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 است شکر پارسی
  

 پارسی ادبیات و زبان
 

های هندواروپایی است که در کشورهای ایران، افغانستان، پارسی یا فارسی، یکی از زبان
ها در المثلگوناگونی ضربگویند. پارسی از نظر تعداد و تاجیکستان و ازبکستان به آن سخن می

های دیگری مانند یونانی، میان سه زبان نخست جهان قرار دارد. با ورود واژگان از زبان عربی و زبان
 های جهان نامید.ترین زبانیکی از غنی توان آرامی و ترکی، این زبان را می

در هزاره گذشته، در کنار  این زبان باستانی با ادبیات غنی و پر بار و نیز به دلیل تغیرات اندکش
از چهار زبان برتر کالسیک دنیا برگزیده شده  زبانهای یونانی، التین و سانسکریت به عنوان یکی

 است.
ها در سلسله آثار ادبيات جهانی است که آن را به يكی از ترين حلقهادبيات پارسی يكی از مهم

به  ۲۰۱۳و  ۲۰۱۲،  ۲۰۱۱،  ۲۰۱۰های که در سال بشر تبديل كرده و باعث شده فرهنگی ترين ميراثبزرگ
 ارتقا یابد. ۱۷و  ۲۲،  ۲۴،  ۲۹های ترتیب جایگاه زبان پارسی به رتبه

  
 پارسی زبان تمایز وجه

 
را از تمام  نقش زبان در فرهنگ و ادبیات هر قومی پرواضح و آشکار است، اما چیزی که زبان پارسی

این مرز و  است که این زبان در نگهداری و ارتقای فرهنگی سنگینی کند بارزبانهای دنیا متمایز می
  بوم بعد از سلطه اعراب بر دوش کشیده است.

است، در طول تاریخ بشریت مهمترین  با روح هستی  "هنر" که فرزند پیوند عاشقانه روح انسانی
های نر با توجه به استعدادکند. هایفا کرده است و می نقش را در شکل گیری و ارتقای هر فرهنگی

 دهد:هنرمند و شرایط جامعه خود را در اشکال مختلف نشان می
از ارکان  بیش از این در هر ملت و فرهنگی بسی ، رقص، مجسمه سازی، معماری و نقاشی، موسیقی

  آن فرهنگ و رنسانس فکری مردمانش به شمار می رود. هویت اصلی
اعراب ، هنر و هنرمندان ایرانزمین بسیار محدود شدند، و میدان هنر  اما در ایران از زمان سلطه 

ماند. وه که این دو اسب اصیل ایرانی چه زیبا و شایسته  بکلی برای جوالن ادبیات و معماری خالی
  .را چه شرافتمندانه پیش بردند تاختند و چنان بار سنگینی در میدان تازیان
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کنیم که معماری ایرانزمین نه خود را دارد و به همین اکتفا میمعماری که جای بحث مفصل و جداگا
"تصویر سرزمین رویایی" همه مردمان دنیا گشته است، از امارت نفسگیر زیبای تاج محل که ساخته 

ها و دستان هنرمند معماران ایرانیست و جزو عجایب دنیا می باشد، جلوه و شکوه بینظیر گنبد
های دنیا که مادر مفهوم کلمه "بهشت روی ترین چهار باغه تا بهشتیمساجد و میادین به جا ماند

های ( را در لغتنامه زبانparadiceاین کلمه پردیس )در انگلیسی  زمین" برای کل بشریت شد و 
 دنیا وارد کرده است.
 اما در مورد ادبیات،

 یرون آورد، چه زیبا فردوسیاگر در اروپا میکل آنجلو داوید را از میان تخته سنگی چنان هنرمندانه ب
اش به تصویر کشید و به قول خودش کاخی بلند از طوسی پیکر عضالنی رستم دستان را در شاهنامه

 پی افکند. نظم پارسی
را می آفرید، شاهکارهایی که هنوز هم روحنوازند،  بدیل موسیقی های بیو اگر موتزارت شاهکار

را با موجی از موسیقی دلپذیر همراه  ترین متون ادبیحکیمانه ترین وسعدی شیراز زیباترین و پربار
را می آموزیم، بلکه لذت گوش سپردن به  های حکیمانه زندگیکرد که از شنیدن آنها نه تنها پند

 نیزمی چشیم.  موسیقی را در الی الی کالم آهنگین پادشاه سخن
و اجتماعی تاثیر  ات و هیجانات انسانیای که در بیان احساسدر حالیکه ونسان ونگوک نقاش شیفته

کنند، سال را نو می ای بر قرن بیستم گذاشت، مردم ایران زمین هنوز هم با اشعار حافظ زندگیویژه
ترین شب سال را به صبح پیوند می دهند و افکار، هیجانات و عشق خویش را با می کنند، طوالنی

 گذارند.پیر مراد در میان می
نیز به گوش  با رقص و موسیقی دوها، مایا ها، تولتک ها در مفهوم و هدف زندگیاگر حکمت هن
 جهانیان رسید،

ند که با شنیدن اشعار ملکوتی موالنا چنان شیفته و از خود بیخود می شوند ا این عاشقان حقیقی
درون  اتجز کائنات، از کوچکترین ذر جز آیند، رقصی دوار، رقصی به سان رقص که به رقص در می

 اتم ها گرفته تا بزرگترین کهکشانها.
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