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  و فارسی معاصر بیپهلوی، عر
 

کمی بايد به عقب برگرديم تا تحول زبان های ماوراءالنهر را از پيش تا بعد از اسالم به طور مختصر به ياد  
 بياوريم.  

طوری که گذشت، يکی دو قرن مانده به دوره ساسانيان، زبان شمال ايران يعنی ماد (پَهله يا فَهله) و خراسان،  
ی مختلف آن بود، در حالی که در «پارس» يا فارس و  زبان پارتی با ويژگی های ايرانی ميانه و لهجه ها 

احتماال سيستان، خوزستان و لرستان، پارسی ميانه و لهجه های گوناگون شفاهی آن رايج بود. از لحاظ زبان  
کتبی، پارتی و پارسی هر دو با خط و الفبای آرامی و برخی عالمت های ويژه پارتی و پارسی نوشته ميشد. 

در دوره اشکانيان و  در عين حال روند ا بود.  متزاج پارتی و پارسی از همان اواخر اشکانيان آغاز شده 
رسميت زبان پارتی، واژگان بسياری از پارتی وارد پارسی ميانه فارس گرديد. در دوره ساسانيان اين امتزاج  

ز چهار افزايش يافت و به صورت زبان پهلوی يا پارسی ( به اصطالح «پارسی ساسانی») به مدت بيش ا
قرن از خراسان و ماد تا  فارس و خوزستان و سيستان زبان رسمی امپراتوری گرديد، اگرچه لهجه های 
محلی هنوز باقی بودند. در نوشتار از خط و الفبای آرامی همراه با برخی حروف مخصوص جهت انعکاس  

استفاده می شد که    1ش» آواهای مخصوص پهلوی (پارتی يا پارسی) و همچنين واژه های قراردادی «ُهزوار
 ظاهری پهلوی داشتند و با الفبای آرامی نوشته، اما طور ديگری خوانده می شدند. 

در بلخ يا باکتريای باستان، يونانی به عنوان زبان باقيمانده از دوره اسکندر و سلوکيان، کماکان زبان کتبی  
 واج يافته بود.  به شمار می رفت، اما در محاوره مردم، لهجه های مختلف ايرانی ر 

در آسيای مرکزی زبان های محلی همچنان رايج بود، در حالی که پهلوی يا «فارسی ساسانی» به تدريج 
توسط بازرگانان و دبيران، نفوذ روزافزونی در اين منطقه پيدا کرده بود. به دنبال فتح بلخ توسط ساسانيان  

، جنوب کوه های حصار و آمو دريا گرديده م.، فارسی زبان رسمی سرزمين های ميان بلخ  558در سال  
دشت های شمال و    های ترک بود. در سرزمين های شمال کوه های حصار و خوارزم، تجارت بازرگانان با  

 چين باعث نفوذ سغدی و در عين حال فارسی و الفبا و خط اين دو زبان در مناطق مزبور شده بود.

ز تنها يک زبان به عنوان زبان «رسمی» يک دولت يا منطقه ريچارد فرای بر آن است که به جای نام بردن ا
در يک دوره معين، بهتر است زبان های مختلف مورد استفاده در ابعاد گوناگون و در مناطق مختلف را 

 
هزوارش  هُزوارش يا اُزوارش تعبيری پهلوی است که از مصدر «اُزواريدن» می آيد و به معنی شرح، بيان و توضيح است.   1

عبارت از ايدئوگرام يا عالمت و نشانه ای بوده به صورت يک کلمهٔ پهلوی با الفبای آرامی که هنگام خواندن به جای آن، يک  
ج پارتی و پارسی ميانه و بعدها در پهلوی دوره ساسانی و همچنين زبان های آسيای کلمهٔ  ايرانی می نشاندند. در دوره روا

 مرکزی و بلخ نيز هزوارش های گوناگونی به کار برده می شد. 
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) زبان رسمی  1. او سطوح مختلف کاربرد زبان را چنين شماره بندی کرده بود: (2بررسی نموده و بر شمرد 
 ) زبان تجارت.  5) لهجه ها، و ( 4) زبان مذهبی، ( 3می شفاهی، () زبان رس2کتبی، ( 

 طبق بررسی فرای، پيش از فتوحات اعراب، وضع زبان در سطوح مختلف در آسيای مرکزی چنين بود: 

. اوستايی در نزد زرتشتيان و سريانی در نزد مسيحيان و پارتی  3. سغدی،  2. سغدی،  1:  بخارا و سمرقند 
 مانويان. در نزد 

.  4. اوستايی در نزد زرتشتيان و سانسکريت يا پراکريت در نزد بوداييان،  3. فارسی،  2. فارسی،  1:  بلخ 
 . فارسی.5لهجه های بلخی، و  

. لهجه 4. اوستايی در نزد زرتشتيان و سريانی در نزد مسيحيان،  3. خوارزمی،  2. خوارزمی،  1:  خوارزم 
 . خوارزمی و سغدی. 5های خوارزمی، و  

تيسفون در نزديکی بغداد کنونی که پايتخت اشکانيان بود، در دوره ساسانيان نيز به عنوان پايتخت ساسانی  
با اين ترتيب شمال ايران يعنی ماد و خراسان و زبان آن، در مقايسه با فارس دارای اهميت   باقی ماند و 

عناصر   با  مخلوط  فارسی  همين  گشت.  ساسانيان  ديوان  و  دربار  در  رسمی  بيشتری  زبان  که  بود  پارتی 
ساسانيان شد و به آن عنوان «فارسی دری» يعنی فارسی درگاه يا دربار داده شد تا بين اين زبان و «فارسی»  

 ميانه واليت فارس تمايزی باشد. 

اسناد رسمی   نيم قرن  بيش ازدر اوايل حاکميت اعراب در ايران، دبيران ديوان و موبدان زرتشتی برای مدتی  
خود را مانند گذشته به خط پهلوی می نوشتند، اما در دوره خالفت عبدالملک اموی، زبان عربی و متون  

جايگزين پهلوی به عنوان زبان رسمی کتبی گرديد، اگرچه دبيران خراسان مدت ديگری نيز در تنظيم اسناد 
 به کاربرد پهلوی ادامه ميدادند.  

رسمی کتبی جا افتاد و استفاده از زبان پهلوی به زرتشتيان  به تدريج عربی در ايران به عنوان زبان ادبی و 
محدود شد، اما زبان شفاهی اصلی ايرانيان، لهجه فارسی دری ساسانی بود. اين همان زبانی بود که  اعراب 

 دانستند، سخن می گفتند. توسط آن با ايرانيانی که عربی نمی

آسيای مرکزی شدند، زبان اکثر لشکريان اسالم فارسی دری  هنگامی که اعراب از آمو دريا گذشته، وارد  
بود و نه عربی، زيرا بسياری از سربازان نه عرب، بلکه موالی، يعنی غالمان غير عرب («عجم») اعراب 

بعد از آن، اثری به   تا تقريبا دو قرن.  اما زبان رسمی کتبی عربی بود.   3بودند که به اسالم گرويده بودند 

 
نگارنده الزم می داند توجه خوانندگان را به بررسی مخصوصی از سوی ريچارد فرای با عنوان «تاريخ زبان فارسی در    2

کزی)» جلب نمايد که تا جائی که می دانيم، متاسفانه هنوز چاپ نشده و تنها در تارنمای شخصی وی  مشرق زمين (آسيای مر
درج گشته است. منبع اصلی اين قسمت از کتاب حاضر، بررسی نامبرده ريچارد فرای و همچنين «تاريخ زبان فارسی» اثر  

 پرويز ناتل خانلری است.
3Frye: ibid.  
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ا لهجه ها و زبان های محلی ايرانی نوشته نشد. کاربرد زبان های بلخی، سغدی و خوارزمی  فارسی و طبع
 به سرعت کاهش يافت. برای مدتی طوالنی، دانش زبان عربی محدود به اعراب ايران و موالی آنان بود.

اوايل قرون  دانستند. اين درست شبيه وضع زبان در اروپای مردم عادی در ايران و ماوراءالنهر عربی نمی
دانستند و نمی  ، زبان کليسای اروپای جنوبی يعنی التين را نمیپ وسطی بود که ساکنان شمال کوه های آل

ميالدی به    800توانستند به اين زبان بخوانند و بنويسند. بعد از قرن سوم هجری يعنی حدودا از سال های  
و زبان عربی بيرون آمده، دچار تحول شد.    بعد بود که دولت داری اسالمی از حالت محدود بودن به اعراب 

به نظر نگارنده اين تحول سه دليل اصلی داشت: (يکم) تبليغات وسيع داعيان مذاهب و طريقت های مختلف 
اسالمی در ميان مردم عادی، (دوم) نقش ايرانيان در شکل گيری و دولت داری خلفای عباسی تا قرن يازدهم، 

يعنی در دانشمندان و نخبگان    و (سوم) نقش «عجم ها»  از   درجه اول ايرانيان به عنوان طبقه پرنفوذی 
  .4علمی، فرهنگی و مذهبی 

با اين ترتيب، همزمان با گسترش اسالم در بين عموم مردم و افزايش اعتبار ايرانيان و فارسی زبانان، زبان  
مايل اکثر نخبگان ايرانی  فارسی معاصر نيز در خراسان و ماوراءالنهر گسترش يافت. در چنين شرايطی ت

به قبول الفبا و خط عربی و آميزش فارسی با زبان عربی چيز شگفتی آوری نبود. اين روند در شرق ايران،  
يعنی در خراسان و ماوراءالنهر رخ داد و نه در جنوب و واليت فارس که هنوز باورهای زرتشتی و زبان  

حالی بود که در شرق و مخصوصا در ماوراءالنهر،   و خط پهلوی در آن نفوذ قابل توجهی داشت. اين در
اسالم تا حدی ديرتر، اما با سرعت بيشتری گسترش يافت و نخبگان ايرانی به سرعت خواندن و نوشتن به  
عربی را در سطح بااليی آموختند و حتی به تاليف آثار ارزشمند و مهم علمی و مذهبی آغاز نمودند. فرهنگ  

بتدا در خراسان و ماوراءالنهر انسجام الزم را يافت، بلکه فارسی معاصر دری نيز  اسالمی عالوه بر اينکه ا
که دو ويژگی مهم آن عبارت از خط عربی و آميزش با واژگان عربی بود، به جای غرب، در شرق شکل  

 گرفته و سپس جا افتاد و به ديگر مناطق ايران گسترش يافت. 

حکومت های تابع آن  ديگری زبان رسمی و کتبی سامانيان و  حتی در جريان زوال خالفت عباسی نيز، عرب 
اواخر  تا  نمودند.  فارسی زبان  آثار  نوشتن  به  مترجمين شروع  و  نويسندگان  اين همه، شاعران و  با  بود. 
دودمان سامانيان، زبان شفاهی فارسی در شهر های مهم ماوراءالنهر جايگزين زبان ها و لهجه های محلی  

ره است که شاهد شکوفايی ادبيات فارسی معاصر و دری با چهره هايی نظير رودکی، شده بود. در اين دو
 دقيقی و البته فردوسی می شويم. 

بعد از سامانيان، در دوره حکومت ترکان قراخانی در ماوراءالنهر، فارسی به عنوان زبان رسمی و کتبی  
دولت، جايگزين عربی گرديد و فارسی شفاهی به رواج خود در شهر های بزرگ ادامه داد. در روستاها به 

سيای مرکزی ساکن می  تدريج ترکی جايگزين لهجه های ايرانی شد، زيرا قبايل ترک زبان در دشت های آ 
در    به خصوص شدند. در اين دوره، ترکی قراخانی که بعدها زمينه ساز زبان های جغتايی و اُزبکی گرديد،  

کاشغر و باالساغون در آسيای ميانه رونق يافت و برخی آثار ترکی مانند «قوتادقو بيليگ» (راهنمای سعادت) 

 
 » اين کتاب. سرنوشت سازون در فصل «خراسان ن. بحث مربوط به ابن خلد 4
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م اين دوره تا زمان تيموريان و حتی بعد از آن، نفوذ زبان  به ترکی و با الفبای عربی تاليف شد. اما در تما
فارسی و فرهنگ ايرانی در ماوراءالنهر فراگير بود، هرچند بعد از مدتی، اکثريت مردم ترک زبان و ايرانی  

با يکديگر در آميخته و زبان غالب آنان ماوراءالنهر يعنی ازبکستان، تاجيکستان و ترکمنستان کنونی  زبان  
ستان و ترکمنستان کنونی به تدريج ترکی شد، در حالی که زبان مردم مناطق غالبا کوهستانی يعنی  در ازبک

  تاجيکستان کنونی، فارسی باقی ماند که امروزه «فارسی تاجيکی» نيز خوانده می شود. 

مرو  دگرگشت زبان و فرهنگ ُسغد، باختر (باکتريا يا بلخ)، خوارزم، و شهر هائی نظير سمرقند، بخارا و  
ايرانی شرقی به مجموعه زبان های ترکی هم بعد از ميالد مسيح تا آغاز کوچ های   زبانهایاز مجموعه  

امروزه زبان اکثر مردم در تاجيکستان    .5دوره سلجوقيان ادامه داشته و بعد از سلجوقيان شدت گرفته است 
های معاصری از ترکی عمومی    همچنان فارسی تاجيکی، اما زبان غالب مردم ازبکستان و ترکمنستان شاخه

 سابق است.

 ترکی به ماوراءالنهر  زباننفوذ 

رخون و ينی سئی در نوشته های اُ ترکی عبارت از سنگ  نوشتاریطوری که قبال گفته شد، نخستين آثار  
مانند نصيحت نامه «قوتادقو بيليگ» کتاب های ترکی    هستند. نخستينميالدی  مغولستان متعلق  به قرن هشتم  

اصوال از سينجان در چين کنونی هستند.  -در قرقيزستان و کاشغراز دولت قراخانيان  مربوط به قرن يازدهم  
همزمان  سوی رود سيحون در دشت های آسيای ميانه است که لهجه های مختلف زبان ترکی    همين مناطق آن

  های قبايل ترک وارد ماوراءالنهر شده است.  با کوچ 

د، باختر (باکتريا يا بلخ)، خوارزم، و شهر هائی نظير سمرقند، بخارا و مرو  دگرگشت زبان و فرهنگ ُسغ
ايرانی شرقی به مجموعه زبان های ترکی هم بعد از ميالد مسيح تا آغاز کوچ های   زبانهایاز مجموعه  

  .6دوره سلجوقيان ادامه داشته و بعد از سلجوقيان شدت گرفته است 

است. علت اصلی اين پيچيدگی   پيچيدهگيری مراحل تحول تاريخی زبان های معاصر ترکی بسيار مشکل و  یپ
سال به سوی غرب  به مدت حدود هزارکم از قرن ششم به بعد های مستمری بودند که قبايل ترک دست کوچ

«زبان عام» ترکی هر لهجه از اين رو تا قرن شانزدهم اند. و جنوب سرزمين های اصلی زيست خود داشته
  تقريبا با وجود سپری شدن  جالب است که  است.    گرفته  همسايههای  و زبان  لهجه  ديگر  تاثيرات مشخصی از  

  يکديگر مشابه  هنوز  های مختلف ترکی  ين لهجها  شناسی و صرف ونحو  های واج بسياری ويژگی   ،سال  هزار
  نوشته های در سنگ  سال پيش  1500زبان ترکی باستان شرقی که  های ساختاری  ميان ويژگی  حتی.  هستند 

  . 7وجود دارد شباهت های شگفت انگيزی  ارخون به کار رفته و ترکی ترکيه کنونی 

 
 رو، همانجا  5
 رو، همانجا  6
7 Lars Johanson, The History of Turkic, in Johanson and Csato: The Turkic Languages, 1998, pp. 

81-82 
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های متمادی آنان،  تا تقريبا هزار سال پيش و همچنين کوچها اما بخاطر زندگی اساسا چادرنشينی اکثر ترک
مانند ازبکی، ترکمنی، تاتاری، ترکی ترکيه، ترکی  ترکی  های استاندارد و ملی کنونی  در تحول و تدوين زبان

ترکی ترکيه و ازبکی يا ترکمنی  تاخير ايجاد شده است. احتماال به همين دليل شباهت ميان مثال  آذری و غيره   
انسجام تدريجی    قوام  و«ت.  اسدی  کرُ سُغدی، پشتو يا  معاصر خيلی بيشتر از شباهت ميان فارسی معاصر و  

آغاز  يعنی ترک زبان شدن گسترده ترکستان و تاتارستان به بعد  زبان ها يا لهجه های ترکی از قرن سيزدهم  
   8  .»شد که در نتيجه از زبان های قبلی ايرانی اين سرزمين ها تنها تاجيکی معاصر باقی ماند 

ترکی  زبان  اصلی  تاجيکستان    (ترکيک) معاصرهای  و  ازبکستان  کنونی  های  کشور  در  برده  که  کار  به 
عبارت از ازبکی و ترکمنی است. اما نظر به اينکه تحول اين زبان ها به دوره بعد از قرن سيزدهم    ،شوند می

.کنيمشود، از بحث اين موضوع در اين کتاب پرهيز میميالدی مربوط می

 
8 Ibid. 



 


