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   ۲۰۲۱/ ۰۴/ ۱۹                                           د یحامد نو
  

 در مورد اصطالحبحثی 
   (PERSIANATE Societies)"جوامع فارسی شده" 

 مخالفت با »زبان دری« وپسمنظر 
 

هردو اصطالح نیزدرکشورما افغانستان  چیزی بیش ازوسیلهٔ افهام و تفهیم نیست، درنزد اکثرمردم جهان زباندرحالیکه  
ی روزانه بشییکم مترادا اسییتبمام  وهردو اصییطالح درصییحبت ها دری وفارسییی بدون تبصییت و تببیو مرود بوده،

را فارسییی میگویند، بب ییی اصییطالح دری را ترجید میدند وعده ای   برخی بنا به عادت زبان  محاوری خودمیگردد، 
عده ای نویسینداان نظر به هر دلیم وانگیزه ایکه هم اصیطالح فارسیی دری را بکارمیبرند، لیکن ازجنجایکه درین اواخر

 »دری« منحیث یک زبان زبانوعدم شییناخت اصییالت زبان فارسییی ای داغی را درمورد ، بحثهبرایشییان موجه اسییت 

فارسیی«   درپشیتی کتابهای درسیی افغانسیتان »ئرا ت  ۱۹۶۰و دلیم می جورند که چرا پیش از دههٔ  مسیتلم جغازکرده اند، 
ازج    میشییدم میخواهند نظر خودرا به کرسییی بنشییانند  برخی نیز براصییالت وئدیمی بودن زبان دری تنکید دارند نگاشییته  

درین نوشیته کوشیش ببمم می جید تا سیابلهٔ مو یو  در پرتو اسیناد نجایکه این اختالا نظرها تا اندازه ای حاد اردیده، 
  تاریخی مورد بررسی ئرار ایرد 

 
درایران نیز تبصت وجبهه ایری زیادی   ، ی مانند فرهنگ عمید ورساله های علمی ایران پیداست  طوریکه ازاسناد مبتبر 

جنکشورم مون » دری« تدریس   دربرنامه های تبلیمی وجود نداشت و  ۱۳۴۰زبان دری تا دههٔ   درملابم اصطالح
 است    که تصاویرپا ین اواه جن میگردید
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 پشتی کتابهای م مون دری درایران ) با ابراز سپاس ازجنات جلیم غنی هروی از به اشتراک اذاشتن این تصاویر(

 
اساس فتوحات شاهان هخامنشی وساسانی   مفکورهٔ "ایران بزرگ" به   محمد ر ا شاه پهلوی درزمان پادشاهی اما هنگامیکه

مجلس سنا و   چنانچه میدانیم  .صبغهٔ سیاسی یافت  »سیادت زبان فارسی درمنطله« هنگی ایران اردید،محورپالیسی فر
ملی  در  شورای  و۱۳۴۴سام    )سنبلهٔ (شهریور  ۲۵ایران  جریامهر  شاهنشاه  زمین  "للت  ایران  شاهنشاهی  به    "فرنام  را 

 مفکورهٔ ایران بزرگ با فتوحات امپراتوریهای تاریخی درهمین جوانازنگاه مطالبات    .کرد تفویو محمدر ا شاه پهلوی
 شهنامهٔ فردوسی محور پژوهشهای ایرانشناسی برخاسته ازپارسه یا فارس دریک مفهوم اره خورد و  هخامنشی وساسانی

رچند احسان  که درشاهنامه ازپادشاهان ماد وهخامنشى ذكرى نیست  ه لیکن مشکم کارازهمان جغازاین بود   ارفت؛   ئرار
اوهم نگاهی بیاندازیم    یارشاطربنیانگزاردانشنامهٔ ایرانیکا کوشیده تا اندازه ای توجیهی درمورد بنویسد اما ااربه پاسخ

اما ازجنجایکه  1بازهم درمی یابیم که حوزهٔ جنوبغرت ایران امروزی زادااه ئهرمانان اساطیری شاهنامه ها نبوده است 
برپارسی باستان )عصرهخامنشی( وپارسی میانه )پهلوی  برسیادت زبان فارسی مشتمم   امپراتوری ایران بزرگ" فر یهٔ " 

کوشش نمودند تا از ذکر    نویسنداان مباصرایرانبرخی از   همان جوان   از داشت،    استواری  اشکانی و پهلوی ساسانی(

زبان دری  و است بلوم مبروا تجاهم عارفانه نمایند باختر باستانجن که بنا بر تحلیلات اکثر تاریخنگاران صلی  ا خاستگاه
  »فارسی میانه«  یبنی  زبان درباری عصرساسانی لهجه ای ازیا    »فارسی نو«وجنرا  لهجهٔ زبان فارسی شناخته   منحیثرا  

دانچنانچه    .بشمارند ادبیات  دانشکدهٔ  استاد  شکیبا  در) ص    شگاه پروین  ها (  ۶۴تهران  برویژای  اذرا  "نگاهی  کتات 

  مینگارد: " وداراونی های شبر فارسی
  

داشت و رواد یافتن  اوایم ئرن پنجم  که در ئرن چهارم و پارسی دری از محیط محدودی خارد شدن نظم و نثر " براثر
    " وارد لهجهٔ دری شدجن درعراق و جذربایجان و سایر نواحی ، لغات و ترکیبات متبددی از لهجات محلی دیگر ایران  

  

نویسنده از»محیط محدود« همانا باخترباستان واز»عراق« همانا »عراق عجم« میباشد که   است که درینجا مراد  مبرهن
باورهای  بنا به  خش عمده ای از خاک ایران امروزی اطالق میافت ؛ اما نویسندهب  درعصر خلفای اموی وعباسی به

به اساس شواهد تاریخی درسدهٔ سوم هجری الفبای   درحالیکه   ، نام بگیرید جامبهٔ ایران نخواسته ازجن  پذیرفته شده در
 .، گ ، ژ( نگاشته میشد)چ ، پ   با ا افه نمون چهار حرا دربلخ رایج بود و عربی

 
 و زبان باختریان )دری( ازنگاه سالست و روانی برزبان رایج دراصطخر ) فارس( رجهان داشته  اِْبِن ُمقَفَّعئوم  ه  ب

درملدمهٔ کتات انج  نیز  ذبید هللا صفا     داکتررفته است دراخیر سدهٔ چهارم وجغازسدهٔ پنجم هجری ازمشرق به مغرت
تا اواخر ئرن چهارم هجری شبر فارسی )دری( منحصر به اوینداان خراسان و ماوراءالنهر مینگارد: "  (  ۳۳سخن )ص  

بود که لهجهٔ دری لهجهٔ محلی شان شمرده میشد لیکن ازجن هنگام به تدریج در ناحیهٔ ئومس وری به شاعرانی باز میخوریم 
  یدند  " که لهجهٔ پارسی دری را که بالهجه محلی جنان نزدیک بود برای شاعری براز

 
زمرهٔ زبانهای  با وصا جنکه حمزهٔ بن حسن اصفهانی ادیت ومؤرخ سدهٔ سوم خاستگاه زبان دری را بلخ خوانده و از
یک زبان مرده  میداند که پیش ازاسالم وجود داشته است، اما از نگاه اکثر محللان جنوئت ایران، " زبان باختری باستان  

باشد"    فارسی  ادبیات پربارزبان  ایران پارسی  بود ونمیتوانست خاستگاه  اکثر زبانشناسان مباصر  بنا برعلیدهٔ  ازینرو 
به اساس    .اصلی زبان فارسی میباشد  سرچشمهٔ   پارسه )پارسیک( برخاسته از  پهلوی ساسانی باستان )عهد هخامنشی( و

»   پارسی باستان، و  است که ازنگاه زمانی میان  ، فارسی میانه )پهلوی اشکانی و پهلوی ساسانی ( زبانی  این فر یه 
این فر یه ارچه ازنگاه تلسیم بندی دوره ها سیر تحوالت زبان    دارد  فارسی دری « بلوم جنها » فارسی نو« ئرار

تی ازهمان جغاز در داخم ایران نیز به سواالتی  فارسی را در حوزهٔ خاصی شرح میدارد، اما مستلزم بازنگری است وح
زبان پهلوی از باختر توسط پارتها به شمام ایران جمده است، که برخی این زبان   زیرا طوری که جشکاراست    بود مواجه

بنام زبان پارتی«پارتی    را   « کلمات  ابهاماتی میان  تا  جن اردیده  باعث  این مو و   میکنند   »  و  Parthianنیزیاد 
در شمالشرق ایران   مستلر در پرتوه پدید جید، درحالیکه پارسی زبان پارسه ئدیم بود نه زبان پارتها یPersian ارسی«  پ

زبان پهلوی ساسانی پارسه را رنگ تاریخی بیشتری  هرچند زبانشناسانی مانند دکترژالهٔ جموزاار کوشیدند تا  .امروزی

 
 حکمت تمدنی ازیدة جثاراحسان یارشاطرسام انتشار: ۲۰۱۵ )ص  ۳۸ و۳۹( 1 
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سام میان عصر هخامنشیان و دوره زمامداری ساسانی ها این خالی تاریخی  صد  اما با تفاوت زمانی بیش ازشش ببخشند،
  ، ازینرو درسالهٔ  نمیتوانست بدون موجودیت زبان پهلوی اشکانی یا »پارتی« که پرورشگاه جن باختر باستان بود پُرشود

" جثارمنظوم پارتی متبلق به  تنلیا ژاله جموزاارواحمد تف لی چنین جمده: "  تحلیلی "زبان پهلوی ادبیات و دستور جن  

  "  .خراسان کهن از نظر تبداد بیشترازاشبار پهلوی ساسانی است و ازنظر اوهر نیز پربارتر میباشد

 ( ۴۳ چاپ تهران ص  ) ژاله جموزاار و تف لی 

   از اینکه چه نظریاتی درمورد موجود است مو و  اساسی درینجاست که درهنگام زمامداری پارتهاازسوی دیگراذشته  
فراهم   هندوآریایی غربیبا زبانهای    هندو جریایی شرئیمیالدی زمینه ارتباط زبانهای  (    ۲۲۴ق م  تا    ۲۴۸از سام  )  

پهلوی درشمالشرق ایران کنونی رواد داشت و پرتوهیا پهلوی شمالی در پهلوی اشکانیزبان   درادوارپیش ازاسالم جمد 
که    را     که جنرا پهلوی جنوبی میگویند  پهلوی اشکانی و پهلوی ساسانی پارسهایالت فارس یا   در جنوت یبنی  ساسانی  

یبنی زبان برخاسته از   پارسیک و فارسی دری ئرار دارد بنام فارسی میانه یا  پارسی باستان  از نگاه فاصلهٔ زمانی میان
جامی   سمرقندی  تا عبدالرحمن فارس نیز مینامند. اما کلمهٔ پارسیک و یا پارتیک در ابیات شعرای متقدم از رودکی

 .واصطالحیست که بیشتر زبانشناسان معاصر ایران بکار میبرند دیده نمیشود
 
ساحهٔ میان کشورهای جسیای مرکزی ، افغانستان، در  هندوآریاییباستانی ترین سند کتبی دررابطه با استرش زبانهای   

ئارهٔ هند   نیم  اندازهٔ شمام  بدان برمیخوریم کتات ریگویدا  وتا   .بزبان هندوجریایی سانسیکریت است   Rig-Vida پارس 
 ئرابتهای بارزی با سروده های ریگویدایبنی کهنترین بخش اوستا    The Gathasشناسان سرودهای ااتها   بحوالهٔ زبان 

که تحقیقات گسترده ای درمورد   2پروفیسور زبانشناسی یونیورستی الیدن هالند  Robert Beekesرابرت بیکس    دارد 

هیومباخ   پروفیسورهیولمت  همچنین  میداند.  کهن  بلخ  را  اوستایی  زبان  خاستگاه  نموده  گاتها   Helmut سرودهای 

Humbach  خوانده که  زبان هندوآریایی باختری را زبان نخستین اوستا یونیورستی گوتمبرگ آلمان ناسی دراستاد زبانش

 خوانند.  پازندو    زندازینرو در تیسفون تفسیری برسرودهای گاتها نوشته شد که آنرا    درطی سده ها بسوی غرب رفته است.

میکردند که فرهنگ مشابهی با اکادها ومردمان  حکومت پارسه وازایجاد دولت هخامنشی عیالمی ها درشوش   زیرا پیش
درایران   را زبانشناسان آغاززبان پارسی نوشتاریازدسته بندی زبانهای سامی بشمارمیرفت    نیززبان شان    .بابم داشتند
ؤسس  بنیانگزارسلسلهٔ هخامنشی ها که بزعم تاریخنگاران مباصرایران م درکتیبه کوروشچون    .ق.م میدانند قرن چهارم

بزبان بابلی  سطر  ۴۵دراستوانهٔ کورش که بخط جرامی میخی در  .واژه های فارسی وجود ندارداست   "ایران باستان"  
بلکه این شاه  ، ذکری نیست  ایران ویا  فارسازکلمهٔ    وشباهت زیادی به استوانهٔ نبوکد نصر شاه بابم داردنگاشته شده  

)شوء میِ ء ری( و »اَکیَّد«     توانمند »بابیِم« )با ء بی ء لیم(، »سومر« جهان وفرمانروای هخامنشی خودرا بنام پادشاه
و نامی از جهورا مزدا درین کتیبه  ایزد بابلیان باستان اعالم داشته    مردوکیا  مردوخ  است، واعتلاد خود را به   یاد کرده

 وجود ندارد  

 

 
2 Dr. Helmut Humbach. The Gathas of Zarathushtra and the other Old  Avestan Texts  
Dr. Helmut Humbach ,The Heritage of Zarathustra, A new translation of his Gathas 
Published January 10th 1994 by Universidad Sverlag Winter 
Beekes Robert, A Grammar of Gatha-Avestan, Leiden: Brill, (1988)  
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به انگلیسی انجام یافت   یونانی   بزبان یونانی برادانده شد وترجمهٔ   ت موجود بود که سپسترجمهٔ این متن از زبان اوستایی بزبان سانسیکری   
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پس ازینرو فارسی    ازکوروش  دردورهٔ  زبان  نمونه  بیستون  را  نخستین  داریوش میابیم  درکتیبهٔ  سنگنبشتهٔ  بنام  که 

جمیخته باُکردی نگارش  ودرحدود بیست فیصد جن بزبان پارسی میباشد   مشهوراست  درین کتیبه نیز زبان بابلی مسلط  

ن غرت کوه های زااروس وشرق رود دجله از زمانه های باستان بخشی از استردهٔ فرهنگی بین النهرین به  سرزمی   .است  یافته

شمار میرفت و از نگاه جغرافیایی فزیکی  این ساحه جز ی از فالت عربستان میباشد، و ازین جهت در زمان فرمانروایی ساسانی  

ه ملر فرماندهی ساسانی ها یبنی شهر تیسفون در داخم خاک عراق  ها نیز فرهنگ بین النهرین بر فرهنگ فارس غالت است  ک 

امروزی اواه تسلط فرهنگی بین النهرین بر فارسها میباشد  زیرا برعالوه اینکه اکثر کتیبه های عصر ساسانی به رسم الخط جرامی  

 ی ها کامالً جشکار است    نگاشته شده این تسلط فرهنگی در پدیده های هنری فارس از عصر هخامنشیان تا دورهٔ ساسان 

معاصر سرچشمه    فارسی  زبانمفکورهٔ   به کرسی نشاندنکه تالشهای استرده ای برای    ۱۹۶۰و دههٔ    ۱۹۵۰بهرحام، در دههٔ  

برخی ازخاورشناسان غربی   ازطرا پژوهشگران ایرانی جریان داشت و درین تکاپو  باستان وپهلوی ساسانی  یافته از فارسی 

بودند،   همگام  جنها  بغالن  کشانیزبا  دروالیت  کوتم  سرخ  فرانسوی ۱۹۵۷درسام   کتیبهٔ  باستانشناسان  تیم  به   توسط 

 .برداشت سام پیش عصرکوشانی ۱۸۰۰پرده ازموجودیت زبان  Schlumbergerسرکردای پروفیسورشلوم برژه  
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ازنگاه مطالبات ژرفتر زبانشناسی، بخصوص ای زیادی  توجه  المللی مورد  بین  تاریخی درجوامع علمی  ن کشا مهم 

این کشا مهم زبانشناسی  کوشیده شد که  کشور همسایهٔ ایران در  ازهمان جغاز  لیکن زبانهای هندوجریای شرئی ئرارارفت؛
  رویکارجمدن   که حد ائم یک ئرن پیش ازکتیبهٔ سرخ کوتم  زیرا  و فائد ارزش جلوه اراردد     نادیده ارفته شود تا حد امکان

ایالت »پارسه« درجنوبغرت   اویا  سلسله ساسانیان به امرکنیشکا امپراتورملتدرکوشانی نگاشته شده بود، این فر یه را که 
   . مواجه به سوام میساختشرق رفته است  کنونی خاستگاه زبان فارسی بوده و با استرش ائتدارساسانیان بسوی  ایران

 جمر شببه مطالبات شرق شناسی یونیورستی اریزونا     Ludwig  Adamecپروفیسور لودیک ادامک ازینرو بجزاز ازارش 
مطالت  به نشررسانیدبزبان انگلیسی دا رة المبارا ایرانیکا تحت عنوان )کتیبهٔ بغالن(  در راکه کشا کتیبهٔ سرخ کوتم 

  3بینیم   درنشرات علمی ایران جنوئت درمورد کتیبهٔ سرخ کوتم نمی را بیشتری
  

ع و تحلیلاتی زبانهای جسیایی وافریلایی یونیورستی    Henningزبان شناسان مبروفی چون هنینگ  تحلیلات علمی   اما
شببهٔ شرق شناسی یونیورستی  استاد    John Martin Derrettجان مارتین دریت    فرانسوی،  Le Berreلوبیر   لندن، پروفیسور

که این ساخت  یونیورستی جکسفورد این نکته را ثابت    Willem Vogelsang، ویلیم والسنگ  Fussmanجکسفورد، فیوزمن  
درنوشته های  است     نگاشته شده  زبان باختری عصرکوشانی » جریو« مادرزبان دری امروز به نبشتهٔ تاریخی سنگ

سرزمین تخار به تلفظ  جمله هونتسانگ   اند از   کرده   سفر  جنوئت  افغانستان بهبد بودایی  که بغرو دیدارازمباچینی  زا رین  
به تلفظ اندک    « جری  -د» که همانا   میشدهیاد    «هاری-»دَ   بنام این زبان که   »دهار« جمده است  ازینرو عده ای مبتلدند

 میباشد   متفاوت
 
توسط  کوشانی  عصر  کتبی  درمتون  زبانشناسی  مطالبات  اساس  زبانشناسی    به  تحلیات  ع و  مکرجی  دکتورجی 

شرئی در یونیورستی لندن، چنانچه ازمطالبهٔ    هندوجریایییونیورستی کلکته وپروفیسورسیمزویلیام استاد کرسی زبانهای  
 ها ا افه میگردید  واژه  « درجخر  Οکتیبهٔ سرخ کوتم وسپس سنگنبشتهٔ رباطک پیداست، درعصر کوشانی ها مصوت »

 Aryo »جری«    Bagolango مانند کنیشکا، کنیشکو، مهرمان، مهرمانو، بغالن بنگه لنگو    .تلفظ میشد  که مانند »و«
  ها پدید جمد   واژهداراونی های زیادی در تلفظ   از جخر کلمات  «  Οبا افتیدن مصوت » در دوره های ببدی  .وامثام جن

 شت که هنوز ریشه درزبان باختری کهن دا
 
کلمه با الفبای یونانی بزبان باختری عصرکوشانی نگاشته شده، و اذشته های    ۱۲۴سطر و  ۱۵که در  سرخ کوتم کتیبهٔ   

درحللات اکادمیک جهان   جریایی شرئیهندودریچه های نوینی را درراه  شناخت زبانهای    ،تاریخی مببد را شرید میدارد
بزبان انگلیسی نشرشد  که  4سالهٔ افغانستان" را نوشت ۲۰۰۰پوهاند حبیبی رسالهٔ تحلیلی "زبان مرحوم  درینگاه  بازکرد

درین رساله پوهاند حبیبی برعالوه ریشه یابی لغات مشترک پشتو ودری  اردید  مورد توجه زبانشناسان بین المللی وائعو
ه موجودیت زبان پهلوی را درباختر ئدیم اواهی  نیز پرداخته است ک  سرخ کوتم  به رد یابی واژه های پهلوی درکتیبه

دری که نه تنها  زبان  هدانشمندان افغانستان توجه بیشتری ب دردههٔ  شصت و هفتاد تحلیلات علمیبا درنظرداشت  میدهد 
بلکه   سرخ  دراشباردرکتیبهٔ  کرات  سمرئندی،    مانند  متلدم،سخنوران  به  سوزنی  بلخی،  ئبادیانی  ناصرخسرو  فرخی، 

داشتند ودولت افغانستان    مبزوم   ذکراردیده  درسده های ببدی سبدی وحافظ وحتی، سنایی غزنوی، نظامی،    فردوسی
پشتو سال    زبانهای  جرگهٔ  درلویه  را  کرد  ۱۹۶۴ودری  اعالم  افغانستان  رسمی  زبانهای  قانونی   بحیث  حق  که 

از   چوننبود،   ایران بسیارخوش آیند  هرکشوراست، ولی این تصمیم دولت افغانستان بمذاق نویسندگان ناسیونالست
 تضعیف مینمود واز سوی دیگر برسیادت زبان فارسی برخاسته ازفارس استواربودتیوری ایران بزرگ را که  یکسو 

بانهای متعدد در ایران که گویندگان فراوانی دارد تنها زبان  که چرا باوصف موجودیت ز  این سوال مطرح میگردید
ادبی میبود    مهد این زبانندارند؟  درحالیکه اگرپارسه   فارسی رجهان داشته و زبانهای دیگر فرصتی برای اظهار وجود

ادب   درجهان شعرو  فارسی«  بنام »سبک  نیست؟ پس چرا سبکی  اینکه سیاست »تک    بهرحال موجود  از  گذشته 
 داشت و درآینده آبستن چه پی آمد های خواهد بود، برمیگردیم به اصل موضوع: واکنشهایچه   نی« زبا

 
3 L. W. Adamec, Gazetteer of Afghanistan I, Graz, 1972, pp. 40-41. 
4 The Two Thousand Years Old Lunguage of Afghanistan 
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زبان  سطرکه موجودیت    ۲۳دیگریست در بفرمان کنیشکا سند اویای کشا سنگنبشته رباطک دردههٔ نود نگاشته شده  

  درسطورسوم وچارم این کتیبه چنین جمده: جری باختری )دری( را دراعصار پیش ازاسالم به ثبوت میرساند 
   واوست )کنیشکا( کسی که لغو زبان آیونی )یونانی( را امرفرموده وگسترش زبان آریا )آری( را فرمان میدهد.

 
استاد مطالعات ،   Nicolas Sims-Williams یمزسیمزویلاین سند مهم زبانشناسی نخست توسط پروفیسورنیکوالس  

زبانهای شرقی دریونیورستی لندن به انگلیسی برگردانده شد وسپس پروفیسورجی مکرجی استاد زبانشناسی یونیورستی 

   5کلکته این کتیبه را ترجمه کرد که دریافتهای علمی پرفیسور ویلیمز را تأیید مینماید. 
 

تاریخی برای موجودیت زبان باختری دراعصار پیش از اسالم اسناد کتبی افغانستان، بنام  لیکن مهمترین وگویا ترین سند  

باالی پوست حیوانات(   باالی   سند تحریری، نگاشته شده  ۱۵۰این اسناد ) شامل  . مجموعه »اسناد باختری سمنگان« میباشد

  دری باختری که سیر تکامل زبان   تاریخی درشناخت ژرفتر زبانهای هندو آریایی شرقی استاز زمرٔه معتبرترین اسناد  

را درسرزمین ما شرح میدارد. باید اضافه    الفبای عربی ازدورٔه کوشانی ها و یفتلی ها تا آغاز ادوار اسالمی، و وارد شدن  

لفبای یونانی رسم الخط های خروشتی وگندهاری کرد که درعصرشاهان باختری، کوشانیها، یفتلیی ها وکابلشهان عالوه برا

های شاهان   درسکه  را  نمونه خط خروشتی  بود.  اراکوزیا وزرنج مروج  تا  کابل،  بامیان  ازبلخ  افغانستان  درجغرافیای 

. مهمترین نمونه خط گنده هاری توسط تیم باستانشناسی جاپان در باختری وساکه ها درحوزٔه هلمند مشاهد کرده میتوانیم

 شامل سوترا های بودایی بود.  از بامیان بدست آمد که۲۰۰۸تا  ۲۰۰۶لهای سا

 

 

 

 در مورد اسناد باختری:  یادداشت
 

این اسناد مهم تاریخی که درطی جنگها ازافغانستان برون شده بود توسط یک دانشمند ایرانی به نام دکتر ناصر دوید  

دردسترس شعبه زبان شناسی   با کمال امانت داری  از بازارهای پشاور خریداری شد و Nasser David Khalili  خلیلی  

قرارگرفت لندن  سیمز  .یونیورستی  پروفیسورنیکوالس  که  بود  وافریقایی    همان  شرقی  زبانهای  کرسی  ویلیمزاستاد 

 ن اسناد را معرفی کرد. درسیمنار زبانشناسی توکیو ای ۲۰۰۶یونیورستی کامبرج به تحقیق دربارٔه آن پرداخت ودرسال 

 

یکی اززیبای های تاریخی این مجموعه اینست که این نوشته تنها فرامین پادشاهان و فرمانروایان نیست، بلکه درمیان آن 

اسناد زیادیست که معامالت روزانٔه مردم عادی را، مانند اسناد خرید وفروش زمین ومواشی، قراردادهای اقالم تجاری  

دکانداران وت پیداوارمحلیمیان  ازدواج، صادرات  اسناد  قرن دوم هجری نشان   اجران،  تا  آنرا  ، گندم وامثال  مثل پخته 

هنگام سفرم به کابل موضوع را به اطالع وزارت اطالعات وفرهنگ وآرشیف    ۲۰۰۸اینجانب نگارنده درسال   میدهد.

بنام   آنر ه این اسناد از سمنگان بدست آمده ،  چون فکر میشود ک  ملی افغانستان رساندم تا درمورد تصامیمی اتخاذ نمایند.

 اسناد سمنگان نیز یاد کرده اند، اما شاید این حدس بسیار دقیق نباشد.

 

  

 

 
5 The Indian Museum Bulletin, of Calcutta by Professor Mukherjee, University of Calcutta in 1995 titled as “The Great 
Kushana Testament” 
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 اسناد باختری سمنگان

 

 ختری« به نشررسیده و  درهمین اواخرتوسط  پروفیسور سیمز ویلیامز درسه جلد بنام »اسناد با مجموعٔه اسناد باختری

   :  مینگارد ناشر این مجموعٔه ارزشمند در معرفی این کتاب چنین
 

زبان باختری ، زبان باستان افغانستان است. قبل ازکشف این اسناد شامل بیش ازصد سند باالفبای یونانی این های تاریخی  
بود ناشناخته  افغانستان  ازخانواده زبانهای   در نزد زبانشناسان  اروپایی؛ درحالیکه شاخه مهمی  جشکار ساخته   را  هند و 

و همچنان تحوالتی را که تا ورد دین اسالم   روشنی می اندازد  ازقرن چهارم تا هشتم میالدی وبرتاریخ فرهنگ افغانستان
اریم که این اسناد مهم تاریخی با نشر این کتاب مسرت د   .میدهد به افغانستان وآغاز نگارش الفبای عربی رخ داده شرح  

 دردسترس زبان شناسان و مورخان قرار میگرد.

 
باخترئدیم خاستگاه   ثابت میسازد که چرا    درسده های  سبک خراسانیبزرارترین شبرا وسخنوران  این کشا بزرگ 

هنزله بادغیسی، رودکی سمرئندی، بوشکور بلخی، شهید بلخی،   مانند  بوده وچرا شبرای نخستین  چهارم وپنجم هجری
از    وبخارا و یااز بلخ    یادیگر   دئیلی، راببهٔ بلخی، فرخی، عنصری، عسجدی ، فردوسی، سنایی غزنوی ودها سخنور

همهٔ این سخنوران، یا ایرانی االصم  به باوراکثرنویسنداان ایرانی   لیکن  .اندبرخاسته  وزرنج   ، بادغیس    هرات  ،غزنه  
افکار حزت   طوریکه میدانیم این طرز فکراززمان ر ا شاه و   یا مربوط به ئلمرو امپراتوری ساسانی ها میباشند اند و

درزمان ائتدارجدلوا هتلردراود استرش فلسفهٔ    ۱۹۳۵پان ایرانست به سرکردای محمود افشارمنشن ارفت و درسام  
سبت اشغام ایران توسط   انیزیم باعث تغییرنام فارس به ایران اردید  هرچند هم پیمانی ر ا شاه با هیتلر نژاد ارایانهٔ جری

شد، لیکن پسرش محمد ر ا پهلوی در دههٔ   برکناری  اش از سلطنت وتببید او به افریلا ،۱۹۴۱ئوای متفلین درسام  
ایندوره مصادا به تجدید   پدرش ر ا شاه ارفت   شصت تصمیم به احیای امپراتوری ایران باستان به تنسی از افکار

دیگرغربی وممالک  امریکا  متحدهٔ  ایاالت  برتانیه،  های  کمپنی  با  ایران  نفت  داد  مصدق ئرار  دکتر  سلوط  بود  پس 
ازینرو همه پالن شاه ایران را در بزراسازی تاریخ ایران    نزدیکی با رژیم پهلوی داشتند  روابط   وکشورهای ع و ناتو

پیشنهاد دولت ایران دا رة المبارا  به  ۱۹۷۰درجغاز دههٔ    فتند وسیلی ازمحللان غربی به ایران سرازیرشدند لیبک ا
زیرنظراحسان یارشاطر وهمکاری تبدادی ازاستادان ایرانی وامریکایی با بودیجهٔ   Encyclopædia Iranicaایرانیکا   

ریچارد   ازخاورشناسان غربی مانندهای علمی یکتبداد   کرسیوسپس   هنگفتی دریونیورستی کولمبیا نیویارک تنسیس شد
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فارسی    Iranology"  ی  'ایرانشناس استادان    نزیرعنوا  وتبداددیگر  Richard Friفرای    Persian ومطالبات 

Studiesتمویم اردیدوایاالت متحده های مبتبر امریکا و اروپا از طرا دولت ایران  دریونیورستی.   
 

نشاندن   سپس کرسی  به  کبیر"برای  شده«»Persinate Societies اصطالح   تیوری"فارس  فارسی  درزمان    جوامع 
جمرشببهٔ شرق شناسی ومطالبات   Marshall Goodwin Hodgsonمارشام هاداسن    توسطشاه پهلوی   پادشاهی محمدر ا

ب ایران  پشتیبانی مالی دولت  با  جمد هاسالمی یونیورستی شیکااو  بنامو درپ میان  جن اصطالح دیگری  آسیای  "   هلوی 
   .وجود ندارد درهیچ متن تاریخی  هردو اصطالحکه  ایجاد شد" Persinate Central Asia" "  فارسی شده مرکزی

 

ای   شده اروهی از نویسنداان ایرانی بدون داشتن دلیم موجه وئانع کنندهاین اصطالحات ایجاد  به اساس  درهمین جوان   
اینکه )دی باشند،   DNAای(  .ان .مثم  و   طاهریان هرات همه دومانها، علما وشبرای منطله را تجزیه وتحلیم کرده 

والدهٔ بهرام چوبین ئلمداد  بلخ را ا  ازبازمانداان ساسانیها نامیدند، وسامانیان برخاسته از دهکدهٔ سامان  صفاریان زرنج را
خواندند ایرانی  نبودند،  عرت  که  را  وادت  هنر   ، علم  بزراان  تمام  بهمینگونه  منوام  کردند   همین  به  و  سالطین   ؛ 

تیموریان ،   وسلجوئیها ، ایلخانیانترکان فارسی شده ؛  دردربار جنها تولد یافت    که شاهنامهٔ فردوسی را ملتدرغزنوی
تا برعالوهٔ زبان برتمام داشته های فرهنگی  نامیدند »ترکان و مغل های فارسی شده«هرات وکوراانی های هند را  

این طرزفکر بیشترمربوط   وفراورده های هنری یک خطهٔ بزرگ متشکم از ائوام وزبانهای مختلا مهر تصاحت بزنند 
  ارمینمود و »تخت جمشید«را که نام اصلی جن درمتون تاریخی للت »جریامهر« را اختیبه دوره ایست که ر ا شاه  

  دورهٔ صفوی   درجمده و »پارسه«، دریونانی »پارسه پولیس«، درپهلوی عصرساسانی »َسدستون« )صدستون(هخامنشی 

سالهٔ ایران جماده    ۲۵۰۰برای بزرازاری جشن تاد پوشی وتجلیم از شاهنشاهی    6خوانده میشد »چهم برد«   بنام   ها
وملبرهٔ کوروش که به افته هردوت   ملیون دالربسته شد  ۲۲ئراردادی با یونیورستی شیکااو به مبلغ    درینگاه  ساختمی

ق م در نزدیکی سیردریا بدست ملکه تهموریس ازئبیله ماسکاتها سربریده شده بود و   ۵۳۰مؤرخ بزرگ یونان درسام  
جد ویرانهٔ اتابکان فارس بنای ئدیمی ای راکه درادوار اسالمی  انتلام جسد او به پاسارااد نا ممکن مینمود ازسنگهای مس

مادر سلیمان یاد میشد اعمار نمودند  ابن بلخی درئرن ششم هجری فارسنامه    به ئوم ابن بلخی مؤلا "فارسنامه" مشهد
  .را نگاشت، اما درمتون عصراشکانی ها وساسانیان نیزهیچ ذکری ازملبرهٔ کوروش نرفته است

 
بزرگ" درمراکزعلمی وموزیم های مبتبر جهان ملیون ها   سالها از طرا دولت ایران برای شناسایی "ایران درطی این 

درین وئت دومفهوم مجزای اکادمیک یکی درساحهٔ زبان شناسی ودیگری درساحهٔ جغرافیای   دیگر تخصیص یافت   دالر 
ادغام یافت زیراوئتی زبانشناسان اززبانهای   بارجورده است تا کنون  ب  که سؤتفاهمات زیادی را تاریخی جااهانه باهم 

موجودیت   زیرا  خاصی بنام ایران نیست   هندوایرانی غربی ویا هندوایرانی شرئی صحبت میکنند مرادشان ازکشوری
درهیچ متن مبتبر تاریخی ذکرنشده و توسط مورخان و جغرافی  شرئی " ویا "ایران غربی"    سیاسی کشوری بنام "ایران 

ازینرو   .نگردیده است ، یائوت حموی یا ادریسی تنیید  ابن حوئم  ،دانان دوران اسالمی مانندعتبی مؤلا تاریخ یمینی
ای  دراود تالش بر  ازنگاه اکادمیک اصطالح زبانهای »هندو جریایی شرئی« و »هندو جریایی غربی« موجه تراست 

الشبرا محمد تلی بهار دستکاری های درشاهنامه   ایران بلوم ملک  چنانچه    .نیز صورت ارفت بزرگ سازی تاریخ 
»این اواخر باز هم تصرفاتی دراشعار فردوسی شده و می شود. از قضاء در نسخه ی شماره ی سوم و چهارم مینگارد:

کدام را از یک جای شاهنامه برداشته اند و تصحیفی    شش بیت از شاهنامه دیدم که هر  ۱۸۲مجله ی آینده در صفحه ی  

درآن ها شده، یک مصراع زیادی به آن افزوده و یک مصراع کاسته اند و در جراید و مدارس آن ها را می خوانند و یاد  

  بهمین گونه بیت: .می دهند

 
 گر ایران نباشد تن من مباد     درین بوم بر زنده یکتن مباد« »

 

نظربه اعتراف محبتی مینویی یکی از بنیانگزاران برتری نژاد ایرانی درعهد سلطنت شاه رضا، دست خورده وعین    

 . (۱۳۴۵مرکز نشر سپهر، تهران،  ۱٦٦)فردوسی نامٔه، ملک الشعرا بهار،  ص «گفتار فردوسی نیست 

 
 علیر ا شاهپور شهبازی )۱۳۸۴(، راهنمای مستند تخت جمشید، به کوشش بنیاد پژوهشی پارسهءپاسارااد ، تهران: انتشارات سفیران و انتشارات  6

۱۵۵ نگسرای میردشتی، ص فره   
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تالش استردهٔ نویسنداان  وی اثری بجا مانده،  اکنون که دیگر نه از امپراتوری های هخامنشی و ساسانی و نه از رژیم پهل
احساسات ملی جنها ست که هرملتی   مبرا وپژوهشگران ایرانی برای احیای تاریخ کشورشان نتیجه زحمات فراوان و

بر   این حق را دارد، اما باید بخاطرسوا ساختن حلایق مستند تاریخی از نظریات عمومیت ارایانه ومهرتصاحت زدن ها  
 هنری و فراورده های ادبی یک خطهٔ وسیع شامم زبان ها ، ائوام وفرهنگهای اونااون که به کیش )ایرانپدیده های  

ایرانی االصم  مردمان این خطهٔ بزرگ،  محوری( مبدم اردیده این نظریات بازنگری اردد  زیرا طوریکه میدانیم همه  
وائباً "نخستین شاعر ایران    م جیا رودکی سمرئندی  بطور مثاه ونیستند و یا بلوم مارشام هاداسن »فارسی شده« نبود

"  جز ادعایی بیش نیستم و بهمینگونه جثار امیرعلی شیرنوایی که در نمایشگاه " هزارسام کتات فارسی ویا بوده م  
  7Persinate Uzbek" شاعر ازبک زبان فارسی شده درکتباخانهٔ کانگرس امریکا از طرا پژهشگران ایرانی بنام یک

Poet    به اساس فر یهٔ امپراتوری ساسانی فارس متبلق به ایران مبرفی شده جیا وائبیت تاریخی داردم ویا جز بازی ،
نیستم دیگری  چیز  کلمات  بایلرا  با  سلطان حسین  وزیردانشمند  شیرنوایی  امیرعلی  درعصریکه  میدانیم  همه  چنانچه 

 بخشهای مهم و  میگذشت  از فروپاشی جن ئرن تمام  ۹ نبود، بلکه نی فارسازدولت ساسا  دیگرخبری درهرات میزیست

  .بود فارس شامم ساحهٔ ائتداراخالا تیمور اوراانی ، خراسان و جسیای مرکزی
 

و یافتن    8مشخص سیاسی مفکوره "فارس کبیر" برای نخستین بار توسط دولت برتانیا بمنظور بدست جوردن اهداا
عصر   در اود رئابتهای سیاسی برتانیا و روسیهٔ تزاری در سدهٔ نزدهم، یبنیبحیرهٔ عمان  وپایگاهی در خلیج فارس 

درجن ملطع زمانی هدا اصلی دولت برتانیا چنانچه از اسناد تاریخی    .( اشاعه اردید (Great Gamesبازی بزرگ  
در برابر پیشروی روسیهٔ تزاری   بنام امپراتوری فارسمربوط به این دوره پیداست ایجاد یک ساحهٔ وسیع دفاعی  

 سیاسی دولت برتانیه و برای پیشبرد اهداا   دیپلومات ورزیده انگلستان  Sir John Malcolm مالکم   سرجان    .بود
یبنی ئرن نزدهم را  به   کتات تاریخ فارس از دوره های باستان تا عصر حا ر خوشنودی دولت ئاجار  درظاهر

 به نشر رسید   ۱۸۱۵سام   در  East India Company  شرئی مپنی هندجورد که به مصرا ک رشتهٔ تحریر در
 
دولت روسیهٔ به فتوحات بیشتر نظامی علیه دولت ئاجار نایم جمد که در     ۱۸۲۸تا    ۱۸۱۴سپس درمیان سالهای   

 .اردیدپیکر ایران جنوئت مجزا   ایروان ، نخجوان وبخشهای عمدهٔ جزربا یجان از ۱۸۲۸نتیجه  پیمان ترکمانچای سام  
 روسها در شمام فارس نفوذ بیشتر سیاسی ، نظامی و ائتصادی حاصم کردند وپیشروی جنها بسوی تنگهٔ هرمز و
  .بحیرهٔ عمان برای سیاسیون لندن به کابوسی مبدم اردید  پس باید دولت فارس بحیث یک دولت حایم تلویه میگردید

  Great Gamesسدهٔ نزدهم، یبنی )عصر بازی بزرگ  یا   در اود رئابت  های سیاسی برتانیا و روسیهٔ تزاری در  
( هدا اصلی دولت برتانیا چنانچه از اسناد تاریخی مربوط به این دوره پیداست ایجاد یک ساحهٔ وسیع دفاعی بنام 

توسط  رژیم دست نشانده و  بیفی   باید که این دولت حایم در برابر پیشروی روسیهٔ تزاری بود  امپراتوری فارس
سرافسر پولیس و ئنسم برتانیا    Sir Percy Sykesسرپرسی سایکس    به تبلیت جن  .میگردید  د سلسلهٔ ئاجار ادارهمانن

به نشر رسانید که تبلیت همان پالیسی بود    ۱۹۱۵در سام   را    History of Persiaدرکرمان کتات تاریخ فارس  
ادوارد   فارسکتات    Edward G. Brown برون  ارانویموسپس  ادبیات سرزمین   A Literary History of تاریخ 

Persia ازطرا یونیورستی کامبرد درلندن به چاپ رسید  علت چاپ   ۱۹۰۸که درسام  را به رشتهٔ تحریر درجورد
بود  زیرا دولت  ئاجاری    ایراناین کتات درین ملطع زمانی جلو ایری از پیشرفت بیشتر روسیهٔ تزاری بسوی جنوت  

بیطرا  سن پتسبورگ )لیننگراد کنونی( به سه منطلهٔ تحت نفوذ روسیه، منطلهٔ    ۱۹۰۷اس موافلتنامهٔ  فارس به اس
تا جلو نفوذ روز  وبخش زیرسلطهٔ برتانیا تلسیم اردیده بود و دولت  بیا ئاجار ئادرنبود   زیر ادارهٔ دولت ئاجار، 

  افزون روسیهٔ تزاری را درشمام ایران بگیرد 

 
7 A Thousand Years of the Persian Book Exhibition, Library  of Congress, by Roshan Institute, Septembre 2014   
8 AHMAD ASHRAF, "IRANIAN IDENTITY IN THE 19TH AND 20TH CENTURIES", Encyclopædia Iranica 

۱۹۵۱رشت ، جنوری سام  ن،، اریگور یلیکیا" ایران کبیر " نشریهٔ   

mailto:maqalat@afghan-german.de


  
 

 

 14تر  10 له : د پاڼو شمیره

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

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

 

 
 

مورد اعتراو شدید   میشناخت  تحت ئیمومیت دولت برتانیا البته توافلنامهٔ سنپتسبورگ که استلالم سیاسی افغانستان را
جزادی طلبان ومشروطه خواهان درعهد پادشاهی امیرحبیت هللا خان ئرار ارفت که  نه ت استلالم طلبی را درپی  

ار جمدن شاه امان هللا و شکست ئوای برتانیا درجنگ سوم افغان و انگلیس منتج به استرداد استلالم سیاسی داشت وبا رویک 
ئاجارجخرین پادشاه این  خلع احمد شاه    باعثدر ایران امروزی  این ئرار داد  لیکن    میالدی شد   ۱۹۱۹افغانستان درسام  

چنانچه از اسناد زیادیکه درمورد زنداانی  اردید  جنکشور میالدی توسط مجلس نماینداان۱۹۲۳سلسله ازسلطنت درسام 
مخالفین سرسخت پیشروی ادوارد برون درایران پیداست و شرح همهٔ جن خارد از حوصلهٔ این بحث میباشد، برون از  

) بلوم اسماعیم را ین محلق   .مشروطه خواهان ایران نلش مهمی داشت  مبارازت ندازیو دربراه ا   روسیه در ایران بود،
از او هم در داخم    ایرانخواهان  برخی مشروطهوع و برجستهٔ ساواک از بوشهر ادوارد برون  همان کسی بود که  

 ( .ارفتندمیکشور و هم در انگلستان الهام 
 
مجلس مؤسسان ر ا خان پهلوی را به حیث    ۱۲۹۹از کودتای سوم اسفند    سلطنت پس به تبلیت خلع احمد شاه ئاجار از 

  .پادشاه اعالم کرد و بدین ترتیت رژیم پهلوی رویکار جمد
 

کرد و سپس حزت پان ایرانیست را بنا محمود افشار  مفکورهٔ پان ایرانیزیم را برای نخستین بار مطرح    ۱۹۲۲درسام  
که به اساس جن با استفادهٔ ابزاری شاهنامهٔ فردوسی تمام افتخارات ادبی و سخنوران یک ساحهٔ بزرگ را بدون  ارا هٔ   نهاد

دلیم موجه ، مستند و ئانع کننده ای به استناد فتوحات نظامی هخامنشی ها وساسانی ها ازجن خود شمردند که میان شان  
به اساس این    صلهٔ هشت ئرن وجود دارد، ودرین دورهٔ طوالنی تحوالت بزرای درجهان جنوئت  بوئو  پیوسته است فا

از سوریه وعراق تا شمام   و،   ئرغزستان،  تاجکستان، ازبکستان و تابه نیمی از ترکیه   از ترکمنستان چین،  فر یه
سام پیش کوروش بنام "امپراتوری    ۲۵۰۰ملکیت از دست رفتهٔ  نیملارهٔ هند بشموم بلوچستان و افغانستان ، همه منحیث 

  ایران بزرگ" مبرفی اردید 
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بهرحام بر میگردیم به اصم مو و  که زبان باختری ئدیم را یک زبان منلرو شده فرو میکنند؛ و تمام مظاهر 

میدانند    "   فاخر فارسی"  بزرگ را مربوط تمدن "  فارس باستان" و زبان  فرهنگی، هنری و فراورده های ادبی یک خطهٔ  

فیصد آن    ۸۰مانند این گفته از سعدی شیرازی که بیش از    متشکم از کلمات عربی میباشد  که بیش از چهم فیصد جن

   .متشکل از کلمات عربی  است

هر نفسی (  ۷منّت خدای را عز و جم که طاعتش موجت ئربتست و به شکر اندرش مزید نبمت )سورهٔ ابراهیم ء جیهٔ  " 

که فرو می رود ممّد حیاتست و چون بر می جید مفّرح ذات پس در هر نفسی دو نبمت موجودست و بر هر نبمتی شکری 

ی "خاستگاه زبان فارسی "  است، اما اار به مثلثات این سبدی اهم پارسه بلوم نویسنداان ناسیونالیست  ایران  واجت " 

سخنور بزرگ نگاهی بکنیم برعالوهٔ تسلط زبان عربی بر افتار وی به زبان محلی شیراز مرود درئلت جستان فارس بر  

 : زبان بسیار متفاوتی از زبان فارسی دری میباشد  لطفاً به این ابیات از مثلثات سبدی توجه نمایید میخوریم که

 ولکن من هداه هللا افلد      خلیلی الهدی انجی و اصلد
 )عربی(

 
 که ثخنی عائلی ده بار اثنزت    اش ایها داراغت خاطر نرنزت

 )فارسی شیرازی(
 

 حکیمان پند درویشان پذیرند     نصیحت نیکبختان اوش ایرند
 )فارسی دری(

 
طرز   و شاه ر ای پهلوی با تنسی ازافکار فاشیستی و   Pan Iranist حزت پان ایرانیست  درجریان جنگ جهانی دوم  

وبا مصرا مبالغ  را ابدا   Greater Iran تفکر نژاد ارایانهٔ جدلوا هیتلر مفکورهٔ ئلمرو"شاهنشاهی  ایران بزرگ" 

ر حکومات ملتدری در ادوار اسالمی با ایجاد خالفت وسیع امویان، خلفای عباسی و ظهو  درحالیکه   کردند    هنگفتی تبلیغ

ودولت نیرومند سلجوئیان برخاسته از ماوراءالنهر  از جغرافیای افغانستان کنونی   و غوری ها   چون طاهریان ،غزنویان  
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 14تر  12 له : د پاڼو شمیره

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

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

 

که همه متبلق بدان باشد ، بلکه اصطالح "ایران" درابیات فردوسی اشاره به    کشوری بنام "ایران بزرگ"وجود نداشت

اوستا بنام جریانا ویجه )دریشت دهم( در ریگویدا بنام جریا ورته )در   داشته میشد که در پن  سرزمین باستانی و افسانوی  ی

چنانچه   لیکن 9و در نوشته های مورخین یونانی چون پولیبوس و استرابو بنام جریانا یاد اردیده است  ( جرینه ۱۱۷سرودهٔ 

شاهنامه فردوسی استفاده های ابزاری زیادی در بزراسازی ایران صورت ارفته ، اما  جشکار است از اشبار حماسی  

در زمانیکه فردوسی میزیست ، یبنی ئرنها پیش از جنکه دولت های ملی بشکم امروزی با حدود ارببهٔ مبین ، پا به  

تغییر میبود، ازاینرو مردمان   عرصهٔ وجود بگذارند ، ئلمرو شاهان نظر به فتوحات وشکست های جنان همواره در تبدم و 

جندوره بیشتر خودرا مربوط به شهریکه زادااهشان بود متبلق میدانستند، اار مو و  طوردیگری بود باید فردوسی که 

خودرا بجای فردوسی طوسی »فردوسی ایرانی« مبرفی میکرد که نکرده   بزعم ایرانیان »شاعر ملی ایران« میباشد،

درین میان عده  است  برای    البته  مالی  امتیازات  بخاطرارفتن  استند، که  نیز شامم  از محللین ونویسنداان غربی  ای 

وشهرتی شده اند، حا ر نیستند بادید تازه ای به مو وعات مربوط به   تحلیلات "ایران شناسی" صاحت امرار مباش

 فرهنگ ایران و منطله بنگرند  

  تنسیس شد که  ۱۳۴۷ان فارسی« با بودیجهٔ هنگفتی درسام  فرهنگستان زبدر هنگام پادشاهی محمد ر ا شاه پهلوی »

اکنون رژیم جمهوری اسالمی ایران عین پالسی    .بر مفکورهٔ سیادت زبان فارسی بر زبانهای دیگر منطله استواری داشت
با    زبانی دورهٔ زعامت پهلوی را باهمان طرز دید وطرزالبمم بلکه باشدت بیشتر به پیش میبرد، و هنوز زبان فارسی

زبانهای متبدد در ایران مانند عربی، ترکی، کردی ، لهری، ارمنی ، بلوچی وبسی زبانهای دیگر،  وصا موجودیت
 یگانه زبان رسمی جنکشور است و اوینداان زبانهای دیگر فرصت چندانی  برای انکشاا زبانهای مادری خود ندارند  

 
نو« برای    وترکیبات کلمات ، و ساختن » کلمات عربی وترکی یکی از اهداا ایجاد این بنیاد پاکسازی زبان فارسی از
  درین رابطه عده ای ازحلله های ادبی ایران اظهار  وجود ندارد   اختراعات واصطالحات علمی بود که درزبان فارسی

اند باید  زبان فارسی بپردازیم برعالوه اینکه زبان نائص و بیفی بجا خواهد م اندیشه کردند که اار به عربی زدایی از
چنانچه عباس ائبام جشتیانی، ادیت،  شناخته شده و بنیانگذار   10بزرگ ایران بگذریم   نیمی ازشبرای ازسبدی، حافظ و

نمود: »کسانی که امروزه به یکی از ائسام فارسی ساختگی که هیچ جانوری  نویسی نوین درایران چنین اظهار نظر   ملاله
نه دراین دوره به جن سخن می اوید و نه در هیچ یک از ئرون اذشته به جن تکلم می کرده یا مطلت می نوشته، انشای 

بیش   غرو جئایان مطلت می کنند، درست نمی فهمم که رسیدن به چه غر ی را مطلوت خود ئرار داده اند     م اویا 
با لغات عربی دشمنی می ورزند، و به خیام    -که با عرت کینه دیرینه دارند    -از همه به تللید بب ی پارسیان کج فهم  

انتلام شکست های ئادسیه، جلوال و نهاوند را از تازیان بکشند!« ناممکن،  همچنان   11خود می خواهند با این حرکت 
رژیم پهلوی واز نزدیکان محمدر ا شاه که دخترش درعلد نکاح پسراشرا پهلوی  دکترمنوچهرائبام یکی ازرجم مهم  

ترویج درمورد  بود،  شاهنشاهی   خواهرشاه  ایران   ۲۵۰۰تلویم  و   سالهٔ  کرد،  اندیشه  که    اظهار  برحذرساخت  را  شاه 
  نار ایتی های باعث بروز    دوملیتهای مختلا درایران »سیاست فارسی محوری« میتوان  بخاطرموجودیت زبانهای متبدد

اواین نامه   مناببی که در پارورئی ذکراست شاه درپاسخ بنا به  .درداخم کشور وهمچنان درممالک همجوار ایران اردد
  که بدون کم وکاست نلم میشود  را نگاشت

 
 مسی: ش ۱۳۵۵در اسفند ماه  کتات او )سه هزارسام دروغ درتاریخ ایران( متن نامۀ شاه به دکتر ائبام، پس از مطالبۀ

  
 جنات مستطات و دانشمند اندیشمند، دکتر منوچهرائبام  دام ائباله؛

 
9 Aryavarta, Monier Williams Sanskrit English Dictionary (1899) 

Madhav Deshpande (1993). Sanskrit & Prakrit, Sociolinguistic Issues, Motilal Banarsidas, pp. 80–81 

 

 
 حکمت، علی اصغر، خاطره از عصر پهلوی، ص ۱۴۶  10 

 نویسنده : احمد شه الی مجله  مبارا  اسفند ماه سام ۱۳۹۳ شماره ۱۰۷ فرهنگ عربی زدایی و عربی زدایی فرهنگی  11 
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 14تر  13 له : د پاڼو شمیره

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

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

 

و تحلیییق و تییدوین جن  مییاه از اوئییات فراغییت خییود را ، صییرا نگییارش ۸بییه  کتییات ارزشییمندی را کییه نزدیییک 
میتییوانم بییاورکنم کییه کسییی بییا  کییافی و دور از چشییم اطرافیییان خوانییدم  میین بسییختی نمییوده اییید، بییا حوصییله و دئییت

شییما دارییید، بتوانیید هشییت ماهییه چنییین اثیییر نفیسییی رابییا جنهمییه اسییتردای و پراکنییدای  تغاالت فراوانییی کییهاشیی 
لطنه، امییری مشییهود  در جن، ارا ییه دهیید  امییا چییون نبییوغ ذاتییی در خییانواد  تحلیلییات موجییود مرحییوم ائبییام السییّ

عمییم ح ییرتبالی درانجییا امییور محّولییۀ  مییورد شییخص شییما بییرای میین ثابییت اشیییته و سییرعت اسییت، اییین در
ا، کتییات نفیییس شییما را مییو بمییو خوانییدم  نزدیییک سرمشییلی اسییت بییرای دیگییر مسیی ولین  مملکتییی مییا بییه پنجییاه  وامییّ

 نیییز بییه مطالییت مطالبییۀ جن صییرا کییردم واییاه شییبها در بسییتر خییوات روز از اوئییات فراغییت خییود را فیلیییط بییرای
بییا دروغهییای موّرخییان  سییخت بییود کییه بپییذیرم وائبییاً ملییت ایییران اینهمییه سییام جن مییی اندیشیییدم  ابتییدا ئبییوم کییردنش

چنییین تییاریخ سراسییر افسییانه ای دم خییوش کییرده و برسییر ئبییری اشییک ریختییه باشییند  سییرارم شییده باشییند و بییه یییک
یم کییه اسییتوانه هییای تییاریخ میگییو کییه مییرده ای درجن ئبراصییالً نبییوده اسییت )زرتشییت و دیگییر شخصیییتهایی را

و بییه اییین نتیجییۀ تلییخ و بییاورنکردنی  ولییی بییا انصییاا و بییدون تبصییت، کتابتییان را خوانییدم ایییران هسیتیییند!!(؛
کییه اکثییر نزدیییک بییه همییۀ افتییه هایتییان دراییین  میین نیییز عمییری در اشییتباه بییوده ام  صییراحتاً میگییویم رسیییدم کییه خییود

 یییا مییبهم بییائی مانییده، کییه شییما باییید ح ییوراً تو ییید ییییم مجهییوممنطلییی بنظییر میرسیید؛ امییا چنیید نکتییه بیرا کتییات
درنییگ  کییه ااییر بییازهم ثابییت شییودکه اشییتباه کییرده ام، بییدون بدهییید و بییا میین درمییورد جنهییا بحییث دوسییتانه بنما ییید

پادشییاهان ایییران  بییاری، پییی بییردم کییه کییوروش هخامنشییی و نیییز دیگییر تسییلیم همگییی کتییات شییما خییواهم بییود 
امییا جنییات دکتییر ائبییام، بییا . داشییته باشییند تییا تلییویم جنیییها را مجییدداً تییرویج بییدهیم وده اندکییه ارزشباسییتان، افییرادی نبیی 

شییاید ائییدامی عجوالنییه ازمیین بییود  (۱۳۵۴تصییویت اییین تلییویم درسییام اذشییته )اسییفند اینکییه میین پذیرفتییه ام کیییه
ن شییرا طی کییه حییزت اکنییون نمیتییوانم دراییی  بییزرگ )کییه پیشییگو یهای شییما نیییز درسییت درجمیید(، وشییاید اشییتباهی

 تاخییت وتییاز و اردوخییاک کییردن مشییغوم اسییت، تییوده درعرصییۀ دانشییگاه و درمیییان نسییم نوجییوان ایییران ، بییه
کمونیسییتها ومارکسیسییتها بییدهم تییا زرتشییتیها را نیزبییه  بهانییۀ دیگییر نیییز بییا چییاپ کتییات ارزشییمند شییما دسییت یییک

تمییامی  تیها را برنمییی انگیییزد، بلیییکهاییین مسیی له خشییم زرتشیی  جمییع خییود ا ییافه کننیید  اذشییته از ایییینکه، فلییط
سییائط شییدن  کییرد و بیییم جن میییرود کییه انتشییار اییین کتییات و اعییالم احییزات ملیگییرا بییا میین وشییما دشییمنی خواهنیید

بیییرادرم  و در نتیجیییه سیییلوط درکیییام کمونیسیییت باشییید  لییییکن تلیییویم مزبیییور، تییییر خالصییییی بیییرای اییییران
ً  شاپورحمیدر ییا و شییهریارجان و نیییز برخییی منتشییر کنیییم و  دیگییر سییخت اصییرار دارنیید کییه هییم کتییات را سرییییبا

مسییاعدتری )ولییو چنیید  درخواسییت میین اینسییتکه کمییی صییبرکنیم ودرشییرا ط هییم میین رسییماً تلییویم را سییائط کییینم 
میین پاسییخ بدهییید  مرائییت خییود  بییدهیم  نظییر شییما چیسییتم! دوسییت دارم بییی پییرده بییه سییام ببیید( اییین کییار را انجییام

 باشید 
 ۵۵۱۳12اسفندماه  ۱۰هلوی ء محمدر ا پ

 

خواهند ماند  سخنی  در نتیجه باید افت که حکومات می جیند و میروند و این مردمان یک خطه اند که هممواره پا برجا

خواهد شد   امروز    زدود، وجنچه را مردم نپسندند و تصبنی باشد از خاطره ها   که بردم بنشیند مردم خواهند پذیرفت

ادب جنچه موجت ایران اردیده موجودیت سخنورانی چون حافظ، سبدی ، خاجوی کرمان ، صا ت اصفهانی، غنای  ی 

اار از دورهٔ مشروطیت به اینسو به ادبیات مباصر ایران نگاهی بیندازیم، این جثار مانداار   خائانی و امثام جنها ست؛ و

نیما،   ، یزدی  فرخی  میرزا، شهریار،  ایرد  میرزاده عشلی،   ، اعتصامی  ،    پروین  فریدون مشیری   ، توللی  فریدون 

نادرپور، مهدی اخوان ثالث، سیمین بهبهانی، فروغ فرخزاد و دیگران است که بر ایرایی ادبی ایران افزوده ، نه پالیسی  

  میباشد   حکومات جن سیاست زده ومبین اهداا مشخص توسبه جویانه های زبانی جنکشور که سخت

 
 ۹۱۳۸ فروردین ۰۱شنبه ت ظ ؛ سه ۰۱۱:۱ نویسنده : جشموغ راهیافته ؛ ساعت  12

 در تاریخ ایران و دکتر منوچهر ائبام و نامه ی شاه به دکتر ائبام  ساله شاهنشاهی و سه هزار سام دروغ ۲۵۰۰ تگ ها: تلویم
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 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

در هر فرهنگ  زیبا ترین پدیده های برخاسته از نهاد جدمی  )شامم نظم ونثر(در کم  شبر، موسیلی وابداعات هنری وادبی  

 و تمدنی شناخته میشود ، و چه نا بجاست که وسیلهٔ اهداا جزمندانه ئرار ایرد   

زبان و    زبان وسیلهٔ افهام و تفهیم و بیان احساس جدمی است نه وسیلهٔ افتخار کاذت و احترام نگذاشتن به   اینجانمبه علیدهٔ  

 :فرهنگ دیگری و درختم این بحث یکی از سروده هایم را درین ارتباط تلدیم میدارم

 نوای مهر نه مذهت شناسد و نه نژاد
 حدیث عشق نه جسان شود بیان به زبان 

 نوای عشق صدای نهاد انسان است
 به هر تپیدن دم بین چه رازهاست نهان

 
 نهد درین عالم  ببین که طفم چو پا می

 خود شناسد و نی ئوم و نی تبارپدر نه
 ولی به ئدرت ایزد بدون حرا وسخن

 حدیث مهر بگوید چه ساده با مادر
 

 سرود عشق زبان دم است واحساس است
 به هرزبان و به هر مذهت و به هر ج ین

 زروی مهرشود ئلت ها بهم نزدیک
 چنین  بشر را بیافریده  چو کرداار

 
 ان به چشم ظاهربیناار طوایا انس

 به رنگ رنگ واروهند ودسته های جدا 
 چو جمله زادهٔ یک جوهرند و جت ِوِام

 خدا  نزد   یگرند یکد  برابر  همه
 
 نازیدن   به نسم  به نزد خالق یکتا 

 چوکیش مرده پرستان زریشه مردود است 
 ز روی کبر به ئوم دار نظر کردن 

 نماد نخوت فرعون و کار نمرود است
 

 بزم جهان رنگ وبوی الها را ببین ب
 که هر الی به چمن جلوهٔ دار دارد

 ام باشد  ام همیشه   دم  ولی به دیدهٔ 
 چو نلشهای عیان رنگ از اهر دارد 

 
 زفیو پرتوعشق است کاین جهان زیباست

 چو کرداار جهان را به عشق  کرده بنا 
 درجند میکه بهم   بسته نطفهٔ   جدم

نسج سرتش زمهر خود پیدانموده    
 

 ، ویرجنیا  حامد نوید
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