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 چکیده
های مختلف ای در ایجاد و تداوم فرهنگارتباطی بشر است که نقش ارزندهترین وسیلۀ زبان نهاد مهم اجتماعی و مهم

دارد. زبان رویۀ دیگر فرهنگ است و زبان فارسی از دیرباز توجه جهانیان را به خود جلب کرده است. زبان فارسی از 
در نقاط مختلف جهان  های علمی، ادبی و تاریخی به این زبانهای با ارزشی در زمینههای مهم دنیاست که کتابزبان

ها ملی و متمایز در حیات اجتماعی آدمی به عنوان یک رکن اساسی در زندگی ملتبرخورداری از هویت نوشته شده است.
هویت، شکلی از خودآگاهی به دین، تاریخ، سرزمین، آداب و رسوم، هنر و ادبیات، دانش و باورهاست،  شود.محسوب می

 به تنها نه فارسی شود. زبانهای بسیار مهم و پایدار در تبیین هویت ایرانی مطرح میمولفهزبان فارسی به عنوان یکی از 
 در، است برخوردار بعدی ساحتی چند از آید کهمی شمار به ایرانیان، هویتی هایمولفه از یکی بلکه ارتباطی؛ ابزار عنوان
ملی با ارتباط هویت .است کرد ایفا مختلف ایرانی، اقشار و اقوام همدلی و وفاق ایجاد در ایارزنده هاینقش تاریخ، طول

اگر  زبان فارسی به عنوان یک عنصر فرهنگی ماندگار و با نقش رسانایی و ارتباطی موثر ممکن است بحث جدیدی نباشد.
ای مفهوم کلی هویت و وحدت ملی را هماهنگی میان اجزاء مختلف اجتماعی، فرهنگی و تاریخی یک ملت و جامعه

های فرهنگی و اجتماعی و حتی سیاسی کشورمان، بیشترین سهم واثر را توان گفت که زبان فارسی در عرصهدانیم، میب
در ظهور تکوین و استمرار هویت و اتحاد ایرانیان داشته است. این مقاله که با روش تحلیلی و توصیفی و بر مبنای مطالعات 

 ش زبان فارسی را در هویت و وحدت ملی بیان کند.ای صورت گرفته است برآن است که نقکتابخانه
      
 هویت، وحدت ملی، زبان فارسی،  ایران، شاهنامه.  :کلید واژه     

 
 
 
 

 مقدمه
زبان رویه دیگر فرهنگ استتتت و فرهنگ ایرانی ار دیرباز توجه جهانیان را به خود جلب کرده استتتت. فرهنگ در واق  بخش 

متقابل زبان و اندیشتته استتت. زبان وابستتته به فرهنگ استتت و بدون توجه به روابی اجتماعی یک های ای از کنشدرهم تنیده
پذیرد و نیز بدون توجه به فرهنگ جامعه که زبان بخشتتی از آن استتت، درا مفاهیم زبان جامعه زبانی که با زبان صتتورت می

ست. به عبارت دیگر زبان پارهامکان ست و ای از فرهنگ مردم و مهمترپذیر نی سیله برای ایجاد ارتباط میان افراد اجتماع ا ین و
شبکه ست و اگر فرهنگ را  ست؛ بلکه برای ایجاد ارتباط میان افراد اجتماع ا ای در نظر از اینرو زبان نه تنها بخشی از فرهنگ ا

 شود. های دیگر با کمک آن توصیف میای که بخشبگیریم، زبان پایه اساسی آن است، به گونه
 این به آن تاریخی است. اهمّیت برخوردار فراوانی شناختیجامعه و تاریخی اهمیت از که است مباحثی از یکی ملّی هویّت

ست جهت  پذیرفته تأثیر تاریخی تحوالت و تغییر و رویدادها از و گرفته شکل جامعه در زمان فرایند در پدیده این اوالً که ا
ست. شاهده می اجتماعی هایگروه میان و جامعه در امروزه که هویّتی هر ثانیاً ا  ادوار تاریخی هایجریان از برگرفته شود،م
 ملی وفاق و اجتماعی انسجام مهم عوامل از یکی دارد که اهمیت لحاظ این به ملّی هویّت شناختیجامعه نظر از است. مختلف

پایه تحکیم در اندازه همان به باشد، برخوردار تریمنسجم تر ومحکم هویّت از ملّت یک اندازه شود. هرمی تلقی جامعه هر در
ستگی های  خود قومی و ملّی یکپارچگی و سربلندی و افتخار دنبال به ملّتی بود. هر خواهد ترموفق اجتماعی وفاق و همب

 یدارند. پیشینه قوم آن ملّی اتحاد احیای در را نقش تریناساسی و ترینملّت بزرگ آن بزرگان و سردمداران راه این است. در
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سانی معیارهای اساس بر آن بنای و ترمحکم آن هایو پایه ترعمیق و دارتر ریشه هرچه ملّت هر ستوارتر ان  آن یآینده باشد ا
  بود. خواهد سربلندتر کشور

 فرهنگی مسائل و ژئوپلیتیک و موقعیت جغرافیایی دلیل به که است، فراز و نشیب پر تاریخ سال هزاران با کشوری ایران

 ایگونه به بوده، کشمکش و جنگ در آنها با خود و یا بوده دیگر کشورهای و قبایل، اقوام تهاجم مورد تاریخ طول در همواره

ست؛ اما بوده صلح و آرامش دوران طوالنی تاریخ این از دورانی که کمتر  تمامیت و کیان همواره این تهاجمات، وجود با ا

 و مرز این ساکنان ابتکار و تالش، کوشش است. شده حفظ مردم و انسجام است بخشیده تداوم و است کرده حفظ را خود
سی بوم شمکش سال هزاران طول در ملت تداوم باعث بزرگ همچون فردو شغال و جنگ و ک ست. اگر بخواهیم در  ا بوده ا

ست باید گفت که ایرانی مورد هویت خودمان بر روی کره سخن بگوییم نخ ستیم و دارای هویتی ایرانی و زبانمان ی خاکی  ه
ست و این  ست که هنوز پابرجا سی ا سال، به برکت وجود زبان فار شت هزار و اندی  ست. هویت ملی ما پس از گذ سی ا فار

صیت کیمیاگونه ست که هر ایرانی از هر قوم و فرهنگ و تیره با هر تنوع و رنگارنگی فکری از آن به نحو تمام خا ی این زبان ا
 مال برخودار است. و ک

ها از ها و ستترودهزیر پرچم یک زبان متحد استتت که راز بقا و ستتعادت انستتان ایرانی توستتی کلمات و عبارات و نغمه
شته سایهگذ ست. در  شده ا شته  سان ایرانی خود را باز میهای دور برای ما به ودیعت گذا ست که ان سی ا یابد و ی زبان فار
در ادبیات فارسی بیش از ادبیات گرداند. تر مید با دیگر اقوام ساکن در این سرزمین را مستحکمهای پیومند و یگانگی خورشته

شه شعر از حلقه های اجتماعی وها، چگونگی دگرگونیسایر ملل، باورها، اندی ست و از این میان  های فرهنگی بازتاب یافته ا
ن آاجتماع  تاریخ ملی با فرهنگ و راهکار برای پیوند قالب وبهترین  های هویت ستتتاز واز ستتتازه فرهنگ ایرانی و مهم هنر و

 . در این مقاله برآنیم نقش زبان فارسی را در هویت و وحدت ملی بررسی و تحلیل کنیم. است
 

 بیان مسأله
 می رشد شروع دوران از آن گیری شکل . است تحول حال در و پویا زنده، سر پیوسته که است افراد ذات و جوهر هویت،
 به کودکی سنین از مختلف انتقال مراحل در جامعه، در موجود اعتقاد با آشنایی میزان و خانوادگی آموزش فرد، ادراکات شود.

 تعریف قابل ملی و فردی قالب در هویت . است هویت نام به چارچوبی یدهنده شکل بزرگسالی به نوجوانی از و نوجوانی
ست.  ، هاسنت ایدئولوژی، ، تاریخ ملی هویت و کندمتمایز می دیگران از را فرد یک شخصی هایو ویژگی فردی هویت  ا
 زبان میان، این در . دارد مسلی و غالب یجنبه ها،هویت برخرده بنابراین. دهدمی تشکیل را ملت متمایز میراث سرزمین باور،

صلی ارکان از ملی و رسمی زبان کهن، هایزبان از یکی عنوان به ارتباطی؛ بلکه ابزار عنوان به تنها نه فارسی  ما ملی هویت ا
 در این مقاله برآنیم نقش زبان فارسی را در هویت  و وحدت ملی  بررسی و تحلیل کنیم. آید.می شمار به

 
 ریف هویت اتع

ستی و  صیت، ذات، ه شخ شد،  صفات جوهری او با شتمل بر  شخص که م شیء یا  شخص یافتن، حقیقت  هویت به معنی ت
شتتتود آن چیز دارای هویت ذیل هویت( یا به عبارتی هرگاه چیزی وجود خارجی پیداکند، گفته می1212:1377وجود.)عمید،

  باشد.شده است. ایران نیز کشوری است که به دلیل داشتن وجود دو مصداق خارجی دارای هویت خاص خود می
ست. عربی ایکلمه الهویه یا هویّت ست، مذکر مفرد غایب ضمیر که او نیمع به  «هو»از  کلمه این ا  آن لفظ از و آیدمی ا

 به اتّحاد ذات است. به انطباق یا ذات به اتّحاد آن لغوی معنی ال. به معرفه و است مرکب اسم که اندساخته را الهوهو یا هوهو
صاف معنی به ذات پدیده هویّت از وقتیاست.  نظر مورد جوهری و اصل صفات با موصوف شدن یکی و شدن شناخته و اتّ
 آن وجودی ماهیّت و هیئت راستی گویای به مزبور یپدیده دهد نشان که باشد طوری سخن آن باید آید،می میان به سخن ای

   .(33: 1378)الطایی، بود. خواهد آن ماهوی معنای فاقد صورت این غیر در است،
هویت هسته مرکزی شخصیت و فردی و جمعی است و اصل بنیادینی است که رفتارها، اعمال و تصمیمات اصلی یک فرد 

شکل میی سلیمی، .دهدا یک جم  را  سی با واژه  (.135: 1375) شخص»مفهوم  یا مفهوم هویت از میان مفاهیم فار تواند می«ت
یا  ئبه معنی صفت جوهری، ذات هستی، وجوه منسوب به شی« هویت»در زبان فارسی . (2: 1387،)ابوالحسنی.هم معنی باشد

 ه شده است. ئاریف متعددی از آن اربه کار رفته و تعا، شودشخص و آنچه موجب شناسایی شخص یا چیزی می
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شاخصای جموعههویت م سایی ها و عالیم در حوزه مؤلفهاز  شنا ست که موجب  ستی، فرهنگی و روانی ا های مادی، زی
شتتود. هویت یعنی وجه اختصتتاصتتی هر فرد یا از فرهنگ دیگر می یز فرد و گروه از گروه یا اهلیتی از اهلیت و فرهنگفرد ا

ست سان دیگری نی ست و در هیچ ان صی که در من ا صا با توجه به تعاریف آمده، هویت و تعلق و تعهد افراد . گروه. وجه اخت
ط دارد و با نسبت گرایش به عناصر هویت، نسبت تعلق فرد با جامعه نیز پذیری افراد ارتبانسبت به عناصر هویتی با شخصیت

شخص می شخم ساخت ،های هویتهصشود. م شه در اجتماع دارند و از طریق  شوند و به فرد های جامعه به فرد منتقل میری
 د.نبخشتشخص می

 
 اتحاد

گروهی که به رغم وجوه افتراق، از وجوه اتحاد در لغت و فرهنگ اجتماعی عبارتستتتت از گرایش مشتتتترا دو کس یا 
شتراا یا اتفاق برخوردارند بی کوشد تا از آورد؛ زیرا میگمان زمینه چنین اتحاد یا اتفاقی را دشمن و تهدیدهای آنان پدید میا

سته تأثیرگذار بررون شتی دو د ستر وفاق و آ ستیزه دیرینه را احیا کند و ب سترش عوامل افتراق، کینه و  سی و رهگذر گ سیا د 
 (.19:1386فرهنگی و اقتصادی جامعه یا منطقه را ناهموار سازد. )بنایی،

 
 و ابعاد آن هویت ملی

ترین و برترین سطح هویت بشری، هویت ملی است که با نوعی احساس تعلق و تعهد فرد نسبت به جامعه سرزمین و عالی
ش قن ،هویت ملی افراد. فاقد تنوع و گوناگونی استملی برخالف ابعاد دیگر هویت، هویت .دولت یا کشوری خاص است

باعث ایجاد وفاق و انسجام و احساس نوعی منشأ مشترا  های جامعه دارد. کهجام بخشیدن بر خرده فرهنگسمهمی در ان
 .شودمی

ساس معنای به ملّی هویّت صر به وفاداری و تعلق اح شترا نمادهای و عنا  تعریف میان مرزهای در و ملّی اجتماع در م
ست. مهمترین سیاسی شده سایی سبب که ملی نمادهای و عناصر ا  آیین، و دین سرزمین،»از  عبارتند شوند،می تمایز و شنا
سک، و آداب  میزان ملّی اجتماع یک درون در یوسفی یعقیده ( به6:1380)یوسفی، «دولت و مردم ادبیات، و زبان تاریخ، منا
(   17همان، (سازد.می مشخص را آنها ملی هویت احساس شدت مذکور نمادهای و عناصر از یک هر به اعضا وفاداری و تعلق
سیجامعه نظر از ملّی هویّت» گوید:می فر رزازی ملّی هویّت یدرباره تعاریف انواع به توجه با  نوعی احساس یمثابه به شنا

سبت عاطفی تعلق و تعهد شترکات از ایمجموعه به ن سجام و وحدت موجب که است جامعه ملّی م  ابعاد دارای شود ومی ان
سانی و ایجامعه دینی ملی، فرهنگ خرده مختلف ست ان صلی ویژگی و ا  ابعاد بودن و بومی آن اجزای انعطاف قابلیت آن ا
 .(15:1379فر،)رزازی« باشد.می آن یدهنده تشکیل

فرهنگی و روانی تلقی شده است که سبب تفاوت ها و آثار مادی، زیستی، ای از نشانهدر یک تعریف هویت ملی مجموعه
های خاص محلی و هویت هایترین سنگر و حلقه ارتباطی بین هویتملی اصلیبراین اساس هویت .شودجوام  از یکدیگر می

ست.عام فرا صر و الگوهای هویتها و نگرشای از گرایشملی مجموعههویت ملی ا ارچه بخش و یکپهای مثبت به عوامل، عنا
داند که ملی را آخرین مرحله کسب هویت میشیخاوندی هویت. کننده در سطح یک کشور به عنوان یک واحد سیاسی است

 .   (49: 1379)شیخاوندی،  .شودها کسب میپذیری، از طریق خانواده، مدرسه و رسانهتوسی فرد، طی فرآیند جامعه
صوص ابعاد هویت سه بعد روانی،  ؛نظرات متفاوتی وجود دارد ،در خ شعبانی که در کتاب ایرانیان و هویت  از جمله نظر 

 . (245: 1386)شعبانی، .صور استتفرهنگی و اجتماعی را برای هویت در روزگار معاصر م
ملی، هویت مذهبی، هویت قومی، هویت طبقاتی و هویت ستتیاستتی از انواع در کتاب ایران، هویت، ملیت و قومیت، هویت

 . (31: 1383)احمدی،.است هویت برشمرده شده
یات را برای هویت ملی  یایی، ستتتیاستتتی، دینی، فرهنگی و زبان و ادب تاریخی، جغراف عاد اجتماعی،  غالمرضتتتا پیروز اب

 .(87: 1386)پیروز، .شمردبرمی
  .ابعاد اجتماعی هویت ملی ناظر بر احساس تعلق خاطر مشترا و تعهد افراد به اجتماع ملی است -
ها، نمادهای یک ملت که نوعی تعلق ها، عقبههویت ملی قلمرو یک ستترزمین مشتتخص استتت و حکایت ابعاد تاریخی -

 آورد.خاطر به گذشته را پدید می
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 های مشروعیت بخش در یک دولت ملی است.بعد سیاسی هویت ملی تعلق به یک نظام واحد سیاسی و ارزش -
 ن است.آهای دینی و مذهبی مشترا و وفاداری و اعتقاد به آیین بعد دینی هویت ملی معطوف به حلقه -
سنتابعاد فرهنگی و ادبی هویت - سطورهملی، در برگیرنده  ست.)قاسمی وها، ا  ها، فولکور، هنر، معماری، زبان و ادبیات ا
  .(103: 1389آبادی ،ابراهیم

صر نیز محققان از برخی شکیل دهنده عنا سی سازمان از: اندعبارت که شمارندبرمی لیم هویت برای را متفاوتی ت  سیا

 ملی محصول هویت که اساسی عنصر چهار دونشور رابرت سرزمین. و دین زبان، و فرهنگی، تاریخی مشترا پیشینه واحد،

ست ستین شمرد: عواملبرمی چنین را آنها سی.  قانون و مدرن ارتش دولت، مثل عوامل تکوینی ادبیات و زبان مثل نخ سا ا
 (.26:1385سرزمین. )گودرزی، از دفاع مثل واکنشی و عومل عالی آموزش مثل القایی عوامل
 

 ایرانی هویّت
توان گفت که باشد به درستی نمیهای گوناگون و از نژادهای مختلف میفالت بزرگ ایران هزاران سال است که پذیرای انسان

دهد این است که فالت ایران دیر زمانی شناسی نشان میفیات باستاناند، آنچه کشنخستین ساکنان فالت ایران چه کسانی بوده
های دست آمده از تپه سیلک، نزدیک کاشان بیانگر این واقعیت است. است که مسکن و مأوای انسان بوده است. آثار و نشانه

 (. 119:1373)رضایی، 
 در و شکل گرفت ساسانیان دوران دینی و سیاسی قومی، های نهضت در ایرانی هویّت تاریخی مفهوم اشرف دیدگاه از

 هویت صورت به جدید درعصر و یافت دیگر تولدی عصرصفوی در و ماند پایدار هایی نشیب و فراز با اسالمی دوران

شرف، شد. متجلی ایران ملی  ایرانی، تمدنی یحوزه سه از جغرافیایی خاص موقعیت علت به ایرانی (. هویت18:1378)ا

 است. تأثیر پذیرفته غربی و اسالمی
ی باستان میان ایران و شود، همان جنگی است که در ازمنهای که باعث مستقل شدن هویت ایرانی میترین مسألهاما قطعی

شته می سنگ بنای این تنازع بقای هویتی و فرهنگی همان روزی گذا ست و  سپاه روم روی داده ا سلم و تور توران و  شود که 
شتتود. بعد از گیرند و در نهایت این کینه و عداوت منجر به کشتتته شتتدن ایرج میخود ایرج را به دل میی برادر کوچکتر کینه

که توستتتی برادرانش صتتتورت می مانوشگیرد، نوهمرگ ایرج  ید و او چهر( )منوچهر( فقی بر ایران حکمروایی میاش) ما ن
شینان او هرکدام به نحوی در احکومت ایران را تشکیل می شتهدهد و جان اند. هویت مستقل ایرانی، پس ین حکومت سهمی دا

سرما و یخبندان و افزایش  شمار از قبیل: حوادث طبیعی چون  شتن حوادث و وقای  بی سر گذا سال و پشت  از گذشت هزاران 
ستر تاریخی خود میجمعیت و جنگ و جدال ستقل به خود میهای طوالنی در ب شکل یک حکومت م گیرد. مرگ ایرج افتد و 

انتقام منوچهر تأئیدی استتت بر این تشتتکیل حکومت و یافتن هویت تاریخی، از این زمان به بعد ایران ستترزمینی با مرزهای  و
شته ساس هویت و فرهنگ خود را بر دنبالهطبیعی و تاریخی مشخص و با مردم و مناب  و دا روی های مشخص، این سرزمین ا

اند جزیی از هویت از گذشتتته در حافظه قوی بر ستترزمین مرکزی حکم رانده نهد و آنچه را کهاز فرهنگ گذشتتته آریایی می
شتتتوند و انعکاس های فرهنگی و حتی اقلیمی جدید توجیه و تفستتتیر میشتتتوند و نظر به ویژگیتاریخی این ستتترزمین می

 (.104:1372یابند.)م.موله،می
 

 زبان و ادبیات ، هویت
ای از هویت فردی و گروهی ما به دلیل جاستتتت که بخش عمده اجتماعی تا آنگیری هویت فردی و اهمیت زبان در شتتتکل

شکل ست. به جز دیگر عوامل مؤثر در  ساختارهای زبانی ا سطح واژگان و  شترا در دو  ستفاده از زبان م گیری هویت فردی، ا
ستقیم بر چگو سخن گفتن نیز در تعیین هویت و ارزیابی دیگران از فرد به دلیل تأثیر م سیار نحوه  نگی ایجاد ارتباط با دیگران ب

زیرا گونه زبانی بازتاب محلی زندگی، میزان تحصتتیالت، طبقه ؛ حائز اهمیت استتت. هویت فردی و اجتماعی زاده زبان استتت
ست شه، جهان بینی، هویت اجتماعی و عمل اجتماعی ا بنابراین حفظ زبان و ادبیات که نقش کالن زبان  ؛اجتماعی، بیانگر اندی

  .انسان از دیگر جانوران است ممیزهده دارد، به معنای حفظ هویت فرهنگی و اجتماعی جامعه است و مالا را برع
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سالمی شن میا سد:ندو شر نمی» نوی شان بدهد که بدون ادبیات ب ست ن ست ممیزتوان ستگی  .ا ادبیات موجب تفاهم و همب
قه با ستتتواد ا یات عامیانه و در طب دب تکامل یافته موجب برقراری پیوند معنوی شتتتده افراد بشتتتر استتتت. نزد عامه، ادب

 .(30: 1370ندوشن، اسالمی)«.است
شاهرخ قبادی در سکوب میمقاله خود به نقل از  سد:م سمانیت میمازبان » نوی شه در زبان ج ست، اندی پذیرد و ده تفکر ا

صاحب فرم می سی پیدا می؛ شوندمردم پراکنده از طریق زبان از حیات یکدیگر باخبر می .شودصورتمند و  کنند و در هم ح
اما تنها  ؛شوند. زبان برای این مقصود بهترین وسیله استآیند و ملت میک( درمییدار)ارگاننتیجه به صورت یک مجموعه اندام

شرایی خاص تاریخی ایران برای احراز حویت ملتی ست و در  سیله نی ست و شده ا شتر بهره برده  : 1388قبادی ،)«.از زبان بی
41) . 

های جهان واقعی و تواند میان باورها، اندیشتته و اعتقاداتش و تحوالت و دگرگونیبکستتی استتت که  ،انستتان دارای هویت
میان گذشتتته و نویستتد: آثار ادبی پل گلدمن می. اجتماع خود ارتباط ایجاد کند و این نقش بر عهده ادبیات گذارده شتتده استتت

 .(97: 1372گلدمن،)«.زنندها پیوند میثراها را به میآیند و عالیقامروز به شمار می
رو برای حفظ هویت افراد ایران نیاز به بازشناسی سخنان شاعرانی است که در بسیاری موارد تعمداً عناصر هویت ز همینا
شعار خود  ملی، ترین افق فرهنگی است که در ادبیات گسترده .دانمنعکس نمودهخصوصاً عناصر فرهنگی گذشته ایران را در ا

شناختتوان مؤلفههای آن میخالل گزارش صلی هویت را باز  سی را می .های ا سبت عالقه،ایرانیت هرک شنایی و توان با ن  آ
سنجید و سلوا وی با زبان و ستهای بیمعیار ایرانیت او را با این گنجینه محک و ادیبات  جهان امروز آن چنان  . دربدیل دان

ستوار سبتی ا ستحکم میان هویت ایرانی وو  ن ست که می مواریث زبان و پیوندی م سی برقرار ا پود  توان گفت تار وادبیات فار
 .(48: 1388، قبادی).آیدبه نظر می -فارسی دوستیهر بلکه  -هویت امروزی ایرانیان

 
 تاریخچه زبان فارسی

 در مسیح میالد های هندی و اروپایی از حدود هزاره اول پیش ازاست. زبان اروپایی و هندی های زبان خانواد از فارسی زبان
 و آفریقا و آمریکا در پانزدهممیالدی ستتده دوم نیمه از و بود رایج آستتیا غربی جنوب و جنوب و اروپا از بزرگی بخش

 میالد از پیش اول هزار از پیش که هندی شاخه یافته تشکیل شاخه دو از ایرانی و هندی هایاند. زبانگشته رایج هم اقیانوسیه
 نوشتار میالد، بدان از پیش اول هزار حدود از تقریبا و است بود رایج پاکستان و هند مرکزی بخش و شمال در مسیح تاکنون

ست. شدمی ستایی ایرانی، شاخه هایگونه ترینقدیم  ا سی و او ستان فار ست با ستایی، زبان که ا ستا او  مقدس کتاب او
شتیان ستان فارسی زبان و زرت سمی زبان با شاه و کبیر داریوش ر شیان و خشایار ست. جان  امروزی های زبان از برخی آنان ا

    (. 3:1386.)ابوالقاسمی،بلوچی. و آسی و کردی و پشتو و فارسی:  از عبارتند ایرانی شاخه
 : از عبارتند ایرانی هایزبان ترینقدیمی

 
  باستان فارسی

جمشید  ستون تخت صد و الوند و بیستون هایبرسنگ که است زبانی همان این و اندهنامید «فرس قدیم»را  آن که است زبانی
 نبشته همه از تر مهم و . است شده کنده  دیگر جاهای و جمشید تخت سیمین و زرین های لوح و هخامنشی های و دخمه
ستون ست بی شی داریوش که ا سیدن به و آمدن بیرون تاریخ هخامن شاهی ر  داده گزارش آنجا در را خود هایکارنامه و شاهن
 دارد. سالی اندا فرق اوستایی با و است ایران قدیم های زبان از یکی دیگر نیز زبان اند. اینشده نوشته میخی خی با و است
دوره  ، رود می شمار به ایرانی های زبان میانه دوره یافت رسمیت دری فارسی زبان و رسید سلطنت به لیث صفار یعقوب که

 (. 111:1386)ابوالقاسمی، شود می محسوب جدید دور امروز به تا آن از پس دوره و باستان دور آن از از پیش
 

 زبان پهلوی
 بزرو سرزمینی  در که« پرتو»بنام  بزرگی قبیله به است منسوب اند و نامیده میانه فارسی را زبان این است. پهلوی دیگر زبان
 دولتی رانده ایران از را اسکندر یونانیان مرگ از پس که انده بود ))سکا ایرانیان از سرزمین آن مردم . اند بوده خراسان نام به
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 قوم این از است شجاع معنی به که پهلوان پهلوی و کلمه و . گوئیممی اشکانیان را آنان ما که اند داده تشکیل پهناور و بزرگ
 است.  ماند باقی باشدمی کارنامه ایشان از ظاهرا شاهنامه قدیم افسانه هایداستان غالب که دلیر

 
  دری زبان

 کرده تکلم می بدان کیان درگاه مردمان چون معتقدند گروهی که این جمله از . هست نظر اختالف کلمه این حقیقی معنی در
 مرو و و بدخشان بخارا و بلخ جمله از است بوده شهر ساکنان چند لغت گویند می که این یا است شده نامیده نام بدین اند

 نمی را یکدیگر زبان و می آمدند او درگاه به عالم اطراف از مردم چون اسفندیار بهمن زمان در که : گویندمی گروهی و است
شمندان تا : فرمود بهمن فهمیدند سی زبان دان ض  را فار شاهان درگاه به که زبانی یعنینهادند  نام دری را آن و کردند و  پاد
  .باشد تواند می هم خوشخوانی به اعتبار این و دری کب همچون . است درهّ به منسوب گویند،می گروهی و کنند تکلم
 شد گفته می سخن دری زبان به رجال و بزرگان میان و دربار در که گرفت نتیجه توانمی شد ارائه مختلف تعاریف، از
 مردم و است متحدکننده بوده نقش دارای و رفته می کار به رسمی آموزش برای که است بوده معیار زبان عبارتی به یا است
ستفاد می آن از جدی هایآموزش ، نگاری نامه در اندبوده متفاوت محلی های گویش دارای که  معیار همچنین و اند کردها

 سیاسی نفوذ و نظامی قدرت که است شدهمی ایرانی فرهنگ و زبان نفوذ باعث امر همین . است بود غلی و درست سنجش
 . است دادهمی ترویج نیز را ایرانی فرهنگ زبان و خود به خود نیز ایران

 
 ارتباط زبان فارسی با هویت ملی

خانلری که: ی فرهنگ و هویت ایرانی است؛ به قول ناتل ترین جزء تشکیل دهندهسخن از زبان فارسی است. زبانی که بنیادی
بالم که این زبان من و زبان کسان من است. زبانی که شیرینی ان را دوست و دشمن دارم و به خود میمن فارسی را عزیز می»

شیده سروده و در دورترین نقطهو خویش و بیگانه چ سعدی بدان غزل  سیا، قرنها پیش از این مطربان چینی، اند. زبانی که  ی آ
 (. 175:1386ناتل خانلری،«)اند.دان اندلسی خواندهغزلش را به گوش جهانگر

 کنندهمشخص عامل تنهایی به یک گرچه هیچ دهند؛می تشکیل را ملتی شخصیت یکدیگر کمک به معموالً زبان و فرهنگ

سوی بودن مردم مثال، برای آیند.نمی شمار به شور فران سه، ک شتن علت به تنها فران شترا زبان دا شور این مردم م ست؛ ک  نی

 به هم سویس و بلژیک وگرنه مردم است، ساخته مشخص و متمایز ملل سایر از را ملت این که است فرهنگی به سبب بلکه

 است،شکل گرفته هاقرن طی که هستند، رسومی و آداب دارای هانیستند. فرانسوی فرانسوی ولی گویند؛می سخن فرانسه زبان

 (. 127:1384است. )میرحیدر، شده ایویژه سنن و دارای فرهنگ
 که اینجاست و نوشتاری، یا زبان گفتاری یابد؛می انتقال زبان طریق از هویت ساز عوامل بیشتر نظران،صاحب یعقیده به

 را هویت هایسبب و موجبات زبان شود.می روشن جامعه افراد مندکردنو هویت اجتماعی شخصیت ساختن در زبان اهمیت
سته می صیت، صاحبان از و کندبرج سل در که سازدمی هاییچهره شخ  نیز خود از پس هایدر هزاره و کنندمی نفوذ هان

 شوند.می تأثیرگذار

بنابراین باید گفت  که ارتباط زبان با هویت ملی هر کشوری قبل از هر چیز بستگی به ساختار ادبی جامعه و میزان سیاست 
ستر فرهنگی سلطه و  و پویایی آن زبان در تکوین ب ست که جامعه در مواجهه با  صورت ا شترا ملی دارد. در این  جام  و م
ی فرهنگی خالق و پویایی زبانی خود به احیا و بازستتازی فرهنگ ملی خود خواهد تحمیالت خارجی، با استتتعانت از جوهره

آمیز در میان اقوام و ملل پرداخت.  اینکه در کشتتور ایران، به رغم تنوع قومی و فرهنگی همیشتته نوعی همزیستتتی مستتالمت
مختلف ستتترزمین ایرانی حاکم بوده؛ حاکی از شتتتعور و آگاهی تاریخی ملت ایران در جهت حفظ زبان، فرهنگ و ستتترزمین 

سی و جلوه شک زبان فار شه بدون  شه و باور بزرگ ملی نیز، همی ست، حامل چنین اندی های مختلف کتابت آن تاریخی ایران ا
  است.اعم از شعر و ادب بوده 

سهم بزرگی در حفظ فرهنگ، زبان و هویت ملی ایرانی  در این نگاه، نقش ادبیات فارسی به خصوص ادبیات حماسی، که 
شود. چه در زمان سلطه اسکندر، یا عرب یا اقوام مهاجر غیر ایرانی ملت ما در کوران چنین حوادث تلخ و داشته، نمایان تر می

دبیات فارستتی به حفظ کیان ملی دستتت یازیده استتت. در این میان ادبیات تاریخی و به ای، همیشتته در پناه زبان و اشتتکننده
 های حماسی، از عوامل مهم رشد و تکوین زبان فارسی و هویت ملی ایران به شمار می آید.خصوص سروده
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 فرهنگی هایجلوه یتمام توانستمی که زبانی است؛ پهلوی زبان دنباله همان شد، که سروده دری پارسی زبان به شاهنامه

شتاق مردم چشمان برابر در را ایران و تاریخی شین بیانی با و کند زنده ایران م شین، و آت  خود سوی به را دیگران نظمی دلن

 کشاند.

 پایداری همچنین و ایرانی هویت اصلی یمؤلفه عنوان به فارسی زبان در معرفی مهمی نقش شاهنامه سرودن با فردوسی 

ستاد آن شت. ا شت بلند کاخی آن از توس دا ساند گزندش باران و باد که برافرا ستی به و نر شمند اثر پس از را  که بود او ارز

 (.151:1386)راشدمحصل،.شد ایرانی و ایران محتوا شاخص جهت از هم و زبانی ساختار حیث از هم فارسی
سی نیز فرهنگی زمینه در زبان، بر عالوه ست. داده انجام بزرگ بس کاری فردو سی ا  و تاریخ و فرهنگ از آگاهی فردو

ستگی و ایران گذشته تمدن  قوم زنده حافظه و فرهنگ معلم این آن، مردم سرنوشت و ایران وی به شگرف و خردمندانه دلب

 روایت است، وی رسیده به گذشتگان از که را هاییداستان تمام، جوانمردی و آزادگی با که دهدمی موقعیتی قرار در را ایرانی

ستخوان حفظ و امانت رعایت با و کند سی هایبندیا سا ستان ا ستقیم طرح ها بهدا ستقیم یا م  رفتار و اخالق و هامنش غیرم

 (.16:1381بپردازد.)رستگارفسایی، ایرانی عنصر
 ستتنت یک و تمدن یک یک معنویت، فرهنگ، یک را آن بلکه نگرد؛نمی جغرافیا یک عنوان به تنها ایران به فردوستتی

 او کند. تبدیل فرهنگ این نماد به را خود اول، کتاب مرحله تا در کوشتتدمی دلیل همین به داند.می بدیهی یشتتناخته شتتده

ستنی هایسنت افتخارات، و تاریخ، ایران ملت زندگی  هایآفت و کندبازگو می را آن مردم اخالقی و رفتاری امتیازات و دلب

 حسادت، خودخواهی، از را مردم و شمردبرمی را و اجتماعی فردی هایگمراهی و هوسبازی استبداد، فریب، خودبینی، غرور،

 و ملی ترغیب و خانوادگی عالیق مهربانی، شادی، دادگری، پاکی، به و داردمی برحذر انحرافات اخالقی و آز شکنی،پیمان
 (. 21کند.)همان،می تشویق
 

 نقش شاهنامه و زبان فارسی در هویت ایرانی
سال شه با ایران به درختی کهن سیار هایری سی  و عمیق ب شه تاریخ، طول در که ماند،می و  دلیل به و برگ داده و شاخ و ری

 در سرزمین است. این نشسته باربه و شده زود تنومند ژئوپلتیک، خیلی و سیاسی جغرافیای موق  ویژه به و جغرافیایی موق 

از  بالیا و هاگرفتاری این اثر در و گردیده هاطوفان و هاسیالب گرفتار گذشته، گاه آن برکه  ماجراهایی با و طوالنی بس زمانی
 فهیم آبیاران و باغبانان و عمیق هایدارای ریشه چون اما است؛ شده وارد پیکرش بر ضرباتی گاه و شده زده آن برگ و شاخ

 باقی دارریشه و کهنسال و گشته تنومند دیگر بار و آمده بر آن از تازه هایو برگ شاخ کردند،می مواظبت آن از که است بوده

 نشده کنده ریشه از درخت کهنسال این گاه هیچ شکسته؛ اما پرش و بال است؛ گاهی ایران کهنسال درخت این مانده است.

 (. 256:1382است.)بیانی، مشخص تاریخ کامالً در هویتش جهت این به و است نرفته دست از و است

ست دچار ایرانی ملی هویت هیچگاه وترا زبانان،  هاها، عربرومی حمله با زمان طول در س شد گ  ایرانی هویت و ن

 و بازتولید تقویت، در عوامل متعددی شد. تحمیل نیز ایران به هجوم آورنده اقوام بر تاریخ از هاییبرهه در و حتی شد حفظ
ستمرار شته نقش ایرانیان ملی هویت ا ست. دا سوب عوامل این مهمترین از یکی توس، حکیم اثر قط طور  به ا شود. می مح
سیار منبعی شاهنامه شترا میراث از غنی ب ست ایرانیان م ستمرار هویت توانمی آن در که ا سطوره دنیای از را ایرانی ا  و هاا
 دارای شتتاهنامه محتوای استتت. داشتتته چرایی و چونبی نقش هویت ملی احیای در گمانبی دید. فردوستتی هاحماستته

 یابد. استمرار امروز تا ملی هویت است شده که سبب است هاییویژگی
 و هاآرمان به همراه ایرانی فرهنگ و تمدن هایجنبه تمام داریم، انتظار حماسی کامل منظومه یک از که چنان شاهنامه در

 خویش زندگی فرود و اوج در دراز سالیان که است قومی ملتی حیات گاهجلوه شاهنامه است، شده مطرح قوم این آرزوهای

ندوخته هاتجربه یه ذوقی و ا کرده  جذب خود پرشتتتکوه و ممتد تاریخ خالل در را فراوان معنوی و فکری و ستتترما
 (.75:1388است.)یاحقی،

 خود آن از سامانی و سازمان و هویتی با دیرباز دیگر، از نام هر یا و عجم تازیک و قبیله و قوم منزله به خواه ایرانیان ما

 (. 35:1384.)مسکوب،دانیمفردوسی، می چون بزرگی اندیشمندان مدیون را خود ملیهویت بقای و استمرار و ایمبوده
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 ایرانی هویت استمرار آن، سراسر توان درمی که منبعی ایران؛ ماندگار میراث از ارجمند و غنی بسیار است منبعی شاهنامه،

 و نشست تماشا به ساسانی، فرمانروایان و شاهان حکومت هایسال تا واپسین ها،حماسه و هااسطوره دنیای از را آن اقوام و
 کرد. مشاهده را ایرانیان خودآگاهی جمعی

 کرد؛ هموارتر را استقالل سوی حرکت به مسیر دری، پارسی زبان از پشتیبانی و شاهنامه سرودن با توس بزرگوار حکیم

 و نبود سیاسی و جغرافیایی یشده تعیین مرزهای دارای هنوز دولت ساسانی، فروپاشیدن از پس ایران که دورانی در هم آن
صالً سی مرزهای یدربردارنده که نام ایران به چیزی ا صی سیا شخ شد، م شت، در وجود با سیدوره چنین ندا  در ای، فردو

 خواند،می فرو آنان جان گوش در را کشور و شکوه بردمی نام ایرانی و ایران از بار دویست و هزار از بیش خویش یشاهنامه

 و خراستتان در ابتدا پارستتی زبان نهال دیگر، عبارتی به آورد. مردم فرا یاد هاپس قرن از را ایران گذشتتته ملی هویت تا
سیار و قد برافراشت ماوراءالنهر  رسید، جان بدا تا آمیز زبان سطح این تأثیر رسد. بالندگی به رفت،می انتظار آنچه از زودتر ب

 ابزار عنوان به زبان همین از بودند ناگزیر یافتند،می ایران حاکمیت از هاییبخش در تاریخی علل به بنا که بیگانگانی که

ستفاده بخشوحدت عامل و فرهنگی سی زبان به آوردن کنند. رو ا شهتکیه خواهدمی ایرانی اینکه یعنی دری، پار  و گاه اندی
سان شاعران دیگر و فردوسی اگر ملی. و باشد ایرانی افکارش، ستی چنین به دنبال جملگی خرا ستا همین در هستند، خوا  را

ست. ارزیابی قابل ستند فرهنگمی آنها ا شد باید که ایرانی البته کنند. احیا نو از را ایران تمدن و خوا نه  آید، وجود به باید و با
 (.34:1390است.)فالح،رفته میان از پیش هاقرن و است بوده ساسانیان زمان در قبالً ایرانی، که

های فرهنگی و تاریخی ایران را در خود دارا بود و لذا ستتخن آخر آنکه فردوستتی به زبانی شتتعر ستترود که تمامی جلوه
 آید. محتوی شاهنامه منبعی سرشار از میراث یادگار ایرانی به شمار می

 

 گیرینتیجه
ساس این ایرانیان دارای  شترکی بوده و بر ا شمگیر و زبان ملی و م شان و تمدنی چ سرزمین کهن و تاریخی و با هویت درخ

مندی از ی تاریخی و طوالنی خود و با بهرهاند. زبان فارستتی با توجه به ستتابقهمحورها نیز هویت خاص خود را شتتکل داده
و فرهنگ ایرانی بوده است. و از جانب شاهان، امیران و ادبیان های معنایی و ساختاری، همیشه حاصل بازتاب اندیشه توانمندی

و شاعران و به مثابه شاخصه ممتاز هویتی و فرهنگی ایران مورد حمایت و توسعه قرار گرفته و آثار زیادی به این زبان نگاشته 
 آنها به نسبت ملت افراد که ملت مستقل یک مشترا هایارزش و خصایص مجموعه از است عبارت ملی هویتشده است. 

 شده تشکیل مختلفی هایمؤلفه و عناصر از ملی کنند. هویتمی تعلق یکدیگر احساس به ی آنهاواسطه به و یافته آگاهی خود

 و عناصر مهمترین اعتقادات، و هاارزش مناسک، و آداب اساطیر، و نمادها آئین، و دین تاریخ، سرزمین، زبان، و است، فرهنگ
 کشور یا سیاسی ساختار اصلی ستون و هسته منزلۀ به ملی هویت شوند.می محسوب کشور یک مردم ملی هویت هایمؤلفه

 و استحکام از کشور ملت و آن باشد، ترغنی ی هویتدهندهتشکیل عناصر و هامؤلفه نظر از ملتی چه هر و شودمی محسوب
 به بعدی هاینسل به تاریخی عمدتاً هایمؤلفه این انتقال عناصر و این حفظ دیگر سوی از است. برخوردار بیشتری پایداری

ستمرار و باز تولید و تقویت منظور  فرهنگی میراث انتقال مهم هایراه از یکی شود.می محسوب ضروری بسیار ملی هویت ا

سلهای به سازهویت تمدنی ست مکتوب آثار بعدی ن سی شاهنامه ایرانی، فاخر آثار بین در و ا  هایمؤلفه وجود منظر از فردو
ستثنا یک ایرانی هویت فرهنگی تاریخی ست همین از شودمی محسوب ا سی، از پس که رو ستر در نه ایرانی هویت فردو  ب

ستری در بلکه دینی، و سیاسی لحاظ به یکپارچه حکومتی ستمرار هنری و ادبی فرهنگی، ب  چون را شاهنامه ایرانیان و یافت ا

سنامه سی زبان. بنابراین نمودند حفظ خود ی ملیشنا  به و مانده  امان در حوادث گزند از ایران، پرتالطم تاریخ طول در فار
 است. بوده مردم یکپارچگی و یکدلی رمز و است داشته رواج ایرانیان بین در مشترا تاریخی و فرهنگی زبان عنوان

 
 منابع و مأخذ
 .1383، تهران: تمدن ایرانیناسیونالیسم، نظریه ایدئولوژی تاریخ، ، احمدی، حمید

 .1386، تهران: سمت، تاریخ زبان فارسیابوالقاسمی، محسن، 
  .1370، تهران: جامیاپ دوم، چ ،جام جهان بین ،ندوشن، محمدعلیاسالمی

 .1378، تهران: آزادگان ،بحران هویت قومی در ایران، الطائی، علی



 377   /  زبان فارسی و تحکیم هویت ایرانی                                                                                                                     

 . 38دوره ،مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی،لنامه سیاستصف ،«پژوهشی ملی با رویکردهای هویتمؤلفه» ،ابوالحسنی، سیدرحیم
 .1 -22 صص ،1387زمستان   4شماره 

 .150 -122 ،صص1386 زمستان، 12شماره  ،نامه تاریخ پژوهان «یابی جمعیوحدت ملی وهویت»، نظر، علیاشرف

 .1382، 1چهارم،  شماره ملی، سال هویت فصلنامه ،«ملی هویت و تاریخ نگاران»شیرین،  بیانی،

 .1386، انتشارات نور سطاف، درآمدی بر اتحاد ملی و انسجام اسالمیبنایی، علی، 
 .97 -87، صص1386تهران: مهر،  «الگوی تعادل هویتی در ایران»، پیروز،غالمرضا

 .1373جلد اول، چاپ ششم، تهران: اقبال،  تاریخ ده هزار ساله ایران،رضایی، عبدالعظیم،  

 .1386قلم،  دوم، انتشارات آهنگ دفتر پژوهی ، شاهنامهزبان فارسی و ملی فرهنگ با آن پیوند و ایرانی هویتمحمدتقی، محصل، راشد

 .1381نو،  طرح :، تهرانایرانی شناسی هویت و فردوسیفسایی، منصور،  رستگار
 .1379، المللبین تهران :دفتر مطالعات سیاسی و ،انقه بالکیابی تحوالت منطهویت، سلیمی، حسین
 .1386، تهران: پژوشگاه فرهنگ اندیشه اسالمی ،ملیایرانیان وهویت ،شعبانی،رضا

 .1379، تهران : مرکز بازشناسی اسالم و ایران، تنفیذ هویت ایرانی تکوین و، شیخاوندی، داوود

 .1377چاپ دوازدهم، تهران: امیرکبیر،  فرهنگ فارسی عمید،عمید، حسن، 

 .1390گویا،  گوهر پژوهشی نشریه علمی ایران، ملی وحدت و یکپارچگی در فارسی زبان نقشمرتضی،  فالح،

. 59نشریه علوم اجتماعی پژوهشنامه. شماره  ،«نسبت هویت ملی و وحدت ملی در ایران»اصغر؛ ابراهیم آبادی، غالمرضا، علی قاسمی،
 .138 -93، صص1387پاییز
، 1388. بهار35نشریه علوم اجتماعی پژوهشنامه، شماره ،«راهبردها هاوایرانی، چالشهویت ادبیات فارسی و»،حسینعلی، قبادی

 .68-39صص

 . 1372، ابتکار تهران : هوش و ،ترجمه محمد جعفرپوینده ،شناسی ادبیاتجامعه، لوسین گلدمن،

 .1385راهبردی،  مطالعات انتشارات ،«قومی مطالعات در روش شناسی»حسین،  گودرزی،

 .1370چاپ پنجم، تهران: انتشارات آموزش انقالب اسالمی،  شاهنامه فردوسی، ،مول، ژول

 . 1384نی،  :تهران مور، ارمغانشاهرخ،  مسکوب،
 . 1384تهران: سمت،  سیاسی، جغرافیای مبانی، .میرحیدر،دره

  . 8 ، شماره1380دوم،  سال ملی. ی مطالعاتفصلنامه ،«ایران در اقوام ملّی هویّت بر آن تاثیر و قومی بین روابط»علی،  یوسفی،
 .1388، سخن تهران: رزان، دروازه تا پاژ ازمحمدجعفر،  یاحقی،

 .1386، چاپ هفتم، تهران: توس، زبان شناسی و زبان فارسیناتل خانلری، پرویز، 
 


