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ھنگامی که سخن ازکھن مایه گی نام دری یا پارسی به میان می
آید و گفته میشود که نام دری سزایندۀ زبان ماست که نامیست
خراسانی وبرخاسته از ھمین مرز و بوم ،برخی

دیگر از دوستان

راه را کج کرده بر نام زبان پارسی پا میفشارند و میگویند
پارسی نام درست و ستوده است که خود از سر زمین پارتھا که
باشگاه نیاکان مان بوده است سر برآورده است .من در نگاشته
ھای گذشته ام به ویژه زیر نام »دری زبان است یا لھجه« به
گونۀ بسنده باورھای خودم را نوشتم که از سوی برخی دوستان
پذیرفته شد واز سوی برخی دیگر بدون آوردن نشانه یی از

دانش

پذیری زبانشناسیک ،بر پیش داوریھای خود ایستادند .در این
جا نمی خواھم دوباره به آن سنجه ھا برگردم .میخواھم بگویم
که سخن بر سر چند گانه گی زبان نیست .بلکه سخن بر این است
که آیا

نام دری

یک نام سزاینده و تاریخی است یا نام

فارسی یا پارسی؟ نباید گفتمان روشن را در ھاله یی از بی
باوری و کژ اندیشی برد .میخواھم ببینم آیا به راستی پارسی
از پارتی برخاسته است چنانکه برخی چنین پنداری را درست
میپندارند؟ که اگر چنین باشد ،این گفتمان را بسته شده
بدانیم

وبر

نام

پارسی

بیایستیم.

چون

در

دانش

سختگیری و

یکسونگری کار دانشپژوھی نیست وناروایی دارد.
تا جایی که من میدانم و در چند نوشته گفته ام ،این دو نام
(پارتی و پارسی ) ھم از دید زمانی وھم از دید دگر دیسی
زیستاری ،با یکدیگر ناساز گارھستند.

از دﯾﺪ زﻣﺎﻧﯽ ،ﭘﺎرﺗﮭﺎ ﺑﺎ ﭘﺎرﺳﮭﺎ ھﻤﺮوزﮔﺎرﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﭘﺎرﺳﮭﺎ در
زﻣﺎن ھﺨﺎﻣﻨﺸﯿﺎن ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ ﺑﮫ ﺳﺎل 700پ.م ،ﺑﺎر ﻧﺨﺴﺖ در ﺳﺮ زﻣﯿﻦ
ﻋﯿﻼم درﺟﻨﻮب اﯾﺮان اﻣﺮوز ﮐﻮﭼﯿﺪﻧﺪ و ﭘﺴﺎﻧﮭﺎ در آﻧﺠﺎ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوا
ﺷﺪﻧﺪ.ﭘﺎرﺳﮭﺎ

در

ﻣﯿﺎن

اﯾﻞ
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ﭼﻮن

وﮔﺮﻣﺎﻧﯿﺎن،

ﻧﺎم

ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺳﺮ زﻣﯿﻦ ﺗﺎزه ﻧﮭﺎدﻧﺪ وان را »ﭘﺎرﺳﮫ« ﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ ﮐﮫ
ﺗﺎ ھﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﻧﺎم ،آوازه دارد .در داﯾﺮه اﻟﻤﻌﺎرف
ﺑﺰرگ زرﯾﻦ ﭼﺎپ اﯾﺮان آﻣﺪه اﺳﺖ  »:ﭘﺎرﺳﮭﺎ ﺑﮫ ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﮫ ﻧﻮاﺣﯽ
ﺟﻨﻮﺑﯽ اﯾﺮان ﮐﻮچ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻧﺎم ﺧﻮد را

ﺑﺮآﻧﺠﺎ ﻧﮭﺎدﻧﺪ .ﻧﺎم

اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس) ﭘﺎرس( اﻣﺮوز ﺑﮫ ﯾﺎدﮔﺎر ﻣﺎﻧﺪه از اﯾﻦ ﻃﺎﯾﻔﮫ اﺳﺖ
.ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺳﺮ ﮐﺮدۀ ﭘﺎرﺳﮭﺎ ﮐﮫ اﯾﻦ ﻃﺎﯾﻔﮫ را ﺑﮫ ﻗﺪرت رﺳﺎﻧﯿﺪ
ھﺨﺎﻣﻨﺶ ﺑﻮد . (1728: 2) «.از ھﻤﯿﻦ واژه ،واژۀ ﭘﺎرﺳﯽ ﯾﺎ ﻓﺎرﺳﯽ
ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫ ﻧﺴﺒﺘﯽ ﺑﯿﺮون آﻣﺪه اﺳﺖ » .زﺑﺎن ﺳﺎﺳﺎﻧﯿﺎن را ﭘﺎرﺳﯿﮏ
ﯾﺎ

ﭘﮭﻠﻮی

ﺟﻨﻮﺑﯽ

ﻣﯿﻨﺎﻣﻨﺪ.ﮐﻠﻤﮥ
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ﻓﺎرس
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)=ﭘﺎرس(ﺑﺮ

ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ(152:2) «.
از ھﻨﮕﺎم ﭘﯿﺮﯾﺰی ﺷﺎھﻨﺸﺎھﯽ ھﺨﺎﻣﻨﺸﯿﮭﺎ ،ﻧﺎم ﭘﺎرﺳﮫ ھﺎ و ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ
ﺷﺎن ﭘﺮس ﭘﻮﻟﯿﺲ )ﻧﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﭘﻮﻧﺎﻧﯿﮭﺎ ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ آﻧﮭﺎ داده ﺑﻮدﻧﺪ
ﺑﻮد ،اﺳﺘﺎﻧﮭﺎی

( در ﻧﮕﺎﺷﺘﮫ ھﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ آن زﻣﺎن ،ﭘﺪﯾﺪار

ﺑﺰرگ ﺷﺎھﻨﺸﺎھﯽ ﭘﺎرﺳﮭﺎ ،در ﮐﺘﯿﺒﮥ ﺑﯿﺴﺘﻮن ﺷﺎه ﭘﺎرس دارﯾﻮش
)486-532پ.م( از اﯾﻦ ﺷﻤﺎر ﺑﻮده اﻧﺪ :
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در اﯾﻦ ﮐﺘﯿﺒﮫ ﻣﯿﺒﯿﻨﯿﻢ ﮐﮫ ﭘﺎرﺳﮫ و ﭘﺮﺛﻮه دو اﺳﺘﺎن از ھﻢ ﺟﺪای
ﺷﺎھﻨﺸﺎھﯽ ھﺨﺎﻣﻨﺸﯽ ھﺎ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
و اﻣﺎ ﭘﺎرﺗﮭﺎ ) ۲۴۷پ.م  ۲۲۴ -م( ﻣﺮدم آرﯾﺎﯾﯽ ﻧﮋاد و از ﻣﺮدم
ﺑﻮﻣﯽ ﺧﺮاﺳﺎﻧﺰﻣﯿﻦ ﺑﻮده اﻧﺪ .ﭘﺎرﺗﮭﺎ ،اﺷﮑﺎﻧﯿﺎن وﭘﮭﻠﻮﯾﺎن ھﻤﮫ
ﺑﮫ ﯾﮏ ﭼﻢ) ﻣﻌﻨﯽ( آﻣﺪه اﺳﺖ  .واژۀ »ﭘﺎرﺗﯿﺎ «را ﺑﺎر ﻧﺨﺴﺖ
ﭘﻮﻧﺎﻧﯿﮭﺎ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻗﻮم داده اﻧﺪ .زﺑﺎن اﯾﻨﮭﺎ را ﭘﺮﺛﻮی ،ﯾﺎ
ﭘﮭﻠﻮی ﯾﺎ ﭘﮭﻠﻮاﻧﯿﮏ وﯾﺎ ﭘﮭﻠﻮی اﺷﮑﺎﻧﯽ ﮔﻔﺘﮫ اﻧﺪ .از ھﻤﯿﻦ واژۀ
ﭘﺮﺛﻮی ،ﭘﮭﻠﻮی زاده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ در اﯾﻦ دﮔﺮ دﯾﺴﯽ ،زﺑﺎﻧﺸﻨﺎﺳﺎن
اﯾﺮاﻧﯽ و ﺑﺎﺧﺘﺮی ھﻤﮫ ﺑﺎھﻢ ھﻢ اﻧﺪﺷﮫ اﻧﺪ وﺟﺎی ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻧﺪارد .
و اﻣﺎ ھﯿﭽﮕﺎھﯽ ھﯿﭻ زﺑﺎﻧﺸﻨﺎﺳﯽ در ﺟﺎﯾﯽ ﻧﯿﺎورده ﮐﮫ از واژۀ
ﭘﺎرﺗﯿﺎ ﯾﺎ ﭘﺎرﺗﯽ ،ﭘﺎرﺳﯽ ﯾﺎ ﻓﺎرﺳﯽ زاده ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ھﯿﭽﮕﺎھﯽ
واژه ھﺎ از روی ھﻤﺎواﯾﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ دﯾﮕﺮ زاده ﻧﻤﯿﺸﻮﻧﺪ .ھﯿﭽﮕﺎھﯽ
از ﺗﺒﻨﮓ ،ﭘﻠﻨﮓ ﭘﺪﯾﺪ ﻧﻤﯽ آﯾﺪ .ﺑﻠﮑﮫ واژه ھﺎ از ھﻤﻨﺸﯿﻨﯽ واﮐﮫ
ھﺎی ﮐﻨﺸﻤﻨﺪ ﺑﺮﯾﮏ دﯾﮕﺮ ،زاده ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ و ﯾﺎ دﮔﺮﮔﻮن ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ.
ﺟﻨﺎب ﻋﺰﯾﺰ آرﯾﺎﻧﻔﺮ در ﻣﻘﺎﻟﮥ » اﯾﺮان ﺑﺰرگ -ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ در ﮔﺴﺘﺮۀ
ﺳﮫ ﻣﯿﺎﻧﺮودان« ﺳﺎﯾﺖ ﺧﺮاﺳﺎﻧﺰﻣﯿﻦ آورده اﻧﺪ :
» اﺷﮑﺎﻧﯽ ھﺎ ﯾﺎ ﭘﺎرت ھﺎ ﮐﮫ ﺑﻨﯿﺎدﮔﺬار دودﻣﺎن آن ھﺎ -اﺷﮏ اول
ﺑﻮد ،از ﻋﺸﺎﯾﺮ اﯾﺮاﻧﯽ ﭘﺮﺛﻮه )ﭘﮭﻠﻮ( ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﮫ ﺑﻮد .ﻣﮕﺮ ﻋﺸﯿﺮه
او

ﭘﯿﻮﻧﺪھﺎی

ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮕﯽ

ﺑﺎ

ﺳﮑﺎﯾﯽ
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ھﺎ

داﺷﺘﻨﺪ.

ﭘﺎرت

ھﺎ

ﯾﺎ

اﺷﮑﺎﻧﯽ ھﺎ ﺑﮫ زﺑﺎن ﮔﺮوه اﯾﺮاﻧﯽ ﺧﺎوری– ﺑﮫ ﮔﻤﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻠﺨﯽ
ﺷﺎﯾﺪ آﻣﯿﺨﺘﮫ ﺑﺎ ﺳﻐﺪی ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ .ﺳﻐﺪ ،ﺑﺎﺧﺘﺮ و ﺧﻮارزم در
اﺻﻞ از زﺑﺎن ھﺎی ﺷﻤﺎل ﺧﺎوری اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻮد و ﺑﺎ زﺑﺎن اوﺳﯿﺘﯽ
ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪی ﻧﺰدﯾﮏ داﺷﺖ .ﻣﺎ ﻣﯽ داﻧﯿﻢ ﮐﮫ زرﺗﺸﺖ ﺑﺎ زﺑﺎن
ﻣﺎدری ﺧﻮد ﺑﺎ ﺳﻐﺪﯾﺎن و ﺑﺎﺧﺘﺮﯾﺎن ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻔﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫ
ﻣﺸﺮوط ﺑﮫ ﻧﺎم زﺑﺎن اوﺳﺘﺎﯾﯽ Avestianﯾﺎد ﻣﯽ ﺷﺪ ﮐﮫ در »ﮔﺎت ھﺎ«-
ﮐﮭﻦ ﺗﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﮐﺘﺎب اوﺳﺘﺎ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ھﻢ،
زﺑﺎن اوﺳﺘﺎﯾﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد(76:1) «.
ﻣﻦ

دﯾﺪﮔﺎه داﻧﺶ آﮔﺎه آرﯾﺎﻧﻔﺮ ﭘﮋوھﻨﺪه ﭘﺮﮐﺎر ﮐﺸﻮر را در

ﺑﺎرۀ اﺷﮑﺎﻧﯿﺎن ﻣﯿﭙﺬﯾﺮم  .ﺑﺎ ﭘﻮزش از اﯾﺸﺎن ،ﺗﻨﮭﺎ ﭘﺮﺳﺸﯽ ﮐﮫ
ﭘﯿﺶ ﻣﯽ آﯾﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﻦ در »ﮔﺎﺗﺎھﺎ « واژه »اوﺳﺘﺎ« ﯾﺎ
رﯾﺰﺷﮭﺎﯾﯽ )ﻣﺸﺘﻘﺎﺗﯽ( از اﯾﻦ واژه را ﻧﺪﯾﺪه ام .ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ در
ﮔﺎﺗﺎھﺎ ﮐﮫ در ﮔﺴﺘﺮۀ ﮐﺘﺎب اوﺳﺘﺎ .ﺑﺎور ﺑﺮاﯾﻦ دارم ﮐﮫ اﯾﻦ ﻧﺎم
ﭘﺴﺎﻧﮭﺎ در ﻧﻮﺷﺘﮫ ھﺎی ﭘﮭﻠﻮی ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ دﯾﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﮕﺬرﯾﻢ .
.ﭘﺎرﺗﯿﺎن ﯾﺎ اﺷﮑﺎﻧﯿﺎن

ﻟﺸﮑﺮﮐﻮروش ھﺨﺎﻣﻨﺸﯽ را در ﺟﻨﮕﯽ ﺳﺨﺖ در

ﺑﺎﺧﺘﺮ درھﻢ ﺷﮑﺴﺘﻨﺪ و ﺑﮫ ﺷﺎھﻨﺸﺎھﯽ آﻧﺎن ﭘﺎﯾﺎن دادﻧﺪ  .در اﯾﻦ
ﺟﻨﮓ ﮐﻮروش ﻧﯿﺰ ﮐﺸﺘﮫ ﻣﯿﺸﻮد .ﺑﮫ ﮔﻔﺘﮫ ﻣﻠﮏ اﻟﺸﻌﺮاﺑﮭﺎر » :
)ﭘﮭﻠﻮی( در آﻏﺎز ﻧﺎم ﻗﻮﻣﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ دﻟﯿﺮ ﮐﮫ در)250ق م از
ﺧﺮاﺳﺎن

ﺑﺮون ﺗﺎﺧﺘﮫ ﯾﻮﻧﺎﻧﯿﺎن را از اﯾﺮان راﻧﺪﻧﺪو در )226ب

م( ﻣﻨﻘﺮض ﺷﺪﻧﺪ .و آﻧﺎن را ﭘﮭﻠﻮان ﺑﮫ
ﭘﮭﻠﻮی ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ«..

و ﻧﻮن ﺟﻤﻊ و ﭘﮭﻠﻮ و

)(17:4

ﻣﺴﻌﻮد ﺳﻌﺪ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ:
ﺑﺸﻨﻮو

ﺷﻨﻮﻧﻐﻤﮫ

ﻧﯿﮑﻮ

ﺑﮫ ﭘﮭﻠﻮاﻧﯽ ﺳﻤﺎع ﺑﮫ ﺧﺴﺮواﻧﯽ ﻃﺮﯾﻖ
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ﺧﻨﯿﺎﮐﺮان

ﻣﯿﺨﻮاﻧﺪ

ﺣﺎﻓﻆ :ﺑﻠﺒﻞ ﺑﮫ ﺷﺎخ ﺳﺮو و ﺑﮫ ﮔﻠﺒﺎﻧﮓ ﭘﮭﻠﻮی
دوش درس ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﻌﻨﻮی

ﭼﻨﺎن ﮐﮫ دﯾﺪﯾﻢ در ﮔﺴﺘﺮۀ دوﻟﺖ ھﺨﺎﻣﻨﺸﯿﺎن دو اﺳﺘﺎن در ﺷﻤﺎر
دﯾﮕﺮ اﺳﺘﺎﻧﮭﺎ ﯾﮑﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم ﭘﺎرﺳﮫ و دﯾﮕﺮی ﺑﮫ ﻧﺎم ﭘﺮﺛﻮه )
َ( ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﺑﻮده ﮐﮫ ﯾﮑﯽ در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻋﯿﻼم و دﯾﮕﺮی در ﺳﺮزﻣﯿﻦ
َﻮ
ﭘﮭ ﻠ
َ
ﺧﺮاﺳﺎن.ﯾﮑﯽ در ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﯽ

و ﯾﮑﯽ در ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﯽ ﺟﺎ داﺷﺘﮫ اﻧﺪ

 .از ﯾﮑﯽ )ﭘﺎرﺳﮫ( ﭘﺎرﺳﯽ ،و از دﯾﮕﺮی ) ﭘﺮﺛﻮی( ،ﭘﮭﻠﻮی زاده
ﺷﺪه اﺳﺖ  .از ﭘﺎرﺳﮫ ﺑﺎ آﻣﺪن ) ی (i،ﻧﺴﺒﺘﯽ ﭘﺎرﺳﯽ

و از ﭘﺮﺛﻮی

ﺑﺎ اﺑﺪال) ر ( ﺑﮫ )ل( و)ث( ﺑﮫ )ه( » ﭘﻠﮭﻮی « ﺷﺪه ﮐﮫ ﺑﺮ
ﺑﻨﯿﺎد دﮔﺮ زاﯾﯽ واژه ھﺎ )ﻗﻠﺐ واژه ھﺎ( ،ﭘﮭﻠﻮی ﺳﺎﺧﺘﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ
.

زﺑﺎن ﭘﮭﻠﻮی در ﭼﺘﺮ ﺷﺎھﻨﺸﺎھﯽ اﺷﮑﺎﻧﯿﺎن

در دو ﺳﻮی آﻣﻮ درﯾﺎ،

ﻧﺨﺴﺖ در ﺑﺎﺧﺘﺮ

و

ﺳﭙﺲ در دﯾﮕﺮ ﺳﺮزﻣﯿﻨﮭﺎی ﭘﺸﺘﮫ اﯾﺮان

ﮔﺴﺘﺮده ﺷﺪ ﮐﮫ ﺑﻨﯿﺎد زﺑﺎﻧﮭﺎ و ﮔﻮﯾﺸﮭﺎی ﺑﺎﺧﺘﺮی را ﭘﯿﺸﮑﺶ ﮐﺮد .
زﯾﺮا زﻣﺎﻣﺪاران ﭘﺎرﺗﯽ ھﻤﮫ ﺳﺎز و ﺑﺮگ دوﻟﺖ ﺷﺎن را ﺑﮫ ﺳﺮ
زﻣﯿﻨﮭﺎی ﺟﻨﻮب و ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﯽ ﭘﺸﺘﮥ اﯾﺮان رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ.ﻣﺮده رﯾﮓ اﯾﻦ
ﻓﺮھﻨﮓ آرﯾﺎﯾﯽ ،ھﻢ زﺑﺎن را ﺑﺎ ﺧﻮد ﻣﯿﮑﺸﯿﺪ ،ھﻢ دوﻟﺖ داری و
ﺳﺎز و ﺑﺮگ ﺷﯿﻮه زﻧﺪه ﮔﯽ را.
اﯾﻦ ھﻤﺎن زﺑﺎﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ

ﺑﮫ ﮔﻔﺘﮫ اﺑﻦ ﻣﻘﻔﻊ ﺑﺰرﮔﻮار داﻧﺸﻤﻨﺪ

زﻣﺎن ﻋﺒﺎﺳﯽ،ﭘﺴﺎﻧﮭﺎ

ﮔﺴﺘﺮه اش ﺗﺎ ﻣﺪاﯾﻦ و اﺻﻔﮭﺎن واذر ﺑﺎﯾﺠﺎن

و ری و ھﻤﺪان رﺳﯿﺪ

ﭼﻨﺎن ﮐﮫ درﺑﺎرﯾﺎن ﻣﯿﮕﻔﺘﻨﺪ ،زﺑﺎن

و ازآن

دری ﭘﻌﻨﯽ زﺑﺎن ﻣﺮدم ﺑﻠﺦ و ﺑﺨﺎرا و ﺳﻤﺮﻗﻨﺪ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ .
» زﺑﺎن ﭘﮭﻠﻮی از ﻋﮭﺪ اﺷﮑﺎﻧﯿﺎن،زﺑﺎن ﻋﻠﻤﯽ وادﺑﯽ اﯾﺮان ﺑﻮدو
ﯾﻮﻧﺎن ﻣﺂﺑﯽ اﺷﮑﺎﻧﯿﺎن ﺑﻘﻮل ﻣﺤﻘﻘﺎن ،ﺻﻮری و ﺑﺴﯿﺎر ﺳﻄﺤﯽ ﺑﻮده
اﺳﺖ واز اﯾﻨﺮو دﯾﺪه ﻣﯿﺸﻮدﮐﮫ از اواﯾﻞ ﻗﺮن اول ﻣﯿﻼدی ﺑﺒﻌﺪ
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اﯾﻦ روﯾﮫ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده ﺳﮑﮫ ھﺎ وﮐﺘﺐ ﻋﻠﻤﯽ و ادﺑﯽ

ﺑﺎﯾﻦ زﺑﺎن

ﻧﻮﺷﺘﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ .و زﺑﺎن ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﻣﺘﺮوک ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ«.

) (16:4

در ﻓﺮﺟﺎم اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﮫ ﺑﺎﯾﺪ ھﻤﻨﻮا ﺷﺪ ﺑﮫ اﯾﻦ ﺑﺮ آﯾﻨﺪ

ﮐﮫ اﺳﺘﺎد

» ﺑﻠﺦ آﺷﯿﺎﻧﮥ

اﻟﮭﺎﻣﮫ ﻣﻔﺘﺎح،در ﻧﮕﺎﺷﺘﮫ اش زﯾﺮ ﻋﻨﻮان

زﺑﺎن دری « ﻧﻮﺷﺘﮫ اﺳﺖ  » :در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﭘﮭﻨﺎور اﯾﺮان ﮐﮫ از ﺳﻮی
ﺧﺮاﺳﺎن ﺗﺎ ﻣﺮز ﺗﺒﺖ و رﯾﮕﺰارﺗﺮﮐﺴﺘﺎن ﭼﯿﻦ و از
ﮐﺸﻮر

ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﯽ ﺑﮫ

ﭘﻨﺠﺎب و از ﺟﻨﻮب ﺑﮫ ﺳﻨﺪوﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس وﺑﺤﺮ ﻋﻤﺎن

ﺷﻤﺎل ﺑﮫ ﮐﺸﻮر ﺳﮑﺎھﺎ و ﺳﺮﻣﺖ ھﺎ وﺗﺎ داﻧﯿﻮب و ﯾﻮﻧﺎن

و از
و از

ﻣﻐﺮب ﺑﮫ ﮐﺸﻮر ﺳﻮرﯾﮫ و دﺷﺖ ﺣﺠﺎز وﯾﻤﻦ ﻣﯽ ﭘﯿﻮﺳﺖ،ﻣﺮدم ﺑﮫ زﺑﺎﻧﯽ
ﮐﮫ رﯾﺸﮫ و اﺻﻞ زﺑﺎن ﻣﺎﺳﺖ،ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻔﺘﮫ اﻧﺪ.ﺑﺎﯾﺪ داﻧﺴﺖ ﺳﻠﺴﻠﮫ
ﻟﻐﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ

ﻣﻌﺮوف ﺷﺪه اﺳﺖ

در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻓﺎرﺳﯽ

ﻧﯿﺴﺖ.ﺑﻠﮑﮫ ﯾﮏ ﺷﺎﺧﮫ از ﺗﻨﮫ اﻟﺴﻨﮫ آرﯾﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ در ﻧﺘﯿﺠﮥ
ﺗﺒﺪﻻت و ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﮫ روی داده ،ﺑﮫ ﺗﺪرﯾﺞ
ﺳﺎﺧﺘﮫ ﺷﺪه و ﺑﮫ ﺷﮑﻞ ﻓﻌﻠﯽ در آﻣﺪه اﺳﺖ  .ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ زﺑﺎن دری
 ،آﮔﺎھﯽ از ﺳﯿﺮ ﺗﻄﻮر زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﺿﺮوری ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺮﺳﺪ«..
) (203:6اﺳﺘﺎد ﺑﮭﺎر ﻧﯿﺰ ﻧﮕﺎه ھﻤﺴﺎن دارد ﺑﺮ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﮫ.
ﻣﯿﻨﻮﯾﺴﺪ  » :ﻣﯿﺪاﻧﯿﻢ ﮐﮫ ﭘﮭﻠﻮی و دری در آﻏﺎز ھﺮﮐﺪام ﺷﺎﺧﮫ
ھﺎﯾﯽ ﺑﻮده اﻧﺪ از زﺑﺎن ﻗﺪﯾﻤﺘﺮی و ﻧﯿﺰ ﺷﺎﯾﺪ ﺧﻮزی و ﻓﺎرﺳﯽ دو
ﻟﮭﺠﮫ

ﺑﻮده اﻧﺪ -ﺳﺮﯾﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﻧﺒﻄﯽ

ﻧﯿﺰ ﺧﻮد دوزﺑﺎن ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ

ﺑﻮده اﻧﺪ  ،واﯾﻦ ھﻤﮫ را در ﺷﻤﺎر ﻟﻐﺎت ﻓﺎرﺳﯽ آوردن
ﻣﺴﺎﻣﺤﮫ ﻧﯿﺴﺖ  (27:4 ) «.از ﻧﮕﺎه

ﺧﺎﻟﯽ از

داﻧﺸﻤﻨﺪﮔﺮاﻣﯽ آﻗﺎی اﻟﮭﺎﻣﮫ،

ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﮫ دوھﺰار ﺳﺎل ﭘﯿﺶ از ﻣﯿﻼد ،ﺗﻮده ھﺎی آرﯾﺎﯾﯽ در ﺳﺮ
زﻣﯿﻦ ﭘﮭﻨﺎور دو ﺳﻮی رود ھﺎی ﺳﯿﺤﻮن و ﺟﯿﮭﻮن ودر ﺳﺮ زﻣﯿﻦ
در اﯾﻦ ﮔﺴﺘﺮه

ھﻨﺪ

ﺑﺰرگ ﺑﺮای زﯾﺴﺘﻦ آﻣﺎده ﺷﺪﻧﺪ .اﯾﻨﮭﺎﺧﻮدﺷﺎن را

و زﺑﺎن ﺧﻮد را آرﯾﺎﯾﯽ ﮔﻔﺘﮫ اﻧﺪ ) .در ﮐﺘﯿﺒﮥ رﺑﺎﺗﮏ ﻧﯿﺰ ﻧﺎم
زﺑﺎن ﻣﺮدم ﺑﺎﺧﺘﺮ وﺗﺨﺎرﺳﺘﺎن »،آری« آﻣﺪه اﺳﺖ  ،ر(
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ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ

ﺗﺮﯾﻦ دﺳﺖ آورد ادﺑﯽ وزﺑﺎﻧﯽ را از ﺧﻮد ﺑﮫ ﯾﺎدﮔﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ.
ﺳﺮود ھﺎی اوﺳﺘﺎﯾﯽ و وداﯾﯽ
ﮔﺎﺛﺎھﺎی زردﺷﺖ

را  .ﮐﮭﻨﺘﺮﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎی ادﺑﯽ از

وھﻤﺘﺎی دﯾﮕﺮ آن ﺳﻨﺴﮑﺮت ﮐﮫ در ﮐﺘﺎﺑﮭﺎی ﭼﮭﺎر

ﮔﺎﻧﮥ ودای ھﻨﺪی دﯾﺪه ﻣﯿﺸﻮد،

اﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﮫ

را ھﺴﺘﯽ ﻣﯿﺒﺨﺸﺪ ﮐﮫ

اﯾﻦ دو ﺑﺮ ﺧﺎﺳﺘﮫ از ﯾﮏ زﺑﺎن ﺑﮫ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ آﯾﻨﺪ .
آواﯾﯽ  ،ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ

دﺳﺘﻮری و ﮔﻨﺠﮫ ھﺎی واژﮔﺎﻧﯽ

ھﻤﺴﺎﻧﯽ

ھﻤﺴﻮ وھﻤﭽﻢ،

ﻣﯿﺎن اوﺳﺘﺎ و ﺳﻨﺴﮑﺮﯾﺖ ،ھﻤﮫ ﻣﯿﺮﺳﺎﻧﺪ ﮐﮫ ھﺮ دو ﮔﻮﯾﺶ از
ﯾﮕﺎﻧﮫ،

ﻧﯿﺎی

ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه اﻧﺪ ﮐﮫ ھﻤﺎن زﺑﺎن ارﯾﺎﯾﯽ اﺳﺖ .ﭘﺲ از

ﮔﺎﺛﺎھﺎ ﮐﮫ ﮐﮭﻨﺘﺮﯾﻦ ﯾﺎدﮔﺎر زﺑﺎن ارﯾﺎﻧﯿﺴﺖ .ﻣﯿﺘﻮان ﮔﻔﺖ در ﺑﺨﺶ
دﯾﮕﺮ ﺳﺮزﻣﯿﻦ آرﯾﺎھﺎ ،در دورۀ دﭘﮕﺮ زﺑﺎن ﻓﺮس ﻗﺪﯾﻢ را دارﯾﻢ
ﮐﮫ از زﻣﺎن ھﺨﺎﻣﻨﺸﯿﮭﺎ ،در ﮐﺘﯿﺒﮫ ھﺎی ﺑﯿﺴﺘﻮن ،ﭘﺎزارﮔﺎد و ﺗﺨﺖ
ﺟﻤﺸﯿﺪ) اﯾﻦ ﻧﺎﻣﮭﺎ ﻧﺎﻣﮭﺎی ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺑﻠﮑﮫ در دوره
زﻣﺎﻣﺪاری ،ﺧﺎﻧﻮادۀ رﺿﺎ ﺷﺎه ﭘﮭﻠﻮی ﻧﺎﻣﮕﺬاری ﺷﺪه اﻧﺪ .ر  (.در
دﺳﺖ ﻣﺎ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ در ﭘﯿﺎﻣﺪ ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺑﺮھﮫ از ﺑﺎﻟﻨﺪه ﮔﯽ زﺑﺎن
ﮔﺎﺛﺎھﺎ ﭘﺪﯾﺪار ﺷﺪه اﺳﺖ  .اﻟﺒﺘﮫ دوﻣﯿﻦ آن را ﻣﯿﺘﻮان دورۀ
زﺑﺎن ﻣﺎدی داﻧﺴﺖ ﮐﮫ ﺑﺪ ﺑﺨﺘﺎﻧﮫ از آن ﻧﺸﺎﻧﯽ در دﺳﺖ ﻧﺪارﯾﻢ.
ﺗﻨﮭﺎ ھﯿﺮودت از آن ﮐﺘﻠﮫ ﯾﺎد آورده اﺳﺖ .
در ﺳﻮﻣﯿﻦ دوره

اﯾﻦ ﺑﺎﻟﻨﺪه ﮔﯽ زﺑﺎﻧﮭﺎی دﯾﮕﺮی ھﻢ ﺑﻮده اﻧﺪ

ھﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﻓﺮس ﻗﺪﯾﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ  :زﺑﺎﻧﮭﺎی ﺧﻮارزﻣﯽ  ،ﺳﻐﺪی ،ﺳﮕﺰی،
ﺧﻮزی و  ....ﮐﮫ ھﻤﮫ ﮔﯽ ﺷﺎﺧﮫ ھﺎﯾﯽ از ﺗﻨﮫ ﺑﺰرگ ﮐﮭﻨﺘﺮ ﺷﻤﺮده
ﻣﯿﺸﺪﻧﺪ ﮐﮫ ھﻤﺎﻧﺎ زﺑﺎن ﮔﺎﺛﺎھﺎ و ﺳﻨﺴﮑﺮﯾﺖ وﯾﺎ ﭘﺪر اﯾﻦ ھﺮدو
ﺑﻮده اﺳﺖ .
ﭘﺲ از اﺳﮑﻨﺪرﻣﻘﺪوﻧﯽ و ﭘﺲ از راﻧﺪه ﺷﺪن ﯾﻮﻧﺎﻧﯿﺎن از ﺑﺎﺧﺘﺮ،
ﮐﺸﻮر در دﺳﺖ ﭘﺮﺛﻮﯾﮭﺎ )ﭘﮭﻠﻮﯾﺎن( اﺷﮑﺎﻧﯽ اﻓﺘﺎد ﮐﮫ در ﭘﯿﺎﻣﺪ،
زﺑﺎن دﯾﮕﺮی آﻏﺎز ﺑﮫ ﺑﺎﻟﻨﺪه ﮔﯽ ﮐﺮد ﮐﮫ ازآن ﺑﮫ ﻧﺎم زﺑﺎن
ﭘﮭﻠﻮی ﯾﺎد ﮐﺮده ﻣﯿﺸﻮد  .زﺑﺎن ﭘﮭﻠﻮی ﮐﮫ زادﮔﺎه آن ﺧﺮاﺳﺎن
7

ﺑﺰرگ ﺑﻮد ،ﺑﺎ ﻟﺸﮑﺮ ﮐﺸﯿﮭﺎی ﭘﺎرﺗﮭﺎ ،ﺑﮫ دﯾﮕﺮ ﺳﺮزﻣﯿﻨﮭﺎی ﭘﺸﺘﮥ
اﯾﺮان رﺳﯿﺪ .ﻣﺮدم

ھﻤﺪان ،ری ،وزﻧﺠﺎن

ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ﮐﺸﻮر ﭘﮭﻠﻮی

ﻧﺎﻣﺒﺮدار ﺷﺪ  .ادﺑﯿﺎت ﻧﮕﺎرﺷﯽ ﮐﺘﺎﺑﮭﺎ و ﮐﺘﯿﺒﮫ ھﺎ وھﻤﭽﻨﯿﻦ
ادﺑﯿﺎت ﮔﻔﺘﺎری ﺑﮫ ﮔﻔﺘﮥ ﺷﻤﺲ ﻗﯿﺲ رازی ) ﻓﮭﻠﻮﯾﺎت ( از ھﻤﯿﻦ
زﻣﺎن ﻣﺮدم ﻣﺎ را ھﻮﯾﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪ  .زﺑﺎن ﭘﮭﻠﻮی وﯾﮋه

ﻣﺮدم اﯾﺮان

ﻣﺮﮐﺰی ﺷﺪ  .از اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﻢ ﮔﻔﺖ ﮐﮫ ﭼﮭﺎرﻣﯿﻦ ﺑﺎﻟﻨﺪه ﮔﯽ ﮐﮫ
در زﺑﺎن اﯾﺮﯾﺎﻧﯽ دﯾﺪه ﻣﯿﺸﻮد ،زﺑﺎن ﭘﮭﻠﻮی اﺳﺖ .اﯾﻦ زاﯾﺶ در
دو و ﻧﯿﻢ ﺳﺪه ﭘﯿﺶ از ﻣﯿﻼد آﻏﺎز ﺷﺪو ﺗﺎ دو ﺳﺪه ﭘﺴﯿﻦ ﮐﮫ
ﺷﺎھﻨﺸﺎھﯽ ﺳﺎﺳﺎﻧﯿﺎن ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽ آﯾﺪ ،راه ﻓﺮازﻣﻨﺪی را ﻣﯿﭙﯿﻤﺎﯾﺪ.
ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﺑﺎﻟﻨﺪه ﮔﯽ ﮐﮫ در زﺑﺎن رﺧﺪاد ،ﭘﯿﺪاﯾﯽ زﺑﺎن دری اﺳﺖ
.ھﺴﺘﮥ اﯾﻦ زﺑﺎن در دوران اﺷﮑﺎﻧﯽ آﻏﺎز ﺑﮫ ھﺴﺘﯽ ﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮد ودر
دوران ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ﺑﯿﻦ ﺳﺎﻟﮭﺎی  200ﺗﺎ 600ﭘﺲ از ﻣﯿﻼد ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺟﻮاﻧﮫ
ھﺎی زﺑﺎن دری در ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﮫ ﺷﮑﻔﺘﻦ آﻏﺎزﯾﺪ .

). ( 204-203 :6

ﺑﺮای ﭘﮋوھﺸﮕﺮان روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر اﺑﻦ ﻣﻘﻔﻊ و ﺳﭙﺲ
دﯾﮕﺮ داﻧﺸﻤﻨﺪان ھﻤﮑﯿﺶ ،ﺳﺮﺷﺖ و ﺳﺮ ﻧﻮﺷﺖ زﺑﺎن دری را آﺷﮑﺎر
ﺳﺎﺧﺖ  .اﺑﻦ ﻧﺪﯾﻢ از زﺑﺎن او ﻧﻮﺷﺖ  » :زﺑﺎﻧﮭﺎی ﻓﺎرﺳﯽ ﻋﺒﺎرت
از  :ﭘﮭﻠﻮی ،دری،ﻓﺎرﺳﯽ،ﺧﻮزی و ﺳﺮﯾﺎﻧﯽ اﺳﺖ .ﭘﮭﻠﻮی ﻣﻨﺴﻮب ﺑﮫ
ﭘﮭﻠﮫ ﮐﮫ ﻧﺎم ﭘﻨﺞ ﺷﮭﺮ اﺳﺖ  :اﺻﻔﮭﺎن،ری،ھﻤﺪان،ﻣﺎه ﻧﮭﺎوﻧﺪ و
آذر ﺑﺎﯾﺠﺎن و اﻣﺎ دری زﺑﺎن ﺷﮭﺮ ﻧﺸﯿﻨﺎن ﺑﻮد و درﺑﺎرﯾﺎن ﺑﮫ آن
ﺳﺨﻦ ﻣﯿﮕﻔﺘﻨﺪ و ﻣﻨﺴﻮب ﺑﮫ درﺑﺎر ﭘﺎدﺷﺎھﯽ اﺳﺖ و از ﻣﯿﺎن
زﺑﺎﻧﮭﺎی اھﻞ ﺧﺮاﺳﺎن و ﻣﺸﺮق ،زﺑﺎن ﻣﺮدم ﺑﻠﺦ در آن ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ.
اﻣﺎ ﻓﺎرﺳﯽ ،زﺑﺎن ﻣﻮﺑﺪان وﻋﻠﻤﺎ و اﻣﺜﺎل آﻧﺎن ﺑﻮد ،وﻣﺮدم ﻓﺎرس
ﺑﺎآن ﺳﺨﻦ ﻣﯿﮕﻔﺘﻨﺪ(4:5)«...
اﺑﻦ ﻣﻘﻔﻊ ﺑﮫ روﺷﻨﯽ از زﺑﺎن ﭘﮭﻠﻮی و ﭘﯿﻮﻧﺪ آن ﺑﺎ ﻓﮭﻠﮫ )ﭘﻨﺞ
ﺷﮭﺮ( ﺳﺨﻦ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ

ﮐﮫ ﮔﺴﺘﺮۀ زﺑﺎن ﭘﺎرﺗﯽ) ﭘﮭﻠﻮی اﺷﮑﺎﻧﯽ( را
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ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪھﺪ .از زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ دوﺑﺎر
ﯾﺎدﮐﺮد

ﯾﺎد ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﮫ درﻧﺨﺴﺘﯿﻦ

ﻣﺮادش ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی ﻋﺎم ﯾﻌﻨﯽ زﺑﺎن آرﯾﺎﻧﯿﮭﺎ )

ﻋﺠﻤﯽ ھﺎ( و در ﺑﺎر دوم ﮐﮫ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ زﺑﺎن ﻣﻮﺑﺪان و ﻋﻠﻤﺎ و
اﻣﺜﺎل آن ﺑﻮد ،

ﻣﺮادش زﺑﺎن

ﻣﺮدم ﻓﺎرس ﯾﺎ زادﮔﺎه زﺑﺎن

ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﯿﺎﻧﮫ ) ﭘﮭﻠﻮی ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ( ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ  .و اﻣﺎ از ﮔﺴﺘﺮۀ زﺑﺎن
دری ﺑﮫ درﺳﺘﯽ ﯾﺎد ﻣﯿﮑﻨﺪ.ﮐﮫ ﭘﺲ از ﭘﯿﺪاﯾﯽ اش از ﺧﺎور وﺷﮭﺮ
ھﺎی ﺑﻠﺦ و ﺗﺨﺎرﺳﺘﺎن و ﺑﺨﺎرا و ﺳﻤﺮﻗﻨﺪ ،اﯾﻨﺰﺑﺎن اﻧﺪک اﻧﺪک در
درﺑﺎر ھﺎی ﺷﺎھﺎن ﭘﺴﯿﻨﺘﺮ ﮔﺎم ﻣﯿﮕﺬارد و زﺑﺎن ﭘﮭﻠﻮی را ﮐﻨﺎر
ﻣﯿﺰﻧﺪ و ﺟﺎﯾﺶ را ﭘﺮ ﻣﯿﮑﻨﺪ .ﮐﮫ ﺧﻮد زادۀ ﺧﻮش آھﻨﮓ وﮐﮭﻦ ﺑﻨﯿﺎد
زﺑﺎﻧﮭﺎی ﺧﺎوری ﭼﻮن زﺑﺎن ﺳﻐﺪی و ﺧﻮارزﻣﯽ ﭘﮭﻠﻮی و ﺑﺎﺧﺘﺮی
ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ  .از ﺑﯿﺎن اﺑﻦ ﻧﺪﯾﻢ ﻣﯿﺪاﻧﯿﻢ ﮐﮫ او زﺑﺎن دری را از
ﮐﮭﻨﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن واﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﺧﺮاﺳﺎن ﻣﯿﺪاﻧﺪ

ﻧﮫ از ﻓﺎرس  .و اﻣﺎ

اﮐﻨﻮن ،اﯾﻦ ﻣﺮده رﯾﮓ ﺑﺰرﮔﻮار ،ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ دﺳﺘﺎورد

ھﺰارۀ ﺳﻮم

اﺳﺖ .ﮔﮭﻨﺎﻣﮫ ھﺎی ادﺑﯽ ﻣﺎ ،ﺳﺮاﺳﺮ ﮔﻮاه ﺷﮑﻮه ﭘﺎرﯾﻨﮫ ﮔﯽ
ﺳﺮود آﻧﺴﺖ

ﺳﺎز و

.

ﻣﻘﺪﺳﯽ در ﮐﺘﺎب اﺣﺴﻦ اﻟﺘﻘﺎﺳﯿﻢ ﻣﯿﻨﻮﯾﺴﺪ » :زﺑﺎن ﺑﻠﺨﯿﺎن ،زﺑﺎن
دری اﺳﺖ واﯾﻦ زﺑﺎن و ھﻤﺎﻧﻨﺪآن را از آن دری ﻣﯿﻨﺎﻣﻨﺪ ﮐﮫ
زﺑﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﺪان ﻧﻮﺷﺘﮥ ﺷﺎھﺎن ﻣﯽ ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ و اﺷﺘﻘﺎق آن از در
اﺳﺖ وﺑﮫ ﻣﻌﻨﯽ ﺑﺎب و زﺑﺎﻧﯽ ﮐﮫ در درﺑﺎر ﺑﮫ آن ﺳﺨﻦ ﮔﻮﯾﻨﺪ....
زﺑﺎن ﻣﺮدم ﺑﻠﺦ ﺷﯿﺮﯾﻨﺘﺮﯾﻦ زﺑﺎﻧﮭﺎﺳﺖ ،ﺟﺰ اﯾﻨﮑﮫ واژه ھﺎی زﺷﺖ
ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯿﺒﺮﻧﺪ  (206:6) «.ﻣﻮﻟﻒ ﭘﺮھﺎن ﻗﺎﻧﻊ زﯾﺮ ﻋﻨﻮان دری
.اورده اﺳﺖ  :ھﺮ ﻟﻐﺘﯽ ﮐﮫ در آن ﻧﻘﺼﺎﻧﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،دری ﮔﻐﺘﮫ
ﻣﯿﺸﻮد. .ھﻤﭽﻮ اﺷﮑﻢ و ﺷﮑﻢ و ﺑﮕﻮی و ﮔﻮی

وﺑﺸﻨﻮد و ﺷﻨﻮد و

اﻣﺜﺎل اﯾﻨﮭﺎ .
ﭘﺲ اﺷﮑﻢ و ﺑﮕﻮی وﺑﺸﻨﻮد دری ﺑﺎﺷﺪ ،ﺟﻤﻌﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﻟﻐﺖ ﺳﺎﮐﻨﺎن
ﭼﻨﺪﺷﮭﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﮫ آن ﺑﻠﺦ و ﺑﺨﺎرا و ﺑﺪﺧﺸﺎن و ﻣﺮو اﺳﺖ .
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)(5:5ﭼﻨﯿﻦ داﻧﺴﺘﮫ ﻣﯿﺸﻮد ﮐﮫ زﺑﺎن دری

در دوره ﺳﺎﺳﺎﻧﯿﺎن زﺑﺎن

داﻧﺶ و ﮐﺘﺎﺑﺖ ﻧﺒﻮده وﻟﯽ ﺧﺮاﺳﺎﻧﯿﺎن ﺑﮫ آن ﮔﭗ ﻣﯿﺰدﻧﺪ و ﺑﺪان
ﻣﯿﻨﻮﺷﺘﻨﺪ .زﺑﺎن ﺳﺎﺳﺎﻧﯿﺎن زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﯾﻌﻨﯽ زﺑﺎن ﭘﮭﻠﻮی
ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﮭﺎر ﭘﺲ از ﺷﻤﺎرش ﮐﺘﺎﺑﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﭘﯿﺶ از اﺳﻼم
و ﭘﺲ از آن ﺑﮫ زﺑﺎن دری ﺑﮫ دﺳﺖ اﻣﺪه ،ﻣﯿﻨﻮﯾﺴﺪ :ھﻤﮫ ﺑﮫ زﺑﺎن
ﻓﺼﯿﺢ و اﺳﺘﻮار و ﭘﺨﺘﮥ ﺷﺪۀ دری ﻧﮕﺎرش ﯾﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ ،از ﮐﺎﻻﯾﺎدب
و و ﻓﺮھﻨﮓ ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯿﺮوﻧﺪ.و از ﭘﺨﺘﮕﯽ ﻋﺒﺎرات و و
اﺳﺘﺤﮑﺎم ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت و ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﻟﻔﻆ و ﻣﻌﻨﯽ ﭘﯿﺪاﺳﺖ ﮐﮫ ﻧﺜﺮی ﻗﺪﯾﻢ
وﭘﺮورش ﯾﺎﻓﺘﮥ ﺳﺎﻟﯿﺎن و ﺑﻠﮑﮫ ﻗﺮﻧﮭﺎی

دور و دراز اﺳﺖ .و

ﺑﻤﺮاﺗﺐ از ﮐﺘﺎﺑﮭﺎی ﻧﺜﺮ ﭘﮭﻠﻮی ﮐﮫ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻌﻀﯽ در ھﻤﺎن ﻗﺮن
ﺗﺎﻟﯿﻒ ﯾﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ ،ﭘﺨﺘﮫ ﺗﺮ و ﺟﺎﻣﻌﺘﺮ و از ﻟﺤﺎظ ﺗﻄﻮر ﮐﺎﻣﻠﺘﺮ
اﺳﺖ«.

. ( 22:4 ) .

» در اواﯾﻞ دوره اﺳﻼم در ﺷﺮق آرﯾﺎﻧﺎ)ﺧﺮاﺳﺎن(ﺣﮑﻮﻣﺖ

ﺳﻠﺴﻠﮥﻃﺎھﺮﯾﺎن ﮐﮫ ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬارش ﻃﺎھﺮﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻮد ﺑﮫ ﻃﺎھﺮﯾﺎن

ﻣﻌﺮوف ﺷﺪ .از ﺳﺎل259-206ق در اﯾﻦ ﻧﺎﺣﯿﮫ ﺑﺮﻗﺮار ﻣﺎﻧﺪ و زﺑﺎن

رﺳﻤﯽ آن دری ﺑﻮد.

ھﻤﭽﻨﺎن ﯾﻌﻘﻮب ﻟﯿﺚ ﺻﻔﺎر در ﺳﺎل 254ق در زرﻧﺞ ﻣﺮﮐﺰ ﺳﯿﺴﺘﺎن

ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﻮد را ﺗﺎﺳﯿﺲ ﮐﺮد ﮐﮫ ﺻﻔﺎرﯾﺎن ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯿﺸﺪﻧﺪ و زﺑﺎن
دری را زﺑﺎن رﺳﻤﯽ دوﻟﺖ ﺧﻮد
ﻣﯿﺎﻧﮫ ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺎﺳﺘﺎن.

اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ھﺎ از

اﻋﻼن ﮐﺮد. «.زﺑﺎن دری ﻓﺎرﺳﯽ

ﻧﺎم ﭘﺮ آوازۀ دری در درازای ﺳﺪه ھﺎ ﺳﺨﻦ

ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ و ﻣﺎ را ﺑﮫ اﯾﻦ ﺑﺎور ﻣﯿﺮﺳﺎﻧﺪ ﮐﮫ

اﮔﺮ از

ﻧﺒﺎﺷﯿﻢ ،ﻧﺎم و ﻧﺸﺎن ﻧﯿﺎﮐﺎن و ﮔﺬﺷﺘﮫ ﮔﺎن وﺳﺮزﻣﯿﻦ

ﺧﻮد ﺑﯿﮕﺎﻧﮫ
ﻣﺎن آن

ﻣﺮده رﯾﮕﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ ﺑﺘﻮان ازش ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﯿﺪ و ﺑﮫ راھﯽ رﻓﺖ ﮐﮫ
ﺑﯿﮕﺎﻧﮫ ﮔﺎن زﯾﺮﮐﺴﺎر ﺑﺮاﯾﻤﺎن ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪھﻨﺪ.
ﺑﺮ آﯾﻨﺪ اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر
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»ﭘﺎرﺳﮫ« و » ﭘﺎرﺗﯽ« در دو زﻣﺎن ﺟﺪا و ﺑﺎ زﯾﺴﺘﻨﮕﺎه ﺟﺪا از ھﻢ
ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه اﻧﺪ ،ﺷﺎھﻨﺸﺎھﯽ ھﺨﺎﻣﻨﺸﯿﺎن) ۳۳۰–۵۵۰پ م ( ،و ﺷﺎھﻨﺸﺎھﯽ
ﭘﺎرﺗﮭﺎ ﯾﺎ اﺷﮑﺎﻧﯿﮭﺎ از) ۲۴۷پ.م  ۲۲۴ -م(  .ﭘﺲ ﻧﻤﯿﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﮫ
ﭘﺪر از ﭘﺴﺮ ﺑﮫ دﻧﯿﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ  .ﯾﺎ از ﭘﺎرﺗﯽ ،ﭘﺎرﺳﯽ زاده ﺷﺪه
اﺳﺖ ؟ از اﻣﺮوزی ،دﯾﺮوزی ﺑﮫ دﻧﯿﺎ آﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ ؟ ﭼﻮن ﮔﻔﺘﯿﻢ ﮐﮫ
ﭘﺎرﺗﮭﺎ ﭘﺲ ازﭘﺎرﺳﮭﺎ ﺑﮫ

ھﯿﻤﻨﮫ رﺳﯿﺪه اﻧﺪ ﻧﮫ ﭘﯿﺶ از آﻧﮭﺎ .

از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ از ﻧﮕﺎه رﯾﺸﮫ ﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﻣﯿﺪاﻧﯿﻢ ﮐﮫ

از واژه

»ﭘﺎرﺳﮫ « ﭘﺎرﺳﯽ و از واژه » ﭘﺮﺛﻮی « ،ﭘﮭﻠﻮی ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﭼﮕﻮﻧﮫ ﭘﺎرﺳﯽ را از ﭘﺎرﺗﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﭘﺪﯾﺪ آورد ؟ .زادﮔﺎه زﺑﺎن
ﭘﺎرﺗﮭﺎ ﯾﻌﻨﯽ ﭘﮭﻠﻮی اﺷﮑﺎﻧﯽ در ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ ﻧﮫ در ﻓﺎرس .
ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺴﺘﮫ زﺑﺎن ﭘﮭﻠﻮی ﺟﻨﻮﺑﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﭘﮭﻠﻮی ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ اﺳﺖ .اﮔﺮ
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﺮ اﺑﺪال ﭘﺎرﺳﯽ از ﭘﺎرﺗﯽ ﭘﺎ ﻓﺸﺎری دارﻧﺪ  ،ﺧﻮب اﺳﺖ
دﯾﺪﮔﺎه ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﯿﺎرﻧﺪ ﺗﺎ در زﻣﯿﻨﮫ آﮔﺎھﯽ زﺑﺎﻧﺸﻨﺎﺳﯿﮏ ﻣﺎ،
ﺑﺮآﯾﻨﺪی اﺳﺘﻮارﺗﺮ ﺑﯿﺎﺑﺪ  .واﻟﺴﻼم
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ﯾﺎد آورﯾﮭﺎی واﺑﺴﺘﮫ

:

ﭘﺮﺳﺸﯽ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﮫ ﭼﺮا ﺑﺮﺧﯽ ازﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﮔﺎن ﺑﮫ ﺟﺎی دری ،واژۀ ﻓﺎرﺳﯽ
ﯾﺎ ﭘﺎرﺳﯽ را ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑﺮده اﻧﺪ؟ ﮐﮫ ﻣﯿﺪاﻧﯿﻢ زادﮔﺎه اﯾﻦ زﺑﺎن ﻧﮫ در
ﻓﺎرس ﮐﮫ در ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ  .ودر ﺧﺮاﺳﺎن زﺑﺎن دری ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯿﺸﺪه ﻧﮫ
ﻓﺎرﺳﯽ و ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﮫ ﺳﮫ ﭼﻢ در ﺗﺎرﯾﺦ زﺑﺎن و ادب ﻣﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ -1 :
ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی ﻏﯿﺮ ﻋﺮﺑﯽ ﯾﻌﻨﯽ اﯾﺮاﻧﯽ) ﻋﺠﻤﯽ( -2.ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی زردﺷﺘﯿﮭﺎ .
ﭼﻨﺎﻧﮑﮫ ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ .ﭘﺎرﺳﯿﮭﺎی ھﻨﺪ .ﯾﻌﻨﯽ زردﺷﺘﯿﮭﺎی ھﻨﺪ  -3.ﭘﺎرﺳﯽ ﯾﻌﻨﯽ
ﻣﻨﺴﻮب ﺑﮫ ﭘﺎرس  .ﻧﮫ ﺧﺮاﺳﺎن  .از اﯾﻦ ﺑﮕﺬرﯾﻢ ﮐﮫ ﺑﺮﺧﯿﮭﺎ ﺑﺎ ﮐﺠﺮوی
ﻣﯿﺨﻮاھﻨﺪ

دری

ﺧﻮاﻧﺪن

را

وﺗﺎﺟﮑﯽ

ﺧﻮاﻧﺪن

ﻣﯿﺨﻮاھﻨﺪ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ دﯾﮕﺮاﻧﻨﺪ ﮐﮫ
اﯾﻨﮭﺎ داﻧﺴﺘﮫ ﯾﺎ ﻧﺪاﻧﺴﺘﮫ

را

ﺑﮫ

ﺟﺎی

ﻓﺎرﺳﯽ

ﮔﻔﺘﻦ

زﺑﺎن را ﺳﮫ ﭘﺎرﭼﮫ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ وﻟﯽ

ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺧﻮﯾﺶ

ﺑﻨﺪ ﺑﯿﮕﺎﻧﮫ ﮔﺎن ﺑﮫ ﺑﺮده ﮔﯽ ﻣﯿﮑﺸﺎﻧﻨﺪ  .دری

ﻓﺮھﻨﮓ

ﭘﻮﻣﯽ ﻣﺎ را در

ﻧﺎم ﮐﮭﻦ زﺑﺎن ﻣﺎ وﺳﺮزﻣﯿﻦ

ﻣﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻣﺎ ﺣﻖ دارﯾﻢ ﺳﺮ اﻓﺮازﯾﮭﺎی ﻣﺎن را ﭘﺎس ﺑﺪارﯾﻢ.

و اﻣﺎ ﻧﮑﺘﮥ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ  .ﺗﺮﮐﯿﺐ ﭘﺎرﺳﯽ دری ﮐﮫ از ﮔﺬﺷﺘﮫ دور در ﭼﻨﺪ
ﻧﻮﺷﺘﮫ اﻧﮕﺸﺖ ﺷﻤﺎر آﻣﺪه اﺳﺖ ،ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی آن ﺑﻮد ﮐﮫ زﺑﺎن ﻏﯿﺮ ﻋﺮﺑﯽ
ﯾﻌﻨﯽ دری ﻣﺮاد ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه اﺳﺖ  .ﺑﺮﺧﯿﮭﺎ ﺑﯿﺖ ﻓﺮدوﺳﯽ را ﮐﮫ ﮔﻔﺘﮫ ﺑﻮد:
ﺑﻔﺮﻣﻮد ﺗﺎ ﭘﺎرﺳﯽ و دری  +ﻧﺒﺸﺘﻨﺪ و ﮐﻮﺗﺎه ﺷﺪ داوری  .ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻮﺷﺘﮫ
اﻧﺪ ﮐﮫ  :ﺑﻔﺮﻣﻮد ﺗﺎ ﭘﺎرﺳﯽ دری  +ﻧﺒﺸﺘﻨﺪ و ﮐﻮﺗﺎه ﺷﺪ داوری  .از
اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺮآﯾﻨﺪ رﺳﯿﺪه اﻧﺪ ﮐﮫ ﮔﻮﯾﺎ دری ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫ ﺻﻔﺖ ﭘﺎرﺳﯽ ﺑﮫ
ﮐﺎر ﺑﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺟﻌﻞ در ﮐﮭﻨﺘﺮﯾﻦ ﻧﺴﺨﮫ ﺷﺎھﻨﺎﻣﮫ ﯾﻌﻨﯽ ﻧﺴﺨﮫ
ﭼﺎپ ﻣﺴﮑﻮ ﻧﯿﺴﺖ .
دری ﺻﻔﺖ ﭘﺎرﺳﯿﺖ ،ﭘﻮﭼﺘﺮﯾﻦ ﮔﻔﺘﮫ را ﺑﯿﺎن
اﯾﻦ ﮐﮫ ﺑﺮﺧﯿﮭﺎ ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ
ﻣﯿﺪارﻧﺪ .واژه دری ھﯿﭽﮕﺎھﯽ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺻﻔﺖ ﭘﺎرﺳﯽ ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ.ﺑﻠﮑﮫ
ُر و ﮔﻮھﺮ و .....ﻣﺎ
ﺧﻮد ﺻﻔﺘﮭﺎﯾﯽ داﺷﺘﮫ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺨﻦ ﺑﯽ ﻋﯿﺐ و ﻧﻘﺺ و د
اﻣﺮوز ﺑﮫ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﻧﯿﺎز ﻧﺪارﯾﻢ  .ﮐﺎرﺑﺮد دری ﺧﻮد ﮔﻮﯾﺎی زﺑﺎن
ﻣﺎﺳﺖ و اﯾﻨﮑﮫ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ) ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ( ﺑﺮ ﭘﺎرﺳﯽ ﮔﻔﺘﻦ ﭘﺎﻓﺸﺎری
دارﻧﺪ ﺣﻖ ﺷﺎن اﺳﺖ و ﻣﺎ را ﺑﺎ آﻧﮭﺎ ﮐﺎری ﻧﯿﺴﺖ ( .ﺑﺮﺧﯿﮭﺎ اﯾﻦ
ﻧﺎﻣﮕﺬارﯾﮭﺎ )ﻓﺎرﺳﯽ ،دری ،ﺗﺎﺟﯿﮑﯽ( را ﺳﺎده اﻧﮕﺎراﻧﮫ ﺗﻮﻃﯿﮫ ﯾﯽ ﺑﺮای
ﺑﺮ اﻧﺪازی زﺑﺎن واﺣﺪ ﻣﺎن ﮔﻤﺎﻧﮫ زﻧﯽ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ  .اﯾﻦ دوﺳﺘﺎن از ﺣﻘﺎﯾﻖ
ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﭼﺸﻢ ﺑﺴﺘﮫ اﻧﺪ.زﯾﺮا اﯾﻦ ﻧﺎﻣﮕﺬارﯾﮭﺎ از دوراﻧﮭﺎی ﮐﮭﻦ ﺗﺎ ﺑﮫ
اﻣﺮوز وﺟﻮد داﺷﺘﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺧﻮد ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﮫ از ﻧﯿﺎز ھﺎی ﻣﻠﺘﮭﺎ ﺑﻮده
اﺳﺖ و ھﺮﯾﮏ از اﯾﻦ ﻧﺎﻣﮭﺎ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮫ ﯾﯽ از ﻧﯿﺎز ھﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ وﻣﻠﯽ ھﺮ
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ﺳﺮ زﻣﯿﻨﯽ اﺳﺘﻮار ﺑﻮده اﺳﺖ وھﺮﮔﺰ ﺑﮫ ﯾﮕﺎﻧﮫ ﮔﯽ زﺑﺎن ﻣﺎ ،زﯾﺎﻧﯽ
ﻧﻤﯿﺮﺳﺎﻧﺪ.
ﭘﯽ ﻧﻮﺷﺘﮭﺎ :
-1
-2
-3
-4
-5
-6

آرﯾﺎﻧﻔﺮﻋﺰﯾﺰ .اﯾﺮان ﺑﺰرگ ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ در ﮔﺴﺘﺮۀ ﺳﮫ ﻣﯿﺎﻧﺮودان.
ﺳﺎﯾﺖ ﺧﺮاﺳﺎﻧﺰﻣﯿﻦ.
داﯾﺮة اﻟﻤﻌﺎرف ﺑﺰرگ زرﯾﻦ.ﺑﺎﺑﮏ ﺣﻘﺎﯾﻖ-ﺑﺎﺑﮏ رﯾﺎﺣﯽ ﭘﻮر .ﺗﮭﺮان
.اﯾﺮان
ﻟﻌﻠﺰاد.ﺑﺤﺜﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻧﺎﻣﮭﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ .ﺳﺎﯾﺖ ﺧﺮاﺳﺎﻧﺰﻣﯿﻦ.
ﺳﺒﮏ ﺷﻨﺎﺳﯽ .ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﯽ ﺑﮭﺎر.1384ج ا .ﺗﮭﺮان.
ﺧﻠﯿﻞ ﮫﻠﻟا.اورﻣﻞ .زﺑﺎن دری ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﯿﺎﻧﮫ ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺎﺳﺘﺎن.ﮐﺎﺑﻞ-
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﻣﻔﺘﺎح اﻟﮭﺎﻣﮫ.ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی ﺑﻠﺦ و ﺟﯿﺤﻮن و ﻣﻀﺎﻓﺎت ﺑﻠﺦ .1376
ﺗﮭﺮان.

13

