که در شبهاي تاريک
در کوچههاي خلوت و کوچهباغهاي آرام ٬آزاد و آسوده ٬کوچهباغي مـيخوانـند و دل
مردمان را در خانهها ميشورانند همراهي کنم .به برکت زبان فارسي ميتوانم لطـف و
صفا و شور و غوغاي دلهاي عاشق را در دل و جان خـويش دوبـاره بـيافرينم و بـا
خواندن اشعار عاشقانه جوش و خـروش و شـيفتگي و بـيقراري رنگـين و رنگـارنگ
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عاشقان را در نظر آورم و به تماشاي اين دنياي خيالانگيز بنشينم.
نکته شگفتانگيزي که در کار زبان فارسي وجـود دارد و مـرا بـه حـيرت فـرو مـيبرد
فارسي
ـگسترش رازآميز اين زبان در قلمرو پهناور آن است .همواره از خود ميپرسم زبان
ِ
دري ٬که در قرون اوليه دوران اسالمي ايران در مشرق و شمال شرقي اين سرزمين رواج
ايـران امـروز و مـاوراءالنـهر و آسـياي مـيانه و
داشت ٬چگونه تـوانست در هـمه جـاي
ِ

افغانستان و هندوستان و قفقاز و آسياي صغير و بالکان رواج يابد و زبان ادبي و رسمي
شود؟ در روزگاري که از رسانههاي جمعي امروزي خبري نبود و ارتباطات بسي کند و
دشوار بود و در دوراني که حکومت واحدي در اين قلمرو پهناور وجود نداشت و هـر
ناحيه آن در دست خانداني بود که غالبًا با خاندان حاـکم بر ناحيه ديگر در جنگ و جدال
بود ٬آن کدام جاذبه و جادو بود که ايـن زبـان را هـمچون چـتري گسـترده بـر سـر ايـن
جغرافياي پهناور با همه تنوع و اختالفاتي که در آن بود استوار داشت؟ چه شد که حافظ
خاص ي داشت ٬به جاي آنکه به آن زبان بسرايـند و
و سعدي در شيراز ٬که زبان محلي ّ
بنويسند ٬به همان زباني شعر سرودند که رودکي در بخارا و فردوسي در طوس و غزنين
و ناصرخسرو در يمگان و خاقاني در شروان و نظامي در گنجه و خيام و عطار در نيشابور
و مولوي در بلخ و قونيه و کمال در خجند و خواجو در کرمان و قطران در تـبريز شـعر
سروده بودند؟ کدام رشته نامرئي اين همه شاعر و نويسنده را در اين قلمرو وسـيع بـه
يکديگر پيوند ميداد و کدام دست نيرومند اين جمع کثير اهل عـلم و ادب را بـا هـمه
تفاوتي که در مذهب و مرام و موطن و قوميت و زبان مادري و محلّ ي داشتند با يکديگر
متحد ميساخت و بر آن ميداشت تا چراغ زبان فارسي را از گزند باد و باران در امـان
دارند تا همچنان روشن بماند و پرتوافشاني کند.
موسيقي دلنوازي است که يک عمر در گوش من خوانده شده و دلم را به
زبان فارسي
ِ

وجد آورده است .اين زبان به چشمانداز سرزمين من وسعت ميدهد و مرا از مرزهاي
مصنوعي امروز فراتر ميبرد و با مردمان کاشغر در چين ٬بنارس و بمبئي در هند ٬پنجاب
و الهور در پاـکستان ٬سمرقند و بخارا در ازبکستان ٬خجند در تاجيکستان ٬بدخشان و
يُ مگان و بلخ و هرات در افغانستان ٬مرو و خيوه در ترکمنستان ٬تفليس و شروان در قفقاز٬
ديروزي بوسني و بالکان يگانه مـيسازد .احسـاس مـيکنم کـه هـرـجـا
و فارسيزبانان
ِ
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هستي من در
فارسيزباني بوده و هست ٬همانجا وطن من است بلکه خانه من است که
ِ

آن خانه سکونت دارد ٬خانهاي که سرگرداني و سرگشتگيام در آن به سکون و تسکين
بدل ميشود.
زبان فارسي رکني از ارکان هويت فردي و جمعي من است؛ »خود بودن« و »ايراني
بودن« من از زبان فارسي جدايي نميپذيرد و چون از خود ميپرسم »من کيستم و به کدام
ملت تعلق دارم« ٬بيگمان زبان فارسي در خاطرم نقش ميبندد؛ زيرا جـز بـه ايـن زبـان
نميتوانم فکر کنم .وقتي با خودم حرف ميزنم ٬هميشه به زبان فارسي حرف ميزنم و
من خستهدلـــ که ٬به قول حافظ ٬در درون من است و من خموشم و او در خروش و
آن ِ
در غوغاستـــ با من به زبان فارسي حرف ميزند.
با زبان فارسي ايراني ميشوم و ايراني ميمانم .وجود من و هويت من با ايـن زبـان
بسط پيدا ميکند و گسترش مييابد .هرچه اين زبان را بيشتر ميخوانم و بهتر ميفهمم
ايرانيتر ميشوم .زبان فارسي ريشهاي است که با آن بـه خـاـک وطـنم بسـته شـدهام و
فرهنگ سرزمين خود را با اين ريشه از خاـک ميمکم و با تغذيه از آن زنده مـيمانم و
ميرويم و ميبالم و گُ ل ميدهم و گُل ميکنم.
آري ٬اينچنين است که هر وقت نظم و نثري دلپذير و شيرين و استوار به اين زبان
ميخوانم و ميشنوم شادمان ميشوم و زبان به تحسين ميگشايم و هرگاه ميبينم زبان يا
خط فارسي ٬که ظرف بلورين و جامه فاخر اين زبان است ٬خوار شده و خدشه و خطري
بر آن وارد آمده غمگين و تلخکام ميشوم .حکايت من و زبان فارسي همان است کـه
حافظ گفته است:
نوش بزم تو بودم هزار سـال
من جرعه ِ
ِ
ور باورت نميشود از بنده اين حديث

تـرک آبـخورد کـند طـبع خـوگرم
ـکي
ِ
ِ
از گــــفته »ـکـــمال« دليــلي بــياورم

ـگر برکَ نم دل از تو و بردارم از تو مـهر
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