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چكيده

تالش براي حفظ و معرفي زبان فارسي به نسل جوان مرا بر آن داشت تا به مطالعه و تحقيق پيرامون اين مقاله
تحتعنوان زبان و لهجههاي ايراني به روش كتابخانهاي و با استفاده از آراء و نظرات صاحبنظران زبان و ادبيات فارسي
گردآوري شده است .اهميت حفظ زبان فارسي از آن جهت قابل تأمل است كه هرچه به زمان حال نزديكتر ميشويم
لهجههاي فارسي از هم دورتر ميشوند به نحوي كه گاهي به عنوان زبان جديد شناخته ميشوند .نتايج بدست آمده در
خصوص شكلگيري زبان و گسترش آن در حوزههاي جوامع فارسي نشان ميدهد كه چه عواملي باعث استحكام و تداوم
يك زبان در سير تحوالت تاريخي ميشود .
كلمات كليدي :زبان ،لهجه.

مقدمه

در پروسه شكلگيري تاريخ بشريت ،انسان با فراز و نشيبهايي روبرو بوده ،گاه با شكستها و پيروزيهايي در مبارزه
با طبيعت و حيوانات تا مرز نابودي و محو كامل .اما آنچه توانسته او را پيروز گرداند عامل تفكر و تغيير محيط و طبيعت بوده
است .آنچه انسان را از حيوانات و موجودات ديگر مجزا ميسازد اين است كه موجودات خود را با طبيعت وفق ميدهند اما
انسان ميبايستي طبيعت را تغيير دهد .اين عامل درگيري شعور و فكر را طلب ميكند ،و حاصل اين تجارب و دانشي كه بشر
در طول تاريخ به نسلهاي همنوع خودش انتقال داده ،زبان بوده است .زبان مهمترين عامل در سير حركت انسان از مراحل
توحش و بربريت تا تمدن و پيشرفت بوده است و آنچه مسلم است واژهها به كمك انسان آمدند ،و انسان را به اوج و ترقي
رساندند .اما زبان در يك پروسه دراز مدت شكل گرفت .در هر دورهاي و در هر مرحلهاي ،تعداد واژهها تغيير كردند ،و زبانهائي
كه قابل تغيير بودند ،ماندگار شده و زبانهائي كه نتوانستند از غار بيرون بيايند در غارها ماندند.به تناسب پيشرفت جوامع بشري
زبانها توسعه و دستخوش تغييرات قرار مي گرفتند .آنچه توسعه زبان و گسترش زبان را در تمام جوامع بشري پوشش داده،
عامل نياز انسانها به روابط و شناخت تجارب و دانش اطراف خود بوده است . .پس زبان در گيتي با تحوالتي روبرو بوده كه
ايران هم جزء الينفك اين سير تاريخي ميباشد.طلوع انسان از آنروز آغاز شد كه در غارها عالئم و اصواتي را از مغز خود
تراوش نمود تا بتوان از اسم خاص بعنوان اسم عام تجلي نمايد .از درخت براي تمام درختان و انسان براي تمام انسانها ،و از

آن روز پيشرفت عقلي و شعوري انسان انقالبي پايانناپذير شد .زيرا كلمات براي فكر ،حكم ابزاركار را دارند و بديهي است كه
تكامل تا حدود زيادي به اين ابزار وابسته است و ميدان باز حضور كلمات ،تخيل ،فرضيه ،تكامل و انديشه را در سرتاسر
گيتي حاكم كرد".استفاده از ايما و اشاره و صوت براي انسانهاي اوليه جهت انتقال فكر كاربرد داشته است و هم اكنون نيز
براي ارائه يك مقصود باز هم اشاره ،به كمك طلبيده ميشود( ".ويل دورانت،7831،ص . ) 33-38زبان به درستي تاريخ
آغازي نداشته ،اما آنچه در آن يقين حاصل گرديده است ،از كلمه شروع شد ،و حتي در ابتدائيترين شكل آن ،براي بيان
مقاصد از تصاوير استفاده گرديد .اين تطور زمان و پروسة تاريخي شكلگيري زبان و هجوم فكر به تمام عرصه دانش و علوم
در تمامي ملل و اقوام در ازمنه تاريخي ،با فراز و نشيبهائي توأم بوده و گاهي در طول تاريخ ،زباني تولد يافته و يا انتقال پيدا
كرده و با از بين رفتن قومي ،زبان هم از بين رفته و با قوام پيدا كردن ملتي آن زبان هم گسترده گرديد.در طول تاريخ ،از يك
زبان انشعاباتي صورت گرفته و يا با زبانهاي ديگر ادغام گرديده و يا گاهي ديده شده ،زباني هزاران كيلومتر اثرات خود را بر
زبانهاي ديگر گذاشته است .اين تأثير ،رابطة متقابل در زبانهاي خاور و باختر را داشته و امروزه زبانشناسان ،زبانهاي ايراني
را به سه دورة متمايز؛ زبان ايراني باستان ،زبان ايراني ميانه و زبان ايراني جديد تقسيم كردهاند .زبانهاي ايراني باستان از
حدود  7111سال قبل از ميالد در ايران گسترش داشتهاند .اسكان جامعههاي كشاورزي – دامداري در فالت ايران نقش
مهمي را در تشكيل نژادي مردم ايران و كشورهاي همسايه بازي كرد اما درباره زبان مردم ايران باستان به غير از زبان
ايالمي در هزارة سوم تا يكم ق.م تقريباً اطالعاتي در دست نيست.زبانهاي ايراني دستهاي از زبانهاي هند و اروپائياند كه با
هم پيوند نزديك دارند و اصل آنها به زبان واحد يعني زبان ايراني باستان كه با زبان قديم هنديان آريائي نزديكي بسيار
داشته ،ميپيوندد .نام هند و اروپائي به گروهي از زبانهاي هم ريشه اطالق ميشود كه امروز از هندوستان تا امريكا و استراليا
و افريقا رواج دارند .زبان هند و ايراني كه گاه زبان آريائي نيز ناميده ميشود ،ميان نياكان ايرانيان و هندويان آريائي مشترك
بود(.يار شاطر ، 7881،ص ) 8
زبان فارسي باستان

"زبان فارسي باستان زباني است كه در كتيبههاي شاهان هخامنشي ( 887-558ق.م) بكار رفته است .از اين
شاهان كتيبههاي متعددي بجاي مانده كه قديمترين آنها متعلق به اريارمنه پدر نياي داريوش بزرگ(  531-171ق.م )و
تازهترين آنها از اردشير سوم است ( 883-853ق.م) مهمترين اثر اين زبان كتيبة بسيار مهم داريوش بزرگ بر صخرة بيستون
(ميان همدان و كرمانشاه) است كه در آن داريوش به شرح نسب و چگونگي به شاهي رسيدن خود و جنگها و پيروزيها و
همچنين ذكر نام كشورهائي را كه بر آنها فرمانروا بوده پرداخته است .تمام آثاري كه از زبان فارسي باستان در دست است به
خط ميخي نوشته شدهاند(.يار شاطر ، 7881،ص  ) 4زبان فارسي باستان كه آنرا «فرس قديم» ناميدهاند همان زباني است كه
بر سنگهاي بيستون والوند و صد ستون تخت جمشيد و دخمههاي هخامنش و لوح هاي زرين و سيمين و بالد تختجمشيد
و جاهاي ديگر كنده شده است و مهمتر از آن سه نبشتة بيستون است كه داريوش شاهنشاه هخامنش تاريخ بيرون آمدن و
به شاهنشاهي رسيدن و كارنامههاي خود را در آنجا گزارش داده و خطي كه آثار نامبرده بدان نوشته شده خط ميخي است.
زبان اوستائي  :اوستا به خطي نوشته شده كه به خط اوستائي مشهور است و ظاهراً در اواخر دورة ساساني
(احتماالً در حدود قرن  1م) .بهمين منظور از روي خط پهلوي اختراع گرديد .و برخالف خط پهلوي روشن و ساده و وافي

بمقصود است(.يار شاطر ، 7881،ص.) 5البته داندامايو در كتاب تاريخ ايران از زمان باستان تا امروز بيان ميكند ":كه زبان
اوستا ،به زبان ساكنان ايراني باختري آن زمان شباهت دارد ،اما به ويژه زبان گاتها ،ويژگيهاي زبان ايرانيان خاوري را
دارد(".داندامايو ، 7817،ص) 4
زبان مادي:زبان مادي ،زبان شاهان خاندان مادي و مردم مغرب و مركز ايران بوده است .از سال  385ق.م به بعد
در كتيبههاي شاهان آشور از مردم ماد نام برده شده و كلماتي از اين زبان نيز در زبان يونان باقيمانده ولي مأخذ عمده اطالع
ما از اين زبان كلمات و عبارتي است كه در كتيبههاي شاهان هخامنشي (كه جانشين شاهان مادي بودند) بجاي مانده
است(.يار شاطر  ، 7881 ،ص.) 1از زبان مادي اسنادي به دست نيامده است .نُلدِكه گويد" :اگر كتيبهاي به دست آيد گمان
ميكنم از حيث زبان و خط ،عين كتيبههاي شاهان هخامنش باشد ".درابستتر( )Drobs teterعقيده داشت كه اوستا به
زبان مادي نوشته شده است ،به هرحال شكي نيست كه زبان مادي يا زبان پارسي قديم تقريباً يك زبان بوده و تفاوت جزئي
با آن داشته چنانكه در زمان اِسترابون پارسيها و ماديها زبان يكديگر را به خوبي ميفهميدند .بعضي زبان كردي امروزي را
مشتق از زبان مادي ميدانند(.پير نيا ، 7813،ص) 11-11
زبانهاي سغدي و خوارزمي و پارتي و سكائي

زبانهاي سغدي و خوارزمي و سكائي و پارتي زبانهايي هستند كه هم از صورت ميانة آنها مدارك كتبي در دست
است و هم به نواحي شرقي فالت ايران تعلق دارند.در كتيبههاي داريوش بزرگ نام كشورهائي كه اين زبانها در آنها رايج
بوده ياد شده است .سغد -خوارزم -سكا -و پارت و همچنين از كشورهاي ديگري همچون هرات و رُخج(نام ايالت قندها ر
قديم) و بلخ نام برده شده كه زبان جداگانه داشتهاند .در مأخذ ديگر به نام زبانهاي بلخي و رخجي و هروي و مروزي و
سگزي و كرماني بر ميخوريم كه بتدريج از ميان رفتهاند( .يار شاطر ،7881،ص) 1
خوارزمي:از ميان لهجههاي مذكور خواه در سه قرن اول هجري و خواه در قرنهاي بعد مدتي معمول بود .كه بر
اثر حمالت مغول و تاتار و رواج زبانهاي اورال و آلتاتي در آن واليت بتدريج بعد از قرن هشتم هجري از ميان رفت .از لهجه
باستاني و همچنين از لهجه جديد خوارزمي عهد اسالم ،كه بخط عربي نوشته شده آثاري در دست است و ابوريحان بيروني
خوارزمي در االثار الباقيه خود اسامي ماهها و اعياد و ايام مشهور و منازل قمر را بزبان خوارزمي ذكر كرده است(.همان ،ص71
) .خوارزمي با سغدي و سكائي قرابت داشت و در عهد اسالمي تعدادي لغات عربي و فارسي نيز در آن راه يافته بود.
سكايي  :از زبان سكائي (خُتني) آثاري مربوط به قرنهاي هفتم تا دهم ميالدي در دست است كه غالباً بودائي و
برخي قصه و داستان و بعضي متون پزشكي است(.همان ،ص) 8-4
اشكاني (پارتي):از مهمترين لهجههاي ميانه كه ادبيات مكتوب آنها را در دست داريم زبان پهلوي (پهلواني)
است .از پهلوي اشكاني آثاري بخط مانوي (از اصل سرياني) و منصوب به مانويان و آثار ديگري بخط پهلوي اشكاني (پارتي)
باقيمانده مربوط به تاريخ حدود قرن سوم بعد از ميالد است .گويا قوّت و شيوع زبان قوم پارتي بعد از اواخر قرن اول پيش از

ميالد و اوايل قرن اول ميالدي آغاز يافته و بعد از قرن چهارم ميالدي يعني بعد از استقرار و ثبات كلي وضع ساسانيان از
رواج آن كاسته شده است(.صفا  ،گنج سخن ،بي تا ،ص) 4-5
زبانهاي هندي كهن:زبانهاي ايراني كهن با زبانهاي هندي كهن بخصوص زباني كه در سرودهاي ودا(Veda
)يعني قديميترين اثر آريائي زبانان هند بكار رفته نزديكي و شباهت بسيار دارند .غالب افعال و پيشوندها و پسوندها و لغات
اصوالً متشابه است .اما افعال و كلماتي نيز هست كه مخصوص يكي دو دسته است .مانند ( goutگفتن) ( yearسال)
( snowبرف) كه تنها در زبانهاي ايراني ديده ميشود(.يارشاطر ، 7881 ،ص) 1
زبانهاي ايراني ميانه

زبانهاي ميانه حدّ فاصل بين زبانهاي كهن و زبانهاي كنوني ايراناند .دشوار ميتوان گفت زبانهاي ميانه از چه
تاريخي آغاز شدهاند .اگر درنظر بياوريم كه سير و تحول زبان از صورتي به صورتي ديگر  -تدريجي است ،روشن ميشود كه
تصور حد قطعي ميان زبانهاي كهن و ميانه و كنوني هميشه ممكن نيست.ميزان تشخيص زبانهاي ميانه ،اصوالً يكي تفاوت
آنها با صورت قديميتر اين زبانهاست (عموماً سادهتر بودن آنها) و ديگر متروك بودن آنها .اما ممكن است بعضي از زبانهاي
رايج در تحول ،محافظ كارتر از بعضي زبانهاي متروك باشند چنانكه زبانهاي پشتو و آسي از پارتي و پهلوي محافظهكارترند و
صورت كهنتري از زبان را محفوظ داشتهاند .زبانهاي ميانه و زبان سُغدي و زبان سكائي (خُتني) و زبان خوارزمي از زبانهاي
ايراني هستند(.همان ،ص .) 77-77از مشخصات اين زبانهاي ميانه ،دستور زبان سادهتر است.
زبان پهلوي زبان ساسانيان :از اين زبان كه صورت ميانه فارسي باستان و فارسي كنوني است و زبان رسمي ايران در
دوره ساسانيان بود .آثار مختلف بجا مانده است كه آنها را ميتوان به چند دسته تقسيم كرد. 7 :كتيبههاي دورة ساساني كه بخطي
اقتباس شده از خط آرامي ،ولي جدا از خط پارتي نوشته شدهاند . 7.كتابهاي پهلوي كه بيشتر آنها آثار زرتشتي است  .8.عباراتي كه بر
سكه و مهر و نگين و ظروف و سفال از آنها بجا مانده است .4.آثار مانوي كه بخط مانوي نوشته شده و همه از كشفيات اخير آسياي
مركزي است .آثار موجود و زبان پهلوي مفصلترين جز ادبيات پيش از اسالم است .و از اين ميان سهم عمده ،خاص آثار زرتشتي
است.زبان فارسي كنوني دنباله زبان پهلوي است .اما عده زيادي لغات پارتي از زمان تسلط اشكانيان در پهلوي (فارسي ميانه) راه
يافت(.همان ،ص .) 73-78در زمان ساسانيان الفباي اوستائي ويژهاي به نام زند پديد آمد (امروز هم متن اوستا با همان الفبا در دسترس
است) و حتي ضمن آن ترجمه فارسي ميانه آن با تغيير به نام پازند تدوين گرديد(داندامايو ،7817،ص . ) 717زبان پهلوي دقيقاً ريشه
در ايران باستان ندارد .اما اين زبان ايران باستان نماينده گويش مردم فارس است مدتي دراز بواسطه وجود هزوارشهاي زياد (حدود
هزار) كه معادلههاي آرامي عبارات فارسي بود خواندن آن به دشواري صورت ميگرفت اما متوني كه در آسياي مياني يافته شد اين
هزوارشها را ندارد زيرا خوانندگان معاصر اين خط ،بيگمان بايد كلمات شايع ايراني را جانشين هزوارشها كرده باشند .فارسي دري
مستقيماً از زبان پهلوي ناشي مي شود(.هوار ،7818،ص) 77
زبان پارتي :زبان پارتي زبان قوم پارت از اقوام شمال شرقي ايران است و زباني است كه از جمله معمول اشكانيان بوده
است .از اين زبان دو دسته آثار موجود است يكي آثاري كه به خط پارتي كه خط مقتبس از خط آرامي است نوشته شده ،ديگر آثار
مانوي است كه به خط مانوي كه مقتبس از خط سرياني است ضبط گرديده است .قسمت عمده نوع اول كتيبههاي شاهان متقدم

ساساني است كه عالوه بر زبان فارسي ميانه بزبان پارتي هم نوشته شده است .كلمات پارتي كه در زبان ارمني باقي مانده بخصوص از
اين جهت كه با حركات ضبط شدهاند ،براي تحقيق اين زبان اهميت بسيار دارد .انحطاط زبان پارتي را ميتوان به بعد از قرن چهارم
ميالدي يعني پس از جايگير شدن سپاهيان ساساني در مشرق ايران براي مقابله با حمالت اقوام شمالي منسوب داشت (.يار شاطر ،
، 7881ص) 73

زبان سغدي  :اين زبان در كشور سغد كه سمرقند و بخارا از مراكز آن بودند رايج بود .يك زمان سغدي ،زبان
بينالمللي آسياي مركزي بشمار ميرفت و تا چين نيز نفوذ يافت .آثار سغدي را ميتوان از چهار نوع شمرد( آثار بودائي ،آثار
مانوي ،آثار مسيحي ،آثار غير ديني) كه از اين ميان ،آثار بودائي بيشتر است .خط سغدي خطي است مقتبس از خط آرامي و در
آن هزوارش بكار ميرود.اما عدة اين هزوارشها اندك است .همه آثار بودائي و همچنين آثار غير ديني و روايت سغدي كتيبة
«قربلگسون» در مغولستان متعلق بقرن سوم هجري و به سه خط چيني و اويغوري و سغدي به اين خط است .زبان سغدي در
برابر نفوذ زبان فارسي و تركي بتدريج از ميان رفت ظاهراً اين زبان تا قرن ششم هجري نيز باقي بوده است .امروز تنها اثر
رايجي كه از زبان سغدي بجامانده لهجة مردمي يغناب است كه در يكي از درههاي رود زرفشان بدان سخن ميگويند و
بازماندة يكي از لهجات سغدي است(.همان ،ص)71
زبان سكائي (ختني)  :اين زبان ،زبان يكي از اقوام سكائي مشرق است كه يك زمان بر،ختين در جنوب شرقي
كاشفر استيال يافتند و زبان خود را در آن سامان رايج ساختند (اطالق نام ختني به اين زبان از اينروست) آثار زبان سكائي
عموماً متعلق به قرن هفتم تا دهم ميالدي است و عبارتست از آثار بودائي ،متون طبي داستانها و قصص ،نامههاي بازرگاني،
اسناد رسمي و غير اينها ،قسمت عمده اين آثار ترجمه از سانسكريت ،ولي قسمتي نيز ترجمه از زبان تبتي و يا انشاء اصيل
است(.همان  ،ص) 77
زبان خوارزمي :زبان خوارزمي ،معمول خوارزم بوده و ظاهراً تا حدود قرن هشتم هجري رواج داشته و پس از آن
جاي خور را به زبان فارسي و تركي سپرده است .زبان خوارزمي با زبان نواحي اطراف يعني زبان سغدي و سكائي و آسي
نزديك است.
زبانها و لهجههاي ايراني كنوني

زبانها و لهجههاي ايراني كه امروز متداول است و از قفقاز تا فالت پامير و از عمان تا آسياي مركزي به آنها سخن
ميگويند تنوع بسيار دارد از اين ميان ،زبان فارسي ،نظر به ادبيات پردامنه و اعتبار تاريخي و نفوذش در ساير زبانها و
لهجههاي ايراني و نيز تأثيرش در چند زبان غيرايراني اهميت خاص دارد .زبانها و لهجههاي ايراني را ميتوان به چند گروه
تقسيم كرد .نخست اين زبانها به دو دستة شرقي و غربي تقسيم ميشوند.
 .1آسي؛ كه در قسمتي از نواحي كوهستان قفقاز مركزي رايج است و در آن دو لهجه مهم  ،يكي ايرون  ironو
ديگري ديگورون  Digoronميتوان تشخيصداد (.همان  ،ص) 74آسيها يا آالنها كه بنام آنها در تاريخ مكرربرميخوريم

اصالً از شرق درياي خزر به اين نواحي كوچ كردهاند و از اينرو زبان آنها با زبان سغدي و خوارزمي ارتباط نزديك و در ميان
زبانهاي ايراني كنوني ،مقامي خاص دارد ..اين زبان از بدويترين زبانهاي ايراني بشمار ميرود( .همان  ،ص) 7
 .2يغنابي؛ اين زبان بازماندة يكي از لهجههاي سغدي است كه در دره يغناب ميان جبال زرفشان و حصار ،بدان
سخن ميگويند و تنها اثر رايجي است كه از زبان سغدي بجاي مانده است .يغنابي نيز مانند ساير لهجههاي ايراني ،بسياري
از لغات فارسي و عربي را اقتباس كرده است(.همان  ،ص) 71
 .3پشتو؛ اين زبان ،زبان محلي مشرق افغانستان و قسمتي از ساكنان سر حدات شمال غربي هندوستان است.
هرچند زبان فارسي و عربي در اين زبان نفوذ يافته ولي اين زبان ،كه امروزه در افغانستان بيش از گذشته مورد توجه است.
زبان پشتو صاحب آثار و ادبيات است از جمله آثار معروف اين زبان «خوشحال خان» را ميتوان ذكر كرد .همچنين ،مقدار
زيادي اشعار محلي و داستان و افسانه به اين زبان موجود است(. .همان ،ص) 75
 .4لهجههاي فالت پامير؛ در فالت پامير ،ميان افغانستان و هندوستان و چين و تركستان ،هنوز عدهاي از زبانها و
لهجههاي ايراني رايج است و عدة كساني كه بر هر يك از اين زبانها سخن ميگويند محدود است .بعضي از اين لهجهها
بتدريج رو بزوال رفته و برخي نيز امروز از ميان رفته است .اين زبانها به سبب دور بودن از مراكز سياسي و تغييرات اجتماعي،
توانستهاند بسياري از خصوصيات صوتي زبانهاي قديم ايراني را محفوظ بدارند .مطالعه اين زبانها از لحاظ تحقيق زبانهاي
كهن ايران اهميت خاص دارد.
 .5بلوچي؛ اين زبان در قسمتي از بلوچستان و همچنين در بعضي نواحي تركمنستان رايج است .در بلوچستان
عالوه بر بلوچي ،زبان ديگري نيز بنام براهوي متداول است كه از جمله زبانهاي «دراويد» است .بلوچي اصوالً از گروه شمالي
زبانهاي غربي است ،و بلوچها ظاهراً از شمال به جنوب كوچ كردهاند .زبان بلوچي لهجات مختلف دارد كه مهمترين آنها
بلوچي غربي و بلوچي شرقي است.
 . 6كردي؛كردي نام عمومي يك دسته زبانها و لهجههائي است كه در نواحي كردنشين تركيه و ايران و عراق رايج
است .بعضي از اين زبانها را بايد مستقل شمرد ،زيرا تفاوت آنها با كردي (كُرمانجي) بيش از آنست كه بتوان آنها را با كردي
پيوسته دانست ،دو زبان مستقل از اين نوع يكي زازا يا دُملي است كه به نواحي كردنشين غربي متعلق است .ديگري گوراني
كه در نواحي كردنشين جنوبي رايج است و خود لهجههاي مختلف دارد .زبان كردي اخص را كُرمانجي ميمانند كه خود
لهجههاي متعدد دارد مانند مكري ،سليمانيهاي ،سنندجي ،كرمانشاهي ،بايزيدي ،عبدوئي ،زندي.
 .7لهجههاي ساحل درياي خزر؛ اين زبانها كه شامل گيلگي و مازندراني در سواحل جنوبي و جنوب غربي
درياي خزر رايج است.
 .8لهجههاي مركزي؛ لهجههاي مركزي ايران كه از بعضي جهات حد فاصل ميان ،لهجههاي شمال و لهجههاي
جنوبي دسته غربي محسوب ميشوند متعددند و از نزديكي قم ،حوالي يزد و كرمان و شيراز بدانها سخن ميگويند .از اين

جمله است :نطنزي ،فريزندي ،يارندي ،ميمهاي ،جوشقاني ،ونيشوني ،قهورودي ،سوئي ،گشهاي ،زفرهاي ،سِدهي ،گزي،
قمشهاي ،خرزوق ،اردستاني ،وفي و لهجههاي وابسته به آن آشتياني ،كهكي ،آمرهاي ،خوانساري ،محالتي ،سيوندي ،نائيني،
اناركي و لهجه زرتشتيان يزد و كرمان يا لهجه بهدنيان(.همان ،ص) 73
 . 9زبان فارسي دري؛ اين زبان كه اهم زبانها و لهجههاي ايراني و زبان رسمي و ادبي ايران است ،دنباله
فارسي (پهلوي) و فارسي باستان است ،و از زبان قوم پارسي سرچشمه ميگيرد . .آغاز زبان فارسي دري را بايد ،از نخستين
آثاري كه پس از اسالم به اين زبان به وجود آمد ،محسوب داشت .از حيث لغات ،زبان فارسي موارد بسياري از ساير زبانهاي
ايراني و غير ايراني مانند پارتي ،سغدي ،يوناني ،آراس يا سرياني ،هندي ،تركي ،مغولي و چيني قرض گرفته و اخيراً عدهاي از
كلمات مردم مغرب زمين نيز وارد فارسي گرديده است .اما از اينهمه مهمتر لغات عربي است كه قسمت عمده لغات اداري،
سياسي ،علمي و فرهنگي فارسي متداول را فراهم ميكند .زبان پارسي كه در قرن چهارم از آميزش با زبان عربي تا حدي
مصون مانده و لغات عربي در آن اندك بود از قرن پنجم به بعد به نسبت بيشتري با لغات عربي در آميخت . .از علل عمده
اين امر يكي تزايد نفوذ دين اسالم در اين دو قرن و زبان الزم آن نيمه ،زبان عربي بود .ديگر آنكه در اين دو قرن تعليم و
تعلم زبان عربي با شدتي بيشتر از پيش در ايران رواج داشت و چون توسعه و افزايش مدارس در قرن پنجم و ششم با قوت
بسيار صورت گرفته و از مواد اصلي و اساسي دروس در اين مدارس زبان و ادب عربي بود( . .صفا ،مختصري در تاريخ تحول
نظم و نثر پارسي ،بي تا ،ص.)78در تاريخ زبان فارسي قرن پنجم و ششم آن چه قابل مالحظه و مطالعه است ،انتشار زبان
فارسي در خارج ايران است .در قرن چهارم و اوائل قرن پنجم در زمان  ،سبكتكين و پسر او عينالدوله محمود و جانشينان
آنان بتدريج ناحيه پهناوري از هندوستان تحت سالطين غزنوي در آمد .زبان رسمي دربار غزنوي پارسي دري بوده
است(.همان ،ص .)77در قرن ششم ،حكمرانان سلجوقي در گسترش زبان فارسي بطرف شام و مناطق تحت امر خود مناطق
خاور را هم تحتتأثير قرار دادند .اما ديري نپائيد با حمله مغول زبان فارسي در حكومت و دربار پايگاه خود را از دست داد و
باعث گرديد بسياري از كلمات مغولي وارد زبان فارسي گردد .قبل از دوره تيموريان ،زبان فارسي بعلت نفوذ زبان تركي ،رو به
قهقرا رفته بود .در دورة صفوي ،بخاطرعالقه و توجهي كه سالطين صفوي ،خصوصاً بزبان تركي داشتند .در اين دوره ،غالب
اصطالحات ديواني و درباري و نظامي تركي بود ،سير قهقرائي در زبان فارسي و فاصله گرفتن از دستگاههاي اداري وجود
داشت .اين روند ادامه داشت تا دوران قاجار كه روابط با ملل اروپائي برقرار شد  .ترجمه كتابهاي فرانسوي و انگليسي باعث
شد تا كلمات متعددي وارد زبان فارسي گردد .ساير لهجههاي جنوبي ايران عبارتند از لري ،بختياري ،لكي و فروع آنها (كه
همه را ميتوان تحت عنوان كلي لري ذكر كرد) ،شوشتري(معين  ،)7817،دزفولي و لهجههاي فارسي از جمله الري ،بندري
در (ميناب) ،لهجههاي سغون ،بورينگام ،پاپون ،امامزاده اسمعيل ،ماسَرم و نيز لهجههاي بُشكردي(. .يار شاطر ،7881،ص)87
نتيجه گيري

اين مقاله به بررسي سير تاريخي زبانها و لهجه هاي ايراني در سه دوره باستان ،ميانه و معاصر پرداخته و نشان مي
دهد در اين خطه چه زبانهايي قوام يافته و در استمرار خود از لحاظ جغرافيايي و اقليمي انشعاباتي داشته اند و چه زبانهايي
نتوانسته اند شرايط و تطور زمان را پذيرفته و از صفحه تاريخ محو شده و عقيم مانده اند .
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