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ﭘﺮﺳﺸﯽ از روی ﮐﻨﺠﮑﺎوی
ﻋﺒﺎس ﺟﻮادی  -ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از زﺑﺎن ﻫﺎی ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﺮده و ﺟﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ زﺑﺎن ﻫﺎی دﯾﮕﺮ داده اﻧﺪ ،روزی ﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ
ﺑﺴﯿﺎری از زﺑﺎن ﻫﺎی زﻧﺪه ﮐﻨﻮﻧﯽ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ ﺟﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ زﺑﺎن ﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺳﭙﺮد...
در اﯾﻦ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﺑﻪ آﻏﺎز و ﻧﻄﻔﻪﻫﺎی اوﻟﯿﻪ زﺑﺎنﻫﺎ ﯾﻌﻨﯽ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی زﺑﺎنﻫﺎ و آﻧﮕﺎه ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﺧﻮد زﺑﺎنﻫﺎ و ﺗﺤﻮل آنﻫﺎ ﺧﻮاﻫﯿﻢ
ﭘﺮداﺧﺖ .در اﯾﻦ ﺳﻔﺮ ﺳﺮﯾﻊ ﺧﻮاﻫﯿﻢ دﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از زﺑﺎنﻫﺎی ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ،ﺣﺘﯽ آنﻫﺎ ﮐﻪ از اوﻟﯿﻦ زﺑﺎنﻫﺎی ﻣﮑﺘﻮب ﺑﻮدﻧﺪ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪاﻧﺪ و
زﺑﺎنﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و ﯾﺎ ﻓﺮاﻧﺴﻪ و روﺳﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوزه از ﺳﻮی ﺻﺪﻫﺎ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﺗﮑﻠﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺑﯿﺶ از  ۲۰۰۰-۱۰۰۰ﺳﺎل ﻋﻤﺮ
ﻧﺪارﻧﺪ.
زﺑﺎن ﺑﯽﺷﮏ از اﺑﺘﺪای ﭘﯿﺪاﯾﺶ »اﻧﺴﺎن ﺧﺮدﻣﻨﺪ« و ﯾﺎ »ﻫﻮﻣﻮ ﺳﺎﭘﯿﻨﺲ« ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از وﺳﺎﯾﻞ اﺻﻠﯽ
ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺮده ،ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺼﻮرت ﮔﺮوهﻫﺎی دور و ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ و زﺑﺎنﻫﺎ و ﻟﻬﺠﻪﻫﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ درآﻣﺪه
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻢدﯾﮕﺮ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ و ﺑﺮﺧﯽ از ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ دورﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﻣﻨﻈﻮر از اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﻘﻂ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺗﺎرﯾﺦ ﯾﮏ زﺑﺎن ﻣﻌﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ زﺑﺎنﻫﺎ را در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﺗﺎرﯾﺨﯽ آنﻫﺎ و در راﺑﻄﻪﺷﺎن ﺑﺎ
ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﺗﺎ ﺣﺪی ﻣﻌﯿﻦ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﻢ.
ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ در داﺧﻞ ﯾﮏ
ِ
از ﻧﻈﺮ ﺑُﻌﺪ زﻣﺎﻧﯽ از  ۹۰۰۰ﺳﺎل ﭘﯿﺶ از ﻣﯿﻼد ،ﯾﻌﻨﯽ ﯾﺎزده ﻫﺰار ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺷﺮوع ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد  -زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ اوﻟﯿﻦ آﺛﺎر ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی زﺑﺎﻧﯽ اﯾﺠﺎد
ﺷﺪ .آﺧﺮﯾﻦ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺳﻔﺮ ﻣﺎ اواﺧﺮ ﻫﺰاره دوم ﻣﯿﻼدی ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﯾﻌﻨﯽ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ.
ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی و ﺗﺤﻮل زﺑﺎنﻫﺎ را ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد ،ﻫﻤﺎﻧﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻮع ﺑﺸﺮ ﺑﺪﻧﺒﺎل ﮐﻮچ ﺑﺰرﮔﺶ از آﻓﺮﯾﻘﺎ ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ۷۰-۶۰
ﻫﺰار ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺑﻮد ،ﺑﻪ آﺳﯿﺎ و اروﭘﺎ رﻓﺖ و اﺑﺘﺪا در ﻣﯿﺎﻧﺮودان )ﺑﯿﻦاﻟﻨﻬﺮﯾﻦ( و ﻣﺼﺮ اوﻟﯿﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎرﻫﺎ و ﺗﻤﺪنﻫﺎی ﺷﻬﺮی ﺧﻮد را ﺑﻮﺟﻮد آورد.
ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﻬﻤﻪ ﺳﺎل ،اﻣﺮوزه زﺑﺎنﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ در اﯾﺮان ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺗﮑﻠﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؛ ﭘﺮﺳﺶ اﯾﻦ اﺳﺖ :ﻓﺎرﺳﯽ ،ﮐﺮدی ،ﻟﺮی و ﺑﻠﻮﭼﯽ ،ﺗﺎﺗﯽ و
ﺗﺎﻟﺸﯽ و ارﻣﻨﯽ ،از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺗﺮﮐﯽ آذری و ﺗﺮﮐﻤﻨﯽ ،از ﻃﺮف دﯾﮕﺮﻋﺮﺑﯽ و ﯾﺎ ﻣﺜﻼ آﺳﻮری وﻏﯿﺮه در ﮐﺪام ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺎرﯾﺨﯽ در اﯾﺮان ﮐﻨﻮﻧﯽ
رواج ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ؟
ﺳﻮال اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺶوران اﯾﻦ زﺑﺎنﻫﺎ ﭼﻪ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ اﯾﺮان ﮐﻨﻮﻧﯽ آﻣﺪهاﻧﺪ .اﯾﺮاﻧﯿﺎن اﻣﺮوز ،دﺳﺘﮑﻢ ﻫﺰار ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﺮان ﺑﻮدﻧﺪ
و ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﻣﺎ درﺳﺖ اﺳﺖ .اﺟﺪاد ﻫﺮﮐﺲ در دﻧﯿﺎ ﭘﺎﻧﺼﺪ ،ﻫﺰار ،دو ﻫﺰار ،ﭘﻨﺞ ﻫﺰار ،ﭘﻨﺠﺎه ﻫﺰار ﺳﺎل از ﺟﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻮچ ﮐﺮده ،ﺑﺎ اﺟﺪاد دﯾﮕﺮان
آﻣﯿﺨﺘﻪ و ﻧﻮادﮔﺎن آنﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ آﻣﯿﺰش ﯾﺎﻓﺘﻪ ،ﺗﺎ ﻣﺎ ﻫﻤﻪ اﻣﺮوز ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ رﺳﯿﺪهاﯾﻢ ﮐﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ .اﺟﺪاد اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻫﻢ ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ
داﺷﺘﻨﺪ.
ﻗﻮﻣﯿﺖ و ﺗﺒﺎر و ﺑﻪ اﺻﻄﻼح »ﻧﮋاد« ،ﺧﻤﯿﺮه ﻣﺨﺘﻠﻂ ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺟﺮﯾﺎن ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﻣﻬﺎﺟﺮتﻫﺎ و آﻣﯿﺰشﻫﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ.
زﺑﺎن ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی اﺳﺖ و ﻟﺰوﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﺒﺎر و »ﻧﮋاد« رﺑﻂ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪارد.
ﻫﺮ ﮐﺲ ﮐﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ زﺑﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﻟﺰوﻣﺎ از »ﻧﮋاد« آﻧﮕﻠﻮﺳﺎﮐﺴﻮن ﻧﯿﺴﺖ .ﺗﺎزه ﺑﻌﺪا ﺧﻮاﻫﯿﻢ دﯾﺪ ﮐﻪ اﺳﺎﺳﺎ ﺧﻮد »ﻧﮋاد آﻧﮕﻠﻮ ﺳﺎﮐﺴﻮن« و ﯾﺎ
»آرﯾﺎﯾﯽ« و »ﺗﺮک« ﻫﻢ ﯾﮑﺮﻧﮓ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻌﺠﻮﻧﯽ از ﻣﺸﺨﺼﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻗﺒﺎﯾﻞ و ﻃﻮاﯾﻒ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ.
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﺴﯽ ﻣﺼﺮی اﺳﺖ و ﻋﺮﺑﯽ ﺣﺮف ﻣﯿﺰﻧﺪ وﻟﯽ اﺻﻠﯿﺖ ﺗﺒﺎری او ﻣﺨﻠﻮﻃﯽ از ﻣﺼﺮﯾﺎن ﺑﺎﺳﺘﺎن ،ﯾﻮﻧﺎﻧﯿﺎن و اﻋﺮاب ،ﺣﺘﯽ اﯾﺮاﻧﯿﺎن
و ﺗﺮﮐﺎن اﺳﺖ.
ﺑﻌﺪ از دﺳﺖﮐﻢ ده ﻫﺰار ﺳﺎل اﺧﺘﻼط و آﻣﯿﺰش ،اﻣﺮوزه در اﯾﺮان ﻫﺮ ﮐﺲ ﮐﻪ زﺑﺎن ﻣﺎدریاش ﻓﺎرﺳﯽ اﺳﺖ ﻟﺰوﻣﺎ آرﯾﺎﯾﯽ ﻧﯿﺴﺖ و در
ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ ﮐﻪ ﺗﺮک زﺑﺎن اﺳﺖ ﺣﺘﻤﺎ اﺟﺪادش از آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ .آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎی دیانای ﻣﯿﺎن ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺗﺮﮐﯿﻪ و اﯾﺮان ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ آنﻫﺎ در درﺟﻪ اول )ﯾﻌﻨﯽ  ۹۰-۸۰در ﺻﺪ ﻣﺸﺨﺼﺎت دیانای آنﻫﺎ( ﻣﺨﻠﻮط ژﻧﺘﯿﮑﯽ از ﻣﺮدم آﺳﯿﺎی ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﯽ و
ﺣﻮزه ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
زﺑﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﺗﺒﺎر وﻧﮋاد ﻧﯿﺴﺖ .زﺑﺎن ﭼﯿﺰی ﻣﺸﺨﺺ وﻧﮋاد ﭼﯿﺰی ﻣﺒﻬﻢ و ﻣﺨﻠﻮط اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﻣﻮرد اﯾﺮاﻧﯿﺎن و ﻣﻠﻞ ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﮐﻪ »ﺳﺮ راه« ﺗﻤﺪنﻫﺎ ،ﻣﻬﺎﺟﺮتﻫﺎ ،ﺟﻨﮓﻫﺎ و ﺣﻤﻼت ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎن ﺑﻮده ﺻﺪق
ﻣﯽﮐﻨﺪ.
در ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان ﻫﺮ ﭼﻘﺪر ﻋﻘﺐ ﺑﺮوﯾﻢ ﺧﻮاﻫﯿﻢ دﯾﺪ ﮐﻪ اﺑﺘﺪا ﻋﯿﻼﻣﯽ )اﯾﻼﻣﯽ( ،دو ﺳﻪ ﻫﺰار ﺳﺎل ﺑﻌﺪ زﺑﺎنﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ و ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی آن ،ﺑﻌﺪ
ﺗﺮﮐﯽ و ﺑﻌﺪ ﻋﺮﺑﯽ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺎرﯾﺦ از ﻃﺮﯾﻖ اﻗﻮاﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﯾﺎ آن ﻣﻨﻄﻘﻪ اﯾﺮان آﻣﺪهاﻧﺪ در اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ رواج ﭘﯿﺪا ﮐﺮدهاﻧﺪ.
درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ در اﺑﺘﺪا ،اﮔﺮ ﺑﺘﻮان اﺻﻮﻻ اﺑﺘﺪاﯾﯽ را ﻧﻘﻄﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﻗﺮار داد ،زﺑﺎن اﻓﺮاد و ﻗﺒﯿﻠﻪﻫﺎ ﺗﺎ ﺣﺪی ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺗﻌﻠﻘﺎت ﻣﻌﯿﻦ
ﻗﻮﻣﯽ آنﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ ﭼﻨﺪ ﻧﺴﻞ و آﻣﯿﺰش ﻫﺎی ﻗﻮﻣﯽ ،دﯾﮕﺮ زﺑﺎن ﻣﺎدری از ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻗﻮﻣﯽ اﻓﺮاد ﺑﯿﺮون
ﻣﯽآﯾﺪ.
از اﯾﻦ رو در ﺑﺮرﺳﯽ اﺑﺘﺪای زﺑﺎنﻫﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و زﺑﺎنﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﻤﻮازات ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﭘﯿﺶ ﻣﯽرود .وﻗﺘﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪای ﻣﺜﻼ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ و
ﺳﻐﺪی ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﯾﮏ زﺑﺎن اﯾﺮاﻧﯽ در آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﻮده ،ﮔﻤﺎن ﺑﺮ آن ﻣﯽرود ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺳﻐﺪﯾﺎن،
ﺑﻄﻮر ﻏﯿﺮ ﺗﺼﺎدﻓﯽ از ﻣﺜﻼ زﺑﺎن ُ
ﯾﻌﻨﯽ ﺷﺎﺧﻪ ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﯽ اﯾﺮاﻧﯿﺎن در آﻧﺠﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ و ﺑﺮ ﻋﮑﺲ :وﻗﺘﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﻓﻼن ﺟﺎ ﺗﺮکﻫﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ
ﺣﺪس ﻏﺎﻟﺐ ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ اﯾﻦ ﻣﺜﺎلﻫﺎ ﺑﯿﺶ از ﯾﮑﯽ دو ﻣﻮرد و ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﺣﺘﻤﺎﻻ در آن ﻣﻨﻄﻘﻪ زﺑﺎن ﺗﺮﮐﯽ رواج داﺷﺘﻪ
اﺳﺖ.
اﻣﺎ ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ ﻗﺮنﻫﺎ و ﭘﺨﺶ ﺷﺪن آن ﻗﻮم و زﺑﺎن ﺑﻪ ﻧﻘﺎط دﯾﮕﺮ ،زﺑﺎن و دادهﻫﺎی زﺑﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺗﺎرﯾﺦ زﺑﺎنﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﺗﮑﻔﯽ
ﻣﯽﮐﻨﺪ.

از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ اﺑﺘﺪای زﺑﺎنﻫﺎ ﻣﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ اﺑﺘﺪای ﺣﺮﮐﺎت ﻗﺒﺎﯾﻞ و ﻃﻮاﯾﻒ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺷﺎره ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد اﻣﺎ ﻧﯿﺖ اﺻﻠﯽ در اﯾﻦ رﻫﮕﺬر،
ﭘﯿﮕﯿﺮی ﭘﯿﺪاﯾﺶ و ﺗﺤﻮل زﺑﺎﻧﻬﺎﺳﺖ.
ﻫﻤﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺎ اﺑﺘﺪا در آﻓﺮﯾﻘﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪهاﻧﺪ .ﺗﻌﺪاد ﮐﻤﯽ ﺑﻮدﻧﺪ و از ﺷﺮق آﻓﺮﯾﻘﺎ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم دﻧﯿﺎ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﺎ ﻫﻢ آﻣﯿﺨﺘﻪ ،ﺟﻨﮕﯿﺪه ،ﺻﻠﺢ
ﮐﺮده ،ﺑﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮتﻫﺎ و ﺟﻨﮓ و ﺻﻠﺢ و اﺧﺘﻼط ﺧﻮد اداﻣﻪ دادﻧﺪ.
زﺑﺎنﻫﺎی آنﻫﺎ در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ روﻧﺪ ﭘﺮ ﭘﯿﭻ و ﺧﻢ و ﭘﺮ ﻓﺮاز و ﻧﺸﯿﺐ ﭘﯿﺪا ﺷﺪه ،ﺑﺎ ﻫﻢ آﻣﯿﺨﺘﻪ ،ﺑﺰرگﺗﺮ و ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ ﺷﺪه ،از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ و ﯾﺎ
زﺑﺎنﻫﺎی ﻧﻮﯾﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﻋﻤﺮ ﺑﺸﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺮد ﮐﻮﺗﺎه اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺸﺮی در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﺮﻫﻨﮓ ،زﺑﺎن و ﺣﺘﯽ رﻧﮓ و اﺧﻼق دﯾﮕﺮی را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.
ﺣﺎﻻ دﯾﮕﺮ آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎی دیانای ﺑﻪ دﻗﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ اﺻﻠﯿﺖ ،ﺗﺒﺎر و ﺑﻪ اﺻﻄﻼح »ﻧﮋاد« ﻫﻤﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺑﻪ درﺟﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ
ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪهاﻧﺪ و ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻫﻤﯿﻦ »درﺟﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ« ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺮقﻫﺎی ﻇﺎﻫﺮی و ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮏ اﻧﺴﺎنﻫﺎ را ﻣﻌﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﺗﻌﺎرﯾﻒ
اﻃﻠﺲﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ زﯾﺎدﻧﺪ .اﻃﻠﺲﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮐﻪ اﯾﺮان و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ ،آﺳﯿﺎی ﺻﻐﯿﺮ ،ﻣﯿﺎﻧﺮودان )ﺑﯿﻦاﻟﻨﻬﺮﯾﻦ(،
ﺣﻮزه ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس را ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ ﻫﻢ ﮐﻢ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .اﻣﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﻃﻠﺲﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺦ زﺑﺎنﻫﺎ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﮐﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ .در ﺑﻌﻀﯽ
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ،ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﻮرد زﺑﺎنﻫﺎی ﺧﻮد اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ اﻃﻠﺲﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﺜﻼ اﻃﻠﺲ ﺗﺎرﯾﺨﯽ زﺑﺎن
اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ در ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ را ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺣﺘﯽ ﯾﮑﯽ دو اﻃﻠﺲ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺗﺤﻮل زﺑﺎنﻫﺎی دﻧﯿﺎ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﺸﺮده ﺗﺮﺳﯿﻢ ﮐﺮده اﻣﺎ دﻗﺖ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﻪ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﺎ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ )ﮐﻮﻣﺮی .(۱۹۹۶ ،ﻣﺜﻼ در ﻣﻮرد ﺗﺤﻮﻻت ﺗﺎرﯾﺨﯽ زﺑﺎنﻫﺎ دراﯾﺮان ،ﺗﺮﮐﯿﻪ ،ﻗﻔﻘﺎز ،ﻋﺮاق و ﯾﺎ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﮐﻨﻮﻧﯽ
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﻃﻠﺲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻧﺪﯾﺪهاﯾﻢ .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﯽﺗﻮان در ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺎرﯾﺦ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺧﻮاﻧﺪ .اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻔﻮذ و
ﮔﺴﺘﺮش ﻓﺎرﺳﯽ ،ﺗﺮﮐﯽ و ﯾﺎ ﻋﺮﺑﯽ در اﯾﺮان را ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻘﺸﻪ و اﯾﻨﻔﻮﮔﺮاﻓﯿﮏ ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دهﻫﺎ اﻃﻠﺲ ﺗﺎرﯾﺨﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ
ﺗﺼﻮﯾﺮی ﮐﻠﯽ ﺑﻪ دﺳﺘﺘﺎن ﺑﯿﺎﯾﺪ.
در ﺗﻬﯿﻪ اﯾﻦ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﻘﺎﻻت از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﮐﻪ در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻫﺎ ذﮐﺮﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﻮل زﺑﺎنﻫﺎ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ ﯾﮑﯽ از دوﺳﺘﺎن و ﻣﺨﺼﻮص ﻫﻤﯿﻦ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﻘﺎﻻت ،ﺑﻪ ﺻﻮرت
»اﻃﻠﺲ« و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺻﺤﺖ اﯾﻦ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻫﺎﺳﺖ .ﭘﺎﯾﻪ اﯾﻦ
ﻧﻘﺸﻪﻫﺎ در اﺻﻞ ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ اﻣﺎ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﺗﺤﻮﻻت ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮیﻫﺎی زﺑﺎﻧﯽ ،ﻗﻮﻣﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ.
ﺧﻄﻮﻃﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺤﻮﻻت و ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎی زﺑﺎﻧﯽ ،ﻗﻮﻣﯽ و ﯾﺎ ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﻣﻌﯿﻦ و از ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﺟﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ »ﻣﺮز« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ اﻣﺮوزه ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .آن ﻫﺎ
ﺗﻨﻬﺎ ﺣﺪود ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ اﯾﻦ واﺣﺪﻫﺎی زﺑﺎﻧﯽ ،ﻗﻮﻣﯽ و ﯾﺎ ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
در اﯾﻨﺠﺎ ﺿﻤﻨﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ دو ﺗﻌﺒﯿﺮ دﻗﺖ ﮐﺮد :ﻣﻨﻈﻮر از »زﺑﺎنﻫﺎی اﯾﺮان« ﻫﻤﻪ زﺑﺎن ﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از رﯾﺸﻪ ،ﺳﺎﺧﺘﺎر و
ﮔﺮوه ﺑﻨﺪی ﻋﻠﻤﯽ آنﻫﺎ ،ﻋﻤﻼ در ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی اﯾﺮان ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺗﮑﻠﻢ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ زﺑﺎنﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻧﻈﺮ زﺑﺎنﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﻪ ﮔﺮوهﻫﺎ و
ﯾﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ زﺑﺎﻧﯽ ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ در ﯾﮏ ﮔﺮوه ﻣﺜﻼ :ﻓﺎرﺳﯽ ،ﮐﺮدی ،ﺑﻠﻮﭼﯽ ،ﺗﺎﺗﯽ ،ﺗﺎﻟﺸﯽ ،ﮔﯿﻠﮑﯽ ،ﻟﺮی و
ارﻣﻨﯽ ،در ﮔﺮوه دﯾﮕﺮ ﺗﺮﮐﯽ آذری ،ﺗﺮﮐﻤﻨﯽ ،ﻗﺸﻘﺎﯾﯽ و ﺧﻠﺠﯽ ،در ﮔﺮوه ﺳﻮم :ﻋﺮﺑﯽ ،در ﮔﺮوه ﭼﻬﺎرم آﺳﻮری و ﻏﯿﺮه ﻫﻤﻪ و ﺑﺎ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ
»زﺑﺎنﻫﺎی اﯾﺮان« را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﻪ زﺑﺎن ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﺮان از ﻃﺮف ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان زﺑﺎن ﻣﺎدری و ﯾﺎ زﺑﺎن ﻧﺨﺴﺖ ﺗﮑﻠﻢ
ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﺳﻐﺪی ،اﯾﻼﻣﯽ ،آراﻣﯽ ،آﺳﻮری و ﯾﺎ ﺳﻮﻣﺮی و ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﺗﮑﻠﻢ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻓﺮقﻫﺎی
در اﯾﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎن ﻫﻢ ﻣﺜﻼ زﺑﺎنﻫﺎی ﻓﺎرﺳﯽُ ،
ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺑﯿﻦ اﯾﻦ زﺑﺎنﻫﺎ ،ﻫﻤﻪ آنﻫﺎ »زﺑﺎنﻫﺎی اﯾﺮان« ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ )ﻣﺎ در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺮاردادی و ﺑﺮای رواج ﻣﻌﺎﺻﺮش ،ﺑﻪ
زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ در ﻫﻤﻪ دورهﻫﺎی آن »ﻓﺎرﺳﯽ« ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ دﻗﯿﻖﺗﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﭘﯿﺶ از اﺳﻼم »ﭘﺎرﺳﯽ« و در دوره
ﺑﻌﺪ از اﺳﻼم »ﻓﺎرﺳﯽ« ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد اﮔﺮﭼﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻫﺮ دو ﮔﻮﻧﻪ »ف« و »پ« در ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺎﺳﺘﺎن راﯾﺞ ﺑﻮدهاﻧﺪ(.
اﻣﺎ در زﺑﺎنﺷﻨﺎﺳﯽ ﯾﮏ ﮔﺮوهﺑﻨﺪی ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻫﻢ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻃﺒﻖ آن زﺑﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ درﺟﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﻧﺰدﯾﮏ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺟﺰو ﯾﮏ
ﮔﺮوه و ﯾﺎ »ﺧﺎﻧﻮاده« ﺑﺎ زﯾﺮ ﮔﺮوهﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻓﺎرﺳﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﻣﻌﯿﺎر اﯾﺮان ،ﮐﺮدی ،ﻟﺮی ،ﺑﻠﻮﭼﯽ ،ﺗﺎﺗﯽ،
ﺗﺎﻟﺸﯽ ،ﮔﯿﻠﮑﯽ ،زازا ،و ﯾﺎ ﻣﺎزﻧﺪراﻧﯽ و اﮔﺮ ﺑﻪ ﺧﺎرج از اﯾﺮان ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﻢ دری اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﺗﺎﺟﯿﮑﯽ ،ﯾﻐﻨﺎﺑﯽ و ﭘﺸﺘﻮ در ﯾﮏ ﮔﺮوه »زﺑﺎنﻫﺎی
اﯾﺮاﻧﯽ« ﺟﻤﻊ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .در زﺑﺎنﺷﻨﺎﺳﯽ ،زﺑﺎن ارﻣﻨﯽ ﻫﻢ ،ﺷﺎﺧﻪ وﯾﮋهای از زﺑﺎنﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود.
اﻟﺒﺘﻪ ﻋﺮﺑﯽ ،ﺗﺮﮐﯽ وﯾﺎ ﻣﺜﻼ آﺳﻮری ﻫﻢ اﻣﺮوزه در اﯾﺮان از ﺳﻮی ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان زﺑﺎن ﻧﺨﺴﺖ ﺗﮑﻠﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﻪ
آنﻫﺎ ﻫﻢ »زﺑﺎنﻫﺎی اﯾﺮان« ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ .اﻣﺎ اﯾﻦ زﺑﺎنﻫﺎ از ﻧﻈﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺟﺰو زﺑﺎنﻫﺎی »اﯾﺮاﻧﯽ« و ﯾﺎ »ﻫﻨﺪ و اﯾﺮاﻧﯽ« و ﮐﻼ »ﻫﻨﺪ و اروﭘﺎﯾﯽ«
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﯾﻌﻨﯽ وﻗﺘﯽ »زﺑﺎنﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ« ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ ﻣﻨﻈﻮر ﻓﻘﻂ ﺷﺎﺧﻪ »اﯾﺮاﻧﯽ« زﯾﺮ ﮔﺮوه »ﻫﻨﺪ و اﯾﺮاﻧﯽ« ﺧﺎﻧﻮاده »زﺑﺎنﻫﺎی ﻫﻨﺪ و اروﭘﺎﯾﯽ«

اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﻫﻢ ﮔﻮﻧﻪ اﺻﻠﯽ و ﻣﻌﯿﺎر زﺑﺎنﻫﺎ در اﯾﺮان اﺳﺖ و از ﻧﻈﺮ زﺑﺎنﺷﻨﺎﺳﯽ و ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻫﻢ ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻨﻮان و ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﯾﻌﻨﯽ
زﺑﺎنﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ،ﮔﺮوه زﺑﺎنﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ،ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل اﻫﻞ ﻋﻠﻢ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻣﺜﻞ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ ﮐﺮدی ﯾﮑﯽ از زﺑﺎنﻫﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺗﺮﮐﯿﻪ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺟﺰو »زﺑﺎنﻫﺎی ﺗﺮﮐﯽ« ﻧﯿﺴﺖ ،ﺗﺎﺗﺎری و ﯾﺎ ﮐﺮهای ﻫﺮ دو ﺟﺰو
»زﺑﺎنﻫﺎی روﺳﯿﻪ« ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ زﺑﺎن روﺳﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﯾﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ زﺑﺎن روﺳﯽ ﺟﺰو زﺑﺎنﻫﺎی »ﻫﻨﺪ و اروﭘﺎﯾﯽ« ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ اوﯾﻐﻮری )ﯾﮑﯽ از
ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی زﺑﺎنﻫﺎی ﺗﺮﮐﯽ( ﯾﮑﯽ از زﺑﺎنﻫﺎی ﭼﯿﻦ اﺳﺖ اﻣﺎ زﺑﺎن و ﯾﺎ ﮔﻮﻧﻪای از زﺑﺎنﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﭼﯿﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ.

ﻣﻬﺎﺟﺮت و ﮐﻮﭼﻨﺪﮔﯽ
وﻗﺘﯽ از ﮐﻮچ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺧﺮاﺑﯽآور
ﻫﻮنﻫﺎ ،آﻻنﻫﺎ و آوارﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻮی
اروﭘﺎ و ﯾﺎ ﺗﺮکﻫﺎ ﺑﻪ اﯾﺮان و
آﺳﯿﺎی ﺻﻐﯿﺮ ﺳﺨﻦ ﻣﯽرود،
اﻏﻠﺐ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﻗﺒﯿﻞ ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ،رﺧﺪادﻫﺎﯾﯽ در
ﺟﻮاﻣﻌﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر آرام
در ﺣﺎل زﻧﺪﮔﯽ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺧﻮد
ﻣﻬﺎﺟﻤﯿﻦ ﻏﺎﻟﺒﺎ
ﺑﻮدﻧﺪ و اﯾﻦ
ِ
ﭼﺎدرﻧﺸﯿﻦ ،زﻧﺪﮔﯽ آرام و
ﯾﮑﺠﺎﻧﺸﯿﻦ ﻣﺮدم ﺑﻮﻣﯽ را ﺑﻪ ﻫﻢ
رﯾﺨﺘﻪاﻧﺪ.
اﯾﻦ ﺗﺼﻮر درﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ از دﯾﺪی ﻧﺰدﯾﮏ و ﻣﺤﺪود

اوﻟﯿﻦ ﻣﻬﺎﺟﺮتﻫﺎی ﺑﺸﺮ

درﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،در ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز
وﺳﯿﻊ و دراز ﻣﺪتﺗﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ،
دﯾﮕﺮ ﮐﻬﻨﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﻣﻮرﺧﯿﻦ ﺑﻠﮑﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻋﻠﻢ ژنﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺸﺮ» ،ﻫﻮﻣﻮ ﺳﺎﭘﯿﻨﺲ« ﯾﻌﻨﯽ اﻧﺴﺎن ﺧﺮدﻣﻨﺪ،
از ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪا ،از ﺑﺪو ﭘﯿﺪاﯾﺶاش در آﻓﺮﯾﻘﺎ و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﭘﺲ از ﺗﺮک آﻓﺮﯾﻘﺎ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ در ﺣﺎل ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻮده اﺳﺖ :ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﻮراک ،ﺷﺮاﯾﻂ
ﻣﺎدی و ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻬﺘﺮ ،ﺑﺎ رﻗﯿﺒﺎن و ﺧﻄﺮاﺗﯽ ﮐﻤﺘﺮ…
ﻣﻬﺎﺟﺮت ،ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﻣﺎﯾﮑﻞ ﻓﯿﺸﺮ در ﮐﺘﺎب »ﻣﻬﺎﺟﺮت در ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﻬﺎن« ،ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ »ﻫﺴﺘﯽ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻮع ﺑﺸﺮ ﺑﺎ آن ﺷﺮوع
ﺷﺪ و ﻫﻨﻮز ﻫﻢ اداﻣﻪ دارد« – ﻧﻮﻋﯽ »ﻣﻮﺗﻮر ﺗﺤﻮل ﺟﺎﻣﻌﻪ« .ﻣﺎ ﻫﻤﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﻬﺎﺟﺮان و در ﻋﻤﻞ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ از ﻫﻤﺎن
اﺑﺘﺪای ﭘﯿﺪاﯾﺶ اﻧﺸﺎن ﺑﺪون وﻗﻔﻪ در ﺣﺎل ﮐﻮچ ﺑﻮدهاﯾﻢ )ﻓﯿﺸﺮ ،ﻣﻘﺪﻣﻪ(.
اﮔﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻧﺒﻮد دﻧﯿﺎ ﺑﯽاﻧﺴﺎن و ﺧﺎﻟﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ و اﺳﺎﺳﺎ ﻧﻮع ﺑﺸﺮ زوال ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ .اﮔﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻧﺒﻮد اﯾﻨﻬﻤﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎ ،زﺑﺎنﻫﺎ و اﻗﻮام
رﻧﮕﺎرﻧﮓ ﻧﻤﯽﺑﻮد.
ﻗﺪﻣﺖ اﻧﺴﺎن ﺧﺮدﻣﻨﺪ ،اﮔﺮ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻓﺴﯿﻞ او را ﮐﻪ در اﺗﯿﻮﭘﯽ )ﺣﺒﺸﻪ( ﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه اﺳﺎس ﻗﺮار دﻫﯿﻢ ،ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  ۲۰۰ﻫﺰار ﺳﺎل ﭘﯿﺶ
اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺸﺮ ،ﻣﺎ ﻫﻤﻪ ،از ژاﭘﻨﯽ و وﯾﺘﻨﺎﻣﯽ ﺗﺎ آﻟﻤﺎﻧﯽ و اﺳﮑﯿﻤﻮ و ﺑﺮزﯾﻠﯽ ،اﺻﻠﻤﺎن ﺑﻪ آﻓﺮﯾﻘﺎ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد .آﻧﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ اﺟﺪاد ﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی
ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻠﻤﻪ »ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه« و ﻧﺸﻮ و ﻧﻤﺎ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﺷﺮوع ﻣﻬﺎﺟﺮت اﻧﺴﺎن از آﻓﺮﯾﻘﺎ ﺑﻪ ﺷﺒﻪ ﺟﺰﯾﺮه ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن و ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ،در ﻃﻮل ﻫﺰاران ﺳﺎل ﺑﻪ ﻟﻮاﻧﺖ )ﺷﺎم( ،ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺷﺮﻗﯽ
درﯾﺎی ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ و آﻧﺎﺗﻮﻟﯽ ،ﻗﻔﻘﺎز ،اﯾﺮان ،آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ و ﯾﺎ اروﭘﺎ ﺣﺪود  ۷۰-۶۰ﻫﺰار ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺑﻮد.
ﺑﺮای ﻫﺰاران ﺳﺎل ﻣﻨﺎﻃﻖ دورﺗﺮ از ﺣﻮزه درﯾﺎی ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ و ﺧﺎور ﻣﯿﺎﻧﻪ ﺧﺎﻟﯽ از اﻧﺴﺎن ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﺪتﻫﺎ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﮐﻤﺘﺮ داﺷﺘﻨﺪ.
ﺻﺤﺒﺖ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖﻫﺎی ﮐﻼن ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻣﺮوز ﻧﯿﺴﺖ .اﮔﺮ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﮐﻨﻮﻧﯽ اﯾﺮان را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ،ﻣﻨﻈﻮر از »ﺟﻤﻌﯿﺖ« ﭼﯿﺰی ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ
اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺳﻪ ﺗﺎ ﭼﻬﺎر ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ در ﺣﺪود  ۴۰۰ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از ﻣﯿﻼد اﺳﺖ )ﻣﮏ اودی  – (۶۶ :۲۰۰۲رﻗﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﺑﻬﺒﻮد
ﺗﺪرﯾﺠﯽ ﺷﺮاﯾﻂ زﻧﺪﮔﯽ و ﺑﺨﺼﻮص ﮐﺸﺎورزی ،ﻣﺪام اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻨﺎﻃﻖ وﺳﯿﻊ از ﻗﺒﯿﻞ ﻗﺎره آﻣﺮﯾﮑﺎ و اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ و ﺑﺨﺶﻫﺎی وﺳﯿﻌﯽ از ﺷﺮق و ﺷﻤﺎل روﺳﯿﻪ و اﺳﮑﺎﻧﺪﯾﻨﺎوی ﮐﻨﻮﻧﯽ ،ﺧﺎﻟﯽ و
ﺑﯽﺳﮑﻨﻪ ﺑﻮدﻧﺪ.

 ۱۵ﺗﺎ  ۱۴ﻫﺰار ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺑﻮد ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﻗﺪم ﺑﻪ ﻗﺎره آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ.
ﺷﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺎی ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﯿﻦ ﺧﻮد ،ﺑﯿﻦ اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده و ﻗﺒﯿﻠﻪ و ﻃﺎﯾﻔﻪ ﺧﻮد و ﻗﺒﺎﯾﻞ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ و دورﺗﺮ دﯾﮕﺮ ﺗﺒﺎدل ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﺮای »آﻓﺘﺎب« و »ﺷﺐ« و »آب« و دﯾﮕﺮ ﭼﯿﺰﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ و ﺣﺘﯽ ﻣﻌﺎﻧﯽ ﻏﯿﺮ ﻣﺎدی دﯾﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ »دﯾﺪن« و »ﮔﻔﺘﻦ« و رﻧﮓﻫﺎی
اﺻﻠﯽ ،واژﮔﺎﻧﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﯾﻦ ﻧﻈﺎم اﻣﺮوزه »زﺑﺎن« ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ.
اﻣﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ زﺑﺎن و ﻟﻬﺠﻪ و ﮔﻮﯾﺶ دور و ﻧﺰدﯾﮏ ﺟﻬﺎن ﮐﻪ ﺗﺎزه ﻫﺰاران ﺗﺎی آن ﻃﯽ دهﻫﺎ ﻫﺰار ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ ،از ﮐﺠﺎ ﭘﯿﺪاﺷﺪ؟
رﻧﮕﺎرﻧﮕﯽ زﺑﺎنﻫﺎ و ﻟﻬﺠﻪﻫﺎ ﭼﻄﻮر ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪ؟
ﭼﯿﺰ دﻗﯿﻘﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ در اﯾﻦ دوره ،از آن اﺑﺘﺪای ﭘﯿﺪاﯾﺶ و ﮐﻮچ ﺑﻪ ﺧﺎرج از آﻓﺮﯾﻘﺎ ﺗﺎ ﭘﯿﺪاﯾﺶ »ﮔﺮوهﻫﺎی زﺑﺎﻧﯽ« دﻗﯿﻘﺎ ﭼﻪ
ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ .در ﺑﺎره ﻣﻮﺿﻮع زﺑﺎن در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺘﻨﺘﺎج و ﮔﻤﺎﻧﻪزﻧﯽ در دﺳﺖ اﺳﺖ ﺗﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﻗﺎﺑﻞ ﮐﻨﺘﺮل .ﻣﺜﻼ ﯾﮏ اﺣﺘﻤﺎل اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺮدم ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﻧﺰدﯾﮏ و از دﯾﮕﺮ ﮔﺮوهﻫﺎ دور و ﻣﻨﺰوی ﺑﻮدﻧﺪ ،زﺑﺎن ﻣﺨﺼﻮص ﺧﻮد را ﺑﺎ واژﮔﺎن و ﻧﻈﺎم آواﯾﯽ و
دﺳﺘﻮری ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﻮﺟﻮد آوردهاﻧﺪ .زﻧﺪﮔﯽ دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﯽ و ﻃﺎﯾﻔﻪای ،ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﻈﺮﯾﻪ ،زﺑﺎﻧﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﺗﺮ و ﻋﺎدات و ﺧﻠﻖ و ﺧﻮی ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮی
را ﺑﻪ وﺟﻮد آورده اﺳﺖ،
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﯾﻦ ﻓﺮض ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻗﻮﻣﯿﺖ و زﺑﺎن ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﮑﻤﻞ ﻫﻢ ﺑﻮدهاﻧﺪ ﺑﯽدﻟﯿﻞ ﺟﻠﻮه ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺗﺼﻮر
ﺑﺮای ﺻﺪ و ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ از رﻏﺒﺖ اﮐﺜﺮﯾﺖ داﺷﻤﻨﺪان ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد .ﻣﺜﻼ وﻗﺘﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ در ﻓﻼن ﺟﺎ ﺑﻪ زﺑﺎن ﺳﺎﮐﺴﻮﻧﯽ ﺻﺤﺒﺖ
ﻣﯽﺷﺪ ﺗﺼﻮر ﻏﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ آن دﺳﺘﻪ ﻣﺘﮑﻠﻤﯿﻦ اﯾﻦ زﺑﺎن اوﻟﯿﻪ از ﻧﻈﺮ ﻗﻮﻣﯽ ﻫﻢ »ﭘﺮوﺗﻮ آﻟﻤﺎﻧﯽﻫﺎ« ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ اﺻﻄﻼح اﺟﺪاد آﻟﻤﺎﻧﯽﻫﺎی
ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اﻣﺮوزﻫﻢ ﻧﻮادﮔﺎن آﻧﺎن در آﻟﻤﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺗﮑﻠﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻔﺎوت اﻣﺎ ﻧﻪ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ
و دور از ﺳﺎﮐﺴﻮﻧﯽ ﺑﺎﺳﺘﺎن اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺗﺼﻮر ﺗﺎ ﺣﺪی درﺳﺖ اﺳﺖ .ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ در اﺑﺘﺪای ﺗﺸﮑﻞ اﯾﻦ اﻗﻮام ،درﺳﺘﯽ اﯾﻦ ﻓﺮﺿﯿﻪ را ﻗﺒﻮل ﮐﺮد .اﻣﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﻮچﻫﺎ
و ﺟﻨﮓﻫﺎ اﯾﻦ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﯽ ،اﯾﻦ ﻣﻌﺎدﻟﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺧﻮرده اﺳﺖ .ﻣﺜﻼ در ﻫﺰاره ﻧﺨﺴﺖ ﻣﯿﻼدی ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﺳﺎﮐﺴﻮنﻫﺎی
ﺑﺎﺻﻄﻼح »آﻟﻤﺎﻧﯽاﻻﺻﻞ« ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻗﺒﯿﻠﻪ دﯾﮕﺮی از ژرﻣﻦﻫﺎ ﯾﻌﻨﯽ آﻧﮕﻞﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻮﻣﯿﺎن ﺑﺮﯾﺘﻮن ،ﭘﯿﮑﺖ ،اﺳﮑﻮﺗﯽ و ﮐﻠﺘﯿﮏ ﺟﺰاﯾﺮ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ
زﺑﺎن ﻣﻌﺎﺻﺮ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و ﻗﻮﻣﯿﺖ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ را ﻫﻢ اﯾﺠﺎد ﮐﺮدﻧﺪ.
ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺜﻼ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎﯾﯽﻫﺎی اﻣﺮوز ﻟﺰوﻣﺎ ﻧﻮادﮔﺎن ﮐﻠﺖﻫﺎی ﻫﺰار و ﭘﺎﻧﺼﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺟﺰاﯾﺮ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺜﻼ ﻫﻮنﻫﺎ و ﯾﺎ آﻻنﻫﺎ ﮐﻪ اﻗﻮاﻣﯽ ﮐﻮﭼﻨﺪه در ﻫﺰاره ﯾﮑﻢ ﻗﺒﻞ از ﻣﯿﻼد در اﺳﺘﭗﻫﺎی اوراﺳﯿﺎ ﺑﻮدﻧﺪ،
ﺑﺮﺧﻼف آﻧﭽﻪ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ادﻋﺎ ﻣﯽﺷﻮد ،اﺣﺘﻤﺎﻻ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﯾﮏ ﻗﻮﻣﯿﺖ ﻣﺸﺨﺺ )اوﻟﯽ آﻟﺘﺎﯾﯽ و دوﻣﯽ ﻫﻨﺪ و اﯾﺮاﻧﯽ( ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و زﺑﺎﻧﺸﺎن ﻫﻢ
اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ زﺑﺎن ﻧﺒﻮده ﺑﻠﮑﻪ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﻮده وﻟﯽ ﺷﺎﯾﺪ در اﺑﺘﺪا ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻗﻮﻣﯽ و زﺑﺎﻧﯽ ﻣﻨﺴﺠﻢﺗﺮی داﺷﺘﻨﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ اﻣﺮوزه ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺜﻼ ﻋﺮﺑﯽ زﺑﺎن ﺑﻮدن اﮐﺜﺮ ﻣﺮدم ﻋﺮاق ﮐﻨﻮﻧﯽ دﻟﯿﻞ رﯾﺸﻪ ﺗﺒﺎری ﺳﺎﻣﯽ و ﻋﺮﺑﯽ داﺷﺘﻦ ﻣﺮدم ﻋﺮاق ﺑﺎﺳﺘﺎن
ﻧﯿﺴﺖ و ﯾﺎ ﺗﺮﮐﯽ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ ﻣﺮدم آﻧﺎﺗﻮﻟﯽ دﻟﯿﻞ آن ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺗﺮک زﺑﺎن ﺑﻮدﻧﺪ اﻣﺎ اﯾﻦ ﺗﺼﻮر اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻫﺮ ﭼﻪ در
ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﻣﯽروﯾﻢ ﻣﻨﻄﻘﯽﺗﺮ ﺟﻠﻮه ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﻗﺒﻮل ﮐﺮد در اﺑﺘﺪا ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺜﻼ  ۳۰۰۰ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﭘﺎرﺗﯽ زﺑﺎﻧﺎن در ﺷﺮق و
ﺷﻤﺎل ،ﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎﻧﺎن در ﺟﻨﻮب و ﻣﺮﮐﺰ ،و ﯾﺎ ﻣﺎدی زﺑﺎﻧﺎن در ﻏﺮب و ﻣﺮﮐﺰ اﯾﺮان ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،ﻗﻮﻣﯿﺖ اﯾﺮاﻧﯽ داﺷﺘﻨﺪ ﯾﻌﻨﯽ از ﻧﻈﺮ زﺑﺎن،
ﻋﺎدات و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﻪ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ از دﯾﮕﺮان ﺑﻮد و زﺑﺎن ﻫﻤﻪ آنﻫﺎ را ﻣﯽﺗﻮان »اﯾﺮاﻧﯽ« ﻧﺎﻣﯿﺪ اﮔﺮﭼﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﺧﺘﻼف زﯾﺎد در
ﻟﻬﺠﻪﻫﺎی ﻣﺤﻠﯿﺸﺎن در آن ﺳﺎلﻫﺎ ،آنﻫﺎ زﺑﺎن ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ را ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﻣﯽﻓﻬﻤﯿﺪﻧﺪ .ﺑﻬﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻗﻮﻣﯿﺖ ﻣﺮدم ﺗﺮک زﺑﺎن
اﻣﭙﺮاﺗﻮری »ﮔﻮک ﺗﻮرک« در ﺷﺮق آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ در ﻗﺮن ﭘﻨﺠﻢ ﻣﯿﻼدی ﺗﺮﮐﯽ ﺑﻮد اﮔﺮ ﭼﻪ ﻫﺮ ﻃﺎﯾﻔﻪای ﮐﻪ از آن دوره ﺑﻪ ﺑﻌﺪ »ﺗﺮک« ﻧﺎﻣﯿﺪه
ﺷﺪ ﻟﺰوﻣﺎ زﺑﺎن »ﮔﻮک ﺗﻮرکﻫﺎ« را ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻧﻤﯽﻓﻬﻤﯿﺪ و ﺟﺰو ﻧﻮادﮔﺎن آنﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻧﻤﯽآﻣﺪ.

ﻫﻨﺪ و اروﭘﺎﺋﯽ ﻫﺎ و دﯾﮕﺮان
اﻣﺮوزه ﮔﻤﺎﻧﻪ زﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎری از داﻧﺸﻤﻨﺪان رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﺦ زﺑﺎن ﻫﺎ ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻮن ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﭘﯿﺪاﯾﺶ »اﻧﺴﺎن ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ«
ﺣﺪودا دو ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﯾﮑﯽ ﺑﻮده و آن ﻫﻢ اﺣﺘﻤﺎﻻ در ﺷﺎخ آﻓﺮﯾﻘﺎ آﻏﺎز ﺷﺪه و از آﻧﺠﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﻮچ ﻫﺎی اﺑﺘﺪاﺋﯽ ﺑﻪ آﺳﯿﺎ و ﻗﺎره ﻫﺎی
دﯾﮕﺮ ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺘﻪ ،اﺣﺘﻤﺎﻻ رﯾﺸﻪ ﻫﻤﻪ زﺑﺎن ﻫﺎ ﯾﮑﯽ ﺑﻮده وزﺑﺎن ﻫﺎﯾﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﮔﺴﺘﺮش ﮐﻮچ ﻫﺎا ﺑﺘﺪرﯾﺞ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺎﺧﻪ
ﻫﺎی درﺧﺘﺎن از ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﺟﺪاﺷﺪه اﻧﺪ.
ﺣﺘﯽ ﺑﻌﻀﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن آﺧﺮﯾﻦ ﻋﺼﺮ ﯾﺨﺒﻨﺪان ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺪود  ۱۵ﻫﺰار ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﮐﻪ از ﺳﻮی داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎﺋﯽ و
زﻻﻧﺪ ﻧﻮی اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﮐﻮچ ﻫﺎی ﺑﺰرگ از آﻓﺮﯾﻘﺎ ،آن ﻋﺪه از اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﮐﻪ در ﺟﻨﻮب اروﭘﺎ ،ﺑﺎﻟﮑﺎن و ﺗﺮﮐﯿﻪ
ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺟﻤﻊ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﯾﮏ زﺑﺎن ﻣﻔﺮوض ﻣﺸﺘﺮک داﺷﺘﻪ اﻧﺪ و از اﯾﻦ ﺑﺎﺻﻄﻼح »ﺳﻮﭘﺮ ﺧﺎﻧﻮاده زﺑﺎﻧﯽ« اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻔﺖ ﮔﺮوه اوراﺳﯿﺎﺋﯽ

اﻣﺮوزه از ﻗﺒﯿﻞ ﻫﻨﺪ و اروﭘﺎﺋﯽ )اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ،ﻓﺮاﻧﺴﻪ،
روﺳﯽ ،ﻓﺎرﺳﯽ ،ارﻣﻨﯽ ،(...آﻟﺘﺎﺋﯽ )ﺗﺮﮐﯽ ،ﻣﻐﻮﻟﯽ(...
و اﺳﮑﯿﻤﻮ  -آﻟﺌﻮت ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه و آﻧﮕﺎه ﺑﻄﻮر ﺟﺪا از
ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ رﺷﺪ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ )ﭘﯿﮕﻞ(.۲۰۱۲ ،
اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻫﻨﻮز ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺖ ،اﻣﺎ در اﯾﻦ دﯾﮕﺮ ﺷﮏ
ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در اﺑﺘﺪا زﺑﺎن ﻫﺎی ﺑﺰرگ و ﻣﺠﺰا
ازﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺒﻮده و ﺑﺮﻋﮑﺲ ،زﺑﺎن ﻫﺎ از ﻟﻬﺠﻪ
ﻫﺎی ﺑﻪ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﯿﺮون آﻣﺪه ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺘﻪ و
ﺑﺰرگ ﺗﺮ ﺷﺪه اﻧﺪ .ﻣﻌﻤﻮﻻ ﭘﯿﺪاﯾﺶ و ﺗﻤﺎﯾﺰ زﺑﺎن ﻫﺎ
از ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎی ﺑﺰرگ و ﮐﻮﭼﮏ ﯾﮏ درﺧﺖ
ﻣﺸﺘﺮک ﺗﺸﺒﯿﻪ ﻣﯿﺸﻮد .ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎی ﺑﺰرگ اﯾﻦ درﺧﺖ
»ﺧﺎﻧﻮاده زﺑﺎن ﻫﺎ« ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ
ﻧﺰدﯾﮏ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﮐﻮچ ﻫﺎی ﻫﻨﺪ و اروﭘﺎﺋﯿﺎن ﭼﻬﺎر ﺗﺎ ﯾﮏ ﻫﺰار ﺳﺎل پ .م.

ﻣﻌﻤﻮﻻ از ﺣﺪود ۱۰۰-۷۰ﺧﺎﻧﻮاده زﺑﺎن ﻫﺎ در دﻧﯿﺎ
ﺑﺤﺚ ﻣﯿﺸﻮد .در داﺧﻞ ﻫﺮ ﮐﺪام از اﯾﻦ »ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ« ﻫﻢ زﯾﺮ ﮔﺮوه ﻫﺎﺋﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮ از اﻋﻀﺎی زﯾﺮ ﮔﺮوه ﻫﺎی دﯾﮕﺮ
ﻫﺴﺘﻨﺪ .از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ در واﻗﻊ ﻫﻤﻪ زﺑﺎن ﻫﺎی دﻧﯿﺎ »ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎی ﯾﮏ درﺧﺖ ﻣﺸﺘﺮک« ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺷﺒﺎﻫﺖ و ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ آﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﺷﺎﺧﻪ
ﺷﺎﺧﻪ ﻣﯿﺸﻮد.
اﮔﺮ ﯾﮏ رﺷﺘﻪ واژهﻫﺎی ﭘﺎﯾﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻓﺘﺎب ،ﭘﺪر ،رﻓﺘﻦ ،آب ،ﭘﺮﻧﺪه و ﯾﺎ ﺑﻌﻀﯽ ﺟﻤﻠﻪﻫﺎی ﺳﺎده و اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ »ﻣﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﺑﯿﺎﯾﯿﻢ« را ﺑﻪ
اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ،آﻟﻤﺎﻧﯽ ،داﻧﻤﺎرﮐﯽ ،ﺳﻮﺋﺪی و ﻧﺮوژی ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ ﺷﺒﺎﻫﺖﻫﺎی ﺟﺎﻟﺒﯽ ﺑﯿﻦ اﯾﻦ واژهﻫﺎ و ﺟﻤﻼت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد .ﻫﻤﯿﻦﻫﺎ را ﺑﻪ
ﻓﺮاﻧﺴﻪ و اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ ﻫﻢ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ .ﺧﻮاﻫﯿﺪ دﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه اول ﻓﺮقﻫﺎی ﺑﺎرزی ﻫﺴﺖ اﻣﺎ ﺑﺎز ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺷﺒﺎﻫﺖﻫﺎی زﯾﺎدی ﻫﻢ ﭘﯽ ﺑﺮد .وﻟﯽ
اﮔﺮ اﯾﻦ ﺑﺎر ﻫﻤﺎن واژهﻫﺎ و ﺟﻤﻼت را ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯽ ،ﭼﯿﻨﯽ و ﯾﺎ ﻋﺮﺑﯽ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ ﺻﺮﻓﻨﻈﺰ از اﻟﻔﺒﺎ و اﻣﻼی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ،ﺧﻮاﻫﯿﺪ دﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺜﻼ ﺗﺮﮐﯽ و ﯾﺎ
ﻋﺮﺑﯽ آن واژهﻫﺎ و ﯾﺎ ﺟﻤﻠﻪ ﻫﺎی ﺳﺎده ﺑﺎ ﺳﻮﺋﺪی و ﯾﺎ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﻓﺮق دارﻧﺪ.
ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی زﺑﺎنﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻧﯿﺎ در »ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی زﺑﺎﻧﯽ« ،ﮔﺮوهﻫﺎ و زﯾﺮ ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺠﺰا و ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﺰدﯾﮑﯽ و ﯾﺎ دوری ﺑﯿﻦ اﯾﻦ زﺑﺎنﻫﺎ،
ﮔﺮوهﻫﺎ و ﯾﺎ زﯾﺮ ﮔﺮوهﻫﺎ ﭼﯿﺰی ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ زﺑﺎنﺷﻨﺎﺳﺎن در اﯾﻦ  ۱۵۰ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﺑﺮای ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺑﺮرﺳﯽ زﺑﺎﻧﻬﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن،
وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی آﻧﺎن و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ آنﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ در دﻧﯿﺎ ﭼﯿﺰی ﺑﯿﻦ ﺷﺶ ﺗﺎ ﻫﺸﺖ ﻫﺰار زﺑﺎن زﻧﺪه وﺟﻮد دارد .ﺗﻮاﻓﻖ اﮐﺜﺮ زﺑﺎﻧﺸﻨﺎﺳﺎن ﺑﺮ رﻗﻤﯽ ﺣﺪود  ۶۹۰۰و  ۷۰۰۰زﺑﺎن
اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻓﺮق از آﻧﺠﺎ ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ »زﺑﺎن« و »ﻟﻬﺠﻪ« ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ داﻧﺸﻤﻨﺪ و ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد،
ﻓﺮق ﮐﻨﺪ .ﻣﺜﻼ ﺑﻌﻀﯽﻫﺎ زازا را ﺟﺪا از ﮐﺮدی ﻣﯽﺷﻤﺎرﻧﺪ و ﺑﻌﻀﯽﻫﺎ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮔﯿﻠﮑﯽ ﻟﻬﺠﻪای از ﻓﺎرﺳﯽ اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ دﯾﮕﺮان آﻟﻤﺎﻧﯽ
ﺳﻮﺋﯿﺲ را ﻟﻬﺠﻪای از آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺣﺴﺎب ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎز دﯾﮕﺮان ﭼﮑﯽ و اﺳﻠﻮاﮐﯽ را دو زﺑﺎن ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﯽﺷﻤﺎرﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ در اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎ
ﻋﻮاﻣﻞ و ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻋﻠﻢ زﺑﺎنﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻫﻢﮔﺎه در اﯾﻦ ﻧﻮع ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺣﺪود  ۲۰ﺧﺎﻧﻮاده زﺑﺎﻧﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎز اﯾﻦ رﻗﻢ ﻫﻢ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻫﺮﮐﺲ از زﺑﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده زﯾﺎﻧﯽ ﻓﺮق ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ
ﺧﺎﻧﻮاده زﺑﺎنﻫﺎ در دﻧﯿﺎ ﺧﺎﻧﻮاده زﺑﺎنﻫﺎی ﻫﻨﺪ و اروﭘﺎﯾﯽ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از  ۵۰۰زﺑﺎن ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺰرگ ﻋﻀﻮ آن ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﮔﺮوهﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ ﻫﺮ
ﺧﺎﻧﻮاده زﺑﺎنﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻌﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده زﺑﺎنﻫﺎ ﺑﺮﭘﺎﯾﻪ اﺷﺘﺮاک و ﯾﺎ ﺷﺒﺎﻫﺖ در واژﮔﺎن ﺧﻮدی و ﭘﺎﯾﻪ و ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی دﺳﺘﻮری آن زﺑﺎنﻫﺎ ﻣﻌﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻢ در
زﻣﺎن ﮐﻨﻮﻧﯽ و ﻫﻢ از ﻧﻈﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺮرﺳﯽ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪی ﺑﺮﭘﺎﯾﻪ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﯿﻦ ﮔﺮوهﻫﺎﯾﯽ از اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ از
»ﮔﺮوهﻫﺎ و ﯾﺎ ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی زﺑﺎﻧﯽ« ﺳﺨﻦ ﻣﯽرود .ﻣﺜﻼ ﻓﺎرﺳﯽ ،آﻟﻤﺎﻧﯽ ،اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ ،ﻫﻨﺪی ،روﺳﯽ ،ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ،ارﻣﻨﯽ و آﻟﺒﺎﻧﯿﺎﯾﯽ و ﺑﯿﺶ از ۵۰۰زﺑﺎن
دﯾﮕﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺰرگ زﺑﺎنﻫﺎی ﻫﻨﺪ و اروﭘﺎﯾﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻫﻤﻪ آنﻫﺎ ،ﮐﻢ و ﯾﺎ زﯾﺎد ،از ﻧﻈﺮ واژﮔﺎن و ﺳﺎﺧﺘﺎر دﺳﺘﻮری
ﻣﺸﺘﺮﮐﺎﺗﯽ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺜﻼ ﺑﺎ ﻋﺮﺑﯽ ،ﻋﺒﺮی و ﯾﺎ ﺗﺮﮐﯽ و ﻣﻐﻮﻟﯽ ﻧﺪارﻧﺪ .اﻣﺎ در داﺧﻞ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﻨﺪ و اروﭘﺎﯾﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﮔﺮوهﻫﺎی
زﯾﺮ ﻧﺎم ﺑﺮد :ﺷﺎﺧﻪ زﺑﺎنﻫﺎی ﻫﻨﺪ و اﯾﺮاﻧﯽ )ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻨﺪی ،اردو ،ﺑﻨﮕﺎﻟﯽ و ﯾﺎ ﻓﺎرﺳﯽ ،ﮐﺮدی ،ﻟﺮی ،ﭘﺸﺘﻮ و ﻏﯿﺮه( ﮐﻪ ﺧﻮد ﮔﺮوه ﻫﻨﺪ و اﯾﺮاﻧﯽ
ﺑﻪ دو زﯾﺮ ﮔﺮوه ﻫﻨﺪی و اﯾﺮاﻧﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻌﻀﯽﻫﺎ ارﻣﻨﯽ را ﺟﺰو ﮔﺮوه اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﯽﺷﻤﺎرﻧﺪ و دﯾﮕﺮان ﺑﺮ آﻧﻨﺪ ﮐﻪ ارﻣﻨﯽ زﯾﺮ ﮔﺮوه
ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ از زﺑﺎنﻫﺎی ﻫﻨﺪ و اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ .ﺧﺎﻧﻮاده زﺑﺎنﻫﺎی روﻣﯽﺗﺒﺎر ﯾﺎ اﯾﺘﺎﻟﯿﮏ )ﻻﺗﯿﻦ ،اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ ،ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﯾﯽ…( و ﯾﺎ ﺧﺎﻧﻮاده
زﺑﺎنﻫﺎی ژرﻣﻨﯽ )آﻟﻤﺎﻧﯽ ،اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ،داﻧﻤﺎرﮐﯽ ،ﺳﻮﺋﺪی…( ﻫﻢ ﺟﺰو ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﻨﺪ و اروﭘﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺧﺎﻧﻮاده زﺑﺎنﻫﺎی آﻟﺘﺎﯾﯽ ﺳﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﺗﺮﮐﯽ )ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺮﮐﯽ ﺗﺮﮐﯿﻪ ،آذری ،ﺗﺮﮐﻤﻨﯽ ،ﻗﺰاﻗﯽ ،ازﺑﮑﯽ و ﻏﯿﺮه( ،ﻣﻐﻮﻟﯽ و ﺗﻮﻧﻘﻮزی دارد .ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ ﻫﺮ
ﺷﺎﺧﻪ را ﻫﻢ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﮑﯽ و دوری زﺑﺎنﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ زﯾﺮ ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮد.

از ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی زﺑﺎﻧﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺰرگﺗﺮ ﻣﺎ ﯾﻌﻨﯽ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ،اروﭘﺎ ،آﻓﺮﯾﻔﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ ،آﺳﯿﺎی ﺻﻐﯿﺮ و آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ ﺣﺪود  ۵-۴ﺧﺎﻧﻮاده زﺑﺎﻧﯽ
ﺣﻀﻮری ﻧﻈﺮ رس دارﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺣﺠﻢ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ و ﺗﻌﺪاد ﻣﺘﮑﻠﻤﯿﻦ اﯾﻦ زﺑﺎنﻫﺎ ﯾﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی زﺑﺎﻧﯽ ﮐﻪ در اﯾﺮان
ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﯾﮑﻢ :ﻫﻨﺪ و اروﭘﺎﯾﯽ )ﻓﺎرﺳﯽ ،ﮐﺮدی ،ﻟﺮی ،ﺗﺎﺗﯽ ،ﺗﺎﻟﺸﯽ ،ﺑﻠﻮﭼﯽ و ﻏﯿﺮه و در ﯾﮏ ﮔﺮوه دﯾﮕﺮ ارﻣﻨﯽ( ،آﻟﺘﺎﯾﯽ
)ﺗﺮﮐﯽ آذری و ﺗﺮﮐﻤﻨﯽ( و آﻓﺮوآﺳﯿﺎﯾﯽ )ﻋﺮﺑﯽ(.
ﺣﺪود  ۹۰۰۰ﺳﺎل ﭘﯿﺶ از ﻣﯿﻼد اﻧﺒﻮه ﻗﺒﺎﺋﻞ و ﻃﻮاﺋﻔﯽ در ﺟﻨﻮب ﺳﯿﺒﺮی – ﺣﻮاﻟﯽ رود اورال ،آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ ،ﺷﻤﺎل ﻗﻔﻘﺎز و درﯾﺎی ﺧﺰر و
اروﭘﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮده ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ در ﺣﺎل ﮐﻮچ ،ﻣﻬﺎﺟﺮت و ﮐﻮﺷﺶ ﺑﺮای ﺳﮑﻨﯽ و اﻗﺎﻣﺖ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻮدﻧﺪ .آنﻫﺎ زﺑﺎﻧﯽ ﻣﻔﺮوض ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻗﺮاردادی »ﭘﺮوﺗﻮ ﻫﻨﺪ و اروﭘﺎﯾﯽ« ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﮔﻮﯾﺶﻫﺎ و ﻟﻬﺠﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ داﺷﺘﻨﺪ .از اﯾﻦ »زﺑﺎن رﯾﺸﻪ« اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ زﯾﺮ ﮔﺮوهﻫﺎی ﻫﻨﺪ و اﯾﺮاﻧﯽ ،ژرﻣﻨﯽ ،روﻣﯽﺗﺒﺎر ،ﺳﻠﺘﯽ و ﻏﯿﺮه ﺟﺪا ﺷﺪه ﺑﻪ ﺻﻮرت زﺑﺎن و ﻟﻬﺠﻪﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ –
ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺗﺎ ﻫﺰاره ﻧﺨﺴﺖ ﻣﯿﻼدی ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮای ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻫﺸﺖ ﺗﺎ ﻧُﻪ ﻫﺰار ﺳﺎل اداﻣﻪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻣﺮﺣﻠﻪای ﭘﺮ از دﮔﺮﮔﻮﻧﯽﻫﺎی زﺑﺎﻧﯽ،
ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،و ﻗﻮﻣﯽ.
در ﻫﻤﯿﻦ دوره ﻧﻄﻔﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده زﺑﺎنﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﺗﺸﮑﻞ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ دو زﺑﺎن ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ رﯾﺸﻪ و ﻣﻨﺸﺎء ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﻧﺪارﻧﺪ ﻟﻐﺎت ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﯾﺎ از ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﻫﺰاران
ﻟﻐﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ ،ﻟﺰوﻣﺎ دﻟﯿﻞ ﻧﺰدﯾﮑﯽ »ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ« آن زﺑﺎنﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﺜﻼ ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﯽ از واژﮔﺎن راﯾﺞ ﻓﺎرﺳﯽ اﻣﺮوز از ﻋﺮﺑﯽ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﻣﺎ ﻋﺮﺑﯽ و ﻓﺎرﺳﯽ دو زﺑﺎن از ﻧﻈﺮ رﯾﺸﻪ ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﺴﺘﻨﺪ :ﻓﺎرﺳﯽ از ﮔﺮوه زﺑﺎنﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ در ﺷﺎﺧﻪ ﻫﻨﺪ و اﯾﺮاﻧﯽ ﺧﺎﻧﻮاده
زﺑﺎنﻫﺎی ﻫﻨﺪ و اروﭘﺎﯾﯽ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻋﺮﺑﯽ از ﮔﺮوه زﺑﺎنﻫﺎی ﺳﺎﻣﯽ )ﺷﺎﻣﻞ ﻋﺮﺑﯽ ،ﻋﺒﺮی ،آراﻣﯽ ،ﺣﺒﺸﯽ( ﺧﺎﻧﻮاده زﺑﺎنﻫﺎی آﻓﺮو آﺳﯿﺎﯾﯽ
اﺳﺖ .ﺑﻬﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﺮﮐﯽ واژهﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری از ﻓﺎرﺳﯽ و ﻋﺮﺑﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻣﺎ از ﻧﻈﺮ رﯾﺸﻪ ﻧﻪ ﺑﺎ ﻓﺎرﺳﯽ ﻗﺮاﺑﺘﯽ دارد و ﻧﻪ ﺑﺎ ﻋﺮﺑﯽ.
در اﯾﻦ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﮑﺘﻪ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ اﺷﺎره ﮐﺮد و آن ﻣﻌﻨﺎی واژه »آرﯾﺎﯾﯽ« اﺳﺖ .ﺗﻌﺒﯿﺮ »آرﯾﺎﯾﯽ« در اﺻﻞ از ﺳﺎﻧﺴﮑﺮﯾﺖ
)ﻫﻨﺪی ﺑﺎﺳﺘﺎن( اﺳﺖ و ﻣﻌﻨﯽ »ﻓﺮد و ﯾﺎ ﻃﺒﻘﻪ ﻣﻤﺘﺎز ،اﻋﯿﺎن ،ﻧﺨﺒﻪ« دارد .درﺗﺎرﯾﺦ ،ﻣﺮدمﺷﻨﺎﺳﯽ و زﺑﺎنﺷﻨﺎﺳﯽ »آرﯾﺎﯾﯽ«ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﺎﺧﻪ
ﺷﺮﻗﯽ ﮔﺮوه »ﻫﻨﺪ و اروﭘﺎﯾﯽ« ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﻗﻮام و زﺑﺎنﻫﺎی ﻫﻨﺪیﺗﺒﺎر ،اﯾﺮاﻧﯽ و ارﻣﻨﯽ زﯾﺮ ﮔﺮوهﻫﺎی آن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽروﻧﺪ» .آرﯾﺎﯾﯽ«
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺎم ﺗﯿﺮه ،ﺗﺒﺎر و ﯾﺎ ﻧﮋاد از ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۸۵۰ﺑﻪ ﺑﻌﺪ و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در دوره ﻓﺎﺷﯿﺴﻢ ﻫﯿﺘﻠﺮی ﻣﻮرد ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
ﻃﺒﻖ اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮔﻮﯾﺎ »ﻧﮋاد آرﯾﺎﯾﯽ« ،ﻧﮋاد ﺑﺎﺻﻄﻼح »ﺧﺎﻟﺺ« و »ﭘﺎک« ﺑﻮده ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ »ﺳﯿﺎهﻫﺎ« و »زردﻫﺎ« ﺑﻪ اﺻﻄﻼح »ﺑﺮﺗﺮی«
دارد و ﺣﺘﯽ اﺳﮑﺎﻧﺪﯾﻨﺎویﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ »ﭘﺎکﺗﺮﯾﻦ«ﻧﮋاد ﻫﺴﺘﻨﺪ .از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺑﻌﺪ از ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم در ادﺑﯿﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺪود ﺷﺪ و ﮐﺎرﺑﺮد آن اﺻﻮﻻ ﺑﻪ زﺑﺎنﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﺤﺪود ﮔﺸﺖ .ﺣﺘﯽ در زﺑﺎنﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﻌﺪ از ﺟﻨﮓ ﻧﯿﺰ ﺗﻤﺎﯾﻞ اﻏﻠﺐ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﺮ آن
ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﺠﺎی ﺗﻌﺒﯿﺮ »آرﯾﺎﯾﯽ« و »آرﯾﺎﯾﯽﻫﺎ« از ﺗﻌﺒﯿﺮ »ﻫﻨﺪ و اﯾﺮاﻧﯽ« و »اﯾﺮاﻧﯽﻫﺎ« اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ آن ﻫﻢ درﺳﺖ اﺳﺖ .اﻣﺮوزه ﮐﺴﯽ
ﺷﮏ ﻧﺪارد ﮐﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﻨﺎم »ﻧﮋاد ﭘﺎک« و »ﺧﺎﻟﺺ« وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﮑﻪ از اﺑﺘﺪا ﻫﻤﻪ اﻗﻮام ﺑﺸﺮی ﻧﺘﯿﺠﻪ اﺧﺘﻼط و آﻣﯿﺰش اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺑﻮدهاﻧﺪ،
اﻣﺮوزه ﻫﻢ آن ﺟﺮﯾﺎن اﺧﺘﻼط و آﻣﯿﺰش ﻫﻨﻮز اداﻣﻪ دارد .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل اﯾﻦ را ﻫﻢ ﻧﻤﯽﺗﻮان ادﻋﺎ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ اﯾﻦ آﻣﯿﺰشﻫﺎی ﻗﻮﻣﯽ و
زﺑﺎﻧﯽ ،ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﻓﺮﻗﯽ ﺑﯿﻦ اﻗﻮام ،زﺑﺎنﻫﺎ و ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﻧﺴﺎنﻫﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد ،اﮔﺮ ﭼﻪ از اﯾﻦ ﻓﺮقﻫﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ و از ﻧﻈﺮ ﻋﻠﻤﯽ ﻫﻢ
ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﯾﺎ آن ﮔﺮوه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻗﻮﻣﯽ و ﯾﺎ زﺑﺎﻧﯽ »ﺑﺮﺗﺮ« و ﯾﺎ در درﺟﻪای »ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ« اﺳﺖ .ﻧﺘﯿﺠﻪ آﻧﮑﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ و
زﺑﺎنﺷﻨﺎﺳﯽ ﻫﯿﭻﮐﺪام از ﺗﻌﺎﺑﯿﺮ »آرﯾﺎﯾﯽ« و ﯾﺎ »ﻫﻨﺪ و اﯾﺮاﻧﯽ« ﻏﻠﻂ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﺮط آﻧﮑﻪ از ﮐﺎرﺑﺮد آنﻫﺎ ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﮑﺮد و ﮔﺮﻧﻪ
ﺗﻌﺒﯿﺮ »آرﯾﺎﯾﯽ« ﺑﻪ ﻫﻤﺎن درﺟﻪ درﺳﺖ و ﯾﺎ ﻏﻠﻂ اﺳﺖ ﮐﻪ »ﺳﺎﻣﯽ«» ،ﺗﺮک«» ،ژرﻣﻦ« و ﯾﺎ »اﺳﻼو«.

 ۹۰۰۰ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از ﻣﯿﻼد
اﺣﺘﻤﺎل ﻣﯽرود ﮐﻪ از  ۹۰۰۰ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از ﻣﯿﻼد ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺪود  ۱۱ﻫﺰار ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﮔﺮوهﻫﺎی زﺑﺎﻧﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه ﺑﻮد .در
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻣﺎ )ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺎﻻ( ﮐﻪ ﻣﮑﺎن ﮐﻮچ »اﻧﺴﺎن ﺧﺮدﻣﻨﺪ« از آﻓﺮﯾﻘﺎ ﺑﻪ آﺳﯿﺎ و اروﭘﺎ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻣﺮﮐﺰ اوﻟﯿﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻨﯽ،
ﮐﺸﺎورزی و ﺗﻤﺪن ﺑﺸﺮی اﺳﺖ ،ﻣﯽﺗﻮان از ﻧُﻪ ﮔﺮوه اﺻﻠﯽ زﺑﺎﻧﯽ ) (۱ﻫﻨﺪ و اروﭘﺎﯾﯽ (۲) ،آﻓﺮو آﺳﯿﺎﯾﯽ (۳) ،دراوﯾﺪی و اﯾﻼﻣﯽ )ﺑﻌﻀﯽﻫﺎ اﯾﻦ
دﺳﺘﻪ را دو ﮔﺮوه ﻣﺠﺰا ﻣﯽداﻧﻨﺪ( (۴) ،ﻧﯿﻠﯽ–ﺻﺤﺮاﯾﯽ (۵) ،ﻧﯿﺠﺮی-ﮐﻨﮕﻮﯾﯽ (۶) ،ﺳﻮﻣﺮی (۷) ،ﻗﻔﻘﺎزی (۸) ،ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪای ﻏﺮﺑﯽ و ) (۹اوراﻟﯽ
ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ .ﺣﺪودا در ﻗﺮن ﭼﻬﺎرم ﻣﯿﻼدی ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺪود  ۹۰۰۰ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ،از ﮔﻮﺷﻪ ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﯽ اﯾﻦ ﻧﻘﺸﻪ ،ﮔﺮوه زﺑﺎﻧﯽ دﻫﻢ ﯾﻌﻨﯽ )(۱۰
ﮔﺮوه زﺑﺎنﻫﺎی آﻟﺘﺎﯾﯽ ﻫﻢ در اﯾﻦ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ ﭘﺪﯾﺪار ﻣﯽﺷﻮد.
 ۹ﺗﺎ  ۱۰ﻫﺰار ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ،ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﮔﺮوهﻫﺎی زﺑﺎﻧﯽ ﻫﻨﻮز در ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺧﻮد ﻗﺮار داﺷﺖ و ﻫﻨﻮز از زﺑﺎنﻫﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻧﻈﯿﺮ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ،
ﻓﺎرﺳﯽ ،ﺗﺮﮐﯽ ،ﻋﺮﺑﯽ ،روﺳﯽ و ﯾﺎ ارﻣﻨﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯿﻢ ﺧﺒﺮی ﻧﺒﻮد .اﯾﻦ زﺑﺎنﻫﺎ ﻗﺮار ﺑﻮد ﭼﻨﺪ ﻫﺰار ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﺑﻄﻮر
ﻣﺸﺨﺺ و ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻋﺮض اﻧﺪام ﮐﻨﻨﺪ – ﻫﺮﮐﺪام از آنﻫﺎ ﺑﻌﺪ از ﻃﯽ روﻧﺪی ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺨﻮد و ﺑﺎ آﻣﯿﺰش و ﺗﺤﻮﻟﯽ ﮐﻪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی آن
زﺑﺎن را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺧﻮاﻫﺪ داد… ﺑﺮای ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی زﺑﺎنﻫﺎی ﻣﻌﺎﺻﺮ ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯿﻢ اﻗﻼ  ۸-۷و ﺣﺘﯽ در ﻣﻮرد ﺑﻌﻀﯽ زﺑﺎنﻫﺎ  ۱۰ﻫﺰار
ﺳﺎل دﯾﮕﺮ ﻻزم ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﮔﺮوه ﻫﻨﺪ و اروﭘﺎﯾﯽ از دو ﺷﺎﺧﻪ
ﺷﺮﻗﯽ )ﻫﻨﺪی ،اﯾﺮاﻧﯽ و ارﻣﻨﯽ(
و ﻏﺮﺑﯽ )ژرﻣﻨﯽ ،ﮐﻠﺘﯽ ،ﺑﺎﻟﺘﯽ-
اﺳﻼوی ،اﯾﺘﺎﻟﯿﮏ ،آﻟﺒﺎﻧﯽ و ﻫﻠﻨﯽ
ﯾﻌﻨﯽ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ( ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﮔﺮوه آﻓﺮو آﺳﯿﺎﯾﯽ ﺑﻪ
ﭼﻨﺪ زﯾﺮ ﮔﺮوه ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻣﯽ
)اﮐﺪی ﺑﺎﺳﺘﺎن ﮐﻪ اﮐﻨﻮن از ﺑﯿﻦ
رﻓﺘﻪ ،ﻋﺮﺑﯽ و ﻋﺒﺮی( ،ﻣﺼﺮی
ﺑﺎﺳﺘﺎن ،ﺑﺮﺑﺮ و ﻏﯿﺮه ﺗﻘﺴﯿﻢ
ﻣﯽﺷﻮد .ﮔﺮوه زﺑﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ ﮐﻪ
ﺑﺮای ﻣﺎ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ اﯾﻼﻣﯽ و
دراوﯾﺪی اﺳﺖ .زﺑﺎن ﺑﺎﺳﺘﺎن
اﯾﻼم و ﯾﺎ ﻋﯿﻼم )ﺧﻮزﺳﺘﺎن و
ﻓﺎرس اﯾﺮان و ﺗﺎ ﺣﺪی ﻋﺮاق
ﺟﻨﻮﺑﯽ اﻣﺮوزه( زﺑﺎﻧﯽ ﻣﺮده ﺑﻪ
ﺷﻤﺎر

ﻣﯽرود.
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ﺑﻌﻀﯽ

داﻧﺸﻤﻨﺪان اﯾﻦ زﺑﺎن را از ﻧﻈﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺎ زﺑﺎنﻫﺎی دراوﯾﺪی )ﺷﻤﺎل ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ،ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن و دره ﺳﻨﺪ( از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮاﻫﻮﯾﯽ و ﺗﺎﻣﯿﻞ در ﯾﮏ
ﮔﺮوه ﻣﯽﮔﻨﺠﺎﻧﻨﺪ .ﮔﺮوه زﺑﺎنﻫﺎی ﻗﻔﻘﺎزی ﺷﺎﻣﻞ  ۳۰ﺗﺎ  ۴۰زﺑﺎن ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺰرگ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺰ ﮔﺮﺟﯽ اﮐﺜﺮا ﺑﺮای اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻧﺎآﺷﻨﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺳﻮﻣﺮی ﮐﻪ آن ﻫﻢ زﺑﺎﻧﯽ ﻣﺮده اﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻌﻀﯽ زﺑﺎنﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺎم و ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ از ﺳﻮی اﮐﺜﺮ زﺑﺎنﺷﻨﺎﺳﺎن ،ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪ
ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد زﺑﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﺧﻮد ﮔﺮوﻫﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود .اوراﻟﯽ ﺑﺎ ﺳﻪ زﺑﺎن اﺻﻠﯽ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﯾﻌﻨﯽ ﻓﻨﻼﻧﺪی،
ﻣﺠﺎری و اﺳﺘﻮﻧﯿﺎﯾﯽ ﮔﺮوﻫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﻌﻀﯽ زﺑﺎنﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﺎ ﮔﺮوه آﻟﺘﺎﯾﯽ )ﺗﺮﮐﯽ ،ﻣﻐﻮﻟﯽ و ﺗﻮﻧﻘﻮزی( ﮐﻪ ﺑﻌﺪﺗﺮ ﭘﯿﺪا ﺷﺪ ،دارای
ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻟﻐﻮی و ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺗﺎ ﺣﺪی ﻣﺸﺎﺑﻪ اﺳﺖ اﻣﺎ اﻣﺮوز ﺑﯿﺸﺘﺮ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﺮ آﻧﻨﺪ ﮐﻪ اوراﻟﯽ و آﻟﺘﺎﯾﯽ دو ﮔﺮوه ﻣﺠﺰا از ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
از  ۹ﮔﺮوه زﺑﺎﻧﯽ ﻓﻮق ﻫﻤﻪ ﮔﺮوهﻫﺎ دارای ﺟﻤﻌﯿﺖﻫﺎی ﮐﻼﻧﯽ ﻧﺒﻮدﻧﺪ .اﺻﻮﻻ ﺗﻌﺪاد ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺸﺮی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺪودﺗﺮ ﺑﻮد .در اﯾﻦ دوره ﺑﻪ
ﺗﺨﻤﯿﻦ ﭼﻨﺪ ﻣﻨﺒﻊ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﮏ اودی دو ﮔﺮوه ﺑﺰرگ ﻋﺒﺎرت از ﻫﻨﺪ و اروﭘﺎﯾﯽ و آﻓﺮو آﺳﯿﺎﯾﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺮﮐﺪام ﺗﺨﻤﯿﻨﺎ  ۵۰ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ
داﺷﺘﻨﺪ و ﮔﺮوهﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ اوراﻟﯽ و ﻧﯿﻠﯽ ﺻﺤﺮاﯾﯽ ﻫﺮ ﮐﺪام  ۱۰ﻫﺰار ﻧﻔﺮ و ﯾﺎ ﮐﻤﺘﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ داﺷﺘﻨﺪ )ﻣﮏ اودی  .(۲۲ :۲۰۰۲ﺗﻌﺪاد
ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﻤﻪ ﮔﺮوهﻫﺎ و ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺸﺮی ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮاﯾﻂ زﻧﺪﮔﯽ ،ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺸﺎورزی ،و اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺧﺎﻧﮕﯽ اﻓﺰاﯾﺶ
ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ در ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﻪ ﮐﺸﺎورزی و ﯾﺎ ﻣﺎﻫﯿﮕﯿﺮی ﻣﯿﺴﺮ و ﯾﺎ آب و ﻫﻮا ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮ ﺑﻮده ،از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﻮﺷﯿﺪه از ﺑﺮف
و ﯾﺎ ﺻﺤﺮاﻫﺎی ﮐﻢ آب ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.
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 ۶۲۵۰ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺪود  ۸۰۰۰و اﻧﺪی ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﻬﻤﯽ در اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺎ ﻣﻌﯿﺎر ﻣﺤﺪود زﺑﺎنﻫﺎی ﻣﻌﺎﺻﺮ
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﻢ ،ﺷﺎﯾﺪ ﭼﻨﺪان ﭘﺮ اﻫﻤﯿﺖ ﺟﻠﻮه ﻧﮑﻨﻨﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺷﺎﻫﺪ ﭘﯿﺪاﯾﺶ روﺷﻦ و ﻣﺸﺨﺺ زﺑﺎنﻫﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ،اﻣﺎ
اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺎ اﯾﻨﻬﻤﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺣﺪودا در اواﺧﺮ ﻫﺰاره ﺷﺸﻢ ق م ﯾﻌﻨﯽ ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻪ ﺳﺎل  ۵۰۰۰ق م ،ﻣﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﭘﺎﯾﺎن آﺧﺮﯾﻦ ﻋﺼﺮ ﯾﺨﺒﻨﺪان ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ اﮔﺮﭼﻪ ﻇﺎﻫﺮا راﺑﻄﻪ
ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع زﺑﺎنﻫﺎ ﻧﺪارد اﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻫﻤﻪ اﻗﻮام و اﻣﺘﺰاج آﻧﺎن ﺑﺎ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮐﻼﻧﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ
ذوب ﯾﺦ و ﺑﺮف ﻗﻄﺐ ﺷﻤﺎل و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﯿﻤﻪ ﻗﻄﺒﯽ ،ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ازﺧﺸﮑﯽ ﻗﺎره اروﭘﺎ ﺟﺪا ﺷﺪه ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺠﺰاﯾﺮ ﮔﺸﺖ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎﻻ
رﻓﺘﻦ ﺳﻄﺢ آب درﯾﺎی ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ ،اﯾﻦ درﯾﺎ ﺑﺎ درﯾﺎی ﺳﯿﺎه ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ درﯾﺎﭼﻪ ﺑﻮد ﻣﺘﺼﻞ ﮔﺸﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ درﯾﺎی ﺳﯿﺎه ﺷﮑﻞ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺧﻮد
را ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ »آبﻫﺎی آزاد« ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ وﺻﻞ ﺷﺪ.
ﺣﺪود ﻫﺰار ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺣﻮاﻟﯽ ﺳﺎل  ۴۰۰۰ق م ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ در ﺳﻤﺖ ﻏﺮب ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﻮام ﻣﺘﮑﻠﻢ زﺑﺎنﻫﺎی اوراﻟﯽ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺑﻪ
ﺳﻮی ﻏﺮب ﯾﻌﻨﯽ اﺳﮑﺎﻧﺪﯾﻨﺎوی ﮐﻨﻮﻧﯽ و ﻋﻘﺐﻧﺸﯿﻨﯽ ﻣﺮدم ﻣﺘﻘﺪمﺗﺮ ﻻپزﺑﺎن ﺑﻪ ﻃﺮف ﺷﻤﺎل ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻗﻄﺒﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ.
ﻫﻨﻮز در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ زﺑﺎنﻫﺎی ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ ﻏﺮﺑﯽ )و ﯾﺎ اﯾﺒﺮﯾﺎﯾﯽ( ﻣﺎﻧﻨﺪ زﺑﺎن ﭘﺮوﺗﻮﺑﺎﺳﮑﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮی رخ ﻧﺪاده اﺳﺖ .وﺿﻊ زﺑﺎنﻫﺎی دراوﯾﺪی و )آﻧﭽﻪ
ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺎ اﯾﺮاﻧﯽﻫﺎ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ( اﯾﻼﻣﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺎ ﻣﯿﻼد ﻣﺴﯿﺢ ﻋﻤﻼ از ﺑﯿﻦ رﻓﺖ ،در اﯾﻦ دوره دﭼﺎر ﺗﻐﯿﯿﺮی ﺟﺪی ﻧﺸﺪ.
زﺑﺎنﻫﺎی ﻗﻔﻘﺎزی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﮔﺴﺘﺮش زﯾﺎدی ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﻮهﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی ﻣﺤﺪود و ﻣﺤﺼﻮر
ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ.

اﻣﺎ از ﻫﺰاره ﭘﻨﺠﻢ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ در دو
ﮔﺮوه زﺑﺎﻧﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﻬﻤﯽ ﭘﯿﺪا
ﺷﺪ.
اوﻻ ﮔﺮوه زﺑﺎنﻫﺎی ﻫﻨﺪ و
اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﯿﻦ ﺧﻮد ﺑﻪ
زﯾﺮ ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪای ﺗﻘﺴﯿﻢ
ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ،ﻇﺎﻫﺮی
ﻗﻮﻣﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ
ﺟﺎﯾﯽﮐﻪ در ﺣﻮاﻟﯽ ﺳﺎل ۲۷۵۰
دﯾﮕﺮ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ از دو
ﮔﺮوه ﺷﺮﻗﯽ و ﻏﺮﺑﯽ ﻫﻨﺪ و
اروﭘﺎﯾﯽ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ.
در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل زﺑﺎنﻫﺎی آﻓﺮو
آﺳﯿﺎﯾﯽ

ﻫﻢ

ﺑﻪ

دو

ﮔﺮوه
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آﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ )ﻣﺼﺮی ﺑﺎﺳﺘﺎن و
ﺑﺮﺑﺮی( و ﮔﺮوه آﺳﯿﺎﯾﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ
ﺷﺪ .اﯾﻦ ﮔﺮوه دوم ﮐﻪ آن را ﮐﻼ »ﺳﺎﻣﯽ« ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﻢ ﯾﮏ زﯾﺮ ﮔﺮوه ﮐﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ آﮐﺎدی ،ﻋﺮﺑﯽ و ﻋﺒﺮی از درون آن ﺑﯿﺮون ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ.

ﻧﮑﺘﻪ ﺗﺎ ﺣﺪی اﺳﺮاراﻧﮕﯿﺰ ،ﻣﺤﺪود ﻣﺎﻧﺪن ﺑﻘﺎ و ﺣﯿﻄﻪ ﮔﺴﺘﺮش زﺑﺎن ﺳﻮﻣﺮی و ﺑﺰودی زوال ﮐﺎﻣﻞ آن اﺳﺖ اﮔﺮ ﭼﻪ ﺳﻮﻣﺮی ﯾﮑﯽ از
زﺑﺎنﻫﺎی ﺑﺎﺳﺘﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ آﺛﺎر ﻣﮑﺘﻮب ﺳﻨﮕﯽ و ﺳﻔﺎﻟﯽ از آن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه و اﯾﻦ زﺑﺎن ،زﺑﺎنﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻫﻤﺠﻮار و ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺧﻮد
ﻣﺎﻧﻨﺪ آﺳﻮری و اﯾﻼﻣﯽ را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺧﻮد ﻗﺮار داده اﺳﺖ.
اوﻟﯿﻦ دادهﻫﺎی زﺑﺎن ﻫﻨﺪ و اروﭘﺎﯾﯽ ﻫﯿﺘﯿﺘﯽ ﮐﻪ در آﻧﺎﺗﻮﻟﯽ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه و ﺑﻪ اﻃﺮاف ﺧﻮد ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ دوره اﺳﺖ.
ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ در ﮔﻮﺷﻪ راﺳﺖ ﺑﺎﻻ ﮔﺮوه ﻫﻨﺪ و اروﭘﺎﯾﯽ – ﻫﻨﺪ و اﯾﺮاﻧﯽ ﺗُﺨﺎرﻫﺎ را ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮا ﻣﺜﻞ ﺟﺰﯾﺮهای ﻣﻨﻔﺼﻞ از ﮔﺮوه ﻫﻨﺪ و اروﭘﺎﯾﯽ
در آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ ،ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎﺧﺘﺮ )ﺑﻪ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ :ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎ( ﯾﻌﻨﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﺳﻤﺮﻗﻨﺪ و ﺑﻠﺦ ﻣﯽزﯾﺴﺘﻪاﻧﺪ اﻣﺎ اﻏﻠﺐ آنﻫﺎ ﻣﺪت ﯾﮑﯽ دو ﻫﺰار ﺳﺎل
ﺑﻌﺪ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر اﻗﻮاﻣﯽ ﮐﻪ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﺮﻗﯽﺗﺮ رو ﺑﻪ ﺳﻮی ﻏﺮب ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ از اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﻮﭼﯿﺪﻧﺪ و ﯾﺎ ﺑﺎ اﻗﻮام ﻧﻮ آﻣﺪه اﻣﺘﺰاج ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ.
و ﺑﺎﻻﺧﺮه آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در اﻧﺘﻬﺎی ﮔﻮﺷﻪ راﺳﺖ و ﺑﺎﻻی اﯾﻦ ﻧﻘﺸﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان »اﻗﻮام ﻣﺨﻠﻮط آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ« ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮدهاﯾﻢ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ دو ﻫﺰار
ﺳﺎل ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ رﻧﮓ و ﻫﻮﯾﺖ ﻣﺸﺨﺺ و ﻗﻄﻌﯽ زﺑﺎﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﻣﺨﻠﻮﻃﯽ از اﻗﻮام ﮐﻮﭼﻨﺪه و ﭼﺎدر ﻧﺸﯿﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از
ﻣﻬﺮی ﻣﺎﻧﺪﻧﯽ ﺑﺰﻧﻨﺪ.
ﻣﺪﺗﯽ ﻫﻤﻪ رو ﺑﻪ ﺳﻮی ﺷﺮق ،ﺟﻨﻮب و ﻏﺮب ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﭼﯿﻦ ،اروﭘﺎ و ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ُ
ﻫﻮنﻫﺎ ﻣﻌﺮوفﺗﺮﯾﻦ اﯾﻦ ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از دو ﻫﺰار ﺳﺎل ﺑﻌﺪ در اﯾﻦ ﻧﻘﺸﻪ ،از ﮔﻮﺷﻪ راﺳﺖ ﺑﺎﻻ ،از ﺷﺮق ﭘﯿﺪا ﺷﺪﻧﺪ و از ﻣﻨﺸﺎء
ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺧﻮد در ﮐﻮهﻫﺎی آﻟﺘﺎی )ﺳﯿﺒﺮی ﺟﻨﻮﺑﯽ ،ﭼﯿﻦ و ﻣﻐﻮﻟﺴﺘﺎن( ﺑﻪ ﺳﻮی ﻏﺮب ﺳﺮازﯾﺮ ﮔﺸﺘﻨﺪ.

ﮔﺴﺘﺮش اﻗﻮام ﻣﺘﮑﻠﻢ ﺑﻪ زﺑﺎنﻫﺎی ﻫﻨﺪ و اروﭘﺎﯾﯽ ﻓﻘﻂ در ﺷﺮق ﻧﺒﻮد .در ﻏﺮب ﻫﻢ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﻏﺮﺑﯽ اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺑﻮدﯾﻢ ﺧﻮد ﺑﻪ
ﺗﺪرﯾﺞ در ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺧﻮد را ﮔﺮﻓﺖ .ﻣﺠﻤﻊاﻟﺠﺰاﯾﺮ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ ﻫﻨﺪ و اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺳﻠﺘﯽ ﺷﺪ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻣﺜﻼ ﮔﺮوه روﻣﯽﺗﺒﺎر )»اﯾﺘﺎﻟﯿﮏ«( در اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ و ﻓﺮاﻧﺴﻪ رﯾﺸﻪ دواﻧﺪ و ﺑﻪ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﻫﻢ ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺘﻪ زﺑﺎنﻫﺎی »ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪای
ﻏﺮﺑﯽ« ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎﺳﮑﯽ و ﯾﺎ اﺗﺮوﺳﮑﯽ را ﭘﺲ راﻧﺪ .ژرﻣﻦﻫﺎ ﮐﻪ »اورﻫﺎﯾﻤﺎت« و ﯾﺎ ﻣﻮﻃﻦ اﺻﻠﯿﺸﺎن ﺟﻨﻮب اﺳﮑﺎﻧﺪﯾﻨﺎوی ،داﻧﻤﺎرک ﮐﻨﻮﻧﯽ و
ﺷﻤﺎل آﻟﻤﺎن ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﻮد ﻋﻤﻼ از ﺑﺎﻟﺘﯽﻫﺎ و اﺳﻼوﻫﺎ ﺟﺪا ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽﻫﺎ ﺷﺒﻪ ﺟﺰﯾﺮه ﯾﻮﻧﺎن را ﭘﺮﮐﺮده از آن ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ در
ﻫﻤﺎنﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ و ﺷﻤﺎل آن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه ﺗﺮاﮐﯿﻪایﻫﺎ ﺷﺪ.
اﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﻫﻤﻪ اﯾﻦﻫﺎ ﻫﻨﻮز ﺟﻮاﻧﻪﻫﺎی زﺑﺎنﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی زﺑﺎﻧﯽ اﺳﺖ و ﻫﻨﻮز از ﺧﻮد زﺑﺎنﻫﺎی ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ
اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ،ﻓﺮاﻧﺴﻮی و ﯾﺎ ﻓﺎرﺳﯽ و ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﺧﺒﺮ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
ﭘﯿﺪاﯾﺶ و رواج اوﻟﯿﻦ ﻧﻈﺎمﻫﺎی ﻧﻮﺷﺘﺎری ﯾﻌﻨﯽ ﺧﻄﻮط و اﻟﻔﺒﺎﻫﺎی ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﯿﺨﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﺳﻮﻣﺮی ،اﯾﻼﻣﯽ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﯿﺮوﮔﻠﯿﻒﻫﺎی ﻣﺼﺮی
و ﯾﺎ ﮔﻠﯿﻒﻫﺎی دره ﺳﻨﺪ ﻫﻢ در اﯾﻦ دوره ﺷﺮوع ﺷﺪه ﮐﻪ ﺣﺪود  ۱۵۰۰ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪه اﻟﻔﺒﺎﻫﺎی ﻓﻨﯿﻘﯽ و آراﻣﯽ در
آﻣﺪه و در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ رواج ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
اﮐﺜﺮ زﺑﺎنﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﺮﺑﯽ ،ﻋﺒﺮی ،ﻓﺎرﺳﯽ و ﺗﺮﮐﯽ در اﺑﺘﺪا ﻧﻮﻋﯽ اﺻﻼح ﺷﺪه از اﯾﻦ اﻟﻔﺒﺎﻫﺎ را ﻗﺒﻮل ﮐﺮده ﺑﻪ ﮐﺎر
ﺑﺮدهاﻧﺪ.
در ﺿﻤﻦ در ﻃﺮف راﺳﺖ ﻧﻘﺸﻪ ،ﻣﺤﻞ »ﺗﻤﺪن ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ دره ﺳﻨﺪ« در ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻫﻢ ﻣﻌﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﯾﺎد آور آن
اﺳﺖ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﺣﺪود  ۱۰۰۰و اﻧﺪی ﺳﺎل ﺑﻌﺪ اﻗﻮام ﻫﻨﺪی ﮔﺮوه ﻫﻨﺪ و اﯾﺮاﻧﯽ )آرﯾﺎﯾﯽ( ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﮐﻮﭼﯿﺪﻧﺪ ،ﺗﻤﺪن ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪای در آن
ﻣﻨﻄﻘﻪ وﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﻪ ﯾﻘﯿﻨﺎ ً ﻣﺮدم آن ،زﺑﺎن و ﯾﺎ زﺑﺎنﻫﺎی ﺧﻮد را داﺷﺘﻨﺪ .اﻣﺎ ﮔﺬﺷﺖ روزﮔﺎر از آن ﺗﻤﺪن و زﺑﺎن ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی زﯾﺎدی ﺑﺎﻗﯽ
ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺣﻮاﻟﯽ ﺳﺎل  ۲۲۵۰ق م در ﺷﺮق اﺳﺘﭗﻫﺎی آﺳﯿﺎ اﻗﻮام ﻫﻨﺪ و اﯾﺮاﻧﯽ )آرﯾﺎﯾﯽ( رﺣﻞ اﻗﺎﻣﺖ اﻓﮑﻨﺪﻧﺪ ﮐﻪ از ﻗﻔﻘﺎز ﺗﺎ ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ
را ﭘﺮ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺴﻮی ﺷﺮق و ﺟﻨﻮب ﭘﯿﺸﺮوی ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻫﺰار ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺣﻮاﻟﯽ  ۱۵۰۰ﺗﺎ  ۱۰۰۰ق م،
ﺷﺎﺧﻪای از آﻧﺎن ﺑﻪ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﮐﻨﻮﻧﯽ و ﺷﺎﺧﻪ دﯾﮕﺮﺷﺎن ﺑﻪ اﯾﺮان ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﮐﺮده در اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎ ﺳﮑﻨﯽ ﮔﺰﯾﺪﻧﺪ.

اوﻟﯿﻦ آرﯾﺎﺋﯽ ﻫﺎ ،اوﻟﯿﻦ ﺗﺮک ﻫﺎ
اﺟﺪاد ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ اﯾﺮاﻧﯿﺎن و ﺗﺮک
ﻫﺎ اﻗﻼ ﺳﻪ ﺗﺎ ﭼﻬﺎر ﻫﺰار ﺳﺎل
ﭘﯿﺶ ،ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻣﻨﻄﻘﻪ:
اوراﺳﯿﺎی ﻏﺮﺑﯽ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ
ای از ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن ﻫﺎی آﻟﺘﺎی در
ﺳﯿﺒﺮی ﺟﻨﻮﺑﯽ و ﻣﻐﻮﻟﺴﺘﺎن
ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺗﺎ ﺷﻤﺎل ﺷﺮق و ﺷﻤﺎل
درﯾﺎی ﺧﺰر آﻣﺪه اﻧﺪ .آﻧﻬﺎ ﻫﺮ دو
در اﺑﺘﺪا ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ اﺟﺪاد ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻫﻤﻪ ﻣﻠﻞ ﮐﻨﻮﻧﯽ اروﭘﺎ و
آﺳﯿﺎ ﻗﺒﺎﯾﻠﯽ ﮐﻮﭼﻨﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ
ﻣﺪﺗﻬﺎ در ﻣﺠﺎورت ﺑﺎ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ و ﺑﻤﺪت ﻗﺮن ﻫﺎ
و ﺑﻪ ﻃﺮق ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ،از ﻣﺮاودت
و ﺑﺪه و ﺑﺴﺘﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺣﻤﻠﻪ و
ﺟﻨﮓ و ﯾﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ ،دﯾﻦ و زﺑﺎن،
روﯾﺎروﺋﯽ و آﻣﯿﺰش ،ﺑﻬﻤﺪﯾﮕﺮ
ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﻧﺪ.
ﺑﻄﻮر دﻗﯿﻖ ﻧﻤﯿﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ

ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ اﺳﺘﭗ ﻫﺎی اوراﺳﯿﺎ

ﻣﻮﻃﻦ اﺻﻠﯽ و اوﻟﯿﻪ اﻗﻮام
آرﯾﺎﺋﯽ )ﻫﻨﺪ و اﯾﺮاﻧﯽ( از ﯾﮏ ﺳﻮ
و اﻗﻮام آﻟﺘﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺗﺮک ﻫﺎ ﺷﺎﺧﻪ ﻏﺮﺑﯽ آﻧﻬﺎ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯿﺪادﻧﺪ ،ﮐﺠﺎ ﺑﻮد و اﯾﻦ اﻗﻮام در ﮐﺪام دوره ﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﻋﺮض اﻧﺪام

ﮐﺮده اﻧﺪ .اﻣﺎ ﺑﺮﭘﺎﯾﻪ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻧﺎم ﻫﺎ ،واژﮔﺎن و ﻣﺘﻮن در ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺻﻠﯽ و ﯾﺎ ﺛﺎﻧﻮی ،ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه اﺟﺴﺎد اﻧﺴﺎن ﻫﺎ و ﯾﺎ آﻻت و اﺷﯿﺎی ﻣﻮرد
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺮدم در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ آﻧﻬﺎ ،داﻧﺸﻤﻨﺪان رﺷﺘﻪ ﻫﺎی زﺑﺎﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،ﻣﺮدم ﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﺸﻨﺎﺳﯽ و
ژﻧﺘﯿﮏ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺠﯽ رﺳﯿﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ اﻣﺮوزه ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل اﮐﺜﺮ ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ اﺳﺖ.
ﻇﺎﻫﺮا ﻣﻮﻃﻦ اﺻﻠﯽ و اوﻟﯿﻪ اﻗﻮام آرﯾﺎﺋﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﮔﻮﯾﺸﻮران ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ زﺑﺎن ﻣﻔﺮوض و ﻣﺸﺘﺮک )ﭘﺮوﺗﻮ( ﻫﻨﺪ و اﯾﺮاﻧﯽ در ﻏﺮب آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ ﺗﺎ
ﺣﻮزه ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﯽ و ﺷﻤﺎﻟﯽ درﯾﺎی ﺧﺰر ﺑﻮده اﺳﺖ .اﺣﺘﻤﺎﻻ در اواﯾﻞ ﻫﺰاره دوم ﭘﯿﺶ از ﻣﯿﻼد ،ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺪودا ﭼﻬﺎر ﻫﺰار ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﮐﻪ دو
ﺷﺎﺧﻪ زﺑﺎﻧﯽ ﻫﻨﺪی و اﯾﺮاﻧﯽ ﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﻌﯿﻨﯽ از ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،دو ﮔﺮوه از »ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺮوﺗﻮ ﻫﻨﺪی« آن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﺪا ﺷﺪه ﯾﮏ دﺳﺘﻪ ﺑﻪ
ﺣ ّﺮی ﻫﺎ و ﻣﯿﺘﺎﻧﯽ ﻫﺎ و ﮔﺮوﻫﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﮐﻨﻮﻧﯽ ﮐﻮﭼﯿﺪﻧﺪ .ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻌﺪ ،اﺣﺘﻤﺎﻻ
ﻏﺮب ،ﺑﻪ ﺷﻤﺎل ﺑﯿﻦ اﻟﻨﻬﺮﯾﻦ و ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻌﺪی ُ
 ۱۵۰۰ﺳﺎل ﭘﯿﺶ از ﻣﯿﻼد ،ﻗﺒﺎﯾﻞ اﯾﺮاﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﻮچ ﻧﻤﻮدﻧﺪ .آﻧﻬﺎ ﻫﻢ رو ﺑﺴﻮی ﻏﺮب ﻧﻬﺎدﻧﺪ و اﺣﺘﻤﺎﻻ در اواﺳﻂ ﻗﺮن ﻧﻬﻢ ﭘﯿﺶ از
ﻣﯿﻼد ﯾﻌﻨﯽ ﭼﯿﺰی ﮐﻤﺘﺮ از ﺳﻪ ﻫﺰار ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺑﻪ ﻏﺮب و ﻣﺮاﮐﺰ اﯾﺮان ﮐﻨﻮﻧﯽ رﺳﯿﺪﻧﺪ .در ﻫﻤﯿﻦ دوره اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺷﻮری )آﺳﻮری( ﺑﺮای
اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر از اﯾﻦ اﻗﻮام ﺳﺨﻦ ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ .ﺑﻌﺪ از ﻗﺮن ﻧﻬﻢ ﻗﺒﻞ از ﻣﯿﻼد ،ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﯿﻦ اﻟﻨﻬﺮﯾﻦ ﺑﻪ واژﮔﺎﻧﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎد ﻫﺎ )ﻣﺎﺗﺎﺋﯽ( ،ﭘﺎرس ﻫﺎ
)ﭘﺎرﺳﻮاش( و ﺑﻮﯾﮋه ﺧﺪاﯾﮕﺎن اﺻﻠﯽ اﯾﺮاﻧﯿﺎن اﻫﻮراﻣﺰدا )آﺳﺎراﻣﺰاش ،آﺳﻮراﻣﺰاش و ﺑﻌﺪ ﻫﺎ اﻫﻮراﻣﺰدا( اﺷﺎره ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ )ﺳﯿﻤﺲ وﯾﻠﯿﺎﻣﺲ،
 ،۲۰۰۶ص (.۱۲۶-۱۲۵
»ﺟﺎﻣﻌﻪ« اﻗﻮام آﻟﺘﺎﺋﯽ زﺑﺎن ﮐﻪ ﺗﺮک ﻫﺎ ﺑﻌﺪ ﻫﺎ ﻫﻤﭽﻮن ﮔﺮوﻫﯽ ﻣﺸﺨﺺ از درون آن ﺑﯿﺮون آﻣﺪﻧﺪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺳﻪ ﺗﺎ ﭼﻬﺎر ﻫﺰار ﺳﺎل ﭘﯿﺶ از
ﻣﯿﻼد در ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﺑﯿﻦ ﺷﻤﺎل ﭼﯿﻦ و ﻏﺮب ﻣﻐﻮﻟﺴﺘﺎن ﺗﺸﮑﻞ ﯾﺎﻓﺖ .ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺗﺮﮐﯽ ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺣﺪودا  ۳۰۰۰ﺗﺎ  ۵۰۰ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از ﻣﯿﻼد از
ﺑﻄﻦ اﯾﻦ »ﺟﺎﻣﻌﻪ« ﺑﯿﺮون آﻣﺪ .ﺑﺮﭘﺎﯾﻪ وام واژه ﻫﺎی اوراﻟﯽ و ﻫﻨﺪ و اروﭘﺎﺋﯽ در زﺑﺎن ﻣﻔﺮوض )ﭘﺮوﺗﻮ( ﺗﺮﮐﯽ ﺑﺎﺳﺘﺎن داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺣﺪس
ﻣﯿﺰﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﺮوه ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺗﺮک زﺑﺎن ﻏﺮﺑﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﮔﺮوه زﺑﺎﻧﯽ »ﺧﺎﻧﻮاده« زﺑﺎﻧﻬﺎی آﻟﺘﺎﺋﯽ ﺑﻮد در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﮔﺮوه ﺗﻮﻧﻘﻮزی ﺷﺮﻗﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﮔﺮوه ﺑﻮد و
ﻣﻐﻮﻟﯽ در ﻣﺮﮐﺰ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻗﺮار داﺷﺖ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻣﻮرﺧﯿﻦ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺒﺎﯾﻞ ﻫﻨﺪ و اروﭘﺎﺋﯽ ﻇﺎﻫﺮا ﭘﯿﺸﮕﺎم ﭘﺮورش اﺳﺐ در
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻗﺒﯿﻠﻪ ای ﻫﺰاره ﭼﻬﺎرم و ﺳﻮم در اوراﺳﯿﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻤﺎن ﻣﯿﺒﺮﻧﺪ ﮐﻪ اﺟﺪاد ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺗﺮک زﺑﺎن اﺣﺘﻤﺎﻻ در ﻣﺠﺎورت اﯾﻦ ﻗﺒﺎﯾﻞ ﻫﻨﺪ و
اروﭘﺎﺋﯽ ﺑﻪ ﻓﻨﻮن ﭘﺮورش و ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از اﺳﺐ ﭘﯽ ﺑﺮده اﻧﺪ )ﮔﻮﻟﺪن ،۲۰۰۶ص  .(۱۶ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ اﯾﻦ داده ﻫﺎ ،اﺣﺘﻤﺎل ﻣﯿﺮود ﮐﻪ ﻣﻮﻃﻦ اﺻﻠﯽ
اﺟﺪاد ﺗﺮک ﻫﺎ اﺑﺘﺪا ﺑﯿﻦ رودﺧﺎﻧﻪ »ﯾﻨﯽ ﺳﺌﯽ« و اﻗﯿﺎﻧﻮس آرام در ﺷﻤﺎل ﭼﯿﻦ ،ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﮕﻠﺰار وﺷﻤﺎﻟﯽ اﺳﺘﭗ ﻫﺎ در ﺳﯿﺒﺮی ﺟﻨﻮﺑﯽ و
ﺑﺨﺼﻮص ﺣﻮزه آﻟﺘﺎی و ﯾﺎ ﻣﺎوراء ﺑﺎﯾﮑﺎل ﺗﺎ ﺣﻮزه ﻣﺎوراء ﺧﺰر ﺑﻮده اﺳﺖ .در ﻫﺰاره ﻧﺨﺴﺖ ﻗﺒﻞ از ﻣﯿﻼد ﻇﺎﻫﺮا اﺟﺪاد ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﻗﺒﺎﯾﻞ ﭘﺮوﺗﻮ
ﺗﺮک زﺑﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﮐﺰی و ﻏﺮﺑﯽ ﻣﻐﻮﻟﺴﺘﺎن ﮐﻨﻮﻧﯽ ﮐﻮچ ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮﻃﻦ ﻗﺒﺎﯾﻞ ﻫﻨﺪ و اروﭘﺎﺋﯽ – ﻫﻨﺪ و اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺣﺘﻤﺎﻻ اوﻟﯿﻦ ﺗﻤﺎس ﻫﺎی ﻗﻮﻣﯽ و زﺑﺎﻧﯽ ﺑﯿﻦ اﻗﻮام ﭘﺮوﺗﻮ ﺗﺮک و اﯾﺮاﻧﯽ ﻫﺰار ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از ﻣﯿﻼد در ﻣﻐﻮﻟﺴﺘﺎن ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﻮده
اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺪودا  ۵۰۰ﺳﺎل ﺑﻌﺪ از آﻧﮑﻪ ﮐﻮچ اوﻟﯿﻦ ﻗﺒﺎﯾﻞ آرﯾﺎﺋﯽ ﺑﻪ اﯾﺮان ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺷﺮوع ﺷﺪه ﺑﻮد.
اﻣﺎ اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎی ﭘﺮوﺗﻮﺗﺮک را ﻫﻨﻮز ﻧﻤﯿﺘﻮان دﻗﯿﻘﺎ ﺑﻌﻨﻮان »ﺗﺮک« ﻧﺎﻣﮕﺬاری ﮐﺮد .آﻧﻬﺎ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از ﻗﺒﺎﯾﻞ اوراﺳﯿﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ
ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ »ﻫﻮن ﻫﺎ« ﺷﺪه اﻧﺪ و در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭼﯿﻨﯽ »ﻫﺴﯿﻮﻧﮓ-ﻧﻮ« ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ.
اﺟﺪاد ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺗﺮک زﺑﺎن »ﺑﯿﺸﮏ ﺑﺨﺸﯽ از اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻗﺒﯿﻠﻪ ای ﻫﺴﯿﻮﻧﮓ-ﻧﻮ و ﻫﻮن ﻫﺎی آﺳﯿﺎﺋﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﻗﺮن ﺳﻮم ﭘﯿﺶ از ﻣﯿﻼد ﺑﺮای ﻣﺮز
ﻫﺎی ﭼﯿﻦ درد ﺳﺮ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ« )ﮔﻮﻟﺪن ،ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ ،ص  .(۱۷ﻣﺜﻞ اﻏﻠﺐ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻫﺎی ﻗﺒﯿﻠﻪ ای ،اﯾﻦ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻫﻢ از ﻧﻈﺮ ﻗﻮﻣﯽ و زﺑﺎﻧﯽ
ﻣﺨﺘﻠﻂ ﺑﻮد .وﻗﺘﯽ اﯾﻦ اﺗﺤﺎدﯾﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﻤﻼت دوﻟﺖ ﻫﺎن ﻫﺎی ﭼﯿﻦ دﭼﺎر ﺷﮑﺴﺖ ﺷﺪه ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﮔﺸﺖ ،ﻋﻨﺎﺻﺮ اﯾﻦ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺑﺴﻮی
اوراﺳﯿﺎی ﻏﺮﺑﯽ رو ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن اﺷﮑﺎل ،اﺗﺤﺎد ﻫﺎ و ﮐﺸﺎﮐﺶ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻗﻮﻣﯽ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪ.
زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ در اﺳﺘﭗ ﻫﺎی آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ و اوراﺳﯿﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﮐﻮچ ﻫﺎی ﭘﺮ ﺗﻼﻃﻢ ﻗﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﻣﻠﻞ آﺳﯿﺎ و اروﭘﺎ از روس و ﺑﺎﻟﺘﯿﮏ و آﻟﻤﺎﻧﯽ ،اﻧﮕﻠﯿﺲ و
ﻓﺮاﻧﺴﻮی و اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﺋﯽ و زﺑﺎﻧﻬﺎی آﻧﺎن ﺷﮑﻞ ﻧﯿﻤﻪ ﻧﻬﺎﺋﯽ ﺧﻮد را ﻣﯿﺪاد ،در اﯾﺮان ﻣﺎد ﻫﺎ دوﻟﺖ ﺧﻮد را ﻣﯿﺴﺎﺧﺘﻨﺪ ،ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯿﺎن اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﺧﻮد
را ﮔﺴﺘﺮش ﻣﯿﺪادﻧﺪ و ﺑﺎ ﯾﻮﻧﺎن ﻣﯿﺠﻨﮕﯿﺪﻧﺪ ،ﺑﯿﻦ اﻟﻨﻬﺮﯾﻦ ﻫﻨﻮز ﺻﺎﺣﺐ ﺗﻤﺪن ﻫﺎی ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺧﻮد ﺑﻮد و ﺑﺘﺪرﯾﺞ اﻣﭙﺮاﺗﻮری روم ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯿﺸﺪ.
ﮐﻮچ ﻫﺎی اﻗﻮام رﻧﮕﺎرﻧﮓ و از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻫﻮن ﻫﺎ ،ﮔﻮت ﻫﺎ ،ژرﻣﻦ ﻫﺎ ،اﺳﮑﯿﺖ ﻫﺎ و ﺳﮑﺎ ﻫﺎ ،آﻻن ﻫﺎ و ﺧﺰر ﻫﺎ و آوار ﻫﺎ در اوراﺳﯿﺎ و اوروﭘﺎ
ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ اوراﺳﯿﺎ و ﺑﺨﺼﻮص »ﮐﻤﺮ ﺑﻨﺪ اﺳﺘﭗ ﻫﺎی« آن را از ﻧﻈﺮ ﻗﻮﻣﯽ و زﺑﺎﻧﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ »دﯾﮓ آش ﺷﻠﻪ ﻗﻠﻤﮑﺎر« ﮐﺮده ﺑﻮد.
در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﯿﻞ ﻫﻮن ﻫﺎی آﺳﯿﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از اﻗﻮام ﭘﺮوﺗﻮ ﻣﻐﻮل ،ﭘﺮوﺗﻮ ﺗﺮک و ﺣﺘﯽ ﻫﻨﺪ و اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻫﻮن ﻫﺎی اروﭘﺎﺋﯽ ﮐﻪ از
ﻧﻈﺮ ﻗﻮﻣﯽ و زﺑﺎﻧﯽ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﮐﺎﻣﻼ ﯾﮑﯽ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ،ده ﻫﺎ ﻗﻮم و ﻗﺒﯿﻠﻪ از ﻫﻨﺪ و اروﭘﺎﺋﯽ و آﻟﺘﺎﺋﯽ ﺗﺎ اوراﻟﯽ و ﺳﯿﺒﺮﯾﺎﺋﯽ ﭘﺎ ﺑﻪ ﮔﺮﯾﺰ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ،ﺳﺮﮐﻮب
ﺷﺪﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻏﺮﺑﯽ و ﯾﺎ ﺟﻨﻮﺑﯽ رو ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ و ﯾﺎ در ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻧﻮﯾﻦ ﻗﻮﻣﯽ ﻣﺴﺘﺤﯿﻞ ﮔﺸﺘﻨﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻮچ ﻫﺎ و ﺟﻨﮓ ﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ
اﻣﭙﺮاﺗﻮری روم ﺳﻘﻮط ﮐﺮد و ﺑﻪ اﻣﭙﺮاﺗﻮری روم ﺷﺮﻗﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﯿﺰاﻧﺲ ﺗﻘﻠﯿﻞ ﯾﺎﻓﺖ.
در ﻫﻤﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻮد ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﻗﺮن ﺷﺸﻢ ﻣﯿﻼدی ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭼﯿﻨﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﻨﺎزﻋﺎت ﺑﯿﻦ اﻗﻮام ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﭼﯿﻦ در ﻣﻐﻮﻟﺴﺘﺎن ،ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ
روﺷﻦ از ﺗﺮک ﻫﺎ ﺳﺨﻦ ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ.

ﻫﻤﯿﻦ ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺗﺮک ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﻫﻤﺎن دوره ﯾﻌﻨﯽ ﻗﺮن ﺷﺸﻢ ﻣﯿﻼدی ) ۷۴۰-۵۵۲م( دوﻟﺖ ﻣﻘﺘﺪر ﮔﻮک ﺗﻮرک ﻫﺎ را ﺑﯿﻦ دو دوﻟﺖ ﭼﯿﻦ در ﺷﺮق
و اﯾﺮان ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ در ﻏﺮب و ﺟﻨﻮب ﺑﻮﺟﻮد آوردﻧﺪ ،دوﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ و ﺑﺨﺼﻮص ﺳﻐﺪﯾﺎن زﻣﯿﻨﻪ ﮔﺬار ﺗﺮﮐﺎن ﺑﻪ اﺳﻼم را
اﯾﺠﺎد ﮐﺮد .اوﻟﯿﻦ ﺳﻨﮓ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺗﺮﮐﯽ ﺑﺎﺳﺘﺎن ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ اورﺧﻮن ﺑﻪ اﯾﻦ دوره ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ .ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻌﺪ ،در زﻣﺎن دوﻟﺖ ﺗﺮک ﻗﺮاﺧﺎﻧﯿﺎن
) ۱۲۱۲-۸۴۰م( در ﺷﯿﻦ ﺟﺎن ﮐﻨﻮﻧﯽ )ﭼﯿﻦ( اوﻟﯿﻦ آﺛﺎر ﻣﮑﺘﻮب ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺗﺮﮐﯽ از ﺟﻤﻠﻪ "دﯾﻮان ﻟﻐﺖ اﻟﺘﺮک" ﻣﺤﻤﻮد ﮐﺎﺷﻐﺮی را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﻮد.
اﯾﺮان از ﮐﻮچ آرﯾﺎﺋﯽ ﻫﺎ ﺗﺎ ﻇﻬﻮر اﺳﻼم ﺗﺎ ﺣﺪی از ﺗﻼﻃﻢ ﻫﺎ و ﮐﻮچ ﻫﺎی ﻗﻮﻣﯽ در اﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد .ﺑﻌﺪ از اﻋﺮاب ،ﮐﻮچ ﻫﺎی ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺗﺮک ﺑﻪ
ﺧﺮاﺳﺎن و ﺑﻘﯿﻪ اﯾﺮان ﺷﺮوع ﺷﺪ و ﺗﺎ ﺑﯿﺰاﻧﺲ ،ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ،ﻣﺼﺮ و ﺑﺎﻟﮑﺎن ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺖ.

آﻏﺎز اﯾﺮان و زﺑﺎن ﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ
ﮐﻮچﻫﺎ و ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻫﻤﻪ ﻗﺒﺎﯾﻞ از ﺟﻤﻠﻪ ﻗﺒﺎﯾﻞ ﻫﻨﺪ و اروﭘﺎﯾﯽ ﻗﺒﻞ از آن ﺗﺎرﯾﺦ ﻫﻢ وﺟﻮد داﺷﺖ ،ﺑﻌﺪ از آن ﺗﺎرﯾﺦ ﻫﻢ.
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻮچ ﻫﺮ ﻗﺒﯿﻠﻪ ،در ﺟﺮﯾﺎن ﮐﻮچﻫﺎ ﻫﺮ ﻃﺎﯾﻔﻪ ﺑﺎ ﻃﻮاﯾﻒ دﯾﮕﺮ ﻣﺘﺤﺪ و ﯾﺎ دﺷﻤﻦ ﻣﯽﺷﺪ ،ﺟﻨﮓ و ﯾﺎ ﺻﻠﺢ ﻣﯽﮐﺮد ،اﺋﺘﻼفﻫﺎ و زدو ﺧﻮردﻫﺎ،
ﻫﺠﻮم ،ﻏﺎرت ،ﺣﺘﯽ ﮐﺸﺘﺎر و ﯾﺎ آﺷﺘﯽ و دورهﻫﺎی ﺻﻠﺢ و ﻓﺎﺻﻠﻪ دادن ﺑﻪ ﮐﻮچ ﭼﯿﺰی ﻃﺒﯿﻌﯽ در زﻧﺪﮔﯽ ﻗﺒﯿﻠﻪﻫﺎ ﺑﻮد.
از ﺳﺎل  ۱۸۰۰ق م ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺪودا  ۳۸۰۰ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﯾﮏﭼﻨﺪ ﭘﺪﯾﺪه ﺗﺎزه در ﻧﻘﺸﻪ ﻣﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد .در ﻣﯿﺎنرودان )ﺑﯿﻦ اﻟﻨﻬﺮﯾﻦ( ﺷﺎﻫﺪ دو
دوﻟﺖ ﻣﻬﻢ آﺷﻮر در ﺷﻤﺎل و ﺑﺎﺑﻞ در ﺟﻨﻮب اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﯿﺘﯿﺖ در آﻧﺎﺗﻮﻟﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﯾﮑﯽ دو دوﻟﺖ ﺟﺪﯾﺪ اﻣﺎ ﮐﻮﭼﮏ دﯾﮕﺮﻫﻢ ﭘﯿﺪا
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻌﺪ ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .ﯾﮑﯽ از آنﻫﺎ دوﻟﺖ ﻫﻮرﯾﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ در ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎی ﮐﺮدﻧﺸﯿﻦ اﻣﺮوز ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ و ۷۰۰
ﺳﺎل ﺑﻌﺪ در آﻏﺎز ﻫﺰاره ﯾﮑﻢ ق م از ﺑﯿﻦ رﻓﺖ اﻣﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد زﺑﺎن ارﻣﻨﯽ ﻫﻢ وامواژه ﻫﺎﯾﯽ از زﺑﺎن ﻫﻮری دارد اﮔﺮ ﭼﻪ از اﯾﻦ زﺑﺎن
واژﮔﺎن ﺑﺴﯿﺎر اﻧﺪﮐﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
دو وﯾﮋﮔﯽ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ دوره ﺟﺪا ﺷﺪن اﯾﺘﺎﻟﯿﮏ از زﺑﺎن ﺳﻠﺖﻫﺎ و ﮔﺴﺘﺮش آن در اﯾﺘﺎﻟﯿﺎی اﻣﺮوزه اﺳﺖ .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﯾﻮﻧﺎﻧﯽزﺑﺎنﻫﺎ ،دﯾﮕﺮ ﺑﻪ
ﺳﺮﻋﺖ در ﺟﺰاﯾﺮ ﯾﻮﻧﺎن ﮐﻨﻮﻧﯽ ﭘﺨﺶ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﺮاﮐﯿﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ از ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﺟﺪا ﻣﯽﺷﻮد.
ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ و ﻫﻢ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ و از آﻟﻤﺎﻧﯽ و ﯾﺎ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ روﺳﯽ و اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﯾﯽ ﺧﺒﺮی
ﻧﯿﺴﺖ .ﻫﻨﻮز ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪود ﻫﺰار ﺳﺎل و ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﮕﺬرد ﺗﺎ ﻗﺒﺎﯾﻞ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﻫﻢ و ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪه اﯾﻦ ﻗﻮﻣﯿﺖﻫﺎی ﮐﻼنﺗﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ ﺷﺪه
و ﺷﮑﻞ اوﻟﯿﻪ اﯾﻦ زﺑﺎنﻫﺎ را ﺑﻪ وﺟﻮد ﺑﯿﺎورﻧﺪ.
وﯾﮋﮔﯽ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ دوره در آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص از  ۱۸۰۰ق م ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از اﻗﻮام ﺷﺎﺧﻪ ﺷﺮﻗﯽ ﮔﺮوه ﻫﻨﺪ و اروﭘﺎﯾﯽ در
ﺟﺮﯾﺎن ﮐﻮچ و ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺧﻮد از ﻏﺮب ﺑﻪ ﺷﺮق ،راه ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﻮی ﺟﻨﻮب ﯾﻌﻨﯽ اﯾﺮان ﮐﻨﻮﻧﯽ و ﮔﺮوﻫﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺟﻨﻮب ﺷﺮق ﯾﻌﻨﯽ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن
و ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﮐﻨﻮﻧﯽ ﮐﺞ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﯾﻦ ﮔﺮوه ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ آنﻫﺎ را آرﯾﺎﯾﯽ و ﯾﺎ ﻫﻨﺪ و اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ ازﻧﻈﺮ زﺑﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ در داﺧﻞ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی ﻣﺘﺒﻠﻮرﺗﺮ اﯾﺮاﻧﯽ
)ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺎﺳﺘﺎن و اوﺳﺘﺎﯾﯽ( و ﻫﻨﺪی )وداﯾﯽ و ﺳﺎﻧﺴﮑﺮﯾﺖ( ﺟﺪا ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
در ﻋﺮض  ۲۰۰ﺳﺎل ﯾﻌﻨﯽ ﺣﻮاﻟﯽ ﺳﺎل  ۱۶۰۰ق م »اﯾﺮاﻧﯿﺎن« ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻧﻮآﻣﺪه ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺑﺎﺑﻞ و دوﻟﺖﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ ﺑﯿﻦ اﻟﻨﻬﺮﯾﻦ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
اﻗﻮام ﭘﺮاﮐﻨﺪهای ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از آرﯾﺎﯾﯽﻫﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﮐﺰی اﯾﺮان ﮐﻨﻮﻧﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ از ﺧﻮد اﺛﺮ و ﺗﻤﺪﻧﯽ ﺑﻪ ﺟﺎ ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪ ،اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺎ
ﻧﻮآﻣﺪﮔﺎن آرﯾﺎﯾﯽ اﻣﺘﺰاج ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ.
ﯾﻌﻨﯽ آﻣﺪن اﻗﻮام آرﯾﺎﯾﯽ ﺑﻪ اﯾﺮان ﮐﻨﻮﻧﯽ در ﻫﺰاره دوم و ﭘﺨﺶ آﻧﺎن در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﻫﺰاره ﻧﺨﺴﺖ ﻗﺒﻞ از ﻣﯿﻼد ﺑﻮده اﺳﺖ .آنﻫﺎ ﺑﺘﺪرﯾﺞ
در ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﯾﮏﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﯾﻌﻨﯽ ﺷﺮق ،ﺟﻨﻮب و ﯾﺎ ﻏﺮب و ﻣﺮﮐﺰ ﻧﺎمﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ:
اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺷﺮﻗﯽ و ﯾﺎ ﭘﺎرتﻫﺎ ،ﭘﺎرسﻫﺎ و ﻣﺎدﻫﺎ… ﮔﻮﯾﺶ و ﮔﻮﻧﻪ زﺑﺎن اﯾﺮاﻧﯽ آنﻫﺎ ﻫﻢ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺧﻮد را ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.
اﯾﻦ ،ﺷﺮوع ﻣﺎﺟﺮای »اﯾﺮان« و »اﯾﺮاﻧﯿﺎن« اﺳﺖ – ﺣﺪودا ﭼﻬﺎر ﺗﺎ ﺳﻪ ﻫﺰار ﺳﺎل ﭘﯿﺶ.
ﺣﺪود ﻫﺰار ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﺣﻮاﻟﯽ ﺳﺎل  ۵۶۰ق م ﻣﺎدﻫﺎ دﯾﮕﺮ ﮔﺮوهﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ را ﺑﻪ ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ ﺧﻮد درآورده اﻧﺴﺠﺎﻣﯽ ﻧﺴﺒﯽ ﺑﻪ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺧﻮد ﻣﯽﺑﺨﺸﻨﺪ .در اﯾﻦ زﻣﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ آنﻫﺎ را در اﻃﻠﺲﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ دﯾﮕﺮ »اﻣﭙﺮاﺗﻮری« ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ.
زﺑﺎن و ﺗﻤﺪن اﯾﻼﻣﯽ در ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﯽ اﯾﺮان )ﺣﺪودا ﺧﻮزﺳﺘﺎن ،ﻓﺎرس و ﻟﺮﺳﺘﺎن اﻣﺮوز و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﻨﻮب ﻋﺮاق( ﮐﻪ از ﺳﺎل  ۲۷۰۰ﭘﯿﺶ از
ﻣﯿﻼد در ﮐﻨﺎر ﺳﻮﻣﺮی ،آﺷﻮری ،اَﮐِﺪی و دﯾﮕﺮ زﺑﺎنﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻨﻬﺮﯾﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﻮد را در ﻣﯿﺎن زﺑﺎنﻫﺎی ﺑﺎﺳﺘﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﮕﻬﺪاری ﮐﺮده ﺑﻮد
ﺣﺘﯽ ﻗﺒﻞ از ﺳﺮ رﺳﯿﺪن اﯾﺮاﻧﯿﺎن ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺷﮑﺴﺖ ﺑﺰرگ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ اﯾﻼم از آﺷﻮر ﺗﻀﻌﯿﻒ ﺷﺪه ﺑﻮد .در دوره ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯿﺎن ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺎ اواﺳﻂ
ﻫﺰاره ﯾﮑﻢ ﻗﺒﻞ از ﻣﯿﻼد اﯾﻼﻣﯽ ﻫﻨﻮز ﯾﮑﯽ از زﺑﺎنﻫﺎی راﯾﺞ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ اﯾﺮان ﺑﻮد اﻣﺎ ﺗﺎ آﻏﺎز ﻫﺰاره اول ﻣﯿﻼدی دﯾﮕﺮ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ اﺛﺮی از اﯾﻦ زﺑﺎن

ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﻌﻀﯽﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺮوﻓﺴﻮر وﻻدﯾﻤﯿﺮ ﻣﯿﻨﻮرﺳﮑﯽ ،زﺑﺎن »ﺧﻮزی« ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﮐﻪ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﻗﺮن ﺑﻌﺪ از اﺳﻼم ﻫﻨﻮز زﺑﺎن
ﻣﺮدم ﺑﻮﻣﯽ ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺑﻮد و ﻧﻪ ﺑﺎ ﻋﺮﺑﯽ و ﻧﻪ ﺑﺎ ﻓﺎرﺳﯽ راﺑﻄﻪ داﺷﺖ ،اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه اﯾﻼﻣﯽ ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ )ﻣﯿﻨﻮرﺳﮑﯽ ۱۹۴۵ص
(.۸۰-۷۳
اﻗﻮام ﻫﻨﺪی ﻫﻢ در ﺷﺒﻪ ﻗﺎره ﻫﻨﺪ ﻣﺴﮑﻮن ﺷﺪﻧﺪ .آنﻫﺎ ﺗﻤﺪن و زﺑﺎنﻫﺎی »دره ﺳﻨﺪ« را ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﻫﻨﺪو اﯾﺮاﻧﯽﻫﺎ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻀﻮر
داﺷﺘﻨﺪ در ﺧﻮد ﻣﺴﺘﺤﯿﻞ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽﮐﻪ ﺑﺰودی از ﺗﻤﺪن آن دوره اﯾﻦ اﻗﻮام دﯾﮕﺮ اﺛﺮ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪ .زﺑﺎنﻫﺎی دراوﯾﺪی ﺗﻘﻠﯿﻞ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ.
اﻣﺮوزه ﭼﻨﺪ زﺑﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮاﻫﻮﯾﯽ و ﺗﺎﻣﯿﻠﯽ ﯾﺎد آور دوره ﻗﺒﻞ از آﻣﺪن ﻫﻨﺪ و اروﭘﺎﯾﯽ ﻫﺎﺳﺖ.
ﻧﺰدﯾﮑﯽ زﺑﺎنﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎری ﺑﯿﻦ ﻫﻨﺪی و اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎﺳﺘﺎن وﺟﻮد دارد .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪان اﯾﻦ دو زﺑﺎن ،آﺛﺎر ﻫﻨﺪی ﺑﺎﺳﺘﺎن )وداﯾﯽ و
ﺳﺎﻧﺴﮑﺮﯾﺖ( ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮ و آﺛﺎر ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺎﺳﺘﺎن و اوﺳﺘﺎﯾﯽ )ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺘﻮن دﯾﻨﯽ زرﺗﺸﺘﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرﻓﺖ( ﺑﻤﺮاﺗﺐ ﮐﻤﺘﺮاﻣﺎ ﺑﻐﺮﻧﺞﺗﺮ و
ﻣﺒﻬﻢﺗﺮ اﺳﺖ اﻣﺎ ﯾﮑﯽ را ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﺪون دﯾﮕﺮی ﺑﺎ دﻗﺖ ﻻزم ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺮد.
ﺑﻘﯿﻪ اﻗﻮام آرﯾﺎﯾﯽ و ﯾﺎ ﻫﻨﺪ و اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آنﻫﺎ ﺳﮑﺎﻫﺎ و اﺳﮑﯿﺖﻫﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد در اﺳﺘﭗﻫﺎی ﺷﺮق ،ﺷﻤﺎل و ﻏﺮب درﯾﺎی ﺧﺰر
ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ و ﺗﺎ ﻗﺮنﻫﺎ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻮﭼﻨﺪه ﺧﻮد اداﻣﻪ دادﻧﺪ .ﻫﺮ ﺷﺎﺧﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪای و ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ آﻧﺎن ﻧﺎم دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺖ از ﻗﺒﯿﻞ
ﻣﺘﯿﺎن و ﺑﻌﺪﻫﺎ آﻻنﻫﺎ.
ﺳﮑﺎﻫﺎ و اﺳﮑﯿﺖﻫﺎَ ،
ﺳﺮ َ
اﻗﻮام ﻫﻨﺪ و اوروﭘﺎﯾﯽ ﮐﻮچ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﻮی ﺷﺮق را ﺗﺎ ﺷﺮق آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ ،ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن آﻟﺘﺎی اداﻣﻪ دادﻧﺪ.
ﺣﺪودا  ۲۰۰ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ،ﺣﻮاﻟﯽ ﺳﺎلﻫﺎی  ۳۶۰ق م ،ازﻫﻤﺎﻧﺠﺎ ،از ﮔﻮﺷﻪ ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﯽ ﻧﻘﺸﻪ ﻣﺎ ،ﻗﻮم و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻗﻮﻟﯽ اﻗﻮاﻣﯽ ﺑﺎ ﻧﺎم ﮐﻠﯽ
»ﻫﻮنﻫﺎ« ﺑﻪ ﺳﻮی ﻏﺮب ﺳﺮازﯾﺮ ﮔﺸﺘﻨﺪ .ﮐﻮچ ﻣﻌﮑﻮس ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺟﺪﯾﺪی ﺷﺮوع ﺷﺪ .ﻫﻮنﻫﺎ ﻗﺮار ﺑﻮد در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ اروﭘﺎی ﺷﺮﻗﯽ و
ﻣﺮﮐﺰی و ﺣﺘﯽ اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﺑﻌﺪی روم ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ ﺑﺎزی ﮐﻨﻨﺪ.

ﻧﻮﺷﺘﺎر ﺑﺎﺳﺘﺎن اﯾﺮاﻧﯿﺎن و ﻣﺮدم ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ
ﮔﺬار از ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺪون ﻧﻮﺷﺘﺎر
ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﻣﻌﻤﻮﻻ از
ﻃﺮف ﻣﻮرﺧﯿﻦ ﺑﻌﻨﻮان ﭘﺎﯾﺎن
»ﻣﺎﻗﺒﻞ ﺗﺎرﯾﺦ« )ﭘﯿﺸﺎ ﺗﺎرﯾﺦ( و
آﻏﺎز »ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺴﺘﻨﺪ« و ﯾﺎ ﻣﮑﺘﻮب
ﺷﻤﺮده ﻣﯽﺷﻮد .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل
ﺧﻂ ،ﻧﻮﺷﺘﺎر و آﺛﺎر ﻣﮑﺘﻮب ﭼﻪ
ﺑﺼﻮرت ﻫﯿﺮوﮔﻠﯿﻒ و اﻧﺪﯾﺸﻪ
ﻧﮕﺎر )اﯾﺪﺋﻮ ﮔﺮام( و ﯾﺎ ﺑﺨﺼﻮص
ﺧﻂ و اﻟﻔﺒﺎء ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﯾﮑﯽ از
ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﺳﻨﺠﺶ ﺗﻤﺪن
ﯾﮏ ﺳﺮزﻣﯿﻦ و ﯾﺎ ﮔﺮوه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ  ۳۵۰۰ﺳﺎل ﻗﺒﻞ )ﻧﯿﻤﻪ
دوم ﻫﺰاره دوم ﻗﺒﻞ از ﻣﯿﻼد(
وﻗﺘﯽ اﻗﻮام اﯾﺮاﻧﯽ )از زﯾﺮ
ﺷﺎﺧﻪ »ﻫﻨﺪ و اﯾﺮاﻧﯽ«ﻫﺎ و ﺷﺎﺧﻪ
»ﻫﻨﺪ و اروﭘﺎﯾﯽ«ﻫﺎ( از آﺳﯿﺎی
ﻣﯿﺎﻧﻪ و ﺷﻤﺎل درﯾﺎی ﺧﺰر ﺑﻪ

ﺳﻨﮓﻧﻮﺷﺘﻪ ﺳﻪ زﺑﺎﻧﻪ ﺧﺸﺎﯾﺎرﺷﺎه در وان

ﻓﻼت اﯾﺮان ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺳﺮازﯾﺮ
ﺷﺪﻧﺪ ،در اﯾﻦ ﻓﻼت ﺑﻮﻣﯿﺎن و
ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎد ﺟﺪا و دور از ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .از ﻓﺮﻫﻨﮓ و زﺑﺎن آنﻫﺎ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺑﻮﻣﯿﺎن »ﻣﺎﻗﺒﻞ اﯾﺮاﻧﯽ« ﻓﻼت اﯾﺮان ﻧﯿﺰﻫﻤﺎﻧﻨﺪ اﻗﻮام ﺗﺎزه وارد آرﯾﺎﯾﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺮدم اﮐﺜﺮ اروﭘﺎ ،آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ و ﻏﺮﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﺼﻮرت
ﻗﺒﯿﻠﻪای و ﮔﺮوﻫﯽ -ﻗﻮﻣﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﻫﻨﻮز ﺻﺎﺣﺐ ﺧﻂ و اﻟﻔﺒﺎی ﻣﻨﺴﺠﻢ ﺧﻮد ﻧﺒﻮدﻧﺪ.

ﺧﻂ و ﻧﻮﺷﺘﺎر ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﻤﺪن ﺑﺸﺮی از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﯿﺎﻧﺮودان و ﯾﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﻨﻬﺮﯾﻦ ،ﻣﺼﺮ ،آﻧﺎﺗﻮﻟﯽ و ﺑﻌﺪا ﯾﻮﻧﺎن و اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﺷﺮوع ﺷﺪ و ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﻧﻘﺎط
ﺟﻬﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺖ.
ﻣﺎدﻫﺎ ،ﭘﺎرﺗﯽﻫﺎ و ﭘﺎرسﻫﺎ ﮐﻪ ﻓﻼت اﯾﺮان را ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺿﻌﻒ اﻣﭙﺮاﺗﻮری آﺷﻮر ،آنﻫﺎ و دﯾﮕﺮ ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎن ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺧﻮد را ﺷﮑﺴﺖ
داده ،دوﻟﺖ ﺧﻮد را ﺑﺰودی ﺗﺤﮑﯿﻢ و ﮔﺴﺘﺮش ﺑﺨﺸﯿﺪﻧﺪ.
آنﻫﺎ ﻫﺮﭼﻘﺪر ﮐﻪ ﯾﮑﺠﺎ ﻧﺸﯿﻦ و ﺷﻬﺮی ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ﺑﺎ ﺧﻂ و ﻧﻮﺷﺘﺎر ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎن ﺧﻮد ﻫﻢ آﺷﻨﺎ ﺷﺪه اﯾﻦ ﺧﻂﻫﺎ را ﺑﺎ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺧﻮد ﻣﻨﻄﺒﻖ ﮐﺮده
ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﺑﺴﺘﻨﺪ.
ﺗﻨﻬﺎ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی اﯾﺮان ﮐﻨﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﺧﻂ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻤﺪن ﺷﻬﺮی ﺧﻮد و ﺣﺘﯽ ﺗﻤﺪﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت و ﻏﻨﯽ ﺑﻮد در ﺣﻮزه
ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﮐﻨﻮﻧﯽ و ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﯽ ﻋﺮاق ﻗﺮار داﺷﺖ ﮐﻪ اﯾﻼم )ﻋﯿﻼم( ﻧﺎم داﺷﺖ .اﻣﺎ ﺑﻪ رواﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻫﻤﺪوره آﺷﻮری و ﺑﺎﺑﻠﯽ ،ﺣﯿﻄﻪ ﻗﺪرت
ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺑﺨﺼﻮص ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﯾﻼم ﺑﻤﺮاﺗﺐ ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ از اﯾﻦ ﺑﻮد و اﻗﻼ ﺑﺨﺶﻫﺎی وﺳﯿﻌﯽ از اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس ﮐﻨﻮﻧﯽ و ﻣﻨﻄﻘﻪ درﯾﺎی ﺧﺰر ﺗﺎ
ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس را در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .دو ﻣﺮﮐﺰ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﺷﻮش )ﺧﻮزﺳﺘﺎن( و آﻧﺸﺎن )ﻓﺎرس( ﺑﻮد.
اﯾﻼم ﺗﻤﺪﻧﯽ ﻣﻬﻢ و ﻏﻨﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﺪودا  ۲۷۰۰ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از ﻣﯿﻼد ﺷﺮوع ﺷﺪ و ﺗﺎ ﺑﯿﺶ از دو ﻫﺰار ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﯾﻌﻨﯽ اواﯾﻞ
ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯿﺎن ،ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ،ﮔﺎه ﺑﺴﯿﺎر ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪی را ﺑﻨﯿﺎد ﻧﻬﺎد.
زﺑﺎن اﯾﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﮔﻮاﻫﯽ اﮐﺜﺮ ﺑﺎﺳﺘﺎنﺷﻨﺎﺳﺎن و زﺑﺎنﺷﻨﺎﺳﺎن ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﻗﺮاﺑﺘﯽ ﺑﺎ زﺑﺎنﻫﺎی ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﯾﻌﻨﯽ آﻓﺮو آﺳﯿﺎﺋﯽ )از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺎﻣﯽ( و
دﯾﮕﺮ زﺑﺎﻧﻬﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻨﻬﺮﯾﻦ و آﻧﺎﺗﻮﻟﯽ و ﯾﺎ زﺑﺎﻧﻬﺎی ﻧﻮﻇﻬﻮر اﯾﺮاﻧﯽ در آن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﺪاﺷﺖ .اﻣﺎ ﺑﻨﻈﺮ ﺑﻌﻀﯽﻫﺎ ﻧﺰدﯾﮑﯽﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻣﻌﯿﻨﯽ ﺑﯿﻦ
اﯾﻼﻣﯽ و زﺑﺎﻧﻬﺎی دراوﯾﺪی در )ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﺑﺎﺳﺘﺎن( وﺟﻮد دارد .ﺧﻂ اﯾﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه آﺷﻮری ،ﻫﯿﺘﯿﺘﯽ و ﺑﺎﺑﻠﯽ ﻧﻮﻋﯽ از ﺧﻄﻮط ﻣﯿﺨﯽ
ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻮد ﻣﺪﺗﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ در اﻣﭙﺮاﺗﻮریﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﺎدﻫﺎ و ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯿﺎن رواج داﺷﺖ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﻻﺧﺮه از ﺑﯿﻦ رﻓﺖ و ﺟﺎی آن را
ﺧﻂ و زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﯿﺎﻧﻪ )ﭘﻬﻠﻮی( ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﻟﻔﺒﺎی آراﻣﯽ ﺑﻮد.
ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی دوره ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯽ ،از ﺳﻐﺪی و ﭘﺎرﺗﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺎ ﺧﻄﯽ ﻣﯿﺨﯽ و ﻣﻠﻬﻢ از ﺧﻂ ﻣﯿﺨﯽ آﺷﻮری وﺑﺎﺑﻠﯽ درج
ﻣﯽﺷﺪ و ﺣﺘﯽ ﺳﻨﮓ ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺘﯿﺒﻪ ﺧﺸﺎﯾﺎرﺷﺎه در ﺷﻬﺮ وان )ﺗﺮﮐﯿﻪ ﮐﻨﻮﻧﯽ( ﺑﻪ ﺳﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ،اﯾﻼﻣﯽ و
ﺑﺎﺑﻠﯽ و ﺑﺎ ﺧﻄﯽ ﻣﯿﺨﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﻮر دارﯾﻮش ﯾﮑﻢ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺑﻌﻨﻮان »ﺧﻂ ﺷﺎﻫﻨﺸﺎﻫﯽ ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯽ« ﻣﻌﺮوف ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺎ اﯾﻨﻬﻤﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻮﺷﺘﺎری ﺧﻂ ﻣﯿﺨﯽ ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺎﺳﺘﺎن ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ دوره ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯽ ،ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ ،ﻣﺤﺪود و اﺳﺎﺳﺎ ﻋﺒﺎرت از ﭼﻨﺪ ﺳﻨﮓ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد
ﮐﻪ ﺑﺪﺳﺘﻮر ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯽ ﺣﮑﺎﮐﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺑﻌﺪ از ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯿﺎن و ﺑﺨﺼﻮص در دوره ﺳﺎﺳﺎﻧﯿﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﺑﻤﺮاﺗﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮی از
آﺛﺎر ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﯿﺎﻧﻪ و ﺣﺘﯽ ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺎﺳﺘﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺘﻮن زرﺗﺸﺘﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻌﺪاد ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ آﺛﺎر ﻧﻮﺷﺘﺎری ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺎﺳﺘﺎن ،زﺑﺎن اﯾﻼﻣﯽ و زﺑﺎﻧﻬﺎی ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺳﻮﻣﺮی ،آﺷﻮری و ﯾﺎ ﺑﺎﺑﻠﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﻓﺮاواﻧﺘﺮی
از ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻧﻮﺷﺘﺎری را اﯾﺠﺎد ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل در دو ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ و ﻫﺠﺪﻫﻢ ق م ،ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ آﻣﺪن آرﯾﺎﯾﯿﺎن ﺑﻪ ﻓﻼت اﯾﺮان ﮐﻪ ﻫﻨﻮز از
ﻧﻮﺷﺘﺎر ﻓﺎرﺳﯽ ﺧﺒﺮی ﻧﺒﻮد ،ﺗﻨﻬﺎ از ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﺷﻬﺮ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﺷﻮش ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻟﻮﺣﻪ ﺑﺎ ﺧﻂ ﻣﯿﺨﯽ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ )رﺷﺎد ،ص  (۳۹-۳۷ﮐﻪ ﺣﮑﺎﯾﺖ
از ﺟﺰﯾﯿﺎت زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺮدم اﯾﻼم ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺣﺪود  ۶۰۰ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از ﻣﯿﻼد ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪهﻫﺎی اﻣﭙﺮاﺗﻮری اﯾﻼم از ﺳﻮی ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺧﻮد آﺷﻮر ﻣﻮرد ﺗﻬﺎﺟﻢ و اﺷﻐﺎل ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺿﻌﯿﻒ
ﺷﺪه ﺑﻮد .دراﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ و ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺑﺤﺮان داﺧﻠﯽ در ﺧﻮد اﻣﭙﺮاﺗﻮری آﺷﻮر ،اﯾﻼم از ﺳﻮی ﻗﺒﺎﯾﻞ اﯾﺮاﻧﯽ ﺗﺤﺖ رﻫﺒﺮی ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﻣﺎد
ﺗﺼﺮف و ﺑﻪ ﺑﺨﺸﯽ از اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺎد ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮔﺮدﯾﺪ .زﺑﺎن و ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﻼﻣﯽ ﺗﺎ ﻣﺪتﻫﺎ در ﭼﺎرﭼﻮب ﺟﺪﯾﺪ اﻣﭙﺮاﺗﻮری اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﺎدﻫﺎ و
ﺳﭙﺲ ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯽ اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ اﻣﺎ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎ و زﺑﺎنﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺎﺳﺘﺎن ﻫﻤﭽﻮن اﮐﺪی )آﮐﺎدی( ،ﺳﻮﻣﺮی و ﯾﺎ ﺑﺎﺑﻠﯽ از
ﺑﯿﻦ رﻓﺖ .ﻣﺮدم ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ اﯾﻼم ﺑﺎ دﯾﮕﺮ اﻗﻮام و ﻗﺒﺎﯾﻞ اﯾﺮاﻧﯽ آﻣﯿﺨﺘﻨﺪ و زﺑﺎن آنﻫﺎ اﮔﺮ ﭼﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ زﺑﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻣﺸﺘﺮک اﯾﺮاﻧﯿﺎن
ﺟﺪﯾﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﻓﺎرﺳﯽ ﮔﺬاﺷﺖ اﻣﺎ ﺑﺘﺪرﯾﺞ ﺑﻌﻨﻮان زﺑﺎﻧﯽ زﻧﺪه از ﺑﯿﻦ رﻓﺖ.
ﺑﻌﺪ از ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯿﺎن ،دوره »ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﯿﺎﻧﻪ« ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺧﻂ آن ﻣﻠﻬﻢ از ﺧﻂ آراﻣﯽ ﯾﻌﻨﯽ »ﻣﺎدر ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻫﻤﻪ ﺧﻄﻮط ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ و
اروﭘﺎ« و از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﺒﺮی ،ﻋﺮﺑﯽ ،ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ و ﻻﺗﯿﻦ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺧﻂ ﺑﺮﻋﮑﺲ ﺧﻂ ﻣﯿﺨﯽ از ﺣﺮوف ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد اﻣﺎ اﯾﻦ ﺣﺮوف اﺻﻮﻻ ﺣﺮوف
»ﺑﺎﺻﺪا« و ﯾﺎ ﻣﺼﻮتﻫﺎ را ﻧﺸﺎن ﻧﻤﯽدادﻧﺪ و ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﮑﻤﮏ ﺑﻌﻀﯽ ﺣﺮوف »ﺑﯽﺻﺪا« و ﯾﺎ ﺻﺎﻣﺖﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﺎء ،واو و اﻟﻒ ﺑﺮﺧﯽ ازاﯾﻦ
ﻣﺼﻮتﻫﺎ را ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻧﻤﻮد .از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺧﻄﻮﻃﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﺒﺮی ،ﻋﺮﺑﯽ و ﯾﺎ ﺧﻮد آراﻣﯽ )و ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ ﻓﻨﯿﻘﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ اﻟﻔﺒﺎﻫﺎ از آن ﻧﺸﺎت
ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ( »ﺻﺎﻣﺖ-ﺑﻨﯿﺎد« وﯾﺎ »اﺑﺠﺪ« ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺧﻂ آراﻣﯽ ﺑﺘﺪرﯾﺞ ﺟﺎی ﺧﻂ ﻣﯿﺨﯽ دوره ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯿﺎن را ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ ﺧﻂ اﺻﻠﯽ زﺑﺎن
ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﯿﺎﻧﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ .اﯾﺮاﻧﯽﻫﺎ ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﮕﺮ ﻣﻠﻞ دور و ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺧﻂ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺧﻮد در اﯾﻦ ﺧﻂ و اﻟﻔﺒﺎ
اﺻﻼﺣﺎﺗﯽ اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯿﮑﻪ ﻣﺜﻼ اﻟﻔﺒﺎی ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﯿﺎﻧﻪ و ﯾﺎ ﭘﻬﻠﻮی را »اﻟﻔﺒﺎی آراﻣﯽ ﭘﻬﻠﻮی« و ﯾﺎ ﺻﺮﻓﺎ »اﻟﻔﺒﺎ و ﯾﺎ ﺧﻂ ﭘﻬﻠﻮی« ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ.
و اﻣﺎ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ در ﻫﻤﯿﻦ دوره ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ،آﻧﺎﺗﻮﻟﯽ ،ﻣﯿﺎﻧﺮودان ،ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ ﺷﺮﻗﯽ و ﺷﻤﺎل آﻓﺮﯾﻘﺎ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺎﺳﺖ،
ﺗﺤﻮﻻت ﺟﺎﻟﺐ و از ﻧﻈﺮ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮐﻞ ﺑﺸﺮﯾﺖ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻣﻬﻤﯽ رخ ﻣﯽداد.

در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﻪ

»ﻫﻼل

ﺣﺎﺻﻠﺨﯿﺰ« ﻫﻢ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد،
ﺧﻂ و ﻧﻮﺷﺘﺎر ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺮ ﺗﮑﺎﻣﻞ و
ﺗﺤﻮﻟﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﻓﺘﺎده ﺑﻮد .ﺧﻂ
ﻓﻨﯿﻘﯽﻫﺎی درﯾﺎ ﻧﻮرد و ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﯿﻦ
آراﻣﯽ آنﻫﺎ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻓﺮاﮔﯿﺮ و
»اﻟﻔﺒﺎﯾﯽ« ﺑﻮد و ﺻﺎﻣﺖﻫﺎ را ﮐﻼ
ﺑﺨﻮﺑﯽ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻣﯽﻧﻤﻮد .ﺑﻪ ﻫﺮ
ﺻﻮرت اﯾﻦ ﺧﻂ ﺑﺮﺧﻼف ﺧﻂ
ﻣﯿﺨﯽ ،اﻟﻔﺒﺎﯾﯽ ﺑﻮد .ﺑﻬﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ
آﻣﻮزش و ﮐﺎرﺑﺮد آن آﺳﺎنﺗﺮ
ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯽرﻓﺖ .اﻣﺎ در اﯾﻦ ﺧﻂ
اﺷﺎرهای ﺑﺮای آواﻫﺎی ﺑﺎﺻﺪا
ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺼﻮت ﻣﺎﻧﻨﺪ »ای« »آ« و
»او« وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ .ﺑﺘﺪرﯾﺞ
ﻣﺮدم ﻣﯽاﻧﺮودان ،اﯾﺮاﻧﯿﺎن و
دﯾﮕﺮ

اﻗﻮام ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ

اﯾﻦ

اﻟﻔﺒﺎی آراﻣﯽ را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻫﺮﮐﺪام
ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺨﻮد از آن

ﺧﻂ اﯾﻼﻣﯽ

اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺑﻌﻀﯽﻫﺎ در ﻣﺸﺮق زﻣﯿﻦ ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﺑﻨﺪ ﺧﻂ ﻣﯿﺨﯽ و ﯾﺎ ﻫﯿﺮوﮔﻠﯿﻒ ،اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻧﮕﺎر و ﻟﻐﺖ ﻧﮕﺎر )آﺷﻮری ،ﺑﺎﺑﻠﯽ ،اﯾﻼﻣﯽ و ﯾﺎ
ﻣﺼﺮی( ﺑﻮدﻧﺪ ،اﮐﺜﺮ ﻣﻠﻞ ﺣﻮزه ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ و ﺷﺒﻪ ﺟﺰﯾﺮه ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﻮی اﻟﻔﺒﺎﻫﺎی ﺻﺎﻣﺖ ﺑﻨﯿﺎد ﻓﻨﯿﻘﯽ و آراﻣﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ .در
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻟﻐﺖ ﻧﮕﺎرﻫﺎ و اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻧﮕﺎرﻫﺎ ﮐﻪ ﺗﻌﺪادﺷﺎن )درﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺷﺎرات ﻧﻮﺷﺘﺎری زﺑﺎن ﻣﺎﻧﺪارﯾﻦ ﭼﯿﻦ( ﺳﺮ ﺑﻪ ﻫﺰاران ﻣﯽزد و ﻻزﻣﻪ
اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺎن آﻣﻮزش و ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺳﭙﺮدن اﻗﻼ ﭼﻨﺪ ﻫﺰار »ﻧﮕﺎره« و ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﻮد ،اﻣﮑﺎن ﺧﻮاﻧﺪن و ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺑﺎ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺻﺎﻣﺖﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪb، d، r، q،
 p، s، d، fﺣﺘﯽ ﺑﺪون ﺗﻔﮑﯿﮏ دﻗﯿﻖ ﺑﯿﻦ ﺑﺎﺻﺪا ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ  a، i، u، o، eﺑﻤﺮاﺗﺐ آﺳﺎنﺗﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد.
در اﻟﻔﺒﺎﻫﺎی ﺻﺎﻣﺖ – ﺑﻨﯿﺎد ﺣﺮوف »ﺑﯽﺻﺪا« و ﯾﺎ ﺻﺎﻣﺖ اﻏﻠﺐ ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ و ﺑﻪ ﻧﺪرت از اﺷﺎراﺗﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﺻﺪاﻫﺎ و ﯾﺎ »ﺑﺎ ﺻﺪاﻫﺎ« را ﻣﻨﻌﮑﺲ ﮐﻨﺪ .ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ زﺑﺎنﻫﺎی زﻧﺪه اﯾﻦ دﺳﺘﻪ ﻋﺒﺮی و ﻋﺮﺑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ دو ﺧﻂ و اﻟﻔﺒﺎی آراﻣﯽ را اﺳﺎس
ﻗﺮار دادهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد از ﺧﻂ و اﻟﻔﺒﺎی ﻓﻨﯿﻘﯽ ﻣﻨﺸﻌﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﻮر اﺳﻼم ،ﻓﺎرﺳﯽ ﻫﻢ اﻟﻔﺒﺎی ﻋﺮﺑﯽ را ﻗﺒﻮل ﮐﺮد اﻣﺎ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ
ﻧﯿﺎز ﻓﺎرﺳﯽ ﭼﻬﺎر ﺣﺮف »پ ،چ ،ژ« و »گ« ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎ اﻋﺮاب ﻧﯿﺰ از اﯾﻦ ﺣﺮوف ﻧﻮ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﻧﻮﺷﺘﻦ ﮐﻠﻤﺎت ﻏﯿﺮ ﻋﺮﺑﯽ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧﺪ.
از ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز اﻣﺮوزه ﻫﻢ در ﻋﺮﺑﯽ و ﻋﺒﺮی ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺻﺎﻣﺖﻫﺎ ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ )ﻣﺎﻧﻨﺪ »ﻗﻠﺐ«» ،ﻣﺮد«( و ﺧﻮاﻧﻨﺪه
ﻣﺮد .ﺗﻨﻬﺎ ﮐﻤﮑﯽ ﮐﻪ
ﻣﺮد ﯾﺎ ُ
اﮔﺮ ﺧﻮاﻧﺪن و ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺑﺪاﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺣﺪس ﺑﺰﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻠﻔﻆ ﺻﺤﯿﺢ و دﻗﯿﻖﺗﺮ ﮐﻠﻤﻪ ﭼﻄﻮر اﺳﺖ – ﻗُﻠﺐ ﯾﺎ ﻗَﻠﺐَ ،
ﺣﺮوف ﻣﻮﺟﻮد ﻋﺮﺑﯽ ﺑﺮای آﺳﺎنﺗﺮ ﮐﺮدن ﺧﻮاﻧﺪن ﻣﺼﻮتﻫﺎ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﺮوﻓﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ »اﻟﻒ ،و ،ی« »و« و ﯾﺎ ﻋﻼﻣﺎت اﺿﺎﻓﯽ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻤﺰه و ﺑﺎﺻﻄﻼح »ﺣﺮﮐﻪ« ﺑﻮد.
در ﻫﻤﺎن اواﺳﻂ ﻫﺰاره ﯾﮑﻢ ﭘﯿﺶ از ﻣﯿﻼد ﯾﮏ ﺗﺤﻮل دﯾﮕﺮ در ﻗﺒﺮس و دﯾﮕﺮ ﺟﺰاﯾﺮ درﯾﺎی اژه ﺑﭽﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد و آن »ﺧﻂ ﻫﺠﺎ ﺑﻨﯿﺎد« ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺧﻮد اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﻫﻢ ﻣﺮاﺣﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ داﺷﺖ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮای ﻫﺮ ﮐﺪام از ﻫﺠﺎﻫﺎی ﺟﺪا ﮔﺎﻧﻪ ﻣﺮﮐﺐ از ﯾﮏ ﺻﺎﻣﺖ و ﯾﮏ ﻣﺼﻮت ﻣﺎﻧﻨﺪ »ﺗﺎ«،
»ﺗﯽ« »ﻣﺎ« و ﯾﺎ »ﻣﻮ« ﯾﮏ ﺣﺮف و ﯾﺎ اﺷﺎره ﻣﻌﯿﻦ ﻣﯽﺷﺪ و وﻗﺘﯽ اﯾﻦ اﺷﺎرات ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽاﻣﺪ.
اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﭘﯿﺶ ﮐﺴﻮﺗﺎن آﺷﻮری ﺧﻮد ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت ﺧﻮد از ﺧﻂ ﻣﯿﺨﯽ و ﺑﻌﺪ از ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯿﺎن از ﺧﻂ و ﺣﺘﯽ زﺑﺎن آراﻣﯽ اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﻧﻮﺷﺘﻦ و ﺧﻮاﻧﺪن ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﻣﻤﺘﺎزی ﻋﺒﺎرت از دوﻟﺘﯿﺎن و روﺣﺎﻧﯿﻮن ﺑﻮد اﻣﺎ در ﻏﺮب ﯾﻌﻨﯽ ﯾﻮﻧﺎن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺟﺰاﯾﺮ و ﺳﺎﺣﻞ
ﻏﺮﺑﯽ آﻧﺎﺗﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺴﺮﻋﺖ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﻣﯽﺷﺪ ،اﻟﻔﺒﺎﻫﺎی »واﻗﻌﯽ« ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽآﻣﺪ – اﻟﻔﺒﺎﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﻢ ﺣﺮوف ﺑﺎﺻﺪاﻫﺎ و ﻫﻢ ﺣﺮوف ﺑﯽﺻﺪا را
ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﺮد و ﮐﺎر ﺧﻮاﻧﺪن و ﻧﻮﺷﺘﻦ را ﺑﺼﻮرﺗﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ آﺳﺎن ﻣﯽﻧﻤﻮد.
اﯾﻦﻫﺎ را »اﻟﻔﺒﺎﻫﺎی واﻗﻌﯽ« ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﻮﻧﺎﻧﯿﺎن و اﺗﺮوﺳﮏﻫﺎ )ﻻﺗﯿﻦ( اوﻟﯿﻦ ﮐﺎرﺑﺮان آن ﺑﻮدهاﻧﺪ.
ﺣﻮاﻟﯽ ﻗﺮن ﻫﺸﺘﻢ ﻗﺒﻞ از ﻣﯿﻼد اﻟﻔﺒﺎی ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﮑﺎر ﻣﯽرود – ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ ﻫﻤﺎن اﻟﻔﺒﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﻫﻢ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ.

ﭘﯿﺪاﯾﺶ و رواج »اﻟﻔﺒﺎﻫﺎی واﻗﻌﯽ ﺗﺤﻮﻟﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ درﺟﻪ ﮐﺸﻒ ﺧﻮد ﻧﻮﺷﺘﺎر در ﺳﻮﻣﺮ و ﻣﺼﺮ »اﻧﻘﻼﺑﯽ« ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯽرﻓﺖ .اﯾﻦ اﻟﻔﺒﺎﻫﺎ
اﺑﺘﺪای ﺧﻂ و اﻟﻔﺒﺎی »ﻻﺗﯿﻦ« اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوزه )در ﮐﻨﺎر ﻧﻮﺷﺘﺎر ﭼﯿﻨﯽ( ﭘﺮ اﺳﺘﻔﺎدهﺗﺮﯾﻦ ﺧﻂ و اﻟﻔﺒﺎﺳﺖ و از ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ،روﺳﯽ ،اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و
آﻟﻤﺎﻧﯽ ،ﻓﺮاﻧﺴﻪ و اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ و اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﯾﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺻﺪﻫﺎ زﺑﺎن اروﭘﺎﯾﯽ ،آﺳﯿﺎﯾﯽ و ﯾﺎ آﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ از اﯾﻦ اﻟﻔﺒﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ اﻟﻔﺒﺎﻫﺎی
»واﻗﻌﯽ« ﻫﻢ ﺧﻂ و اﻟﻔﺒﺎی آراﻣﯽ و اﺻﻞ آن ﯾﻌﻨﯽ ﻓﻨﯿﻘﯽ را اﺳﺎس ﻗﺮار دادﻧﺪ.
ﻣﻘﺎﺑﻞ ،اﻟﻔﺒﺎﻫﺎی »ﺻﺎﻣﺖ ﺑﻨﯿﺎد« ﯾﻌﻨﯽ اﺑﺠﺪی )ﻋﺮﺑﯽ و ﻋﺒﺮی( و ﯾﺎ »اﻟﻔﺒﺎﻫﺎی واﻗﻌﯽ« ﻻﺗﯿﻦ،
اﻟﻔﺒﺎﻫﺎی »ﻫﺠﺎ ﺑﻨﯿﺎد« رﻏﺒﺖ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪﯾﺪﻧﺪ .در
ِ
در ﺑﯿﻦ اﻟﻨﻬﺮﯾﻦ ،ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ و ﺣﺘﯽ آﺳﯿﺎ» ،رﻗﯿﺒﺎن« اﯾﻦ اﻟﻔﺒﺎﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﺧﻂ و ﻧﻮﺷﺘﺎر ﻣﯿﺨﯽ )ﻣﺎﻧﻨﺪ آﺷﻮری ،ﺑﺎﺑﻠﯽ ،اﯾﻼﻣﯽ( و ﯾﺎ
ﻫﯿﺮوﮔﻠﯿﻒ )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺼﺮی ﺑﺎﺳﺘﺎن( ﻣﺪﺗﯽ ﻫﻤﭽﻨﺎن راﯾﺞ ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﺑﺰودی از رواج اﻓﺘﺎد.
در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺑﻌﻀﯽﻫﺎ ﭼﻨﺪ ﻗﺮن ﺑﻌﺪ اﻟﻔﺒﺎﻫﺎی »واﻗﻌﯽ« ﻣﺨﺼﻮص زﺑﺎنﻫﺎی ﺧﻮد را ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ﮐﻪ آنﻫﺎ ﻫﻢ ﻣﻠﻬﻢ از اﻟﻔﺒﺎی آراﻣﯽ ﺑﻮد )ﻣﺎﻧﻨﺪ
اراﻣﻨﻪ و ﮔﺮﺟﯽﻫﺎ ﮐﻪ در ﻗﺮن ﭼﺎرم ﻣﯿﻼدی اﻟﻔﺒﺎی ﻣﺨﺼﻮص زﺑﺎن ﺧﻮد را ﺑﻮﺟﻮد آوردﻧﺪ( ،ﻃﻮری ﮐﻪ ﮔﻔﺘﯿﻢ ،ﺑﻌﺪ از اﺳﻼم ،اﯾﺮاﻧﯿﺎن و اﮐﺜﺮﯾﺖ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن دﯾﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺮکﻫﺎی آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ و ﺳﭙﺲ آﻧﺎﺗﻮﻟﯽ اﻟﻔﺒﺎی ﻋﺮﺑﯽ را ﻗﺒﻮل ﮐﺮدﻧﺪ .ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻫﺰار ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﺑﻌﻀﯽﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺮکﻫﺎی
ﺷﻮروی ﺳﺎﺑﻖ و ﯾﺎ ﺗﺮﮐﯿﻪ و ﯾﺎ ﻣﻠﻞ ﺟﺪﯾﺪ آﺳﯿﺎ و آﻓﺮﯾﻘﺎ ﺑﺮای ﻧﻮﺷﺘﻦ زﺑﺎنﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ ﻻﺗﯿﻦ رو آوردﻧﺪ و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ،اﻋﺮاب،
اﯾﺮاﻧﯿﺎن( ﺑﻪ اﻟﻔﺒﺎﻫﺎی ﺻﺎﻣﺖ – ﺑﻨﯿﺎد ﻋﺒﺮی و ﯾﺎ ﻓﺎرﺳﯽ ﺧﻮد وﻓﺎدار ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ.

دوره  ۱۱۰۰ﺳﺎﻟﻪ اﯾﺮان ،ﯾﻮﻧﺎن و روم
دوره ﺳﺎل  ۵۵۰ﻗﺒﻞ از ﻣﯿﻼد ﺗﺎ ﻇﻬﻮر و ﮔﺴﺘﺮش اﺳﻼم در ﺳﺎل  ۶۵۰ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺪود  ۱۱۰۰ﺳﺎل ﺗﺎرﯾﺦ اروﭘﺎ ،ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ،آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ و
آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ را ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺳﻠﺴﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺎﺳﺖ ،ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮان »دوره ﻫﺰار و ﺻﺪ ﺳﺎﻟﻪ اﯾﺮان ،ﯾﻮﻧﺎن و روم« ﻧﺎﻣﯿﺪ.
در ﺑﺎره اﯾﻦ دوره ،ﭼﻪ در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎی ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺑﯿﻦ اﻟﻨﻬﺮﯾﻦ ،ﯾﻮﻧﺎن ،اﯾﺮان و ﺣﺘﯽ اﺳﺎﻃﯿﺮ و ﮐﺘﺐ دﯾﻨﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮرات و ﭼﻪ دردادهﻫﺎی
ﺑﺎﺳﺘﺎنﺷﻨﺎﺳﯽ اﻃﻼﻋﺎت و اﺷﺎرهﻫﺎی ﮐﺎﻓﯽ و واﻓﯽ وﺟﻮد دارد.
در آﻏﺎز اﯾﻦ دوره ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺎلﻫﺎی  ۵۵۰ق م ﺗﻨﻬﺎ »دوﻟﺘﯽ« ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان از آن ﺑﻌﻨﻮان ﮐﺸﻮری ﻣﻨﺴﺠﻢ ﺑﺎ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﻌﯿﻦ و دوﻟﺖ ﻣﻘﺘﺪر ﺑﺮ آن
ﻧﺎم ﺑﺮد ،اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯽ اﯾﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﯿﺶ از  ۲۰۰ﺳﺎل ﻧﺨﺴﺖ وﺳﻌﺖ ﺧﻮد را ﺑﻄﻮر ﻣﻨﻈﻢ ﮔﺴﺘﺮش داد .ﻗﺒﻞ از آنﻫﺎ
اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﻣﺎدﻫﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ آن ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎری از دوﻟﺖﻫﺎی ﻋﻬﺪ ﺑﺎﺳﺘﺎن اﻧﺴﺠﺎم دوﻟﺘﯽ داﺷﺖ.
ﻣﺎ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻄﻮر ﻗﺮاردادی ﻣﺎدﻫﺎ را ﮐﻪ در ﺑﺎره ﻓﺮﻫﻨﮓ ،زﺑﺎن و ﺗﺎرﯾﺦ آﻧﺎن اﻃﻼﻋﺎت ﮐﻤﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دوره ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آﻧﺎن ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯿﺎن
در دﺳﺖ اﺳﺖ ،ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎی ﺑﺎﺳﺘﺎن ﻣﺎورااﻟﻨﻬﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻮﻣﺮ ،آﺷﻮر و ﺑﺎﺑﻞ ﺟﺰو ﻣﺮﺣﻠﻪ دﯾﮕﺮی از ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﯽﺷﻤﺎرﯾﻢ و
ﻓﺮض را ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﯽﮔﺬارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯿﺎن ،ﻓﺼﻞ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺟﺪﯾﺪﺗﺮی در ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺎﺳﺘﺎن اﯾﺮان و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺮوع ﺷﺪه اﺳﺖ.
و اﻣﺎ ﯾﻮﻧﺎن ﻫﻨﻮز در آﻏﺎز اﯾﻦ دوره ،ﮐﺸﻮری ﻣﻨﺴﺠﻢ ﺑﺎ دوﻟﺘﯽ واﺣﺪ ﻧﺒﻮد .ﭘﯿﺶﺗﺮ ،ﻗﺒﺎﯾﻞ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ زﺑﺎن ﺑﻪ ﺟﺰاﯾﺮ ﯾﻮﻧﺎن ﮐﻨﻮﻧﯽ رﻓﺘﻪ ﻣﺴﮑﻮن
ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﺳﻮاﺣﻞ آﻧﺎﺗﻮﻟﯽ درﯾﺎی ﻣﺮﻣﺮه ،درﯾﺎی اژه و ﺣﺘﯽ ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ ﻫﻢ ﺑﺘﺪرﯾﺞ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﻣﯽﺷﺪ و زﺑﺎن و ﻧﻮﺷﺘﺎر ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﺑﺨﻮﺑﯽ رﺷﺪ
ﻣﯽﮐﺮد اﻣﺎ ﻫﻨﻮز اﺧﺘﻼﻓﺎت و ﺣﺘﯽ ﺟﻨﮓﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺴﯿﺎری ﺑﯿﻦ آﺗﻨﯽﻫﺎ و ﺟﺰاﯾﺮ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ آﻧﺎﺗﻮﻟﯽ از ﺟﻤﻠﻪ »اﯾﻮﻧﯽﻫﺎ« )ﮐﻪ ﮐﻠﻤﻪ
»ﯾﻮﻧﺎن ﻫﻢ از آن ﻣﯽاﯾﺪ( و »اﺳﭙﺎرﺗﺎ« در ﺳﻮاﺣﻞ آﻧﺎﺗﻮﻟﯽ ﻏﺮﺑﯽ وﺟﻮد داﺷﺖ .ﺧﻮد ﯾﻮﻧﺎن ﻫﻢ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺑﺎ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
»دوﻟﺘﺸﻬﺮ«ﻫﺎ اداره ﻣﯽﺷﺪ و ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ و ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ آنﻫﺎ ﺧﻮد آﺗﻦ ﺑﻮد )ﺑﻬﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﺎ در ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺎﻻ از دوﻟﺖ اﯾﺮان ﻧﺎم ﻣﯽﺑﺮﯾﻢ اﻣﺎ روی
ﻧﻘﺸﻪ ﯾﻮﻧﺎن ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪاﯾﻢ »ﯾﻮﻧﺎﻧﯿﺎن« و ﻧﻪ »ﯾﻮﻧﺎن«(.
اﺗﻔﺎﻗﺎ از ﯾﮏ ﺟﻬﺖ ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻢ ﺗﺼﺎدف ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﻮﻧﺎن ﺑﺠﺎی ﯾﮏ دوﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰی و ﯾﮑﻪ ﺗﺎزدر ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ وﺳﯿﻊ در آﺳﯿﺎ ،در ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ
ﺑﻤﺮاﺗﺐ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ در اروﭘﺎ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﺎﺻﻄﻼح »دﻣﮑﺮاﺳﯽ اﺑﺘﺪاﯾﯽ« را ﺑﺎ ﻧﻈﺎم دوﻟﺘﺸﻬﺮﻫﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده و آن ﻓﺮﻫﻨﮓ را در ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﻮد ﺟﺎ اﻧﺪاﺧﺘﻪ
اﺳﺖ .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺨﺎﻃﺮ وﺳﻌﺖ ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﯾﺮان و ﺷﺮاﯾﻂ ﻃﺒﯿﻌﯽ آن ،روﻧﺪی ﻣﺸﺎﺑﻪ ﯾﻮﻧﺎن در اﯾﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎن ﻣﻤﮑﻦ ﻫﻢ ﻧﻤﯽﺑﻮد .ﺑﻪ ﻫﺮ ﺗﻘﺪﯾﺮ،
اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﺮوع اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﮐﻼﺳﯿﮏ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻠﻤﯽ ،ﻓﻠﺴﻔﯽ ،ﺗﺎرﯾﺦ ،اﺳﻄﻮره ،ﻃﺐ و
ﻧﺠﻮم در ﻫﻤﯿﻦ دوره ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻣﻌﻤﺎری ،ﺷﻬﺮﺳﺎزی و ﻣﺠﺴﻤﻪ ﺳﺎزی ﺑﯽﻧﻈﯿﺮ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ در ﻫﻤﯿﻦ دوره اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﮑﻮﻓﺎ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺗﺼﺎدف ﺧﻮب دﯾﮕﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮات ﺧﺎرﺟﯽ و از ﺟﻤﻠﻪ ﺣﻤﻼت و ﮐﻮچﻫﺎی ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺻﺤﺮاﮔﺮد اروﭘﺎ و آﺳﯿﺎ اﮔﺮﭼﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻪ ﯾﻮﻧﺎن
ﻫﻢ رﺳﯿﺪه و از آن ﺟﻤﻠﻪ آوارﻫﺎ ،ﻫﻮنﻫﺎ و آﻻنﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﻢ ﻧﻔﻮذ ﮐﺮده ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺪهاﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ زﺑﺎن و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ آﻣﯿﺰشﻫﺎ را ﻫﻀﻢ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ اﯾﻨﻬﻤﻪ ،ﻫﻮﯾﺖ ﺧﻮد را ﻫﻢ اداﻣﻪ داده ﺗﺤﮑﯿﻢ ﺑﺒﺨﺸﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﯾﻮﻧﺎﻧﯿﺎن ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻠﻞ ﻣﺘﻤﺪن ﯾﻌﻨﯽ »ﺷﻬﺮی ﺷﺪه« وﻗﺖ ،ﺧﻮد را ﻣﺘﻤﺪنﺗﺮ از دﯾﮕﺮان ﻣﯽﭘﻨﺪاﺷﺘﻨﺪ و ﺑﺨﺼﻮص در آن دوره
ﮐﻪ اﮐﺜﺮ اﻗﻮام ﻫﻨﻮز زﻧﺪﮔﯽ ﻗﺒﯿﻠﻪ ای و ﮐﻮﭼﻨﺪه داﺷﺘﻨﺪ ،آنﻫﺎ را »ﺑﺮﺑﺮ« ﯾﻌﻨﯽ »ﻧﯿﻤﻪ وﺣﺸﯽ« و ﯾﺎ »ﺑﺪوی« ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ ،اﮔﺮﭼﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺼﺮﯾﺎن،
آﺳﻮرﯾﺎن و اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ از ﻧﮕﺎه ﯾﻮﻧﺎﻧﯿﺎن »ﺑﺮﺑﺮ« ﻧﺒﻮدﻧﺪ )اورﺗﺎﯾﻠﯽ ،ص .(۹۶

آﻫﻨﮓ ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﯾﻮﻧﺎن ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺸﺮی را ﻏﻨﯽﺗﺮ ﮐﺮده ،ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﺳﺮﻋﺖ اداﻣﻪ ﻧﯿﺎﻓﺖ اﻣﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮات آن ﺑﺮ
ﺗﻤﺎم دﻧﯿﺎ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﻧﻤﺎﯾﺎن اﺳﺖ .اﮔﺮ ﭼﻪ اﯾﻠﯿﺎد و اودﯾﺴﻪ ﻫﻮﻣﺮ ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ آﺛﺎر ﯾﻮﻧﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ  ۴۰۰ﺳﺎل ﭘﯿﺶ از دوره ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻣﺎ
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ اﻣﺎ اوج ﻓﺮﻫﻨﮓ ﮐﻼﺳﯿﮏ ﯾﻮﻧﺎن و رﺧﺸﻨﺪﮔﯽ »ﺳﺘﺎرﮔﺎن« آن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺮودوت ،ﻃﺎﻟﺲ ،ﻓﯿﺜﺎﻏﻮرث ،ﻫﺮاﮐﻠﯿﺘﻮس ،و ﯾﺎ
ﺳﻮﻓﻮﮐﻠﺲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دوره ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯿﺎن و ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﺎن ﻣﻘﺪوﻧﯽ ،ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ،ﺳﻠﻮﮐﯽ و اﺷﮑﺎﻧﯽ آنﻫﺎ در اﯾﺮان اﺳﺖ.
ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﻮر اﺳﻼم ،دوره اﯾﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽرﺳﺪ اﻣﺎ اﻣﭙﺮاﺗﻮری روم ﮐﻪ  ۲۷ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از ﻣﯿﻼد ﻣﺴﯿﺢ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و  ۴۷۶ﺳﺎل
ﺑﻌﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  ۲۰۰ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از ﮔﺴﺘﺮش اﺳﻼم ﻣﻨﻘﺮض ﻣﯽﺷﻮد ،در واﻗﻊ ﮐﺎﻣﻼ از ﺑﯿﻦ ﻧﻤﯽرود و ﻫﻨﻮز ﺑﺼﻮرت اﻣﭙﺮاﺗﻮری روم
ﺷﺮﻗﯽ و ﯾﺎ »ﺑﯿﺰاﻧﺲ« در ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ )اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﮐﻨﻮﻧﯽ( و آﻧﺎﺗﻮﻟﯽ اداﻣﻪ ﺣﯿﺎت ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ در ﺳﺎل  ۱۴۵۳از ﻃﺮف ﺗﺮﮐﺎن ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ
اداﻣﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻓﺘﻮﺣﺎت ﺳﻠﺠﻮﻗﯿﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ،از ﺑﯿﻦ ﻣﯽرود.
اﯾﻦ دوره در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل زﻣﺎن ﺣﻤﻼت و ﺗﺼﺮﻓﺎت اﯾﺮاﻧﯿﺎن )ﺑﺨﺼﻮص در زﻣﺎن ﮐﻮرش و ﺳﭙﺲ دارﯾﻮش و ﺧﺸﺎﯾﺎرﺷﺎه( در ﺳﻮاﺣﻞ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ
ﺷﺪه آﻧﺎﺗﻮﻟﯽ و ﺧﻮد ﯾﻮﻧﺎن ،ﻟﺸﮑﺮ ﮐﺸﯽ اﺳﮑﻨﺪر ﺑﻪ اﯾﺮان ،ﺳﻘﻮط ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯿﺎن و ﺑﺪﻧﺒﺎل آن »اﯾﺮاﻧﯽ -ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ« ﺷﺪن ﺣﮑﻮﻣﺖ و دوﻟﺖ داری
در اﯾﺮان اﺳﺖ.
از ﻧﻈﺮ زﺑﺎن اﮔﺮ ﮐﻤﯽ ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﯾﻌﻨﯽ دوره ﭘﯿﺶ از ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯿﺎن و ﺑﻌﺒﺎرت دﯾﮕﺮ دوره اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﻣﺎدﻫﺎ ﺑﺮﮔﺮدﯾﻢ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ
ﻣﻌﯿﻨﯽ از زﺑﺎن اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ »ﻣﺎدی« ﮐﻪ زﺑﺎن دوﻟﺖ و درﺑﺎر ﻣﺎدﻫﺎ در اﮐﺒﺎﺗﺎن )ﻫﻤﺪان ﮐﻨﻮﻧﯽ( راﯾﺞ ﺑﺎﺷﺪ در دﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ .ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻌﻀﯽ آﺛﺎر ﺛﺎﻧﻮی
)ازﺟﻤﻠﻪ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ( اﺷﺎره ﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ واژﮔﺎن ﻣﺎدی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﮐﺜﺮ زﺑﺎنﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺘﺨﺼﺺ اﯾﻦ دوره ﺑﺮﭘﺎﯾﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻫﻤﯿﻦ واژﮔﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺗﺸﺎﺑﻬﺎت در واژﮔﺎن و اﺻﻮل ﺻﺮف و ﻧﺤﻮ )ﭼﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن و ﭼﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ( ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽرﺳﻨﺪ ﮐﻪ اوﻻ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﭼﯿﺰی ﺑﻨﺎم
زﺑﺎن ﻣﺸﺘﺮک ﻣﺎدی ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮده ﮐﻪ ﺣﺪ اﻗﻞ در درﺑﺎر ﻣﺎدﻫﺎ راﯾﺞ ﺑﻮده و ﺛﺎﻧﯿﺎ )ﺑﺎز ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎ( ،اﺣﺘﻤﺎﻻ رﯾﺸﻪ
ﮔﻮﯾﺶﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ آذری ﺑﺎﺳﺘﺎن ،ﺗﺎﻟﺸﯽ ،ﺗﺎﺗﯽ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ زﺑﺎنﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ در ﻏﺮب و ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﯽ اﯾﺮان ﺗﺎرﯾﺨﯽ
ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺮﻣﺎﻧﺠﯽ ،ﺳﻮراﻧﯽ ،ﮐﻠﻬﺮی ،اوراﻣﺎﻧﯽ و ﯾﺎ زازا و ﻟﺮی ﻣﺸﺘﺮﮐﺎ از ﻫﻤﯿﻦ زﺑﺎن و ﯾﺎ زﺑﺎﻧﻬﺎی ﻣﺎدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﻏﺮﺑﯽ زﺑﺎنﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ
ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯽرود و ﺑﺎ ﭘﺎرﺗﯽ و ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﯿﺎﻧﻪ ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪه اﺳﺖ )ﺳﯿﻤﺲ وﯾﻠﯿﺎﻣﺰ ،ص (.۱۵۳-۱۲۵

آﺛﺎر زﺑﺎن اﯾﺮاﻧﯿﺎن
 ۵۴۹ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از ﻣﯿﻼد ،وﻗﺘﯽ ﻣﺎدﻫﺎ ﺑﺮ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﮐﻨﻮﻧﯽ اﯾﺮان ﺣﮑﻤﻔﺮﻣﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺑﯿﻦ ﭘﺎدﺷﺎه اﯾﻦ دوﻟﺖ ﯾﻌﻨﯽ آﺳﺘﯿﺎﮔﺲ و ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺤﻠﯽ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻓﺎرس ،ﮐﻮرش ﯾﮑﻢ ﺟﻨﮕﯽ رخ داد ﮐﻪ ﻣﻨﺘﺞ ﺑﻪ ﭘﯿﺮوزی ﺳﺮﮐﺮده ﭘﺎرﺳﯿﺎن ﺷﺪ .ﻏﻠﺒﻪ ﮐﻮرش در آن ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ اﯾﺮان را اﻗﻼ ﺗﺎ
 ۲۲۰ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﻣﻌﯿﻦ ﮐﺮد و ﺗﺎ ﻗﺮنﻫﺎ ﺑﻌﺪ ﺑﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ و اﻧﺪﯾﺸﻪ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺗﺎﺛﯿﺮی ﻣﺎﻧﺪﻧﯽ ﮔﺬاﺷﺖ .ﮐﻮرش و ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﺎن او در اﯾﻦ ﻣﺪت ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮ
ﺗﻤﺎم اﯾﺮان در ﺣﯿﻄﻪ ﻣﺎدﻫﺎ ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﻏﯿﺮ ﻣﻨﺘﻈﺮه اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﺧﻮد ،اﯾﻦ دوﻟﺖ را ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ دوﻟﺖ آن دوره
دﻧﯿﺎ ﻧﻤﻮدﻧﺪ .اﯾﺮان دﯾﮕﺮ ﻫﺮﮔﺰ آن وﺳﻌﺖ و ﻗﺪرت را ﺑﺨﻮد ﻧﺪﯾﺪ.
اﻣﺎ زﺑﺎن راﯾﺞ و ﻣﻬﻢ در اﯾﻦ دوﻟﺖ ﭼﻪ ﺑﻮد؟
ﭘﻠﻮﺗﺎرک ﻣﻮرخ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﺣﺪودا  ۲۱۰۰ﺳﺎل ﭘﯿﺶ در ﮐﺘﺎب »زﻧﺪﮔﯽ ﺗﻤﯿﺴﺘﻮﮐﻠﺲ« ) (۲۹-۵ﮐﻪ ﯾﮏ ژﻧﺮال آﺗﻨﯽ دوره ﺟﻨﮓﻫﺎی ﯾﻮﻧﺎن واﯾﺮان )۴۹۹
پ .م (.ﺑﻮد ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ) :ﺧﺸﺎﯾﺎرﺷﺎه ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯽ( »ﺑﻪ ﺗﻤﯿﺴﺘﻮﮐﻠﺲ اﺟﺎزت داد ﺗﺎ در ﺑﺎره اﻣﻮر ﯾﻮﻧﺎن ﺳﺨﻦ ﮔﻮﯾﺪ .ﺗﻤﯿﺴﺘﻮﮐﻠﺲ ﮔﻔﺖ ﺳﺨﻦ
اﻧﺴﺎن ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮﺷﯽ ﭘﺮ ﻧﻘﺶ و ﻧﮕﺎر اﺳﺖ و ﻧﻘﺶ و ﻧﮕﺎر آن زﻣﺎﻧﯽ ﻫﻮﯾﺪا ﺷﻮد ﮐﻪ ﻓﺮش را ﺑﮕﺴﺘﺮﻧﺪ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ اﮔﺮ ﻓﺮش ﺗﺎ ﺷﻮد ﻧﻘﺶ و
ﻧﮕﺎرش از ﺑﯿﻦ رود – و از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ او )ﺗﻤﯿﺴﺘﻮﮐﻠﺲ( ﻓﺮﺻﺖ ﺧﻮاﺳﺖ .ﭘﺎدﺷﺎه را اﯾﻦ اﺳﺘﻌﺎره ﺧﻮش آﻣﺪ و ﺑﻪ او ﻓﺮﺻﺖ داد .او ﯾﮏ ﺳﺎل
وﻗﺖ ﺧﻮاﺳﺖ .آﻧﮕﺎه ﺑﻌﺪ از آﻧﮑﻪ زﺑﺎن ﭘﺎرﺳﯽ را ﺑﻘﺪر ﮐﺎﻓﯽ آﻣﻮﺧﺖ ،ﺧﻮد )ﺑﺪون ﻣﺘﺮﺟﻢ( ﺑﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ«.
در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮ ﺳﺮ اوﻟﯿﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ،ﯾﻌﻨﯽ »ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺎﺳﺘﺎن« اﺳﺖ.
اﻟﺒﺘﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺳﻮال ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦﻫﺎ اﮔﺮ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ را در آﺗﻦ دﯾﺪهاﻧﺪ ﻣﮕﺮ اﺷﻐﺎل آﺗﻦ از ﺳﻮی اﯾﺮاﻧﯿﺎن اﻗﻼ ﯾﮏ ﺳﺎل ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪه ﮐﻪ ﻓﺮﺻﺘﯽ
ﺑﺮای آﻣﻮزش ﻓﺎرﺳﯽ ﺗﻤﯿﺴﺘﻮﮐﻠﺲ ﺑﺎﺷﺪ؟ اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﻬﻢ ﺳﺮﻧﺦﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﺑﺎره زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ و اﺻﻮﻻ ﻣﻘﺎم آن و
زﺑﺎنﻫﺎی دﯾﮕﺮدر ﻧﺰد اﯾﺮاﻧﯿﺎن و ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﺣﻮاﻟﯽ  ۴۰۰-۵۰۰ق م ﺑﻪ دﺳﺖ اﻧﺴﺎن ﻣﯽآﯾﺪ.
ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺎﺳﺘﺎن زﺑﺎن دوره ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯿﺎن اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﮐﻢ و ﺑﺎ ﻧﻮﻋﯽ از ﺧﻂ ﻣﯿﺨﯽ روی ﺳﻨﮓﻫﺎ و ﻟﻮﺣﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺎﻧﻨﺪ
اﻏﻠﺐ اﻧﻮاع دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﺧﻂ ،ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺪن اﯾﻦ ﻓﺎرﺳﯽ ﻧﺒﻮد .اﻣﺎ ﻇﺎﻫﺮا ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺎﺳﺘﺎن ﮐﻪ اﺑﺘﺪا در ﻣﯿﺎن ﻗﺒﺎﯾﻞ ﻓﺎرﺳﯽ
زﺑﺎن اﯾﺎﻟﺖ ﻓﺎرس )ﭘﺎرس ،ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ :ﭘﺎرﺳﯿﺲ( ﺑﮑﺎر ﺑﺮده ﻣﯽﺷﺪه ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﯿﻦ اﻗﻮام ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ و در ﻣﻨﺎﻃﻖ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺎ روی ﮐﺎر آﻣﺪن ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯿﺎن ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ زﺑﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ دوﻟﺘﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻣﺎ زﺑﺎن رﺳﻤﯽ و ﻣﺸﺘﺮک ﺑﯿﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﺳﻐﺪی داﺷﺘﻪ( و ﯾﺎ ﺑﻪ
ﻣﺨﺘﻠﻒ آراﻣﯽ ﺑﻮده ،ﻃﻮرﯾﮑﻪ وﻗﺘﯽ ﯾﮏ ﻓﺮد ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﯿﺎﻣﯽ ﻣﺜﻼ ﺑﻪ ﺳﻤﺮﻗﻨﺪ )ﮐﻪ آﻧﺠﺎ ﻫﻢ اﯾﺮاﻧﯽ زﺑﺎن ﺑﻮده اﻣﺎ ﮔﻮﯾﺶ ُ
ﻣﺼﺮ و ﯾﻮﻧﺎن ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺎد ،آن را اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﮐﺎﺗﺐ ﺧﻮد ﻣﯽﮔﻔﺖ ،ﮐﺎﺗﺐ آن را ﺑﻪ آراﻣﯽ ﻣﯽﻧﻮﺷﺖ و ﺑﻪ ﺳﻐﺪ ،ﻣﺼﺮ و ﯾﺎ ﯾﻮﻧﺎن

ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺎد .در آﻧﺠﺎ ﮔﯿﺮﻧﺪه ،ﭘﯿﺎم را ﮐﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن آراﻣﯽ ﺑﻮد ،ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و ﺑﻪ زﺑﺎن ﺧﻮد ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮده ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﻧﻤﻮد .ﺑﺮ ﻋﮑﺲ
ﻫﻢ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﭘﯿﻤﻮده ﻣﯽﺷﺪ .ﺣﺎﮐﻢ ﻣﺼﺮ ﭘﯿﺎم ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺼﺮی ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﮐﺎﺗﺐ ﻣﯽﮔﻔﺖ .ﮐﺎﺗﺐ ﻣﺼﺮی آن را ﺑﻪ زﺑﺎن آراﻣﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ
ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺎرﮔﺎد و ﯾﺎ اﮐﺒﺎﺗﺎن ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺎد ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﯽﺷﺪ )ﻓﺮای ،ﭘﯽ دی اف(.
از ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺎﺳﺘﺎن آﺛﺎر ﭼﻨﺪاﻧﯽ در دﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ و اﺳﺎﺳﺎ ﺑﻪ ﺳﻨﮓ ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎ و ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی روی ﺳﮑﻪﻫﺎ و ﯾﺎ ﻇﺮوف ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺤﺪود ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﻌﻀﯽ از ﺳﻨﮓ ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی دوره ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯽ ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﺳﻪ ﯾﺎ ﭼﻬﺎر زﺑﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ :ﻓﺎرﺳﯽ ،آراﻣﯽ ،آﺷﻮری و ﺣﺘﯽ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ .ﺧﻮد ﺳﻨﮓ ﻧﻮﺷﺘﻪ
ﺑﯿﺴﺘﻮن ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﺘﻨﯽ اﺳﺖ در ﺑﺎره ﭘﯿﺮوزیﻫﺎی دارﯾﻮش اول و ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎی ﺗﺤﺖ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ او ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺳﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺎﺳﺘﺎن ،اﯾﻼﻣﯽ و ﺑﺎﺑﻠﯽ ﯾﻌﻨﯽ اﮐﺪی )آﮐﺎدی ﺟﺪﯾﺪ( ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺎﺳﺘﺎن ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﮐﻪ زﺑﺎن آن ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﺎﺳﺘﺎنﺷﻨﺎﺳﺎن و زﺑﺎنﺷﻨﺎﺳﺎن ﺗﺎرﯾﺨﯽ از
»ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺎﺳﺘﺎن« ﻓﺮق ﻣﯽﮐﻨﺪ و از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﻪ آن »اوﺳﺘﺎﯾﯽ« ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .از اﯾﻦ زﺑﺎن ﺑﺎﺳﺘﺎن اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻫﻢ آﺛﺎر دﯾﻨﯽ زرﺗﺸﺘﯽ
)اوﺳﺘﺎﯾﯽ( ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺎتﻫﺎ )ﺳﺮودﻫﺎ( و ﯾﺸﺖﻫﺎ )ﻧﯿﺎﯾﺶﻫﺎ( ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪهاﻧﺪ اﻣﺎ آنﻫﺎ ﻫﻤﻪ در دورهﻫﺎی ﺑﻌﺪی و ﺑﺨﺼﻮص ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ
ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﺎرﺑﺮد اﺻﻠﯽ ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺑﻄﻮر ﺷﻔﺎﻫﯽ ﺑﻮد .ﻧﻮﺷﺘﻪای ﺣﺘﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺛﺎﻧﻮی و ﻏﯿﺮ اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻪ دال ﺑﺮ ﭼﻨﺪ و
ﭼﻮن اﯾﻦ زﺑﺎن ﺷﻔﺎﻫﯽ ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺎﺷﺪ در دﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ زﺑﺎنﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎوراﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﺷﻔﺎﻫﯽ در ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی اﯾﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎن
اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻘﺪر ﮐﺎﻓﯽ رﯾﺸﻪ دواﻧﺪه و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﭼﺮا ﮐﻪ  ۲۲۰ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻌﺪ از ﺣﻤﻠﻪ اﺳﮑﻨﺪر و اﻧﻘﺮاض ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯿﺎن ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﻦ
ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﮔﻮﯾﺶ ﺟﻨﻮب »ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻌﯿﺎر« ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ )و ﻧﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎدی و ﯾﺎ ﺷﺮﻗﯽ زﺑﺎنﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ( و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﯾﻦ ﺳﻨﺖ
ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯿﺎن اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ و در دوران ﺑﻌﺪ از اﺳﻼم ﻫﻢ ﻫﻤﯿﻦ روﻧﺪ ﺑﺮﻗﺮار ﺑﻮده و اﺳﺘﺤﮑﺎم ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ )ﻻزار ،ﭘﯽ دی اف(.
اﮐﺜﺮ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﺮ آﻧﻨﺪ ﮐﻪ »ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﯿﺎﻧﻪ« ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺎن دوره ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯽ ﺷﺮوع ﺷﺪه و اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ،ﻧﻮﻋﯽ ﺳﺎدهﺗﺮ از ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺑﻮده
اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻫﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻬﻢ اﺳﺖ .ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﺮدن ﺑﺮ ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه دوﻟﺘﯽ ﮔﺴﺘﺮده ﺑﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ و ﭼﻨﺪ ﻣﻠﯿﺖ ،ﻗﻮﻣﯿﺖ و زﺑﺎن ،ﺑﺴﺨﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﭘﺬﯾﺮای زﺑﺎن ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﭽﯿﺪه و ﺑﺮای آﻣﻮزش ،ﺗﮑﻠﻢ و ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺖ اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺨﺼﻮص ﺑﻌﺪ از ﺣﻤﻠﻪ اﺳﮑﻨﺪر
ﻣﻘﺪوﻧﯽ و و ﺣﻀﻮر ﻓﻌﺎلﺗﺮ زﺑﺎن و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ در اﯾﺮان ،ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺎرﺳﯽ اﯾﺮان و از ﺟﻤﻠﻪ »ﻓﺎرﺳﯽ ﺟﻨﻮب« ﯾﺎ ﺑﺎﺻﻄﻼح
»رﺳﻤﯽ« و دوﻟﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﺳﺎدهﺗﺮ ﺷﺪ و ﺑﺎ »ﻓﺎرﺳﯽ«ﻫﺎی ﺷﺮق و ﻏﺮب در آﻣﯿﺨﺖ .در ﻫﻤﯿﻦ دوره اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺜﻼ ﺑﻌﻀﯽ ﺣﺎﻻت اﺳﻢ ،ﺟﻤﻊ
دوﮔﺎﻧﻪ و ﯾﺎ اﻧﻮاع ﻓﻌﻞ )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﻌﻞ ﺷﺮﻃﯽ( در زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺘﺪرﯾﺞ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺎرﯾﺨﯽ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ
اﮐﺜﺮ زﺑﺎنﺷﻨﺎﺳﺎن و ﻣﻮرﺧﯿﻦ ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺎﺳﺘﺎن ،ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﯿﺎﻧﻪ و ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﻌﺎﺻﺮ دارد:
ﯾﮑﻢ ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺎﺳﺘﺎن )ﯾﮑﯽ اوﺳﺘﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺨﺼﻮص ﻣﻮﺑﺪان زرﺗﺸﺘﯽ و ﻣﺘﻮن ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﻮده و دﯾﮕﺮی آن ﮔﻮﻧﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﮐﻪ از دوره ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯽ ﺑﻪ
ﺑﻌﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﻮﯾﺶ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﺎرس و ﺑﺎ اﻟﺘﻘﺎط ﺑﺎ ﻓﺎرﺳﯽ ﺷﺮﻗﯽ و ﯾﺎ ﭘﺎرﺗﯽ و ﻓﺎرﺳﯽ ﻏﺮﺑﯽ و ﯾﺎ ﻣﺎدی ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه( ،ﺧﻂ ﻫﺎی اﯾﻦ زﺑﺎنﻫﺎ
ﻣﯿﺨﯽ ﻣﻠﻬﻢ از آﺷﻮری و ﺑﺎﺑﻠﯽ ﺑﻮده و ﺧﻂ اوﺳﺘﺎﺋﯽ ﺑﻤﺮاﺗﺐ ﭘﯿﭽﯿﺪهﺗﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺗﺎ ﺗﻠﻔﻆ دﻗﯿﻖ اوﺳﺘﺎ را درﺳﺖﺗﺮ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﮐﻨﺪ.
دوم ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﯿﺎﻧﻪ و ﯾﺎ ﭘﻬﻠﻮی ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﻌﺪ از ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯿﺎن راﯾﺞ ﺷﺪه ،ﺷﮑﻠﯽ ﺳﺎدهﺗﺮ و ﺑﺎﺻﻄﻼح »ﻓﺮاﻣﺤﻠﯽ« از ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺑﻮده و از
ﻧﻈﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دوره اﺳﮑﻨﺪر ،ﺳﻠﻮﮐﯿﺎن ،اﺷﮑﺎﻧﯿﺎن و ﺳﺎﺳﺎﻧﯿﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺧﻂ ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﯿﺎﻧﻪ »ﭘﻬﻠﻮی« ﺑﻮده ﮐﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﻟﻔﺒﺎی
آراﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آن ﻫﻢ از اﻟﻔﺒﺎی ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﻓﻨﯿﻘﯽ ﻣﻨﺸﻌﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻋﺒﺎرت از ﺣﺮوف آواﻫﺎی ﺻﺎﻣﺖ اﺳﺖ و ﺑﺮای اﻧﻌﮑﺎس ﺑﺎﺻﺪاﻫﺎ از
ﺑﻌﻀﯽ ﺻﺎﻣﺖﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮔﯿﺮد .و
ﺳﻮم ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﯾﻌﻨﯽ ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﻌﺪ از اﺳﻼم ﮐﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮش ورود واژﮔﺎن و ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻋﺮﺑﯽ ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﻌﺎﺻﺮ را ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺮﻫﻨﮓ و ادب ﻣﻨﻄﻘﻪای وﺳﯿﻊ از ﻗﺎره آﺳﯿﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ :از آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ و ﻫﻨﺪ و
ﺑﻨﮕﺎل ﺗﺎ ﺑﺎﻟﮑﺎن و ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس .ﺧﻂ ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻣﻠﻬﻢ از ﻋﺮﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﭽﻬﺎر ﺣﺮف ﺟﺪﯾﺪ ﻋﻼوه ﺷﺪه اﺳﺖ :پ ،چ ،ژ ،گ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ
ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻓﺎرﺳﯽﮔﺎه ﻋﺮﺑﯽ -ﻓﺎرﺳﯽ و اﮐﺜﺮا ﺗﻨﻬﺎ »ﺧﻂ ﻓﺎرﺳﯽ« ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ.
اﯾﺮانﺷﻨﺎس ﻣﻌﺮوف ﺟﯿﻤﺰ دارﻣﺸﺘﺘﺮ در ﺳﺎل  ۱۸۸۳ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﯽﺷﮏ ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﻌﺎﺻﺮ اداﻣﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺎﺳﺘﺎن و ﻣﯿﺎﻧﻪ اﺳﺖ» ،ﺑﻪ ﻫﻤﺎن
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻪ ﻫﻢ ﻓﺮاﻧﺴﻪ و ﻫﻢ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ ﻣﻌﺎﺻﺮاداﻣﻪ زﺑﺎن ﻻﺗﯿﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ« )ﻻزار ،ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ(.
ﻃﺒﻖ ﺑﻌﻀﯽ ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎ )اﺷﻤﯿﺖ ،ص  ،(۱۹۶-۱۶۸ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﯿﺎﻧﻪ در زﻣﺎن ﺳﺎﺳﺎﻧﯿﺎن دﯾﮕﺮ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ زﺑﺎن ﭘﺎرﺗﯽ ﺧﺮاﺳﺎن و آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ ﺷﺪه
ﺑﻮد اﮔﺮ ﭼﻪ زﺑﺎنﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻐﺪی )ﺑﻌﺪا ﯾﻐﻨﺎﺑﯽ( ﺳﻤﺮﻗﻨﺪ و ﯾﺎ زﺑﺎﻧﻬﺎی ﺑﺪﺧﺸﯽ ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﺳﻄﺢ ﻣﺤﻠﯽ ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﺧﻮد را
اداﻣﻪ دادهاﻧﺪ .ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺤﻮل ﻇﺎﻫﺮا در ﻣﻮرد زﺑﺎن ﻣﺎدﻫﺎ ﻫﻢ ﮐﻪ در آن ﻣﻮرد اﻃﻼﻋﺎت ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﺠﺰ ﯾﻌﻀﯽ واژهﻫﺎ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺛﺎﻧﻮی ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪه،

اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ .ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﮔﻮﯾﺶﻫﺎی ﺷﺮﻗﯽ اﯾﺮاﻧﯽ اﻣﺮوز ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﻐﻨﺎﺑﯽ و ﺷُ ﻐﻨﺎﻧﯽ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪهﻫﺎی زﺑﺎﻧﻬﺎی ﺷﺮﻗﯽ ﺧﺮاﺳﺎن
و آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﺣﺘﻤﺎﻻ ﮔﻮﯾﺶﻫﺎی آذری ﺑﺎﺳﺘﺎن و ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺗﺎﺗﯽ ،ﺗﺎﻟﺸﯽ ،ﻟﺮی و ﯾﺎ ﮐﺮدی وارﺛﺎن زﺑﺎنﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ )ﻣﺎدﻫﺎ( ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﺮ
دو ﮔﻮﻧﻪ ﺷﺮﻗﯽ و ﻏﺮﺑﯽ زﺑﺎنﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎ آﻣﯿﺰش ﺑﺎ ﻓﺎرﺳﯽ ﺟﻨﻮب زﺑﺎن ﻣﺸﺘﺮک و »ﻣﻌﯿﺎر« ﻓﺎرﺳﯽ را ﺑﻮﺟﻮد آوردهاﻧﺪ.

ﺧﻮاﻧﺪن و ﻧﻮﺷﺘﻦ  ۴۰۰ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از ﻣﯿﻼد
ﮔﻔﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻧﻮﺷﺘﺎرﻫﺎی ﻣﻬﻢ آن دوره را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺳﻪ ﮔﺮوه ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮد:
 .۱ﺧﻂ ﻣﯿﺨﯽ و ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آن )ﭘﺎرﺳﯽ ،اﯾﻼﻣﯽ و ﺑﺎﺑﻠﯽ(
 .۲اﻟﻔﺒﺎﻫﺎی ﺻﺎﻣﺖ ﺑﻨﯿﺎد )ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﯽ از اﺷﺎرهﻫﺎ ﺑﺮای ﻧﺸﺎن دادن ﺑﻌﻀﯽ ﺑﺎﺻﺪاﻫﺎ( )آراﻣﯽ ،ﻓﻨﯿﻘﯽ ،ﻧﺒﻄﯽ و اﻟﻔﺒﺎﻫﺎی ﻋﺒﺮی و
ﻋﺮﺑﯽ ﮐﻪ از درون آراﻣﯽ ﺑﯿﺮون آﻣﺪﻧﺪ( ،و
 .۳اﻟﻔﺒﺎﻫﺎی »واﻗﻌﯽ« )ﺑﺎ ﺻﺎﻣﺖﻫﺎ وﻣﺼﻮتﻫﺎ( ﮐﻪ در ﺳﻮاﺣﻞ آﻧﺎﺗﻮﻟﯽ ،ﯾﻮﻧﺎن و اﯾﺘﺎﻟﯿﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪﻧﺪ )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮﯾﮑﯽ ،ﻟﯿﺪﯾﺎﯾﯽ ،ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ،
اﺗﺮوﺳﮑﯽ ،ﻻﺗﯿﻦ ،وﻧﯿﺰی( و ﺑﻌﺪﻫﺎ در دو اﻟﻔﺒﺎی اﺻﻠﯽ ﻻﺗﯿﻦ و ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﺧﻼﺻﻪ ﮔﺸﺘﻨﺪ.
دوﯾﺴﺖ و ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ،در ﺳﺎل  ۴۱۵ﻗﺒﻞ از ﻣﯿﻼد اﯾﻦ وﺿﻊ اﻟﻔﺒﺎﻫﺎ ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ اداﻣﻪ داﺷﺖ اﮔﺮﭼﻪ در ﮐﻞ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﻤﺖ
ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺴﻮی ﺗﺤﮑﯿﻢ »اﻟﻔﺒﺎﻫﺎی واﻗﻌﯽ« در ﻏﺮب و زوال ﺗﺪرﯾﺠﯽ ﺧﻂ ﻣﯿﺨﯽ در ﺷﺮق اﺳﺖ .از اﻟﻔﺒﺎﻫﺎی »ﻣﯿﺎﻧﻪ« ﯾﻌﻨﯽ آراﻣﯽ ،ﻓﻨﯿﻘﯽ،
ﻧﺒﻄﯽ و ﭼﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ اﻟﻔﺒﺎی »ﺻﺎﻣﺖ ﺑﻨﯿﺎد« دﯾﮕﺮ ،ﻧﺒﻄﯽ و ﻓﻨﯿﻘﯽ ﻋﻤﻼ از ﺑﯿﻦ رﻓﺖ و آراﻣﯽ ﺗﺎ ﻣﺪتﻫﺎ اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ و زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎز اﻟﻔﺒﺎﻫﺎی ﻣﻬﻢ
ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﻗﺒﯿﻞ ﻋﺒﺮی و ﻋﺮﺑﯽ ﺷﺪ .از اﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﻨﯿﺎد آﻧﭽﻪ ﮐﻪ اﻣﺮوز در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ زﺑﺎنﻫﺎ و ﻧﻮﺷﺘﺎر آﻧﺎن در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻣﺎ ﯾﻌﻨﯽ
اروﭘﺎ و ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ،ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ  ۶۰۰-۴۰۰ﺳﺎل ﭘﯿﺶ از ﻣﯿﻼد ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻫﻨﻮز در اﯾﻦ دوره اﺛﺮ ﭼﻨﺪاﻧﯽ از ﻋﺮﺑﯽ ﻧﯿﺴﺖ اﮔﺮﭼﻪ آﺛﺎر »ﭘﺮوﺗﻮ ﻋﺮﺑﯽ« در ﺷﺒﻪ ﺟﺰﯾﺮه ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﭘﯿﺪا ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﺟﻨﻮب ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﯾﮏ
ﺧﻂ ﻣﺤﻠﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮده ﮐﻪ اﻟﻔﺒﺎی آراﻣﯽ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ آن ﻣﯽﺷﻮد .ﺧﻂ ﻋﺮﺑﯽ و ﻋﺒﺮی ﮐﻪ ﻣﻠﻬﻢ از آراﻣﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ از ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺎ دوره ﻣﯿﻼد
ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺪودا در ﻋﺮض  ۵۰۰-۴۰۰ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﺗﺸﮑﻞ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﻋﺮﺑﯽ ﺣﺘﯽ ﺑﻌﺪ از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮیاش اﺻﻮﻻ ﺑﻪ ﺷﺒﻪ ﺟﺰﯾﺮه ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن و ﺟﻨﻮب
ﺑﯿﻦ اﻟﻨﻬﺮﯾﻦ ﻣﺤﺪود ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﻌﺪ از ﺣﺪود  ۱۲۰۰ﺳﺎل و ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش اﺳﻼم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺮﺑﯽ در ﻣﺎورااﻟﻨﻬﺮ و ﺗﺎ ﺣﺪودی اﯾﺮان ﺗﺎزه ﻣﺴﻠﻤﺎن،
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.
اﻣﺎ دﯾﮕﺮ ﻧﻮﺷﺘﺎرﻫﺎی ﺧﻄﯽ و »ﭘﯿﺸﺎ اﻟﻔﺒﺎﯾﯽ« ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﯿﺮوﮔﻠﯿﻒﻫﺎ و ﺧﻄﻮط ﻣﯿﺨﯽ ﮐﻪ ﺗﻮان ﻫﻤﮕﺎﻣﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﺤﻮﻻت را دارا ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﺑﻌﺪ از
ﺳﻘﻮط دوﻟﺖﻫﺎی ﻣﺼﺮ ،ﺑﺎﺑﻞ ،آﺷﻮر ،اورارﺗﻮ و ﺳﭙﺲ ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯽ ﺑﺘﺪرﯾﺞ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻨﺪ.
ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ در اﯾﻦ دوره ﻫﻨﻮز از زﺑﺎن و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺗﺮﮐﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻣﺎ اﺛﺮ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ .اﺻﻮﻻ ﺑﻌﺪ از اﺳﻼم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺗﺮک زﺑﺎن
از آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ و ﺗﺎ ﺣﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﯽ ﺷﻤﺎل ﻗﻔﻘﺎز ﺑﻪ اﯾﺮان ﻧﻔﻮذ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ ﻏﺰﻧﻮﯾﺎن و ﺳﻠﺠﻮﻗﯿﺎن ﮐﻮچﻫﺎی ﻣﺴﺘﻤﺮ و ﭘﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ
ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺗﺮک ﺷﺮوع ﺷﺪه ﺑﺮای ﭼﻬﺎر ﺗﺎ ﭘﻨﺞ ﻗﺮن اداﻣﻪ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.
زﺑﺎن و اﻟﻔﺒﺎﻫﺎی ارﻣﻨﯽ و ﮔﺮﺟﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ اﻟﻔﺒﺎﻫﺎی »واﻗﻌﯽ« ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺣﺪودا ﻫﺰار ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ،ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ در ﻫﻤﯿﻦ دوره ﯾﻌﻨﯽ ﻗﺮن ﭘﻨﺠﻢ ﻣﯿﻼدی
اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
 ۵۰۰-۶۰۰ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از ﻣﯿﻼد در واﻗﻊ دوره وﻓﻮر و رﻗﺎﺑﺖ ﻧﻮﺷﺘﺎرﻫﺎ و اﻟﻔﺒﺎﻫﺎ ﺑﻮد .ﺑﻐﯿﺮ از آﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ ذﮐﺮ ﺷﺪ ،ﻧﻈﺎمﻫﺎ و اﻟﻔﺒﺎﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻏﺮب اروﭘﺎ )اﺳﭙﺎﻧﯿﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ( ،ﺷﻤﺎل آﻓﺮﯾﻘﺎ و ﺣﺘﯽ دوﻟﺘﺸﻬﺮﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ آﻧﺎﺗﻮﻟﯽ و ﯾﺎ ﺟﺰﯾﺮه
ﻗﺒﺮس ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪﻧﺪ وﻟﯽ ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ ﻗﺮن از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻨﺪ .ﺑﻌﻀﯽ از اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎرﻫﺎ و ﺧﻂﻫﺎ ﺣﺘﯽ رﻣﺰ ﮔﺸﺎﯾﯽ ﻫﻢ ﻧﺸﺪهاﻧﺪ و ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽداﻧﺪ در
آﺛﺎر ﻣﮑﺘﻮب آنﻫﺎ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺧﻮد ﺳﻨﮓ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯿﺨﯽ ﺑﯿﺴﺘﻮن را ﯾﮏ اﻓﺴﺮ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎﯾﯽ ﺑﻨﺎم ﻫﻨﺮی راوﻟﯿﻨﺴﻮن ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۸۳۴و  ۱۸۴۷در ﺧﺪﻣﺖ ارﺗﺶ اﯾﺮان ﺑﻮد
ﺑﻄﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺴﺨﻪ ﺑﺮداری و ﺳﭙﺲ ﺷﺮوع ﺑﻪ رﻣﺰ ﮔﺸﺎﯾﯽ ﮐﺮد .اﯾﻦ اوﻟﯿﻦ رﻣﺰ ﮔﺸﺎﯾﯽ آﺛﺎر ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺎ ﺧﻂ ﻣﯿﺨﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻌﺪا از ﺳﻮی
داﻧﺸﻤﻨﺪان دﯾﮕﺮ اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ.

ﺗﺎ ﻇﻬﻮر اﺳﻼم
در اواﺧﺮ ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯿﺎن ،ﻓﯿﻠﯿﭗ ﻣﻘﺪوﻧﯽ و ﺑﺨﺼﻮص ﭘﺴﺮش اﺳﮑﻨﺪر ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﺮ ﯾﻮﻧﺎن و ﺳﭙﺲ ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ آﻧﺎﺗﻮﻟﯽ را از آن ﺧﻮد ﮐﺮدﻧﺪ .اﺳﮑﻨﺪر
اﯾﺮان ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯽ را ﮐﻪ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﺟﻬﺎن آن دوره ﺑﻮد ﺷﮑﺴﺖ داد .ﺑﺪﻧﺒﺎل ﻣﺮگ اﺳﮑﻨﺪر ﮐﻪ ﺗﺎ آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ ﻫﻢ ﭘﯿﺶ رﻓﺘﻪ ﺑﻮد،
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮔﺴﺘﺮده او ﺑﯿﻦ ﺳﺎﺗﺮاپﻫﺎ و ﯾﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاراﻧﺶ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﮑﻪ ﭘﺎره ﺷﺪن اﻣﭙﺮاﺗﻮری ،ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ دﻗﺖ اﺻﻠﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ

ﻣﻘﺪوﻧﯽ-ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻏﺮب ﺑﻮد :ﺑﻪ
آﻧﺎﺗﻮﻟﯽ و ﺑﯿﻦ اﻟﻨﻬﺮﯾﻦ و ﺑﻮﯾﮋه
ﯾﻮﻧﺎن و ﻣﺼﺮ – و ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﺷﺮق،
از ﺟﻤﻠﻪ آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ و اﯾﺮان.
اﯾﻦ وﺿﻊ در ﺳﺎل  ۳۰۰ﻗﺒﻞ از
ﻣﯿﻼد ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺻﺪ ﺳﺎل
ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺪت
ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﻗﺒﻞ از ﻣﯿﻼد ،در ﻏﺮب،
اﯾﺘﺎﻟﯿﺎی

اﻣﺮوزه،

اﻣﭙﺮاﺗﻮری

ﺟﺪﯾﺪ روم اﯾﺠﺎد ﺷﺪ ﮐﻪ در ﻣﺪت
ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ
اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﺟﺪﯾﺪ دﻧﯿﺎ ﮔﺸﺖ .در
دوره ﻣﯿﻼد ﻣﺴﯿﺢ ،ﻧﻘﻄﻪ ﻋﻄﻒ
ﺗﻘﻮﯾﻢ ﻣﯿﻼدی ،اﻣﭙﺮاﺗﻮری روم
ﻫﻤﻪ ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ ،ﺑﺨﺶ
ﺑﺰرگ آﻧﺎﺗﻮﻟﯽ ،ﺑﺎﻟﮑﺎن ،اروﭘﺎی
ﻏﺮﺑﯽ و ﺷﻤﺎل آﻓﺮﯾﻘﺎ را ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺑﻮد.
در ﺳﺎل  ۳۶۲ﺑﻌﺪ از ﻣﯿﻼد
اﻣﭙﺮاﺗﻮری روم ﺑﻪ اوج ﻗﺪرت
ﺧﻮد رﺳﯿﺪه ﺑﻮد .زﺑﺎن ﻣﺸﺘﺮک و
رﺳﻤﯽ اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﻻﺗﯿﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ

ﻧﻘﺸﻪ ﺧﻼﻓﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ،اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ و اﻣﭙﺮاﺗﻮری روم ﺷﺮﻗﯽ ﭘﯿﺶ از آﻏﺎز ﺟﻨﮓ

ﺑﻌﺪا ﺑﺼﻮرت اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ و ﻓﺮاﻧﺴﻪ
در آﻣﺪ و زﺑﺎنﻫﺎی ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﻧﺰدﯾﮏ و ﺑﺨﺼﻮص اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﯾﯽ ،ﭘﺮﺗﻐﺎﻟﯽ و رﻣﺎﻧﯿﺎﯾﯽ را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺧﻮد ﻗﺮار داد .درﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﻪ
ﻧﺴﺒﺘﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ زﺑﺎن ﺧﻮد رﺷﺪ ﮐﺮده ﺑﻮد ،زﺑﺎنﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﮑﺎر ﺑﺮده ﻣﯽﺷﺪ .اﯾﻦ زﺑﺎنﻫﺎ اﻏﻠﺐ ﻫﻨﻮز ﺑﺼﻮرت ﮔﻮﯾﺶﻫﺎی ﻗﺒﯿﻠﻪای ﺑﻮدﻧﺪ و
آﺛﺎر ﻧﻮﺷﺘﺎری ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ – ﺑﺎ ﯾﮏ اﺳﺘﺜﻨﺎی ﺑﺰرگ :در  ۸۰۰-۷۰۰ﺳﺎل ﭘﯿﺶ از آن ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﺑﻪ زﺑﺎﻧﯽ ﮐﺎﻣﻞ و ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه و از
ﻧﻈﺮﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺳﻨﺖ ﻏﻨﯽ ﻓﻠﺴﻔﻪ ،ﻋﻠﻢ ،ﺳﯿﺎﺳﺖ ،ﺣﻘﻮق ،ﻣﻌﻤﺎری و ﻣﺠﺴﻤﻪ ﺳﺎزی ﺑﺎ ﺧﻮد روم ﻫﻤﺎوردی ﻣﯽﮐﺮد.
ﻓﺮﻫﻨﮓ و زﺑﺎن دو ﮔﺎﻧﻪ روم و ﯾﻮﻧﺎن ﺗﺎ اﻣﺮوز رﮔﻪ اﺻﻠﯽ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺗﻤﺪن اروﭘﺎﯾﯽ و ﻏﺮﺑﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ .ﻫﻤﺰﻣﺎن ،آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ و
ﺗﻤﺪن ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ روم و ﺑﺨﺼﻮص ﺑﺨﺶ اروﭘﺎﯾﯽ و آﻧﺎﺗﻮﻟﯽ آن ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻣﺘﺤﺪ ﮐﻨﻨﺪهای ﮐﺮد ،ﮔﺴﺘﺮش دﯾﻦ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﺑﻮد .ﺗﺎ ﻇﻬﻮر دﯾﻦ
اﺳﻼم و ﺗﻮﺳﻌﻪ آن در ﺷﺮق ﻧﻘﺸﻪ ﻣﺎ ﺣﺪودا  ۳۰۰ﺳﺎل ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد.
اﯾﺮان ﺑﺪﻧﺒﺎل دوره ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﻟﺸﮑﺮﮐﺸﯽ اﺳﮑﻨﺪر ،ﺳﺎﺗﺮاپﻫﺎ و ﺳﻠﻮﮐﯿﺎن و دوﻟﺖ ﺑﻮﻣﯽﺗﺮ اﺷﮑﺎﻧﯿﺎن )ﭘﺎرتﻫﺎ( از ﻓﺮﻫﻨﮓ و زﺑﺎن ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ
ﺑﺴﯿﺎری ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ» .اﺳﮑﻨﺪرﻧﺎﻣﻪ« ﻣﻌﺮوف ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮔﻨﺠﻮی و داﺳﺘﺎنﻫﺎ و اﺷﻌﺎر ﻣﺮدﻣﯽ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه آﻣﯿﺰش ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮاﻧﯽ و ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ اﺳﺖ.
اﻣﺎ اﯾﺮان در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ »اﺻﻠﯿﺖ ﺷﺮﻗﯽ« و اﯾﺮاﻧﯽ ﺧﻮد ﺑﺎز ﮔﺸﺖ .اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﺟﺪﯾﺪ اﯾﺮان ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺎﺳﺎﻧﯿﺎن اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯿﺎن
ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﻧﺒﻮد ،اﻣﺎ ﭘﯿﺶ ﮐﺴﻮت ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯽ ﺧﻮد را ﻫﻤﭽﻮن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻗﺪرت ،ﻋﻈﻤﺖ و دوﻟﺘﺪاری ﺧﻮد ﻣﯽدﯾﺪ.
در ﭼﻨﺪ ﺳﺪه ﭘﯿﺶ از اﺳﻼم ،ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از روم و اﯾﺮان ﮐﻪ ﺑﺎزﯾﮕﺮان اﺻﻠﯽ ﺻﺤﻨﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،از ﻧﻈﺮ دوﻟﺘﺪاری ،ﺷﺎﻫﺪ ﻇﻬﻮر دوﻟﺖﻫﺎی ﮐﻮﭼﮑﯽ از
ﻗﺒﯿﻞ ارﻣﻨﺴﺘﺎن و اﯾﺒﺮﯾﺎ )ﮔﺮﺟﺴﺘﺎن ﮐﻨﻮﻧﯽ( ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺘﯿﻢ .اﯾﻦ دو دوﻟﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺎن دو اﻣﭙﺮاﺗﻮری روم و اﯾﺮان »ﮔﯿﺮ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ« ،در واﻗﻊ ﺑﺎ
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻗﺒﻮل ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ،ﻋﻤﻼ ﺑﻪ ﺳﻮی اﻣﭙﺮاﺗﻮری روم ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺑﺎ وﺟﻮد اﺧﺘﻼﻓﺎت دﯾﮕﺮ ،ﺧﻮد را ﺗﺤﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ آنﻫﺎ ﻗﺮار دادﻧﺪ .ﻃﺒﻖ ﺑﻌﻀﯽ
رواﯾﺎت ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ارﻣﻨﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد از ﺗﺒﺎر اﺷﮑﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺳﻘﻮط دوﻟﺖ اﺷﮑﺎﻧﯿﺎن ﺑﺪﺳﺖ ﺳﺎﺳﺎﻧﯿﺎن را ﻗﺒﻮل ﻧﮑﺮده در روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﺳﺎﻧﯿﺎن
ﮐﻪ آﯾﯿﻦ زرﺗﺸﺘﯽ را »دﯾﻦ رﺳﻤﯽ« اﯾﺮان اﻋﻼم ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﻣﺘﺤﺪ روم ﺷﺪﻧﺪ )ﻣﮏ اودی ،ص  .(۱۰۲اﻣﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺷﮏ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻗﺒﻮل ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ
ﻫﻢ در اﯾﻦ ﺟﺎﻧﺒﮕﯿﺮی ﺳﻬﯿﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ.
در ﺟﻨﻮب ﯾﻌﻨﯽ ﺷﺒﻪ ﺟﺰﯾﺮه ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ  ۳۰۰ﺳﺎل ﭘﯿﺶ از ﻇﻬﻮر اﺳﻼم ﻫﻨﻮز ﺷﺎﻫﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪای از دوﻟﺘﺪاری و ﺳﺎزﻣﺎن
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﻨﻬﺮﯾﻦ ،اﯾﺮان و ﯾﺎ روم ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ اﻣﺎ زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی و اﻧﺴﺠﺎم ﺧﻮد را ﮐﻪ در ﻗﺮن ﺷﺸﻢ ﻣﯿﻼدی
ﺷﺮوع ﺷﺪه ﺑﻮد ﺗﺎ درﺟﻪ ﻣﻌﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﺳﺮ رﺳﺎﻧﯿﺪه ﺑﻮد .روﻧﺪ ﺗﺤﮑﯿﻢ و ﮔﺴﺘﺮش »ﻋﺮﺑﯽ ﮐﻼﺳﯿﮏ« ﺑﺎ ﻇﻬﻮر و ﮔﺴﺘﺮش اﺳﻼم ﺗﺤﻘﻖ ﺧﻮاﻫﺪ
ﯾﺎﻓﺖ.

در ﻣﻘﯿﺎﺳﯽ دﯾﮕﺮ و ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﺑﻤﺮاﺗﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﺟﻤﻌﯿﺖ ،وﺿﻊ ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ در اروﭘﺎی ﺧﺎرج از اﻣﭙﺮاﺗﻮری روم وﺟﻮد داﺷﺖ .از
ﻓﯿﻦﻫﺎ و ژرﻣﻦﻫﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﮐﻠﺖﻫﺎ و ﮔﻮتﻫﺎ ﻗﺒﺎﯾﻞ و ﻃﻮاﯾﻒ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻫﻨﺪ و اوروﭘﺎﯾﯽ زﺑﺎن ﻣﺮﺗﺒﺎ در ﺣﺎل ﮐﻮچ ،اﺳﮑﺎن ،درﮔﯿﺮی و آﻣﯿﺰش ﺑﺎ
ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻫﻨﻮز ﺧﺒﺮی از ﻗﻮﻣﯿﺖ و ﯾﺎ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ و ﯾﺎ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎﯾﯽ ،روﺳﯽ و ﯾﺎ ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﻧﺒﻮد .ﻣﺜﻼ اﻗﻮام رﻧﮕﺎرﻧﮓ ژرﻣﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﮕﻞﻫﺎ،
ﺳﺎﮐﺴﻮنﻫﺎ ،آﻟﻤﺎنﻫﺎ ،ﺗﻮرﯾﻨﮓﻫﺎ و ﻏﯿﺮهﮔﺎه ﺑﺎ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ وﮔﺎه ﺑﺮ ﺿﺪ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎی ﻗﻮﻣﯽ و ﻗﺒﯿﻠﻪای ﺧﻮد را ﻣﯽﺳﺎﺧﺘﻨﺪ .ﺑﻐﯿﺮ از ﺗﺤﻮل و
ﺗﺸﮑﻞ ﺗﺪرﯾﺠﯽ زﺑﺎن و ﻓﺮﻫﻨﮓ آﻟﻤﺎﻧﯽ از ﺑﯿﻦ اﯾﻦ ﻓﺮاز و ﻧﺸﯿﺐﻫﺎی ﻗﻮﻣﯽ و ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ،اﻗﻮام ژرﻣﻨﯽ آﻧﮕﻞ ،ﺳﺎﮐﺴﻮن و ﯾﻮت در ﻗﺮنﻫﺎی
ﺑﻌﺪی ﺑﻪ ﺟﺰاﯾﺮ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﺗﺎﺧﺘﻪ در آﻧﺠﺎ ﺑﺎ اﺧﺘﻼط ﺑﺎ ﭘﯿﮑﺖﻫﺎ ،ﺑﺮﺗﻮنﻫﺎ و اﯾﺮﯾﺶﻫﺎی ﺑﻮﻣﯽ ﺑﺘﺪرﯾﺞ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺟﺪﯾﺪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ را
اﯾﺠﺎد ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﻣﺮوزه »آﻧﮕﻠﻮ ﺳﺎﮐﺴﻮن« ﻧﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻓﺮاﻧﮏﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد ﻗﺮار ﺑﻮد در آﻣﯿﺰش و روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ دﯾﮕﺮاﻗﻮام ،ﻗﻮﻣﯿﺖ
ﺧﻮد را اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﻓﺮاﻧﮏﻫﺎ ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﺑﺰرگ ﻓﺮاﻧﺴﻮیﻫﺎ و آﻟﻤﺎﻧﯽﻫﺎ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪ .ﺑﯿﻦ ﺑﺴﯿﺎری ﻗﺒﺎﯾﻞ دﯾﮕﺮ ،از ﺟﻤﻠﻪ
ﺑﯿﻦ اﺳﻼوﻫﺎ ﺗﻔﮑﯿﮏ و ﺗﻤﺎﯾﺰی ﺑﻌﻨﻮان روسﻫﺎ و ﻟﻪﻫﺎ و ﭼﮏﻫﺎ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد و ﻣﺮدم ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﻮاﺣﻞ درﯾﺎی ﺑﺎﻟﺘﯿﮏ )اﺳﺘﻮﻧﯽ ،ﻟﯿﺘﻮاﻧﯽ و ﻟﺘﻮﻧﯽ
اﻣﺮوز( ﺑﺼﻮرت ﻗﺒﺎﯾﻠﯽ ﻣﺨﺘﻠﻂ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
ﺑﺮای ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﺑﺴﯿﺎری از زﺑﺎن ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯿﻢ ،اﻗﻼ  ۶۰۰-۵۰۰ﺳﺎل دﯾﮕﺮ ﻻزم ﺑﻮد.
دو اﺳﺘﺜﻨﺎی ﻣﻬﻢ اروﭘﺎﯾﯽ ،زﺑﺎنﻫﺎی ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ و ﻻﺗﯿﻦ ﺑﻮدﻧﺪ.
اﯾﻦ وﺿﻊ در اﻣﭙﺮاﺗﻮری روم ﻫﻢ ﮐﻪ ﻣﺮﮐﺐ از اﻗﻮام و ﻣﻠﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و رﻧﮕﺎرﻧﮕﯽ ﺑﻮد ﻇﺎﻫﺮا ﻓﺮق ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﻤﯽﮐﺮد .اﻣﺎ در ﺣﯿﻄﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ
روم روﻧﺪ اﺳﺘﺤﺎﻟﻪ و ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﻗﻮﻣﯽ ،زﺑﺎﻧﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ-اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ ﻣﻨﻈﻢﺗﺮ و ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﺎﺷﯿﻪای در ﺟﺮﯾﺎن ﺑﻮد.
ﺑﯿﺮون از ﻣﺮزﻫﺎی اﻣﭙﺮاﺗﻮری روم ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ واﻗﻌﻪ ﺳﺎلﻫﺎی  ۳۰۰ﺗﺎ  ۵۰۰ﻣﯿﻼدی ﺷﺮوع ﮐﻮچ ،ﺣﻤﻼت ،اﺳﮑﺎن و آﻣﯿﺰش ﻗﺒﺎﯾﻞ ﻫﻮن از ﺷﺮق
ﺑﻪ ﻏﺮب ﺑﻮد .ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻗﻮﻣﯽ و زﺑﺎﻧﯽ ﻫﻮنﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﮐﺜﺮ اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎی ﻗﺒﯿﻠﻪای ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از آنﻫﺎ ﻣﺨﻠﻮط ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﻮرﺧﯿﻦ آنﻫﺎ را
ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺗﺮک دورهﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﻣﯽداﻧﻨﺪ .در اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻮنﻫﺎ ﻫﻢ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن آﻟﺘﺎی در ﭼﯿﻦ و ﻣﻐﻮﻟﺴﺘﺎن ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪاﻧﺪ ﺷﮑﯽ
ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮﻃﻦ اﻗﻮام و زﺑﺎﻧﻬﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن از ﺟﻤﻠﻪ آﻟﺘﺎﯾﯽ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻫﻨﺪ و اروﭘﺎﯾﯽ ﻫﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺷﮏ ﮐﺮد
ﮐﻪ اﮔﺮ ﻫﻢ ﻗﺒﺎﯾﻞ ﻫﻮن ﻣﺨﻠﻮط ﺑﻮده و ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻪ ﻏﺮب ﮐﻮچ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﻣﺨﻠﻮطﺗﺮ ﻫﻢ ﺷﺪهاﻧﺪ ،اﻣﺎ اﺟﺪاد ﺗﺮک ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ در ﺻﺤﻨﻪ
ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﻮاﻫﯿﻢ دﯾﺪ ﺟﺰو آنﻫﺎ و ﯾﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ آﻧﺎن ﺑﻮدهاﻧﺪ.
در ﺣﻮاﻟﯽ ﺳﺎل  ۳۵۰م ﺷﺎﺧﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻫﻮنﻫﺎ ﺑﻨﺎم »ﻫﻮنﻫﺎی ﺳﻔﯿﺪ« و ﯾﺎ ﻫﭙﺘﺎﻟﯿﺎن ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ ﻓﺮارود )ﻣﺎورااﻟﻨﻬﺮ( ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻐﺪ ،ﺑﺎﺧﺘﺮ و
ﺧﻮارزم را از دﺳﺖ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .از آن ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻗﻮﻣﯽ و زﺑﺎﻧﯽ ﻓﺮارود ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﻓﺖ و ﺑﺎ ﮐﻮچﻫﺎی ﺑﻌﺪی و ﻣﺴﺘﻤﺮ
ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺗﺮک از ﻗﺮن ﻫﻔﺘﻢ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ،زﺑﺎن و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺗﺮﮐﯽ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻘﺎم ﺑﺮﺗﺮی ﮔﺸﺖ.
ﺷﺎﺧﻪ ﻏﺮﺑﯽ ﻫﻮنﻫﺎ در ﺟﺮﯾﺎن ﮐﻮچ ﭼﻨﺪ ﻗﺮﻧﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﻮی اروﭘﺎ ،در اﯾﻦ ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ ﻧﺪاﺷﺖ اﻣﺎ ﺑﻪ ﮐﻮچ و
روﯾﺎروﯾﯽﻫﺎ ،اﺳﮑﺎن و آﻣﯿﺰشﻫﺎی ﺧﻮد اداﻣﻪ ﻣﯽداد .در ﻫﻤﯿﻦ دوره ﺑﻮد ﮐﻪ آﻻنﻫﺎ و دﯾﮕﺮ ﻗﺒﺎﯾﻞ ﻫﻨﺪ و اروﭘﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﺳﺘﭗﻫﺎی اوراﺳﯿﺎ در
ﺷﻤﺎل ﺧﺰر ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻫﻮنﻫﺎ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ رو ﺑﺴﻮی ﻏﺮب ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ.
ﺑﻠﻐﺎرﻫﺎی اوراﺳﯿﺎ ﻫﻢ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻗﺒﯿﻠﻪای ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎ ﻫﻮنﻫﺎ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻮدﻧﺪ و اﻗﻼ ﺑﺨﺸﯽ از آنﻫﺎ ﺑﺎ اﺟﺪاد ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺗﺮک ﻫﻢ ﺗﺒﺎر
ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﯽ از آنﻫﺎ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻮنﻫﺎ ﺑﻪ ﻏﺮب ﮐﻮچ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ در ﺑﺎﻟﮑﺎن ،ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ ﺑﻠﻐﺎرﺳﺘﺎن ﮐﻨﻮﻧﯽ ،اﻗﺎﻣﺖ ﮔﺰﯾﺪﻧﺪ و
ﺑﺎ اﺳﻼوﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ ﮐﺎﻣﻼ اﻣﺘﺰاج ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ .ﻗﻮﻣﯿﺖ و زﺑﺎن آنﻫﺎ در اوراﺳﯿﺎ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻮد ،آنﻫﺎ اﻣﺮوزه از ﻧﻈﺮ زﺑﺎن ،ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺗﺒﺎر ﺑﺎ ﻣﺮدم اﺳﻼو
ﺑﺎﻟﮑﺎن آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ.
اوﺳﺘﺮوﮔﻮتﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ را ﮐﻪ ﺗﺎ درﯾﺎی ﺑﺎﻟﺘﯿﮏ اداﻣﻪ داﺷﺖ در دﺳﺖ ﺧﻮد داﺷﺘﻨﺪ و ﻧﻮﻋﯽ اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﻗﺒﯿﻠﻪای اﯾﺠﺎد ﮐﺮده
ﺑﻮدﻧﺪ.
اﻣﺎ در »ﺷﻤﺎل آرام« ﺗﺤﻮﻻﺗﯽ ﮐﻪ اﻫﻤﯿﺖ دارد اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ اﺳﻼوﻫﺎ ﺳﻠﻄﻪ ﺧﻮد را ﮔﺴﺘﺮش دادﻧﺪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ،ﺑﺎﻟﺖﻫﺎ ﻧﺎﭼﺎر ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ
در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺳﻼوﻫﺎ ﮔﺸﺘﻨﺪ .ﻣﺸﺎﺑﻪ اﯾﻦ روﻧﺪ ﺑﺎ ﻓﯿﻦﻫﺎ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد ﮐﻪ ﻻپﻫﺎ را ﮐﻨﺎر زدﻧﺪ و ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻗﻄﺐ ﺷﻤﺎل راﻧﺪﻧﺪ و در
ﻧﺘﯿﺠﻪ ،زﺑﺎن آنﻫﺎ ،ﻫﻢ ﺗﻀﻌﯿﻒ ﺷﺪ و ﻫﻢ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺷﺪﯾﺪ زﺑﺎن در ﺣﺎل اﻧﺴﺠﺎم ﻓﯿﻦﻫﺎ )ﻓﻨﻼﻧﺪی( ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.

از ﻗﺮن ﭼﻬﺎرم ﺗﺎ ﻇﻬﻮر اﺳﻼم در اواﺳﻂ ﻗﺮن ﻫﻔﺘﻢ ﻣﯿﻼدی ﺣﻮادث ﻣﻬﻤﯽ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ در راس آن ﺑﺘﻮان از ﺳﻘﻮط اﻣﭙﺮاﺗﻮری
روم ﻧﺎم ﺑﺮد ﮐﻪ در درﺟﻪ اول زﯾﺮ ﻓﺸﺎر ﺣﻤﻼت ،ﻏﺎرت ،و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل آﻣﯿﺰش ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺑﺪوی )»ﺑﺮﺑﺮ«( ژرﻣﻦ ،ﮔﻮت ،واﻧﺪال ،ﻫﻮن و دﯾﮕﺮ
دﺳﺘﻪﻫﺎی ﻗﺒﯿﻠﻪای اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ .ﻣﻮرﺧﯿﻦ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﺤﺚ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺑﺪوی ﺑﻪ ﮔﺎلﻫﺎ در ﻓﺮاﻧﺴﻪ
ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮدﻧﺪ و ﯾﺎ ﺧﻮد روم را ﻏﺎرت و وﯾﺮان ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ارﺗﺶ اﻣﭙﺮاﺗﻮری روم ﮐﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﻟﺮزه ﺑﺮ اﻧﺪام ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﯽاﻓﮑﻨﺪ ﻗﺎدر
ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﻮﺛﺮ دﻓﺎﻋﯽ ﻧﺸﺪ.

در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺳﻘﻮط اﻣﭙﺮاﺗﻮری روم اﯾﻦ اﻣﭙﺮاﺗﻮری »ﺑﻪ ﺳﻮی ﺷﺮق ﻋﻘﺐ ﻧﺸﺴﺖ «.ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ اﻣﭙﺮاﺗﻮری »»روم ﻏﺮﺑﯽ« ﺑﯿﺰاﻧﺲ )»روم
ﺷﺮﻗﯽ«( ﺑﻮد ﮐﻪ اﺑﺘﺪا ﯾﻮﻧﺎن ،اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ و ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ آﻧﺎﺗﻮﻟﯽ را درﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ اﻣﺎ ﺑﺘﺪرﯾﺞ در ﯾﻮﻧﺎن و آﻧﺎﺗﻮﻟﯽ ﺧﻼﺻﻪ ﺷﺪ .ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﺑﯿﺰاﻧﺲ،
ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ ﺑﻮد.
اﯾﺮان ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺰاﻧﺲ ،ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ و درﻋﯿﻦ ﺣﺎل درﮔﯿﺮ ﺑﻮد .ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺑﺪوی ﺷﻤﺎل ،ﺷﺮق و ﻏﺮب ﻫﻨﻮز ﺑﺮای ﻫﺮ دو اﻣﭙﺮاﺗﻮری »درد ﺳﺮ«ﻫﺎی
زﯾﺎدی اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و در روﯾﺎروﯾﯽ دو ﻃﺮفﮔﺎه ﺑﻪ اﯾﻦ وﮔﺎه ﺑﻪ دﯾﮕﺮی ﮐﻤﮏ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ.
اﯾﺮان ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﺑﯿﺰاﻧﺲ ﺑﺎ دو ﭼﺎﻟﺶ دﯾﮕﺮ روﺑﺮو ﺑﻮد :اوﻻ از ﻃﺮف اﻗﻮام ﺗﺮک از ﺷﻤﺎل ﺷﺮق ﯾﻌﻨﯽ آﺳﯿﺎی ﻣﺮﮐﺰی ﮐﻪ از ﻫﺮ ﺿﻌﻒ دوﻟﺖ
ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﻧﻔﻮذ و ﻣﻬﺎﺟﺮت اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺛﺎﻧﯿﺎ از ﺳﻮی ﻧﯿﺮوی ﺟﺪﯾﺪی از ﺟﻨﻮب ﯾﻌﻨﯽ اﻋﺮاب ﮐﻪ زﯾﺮ ﺑﯿﺮق اﺳﻼم ﻗﺼﺪ داﺷﺘﻨﺪ
ﺗﻤﺎم ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ،آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ و آﻧﺎﺗﻮﻟﯽ را ﺗﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﯿﻦ ﺳﺎلﻫﺎی  ۶۳۳و  ۶۵۴اﯾﺮان ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ﺗﺤﺖ ﺗﺼﺮف ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺧﻠﻔﺎی اﺳﻼﻣﯽ درآﻣﺪ .در ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان ﻓﺼﻞ ﺟﺪﯾﺪی ﺷﺮوع ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ
ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﺑﻪ زﺑﺎن و ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻫﻢ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻋﻤﯿﻘﯽ ﻣﯽﮔﺬاﺷﺖ.
اﻣﺎ ﺗﺼﺮف ﺗﻤﺎم آﻧﺎﺗﻮﻟﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه اﻣﭙﺮاﺗﻮری روم ﺷﺮﻗﯽ ﻧﺼﯿﺐ اﻋﺮاب ﻧﺸﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻫﺰار ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﺗﺮﮐﺎن ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻓﺘﺢ
ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ ﻋﻤﻠﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺶ ﺑﻌﺪ از آن »اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل« ﺷﺪ.
در زﻣﯿﻨﻪ زﺑﺎن ،ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ دو روﻧﺪ در اﯾﺮان ﯾﻌﻨﯽ ﺣﻤﻠﻪ اﻋﺮاب و ﻣﻬﺎﺟﺮتﻫﺎی ﺗﺮﮐﺎن ،از ﺳﻮﯾﯽ ﻗﺒﻮل اﺳﻼم و ﺧﻂ ﻋﺮﺑﯽ ﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎت
ﻓﺎرﺳﯽ و ﻧﻔﻮذ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺗﺮک زﺑﺎن از ﻗﺒﯿﻞ ﻏﺰﻧﻮﯾﺎن و ﺳﻠﺠﻮﻗﯿﺎن ،دﮔﺮﮔﺸﺖ زﺑﺎن
اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺮدم آذرﺑﺎﯾﺠﺎن و ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ آﻧﺎﺗﻮﻟﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻔﻮذ ﻣﻌﯿﻦ زﺑﺎن و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺗﺮﮐﯽ در اﯾﺮان ﺑﻮد ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻧﻔﻮذ ﻋﺮﺑﯽ ﭼﯿﺰی
ﺟﺰﯾﯽ ﻣﯽﻧﻤﻮد وﻟﯽ ﺑﻬﺮ ﺣﺎل ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮد.

زﺑﺎن ﻫﺎی ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﺷﺮق ﻣﺴﻠﻤﺎن
در ﺑﺴﯿﺎری ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺦ و ﺗﺬﮐﺮهﻫﺎ ،ﺳﻪ زﺑﺎن اﺻﻠﯽ دﻧﯿﺎی اﺳﻼم ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺮﺑﯽ ،ﻓﺎرﺳﯽ و ﺗﺮﮐﯽ را »اﻟﺴﻨﻪ ﺛﻼﺛﻪ« ﯾﻌﻨﯽ زﺑﺎنﻫﺎی ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ
ﻧﺎﻣﯿﺪهاﻧﺪ .ﺑﻌﺪ از اﺳﻼم اﯾﻦ ﺳﻪ زﺑﺎن و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﻘﺪری ﺑﺎ ﻫﻢ آﻣﯿﺨﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﺗﻔﮑﯿﮏ آنﻫﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ.
ﻣﺎ ﺑﻄﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ﻫﺮﮐﺪام از اﯾﻦ زﺑﺎنﻫﺎ و ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ آنﻫﺎ ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﻮر اﺳﻼم اﺷﺎره ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد.
اواﺧﺮ ﺳﺎﺳﺎﻧﯿﺎن و اواﯾﻞ ﺣﻤﻠﻪ اﻋﺮاب ﮐﺪام زﺑﺎنﻫﺎ در اﯾﺮان ﺗﮑﻠﻢ ﻣﯽﺷﺪ؟
روزﺑﻪ ﭘﻮردادوﯾﻪ ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ اﺑﻦ ﻣﻘﻔﻊ ،ﻣﺘﻔﮑﺮ ﺑﺰرگ اﯾﺮاﻧﯽ ﻗﺮن دوم ﻫﺠﺮی )ﻫﺸﺘﻢ ﻣﯿﻼدی( و از ﭼﻬﺮهﻫﺎی ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻧﺜﺮ ﻋﺮﺑﯽ ﮐﻪ آﺛﺎر
ﻣﻬﻤﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻠﯿﻠﻪ و دﻣﻨﻪ را از ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﺮﺑﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮد ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ در اﯾﺮان آن دوره ﭘﻨﺞ زﺑﺎن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺮدم ﺑﻮد :ﭘﻬﻠﻮی،
دری ،ﭘﺎرﺳﯽ ،ﺧﻮزی و ﺳﺮﯾﺎﻧﯽ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ او ﭘﻬﻠﻮی زﺑﺎن اﺻﻔﻬﺎن ،ﻫﻤﺪان ،ﻧﻬﺎوﻧﺪ و آذرﺑﺎﯾﺠﺎن اﺳﺖ .دری زﺑﺎن دوﻟﺖ و دﯾﻮان ﻣﺜﻼ در
ﺗﯿﺴﻔﻮن )ﯾﮑﯽ از ﭘﺎﯾﺘﺨﺖﻫﺎی اﯾﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎن( اﺳﺖ .ﭘﺎرﺳﯽ زﺑﺎن ﻓﺎرس و ﻣﻮﺑﺪان زرﺗﺸﺘﯽ اﺳﺖ .ﺧﻮزی زﺑﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن اﺳﺖ )ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ
ﻫﻤﺎن ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه زﺑﺎن ﻣﺮده اﯾﻼﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ( و ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن در ﻣﺤﺎﻓﻞ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻪ آن ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺳﺮﯾﺎﻧﯽ ﻫﻤﺎن آراﻣﯽ اﺳﺖ
)ﻻزار (.۱۹۹۳
وﻗﺘﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ ﺗﺼﺮف اﻋﺮاب در آﻣﺪ ،از ﻧﻈﺮ زﺑﺎن ،دو زﺑﺎن ﻏﯿﺮ اﯾﺮاﻧﯽ )ﯾﻌﻨﯽ ﺧﺎرج از ﮔﺮوه زﺑﺎنﻫﺎی ﻫﻨﺪ و اروﭘﺎﯾﯽ( ﮐﻪ ﺗﺎ آن ﻣﻮﻗﻊ ﮐﻢ و
ﺑﯿﺶ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﺎﺷﯿﻪ و ﯾﺎ ﺑﯿﺮون اﯾﺮان ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ دو ﺳﯿﻞ ﭘﺮ ﻗﺪرت و ﻣﺴﺘﻤﺮ در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺳﺎﺳﺎﻧﯿﺎن ﺟﺎری ﮔﺸﺘﻨﺪ:
) (۱ﻋﺮﺑﯽ از ﺟﻨﻮب و ﻏﺮب ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺼﺮه و ﺗﯿﺴﻔﻮن ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﯿﺎﻧﺮوان )ﺑﯿﻦ اﻟﻨﻬﺮﯾﻦ( و
) (۲ﺗﺮﮐﯽ از ﻓﺮارود )ﻣﺎوراﻟﻨﻬﺮ( ،ﺳﻐﺪ و ﺧﻮارزم.
اﻣﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ اﯾﻦ دو زﺑﺎن ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﺎﺷﯿﻪای ﻣﺤﺪود ﻧﻤﺎﻧﺪ .ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ ﻗﺮن ،در زﻣﺎن ﺳﻠﺠﻮﻗﯿﺎن ،ﺧﻂ ،واژﮔﺎن و اﺻﻄﻼﺣﺎت ﻋﺮﺑﯽ،
ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﻌﺎﺻﺮ را ﭼﻪ در ﺳﻄﺢ ﮐﺘﺒﯽ و ﭼﻪ ﺣﺘﯽ ﺷﻔﺎﻫﯽ از ﺑﻐﺪاد ﺗﺎ وﻻﯾﺖ ﺳﻐﺪ در آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ ﻓﺮاﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺗﺮﮐﯽ در
درﺑﺎرﻫﺎی ﺧﻠﻔﺎی ﻋﺮب ﻋﻤﻼ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻧﺨﺴﺖ ﻟﺸﮑﺮﯾﺎن ﺷﺪه ﺑﻮد و از دوره ﻏﺰﻧﻮﯾﺎن و ﺳﻠﺠﻮﻗﯿﺎن ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺣﺘﯽ زﺑﺎن ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن و
ﺷﺎﻫﺰادﮔﺎن اﯾﺮان ﻫﻢ ﺑﻮد.
از دو ﺳﻪ ﻗﺮن ﺑﻌﺪ از اﺳﻼم ﺗﺎ ﺗﺨﻤﯿﻨﺎ  ۸۰۰ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ،زﺑﺎن و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺎ دو زﺑﺎن دﯾﮕﺮ ﺷﺮق ﻣﺴﻠﻤﺎن ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺮﺑﯽ و ﺗﺎ ﺣﺪی ﺗﺮﮐﯽ
ﻃﻮری ﻋﺠﯿﻦ ﺷﺪ ﮐﻪ در زﻣﺎن ﺻﻔﻮﯾﺎن دﯾﮕﺮ ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ اﯾﺮان و زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ را ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺒﻮد ﺑﺪون در ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮ اﯾﻦ دو ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻢ
زﺑﺎﻧﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ درک ﻧﻤﻮد – دو ﺳﯿﻞ زﺑﺎﻧﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻋﺮﺑﯽ و ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﯽ ﺗﺮﮐﯽ ﮐﻪ ﻇﻬﻮر اﺳﻼم در ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﯾﺮان ﺗﺎرﯾﺨﯽ

ﺑﻮﺟﻮد آورد.
از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ اﯾﺮان ،ﺗﺼﺮف اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ در ﺳﺎل  ۶۳۳ﺑﺎ ﻓﺘﺢ ﺗﯿﺴﻔﻮن ،ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ اﻣﭙﺮاﺗﻮری آﻏﺎز ﺷﺪ .در ﮐﻤﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از  ۳۰ﺳﺎل ﺑﻌﺪ،
ﺑﺎ ﺗﺼﺮف ﺧﺮاﺳﺎن و ﻓﺮارود )ﻣﺎورا اﻟﻨﻬﺮ( ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻫﻤﻪ اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ زﯾﺮ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺧﻼﻓﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد .روﻧﺪ اﺳﻼم آوردن
اﯾﺮاﻧﯿﺎن و ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ زﺑﺎن و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﺮﺑﯽ ﺑﺮ اﯾﺮان ﺷﺮوع ﺷﺪه ﺑﻮد.
ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻌﺪ ،اﺑﺘﺪا ﺑﺘﺪرﯾﺞ و آﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﺷﺪﺗﯽ ﻣﺴﺘﻤﺮ ،ﺳﯿﻞ دوﻣﯽ ،اﯾﻦ ﺑﺎر از ﻓﺮارود ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ – اﯾﻦ ﺑﺎر ﻧﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ اﻋﺮاب و ﻧﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﺎم دﯾﻨﯽ
دﯾﮕﺮ و ﻧﻮﯾﻦ.
ﺑﻌﺪ از ﺗﺼﺮف اﯾﺮان از ﺳﻮی اﻋﺮاب در ﻃﺮف ﻏﺮب ،درو ﭘﯿﮑﺮ آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ در ﺟﺎﻧﺐ ﺷﺮق ﻫﻢ ﺑﺎز ﺷﺪ :ﻫﻢ ﺑﺮای ﺗﺮکﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﺴﻮی
ﺧﺮاﺳﺎن روان ﺷﻮﻧﺪ و ﻫﻢ اﻋﺮاب و ﺑﺨﺼﻮص اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺗﺎزه ﻣﺴﻠﻤﺎن ﮐﻪ ﺗﺮکﻫﺎ را ﺑﻪ اﺳﻼم ﺟﻠﺐ ﮐﻨﻨﺪ .ﺗﺮﮐﯽ ﺷﺪن زﺑﺎن ﺳﻤﺮﻗﻨﺪ و ﺧﻮارزم
ﻫﻢ ﻫﻤﺎن وﻗﺖ ﺑﺼﻮرﺗﯽ ﺟﺪی ﺷﺮوع ﺷﺪ .اﻣﺎ ﺳﯿﻞ اﺻﻠﯽ ﻧﻔﻮذ و ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺗﺮﮐﺎن ﺑﻪ اﯾﺮان و آﻧﺎﺗﻮﻟﯽ ﻗﺮار ﺑﻮد  ۴۰۰-۳۰۰ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ
ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﻏﺰﻧﻮﯾﺎن و ﺳﻠﺠﻮﻗﯿﺎن ﺷﺮوع ﺷﻮد.
ﮔﺮوه ﺑﺰرﮔﯽ از ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺻﺤﺮاﮔﺮد و دام ﭘﺮور ﺗﺮک آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﺗﺎ آن وﻗﺖ از ﺷﻤﺎل ﺧﺰر ﺑﺴﻮی ﻏﺮب در ﺣﺎل ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻮدﻧﺪ ،اﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﺎ
ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ از آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﻄﺮف ﺧﺮاﺳﺎن و ﻣﺎﺑﻘﯽ اﯾﺮان روان ﺷﺪ .ﮐﻮچ اﺻﻠﯽ آﻧﺎن از ﻗﺮن دﻫﻢ و ﯾﺎزدﻫﻢ
ﺷﺮوع ﺷﺪ و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ  ۵۰۰ﺳﺎل ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪ .ﻧﺎم آنﻫﺎ »اوﻏﻮز« و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺮﺑﯽ »ﻏﺰﻫﺎ« ﺑﻮد .ﻣﻌﺮوفﺗﺮﯾﻦ ﺷﺎﺧﻪ اوﻏﻮزﻫﺎ ﺳﻠﺠﻮﻗﯿﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ
ﺑﺮﺧﻼف اﮐﺜﺮ ﺗﺮﮐﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ دﯾﮕﺮ ،ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و اﺗﻔﺎﻗﺎ اﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﺘﺼﻮﻓﯿﻦ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ اﺳﻼم ﻣﯽﮔﺮوﯾﺪﻧﺪ.
آنﻫﺎ ﺑﺮای ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﺧﻮد ﻣﺮاﺗﻊ ﺳﺒﺰ ﺟﺪﯾﺪی ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل آﻣﺎده ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺮای ﻏﻨﺎﯾﻢ ﺟﻨﮕﯽ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻃﺮف ﮐﻪ دﺳﺖ داد
ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻨﻨﺪ – ﻫﻤﭽﻮن ﺳﺮﺑﺎز و ﯾﺎ اﻣﯿﺮ و اﮔﺮ ﺷﺪ ،ﺣﺘﯽ ﺳﻠﻄﺎن .آنﻫﺎ ﺑﺨﺼﻮص ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﺮای ﺟﻬﺎد و ﮐﺴﺐ ﻏﻨﯿﻤﺖ و ﻗﺪرت ﺑﻪ
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن و ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﯿﺰاﻧﺲ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺣﻤﻠﻪ ور ﺷﻮﻧﺪ.
ﻗﺮار ﺑﻮد اﯾﻦ دو ﺳﯿﻞ ﻧﻈﺎﻣﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و زﺑﺎﻧﯽ ﮐﻪﮔﺎه ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﻪ ﯾﮑﺠﺎ ﻧﺸﯿﻦ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر دردﻧﺎک ﻫﻢ ﺑﻮد ،ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﺑﺰودی
ﺗﻤﺎﻣﺎ زﯾﺮ و رو ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﺳﮑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ دو رو داﺷﺖ.
ﻧﻔﻮذ زﺑﺎن و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﺮﺑﯽ ﺑﻌﺪ از ﯾﮑﯽ دو ﻗﺮن ،زﺑﺎن و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻓﺎرﺳﯽ اﯾﺮان را ﻏﻨﯽﺗﺮ ﮐﺮده ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ زﺑﺎن ،ﻓﺮﻫﻨﮓ ،ﻫﻨﺮ و ادب ﻣﻮرد
اﺣﺘﺮام ﺗﻤﺎم ﺷﺮق ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻧﻤﻮد :از ﮐﺎﺷﻐﺮ و ﺳﻤﺮﻗﻨﺪ ﺗﺎ ﻗﻮﻧﯿﻪ وﻗﺎﻫﺮه .در دﻫﻠﯽ و ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ ﺷﺎﻋﺮان و ﺳﻼﻃﯿﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ »ﻓﺎرﺳﯽ ﻧﻮ«
ﺷﻌﺮ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ،ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎﻓﻆﺷﻨﺎﺳﺎن از ﺑﻮﺳﻨﯽ ﺑﺮﻣﯽﺧﺎﺳﺘﻨﺪ و دﯾﺮﺗﺮ ،در ﺑﻼد ﻓﺮﻧﮓ ،رﯾﺎﺿﯿﺎت ﺧﻮارزﻣﯽ ،ﻓﻠﺴﻔﻪ رازی و ﻃﺐ اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ
را درس ﻣﯽدادﻧﺪ.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ در ﮐﺸﻮری ﮐﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎ زوال ﺳﺎﺳﺎﻧﯿﺎن از دﺳﺖ داده ﺑﻮد ،ﺣﮑﻮﻣﺖ و ﻓﺘﻮﺣﺎت ﺗﺮﮐﺎن» ،اﯾﺮاﻧﯿﺖ« را ﺑﺘﺪرﯾﺞ ﺑﻪ
اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﺎز ﮔﺮداﻧﺪ و زﻣﯿﻨﻪ را ﺑﺮای اﺑﺘﺪای اﯾﺮان ﻣﻌﺎﺻﺮ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺻﻔﻮﯾﺎن ﺷﺮوع ﺷﺪ ،ﻣﻬﯿﺎ ﻧﻤﻮد .ﺻﺪارت ،ﻣﻨﺸﯽﮔﺮی و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ دﯾﻮان ﺑﺎ
اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﻮد .در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﻼﻃﯿﻦ و ﻟﺸﮑﺮﯾﺎن ﺗﺮک ،اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﻮﻣﯽ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮی در دوﻟﺘﺪاری داﺷﺘﻨﺪ .اﻣﺎ دوﻟﺖ در درﺟﻪ اول ﺑﻪ
ﺳﻠﻄﺎن ﻗﺪر ﻗﺪرت ،ﻟﺸﮑﺮ و ﻧﻈﺎم ﻣﺘﮑﯽ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻫﻢ ﻣﻬﺎرت و ﺗﺨﺼﺺ ﺗﺮکﻫﺎ ﺑﻮد .ﺑﺪون ﺣﻔﻆ ﻧﻈﺎم و دوﻟﺖ ،ﺑﻌﯿﺪ ﺑﻮد آن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﯾﺮاﻧﯽ
ﻫﻢ ﻣﺜﻤﺮ ﺛﻤﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺧﻮد ﺗﺮﮐﺎن ﮐﻪ در راه آﻧﺎﺗﻮﻟﯽ و ﻗﻔﻘﺎز ﺑﯿﺶ از ﻫﻤﻪ در آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺟﻤﻊ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ زﺑﺎن اﯾﻦ ﺧﻄﻪ را ﺗﺮﮐﯽ ﮐﺮدﻧﺪ اﻣﺎ ﺧﻮدﺷﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﺷﺪﻧﺪ.
در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺮﮐﺎن ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ در ﻏﺮب و اوزﺑﮑﺎن در ﺷﺮق ،ﺷﺎﯾﺪ آنﻫﺎ ﺣﺘﯽ اﯾﺮاﻧﯽﺗﺮ از دﯾﮕﺮ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻫﻢ ﺷﺪﻧﺪ.
ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان و ﻫﻢ ﻗﻮﻣﺎن ﻫﻤﺎن ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺗﺮک ﮐﻪ از اﯾﺮان ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﺰاﻧﺲ ﻫﺠﻮم ﺑﺮده ﺑﻮدﻧﺪ در آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﺋﯽ و ﺑﺪون اﻋﺮاب دو ﺳﯿﻞ دﯾﮕﺮ
ﺑﻪ راه اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ :آنﻫﺎ ﻫﻢ دﯾﻦ و ﻫﻢ زﺑﺎن اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺑﯿﺰاﻧﺲ ،ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ و اداﻣﻪ دﻫﻨﺪه اﻣﭙﺮاﺗﻮری روم و ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﺷﺮﻗﯽ ارﺗﺪﮐﺲ را
ﻋﻮض ﮐﺮده اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ را ﺑﻨﺎ ﻧﻬﺎدﻧﺪ ﮐﻪ  ۶۰۰ﺳﺎل ﭘﺎ ﺑﺮ ﺟﺎ ﺑﻮد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ در ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﻫﻤﭽﻮن آﺧﺮﯾﻦ اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﺑﺰرگ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ
ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﯿﻮﺳﺖ.

ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ﻓﺎرﺳﯽ
ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺼﺮف اﯾﺮان از ﺳﻮی اﻋﺮاب ،ﻓﺎرﺳﯽ در ﻣﺮﺣﻠﻪ »ﻣﯿﺎﻧﻪ« ﺧﻮد ﺑﻮد .ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﻓﺎرﺳﯽ »ﻣﻌﺎﺻﺮ« و ﯾﺎ »ﻧﻮ« ﺑﻌﺪ از ﻗﺒﻮل اﺳﻼم
ﺷﺮوع ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ ﻧﻔﻮذ ﺧﻂ ،واژﮔﺎن و اﺻﻄﻼﺣﺎت ﻋﺮﺑﯽ و اﺳﻼﻣﯽ ﻫﻢ ﺟﺰو وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ.
اﻣﺎ ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺑﭙﺮدازﯾﻢ ،ﻧﮕﺎه دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﮑﻨﯿﻢ – ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻇﻬﻮر اﺳﻼم در اﯾﺮان
راﯾﺞ ﺑﻮد.

اﮔﺮ از ﻓﺎﺻﻠﻪ دور ﺗﺮی ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﻢ ،ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﮐﻼ »زﺑﺎنﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﯿﺎﻧﻪ« را ﺑﻪ دو و ﯾﺎ ﺳﻪ ﺷﺎﺧﻪ اﺻﻠﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮد.
)اﻟﻒ( ﺷﺎﺧﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ و ﻏﺮﺑﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﯿﺎﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ زﯾﺮ ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی اﺻﻠﯽاش ﻋﺒﺎرت از ﭘﻬﻠﻮی و ﭘﺎرﺗﯽ )اﺷﮑﺎﻧﯽ( اﺳﺖ .ﺑﻨﻈﺮ
ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮرﺧﯿﻦ و زﺑﺎنﺷﻨﺎﺳﺎن )ﭘﺮی  ،۲۰۱۲ﻻزار  (۱۹۹۳اﯾﻦ دو ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺘﻘﺎﺑﻼ ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻬﻢ ﺑﻮدهاﻧﺪ .اﻣﺎ ﭘﺎرﺗﯽ ﺑﺰودی در ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﺴﺘﺤﯿﻞ
ﻣﯽﺷﻮد و در زﻣﺎن ﻇﻬﻮر اﺳﻼم ﺣﺘﯽ در ﺷﺮق اﯾﺮان و ﻣﻨﺎﻃﻖ آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ ﻫﻢ ﻋﻤﻼ اﺛﺮی از آن ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ) .ب( زﺑﺎنﻫﺎی ﺷﺮﻗﯽ اﯾﺮاﻧﯽ
ﻋﺒﺎرت از ﺧﻮارزﻣﯽ ،ﺳﻐﺪی )ﮐﻪ ﺑﻌﺪا از ﺑﯿﻦ ﻣﯽرود و اﻣﺮوزه ﻓﻘﻂ ﯾﻐﻨﺎﺑﯽ در ﺗﺎﺟﯿﮑﺴﺘﺎن ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﮐﻮﭼﮑﯽ از آن اﺳﺖ( ،زﺑﺎن ﺳﮑﺎﯾﯽ
)ﻋﺒﺎرت از ﺧﺘﻨﯽ و ﺗﻮﻣﺸﻘﯽ( ،و زﺑﺎن ﻗﺒﺎﯾﻞ اﺳﮑﯿﺖ و ﺳﺎرﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ زﺑﺎن اوﺳﺘﯽ در ﺷﺮق درﯾﺎی ﺳﯿﺎه ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه آن اﺳﺖ و )ج( اﺣﺘﻤﺎﻻ
ارﻣﻨﯽ .در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻫﻤﻪ اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ ﻧﺪارﻧﺪ .ﺑﻌﻀﯽﻫﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﺪاﯾﯽ روﺷﻦﺗﺮ ارﻣﻨﯽ ﺑﺎﺳﺘﺎن از زﺑﺎنﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ را ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دوره ﻓﺎرﺳﯽ
ﺑﺎﺳﺘﺎن ﻣﯽداﻧﻨﺪ و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺮ آناﻧﺪ ﮐﻪ ارﻣﻨﯽ در ﮔﺮوه زﺑﺎنﻫﺎی ﻫﻨﺪ و اﯾﺮاﻧﯽ زﯾﺮ ﮔﺮوﻫﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﺧﻮد اﺳﺖ .آﻧﭽﻪ ﮐﻪ
ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ )ﺟﺎﮐﺎﻟﻮن  (۱۹۹۸اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯿﺎن )ﺣﺪودا ﺻﺪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از ﻣﯿﻼد در دوره اﺷﮑﺎﻧﯿﺎن،
ﭘﺎرﺗﯽﻫﺎ( اوﻟﯿﻦ دوﻟﺘﺪاری اراﻣﻨﻪ ﺑﯿﻦ اﯾﺮان اﺷﮑﺎﻧﯽ و ﺑﯿﺰاﻧﺲ ﺑﻮده و ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﺑﻌﺪ اﮐﺜﺮ اراﻣﻨﻪ ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ .در اﯾﻦ دوره ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ
ﮐﻮﭼﮏ ارﻣﻨﺴﺘﺎن از ﻧﻈﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﮐﺸﺎﮐﺶ اﯾﺮان و ﺑﯿﺰاﻧﺲ ﻗﺮار داﺷﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ اﺷﮑﺎﻧﯿﺎن ﺑﺪﺳﺖ ﺳﺎﺳﺎﻧﯿﺎن و رﺳﻤﯿﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ
آﯾﯿﻦ زرﺗﺸﺘﯽ در اﯾﺮان ﺑﻌﻨﻮان »دﯾﻦ رﺳﻤﯽ و دوﻟﺘﯽ« ،ﺗﻤﺎﯾﻞ اراﻣﻨﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺳﻮد ﺑﯿﺰاﻧﺲ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻫﻤﯿﻦ روﻧﺪ در ﺗﺤﻮل و ﺗﮑﺎﻣﻞ زﺑﺎن
و ﺧﻂ ارﻣﻨﯽ ﮐﻪ در ﻫﻤﯿﻦ دوره ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه ﻫﻢ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻬﻤﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ زﺑﺎن ارﻣﻨﯽ ﮐﻼﺳﯿﮏ از ﻫﻤﺎن دوره
اﺷﮑﺎﻧﯿﺎن ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﯿﺎﻧﻪ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ﺗﺎ ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ اﺳﺎﺳﺎ »زﺑﺎن ﮐﻠﯿﺴﺎ« ﺑﻮده و ﺑﺮای ﻣﺮدم ﻋﺎدی ﺳﺨﺖ ﻓﻬﻢ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب
ﻣﯽاﻣﺪه اﺳﺖ .ارﻣﻨﯽ ﻣﻌﺎﺻﺮ در ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ ﺑﺮ اﺳﺎس زﺑﺎن ﻣﺮدم اﯾﺮوان ﺗﮑﻮﯾﻦ ﻣﯽﺷﻮد .در دوره ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﯿﺎﻧﻪ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺪت زﻣﺎن
ﻫﺰارﺳﺎﻟﻪ ﺑﯿﻦ ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯿﺎن و اﺳﻼم در ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎی اﯾﺮان ﮐﺪام زﺑﺎنﻫﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ؟
ﺑﻨﻈﺮ رﯾﭽﺎرد ﻓﺮای ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻌﯿﻦ ﮐﺪام ﮔﻮﻧﻪ ﮐﺪام زﺑﺎن در ﮐﺠﺎ و ﮐﺪام ﺳﻄﺢ راﯾﺞ ﺑﻮده اﺳﺖ .او از اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎ ﺻﺤﺒﺖ
ﻣﯽﮐﻨﺪ (۱) :زﺑﺎن »رﺳﻤﯽ« ﻧﻮﺷﺘﺎری (۲) ،زﺑﺎن »رﺳﻤﯽ« ﮔﻮﯾﺸﯽ (۳) ،زﺑﺎن دﯾﻨﯽ (۴) ،ﻟﻬﺠﻪﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ .و ) (۵زﺑﺎن ﺗﺠﺎرت.
ﻓﺮای ﺑﺮای ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﻣﻨﺎﻃﻖ زﯾﺮﯾﻦ ﺷﺮق اﯾﺮان از اﯾﻦ زﺑﺎنﻫﺎ ﻧﺎم ﻣﯽﺑﺮد:
ﺳﻤﺮﻗﻨﺪ و ﺑﺨﺎرا (۱) :ﺳﻐﺪی (۲) ،اوﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﺮای زرﺗﺸﺘﯿﺎن ،آﺳﻮری ﺑﺮای ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ،اﺷﮑﺎﻧﯿﺎن و ﻣﺎﻧﻮﯾﺎن (۴) ،ﻟﻬﺠﻪﻫﺎی ﺳﻐﺪی و ) (۵ﺳﻐﺪی
و ﻓﺎرﺳﯽ.
در ﺑﺎﺧﺘﺮ )ﺑﻠﺦ( (۱) :ﻓﺎرﺳﯽ (۲) ،ﻓﺎرﺳﯽ (۳) ،اوﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﺮای زرﺗﺸﺘﯿﺎن ،ﺳﺎﻧﺴﮑﺮﯾﺖ و ﭘﺮاﮐﺮﯾﺖ ﺑﺮای ﺑﻮداﺋﯽﻫﺎ (۴) ،ﻟﻬﺠﻪﻫﺎی ﺑﺎﺧﺘﺮی-
ﺑﻠﺨﯽ و ) (۵ﻓﺎرﺳﯽ.
در ﺧﻮارزم (۱) :اﯾﺮاﻧﯽ ﺧﻮارزﻣﯽ (۲) ،اﯾﺮاﻧﯽ ﺧﻮارزﻣﯽ (۳) ،اوﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﺮای زرﺗﺸﺘﯿﺎن و آﺳﻮری ﺑﺮای ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن (۴) ،ﻟﻬﺠﻪﻫﺎی ﺧﻮارزﻣﯽ و
) (۵ﺧﻮارزﻣﯽ و ﺳﻐﺪی.
در ﻣﻨﺎﻃﻖ دﯾﮕﺮ اﯾﺮان ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﯿﺴﺘﺎن ،ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ،ﻣﺪاﺋﻦ و ﻫﻤﺪان ،ﻣﺎد ﺑﺰرگ و ﻣﺎد ﮐﻮﭼﮏ ﯾﻌﻨﯽ آﺗﺮوﭘﺎﺗﻦ ﻫﻢ وﺿﻊ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮد
)آﺗﺮوﭘﺎﺗﻦ ﻧﺎم ﻗﺪﯾﻤﯽ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺳﺎﺗﺮاپ اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ﺑﻌﺪ از ﺣﻤﻠﻪ اﺳﮑﻨﺪر راﯾﺞ ﺷﺪ (.در اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻏﺮﺑﯽ ،ﻣﺮﮐﺰی و
ﺷﻤﺎﻟﯽ اﯾﺮان آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﺮق اﯾﺮان ﻓﺮق ﺑﺰرﮔﺘﺮی داﺷﺖ زﺑﺎن ﮔﻔﺘﺎری و ﯾﺎ ﻣﺤﺎورهای و ﻣﺤﻠﯽ – ﻣﻨﻄﻘﻪای و ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻢ ﺗﺎ ﺣﺪی زﺑﺎن دﯾﻨﯽ
ﺑﻮد و ﮔﺮﻧﻪ زﺑﺎن ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎز ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﯿﺎﻧﻪ )ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ دﯾﮕﺮ ﭘﻬﻠﻮی( ﺑﻮد – ﭼﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻗﺪﯾﻤﯽﺗﺮ آن ﯾﻌﻨﯽ ﭘﺎرﺗﯽ ﻣﯿﺎﻧﻪ و ﭼﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪﯾﺪ
ﺗﺮش ﯾﻌﻨﯽ ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﯿﺎﻧﻪ.
ﺗﺎ  ۲۰۰ﺳﺎل ﺑﻌﺪ از ﻣﯿﻼد زﺑﺎن ﭘﻬﻠﻮی ﭘﺎرﺗﯽ )و ﯾﺎ ﭘﻬﻠﻮی اﺷﮑﺎﻧﯽ و ﯾﺎ ﭘﻬﻠﻮی ﻏﺮﺑﯽ و ﺷﻤﺎﻟﯽ( ﺑﺎ ﻟﻬﺠﻪﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﺶ از ﺑﯿﺴﺘﻮن ﺗﺎ ﻓﺮارود
زﺑﺎن ﻣﺸﺘﺮک ﻧﻮﺷﺘﺎری و ﮔﻔﺘﺎری اﯾﺮان ﺑﻮد .اﻣﺎ در ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ ﮔﻮﻧﻪ زﺑﺎن ﺧﻮد را ﺑﮑﺎر ﻣﯽﺑﺮد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺎرﺳﯽ در ﻓﺎرس و ﻫﻤﺪان و
ﺳﯿﺴﺘﺎن وﻫﺮات ،ﺧﻮارزﻣﯽ در ﺟﻨﻮب درﯾﺎﭼﻪ آرال ،و در ﺷﻤﺎل و ﻏﺮب آذری ﺗﺎﺗﯽ و ﺗﺎﻟﺸﯽ و ﮐﺮدی ﯾﻌﻨﯽ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﯾﻦ ﮔﻮﯾﺶﻫﺎی
ﻏﺮﺑﯽ اﯾﺮاﻧﯽ .ﺣﺘﯽ اﯾﻼﻣﯽ ﺗﺎ دو ﺳﻪ ﻗﺮن ﭘﯿﺶ از ﻣﯿﻼد در ﻧﻘﺎط ﭘﺮاﮐﻨﺪهای از ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺣﯿﺎت ﺧﻮد اداﻣﻪ داده اﺳﺖ .در ﺑﻌﻀﯽ ﺟﺎﻫﺎ ﻧﯿﺰ
ارﻣﻨﯽ و زﺑﺎنﻫﺎی ﺳﺎﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ آراﻣﯽ آﺳﻮری و ﻋﺮﺑﯽ ﺗﮑﻠﻢ ﻣﯽﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺗﺎ ﻇﻬﻮر اﺳﻼم در ﻗﺮن ﻫﻔﺘﻢ ،ﻓﺎرﺳﯽ از ﻓﺎرس و ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﺎن ،ﺧﺮاﺳﺎن و ﻓﺮارود ﻫﻢ ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ زﺑﺎن رﺳﻤﯽ
ﻧﻮﺷﺘﺎری و ﮔﻔﺘﺎری ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺎرﺗﯽ زﺑﺎن ﺷﺪه ﺑﻮد .ﭘﺎرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از واژﮔﺎﻧﺶ وارد ﻓﺎرﺳﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺑﺘﺪرﯾﺞ ﺟﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ
ﻣﺸﺘﺮک اﯾﺮان ﯾﻌﻨﯽ ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﯿﺎﻧﻪ داده ﺑﻮد و ﻟﻬﺠﻪﻫﺎی ﭘﺎرﺗﯽ دﯾﮕﺮ ﻓﻘﻂ در روﺳﺘﺎﻫﺎی ﺷﻤﺎل ،ﻏﺮب و ﺷﺮق اﯾﺮان راﯾﺞ ﺑﻮد .در ﻏﺮب،
ﺷﻤﺎل و ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﯽ اﯾﺮان ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺎد و آﺗﺮوﭘﺎﺗﻦ )ﯾﺎرﺷﺎﻃﺮ  (۲۰۱۱ﻧﯿﺰ ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﯿﺎﻧﻪ زﺑﺎن ﻣﺸﺘﺮک و رﺳﻤﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرﻓﺖ ،اﻣﺎ ﮔﻮﻧﻪ
ﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ آذری ﻧﯿﺰ ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم راﯾﺞ ﺑﻮد.
ﻓﻘﻂ ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﺪودی از اﯾﻦ ﻟﻬﺠﻪﻫﺎ و زﺑﺎنﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻐﺪی( آﺛﺎر ﻣﮑﺘﻮب از ﺧﻮد ﺑﺠﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ .از اﮐﺜﺮ آنﻫﺎ اﺛﺮ ﻧﻮﺷﺘﺎری ﭼﻨﺪاﻧﯽ
ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪه و ﻓﻘﻂ واژهﻫﺎ ،اﺷﻌﺎر ﻋﻠﯿﺤﺪه و ﯾﺎ ذﮐﺮ ﻧﺎم آنﻫﺎ در آﺛﺎر ﺛﺎﻧﻮی اﺳﺖ ﮐﻪﮔﺎه ﻣﺎ را ﺑﯿﺎد اﯾﻦ زﺑﺎنﻫﺎ و ﯾﺎ ﻟﻬﺠﻪﻫﺎ ﻣﯽاﻧﺪازد )ﻣﺎﻧﻨﺪ
آذری( در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺑﻌﻀﯽﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﮐﺎﻣﻼ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪاﻧﺪ )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮارزﻣﯽ اﯾﺮاﻧﯽ( ،ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ آﺛﺎری ﺟﺰﯾﯽ از آنﻫﺎ ﺑﺠﺎ ﻣﺎﻧﺪه )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻐﻨﺎﻧﯽ( و ﯾﺎ

ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﺋﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ آﺛﺎر ﻣﮑﺘﻮب و ذﮐﺮ ﻧﺎﻣﺸﺎن ﺟﺪﯾﺪﺗﺮ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻗﺮن ﭘﺲ از اﺳﻼم ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺮدی( .اﯾﻦ ،ﭼﯿﺰ
ﻋﺠﯿﺒﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺻﻮﻻ ﺗﺎﻟﯿﻒ و اﻧﺘﺸﺎر ﮐﺘﺎب ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺪود ﺑﻮده و ﺛﺎﻧﯿﺎ زﺑﺎن اﺻﻠﯽ ﺗﺎﻟﯿﻒ ،ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻌﯿﺎر و ﯾﺎ ﻣﺸﺘﺮک زﺑﺎن و ﯾﺎ
زﺑﺎنﻫﺎی ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﺑﻮده )و ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻫﺴﺖ( و ﻧﻪ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ و ﻣﺤﺎوره ای آن .از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺜﻼ اوﻟﯿﻦ آﺛﺎر ﭘﺸﺘﻮ در
ﻗﺮن ﻫﻔﺪﻫﻢ ﺗﺎﻟﯿﻒ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﯾﺎ ﺗﺎ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﺑﻪ اﺛﺮی ﻣﮑﺘﻮب ﺑﻪ ﺗﺎﺗﯽ و ﯾﺎ ﮔﯿﻠﮑﯽ ﺑﺮ ﻧﻤﯽﺧﻮرﯾﻢ.
ﻫﻤﯿﻦ ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﺨﻠﻮط ﺑﺎ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﭘﺎرﺗﯽ و دﯾﮕﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ زﺑﺎنﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ زﺑﺎن رﺳﻤﯽ ﻧﻮﺷﺘﺎری و ﮔﻔﺘﺎری اﯾﺮان در
دوره »ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﯿﺎﻧﻪ« ﺷﺪه و ﺑﻌﺪﻫﺎ دردوره اﺳﻼم ﻧﺎم ﻓﺎرﺳﯽ »دری« ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻫﻤﯿﻦ ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻋﺮاب ﺑﺮای ﺗﻤﺎس ﺑﺎ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﮑﺎر ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﻫﻤﯿﻦ ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺿﻤﻦ اﺧﺘﻼط ﺑﺎ واژﮔﺎن ﻋﺮﺑﯽ و ﺗﺎﺛﯿﺮ ﭘﺬﯾﺮی از
ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺰودی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺷﺪ.

ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﻌﺪ از اﺳﻼم
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﯾﺮان و روم ﺑﻪ ﺟﻨﮓ
و ﻧﺰاعﻫﺎی ﺑﯽﻧﺘﯿﺠﻪ و ﭘﺮ ﺧﺮج
ﺧﻮد اداﻣﻪ ﻣﯽدادﻧﺪ در ﺷﺒﻪ
ﺟﺰﯾﺮه ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن دﯾﻦ ﺟﺪﯾﺪی در
ﺣﺎل ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﺑﻮد ﮐﻪ ﻗﺮار
ﺑﻮد ﺑﺰودی ﻫﻤﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺮﻗﯽ
ﻧﻔﺸﻪ ﻣﺎ را ﻓﺮاﮔﯿﺮد .از ﻧﻈﺮ
ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻋﺮبﻫﺎ ﺑﺎزﯾﮕﺮی ﺟﺪی
ﺑﻨﻈﺮ ﻧﻤﯽرﺳﯿﺪﻧﺪ و ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻢ
اﯾﺮاﻧﯿﺎن و روﻣﯿﺎن ﺑﻬﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ
آنﻫﺎ را ﺟﺪی ﻧﮕﺮﻓﺘﻨﺪ.
ﺑﺰودی ﻟﺸﮑﺮ ﻋﺮﺑﯽ اﺳﻼم
ﻣﻮاﺿﻊ روم و اﯾﺮان را در
ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ،ﺑﯿﻦ اﻟﻨﻬﺮﯾﻦ ،ﺷﺎم و
ﻣﺼﺮ ﺷﮑﺴﺖ داد .ﻧﯿﺮوﻫﺎی
ﻫﺮاﮐﻠﯿﻮس ،ﻗﯿﺼﺮ ﺑﯿﺰاﻧﺲ ،ﺑﻪ

ﮔﺴﺘﺮه ﺧﻼﻓﺖ ﻋﺒﺎﺳﯿﺎن در  ۸۵۰ﻣﯿﻼدی

آﻧﺎﺗﻮﻟﯽ ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.
اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻫﺮاﮐﻠﯿﻮس اﻓﺴﻮس ﻣﯽﺧﻮرد ﮐﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﻪ دﺳﺖ اﻋﺮاب اﻓﺘﺎده اﺳﺖ اﻣﺎ اﯾﺮاﻧﯿﺎن در وﺿﻊ ﺑﺪﺗﺮی
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روﻣﯿﺎن ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ.
ﺗﺎ ﺳﺎل  ،۶۵۱اﻋﺮاب ،وﻻﯾﺖ ﻣﺮو واﻗﻊ در ﺧﺮاﺳﺎن را ﻫﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺑﺠﺰ ﭼﻨﺪ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻃﺒﺮﺳﺘﺎن ﺑﯿﻦ ﮐﻮهﻫﺎی اﻟﺒﺮز و درﯾﺎی ﺧﺰر و ﯾﺎ
ﻧﻘﺎط ﺣﺎﺷﯿﻪای اﻣﭙﺮاﺗﻮری در ﺷﺮق و ﺷﻤﺎل ﻏﺮب ،اﯾﺮان ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﺗﺒﻌﯿﺖ ﺧﻼﻓﺖ اﺳﻼﻣﯽ در آوردﻧﺪ .ﺗﺎ ﺻﺪ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ و در
ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﺨﺶﻫﺎی وﺳﯿﻌﺘﺮی در ﻗﻔﻘﺎز ،ﻫﻨﺪ ،آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ ،آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ و ﺷﺮﻗﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﺼﺮف اﻋﺮاب در آﻣﺪ و اﮐﺜﺮ ﻣﺮدم آن ﺑﺘﺪرﯾﺞ
ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪ .اﯾﻦ درﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﭘﺎﯾﺎن دﺳﺖ اﻧﺪازیﻫﺎی آن ﺧﺎنﻧﺸﯿﻦﻫﺎی ﺣﺎﺷﯿﻪای ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺰرﻫﺎی ﺷﻤﺎل درﯾﺎی ﺧﺰر ﺑﻮد ﮐﻪ دوﻟﺖ ﻣﻨﺴﺠﻢ
و ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪی ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺣﻤﻠﻪ و ﻏﺎرت ﻣﺘﮑﯽ ﺑﻮدﻧﺪ.
اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﺟﺪﯾﺪ و ﭘﻬﻨﺎور اﺳﻼﻣﯽ–ﻋﺮﺑﯽ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﮐﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻠﯽ و ﯾﺎ ﻣﻨﻄﻘﻪای دوﻟﺖﻫﺎی ﺑﯿﺸﻤﺎری ﺑﻮد ،از ﻧﻈﺮ ﺑﺎورﻫﺎی دﯾﻨﯽ،
ﻓﺮﻫﻨﮓ ،زﺑﺎن و ﺧﻂ ﮐﺘﺎﺑﺖ اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻋﺎﻣﻞ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ و ﻣﺘﺤﺪ ﮐﻨﻨﺪهای ﻫﻢ ﺑﻮد.
در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ دوره ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از اﺳﻼم ،ﺷﺎﻫﺮخ ﻣﺴﮑﻮب از »اﻗﻼ دو ﻗﺮن ﺑﻬﺖ و ﮐﺮﺧﺘﯽ و ﺑﯿﺤﺎﻟﯽ رواﻧﯽ« اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ
)ﻣﺴﮑﻮب ،ص  .(۱۵ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ ،از ﺳﺎل  ۶۵۰ﺗﺎ ﺣﺪود دوﯾﺴﺖ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻧﺸﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻐﺎن و ﻣﻮﺑﺪان
زرﺗﺸﺘﯽ ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ دور ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ و دور اﺳﻼم ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﻨﺞ ﺧﻠﻮت ﮐﺸﯿﺪه ﻣﯽﻧﻮﺷﺘﻨﺪ .وﻟﯽ آنﻫﺎ ﻫﻨﻮز آﺛﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﯾﯿﻦ
زرﺗﺸﺘﯽ را آن ﻫﻢ ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﯿﺎﻧﻪ ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ »ﭘﻬﻠﻮی« ﻣﻌﺮوف ﺷﺪه ﺑﻮد ﻣﯽﻧﻮﺷﺘﻨﺪ اﮔﺮ ﭼﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﭼﻨﺪاﻧﯽ
ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ.

اﯾﻦ دوره »ﮐﺮﺧﺘﯽ« در ﻋﯿﻦ ﺟﻨﮓ ،ﺑﯽﺛﺒﺎﺗﯽ و از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻠﯽ و ﻋﻈﻤﺖ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ و ﺑﺎ وﺟﻮد رﺳﻤﯿﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻋﺮﺑﯽ ،دوره ﺟﺎ
اﻓﺘﺎدن و ﺗﺸﮑﻞ ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﻌﺎﺻﺮ و ﯾﺎ »ﻓﺎرﺳﯽ ﻧﻮ« ﻫﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻣﺮوزه زﺑﺎن ﻣﻌﯿﺎر )»اﺳﺘﺎﻧﺪارد«( و ﻣﺸﺘﺮک اﯾﺮان اﺳﺖ» .ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﯿﺴﺘﺎن«
ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ ﺷﻌﺮ ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﻌﺎﺻﺮ در ﻗﺮن ﺳﻮم ﻫﺠﺮی )ﻧﻬﻢ ﻣﯿﻼدی( در ﺳﯿﺴﺘﺎن ،ﯾﻌﻨﯽ ﺷﺮق اﯾﺮان ﻧﻄﻔﻪ ﮔﺮﻓﺖ.
دوﯾﺴﺖ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ از ﺗﺼﺮف اﯾﺮان و دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺸﺮق زﻣﯿﻦ ،در ﺷﺮق و ﺳﭙﺲ ﻣﺮﮐﺰ اﯾﺮان ،اﻣﯿﺮان ﻣﺤﻠﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻨﺎم ﺧﻠﯿﻔﻪ
اﺳﻼم ﺧﻄﺒﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ و ﺣﮑﻢ ﻣﯽراﻧﻨﺪ اﻣﺎ در واﻗﻊ اﺳﺎس ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻮﻣﯽ ﺧﻮد را ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ .ﺻﻔﺎرﯾﺎن ،ﻃﺎﻫﺮﯾﺎن ،ﺳﺎﻣﺎﻧﯿﺎن ،دﯾﻠﻤﯿﺎن ،آل
ﺑﻮﯾﻪ…
»ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﯿﺴﺘﺎن« ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ :وﻗﺘﯽ ﯾﻌﻘﻮب ﻟﯿﺚ ﻣﻨﺸﻮر ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن و ﮐﺎﺑﻞ و ﻫﺮات ﮔﺮﻓﺖ »ﺷﻌﺮا او را ﺷﻌﺮ ﮔﻔﺘﻨﺪی ﺑﻪ
ﺗﺎزی… ﭘﺲ ﯾﻌﻘﻮب ﮔﻔﺖ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﻦ اﻧﺪر ﻧﯿﺎﺑﻢ ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ .ﻣﺤﻤﺪ وﺻﯿﻒ ﭘﺲ ﺷﻌﺮ ﭘﺎرﺳﯽ ﮔﻔﺘﻦ ﮔﺮﻓﺖ و اول ﺷﻌﺮ ﻓﺎرﺳﯽ اﻧﺪر
ﻋﺠﻢ او ﮔﻔﺖ« )ﭘﺮی  .(۱۹۹۳اﯾﻦ ﺣﺪودا ﺳﺎل  ۲۵۰ﻫﺠﺮی ﻗﻤﺮی ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺎل  ۸۶۵ﻣﯿﻼدی ﯾﻌﻨﯽ ﮐﻤﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻫﺰارو ﺻﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺑﻮد.
از آن ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺎ ﺑﯿﺶ از ﻫﺰار ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ،دﻗﯿﻘﺘﺮش ﺗﺎ اواﯾﻞ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ،ﻓﺎرﺳﯽ ﻧﻮ در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺷﺮق ﻣﺴﻠﻤﺎن ،زﺑﺎن ﻣﻮرد اﺣﺘﺮام و ﻣﺸﺘﺮک
ﻋﻠﻢ ،ادب ،ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺷﻌﺮ و ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺮﺧﯽ ،دوﻣﯿﻦ زﺑﺎن ﻣﺮاوده در دﻧﯿﺎی اﺳﻼم ﺑﻮد .ﺗﻨﻬﺎ در ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ و ﺑﺪﻧﺒﺎل اﺳﺘﻘﻼل ﯾﺎﻓﺘﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﺧﺮد و ﮐﻼن ﻋﺮﺑﯽ و ﺗﺮک زﺑﺎن )ﺟﻤﻬﻮریﻫﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﻮروی ﺳﺎﺑﻖ ،ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ و آﻓﺮﯾﻘﺎ( ،رﺳﻤﯿﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ زﺑﺎنﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ و ﺗﺮﮐﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﻠﯿﺤﺪه و ﺑﺨﺼﻮص دو ﻋﺎﻣﻞ دﯾﮕﺮ :ﺗﻐﯿﯿﺮات اﻟﻔﺒﺎﯾﯽ و اﻣﻼﯾﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﺻﻄﻼح »ﭘﺎک
ﮐﺎری« ﻟﻐﻮی و دﺳﺘﻮری در ﻫﺮزﺑﺎن ﻧﻮ ﻣﻠﯽ ،ﺗﺎﺛﯿﺮ و ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ ﻓﺎرﺳﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﺗﻨﺰل ﯾﺎﻓﺖ.
اﻣﺎ ﺧﻮد ﻫﻤﯿﻦ رﺧﺸﻨﺪﮔﯽ ﻫﺰارو اﻧﺪی ﺳﺎﻟﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺪﻧﺒﺎل اﺷﻐﺎل اﯾﺮان و ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ زﺑﺎن و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﺮﺑﯽ ،ﻣﻌﻤﺎﯾﯽ ﺑﺰرگ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ
داﻧﺸﻤﻨﺪان ﮐﻮﺷﺶ ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ آن ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﯾﯿﺸﮏ ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻢ اﯾﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﺣﺘﯽ در دوره ﻣﯿﺎﻧﻪ و ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺧﻮد ﺑﻪ درﺟﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﻣﺎ ﻓﺰاﯾﻨﺪه ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻣﺸﺘﺮک
اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺷﺪه و ﺿﻤﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺳﺎدهﺗﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد اﮔﺮﭼﻪ ﺑﻌﻀﯽ زﺑﺎنﻫﺎ و ﻟﻬﺠﻪﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ دﯾﮕﺮ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻨﺪ ،ﺑﻌﻀﯽ دﯾﮕﺮ ﭘﺎ ﺑﺮﺟﺎ
ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ و ﯾﺎ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪﻧﺪ.
اﮔﺮ ﺑﺎ ﺗﺤﻮل زﺑﺎنﻫﺎی ﺑﺎﺻﻄﻼح »ﻣﻌﯿﺎر« و ﻣﺸﺘﺮک دﯾﮕﺮ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﻨﯿﻢ ،زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﺧﯿﻠﯽ زود وارد روﻧﺪ »ﻣﻌﯿﺎر ﮔﺸﺘﻦ« ﺷﺪه و ﻣﻮرد
ﻗﺒﻮل ﻋﺎﻣﻪ در ﺟﻨﻮب و ﺷﺮق ،ﺷﻤﺎل و ﻏﺮب اﯾﺮان ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪای و ﻣﺤﻠﯽ» ،رﻗﯿﺐ« و ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ »زﺑﺎن
ادﺑﯽ« ﻧﺸﺪهاﻧﺪ .آنﻫﺎ ﺗﺎ ﺣﺪی ﮐﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت دﺳﺖ داده ﺑﻪ ﺣﯿﺎت ﺧﻮد اداﻣﻪ داده و ﯾﺎ ازﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ ،ﺟﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎ و ﻟﻬﺠﻪﻫﺎ )و ﯾﺎ
زﺑﺎنﻫﺎی( ﻧﻮ دادهاﻧﺪ .اﯾﻦ ﯾﮏ دﻟﯿﻞ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ رﯾﺸﻪ دواﻧﺪن زﺑﺎن ﻣﺸﺘﺮک و ادﺑﯽ ﻓﺎرﺳﯽ اﺳﺖ.
ﺟﺎن ﭘﺮی ﺑﻪ ﯾﮏ دﻟﯿﻞ دﯾﮕﺮ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ )ﭘﺮی .(۲۰۱۲ ،ﺑﻨﻈﺮ او ﺑﺮ ﺧﻼف ﺑﻌﻀﯽ زﺑﺎنﻫﺎ و ﺣﺘﯽ ﺑﺮﺧﻼف اوﺳﺘﺎﯾﯽ و ﯾﺎ ﻣﺜﻼ ﺳﺎﻧﺴﮑﺮﯾﺖ
»ودﯾﮏ« ﮐﻪ زﺑﺎن ﮔﺮوه و ﯾﺎ دﯾﻦ و آﯾﯿﻦ ﺑﺨﺼﻮﺻﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻓﺎرﺳﯽ ،ﺑﺨﺼﻮص در دوره ﻣﻌﺎﺻﺮ و ﻧﻮ ﺧﻮد زﺑﺎن ﻫﻤﻪ ﺑﻮد ،از زرﺗﺸﺘﯽ ،ﻣﺴﯿﺤﯽ و
ﺑﻮداﯾﯽ ﺗﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎن و ﺷﺎﻣﺎن .اﯾﻦ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻻزﻣﻪ ﯾﮏ زﺑﺎن اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯽرﻓﺖ ﮐﻪ زﺑﺎنﻫﺎ ،ادﯾﺎن و اﻗﻮام ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن را در ﺑﻨﯿﻪ ﺧﻮد
داﺷﺖ و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ارﺗﺒﺎط زﺑﺎﻧﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎآنﻫﺎ ﺑﻮد.
ﺳﻮال دﯾﮕﺮی ﻫﻢ ﻫﺴﺖ :ﺑﺠﺰ ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪای ﺻﻔﺎرﯾﺎن ،ﻃﺎﻫﺮﯾﺎن و ﺳﺎﻣﺎﻧﯿﺎن ،اﻗﻼ ازﻏﺰﻧﻮﯾﺎن ﺗﺎ ﺻﻔﻮﯾﺎن ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ
ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  ۵۰۰ﺳﺎل ،اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺗﺤﺖ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎی ﺗﺮک زﺑﺎن و ﯾﺎ ﻣﻐﻮﻟﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﮐﺎﻣﻼ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻮﻣﯽ ﻧﺸﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﯾﻌﻨﯽ
رﯾﺸﻪﻫﺎی ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻗﺒﯿﻠﻪای آنﻫﺎ از آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﻪ اﯾﺮان )و ﺳﭙﺲ آﻧﺎﺗﻮﻟﯽ( ﺗﺎزه و ﺳﺒﺰ ﺑﻮد .در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮔﺴﺘﺮش زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ در اﯾﻦ
ﺣﺪاﻗﻞ  ۵۰۰ﺳﺎل از آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ ﺗﺎ آﺳﯿﺎی ﺻﻐﯿﺮ و از ﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﻗﻔﻘﺎز و ﮐﺮﯾﻤﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺗﺮک زﺑﺎﻧﺎن را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺗﻮﺿﯿﺢ داد؟
واﺳﯿﻠﯽ و .ﺑﺎرﺗﻮﻟﺪ ،ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﺮوفﺗﺮﯾﻦ »ﺗﻮرﮐﻮﻟﻮگﻫﺎی« ﺟﻬﺎن ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻗﺒﯿﻠﻪﻫﺎی »ﺑﺪوی« در ﻣﺘﺼﺮﻓﺎت ﺧﻮد ﻓﺮﻫﻨﮓ ،دوﻟﺘﺪاری و اﻏﻠﺐ
زﺑﺎن ﻣﻠﺖ ﻣﻐﻠﻮب را ﻗﺒﻮل ﮐﺮده رواج دادهاﻧﺪ .ﺑﻨﻈﺮ ﺑﺎرﺗﻮﻟﺪ اﺳﺘﺤﺎﻟﻪ و ﻗﺒﻮل زﺑﺎن و ﻓﺮﻫﻨﮓ دوﻟﺖ و ﻣﻠﺖ ﻣﻐﻠﻮب ،اﻏﻠﺐ راه اداﻣﻪ ﻧﻔﻮذ و
ﻗﺪرت اﯾﻦ ﺳﻠﺴﻠﻪﻫﺎی ﻗﺒﯿﻠﻪای ﺷﺪه و راه و روش ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺗﺮک ﻫﻢ در ﮐﺸﻮر ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻓﺘﺢ و ﺑﺮ آنﻫﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﻫﻤﯿﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ
)ﺑﺎرﺗﻮﻟﺪ ،ص  .(۱۰ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮد ﮐﻪ از ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﻮد ﻏﺰﻧﻮی ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻣﻠﮑﺸﺎه ﺳﻠﺠﻮﻗﯽ ،ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﺳﻼﻃﯿﻦ ﺗﺮک زﺑﺎن
ﺧﻮد ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﺳﻠﻄﻨﺖ و رﻫﺒﺮی دوﻟﺖ و ﻟﺸﮑﺮ ،ﺑﺎﻟﺸﺨﺼﻪ ﺣﺎﻣﯽ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ و ادﯾﺒﺎن و داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻧﺎﻣﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻮده و
ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺑﺮای اﻋﺘﻼی دوﻟﺘﺪاری ،ﻓﺮﻫﻨﮓ و ادب اﯾﺮان ﮐﻮﺷﺶ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ.

ﻋﺮﺑﯽ و ﮔﺴﺘﺮش آن
اوﻟﯿﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ و ﯾﺎ ﺑﺎﺻﻄﻼح »ﭘﺮوﺗﻮ ﻋﺮﺑﯽ« در ﺟﻨﻮب ﺷﺒﻪ ﺟﺰﯾﺮه ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﯾﻌﻨﯽ ﯾﻤﻦ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﭘﯿﺪا ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﻟﻔﺒﺎﻫﺎی
اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺧﻮد را داﺷﺘﻨﺪ و ﺑﻌﺪﻫﺎ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻨﺪ .ﻋﺮﺑﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﻟﻬﺠﻪ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه اﻣﺎ راﯾﺞ زﺑﺎنﻫﺎی ﺷﻤﺎل ﺷﺒﻪ ﺟﺰﯾﺮه ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ در
دوره ﺑﺎﺳﺘﺎن وﺟﻮد داﺷﺘﻨﺪ .ﻋﺮﺑﯽ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺻﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ از اﺳﻼم ﻗﻮام ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺎ ﻗﺮان ﮐﺮﯾﻢ ﺑﺼﻮرت اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﮐﻼﺳﯿﮏ در آﻣﺪ .اﻟﻔﺒﺎی

ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻋﺮﺑﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﻈﺎم
»اﺑﺠﺪ« اﺳﺖ ﮐﻪ رﯾﺸﻪ آن ﻫﻢ
ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻟﻔﺒﺎی ﻋﺒﺮی از اﻟﻔﺒﺎی
ﻓﻨﯿﻘﯽ و آراﻣﯽ اﺳﺖ.
در ﺳﺎل  ۶۱۱ﻣﯿﻼدی ،ﻋﺮﺑﯽ
ﻓﻘﻂ زﺑﺎن ﻣﺮدم ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺷﺒﻪ
ﺟﺰﯾﺮه ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ
زﯾﺎدی ﻫﻢ ﻧﺪاﺷﺖ .ﺻﺪ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ
اﻋﺮاب ﻣﺴﻠﻤﺎن از اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﺗﺎ
ﺳﻨﺪ در ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن اﻣﺮوز و
ﻓﺮارود آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ در اﯾﺮان
ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ را ﺗﺤﺖ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺧﻮد
درآورده ﺑﻮدﻧﺪ .در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﮑﺘﻮب
ﺑﺸﺮی ﺗﻌﺪاد اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺮﻋﺖ و وﺳﻌﺖ
ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻣﺪت زﯾﺎدی ﭘﺎ
ﺑﺮﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪهاﻧﺪ زﯾﺎد ﻧﯿﺴﺖ .ﺗﻌﺪاد

ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی ﮐﺎرﺑﺮد ﻋﺮﺑﯽ ﻫﻤﭽﻮن زﺑﺎن ﻧﺨﺴﺖ

ﺣﺘﯽ ﮐﻤﺘﺮی از آنﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ
دﮔﺮﮔﺸﺖ دﯾﻦ و زﺑﺎن ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺤﺖ ﺗﺴﻠﻂ ﺧﻮد ﺷﺪهاﻧﺪ .اﻣﭙﺮاﺗﻮریﻫﺎی ﺧﻠﻔﺎی راﺷﺪﯾﻦ ،اﻣﻮﯾﺎن و ﻋﺒﺎﺳﯿﺎن در  ۵۰۰ﺳﺎل ﺑﻌﺪ از
ﻇﻬﻮر اﺳﻼم ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ اﺳﻼم را ﺑﻪ دﯾﻦ اﮐﺜﺮﯾﺖ آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ ،ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن و اﯾﺮان ﮐﻨﻮﻧﯽ ،ﻣﯽاﻧﺮودان ،ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ و ﺷﻤﺎل و ﺷﺮق آﻓﺮﯾﻘﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﮐﻨﻨﺪ و از ﻋﺮاق ﺗﺎ ﻣﺼﺮ و ﻣﺮاﮐﺶ زﺑﺎن ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﺮﺑﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﻨﺪ.
ﺑﯿﺸﮏ ﯾﮏ ﻋﻠﺖ ﻣﻬﻢ ﮔﺴﺘﺮش زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ ﻓﺘﻮﺣﺎت اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ آن ﻫﻢ زﯾﺮ ﭘﺮﭼﻢ دﯾﻨﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﯾﻌﻨﯽ اﺳﻼم اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ راﺑﻄﻪ ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ اوﺳﺘﺎﯾﯽ و آﯾﯿﻦ زرﺗﺸﺘﯽ ،ﻋﺒﺮی و دﯾﻦ ﯾﻬﻮد ،و ﯾﺎ ﻻﺗﯿﻦ–ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ و ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ،ﺑﻘﺎ و ﮔﺴﺘﺮش زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ
ﺟﺰ ﻋﺎﻣﻞ ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ،دﻻﯾﻞ روﺷﻦ دﯾﻨﯽ ﻧﯿﺰ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﭘﯿﺶ از اﺳﻼم ﺧﻂ ﻋﺮﺑﯽ ﭼﻨﺪان ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺒﻮد اﻣﺎ زﺑﺎن ﺷﻔﺎﻫﯽ و ﺑﺨﺼﻮص ﺷﻌﺮ ﺷﻔﺎﻫﯽ ﻋﺮﺑﯽ رواج ﺑﺴﯿﺎری ﺑﯿﻦ ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺻﺤﺮاﮔﺮد
ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد .ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻗﺮان و اﺷﻌﺎر اﻋﺮاب ﺑﺪوی ﮐﻪ »ﻋﺮﺑﯽ ﺳﺮه« ﺷﻤﺮده ﻣﯽﺷﺪ ﭘﺎﯾﻪ ﻋﺮﺑﯽ ﮐﻼﺳﯿﮏ را ﺑﻮﺟﻮد آورد ﮐﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﺴﺘﻤﺮ و ﮔﺴﺘﺮده در دﺳﺘﮕﺎه اداری ،ﻧﻈﺎﻣﯽ ،ﺷﺮﻋﯽ ،ﻋﻠﻤﯽ و اﻣﻮر ﻣﺪﻧﯽ ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺖ .ﺗﮑﯿﻪ اﺻﻠﯽ دﺳﺘﻮری و ﺣﺘﯽ ﻟﻐﻮی ﻋﺮﺑﯽ
ﮐﻼﺳﯿﮏ ﺑﺮ ﻗﺮان ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻇﻬﻮر اﺳﻼم ﺗﺎ ﮐﻨﻮن زﺑﺎن »ﮐﺘﺎﺑﯽ« و ﯾﺎ »ادﺑﯽ« ﻋﺮﺑﯽ ﻓﺮق ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﮑﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﮐﺎرﺑﺮد
ﺷﻔﺎﻫﯽ آن در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺮﺑﯽ ﺑﺴﯿﺎر رﻧﮕﺎرﻧﮓ اﺳﺖ.
در ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎی ﺷﺮﻗﯽ اﻣﭙﺮاﺗﻮری روم از ﻗﺒﯿﻞ ﺳﻮرﯾﻪ ،ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ و ﻣﺼﺮ ،زﺑﺎن ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ از ﻓﺘﻮﺣﺎت اﺳﮑﻨﺪر ﻣﻘﺪوﻧﯽ در ﺳﺪه ﭼﻬﺎرم ﻗﺒﻞ از
ﻣﯿﻼد ﺗﺎ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻫﺰارﺳﺎل ﺑﻌﺪ زﺑﺎن ﺣﮑﺎم ،ﻟﺸﮑﺮ و ﻣﺪﯾﺮان دوﻟﺘﯽ ﺑﻮد .ﺑﻐﯿﺮ از اﯾﻦ ،اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺮدم ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻫﻢ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ زﺑﺎن ﺑﻮدﻧﺪ
اﮔﺮﭼﻪ ﻣﺮدم روﺳﺘﺎﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺮنﻫﺎ ﭘﯿﺶ از آن ﺑﻪ زﺑﺎنﻫﺎی ﺧﻮد از ﻗﺒﯿﻞ آراﻣﯽ ﺟﺪﯾﺪ آﺷﻮری )ﺳﺮﯾﺎﻧﯽ( و ﯾﺎ ﻣﺼﺮی )ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ
ﻗﺒﻄﯽ( ﺗﮑﻠﻢ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .در آﻧﺎﺗﻮﻟﯽ و ﯾﺎ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﺑﯿﺰاﻧﺲ و ﯾﺎ روم ﺷﺮﻗﯽ ﻫﻢ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮد ﺑﺎ اﯾﻦ ﻓﺮق ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﯾﮑﯽ دو
زﺑﺎن دﯾﮕﺮ از ﻗﺒﯿﻞ ﻟﻬﺠﻪﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﯿﺎﻧﻪ )ﭘﻬﻠﻮی( و زﺑﺎن ارﻣﻨﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﮑﻠﻢ ﻣﯽﺷﺪ.
ﻋﺮﺑﯽ در ﺷﻤﺎل آﻓﺮﯾﻘﺎ ﻫﻢ ﮐﻪ زﺑﺎنﻫﺎی ﻗﺒﻄﯽ ،ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ،ﻻﺗﯿﻦ و ﺑﺮﺑﺮی راﯾﺞ ﺑﻮد رﺳﻮخ ﮐﺮد و ﺑﻪ زﺑﺎن اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ .اﮔﺮﭼﻪ اﻣﺮوزه
درﻣﺼﺮ ﻗﺒﻄﯽ و ﯾﺎ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ ﻋﻤﻼ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ ،اﻣﺎ ﺑﺮﺑﺮﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺻﺤﺮاﻫﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ در ﻟﯿﺒﯽ و ﺑﺨﺼﻮص اﻟﺠﺰاﺋﺮ و ﻣﺮاﮐﺶ
ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﺗﺎ ﺣﺪی زﺑﺎن ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﻨﺪ.
در ﺑﯿﺰاﻧﺲ و ﯾﺎ اﻣﭙﺮاﺗﻮری روم ﺷﺮﻗﯽ اﻋﺮاب ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺪﻧﻪ اﺻﻠﯽ آﻧﺎﺗﻮﻟﯽ را ﻓﺘﺢ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر  ۵۰۰-۴۰۰ﺳﺎل ﺑﻌﺪ از اﺳﻼم ﻧﺼﯿﺐ
ﺗﺮکﻫﺎی ﺳﻠﺠﻮﻗﯽ ﺷﺪ .اﻣﺎ ﻣﯿﺎﻧﺮودان و ﯾﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﻨﻬﺮﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺮاق و ﻏﺮب آﻧﮑﻪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﯿﻦ اﯾﺮان و روم ﻣﻮرد ﮐﺸﺎﮐﺶ ﺑﻮد ﻣﺴﻠﻤﺎن و
ﺑﺨﺶ ﺟﻨﻮﺑﯽ آن ﻋﺮب زﺑﺎن ﺷﺪ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺗﺎ اﺳﻼم ،زﺑﺎن ﻣﺮدم اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﻮرﯾﻪ و ﻟﺒﻨﺎن ﮐﻨﻮﻧﯽ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ،آراﻣﯽ و ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﻮد.
ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﻮر اﺳﻼم ،ﺧﻼﻓﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﺧﻮد را از ﺷﺎم )دﻣﺸﻖ( ﺑﻪ ﺑﻐﺪاد در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﺳﺎﺑﻖ اﯾﺮان ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ﺑﯿﺴﺘﻮن آورد
و اﯾﻦ اﻗﺪام ﺗﺎﺛﯿﺮ اﺳﻼم و زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ را در ﻣﯽاﻧﺮودان ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻫﻢ ﮐﺮد.

ﮐﻮچ اﻧﺒﻮه اﻋﺮاب اﺑﺘﺪا ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﺑﺘﺪرﯾﺞ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎ و روﺳﺘﺎﻫﺎی ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﻋﺮﺑﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ را ﻓﺮاﮔﺮﻓﺖ .در ﺷﻤﺎل ﻋﺮاق ﮐﺮدی اﺣﺘﻤﺎﻻ
ﺑﺨﺎﻃﺮ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ ﺑﻮدن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﺎ ﺑﺮﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪ .اﻣﺎ زﺑﺎن ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﯽاﻧﺮودان و ﻃﺒﻘﻪ ﺣﺎﮐﻢ ،دﯾﻮان و ﻟﺸﮑﺮ ﮐﻪ ﺗﺎ آن زﻣﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﻮد از ﺑﯿﻦ
رﻓﺖ و ﻋﺮﺑﯽ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ آن ﺷﺪ .ﺑﺘﺪرﯾﺞ در ﻋﺮض ﭘﺎﻧﺼﺪ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و روﺳﺘﺎﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﻢ ﮐﻪ آراﻣﯽ و ﯾﺎ آﺳﻮری و ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ
زﺑﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ﻋﺮﺑﯽ زﺑﺎن ﺷﺪﻧﺪ اﮔﺮﭼﻪ ﻫﻨﻮز ﮔﺮوهﻫﺎی ﮐﻮﭼﮑﯽ از زﺑﺎنﻫﺎی ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ در ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﯿﺎت ﺧﻮد اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ
)ﺟﺎﻧﺴﻮن ،ص .(۱۰۶
ﻟﺸﮑﺮ اﺳﻼم ﺗﻮاﻧﺴﺖ اﯾﺮان ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﻫﻢ ﺑﺨﺎﻃﺮ اﺧﺘﻼﻓﺎت دروﻧﯽ و ﻫﻢ ﺟﻨﮓﻫﺎی ﻓﺮﺳﺎﯾﺸﯽ ﺑﺎ روم ﻓﺮﺗﻮت ﺷﺪه ﺑﻮد در ﻣﺪت
ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﺗﺤﺖ ﺗﺴﻠﻂ ﺧﻮد در آورد .اﻣﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻼف ﻣﯿﺎﻧﺮودان و ﯾﺎ ﻣﺼﺮ ،زﺑﺎن اﯾﺮان ﻋﺮﺑﯽ ﻧﺸﺪ؟
ﺑﻨﻈﺮ ﺑﻌﻀﯽ از داﻧﺸﻤﻨﺪان اﺣﺘﻤﺎﻻ ﯾﮏ ﻋﻠﺖ اﯾﻦ اﻣﺮ آن ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ در زﻣﺎن ﻇﻬﻮر اﺳﻼم ،ﻓﺎرﺳﯽ در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ اﯾﺮان ،ﭼﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﭼﻪ
روﺳﺘﺎﻫﺎی آن ،زﺑﺎن ﻏﺎﻟﺐ و ﭘﺨﺘﻪای ﺑﻮده و ﺛﺎﺗﯿﺎ اﯾﺮان »ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﺻﻠﯽ« اﯾﻦ زﺑﺎن ﺑﻮده ﮐﻪ ﻗﺮنﻫﺎ ﻫﻤﭽﻮن زﺑﺎن اﺻﻠﯽ ﯾﮏ اﻣﭙﺮاﺗﻮری وﺳﯿﻊ
ﻋﻤﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮاﻋﺮاب اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺪﻧﺒﺎل اﺷﻐﺎل اﯾﺮان در ﺑﻌﻀﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎی آن ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ اﻣﺎ اﮐﺜﺮ آنﻫﺎ ﻧﻪ ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ و
اﻗﺎﻣﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای ﻓﺘﺢ و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﺮدن آﻣﺪه و ﺳﭙﺲ رﻓﺘﻪاﻧﺪ و ﺛﺎﻧﯿﺎ ﺗﻌﺪاد آنﻫﺎ اﻧﺒﻮه ﻧﺒﻮده اﺳﺖ )ﺟﺎﻧﺴﻮن ،ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ(.
اﯾﻨﺠﺎ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ زﺑﺎن و دﯾﻦ ﺷﺎﻫﺪ ﺳﻪ دﮔﺮﮔﺸﺖ ﻫﺴﺘﯿﻢ :ﺑﻌﻀﯽﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﮐﺜﺮ ﺷﻬﺮﯾﺎن ﺟﻨﻮب ﻋﺮاق ،ﺳﻮرﯾﻪ و ﻟﺒﻨﺎن و ﺳﭙﺲ
روﺳﺘﺎﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻫﻢ دﯾﻦ و ﻫﻢ زﺑﺎن ﺧﻮد را ﻋﻮض ﮐﺮدﻧﺪ .اﻣﺮوزه اﯾﻦﻫﺎ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎن و ﻋﺮﺑﯽ زﺑﺎن ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎی ﺧﻮد را ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
ﺑﻌﻀﯽ از ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺮدم ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﺳﻮرﯾﻪ و ﻟﺒﻨﺎن ،ﻗﺒﻄﯿﺎن ﻣﺼﺮ و ﯾﺎ دروزﻫﺎی ﻟﺒﻨﺎن ﻋﺮﺑﯽ زﺑﺎن ﺷﺪﻧﺪ اﻣﺎ دﯾﻦ ﺧﻮد را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺪادﻧﺪ.
اﯾﻦﻫﺎ اﻣﺮوزه در ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎی ﺧﻮد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻮرﯾﻪ ،ﻣﺼﺮ و ﻟﺒﻨﺎن اﻗﻠﯿﺖﻫﺎی ﻧﺴﺒﺘﺎ ﮐﻮﭼﮑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﻌﻀﯽﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﺮاﻧﯿﺎن و ﮐﺮدﻫﺎی ﻣﯽاﻧﺮودان اﺳﻼم را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ اﻣﺎ زﺑﺎن ﺧﻮد را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺪادﻧﺪ.
ﺑﻌﻀﯽﻫﺎ ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ و اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﯾﺎ اﯾﺰدﯾﺎن ﺷﻤﺎل ﻣﯿﺎﻧﺮودان ﻧﻪ دﯾﻦ و ﻧﻪ زﺑﺎن ﺧﻮد را ﺗﻐﯿﯿﺮ دادﻧﺪ.
ﺑﯿﺸﮏ واﮐﻨﺶ ﻫﺮ ﮐﺪام از اﯾﻦ ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺮدم ﻋﻠﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﺨﺼﻮص ﺧﻮد را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ در اﯾﺮان ﭘﺎ ﺑﺮﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪ و ﻃﻮری ﮐﻪ در ﭘﯿﺶ ﻫﻢ دﯾﺪﯾﻢ ،ﺣﺘﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺒﻞ ﺷﮑﻮﻓﺎﺗﺮ و ﻏﻨﯽﺗﺮ ﺷﺪ .ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ دوﯾﺴﺖ ﺳﺎل
ﺑﻌﺪ از اﺳﻼم دوران ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﺷﻌﺮ و ادب ،ﻋﻠﻢ ،ﻫﻨﺮ و ﻓﻠﺴﻔﻪ اﯾﺮاﻧﯽ-اﺳﻼﻣﯽ ﺷﺮوع ﺷﺪ و اﯾﻦ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ دورهﻫﺎی ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از
اﺳﻼم دورهای ﺑﺮاﺳﺘﯽ »ﻃﻼﯾﯽ« ﺑﻮد.
ﺑﺪﻧﺒﺎل ﻇﻬﻮر اﺳﻼم ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﯿﺎﻧﻪ و ﯾﺎ ﭘﻬﻠﻮی ﮐﻪ دﯾﮕﺮ زﺑﺎن ﺳﺮﺗﺎﺳﺮی و ﻣﺸﺘﺮک اﯾﺮان ﺑﻮد دو ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ اﺳﺎﺳﯽ ﺧﻮد ﯾﻌﻨﯽ دوﻟﺖ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ و
دﯾﻦ زرﺗﺸﺘﯽ را از دﺳﺖ داده ﺑﻮد.
در ﻣﻘﺎﺑﻞ ،ﺑﺪﻧﺒﺎل ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﻋﺮاب و ﻗﺒﻮل اﺳﻼم ،در اﯾﺮان ﻫﻢ زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻗﺮاﻧﯽ ﺑﻮدن ﺧﻮد و ﻓﺮاﮔﯿﺮی ﻫﻤﻪ ﻋﻠﻮم و ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت
دﯾﻨﯽ و ﻓﻠﺴﻔﯽ ،ﺷﺮﻋﯽ ،ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﻋﻠﻤﯽ ،ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺴﯿﺎرو ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪای ﺑﺮ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﮔﺬاﺷﺖ .اﯾﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮ از ﺧﻂ ،واژﮔﺎن و ﺻﺮف و ﻧﺤﻮ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺣﺘﯽ ﺗﻠﻔﻆ و ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ اﻟﻔﺒﺎء و اﻣﻼء ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺑﻮد.
ﺑﯿﺸﮏ ﺑﺮآورد درﺻﺪ واﻣﻮاژهﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ در ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دوره و ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺎﻟﯿﻒ و ﺧﻮد ﻣﻮﻟﻒ ﻓﺮق ﮐﻨﺪ.
اﻣﺎ ﻃﺒﻖ ﺑﻌﻀﯽ ﺗﺨﻤﯿﻦﻫﺎ درﻗﺮن دﻫﻢ م ﺳﻬﻢ واژﮔﺎن و ﺗﻌﺎﺑﯿﺮ و اﺻﻄﻼﺣﺎت ﻋﺮﺑﯽ در ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﺘﻮﺳﻂ آﺛﺎر ادﺑﯽ  ۳۰درﺻﺪ ﺑﻮد و اﯾﻦ ﻣﻘﺪار
 ۲۰۰ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﯾﻌﻨﯽ در ﻗﺮن دوازدﻫﻢ ﺗﺎ ﭘﻨﺠﺎه درﺻﺪ رﺳﯿﺪه ﺑﻮد )ﺻﺎدﻗﯽ .(۲۳۱-۲۲۹ ،ﺑﻪ ﺗﺨﻤﯿﻦ ﭘﺮی اﻣﺮوزه ﺳﻬﻢ ﻟﻐﺎت و اﺻﻄﻼﺣﺎت
ﻋﺮﺑﯽ در ﯾﮏ »واژﮔﺎن روزﻣﺮه ادﺑﯽ« ﻓﺎرﺳﯽ ﺣﺪود ﭼﻬﻞ در ﺻﺪ اﺳﺖ )ﭘﺮی  .(۲۰۱۱اﻣﺎ ﻃﻮرﯾﮑﻪ ﮔﻔﺘﯿﻢ داﻣﻨﻪ اﯾﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻓﺮاﺗﺮ از واژﮔﺎن
ﻣﯽرود و ﺑﺴﯿﺎری از زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی دﺳﺘﻮر زﺑﺎن و ﺣﺘﯽ ﻧﻈﺎم ﺗﻠﻔﻆ را ﺑﯽﺗﺎﺛﯿﺮ ﻧﻤﯽﮔﺬارد.
اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﻌﺪ از ﻗﺒﻮل ﺧﻂ و اﻟﻔﺒﺎی ﻋﺮﺑﯽ ﺑﺮای ﺑﻬﺘﺮ ﻧﻮﺷﺘﻦ زﺑﺎن ﺧﻮد ﭼﻬﺎر ﺣﺮف ﺟﺪﯾﺪ )پ ،چ ،ژ ،گ( را ﺑﻪ اﻟﻔﺒﺎی ﻋﺮﺑﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ
در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻪ ﺧﻂ و اﻟﻔﺒﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوزه اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﮑﺎر ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ﺧﻂ ﻋﺮﺑﯽ – ﻓﺎرﺳﯽ و ﯾﺎ ﺻﺮﻓﺎ »ﺧﻂ ﻓﺎرﺳﯽ« ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ .ﺣﺮوف ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ
ﻓﺎرﺳﯽ ﺣﺘﯽ در ﻣﺘﻮن ﻋﺮﺑﯽ و دﯾﮕﺮ زﺑﺎنﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺮﮐﯽ و ﺑﺨﺼﻮص در اﻣﻼی ﮐﻠﻤﺎت ﻏﯿﺮ ﻋﺮﺑﯽ ﻫﻢ ﺑﮑﺎر ﺑﺮده ﻣﯽﺷﺪ .ﺿﻤﻨﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺎﺛﯿﺮ
ﺷﺪﯾﺪ واژﮔﺎن ﻋﺮﺑﯽ ﺑﺮ ﻓﺎرﺳﯽ ،واژﮔﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﻋﺮﺑﯽ ﺑﯽﺗﺎﺛﯿﺮ ﻧﯿﻮده اﺳﺖ.
ﺑﺎ اﯾﻨﻬﻤﻪ ،ﺑﻨﻈﺮ ﺑﺴﯿﺎری از ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ،در ﻫﺰار ﺳﺎل ﺑﻌﺪ از ﺷﺮوع ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻋﺮﺑﯽ ﺑﺮ ﻓﺎرﺳﯽ ،اﯾﺮاﻧﯿﺎن زﺑﺎن و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺧﻮد را ﺑﺨﻮﺑﯽ ﺣﺮاﺳﺖ
ﮐﺮده ﻏﻨﯽﺗﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯿﮑﻪ ﯾﮑﯽ دو ﻗﺮن ﺑﻌﺪ از اﺳﻼم ،ﻓﺎرﺳﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ زﺑﺎن ﺷﻌﺮ ،ﻫﻨﺮ و ادب ﻋﺎﻟﻢ اﺳﻼم ﺷﺪ و ﻣﺪتﻫﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ
ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﮐﺮد.

ﭘﺮی ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﻄﻮر ﺳﻨﺘﯽ از زﺑﺎن ﺧﻮد ﭘﺎﺳﺪاری ﮐﺮده ﺑﻄﻮری ﻣﻌﺘﺪل )و ﻧﻪ ﺑﻪ درﺟﻪ ﺗﻨﺪرواﻧﻪ ﺗﺮکﻫﺎ( ﮐﻮﺷﺶ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﻣﯽﺷﻮد از ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﻟﻐﺎت ﻋﺮﺑﯽ دوری ﮐﻨﻨﺪ و واژﮔﺎن ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ ﻣﺪرن را ﻃﺒﻖ اﺻﻮل زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ و ﺑﺮﻣﺒﻨﺎی واژﮔﺎن
ﻓﺎرﺳﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ،راﯾﺞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺑﻨﻈﺮ او ﺣﺘﯽ در دوره ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ وزن دﯾﻦ و زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دوره ﻗﺒﻞ از آن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪ،
اﯾﻦ روﻧﺪ ﮐﻠﯽ ﺣﻔﻆ و اﺻﻼح زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﺣﺘﯿﺎط ﮐﺎری و دوری از اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﻨﺪرواﻧﻪ در ﺳﯿﺎﺳﺖ زﺑﺎن ،اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ )ﭘﺮی،
ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ(.
ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد ﺗﺎﺛﯿﺮ ﭘﺬﯾﺮی ﻓﺎرﺳﯽ از زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ ﺑﻪ ﻏﻨﺎی آن ودرﺧﺸﺶ ﻫﺰار ﺳﺎﻟﻪاش ﺑﻌﺪ از اﺳﻼم ﮐﻤﮏ زﯾﺎدی ﻧﻤﻮده و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺣﺪ
ﻧﮕﻬﺪاری ﺳﻨﺘﯽ اﯾﺮاﻧﯿﺎن در اﺻﻼﺣﺎت زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﻧﯿﺰ در ﺗﺪاوم اﯾﻦ زﺑﺎن و اﻧﺘﻘﺎل آن از ﻧﺴﻠﯽ ﺑﻪ ﻧﺴﻞ دﯾﮕﺮ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ ﺑﺎزی ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﺗﺮک ﻫﺎ در ﺻﺤﻨﻪ
وﻗﺘﯽ از آﻣﺪن ﺗﺮﮐﺎن ﺑﻪ ﺻﺤﻨﻪ
ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ
ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺳﻮء ﺗﻔﺎﻫﻢ ﭘﯿﺶ آﯾﺪ .اﻟﺒﺘﻪ
رﯾﺸﻪ ﻫﺮ ﻗﻮم و زﺑﺎن ﺑﻤﺮاﺗﺐ
ﻗﺪﯾﻤﯽﺗﺮ ازﭼﯿﺰی ﻫﺴﺖ ﮐﻪ در
ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻨﺪ در
ﺑﺎره آن ﻗﻮم و زﺑﺎن آنﻫﺎ ﻗﯿﺪ
ﻣﯽﺷﻮد .ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ
ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺮﮐﺎن را ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط
ﺑﻪ اوﻟﯿﻦ ﺗﺮکﻫﺎ ﮐﻪ از ﺳﯿﺒﺮی
ﺟﻨﻮﺑﯽ،

ﻣﻨﻄﻘﻪ

آﻟﺘﺎی

و

ﻣﻐﻮﻟﺴﺘﺎن ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﺟﻨﻮب و
ﻏﺮب ﮐﻮچ ﮐﺮدهاﻧﺪ اﺻﻮﻻ از
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭼﯿﻨﯽ و ﮐﻤﯽ ﻫﻢ ﺳﻐﺪی

ﻓﺘﻮﺣﺎت و ﮐﻮچ ﻫﺎی اﻋﺮاب و ﺗﺮﮐﺎن ﺑﻌﺪ از اﺳﻼم

اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ ﭼﯿﺰی از ﺧﻮد ﺗﺮﮐﺎن
ﻣﺜﻼ از اﺑﺘﺪای ﻫﺰاره ﯾﮑﻢ ﻣﯿﻼدی
ﮐﻪ ﺑﺼﻮرت ﻗﺒﺎﯾﻞ ﮐﻮﭼﻨﺪه زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،در دﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻗﻮی ﺑﺨﺸﯽ از اﺟﺪاد ﺗﺮﮐﺎن و رﯾﺸﻪ زﺑﺎن آنﻫﺎ را ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﯿﺎن اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻗﺒﺎﯾﻠﯽ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮد ﮐﻪ در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭼﯿﻨﯽ از آنﻫﺎ ﻫﻤﭽﻮن
»ﻫﺴﯿﻮﻧﮓ ﻧﻮ« ﻧﺎم ﺑﺮده ﻣﯽﺷﻮد و در ﻏﺮب ﺑﺎ ﻧﺎم »ﻫﻮنﻫﺎی آﺳﯿﺎﯾﯽ« و ﯾﺎ ﻫﭙﺘﺎﻟﯿﺖﻫﺎ ﻣﻌﺮوف ﺷﺪهاﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  ۵۰۰ﺳﺎل ﭘﯿﺶ از
ﻣﯿﻼد ﻣﺴﯿﺢ ﺗﺎ  ۵۰۰ﺳﺎل ﺑﻌﺪ از ﻣﯿﻼد اﺳﺖ ،ﮐﻪ در ﺣﻮزه ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﻣﺎ ﺑﻪ دوره ﻣﺎدﻫﺎ و ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯿﺎن ﺗﺎ ﻓﺘﻮﺣﺎت اﺳﮑﻨﺪر ،اﺷﮑﺎﻧﯿﺎن و
ﺳﺎﺳﺎﻧﯿﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد.
در اﯾﻦ دوره ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺗﺮک آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ ﺧﺎرج از ﺣﯿﻄﻪ اﯾﺮان ﺑﻮدﻧﺪ .اوﻟﯿﻦ اﺛﺮ ﻣﮑﺘﻮب ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎ از ﻗﻮم ﺗﺮک ﺻﺤﺒﺖ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺳﻨﮓ ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی اورﺧﻮن در ﻣﻐﻮﻟﺴﺘﺎن از ﻗﺮن ﻫﺸﺘﻢ ﻣﯿﻼدی اﺳﺖ .اوﻟﯿﻦ دوﻟﺖ ﺗﺮﮐﯽ ،دوﻟﺖ ﻗﺒﯿﻠﻪای »ﮔﻮک ﺗﻮرکﻫﺎ« ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﯿﻦ
 ۷۴۴-۵۵۲ﻣﯿﻼدی ﯾﻌﻨﯽ ﺻﺪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از اﺳﻼم ﺗﺎ ﺻﺪ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ از اﺳﻼم درﺟﻨﻮب ﺳﯿﺒﺮی ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺪ و در آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ و ﺷﺮق و
ﻏﺮب آن ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺖ .از ﻧﻈﺮ دﯾﻨﯽ ،اﯾﻦ ﻫﻨﻮز دوره ﺷﺎﻣﺎن ﮔﺮاﯾﯽ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮات آﯾﯿﻦ ﺑﻮدا و ﻣﺎﻧﻮی در ﻣﯿﺎن ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺗﺮک اﺳﺖ.
دوﻟﺖ »ﮔﻮک ﺗﻮرک« از ﻧﻈﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﯿﻦ دو اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﭼﯿﻦ و اﯾﺮان ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد و ﺑﺎ ﻫﺮ دو ،ﻫﻢ رواﺑﻂ ﺗﺠﺎری و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
و ﻫﻢﮔﺎه ﺳﺎﯾﺶﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﻣﺮزی داﺷﺖ.
در دوﻟﺖ ﮔﻮک ﺗﻮرک ﻫﻨﻮز ﻧﻮﺷﺘﺎر ﺟﺎ ﻧﯿﺎﻓﺘﺎده ﺑﻮد اﻣﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی زﺑﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ اﻣﺮوزه »ﺗﺮﮐﯽ ﺑﺎﺳﺘﺎن« و ﯾﺎ »اوﯾﻐﻮری ﺑﺎﺳﺘﺎن«
ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
ﮔﻮک ﺗﻮرکﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎن ﺗﺮک اﯾﺮان ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ﻧﺒﻮدﻧﺪ .ﺗﺮکﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﺑﺼﻮرت ﻗﺒﺎﯾﻞ ﮐﻮﭼﻨﺪه و داﻣﭙﺮور در اﺳﺘﭗﻫﺎی آﺳﯿﺎی
ﻣﯿﺎﻧﻪ از ﻧﻘﻄﻪای ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ دﯾﮕﺮ ﮐﻮچ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ وﺟﻮد داﺷﺘﻨﺪ .اﺟﺪاد ﺗﺮﮐﺎن اوﻏﻮز )ﺑﻪ ﻋﺮﺑﯽ »ﻏﺰ«( ﻧﯿﺰ ﺧﺎرج از ﺣﯿﻄﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﮔﻮک ﺗﻮرکﻫﺎ
در ﺣﺎل ﮐﻮچ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺷﺎﯾﺪ ﻧﺘﻮان ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺑﻠﻐﺎر را ﮐﻪ ﺑﺴﻮی ﻏﺮب ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﮐﺎﻣﻼ اﺳﻼوی ﺷﺪه در ﺑﺎﻟﮑﺎن رﺣﻞ
اﻗﺎﻣﺖ اﻓﮑﻨﺪﻧﺪ ﮐﺎﻣﻼ ﺗﺮﮐﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪ وﻟﯽ آنﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل از اﯾﺮان دور ﺑﻮدﻧﺪ .اﺗﺤﺎدﯾﻪ دﯾﮕﺮی از ﻗﺒﺎﯾﻞ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ »ﺧﺰرﻫﺎ« ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ﺟﺰو
اﯾﻦ »ﻗﺒﺎﯾﻞ در ﺣﺮﮐﺖ« اﺳﺘﭗﻫﺎ ﺑﻮدﻧﺪ .آنﻫﺎ در ﺣﻮاﺷﯽ ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﯽ اﯾﺮان در آن ﺳﻮی ﮐﻮهﻫﺎی ﻗﻔﻘﺎز و ﺷﻤﺎل ﺧﺰر ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ و

ﮔﻬﮕﺎﻫﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﻗﻔﻘﺎز ﺑﻪ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ﺗﺎﺧﺖ و ﺗﺎز ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﺧﺰرﻫﺎ ﺑﺮای اﯾﺮاﻧﯿﺎن دردﺳﺮی ﻣﺰﻣﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ در رﻗﺎﺑﺖ ﺑﯿﻦ اﯾﺮان و
ﺑﯿﺰاﻧﺲ ،اﻏﻠﺐ ﺗﺤﺖ اﻟﺤﻤﺎﯾﻪ ﺑﯿﺰاﻧﺲ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ و ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻊ ﺑﻪ اﯾﺮان ﺿﺮﺑﻪ زده روﺳﺘﺎﻫﺎ و ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺮزی اﯾﺮان را ﻏﺎرت ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺻﻠﯽ ﻧﻔﻮذ آنﻫﺎ ﺷﻬﺮ درﺑﻨﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ آﺧﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﻣﺮزی ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ در ﻗﻔﻘﺎز ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯽرﻓﺖ .ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از درﺑﻨﺪ ﮐﻮهﻫﺎی ﻗﻔﻘﺎز راه ﻧﻔﻮذ
وﺳﯿﻊ ﺧﺰرﻫﺎ و دﯾﮕﺮ ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺷﻤﺎل ﮐﻮهﻫﺎی ﻗﻔﻘﺎز را ﺑﻄﻮر ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻣﻄﻤﺌﻨﯽ ﻣﯽﺑﺴﺖ.
در ﺟﺎﻧﺐ ﻓﺮارود ،ﺳﻐﺪ و ﺧﻮارزم ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺮزی ﻗﺒﻼ ﻫﻢ ﺑﺎ ﻗﺒﺎﯾﻞ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺗﺮک زﺑﺎن راﺑﻄﻪ داﺷﺘﻨﺪ و ﺣﺘﯽ
ﺑﻌﻀﯽ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ازدواج و ﯾﺎ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ دﯾﮕﺮ در ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻣﺮز زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﺗﻤﺎس و ﺗﺠﺎرت داﺷﺘﻨﺪ.
ﮐﺎﺷﻐﺮ ،ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن و ﻗﺮﻗﯿﺰﺳﺘﺎن ﮐﻨﻮﻧﯽ )ﻣﻨﻄﻘﻪ وﺳﯿﻌﯽ ﮐﻪ در ﻣﺠﻤﻮع ﺣﺪودا ﻫﻤﭽﻮن »ﺗﺮﮐﺴﺘﺎن« ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ( ﺧﺎرج از ﺣﯿﻄﻪ
اﯾﺮان ﺑﻮد .اﻣﺎ ازﺑﮑﺴﺘﺎن ،ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن و ﺑﺨﺸﯽ از ﺗﺎﺟﯿﮑﺴﺘﺎن ﮐﻨﻮﻧﯽ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﻟﻬﺠﻪ ﻫﺎی ﺷﺮﻗﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ﺗﮑﻠﻢ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ اﮐﺜﺮا ﺗﺮک زﺑﺎن
ﺷﺪﻧﺪ .ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ ﺗﺎﺟﯿﮑﺴﺘﺎن ﮐﻨﻮﻧﯽ و ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،اﮐﺜﺮا اﯾﺮاﻧﯽ زﺑﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ.
ﺑﺎ ﺳﻘﻮط ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ و ﺣﻤﻠﻪ اﻋﺮاب ،ﻫﺮج و ﻣﺮج و ﺑﯽ ﻧﻈﻤﯽ اﻣﭙﺮاﺗﻮری اﯾﺮان را ﻓﺮاﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد .دوﻟﺖ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ داﺷﺘﻦ ﻧﻘﻄﻪ
ﻫﺎی ﻣﺤﮑﻢ ﻣﺮزی ﺑﻨﺎم »ﻣﺮزﺑﺎن« ﺑﻮد ،ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺮز ﻫﺎی ﺧﻮد را ﻋﻤﻼ ازدﺳﺖ داد و اﯾﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺳﺮازﯾﺮ ﺷﺪن اﻧﺴﺎنﻫﺎ و ﺑﺨﺼﻮص ﻗﺒﺎﯾﻞ
ﮐﻮﭼﻨﺪه ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻫﺎی ﻣﺮزی ﺑﻪ داﺧﻞ اﯾﺮان ﺷﺪ.
در آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ ﮐﻮه ﻫﺎی ﻫﻨﺪوﮐﺶ ﺟﻨﻮﺑﯽﺗﺮ و ﺷﺮﻗﯽﺗﺮ از آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﮐﻮچ ﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻗﺒﺎﯾﻞ اﺳﺘﭗﻫﺎ ﺷﻮد .ﻗﺒﻞ از ﺳﻘﻮط ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ
ﻫﻢ ﺗﺠﺎرت ﺑﯿﻦ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﻮﻣﯽ و ﻗﺒﺎﯾﻞ ﭼﺎدر ﻧﺸﯿﻦ آﻧﺴﻮی ﻣﺮز ﭼﯿﺰی ﺑﺮای ﻫﺮ دو ﻃﺮف ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﺑﻮد .ﺑﺎ ﻟﻐﻮ ﻣﺮزﺑﺎﻧﯽ ﻫﺎی ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ اﯾﻦ
ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪ و ﺣﺘﯽﮔﺎه ﺻﻮرت ﺗﻬﺎﺟﻢ و ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺖ .ﻣﺜﺎل ﺷﻬﺮ و وﻻﯾﺖ ﺧﻮارزم )در ازﺑﮑﺴﺘﺎن ﮐﻨﻮﻧﯽ( از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ
ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ.
زﺑﺎن ﻣﺮدم ﺧﻮارزم ﭘﯿﺶ از ﻧﻔﻮذ ﺗﺮکﻫﺎ از آن ﺳﻮی ﻣﺮز ،ﯾﮑﯽ از ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﺷﺮﻗﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﺧﻮارزﻣﯽ ﺑﻮد .ﺣﺘﯽ دردوﯾﺴﺖ ﺳﯿﺼﺪ ﺳﺎل
ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻌﺪ از اﺳﻼم ﻫﻢ زﺑﺎن ﺧﻮارزم ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺻﻮرت اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد اﻣﺎ از ﻗﺮن دﻫﻢ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺮﻣﯿﺨﻮرﯾﻢ
ﮐﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ ﺻﻮرت و ﻇﺎﻫﺮ ﺧﻮارزﻣﯿﺎن ﺷﺒﯿﻪ ﺗﺮک ﻫﺎﺳﺖ و ﮐﻤﯽ دﯾﺮﺗﺮ ،آﺛﺎری ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دوره ﻣﻐﻮلﻫﺎ از ﻗﺮن ﺳﯿﺰدم و ﭼﻬﺎردﻫﻢ ﻗﯿﺪ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ زﺑﺎن ﻣﺮدم ﺧﻮارزم ﮐﺎﻣﻼ ﺗﺮﮐﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ )ﺑﺎرﺗﻮﻟﺪ ص  .(۱۵۳ﺑﺎ اﯾﻨﻬﻤﻪ زﺑﺎن ﮐﺘﺎﺑﺖ و ﻋﻠﻢ در ﺧﻮارزم ﺑﻌﺪ از ﺗﺴﻠﻂ ﺗﺮک زﺑﺎنﻫﺎ
ﻫﻢ ﻗﺮنﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﺎﻧﺪ.
ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ در »دوره ﻃﻼﯾﯽ اﺳﻼم« ﯾﻌﻨﯽ ﺑﯿﻦ ﺳﺎل ﻫﺎی  ۱۲۵۰-۸۰۰ﮐﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اوج ﻋﻠﻢ و ﻓﻠﺴﻔﻪ ،ﻓﺮﻫﻨﮓ و ادب ،ﻫﻨﺮ و ﻣﻌﻤﺎری ﻋﺎﻟﻢ
اﺳﻼم ﺑﻮد ،ﺧﻮارزم ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺑﻐﺪاد ﯾﮑﯽ از ﻣﺮاﮐﺰ اﯾﻦ ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯽرﻓﺖ و در ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ،آﻣﯿﺰش ﺟﺎﻟﺒﯽ از
ﻫﻤﺰﯾﺴﺘﯽ ﺧﻼﻗﺎﻧﻪای ﺑﯿﻦ زﺑﺎنﻫﺎ و ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎی اﺳﻼم ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺮﺑﯽ ،ﻓﺎرﺳﯽ و ﺗﺮﮐﯽ در ﺧﻮارزم ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد .از ﺳﻮﯾﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و
ﺑﺨﺼﻮص اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺳﻌﯽ در ﺗﺸﻮﯾﻖ و ﺗﺮﻏﯿﺐ ﺗﺮﮐﺎن ﺑﻪ دﯾﻦ اﺳﻼم ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻋﻠﻤﺎی ﺑﺰرﮔﯽ از ﺑﻐﺪاد ﺑﺮای ﺗﺪرﯾﺲ ﺑﻪ
ﺧﻮارزم و ﺳﻤﺮﻗﻨﺪ و ﯾﺎ ﺑﺨﺎرا ﻣﯽاﻣﺪﻧﺪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺴﯿﺎری از ﻋﻠﻤﺎی ﻓﺮارود ﺑﺮای اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﻪ ﺧﺮاﺳﺎن و ﺑﻐﺪاد ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ.
ﻣﻬﺎﺟﺮت و اﺳﮑﺎن ﺗﺮکﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﺮ دو ﻣﺮﺣﻠﻪ اﯾﺮاﻧﯽ و ﺗﺮﮐﯽ زﺑﺎﻧﯽ ﺧﻮارزم ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﻮد .اﻣﺎ ﻫﻤﻪ آﺛﺎر داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﺰرﮔﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ
ﻣﻮﺳﯽ ﺧﻮارزﻣﯽ ،اﺑﻮ ﻧﺼﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺎراﺑﯽ و اﺑﻮ رﯾﺤﺎن ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ و ﯾﺎ ﻋﺮﺑﯽ ﺗﺎﻟﯿﻒ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺣﺘﯽ اﻣﯿﺮان ﺗﺮک ﺷﺪه ﺧﻮارزم ﮐﻪ ﺑﻌﺪ
از ﺗﻐﯿﯿﺮ زﺑﺎن اﯾﻦ وﻻﯾﺖ ﺑﺮ آﻧﺠﺎ ﺣﮑﻢ راﻧﺪﻧﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ دوره ﺧﻮارزﻣﺸﺎﻫﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻋﺎﻟﻤﺎن و ادﯾﺒﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .آنﻫﺎ ﺗﺎ دوره ﻣﻐﻮل
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮ اﻗﺼﯽ ﻧﻘﺎط اﯾﺮان ﮔﺴﺘﺮش دادﻧﺪ و ﺣﺘﯽ ﻋﻨﻮان ﻗﺪﯾﻤﯽ و ﻓﺎرﺳﯽ »ﺧﻮارزﻣﺸﺎه« را ﺑﺮای ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺑﺎ ﻣﻬﺎﺟﺮت ،ﺗﺠﺎرت ،ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﺳﻼﻣﯽ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل اﺳﮑﺎن و ازدواج ﻫﺎی ﺑﯿﻦ ﻗﻮﻣﯽ و ﺑﺨﺼﻮص ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻫﺎی ﺗﺮک زﺑﺎن ﻏﺰﻧﻮﯾﺎن،
ﺳﻠﺠﻮﻗﯿﺎن و ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﺎن آنﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﻮارزﻣﺸﺎﻫﯿﺎن و اﯾﻠﺨﺎﻧﺎن ﻣﻐﻮل ﮐﻪ اﮐﺜﺮ ﺳﺮﺑﺎزان و اﻣﯿﺮان ﻟﺸﮑﺮﺷﺎن ﺗﺮک ﺑﻮدﻧﺪ ،ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ ﻫﻤﯿﻦ
ﺗﻐﯿﯿﺮ زﺑﺎن ﻣﺮدم در ﺷﻬﺮﻫﺎ و وﻻﯾﺎت دﯾﮕﺮ آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﻤﺮﻗﻨﺪ و ﺑﺨﺎرا ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪ .اﯾﻦ دوره آﻣﯿﺰش »دﻫﻘﺎن و ﺗﺮک و ﺗﺎزی« ﺑﻮد.
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﻤﺎد اﯾﻦ اﺧﺘﻼط و آﻣﯿﺰش ﻗﻮﻣﯽ ،زﺑﺎﻧﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و دﯾﻨﯽ در ﺳﯿﻤﺎی اﺑﻮﻧﺼﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺎراﺑﯽ ) ۹۵۰-۸۷۸م( ،ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ
ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن »ﻋﺼﺮ ﻃﻼﯾﯽ« اﺳﻼم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ »ﻣﻌﻠﻢ ﺛﺎﻧﯽ« )ﺑﻌﺪ از ارﺳﻄﻮ( ﺑﻮد .او از ﺧﺎﻧﻮادهای اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻮد .ﭘﺪرش ﺑﺮای ﮐﺎر در
درﺑﺎر ﻗﺮاﺧﺎﻧﯿﺎن ﺗﺮک ﺑﻪ ﻓﺎراب ﺗﺮﮐﺴﺘﺎن )اوﺗﺮار ﮐﻨﻮﻧﯽ در ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن( ﻣﻬﺎﺟﺮت ﮐﺮده ﺑﻮد .ﻓﺎراﺑﯽ اﮐﺜﺮ ﻋﻤﺮش را درﺑﻐﺪاد در داراﻟﺨﻼﻓﻪ
ﻋﺒﺎﺳﯿﺎن ﮔﺬراﻧﯿﺪ و آﺛﺎرش را اﮐﺜﺮا ﺑﻪ ﻋﺮﺑﯽ ﻧﻮﺷﺖ .در ﻫﻤﺎن ﻋﺼﺮ رﺧﺸﻨﺪﮔﯽ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺴﯿﺎری از آﺛﺎر او ﺑﻪ ﻻﺗﯿﻦ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪ.
در ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺪت در ﻧﻮاﺣﯽ ﺷﺮﻗﯽ ﺧﻼﻓﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ در ﺳﯿﺴﺘﺎن ،ﺧﺮاﺳﺎن و ﻓﺮارود اوﻟﯿﻦ ﺟﻮاﻧﻪﻫﺎی ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ و ﻏﯿﺮ ﻋﺮﺑﯽ ﯾﻌﻨﯽ
ﺻﻔﺎرﯾﺎن ،ﻃﺎﻫﺮﯾﺎن و ﺳﺎﻣﺎﻧﯿﺎن ﺑﯿﺮون زد ۴۰۰-۳۰۰ .ﺳﺎل ﺑﻌﺪ از ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺧﻼﻓﺖ اﺳﻼﻣﯽ ،ﺧﻠﻔﺎ ﮐﻪ در ﺑﻐﺪاد ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ
ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ اﯾﻦ اﻣﭙﺮاﺗﻮری وﺳﯿﻊ را ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ و در ﻋﻤﻞ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ .آنﻫﺎ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺑﺎﻧﻔﻮذ ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ و ﯾﺎ روﺳﺎی ﺑﺰرگ ﻗﺒﺎﯾﻞ
وﻇﯿﻔﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ در اﯾﻦ ﻣﺤﻞﻫﺎ ﺑﻨﺎم ﺧﻠﯿﻔﻪ را ﻣﯽدادﻧﺪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ،اﯾﻦ اﻣﯿﺮان ﻣﺤﻠﯽ ﺑﻪ ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺑﺎج ﻣﯽﺳﭙﺮدﻧﺪ و اﮔﺮ ﺑﻪ ﻗﺪر ﮐﺎﻓﯽ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ
ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ﺣﺘﯽ ﺑﺎج را ﻫﻢ ﻧﻤﯽﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .در اﯾﻦ دوره و ﺑﻌﺪ از آﻧﭽﻪ ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺑﻐﺪاد ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺑﯿﻦ اﯾﻦ اﻣﯿﺮان ﺑﺰرگ و ﮐﻮﭼﮏ ﻣﺤﻠﯽ
رﻗﺎﺑﺖ و ﺟﻨﮓ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺣﻔﻆ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺧﻮد ﺟﺰو ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻮد.

آذرﺑﺎﯾﺠﺎن و ﺑﯿﺰاﻧﺲ ﺗﺮک زﺑﺎن ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ
در ﻓﺼﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ
در ﺑﺎره ﺗﻐﯿﯿﺮ زﺑﺎن ﺑﻌﻀﯽ
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ و آﻓﺮﯾﻘﺎ
ﺑﻪ ﻋﺮﺑﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدﯾﻢ.
ﻣﻮﺿﻮع زﺑﺎن و ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎی
ﺗﺮﮐﯽ در ﮐﻮچﻫﺎی اﺳﺘﭗﻫﺎی
اوراﺳﯿﺎ ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻗﻮاﻣﯽ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻠﻐﺎرﻫﺎ ،ﺧﺰرﻫﺎ و آوارﻫﺎ
ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺤﺚ دﯾﮕﺮی اﺳﺖ .در
راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻗﻮم اوﻏﻮز و ﺑﻌﻀﯽ از
اﻗﻮام ﺗﺮک زﺑﺎن دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﻫﺰار و
اﻧﺪی ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺑﺎ ﻗﺒﻮل اﺳﻼم
رو ﺑﻪ ﺳﻮی اﯾﺮان و ﺑﯿﺰاﻧﺲ
)آﻧﺎﺗﻮﻟﯽ( آوردﻧﺪ ﺷﺎﻫﺪ ﯾﮏ
دﮔﺮﮔﺸﺖ دﯾﮕﺮ و ﻣﻬﻢ زﺑﺎﻧﯽ در
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ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ.
اﯾﻦ دﮔﺮﮔﺸﺖ زﺑﺎﻧﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﯿﺸﺘﺮی از آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ ،ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن ﮐﻨﻮﻧﯽ ،ﺻﻔﺤﺎﺗﯽ از اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﺧﺮاﺳﺎن ،آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ،ﺑﺨﺶ ﻣﺴﻠﻤﺎن
ﻗﻔﻘﺎز ﯾﻌﻨﯽ ﺟﻤﻬﻮری آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﮐﻨﻮﻧﯽ ،ﺷﻤﺎل ﻋﺮاق و ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ ﺑﯿﺰاﻧﺲ و ﯾﺎ روم ﺷﺮﻗﯽ را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺧﻮد ﻗﺮار داده اﺳﺖ .در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺑﻪ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن و ﺑﯿﺰاﻧﺲ اﺷﺎره ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺪﻧﺒﺎل ﮐﻮچ و ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺗﺮﮐﺎن »ﺗﺮﮐﯿﻪ« ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﺪ.
ﺑﻌﺪ از ﮐﻮچﻫﺎ و اﺳﮑﺎنﻫﺎی ﭼﻨﺪ ﺻﺪ ﺳﺎﻟﻪ ﺗﺮکﻫﺎی اوﻏﻮز ،زﺑﺎن اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺮدم اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن و ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﻓﺖ و
ﺗﺮﮐﯽ ﺷﺪ .ﺗﻔﮑﯿﮏ اﯾﻦ دو روﻧﺪ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ .دﮔﺮﮔﺸﺖ زﺑﺎن ﻫﺮ دو ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺑﻄﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن ،ﺑﺪﺳﺖ ﻫﻤﺎن اﻗﻮام و ﺑﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺴﯿﺎر
ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻃﻐﺮل ﺑﯿﮓ ﺳﻠﺠﻮﻗﯽ از ﻧﻮادﮔﺎن »ﺳﻠﺠﻮق ﺑﯿﮓ« رﺋﯿﺲ ﯾﮑﯽ از ﻃﺎﯾﻔﻪﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﻗﻮم اوﻏﻮز ﺑﻮد .رواﯾﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻠﺠﻮق ﺑﯿﮓ ﯾﮑﯽ از
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن ﺟﻨﮕﺠﻮﯾﺎن ﺧﺰر ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۹۵۰ﻣﯿﻼدی ﻃﺎﯾﻔﻪاش را ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﻮارزم آﻣﺪ و ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ اﺳﻼم آورد .ﺑﻌﺪ از ﺳﻠﺠﻮق ﺑﯿﮓ
ﻃﺎﯾﻔﻪ او و دﯾﮕﺮ ﻃﻮاﯾﻒ و ﻗﺒﺎﯾﻞ اوﻏﻮز ﺑﺘﺪرﯾﺞ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺟﻨﻮب و ﺧﺮاﺳﺎن ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ .اﺳﺐ ﺳﻮاران و ﺗﯿﺮاﻧﺪازان اﯾﻦ ﻗﺒﺎﯾﻞ ﻫﺮ ﺑﺎر ﺑﺮای
اﻣﯿﺮ و ﯾﺎ ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ ﻣﺤﻠﯽ ﻣﯽﺟﻨﮕﯿﺪﻧﺪ .ﺣﺘﯽ درﺑﺎر ﺧﻠﯿﻔﻪ ﻋﺒﺎﺳﯽ در ﻋﺮاق ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺳﻠﻄﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده و ﺣﮑﻮﻣﺖ او ﺳﺮﺑﺎزان ﺗﺮک را ﺑﻪ
ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد.
در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻃﻐﺮل ﺑﯿﮓ ﺑﺮادر ﺧﻮد »ﭼﺎﻏﺮی ﺑﯿﮓ« را ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ  ۳۰۰۰ﺟﻨﮕﺠﻮ ﺑﺮای ﯾﮏ »ﺳﻔﺮ اﮐﺘﺸﺎﻓﯽ« ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎی ﻧﺎﺷﻨﺎﺳﯽ
ﻓﺮﺳﺘﺎد ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ آﺑﺎد و ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ :آذرﺑﺎﯾﺠﺎن و آﻧﺎﺗﻮﻟﯽ )ﮔﻮرون ،ص  .(۳۰۰ﺑﻌﺪ از آﻧﮑﻪ ﭼﺎﻏﺮی ﺑﯿﮓ ﺑﺎ ﺑﺎرﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺗﺎراج از ری،
آذرﺑﺎﯾﺠﺎن و ارﻣﻨﺴﺘﺎن ﺑﻪ آﺳﯿﺎی ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺮﮔﺸﺖ و ﺗﺠﺎرب ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻃﻐﺮل ﺑﯿﮓ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﻤﻮد ،اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻧﻄﻔﻪ ﮐﻮچﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺳﻠﺠﻮﻗﯿﺎن و
ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺗﺮک زﺑﺎن ﺑﻪ ﺳﻮی اﯾﺮان ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﺮاﺳﺎن ،آذرﺑﺎﯾﺠﺎن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آﻧﺎﺗﻮﻟﯽ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ .اﯾﻦ در ﺳﺎل  ۱۰۱۸م ﺑﻮد.
ﺗﺎ ﺳﺎل  ۱۰۴۰م ﻃﻐﺮل ﺑﯿﮓ ﺳﻤﺮﻗﻨﺪ ،ﺑﺨﺎرا ،ﻫﺮات و ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر را ﻓﺘﺢ ﮐﺮده ﺑﻮد .در ﻫﻤﺎن ﺳﺎل ،او ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ دادن ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺴﻌﻮد ﻏﺰﻧﻮی،
ﺑﻌﻨﻮان »ﭘﺎدﺷﺎه ﺧﺮاﺳﺎن« در ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر ﺗﺎﺟﮕﺬاری ﮐﺮد .ﺧﻠﯿﻔﻪ ﻋﺒﺎﺳﯽ در ﺑﻐﺪاد ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﺤﻠﯽ او در ﺧﺮاﺳﺎن را ﺑﻌﻨﻮان
»ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺧﻼﻓﺖ اﺳﻼﻣﯽ« در اﯾﻦ وﻻﯾﺖ ﺑﭙﺬﯾﺮد.
اوﻟﯿﻦ ﻣﻮج ﺑﺰرگ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺗﺮک ﺑﻪ ﺧﺮاﺳﺎن و ﺑﻘﯿﻪ ﻧﻘﺎط اﯾﺮان ﺷﺮوع ﺷﺪه ﺑﻮد.
ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺎﻻ وﺿﻊ ﺳﺎل  ۱۰۷۱را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ »آﻏﺎز ﭘﺎﯾﺎن« اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﺑﯿﺰاﻧﺲ و ﺗﺴﻠﻂ ﺗﺮکﻫﺎ ﺑﺮ آﻧﺎﺗﻮﻟﯽ ﻧﻘﻄﻪ ﻋﻄﻒ ﺗﺎرﯾﺨﯽ
ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯽرود .زﺑﺎن ﻣﻨﺎﻃﻖ دﯾﮕﺮ ﻧﻘﺸﻪ از ﺟﻤﻠﻪ اروﭘﺎ را ﺑﻌﺪا ﺑﻄﻮر ﮐﻮﺗﺎه ﺑﺤﺚ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد .ﻓﻌﻼ ﺗﻮﺟﻪ اﺻﻠﯽ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ زﺑﺎنﻫﺎی
آذرﺑﺎﯾﺠﺎن و ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﯿﺰاﻧﺲ ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯽ اﺳﺖ.
در ﺳﺎل  ۱۰۷۱ﯾﻌﻨﯽ درﺳﺖ  ۳۱ﺳﺎل ﺑﻌﺪ از ﺗﺎﺟﮕﺬاری ﻃﻐﺮل ﺑﯿﮓ ،ﺑﺮادرزاده او ،ﭘﺴﺮ ﭼﺎﻏﺮی ﺑﯿﮓ و ﺳﻠﻄﺎن ﺟﻮان ﺳﻠﺠﻮﻗﯽ آﻟﭗ ارﺻﻼن
ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ دادن ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺑﯿﺰاﻧﺲ در ﺷﻬﺮ ارﻣﻨﯽ ﻣﺎﻧﺰﯾﮑﺮت )ﻣﺎﻻزﮔﯿﺮت( در ﺷﺮق ﺗﺮﮐﯿﻪ اﻣﺮوز ،دروازه »روم ﺷﺮﻗﯽ« ﯾﻌﻨﯽ ﺑﯿﺰاﻧﺲ را
رﺳﻤﺎ ﺑﻪ روی ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺗﺮک ﺑﺎز ﮐﺮد .اﯾﻦ اوﻟﯿﻦ ﺷﮑﺴﺖ ﺑﯿﺰاﻧﺲ ﻣﺴﯿﺤﯽ از ﯾﮏ ﻧﯿﺮوی ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻮد .ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻪ ﻣﺪت ﭘﺎﻧﺼﺪ ﺳﺎل و ﺣﺘﯽ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ،ﻃﻮاﯾﻒ و ﻗﺒﺎﯾﻞ ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺰرگ ﺗﺮک از آﺳﯿﺎی ﻣﺮﮐﺰی رو ﺑﺴﻮی اﯾﺮان )ﺑﺨﺼﻮص آذرﺑﺎﯾﺠﺎن( و ﻣﻬﻢﺗﺮ از آن :آﻧﺎﺗﻮﻟﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ.

اﻣﺎ ﭼﺮا آذرﺑﺎﯾﺠﺎن و آﻧﺎﺗﻮﻟﯽ؟
ﺑﻨﻈﺮ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﻣﻌﺮوف ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺮﮐﺎن و ﺑﯿﺰاﻧﺲ ﮐﻠﻮد ﮐﺎﻫﻦ )ﮐﺎﻫﻦ ،ص  (۱۱۱-۹۹ﻫﯿﭻ ﺷﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ اوﻟﯿﻦ ﻣﻮج ﮐﻮچ ﻫﻢ،
ﺑﻌﻀﯽ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺮک ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻔﻮذ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ اﻣﺎ ﯾﻘﯿﻨﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه »ﺗﺮک ﺷﺪن« ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻮچ دوره ﺳﻠﺠﻮﻗﯿﺎن ﺷﺮوع
ﺷﺪه و در آذرﺑﺎﯾﺠﺎن و ﺑﺨﺼﻮص آﻧﺎﺗﻮﻟﯽ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .ﺑﻨﻈﺮ او ﺗﻌﺪاد ﺗﺮﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ در آﻧﺎﺗﻮﻟﯽ ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺪهاﻧﺪ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از
آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ .ﯾﮏ اﻧﮕﯿﺰه ﻣﻬﻢ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ آﻧﺎﺗﻮﻟﯽ اﯾﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻐﯿﺮ از وﺳﯿﻊﺗﺮ ﺑﻮدن ﺳﺮزﻣﯿﻦ آﻧﺎﺗﻮﻟﯽ از آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ،اﯾﺮان اﯾﻦ
دوره دﯾﮕﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪه ﺑﻮد در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺗﺎراج ،ﻓﺘﺢ ،ﺣﮑﻮﻣﺖ و ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎت و ﺧﺮاج در ﺑﯿﺰاﻧﺲ ﻣﺴﯿﺤﯽ و ﻣﺮﻓﻪ ،ﻫﻢ »ﺟﻬﺎد« ﺑﺸﻤﺎر
ﻣﯽرﻓﺖ و اﻋﺘﺒﺎر ﺗﺮﮐﺎن را در ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﮐﺮد و ﻫﻢ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ ،ﺛﺮوت وﻗﺪرت ﺑﺨﺶ ﻣﯽﻧﻤﻮد .آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻫﻢ از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ
»دروازه« آﻧﺎﺗﻮﻟﯽ )و ﻗﻔﻘﺎز( ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯽرﻓﺖ .ﻫﻢ اﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ و ﻫﻢ ﻃﺒﯿﻌﺖ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن و آﻧﺎﺗﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای داﻣﺪاری ﮐﻪ ﮐﺎر اﺻﻠﯽ ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺗﺮک
ﺑﻮد ،ﻇﺎﻫﺮا اﻧﮕﯿﺰهﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﺟﻠﺐ اﻗﻮام و اﯾﻼت ﺗﺮک ﺑﻮده اﺳﺖ.
در واﻗﻊ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از ﻓﺘﺢ ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﻌﻀﯽ ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺗﺮک رو ﺑﺴﻮی ﮐﺮﻣﺎن ،ﺳﯿﺴﺘﺎن ،ﺧﻮزﺳﺘﺎن و دﯾﮕﺮ ﻧﻮاﺣﯽ اﯾﺮان ﻫﻢ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .از
ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺳﻠﻄﺎن ﺳﻠﺠﻮﻗﯽ ودﯾﮕﺮ ﺳﺮﮐﺮدﮔﺎن ﺗﺮک ﻏﺎﻟﺒﺎ اﻓﺮاد ﻗﺒﯿﻠﻪ ﺧﻮد را ﺑﻌﻨﻮان ﺣﺎﮐﻢ و اﻣﯿﺮ ﺑﻪ وﻻﯾﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﺮان ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ و
آنﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﺎ ﻃﺎﯾﻔﻪﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ آن وﻻﯾﺎت رﻓﺘﻪ ﻣﻘﯿﻢ آﻧﺠﺎ ﻣﯽﮔﺸﺘﻨﺪ .ﻫﻤﺰﻣﺎن ،ﺑﻪ ﻗﺒﺎﯾﻞ و ﻃﻮاﯾﻒ ﻗﻄﻌﺎت زﯾﺎد زﻣﯿﻦ ﺑﻌﻨﻮان اﻗﻄﺎع و ﯾﺎ
ﺻﺮﻓﺎ اﺟﺎزه اﺳﮑﺎن داده ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ زﻣﯿﻨﻪﺳﺎز دﯾﮕﺮی ﺑﺮای ﮐﻮچ و ﺳﮑﻨﺎی اﻗﻮام ﺗﺮک زﺑﺎن در اﮐﺜﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﯾﺮان ﺷﺪ .اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ،ﺗﻌﺪاد
آنﻫﺎ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻗﺒﺎﯾﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن و ﻣﻬﻢﺗﺮ از آن :ﺑﻪ آﻧﺎﺗﻮﻟﯽ ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﺒﻮد .آﻧﺎﺗﻮﻟﯽ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﯾﮏ ﻫﺪف اﺻﻠﯽ ﻗﺒﺎﯾﻞ
ﺗﺮک ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯽرﻓﺖ و در اﯾﻦ رﻫﮕﺬر ﺑﻪ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن در اﺑﺘﺪا ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺑﻌﻨﻮان »ﭘُﻠﯽ« ﺑﺮ ﺳﺮراه آﻧﺎﺗﻮﻟﯽ ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ .ﺑﻌﺪﻫﺎ در ﻣﻮج ﻣﻌﮑﻮس
ﮐﻮچ اﯾﻦ ﻗﺒﺎﯾﻞ ،ﺗﻌﺪاد ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از آﻧﺎن ﮐﻪ ﺣﺪود  ۴۰۰ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ،از ﻧﻈﺮ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ﺻﻔﻮی ﻫﻢ آواﺗﺮ از ﺳﻠﻄﺎن ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﺷﺪه
ﺑﻮدﻧﺪ ،از آﻧﺎﺗﻮﻟﯽ ﺑﻪ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺘﻨﺪ.
ﺑﻮﻣﯽﻫﺎ و ﻗﺒﺎﯾﻞ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ؟
ﭼﻪ در آذرﺑﺎﯾﺠﺎن اﯾﺮان و ﻗﻔﻘﺎز و ﭼﻪ در آﻧﺎﺗﻮﻟﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﮐﻨﻮﻧﯽ ،اﮐﻨﻮن ﻫﺰارﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺗﺮک زﺑﺎن ﺑﺎ ﻣﺮدم ﺑﻮﻣﯽ آﻣﯿﺨﺘﻪاﻧﺪ
ﺗﺎ ﺟﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻧﮋادی ﺑﻮﻣﯿﺎن و ﮐﻮﭼﻨﺪﮔﺎن ﻫﺰار ﺳﺎل ﭘﯿﺶ دﯾﮕﺮ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ .اﻟﺒﺘﻪ دﻗﯿﻖﺗﺮﯾﻦ و ﻣﺴﺘﺪلﺗﺮﯾﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻧﮋادی
ﯾﮏ ﺷﺨﺺ و ﯾﺎ ﮔﺮوه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺗﺮﮐﯿﺐ »ﺷﺠﺮه ژﻧﺘﯿﮏ« آن ﺷﺨﺺ و اﮐﺜﺮﯾﺖ آن ﮔﺮوه اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺟﺪولﻫﺎی دیانای از ﭼﻬﺎر
ﮔﻮﺷﻪ ﺗﺮﮐﯿﻪ و اﯾﺮان ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﻬﻢ ژﻧﺘﯿﮏ آﺳﯿﺎی ﻣﺮﮐﺰی در اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺮدم ﻣﻌﺎﺻﺮ اﯾﻦ دو ﮐﺸﻮر ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ ،دﻗﯿﻖ ﺗﺮش
ﺣﺪود  ۵-۴در ﺻﺪ اﺳﺖ .در ﻫﺮ دو ﮐﺸﻮر ،دوﻋﻨﺼﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪای–ژﻧﺘﯿﮏ »آﺳﯿﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ«–ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ و »ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ« ﺳﻬﻢ ﺑﺮﺗﺮی ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از
 ۸۰درﺻﺪ را دارﻧﺪ .از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻧﮋادی اﯾﺮان و ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺰدﯾﮏاﻧﺪ )ﺟﯿﻨﻨﯽ اوﻏﻠﻮ  ،۲۰۰۴ﺧﻮداوﻏﻠﻮﮔﯿﻞ ،۲۰۱۲ ،ﻧﺸﻨﻞ
ﺟﺌﻮﮔﺮاﻓﯿﮏ ،ﻟﯿﻨﮏ در »ﻣﻨﺎﺑﻊ« (.ﺑﻨﺎ ﺑﺮاﯾﻦ روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ »ﺗﺮک ﺷﺪن« آذرﺑﺎﯾﺠﺎن و آﻧﺎﺗﻮﻟﯽ اﺳﺎﺳﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﺑﺎن و ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﺖ و
ﺑﻤﺮاﺗﺐ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﺗﯿﺮه وﻧﮋاد ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد .ﺣﺘﯽ ﻇﺎﻫﺮ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺮدم اﯾﺮان و ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮدن ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﺮدم
آﺳﯿﺎی ﻣﺮﮐﺰی–آﺳﯿﺎی ﺷﺮﻗﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ در ﻣﺪت ﮐﻮچﻫﺎ و ﺣﺮﮐﺎت ﻗﻮﻣﯽ ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺗﺮک از ﺳﺎل  ۱۰۰۰ﺗﺎ ﺣﺪودا
 ۱۵۰۰ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺗﺒﺎری و ژﻧﺘﯿﮏ ﻣﺮدم ﺑﻮﻣﯽ اﯾﻦ دوﻣﻨﻄﻘﻪ ،زﺑﺎن اﮐﺜﺮﺷﺎن ﺑﺘﺪرﯾﺞ ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯽ و در آﻧﺎﺗﻮﻟﯽ دﯾﻦ اﮐﺜﺮﺷﺎن ﺑﻪ اﺳﻼم ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺮدم ﻫﻮﯾﺖ ﺗﺒﺎری ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﮐﺮده اﻣﺎ زﺑﺎﻧﺸﺎن )و در آﻧﺎﺗﻮﻟﯽ در ﺿﻤﻦ دﯾﻨﺸﺎن( ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
آﻧﭽﻪ ﮐﻪ روﺷﻦ اﺳﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﺑﻮﻣﯿﺎن از ﻣﺠﻤﻮع اﻓﺮاد ﻗﺒﺎﯾﻞ ﮐﻮﭼﻨﺪه ﺑﻤﺮاﺗﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﮐﺎﻫﻦ )ﮐﺎﻫﻦ ،ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ(
ﻧﺴﺒﺖ ﯾﮏ ﺑﻪ ده ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮای ﻫﺮ ده ﺑﻮﻣﯽ ﯾﮏ ﮐﻮﭼﻨﺪه را ﺣﺪس زده اﺳﺖ .او ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﻨﻈﺮ ﻧﻤﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﻣﺜﻼ ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﻢ دهﻫﺎ
ﻫﺰار و ﯾﺎ ﺻﺪﻫﺎ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ در آن واﺣﺪ ﮐﻮچ ﮐﺮدهاﻧﺪ) «.ﮐﺎﻫﻦ ،ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ(.
ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺒﻮل ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺨﺼﻮص در ﻣﺮاﺣﻞ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﯾﮑﯽ دو ﻗﺮن اول اﯾﻦ ﮐﻮچﻫﺎ ،ﻗﺒﺎﯾﻞ ﮐﻮﭼﻨﺪه اﻏﻠﺐ در دﺷﺖﻫﺎ و
روﺳﺘﺎﻫﺎ ﺳﮑﻨﯽ ﻣﯽﮔﺰﯾﺪﻧﺪ و ﻟﺸﮑﺮﯾﺎن و اﻣﯿﺮان ﺗﺮک ،ﺷﻬﺮﻫﺎ را ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮﻣﯿﮕﺰﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﻮﻣﯽ داﺷﺘﻨﺪ .ﺑﺮاﯾﺲ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ
از ﻣﻮرﺧﯿﻦ اﯾﺮاﻧﯽ »از دو ﻃﺒﻘﻪ ﺗﺮکﻫﺎی اوﻏﻮز« ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﻼت اﯾﺮان ﺳﺮازﯾﺮ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ» :ﻣﻮج ﻧﺨﺴﺖ آﻧﺎن ﻋﺒﺎرت از
ﻃﻮاﯾﻒ ﭼﻮﭘﺎﻧﺎن و داﻣﺪاران ﮐﻮﭼﻨﺪهای ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺪﻧﺒﺎل ﻣﺮاﺗﻊ ﻧﻮ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﻮج دوم ﻓﺎﺗﺤﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﯾﮑﺠﺎ ﻧﺸﯿﻦ ﺷﻮﻧﺪ و ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﮐﻨﻨﺪ« )ﺑﺮاﯾﺲ ،۱۹۵۵ ،ص (.۲۱
اﻣﺎ اﮔﺮ ﺗﻌﺪاد ﻣﺮدم ﺑﻮﻣﯽ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻃﻮل ﭼﻨﺪ ﺻﺪ ﺳﺎﻟﻪ ﮐﻮچﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺗﻌﺪاد ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺗﺮک ﺑﻮده و اﮔﺮ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﻣﺮدم ﺑﻮﻣﯽ
ﻗﺘﻞﻋﺎم و ﻣﻨﻬﺪم ﻧﺸﺪه و در ﻣﺠﻤﻮع ﻣﮑﺎن زﯾﺴﺖ ﺧﻮد را ﻫﻢ ﺗﺮک ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ ،ﭘﺲ زﺑﺎن اﮐﺜﺮﯾﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻋﻮض ﺷﺪه و ﻣﺜﻼ در ﺑﯿﺰاﻧﺲ از
ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ و آراﻣﯽ و ﯾﺎ ﭘﻬﻠﻮی و ارﻣﻨﯽ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ؟
اﮔﺮ اﯾﻦ روﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ و در ﻃﯽ ﻗﺮنﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ،در ﮐﺪام ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﯾﺎ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﺧﻮرده و ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﯾﺎ ﮐﻤﺘﺮ ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪه و ﺑﻪ
ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ؟

ﻗﺒﻞ از ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ رﻗﻢ دﻗﯿﻘﯽ در ﺑﺎره ﺟﻤﻌﯿﺖ آن دوره ﺑﯿﺰاﻧﺲ و ﯾﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎی »اﯾﺮان ﺗﺎرﯾﺨﯽ« ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺴﺖ .ﺗﺨﻤﯿﻦ اﮐﺜﺮ
ﺗﺎرﯾﺦﻧﻮﯾﺴﺎن در ﺣﻮل و ﺣﻮش  ۵-۴ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﺑﺮای ﻫﺮﮐﺪام اﺳﺖ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﻪ و اﯾﺮان ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ ﺷﺪه اﻣﺮوز ﻧﯿﺰ ﻧﺎﭼﯿﺰ
ﺟﻠﻮه ﻣﯽﮐﻨﺪ .و اﻣﺎ در ﺑﺎره ﺗﻌﺪاد اﻗﻮام ﺗﺮک زﺑﺎن ﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﻄﻮر ﻻﯾﻨﻘﻄﻊ ﺑﻪ اﯾﻦ دو ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﯽآﻣﺪهاﻧﺪ اﻃﻼﻋﺎت دﻗﯿﻘﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺴﺖ
اﮔﺮﭼﻪ ﺑﻌﻀﯽ ارﻗﺎم ﻋﻠﯽﺣﺪه در ﺑﺎره ﮐﻮچ ﺑﻌﻀﯽ اﻗﻮام رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺜﻼ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ در اﺑﺘﺪای ﺳﻠﺠﻮﻗﯿﺎن »ﻫﺰاران ﻧﻔﺮ« از
ﺗﺮکﻫﺎی اوﻏﻮز ﺑﺼﻮرت دﺳﺘﻪﻫﺎی  ۴-۳ﻫﺰار ﻧﻔﺮی ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﻋﺪه دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﺧﻮزﺳﺘﺎن رﻓﺘﻪاﻧﺪ )ﮔﻮرون ،ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ(.
ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﺣﺪس زد ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ ﺗﺮﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﺮان و آﻧﺎﺗﻮﻟﯽ ﮐﻮچ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ .ﮔﻤﺎﻧﻪ زﻧﯽ دراﯾﻦ ﻣﻮرد ﺿﻤﻨﺎ از آن
ﺟﻬﺖ ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮ ﺳﺮ ﯾﮏ ﻣﻮج ﻣﻬﺎﺟﺮت ﮐﻪ  ۲۰-۱۰و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ  ۱۰۰ﺳﺎل اداﻣﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ اﮔﺮ ﻧﻘﻄﻪ
ﺷﺮوع اﯾﻦ ﮐﻮچﻫﺎ را در اواﯾﻞ ﻗﺮن ﯾﺎزدﻫﻢ م ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺪودا ﺳﺎل  ۱۰۴۰ﺣﺪس ﺑﺰﻧﯿﻢ ،اﯾﻦ ﮐﻮچﻫﺎ و اداﻣﻪ آنﻫﺎ در داﺧﻞ اﯾﺮان و ﺗﺮﮐﯿﻪ و ﯾﺎ ﺑﯿﻦ
اﯾﺮان و ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺗﺎ اواﺧﺮ دوره ﺷﺎه ﻃﻬﻤﺎﺳﺐ ﺻﻔﻮی و ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻓﺎروق ﺳﻮﻣﺮ )ﺳﻮﻣﺮ (۱۳۷۱ ،ﺗﺎ ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ ﻫﻢ اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
وﻟﯽ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﻪ ﻗﻮل ﮐﻠﻮد ﮐﺎﻫﻦ اﺷﺘﺒﺎه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد اﮔﺮ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻬﺎﺟﺮت و اﺧﺘﻼط ﻗﻮﻣﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ را ﻓﻘﻂ ﺑﺮ ارﻗﺎم و ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد
ﻣﺒﺘﻨﯽ ﮐﻨﯿﻢ .در اﯾﻦ ﻣﻮرد ،ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﮐﺎﻫﻦ ،دهﻫﺎ ﻋﺎﻣﻞ ﻧﻘﺶ ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در ﯾﮏ ﻃﺮف اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﺮکﻫﺎ ﺣﺎﮐﻤﯿﻦ ﺟﺪﯾﺪ و
ﻣﻈﻔﺮ و در ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ،ﺑﻮﻣﯿﺎن ﻣﻐﻠﻮﺑﯿﻦ ﺑﻮدﻧﺪ و اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺗﺎ اﺧﺘﻼط ﮐﺎﻣﻞ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﻣﺮدم ﮐﻪ ﺻﺪﻫﺎ ﺳﺎل ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪه ،اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ
اﺳﺖ .اﯾﻦ اوﻟﻮﯾﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺣﺘﻤﺎﻻ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب و ﺗﻐﯿﯿﺮ دﯾﻦ ،ﺗﺎﺑﻊ ﺷﺪن ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺑﻪ ﺧﺮاج و ﻣﺎﻟﯿﺎت اﺿﺎﻓﯽ ،ﺗﺸﻮﯾﻖ و ﺣﺘﯽ
»داوﻃﻠﺒﯽ« ﺑﻮﻣﯿﺎن ﺑﻪ ﻗﺒﻮل اﺳﻼم ،ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺎم اﻓﺮاد و دﮔﺮﮔﺸﺖ زﺑﺎن ﻧﺨﺴﺖ آﻧﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯽ ﻧﻘﺸﯽ اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎزی ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺑﯽﺷﮏ ﻣﺮدم
ﺑﻮﻣﯽ ﺑﺮای ﺗﺴﻬﯿﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد در ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﻮﯾﻦ ﺑﺎ ﺣﺎﮐﻤﯿﻦ ﻧﻮ و زﺑﺎن و دﯾﻦ ﺟﺪﯾﺪﺷﺎن ﺳﻌﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺧﻮد را از ﻧﻈﺮ زﺑﺎن و دﯾﻦ ﺑﺎ آنﻫﺎ
ﻣﻨﻄﺒﻖ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻐﯿﯿﺮ دﯾﻦ اﺳﺎﺳﺎ در آﻧﺎﺗﻮﻟﯽ ﻣﻄﺮح ﺑﻮده اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ در آذرﺑﺎﯾﺠﺎن و ﺻﻔﺤﺎت ﺷﻤﺎل رود ارس ﺣﻀﻮر ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ
ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺗﺮک و ﻟﺸﮑﺮﯾﺎن اﯾﻠﺨﺎﻧﺎن ﻣﻐﻮل ﮐﻪ اﮐﺜﺮا ﺗﺮک ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ رواج ﺗﺮﮐﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم اﯾﻦ ﺧﻄﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﺣﺘﻤﺎﻻ اﯾﻦﻫﺎ ﻋﻮاﻣﻞ اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻮدهاﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺟﻨﮓﻫﺎ ،ﻓﺮار و ﮐﻮچ و ﺑﺎﻻﺧﺮه ازدواج ﺗﺮﮐﺎن ﺑﺎ ﺑﻮﻣﯿﺎن ﮐﻪ در آن ﺗﺮک زﺑﺎن ﺷﺪن )و در آﻧﺎﺗﻮﻟﯽ
ﺿﻤﻨﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪن( ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی ﺑﻮﻣﯽ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی داﺷﺘﻪ ،اﯾﻦ روﻧﺪ ﭼﻨﺪ ﺻﺪ ﺳﺎﻟﻪ را ﺗﺴﺮﯾﻊ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﻣﺎ در ﺑﺎره اﯾﻨﮑﻪ دﮔﺮﮔﺸﺖ
زﺑﺎن و دﯾﻦ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺮدم ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺷﺮوع ﺷﺪه ﻫﻢ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻣﻞ و دﻗﯿﻘﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮان داد .اوﻟﯿﻦ و ﺑﺎرزﺗﺮﯾﻦ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﻧﺎروﺷﻨﯽ آن اﺳﺖ
ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﺻﺪﻫﺎ ﺳﺎل ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪه و اﮔﺮﺧﯿﻠﯽ دﻗﯿﻖ ﺷﻮﯾﻢ ،ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻌﻨﯽ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺎﻣﻞ ﺧﻮد ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﻫﻨﻮز در ﺗﺮﮐﯽ
آذری آﺛﺎر زﺑﺎن آذری و ﯾﺎ ﺗﺎﺗﯽ ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﮔﻮش ﻣﯽﺧﻮرد و ﺗﺎ ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ ﻫﻨﻮز ﭼﻨﺪ دﻫﮑﺪه ﺑﻪ اﯾﻦ زﺑﺎن و دﯾﮕﺮ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﭘﻬﻠﻮی ﻏﺮﺑﯽ ﺳﺨﻦ
ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ .در ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻫﻢ ﻫﻨﻮز ﺑﻌﻀﯽﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﺼﻮص در ﺷﺮاﯾﻂ آزادﺗﺮ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ،داﺳﺘﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ دﯾﻦ و ﻧﺎم اﺟﺪاد ﺧﻮد را
ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﻨﺪ و ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﭼﻪ در آذرﺑﺎﯾﺠﺎن و ﭼﻪ در ﺗﺮﮐﯿﻪ ،درﺟﻪ و ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺮﮐﯽ ﺷﺪن زﺑﺎن )و در ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺿﻤﻨﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ دﯾﻦ( در ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻓﺮق ﮐﺮده اﺳﺖ .در ﺑﻌﻀﯽ
ﻣﻨﺎﻃﻖ اﯾﻦ روﻧﺪ ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ و در دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ آﻫﺴﺘﻪﺗﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺳﻮﻣﺮ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ :در دوره ﺳﻠﺠﻮﻗﯿﺎن ،ﺗﺮﮐﻤﻦﻫﺎ ﺑﺨﺼﻮص در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ »آران« و ﻣﻐﺎن آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﻤﺎﻟﯽ ،در
آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ در ﻏﺮب درﯾﺎﭼﻪ اروﻣﯿﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﯿﻦ ﮐﺮدﺳﺘﺎن اﯾﺮان و »ﺷﻬﺮ زور« ﻣﯽزﯾﺴﺘﻨﺪ .در وﻻﯾﺎت ﺗﺒﺮﯾﺰ ،ﻣﺮاﻏﻪ ،ﺧﻠﺨﺎل و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﺒﺎل و ﯾﺎ »ﻋﺮاق ﻋﺠﻢ« ﺗﻌﺪاد ﺗﺮﮐﻤﻦﻫﺎ زﯾﺎد ﻧﺒﻮد .از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﻤﺎﻟﯽ ،ﺳﺮﻋﺖ »ﺗﺮک ﺷﻮی«
در آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﻤﺪان و ﻗﺰوﯾﻦ دﯾﺮﺗﺮ و ﺣﺘﯽ ﺿﻌﯿﻒﺗﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ )ﺳﻮﻣﺮ ،ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ ،ص (.۴۳۰
ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ در دوره اﯾﻠﺨﺎﻧﺎن ﻣﻐﻮل اﻧﺘﺨﺎب ﺗﺒﺮﯾﺰ و ﻣﺮاﻏﻪ ﺑﻌﻨﻮان ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ و ﺗﻤﺮﮐﺰ اردوﻫﺎی ﻣﻐﻮل ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺳﻮﻣﺮ اﮐﺜﺮﺷﺎن ﺗﺮک
ﺑﻮدﻧﺪ )ﺳﻮﻣﺮ ،ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ ،ص  (۴۵۱ -۴۳۷ﺗﻮازن زﺑﺎﻧﯽ ﺗﺒﺮﯾﺰ ،ﻣﺮاﻏﻪ و اردﺑﯿﻞ را ﻫﻢ ﺑﻨﻔﻊ ﺗﺮﮐﯽ ﻋﻮض ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺳﻮﻣﺮﺣﺘﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ در
ﻫﻤﯿﻦ دوره »زﺑﺎن ﻣﻐﻮلﻫﺎ ﻫﻢ ﺗﺮﮐﯽ ﺷﺪ و آنﻫﺎ ﻫﻢ ﺗﺮک ﺷﺪﻧﺪ« )ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ(.
در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﺰاﻧﺲ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﻌﺪی ﻣﻨﺎﺑﻊ و آﺛﺎر ﺑﻤﺮاﺗﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﺑﺎره ﭼﻨﺪ و ﭼﻮن دﮔﺮﮔﺸﺖ زﺑﺎن و دﯾﻦ ﻣﺮدم وﺟﻮد دارد .اﯾﻦ ﻫﻢ
اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺨﺎﻃﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺘﺎﺑﺖ در ﺑﯿﺰاﻧﺲ آن دوره ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﯾﺮان ﺑﻮده و ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻫﻢ ﺗﻮﺟﻪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻏﺮﺑﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺑﯿﺰاﻧﺲ ﻣﺴﯿﺤﯽ
و ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﺮان ﻣﺴﻠﻤﺎن و دور .آﻧﭽﻪ ﮐﻪ روﺷﻦ اﺳﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺎم »ﺗﺮﮐﯿﻪ« ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻏﺮﺑﯽﻫﺎ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده ﺑﺮای
اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در اواﺧﺮ ﻗﺮن دوازدﻫﻢ م ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺪودا  ۵۰ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از ﻣﻐﻮلﻫﺎ و در زﻣﺎن ﺟﻨﮓﻫﺎی ﺻﻠﯿﺒﯽ ﯾﻌﻨﯽ از ﻗﺮن ﺳﯿﺰدﻫﻢ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ اﺳﺘﻔﺎده
ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ .اﮔﺮ ﭼﻪ ﺗﺎ ﻣﺪتﻫﺎ ﺑﻌﺪ ﻫﻢ از ﻧﺎمﻫﺎی »روم«» ،ﺑﻼد روم« و ﯾﺎ »ﻣﻤﺎﻟﮏ روم« اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در زﻣﺎن ﺟﻨﮓﻫﺎی
ﺻﻠﯿﺒﯽ »ﻓﺮدرﯾﮏ ﺑﺎرﺑﺎروﺳﺎ« از »ﺗﺮﮐﯿﻪ«  ،Turchiaﺑﻤﻌﻨﺎی »ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺗﺮﮐﺎن« و ﯾﺎ ﮐﺸﻮری ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺗﺮک ﻫﺎﺳﺖ ،ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ.
از ﯾﮏ ﻧﮕﺎه ﺷﺎﯾﺪ ﭼﻨﺪان ﻣﻬﻢ ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ درﺟﻪ »ﺗﺮک ﺷﺪن« اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻧﻮ ﻧﺎم ﯾﻌﻨﯽ »ﺗﺮﮐﯿﻪ« در ﮐﺪام ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻮده و ﭼﻘﺪر ﻃﻮل
ﻣﻬﺮ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ اﯾﻦ
ﮐﺸﯿﺪه اﺳﺖ .ﻣﻬﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ »ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺗﺮﮐﯽ« آﻧﺎﺗﻮﻟﯽ از ﻧﻈﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،زﺑﺎﻧﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ُ
ﮐﺸﻮر زده اﺳﺖ ،ﮐﺸﻮری ﮐﻪ ﺑﺰودی ﻧﺎم ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﺑﺨﻮد ﮔﺮﻓﺖ و از ﺳﺪه ﺑﯿﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﻧﺎم »ﺟﻤﻬﻮری ﺗﺮﮐﯿﻪ« و ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﻫﻮﯾﺖ ﻏﺎﻟﺐ
ﺗﺮﮐﯽ ،ﺟﺎی ﻣﻬﻤﯽ در ﻧﻘﺸﻪ ﻣﺎ ﻣﯽﮔﯿﺮد.

وﺿﻊ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ دﯾﻦ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ زﺑﺎن ﻧﺨﺴﺖ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺮدم ﺑﻮده ،ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻬﻢﺗﺮ وﻟﯽ از
ﺳﻮﯾﯽ ﻫﻢ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻫﻤﯿﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﺷﺎﯾﺪ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﭘﯿﭽﯿﺪهﺗﺮ اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ در ﻃﻮل ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ  ۹۰۰ﺳﺎل ﺳﻠﺴﻠﻪﻫﺎی ﺗﺮک زﺑﺎن اﯾﺮان )از
ﻏﺰﻧﻮﯾﺎن ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻗﺎﺟﺎرﯾﺎن( ﺳﻨﺖ و ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﯾﺮان ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻀﻌﯿﻒ ﻧﺸﺪه ﺑﻠﮑﻪ ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﯾﺎری ﻫﻤﯿﻦ
ﺣﺎﮐﻤﯿﻦ اﻏﻠﺐ ﺗﺮک زﺑﺎن ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻫﻢ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ژان اوﺑﻦ در ﻣﻘﺎﻟﻪ »ﺗﺮﮐﯽ ﺷﺪن زﺑﺎن آذرﺑﺎﯾﺠﺎن« ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﺘﺎب »ﺻﻔﻮه اﻟﺼﻔﺎ« اﺛﺮ اﺑﻦ ﺑﺰاز اردﺑﯿﻠﯽ ) ۱۳۵۰م( ﻧﻮﺷﺘﻪ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ در
آن ﺗﺎرﯾﺦ زﺑﺎن ﻣﺮدم آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻫﻨﻮز ﺗﺮﮐﯽ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد اﮔﺮﭼﻪ ﻟﻐﺎت ﺗﺮﮐﯽ و ﻣﻐﻮﻟﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ روزاﻓﺰوﻧﯽ ﺑﺮ زﺑﺎن ﻣﺮدم داﺷﺘﻪ اﺳﺖ )اوﺑﻦ،
(.۱۹۸۹
ﺑﻪ ﻫﺮ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻣﺎ از ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮﺧﯽ اﺷﻌﺎر ﺷﯿﺦ ﺻﻔﯽ اﻟﺪﯾﻦ اردﺑﯿﻠﯽ و »رﺳﺎﻟﻪ روﺣﯽ اﻧﺎرﺟﺎﻧﯽ« و ﯾﺎ آﺛﺎر ﺷﻌﺮای »ﻓﻬﻠﻮی ﮔﻮی«
آذرﺑﺎﯾﺠﺎﻧﯽ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺣﺪ اﻗﻞ ﺗﺎ ﺻﻔﻮﯾﻪ زﺑﺎن ﻧﺨﺴﺖ ﻣﺮدم ﻣﺨﻠﻮط ﺑﻮده ،اﻣﺎ ﺣﺪودا ﺑﻌﺪ از ﺻﻔﻮﯾﻪ ،ﺗﺮﮐﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه،
اﮔﺮ ﭼﻪ زﺑﺎن ﻏﺎﻟﺐ ﻓﺮﻫﻨﮓ ،ﻫﻨﺮ و ﺑﺨﺼﻮص ادﺑﯿﺎت در آذرﺑﺎﯾﺠﺎن و ﺑﻘﯿﻪ اﯾﺮان ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻓﺎرﺳﯽ و زﺑﺎن ﻏﺎﻟﺐ دﯾﻦ ،ﻗﺎﻧﻮن و ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻋﺮﺑﯽ
ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
اﮔﺮﭼﻪ ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺗﺮک )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﮑﻠﻮ ،ﺷﺎﻣﻠﻮ ،روﻣﻠﻮ ،ذواﻟﻘﺪر ،اﺳﺘﺎﺟﻠﻮ ،اﻓﺸﺎر( در ﻫﺮ دو ﻃﺮف ﯾﻌﻨﯽ در آذرﺑﺎﯾﺠﺎن و آﻧﺎﺗﻮﻟﯽ رﯾﺸﻪ و ﻫﻮﯾﺖ
ﻣﺸﺘﺮک زﺑﺎﻧﯽ و ﻗﻮﻣﯽ داﺷﺘﻨﺪ و اﮔﺮﭼﻪ آنﻫﺎ ﺑﻄﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﯿﯿﺮ زﺑﺎن اﯾﻦ دو ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﮔﺸﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻫﺮ ﮐﺪام ﺗﺎﺑﻊ و ﺣﺎﻣﯽ
ﺗﺤﻮﻻت ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻣﻠﯽ ﮐﺸﻮر ﺧﻮد ﯾﻌﻨﯽ اﯾﺮان و ﯾﺎ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ اﻗﻮام و ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪی ﻗﻮﻣﯽ و ﻗﺒﯿﻠﻪای ،در دو
ﺳﻮی ﻣﺮز دو ﻧﻘﺶ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎزی ﮐﺮدهاﻧﺪ :در آﻧﺎﺗﻮﻟﯽ و ﺗﺮﮐﯿﻪ آنﻫﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻗﺎﻃﺒﻪ ﻣﺮدم ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ،ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﺗﺎرﯾﺦ ،ﺳﯿﺎﺳﺖ،
دﯾﻦ و زﺑﺎن ﮐﺸﻮر ﺧﻮد ﺑﻮدﻧﺪ درﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻫﻢ ﻗﻮﻣﺎﻧﺸﺎن در آذرﺑﺎﯾﺠﺎن و دﯾﮕﺮ ﻧﻘﺎط اﯾﺮان در ﺑﺮ ﺳﺮﮐﺎرآوردن ﺻﻔﻮﯾﺎن ﻧﻘﺸﯽ ﮐﻠﯿﺪی ﺑﺎزی
ﮐﺮدﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻨﺸﺎء ﯾﮏ زﯾﺮ ﻫﻮﯾﺖ زﺑﺎن ﺗﺮﮐﯽ آذری در اﯾﺮان ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﻤﻮﻣﯽ و رﻧﮕﺎرﻧﮓ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺑﻮد ،و
ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﻫﺴﺖ.
در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻫﻢ در اﯾﺮان و ﻫﻢ در ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ،ﺑﻌﺪ از آﻧﮑﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﻗﺒﺎﯾﻞ را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ،دوﻟﺘﺪاری ﺧﻮد را ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ
ﮐﺮدﻧﺪ ،ﻧﻘﺶ اﯾﻦ ﻗﺒﺎﯾﻞ ﻫﻢ در ﻫﺮ دو ﺳﻮی ﻣﺮز اﯾﺮان و ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﮐﻤﺮﻧﮓﺗﺮ و ﺣﺎﺷﯿﻪایﺗﺮ ﺷﺪ.

ﺳﺎل ﻫﺎى  ۱۰۰۰ﺗﺎ ۱۵۰۰
ﻓﺎرﺳﯽ ،ﻋﺮﺑﯽ ،ﺗﺮﮐﯽ
آﺧﺮﯾﻦ ﻧﻘﺸﻪ ای ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن دادﯾﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎل  ۱۰۷۱ﻣﯿﻼدی ﺑﻮد – زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺮﮐﺎن ﺳﻠﺠﻮﻗﯽ وارد ﺑﯿﺰاﻧﺲ ﺷﺪﻧﺪ .در
ﻋﺮض ﮐﻤﺘﺮ از  ۴۰۰ﺳﺎل ﺗﺮک ﻫﺎ ﺑﺘﺪرﯾﺞ ﺑﯿﺰاﻧﺲ و ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ آن ﯾﻌﻨﯽ ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ را ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و آن را ﺑﺎ ﻧﺎم »اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل« ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﺧﻮد ﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ
در ﺳﺎل  ۱۴۵۳اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد .ﺑﻌﻀﯽ ﻫﺎ ﻓﺘﺢ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل از ﻃﺮف ﺗﺮک ﻫﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎن را ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪ ﻗﺮن ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ ﻣﯿﺸﻤﺎرﻧﺪ .در ﻗﺮن
ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺼﺮ ﮐﺸﻔﯿﺎت درﯾﺎﺋﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺸﻒ آﻣﺮﯾﮑﺎ اﺳﺘﺪﻻل ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺪﻋﺎ ﮐﺎر آﺳﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
وﻟﯽ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ اﺻﻠﯽ ﻣﺎ ﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎﻧﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ زﺑﺎن ﻫﺎ را اﺑﺘﺪا ﺗﺎ ﺳﺎل  ۱۵۰۱ﺑﯿﺎورﯾﻢ .ﻋﻠﺖ اﺻﻠﯽ
ﮔﺰﯾﻨﺶ اﯾﻦ ﺳﺎل ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯿﺸﻮد.
 ۱۵۰۱ﻣﯿﻼدی ،ﺳﺎل ﺗﺎﺟﮕﺬاری ﺷﺎه اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ و آﻏﺎز ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺻﻔﻮﯾﺎن اﺳﺖ .اﯾﻦ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل  ۸۵۰ﺳﺎل ﺑﻌﺪ از ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﻋﺮاب و ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﻫﺎی ﻗﺒﺎﯾﻞ ﮐﻮﭼﻨﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﭼﻨﺪان ﺑﺎ ﻣﺮدم ﺑﻮﻣﯽ ﻧﯿﺎﻣﯿﺨﺘﻪ و ﺧﻮد ﮐﺎﻣﻼ ﺑﻮﻣﯽ ﻧﺸﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ آﻏﺎز ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺻﻔﻮﯾﺎن ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ
ﺑﺮﺧﯽ ﺣﺘﯽ آﻏﺎز »اﯾﺮان ﻣﻌﺎﺻﺮ« ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯿﺮود.
در ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﻫﺎی اﯾﺮان ﺻﻔﻮی و ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﻫﻢ اﺷﺎره ﮐﺮده اﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از آﻏﺎز ﺳﻠﺴﻪ ﺻﻔﻮﯾﺎن ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﭼﻬﻞ ﺳﺎل ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪ و
ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﯽ دوﺑﺎره ﺷﻌﻠﻪ ور ﺷﺪ .اﯾﻦ ﺟﻨﮓ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﺎور ﻫﺎی دﯾﻨﯽ و ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﺮدم ﻫﺮ دو ﮐﺸﻮر و ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺑﻌﺪی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ
ﻣﻬﻤﯽ ﮔﺬاﺷﺖ .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل در ﻧﺘﯿﺤﻪ اﯾﻦ ﺟﻨﮓ ﻫﺎ ﻣﺮز ﻧﻬﺎﭘﯽ ﺑﯿﻦ دو ﮐﺸﻮر ﺑﺪﻧﺒﺎل ﻗﺮن ﻫﺎ دﺳﺖ ﺑﺪﺳﺖ ﺷﺪن ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺑﺎ ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﻪ ﻗﺼﺮ
ﺷﯿﺮﯾﻦ ) (۱۶۳۹ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ روﺷﻦ ﺷﺪ و اﯾﻦ وﺿﻊ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ و ﺗﺤﻮﻻت زﺑﺎﻧﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻫﺮ دو ﻃﺮف را ﺑﺨﺼﻮص در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺰرگ
ﻣﺮزی ﺑﺎ ﺛﺒﺎت ﺗﺮ ﻧﻤﻮد.
در اﯾﺮان ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از ﺣﻤﻠﻪ اﻋﺮاب ﯾﻌﻨﯽ در دوره ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ دوﯾﺴﺖ ﺳﺎﻟﻪ »ﻓﺘﺮت« ﺑﯿﻦ ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﯿﺎﻧﻪ )ﭘﻬﻠﻮی( و ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﻌﺎﺻﺮ )دری(
آﺛﺎرﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻧﺸﺪ .اوﻟﯿﻦ آﺛﺎر ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻋﺒﺎرت از ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﺒﯿﺮ ﻃﺒﺮی و ﺗﺎرﯾﺦ ﻃﺒﺮی ﺑﻮد در ﻗﺮن دﻫﻢ ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﮔﺮدﯾﺪ .از ﻗﺮن دﻫﻢ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺳﺮﻋﺖ وﺗﻌﺪاد ﺗﺎﻟﯿﻒ و اﺳﺘﻨﺴﺎخ )روﻧﻮﯾﺴﯽ( آﺛﺎر ادﺑﯽ و ﻋﻠﻤﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯿﺸﻮد .ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ ﻋﺮض اﻧﺪام ﭼﻬﺮه ﻫﺎی
ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ادﺑﯿﺎت ﮐﻼﺳﯿﮏ ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮدوﺳﯽ ،ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺟﻼل اﻟﺪﯾﻦ ،ﺧﯿﺎم ،ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﯾﺎ ﺳﻌﺪی و ﺑﻌﺪا ﺣﺎﻓﻆ ﺑﻪ اﺳﺘﺤﮑﺎم و ﮔﺴﺘﺮش ﺑﯿﺸﺘﺮ
زﺑﺎن اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﮐﻤﮏ زﯾﺎدی ﻣﯿﮑﻨﺪ) .در زﺑﺎن ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و ﯾﺎ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﺋﯽ ﻫﻢ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن و ﺷﻌﺮای ﺑﺰرگ ﻣﺎﻧﻨﺪ

ﺷﮑﺴﭙﯿﺮ و داﻧﺘﻪ در ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی اﯾﻦ زﺑﺎن ﻫﺎ ﻧﻘﺸﯽ ﮐﻠﯿﺪی داﺷﺘﻪ اﻧﺪ (.ﺣﺘﯽ داﻧﺸﻤﻨﺪاﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ ﺑﻌﻀﯽ آﺛﺎر ﻋﻠﻤﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ
ﻣﯿﻨﻮﯾﺴﻨﺪ اﮔﺮﭼﻪ ﺗﺎ ﻗﺮن دوازدﻫﻢ و ﺳﯿﺰدﻫﻢ اﮐﺜﺮ ﮐﺘﺎب ﻫﺎی ﻓﻠﺴﻔﯽ و ﻋﻠﻤﯽ و ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ دﯾﻨﯽ ﺑﻪ ﻋﺮﺑﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ در اﯾﺮان
اﯾﻦ ﺳﺪه ﻫﺎ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ درﺟﻪ اول ﺧﻮد در ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻫﻨﺮ ،ﻋﻠﻢ و ادب اداﻣﻪ داد و ﻋﺮﺑﯽ در ﮐﻨﺎر ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﻌﻨﻮان زﺑﺎن دﯾﻦ و ﻓﻘﻪ
ﺗﺪرﯾﺲ و ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺷﺪ.
در ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﭘﯿﺶ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺨﺼﻮص از دوره ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﯿﺎﻧﻪ )ﭘﻬﻠﻮی( ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ،ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﺟﻨﻮﺑﯽ و ادﻏﺎم آن ﺑﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﺷﺮﻗﯽ و
ﻏﺮﺑﯽ ،ﮔﻮﻧﻪ ای ﻣﻌﯿﺎر و ﯾﺎ ﻣﺸﺘﺮک )ﭘﻬﻠﻮی و ﺳﭙﺲ دری( ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﺪرﯾﺞ و ﺑﺨﺼﻮص ﺑﺎ آﺛﺎر ﺷﻌﺮا و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﮐﻼﺳﯿﮏ ﻏﻨﯽ و
ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺷﺪ .در ﻣﻘﺎﺑﻞ ،ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ ،ﺷﻔﺎﻫﯽ و ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﻣﺨﺘﻠﻒ ﯾﺎ آﺛﺎر ﮐﻤﯽ از ﺧﻮد ﺑﺠﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﮐﺎﻣﻼ ازﺑﯿﻦ رﻓﺘﻨﺪ )ﺧﻮارزﻣﯽ،
ﺳﻐﺪی ،آذری( و ﯾﺎ در ﮐﺘﺎﺑﺖ و ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺗﻨﻬﺎ ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﻌﯿﺎر و ﻣﺸﺘﺮک را ﺑﮑﺎر ﺑﺮدﻧﺪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺗﺎ ﺳﺪه ﻫﺎی ﻫﻔﺪﻫﻢ و ﻫﺠﺪﻫﻢ و ﺣﺘﯽ در
ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮارد ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ آﺛﺎر ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﮔﯿﻠﮑﯽ ،ﺗﺎﺗﯽ ،ﮐﺮدی ،ﻟﺮی ،ﺑﻠﻮﭼﯽ ،ﭘﺸﺘﻮ و ﯾﺎ ﺷﻐﻨﺎﻧﯽ )ﺑﺪﺧﺸﯽ( ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻧﺸﺪ .آﻧﻬﺎ
ﻫﻤﻪ در ﺳﻄﺢ ﻣﺤﻠﯽ و ﻣﺤﺎوره ای ﺑﻪ ﺣﯿﺎت ﺧﻮد اداﻣﻪ دادﻧﺪ اﻣﺎ در ﮐﺘﺎﺑﺖ اﺻﻮﻻ ﻓﺎرﺳﯽ را ﺑﮑﺎر ﺑﺮدﻧﺪ.
ﻣﺸﺎﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺑﯿﻦ زﺑﺎن ﻣﻌﯿﺎر و ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ و ﻣﻨﻄﻘﻪ ای را در ﻣﻮرد ﺗﺮﮐﯽ ﻫﻢ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ .ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ زﺑﺎن و ﯾﺎ زﺑﺎن ﻫﺎی
ﺗﺮﮐﯽ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ دﯾﺮ ﺗﺮ ﭘﯿﺪا ﺷﺪه و ﺑﻪ ﮐﺘﺎﺑﺖ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻧﺪ ،ﺗﺎ ﻗﺮن ﻫﺎی ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ و ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی آن »ﺗﺮﮐﯽ« ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﺗﺎ
اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺘﺪرﯾﺞ ﺑﺎ ﺗﺤﻮﻻت ﺗﺮﮐﯽ ﻧﻮﺷﺘﺎری ،ﻧﺎم زﺑﺎن ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺗﺮﮐﯽ ﻧﯿﺰ از ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﺷﺪ.
از ﻗﺮن ﯾﺎزدﻫﻢ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ اﺑﺘﺪا در ﺧﺎن ﻧﺸﯿﻦ ﻗﺮاﺧﺎﻧﯿﺎن )آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ و ﭼﯿﻦ ﮐﻨﻮﻧﯽ( اوﻟﯿﻦ آﺛﺎر ﮐﺘﺒﯽ اﯾﻦ زﺑﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ »دﯾﻮان ﻟﻐﺖ اﻟﺘﺮک« و
»ﻗﻮﺗﺎدﻗﻮ ﺑﯿﻠﯿﮓ« ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ .ﺣﮑﺎم ﻗﺮاﺧﺎﻧﯽ ﻣﺸﻮق رﺷﺪ و ﺗﺮﻗﯽ زﺑﺎن و ادب ﺗﺮﮐﯽ ﺑﻮدﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﻌﺪ از دو ﻗﺮن ﺑﻪ ﺳﺒﺐ زوال اﯾﻦ ﺧﺎن
ﻧﺸﯿﻦ و ﻗﺪرت ﮔﯿﺮی ﺳﻠﺠﻮﻗﯿﺎن و ﺳﭙﺲ ﻣﻐﻮل ﻫﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻧﻮﺷﺘﺎری دﭼﺎر وﻗﻔﻪ ﻣﯿﺸﻮد )داﻧﮑﻮف ،۱۹۹۲ ،ﻧﺴﺨﻪ ﭘﯽ دی اف (.ﺑﺮﻋﮑﺲ
ﻗﺮاﺧﺎﻧﯿﺎن ،ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﯿﻦ ﻏﺰﻧﻮی و ﺳﻠﺠﻮﻗﯽ آﻧﺎن ﺧﻮد اﻫﻞ ﺧﻮاﻧﺪن و ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻧﺒﻮدﻧﺪ اﻣﺎ در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ زﺑﺎن و ادﺑﯿﺎت ﻓﺎرﺳﯽ را
ﺗﺸﻮﯾﻖ و ﺗﺮﻏﯿﺐ ﻧﻤﻮدﻧﺪ .آﺛﺎر ﺗﺮﮐﯽ در اﯾﺮان اﯾﻦ دوره ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﮕﻔﺘﻪ ﺗﻮرﮐﻮﻟﻮگ ﻣﻌﺮوف ﺗﺮﮐﯿﻪ زﯾﻨﺐ ﻗﻮرﺧﻤﺎز )ﻗﻮرﺧﻤﺎز،
ص  (۴۳۱ﺳﻠﺠﻮﻗﯿﺎن ﭼﻪ در اﯾﺮان و ﭼﻪ در آﻧﺎﺗﻮﻟﯽ ﻓﺎرﺳﯽ و ﻋﺮﺑﯽ را ﺑﻌﻨﻮان »زﺑﺎن رﺳﻤﯽ و دوﻟﺘﯽ« ﺧﻮد ﺑﮑﺎر ﺑﺮده اﻧﺪ .اﻣﺎ از ﻗﺮن
ﺳﯿﺰدﻫﻢ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺗﺮﮐﯽ ﮐﺘﺒﯽ ﺑﺘﺪرﯾﺞ در آﻧﺎﺗﻮﻟﯽ ﻫﻢ ﺑﮑﺎر ﺑﺮده ﻣﯿﺸﻮد .در اﯾﻨﺠﺎ اوﻟﯿﻦ آﺛﺎر ﺗﺮﮐﯽ ﺟﺰواﺗﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻫﺎی ﺗﺮﮐﯽ ﻣﺘﻮن دﯾﻨﯽ
و ﺗﺼﻮﻓﯽ ﺟﻬﺖ ﺗﺮﻏﯿﺐ و ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﺮدم ﻋﺎدی ﺑﻪ ﺟﻬﺎد و ﮔﺴﺘﺮش اﺳﻼم ﺑﻮده اﺳﺖ )ﻗﻮرﺧﻤﺎز ،ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ (.ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﻦ آﺛﺎر اوﻟﯿﻪ ،ﺷﺎﻫﺪ
ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺗﺮﮐﯽ ﺑﻌﻀﯽ آﺛﺎر ﻓﺎرﺳﯽ از ﺟﻤﻠﻪ اﺷﻌﺎری از ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺟﻼل اﻟﺪﯾﻦ روﻣﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺷﻌﺎر ﺗﺮﮐﯽ ﺷﺎﻋﺮ ﻣﻌﺮوف ﻣﺘﺼﻮف ﯾﻮﻧﺲ اﻣﺮه
در ﻗﺮن ﭼﻬﺎردﻫﻢ ﻣﯿﺸﻮﯾﻢ .ﺑﺎ اﯾﻨﻬﻤﻪ ﻧﻮع ﺟﺪﯾﺪی از ﺗﺮﮐﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ زﺑﺎن رﺳﻤﯽ ادب ،ﻫﻨﺮ ،دﯾﻮان و ﻟﺸﮑﺮ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﻣﯿﮕﺮدد ﮐﻪ واژﮔﺎن و
ﺳﺒﮏ آن ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻓﺎرﺳﯽ و ﻋﺮﺑﯽ ﻗﺮار داﺷﺖ و ﺑﺮای ﻣﺮدم ﻋﺎدی اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﺳﻨﮕﯿﻦ و ﺳﺨﺖ ﻓﻬﻢ ﺑﻮد .اﯾﻦ زﺑﺎن
رﺳﻤﯽ و ادﺑﯽ ﮐﻪ »ﺗﺮﮐﯽ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ« ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯿﺸﻮد ﺗﺎ ﺣﺪود ﺻﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ اﻋﺘﺒﺎر و رﺳﻤﯿﺖ داﺷﺖ.
از ﻧﻈﺮ ﻟﻬﺠﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﺮﮐﯽ ،ﺗﺎ ﺳﺎل ﻫﺎی  ۱۵۰۰ﻓﺮق ﭼﻨﺪان ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﯿﻦ ﻟﻬﺠﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺮﮐﯽ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن و آﻧﺎﺗﻮﻟﯽ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻧﻤﯿﺨﻮرد.
ﻋﻠﺖ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ در آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺸﻮران اﯾﻦ زﺑﺎن رﯾﺸﻪ ﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک زﺑﺎﻧﯽ و ﻗﻮﻣﯽ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ و ﭘﺲ از ﺗﺎﺳﯿﺲ دوﻟﺖ ﻫﺎی
ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ و ﺻﻔﻮی و ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﺷﺪن دوﻟﺘﺪاری در اﯾﻦ دوﺳﺮزﻣﯿﻦ ،زﺑﺎن ﺗﺮﮐﯽ آﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﺑﺘﺪرﯾﺞ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ و ﺟﺪا ﺷﺪه اﺳﺖ .زﺑﺎن ﺷﺎﻋﺮ ﻣﻌﺮوف
ﺗﺮک ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﻀﻮﻟﯽ ﺑﻐﺪادی از اﯾﻞ ﺑﯿﺎت ﻫﻨﻮز ﻧﺸﺎﻧﻪ زﺑﺎن ﻣﺸﺘﺮک ﺗﺮﮐﯽ اوﻏﻮزی–ﺳﻠﺠﻮﻗﯽ ﺣﺪود  ۵۰۰ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺑﻮد اﻣﺎ ﺑﻪ زودی در
ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻫﺎی اﯾﺮان و ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺗﻤﺎﯾﺰ ﺑﯿﻦ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ از ﺗﻌﺎﺑﯿﺮ »ﺗﺮﮐﯽ ﻗﺰﻟﺒﺎﺷﯽ« و ﯾﺎ »ﺗﺮﮐﯽ ﻋﺠﻤﯽ« )آذرﺑﺎﯾﺠﺎﻧﯽ(» ،ﺗﺮﮐﯽ روﻣﯽ«
)ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ( و »ﺗﺮﮐﯽ ﺟﻐﺘﺎﺋﯽ« )اوزﺑﮑﯽ و اوﯾﻐﻮری ﻗﺪﯾﻢ( ﯾﺎد ﻣﯿﺸﻮد .دﯾﮕﺮ ﻟﻬﺠﻪ ﻫﺎی ﺗﺮﮐﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻮن اﺟﺪاد زﺑﺎن ﻫﺎی اﻣﺮوزی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺰاﻗﯽ
و ﻗﺮﻗﯿﺰی ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯿﺮوﻧﺪ در آن دوره ﻫﻨﻮز ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺘﺎﺑﺖ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺒﻮدﻧﺪ.
ﻋﺮﺑﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﺳﻼم زﺑﺎﻧﯽ اﺻﻮﻻ ﺷﻔﺎﻫﯽ ﺑﻮد ،ﯾﮑﯽ دو ﻗﺮن ﺑﻌﺪ از ﻓﺘﻮﺣﺎت اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ زﺑﺎﻧﯽ ﻏﻨﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ادﺑﯿﺎت دﯾﻨﯽ،
ﻓﻠﺴﻔﻪ ،ﻋﻠﻮم ،ادﺑﯿﺎت ،ارﺗﺶ و ﺗﺠﺎرت ﺷﺪه ﺑﻮد .داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻏﯿﺮ ﻋﺮب ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﺮاﻧﯿﺎن و ﺣﺘﯽ ﺑﺮﺧﯽ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﺋﯽ ﻫﺎ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺴﻠﻂ اﻋﺮاب
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ ،ﺑﺴﯿﺎری از آﺛﺎر ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻠﺴﻔﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﺮﺑﯽ ﻣﯿﻨﻮﺷﺘﻨﺪ ﺗﺎ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻋﺮﺑﯽ و اﺳﻼﻣﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﻮد و
ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .اﯾﻦ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻏﻨﺎی زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ ﻣﯽ اﻓﺰود .اﯾﻦ وﺿﻊ ﺗﺎ ﺳﺪه ﻫﺎی دوازدﻫﻢ و ﺳﯿﺰدﻫﻢ ﯾﻌﻨﯽ اواﺧﺮ ﻋﺒﺎﺳﯿﺎن
ﺑﺮﻗﺮار ﺑﻮد .در ﻫﻤﯿﻦ دوره اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺎﻟﻢ اﺳﻼم دﭼﺎر ﺗﺤﻮﻻت ﺑﺰرﮔﯽ ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ ﯾﮏ ﻧﺘﯿﺠﻪ اش ﻫﻢ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ و ﺑﺎﻻﺧﺮه زوال ﺧﻼﻓﺖ ﻋﺮﺑﯽ–
اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ.
در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ،ﻃﻮری ﮐﻪ دﯾﺪﯾﻢ اﺑﺘﺪا ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻃﺎﻫﺮﯾﺎن ،ﺳﺎﻣﺎﻧﯿﺎن و ﻏﺰﻧﻮﯾﺎن اﯾﺠﺎد ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﺪرت ﺧﻠﯿﻔﻪ را ﻋﻤﻼ
ﺗﻀﻌﯿﻒ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ .ﮐﻮچ و ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﺗﺮﮐﺎن ﺳﻠﺠﻮﻗﯽ و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺣﻤﻼت ﻣﻐﻮل ،ﺟﻨﮓ ﻫﺎی ﺻﻠﯿﺒﯽ ﻫﺎی اروﭘﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﯾﮏ ﻗﺮن ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﺮﻗﯽ
درﯾﺎی ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ را ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت ﺧﻮد ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺑﺮﺗﺮی ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺗﺮﮐﺎن ﺑﺮ آﻧﺎﺗﻮﻟﯽ و اﮐﺜﺮ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻫﺎی ﺧﻼﻓﺖ اﺳﻼﻣﯽ در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ و
ﺑﺨﺶ ﺑﺰرگ آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ ،ﻣﻘﺎم ﻋﺮﺑﯽ را در دﻧﯿﺎی اﺳﻼم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺒﻞ ﺿﻌﯿﻒ ﺗﺮ ﻣﯿﮑﻨﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﺗﺤﻮﻻت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی
ﻣﺤﺎوره ای و ﻟﻬﺠﻪ ﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ ﻋﺮﺑﯽ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ از ﻋﺮﺑﯽ ﮐﻼﺳﯿﮏ و »ادﺑﯽ« دور ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﺋﯿﮑﻪ ﯾﮏ ﻋﺮب زﺑﺎن ﻋﺮاﻗﯽ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ
ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﯾﮏ ﻫﻤﺰﺑﺎن ﻣﺮاﮐﺸﯽ ﺧﻮد را ﺑﻔﻬﻤﺪ .ﺑﻌﺪ از ﻗﺮن ﻫﻔﺪﻫﻢ و ﻫﺠﺪﻫﻢ ،ﺑﺎ ﻧﻔﻮذ روزاﻓﺰون و ﺣﺘﯽ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻏﺮﺑﯽ ﻫﺎی اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و
ﻓﺮاﻧﺴﻮی زﺑﺎن ﺑﺮ اﻋﺮاب ،اﯾﻦ روﻧﺪ ﺟﺪاﺋﯽ ﺑﯿﻦ ﻋﺮﺑﯽ ﻧﻮﺷﺘﺎری و ﮔﻔﺘﺎری ﺷﺪﯾﺪ ﺗﺮ ﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺑﺎ اﯾﻨﻬﻤﻪ ،ﻋﺮﺑﯽ ﮐﻼﺳﯿﮏ ﮐﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ
زﺑﺎن ﻗﺮان اﺳﺖ ﺑﯿﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و ﺑﺨﺼﻮص اﻋﺮاب ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺗﮑﯿﻪ اﺻﻠﯽ ﺑﻪ ﻗﺮان و

ﻣﺘﻮن دﯾﻨﯽ در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻌﻨﻮی و ﺣﺘﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺘﻮن ﻋﺮﺑﯽ رﺟﻮع ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ .اﯾﻦ وﺿﻊ ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ در اروﭘﺎ در ﻣﻮرد ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﻼﻣﻨﺎزع ﻻﺗﯿﻦ در زﻧﺪﮔﯽ دﯾﻨﯽ و ﺣﺘﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺮدم ﻫﻢ ﺻﺎدق اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺑﺮﺧﻼف ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺮ اوﻟﻮﯾﺖ ﻋﺮﺑﯽ ﭘﺎﻓﺸﺎری
ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ در اروﭘﺎ ﺑﺨﺼﻮص ﺑﺎ ﺟﻨﺒﺶ ﭘﺮوﺗﺴﺘﺎﻧﯿﺴﻢ و ﺗﺮﺟﻤﻪ آﻟﻤﺎﻧﯽ اﻧﺠﯿﻞ در ﻗﺮن ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ اﻧﺤﺼﺎر ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ زﺑﺎﻧﯽ ﻻﺗﯿﻦ )و ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ( ﻣﺘﺰﻟﺰل
ﻣﯿﺸﻮد و اﯾﻦ وﺿﻊ ﺷﺮاﯾﻂ را ﺑﺮای رﺷﺪ »زﺑﺎن ﻫﺎی ﻣﻠﯽ« ﮐﺸﻮر ﻫﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﺗﺮ ﻣﯿﮑﻨﺪ.
اﯾﻦ را ﻫﻢ ﻧﻤﯿﺘﻮان ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﮔﺬاﺷﺖ ﮐﻪ در ﻫﺮدو ﮐﺸﻮر اﯾﺮان و ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از اﻧﺤﻼل ﺧﻼﻓﺖ در ﺑﻐﺪاد ﮔﺎه
زﯾﺮ ﺗﺴﻠﻂ اﯾﺮاﻧﯿﺎن و ﮔﺎه ﺗﺮﮐﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺗﺤﺼﯿﻞ و ﺗﺪرﯾﺲ ﻫﻨﻮز ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﻗﺸﺮی ﮐﻮﭼﮏ از دوﻟﺘﯿﺎن و روﺣﺎﻧﯿﺎن ﺑﻮد .ﺗﻨﻬﺎ از اواﺧﺮ ﻗﺮن
ﻧﻮزدﻫﻢ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ و ﺑﺨﺼﻮص در ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ و ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ آﺷﻨﺎ ﺷﺪن ﺷﺮق ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺎ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺪرن ﭼﺎپ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺗﻘﻮﯾﺖ
دوﻟﺖ ﻫﺎی ﻣﺮﮐﺰی و آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﺟﺒﺎری و ﻣﺮﮐﺰی ،ﺗﺎﻟﯿﻒ و ﻧﺸﺮ آﺛﺎر و اﺻﻮﻻ ﺧﻮاﻧﺪن و ﻧﻮﺷﺘﻦ ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ در ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻫﺎ ﺑﺎ
ﺳﺮﻋﺖ ﺟﻬﺸﯽ رﺷﺪ ﻣﯿﮑﻨﺪ .در اﺳﺘﭗ ﻫﺎی ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن و ﻗﺮﻗﯿﺰﺳﺘﺎن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﻌﺪ از ﯾﮑﺠﺎ ﻧﺸﯿﻦ ﺷﺪن ﺗﺪرﯾﺠﯽ،
ﺧﻮاﻧﺪن و ﻧﻮﺷﺘﻦ در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻫﻢ رواج ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ .در اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﺘﭗ ﻫﺎی ﺷﻤﺎل درﯾﺎی ﺧﺰر ﮐﻪ اﮐﺜﺮ ﻣﺮدم
ﺗﺮک زﺑﺎﻧﺶ ﻫﻨﻮز ﺑﺼﻮرت اﯾﻼت ﮐﻮﭼﻨﺪه زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ ،ﺗﺤﺼﯿﻞ و ﺧﻮاﻧﺪن و ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻋﻤﻼ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺒﻮد .ﺑﺎ ﻗﺪرت ﯾﺎﺑﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻧﻈﺎﻣﯽ
روﺳﯿﻪ از ﻗﺮن ﻫﺎی ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ و ﻫﻔﺪﻫﻢ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ،اﮐﺜﺮ آﻧﻬﺎ و ﻗﺒﺎﯾﻞ دﯾﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻻن ﻫﺎ و اوﺳﺖ ﻫﺎی ﻫﻨﺪ و اروﭘﺎﺋﯽ ﺑﺘﺪرﯾﺞ در ﻓﺮﻫﻨﮓ و زﺑﺎن
روﺳﯽ و ﯾﺎ اوﮐﺮاﺋﯿﻨﯽ و ﻗﻔﻘﺎزی ﺟﺬب ﺷﺪﻧﺪ.
ﺑﻘﯿﻪ اوراﺳﯿﺎ
اﮔﺮ ﺑﻪ دو ﻧﻘﺸﻪ ﺳﺎل ﻫﺎی  ۱۰۷۱و  ۱۵۰۱ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﻢ ﺧﻮاﻫﯿﻢ دﯾﺪ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۵۰۱وﺿﻊ زﺑﺎن ﻫﺎی اروﭘﺎﺋﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  ۵۰۰ﺳﺎل ﭘﯿﺶ از آن
روﺷﻦ ﺗﺮ ﺷﺪه و دﯾﮕﺮ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺗﺎﺑﻠﻮی زﺑﺎن ﻫﺎی اروﭘﺎﺋﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﻫﻢ ﺷﺎﻫﺪش ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ.
در اﺑﺘﺪای اﯾﻦ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﻫﻢ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدﯾﻢ .از اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺗﺎ آﻟﻤﺎﻧﯽ و ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ روﺳﯽ و اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﯾﯽ ،ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ﻫﻤﻪ زﺑﺎن ﻫﺎی
اروﭘﺎﺋﯽ ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺎرﺳﯽ ،ﻋﺮﺑﯽ ،ﺗﺮﮐﯽ و زﺑﺎن ﻫﺎی دﯾﮕﺮ داﺳﺘﺎن ﭼﻨﺪ ﺻﺪ ﺳﺎﻟﻪ ﮐﻮچ ،ﻧﺰاع ،ﺻﻠﺢ و آﻣﯿﺰش اﻗﻮام ،اﺧﺘﻼط ﻟﻬﺠﻪ ﻫﺎ و زﺑﺎن
ﻫﺎ ،زوال ﺑﻌﻀﯽ زﺑﺎن ﻫﺎ و ﮔﻮﯾﺶ ﻫﺎ و ﭘﯿﺪاﯾﺶ زﺑﺎن ﻫﺎ و ﮔﻮﯾﺶ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ اﺳﺖ.
اﮔﺮ ﭼﻨﺪ ﻗﺮن ﻋﻘﺐ ﺗﺮ ﺑﺮوﯾﻢ ،در ﻗﺮن ﭘﻨﺠﻢ ﺑﺪﻧﺒﺎل ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ ﻟﺸﮑﺮ روم از ﺟﺰاﯾﺮ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ،اﻫﺎﻟﯽ ﺑﺮﺗﻮن اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﮐﻨﻮﻧﯽ از ﻃﺮف
اﯾﺮﻟﻨﺪی ﻫﺎ از ﺷﻤﺎل و ﻏﺮب و ﭘﯿﮑﺖ ﻫﺎ از ﺷﻤﺎل ﺟﺰاﯾﺮ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .اﻗﻮام اﯾﺮﻟﻨﺪی و ﭘﯿﮑﺖ ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮﺗﻮن ﻫﺎ ﻟﻬﺠﻪ
ﻣﺨﺼﻮص ﮐﻠﺘﯽ ﺧﻮد را ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﺧﻪ ای از زﺑﺎن ﻫﺎی ﻫﻨﺪ و اروﭘﺎﺋﯽ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻣﻬﻤﺘﺮ از ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻗﺮن ﭘﻨﺠﻢ آﻧﮕﻞ ﻫﺎ
و ﺳﺎﮐﺴﻮن ﻫﺎی ژرﻣﻦ از ﺷﺮق و ﺟﻨﻮب ،ﯾﻌﻨﯽ از داﻧﻤﺎرک و آﻟﻤﺎن ﺷﻤﺎﻟﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﻫﺠﻮم آوردﻧﺪ و ﺑﺪون آﻧﮑﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﭼﻨﺪاﻧﯽ
روﺑﺮو ﺷﻮﻧﺪ در ﻋﺮض ﯾﮏ ﻗﺮن ﺑﺮ ﺗﻤﺎم اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺣﺎﮐﻢ ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﺮﺗﻮن ﻫﺎی ﺑﻮﻣﯽ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺑﻪ وﯾﻠﺰ و ﮐﻮرﻧﻮال ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و اﺳﮑﺎت
ﻫﺎی اﯾﺮﻟﻨﺪ در اﺳﮑﺎﺗﻠﻨﺪ ﺳﮑﻨﯽ ﮔﺰﯾﺪﻧﺪ.
ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ روﻣﯿﺎن زﺑﺎن ﻻﺗﯿﻦ ﺧﻮد را ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ در ﻃﻮل ﺳﻪ ﻗﺮن ﺑﺮ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ ژرﻣﻦ ﻫﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر را در ﯾﮏ ﻗﺮن
اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﭘﺮﺟﻤﻌﯿﺖ ﺗﺮﯾﻦ و ﺑﺎ ﻧﻔﻮذ ﺗﺮﯾﻦ زﺑﺎن دﻧﯿﺎﺳﺖ ﻗﺪﻣﺘﯽ ﺣﺪ اﮐﺜﺮ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۱۵۰۰ﺳﺎل دارد.
اﯾﻦ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻧﺘﯿﺠﻪ آﻣﯿﺰش زﺑﺎن ﻫﺎی ژرﻣﻨﯽ آﻧﮕﻠﯽ ،ﺳﺎﮐﺴﻮﻧﯽ و زﺑﺎن ﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ ﮐﻠﺘﯽ ﺟﺰاﯾﺮ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮﺗﻮﻧﯽ ،ﭘﯿﮑﺘﯽ ،اﯾﺮﻟﻨﺪی ،وﻟﺶ
و اﺳﮑﺎﺗﯽ و ﺣﺘﯽ ﻧُﺮﻣﺎن ﻫﺎی ﻓﺮاﻧﮏ ﺑﻮد ﮐﻪ در اواﯾﻞ ﻫﺰاره دوم ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ را ﺗﺼﺮف ﮐﺮده ﺑﺴﯿﺎری واژﮔﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻮی را وارد آن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ
ﻣﺮﮐﺐ ﻧﻤﻮدﻧﺪ .اوﻟﯿﻦ ﻣﺘﻦ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﮐﻬﻦ در ﻗﺮن ﻫﻔﺘﻢ ﻣﯿﻼدی ﺑﻪ ﺧﻂ ﻻﺗﯿﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪ .از آن ﺳﺎل ﻫﺎ ﺗﺎ ﺳﺎل ﻫﺎی  ۱۵۰۰اﯾﻦ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻫﻢ
ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ ﺷﺪ و ﻫﻢ دﯾﮕﺮ زﺑﺎن ﻫﺎی ﺟﺰاﯾﺮ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﯾﻌﻨﯽ اﺳﮑﺎﺗﯽ ،وﻟﺶ و اﯾﺮﻟﻨﺪی را ﺗﺤﺖ اﻟﺸﻌﺎع ﺧﻮد ﻗﺮار داد و ﻋﻘﺐ راﻧﺪ.
زﺑﺎن ﮐﺘﺎﺑﺖ ﺷﺪه ﺑﻮد.
اﻣﺎ اﯾﻦ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻗﺮن ﻫﺎ ﭘﯿﺶ از زﺑﺎن ﻫﺎی ﻻﺗﯿﻦ )روﻣﯽ و ﯾﺎ روﻣﺎﻧﯿﮏ( ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﺋﯽ ،اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﯾﯽ و ﭘﺮﺗﻐﺎﻟﯽ
ِ
ﻣﯿﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﺋﯽ ،ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﯾﯽ و ﭘﺮﺗﻐﺎﻟﯽ وارﺛﯿﻦ زﺑﺎن ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﻻﺗﯿﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﻣﺎ ﭼﻄﻮر ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺜﻼ زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻪ  ۴۰۰-۳۰۰ﺳﺎل و زﺑﺎن اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﺋﯽ ﺣﺘﯽ  ۶۰۰-۵۰۰ﺳﺎل ﺑﻌﺪ از اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺟﻮان ﺗﺮ ،ﯾﻌﻨﯽ در ﻗﺮن
ﻫﺎی دوازدﻫﻢ )ﻓﺮاﻧﺴﻪ( و ﺳﯿﺰدﻫﻢ و ﭼﻬﺎردﻫﻢ )اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﺋﯽ( ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯿﺎﯾﺪ؟ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺗﻮﺿﯿﺢ اﯾﻦ ﻣﻌﻤﺎ را ﺑﺎﯾﺪ در زﺑﺎن ﻻﺗﯿﻦ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮد ﮐﻪ اﺑﺘﺪا
ﻓﻘﻂ زﺑﺎن ﺷﻬﺮ و ﻣﻨﻄﻘﻪ روم ﺑﻮد اﻣﺎ ﺑﺎ ﭘﯿﺪاﯾﺶ اﻣﭙﺮاﺗﻮری روم  ۲۷ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از ﻣﯿﻼد ﺑﺮای اﻗﻼ  ۵۰۰ﺳﺎل ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎ زﺑﺎن رﺳﻤﯽ و
ﻣﻘﺘﺪر اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﮔﺸﺖ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻓﻘﻂ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ در ﺳﻄﺤﯽ ﻋﻠﻤﯽ و ﻫﻨﺮی -ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺎ آن ﻣﯿﺘﻮاﻧﺴﺖ ﻫﻤﺎوردی ﮐﻨﺪ .زﺑﺎن ﻫﺎی دﯾﮕﺮ
اﻣﭙﺮاﺗﻮری اﮐﺜﺮا ﺑﺼﻮرت ﻟﻬﺠﻪ ﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ و ﻣﺤﺎوره ای آن ﻫﻢ ﻓﻘﻂ ﺑﺼﻮرت ﺷﻔﺎﻫﯽ و ﻣﺤﺎوره ای ﺑﮑﺎر ﺑﺮده ﻣﯿﺸﺪﻧﺪ.
ﺑﺎ ﺷﺮوع زوال اﻣﭙﺮاﺗﻮری روم در ﺳﺎل ﻫﺎی  ۴۰۰ﻣﯿﻼدی و ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻦ دوره ﻣﻮﻗﺘﯽ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﻋﺮاب ،ﻓﺮق ﺑﯿﻦ ﻟﻬﺠﻪ ﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ
ﻻﺗﯿﻦ ﻫﻢ ﮐﻪ از ﻻﺗﯿﻦ ﮐﻼﺳﯿﮏ در ﺗﻠﻔﻆ و ﺣﺘﯽ واژﮔﺎن ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻣﯿﺸﺪﻧﺪ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮔﺮدﯾﺪ .اﯾﻦ ﻓﺮق ﻫﺎ ﺑﺎ ﮐﻮچ ﻫﺎی ژرﻣﻦ ﻫﺎ و اﺳﻼوﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﻻﺗﯿﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻫﻢ ﺷﺪ .ﺑﺰودی ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻟﻬﺠﻪ ﻫﺎی زﺑﺎن ﻣﺸﺘﺮک ﻻﺗﯿﻦ ﮐﻼﺳﯿﮏ ﻫﺮﭼﻪ از ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ دورﺗﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺮای ﮔﻮﯾﺸﻮران ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ
ﺳﺨﺖ ﻓﻬﻢ ﺗﺮﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺼﻮرت »زﺑﺎن ﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ« ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﺋﯽ ،ﭘﺮﺗﻐﺎﻟﯽ و اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﯾﯽ در آﻣﺪﻧﺪ .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻫﻨﻮز ﻫﺮﮐﺪام از اﯾﻦ
زﺑﺎن ﻫﺎ ﻟﻬﺠﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد را داﺷﺘﻨﺪ از ﻗﺒﯿﻞ :ﭘﺮوواﻧﺴﯽ )ﻓﺮاﻧﺴﻪ( و ﯾﺎ ﮐﺎﺗﺎﻻن و ﮐﺎﺳﺘﯿﻠﯽ )اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ( .در اﺻﻞ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ زﺑﺎن ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻻﺗﯿﻦ

ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎی ﻧﺰدﯾﮏ ﯾﮏ درﺧﺖ ﺑﻮدﻧﺪ اﻣﺎ اﯾﺠﺎد دوﻟﺖ ﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ،ﭘﺮﺗﻐﺎل ،ﻓﺮاﻧﺴﻪ و اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ از ﻃﺮﻓﯽ زﺑﺎن ﻣﻌﯿﺎر اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻫﺎ را از
ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ دورﺗﺮ ﮐﺮد و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ در داﺧﻞ ﻫﺮ ﮐﺸﻮر ﻟﻬﺠﻪ ﻫﺎی ﺳﺎﺑﻘﺎ ﺑﻬﻤﺪﯾﮕﺮ ﻧﺰدﯾﮏ اﻣﺎ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻌﯿﺎر و ﻣﺸﺘﺮک
ﻫﺮﮐﺸﻮر ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮ ﻧﻤﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺜﻼ ﭘﺮوواﻧﺴﯽ در ﻋﻤﻞ رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ و ﮐﺎﺗﺎﻻن ﺑﻪ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﺋﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮ ﮔﺮدﯾﺪ.
اﯾﻦ اﻟﺒﺘﻪ ﻗﺎﻋﺪه ﻣﻄﻠﻖ ﻧﯿﺴﺖ و اﺳﺘﺜﻨﺎﻫﺎی ﺧﻮد را دارد اﻣﺎ وﭼﻮد ﯾﮏ دوﻟﺖ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﮐﻪ زﺑﺎن ﻣﻠﯽ را ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﻨﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﺑﻘﺎ و ﻏﻨﺎی آن
زﺑﺎن ﻧﻘﺶ ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺎزی ﻣﯿﮑﻨﺪ ،ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ ﺑﺸﺮط آﻧﮑﻪ اﯾﻦ دوﻟﺖ ﺑﻘﺪر ﮐﺎﻓﯽ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ و ﭘﺎﯾﺪار ﺑﺎﺷﺪ .وﻗﺘﯽ دو دوﻟﺖ ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﻟﻬﺠﻪ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر
ﻧﺰدﯾﮏ ﯾﮏ زﺑﺎن از ﻫﻢ ﺟﺪا ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﺪﺗﯽ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻫﻢ از اﯾﻦ ﺗﻤﺎﯾﺰ دوﻟﺘﯽ ﺑﮕﺬرد ،زﺑﺎن آﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﺧﻮاﺳﺘﻪ و ﯾﺎ ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ،ﮐﻢ و ﯾﺎ زﯾﺎد
ﺑﺘﺪرﯾﺞ از ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻣﯿﺸﻮد .اﮔﺮ اﻧﮕﯿﺰه ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻫﻢ در ﮐﺎر ﺑﺎﺷﺪ ،در آن ﺻﻮرت آﻧﻬﺎ ﻫﺮﮐﺪام ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺗﺼﻮر ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺮﻗﺪر زﺑﺎن
ﻣﻠﯽ آﻧﻬﺎ از زﺑﺎن ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﻓﺮق ﮐﻨﺪ ،ﻫﻮﯾﺖ دوﻟﺘﯽ آﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﻗﻮی ﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ وﻗﺘﯽ در ﮐﺸﻮری ،زﺑﺎﻧﯽ ﺑﺼﻮرت
رﺳﻤﯽ و ﻣﻌﯿﺎر درآﻣﺪ ﻟﻬﺠﻪ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ آن زﺑﺎن ﺑﺘﺪرﯾﺞ ﺑﻪ ﻟﻬﺠﻪ رﺳﻤﯽ و ﻣﺸﺘﺮک )و ﯾﺎ ﻣﻌﯿﺎر( ﻣﻠﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ و ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت و ﻓﺮق
ﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﺑﺎ زﺑﺎن ﻣﻌﯿﺎر رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﻣﯿﺸﻮد .اﯾﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮ رﺳﺎﻧﯽ زﺑﺎن ﻣﻌﯿﺎر ﺑﻪ ﻟﻬﺠﻪ ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن آن زﺑﺎن را »ﻋﺎﻣﻞ ﯾﮑﺴﺎن ﺳﺎز« و ﯾﺎ
»ﻫﻤﮕﻮن ﺳﺎز« ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ .ﻧﻮع دﯾﮕﺮی از اﯾﻦ »ﻫﻤﮕﻮن ﺳﺎزی« در ﻣﻮرد زﺑﺎن ﻫﺎی دﯾﮕﺮ آن ﮐﺸﻮر ﻫﻢ رخ ﻣﯿﺪﻫﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﺋﯿﮑﻪ زﺑﺎن ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﭼﻪ
از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ و ﭼﻪ ﺣﺘﯽ ﺑﺪون اﯾﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎ ،ﺗﺤﺖ اﻟﺸﻌﺎع زﺑﺎن رﺳﻤﯽ ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ و ﺣﺘﯽ ﮔﺎه وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﺧﻮد را
ازدﺳﺖ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ و ﻋﻤﻼ از ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺮوﻧﺪ .ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ ﺗﺤﺼﯿﻞ ،ﺗﻌﺪاد ﻣﺘﮑﻠﻤﯿﻦ ،اﺷﺘﻐﺎل و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ درﺟﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ روﻧﺪ ﮐﻤﮏ
ﻣﯿﮑﻨﺪ و ﻟﻬﺠﻪ ﻫﺎ و زﺑﺎن ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮ را ﺿﻌﯿﻒ ﺗﺮ ﻣﯿﮑﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻟﻬﺠﻪ ﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺷﻬﺮ ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و روﺳﺘﺎ ﻫﺎ رواج
دارﻧﺪ وﻣﺮدم ﻫﺮ ﭼﻪ ﺷﻬﺮی ﺗﺮ و ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده ﺗﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻣﺸﺘﺮک و ﻣﻌﯿﺎر ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ.
اﯾﻦ دو روﻧﺪ ) (۱ﺟﺪا و ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﺷﺪن ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﯾﮏ زﯾﺮﮔﺮوه زﺑﺎﻧﯽ از ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ از ﺳﻮﺋﯽ و ) (۲اﻧﻄﺒﺎق ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻟﻬﺠﻪ ﻫﺎ و
ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺎ زﺑﺎن ﻣﻌﯿﺎر و ﻣﺸﺘﺮک ﺧﻮد از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ در ﻫﻤﻪ ﮐﺸﻮر ﻫﺎ و ﮔﺮوه ﻫﺎی و زﯾﺮﮔﺮوه ﻫﺎی زﺑﺎﻧﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯿﺸﻮد.
اﻟﺒﺘﻪ ﻫﺮ ﮐﺸﻮر و زﺑﺎن ﻣﻌﯿﺎر و ﻣﺸﺘﺮک آن ﻫﻢ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﺧﻮد را داﺷﺘﻪ و دارد.
آﻟﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﻣﯿﺸﻨﺎﺳﯿﻢ ﺗﺎ  ۱۵۰۰ﺳﺎل ﻗﺒﻞ اﺻﻮﻻ ﻋﺒﺎرت از ﻟﻬﺠﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ژرﻣﻨﯽ ﺑﻮد .زﺑﺎن ﻫﺎی اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ،آﻟﻤﺎﻧﯽ ،ﺳﻮﺋﺪی،
ﻧﺮوژی ،اﯾﺴﻠﻨﺪی ،داچ )ﻫﻠﻨﺪی( و داﻧﻤﺎرﮐﯽ از اﺧﺘﻼط و آﻣﯿﺰش اﯾﻦ ﻟﻬﺠﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ژرﻣﻨﯽ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه و ﻫﺮﮐﺪام از آﻧﻬﺎ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ
ﺷﺮاﯾﻂ و ﺗﺤﻮﻻت ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻗﻮﻣﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ اﻣﺮوزی ﺗﺤﻮل ﺧﻮد رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﺗﺎرﯾﺦ اوﻟﯿﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﮑﺘﻮب آﻟﻤﺎﻧﯽ و دﯾﮕﺮ
زﺑﺎن ﻫﺎی ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪ ژرﻣﻨﯽ ﺑﺎﺳﺘﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﺮن ﻫﺎی ﺷﺸﻢ ﺗﺎ ﻧﻬﻢ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺑﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺎﻻ ﯾﻌﻨﯽ وﺿﻊ ﺳﺎل  ۱۵۰۱ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﻢ ﺧﻮاﻫﯿﻢ دﯾﺪ
ﮐﻪ در اﯾﻦ دوره زﺑﺎن ﻫﺎی ژرﻣﻨﯽ )آﻟﻤﺎﻧﯽ ،اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ،داﻧﻤﺎرﮐﯽ ،ﺳﻮﺋﺪی ،ﻧﺮوژی ،داﻧﻤﺎرﮐﯽ و داچ( ﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﻌﯿﻨﯽ از ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺷﺪه
اﻧﺪ .ﺑﻪ درﺟﻪ ای ﮐﻤﺘﺮ ﻫﻤﯿﻦ را ﻣﯿﺘﻮان در ﻣﻮرد زﺑﺎن ﻫﺎی ﻻﺗﯿﻦ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﺋﯽ ،اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﯾﯽ و ﭘﺮﺗﻐﺎﻟﯽ ﻫﻢ ﮔﻔﺖ اﮔﺮﭼﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ
ﺗﻤﺎﯾﺰ ﺑﯿﻦ زﺑﺎن ﻫﺎی ﻻﺗﯿﻦ ﭼﻨﺪ ﻗﺮن دﯾﺮ ﺗﺮ از زﺑﺎن ﻫﺎی ژرﻣﻨﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .از ﻧﻈﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ و ﯾﺎ ﻟﻬﺠﻪ ﻫﺎی داﺧﻠﯽ آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻟﻤﺎﻧﯽ
اﺗﺮﯾﺸﯽ و ﺑﺨﺼﻮص ﺳﻮﺋﯿﺴﯽ )زورﯾﺨﯽ( ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ )و ﺑﺨﺼﻮص ﺳﻮﺋﯿﺴﯽ( از ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﻤﺎل آﻟﻤﺎن ﺑﺴﯿﺎر
ﻓﺮق ﻣﯿﮑﻨﺪ اﻣﺎ از ﻧﻈﺮ ﺧﻮد آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻫﺎ و ﺳﻮﺋﯿﺴﯽ ﻫﺎ ﺑﺎز آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯿﺸﻮد.
زﯾﺮ ﮔﺮوه ﻣﻬﻢ ﺳﻮم ﻋﺒﺎرت از زﺑﺎن ﻫﺎی اﺳﻼوی و ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ زﺑﺎن اﯾﻦ زﯾﺮ ﮔﺮوه زﺑﺎن روﺳﯽ اﺳﺖ .اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﺎ اﺳﺎﻣﯽ اﻣﺮوزه ﺷﺎن ﺑﮕﻮﺋﯿﻢ
ﻟﺨﯽ )ﻟﻬﺴﺘﺎﻧﯽ( ،اوﮐﺮاﺋﯿﻨﯽ ،ﺑﻼروﺳﯽ ،ﭼﮑﯽ ،اﺳﻠﻮواﮐﯽ ،اﺳﻠﻮواﻧﯽ ،ﺻﺮﺑﯽ ،ﮐﺮواﺗﯽ و ﺑﻠﻐﺎری و ده ﻫﺎ زﺑﺎن ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ دﯾﮕﺮ ﻫﻢ از اﯾﻦ زﯾﺮ
ﮔﺮوه ﻫﺴﺘﻨﺪ .زﺑﺎن ﻫﺎی زﯾﺮ ﮔﺮوه اﺳﻼوی ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ زﺑﺎن ﻫﺎی زﯾﺮ ﮔﺮوه ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺷﺒﯿﻪ ﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻫﺎی زﯾﺮ
ﮔﺮوه ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺜﻼ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺑﯿﻦ آﻟﻤﺎﻧﯽ و داﻧﻤﺎرﮐﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻟﻤﺎﻧﯽ و ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ .اوﻟﯿﻦ آﺛﺎر زﺑﺎن ﻣﻔﺮوض »ﭘﺮوﺗﻮ
اﺳﻼوی« ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎﺻﻄﻼح رﯾﺸﻪ ﻣﻔﺮوض ﻫﻤﻪ زﺑﺎن ﻫﺎی اﺳﻼوی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺘﻮن دﯾﻨﯽ ﻗﺮن ﻧﻬﻢ و دﻫﻢ ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ آﺛﺎر »ﮐﻠﯿﺴﺎی اﺳﻼوﻧﯽ
ﺑﺎﺳﺘﺎن« ﻣﻌﺮوف ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻃﻮری ﮐﻪ در ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ،ﺑﺮﻋﮑﺲ زﺑﺎن ﻫﺎی ژرﻣﻨﯽ و ﺣﺘﯽ ﻻﺗﯿﻦ ﺗﺎ ﻫﺰاره دوم ﻣﯿﻼدی ﺗﻔﮑﯿﮏ
ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﯿﻦ زﺑﺎن ﻫﺎی اﺳﻼوی ﻧﺸﺪه ﺑﻮد .ﺗﺎ ﻗﺮن ﭼﻬﺎردﻫﻢ اﺟﺪاد روس ﻫﺎی ﻣﺪرن ﮐﻪ در »دوﻟﺖ روس ﮐﯽ ﯾﻒ« )ﺑﻪ اوﮐﺮاﺋﯿﻨﯽ »ﮐﯿﻒ« واﻗﻊ
در اوﮐﺮاﺋﯿﻦ ﮐﻨﻮﻧﯽ( ﺑﻪ ﺳﺮﺑﺮده ﺧﻮد را »روس« ﻣﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ و ﺑﻪ زﺑﺎن اﺳﻼوﻧﯽ ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺳﺨﻦ ﻣﯿﮕﻔﺘﻨﺪ .ﺑﻌﺪ از ﺗﻬﺎﺟﻢ ﻣﻐﻮل ﻫﺎ در ﻗﺮن
ﺳﯿﺰدﻫﻢ زﺑﺎن ﻣﺮدم ﻣﻐﻠﻮب اﺳﻼو اﺳﺎﺳﺎ اﺳﻼوی ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯿﻤﺎﻧﺪ اﻣﺎ در زﻣﯿﻨﻪ ﻟﺸﮑﺮ و ﺗﺠﺎرت واژﮔﺎن ﺗﺮﮐﯽ و ﻣﻐﻮﻟﯽ وارد اﺳﻼوی )روﺳﯽ
ﺑﻌﺪ( ﻣﯿﺸﻮد .ﺑﻌﺪ از ﻗﺮن ﻫﺎی ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ و ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ ﺗﻤﺎﯾﺰ ﻫﺎی زﺑﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ روﺳﯽ ،ﻟﻬﺴﺘﺎﻧﯽ و دﯾﮕﺮ زﺑﺎن ﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ اﺳﻼوی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﮑﯽ
ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯿﺎﯾﺪ و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻟﻬﺠﻪ ﻫﺎﺋﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻼروس و اوﮐﺮاﺋﯿﻨﯽ از روﺳﯽ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰﺗﺮ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ.
در ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻟﻤﺎﻧﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺳﻮﺋﯿﺴﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ روﺳﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد -ﺑﻼروﺳﯽ و ﯾﺎ ﭼﮑﯽ -اﺳﻠﻮواﮐﯽ اﺷﺎره ﮐﺮدﯾﻢ .اﯾﻦ
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ ﮐﻪ در ﺗﻌﯿﯿﻦ راه ﺗﺤﻮل ﯾﮏ زﺑﺎن ﻧﻪ ﻓﻘﻂ وﺟﻮد ﯾﮏ دوﻟﺖ ﻣﺠﺰا و ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﺑﻠﮑﻪ اراده ﻣﺮدم ﻣﺘﮑﻠﻢ ﻫﺮ زﺑﺎن و ﯾﺎ ﻟﻬﺠﻪ
ﻫﻢ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ اﯾﻦ و ﯾﺎ آن ﮔﻮﻧﻪ زﺑﺎن ﺑﺼﻮرت زﺑﺎﻧﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و ﯾﺎ ﻫﻤﭽﻮن ﻟﻬﺠﻪ و ﺗﺎﺑﻌﯽ از زﺑﺎن ﺑﺰرﮔﺘﺮ و ﺑﺎﺻﻄﻼح
»ﻣﺎدر« ﻣﯿﻤﺎﻧﺪ .ﺷﺎﯾﺪ درک زﺑﺎن ﻣﺤﻠﯽ ﯾﮏ زورﯾﺨﯽ )ﺑﺨﺼﻮص اﮔﺮ روﺳﺘﺎﺋﯽ ﺑﺎﺷﺪ( ﺑﺮای ﯾﮏ آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده ﺧﯿﻠﯽ ﻣﺸﮑﻞ ﺗﺮ از ﺗﻔﺎﻫﻢ
ﺑﯿﻦ ﯾﮏ ﭼﮑﯽ و ﯾﮏ اﺳﻠﻮواﮐﯽ زﺑﺎن اﺳﺖ .اﻣﺎ ﭼﮑﯽ و اﺳﻠﻮواﮐﯽ )و ﯾﺎ روﺳﯽ و ﺑﻼروﺳﯽ( ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ )ﺑﺨﺼﻮص در دﻫﻪ ﻫﺎی
اﺧﯿﺮ( زﺑﺎن ﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺣﺴﺎب ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺳﻮﺋﯿﺴﯽ را اﮐﺜﺮﯾﺖ آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻫﺎ و ﺳﻮﺋﯿﺴﯽ ﻫﺎ ﻟﻬﺠﻪ ﻣﺤﻠﯽ و ﻣﺤﺎوره ای آﻟﻤﺎﻧﯽ
ﺣﺴﺎب ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ.

 ۵۰۰ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺗﺎﮐﻨﻮن
درک ﺗﺤﻮﻻت زﺑﺎﻧﯽ در  ۵۰۰و
ﺧﺮدهای ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮای ﻣﺎ
اﻣﺮوزیﻫﺎ آﺳﺎنﺗﺮ از درک ده
ﻫﺰار ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ اوﻟﯿﻦ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ از ﻧﯿﻤﻪ
دوم ﻫﺰاره دوم ﯾﻌﻨﯽ ﺑﯿﻦ
ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۵۰۰و  ۲۰۰۰ﺑﻪ ذﻫﻦ
اﻏﻠﺐ ﻣﺎ ﻣﯽرﺳﺪ ﺷﺮوع ﺗﺎرﯾﺦ
ﻣﻌﺎﺻﺮ در اروﭘﺎ ،ﻋﺼﺮ اﻧﻘﻼب
ﺻﻨﻌﺘﯽ ،رﻧﺴﺎﻧﺲ ،روﺷﻨﮕﺮی،
ﺟﺪاﯾﯽ دﯾﻦ از دوﻟﺖ ،ﺳﻔﺮﻫﺎی
اﮐﺘﺸﺎﻓﯽ درﯾﺎﯾﯽ و اﻟﺒﺘﻪ ﮐﺸﻒ
آﻣﺮﯾﮑﺎﺳﺖ.
از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ زﺑﺎن آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ

 ۱۵۰۰ﺳﺎل ﭘﯿﺶ از ﻣﯿﻼد

از ﻫﻤﻪ و ﺑﺮای ﻫﻤﻪ زﺑﺎنﻫﺎ
اﻫﻤﯿﺖ دارد ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺻﻨﻌﺖ
ﻣﺪرن و ﻣﮑﺎﻧﯿﺰه ﺷﺪه ﭼﺎپ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺪودا ﭘﺎﻧﺼﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ اﺑﺘﺪا در اروﭘﺎ و ﺳﭙﺲ در ﻫﻤﻪ دﻧﯿﺎ راﯾﺞ ﺷﺪ و ﮐﺎر ﺧﻮاﻧﺪن و ﻧﻮﺷﺘﻦ را
ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ ،اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏﺗﺮ ،ﭘﺮﻣﺤﺼﻮلﺗﺮ و ﺑﺎﻻﺧﺮه در ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ »دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ« ﮐﺮد.
ﺻﻨﻌﺖ ﭼﺎپ  ۴۰۰-۳۰۰ﺳﺎل ﺑﻌﺪ از اﺧﺘﺮاﻋﺶ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺎ در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﻫﻢ رﺳﯿﺪ و ﻋﻤﻼ در ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﺑﻄﻮر وﺳﯿﻊ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
اﻣﺎ ﺷﺮق ﻧﻪ ﻓﻘﻂ از ﻧﮕﺎه ﺻﻨﻌﺖ ﭼﺎپ ،ﺑﻠﮑﻪ اﮐﺜﺮ ﺟﻬﺎت دﯾﮕﺮ ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ ﺷﻤﺮدﯾﻢ از اروﭘﺎ ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪ ۵۰۰ .ﺳﺎل اﺧﯿﺮ از ﻧﻈﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ،
ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﻋﻠﻤﯽ -ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی دوره ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﻏﺮب ﺑﺮ ﺷﺮق ﺑﻮد.
از ﻧﮕﺎه زﺑﺎنﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ  ۵۰۰ﺳﺎل اﺧﯿﺮ دوره ﺗﺤﮑﯿﻢ و ﻏﻨﺎی اﯾﻦ زﺑﺎنﻫﺎ ﺑﻮد .ﺑﻌﻀﯽ از زﺑﺎنﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ و ﯾﺎ زﺑﺎنﻫﺎی ﮐﻮﭼﮑﺘﺮی
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﮑﯽ و اﺳﺘﻮﻧﯿﺎﯾﯽ اﺻﻮﻻ در ﻫﻤﯿﻦ  ۵۰۰ﺳﺎل اﺧﯿﺮ رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺑﻪ ﻣﻮازات ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻋﻠﻢ و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی در ﻏﺮب ،اﻧﺘﺸﺎرات درﺳﯽ ،ﻋﻠﻤﯽ ،ﻓﻠﺴﻔﯽ ،ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ادﺑﯽ ﻫﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﻋﻤﯿﻖﺗﺮ ﺷﺪ .در ﺑﺴﯿﺎری
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ ،ﮐﺎر ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ،ﺷﻌﺮا و اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان ﺑﺮﺟﺴﺘﻪای ﻣﺎﻧﻨﺪ داﻧﺘﻪ ،ﺷﮑﺴﭙﯿﺮ ،ﻣﻮﻟﯿﺮ ﯾﺎ ﮔﻮﺗﻪ راﻫﮕﺸﺎی زﺑﺎنﻫﺎ و ادﺑﯿﺎت ﻏﺮﺑﯽ
ﮔﺸﺖ .ﺷﺮق ﻣﺴﻠﻤﺎن اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ را در دو ﺳﻪ ﻗﺮن ﻧﺨﺴﺖ ﻫﺰاره دوم ﻣﯿﻼدی ﮐﺮده ﺑﻮد .اﻣﺎ ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ دوره ﻓﺮدوﺳﯽ ،ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺟﻼل
اﻟﺪﯾﻦ و ﺣﺎﻓﻆ و ﯾﺎ اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ ،رازی و ﺑﯿﺮوﻧﯽ دﯾﮕﺮ در ﺷﺮق اداﻣﻪ ﻧﯿﺎﻓﺖ.
ﺣﺎﻻ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎی ﻣﻘﺎﺑﻞ اروﭘﺎ در ﺷﺮق ﺑﮑﻨﯿﻢ ۵۰۰ .ﺳﺎل ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﺎ در اﺳﺘﭗﻫﺎی اوراﺳﯿﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮔﺬﺷﺖ؟
در اﯾﻦ دوره ﻣﺘﺼﺮﻓﺎت ﺳﺎﺑﻖ ﭼﻨﮕﯿﺰی در ﻓﺮارود و آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ ،ﺷﻤﺎل ﺷﺮق و ﻏﺮب درﯾﺎی ﺧﺰر و درﯾﺎی ﺳﯿﺎه در ﺣﺎل ﻓﺮوﭘﺎﺷﻰ و ﻫﺮج و
ﻣﺮﺟﯽ ﺑﺪوی ﺑﻮد .ﻧﻮادﮔﺎن اﻣﯿﺮان ﻣﻐﻮل و ﺗﺮک در ﮐﺸﺎﮐﺸﯽ ﺟﺪی ﺑﺮ ﺳﺮ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﻣﯿﺮاث اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﭼﻨﮕﯿﺰی ﺑﻮدﻧﺪ .ﻫﻤﻪ ﺟﺎ
ﺧﺎنﻫﺎی ﺑﺰرگ و ﯾﺎ ﮐﻮﭼﮏ ﺣﮑﻢ ﻣﯽراﻧﺪﻧﺪ .از ﻗﺰﯾﻞ اوردا و ﮐﺮﯾﻤﻪ ﺗﺎ ﻗﺎزان ،آﺳﺘﺮاﺧﺎن ،ﺳﯿﺒﺮی و ﺧﺎن ﻧﺸﯿﻦ ازﺑﮏ ،ﺧﺎنﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻪ
ﻗﺒﺎﯾﻠﺸﺎن ﮐﺎﻣﻼ ﯾﮑﺠﺎ ﻧﺸﯿﻦ ﻧﺸﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،در ﺣﺎل ﺗﺒﺎﻧﯽ و ﯾﺎ ﺟﻨﮓ و ﺳﺘﯿﺰ ﺑﺎ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ .ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺧﻮد ،آﻧﻬﺎ ﮔﺎه ﺗﺤﺖاﻟﺤﻤﺎﯾﻪ
روﺳﯿﻪ ﻧﻮﭘﺎ وﮔﺎه دﺳﺖ ﻧﺸﺎﻧﺪه ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .ﺑﻌﻀﯽ از آنﻫﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ اﻗﻼ ﺑﺮای ﻣﺪت ﻣﻌﯿﻨﯽ ﺣﺎﮐﻤﯿﺘﯽ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺑﺎ ﺛﺒﺎت ﺑﻪ وﺣﻮد
ﺑﯿﺎورﻧﺪ و ﺑﻌﻀﯽﻫﺎ در ﻃﻮاﯾﻒ و ﻗﺒﺎﯾﻞ دﯾﮕﺮ ﺣﻞ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﻠﺖﻫﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ آﺳﯿﺎی ﻣﺮﮐﺰی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺰاقﻫﺎ ﺷﺮوع دوﻟﺘﺪاری ﺧﻮد را
از اﯾﻦ دوره ﻣﯽداﻧﻨﺪ .ﻗﺮﻗﯿﺰﻫﺎ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺗﺤﻮﻻﺗﯽ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﺧﻮد از ﺳﺮ ﮔﺬراﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﺸﺘﺮﮐﺎت ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺎ ﻗﺰاقﻫﺎ داﺷﺘﻨﺪ دارای
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖﻫﺎی اﯾﻠﯽ ﺧﻮد ﺑﻮدﻧﺪ.
در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﯾﮑﯽ از ﺧﺎنﻫﺎی آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﻨﺎم ﺷﯿﺒﮏ ﺧﺎن ازﺑﮏ ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن ﺷﯿﺒﺎﻧﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻃﻮاﯾﻒ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد را ﻣﺘﺤﺪ
ﮐﺮده از ﺳﯿﺒﺮی ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ازﺑﮑﺴﺘﺎن ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﯿﺎورد و در آﻧﺠﺎ ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺗﯿﻤﻮری ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺑﺎ ﺛﺒﺎت و ﯾﮑﺠﺎ
ﻧﺸﯿﻦ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﮐﻨﺪ.

اﯾﻦ ﻫﻤﺎن ﺷﯿﺒﮏ ﺧﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺳﻨﻰ ﻣﺬﻫﺐ ﺷﺪه ﺑﻮد و در ﻫﻤﺪﺳﺘﻰ ﺑﺎ ﺳﻼﻃﯿﻦ ﻋﺜﻤﺎﻧﻰ ﮐﻪ در ﻏﺮب ﺑﺮ ﺿﺪ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺻﻔﻮى
ﻣﯽﺟﻨﮕﯿﺪﻧﺪ ،ﺟﺒﻬﻪ ﺷﺮﻗﻰ ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﺻﻔﻮﯾﺎن را ﺑﺎز ﮐﺮده ﺑﻮد .ﺧﺎن ﻧﺸﯿﻦ ﺷﯿﺒﺎﻧﯽ اﺑﺘﺪای دوﻟﺘﺪاری ازﺑﮏﻫﺎ و آﻏﺎز ادﺑﯿﺎت ﺟﻐﺘﺎﯾﯽ -ازﺑﮑﯽ
ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد .ﺷﯿﺒﮏ ﺧﺎن ﮐﻪ از ﻧﻮادﮔﺎن ﭼﻨﮕﯿﺰ ﺑﻮد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﯿﻤﻮرﻋﻤﻼ ﺗﺮک زﺑﺎن ﺷﺪه ﺑﻮد اﻣﺎ زﺑﺎن رﺳﻤﻰ درﺑﺎر ﺷﯿﺒﺎﻧﯽ ﻓﺎرﺳﻰ ﺑﻮد
اﮔﺮﭼﻪ ﺗﺮﮐﻰ ﺟﻐﺘﺎﺋﻰ )ازﺑﮑﻰ ﻗﺪﯾﻢ( ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ زﺑﺎن درﺑﺎر و ﺷﻌﺮ و ادب ﻣﯽﺷﺪ .ﺷﺎﻋﺮ ﻣﻌﺮوف ﻋﻠﯿﺸﯿﺮ ﻧﻮاﺋﻰ ﻫﺮوى ﮐﻪ از ادﯾﺒﺎن و
ﻧﺨﺒﮕﺎن دوره ﺗﯿﻤﻮرﯾﺎن ﺑﻮد ،در اﯾﻦ دوره زﯾﺴﺖ .اﻣﺎ ﻧﻮاﯾﯽ ﺑﺎ ﺧﺎن ﻧﺸﯿﻦ ﺷﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﺎری ﻧﺪاﺷﺖ .ﺣﺘﯽ ﺑﺮﻋﮑﺲ ،ﻧﻮاﯾﯽ ﺟﺰو ادﯾﺒﺎن دوره
ﺳﻠﻄﺎن ﺣﺴﯿﻦ ﺑﺎﯾﻘﺮا از ﻧﻮادﮔﺎن ﺗﯿﻤﻮر ﺑﻮد ﮐﻪ از ﻃﺮف ﺷﯿﺒﮏ ﺧﺎن ﺳﺮﻧﮕﻮن ﮔﺮدﯾﺪ .او ﺑﺎ اﺷﻌﺎر ازﺑﮑﻰ-اوﯾﻐﻮرى و ﻓﺎرﺳﻰ ﺧﻮد ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ
ﻫﻢ ﻋﺼﺮش ﻣﺤﻤﺪ ﻓﻀﻮﻟﻰ ﺑﻐﺪادى ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬار ﺷﻌﺮ و ادب ﺗﺮﮐﻰ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد–ﯾﮑﯽ ﺗﺮﮐﯽ ﻗﭙﭽﺎﻗﯽ-ﻗﺎﻟﻤﻮﻗﯽ و ﯾﺎ ﺷﺮﻗﯽ و دﯾﮕﺮی ﺗﺮﮐﯽ
اوﻏﻮزی و ﯾﺎ ﻏﺮﺑﯽ .ﻫﻤﺰﻣﺎن ،ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺧﺎنﻫﺎی ﺗﯿﻤﻮری ﮐﻪ از ﺷﯿﺒﺎﻧﯽ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرده ﺑﻮد ﺑﺎ ﺳﺮﺑﺎزان ﺧﻮد ﺑﻪ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﮔﺮﯾﺨﺖ و در
آﻧﺠﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺗﺮﮐﻰ–ﻣﻐﻮﻟﯽ–ﻫﻨﺪی ﮔﻮرﮐﺎﻧﯿﺎن )»ﻣﻮﻏﺎل«( را ﺗﺸﮑﯿﻞ داد .زﺑﺎن و ادﺑﯿﺎت ﺳﻠﻄﻨﺖ ﮔﻮرﮐﺎﻧﯿﺎن ﻫﻢ ﻓﺎرﺳﻰ ﺑﻮد.
اﯾﻦ ﻫﺮج و ﻣﺮج در اﺳﺘﭗﻫﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺗﺎ ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد .در اﯾﻦ ﻗﺮن روﺳﯿﻪ ﺑﺎ ﺟﻨﮓﻫﺎی ﻋﻠﯽﺣﺪه ﻋﻠﯿﻪ ﺧﺎنﻧﺸﯿﻦﻫﺎ و اﯾﺮان
ﻗﺎﺟﺎر ،ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺗﻤﺎم آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ و ﻗﻔﻘﺎز را ﺗﺼﺮف ﮐﺮد .از آن دوره ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ روﺳﯿﻪ و ﺳﭙﺲ ﺷﻮروی ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮد .ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺣﺘﯽ در ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﻮﭼﮑﯽ ﮐﻪ از ﺧﺎن ﻧﺸﯿﻦ وﺳﯿﻊ ﺷﯿﺒﺎﻧﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد ﺑﺎ ﻧﺎم »ﺧﺎن ﻧﺸﯿﻦ ﺑﺨﺎرا« ﺑﻪ ﺣﯿﺎت ﺧﻮد اداﻣﻪ داد
اﻣﺎ ﺑﺎ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺷﻮروی ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﮕﺮ ﺧﺎنﻧﺸﯿﻦﻫﺎ ﺳﻘﻮط ﻧﻤﻮد .ﺳﻘﻮط ﺧﺎنﻧﺸﯿﻦﻫﺎی ﻣﺮو در ﺷﺮق و ﮔﻨﺠﻪ ،ﻗﺮه ﺑﺎغ ،درﺑﻨﺪ ،اﯾﺮوان ،ﺗﻔﻠﯿﺲ،
ﻧﺨﺠﻮان و ﺷﯿﺮوان در ﻗﻔﻘﺎز ﺿﻤﻨﺎ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﻤﯽ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﯾﺮان ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﯿﺰ ﺑﻮد اﮔﺮﭼﻪ اﯾﺮان ﻋﻤﻼ دﯾﮕﺮ ﮐﻨﺘﺮل ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﺮ اﮐﺜﺮ آنﻫﺎ
ﻧﺪاﺷﺖ.
دردوره ﺷﻮروی در آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ و ﻗﻔﻘﺎز ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻣﺮزﻫﺎﯾﯽ »ﻗﻮﻣﯽ« ﺑﯿﻦ ﺟﻤﻬﻮریﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺷﻮروی ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪ .ﺑﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﻣﺮﮐﺰ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺴﮑﻮ ﺑﻪ ﻫﺮﮐﺪام از اﯾﻦ ﺟﻤﻬﻮریﻫﺎ ﻋﻨﻮان ﻣﻠﺖ و زﺑﺎن ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﺎ ﺣﺮوف ،اﻟﻔﺒﺎ ،واژﮔﺎن و ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻮﯾﺴﯽ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰی
داده ﺷﺪ .ﻟﻬﺠﻪﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ ﯾﮏﺷﺒﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ »زﺑﺎن ﻣﻠﯽ« ﺑﺎ اﻟﻔﺒﺎ ،دﺳﺘﻮر زﺑﺎن و ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺨﻮد و ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ از دﯾﮕﺮ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﺗﺮﮐﯽ
ﺷﺪﻧﺪ.
ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺗﻼش ﻣﯽﺷﺪ زﺑﺎنﻫﺎی ﺗﺮﮐﯽ از ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﻣﺘﻔﺎوت و از ﺗﺮﮐﯽﻫﺎی اﯾﺮان و ﺗﺮﮐﯿﻪ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻔﺎوت ﻧﺸﺎن داده ﺷﻮﻧﺪ .ﻣﻠﺖﺳﺎزی و ﺗﺎرﯾﺦ
ﻧﻮﯾﺴﯽ ﺷﺘﺎﺑﺰده ﺑﯿﺸﮏ ﻋﻮاﻗﺒﯽ ﻫﻢ داﺷﺖ .در ﻫﺮ ﺟﻤﻬﻮری ﭼﻨﺪ »ﺟﺰﯾﺮه ﺧﺎﮐﯽ« )آﻧﮑﻼو( ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺟﻤﻬﻮریﻫﺎ و ﻣﻠﺖﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ
ﻧﻬﺎده ﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺷﺪ .ﻗﻮم ﻗﺮاﻗﺎﻟﭙﺎق ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﻗﺰاقﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﻣﺪ و زﺑﺎﻧﺶ ﻫﻢ ﺷﺒﺎﻫﺖ
ﺑﺴﯿﺎری ﺑﻪ ﻗﺰاﻗﯽ داﺷﺖ ﺑﺨﺸﯽ از ازﺑﮑﺴﺘﺎن ﺷﺪ .ﻗﺮﻗﯿﺰﺳﺘﺎن اﻣﺮوزی اﺑﺘﺪا »ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن« ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن اﻣﺮوزی ﻧﺎم »ﻗﺎرا
ﻗﺮﻗﯿﺰﺳﺘﺎن« )»ﻗﺮﻗﯿﺰﺳﺘﺎن ﺳﯿﺎه«( داده ﺷﺪ .در ازﺑﮑﺴﺘﺎن ﻟﻬﺠﻪ ﺷﻤﺎل اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﻪ ﺗﺎﺑﻊ ﻗﻮاﻧﯿﻦ »ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻣﺼﻮت«ﻫﺎ ﻧﺒﻮد ﺑﯽآﻧﮑﻪ
دﻟﯿﻠﺶ روﺷﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺼﻮرت زﺑﺎن ،ﺗﻠﻔﻆ و اﻣﻼی ﻣﻌﯿﺎر و دوﻟﺘﯽ در آﻣﺪ.
ﺑﻌﻀﯽﻫﺎ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﺖ ﻣﺴﮑﻮ از اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت اﺳﺎﺳﺎ اﯾﺠﺎد اﺧﺘﻼف و دﺷﻤﻨﯽ ﺑﯿﻦ ﺟﻤﻬﻮریﻫﺎ و ﭘﺎﺷﯿﺪن ﺗﺨﻢ ﺟﺪاﯾﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ آنﻫﺎ
از اﯾﺮان و ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﻮد .اﻣﺎ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﯽاﻃﻼﻋﯽ و ﯾﺎ ﺳﻬﻞ اﻧﮕﺎری رﻫﺒﺮی ﺷﻮروی ﻫﻢ ﻧﻘﺸﯽ در اﯾﻦ ﺑﯽﻧﻈﻤﯽ ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﺮد.
ﻫﻤﯿﻦ اﺗﻔﺎق ﺑﺎ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﺗﺎﺟﯿﮑﯽ ﻫﻢ اﻓﺘﺎد .ﻟﻬﺠﻪ و ﺗﻠﻔﻆ ﻣﺤﻠﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻟﻐﺎت و ﻗﻮاﻋﺪ دﺳﺘﻮری ﻓﺎرﺳﯽ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺪ
ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﭘﺎ ﺑﺮﺟﺎﺳﺖ .در ﭘﻨﺞ ﮐﺸﻮر ﺗﺮﮐﯽ زﺑﺎن آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ،ازﺑﮑﺴﺘﺎن ،ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن ،ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن و ﻗﺮﻗﯿﺰﺳﺘﺎن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺎﺟﯿﮑﺴﺘﺎن
اﯾﺮاﻧﯽ زﺑﺎن ،اﻟﻔﺒﺎی رﺳﻤﯽ در ﻋﺮض  ۷۰ﺳﺎل ﺳﻪ ﺑﺎر ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﻓﺖ .ﺑﻪ ﻣﻮازات ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﺗﺤﻮﻻت ،اﮔﺮﭼﻪ زﺑﺎنﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ اﯾﻦ ﺟﻤﻬﻮریﻫﺎ
ﻣﻘﺎم »رﺳﻤﯽ« ﯾﺎﻓﺘﻪ و دﯾﮕﺮ در ﻣﺪارس ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ،زﺑﺎن واﻗﻌﯽ ﺧﻮد اﯾﻦ ﺟﻤﻬﻮریﻫﺎ و ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺷﻮروی ﮐﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ و
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﻤﺮده ﻣﯽﺷﺪ ،روﺳﯽ ﺑﻮد.
ﺑﻌﺪ از ﯾﮏ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮐﻮﺗﺎه ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻟﻔﺒﺎ از ﻋﺮﺑﯽ -ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﻪ ﻻﺗﯿﻦ در ﺳﺎلﻫﺎی  ،۱۹۲۰اﯾﻦ ﻣﻠﺖﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﺑﺰودی ﻧﺎﭼﺎر ﺑﻪ ﻗﺒﻮل اﻟﻔﺒﺎی روﺳﯽ ﺑﺎ
اﺷﺎرات و ﻋﻼﻣﺎت دﯾﮕﺮی ﺷﺪﻧﺪ .ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻟﻐﺎت اﯾﻦ زﺑﺎنﻫﺎ ﭘﺮ از واژﮔﺎن و اﺻﻄﻼﺣﺎت روﺳﯽ ﮔﺮدﯾﺪ .اﯾﻦ ﻫﻢ ﺗﺎﺣﺪی ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻬﻢ ﺑﻮد ﭼﺮا ﮐﻪ
اﯾﻦ زﺑﺎنﻫﺎ در آن دوره ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺻﺎﺣﺐ واژﮔﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻋﻠﻤﯽ و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮏ و زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻌﺎﺻﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اداری
ﻧﺒﻮدﻧﺪ .ﺑﻌﺪ از ﺳﻘﻮط ﺷﻮروی در اواﯾﻞ ﺳﺎلﻫﺎی  ،۱۹۹۰اﻟﻔﺒﺎی آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ،ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن و ازﺑﮑﺴﺘﺎن ﺑﺎز ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﻓﺖ و اﯾﻦ ﺑﺎر ﻻﺗﯿﻦ ﺷﺪ .ﻫﻤﻪ
اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺎﻋﺚ ﺑﯽﻧﻈﻤﯽ و ﻗﻄﻊ ﺗﺪاوم ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻧﻮﭘﺎﯾﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ دوﻟﺘﺪاری و زﺑﺎن ادﺑﯿﺸﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﺟﻮان و ﺑﯽﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﻮد
اﮔﺮﭼﻪ در اﯾﻦ دوره ﺳﻮاد ﺧﻮاﻧﺪن و ﻧﻮﺷﺘﻦ ،ﻧﺸﺮ آﺛﺎر ﻋﻠﻤﯽ و ادﺑﯽ و ﺗﺤﺼﯿﻞ ﭘﺎﯾﻪ ﺑﻪ زﺑﺎنﻫﺎی رﺳﻤﯽ ﻧﻮ در اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ رﺷﺪ
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺷﺪ.
در آﺳﯿﺎی ﺻﻐﯿﺮ و ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪی اﯾﻦ دوره ﺷﺎﻫﺪ ﺻﻌﻮد اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﺗﺼﺮﻓﺎت ﺧﻼﻓﺖ ﻋﺒﺎﺳﯽ ،در دوره اوج ﺧﻮد
ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ ﺑﺎﻟﮑﺎن و ﻗﺴﻤﺘﯽ از اروﭘﺎی ﻣﺮﮐﺰی را ﻫﻢ ﺑﻪ ﺑﻨﯿﻪ ﺧﻮد اﻟﺤﺎق ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻣﺎ اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﻣﺪﻟﯽ از اﻣﭙﺮاﺗﻮریﻫﺎی
ﭘﯿﺸﺎﻣﺪرن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﮑﯿﻪﮔﺎه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺻﻨﻌﺘﯽ ،ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻋﻠﻤﯽ و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻧﺪاﺷﺖ و ﺣﺘﯽ ﺗﺎ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ اﺳﺎﺳﺎ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪای دﻫﻘﺎﻧﯽ
اﺳﺘﻮار ﺑﻮد .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ اروﭘﺎ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﻠﺖ -دوﻟﺖﻫﺎی ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ و ﻣﻨﺴﺠﻢ ﻣﯽرﻓﺖ و ﺣﺘﯽ ﺗﻮان اﺗﺮﯾﺶ ِ ﺻﻨﻌﺘﯽ ،ﺑﺮای ﺣﻔﻆ
ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎن ،ﭼﮏ و ﯾﺎ اﺳﻠﻮواﮐﯽ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ و ﻣﺴﯿﺤﯽ در اﻣﭙﺮاﺗﻮری »ﻫﺎﺑﺴﺒﻮرگ« ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺒﻮد.

ﺑﺎ اﯾﻨﻬﻤﻪ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﺑﺮای ﻫﺮ ﺳﻪ زﺑﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﺎ ﯾﻌﻨﯽ ﻓﺎرﺳﯽ ،ﺗﺮﮐﯽ و ﻋﺮﺑﯽ ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ زﺑﺎن ،ﭼﺎپ ،ﺧﻮاﻧﺪن و ﻧﻮﺷﺘﻦ و
ﻣﺴﺘﺤﮑﻢﺗﺮ ﺷﺪن زﺑﺎن ﻣﺸﺘﺮک و ﻣﻌﯿﺎر ،ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺮ ﺳﻪ زﺑﺎن رﺳﻤﯽ و ﻧﻮﺷﺘﺎری را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه آورد .اﯾﻦ دوره ﺑﺮای اﯾﺮان ،ﺗﺮﮐﯿﻪ ،اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻧﻮ اﺳﺘﻘﻼل ﻋﺮﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﺪﻧﺒﺎل ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ اﻣﭙﺮاﺗﻮری در اواﯾﻞ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺷﺪﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎی آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ و
ﻗﻔﻘﺎز ﮐﻪ در ﺗﺮﮐﯿﺐ اﺗﺤﺎد ﺷﻮروی ﺑﺼﻮرت ﺟﻤﻬﻮریﻫﺎی ﺷﻮروی درآﻣﺪﻧﺪ دوره اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻮاد ،ﻧﺸﺮ ﮐﺘﺎب و ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت و آﻣﻮزش زﺑﺎن
رﺳﻤﯽ و ﻣﺸﺘﺮک ﮐﺸﻮر ﺑﻮد .ﺗﻌﺪاد ﮐﺘﺎبﻫﺎ و ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﻫﺮﮐﺪام از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﺎ در ﺳﺪه ﺑﯿﺴﺘﻢ ﭼﺎپ و ﭘﺨﺶ ﺷﺪ
اﺣﺘﻤﺎﻻ از ﻣﺠﻤﻮع آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در  ۱۰۰۰ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از آن ﺑﭽﺎپ رﺳﯿﺪه و ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﻤﺮاﺗﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ .ﺣﺘﯽ از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﻧﺠﯿﺐ ﻣﺤﻔﻮظ از ﻣﺼﺮ و اورﻫﺎن ﭘﺎﻣﻮک )اورﺧﺎن ﭘﺎﻣﻮق( از ﺗﺮﮐﯿﻪ در ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﺟﺎﯾﺰه ادﺑﯽ ﻧﻮﺑﻞ را ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
در ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻧﯿﺰ اﻟﻔﺒﺎ ﺑﻌﺪ از اﻋﻼن ﺟﻤﻬﻮری در ﺳﺎل  ۱۹۲۳ﺑﻪ ﻻﺗﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﻓﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺖ »ﭘﺎک ﮐﺎری« ﺗﺮﮐﯽ از واژﮔﺎن ،اﺻﻄﻼﺣﺎت و ﺗﺎﺛﯿﺮات
ﻓﺎرﺳﯽ و ﻋﺮﺑﯽ در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ ﺑﻪ ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﯽ ﻧﺴﻞﻫﺎی ﺟﻮان از ﻣﯿﺮاث ادﺑﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺧﻮد ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪ .اﯾﺮان و ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﻋﺮﺑﯽ از ﻣﺪل ﺗﺮﮐﯿﻪ در ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻟﻔﺒﺎ و »ﭘﺎک ﮐﺎری« زﺑﺎن ﭘﯿﺮوی ﻧﮑﺮدﻧﺪ .اﻣﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ در اﮐﺜﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ و از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺮﮐﯿﻪ ،اﯾﺮان و
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ ﮐﻮﺷﺶﻫﺎی اﻧﻄﺒﺎق اﯾﻦ زﺑﺎنﻫﺎ ﺑﻪ واژﮔﺎن ﻋﻠﻤﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ ﻣﺪرن ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آﻣﯿﺰ ﺑﻮد.

زﺑﺎن ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺰرگ
ﻃﻮری ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﻢ دﯾﺪﯾﻢ ،روﻧﺪ ﭘﯿﺪاﯾﺶ و ﺗﺜﺒﯿﺖ زﺑﺎن ﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ )اﮔﺮﭼﻪ ﻧﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ( از درون ﻟﻬﺠﻪ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد زﺑﺎن ﻫﺎ ﺑﺮ
ﻣﯿﺎﯾﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ﯾﮏ ﯾﺎ دو ﻟﻬﺠﻪ ﺑﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮات ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﻟﻬﺠﻪ ﻫﺎ ﻃﯽ ﻣﺪﺗﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ زﺑﺎن اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﯾﺎ ﻣﻌﯿﺎر ﻣﯿﺸﻮد .در اﯾﻦ رﻫﮕﺬر
ﺑﺮﺧﯽ از ﻟﻬﺠﻪ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ در ﺳﻄﺢ ﻣﺤﻠﯽ و ﻣﺤﺎوره ای ﻣﺎﻧﺪه ،ﺗﻀﻌﯿﻒ ﺷﺪه و ﺣﺘﯽ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ ،ﺑﺮﺧﯽ ﻫﻢ ﻣﺪت ﺑﯿﺸﺘﺮی دوام ﻣﯿﺎورﻧﺪ.
ﺑﻌﻀﯽ زﺑﺎن ﻫﺎ ﻫﻢ در ﺷﺮاﯾﻂ دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯿﺎﯾﻨﺪ .ﻣﺜﻼ ﺑﻌﻀﯽ ﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ اردو و ﯾﺎ ﺗﺮﮐﯽ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ اﺑﺘﺪا زﺑﺎن ارﺗﺶ ،درﺑﺎر و ﻃﺒﻘﻪ ای
روﺷﻨﻔﮑﺮ و ﻣﻤﺘﺎز ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﻌﺪا ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﻋﺪه زﺑﺎن ﻫﺎ درﺻﺪ ﮐﻤﺘﺮی از ﮐﻞ زﺑﺎن ﻫﺎی دﻧﯿﺎ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ و
ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
ﺗﺎ ﺷﺶ–ﻫﻔﺖ ﻫﺰار ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﻫﯿﭻ زﺑﺎﻧﯽ »ﺑﺰرگ« و ﺻﺎﺣﺐ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﺎ ﮔﻮﯾﺸﻮر ﻧﺒﻮد .ﻫﻨﻮز زﺑﺎن ﻫﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪارد ،ﻣﻌﯿﺎر و ﻣﺸﺘﺮک ﺑﻮﺟﻮد
ﻧﯿﺎﻣﺪه و ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻧﺸﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .اﻧﺴﺎن ﻫﺎ اﺻﻮﻻ ﺑﺼﻮرت ﻃﺎﯾﻔﻪ ﻫﺎ و ﻗﺒﯿﻠﻪ ﻫﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﻟﻬﺠﻪ ﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ ﺧﻮد ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯿﻨﻤﻮدﻧﺪ.
ﻧﻮﺷﺘﺎر ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺒﻮد و ارﺗﺒﺎﻃﺎت زﺑﺎﻧﯽ ﺑﺼﻮرت ﺷﻔﺎﻫﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯿﮕﺮﻓﺖ .ﻗﺒﻞ از ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺮه زﻣﯿﻦ ﺑﺎ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی اﻣﺮوزی »ﻧﺎﭼﯿﺰ«
ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯿﺮﻓﺖ .ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﻞ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﮔﺮوه ﻟﻬﺠﻪ ﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ »ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﻨﺪ و اروﭘﺎﺋﯽ« ﻧﺎم ﮔﺮﻓﺖ ﺣﺪود ﻧُﻪ ﺗﺎ ده ﻫﺰار ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮ
از ﺗﺨﻤﯿﻨﺎ  ۵۰ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﻧﺒﻮد ،ﮔﺮوه آﻓﺮﯾﻘﺎﺋﯽ -آﺳﯿﺎﺋﯽ ﻫﻢ ﺣﺪودا ﻫﻤﯿﻦ ﺗﻌﺪاد و ﮔﺮوه ﻫﺎی اوراﻟﯽ و ﯾﺎ ﻧﯿﻠﯽ -ﺻﺤﺮاﺋﯽ ﺣﺘﯽ ﻫﺮﮐﺪام ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ
 ۱۰ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﻮد )ﻣﮏ اودی ،۲۰۰۲ ،ص  (.۲۲ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺜﻼ از درون اﯾﻦ  ۵۰ﻫﺰار ﻧﻔﺮ اﻗﻮام ﻣﺨﻠﻮط ﻫﻨﺪ و اروﭘﺎﺋﯽ ،ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ ده
ﻫﺰار ﺳﺎل ﺣﺪودا  ۴۴۵زﺑﺎن ﺷﺎﻣﻞ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ،ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،آﻟﻤﺎﻧﯽ ،روﺳﯽ ،اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﺋﯽ ،اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﺋﯽ ،ﻓﺎرﺳﯽ ،ﻫﻨﺪی ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ و ﻏﯿﺮه ﺑﯿﺮون ﻣﯿﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ
ﻫﺮﮐﺪام زﺑﺎﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ و ﯾﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺎ ده ﻫﺎ و ﺻﺪ ﻫﺎ ﻟﻬﺠﻪ ﻣﺤﻠﯽ ﺧﻮد اﺳﺖ .آن ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﻮﭼﮏ زﺑﺎن ﻫﺎی ﻫﻨﺪ و اروﭘﺎﺋﯽ ده ﻫﺰار ﺳﺎل
ﭘﯿﺶ ،اﻣﺮوزه ﺷﺎﻣﻞ ﺑﯿﺶ از دو و ﻧﯿﻢ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻧﻔﺮ ﻣﯿﺸﻮد .ﭼﯿﺰی ﺷﺒﯿﻪ اﯾﻦ ﻣﺪﻋﺎ را ﻣﯿﺘﻮان در ﻣﻮرد ﮔﺮوه ﻫﺎی زﺑﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻓﺮﯾﻘﺎﺋﯽ-
آﺳﯿﺎﺋﯽ ،اوراﻟﯽ و ﯾﺎ آﻟﺘﺎﺋﯽ ﻫﻢ ﻣﻄﺮح ﮐﺮد.
 ۲۵۰۰ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﻞ دﻧﯿﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻔﺖ ﻫﺸﺖ ﻫﺰار ﺳﺎل ﭘﯿﺶ از آن اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺗﺨﻤﯿﻨﺎ ﺑﻪ  ۴۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ رﺳﯿﺪه ﺑﻮد )ﻣﮏ
اودی ،ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ ،ص  (.۱۰۸اﻣﺮوز درﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻓﻘﻂ دو ﻗﺮن ﭘﯿﺶ ،ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﻞ ﺟﻬﺎن از  ۱٫۸ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻧﻔﺮ ﭼﻬﺎر ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از ۷٫۳
ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻧﻔﺮ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ﻫﻢ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺮه زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪه و ﻫﻢ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺗﺮ ،ﺳﺎﻟﻢ ﺗﺮ و ﺑﻬﺘﺮ از  ۵۰۰و ﯾﺎ  ۲۰۰۰ﺳﺎل ﭘﯿﺶ زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ.
از ده ﻫﺰار ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﻫﺮﭼﻪ زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﮐﺸﺎورزی ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﻓﺖ ،ﻫﻢ ﺗﻌﺪاد اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪ و ﻫﻢ ﻃﻮاﯾﻒ و اﻗﻮام ﺑﺎ
ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ آﻣﯿﺰش ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮔﺮوه ﻫﺎی ﺑﺰرﮔﺘﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻗﻮﻣﯽ ﭘﯿﺪا ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻃﯽ ﭼﻨﺪ ﻫﺰارﺳﺎل ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ،ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی
اﺑﺘﺪاﺋﯽ ﻣﻠﺖ ﻫﺎ و دوﻟﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪﻧﺪ .زﺑﺎن ﻫﺎ ﻫﻢ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﯾﻦ رﺷﺪ و آﻣﯿﺰش اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻈﺎم ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻫﻢ و در
ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ از ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎ ،ﺳﺎﻗﻪ ﻫﺎ و ﺑﺮگ ﻫﺎی ﯾﮏ درﺧﺖ ﻋﺮض اﻧﺪام ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
ﻣﺮگ زﺑﺎن ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ
در اﯾﻨﺠﺎ ﻇﺎﻫﺮا ﺷﺎﻫﺪ رﺷﺪ ﻣﻌﮑﻮس دو ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺴﺘﯿﻢ :از ﯾﮏ ﺳﻮ ﺗﻌﺪاد ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﻞ ﺟﻬﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺗﻌﺪاد زﺑﺎن ﻫﺎ و
ﻟﻬﺠﻪ ﻫﺎ ﮐﻤﺘﺮ و ﮐﻤﺘﺮ ﻣﯿﺸﻮد .ﺑﺴﯿﺎری از زﺑﺎن ﻫﺎ و ﯾﺎ ﻟﻬﺠﻪ ﻫﺎ از ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺮوﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﺮﺧﯽ زﺑﺎن ﻫﺎ ﺑﺰرﮔﺘﺮ و ﭘﺮﺟﻤﻌﯿﺖ ﺗﺮ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ .ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯿﺮﺳﺪ
روﻧﺪ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺷﺪن ﺑﺮﺧﯽ زﺑﺎن ﻫﺎ از اﺑﺘﺪا ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮده اﻣﺎ زﺑﺎن ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﯾﺎ ﮐﻢ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻗﺮن ﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ در ﮐﻨﺎر زﺑﺎن ﻫﺎی ﺑﺰرﮔﺘﺮ

اداﻣﻪ ﺣﯿﺎت داده اﻧﺪ .ﺑﺨﺼﻮص از  ۵۰۰ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺗﺎﮐﻨﻮن اﯾﻦ روﻧﺪ ﺷﺪت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ از ﺳﻮﺋﯽ آﻫﻨﮓ ﺑﺰرگ ﺷﺪن ﺑﻌﻀﯽ زﺑﺎن
ﻫﺎ و ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی زﺑﺎﻧﯽ ﺑﻤﺮاﺗﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪه و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺗﻌﺪاد زﺑﺎن ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮑﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺒﻞ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﮐﻤﺘﺮﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
زﺑﺎن ﻫﺎ ﭼﻨﺪان ﻫﻢ ﺑﯽ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻌﻀﯽ زﺑﺎن ﻫﺎ ﺟﻮان ﺗﺮ و ﺑﺮﺧﯽ ﭘﯿﺮ ﺗﺮﻧﺪ .اﻣﺎ ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ از ﭘﯿﺮی و ﺟﻮاﻧﯽ ،ﺑﻌﻀﯽ
زﺑﺎن ﻫﺎ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺗﺮﻧﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﺎ ﮔﻮﯾﺸﻮر دارﻧﺪ و ﺑﺮﺧﯽ ﺿﻌﯿﻒ ﺗﺮﻧﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻓﻘﻂ ﭼﻨﺪ ﻫﺰار ﻣﺘﮑﻠﻢ دارﻧﺪ .ﺑﺎز ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ از ﭘﯿﺮی و
ﺟﻮاﻧﯽ ،ﯾﮏ رﺷﺘﻪ زﺑﺎن ﻫﺎ ﺑﺰرﮔﺘﺮ و ﭘﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺗﺮ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ اﻣﺎ ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﺸﺘﺮی از زﺑﺎن ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﭼﮏ و ﮐﻮﭼﮏ از ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺮوﻧﺪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه ﻣﯽ ﻣﯿﺮﻧﺪ .اﺗﻔﺎﻗﺎ ﺗﻌﺪاد زﺑﺎن ﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﻤﯿﺮﻧﺪ ﺑﻤﺮاﺗﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﻧﺪک زﺑﺎن ﻫﺎی ﻧﻮی ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﻣﯿﺎﯾﻨﺪ.
در  ۵۰۰ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺼﻒ ﮐﻞ زﺑﺎن ﻫﺎی ﺟﻬﺎن از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در آﻏﺎز اﯾﻦ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﻫﻢ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﺑﻄﻮر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ در دﻧﯿﺎ
ﺣﺪود  ۷۰۰۰زﺑﺎن وﺟﻮد دارد .ﺗﺨﻤﯿﻨﺎ  ۵۷۰۰زﺑﺎن ﯾﻌﻨﯽ ﺑﯿﺶ از  ۸۰درﺻﺪ زﺑﺎن ﻫﺎی دﻧﯿﺎ ﻫﺮﮐﺪام ﮐﻤﺘﺮ از  ۱۰۰ﻫﺰار ﮔﻮﯾﺸﻮر دارﻧﺪ و »آﯾﻨﺪه ای
ﻧﺪارﻧﺪ «.ﺑﻄﻮر ﻗﺮاردادی اﯾﻦ  ۵۷۰۰زﺑﺎن ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ از  ۱۰۰ﻫﺰارﮔﻮﯾﺸﻮر دارﻧﺪ »زﺑﺎن ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ« ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ .اﻗﻼ  ۱۰۰۰زﺑﺎن
ﺑﺴﯿﺎرﮐﻮﭼﮏ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﯾﮏ ﺗﺎ ﻫﺰار ﮔﻮﯾﺸﻮر دارﻧﺪ در ﻋﺮض ﭼﻨﺪ ﻧﺴﻞ از ﺑﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ و اﮔﺮ اﯾﻦ وﺿﻊ اداﻣﻪ ﯾﺎﺑﺪ در ﺻﺪ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﻧﺼﻒ
ﻫﻤﻪ زﺑﺎن ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﻣﺮده ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻣﺪ )ﺟﺎﻧﺴﻮن ،ص  ۲۱۲و ﺗﺎرﻧﻤﺎی ﻣﻮﺳﺴﻪ »اﺗﻨﻮﻟﻮگ«(.
در ﻋﻮض ۵۰ ،در ﺻﺪ ﻣﺮدم ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ده زﺑﺎن ﭘﺮﺟﻤﻌﯿﺖ دﻧﯿﺎ ﺳﺨﻦ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﺮﮐﺪام ﺑﯿﺶ از  ۱۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮔﻮﯾﺸﻮر دارد:
ﻣﺎﻧﺪارﯾﻦ )ﭼﯿﻨﯽ( ،اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﺋﯽ ،اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ،ﻫﻨﺪی ،ﻋﺮﺑﯽ ،ﭘﺮﺗﻐﺎﻟﯽ ،ﺑﻨﮕﺎﻟﯽ ،روﺳﯽ ،ژاﭘﻨﯽ و ﭘﻨﺠﺎﺑﯽ .در ﻫﻤﯿﻦ ﮔﺮوه زﺑﺎن ﻫﺎی ﺑﺰرگ ﯾﮏ ﻋﺪه
زﺑﺎن ﻫﺎ ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﺪادﺷﺎن اﺗﻔﺎﻗﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ و اﮔﺮﭼﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﭼﯿﻨﯽ و ﯾﺎ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﭘﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﻫﺮ ﮐﺪام ﺗﺎ  ۱۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ دارﻧﺪ و آﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﺑﺰرگ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ .ﻣﺠﻤﻮع اﯾﻦ ﮔﺮوه زﺑﺎن ﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺟﻬﺎن ﻋﺒﺎرت از  ۸۵زﺑﺎن اﺳﺖ .ﺑﻐﯿﺮ از زﺑﺎن ﻫﺎی
ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎﻧﺪارﯾﻦ و ﯾﺎ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ،ﻫﻨﺪی ،ﺑﻨﮕﺎﻟﯽ ،ژاﭘﻨﯽ ،اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﺋﯽ و ﻋﺮﺑﯽ ،زﺑﺎن ﻫﺎﺋﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻮﺋﺪی ،اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﺋﯽ ،آﻟﻤﺎﻧﯽ ،اوﮐﺮاﺋﯿﻨﯽ،
ﻓﺎرﺳﯽ و ﺗﺮﮐﯽ ﻧﯿﺰ ﺟﺰو اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻫﺴﺘﻨﺪ ۸۰ .در ﺻﺪ ﻣﺮدم دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﮔﺮوه زﺑﺎن ﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺗﮑﻠﻢ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ.
ﺑﺎ ﺣﺴﺎب ﺳﺎده :اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺑﺰرگ ﻣﺮدم دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﺣﺪ اﮐﺜﺮ  ۱۲۰-۱۰۰زﺑﺎن ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ .ﮐﺎر ﺑﻘﯿﻪ زﺑﺎن ﻫﺎ ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺪودا  ۶۹۰۰زﺑﺎن ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ
و ﺗﻌﺪاد ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از آﻧﻬﺎ از ﺑﯿﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﻓﺖ.
اﯾﻦ دﮔﺮﮔﺸﺖ در ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﻣﻘﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ زﺑﺎن ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ آﻧﺎن اﺳﺎﺳﺎ وﯾﮋﮔﯽ  ۵۰۰ﺳﺎل اﺧﯿﺮ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻫﻢ ﺑﯽ ﻋﻠﺖ
ﻧﯿﺴﺖ.
 ۵۷۰۰زﺑﺎن ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺎ ﺧﻄﺮ زوال روﺑﺮوﺳﺖ .ﺗﺮاﮐﻢ اﯾﻦ زﺑﺎن ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ اﺻﻮﻻ در ﮐﺸﻮر ﻫﺎ و ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻫﺎﺋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ رﺷﺪ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﮑﺮده
اﻧﺪ ،ﻧﻈﺎم ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ در آن ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و ﻧﻈﺎم ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ،ﺗﺠﺎرت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت زﯾﺎد ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﻧﯿﺴﺖ .دراﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺸﺎر
»ﻫﻤﮕﻮن ﺳﺎزﻧﺪه« ﻧﻈﺎم دوﻟﺘﯽ ،ﺗﺤﺼﯿﻞ ،رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﮐﻤﺘﺮ ﺣﺲ ﻣﯿﺸﻮد .در ﻣﺤﯿﻂ ﺷﻬﺮی و ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻧﻈﺎم ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
ﺷﺎن ﻣﻨﻈﻢ و ﻣﻨﺴﺠﻢ اﺳﺖ ،زﺑﺎن و ﻟﻬﺠﻪ ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ زﯾﺎد دوام ﻧﻤﯽ آورﻧﺪ و ﺧﻮد را ﺑﻪ زﺑﺎن و ﯾﺎ ﻟﻬﺠﻪ ﻣﺸﺘﺮک و ﯾﺎ ﻣﻌﯿﺎر آن ﮐﺸﻮر ﻣﻨﻄﺒﻖ
ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ .ﻣﯿﺘﻮان ﺣﺪس زد ﮐﻪ اﮔﺮ روﻧﺪ ﺷﻬﺮی ﺷﺪن ،ﺗﻌﻤﯿﻢ زﺑﺎن ﻫﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﻣﺸﺘﺮک ،ﺗﺤﮑﯿﻢ ﻧﻈﺎم ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و ﻗﺪرت ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﻣﻨﺴﺠﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮑﯽ دو ﻗﺮن ﮔﺬﺷﺘﻪ اداﻣﻪ ﯾﺎﺑﺪ اﻣﯿﺪ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﻪ ﺑﻘﺎی زﺑﺎن ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ.
اﮐﺜﺮ زﺑﺎن ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ در آﺳﯿﺎ ،آﻓﺮﯾﻘﺎ و اﻗﯿﺎﻧﻮﺳﯿﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﮐﺸﻮر ﭘﺎﭘﻮا ﮔﯿﻨﻪ ﻧﻮ )در ﺷﻤﺎل اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ( ﺑﺎ ﺷﺶ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﺑﯿﺶ از
ﻫﺰار زﺑﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺟﺎﻟﺒﯽ از ﺗﺮاﮐﻢ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی زﺑﺎن در ﻣﺴﺎﺣﺘﯽ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺎ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﮐﻢ اﺳﺖ .ﻣﺎرک ﭘﯿﮕﻞ از داﻧﺸﮕﺎه
ردﯾﻨﮓ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ در ﭘﺎﭘﻮا ﮔﯿﻨﻪ ﻧﻮ ﮐﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ اﺳﺖ ،ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻣﺮدم ﻫﺮ دﻫﮑﺪه زﺑﺎن دﯾﮕﺮی ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ )ﭘﯿﮕﻞ ،وﯾﺪﺋﻮ(.
ﺑﻨﻈﺮ ﭘﯿﮕﻞ روﻧﺪ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ زﺑﺎن ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ »ﻋﻤﻞ ﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ و اﻗﺘﺼﺎدی« اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﺸﺮی ﺑﺮ ﺑﺴﺘﺮ راﺣﺖ ﺗﺮ ﮐﺮدن زﻧﺪﮔﯽ
اﺳﺘﻮار اﺳﺖ و ﻧﻪ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﮐﺮدن آن ،درﺳﺖ ﻣﺜﻞ آﻧﮑﻪ در اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی وزن ،درﺟﻪ ﺣﺮارت و ﯾﺎ ﻣﺴﺎﻓﺖ داﺷﺘﻦ ﯾﮑﯽ دو ﻣﻌﯿﺎر و اﺳﺘﺎﻧﺪارد
ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﺑﻤﺮاﺗﺐ راﺣﺖ ﺗﺮ و راﻫﮕﺸﺎﺗﺮ از ده ﻫﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ اﺳﺖ و اﯾﻨﻬﻤﻪ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ زﺑﺎن ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ارﻗﺎم
ﭘﺎﺋﯿﻦ ﻣﺘﮑﻠﻤﯿﻦ ﻫﻢ ﺧﻼف اﺻﻞ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و راﺣﺘﯽ زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ .ﻫﯿﭻ واﻟﺪﯾﻨﯽ ﻧﻤﯿﺨﻮاﻫﺪ ﮐﻮدﮐﺎﻧﺶ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﻼ
ﻣﺸﮑﻠﯽ در راه ﺗﺤﺼﯿﻞ ،اﺷﺘﻐﺎل و آﻣﯿﺰش ﺑﺎ ﻣﺮدم دﯾﮕﺮ ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯿﺮود )ﭘﯿﮕﻞ ،ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ (.اﻣﺎ اﻟﺒﺘﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻣﺎدری ﺧﻮد ﻋﻼﻗﻪ دارد و
ﻧﻤﯿﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺎﻫﺪ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ آن ﺷﻮد .دوﻟﺖ ﻫﺎ ﻋﻼﻗﻪ ای ﺑﻪ ﺣﻔﻆ زﺑﺎن ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺗﺼﻮر ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﺗﺮﻏﯿﺐ اﯾﻦ
زﺑﺎن ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺤﮑﯿﻢ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻠﯽ آﻧﻬﺎ و زﺑﺎن ﻣﺸﺘﺮک و رﺳﻤﯽ ﮐﺸﻮر ﮐﻤﮑﯽ ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻣﻮﺿﻮع زﺑﺎن ﺑﺨﺼﻮص در ﮐﺸﻮرﻫﺎی در
ﺣﺎل رﺷﺪ ﺑﻬﺎﻧﻪ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻣﻮﺿﻮع اﺗﻬﺎﻣﺎت و ﺣﺘﯽ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﯿﺸﻮد .اﻣﺎ ﺑﻪ ﻗﻮل ﺟﺎﻧﺴﻮن اﻗﻼ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان و
روﺷﻨﻔﮑﺮان ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻗﺒﻞ از آﻧﮑﻪ اﯾﻦ زﺑﺎن ﻫﺎ ﮐﺎﻣﻼ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮوﻧﺪ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ واژﮔﺎن و دﺳﺘﻮر زﺑﺎن آﻧﻬﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺛﺒﺖ اﺳﺖ ﺛﺒﺖ و ﺣﻔﻆ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ» .ﮐﻤﺘﺮ ﮐﺴﯽ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺎن از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ زﺑﺎن ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﻣﺮگ آﻧﻬﺎ اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺗﺮک ﮐﺮدن زﺑﺎﻧﯽ ﮐﻮﭼﮏ و
اﻧﺘﺨﺎب زﺑﺎﻧﯽ ﺑﺰرﮔﺘﺮ آﻧﻘﺪر ﺑﺮﺗﺮی دارد ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری ﻫﺎ ﺧﻮد زﺑﺎﻧﺸﺎن را ﻋﻮض ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ و ﯾﺎ ﮐﻮدﮐﺎﻧﺸﺎن را ﺑﻪ آن ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ«
)ﺟﺎﻧﺴﻮن ،ص (.۲۱۷

در ﭘﺎﭘﻮا ﮔﯿﻨﻪ ﻧﻮ اﮐﺜﺮ ﻣﺮدم ﺑﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ رو آورده اﻧﺪ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن زﺑﺎن رﺳﻤﯽ اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﺳﺖ .در ﻗﻔﻘﺎز ﺷﻤﺎﻟﯽ و ﮔﺮﺟﺴﺘﺎن ﮐﻪ ﻣﻮزاﺋﯿﮑﯽ
از زﺑﺎن ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺰرگ رﻧﮕﺎرﻧﮓ اﺳﺖ ،روﺳﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ زﺑﺎن ارﺗﺒﺎﻃﺎﺗﯽ ﺑﯿﻦ زﺑﺎن ﻫﺎی ﻗﻔﻘﺎزی ﺷﺪه اﺳﺖ و در آﻣﺮﯾﮑﺎی ﻣﺮﮐﺰی و
ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﻮﻣﯿﺎن آﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ اﻣﺮوزه ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﺋﯽ و ﯾﺎ ﭘﺮﺗﻐﺎﻟﯽ ﺣﺮف ﻣﯿﺰﻧﻨﺪ .اﯾﻦ ﻫﺎ اﮐﺜﺮا زﺑﺎن ﻫﺎﺋﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺸﻮراﻧﺸﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ
اﺳﺖ و ﻧﻮﺷﺘﺎر ﻧﺪارﻧﺪ و ﯾﺎ ﺳﻨﺖ ﻧﻮﺷﺘﺎری ﺷﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺖ.
زﺑﺎن ﻫﺎی ﺑﺰرگ
در ﻧﻘﻄﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ  ۵۷۰۰زﺑﺎن ﮐﻮﭼﮏ دﻧﯿﺎ ﮐﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ زﺑﺎن ﻫﺎ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ و در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﻓﻮری زوال ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺣﺪودا ۱۲۰-۱۰۰
زﺑﺎن ﺑﺰرگ ﻗﺮاردارﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﯾﺸﻮران ﻫﺮﮐﺪام ﺑﯿﺸﺘﺮ ازﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ اﺳﺖ .ﺣﺘﯽ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﮔﻔﺘﯿﻢ ۸۰ ،درﺻﺪ ﻣﺮدم دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ۸۵
زﺑﺎن ﺑﺰرگ ،رﺳﻤﯽ و ﻣﺸﺘﺮک دﻧﯿﺎ ﺗﮑﻠﻢ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ.
در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮔﺮوه ﮐﺜﯿﺮ زﺑﺎن ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ،وﺿﻊ زﺑﺎن ﻫﺎی رﺳﻤﯽ و ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﺑﺰرگ ﮐﺸﻮر ﻫﺎﺋﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ،ﻧﺮوژ،
ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎن ،روﺳﯿﻪ ،ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،ﯾﻮﻧﺎن،اﯾﺮان ،ﺗﺮﮐﯿﻪ و ﯾﺎ ﺑﺮﻣﻪ و وﯾﺘﻨﺎم و ﮐﺮه ﺟﺎی ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪارد ،ﺑﻪ ﺷﺮط آﻧﮑﻪ در وﺿﻊ ﮐﻠﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ
و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻫﺎ )و ﮐﻼ دﻧﯿﺎ( ﭼﯿﺰ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده زﯾﺎﻧﺒﺨﺸﯽ اﺗﻔﺎق ﻧﯿﺎﻓﺘﺪ و روﻧﺪ  ۱۰۰ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ زﺑﺎن ﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﻬﺎ زﺑﺎن ﻫﺎﺋﯽ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ ﺑﺨﺼﻮص در ﺻﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺤﮑﯿﻢ ﯾﺎﺑﻨﺪ ،واژﮔﺎن ﺧﻮد را
ﻣﺪرن ﺗﺮ ﮐﻨﻨﺪ و اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﺮ ﺷﻮﻧﺪ .در اﯾﻦ ﻣﺪت ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﻌﯿﺎر اﯾﻦ زﺑﺎن ﻫﺎ ﻟﻬﺠﻪ ﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻣﻌﯿﺎر را ﺑﺎ ﺧﻮد ﻫﻤﮕﻮن ﺗﺮ ﮐﺮده و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ
ﺧﻮد را در ﻧﺰد زﺑﺎن ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺧﻮد اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻫﺎ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر آﺛﺎر و رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و در درﺟﻪ اول ﺗﺤﺼﯿﻞ
اﯾﻦ زﺑﺎن ﻫﺎ در ﻣﺪارس ﮐﺸﻮر ﻣﯿﺴﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺗﺤﺼﯿﻞ و اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ زﺑﺎﻧﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎﻋﺚ رواج و ﺗﺤﮑﯿﻢ آن زﺑﺎن ﻣﯿﺸﻮد و اﯾﻦ ﻫﻢ در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ،ﺷﻬﺮی ﺷﺪن و ﺗﻤﺪن ،ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ
ﺳﻮاد و ﻣﻌﺎﺷﺮت ،اﺷﺘﻐﺎل و ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﮐﻤﮏ ﻣﯿﮑﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﻟﻬﺠﻪ ﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻣﻌﯿﺎر و زﺑﺎن ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻫﺮ
ﮐﺸﻮر ،ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺤﺼﯿﻞ زﺑﺎن ﻣﺸﺘﺮک »ﺗﯿﻐﯽ دو ﻟﺒﻪ« اﺳﺖ و ﻟﺒﻪ دوم اﯾﻦ ﺗﯿﻎ آن اﺳﺖ ﮐﻪ زﺑﺎن ﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ و ﻟﻬﺠﻪ ﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻣﻌﯿﺎر را ﺑﻪ
ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻣﯽ راﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺪون آن ﻫﻢ ﺑﺨﺼﻮص در ﮐﺸﻮر ﻫﺎی ﺷﺮﻗﯽ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭼﻨﺪان ﻗﻮی ﻧﯿﺴﺖ ﻧﻈﺎم ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ دﭼﺎر ﺿﻌﻒ
ﻣﯿﮕﺮدد و ﺳﺎﻣﺎن اداری ﻫﻢ ﻣﺘﺰﻟﺰل ﻣﯿﺸﻮد.
ﺻﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺗﺎﺑﻊ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﺮﮐﺰی و دوﻟﺘﯽ ﻧﺒﻮد .اﮐﺜﺮ ﮐﻮدﮐﺎن و ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﻧﻤﯿﺮﻓﺘﻨﺪ و درﺻﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرﮔﯽ از ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺻﻮﻻ
ﺧﻮاﻧﺪن و ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻧﻤﯿﺪاﻧﺴﺖ .اﻣﺮوزه ،در اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺑﺰرگ ﮐﺸﻮر ﻫﺎ ﮐﻮدﮐﺎن و ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﯿﺮوﻧﺪ و اﻗﻼ ﺧﻮاﻧﺪن و ﻧﻮﺷﺘﻦ ﯾﮏ زﺑﺎن را
ﯾﺎد ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ .دوﯾﺴﺖ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﮐﺸﻮری ﻧﺒﻮد ﮐﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺟﻤﻌﯿﺖ اش ﺧﻮاﻧﺪن و ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺑﺪاﻧﺪ .ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺳﺎزﻣﺎن ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﻠﻞ
ﻣﺘﺤﺪ )ﯾﻮﻧﺴﮑﻮ( اﻣﺮوز  ۸۰درﺻﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ دﻧﯿﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺪن و ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﯾﻦ رﻗﻢ اﺣﺘﻤﺎﻻ در ﭼﻨﺪ دﻫﻪ آﯾﻨﺪه ﺑﻪ  ۱۰۰در ﺻﺪ ﺧﻮاﻫﺪ
رﺳﯿﺪ .ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ زﺑﺎن ﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک و رﺳﻤﯽ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ و زﺑﺎن ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮ و ﯾﺎ ﻟﻬﺠﻪ ﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ ﺗﻀﻌﯿﻒ
ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ.
در ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻫﯿﭻ ﮐﺪام از اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻫﺎ زﺑﺎن ﻣﺸﺘﺮک و رﺳﻤﯽ ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ ﺗﻨﻬﺎ زﺑﺎن ﻣﻮﺟﻮدی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﮑﻠﻢ ﻣﯿﺸﻮد .ﻣﺜﻼ در ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﮐﻪ زﺑﺎن
ﻓﺮاﻧﺴﻪ زﺑﺎن ﻣﺸﺘﺮک ﻫﻤﻪ ،زﺑﺎن ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و دوﻟﺘﯽ و زﺑﺎن اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺑﺰرگ ﻣﺮدم اﺳﺖ اﻗﻼ ده زﺑﺎن دﯾﮕﺮﻣﻮﺟﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﻬﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﭘﺮوواﻧﺴﯽ ﺑﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺰدﯾﮏ اﻧﺪ و ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎﺳﮏ اﺻﻼ زﺑﺎن ﻫﻨﺪ و اروﭘﺎﺋﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .اﻣﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﯾﺸﻮران اﯾﻦ زﺑﺎن ﻫﺎ ﺑﻪ
ﻓﺮاﻧﺴﻪ زﺑﺎﻧﺎن ﺑﻤﺮاﺗﺐ ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﮐﺎرﺑﺮد زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﺸﺘﺮک ﻫﻤﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯿﺎﯾﺪ.
وﻟﯽ در ﺑﻌﻀﯽ از اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻫﺎ زﺑﺎن ﻫﺎی ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﭘﺮﺟﻤﻌﯿﺖ ﺗﺮی ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ از اﯾﻨﮑﻪ دوﻟﺖ ﻫﺎی ﻣﺘﺒﻮﻋﺸﺎن آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ
ﻣﯿﺸﻨﺎﺳﻨﺪ و اﯾﻦ زﺑﺎن ﻫﺎ در ﻣﺪارس ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ .اﯾﻦ دﺳﺘﻪ زﺑﺎن ﻫﺎ ﻣﺘﮑﻠﻤﯿﻦ زﯾﺎدی دارﻧﺪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺮﮐﯽ آذری در اﯾﺮان ،ﮐﺮدی در
ﺗﺮﮐﯿﻪ و ﯾﺎ ﺗﺎﺗﺎری در روﺳﯿﻪ زﺑﺎن ﻫﺎی دوم و ﺳﻮم ﻣﺮدم ﮐﺸﻮر ﺧﻮد ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯿﺎﯾﻨﺪ .اﯾﻦ زﺑﺎن ﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮدﻟﯿﻠﯽ در ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﻣﺪارس
ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﺸﺎن ﺑﺼﻮرﺗﯽ ﺟﺪی و ﻣﺘﻤﺎدی ﺗﺤﺼﯿﻞ و ﺗﺪرﯾﺲ ﻧﺸﺪه اﻧﺪ ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ ﺟﺰو آن زﺑﺎن ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻄﺮ ﻓﻮری زوال روﺑﺮو
ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ زﺑﺎن ﻫﺎ در ﻃﻮل ﻗﺮن ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و روﻧﺪ اﺳﺘﺤﺎﻟﻪ از ﺳﻮی زﺑﺎن ﻣﺸﺘﺮک و ﻣﻠﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﻧﺪ .ﺑﻬﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﺜﻼ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری ﮐﺮدﻫﺎی ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺧﻮاﻧﺪن و ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯽ روان ﺗﺮ و ﮐﺎر ﮔﺸﺎﺗﺮ از ﮐﺮدی
اﺳﺖ ﮐﻪ اﮐﺜﺮ ﮐﺮدﻫﺎی اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺨﻮﺑﯽ ﺑﻨﻮﯾﺴﻨﺪ و ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ .ﻫﻤﯿﻦ را ﻣﯿﺘﻮان در ﻣﻮرد ﺗﺮک زﺑﺎﻧﺎن اﯾﺮان و ﯾﺎ ﺗﺎﺗﺎری زﺑﺎﻧﺎن روﺳﯿﻪ
ﻫﻢ ﮔﻔﺖ .ﺑﺮای اﮐﺜﺮ آﻧﻬﺎ اﯾﻦ دﮔﺮﮔﺸﺖ زﺑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺷﺮوع ﻣﯿﺸﻮد ،ﺑﺎ اﺷﺘﻐﺎل ،ازدواج ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻂ و آﻣﯿﺰش در زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
اداﻣﻪ و ﺗﺤﮑﯿﻢ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ .ﻏﺎﻟﺒﺎ در اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮارد ،ﻫﻢ دوﻟﺖ ﻫﺎ ﻣﯿﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻫﻤﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻣﺸﺘﺮک اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻫﺎ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪ و ﻫﻢ ﺧﻮد واﻟﺪﯾﻦ
آﻧﻬﺎ ﻧﻤﯿﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮐﻮدﮐﺎن و ﺟﻮاﻧﺎن آﻧﺎن ﺑﻪ زﺑﺎﻧﯽ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ و اﺷﺘﻐﺎل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻣﺸﺘﺮک )ﻓﺎرﺳﯽ در اﯾﺮان ،ﺗﺮﮐﯽ
در ﺗﺮﮐﯿﻪ و روﺳﯽ در روﺳﯿﻪ( ﺷﺎﻧﺲ ﺑﯿﺸﺘﺮی دارد.
زﺑﺎن ﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ

از ﻣﯿﺎن ﮔﺮوه زﺑﺎن ﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺑﻌﻀﯽ ﻫﺎ »زﺑﺎن ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ« ﺷﺪه اﻧﺪ .ﻫﺮ ﺟﺎ ﮐﻪ ﺑﺮوﯾﺪ ،اﺣﺘﻤﺎل اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺴﯽ را ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ زﺑﺎن ﻫﺎ ﺑﺎ
ﺷﻤﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از زﺑﺎن ﻫﺎی دﯾﮕﺮ اﺳﺖ .ﻗﺒﻞ از ﻫﻤﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ،ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﯾﺎدی ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،آﻟﻤﺎﻧﯽ ،و ﺗﺎ ﺣﺪی اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﺋﯽ و روﺳﯽ را
ﻣﯿﺘﻮان ﺟﺰو اﯾﻦ زﺑﺎن ﻫﺎ ﺷﻤﺮد.
آﻏﺎز ﻧﻘﺶ »زﺑﺎن ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ« ﺑﯿﺸﮏ ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﮔﺸﺎﺋﯽ ﻫﺎ و ﻧﻔﻮذ اﺳﺘﻌﻤﺎری اروﭘﺎﺋﯿﺎن درﻗﺮن ﻫﺎی ﻫﻔﺪﻫﻢ ﺗﺎ ﺑﯿﺴﺘﻢ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﺪﻧﺒﺎل
آن ،ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﭼﻮن ﮐﻮچ ﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮده و رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻔﻮذ اﻗﺘﺼﺎدی ،ﻧﻈﺎﻣﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻋﻠﻤﯽ-ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺑﻌﻀﯽ از اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ
ﺗﺮﻓﯿﻊ زﺑﺎن ﻫﺎﯾﺸﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻧﻪ ﮐﺸﻮرﮔﺸﺎﺋﯽ و ﻧﻔﻮذ اﺳﺘﻌﻤﺎری ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﺋﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ زﺑﺎن آن ﮐﺸﻮر
را ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ زﺑﺎن ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﻨﺪ و ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﮐﺜﺮت ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﺘﮑﻠﻢ آن زﺑﺎن ﻗﺎدر ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر اﺳﺖ .اﻣﺮوزه ﻧﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺎ وﺟﻮد وﺳﻌﺖ ﮔﺬﺷﺘﻪ
اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ زﺑﺎن ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ،ﻧﻪ ﺗﺮﮐﯽ و ﻧﻪ ﭘﺮﺗﻐﺎﻟﯽ .از ده -ﭘﺎﻧﺰده ﮐﺸﻮر ﭘﺮﺟﻤﻌﯿﺖ دﻧﯿﺎ ﻧﯿﺰ ﺧﯿﻠﯽ زﺑﺎن ﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻣﺎﻧﺪارﯾﻦ )ﭼﯿﻨﯽ( ،ﻫﻨﺪی ،ﺑﻨﮕﺎﻟﯽ ،ﻋﺮﺑﯽ و ﯾﺎ ژاﭘﻨﯽ را ﻧﻤﯿﺘﻮان »ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ« ﺧﻮاﻧﺪ.
ﮐﺜﺮت ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﻮﻣﯽ ﯾﮏ زﺑﺎن ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺧﻮد آن ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﺎﯾﺪ از ﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﺪن زﺑﺎن ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ رﺷﺪ و اﻧﺴﺠﺎم ﮐﺎﻓﯽ رﺳﯿﺪه
ﺑﺎﺷﺪ ،ادﺑﯿﺎت و آﺛﺎر ﻣﻌﺎﺻﺮ و ﻏﻨﯽ در ﻫﻤﻪ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﮔﻮﯾﺸﻮران دﯾﮕﺮ زﺑﺎن ﻫﺎ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺗﺤﺼﯿﻞ ،اﺷﺘﻐﺎل،
رواﺑﻂ ﻣﺎﻟﯽ و ﺗﺠﺎرت ،ﺗﺨﺼﺺ و ﯾﺎ رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ،ﺧﻮد را ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ آﻣﻮزش و ﮐﺎرﺑﺮد آن زﺑﺎن ﺣﺲ ﮐﻨﻨﺪ .ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ﭼﻨﯿﻦ زﺑﺎﻧﯽ ﻫﻢ ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ
دوﻟﺖ و ﯾﺎ دوﻟﺖ ﻫﺎﺋﯽ ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﺎی دور ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺰار و ﯾﺎ دوﻫﺰار ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﻫﻢ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﺸﻮر ﮔﺸﺎﺋﯽ ﻫﺎ و ﯾﺎ ﺻﺮﻓﺎ رواﺑﻂ ﺗﺠﺎری و ﯾﺎ ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ،
آﺷﻨﺎﺋﯽ ﺑﺮﺧﯽ از اﺗﺒﺎع ﯾﮏ دوﻟﺖ و ﮐﺸﻮر ﺑﺎ زﺑﺎن ﮐﺸﻮر ﻫﺎ و اﻗﻮام دﯾﮕﺮ وﺟﻮد داﺷﺖ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ »زﺑﺎن ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ« ﻧﺒﻮد .ﺣﺘﯽ
ﺻﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﻓﺮد ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﻮر ﻫﺎی اروﭘﺎﺋﯽ ﻣﯿﺎﻣﺪ ﺑﺴﺨﺘﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺴﺖ در ﺟﺎﺋﯽ ﺟﺰﻫﺘﻞ ﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯿﺎن ،ﻣﮑﺎن ﻫﺎی
ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ ﻣﻌﺮوف و ﯾﺎ ﻣﺤﺎﻓﻞ اﻓﺮاد ﺗﺤﺼﯿﻠﮑﺮده و روﺷﻨﻔﮑﺮ ﺑﺎ ﮐﺴﯽ روﺑﺮو ﺷﻮد ﮐﻪ زﺑﺎن ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﯿﺪاﻧﺪ.
در  ۵۰۰ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺰرﮔﯽ رخ داده اﺳﺖ .ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ از ﻗﺮن ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ ﺑﺎ اﮐﺘﺸﺎﻓﺎت درﯾﺎﺋﯽ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﺋﯽ ﻫﺎ،
ﭘﺮﺗﻐﺎﻟﯽ ﻫﺎ ،ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﻫﺎ ،ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎﺋﯽ ﻫﺎ و ﺣﺘﯽ ﻫﻠﻨﺪی ﻫﺎ ﺷﺮوع ﺷﺪ .در ﻃﻮل دو ﺳﻪ ﻗﺮن ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﻗﺎره ﺟﺪﯾﺪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ،اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ و ﺑﻘﯿﻪ
اﻗﯿﺎﻧﻮﺳﯿﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ آﻓﺮﯾﻘﺎ ﺟﺰو ﻣﺘﺼﺮﻓﺎت اروﭘﺎﺋﯿﺎن ﺷﺪ و ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﻮچ ﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺑﺨﺼﻮص ﺑﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ و اﻗﯿﺎﻧﻮﺳﯿﻪ زﺑﺎن
اﮐﺜﺮ اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻫﺎ ﻋﻮض ﺷﺪه ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ،ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﺋﯽ و ﭘﺮﺗﻐﺎﻟﯽ ﮔﺮدﯾﺪ .اﯾﻦ وﺿﻊ ﺑﯿﺶ از ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ
ﺗﻤﺎم ﺷﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ ﻣﺘﺼﺮﻓﺎت ،زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ در اﻏﻠﺐ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﺟﻤﻌﯿﺖ زﯾﺎدی ﻫﻢ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ رﯾﺸﻪ دواﻧﺪ و در
ﻧﺘﯿﺠﻪ اﺳﮑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ زﺑﺎن ﻫﺎی ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎﺋﯽ و ﺑﺮﺗﺮی اﻗﺘﺼﺎدی و ﻋﻠﻤﯽ-ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ آﻧﻬﺎ ،ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻫﻢ ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ ﺗﺮﺷﺪ.
ﻗﺮن ﻫﻔﺪﻫﻢ در ﺿﻤﻦ دوره ﺷﺮوع رواج ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ زﺑﺎن و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ وﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻪ
ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ ﺗﺎ اواﯾﻞ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ اداﻣﻪ داﺷﺖ .در اﯾﺮان ﻫﻨﻮز ﺗﺎ ﺳﺎل ﻫﺎی  ۱۳۳۰زﺑﺎن و ادﺑﯿﺎت ﻓﺮاﻧﺴﻪ از اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ راﯾﺞ ﺗﺮ و ﻣﻌﺘﺒﺮﺗﺮ ﺑﻪ
ﺣﺴﺎب ﻣﯿﺎﻣﺪ .در اﺑﺘﺪا آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻫﻢ ﯾﮏ رﻗﯿﺐ ﺟﺪی ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﻮد .اﻣﺎ اﻋﺘﺒﺎر ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻋﻠﻮم و
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻫﺎ ﺑﻮد در اﺛﺮ دو ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی ﺿﺮﺑﻪ ﺧﻮرد .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ روﺳﯿﻪ ﺑﺎ ﻓﺘﻮﺣﺎت ﺧﻮد در ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ ،در آﺳﯿﺎی
ﻣﯿﺎﻧﻪ و ﻗﻔﻘﺎز رﯾﺸﻪ دواﻧﺪ و اﯾﻦ ﻓﺘﻮﺣﺎت زﻣﯿﻨﻪ ای ﺑﺮای ﮔﺴﺘﺮش ﻧﻔﻮذ زﺑﺎن روﺳﯽ ﺷﺪ .اﻣﺎ ﺗﻘﻮﯾﺖ اﺻﻠﯽ زﺑﺎن روﺳﯽ در ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ در
دوره »ﺷﺮاﮐﺖ و رﻗﺎﺑﺖ« ﺷﻮروی و اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه در زﻣﯿﻨﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ و اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﭘﯿﺶ آﻣﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ زﺑﺎن ﻧﻘﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ در ﺻﺤﻨﻪ ﺑﯿﻦ
اﻟﻤﻠﻠﯽ و دﯾﭙﻠﻤﺎﺗﯿﮏ ﺑﺨﺸﯿﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻨﻬﻤﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ از ﻧﯿﻤﻪ دوم ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ اوﻟﯿﻦ زﺑﺎن ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﺑﺪون آن در واﻗﻊ ﻋﺮض اﻧﺪام و ﺣﻞ و
ﻓﺼﻞ اﻣﻮر در ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻋﻤﻼ ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ .از ﺑﺎﻧﮑﺪاری و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ،دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ،ﻫﻮاﻧﻮردی و ﻋﻠﻮم ﺗﺎ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺗﻠﻔﻨﯽ و
ﻧﻮآوری ﻫﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ و اﻗﯿﺎﻧﻮس ﺷﻨﺎﺳﯽ ،اﺳﻠﺤﻪ ﺳﺎزی و دارو ﺳﺎزی ،ﻣﻮزﯾﮏ ،ﻓﯿﻠﻢ و اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻫﯿﭻ زﻣﯿﻨﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و
ﻋﻠﻤﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در آن زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺘﻮان ﺑﺪون ﮔﺮﻓﺘﻦ ﯾﺎری از زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ،آﺧﺮﯾﻦ و ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت را ﺑﺪﺳﺖ آورد .ﭘﯿﺪاﯾﺶ و اداﻣﻪ ﭼﻨﯿﻦ
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﻤﺘﺎز زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻌﻀﯽ زﺑﺎﻧﺸﻨﺎﺳﺎن )ﺟﺎﻧﺴﻮن ،ص  (۲۲۹ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﻌﻨﻮان زﺑﺎن ﻧﺨﺴﺖ در
ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮐﺸﻮرﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﻪ ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ .ﯾﮑﻢ :ﭘﯿﺪاﯾﺶ و ﺗﺤﮑﯿﻢ اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ – اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﺑﯿﻦ ﺳﺪه
ﻫﺎی ﻫﻔﺪﻫﻢ ﺗﺎ ﺑﯿﺴﺘﻢ ،دوم :ﻧﻘﺶ رﻫﺒﺮی ﮐﻨﻨﺪه اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه در ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ،اﻗﺘﺼﺎد و ﺳﯿﺎﺳﺖ از ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن و ﺳﻮم :ﻧﯿﺎز
روزاﻓﺰون ﺑﻪ زﺑﺎﻧﯽ ﻣﺸﺘﺮک در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺻﻨﺎﯾﻊ ،ارﺗﺒﺎﻃﺎت و رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ در  ۷۰-۶۰ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺮای زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ
ﺑﻮد ﺗﺎ ﻧﻔﻮذ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺧﻮد را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻫﻢ ﺑﮑﻨﺪ .ﺑﻌﻀﯽ زﺑﺎﻧﺸﻨﺎﺳﺎن در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ از »زﺑﺎن درﺟﻪ اول ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ« ﯾﻌﻨﯽ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و »دﯾﮕﺮ
زﺑﺎن ﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ« ﺳﺨﻦ ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ.
ﺑﻌﻀﯽ ﻫﺎ ﻧﮕﺮان آن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ زﺑﺎن ﻫﺎی ﺑﺰرگ و ﺑﺨﺼﻮص ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ آن ﻗﺪر ﺑﺎ واژﮔﺎن و اﺻﻄﻼﺣﺎت ﺧﻮد ﺑﻪ زﺑﺎن ﻫﺎی دﯾﮕﺮ و ﺣﺘﯽ دﯾﮕﺮ
زﺑﺎن ﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻧﻔﻮذ ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را »از ﺧﻮد ﺑﯿﺨﻮد ﮐﺮده« ﻫﻮﯾﺘﺸﺎن را ﺧﺎﻟﯽ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ.

وﺿﻊ زﺑﺎن ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺸﻮران ﮐﻤﯽ دارﻧﺪ و ﺻﺎﺣﺐ ﭼﻨﺪان ﺳﻨﺖ ﻧﻮﺷﺘﺎری ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﻓﺮق ﻣﯿﮑﻨﺪ اﻣﺎ زﺑﺎن ﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻇﺎﻫﺮا دﻟﯿﻞ
ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﺮای ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺟﺪی ﻧﺪارﻧﺪ .از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ .ﺑﯿﺶ از دو ﻫﺰار ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ زﺑﺎن ﻫﺎی ﻻﺗﯿﻨﯽ و ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ
ﺗﺎﺛﯿﺮی ﻋﻤﯿﻖ ،ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ و ﻣﺎﻧﺪﻧﯽ ﺑﺮ ﻫﻤﻪ زﺑﺎن ﻫﺎی اروﭘﺎﺋﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﻧﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻌﺪ از اﺳﻼم ﻋﺮﺑﯽ ﺑﺮ ﻓﺎرﺳﯽ و ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺮ ﺗﺮﮐﯽ
ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻋﻤﯿﻘﯽ در ﻫﻤﻪ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی واژﮔﺎن ،اﺻﻄﻼﺣﺎت و ﻃﺮز ﻓﮑﺮ و ﺑﯿﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ اﯾﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮات ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻫﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻣﻮرخ ﻣﻌﺮوف
ﺗﺮک اﯾﻠﺒﺮ اورﺗﺎﯾﻠﯽ در ﺑﺎره ﺗﺎﺛﯿﺮ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺮ ﺗﺮﮐﯽ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ» :ﺷﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻫﺎﺋﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮان زﺑﺎن ﻣﺎ را ﻏﻨﯽ
ﺗﺮ ﻣﯿﮑﻨﺪ .اﮔﺮ ﻻﺗﯿﻨﯽ ﻧﺒﻮد اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻫﻢ ﻣﻌﻨﺎﺋﯽ ﻧﻤﯿﺪاﺷﺖ .در ﻣﻮرد ﻓﺎرﺳﯽ و ﺗﺮﮐﯽ ﻫﻢ وﺿﻊ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ وﺟﻮد دارد) «.اورﺗﺎﯾﻠﯽ ،ص (.۹۵
ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ آﻣﯿﺰش زﺑﺎن ﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻻﺗﯿﻦ و ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ،ﺳﻪ زﺑﺎن اﺻﻠﯽ ﺷﺮق ﻣﺴﻠﻤﺎن ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺮﺑﯽ ،ﻓﺎرﺳﯽ و ﺗﺮﮐﯽ ﻫﻢ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ از ﻧﮕﺎه واژﮔﺎن،
دﺳﺘﻮر زﺑﺎن و ﺗﻠﻔﻆ ،ﺑﻠﮑﻪ اﺻﻄﻼﺣﺎت و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻫﻢ ﺑﻪﻗﺪری در ﻫﻢ ﺗﻨﯿﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﺗﻔﮑﯿﮏ آﻧﻬﺎ از ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ.

ﮔﺎﻫﺸﻤﺎر ﺗﺎرﯾﺦ زﺑﺎن ﻫﺎ
 ۲۰۰ﻫﺰار ﺗﺎ  ۴۰ﻫﺰار ﺳﺎل ق م
ﭘﯿﺪاﯾﺶ زﺑﺎن در ﻣﯿﺎن اﻧﺴﺎن ﻫﺎی اوﻟﯿﻪ
 ۴۰ﻫﺰار ﺗﺎ  ۹۰۰۰ﺳﺎل ق م
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﻧﺴﺎن ﺑﺮ زﺑﺎن و ﻧﻮﺷﺘﺎر ﺗﺼﻮﯾﺮی
 ۸۰۰۰ق م
آﻏﺎز ﮐﺸﺎورزی در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ
 ۳۰۰۰ق م
آﻏﺎز ﻧﻈﺎم ﻧﻮﺷﺘﺎری :ﺧﻂ ﻣﯿﺨﯽ ﺳﻮﻣﺮی
 ۱۰۰۰-۳۰۰۰ق م
ﮔﺴﺘﺮش زﺑﺎن ﻫﺎی ﺑﺎﻧﺘﻮ در ﻧﯿﻤﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ آﻓﺮﯾﻘﺎ
 ۲۹۰۰ق م ﺗﺎ  ۴۰۰م
ﮐﺎرﺑﺮد ﻫﯿﺮوﮔﻠﯿﻒ ﻫﺎ در ﻣﺼﺮ
 ۱۳۵۰ق م ﺗﺎ ﮐﻨﻮن
ﮐﺎرﺑﺮد ﻧﻮﺷﺘﺎر ﭼﯿﻨﯽ
 ۸۰۰ق م ﺗﺎ ﮐﻨﻮن
ﺧﻂ و اﻟﻔﺒﺎی ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ
 ۷۰۰ق م ﺗﺎ  ۳۰۰ق م
اوج ﻓﺮﻫﻨﮓ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ در دوره ﺑﺎﺳﺘﺎن
 ۳۰۰-۵۲۰ق م اوﻟﯿﻦ ﺳﻨﮓ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺎﺳﺘﺎن
ﻗﺮن دوم ق م
اوﻟﯿﻦ ﻟﻮﺣﻪ ﺑﻪ ﭘﺎرﺗﯽ ﻣﯿﺎﻧﻪ )ﭘﻬﻠﻮی( از دوره ﻣﻬﺮداد )ﻣﯿﺘﺮﯾﺪاﺗﺲ( ﯾﮑﻢ
 ۶۰۰ق م ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﮐﺎرﺑﺮد اﻟﻔﺒﺎی ﻻﺗﯿﻦ در روم و ﺳﭙﺲ در اروﭘﺎ و دﻧﯿﺎ
 ۳۰۰ق م ﺗﺎ  ۴۰۰ﻣﯿﻼدی
ﻻﺗﯿﻦ زﺑﺎن ﮔﻔﺘﺎری اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ و ﮐﺸﻮر ﻫﺎی ﻫﻤﺠﻮار آن ﻣﯿﺸﻮد
 ۲۰۰ق م ﺗﺎ ﮐﻨﻮن
اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﺪن زﺑﺎن ﻧﻮﺷﺘﺎری ﭼﯿﻨﯽ
 ۱۰۰ق م ﺗﺎ  ۱۰۰ﻣﯿﻼدی
اوج ﻓﺮﻫﻨﮓ روﻣﯽ و زﺑﺎن ﻻﺗﯿﻦ ﮐﻼﺳﯿﮏ

ﻗﺮن ﭘﻨﺠﻢ ﻣﯿﻼدی
اوﻟﯿﻦ ﺳﻨﮓ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﯿﺎﻧﻪ )ﭘﻬﻠﻮی( ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اردﺷﯿﺮ ﯾﮑﻢ
ﻫﺠﻮم آﻧﮕﻞ ﻫﺎ و ﺳﺎﮐﺴﻮن ﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ
ﻗﺮن ﺷﺸﻢ ﻣﯿﻼدی
اوﻟﯿﻦ ﻣﺘﻮن ﭘﻬﻠﻮی )ﺳﺮود ﻫﺎی ﭘﻬﻠﻮی( ﺗﺮﺟﻤﻪ از ﺳﺮﯾﺎﻧﯽ ،ﺗﺤﺮﯾﺮ روی ﮐﺎﻏﺬ
اﯾﺠﺎد اﻟﻔﺒﺎی ﻋﺮﺑﯽ
ﻧﻈﺎم ﻧﻮﺷﺘﺎری ﮐﺮه ای ﺑﺎ اﻟﻬﺎم از ﭼﯿﻨﯽ
ﻗﺮن ﻫﻔﺘﻢ ﻣﯿﻼدی
اوﻟﯿﻦ ﻣﺘﻮن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﺎ اﻟﻔﺒﺎی ﻻﺗﯿﻦ
 ۷۵۰-۶۴۰ﻣﯿﻼدی
ﻓﺘﻮﺣﺎت اﻋﺮاب و ﮔﺴﺘﺮش اﺳﻼم در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ،اﯾﺮان و آﻓﺮﯾﻘﺎ
 ۶۵۰-۱۲۵۰ﻣﯿﻼدی
ﻋﺮﺑﯽ ﺷﺪن زﺑﺎن ﻋﺮاق ،ﺳﻮرﯾﻪ ،ﻟﺒﻨﺎن ،ﻣﺼﺮ و آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ
 ۶۵۰ﺗﺎ ﮐﻨﻮن
ﻋﺮﺑﯽ در ﮐﺸﻮر ﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﻧﻘﺶ ﻻﺗﯿﻦ در اروﭘﺎی ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺗﺎ ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ را ﺑﺎزی ﻣﯿﮑﻨﺪ
 ۱۸۰۰-۷۰۰ﻣﯿﻼدی ﻻﺗﯿﻦ در اروﭘﺎ زﺑﺎن ﻏﯿﺮ ﺑﻮﻣﯽ دﯾﻦ ،ﺗﺤﺼﯿﻞ و ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﺖ
ﻗﺮن ﻫﺸﺘﻢ ﻣﯿﻼدی
اوﻟﯿﻦ ﺳﻨﮕﻨﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺗﺮﮐﯽ )اورﺧﻮن و ﯾﺌﻨﯽ ﺳﺌﯽ ﻣﻐﻮﻟﺴﺘﺎن(
ﻗﺮن ﻧﻬﻢ ﻣﯿﻼدی
ﻣﺘﻮن دﯾﻨﯽ ﻣﺎﻧﻮی در اﺳﻨﺎد ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺗﻮرﻓﺎن واﻗﻊ در ﺳﯿﻦ ﮐﯿﺎﻧﮓ ﭼﯿﻦ ﺑﻪ ﺳﻐﺪی ،ﭘﺎرﺗﯽ ،ﺳﮑﺎﺋﯽ و ﺗﺮﮐﯽ اوﯾﻐﻮری
ﺗﻮﻟﺪ رودﮐﯽ
 ۱۹۰۰-۹۰۰ﻣﯿﻼدی
ﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎن ﺷﻌﺮ و ادب ﮐﺸﻮر ﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﻏﯿﺮ ﻋﺮب اﺳﺖ
 ۸۹۹-۸۷۹ﻣﯿﻼدی
اﯾﺠﺎد اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻧﻮﺷﺘﺎری
ﻗﺮن  ۱۰ﻣﯿﻼدی
اوﻟﯿﻦ آﺛﺎر ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﻌﺎﺻﺮ )ﻧﻮ( :ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﺒﯿﺮ ﻃﺒﺮی و ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻃﺒﺮی
ﺗﻮﻟﺪ ﻓﺮدوﺳﯽ اﯾﺠﺎد ﻧﻈﺎم ﻧﻮﺷﺘﺎری ژاﭘﻨﯽ ﺑﺎ اﻟﻬﺎم از ﻧﻮﺷﺘﺎر ﭼﯿﻨﯽ و دﯾﮕﺮ اﻟﻔﺒﺎ ﻫﺎ
 ۱۰۶۶ﻣﯿﻼدی
ﺑﺪﻧﺒﺎل ﻫﺠﻮم ﻫﺎی ﻧﻮرﻣﺎن ﻫﺎ ،ﻓﺮاﻧﺴﻪ زﺑﺎن رﺳﻤﯽ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎﺳﺖ
ﻗﺮن  ۱۱ﻣﯿﻼدی
اوﻟﯿﻦ آﺛﺎر ﺗﺮﮐﯽ :دﯾﻮان ﻟﻐﺖ اﻟﺘﺮک و ﻗﻮﺗﺎدﻗﻮ ﺑﯿﻠﯿﮓ )دوﻟﺖ ﻗﺮاﺧﺎﻧﯿﺎن ،آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ(
ﻗﺮن  ۱۱ﺗﺎ  ۱۶ﻣﯿﻼدی
ﺗﻐﯿﯿﺮ زﺑﺎن آذرﺑﺎﯾﺠﺎن و ﺑﯿﺰاﻧﺲ ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯽ
ﻗﺮن  ۱۲ﻣﯿﻼدی
اﯾﺠﺎد زﺑﺎن ﻫﺎی ﻧﻮﺷﺘﺎری ﻓﺮاﻧﺴﻪ و ﭘﺮوواﻧﺴﯽ
ﺗﻮﻟﺪ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮔﻨﺠﻮی

ﻗﺮن  ۱۳ﻣﯿﻼدی
ﺗﻮﻟﺪ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺟﻼل اﻟﺪﯾﻦ ﺑﻠﺨﯽ )روﻣﯽ(
اﯾﺠﺎد زﺑﺎن ﻫﺎی ﻧﻮﺷﺘﺎری ﻓﺮاﻧﺴﻪ و ﭘﺮوواﻧﺴﯽ
ﻗﺮن  ۱۴–۱۳ﻣﯿﻼدی
اوﻟﯿﻦ ﻧﺴﺦ ﺧﻄﯽ ﺗﺮﮐﺎن در آﻧﺎﺗﻮﻟﯽ :ﻗﺮان ﮐﺮﯾﻢ ،اﺷﻌﺎر ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺟﻼل اﻟﺪﯾﻦ و ﯾﻮﻧﺲ اﻣﺮه
اﯾﺠﺎد زﺑﺎن ﻧﻮﺷﺘﺎری اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﺋﯽ
ﺗﻮﻟﺪ ﺣﺎﻓﻆ ﺷﯿﺮازی
ﺗﻮﻟﺪ داﻧﺘﻪ آﻟﯿﮕﯿﺮی
ﻗﺮن  ۱۵ﻣﯿﻼدی
اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ در ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ زﺑﺎن رﺳﻤﯽ ﻧﻮﺷﺘﺎری اﺳﺖ .ﻓﺮاﻧﺴﻪ در ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﺟﻨﺒﻪ رﺳﻤﯽ ﻧﺪارد.
ﺗﻮﻟﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﻀﻮﻟﯽ ﺗﻮﻟﺪ ﻋﻠﯿﺸﯿﺮ ﻧﻮاﺋﯽ
ﻗﺮن  ۱۵ﺗﺎ ۱۸
ﮐﺸﻒ آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻫﺎ ﺑﻪ »دﻧﯿﺎی ﻧﻮ« ،ﺣﻤﻞ ﺑﺮده ﻫﺎی آﻓﺮﯾﻘﺎﺋﯽ ﺑﺮای ﮐﺎر ،ﺗﻐﯿﯿﺮ زﺑﺎن ﻗﺎره ﻧﻮ ﺑﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ،ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﺋﯽ و
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