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79  

همیت و نقش زبان و ادب فارسی در گسترش اتحاد و همدلی میان بررسی ا
  طبقات گوناگون مردم ایران

  1محمدرضا بیرنگ

  چکیده

یکی . در این نوشتار، تالش شده است تا از چهار پنجره، اهمیت و نقش ادب فارسی در گسترش اتحاد در میان مردم نشان داده شود
قرار داشت که هماانا دو قرن ادامه یافت؛ پس از این مرحله است که زبان و » گذار«مرحله از این چهار، زمانی است که ایران در 

کند که بخش معتنابهی از این وظیفه را  ور می هاي امید را در ایجاد یکدلی و اتحاد میان مردم شعله ادب فارسی، نخستین بارقه
زبان و ادب فارسی در جهت استقرار اتحاد میان مردم گشود، اي که  دومین پنجره. کشد دوش می سرزمین ما به» ادبیات حماسی«

چنین،  هم. ایم کند و ما در این مقاله، موضوع آن را نیز بررسی کرده یاد می» وطه.انقالب مشر«زمانی بود که تاریخ از آن با عنوان 
 _و از سرزمین دیگري  _زه مدعیان دیگري اند که امرو این موضوع که شاعران ایرانی همواره از نظر اقلیمی در شرایطی قرار داشته

مورد بررسی این نوشتار قرار گرفته و نشان داده شده که ادعاي موصوف، در نهایت به  _عنوان یک جهت مستقل  به _اند نیز  یافته
رسی کرده اتحاد مردم منجر شده است؛ بخش پایانی مقاله حاضر، جایگاه زبان و ادب فارسی را در پیروزي انقالب اسالمی بر

  .است

  

  

  .رزبان و ادب فارسی، ادبیات حماسی، وحدت و یکدلی، ادبیات مشروطه، ادبیات معاص: هاکلید واژه

 

                                                        
   دانشجوي دکتري زبان وادبیات فارسی- 1
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  مقدمه

. فردي که دارد، بسته به عوامل گوناگونی است هاي منحصر به با توجه به ویژگی –ایران  –اتحاد میان جامعه و مردم سرزمین ما 
موضوع، بسیار بدیهی . هاي مهم این اتحاد غیر قابل انکار است عنوان یکی از مؤلفه به» یات فارسیزبان و ادب«دراین میان، نقش 

ها را  توان گفت شمول این موضوع همه زبان براي خود جایگاه و اعتباري دارد و می» مفهوم«عنوان یک عامل انتقال  زبان به : است
که آن را  –ها را مورد بررسی قرار خواهیم داد  و ما در ادامه این ویژگی – هایی است گیرد؛ لیکن زبان فارسی را ویژگی در بر می

  .کند اي برخوردار می ها از اهمیت ویژه در مقایسه با دیگر زبان

شویم، سخنی  هاي زبان براي ایجاد و گسترش اتحاد میان طبقات گوناگون مردم می که در یک شکل جامع، مدعی قابلیت این
گیري  طی روایتی چنین نتیجه –موالنا  –اي شواهد است؛ هر چند شوریده بلخ  ایم؛ بلکه این ادعا مبتنی بر پاره گزاف نگفته به

هاي مردان  جان«لیکن آشکار است که مراد موالنا از تصویري چنین بدیع، همان »  نگاناي بسا دو ترك چون بیگا«کند که  می
 ).28: 4،ج 1387مولوي، (بوده و خواهد بود » متحد«که در نگاه او همواره » خداست

اي اهمیت و  دهد، تا اندازه المصدور از یکی از وقایع زندگی پر درد خود به دست  می شهاب الدین زیدري و روایتی که در نفثه
از قرار، گروهی رهزن و قاطع طریق بر او و همراهانش که در : کند آشکار می  -که مورد ادعاي ماست  –را » اشتراك زبانی«اثر

بر «بینند،  زنند و چون مسکنت آن عده را می اند، شبیخون می هاي بسیاري را پشت سر گذاشته راه  وجوي آب حیات کوره جست
که زبان ایشان است  –بعربیت ] الدین شهاب[کردند؛ تهدي من باسم تاتار و خوارزم قربانی کنند، اتفاق می –اهللا  تقرباً الی –که  این
  ). 66: 1384زیدري نسوي، (» ...داد از آن ورطه هائل و حادثه مشکل خالص می –

کنند  را از جنس خود پنداشته، آزادشان میبینیم، آن رهزنان، با تکیه بر این اشتراك زبانی، شهاب الدین و همراهانش  که می چنان
عامل اصلی این وحدت » زبان«که خود، نشانگر نوعی وحدت و همدلی است که در آن لحظه ایجاد شده  و تردیدي نیست که 

تواند  لل میدهد زبان تا چه اندازه در مسیر اتحاد و یکدلی م توان به دست داد که نشان می ها به فراوانی می از این نمونه. بوده است
هایی که در زبان فارسی اتحاد مردم را در پی داشته  ها و مؤلفه در این نوشتار تالش شده است تا برخی از شاخص. مؤثر واقع شود

  .شویم فرض با سر سخنِ خویش می با این پیش. باشد، نشان داده شود

×××  

این زبان، محصول و سوهان . آن است» دیرپایی«و » ازناییدر« –آشکار و بدیهی است  –هاي زبان و ادبیات فارسی  یکی از ویژگی
خورده زبان پهلوي و از آن پس، فارسی دري است که در گذر زمان و تکاملی که پس از اسالم در اثر آمیختن با زبان عربی پیدا 

م ایران همواره با اتفاقات این دیرپایی و درازنایی، براي مرد). 161: 1،ج1389صفا،(کرد، درشمایل کنونی به ما رخ نموده است 
اند زیر  یکی آن بوده که ایرانیان تالش کرده. گوار و ناگوار همراه بوده که بر سرِ هم، آنان را با یکدیگر متحد و یکدل کرده است

هاي عربِ سرمست پیروزي بر  هاي گوناگون فرهنگی، از ژرفاي اهانت دهی و مدیریت نهضت و با شکل»  پارسی گویی«پرچم 
هم روایت مشهوري است که نخستین بارقه این ایستادگی بر  این. ان بزرگ در آن روزگار بکاهند و بلکه در برابر آن بایستندایر

اي سروده بود، بر نتافت و جمله  نام رفت؛ آنجا که ستایش شاعري را که به زبان عرب براي او قصیده»یعقوب«اي  زبان رویگرزاده
را بر زبان راند که این خود، آغازي بود براي توجه دوباره به زبان پارسی که » ، چرا باید گفتچیزي که من اندر نیابم«معروف 

این روشن نگري در شرایطی بود که از ). 250: 1377صفا، (توجهی اساس و شالوده آن را از اعتبار ساقط کند  رفت تا غبار بی می
 –زبان عربی بود،  بر خلیفه تاخته بودند و چنان شده بود که خلیفه  به یسار در قصاید خویش که بن آن پیش، شاعرانی نظیر اسماعیل
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» تبعید«به   –با یک درجه تخفیف   –گاه او را  براي او صادر و آن» در آب افکندن و خبه کردن«ابتدا حکم  –بن عبدالملک  هشام
  ).27همان،(محکوم کرده بود 

برانگیز در  هایی چنین تحسین پروایی شد تا آتش بی هایی که سبب می شاخص –ترین  ویا یکی از مهم –ترین  رسد مهم به نظر می
سراینده بود که مبتنی بر پیروي از زبان و ادبیات عرب بود؛ چه در همان دوران نیز زبان مردم کوچه و بازار با » زبان«نگیرد، همان 

هایی از این  نیاز داشتند تا مفاخره» هرم عمل کنندها«مردمی که به عنوان یک . شد، تفاوت داشت آنچه در دربار بدان تکلم می
القضات همدانی، در  عین. زبان سره خویش بشنوند؛ با آن بیامیزند و از آن در جهت اتحاد و یکدلی خویش سود بجویند دست را به

دانستند  نمی) عربی(» قال یقول«نشستند و  گوید که در کالس درس می سخن می» مریدانی«هایش، از  یکی از نامه
القضاه آن است که حتی در قرن پنجم هم بخشی از طبقه روشنفکر ایرانی،  معنی این اشاره عین). 459: 2، ج1387القضات، عین(

بار را در این شعرش  یسار، چگونه ایهامی مالحت بن بنگرید که اسماعیل. اشرافی به زبان عربی نداشتند؛ تا چه رسد به طبقه عوام
به عنوان اهرمی براي دفاع از اتحاد و عظمت  -تواند زبان فارسی را هم به ذهن متبادر کند  که می –خویش  گنجانیده و از زبان

  :ملت خود یاد کرده است؛ منتهی سخن آن است که طبقه اصلی جامعه قادر به درك این زبان براي واکنش نشان دادن نیست

  من از نژادي بزرگم و بزرگواري من قابل مقایسه نیست

  ست که چون زبان تیغ زهرآگین است زبانی مرا

  1...کنم و با آن از عظمت ملتی بزرگ دفاع می

اي با یکی  حتی زمانی که خسرو اول، طی محاجه. دانیم که عرب جاهلی، همواره از زبان خود به اعتال و بزرگی یاد کرده است می
شرح افتخارات عرب آغاز کند، آن شاعر   خواهد که به او میدربار پادشاه گسیل کرده بود، از  از شاعران عرب که حاکم یمن به

خرج داده، ایران را از آن جمله مستثنی  کمی رودربایستی به –عرب از ادبیات ملتش به عنوان یک نقطه برتر در میان تمام ملل 
ویژه پس از فتح ایران  این نگرش، به). 114: 5، ج1389ابن عبد ربه، (نهد  ها رجهان می کند و آن را بر دیگر زبان یاد می –کند  می

سیاست  –کند که محصول آن پراکندگی ادامه دار ایرانیانی بود که تحت چنین سیاستی  ها ادامه پیدا می توسط سپاه عرب، تا مدت
باور کرده  مانده بودند و اي بسا دور  ویژه یکی از اصول حاکمیت بنی امیه بود ـ از اصل خویش به حقیر شمردن زبان پارسی که به

گو این که از یاد برده بودند که یکی از اصول دین مبین اسالم که مورد اصرار ! بودند که عرب را بر عجم تفاخر و فضلی است
دوري جستن حاکمان غیر ایرانی ایران از پرداختن و توجه به . کلی از یاد رفته بود بود که به» مساوات«پیامبر بود، تمسک به اصل 

کرده است و هیچ عجب نیست که بگوییم جایگاه و نقش وزیرانی  تر می هاي تشتت را محکم و محکم فارسی، ریشه زبان و ادبیات
که با درك این واقعیت، ) 59: 3، ج1387منزوي، (و یا انوشیروان کاشانی ) 471: 1، ج◌  1389صفا، (بن سهل اسفراینی  نظیر فضل

  .اندازه باالست ز خود نشان دادند، بیاز دربار ا» زدایی تازي«اي در جهت  تالش گسترده

هایی  ور شدن زبان و ادبیات فارسی و پس از دو قرن سکوت، اهدافی که ایرانیان از آن پیش در ذیل و کسوت نهضت با شعله
زبان  –هیچ تعجبی ندارد که به فاصله کوتاهی مسعودي مروزي تالش کرد تا از این اهرم . کردند، محقق شد دنبال می» شعوبیه«نظیر

عنوان یک نقطه قابل اتکا براي ایجاد اتحاد میان ملت خویش بهره بگیرد تا نامش را به عنوان نخستین  به –و ادبیات فارسی 
تو گویی بخت خوش نیز با این ایرانیان همراه شد ). 173: 1378صفا، (سرایی سرزمین ایران ثبت کند  درتاریخ حماسه» سرا حماسه«

                                                        
  .اهللا صفاست مرحوم استاد ذبیحترجمه شعر، برگرفته از عین ترجمه  - 1
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رانی خویش درآورند؛ سامانیانی که در  اي بر کشتی ادب ایران وزید تا سامانیان، قلمرو ایران را تحت حکم که از آن پس، باد شرطه
رفت تا دوباره جایگاه اصیل  زبان پارسی می. اند پروري بوده دوستی و فرهنگ نگاه نویسندگان و مورخان همواره مشتهر به ادب

  .داران خود کند متوجه دوست –ساز اتحاد باشد  توانست زمینه که می –را به عنوان یک اصل » نی بودنایرا«خویش را بازیابد و 

توانست ایرانیان را زیر یک لوا گرد هم آورده،  هیچ محوري چون زبان و ادبیات فارسی نمی –انصاف باید داد  –در چنین شرایطی 
گونه، شاهنامه به مثابه گوهري بود که فردوسی آن را از دریاي ادب  این .آنان را با گذشته خویش آشنا و با یکدیگر متحد کند

با خلق شاهنامه فصل دیگري از اتحاد میان ایرانیان رقم خورد و این . ایران صید کرد و در گنجینه امهات فرهنگی ایران قرار داد
ها تأثیر  رفت؛ بلکه همواره بر دیگر فرهنگپذی نمی» صالح«ویژگی فرهنگ و هنر ایرانی بود که هیچ تغییري را جز در مسیر 

گونه که خیلی از مغوالن که آمده بودند تا از ایران مغولستانی دیگر بسازند، خود به کسوت ایرانیان درآمده،  آن. گذاشت می
  ).133: 1385جوینی، . (پذیراي فرهنگ ایرانیان شدند

و هشدار داده بود که » همه حدیث رستم است«رت پنداشته بود که شاهنامه، غیر از آن چیزي بود که سلطان غزنه، در کمال حقا
گون فرا  این کتاب مردم ایران را به رجعتی دیگر). 3: 1377تاریخ سیستان، (توان یافت  می» اندر سپاهش هزار مرد چون رستم«

دنبال  باید چنین تصور کرد که ایرانی به«: نویسد دکتر اسالمی ندوشن می. خوانده بود که این فراخوان تا به امروز ادامه یافته است
دنبال سرچشمه برود؛ حسرت دوران سربلندي ایران را  خواهد به می. اي است که نشانی آن را در کتاب فردوسی گرفته است گمشده

گونه شرح  نو براي این جویندگی و فراخوان چه دلیلی بهتر از آن که دکتر اسالمی آن را ای) 3: 1391اسالمی ندوشن، (» ...دارد
این رقم ناظر به ] تازه[کتاب و رساله در باب فردوسی و شاهنامه در ایران انتشار یافته و  93)1390(در سال گذشته  «: کرده است

مرد توسی، این  کند و بزرگ دعوت می» وحدت«گونه است که مردم ایران را به  فراخوان فردوسی از آن). همان(»...چاپ اول است
» حاتم بخشی«کاوه، : به بهترین شکل ممکن نشان داده است –از جمله در داستان قیام کاوه آهنگر  –چند داستان درخواست را در 

نامه ضحاك، پیامی را با  گیرد و پس از پاره کردن شهادت ضحاك را که بر آن اساس فرزندش را به او بازگردانده، به تمسخر می
  :کند ردآمده بودند، قرائت میاین مضمون براي انجمنی که در حمایت از او گ

  برخروشید و فریاد خواند  همی

  )795: 1،ج1379فردوسی، ...(جهان را سراسر سوي داد خواند

دهد که در جهت گام  هاي زبان و ادب فارسی است که به یک شاعر مقتدر چون فردوسی این امکان را می هم از قابلیت این
نمونه «حسین یوسفی این بیت شاهنامه را  یاد دکتر غالم زنده. برداشتن به سوي وحدت تا این اندازه شکرشکنی و شورآفرینی کند

به این » بر او انجمن گشت بازارگاه«گاه با اشاره به مصراع  از میان مردم برخاسته و آنداند که  توسط رهبري می» اعالي دعوت
از رهگذر چنین ابیاتی فراروي مردم  –که محصولش آزادي و یگانگی است  –را » بیداري«کند که شاهنامه رمز  واقعیت اشاره می

از این نظرهیچ . هاست بان و ادب پارسی در سره کردن دلکه ناظر بر اوج خالقیت ز) 44: 1386یوسفی، (زمان خویش قرار داده 
فردوسی، خود . ایرانیان است» اتحاد و وحدت«و » زبان و ادب پارسی«ترین رشته اتصال دو شاخص  شک نیت که شاهنامه مهم

و » عجم«واژه  اگر دقت کنیم، خواهیم دانست که دو. اش زنده نگاه داشتن نام پارسی است ساله 35معتقد است که محصول رنج 
فرض   –ذکر کل و اراده جزء  –» مجاز«توان آنها را در این بیت از مقوله  در عین آنکه تقریباً معانی یکسانی دارند، می» پارسی«

، »عجم زنده کردم بدین پارسی«توانیم تصور کنیم مراد فردوسی از استخدام واژه عجم در آغاز مصراع  که می کنیم؛ چنان
مرد  توان چنین پنداشت که منظور بزرگ ساله فردوسی از آسیب مصون مانده است و نیز می 35بوده که با رنج عجم » جغرافیاي«

  .خدمت ایرانیان درآورده است است که فردوسی آن را به» زبان و ادب پارسی«توسی از واژه پارسی در پایان همین مصراع 
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حماسی به وحدت ایرانیان منجر شده و باید دانست که حق با فردوسی تر، فردوسی بر آن است تا بگوید ادبیات  به بیان روشن 
هم از این روست که ایرانیان با . بندي انواع ادبی، ادبیات حماسی نقش مهمی در اتحاد مردم ایران داشته است است؛ زیرا در طبقه

ازجنگ و  –اي  ر برابر هر گونه خدعهشان را د اند تا هوشیاري هاي گوناگون اجتماعی، همواره تالش کرده درك صحیح موقعیت
اي  در هیچ خانه«شود که  در مسیر بازدید از ایران این نکته را یاد آور می –جهانگرد اسپانیایی  –ابن بطوطه . حفظ کنند –نیرنگ 

اند از تأثیر تو این آگاهی، نمی). 23: 1348کسروي، (» پاي ننهادم، مگر که شمشیر و کمانی بر در ودیوار آن خانه حمایل دیدم
خوانی،  ویژه آنکه شاهنامه نیاز بوده باشد؛ به ادبیات حماسی که پس از فردوسی اقبالی روزافزون در میان مردم ایران یافته بود، بی

از جمله نقالی و  –رفته رفته، به رسمی پایدار در فرهنگ ایرانی تبدیل شد و گروهی از مردم، همواره از طرق گوناگون 
با از بین رفتن طبقه اشرافی «: نویسد دکتر جالل خالقی می. کردند هاي بعد منتقل می این فرهنگ اصیل را به نسل – خوانی شاهنامه

روبه تجزیه ] اي از ادبیات حماسی است گونه که روایت[هنر گوسانی ... دهقانی در ایران از یک سو و ریشه گرفتن تمدن اسالمی 
خوانی و  خوانی، تعزیه حرفه نقالی، شاهنامه... ماندند و  کار نمی ها بی و خوش حافظهها  ذوق خوش] با این حال[گذارد و  می

این انتقال فرهنگ و ادب حماسی که این گروه از مردم ).34: 1388خالقی مطلق، (» زاید کوراوغلی خوانی از خاکستر گوسانی می
متفاوت بود؛ چنان که در دربار شاهرخ  –کند  حبت میکه راوي در چه جمعی و براي چه کسی ص بنا بر آن –دارش بودند  وظیفه

خوانی براي شاه را بر عهده داشته  غایت خوش آواز که از حافظه قوي هم برخوردار بوده، وظیفه شاهنامه میرزا تیموري فردي به
  ).35همان،(است 

رنگی از  هاي کم شده که رگه هامنجر می خوانی به استقرار حس یکدلی، طمأنینه و مودت در دل دنبال کردن این شیوه از شاهنامه
شنویم، در وجود ما قابل احساس  این حس، زمانی که یک روایت حماسی را می. را در ایران امروز هم شاهد هستیم) نقالی(آن 
خوانیم، همه حس مشترکی درباره  را می» کاموس کشانی«زمانی که داستان  –براي نمونه  –توان تصور کرد که  می. است
ها  شود که این تعابیر دل مان جاري می بر زبان –در تحسین یا تقبیح  –در این حال، تعابیري یکسان و همرنگ : دادهایش داریمروی

را به وسیله » توس«کدام ایرانی است که با شنیدن این روایت، در محاصره افتادنِ سپاهیان . کند را تا سرحد ممکن به هم نزدیک می
و با گسیل رستم به  –آزرده و ملول نشود؟ باز کدام ایرانی است که فتوحاتی را که از آن پس  شنود و دلب» توران ویسه«سپاهیان 

معماي » کلید گمشده«شود، بشنود و در سماع نیاید؟ هم از این روست که شاهنامه را باید  نصیب ارتش ایران می  –عرصه کارزار 
متناسب با  –یار نویسندگان و شاعران پس از خود گذاشت و این شاعران فردوسی این کلید را دراخت. پراکندگی ایران دانست
شان ایفا  تالش کردند تا با آفرینش و پرورش این گونه ادبی نقشی در اتحاد مردم سرزمین –بردند  سر می شرایطی که در آن به

  ). 7،8: 1378صفا، (ه شده است برد که پس از فردوسی و با این هدف سرود حماسه نام می 43مرحوم استاد صفا از . کنند

هنر زبان و ادبیات فارسی در آن بود که توانسته بود درست مثل یک رشته تسبیح، طبقات گوناگون را از اقوام مختلف حول یک 
و یا اي  مهم این نبود که فالن پهلوان در یک اثر حماسی تا چه اندازه جنبه تاریخی، اسطوره. محور متحد کند و در کنار هم بنشاند

ها به  اي داشته؛ بلکه مهم آن است که این پهلوان که زبان و ادب پارسی او را پرداخته است، توانسته از طریق همین واژه افسانه
پندارند، فقط داستان  حماسه فردوسی، بر خالف آنچه نا آشنایان می«: نویسد دکتر یوسفی می. نمادي براي ملت ایران تبدیل شود

هاي  ي رستم نیست؛ بلکه سرگذشت ملتی است در طول قرون و نمودار فرهنگ و اندیشه و آرمانها ها و پیروزي جنگ
ها  دهد که در راه آزادگی و شرافت و فضیلت تالش و مبارزه کرده، مردانگی مردمی را نشان می] شاهنامه[یعنی ...آنهاست

کنیم و برخی دیگر از مقاطع و یا  گوي گردانی نمی بیش از این در میدان ادبیات حماسی،). 46: 1386یوسفی، (» ...اند کرده
هایی را که زبان و ادب پارسی در آن مقطع و یا به واسطه آن مولفه، در اتحاد مردم نقش ایفا کرده، مورد بررسی قرار  مؤلفه
  .دهیم می
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قاطع گوناگون در سرزمین ایران هایی داشته که در م چنین نقش بارزي در قبال مدیریت خردمندانه اعتراض زبان و ادب پارسی، هم
این زبان، در جریان چنین رویدادهایی، همواره در تجمیع افکار مردم تحت یک نگرش متحد علیه یک نگرش . روي داده است

وقوع  به» ساالري مردم«است که با اندیشه و هدف استقرار » انقالب مشروطه«یکی از این رویدادها، . ناکارآمد نقش ایفا کرده است
شان را  پوشیده، زبان و قلم» قباي سیاست«صورت قابل اعتنایی محصول تالش ادیبانی بود که  بخش معتابهی از این اتفاق، به. وستپی

که شکافی میان فهم  -» فضل«تالش کردند تا از کرسی  –دانیم  که می چنان –این ادیبان . در خدمت اهداف این رویداد قرار دادند
آنان سپس هنر دیگري . هاي مردم قرار دهند هاي توده فرود آمده، خود را در الیه –کرد  ن ایجاد میمردم و اندیشه روشنفکرا

این . خواستند علیه استبداد حاکمیت قاجار، مردم را یکدله و متحد کنند خرج داده، با زبان مردم سخن گفتند و از این طریق می به
براي انتقال » پلی«ترین شکل ممکن به  آن اندازه انعطاف داشت که در سادههاي زبان و ادبیات فارسی بود که تا  هم از ویژگی

ها در حوزه  کدکنی، زبان فارسی را یکی از نیرومندترین زبان شاید هم از این روست که دکتر شفیعی. مفهوم به عوام تبدیل شود
که در حوزه ترکیب دارد، زایشگر مفاهیمی تازه  هاي قابل توجهی داند و معتقد است زبان فارسی قادر است با توانایی می» ترکیب«

  ). 30: 1380کدکنی،  شفیعی(و نو باشد 

بودن، خود » صدا یک«شان را براي حاکمیت ترجمه کرد و  زبان فارسی از همین مسیر، راه در هزارتوي طبقه عوام برد و خواست
که با پولی که در اختیار داشتند، چه  مرد بر سر آنکه آنیاد آوریم داستان موالنا را که بر آن اساس، چهار . گویاي اتحاد است

این ). 123: 3، ج1387موالنا، .(شان بود شان، حرف دلی تمامی که حرف دلِ یکی چیزي تهیه کنند، اختالف داشتند؛ گو این
. کردند یک را درك نمی یک سخن هیچ بود که هیچ» زبان«متأثر از تشتت ایشان در حوزه  –در تفسیر غیر عرفانی آن  –پراکندگی 

اي که در باب  سعید نفیسی طی مقاله. در دوران مشروطه، زبان فارسی خواسته مردم را به صداي واحدي تبدیل کرد
طلبان  آن اندازه در مسیر اتحاد مشروطه تا -سیداشرف –الدین قزوینی نوشت، تأکید کرد که زبان و شعر این آزادمرد  سیداشرف

هم از این روست که این پژوهشگر ). 11و  10: تا نفیسی، بی(قرار گرفت که سالح و اندیشه مبارزانی چون باقرخان و ستارخان 
ه فرجام کسانی نگاهی ب). همان(بردند  هاي خود می به خانه» کاغذ زر«او را مثل » شمال نسیم«نامدار معتقد است که مردم روزنامه 

اند، خود بهترین گواه است براي آنکه دریابیم زبان  که در جریان انقالب مشروطه منادي زبان و ادب پارسی در میان طبقه عوام بوده
» مرادبیگ«عارف قزوینی به دره . فارسی تا چه اندازه در این مأموریت موفق عمل کرده و توانسته صفوف مردم را به هم پیوند دهد

 ◌  پور آرین(شاه به طرز فجیعی به قتل رساندند  ؛ میرزا جهانگیرخان صوراصرافیل را در باغ)35: 1378سپانلو، (دان تبعید شد در هم
» جنون«الدین قزوینی را به بهانه  و سید اشرف) 208: تا براون،بی(؛ میرزاده عشقی را در عنفوان جوانی ترور کردند )77: 2، ج1379

تالش در : جرم این عده، همگی از یک گونه بود). 126: تا نفیسی، بی(تا در آنجا در کنج انزوا درگذشت  رهسپار تیمارستان کردند
  .هم با استفاده از ابزاري به نام زبان و ادب فارسی جهت اعتال و اتحاد ملت ایران؛ آن

هیر فرانسوي گفته است که هیچ شاعر و ادیب ش –ویکتور هوگو : در واقعه مشروطه یک اتفاق دیگر هم از این دست روي داد
). 19: 1382موغاري،  کریمی(بار آورد  پیوندد؛ جزآنکه محصولی از نوع یک انقالب ادبی به انقالب سیاسی در جهان به وقوع نمی

طرح اي م»هاي تازه دغدغه«اي که در شعر  بار نشست و محصول فراوان داد؛ از گونه این نهال در جریان انقالب مشروطه به نیکی به
» وطن«در ادبیات، . نما شده روزگار پیش از خود نشست جاي مفاهیم نخ از آن پس بود که شعر مفهومی راستین یافت که به. شد

گرفت، وارد  آثاري که با این محتوا خروجی می. رفت شمار می هاي شعر این دوره به جایی براي خود باز کرد که یکی از مؤلفه
ستایش  –ترین حالت  بینانه در خوش –شود که بدانیم تا پیش از آن، وظیفه شعر  کار زمانی آشکار می اهمیت این. شد زبان مردم می

بنابراین هیچ تعجبی ندارد اگر یقین داشته باشیم شعري که در افواه مردم راه یافته، . کشید حاکمیتی بود که تسمه از گرده مردم می
هاي زیبایی شناسانه آن شعر یا شعار زیاد  است، جنبه» زبان پارسی«ن محور ترجمان منویات درونی آنان است؛ در این حال، چو
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چشم بیاید؛ چنان که دکتر شفیعی به برخی از این  هاي دستوري نیز به گیرد؛ حتی ممکن است در زبان تفاوت مورد توجه قرار نمی
صورت محملی براي  آن است که این زبان، به؛ زیرا مهم )42: 1380, کدکنی شفیعی(اغالط در ادبیات مشروطه اشاره کرده است 

حجم زیادي از آثاري که در دوره . تري در سر داشته است انتقال یک خواسته درونی عمل کرده و از همین رو، اندیشه وسیع
مات قابل ، یکی از اقدا»مورگان شوستر«استخدام : کنیم به یک نمونه اشاره می. اي بود مشروطه خلق شد، با تکیه بر چنین اندیشه

ها را از بین ببرد و نظام قابل توجهی را در اداره  وي توانست در مدت بسیار کمی، بسیاري از کاستی. تحسین رجال مشروطه بود
چنان ادامه پیدا کند؛ چه اساساً  توانست هم طبیعی بود که این روند نمی). 340: 1377مستوفی، (مالی و ارتش ایران ایجاد کند 

). به بعد 350همان، (کرد و از این رو مقدمات بر هم زدن کار شوستر را آغاز کردند  ر این رویه را اقتضا نمیهاي استعما سیاست
برکنار ). 231: تا براون، بی(شد، در فاصله کوتاهی مورگان شوستر از کار برکنار و جاي خود را به کرنز داد  بینی می چنان که پیش

کار  عارف قزوینی بی. بود –که اثر اقداماتش را در همان زمان کم دیده بودند  –م شدن مورگان شوستر، بر خالف خواست مرد
  :ننشست و شعر ترانه زیر را سرود و آن را خواند که در مدت کوتاهی محل نقل عوام کوچه و بازار شد

  ننگ آن خانه که مهمان ز سرِ خوان برود

  جان نثارش کن و مگذار که مهمان برود

  یران رود ایران بر بادگر رود شوستر از ا

  .)313: 1381عارف،...(اي جوانان مگذارید که ایران برود

هاي  نویسد که این شعر دست روي یکی از رگ شناسانه چندان حرفی براي گفتن ندارد، ولی سپانلو می هاي زیبایی شعر از نظر جنبه
حجم انبوهی از مردم متحد شده، به اعتراض ). 44: 1369سپانلو،(خواب ایرانیان گذاشت و چنان کرد که کار از کار گذشت 

به داخل ایران فرستاد تا  –در گرماگرم جنگ جهانی  -ترین کار را روسیه تزاري کرد که سربازان خود را  برخاستند و شاید عاقالنه
در دوره مشروطه به  ها از این دست نمونه). 45همان،(خواهی را که از همین طریق شکل گرفته بود، سرکوب کند  هاي آزادي هسته

. تواند باشد تر هر بخشی از انقالب مشروطه که بررسی شود، از ادبیات مشروطه بی نیاز نمی به بیان روشن. فراوانی در دسترس است
که وقتی شرایط را  –و هست  –داراي آن بخش از توانایی بود   –زبان فارسی  –همه حرف بر سرِ آن است که بگوییم این زبان 

  .هاي گوناگون مردم را زیر یک لوا گرد هم آورد؛ ادبیات دوره مشروطه نشانه بارز این ادعاست بیند، هستههموار ب

شود، در واقع این امکان را یافته است تا مردمان یک سرزمین را حول یک  به صداي ملت تبدیل می... وقتی یک نوشته، شعر و
یدادها بسیار اتفاق افتاده است؛ زیرا اساساً چنان که دکتر اسالمی ندوشن محور گرد هم آورد و براي زبان فارسی از این دست رو

 –آزاري و تساهل  اندیشه جهانی بودن، حکومت خرد و دانش، برادري و برابري، تعادل جسم روح، استغنا و قناعت، بی«: نویسد می
این استغنا که در زبان ). 22: تا اسالمی ندوشن، بی(» ]است[هاي خود را در زبان فارسی یافته  یکی از بلندترین تجلی –ها  همه این

زند، تا اندازه معتنابهی محصول رنجی است که کامالن کالم و راویان سخن در تاریخ نقل وانتقال زبان فارسی به  فارسی موج می
کنند تا این  تالش میاند که  شاید بهترین دستاورد این بزرگان را همانانی درك کرده.  هاي پس از خود متحمل شده اند نسل

بر شمرد که » تهدید«توان به عنوان یک  این موضوع  را نیز می! فرهیختگان ایرانی را غیرایرانی و از جنس خویش نشان دهند
بازستانی فرهنگ و زبان یک جامعه، . تواند اساس اتحاد یک جامعه را که مبتنی بر ستون زبان شکل گرفته، با چالش مواجه کند می

شان بیگانه انگاشته شده،  اي که فرهنگ و زبان مردم چنین جامعه. آن جامعه است» هویت«ه بسیار زیادي به معناي بازستانی تا انداز
توان حدس زد که زندگی در چنین  شوند و می زبان همدیگر را نخواهند فهمید و چون زبان همدیگر را نفهمند، با هم دشمن می«
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اش  چون دامنه سخن به این قلمرو رسید، بهتر است کمی بیشتر درباره). 190همان، (» داشتمحیطی چه مقدار ارزش زیستن خواهد 
  .سخن بگوییم

تا چه اندازه با اشتراکات زبانی » دیرینگی«نخست باید جغرافیاي ایران بزرگ را در روزگاران دور و دیر در نظر آوریم تا بدانیم 
. کنند تا با وام گرفتن از زبان و ادب فارسی خود را دیرینه جلوه دهند تالش می پیوند بر قرار کرده و نیز دریابم که چرا گروهی

از آن هنگام ). 3: 1389صفا، (چنان نوشته شده که مقارن با ظهور اسالم، بخش عظیمی از بالد دنیا در قلمرو حکمفرمایی ایران بود 
منطقه خراسان جیحون و افغانستان  –مثال را  –ته است؛ چنان که گرف به بعد همواره جغرافیاي ایران مناطقی بسیار وسیع را در بر می

دکتر اسالمی ندوشن، طی ). 241: 1377صفا،(گرفته است  و ریگزارهاي میان دریاچه میان بحر خزر و دریاچه خوارزم را در بر می
و اساساً تابعیت  –و اندیشه مشاهیر  در جهت مالکیت فرهنگ» اصل«توان از آنها به عنوان یک  هایی را که می اي همه مؤلفه مقاله

اسالمی (را در این شمار جاي داده است » قلمرو«و آن گاه » فرهنگ«و » زبان«نام برد، باز شمرده و از جمله  دو مؤلفه  –مشاهیر 
خاك رودکی در رودك تاجیکستان به دنیا آمده، در بخارا زندگی کرده که اکنون جزو «: وي نوشته است). 6: 1389ندوشن، 

ایرانی بودن، ] زیرا از دیرباز[ازبکستان است، به فارسی شعر گفته و طی این هزار و صد سال، کسی در ایرانی بودنش تردید نکرده 
مولوي با آنکه قسمت عمده عمر خود را «: هم او نوشته است). همان(» ]است[شده  به زبان فارسی و وابستگی تمدنی باز شناخته می

توان ترك خواند؛ زیرا او در کانون فرهنگ ایران و  او را نمی –و قونیه در ترکیه فعلی قرار دارد  –ر گذرانده در قونیه آسیاي صغی
کرد، ایران  آنجا که مولوي زندگی می] زیرا در آن روزگار[ اي پیوند خود را با آن از دست نداده  زبان فارسی زندگی کرده و ذره

. را براي همیشه ایرانی نگاه داشته است... است که شاعرانی نظیر خاقانی، نظامی، رودکی و این همان علتی). همان(» ...کوچکی بود
هر یک  –که در حکم فرهیخنگانش هستند  –ها  توان به خوشه انگوري مانند کرد که دانه در این حال، زبان و ادب فارسی را می

  .به گونه اي  با بدنه و ساقه اصیل خود مرتبط هستند

ها بیرون  ها و دیگرگونی جوییم، همیشه مانند سیمرغ از درون خاکسترِ ابهام اش را در زبان فارسی می وحدتی که ریشه آن اتحاد و
هایی  کردن دیگران هم سخن گفته و نشانه» ایرانی«پاریزي از اقتدار زبان فارسی در  دکتر باستانی. نماید آمده، خود را به دیگران می

به انحاء گوناگون  –و براي ما غیر ایرانی بودنش آشکار است  –صالتاً در سرزمین دیگري بالیده دست داده که شاعري که ا به
که نامش گویاي هویتش است  -» بهگوس دان«وي  با بررسی یک سفینه هندي متعلق به ! تالش کرده تا خود را ایرانی جلوه دهد

داشته است؛ نشان به آن نشان که حتی ترقیع نویسنده نیز فارسی دهد که این بهگوس دان عالقه عجیبی به ایرانی شدن  نشان می –
). همان(شاعر معاصري است که نویسنده در این سفینه از آنها یاد کرده است  350؛ تازه این غیر از آن )129: 1369باستانی، (است 

ایرانی  –ها در یک کالبد  ها و روان جان دله کردن تردید این موضوع نیز ناظر بر بخشی از اقتدار زبان و ادبیات فارسی در یک بی
  .مان اما برویم بر سر چهارمین بخش از داستان. است –بودن 

روزگار  –شاهد بود  1320هاي خود را بعد از کودتاي  ترین سال که ایران یکی از سیاسی – 1350هاي پس از  زبان فارسی در سال
نزاعی که نیما زیر عنوان . نصیب نماند زبان و ادب فارسی هم از این تحول که در حال نشان داده شدن بود، بی. عجیبی یافته بود

هاي  گار گیري شاخص روشنفکران در پی آن بودند تا با به. ها کشیده شده بود اش تا این سال در شعر بنا نهاده بود، دامنه» نوگرایی«
منتهی . کار را هم کردند خاري از آن گونه که در مشروطه به وقوع پیوست، به کارنامه زبان فارسی بیفزایند؛ آنان همینزبان، افت

خود اجازه  هر کس به: روشنفکري شد» ژست«رفته رویکردها به ادبیات و زبان فارسی تبدیل به یک  جا بود که رفته مشکل آن
هایش  جا که دکتر اسالمی در یکی از مقاله تا آن. باره موضوعات گوناگون اظهار نظر کندداد در این حوزه ورود پیدا کرده، در می

کند که در وقت معرفی  وي در این مقاله از باب طنز از خانمی یاد می. که بعدها انتشار داد به این شیوه تاخت و از آن انتقاد کرد
لنگرودي آن را  شود که شمس اي وخیم می جا که کار به اندازه تا آن. )38: 1369ندوشن، (کند  معرفی می» (!)القلم  ممنوع«خود را 
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القلم شدن ارزش و اعتبار  ممنوع] از این رو[شوند و  القلم می عده زیادي از شاعران و نویسندگان ممنوع«: گونه بازتاب داده است این
  ). 10: 4، ج1387لنگرودي، (کوشند در هنر بدین مقام نائل آیند  شود و بسیاري می می

داشت، آن  اي بسته نگاه می علتی که دست نوگرایان را تا اندازه. گرایان و تجددطلبان سنت: آرایی کردند دوجبهه در برابر هم صف
آنان معتقد . تافتند نام نوگرایی را بر نمی گرایانی بود که اساساً بحثی به هاي فضل در دانشگاه در اختیار سنت بود که بیشتر کرسی

هم . گونه رخ نموده است اي براي ویران کردن ساختارهاي زبان فارسی است که آن ساساً موضوعی زیر عنوان نوگرایی بهانهبودند ا
اي بسیار تحقیرآمیز  خانلري را درباب سهراب سپهري خواسته بودند، خانلري به شیوه از این رو بود که زمانی که نظر پرویز ناتل

این تحقیر نشأت گرفته از همان دیدگاهی بود که ). 155: 1370حریري، ! (شناسد نمی) سپهري رایعنی سهراب (گفته بود که او را 
نوگرایان در گئدهاي خصوصی که داشتند، به این طرز تلقی به دیده تمسخر . ها در برابر هم قرار داده بود این دو گروه را سال

مدح و ستایش را که شاعران و نویسندگان از آن پیش در کارنامه ادبیات نگریستند؛ زیرا آنان معتقد بودند که اساساً همه ادبیات  می
وگویی که میان نیما و عشقی  توان برید و دور ریخت؛ دامنه این طرز تلقی را در گفت می –نظیر یک قالب پنیر  –اند  جا گذاشته به

گیري و استفاده از ادبیات اصیل  را که مدافع پیبر آن اساس، نیما با لحنی تحقیرآمیز پاسخ عشقی . توان رصد کرد در گرفته، می
] آثار سعدي، فردوسی و نظیر آنان[خود آن شعرها «: دهد گونه پاسخ می ، این»خواند آبروي ایران می«است و فردوسی و سعدي را 

وگرایی در ادبیات طالبان ن). 175: 1369سپانلو، (» ...اصالً چیست؟ سعدي کیست؟ بوستان چه مورد دارد؟ عصر ما عوض شده است
آنان براي اثبات . تواند تأثیر عمیقی در میان آحاد مردم بگذارد اي که پیش گرفته، می معتقد بودند که ادبیات با رویکرد تازه

شدت تحت تأثیر قرار داده بود، اقبال مردم  را به» واقعه سیاهکل«اي موسوم به  که واقعه» چریکی«هایی از شعر  شان، به نمونه ادعاي
، نویسنده و یا شاعري 1350هاي پس از  هم از این رو بود که در سال). 15: 4، ج1387لنگرودي، (کردند  را درپی داشته، استناد می

هاي شعر چریکی چنان آمده که واژگان  در تعریف ویژگی). همان(اي از آثارش شامل این گروه از آثار نشود  نبود که مجموعه
که احمد شاملو  گونه از شعر باشند؛ از قهرمانان بگویند و مخابره کننده دردهاي مردم باشند؛ چنان شعر، خود نمایشگر ومعرف این

  ). 16همان، (استفاده کرده است » خون«بار از واژه  12» ابراهیم در آتش«در شعر 

نماي تحوالت اجتماعی  هاي وسیعش آیینه تمام شعر نو با طیف«: شمس لنگرودي با نگرش نوگرایان همراهی کرده و نوشته است
شعر  –اي از شعر شاملو  و براي اثبات سخن، نمونه) 571همان، (بوده است ... ایران از مقطع انقالب تجددطلبانه مشروطه تا انقالب

رسد زبان و ادب پارسی، همواره در جریان  نظر می این هم خود، سخنی است؛ لیکن به. را به دست داده است –آخربازي 
توان  شان نمود آشکاري در وقایع روزانه مردم داشته باشد و از آن پس می ریخ به سراغ کسانی رفته که حرف و سخنرویدادهاي تا

دهند، این رویدادها را براي طبقه روشنفکرِ  هاي یک اثر ماندگار را از یک اثر ناماندگار تشخیص می گفت شاعرانی که اندازه
ثبت » شاهی بینی شکست عنقریب خاندان ستم پیش«اش  که بر پیشانی» آخربازي«عر ش. کنند هاي بعد ماندنی و خواندنی می نسل

در اتحاد مردم براي . شعر یار دبستانی من –مثال را  –نه چنان تأثیري در میان مردم خسته از جور پهلوي داشت که ) همان(است 
داشته است؛  -کم در سده اخیر  دست -ش آشکارتري تر نق نام و نشان این دست از آثار شاعران کم –تردید  بی –شدن » سخن یک«

شاملو، خود . اند اند، آن را در درون تاریخ ثبت کرده منتهی شاعرانی نظیر شاملو با پرداخت دیگري که از این مفاهیم به دست داده
براي [ن پیکانی توا با آن نمی«خواند که  می» ترین سطح ذوق و فرهنگ بازاري اي بر نازل نقطه«آثاري از آن دست را 

  :وي با درج شعري از جامی . تابد دکتر شفیعی کدکنی این اندیشه را بر نمی). 28: 1374شاملو، (» ساخت]مبارزه

  شعر کافتد پسند خاطر عام

  خاصه داند که سست باشد و خام
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کدکنی،  شفیعی(کند  ه را رد میدر ذائقه عوام اساساً این دیدگا... معتقد است تجربه و محبوبیت شاعرانی نظیر فردوسی، حافظ و 
1380 :149.(  

هاي آغاز  توان گفت در تمام طول سال می. کرد اي شمشیر زبان را دچار فلول می این برخوردهاي کلیشه: حال، طبیعی بود با این 
گونه بود که زبان  و ایننمایان بیرون نیاورد گاه اندیشه نابی سر از پستوي متشاعران و نویسنده  شاهی، هیچ مبارزه علیه رژیم ستم

زبان فارسی نشان داد که اگرچه سالحی برّنده است، سزاوار و رام صاحب . رخ کشید اي دیگر به پویایی و اقتدارش را از گونه
این خود . ها زبان و ادب فارسی با تمام ابزارهاي که از کنایه و استعاره در اختیار داشت، به میدان آمد در این سال. خویش است

دله کردن مردم استفاده  هاي نوعانوعی براي یک ها به توانمندي این زبان است که از عناوین و ظرفیت گونی نگاه انگر گونهنش
  ). بعد به 14: 4، ج1387لنگرودي، (ها نشان داده است  هاي ادبی را در فاصله این سال شمس لنگرودي برخی از این گونه. کردند می

  

  گیري نتیجه

هاي خویش را در اتحاد مردم و  زبان و ادب پارسی، بسته به اینکه تحت تأثیر چه عواملی باشد و در چه شرایطی قرار گیرد، قابلیت
یکی آنکه . این اتحاد که از آن سخن گفتیم، از چند ناحیه تحت تأثیر زبان و ادب پارسی است. دهد یکدله کردن آنان نشان می

براي زبان فارسی نیز این اتفاق در شرایط . تواند در تألیف قلوب مؤثر واقع شود مند است که می ی بهرهاز کیفیت –ذاته  فی –زبان 
به نیکویی نشان داده  –ادبیات حماسی  –اي از انواع ادبی  که زبان کارکردهایش را در گونه از جمله این. داده است گوناگون روي

اي خاص  گونه کار گرفته شده، به زبانی که در شاهنامه به. ایم ردوسی به تماشا نشستهترین نوع ظهور آن را در شاهنامه ف که ما عالی
در انقالب مشروطه نیز این هنرنمایی زبان را از . متحد نگاه دارد –در زمان نیرنگ و جنگ  –توانسته از دیرباز مردم ایران در 

شان را با قامت فهم عوام یکسان  نفکري بیرون آمده، قامت دانشهاي روش هنر مردانی متعهد که از الیه. اي دیگر شاهد هستیم گونه
یک رشته دیگر که نباید سرِ آن را . از این رو، بهروزي انقالب مشروطه تا حد معتنابهی تحت تأثیر زبان و ادب پارسی است. کردند

ست که محصول تربیت هنرمندانه زبان و هایی ا ضرورت نگهبانی از سرمایه –و در اتحاد مردم ایران نقش بارزي دارد  –فرو نهاد 
هاي  اي که در سال تشتت و پراکندگی. از این دست است...اند؛ نگهبانی از ماهیت بزرگانی چون موالنا، رودکی و  ادب پارسی بوده

م دور کرد؛ وجود آمد، آنان را تا حدودي از واقعیت زبان و ادب فارسی در اتحاد مرد میان نویسندگان و شاعران به 1350پس از 
  . توان نادیده گرفت لیکن این مقطع نیز سرشار از تجارب موفقی است که در آن میان نقش زبان و ادب پارسی را نمی
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  نامه کتاب

 .انتشارات زوار: چاپ هفتم، تهران. از صبا تا نیما). 1379. (پور، یحیی آرین

 .24938: شماره). 1389دي (روزنامه اطالعات: نقل در. »جدال با تاریخ«: مقاله. اسالمی ندوشن، محمدعلی

 .4شماره). 1369مرداد و شهریور .(ماهنامه بیان: نقل در. »درباره ادب معاصر«: مقاله. ندوشن، محمدعلی اسالمی

  .انتشارات یزدان: چاپ اول، تهران. گفتیم و نگفتیم). تا بی. (اسالمی ندوشن، محمدعلی

 . 25322شماره) 1391ماه  دي. (روزنامه اطالعات: نقل در. »م زنده کردم بدین پارسیعج«: مقاله . ندوشن، محمدعلی اسالمی

 .انتشارات علم: چاپ دوم، تهران. مار در بتکده کهنه). 1369. (باستانی پاریزي، محمدابراهیم

 .انتشارات سخن: تهران. مثنوي، تصحیح محمد استعالمی، چاپ نهم). 1387. (بلخی، موالنا

 .انتشارات مرکز: چاپ دوم، تهران. توضیح جعفر مدرس صادقی). 1377( .تاریخ سیستان

 .انتشارات فردوس: چاپ اول، تهران. تاریخ جهانگشا). 1386. (جوینی، عطاملک

: چاپ اول، تهران). و شنودهاي نویسندگان، شاعران و هنرمندان ایران مجموعه گفت. (هنر و ادبیات امروز). 1370. (حریري، ناصر
  .سراي بابل ت کتابانتشارا

 .انتشارات ثالث: چاپ اول، تهران. هاي کهن رنج گل). 1388. (خالقی مطلق، جالل

 .القربی انتشارات ذوي: چاپ اول، قم. الحدیثه مجانی). 1389. (فواد افرام البستانی: نقل در» کسري و العرب«: ربه، ابن عبده، مقاله

 .انتشارات توس: تهران. ور، تصحیح امیرحسن یزدگردي، چاپ دومالمصد نفثه). 1385. (الدین زیدري نسوي شهاب

 .انتشارات نگاه: چاپ اول، تهران. چهار شاعر آزادي). 1369. (سپانلو، محمدعلی

 .انتشارت مروارید: چاپ دوم، تهران. گزینه اشعار). 1374. (شاملو، احمد

 .انتشارات سخن: هرانچاپ چهارم، ت. ادوار شعر فارسی). 1380. (کدکنی، محمدرضا شفیعی

 .انتشارات فردوس: تهران. چاپ نوزدهم. تاریخ ادبیات در ایران). 1389. (اهللا صفا، ذبیح

 .انتشارات فردوس: چاپ اول، تهران. دلیران جانباز). 1377. (اهللا صفا، ذبیح

 .انتشارات فردوس: چاپ هفتم، تهران. سرایی در ایران حماسه). 1378. (اهللا صفا، ذبیح

 .پژوهی شاهنامه: مقدمه و توضیح مکصطفی جیهونی، چاپ اول، اصفهان. شاهنامه). 1379. (سی، ابوالقاسمفردو

 .انتشارات نگاه: چاپ دوم، تهران. تدوین محمد علی سپانلو. دیوان عارف قزوینی). 1387. (قزوینی، عارف
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 .انتشارات ثالث: چاپ اول، تهران .الدین حسینی گیالنی زندگی و شعر سیداشرف). 1382. (کریمی موغاري، فریده

 .انتشارات امیرکبیر: گري، چاپ سوم، تهران شیعه). 1349. (کسروي، احمد

 .انتشارات مرکز: چاپ پنجم، تهران. تاریخ تحلیلی شعر نو). 1387. (لنگرودي، شمس

 .انتشارات زوار: چاپ چهارم، تهرانم. شرح زندگانی من). 1377. (مستوفی، عبداهللا

) تا بی. (تاریخ مطبوعات و ادبیات ایران در دوره مشروطیت. ادوارد براون:  ، نقل در»الدین گیالنی سیداشرف«: مقاله. سعیدنفیسی، 
 .انتشارات کانون معرفت: تهران

: چاپ دوم، تهران. نقی تصحیح و توضیح عسیران، عسیف و منزوي، علی. القضات هاي عین نامه). 1387. (القضات همدانی، عین
  .شارات اساطیرانت

  .انتشارات علمی: چاپ یازدهم، تهران. چشمه روشن). 1386. (حسین یوسفی، غالم
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