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تحول زبان فارسی

فصلی از کتاب «ریگ آمو، ایرانیان و ترکان ماوراءالنھر

در اوایل اسالم»

عباس جوادی

2021

دانلود آزاد برای استفاده شخصی و غیر انتفاعی.
ھمھ حقوق دیگر محفوظ است.

کاربھنوشتاروگفتارزبانعنوانبھمتفاوتاندکھاییلھجھباتاجیکستانوافغانستانایران،درامروزهکھفارسیزبان
ایگذشتھدارایرسمی،یاکتبیزبانیعنوانبھمعاصر،فارسیشود.مینامیده«َدری»یا«نو»معاصر،فارسیمیرود،
دوازبیشبایدزبان،اینترقدیمیھایگونھباھمراهفارسی،زبانقدمتکھدانیممییقیناامااست.سالھ1200حدودا
کتبیآثارھمچنینوساسانیوپارتیھخامنشی،باستانیھاینوشتھسنگوھاسکھاستنادبھرااینباشد.مدتاینبرابر

بھ پارسی باستان و میانھ باقی مانده اند.می دانیم کھ از دوره اشکانیان، ساسانیان و اوایل اسالم

اوستایی،باستان)،(پارسیمیخیمانندتریقدیمیالفباھایوخطبھبلکھعربی،خطبھنھالبتھآثاراینفارسِیھاینوشتھ
است،فھمقابلغیرمعاصرتاجیکانوھاافغانیاایرانیانبرایکھھستندمیانھ)(پارسیآرامیبرمبتنیپارتیوپھلوی
کردهبنیادینتغییراتیتاکنونھخامنشیاندورهازھازباناینتلفظحتیھموزباندستوروواژگان،امال،الفبا،ھمزیرا

وعبرییونانی،چینی،مانندباستانیھایزباندیگرمورددرتوانمیراتاریخیسرگذشتوتحولاینمشابھاست.
ارمنی نیز مشاھده کرد.

سھدو،ایندررافارسیزبانمرتبطتاریخینظرازیعنی«اُرگانیک»وتاریخیتسلسلعلمی،نگاهازکھدانشمندیاولین
«مطالعاتنامبھخودمعروفاثرباکھاستدارمستترجیمزفرانسوی،بزرگشناسایرانکرد،ُمدّونوثابتسالھزار

عموماکھاستوسطیقرونیامیانھھایسدهفارسیادامھمعاصر،فارسیکھکردثابت1883سالدر]1ایرانی»[
است.ھخامنشیداریوشوکوروشدورهباستانفارسیادامھھممیانھفارسیوشودمینامیده«پھلوی»یامیانھ»«فارسی

باستانپارسییعنیایرانیباستانیزباندومیانھایفرقوکردترجمھفرانسھوانگلیسیبھرا«اوستا»کھبوداوھم
نمود.دوره ھخامنشیان و پارسی اوستایی را از نگاه علمی ثابت

فارسی باستان، میانھ و معاصر

بگذارید ابتدا تعابیر کلی این مبحث را تعریف کنیم.
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ھایزبانھخامنشیاندورهدربود.مذھبی-اساطیریوشفاھیآنھاادبیاتنداشتند.الفباوخطابتدادرمادھاوپارسیان
سنگتنھاآنازکھشودمینامیدهباستان»«پارسیزباناینآمیخت.ھمدر(پارسی)ھاپارسیو(مادی)ھامادخویشاوند

پایانتاباستانفارسیدارد.تعلقغربیوجنوبیایرانیھایزبانگروهبھواستماندهباقیھخامنشیدورهھاینوشتھ
بنامدیگریزبانباستانپارسیکناردربود.رایجمردموسلطنتیخاندانزبانعنوانبھپ.م.)330(ھخامنشیاندودمان
سیستانوترکمنستانافغانستان،خراسان،یعنیباستانایرانشرقشمالدراشریشھکھداریمھمرااوستایی»«زبان
الفبایوزبانایندرموجودآثارشد.ایجادآرامیپھلویالفبایپایھبرساسانیاندورهدراوستاییزبانالفبایوخطاست.

اوستاییوباستانپارسیزباندواند.شدهنوشتھاسالماوایلوساسانیاندورهدربعدھا،کھھستنددینیمتوناساساآن
مجموعا «زبان ھای ایرانی باستان» نامیده می شوند.

میانھپارسییکم:داشت:گونھسھبود،رایجم.)950(دھمقرنھایمیانھتامیالدازپیشسالسیصدازکھمیانھپارسی
مانوی.متونمیانھفارسیسوم:وپھلوی)(دبیرهکتابیپھلوییاپھلویدوم:پارتی)،وپھلویاز(عبارتھانوشتھسنگ

نامیدهمیانھپارسیھای«لھجھ»یکدیگر،بھآناننزدیکیبخاطریامیانھ»پارسیھای«زبانمیانھ،پارسیگونھسھھر
شده اند.

پارتیلھجھیازبانباستانایرانغربیشمالوشرقیشمالدراست.ایرانیغربیجنوبھایزبانجزومیانھپارسی
شکلوشدهنامیدهھماشکانی»«زبانم.)224تاپ.م.247(اشکانیاندولتدرآنکاربردبخاطرکھداشتوجود

وشمالپارتیوایرانغربوجنوبمیانھفارسیاست.شدهثبتمانویمتونوھانوشتھسنگھا،سکھدرآننوشتاری
گردیدهادغامیکدیگردرساسانیاندورهدرنھایتدروبودندفھمقابلمکالمھطرفینبرایونزدیکیکدیگربھایرانشرق

وھاپارتیدورهازپھلویواژهریشھدارد.نام«پھلوی»شده،ساسانیانرسمیزبانبھتبدیلکھدواینترکیباند.
لھجھیازباندواینم.224سالدرساسانیاندولتتاسیسواشکانیانبراردشیرساسانیغلبھازبعدامااست.اشکانیان

درباشد.ساسانیدولتواحدزباننام«پھلوی»وشدندادغامیکدیگردربودند،نزدیکھمدیگربھھمموقعآندرحتیکھ
«پھلوییا«پارسیک»جنوب-غربیدرپھلویلھجھوخطبھبود،باقیھنوزکھایلھجھمختصرھایفرقگرفتننظر

زبانیمشخصاتاماداشت.نام«پھلویک»غربیوشمال-شرقیپھلویلھجھوخطکھحالیدرشد،مینامیدهساسانی»
دواینگویشورانمیانمتقابلدرکوداشتفرقکامالسکاییوُسغدیخوارزمی،شرقیایرانیھایزبانباگروهاین

ھنوزسکایی-سارماتی)گروه(ازاوِستیورفتھبینازکھباستانبلخیایرانیھایزبانھایویژگیبود.سختگروه
مبتنیاصوالسغدیمانندمیانھایرانیھایزباندیگرومیانھفارسیھایزبانالفبا،وخطنظرازاست.نشدهروشنکامال

وکردهاضافھآرامینگارشساختاربھنیزراخودبرایالزمھایعالمتایرانیزبانھرامابودند،آرامینگارشبر
خط خود را بھ وجود آورده بود.

جذبوعربیزبانباپارتی)دیرتروپارسیمادی،از(ترکیبیمیانھفارسیامتزاجوتلفیقمحصولمعاصرفارسی
تاریخیتحولوایرانیمعاصرھایزبانبندیگروهشیوهاست.ایرانیھایلھجھوھازباندیگرازگوناگونیعناصر

مشابھبیشوکمھابندیگروهایناماکند،فرقکمیایرانشناسوزبانشناسدانشمندھرتشخیصطبقتواندمیآنان
ھایزباناست؛غربی»جنوبایرانیھای«زبانداخلدرگروھیمعاصرفارسیویندفورگرنوتنظربھھستند.یکدیگر
ھمھپامیریویغنابیسمنانی،مازندرانی،گیلکی،بلوچی،تالشی،باستان،تاتی-آذریلری،زازاکی،کردی،ماننددیگری

برراایرانیمعاصرھایزبانشناسانزباناکثر.]2[نیستندمعاصرفارسیگروهشاملاماھستند،ایرانیھایزبانجزو
نمونھکنند.میتقسیمآنھامیاندستوریخصوصیاتدورییانزدیکیوایجغرافیایی-منطقھھایمعیارازترکیبیپایھ

ھای این تقسیم بندی ھا را قبال ذکر کرده ایم.

اسالمی،دورهدرپھلویزباندرونازمعاصرفارسیبرآمدنوایراندراسالمگسترشازپسزبانتحولدرکبرای
شاخھھمآنایرانی»،ھای«زبانبزرگترخانوادهازشاخھیکفارسیاوالگذاشت.ناگفتھرادیگرنکتھدویکینمی توان
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اروپایی»وھندھای«زبانبزرگخانوادهازایشاخھخودگروهاینوایرانی»وھندھای«زبانبزرگترگروهازای
کردی،بلوچی،پشتو،فارسی،مانندھاییزبانشاملایرانیھایزبانگروهعلمی،شناختیزبانھایبندیطبقھدراست.
گفتھبھاماشود.میغیرهوآذریبلخی،خوارزمی،مادی،مانندایرفتھبینازوقدیمیھایزبانیاُسغدیلُری،

معاصر،ومیانھدورهتاباستاندورهازکھاستفارسیتنھاایرانی،کنونیھایلھجھوھازبانھمھمیانازویندفور،
زمانیومکانیبُعددودربایدراھازبانعموماکھاستاینبعدینکتھ]3است.[داشتھاثباتقابلومستمرموجودیتی

اضمحاللیاامتزاجتحول،(تکامل،گوناگونھایدورهوھا)گویشوھالھجھاستاندارد،(گونھگوناگونمناطقدریعنی
کتبی،(شفاھی،زبانکاربردمختلفاشکالبایدبررسی،ایندرحالعیندرکرد.بررسیوسنجید)زمانگذردر

داشت.رسمی-اداری، ادبی، علمی، تجاری، مذھبی) را نیز در نظر

دوخودکھباستانفارسی(یکم)شود:میتقسیمتاریخیمرحلھسھبھفارسیزبانتحولعلمی،ھاییافتھقبیلاینپایھبر
پایانومقدونیاسکندرحمالتباھمزمانتقریباپایانشونیستمعلومطبعاآغازشدارد،اوستاییوباستانپارسیگونھ

تااشکانیانوسلوکیانواسکندردورهازتقریباکھ«پھلوی»یامیانھفارسی(دوم)است؛م.)پ.330(ھخامنشیاندولت
سویازایرانتصرفباھمزمانکھ«دری»یامعاصرفارسی(سوم)وداشتھ،ادامھمیالدیھفتمقرندرساسانیانپایان

]4شود.[میشروعھفتمقرندرعربیخطحتیوفرھنگزبان،جانبھھمھنفوذواسالمقبولاعراب،

درونازمعاصرفارسیپیدایشچگونگیدرکتاریخی،زمینھاینگرفتننظردربدوناماشد،طوالنیکمیمقدمھاین
اصوالکھشدهنوشتھبسیارموضوعایندربارهنیست.پذیرامکانعربی،باآنآمیزشواسالمقبولازپسمیانھفارسی

دراسالمنخستقرنششحاضرکتابموضوعاینکھبھنظرامانمود.مینیازبیمکرراتتکرارازراماباید
درمیالدیدوازدھمتانھمھایسدهدرمعاصرفارسیرواجونُضجآغازدیگرطرفازواستخراسانوماوراءالنھر
ھاییاشارهذکرازنمی توانیافتھ،گسترشآناتولیوھندحتیوایرانبقیھبھآنجاازوشدهشروعخراسانوماوراءالنھر

وماوراءالنھربھراخوداصلیتوجھکردخواھیمسعیاین،وجودبانمود.پوشیچشمفرھنگیمھمتحولاینبھکلی
کنیم.ھمچنین جنبھ ھای ناشناختھ تر این تحول تاریخی معطوف

ققنوس زبان فارسی

وشھرھردروکردندمیگفتگوپھلوییامیانھفارسیبھمحاوره،درایرانیانساسانیان،دورهدریعنیاسالم،ازقبل
زیادیھایفرقھاگویشوھالھجھایننمودند.میاستفادهخودایمنطقھومحلیمختلفھایگویشوھالھجھازوالیت

ھمآناصلیعلتشوند.مشکلدچاریکدیگرسخنفھمیدندردورترنقاطمردمکھشدمیباعثحتیکھداشتندیکدیگربا
بسیارقشربھمحدودھمآننوشتنوخواندنتوانونبودمنسجمپھلویکتبیزبان«معیار»یااستانداردنظامکھبوداین

واداریرسمی،ھاینامھومتوننوشتنبرایدھقانانودبیرانبودند:قشردوازعبارتاصوالکھبودمردمازکوچکی
تجاری و روحانیون جھت ثبت متون دینی.

سندثبتماننددولتیاسنادوساسانی(دیوان)دولتنوشتاریزبانعنوانبھمحدودیصورتبھپھلویزبانکتابت،در
میانکتبیزبانبود.آرامیخطازبرگرفتھپارتیچھوپھلویچھمیانھفارسیالفبایوخطشد.میبردهکاربھمالکیت
ودبیراناسالم،واعرابفتوحاتازبعدبود.رامیآآنازخارجیاوساسانیامپراتوریداخلایرانیانغیروایرانیان
خلفایاینکھتاکردند،میاستفادهپھلویکتبیزبانازکماکاندیوانیواداریکارھایبرایسالپنجاهحدودایرانیدھقانان

نھمقرنتاحتیظاھراھمھاینباکردند.اعالماجباریامپراتوریقلمروتمامدرراعربیخطوزبانتنھاازاستفادهاموی
عربیوپھلویزباندوھرازخوداسنادومتوننوشتنبرایریومازندرانمانندنقاطبعضیدرایرانیدبیراندھمو

.]5[کردندمیاستفاده
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معاصرمورخیننشد.نوشتھفارسیبھچیزیایران،براعرابحاکمیتوساسانیامپراتوریشکستازبعدقرندوتا

.]6[اندنامیده«کرختی»دورهاصطالحاوسکوت»قرن«دوراسالدویستاینایرانی

زرتشتیموبدانوبنویسند:بخوانندتوانستندمیکھبودندمردمقشردوایراندراعراب،پیروزیوساسانیانشکستازبعد
ھندوستانبھخراسان)وسیستاندر(مخصوصاآنانازبرخیبودند.یافتھدیگریکاریاشده،مسلمانیاموبداندبیران.و
زرتشتینویسندگانوموبدانھمینکاراند،شدهنوشتھاسالمظھورازبعدکھپھلویکتبیآثاراکثربودند.بردهپناهچینو

بودیم.بود، و گر نھ ما امروزه از اغلب این آثار بی خبر مانده

درکھدھقانانھمچنینودولتیدستگاهودیوان«کاتبان»عربیاسالمیجدیدتعبیربھوھامنشیودبیرانیعنیدومقشر
شرایطتحتوبودندگرویدهاسالمبھاکثرابود،آنھاعھدهبرنوشتنوخواندن(سکوالر)دنیویھایکارساسانیاندوره
وکردهرشدخراساندربخصوصھمایرانیانعربِیمدت،ایندردادند.میادامھخودقبلیکارھمانبھاسالمیجدید

ایندرامابودند.عربیزباندستورمولفینوعربشاعراننخستینجزوایرانیانکھاستمعروفحتیبود.شدهتقویت
زمینھایندربزودیامانداشتند،نویسندگیسنتچندانابتدادراگرچھنیزاعرابخودکھچراکرد،مبالغھنبایدموضوع

فارسی،زباندربارهکتابنخستینمولفاحتماالنوشتھ،خود«فھرست»درندیمابنکھآنگونھحتیوشدندمجربھا

درسامانیاندربارشعرایوادیبانمیاندرھمچنین.]7[استداشتھعربیاصالتکھبودهجراحبنابوالقاسمنامبھکسی
بھ ھر دو زبان فارسی و عربی می نوشتھ اند.بخارا، بسیاری اشخاص اصالتا ایرانی یا عرب بودند کھ

لحاظ فرھنگ و زبان، دوره امتزاج عربی و فارسی بود.اصوال دوره سلسلھ ھای طاھریان، صفاریان و سامانیان از

زباناحیایاین،اماشد.شروعفارسیزباناحیایجھتدرفرھنگیوادبیجدیدجریانیکبعدبھنھمقرناوایلاز
دربود.یافتھتغییرنیزایرانیانزباناجتماعیمحیطبود.عربیبامیانھفارسیاصلیجوھرازایآمیزهبلکھنبود،پھلوی

بدون تغییرات اساسی در ساختار آن عملی و چاره ساز نبود.شرایط اولویت زبان و فرھنگ عربی، بازگشت بھ زبان پھلوی

سامانیان در بخارا بود.مرکز این جریان احیای فارسی، ماوراءالنھر و مخصوصا دربار

غربمادیزبانبابود،برخاستھایرانجنوب-غربیازیعنیفارسازاصلدرآید،میبرنیزنامشازھمچنانکھفارسی،
باخراسانوماوراءالنھردرسپسوشدهساسانیاندورهمیانھ»«پارسیبھتبدیلوآمیختھایرانشرقپارتیوشمالو

گسترشاسالمیھایسرزمینازبسیاریحتیوایرانھمھبھتارفتمیوشدمینو»«فارسیبھتبدیلوآمیختھعربی
یابد.

چرا از خراسان و ماوراءالنھر؟

مطرحآنازبعدوامویانضدھایقیامدرماوراءالنھروخراسانویژهنقشعللدربارهپیشھایفصلدرکھراسوالی
معاصرفارسیبھپھلویاززبانتحولسردمدارماوراءالنھروخراسانچراپرسید:توانمیھماینجادربودیم،کرده

چندسوالمانندنیزسوالاینبود؟باستانایرانغربیوجنوبیوالیاتفارسیزباناصلیخاستگاهکھحالیدرشدند،
پایھ داده ھای مشخص، برخی احتماالت را طرح نمود.فصل پیش جواب روشن و کوتاھی ندارد و تنھا می توان بر

دانشمندانھمچنینوآنانپشتیبانیامابود.فارسیزباناحیایدرکلیدیعاملیسامانی،امیرانجانبھھمھحمایتشکبی
اسالمیاوعربیزبانوفرھنگازآنھادوریوانصرافقیمتبھمعاصرفارسیتکوینوتدوینازماوراءالنھرادیبانو
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کتابانتشارداشت.اسالمیھویتیخراسانوماوراءالنھردرایرانادبیوفرھنگی«نوزایش»یارنسانسبرعکس،نبود.
جنبشایناینکھبرمبنیاستروشنینشانھعربی،ازاسالمیکالسیکآثارفارسیھایترجمھجملھازمذھبیمتعددھای

حتیوواژگانامتزاجقبولنگرفت.انجامعربیزبانوفرھنگراندنپسیااسالمبھتوجھیبیبھایبھفرھنگیاحیای
الفباقبولطبعاوفارسینحووصرفکردنترسادهوفارسیباعربیزباندستوریھایترکیبوتلفظمواردبرخیدر
وپیدایشاصلیخطوطگ)ژ،چ،پ،یعنیفارسیمخصوصحرفچھاربا(ھمراهفارسینگارشبرایعربیخطو

وماوراءالنھردرایرانیوعرباسالمیعلمایحضورسابقھباشکبیکاراینمیداد.تشکیلرامعاصرفارسیتکوین
امامکناردرتوانمینمونھعنوانبھبود.شدهترعملیوترسادهعربی،خطرواجواسالمقبولھمچنینوخراسان
عثمانبنسعیدھمچنینوعلیحضرتنزدیکاصحابازوپیامبرعمویپسرعباسبنقُثَمازبخاری،اماموابوحنیفھ

دربعدوکردشرکتسمرقندوبخارافتحدرعربفرماندهعنوانبھمعاویھزماندرقثمبرد.ناماسالمسومخلیفھفرزند
ازوبودبخاراوسمرقندھایجنگدرعربفرماندھانازیکینیزعثمانبنسعیددرگذشت.ھمانجادروماندسمرقند

طرف معاویھ بھ حکومت خراسان منصوب شد.

تحتکھبودمثنویورباعیجملھازومعاصرفارسیشعرچشمگیررشدوگیریشکلروند،اینچگونگیدیگرشاھد
بھبود.زباندوھردرشعرغنایوھنرتجلیشیواییوماھرانھصورتبھوداشتقرارعربیشعرقافیھووزنتاثیر
تکیھتعدادبرمبتنیاصوالپھلویشعرکھاستآندھندهنشانمانده،باقیپھلویشعرازکھاندکیھای«نمونھفرایقول
مجموعبرمبتنیکھنیستعربیشعریاومعاصرفارسیکالسیکشعرشبیھھرحالبھواست-م.)مصراع،ھر(در

وحضورایران،غربومرکزبھنسبتماوراءالنھروخراساندرعواملاینازبسیاری]8[ھستند».ھاھجاطولوتعداد
نقش پررنگ تر و فعال تری داشتند.

ودقیقیورودکیاشعارابومنصوری»،«شاھنامھمانندمعاصرفارسیآثارنخستینکھنیستتصادفیھمایناحتماال
غالباطبری،تاریخترجمھیاکریمقرآنفارسیتفسیرمانندفارسیبھعربیازتاریخیواسالمیآثارھایترجمھنخستین

وکوفھمانندعراقشھرھایوماوراءالنھروخراسانمدارسدارند.تعلقخراسانوماوراءالنھراندیشمندانوادیبانبھ
ھیچوبودحاکمعربی-فارسیدوزبانگیمدارسایندرداشتند.عربوایرانیازاعممختلطیطالبومحصلینبصره
کودکانوعربیبھعربکودکانازمختلطیجمعبھجلسھیکدرایرانیمعلمیمدرسھ،یکدرکھنبودانگیزشگفت

حاکمانوادیباندانشمندان،ویژهبھوایرانیانمیاندرعمومابدانیمکھاستجالبھمچنین.]9[بدھددرسفارسیبھایرانی
یاونداشتوجودعربی»زبانو«عربمقابلدرفارسی»زبانو«ایرانیبندیجبھھورویاروییماوراءالنھروخراسان

پیشداوریھایاینگونھمقابلدرکھشدمییافتنیزسرشناسیاعرابوایرانیانداشتند،تفکریچنینھابعضیھماگر
روشخاطربھرااعرابازبرخیتبارایرانیادیبانازگروھیکھ«شعوبیھ»ادبیجریاندرحتیکنند.ایستادگیقومی
حمایتموردرااعرابکھبودندھمایرانیانیمیدادند،قرارانتقادموردھا»«عجموایرانیانضدبرآمیزشانتبعیضھای
بودنمسلمانازبیشتریاھمیتبودن،عرببھکھنبودندحاضرمسلمبنقتیبھماننداعرابیبرعکس،ومیدادندقرارخود

قائل شوند.

تدریجیپسرفتواسالمیامپراتوریسراسردرایرانیھایدولترشدعباسی،خالفتزوالدورهدرمثالعنوانبھ
ونویسیفارسیموجکھمیالدی)دوازدھمویازدھمھای(سدهخراسانوماوراءالنھردرعربیزبانواعراباعتبار

1144ق./538(وفاتزمخشریمحمودوبیرونیابوریحانبود،یافتھبیشتریرواجزرتشتیوباستانیھایواژهکاربرد
بیرونیکھآنچھگرفتند.انتقادبادبھراعربیزبانوواژگانکاربردمخالفانخوارزمی،معروفزبانشناسومفسرم.)،
روشنگروجالبمیگوید،شده،نوشتھعربیبھاکثراکھخودآثارمورددرخودپزشکی»در«داروشناسیکتابدر

خوارزمیاشمادریزبانکھاوخودچراکھمیدھدتوضیحکتابایندراواست.دورهآندرعلمیآثارزبانموضوع
بااحتماالاوبنویسد.عربیبھبلکھفارسی،بھنھوخوارزمیمحلیزبانبھنھراآثارشکھدھدمیترجیحاست،ایرانی
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درشده،تبدیلعلومجھانیزبانبھعربیکھبگویدخواھدمیعباسیمامونوھارونزماندردانشطالییدورهبھاشاره
دارایھمخوارزمیایرانییعنیاومادریومحلیزبانوداردبسیاریفاصلھمرحلھآنتاھنوزفارسیکھحالی

کاربردی در تالیف آثار جدی علمی نیست:

ھایزیباییواندشدهدلپسنداند،آراستھراخودآنھااند،کردهنقلھاعربزبانبھجھانھایسرزمینھمھازرا«علوم
بھوگرفتھخوآنبھپندارد،میزیباراخودگویشملتیھرکھھرچنداست،دویدهوریدھاوھاشریاندرآنھازبانی
زبانآنبھعلمیاگرکنم:میقیاسخودبارااینمنبرد.میکاربھراآنخودامثالومعاشرانھمراهنیازھنگام

زبانبھپسآبراھھ.درزرافھوناودانبرشترکھنمایدبیگانھچنانشود،جاودانھاست،منطبعمطلوبکھ[خوارزمی]
عربیبھدادندشناممننزداماآموختم،راآنھازحمتبھواردم.تازهآنھاازھریکدرپرداختم.فارسیوعربیھای

رافارسیبھشدهنقلعلمیکتابیککھیابدمیدرکسیراسخنانمدرستیاست.فارسیزبانبھستایشازترخوش
بینازآنازاستفادهوشودمیتارسیمایشگیرد،میقرارسایھدرمعنایششد،ناپدیدبرقشوزرقکھھمینکند.بررسی

]10[است».مناسبشبھایقصھوخسروانیھایداستانبرایفقطگویشاینزیرارود،می

زبانکھبیرونیماننددانشمندیرودکی،ازبعدسالدویستتقریبایعنییازدھم،قرناولنیمھدربینیممیکھاستجالب
موضوعاتبیانجھتکاملورسازبانراعربیتنھابود،شرقیایرانیھایشاخھازیکییعنیخوارزمیاشمادری
ازعبارتشد،نوشتھمعاصرفارسیبھکھآثاریاکثرمیالدییازدھمقرنتاکھاستاینھمواقعیتشمارد.میعلمی
خود«التفھیم»کتابوسیناابنعالیی»«دانشنامھمیسری،حکیمپزشکی»«دانشنامھاگربود.دینیوتاریخینثروشعر

بھاسالمیدورهعلمیھایکتابنخستینجزواند،شدهنوشتھ1100تا1000ھایسالبیناحتماالسھھرکھرابیرونی
دقیقورسابیانحدتافارسیزبانغناییازدھمقرنتاکھشودمیمعلومراستیبھبگیریم،نظردرمعاصرفارسیزبان
وفارابیخوارزمی،دورهمانندعلمیآثاراکثردورهآنتاوبودنرسیدهپزشکیونجومریاضیات،مانند«مثبت»علوم

نشرتروسیعامکانوطالیی»«دورهدرعباسیخلفایجانبھھمھحمایتزمینھایندرالبتھشد.مینوشتھعربیبھرازی
اتفاقاکھگذاشتناگفتھھمرااینتواننمیھمھاینباداشت.دورنظرازنمی تواننیزرافارسیبھنسبتعربیھایکتاب

وابداعیافتن،زمینھدربسیاریھاینوآوریفارسی،بھعلمیکتبنخستیننوشتندرسیناابوعلیوبیرونیمیسری،
واژگاناینازبرخیچندھرامروزهآوردند.عملبھآنانعربیمترادفلغاتجایبھفارسیجدیدھایواژهکاربرد
قابل،بھ جایپذیراقطع،بھ جایبُرینشمانند:نیفتاد،جاعامھبرایفارسیزباندرآنھاھمھعملدرامااست،شدهمتداول
بی گسستگییامایع،بھ جایگداختھفاعل،بھ جایُکنامفعول،بھ جایکردهمساوی،بھ جایسربھ سرنفس،بھ جایروان

بھ جای الینقطع.

درعباسیاندورهسطحھماندرعلمیزبانیکحدتاخودارتقاءتواناییدرعربیزبانبعدھایقرندراینکھازبگذریم
علومبراصوالکھزمینمشرقعموماوایرانکلیاوضاعخاطربھھمفارسیزبانونگذاشتترپیشقدمیوزدجا

یامحضپژوھشودانشقافلھازمسلمانشرقھمھباھمراهبود،شدهمتمرکزعرفانوفلسفھھمچنینوادبیودینینقلی
«علوم تجربی» تا قرن بیستم عقب ماند.

شایداماگفت،یقینبھچیزیتواننمیکنیم:بندیجمعرامعاصرفارسیگسترشوپیدایشدرایرانشرقسھمموضوع
ومیدادادامھخودراهبھاسالمیوعربیفرھنگوزبانفراگیرحضوربھتوجھبیپھلویزبانتاریخی،برھھآندراگر

صورتبھمعاصرفارسیاستانداردوکتبیمشترک،زبانوجودتصورامروزهنمی شد،ترسادهحالعیندروترغنی
کنونی آن بسیار مشکل می بود.

وخاورمیانھھایسرزمینسایربرخالفکھبوددیگریدلیلایرانی،فرھنگوتمدنپربارگذشتِھکناردرھماینشاید
وجودباکھبودکشوریتنھاایرانشد،عربیآنمردماکثریتزباناعراب،فتوحاتازبعدکھآفریقاشمالھمچنین
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آنبلکھنداد،دستازاینکھنھرافارسییعنیخودمشترکوملیزبانعربی-اسالمی،فرھنگیومذھبیسیاسی،حاکمیت
ھایسرزمیندرآناتولیوعراقتاھندوکاشغرازآورده،درکنونیمعاصرزبانصورتبھکرده،ترشیواوترغنیرا

وسیع تری گسترش داد.

باعثتنھانھعربیباپھلویزبانآمیزشھستند،مبتنیسیاسیاحساساتبربیشترکھتصوراتیبرخالفجھت،ایناز
«کاتالیزاتور»کمکبھکھآنارتقاءحتیوفارسیاستمراروبقاادامھتحول،اینبدوناحتماالبلکھنشد،فارسیپسرفت

انگلیسی،کنونیھایزبانتاثیرپذیریباتوانمیسادگیبھرااینگشت.نمیمیسربود،شدهممکنعربیزبانواسالم
نفوذوغناازگفتنسخنپذیری،تاثیراینبدونامروزهنمود.مقایسھیونانیوالتینکالسیکزباندوازآلمانیوفرانسھ

بزرگ زبان ھای اصلی اروپایی بھ سختی قابل تصور می بود.

از جنوب بھ شرق، از شرق بھ غرب

گرفت،نُضجبخاراآنپایتختوسامانیاندولتدرمشخصاخراسان،وماوراءالنھردرمعاصرفارسیگوییممیوقتی
فارسی،اینمنشاءواصلنمود.فراموشنبایدرانکتھیککرد،پیداگسترشایرانبقیھبھآنجاازویافتبرگوشاخ

فارساند.نامیدهفارسی)آن(ُمعرب«پارسی»راآنجھتھمینبھوبودفارساستانیعنیایرانغربیجنوبوجنوب
زبانکھرازباناینوبرخاستندآنازساسانیانآنھاازبعدسالششصدوھخامنشیانابتداکھاستسرزمینیھمان

ساسانیان،واشکانیاندورهدرآنپھلوییامیانھگونھوھخامنشیاندورهدرآنباستانیگونھصورتبھبود،خودشان
فارسیجغرافیاییگسترشسیاسیوسیلھدادند.گسترشایرانامپراتورینقاطاقصیبھوساختندخوددولتیورسمیزبان

یکدروپھناورکشوریکدرفقطھماینبود.ساسانیوھخامنشیھایدولتبودنامپراتوریمیانھ،بعدھاوباستان
زبان مشترک ممکن بود.دولت امپراتوری با شاخص ھای مشترک فرھنگی و سیاسی مانند

ومشترکزیادحدتازبانیباواحددولتیکآمودریاوسندتافراتازشدند،ایرانواردھفتمقرندراعرابوقتی
اعرابو«پارسی»راآنمیانھ،وباستانپارسیمیانتفکیکبدونیونانیان،کھداشتوجود«پھلوی»نامبھشدهتعریف

«عجمی» و «فرسی» می نامیدند.

تعریف می کردند؟در آن دوره خود ایرانیان زبان یا زبان ھایشان را چگونھ

مقفع،ابنبھمعروفپوردادویھروزبھازنقلبھعرب،فتوحاتازبعدسالصدازآمدهشرحیندیمابن«الفھرست»در
امپراتوریایرانیھایسرزمینھایزبانبارهدرمیالدی)(ھشتمھجریدومقرنایرانیبزرگمترجمونویسندهمتفکر،

است.سریانیوخوزیفارسی،دری،پھلوی،ازعبارتفارسیھایزبانگوید:مقفعبن«عبدهللانویسد:میاوساسانی.
اماوآذربایجان.و-م.)نھاوند،(والیتنھاوندماهھمدان،ری،اصفھان،است:شھرپنجنامکھپھلھبھاستمنسوبپھلوی
اھلھایزبانمیانازواستپادشاھیدرباربھمنسوبوگفتندمیسخنآنبادرباریانوبودشھرنشینانزباندری

آنبافارسمردموبودآنانامثالوعلماوموبدانزبانفارسیامااست.بیشترآندربلخمردمزبانمشرق،وخراسان
میسخنخوداطرافیانباخوشیوبازیھنگاموخلوتدرامیرانوشاھانآنباکھبودزبانیخوزیوگفتندمیسخن

]11[رانند».سخنبدانمکاتبھوسواداھلمردمکھاستآنسریانیاماوگفتند

خوِددری،پھلوی،گویند:میسخنایرانھایلھجھیاھازبانازایناینجادرندیمابنیعنیاوسخنانراویومقفعابن
احتماالوزبانرا-م.)نو،آرامیایرانی(شکلسریانیحالعیندرآنھاخوزی.وموبدان)وفارسوالیت(زبانفارسی

درباریزبانمعنیبھدریآن،ساسانیوجدیدنوعیعنیپھلویکھدانیم.می]12[آورندمیحساببھایرانیانعمومخط
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کتابتدربعد،بھساسانیاندولتتاسیسازامتزاجدورهیکطیفارساستانمیانھپارسیمعنیبھفارسیوساسانیان،
اضافھبایدنیزرااینالبتھبودند.مشابھبسیارویافتھتلفیقگفتگودرھمچنینوجزیی)ھایفرقباپھلوی،آرامیخط(با

منابعبرخیدرمثالاست.داشتھمتفاوتیمعانیگوناگونھایدورهدرواسالمیمنابعبسیاریدر«پھلوی»تعبیرکھنمود
دورهپایانازحالھربھاند.بردهکاربھمیانھفارسیگوناگونھایلھجھحتیومیانھ»«فارسیمعنیبھکالراناماین

لھجھباکھاسترفتھکاربھپارتیھایواژهبسیاریحاویشمالیفارسیلھجھمعنیبھ«پھلوی»تعبیربعدبھساسانیان
زبانبازمانده«خوزی»ازمقفعابنمنظورکھزدحدستوانمینھایتدرکرد.میفرقفارسدرجنوبیفارسیھای

تشخیصبھ«خوزی»اینکھتوضیحاست.بودهپھلویآواییاحتماالولغویتاثیرولعابورنگبا«خوزی»باستانی
نداشتھارتباطیھیچگونھعربیوفارسیزبانباکھبودهعیالمیباستانیزبانمتاخر«لھجھاحتماالزبانشناسان،

]13است».[

میھمراھیراعربلشکریانکھمسلمانینوایرانیانکمکبھوخودفتوحاتبااعرابھفتم،قرندرکھرودمیاحتمال
ھنگامکھرافارسیزبانھایگونھمجموعھاینداشتند،رابطھماوراءالنھربااعرابازقبلکھایرانیانیھمچنینوکردند

(مشخصاترک ھابعدقرنسھدو،وباشندبردهماوراءالنھروخراسانبھخودبابود،موجودایراندرعربفتوحات
یافتھصیقلحالعیندروشدهترسادهوترغنیوآمیختھعربیباکھرانو»«فارسیچنینباراینسلجوقیان)وغزنویان

دنیایزباندومینسطحبھراآنوبردهآناتولیوعراقایران،غربنیزوھندوستانبھخودفتوحاتباشده،معاصرو
اسالم ارتقاء داده اند.

است.نماندهمحدودایراننجدحتییافارساستانبھفقطامااست،ایرانغربوجنوبوفارسازبرخاستھ«فارسی»
وساسانیھخامنشی،مانندوسیعیھایامپراتوریسیاسییانظامیگسترشنتیجھصرفافارسیزبانگسترشالبتھ

بھبود.میمشکلتحولیچنینامکانھمفارسیزبانگسترشبسترعنوانبھامپراتوریدولتیبدونامانبود.سلجوقی
فتوحاتبود،ساسانیوھخامنشیایرانیدولت داریوامپراتوریمدیونمیانھوباستانپارسیگسترشکھدرجھھمان

شکل جدید و معاصر فارسی یعنی فارسی نو گردید.عربی و گسترش اسالم نیز زمینھ تحول، غنی تر شدن و گسترش

گذار از پھلوی بھ فارسی نو

وداشتادامھساسانیانآخرتاپھلویزبانمرحلھوھخامنشیانآخرتاباستانپارسیمرحلھتاریخی،نظرازکھگفتیم
یاگسترشپیدایش،اماشد.شروعایران،دراسالمقبولواعرابحملھازپسسالدویستتقریبامعاصرفارسیمرحلھ
ایگانھسھمراحلشود.خاموشدیگریدکمھباوروشنایدکمھباکھنیستدستگاھیمانندالفباوخطیاھازبانزوال

کھاستمعنیبداناینداشتند.ھمپوشییکدیگرباسالھسیصددویست،حدوداومدتطوالنیھایدورهدربرشمردیم،کھ
باتدریجبھوبودهرایجمردمبینمیالدییکمھزارهاوایلتااحتماالھخامنشیان،شدنمتالشیازپسحتیباستانپارسی

نیزپھلویترتیب،ھمینبھاست.سپردهپھلوییامیانھپارتیوپارسیبھراخودجایزبان،دستوروواژگاندرتغییراتی
دراست.گردیدهمھجورتدریجبھوداشتھرونقمردممیاندرقرنسھدو،برایحداقلایرانبراعرابتسلطازپسحتی
فارسینوشتنوخواندنبھزبان،ایرانیھایسرزمینگوشھچھاردرمردمتاکشیده،طولقرنسھدو،کمدستحالعین

معاصر عادت کنند.

پھلویازویافتھتغییرھمآنالفبایوخطبلکھزبان،دستوروواژگانتنھانھموردایندرکھشودمیفراموشگاھی
وتغییرکارگذشتھ،ازماندهباقیآثارنسبیقلتومردمعامھسوادکلیفقدانطبعااست.شدهتبدیلعربیفارسیبھآرامی

تبدیل زبان را آسان تر کرده است.
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دراست.زبانتحولرونددرنوشتاریوگفتاریزبانمیانتمایزشود،میفراموشاغلبھمآنکھدیگریموضوع
وخطبانوفارسیھایکتابنخستینآن،ازبعدودوازدھمتانھمھایقرندرنیز،نوفارسیبھپھلویازگذارنمونھ
رودکی،مانندبزرگیومعروفنویسندگانوشعراآثاروطبریتاریخترجمھمانندعربیشدهاصالحوجدیدالفبای

زبانشیواییوغناانسجام،گیری،شکلبربسیاریتاثیرتردیدبدونایرانادببزرگاندیگروفردوسیویژهبھبیھقی،
خودبینمردمکھشفاھیھایلھجھوھازبانبھوماندهباقیکتبیزبانحددراساساتاثیراینامااند،گذاشتھنوفارسی

تری تاثیر کرده است.صحبت می کردند، اثری بھ مراتب کمتر داشتھ و در مدت طوالنی

عامھاکثرازبیشترسنتیھایخانھمکتبوھامدرسھھایطلبھومحصلینرویبراحتماالتاثیراینکھمیرسدنظربھ
مستقیمغیرطوربھوسختیبھخودسرزمینرسمیزبانتحوالتازونداشتھمکتبودرسازنصیبیکھبودهمردمی

اگرمثالبطوراست،سراسریوھمگانیغالباتحصیلکھامروزهاگرکھنمودتصورتوانمیبنابراینشدند.میمطلع
بعدسالشصتپنجاه،یعنینسلدویکیدراحتماالآنتاثیرباشد،زبانامالییاواژگاندراصالحاتییاتغییربرتصمیم

تحصیلیواجتماعینظامفقدانوپیشسالھزارشرایطدرتاثیراینکھحالیدرافتد»،می«جااصطالحبھومیشودعاید
بوده است.منسجم و سراسری، احتماال بھ مراتب ضعیف تر و آھستھ تر

انجامترسریعوترآساننسبتاپھلویجایبھکتبیمعاصرفارسیافتادنجاکتبی،زبانبارابطھدرآنکھکلیگیرینتیجھ
آثارحجموتعداداسالمازبعدبودند.ناچیزاسالمازقبلدورهدرپھلوینوشتاریزبانبھماندهبجاآثارکھچرایافتھ،

ھمآنمعاصر،فارسیبھنوشتنامایافت،بیشتریافزایشعربیشدهاصالحالفبایوخطباومعاصرفارسیبھنوشتاری
وخراسانآننُضجوپیدایشمحلترینمناسبکھعربی،الفبایوخطبھوعربیتعابیروواژگانازانبوھیبا

وبرسدایرانغربیشمالوغربیمرکزی،والیاتبھتاداشتالزمقرنسھدو،بھنزدیکزمانیمدتبود،ماوراءالنھر
جا بیفتد.

ازعامھناآگاھیخاطربھبود.کتبیزبانتحولازترپیچیدهوترآھستھبسیارتحولاینمحلی،وشفاھیزباننظراز
وھادهکوھستانی،وروستاییدورافتاده،والیاتدربخصوصسرتاسری،وواحدتحصیلینظامفقدانونوشتنوخواندن
صورتبھھمچنانبیستمقرنتایعنیبعدسالھزارتاحتیتری،طوالنیمراتببھمدتبھمحلیگویشولھجھصدھا
بدونمازندرانیاخراسانشھرحتیودوردستروستایفالنمردمکھکردتصورتوانمیبود.متداولورایجقدیمی
ھمانھمزباننظرازودادندمیادامھخودھمیشگیزندگیبھادبی،ودینییارسمیھایکتابواسنادازچندانیاطالع
میکاربھعربیتعابیروواژگانبرخیکردنمخلوطباباراینراخودپھلوی-پارتیمحلیگویشیعنیشفاھیزبان

و«تاتیعنوانباایمجموعھدرمشخصطوربھتوانمیراقدیمشفاھیھایلھجھوزباندوامبارزنمونھبستند.
شدهمنتشرخورشیدی1340سال ھایمقارنکھدیدکارنگعبدالعلیاثرآذربایجان»باستانزبانازلھجھدوھرزنی،

مردمشفاھیزبانترک،قبایلھایکوچنتیجھدرآذربایجانمردمزبانتدریجیشدنترکیازقبلواسالمازپساست.
مجموعھداشت.دیگریھایویژگیروستاوشھرھردراحتماالکھبودپھلویمحلیومختلفھایلھجھھمآذربایجان

شفاھیپھلویھایلھجھاینالبتھاند.نامیدهآذری»«پھلوییا«آذری»راآذربایجاندرپھلویمحلیوشفاھیھایلھجھ
درشعریافصلدویکیصورتبھراھالھجھاینھابعدشاعرانونویسندگانبعضیاگرچھرسمی،وکتبینھوبودند
مردمقدیمفھلوی/پھلوییاآذریشفاھیھایلھجھتلفظوواژگانازایمجموعھکارنگکتاباند.نمودهثبتخودآثار

]14است.[جالبومھمبسیارغربیایرانیھایزبانتحولتاریخنظرازکھاستشرقیآذربایجاندرکرینگانوھرزن

ناصر«سفرنامھدرتوانمیراجالبومشخصمثالیکمعاصر،فارسیبھپھلویازکتبیزبانتحولمورددراما
درو«...نویسد:میخسروناصرخواند.میالدییازدھمقرنخراسانیبرجستھمتفکروشاعرمروزی»،قبادیانیخسرو
منجیکدیوانآمده،منپیشنمی دانست.نیکوفارسیزباناماگفت،مینیکوشعریدیدم.راشاعرینامقطرانتبریز

سامانیان،دورهشاعران(ازدقیقیدیوانو-م.)خسرو،ناصردورهھموخراسانسرایھزلشاعرَمرَوزی،(منجیک
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برخوداشعاروبنوشتآنشرحوبگفتماوبابپرسید.منازبود،مشکلرااوکھمعنیھروبخواندمنپیشوبیاورد-م.)
]15بخواند».[من

نشانرادورهآنمردممحلیوایمنطقھھایلھجھوزبانوضعازجالبیتصویرناصرخسروسفرنامھازقطعھاین
مادرییاونخستزبانشایداینبربناکھکنندتعبیرچنینراخسروناصرروایتایناندکردهسعیھابعضیمیدھد.
اجتماعیاوضاعازناقصآگاھیدھندهنشانواشتباهتعبیروتفسیراینتردیدبدوناست.نبودهفارسیتبریزیقطران
طبقھبھصرفاکھبوده«دھقان»اواصلکھگویدمیقطرانخوداوالکھچرااست،ایرانیھایسرزمینپیشسال1200

اشراف زمیندار و ایرانی در دوره ساسانیان اطالق می شد:

یکی دھقان بُدم، شاھا شدم شاعر ز نادانی
مرا از شاعری کردن تو گرداندی بھ دھقانی

کھادعاییاست،گشودهآذربایجان)شاعران(احتماالشاعرانرویبھباراولینبرایرادری»شعر«دِراوکھمیگویدو
احتماال درست ھم ھست:

گر مرا در شعر گویاِن جھان رشک آمدی
من دِر شعر دری بر شاعران نگشادمی

ازراآذربایجانتبریزدرقطراندورتر،کیلومترھزاردووخراسانمرودرقبادیانیناصرخسرومحیطودورهبایدثانیا
دوھراند.زیستھمیالدییازدھمقرندرشاعردوھرگرفت.نظردرخراساندرنوفارسیزبانافتادنجاوپیدایشلحاظ
خراساندورهآنزبانوادبیاتاصول،برتسلطوشعرسرودندرخسروناصرکھاستمعلومامابودند،گوپارسیشاعر

بود.آذریپھلویتبریزیلھجھتبریزدراشمادریزبانکھبودقطرانازترمجربمعاصرفارسییعنیماوراءالنھرو
ھمھ،ازترروانکرد،میزندگیھمدانیاگیالندرکھھماینویسندهوشاعرحتماترتیبھمینبھاست.طبیعیھماین

دیگرماوراءالنھربھوخراسانازآھستھآھستھکھرامعاصرفارسیتادانستمیراخودمحلیگویشباپھلویزبان
سرزمین ھای ایرانی گسترش می یافت.

ودینیعلومدرایجانبھھمھتحصیالتوآمددنیابھبلخنزدیکیدرقبادیاندرسامانیاندودمانپایاندرخسروناصر
گفتھبھاینکھتاداشتاشتغالدیوانیکاربھمدتیوبوددھقانومرفھایخانوادهازاو.نمودکسبخودزماندنیوی
تالیفکھمکھومصربھطوالنیسفریباھمزمانوآمدوجودبھاوافکاردنیایدرتحولیروحانی،خوابیاثردرخودش

مصر بھ مذھب اسماعیلیھ گروید و ُمبلغ آنان گردید.سفرنامھ معروف او را بھ دنبال داشت، تحت تاثیر فاطمیان

وغزنویانبرآنانپیروزیوخراساندرسلجوقیانبرآمدنبامصادفقطران،وخسروناصرشاعر،دوھرزندگیدوره
درمدتیخسروناصربود.آناتولیسپسوایرانغرببھخراسانازاغوزترکقبایلھایکوچوھاھجومآغازھمچنین

اینحکومتبھخراسانفتحازبعدکھبیک»«چاغریاوبرادریاسلجوقیانسلسلھبنیانگذاربیک،طغرلدیواندرمرو
وایرانسراسربھسلجوقیانحمالتغزنویان،نھاییشکستبابعد،کوتاھیمدتکرد.میکاربود،رسیدهسرزمین

ھاسرزمینایندرآنانگزیدنسکنیورومسویبھاغوزترکقبایلبزرگھایکوچوآناتولیوآذربایجانبخصوص
«اغوز») اشاره می شود.شروع گردید. در دیوان قطران نیز بھ «تازش ُغزان» (جمع

ارسشمالیعنیارانوآذربایجانبرسالھفتادبھنزدیکمدتیبھ«روادیان»نامبھدودمانیقطران،زندگیدورهدر
عربمھاجرینوحاکماننوادگانازاصالتاکھروادیانبود.گردیدهتشکیلعباسیخالفتزوالشرایطدرکھبودحاکم

م.1071سالدرسلجوقیانھجوماثردردودماناینبودند.شدهزبانُکردتدریجبھارسشمالدربخصوصبودند،
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تبریزروادیحاکمممالن،بنوھسودانوصفدربسیاریاشعارقطرانگرفتند.راآنھاجایسلجوقیانوگردیدهسرنگون
اوکھاستنوشتھقطراندیوانمقدمھدرفروزانفرالزمانبدیعاست.جدیددریفارسیبھھمھقطراناشعاراست.سروده

ناصرگفتھبھاگرچھوسرودهبلندونیکوقصایدیخراسانشعرایروشبھکھاستآذربایجانیسرایسخن«نخستین
اساسدرچندھرو(...)آوردهدستبھراخراسانگویندگانروشتعلمراهازناچارودانستھنمینیکوفارسیخسرو
نظمعالممبدعانعداددرراخودوکردهتصرفاتیقصائدطرزدراست،ایرانمشرقشعرایپیروابیات،ومعانیانتظام
]16است».[آورده

رایجریوشیرازھمدان،وتبریزدربعدسالپنجاهودویستطیمعاصرودریفارسییعنیخراسان»گویندگان«روش
فارسیقطران،ازبعدگردد.تبدیلایرانسراسریومشترکزبانبھکتابوقلماھلزحمتباوتدریجبھوشدفراگیرو
درستاینرسید.خوداوجبھخاقانیونظامیسپسوگنجویَمھَستیآذربایجانسرایفارسیشاعرهباآذربایجاندرنو

در بحبوحھ حمالت و کوچ ھای سلجوقیان و اقوام اغوز بود.

تحول زبان در ماوراءالنھر

را از پیش تا بعد از اسالم بھ طور مختصر بھ یاد بیاوریم.کمی باید بھ عقب برگردیم تا تحول زبان ھای ماوراءالنھر

باپارتیزبانخراسان،وفَھلھ)یا(پَھلھمادیعنیایرانشمالزبانساسانیان،دورهبھماندهقرندویکیگذشت،کھطوری
وخوزستانسیستان،احتماالوفارسیا«پارس»درکھحالیدربود،آنمختلفھایلھجھومیانھایرانیھایویژگی

الفبایوخطبادوھرپارسیوپارتیکتبی،زبانلحاظازبود.رایجآنشفاھیگوناگونھایلھجھومیانھپارسیلرستان،
اواخرھمانازپارسیوپارتیامتزاجروندحالعیندرمیشد.نوشتھپارسیوپارتیویژهھایعالمتبرخیوآرامی

گردید.فارسمیانھپارسیواردپارتیازبسیاریواژگانپارتی،زبانرسمیتواشکانیاندورهدربود.شدهآغازاشکانیان
مدتبھساسانی»)«پارسیاصطالحبھ(پارسییاپھلویزبانصورتبھویافتافزایشامتزاجاینساسانیاندورهدر

محلیھایلھجھاگرچھگردید،امپراتوریرسمیزبانسیستانوخوزستانوفارستامادوخراسانازقرنچھارازبیش
مخصوصآواھایانعکاسجھتمخصوصحروفبرخیباھمراهآرامیالفبایوخطازنوشتاردربودند.باقیھنوز

باوداشتندپھلویظاھریکھشدمیاستفاده]17«ھُزوارش»[قراردادیھایواژهھمچنینوپارسی)یا(پارتیپھلوی
الفبای آرامی نوشتھ، اما طور دیگری خوانده می شدند.

میشماربھکتبیزبانکماکانسلوکیان،واسکندردورهازباقیماندهزبانعنوانبھیونانیباستان،باکتریاییابلخدر
یافتھ بود.رفت، اما در محاوره مردم، لھجھ ھای مختلف ایرانی رواج

وبازرگانانتوسطتدریجبھساسانی»«فارسییاپھلویکھحالیدربود،رایجھمچنانمحلیھایزبانمرکزیآسیایدر
رسمیزبانفارسیم.،558سالدرساسانیانتوسطبلخفتحدنبالبھبود.کردهپیدامنطقھایندرروزافزونینفوذدبیران،

خوارزم،وحصارھایکوهشمالھایسرزمیندربود.گردیدهدریاآمووحصارھایکوهجنوببلخ،میانھایسرزمین
درزباندواینخطوالفباوفارسیحالعیندروسغدینفوذباعثچینوشمالھایدشتترک ھایبابازرگانانتجارت

مناطق مزبور شده بود.

دورهیکدرمنطقھیادولتیک«رسمی»زبانعنوانبھزبانیکتنھاازبردننامجایبھکھاستآنبرفرایریچارد
اوشمردبرونمودهبررسیرامختلفمناطقدروگوناگونابعاددراستفادهموردمختلفھایزباناستبھترمعین،

زبان)3(شفاھی،رسمیزبان)2(کتبی،رسمیزبان)1(بود:کردهبندیشمارهچنینرازبانکاربردمختلفسطوح
تجارت.زبان)5(وھا،لھجھ)4(مذھبی،
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]18بود:[چنینمرکزیآسیایدرمختلفسطوحدرزبانوضعاعراب،فتوحاتازپیشفرای،بررسیطبق

مانویان.نزددرپارتیومسیحیاننزددرسریانیوزرتشتیاننزددراوستایی.3سغدی،.2سغدی،.1سمرقند:وبخارا

وبلخی،ھایلھجھ.4بوداییان،نزددرپراکریتیاسانسکریتوزرتشتیاننزددراوستایی.3فارسی،.2فارسی،.1بلخ:
فارسی..5

خوارزمی،ھایلھجھ.4مسیحیان،نزددرسریانیوزرتشتیاننزددراوستایی.3خوارزمی،.2خوارزمی،.1خوارزم:
سغدی.وخوارزمی.5و

اینباوماندباقیساسانیپایتختعنوانبھنیزساسانیاندورهدربود،اشکانیانپایتختکھکنونیبغدادنزدیکیدرتیسفون
ساسانیاندیوانودرباردربیشتریاھمیتدارایفارسبامقایسھدرآن،زبانوخراسانومادیعنیایرانشمالترتیب
فارسییعنیدری»«فارسیعنوانآنبھوشدساسانیانرسمیزبانکھبودپارتیعناصربامخلوطفارسیھمینگشت.

والیت فارس تمایزی باشد.درگاه یا دربار داده شد تا بین این زبان و «فارسی» میانھ

خودمتونورسمیاسنادقرننیمازبیشمدتیبرایزرتشتیموبدانودیواندبیرانایران،دراعرابحاکمیتاوایلدر
زبانعنوانبھپھلویجایگزینعربیزباناموی،عبدالملکخالفتدورهدرامانوشتند،میپھلویخطبھگذشتھمانندرا

در تنظیم اسناد بھ کاربرد پھلوی ادامھ می دادند.رسمی کتبی گردید، اگرچھ دبیران خراسان مدت دیگری نیز

اماشد،محدودزرتشتیانبھپھلویزبانازاستفادهوافتادجاکتبیرسمیوادبیزبانعنوانبھایراندرعربیتدریجبھ
عربیکھایرانیانیباآنتوسطاعرابکھبودزبانیھماناینبود.ساسانیدریفارسیلھجھایرانیان،اصلیشفاھیزبان

نمی دانستند، سخن می گفتند.

عربی،نھوبوددریفارسیاسالملشکریاناکثرزبانشدند،مرکزیآسیایواردگذشتھ،دریاآموازاعرابکھھنگامی
گرویدهاسالمبھکھبودنداعراب(«عجم»)عربغیرغالمانیعنیموالی،بلکھعرب،نھسربازانازبسیاریزیرا

ھایزبانوھالھجھطبعاوفارسیبھاثریآن،ازبعدقرندوتقریباتابود.عربیکتبیرسمیزباناما].19بودند[
دانشطوالنی،مدتیبراییافت.کاھشسرعتبھخوارزمیوسغدیبلخی،ھایزبانکاربردنشد.نوشتھایرانیمحلی

زبان عربی محدود بھ اعراب ایران و موالی آنان بود.

کھبودوسطیقروناوایلاروپایدرزبانوضعشبیھدرستایننمی دانستند.عربیماوراءالنھروایراندرعادیمردم
وبخوانندزباناینبھتوانستندنمیونمی دانستندراالتینیعنیجنوبیاروپایکلیسایزبانآلپ،ھایکوهشمالساکنان

محدودحالتازاسالمیداریدولتکھبودبعدبھمیالدی800ھایسالازحدودایعنیھجریسومقرنازبعدبنویسند.
تبلیغات(یکم)داشت:اصلیدلیلسھتحولایننگارندهنظربھشد.تحولدچارآمده،بیرونعربیزبانواعراببھبودن
داریدولتوگیریشکلدرایرانیاننقش(دوم)عادی،مردممیاندراسالمیمختلفھایطریقتومذاھبداعیانوسیع
دانشمندانازنفوذیپرطبقھعنوانبھایرانیاناولدرجھدریعنیھا»«عجمنقش(سوم)ویازدھم،قرنتاعباسیخلفای

]20مذھبی.[وفرھنگیعلمی،نخبگانو

معاصرفارسیزبانزبانان،فارسیوایرانیاناعتبارافزایشومردمعمومبیندراسالمگسترشباھمزمانترتیب،اینبا
وعربیخطوالفباقبولبھایرانینخبگاناکثرتمایلشرایطیچنیندریافت.گسترشماوراءالنھروخراساندرنیز

ودادرخماوراءالنھروخراساندریعنیایران،شرقدرروندایننبود.آوریشگفتیچیزعربیزبانبافارسیآمیزش
حالیدراینداشت.توجھیقابلنفوذآندرپھلویخطوزبانوزرتشتیباورھایھنوزکھفارسوالیتوجنوبدرنھ
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ایرانینخبگانویافتگسترشبیشتریسرعتباامادیرتر،حدیتااسالمماوراءالنھر،درمخصوصاوشرقدرکھبود
آغازمذھبیوعلمیمھموارزشمندآثارتالیفبھحتیوآموختندباالییسطحدرراعربیبھنوشتنوخواندنسرعتبھ

نیزدریمعاصرفارسیبلکھیافت،راالزمانسجامماوراءالنھروخراساندرابتدااینکھبرعالوهاسالمیفرھنگنمودند.
جاسپسوگرفتھشکلشرقدرغرب،جایبھبود،عربیواژگانباآمیزشوعربیخطازعبارتآنمھمویژگیدوکھ

افتاد و بھ دیگر مناطق ایران گسترش یافت.

ھمھ،اینبابود.آنتابعھایدیگرحکومتوسامانیانکتبیورسمیزبانعربینیز،عباسیخالفتزوالجریاندرحتی
فارسیشفاھیزبانسامانیان،دودماناواخرتانمودند.زبانفارسیآثارنوشتنبھشروعمترجمینونویسندگانوشاعران

کھاستدورهایندربود.شدهخوارزمیوسغدیمانندمحلیھایلھجھوھازبانجایگزینماوراءالنھرمھمھایشھردر
نظیر رودکی، دقیقی و البتھ فردوسی می شویم.شاھد شکوفایی ادبیات فارسی معاصر و دری با چھره ھایی

جایگزیندولت،کتبیورسمیزبانعنوانبھفارسیماوراءالنھر،درقراخانیترکانحکومتدورهدرسامانیان،ازبعد
ھایلھجھجایترکیتدریجبھروستاھادرداد.ادامھبزرگھایشھردرخودرواجبھشفاھیفارسیوگردیدعربی
کھقراخانیترکیدوره،ایندرشدند.میساکنمرکزیآسیایھایدشتدرزبانترکقبایلزیراگرفت،میراایرانی
برخیویافترونقمیانھآسیایدرباالساغونوکاشغردربخصوصگردید،اُزبکیوجغتاییھایزبانساززمینھبعدھا
زمانتادورهاینتمامدراماشد.تالیفعربیالفبایباوترکیبھسعادت)(راھنمایبیلیگ»«قوتادقومانندترکیآثار

معنایبھترکیمکتوبادبیاتبود.فراگیرماوراءالنھردرایرانیفرھنگوفارسیزباننفوذآن،ازبعدحتیوتیموریان
وزبانترکمردماکثریتبعدقرنچندطولدر].21شد[آغازمیالدیچھاردھمیاسیزدھمقروندرتدریجبھآنواقعی
آنانازمھمیبخشزبانوآمیختھدریکدیگرباکنونیترکمنستانوتاجیکستانازبکستان،یعنیماوراءالنھرزبانایرانی

تاجیکستانیعنیکوھستانیغالبامناطقمردمزبانکھحالیدرشد،ترکیتدریجبھکنونیترکمنستانوازبکستاندر
خوانده می شود.کنونی، فارسی باقی ماند کھ امروزه «فارسی تاجیکی» نیز

زبانمجموعھازمرووبخاراسمرقند،نظیرھائیشھروخوارزم،بلخ)،یا(باکتریاباخترُسغد،فرھنگوزباندگرگشت
ازبعدوشدآغازیازدھمتانھمقروندرترکقبایلھایکوچباھمزمانترکیھایزبانمجموعھبھایرانیھای

ترکمنستانوازبکستانمردمغالبزبانوتاجیکیفارسیتاجیکستاندرمردماکثرزبانامروزهگرفت.شدتسلجوقیان
شاخھ ھای معاصری از ترکی عمومی سابق است.

نفوذ زبان ترکی بھ ماوراءالنھر

متعلقمغولستاندرسئیینیواُرخونھاینوشتھسنگازعبارتترکینوشتاریآثارنخستینشد،گفتھقبالکھطوری
دولتازیازدھمقرنبھمربوطبیلیگ»«قوتادقونامھنصیحتمانندترکیھایکتابنخستینھستند.میالدیھشتمقرنبھ

ھایدشتدرسیردریاسویآنمناطقھمینازاصوالھستند.کنونیچیندرکاشغر-سینجانوقرقیزستاندرقراخانیان
با کوچ ھای قبایل ترک وارد ماوراءالنھر شده است.آسیای میانھ است کھ لھجھ ھای مختلف زبان ترکی ھمزمان

کوچ ھایپیچیدگیایناصلیعلتاست.پیچیدهومشکلبسیارترکیمعاصرھایزبانتاریخیتحولمراحلپی گیری
ھایسرزمینجنوبوغربسویبھسالھزارحدودمدتبھبعدبھششمقرنازدست کمترکقبایلکھبودندمستمری

زبانولھجھدیگرازمشخصیتاثیراتترکیعام»«زبانلھجھھرشانزدھمقرنتارواینازداشتھ اند.خودزیستاصلی
وصرفوشناسیواجویژگی ھایبسیاریسال،ھزارتقریباشدنسپریوجودباکھاستجالباست.گرفتھھمسایھھای
کھشرقیباستانترکیزبانساختاریویژگی ھایمیانحتیھستند.یکدیگرمشابھھنوزترکیمختلفھایلھجھایننحو
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وجودانگیزیشگفتھایشباھتکنونیترکیھترکیورفتھکاربھارخونھاینوشتھسنگدرپیشسال1500
]22دارد.[

تدوینوتحولدرآنان،متمادیکوچ ھایھمچنینوپیشسالھزارتقریباتاترک ھااکثرچادرنشینیاساسازندگیبخاطراما
شدهایجادتاخیرغیرهوآذریترکیترکیھ،ترکیتاتاری،ترکمنی،ازبکی،مانندترکیکنونیملیواستانداردزبان ھای

فارسیمیانشباھتازبیشترخیلیمعاصرترکمنییاازبکیوترکیھترکیمثالمیانشباھتدلیلھمینبھاحتماالاست.
زبانترکیعنیسیزدھمقرنازترکیھایلھجھیاھازبانتدریجیانسجامو«قواماست.کُردییاپشتوُسغدی،ومعاصر

تاجیکیتنھاھاسرزمیناینایرانیقبلیھایزبانازنتیجھدرکھشدآغازبعدبھتاتارستانوترکستانگستردهشدن
]23ماند».[باقیمعاصر

ازعبارتمی شوند،بردهکاربھتاجیکستانوازبکستانکنونیھایکشوردرکھمعاصر(ترکیک)ترکیاصلیزبان ھای
اینبحثازمی شود،مربوطمیالدیسیزدھمقرنازبعددورهبھھازباناینتحولاینکھبھنظرامااست.ترکمنیوازبکی

موضوع در این کتاب پرھیز می کنیم.

]1[James Darmesteter: Études iraniennes, Paris 1883
]2[Windfuhr, G.: Dialectology and Topics, in Windfuhr, G.: The Iranian Languages, Routledge

(UK,) 2009, pp. 5-42
]3[Ibid.
]4[Schmitt: Die iranischen Sprachen, S. 1-7
]5[Frye: Golden Age of Persia, pp. 179-180
15ص.،1368پاریسزبان،وملیتمسکوب:شاھرخو؛1326تھرانسکوت،قرندوکوب:زرینعبدالحسینن.]6[
]7[Frye: Ibid., p. 171
]8[Frye: Ibid, p. 172
]9[Frye, Ibid, p. 69
169-168ص،1383تھرانپزشکی)،در(داروشناسیالطبفیالصیدنھبیرونی،]10[
22ص،1346تھرانتجدد،رضاترجمھ«فھرست»،اسحاق:بنمحمدندیم،ابن]11[
بھچندانیتمایزبدونکھاست«لغت»یا«لغة»واژه«زبان»،برایمعاصروکالسیکمتوندرعربیدررایجکلمھ]12[

زبان یا لھجھ اطالق می شده است.
440-439ص.،1ج.ایران،تاریخاشپولر:]13[
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خ.1333تبریزآذربایجان،باستانزبانازلھجھدوھرزنی،وتاتیکارنگ:عبدالعلی]14[
6صخ.،1335تھرانقبادیانی،ناصرخسروسفرنامھ]15[
مقدمھچھاروسھص.خ.،1362تھرانتبریزی،قطراندیوان]16[
است.توضیحوبیانشرح،معنیبھوآیدمی«اُزواریدن»مصدرازکھاستپھلویتعبیریاُزوارشیاھُزوارش]17[

بھخواندنھنگامکھآرامیالفبایبأپھلویکلمھیکصورتبھبودهاینشانھوعالمتیاایدئوگرامازعبارتھزوارش
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