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 زبان فارسی یلـچهار ستون اص

 ، حافظ و موالنای، سعدیفردوس
 

گرفته شده بود که با افزود مختصر  2018فبروری  15مورخ این سطور زیبا از صفحه محترمه سیما ترانه عمر 
  مبسازینظر به ظرفیت بزرگ این سخنان آنرا با شما شریک  و دیگران ماسه هآنریمعرفی 

 

 
 

از برازنده ترین شرق  یکی( ۱۹۶۹نوامبر  ۹ متوفا – ۱۸۸۶مارچ  ۲متولد )  « Henri Massé ماسهآنری ه»
  .، نویسنده، مترجم و محقق فرانسوی بودانشناس

گیرد. اما زمینه اصلی مطالعاتی که او در آن شهرت و   جای میشرقی آثار ماسه در دو حوزه تحقیقات عربی و 
آنری ماسه در زمینه فرهنگ، تاریخ و ادبیات هفارسی است. تالیفات و تحقیقات برجستگی یافته، تحقیق در ادب 

 رود.  شمار می  های ادبی و تاریخی به  فارسی از منابع موثق و قابل اطمینان در پژوهش
و برای اینکه  ،کردم من عمرم را وقف ادبیات پارسی چنین گفتپاریس  در سوربن تقاعدشماسه در جشن  هآنری

، بپردازم ندارم جز اینکه به مقایسه ۀچار استادان و روشنفکران جهان بشناسانم که این ادبیات عجیب چیست،به شما 
 .و موالنا، حافظ ، سعدیفردوسی: و بگویم که ادبیات پارسی بر چهار ستون اصلی استوار است

 .و برتر از او یونانی است 1هومر، هم سنگ و همتای فردوسی
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 ی)بعضحضرت مسیح  الدیاز م شیپ سال ۸۰۰احتماالً در حدود  یاست. و یونانی یسرا شاعر و داستان هوِمرــ  

 سهیو اد ادیلیا یها  شعر به نام نیدو گلچ ،ی. تنها آثار به جا مانده از و زیست ی سال ذکر کرده( م ۲۰۰۰را  خیتار نیا
شعرها گرفته  نیهم یها  از موضوع میدان ی باستان م ونانی یها  و افسانه خیاست. همهٔ آنچه که ما دربارهٔ تار

 .است  شده

 

 

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Lemar_e_chahar_seton_zaban_farsi.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Lemar_e_chahar_seton_zaban_farsi.pdf


  

 

 2تر 2 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 .و دانا تر از او فیلسوف را به یاد ما می آورد 2 فرانسآناتول ، سعدی
که از جهان او به مشامش  که او خود را، شاگرد حافظ و زنده به نسیمی ،است قابل قیاس 3 آلمانى گوته  با حافظ 
 .، می شماردرسیده

انه است و یگانه باقی یگاو ، که بتوانم موالنا را به او تشبیه کنم در جهان هیچ چهره ای را نیافتم، موالنااما 
روانشناسی کامل، که ذات بشر و  به خصوصبلکه بیشتر جامعه شناس است و  او فقط شاعر نیست، ،خواهد ماند

و من اگر تا پایان عمرم  .قدر او را بدانید و بوسیله ی او خود را و خدا را بشناسید ،شناسد خداوند را دقیق می
 :چقدر این شعر زیباست ،همین چند جمله برایم کافی است  دیگر حرفی نزنم،

 آن رفتگان سترگ ما شعر زیبائی از زبان رحمان بابا داریم که گفته بود:در مورد 
 

 ستـخانه یکیــجد و میــرم و مســف حـــسق  ؟باران که شدى مپرس ، این خانه ى کیست
 ستـمانه یکیــه و پیــدح و کاســــام و قـــج  شمارــــا را نـــاله هـــدى، پیـــه شــباران ک

 ستــرزانه یکیـــل و فـاقــده عـــح بــتوضی  یـدا مى آیــــش خـــه از پیـــو کــباران ! ت
 تـیســروانه یکـنگ و پـر و پلــر و شتــشی  اکـد به خـنـتـفـیــکه بــونــه او چــر درگــب

 ستــــانه یکیــعره ى مستـلق و نـمد و فــح  دىـــوانــرا خ داــر خـوره ى دل ، اگــبا س
 یستـکـسانه یـه و افــصـــد و قـــنـنجا سأیـ  دـنــدا مى دانـ، خویشـخ ردان،ـن بى خــأی

 ستـوریانه یکیـمم و ق، رستـقت حـلدر خ  ارـرفتند به کـه گـچ رــق ، هــدرت حـــاز ق
 نىــیــدا را بـــودت خـــنى خــر درک کــگ

 یستــــخانه یکـه و بتـبـعـک نىــش کــدرک
 

 آن رفتگان سترگ ما شعر زیبائی از زبان رحمان بابا داریم که گفته بود:در مورد 
 

 یـن سپیـُحلی خــــلقـــه باطــن سپـاهـر پـظ   ه شکلی شکلی خلـــقــو هغـه شـڅه ــخـدای
 ـلـقـلی تـلـــلی خــه تـلـی هـــــغــژر وی مـ   ه دی خلقه ســــره نـشیــدا می لـچ خـنـهـی
 دل خـلـقـــــــده نـــه شــــی هـــغه ما لـیـلـی   وهــومی خـوا ته الر شـیـم چی کنه  ـرــخب
 ـلی خلـــقــهان راغـــی درومی په جـــهـس   ه درومیـــه ُحک چی د اوبــــو به مخــلک

 له بـیا به جها ن راغـــلیـــــه یـو حُ ــدریـغ
 خلــقه جهانــــه پــــه ارمـــان وتـلی ــــــلـ
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 بود. یفرانسو
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