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Abstract 
Because of the social nature of human languages, the people of any society try to 
credit up the prestige of their own language in comparison to other languages. In 
the historical contacts of the languages, some of them become more prestigious 
and come to the level of the “standard language” of a country or countries and 
become an indicator for validation of other languages. In contrary, it is also 
possible that the prestige of some others lessens and even they may vanish. 
According to Pierce, “linguistic prestige” has an interrelationship with “power”, 
and any prestigious language is supported by a kind of political-governmental, 
religious, social, cultural power or alike. This article tries to investigate the factors 
and the degree of prestige of Persian language in a historical point of view, using 
library data in an analytic- descriptive method. The results of this study show that 
prestigious condition of Persian language at the first step was achieved because of 
the necessity of a social unity of Iranian tribes. Then through the passage of 
history of Iran, Persian language used the advantages of governmental-political, 
religious, cultural, social, and financial supports and became prestigious. In spite 
of historical happenings, the effects of above-mentioned factors have caused 
Persian to be the most well-known Iranian language with the greatest number of 
speakers so far.   
 
Keywords: Persian Language, linguistic prestige, standard language, official 
language. 
 
Extended Abstract 

1. Introduction 
All languages, whether live or dead, have their own historical background. In this 
article a certain aspect of Persian language historical background is noted and it is 
its “historical prestige”. The major question arises as such: “why among more 
than hundred Iranian languages and dialects, Persian specifies the most 
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remarkable prestigious position to itself?” The reason can be followed in three 
major factors: time, place, and man. Bastani Parizi says that the triangle of history 
is based on the same three mentioned columns.  
 
2. Theoretical Framework 
The history of any language can be studied in different aspects and theoretical 
approaches. In this article, the history of Persian language is studied based on its 
historical prestige aspect. Linguistic prestige can be placed in sociolinguistic 
discussions and it often distinguishes the social and sometimes political-cultural 
attitudes towards a language in comparison to other languages. Michael Pearce 
(2007) believes that there is an interrelationship between “social prestige” and 
“linguistic prestige” in some manners. In additions, linguistic prestige has a direct 
relation with “power”.  

It is worth to note that indicators of a language to be prestigious are relative. 
For instance, although based on the number of speakers, today Persian is not a 
prestigious language as languages like Chinese, Spanish, English, and Hindi, from 
some other aspects such as having cultural, literary, and artistic treasures and 
historical prestige, it stands on higher levels than the mentioned languages. 
 
3. Methodology 
The data for this article are gathered through library references, in relation to the 
major question of the article for the three historical eras of Iranian languages 
known as Old, Middle, and New. Then with an analytic – descriptive approach, 
the given data are studied to show the quality of increasing and decreasing of the 
prestige of Persian, during its 3000 years of its lifetime. In the whole article, there 
is an emphasize on functions of the three major elements of time, place and man, 
in Persian language historical prestige.  
 
4. Results & Discussion 
It seems that after the segregation of Iranian languages from the proto- Iranian 
language, once more a need was felt for a new unification for a common Iranian 
language among Iranians. They chose Persian language for this purpose. In this 
way, by the support of Achaemenian government, the foundation was laid for the 
appearance of a Persian, as a prestigious language among other Iranian languages.  

In general, the five following factors can be considered as the supporters of 
Persian language as a prestigious language: 1- individuals and governmental 
institutions, 2- people in society, 3- individuals and cultural institutions, 4- 
individuals and religious institutions, 5- Iranian and non-Iranian languages.  
The earliest time in Iran History, in which Persian language really achieved 
prestige, was when Achaemenian governorship in Pars region was ruling Iran. 
Achaemenians used Persian language as a means for unification of Iranian tribes 
after their separation from the common Iranian mother language, and Persian 
responded this goal successfully.  
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Through the passage of time, from the time of Achaemenian dynasty up the time 
being, Persian language has encountered various challenges, some desirable and 
some disastrous. 

Nowadays many Iranian ethnic groups believe that enforcement of Persian 
language leads to their local and mother tongues become week. Indeed, this is a 
false thinking and other languages can use Persian language capabilities for 
enforcement of their own, because Persian is the common language of all Iranian 
ethnic groups. In other words, all existing Iranian languages can help each other 
and make a complementary collection with each other.  
It can be guessed that from the old and middle eras of Iran up to the present time, 
tens or may be hundreds of Iranian languages and dialects have been born, some 
of which have been died and some others are alive. Among these Iranian 
languages and dialects, some have been luckier in comparison to others. One of 
the luckiest languages among all Iranian languages has been Persian. Persian has 
been profited at least of two advantages: firstly the Achaemenian rulers based its 
foundation very firmly, and secondly Iranians have used it as their unifier 
language through ages up to now.   
 

5. Conclusion & Suggestions 
It seems that five major steps were taken in the history of Iran for making Persian 
a prestigious language among other Iranian languages: 1-introducing Persian as a 
“national language” among Iranian tribes, 2- being used in Achaemenian rulers’ 
inscriptions written in cuneiform script, 3- introducing Persian as official 
language in Iran, 4- translation from other languages into Persian, 5- using 
Persian in educational institutions.  

The results show that before Islam, collective attempts of Iranians, and 
supports of two Iranian governments, namely Achaemenian and Sassanid, made 
Persian a prestigious language. After Islam, factors such as political-governmental 
powers, religion, translation, resistance against contacted languages, poetry, 
literature, calligraphy, education did the same thing for Persian.  
From the time of Achaemenian up to now, Persian language has gradually 
achieved the following linguistic prestige indications: it could have been the 
national, official, standard, and lingua franca of Iranians; it has affected other 
languages and even overcome some of them; it has resisted against the supremacy 
of Greek, Parthian, Arabic and Turkish languages; it has played role in making 
new languages; and it has finally paved the way for the introduction of cultural, 
literary, and artistic capabilities among Iranians and even non - Iranians.  

We can argue that through considering Persian as the common language of all 
Iranians, it can be used in promoting social convergence among Iranians. And, it 
is obvious that considering Persian only as the heritage of Pars tribe and region, 
leads to social divergence among Iranians. In addition, although today Persian 
stands at the highest position among Iranian languages and its foundation is 
relatively firm and strong, this does not mean that nothing can threaten it. It is 
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necessary to emphasize that Persian language always needs to be supported. Right 
now, to preserve and develop the prestige of Persian, we must do whatever we 
can, considering linguistic and language planning views, and also the very nature 
of the language itself. 
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 اعتبارِ تاریخیِ زبان فارسی
 

   موسی محمودزهی

 
 

 چکیده
کننی  کیه زبیان  یود را در مهابایه بیا بشری، افراد هر جامعه تالش میی هایزبانتوجه به ماهیت اجتماعیِ با

بنی    بامیاعتبار بیشتری  هازبانبا بک بگر، تع ادی از  هازبانتاربخی  دخشن . در بر وربدبگر اعتبار ب هایزبان

در مهابی،، شیود . میدبگر  هایزبانشا صی برای اعتبارسنجی    هابی،سرزمین با سرزمین« ان معیارِزب»حتی 

اعتبیار »اد پییر،، هی از میان بر د . به اعتود   حتکاسته ش هازبانابن امکان دیز  جود دارد که از اعتبار بعضی 

حکیومتی، میبهبی،  -رابطۀ در دی دارد   هر زبانِ معتبیر از پشیتوادۀ دیوعی قی رت سیاسیی« ق رت»با « زبادی

 –ای   بیا ر شیی تیلیلییاجتماعی، فرهنگی   مادن  آن بر وردار است. ابن مهاله با استفاده از منیاب  کتابخادیه

. استهزان پشتیبادی از زبان فارسی با دب گاهی تاربخی پردا تیهایِ پشتیبان   متوصیفی، به بررسیِ دوع ق رت

بخشی اقیوا  ابرادیی ده  که ابت ا اعتباربابی زبان فارسی به  اطر بک دیاز اجتماعی برای  ح تدتابج دشان می

ی، گیسیاسیی، دبنیی، فرهن -در اد ار مختلفِ تاربخِ ابران ابن زبان از پشتیبادی عوام،ِ حکومتی. سپس استهبود

رغی  ر بی ادهای کیه علیی ه. تأثیر ابن عوام،ِ باعی  شی استهتهوبت ش برده   اجتماعی، اقتصادی،   ... بهره 

 تربن   پُرسخنگوتربن زبان ابرادی باقی بماد .معر ف عنوانبهتاربخی، زبان فارسی تا امر ز 
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 مقدمه -1

تیوان سرگبشتی تاربخی دارد . تاربخ هر زبان را می هان، چه مرده   چه زد ه،ج هایزبانهمۀ 
د. در ابین مهالیه تیالش بیر آن کیرمختلف   با ر بکردهای دظریِ متفا ت بررسی  هایبهاز جن

اعتبیار »بر ر بکیردِ ابرادیی، بنیا هیایزبانتیربن ، بکیی از معیر ف(1)است تا تاربخ زبان فارسی
 بررسی شود.  (2)«زبادی
  در  اعی،اجتمیشناسی زبان جیای دارد   غالبیاو  جهیۀ اعتبار زبادی در میان مباح ِ جامعه    

کنی . مابکی، دبگیر مشیخم میی هیایزبانمواردی سیاسی   فرهنگی بک زبان را در مهابی، 
 ابایتگی در دیی « اعتبار زبیادی»از جهاتی با « اعتبار اجتماعی»اعتهاد دارد که  (2007) 1پیر،

ز دیی« اعتبار اجتمیاعی»ها های اجتماعیِ ق رتمن  برای آن گر هدارد. ب بن معنی که زبان گر ه
 اقی ، در اات رابطیۀ مایتهیمی دارد. در« قی رت»ا از طرف دبگر، اعتبار زبادی ب. همراه دارد به

زبان چیزی  جود د ارد که دشان ارزش آن باش ، بلکه ارزش آن در ارتباط با ق رتی اسیت کیه 
 بک زبانِ  اص به آن منتاب است. 

ت موضیوع در ، اهمیی« رت   سلطهق»ا آن برابطۀ   « اعتبار زبادی»توجه به تعربف باال از با    
چه عواملی باع  شی ه تیا فارسیی از مییان صی ها زبیان   که  استهپاسخ به ابن پرسش دهفت

آب  برای پاسخِ ابن پرسیش، بابی  به دظر می داشته باش .تربن جابگاه را گوبش ابرادی، شا م
زمان، مکیان، »ا سه عام، بخ رتار گوب : مثل از تاربخِ ابن زبان م د گرفت. باستادی پاربزی می

. بنابرابن بهتر است اعتبار تاربخی زبیان فارسیی بیشیتر (645: 1711) استهپابرجا داشت« اداان
 جو شود.  ب، ابن سه عام، جاتا

تیربن زمیادی کیه ق بمیبه در اعتبار تاربخی زبان فارسی، باب  « زمان»به دهش  دستیابیبرای     
. زمیان حکمرادیی شاهنشیاهی هخامنشیی؛ دتوجیه کیرر بافت، اعتبااقعی زبان فارسی به معنی  

 .  استه  یزهای فرا ان،  ود را به ر زگار ما رساد فارسی با گبشت زمان   افت
تیربن بایتر در اعتبار تاربخی زبان فارسی، باب  ابتی ا قی بمی« مکان»برای دستیابی به دهش 

باستان. فارسی از آدجیا اعتبیار بافیت   بیه  پار، رزمینس؛ برای اعتباربابی آن را م  دظر قرار داد
 دبگر جاهای فالت ابران، آسیای میاده، هن ، آسیای صغیر،   ... رسی . 

در اعتبار تاربخی زبان فارسی، در گا  دخات بابی  بیه سیرا  « اداان»برای دستیابی به دهش     
ربیوش کبییر( رفیت. ل )داوش ا )کورش کبیر( بیا داربی بکی از د  پادشاه هخامنشی، کورش د  

ابن د   برای رسی ن به مهاص   ود، از اهر  زبان فارسی برای متی  کردن اقوا  ابرادیی اسیتفاده 
 کردد ،   فارسی ه  به کامیابی آدها در دی، به اه افشان کمک کرد. 

                                                           
1. Michael Pearce  
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 ز امیر چه فارسییِدابی است. برای مثال، اگر هازبانهای اعتبارمن ی باب  دادات که شا صه    
ادیولی، ادگلیایی،   هنی ی، زبیان ی مادن  چینی، اسیپهابزبانجهت تع اد گوبشوران دابت به  از

های دبگر مادن  ا یرۀ فرهنگیی، ادبیی، هنیری،   آب ، اما از جنبهان معتبری به حااب دمی چن
دکیه آ بیات. اسی سیرآم ترتنها دستِ کمی د ارد، بلکه ده هازباناعتبار تاربخی، از بعضی از همین 

کیه   گفیتتیوان اما آده ر مییاعتباریِ زبان فارسی آسان دیات، با ک قضا ت دربارۀ اعتبارمن ی 
. اسیتههای مه  اعتبار زبادی از زمان هخامنشیان تا کنون دسیت بافتفارسی به بعضی از شا صه
د؛ بیر ر گییری قرادر اد ار مختلف زبان ملی، رسمی، معیار   میادج استهبرای مثال، فارسی توادات

دبگر مادن  بودادی، پیارتی، عربیی    هایزبان  حتی غلبه کن ؛ در برابر  ردگبا دبگر تأثیر هایزبان
ج بی  دهیش بیازی کنی ؛   بایتری بیرای معرفییِ  هیایزبانترکی مها میت کنی ؛ در سیا تن 

 های فرهنگی، ادبی، هنری،   ... باش . توادابی
منب  علمی ماتهلی با ر بکردی که ابین مهالیه بیه بیی   ، هیچدارد تا آدجا که دگارد ه اطالع    
ان به صورت پراکنی ه بیه تو. اما در مناب  زبر میاستهدارد، دپردا ت« اعتبار تاربخی زبان فارسی»

تیاربخ ؛ (1755 ، یادلری) بارۀ اعتبار تاربخی زبان فارسی دست بافت: تاربخ زبیان فارسییمطالبی در
زبان پهلوی   ادبییات  ؛(1798موالبی، ) راهنمای زبان فارسی باستان ؛(1717 ی،ابوالهاسم) سیزبان فار

زبیان  (؛1781 ،سیارلی) زبیان فارسیی معییار ؛(1752 صیادقی،) زبان معیار؛ (1716، آموزگارتفضلی   ) آن
ای تییت عنیوان در مهالیه( 1791) مزداپیور (.1797، رضیابی) هیابی داردمعیار چیات   چه  بژگی

بخشیی اقیوا  ابرادیی از زمیان ر   حی تبیه دهیش زبیان فارسیی د«   مرد  فار، زبان پارسی»
سیازد کیه فارسیی تفاه  متوجه میکن     وادن گان را به ابن سوءهخامنشیان تا امر ز اشاره می

 متعلق به تما  ابرادیان است.  زبادان   مرد  سرزمین فار، دیات  مختمِ فار،
اسیا، منیاب  بیه شیرز زبیر  واهی  بیود: برار در ابین مهالیه ، ر ش   چگودگی کیطورکلیبه    

ای اطالعات الز  از سرگبشت تاربخی زبان فارسی در ارتبیاط بیا پرسیش اصیلی در سیه کتابخاده
، بیا هیااه بیا اسیتفاده از دادهد. آدگیشیو)باستان، میاده، دیو( تهییه میی ابرادی هایزباند رۀ تاربخ 

هیزار در عمر سیه افزابش با کاهش اعتبارمن ی زبان فارسیتوصیفی چگودگیِ  -ر بکردی تیلیلی
 .  ش بررسی  واه  « زمان، مکان، اداان»اش، با تأکی  بر دهش سه عام، ساله

 

 ایرانی هایزباناعتبار زبان فارسی در سه دورۀ تاریخی  -2
 دورۀ باستان -2-1

مشترک ابرادی جی ا شی   از پیکرۀ اصلی زبان مادر به درستی ر شن دیات چه زمان زبان فارسی
 ل پییش از مییالد تخمیین زمان آن را آغاز هیزارۀ ا (1: 1797) هوبت ماته، بافت. ابوالهاسمی  
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گیری زبیان فارسیی بیه صیورت زبیادی زد . با اتکا به تخمین ابوالهاسمی، باب  مادۀ تاربخِ شک،می
 ابرادی را سه هزار سال پیش در دظر گفت.   هایزبانماته، از دبگر 

 . قرشییاسیتبک زبیان مایته،،  اسیتگاه قیو  پیار،  عنوانبهزبان فارسی  مکان پی ابش    
دادی .  ی ابن مکان را جابی از دواحی جنوبی افغاداتان امر ز،  ادی هلمن ، می( 219-211 :1789)

 جیا(.)همیان دادی تاربخ استهرار  ادوادۀ هخامنش را در پار، ح  د قرن هفت ِ پیش از مییالد میی
ی هلمن ( تا استهرار در سیکودتگاه داممی) برابن، با احتااب سه قرن مهاجرت از  استگاه اصلیناب

توادی  ساله از حیات زبان فارسی میی 7111)پار،(،   ادامۀ آن تا امر ز، در دظر گرفتن بک د رۀ 
 پببر باش . توجیه

ر مشیترک، بیار دبگیر بیرای ابرادی از پیکرۀ زبان ماد هایزبانآب  پس از ادشهاق به دظر می    
، آدهیا بکیی منظور رای ابنش . بدیاز به بک زبان مشترکِ ج ب  احاا، می یاد اقوا  ابرادیات

زبان مشترک  ود برگزب د . ب بن ترتییب  عنوانبهابرادی را که همان فارسی باش ،  هایزباناز 
 باش ، شک، گرفیت.« سیفار»با پشتیبادیِ حکومت هخامنشی بک زبان ابرادیِ معتبر که همان 

حکیومتی  حمابیت ، زبان فارسیی ازدیات که پیش از کورش د   هخامنشیشاه ی در دست 
ی حمابیت د لتیی از زبیان سینگ بنیا ی توان ح ، زد که برابن، میبر وردار بوده باش . بنا

کورش که شاهی مهتی ر   دظرگییر بیود، توادایت بعضیی از گباشت. به گفتۀ بادگ، فارسی را 
 :1794) ه جهادگشیابی بپیردازدای پارسی   ابرادی را د رِ ه  گرد آ رد   به کمک آدهیا بیگر هه

البته مزداپور عهی ه دارد آن پادشاه هخامنشی که بین اقوا  پراکن ۀ ابرادی اتییادی پ بی   .(22
 گوب : از پیام های ابن اتیاد، بکی پی ابش زبادی  اح  بیود کیهآ رد، داربوش ا ل بود.  ی می

 مپیایمزداپیور تأکیی  دارد کیه ه .(9: 1791) ن ارتباط میان اقوا  پراکن ه را سامان بخشیی آ با
 در کیه اب اعات پرشماری     مات متع د،   اصالحات اقتصادی،   اجتماعی کارهای   اق امات
  اگیبار   فارسیی، زبیان بیر د ش سیاسیت بار دهادنِ ه  بکی گرفت، ادجا  بک  داربوش د ران
بیه  «یزبان ملی»شالودۀ بک ، با چنین اق اماتی (.11)همان:  استهبود آن به سیاسی شده کردنِ

 ک بک دهاد حکومتی برای ابرادیان ربخته ش .کم

گا  د   در حمابتِ حکومتی از زبان فارسی زمادی برداشته شی  کیه  طیی بیرای دگیارش     

ابرادیی رقی   هیایزبانبکی از   دخاتین شواه  دگارشیِ  (7)های فارسی باستان اب اع ش کتیبه

ابنکیه کی ا  پادشیاه بیارۀ دایت. درک ر ب ادِ تیاربخیِ مهی  داتوان آن را منشأ ب ورد که می

بیا »( 19: 1798)میوالبی چنین کاری دستور داد، اد کی ا تالف است. اما به دظر  هخامنشی به

اربیوش در بیایتون تربن شواه  دوشتاری از ابن  ط، کتیبۀ دتوان گفت که کهناطمینان می
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ۀ بیایتون کمیک ، از ستون چهار  کتیبی92-88ی تأبی  سخن  ود از بن های برا  ی«. است

مین بیه زبیان آربیابی گوب : به  واستِ اهورامزدا ابن دبشیته را گیرد که در آن داربوش میمی

ته را بیه .. آدگاه من ابین دبشیهابی از گِ،   چر  ه  دوشته ش . .برابن، ر ی لوزدوشت    عال ه

  (.Kent, 1953: 132)جا   به همۀ کشورها فرستاد . مرد  آن را پببرا ش د  همه
گا  سو  به اعتباربخشیِ زبان فارسی، اعال  رسمیت آن در د رۀ هخامنشی اسیت.  یادلری     

معته  است کیه پابیۀ رسیمیت زبیان فارسیی در د لیت هخامنشیی ربختیه ( 211-212: 1755)

هیای دوشیتهدر سینگ   شناسی می« فارسی باستان»ما امر ز آن را ی که زباد . هماناستهش 

در »؛ کنی ه  دظر  یادلری را تأبیی  میی( 97: 1797) سامی. استهکار رفتبه اد ان هخامنشی 

 .«استهزمان هخامنشی زبان فارسی زبان درباری   رسمی،   زبان ا ستابی زبان دبنی بود

 
 دورۀ میانه -2 -2

فارسیی ) فرزدی ش درن دیافته بود که آثاری از تیول فارسی باسیتان خامنشی پاباهنوز د رۀ ه

در حال شک، گرفتن بود. با تالط اسکن ر   جادشینادش بر ابران که تماب، به گایترش  میاده(

زبان   فرهنگ بودادی در ابران داشتن ، زبان بودادی تا ح ّ زبادی ر درر ی فارسی قیرار گرفیت. 

امیا پشیتوادۀ  اد بشۀ ر اج زبان پارتی بودد    توجهی به زبان فارسی د اشیتن .اشکادیان ه  در 

صییورت بییه« زبییان میییادجی» عنوانبییهعی اقییوا  مختلییف ابرادییی   اسییتفاده از فارسییی اجتمییا

ی مادن  بودادی، آرامی، ترکی،   پیارتی هابزبانغیرماتهی  باع  ش  که ابن زبان بتواد  در برابر 

 سلالۀ ساسادی سپرده شود.  تاب آ َرَد،   به

ی اجتماعی اقوا  ابرادیی   بعضیی از اقیوا  تنها زبان میادجدر د رۀ ساسادیان، زبان فارسی ده    

در  شی .دبگر در حوزۀ امپراتوری ساسادی بود، بلکه زبان میادجیِ اداری   دبوادی ابن امپراتوری 

  میبهبی هی  بیه کمیک فارسیی ابن د ره، به جز عوام، حکومتی   مردمی، عوام، فرهنگی 

ا بافت. رضابی عهی ه دارد که در اثیر دیز ارته« معیار»زبان  آم د    پس از آن، فارسی به درجۀ

بک ر د  طبیعی، فارسی میاده زبان معیار د رۀ ساسادی قرار گرفت   معیار بیودن آن همننیان 

 (.  24: 1787) تا امر ز در ابران رابج است

عتباربیابی زبیان فارسیی در د رۀ ساسیادیان، فرهنگی چشیمگیر بیرای ا هایبکی از فعالیت    

ای از فرمیادر ابی دبگر به زبان فارسیی بیود. اهمییت ترجمیه در د ره هاینزباترجمۀ متون از 

 صیوص در جربیان اصیالحات بعی  از  ار  ادوشییر ان بیهبا  ، مادن  زمان شاپور ا لساسادی
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 شینا ت دهضیت ترجمیهتیوان بیه دیا  را میی ن د رهای بیود کیه ابیدهضت مزدک، به ادی ازه

های د لتی از زبیان فارسیی، در ، در کنار حمابتطورکلیبه. (4)(127: 1798من ، )میمودزهی   بهره

: اسیتهد رۀ ساسادی مایتن ات فرهنگیی   میبهبی زبیر باعی  اعتباربیابی زبیان فارسیی ش 

   (6)متیون میادوی دشیتی   بعضییهیای دبنیی زربهای شاهان   رجال ساسیادی، کتیاکتیبه

هیا، ترجمیۀ آثیار علمیی   مُهرها، سکه های غیردبنی، زد    پازد های ا ستابی،ماییی، دوشته

 .  (5)ی مادن  هن ی، بودادی، بابلی، چینی،   پارتیهابزبانفلافی از 

ه در پادشاهی ساسادی، زبان فارسی که مراح، ملی، رسمی   معیار بودن  یود را طیی کیرد    

هی  بیاز کیرد.  زبیانزبان میادجیِ بایاری از سخنگوبان ابرادی عنوانبهبود، تهرببا جای  ود را 

بودن فارسی میاده را بکی از  صابم متمابز ابن زبیان در مییان مزداپور زبان رسمی   میادجی

ا دبگیر . در ابن د ره، فارسی میاده در معارضۀ سختی ب(78: 1797) داد ابرادی می هایزباندبگر 

. اما قی رت گیرفتن پرر اج   ق رتمن  آن زمان مادن  پارتی، بودادی   ترکی قرار گرفت هایزبان

دبگیر دتوادنی  در مهابی، آن عیرد ادی ا   هایزبان  رسمیت بافتن زبان فارسی باع  ش  که 

ادیه داد. در کنن ؛ چنادکه بودادی در ابران از اعتبار افتاد   پارتی جای  ود را عمالو به فارسییِ می

میادیه کیه در آن در د رۀ ساسیادیان، زبیان فارسیی : اسیت هابن  صوص، دظر چِرِتی قاب، توج

زمان زبان رسمی د لت   ر حادیون زردشتی بود، از مرزهای استان فار، پا فراتر گباشت   تیا 

شمال   شمال شرقی ابران گاترش بافت. ابن زبان با گبشت زمان   طی چن  س ه جادشیین 

ش ی میلی ش  تا آدجا که هنگا  حملۀ اعیراب بیه ابیران، در بخیهاگوبش   هازبانیاری از با

 : سیزده(. 1796) رفتای از سرزمین ابران کنودی، افغاداتان   آسیای مرکزی به کار میگاترده

 (7)دورۀ نو -2-3

 فارسیی دیو ) فرزدی شدر هنوز د رۀ ساسادی پابان دیافته بود که آثاری از تیول فارسی میادیه 

ای م تی پشتیبادیِ . با سهوط سلالۀ ساسادی، زبان فارسی بر(8)دری( در حال شک، گرفتن بود

دظیر  بیهد لتی  ود را از دست داد. در چن  قرن ا ل اسالمی فارسی زبان رسمی ابیران دبیود. 

هجیری زبیان فارسیی دری را در حیوزۀ  264بعهوب لیی  صیفار در (، 211: 1797) ابوالهاسمی

رسمی اعال  کرد که رسیمیت آن تیا کنیون ادامیه دارد. امیا در تمیا  آن  ، زبانرادی  ودحکم

فارسی میاده برای دوشتن باییاری از ۀ مرد    زبان گفتار ر زمر عنوانبهفارسی دری از ، د ران

  . شاستفاده میاز آثار 
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، (9)  ترکییبان عربیی  صوص د  زدبگر، به هایزباندر د رۀ اسالمی، فارسی از ر بار بی با     

 هیازبانکیه از آمیاج ابین ود بیدر امان دبود. اما در تما  ابن د ره میزان اعتبار فارسی به ح ی 

صیورت از فشارهای زبان عربی بر زبیان فارسیی بیه  د. در ابنجا به د  دمودهرببر جان سال  به د

   زبان ابرادی کیه بهتیربن واستنتازبانِ غالب دمی»شود: اشاره میده، قول از سامی   آشوری 

از اطاعیت آدهیا سیرپینی  عام،  ح ت ابرادیان بود، ر زی سبب شورش   طغیان شود   مرد 

هیای دادایتن    کتیابکنن ، مضافاو به ابنکه  ط   زبان فارسی را ماد  دشر   ر اج قیرآن میی

تا ابین زبیان  ر  کوشش کردد همینپن اشتن . ازکنن ه می،   گمراهفارسی را متعلق به مجو

 (.92: 1797)سیامی،  رددی ها را در شهرها دیابود کرا براد ازد    در دتیجه  ط   کتاب   کتابخاده

 اسیتهکه شخصی چون زادان فرخ به ابن احاا، رسی  استهفشار بر فارسی تا جابی بود گاه

بشیه از  ی ابت ر؛ بیا ابین مضیمون: استهبن عب الرحمن ربشۀ زبان فارسی را برکن که صالح

 (.111: 1789)آشوری، جهان برکَناد که ربشۀ پارسی برکَن ی 

صیادقی   دظیر فارسی   عربی در قر ن ا لیۀ اسالمی در ابران،  هایزبان  صوص معارضۀدر    

زبان عربی، در سه قرن ا ل بع  از فتح ابران، زبان علمی   مبهبی   »: استهالزار دیز قاب، توج

سو  هجری به بع  شعرا شر ع به سر دن شعر به فارسی دری کردد .  رسمی ابران بود. از قرن

 ع به تألیف کتاب   ترجمۀ قرآن به ابن زبان کردد ، امیا تیا قیرن پینج ، از قرن چهار  دیز شر

عهیی ه ( 147: 1784) . الزار(49: 1781)صادقی، « زبان رسمی د لتی ابران همننان زبان عربی بود

کرد   با پببرفتن میوادی از عربیی  اج عربی در قلمر  ابران استفادهدارد که فارسی از فرصت ر 

ش رد   دهش ج ب ی به عه ه گرفت   آن ابنکه تا ح ّ زبادی بیه گایتربه غنای  ود کمک ک

 ص ابران   شبه قارۀ هن ، کمک کرد. صودبن اسال  در بخشی از جهان، به

زبیان قر ن ا لیۀ اسالمی پیش آم ، ابن هابی که برای زبان فارسی دری در با  جود دشواری    

ی اعرادی مادن  شهی  بلخی، ر دکیی، کایابهمننان م ارج کمال  ود را طی کرد. زمادی که ش

آغاز به سر دن شعر به ابن زبیان کرددی ، فارسیی دری  (11)مر زی، ، دقیهی طوسی،   فرد سی

پیی ابش شیعر فارسیی   گوبی : سیمیعی گیالدیی مییه   معتبر تب ب، ش ه بود. به زبادی پخت

مرد. در حهیهت زمینیۀ ابین عادی   غربب شای غیربه ظاهر ز در، آن را دباب  پ ب هگیِ پخت

هیای شیاعران های آن فراه  آم ه بود که حاص، آن در سر دهرش    بلو  در مناب     استگاه

 (.  717 :1781) عصر سامادی تبلور بافت
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 41ر فهرسیتی از ابران در د رۀ اسیالمی،  یادلری د صوص ر اج فارسی بین عامۀ مرد  در    
. اکثیر (11)فارسیی اسیتآن  17ۀ بیرد. شیماردیا  میی زبان   گوبش در حیوزۀ گایتردۀ ابیران

ادی . دادایتههمیه فارسیی میی ن ، اما تهربباآدکه  ود زبان میلی داشتبا هازبانگوبشوران ابن 
   اسیتهابن فارسیِ معیار   معتبر بودحتی زبان میلیِ سع ی   حافظ ه  دوعی فارسی غیر از 

   است.آ رده« شیرازی»با دا   75 ۀشماررا در  ادلری آن 
 صوص بیه  یط ی زبان فارسی با  طوط مختلف   بهماتن سازبرای در د رۀ اسالمی ه      

تیربن آثیار مکتیوب فارسیی دری بیه  طیوط عبیری، های بلن ی برداشته ش . کهنعربی ق  

تیربن کهین گوبی :میی (56: 1791) بیی یادی . رضیابی بیا به دگارش درآمی ه سربادی   مادوی
اثیر ، فارسی به  ط مأ وا از عربیی، کتیاب انبنییه عین حهیابق اند بیه دارِتاربخ دوشتۀدست

هجیری اسیت.  441ابومنصور موفق هر ی به  ط اس ی طوسی است کیه تیاربخ کتابیت آن 
اکنون ه  رابج است،  ود ق می اساسی بیرای عربی که در اق ، اق ا  به دوشتنِ فارسی به  ط 

 عتباربابی زبان فارسی بود. ماتن سازی   در دتیجه ا

اثر توجه دوبان گان، مترجمان، شعرا،   مرد  عامه به زبان فارسی، هی  حجی  برحال، هربه    
ابرادییان   زبان مییادجی   رسیمی  عنوانبهمکتوبات ابن زبان ر  به فز دی دهاد   ه   جهۀ آن 

تی ربج در  یارج از آن بیه بان معتبیر حفیظ شی    اعتبیاربک ز عنوانبهیرابرادیان بعضی از غ
 مرزهای ابران، در آسیای میاده، هن  ستان   آسیای صغیر دیز گاترش بافت. 

در د ران معاصر تاربخ ابران، تعلی  به زبیان فارسیی گایترش بافیت. بعی تر بیا راه افتیادن     

.. هیا،   .ها،   در سیابۀ حمابیت فرهنگایتانها، رسادهگاترش م ار،   دادشگاهصنعت چاپ، 
 که اکنون شاه  آن هاتی .   استهفارسی اعتباری به دست آ رد

 
 عوامل پشتیبانِ اعتباریابیِ فارسی و پاسخ فارسی به عوامل پشتیبان -3

 اسیتهبان فارسی کمک کرددر پاسخ به ابن پرسش که در گبر زمان چه عواملی به اعتبابابیِ ز

ا به اکر عوام، پشیتیبانِ فارسیی   سیپس بیه ، ابت هچه  اکنشی دشان داد ،  فارسی در مهاب،

 شود.  اکنش فارسی در دتیجۀ عوام، پشتیبان پردا ته می
 
 عوامل پشتیبانِ اعتباریابی فارسی -1 -3

افیراد   دهادهیای  -1کیرد: توان به شیرز زبیر مطیرز عوام، پشتیبانِ اعتباربابی فارسی را می
افیراد   دهادهیای  -4 ،  ر بی ادهای فرهنگیی افیراد، دهادهیا -7 ،اجتماعِ میرد  -2 ،حکومتی

 ی ابرادی   غیرابرادی. هاگوبش   هازبان -6 ،مبهبی
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اثر ابن عام،، با رسمیت بخشی ن بیه زبیان فارسیی، ماتن سیازی بر  :افراد و نهادهای حکومتی (1
ت، تشییوبق شییاعران   دوبایین گان، آمییوزش رسییمی   غیررسییمی، ابجییاد آن بییا  طییوط متفییا 

های زبان فارسی در دا ،    ارج از مرزهای ابران بیه اعتباربخشیی زبیان ها   کرسیانفرهنگات
ش . برای دموده، به دستور داربوش ا ل هخامنشی بیا  یط میخیی فارسیی  فارسی همت گماشته

ابرادیی رقی   یورد  هایزبانین شواه  دگارشیِ بکی از باستان کتیبۀ بیاتون دوشته ش    دخات
 آب . بک ر ب ادِ تاربخیِ مه  در اعتباربخشی به زبان فارسی به شمار می که ابن  ود منشأ

ابرادی از زبان میادر مشیترک، بیار  هایزبانبرای مثال، آدجا که پس از ادشهاق  :جتماعِ مردم( ا2
زبادی آ ردد    فارسی را ادتخاب کردد . با آدجیا کیه در  دبگر مرد  از کثرت زبادی ر  به  ح ت

تیربن ی ادهراد شاهنشاهی هخامنشی تیا ر ی کیار آمی ن سلایلۀ ساسیادی، قیویفاصلۀ زماد
 پشتیبان زبان فارسی اجتماع مرد  بود. 

در سردوشت تاربخیِ زبان فارسی، دهیش افیراد، دهادهیا    :های فرهنگیافراد، نهادها و نهضت (3
هیا، ر،، دادشیگاهن، م ادوباان، شاعران، دوبان گان، مترجماهای فرهنگی مادن  کتیبهدهضت

ها، دهضت ترجمه،   ... در اعتباربخشی به زبان فارسی باییار پُرردیگ اسیت. بیرای فرهنگاتان
دارد که شالودۀ زبیان فارسیی را بیه مثال، شخصی مادن  فرد سی  ود در ابیات زبر فرباد برمی

 رساد :اده که هیچ باد   بارادی به آن گزد  دمیح ی میک  ده
 ادگارییان بییکه مادَ  ز من در جه            ربارییییی شهبکی بن گی کرد  ا

 ابییییییز تابش آفتاران   اییییز ب          رابیییردد  ییاد گیییاهای آبیینب
 زد ییگ ارادش داب یییاد بیییکه از ب           ییا ی بلنییپی افکن   از دظ  ک

 همی  واد  آن کس که دارد  رد     بردییییا بگیه بر سالهییبر ابن دام
  (146: 1785)فرد سی، 

 
هیای آاربیاد تیوان از ر حادییادی زردشیتی بیه دیا دمودیه میی برای :افراد و نهادهای مذهبی (0

د را بیه زبیان فارسیی مارسپن ان   کرتیر در د رۀ ساسادی باد کرد که ا لی اد رزهای دبنی  و
میاده برای مرد  به بادگار گباشته   آن دبگری چهار کتیبۀ مشهور از   مات دبنی  ود را بیه 

عال ه زد    پازدی های ا سیتابی کیه همیه بیه زبیان ه. باستهتزبان فارسی میاده به جای گباش
به زبان فارسی  فارسی میاده هاتن ،  ود از   مات افراد   دهادهای مبهبی برای اعتباربخشی

 شود . میاوب می

   هیازبانر اج   ر بیار بی فارسیی در کنیار دبگیر  :ی ایرانیی و ییرایرانییهاگویشو  هازبان (5
ار پیابی،   ...  هایزبانمادی، بودادی، اشکادی، عربی، ترکی، ادی   غیرابرادی مادن  ی ابرهاگوبش
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گوبی : آدجا که صادقی می. برای مثال، ستاهگاهی باع  تهوبت   اعتباربخشیِ زبان فارسی ش 
ای دبگیر، امیر ز بیرای دمودیه. (49: 1781) دیمی از  اژگان زبان فارسی امر ز بنیاد عربیی داردی 

فرهنیگ بیزر  »در  -هیای عربیی در فارسییاز  امواژه -« مال»است که دگاهی به  اژۀ کافی 
ییب   اشیتهاق اصیطالحی   ترک 117بینی  کیه در ابین فرهنیگ لغیت، بین ازب . می« سخن

: 1781)ادیوری،  اسیتهآم « میال»غیراصطالحی  به صورت م  ،   زبرم  ،   مثیال بیا  اژۀ 

توادن  مص اقی از تأثیر مثبت بک زبیان بیگادیه بیر زبیان ی دمیهابآبا چنین  اژه(. 5678-5661
سیخ مثبیت پا عتباربخشی به آن تلهی شود ؟ قطعیا صوص غنای  اژگادی فارسی   افارسی در

اقیوا  ابرادیی اسیت    ۀکه فارسیِ معتبرِ امر ز   ادبیات آن میراث مشترک هماست. باب  گفت 
 ده فهط میراث ساکنان سرزمین فار،. 

 
 واکنش فارسی به عوامل پشتیبان -3-2

زبیان  -1: اسیتهدهیش بیازی کرد 11گادۀ فوق، فارسی حی اق، های پنجدر  اکنش به پشتیبادی
 ،اسیتهزبیان معییار ش  -4 ،استهزبان رسمی ش  -7 ،استهزبان ملی ش  -2 ،استهمیادجی ش 

در مهابی،  -1 ،اسیتهغلبیه کرددبگیر  هیایزبانبیر  -5 ،استهدبگر تأثیر گباشت هایزبانبر  -6
ابیزار ادتهیال  -9 ،اسیتهج بی  ش  هیایزبانباع  ابجیاد  -8 ،استهدبگر مها مت کرد هایزبان

. اکنون بیه توضییح استهعام،  ح ت ابرادیان ش  -11 ،استهمعنوی ش های فرهنگی   فعالیت
تیاربخی بیا ر بکیردی که از پیام های ماتهی    غیرمایتهی  بیک زبیان معتبردی ،  ها،ابن دهش

مشخصی بین ابین ده دهیش  جیود د اشیته  ممکن است مرزهای کامالچن  شود؛ هرپردا ته می

 باش    گاه در بک بگر مت ا ، گردد . 

زبان میادجی ابن فرصت را برای ابرادیان   غیرِ  عنوانبهفارسی  :1فارسی زبان میانجی/ میانگان (1
دادایتن  فیراه  کیرد کیه بیا فهمی د  اما زبان فارسیی را مییابرادیادی که زبان بک بگر را دمی

 های بک بگر بهره جوبن . بک بگر ارتباط برقرار کنن    از توادابی

. در ابین  صیوص استهفارسی بارها دهش زبان ملیِ ابرادیان را تجربه کرد :یفارسی زبان مل (2
ی مادن  ترکیی، ارمنیی   هابزبانمهاب،  ابرادیان در  هلۀ ا ل زبان فارسی را درگوب : گار بن می

ر دی ، زبیان ملیی های قومی معینی به کار میکردی که در مناطق مختلف ابران در میان گر ه
کنی    دمیاد ابرادیی نابرابن فارسی دهش زبان مشترک همۀ ابرادیان را بازی میدادن . ب ود می

سیرابان ، فرد سی   دبگر سره(115: 1781) به اعتهاد آشوری (.Garvin, 1973: 25) بودن آدهاست

                                                           
1. lingua franca 
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دگردی    پیراسیتن آن از عناصیر عنصر بنیادبنِ ملیت می عنوانبهدوباان زبان فارسی را   سره
 .  دادن ای تاربخی در جهت زد ه کردن ر ز ملی میفهبیگاده را  ظی

وزۀ   در حی دادی  کیه فارسیی در دربیار هخامنشیی رسیمیت بافیتمی :فارسی زبان رسمی (3

هجری که بعهوب  264امپراتوری ساسادی، زبان رسمی اداری   دبوادی بود. در د رۀ اسالمی از 
 ابران به قوت  ود باقی است.  لی  صفار آن را رسمی اعال  کرد، رسمیت آن هنوز در

ن زبیا» عنوانبیهدر گبر تاربخ، ابرادیان   بعضی از غیرابرادیان، فارسیی را  :فارسی زبان معیار (0

آفربنیی،   پیببرش ادتخاب، تثبییت، دهیش»هادسن چهار مرحله شام، کردد . ادتخاب « معیار
تیربن مرحلیۀ بیک زبیان عالی کن    عهی ه دارد کهرا برای بک زبان معیار مطرز می« عمومی

زبیان » (7: 1751)صیادقی (. 33Hudson, 1980 :)معتبر آن است که به درجۀ زبان معییار برسی  
داد  که میان تما  مناطق   طبهات اجتماعی مشترک باشی ، ودۀ فراتری از زبان میرا گ« معیار

بی،   ادبیی   هیای علمیی   میبههیای درسیی   دوشیتهدر دگارش از آن استفاده شود، کتاب

هیا تعلیی  داده شیود   در ا بیار رادبیو   ها به آن دوشته شیود، در می ار،   دادشیگاهر زدامه
دبگیر دییز  هیایزبان اق  زبان معیار ابزاری برای اعتبارسینجیِ در .ه شودتلوبزبون از آن استفاد

 هیایزبانن هات. فارسی از د رۀ ساسادیان به درجۀ زبان معیار رسیی    ابین درجیه را در بیی
 .  استهابرادی هنوز برای  ود حفظ کرد

زبیادی بیه دیا   ولِشیمبک اص، طبیعی   جهان براسا، :تأثیرپذیری و تأثیرگذاری زبان فارسی (5

گیردی ، بیر بکی بگر تیأثیر ی که بیا هی  در ارتبیاط قیرار مییهابزبان، تما  1«بر وردهای زبادی»
. فارسیی از اسیتهفرا ادی تجربه کردبن پ ب ه را بهگبارد . فارسی در سرگبشت تاربخی  ود امی
ر ابین ا ا یر از فرادایوی، ی مادن  مادی، آرامی، هن ی، سربادی، بودادی، ترکی، پارتی،   دهابزبان

ابرادیی  هیایزبان  بعضیی از  هیازبانگیری کرده   به باییاری از همیین ر سی   ادگلیای قرد
بیرای فارسیی  های زبادی گاهباتان. ابن ب هاستهقرد داد دبگر مادن  کردی، بلوچی، پشتو،  اژه

اعتهاد دارد کیه ( 112-111: 1781)آشوری  اد . برای دموده،به آن آسیب رساد ه سودمن  بوده   گاه
اد ، به زبربنیای زبیان فارسیی بوده« اس » دی مادن  عربی به فارسی که عم تاوهای د ی، از زبا اژه

صی ر، صیادر، صی  ر، مصیادره، تصی بر، »های د یی، از عربیی مادنی   اژه اد ، اماآسیب درساد ه

ایِ زبیان  اژهاد ، به بنیان سا تی آم هبه فارس« ایقبیله»که به تعبیر ابشان به صورت « ص ارت
 .اد فارسی آسیب رساد ه

                                                           
1. linguistic contacts 
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فرابن  در دبگر از د رۀ ساسادی آغاز ش    ابن  هایزبانغلبۀ فارسی بر  :کنندگیِ فارسییلبه (6
: 1797)کننی گیِ فارسیی دری، ابوالهاسیمی  صوص غلبهرۀ اسالمی همننان ادامه بافت. درد 

ی دری که از زمان بعهوب لی  صفاری زبان رسمی ابرادییانِ مایلمان فارسگوب : می (217-214

ابرادی بعنی سغ ی   سیکابی    یوارزمی   بلخیی  هایزبانش ه بود، به ت ربج جادشین دبگر 
ی که در د رۀ ساسادی مغلوبِ فارسی میاده ش ، زبان پیارتی میادیه بیود. هابزبانبکی از  .ب گرد

شی گیِ آن تیا حی ّی رابطیۀ کننی گی   بیا مغلیوببا قی رت غلبیهمیزان اعتبار زبادیِ هر زبان 
ی از اعتبیار افتیاده   حتیی بمیردی . هیابزبانماتهی  دارد. در بر وردهای زبادی ممکن اسیت 

 .  (12)  شود ه تازگی اعتبار بافته   حتی متولدبگری ب هایزبانمکن است برعکس، م

بگر، هنگامی کیه بیه ادی ازۀ کیافی توادمنی  شیود، زبان مادن  هر پ ب ۀ د :فارسی زبان مقاوم (7
های بیر دی مها مت کن . ابن پ بی ه در سردوشیت زبیان فارسیی قابی، تواد  در برابر ضربهمی

 هیایزبان .اسیتهتر ش آرا  قویمنشیان به بع ، فارسی همیشه آرا خا. از زمان هاستهمشاه 

کیه در طیول تیاربخ بیا  ...   ی، ترکی، عربییدبگری مادن  بودادی، آرامی، پارتی، سُربادی، سغ 
دار کننی ، امیا اد  سالمت   زببابی زبان فارسی را   شیهگاه تواداته اد ،فارسی ر درر ی ش ه

اعتباربابی   گاترش زبان فارسیی از صینه  ارج کنن .  طورکلیبهرسی را اد  فاهرگز دتواداته
کومت ساسادی    ر د به د رۀ اسیالمی، در د رۀ ساسادی باع  ش  که حتی پس از فر پاشی ح

ی مادن  عربی، ترکی،   هنی ی مها میت کنی    مهم هایزبانابن زبان در ر بار بیِ ماتهی  با 
 معتبرتربن زبان ابرادی حفظ کن .  وانعنبههمننان اعتبار  ود را 

دهیش ج بی  هی   هیایزبانفارسیی در سیا تن  :ی جدییدهاگویشو  هازبانفارسی سازندۀ  (8
فارسی، عربی    هایزبانهن ی است، اما تأثیر  «ارد ». برای دموده قشر زبربن زبان استهداشت

 ر شنی پی است. ادگلیای در ابجاد آن به

ی هیاگوبش   هیازبان   اسیتهدر گبر تاربخ، فارسی شاخ   بر  زبیادی زد در حوزۀ ابران،    
ی که در حوزۀ ابران فارسی در ابجاد آن دهش هابانزب. بکی از (17)اد بایاری از آن سر بر آ رده

را  ترکیی آاریفرابنی  ابجیاد زبیان  (216 :1797). ابوالهاسیمی است« ترکی آاری»، استهداشت
دامیی ه « آاری»در د رۀ اسالمی، در آاربابجان زبیادی رابیج بیوده کیه  ده :توضیح میچنین 

قوبودلیو بیر آاربابجیان، از زبیان قوبودلیو   آقره. بر اثر تالط اتابکان   ابلخادان   قاستهش می

تی ربج شود. ابن زبیان بیهدامی ه می سی   آاری زبادی به  جود آم  که ترکی آاریترکی   فار
 .گرفت ،ادی بودزبان آاری را که زبادی ابر تا زمان صفوبه جای
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زبیان  عنوانبهن زبان فارسی را از زمادی که ابرادیا :های علمی و فرهنگیفارسی ابزار انتقال داشته (9
علمی   فرهنگی آدها شی    های ظرفیتمشترک  ود برگزب د ، ابن زبان ظرفی برای بایاری از 

ی  ود را ابت ا به صورت شیفاهی   سیپس بیه صیورت های علمی   فرهنگاز طربق فارسی داشته
برجایتۀ ابیران کیه  های بع  منته، کردد . اگر فهط بیه آثیار بعضیی از شیاعرانمکتوب به دا،

بیه اهمییت ای داشیته باشیی ، ، اشارهاستهشان ه  فارسیِ معیار دبودبایاری از آدها زبان مادری
های بع   اقیف  یواهی    ادتهال آن به دا، گیری فرهنگ   ادب ابرادیدر شک،« فارسی معیار»

امنشییان د  زبیان میادری میرد  ابیران از زمیان هخ : چکیی ۀ مهالیه(1791)به اعتهاد مزداپور ش . 
زبیان  (9: 1798)میجیوب  .اد ؛ بکی همین فارسی معیار   آن دبگری زبان میلی  ودشیانداشته

   .استهکردمعرفی  فارسی دری را مظهر اباتادگی فرهنگی ابرادیان

کیه  اسیتهدار ر زگار ابن قی رت را داشت زبان فارسی در گیر :فارسی عامل وحدت اقوام ایرانی (10
همیین بخشیِ اقوا  ابرادی   سبب تعام، آدها با بک بگر بوده باشی . از عوام، مؤثر در  ح تبکی 

ی همایابه در تم دی مشترک ابران   کشیورها ۀمیراث مشترک ساکنان حوز، زبانابن امر ز ه  

بادداشت داشیر در فرهنیگ بیزر  سیخن( : 1781)اصغر علمی علیپهنا ر آسیاست.  ۀبخش بزرگی از قار

چیه بیشیترِ آن از هییچ : بیر ماسیت کیه در تعیالی هرگوبی مییارزش زبان فارسی اس اشت پدر 
زبادیان   ابرادییادی را کیه در سیطح جهیان کوششی فر گبار دکنی    آتش اشتیاق همیۀ فارسیی

 . رزد ، همواره فر زان دگه دارب اد ،   به ملت   سرزمین مادری  ود عشق میپراکن ه
 
   گیرینتیجه -0

ابرادیی بیرای  هیایزبانسال پییش، از مییان  2511زبان فارسی در سیر تاربخی  ود از ح  د 
 میخیی فارسیی»بخشی اقوا  ابرادی   اه اف سیاسی ادتخاب ش ؛ با چهار دظا  دگارشیِ  ح ت

ای   کتابی(، مادوی، فارسیِ میأ وا از عربیی مکتیوب   می  ن )کتیبه باستان، پهلوی ساسادی

بافتن در سطح ابران    ارج از مرزهای ابیران گایترش بافیت؛ در ر بیابی بیا  ش ؛ با رسمیت
های زبادی تکمیی، شی ؛   ابرادییان   باییاری از غیرابرادییان آن را باتاندبگر   ب ه هایزبان

گادۀ فیوق را بیشیتر بیه زبان فارسی در حیات تاربخیِ  ود مراح، پنجن .  الصه آدکه، پببرفت
 .  استهش ه از سر گبراد ربزیبه صورت بردامه بیعی   کمترصورت ط

تیوان ، امیا مییاسیتههرچن  که فارسی در ر د  تکاملی  ود راهی پیرپیچ    ی  را گبراد     

تا ح ّ زبادی به دف  فارسیی « زمان، مکان   اداان»ارِ مجموع، هر سه عام، تأثیرگبگفت که در
ابرادییان بیا میوربیت د  د لیت هخامنشیی    ت جمعیِهم طورکلیبهاد . پیش از اسال ، بوده



 21-7، ص  1041، بهار و تابستان 11پیاپی، 1ة دور، 7سال های ایرانی/بان فارسی و گویشز موسی محمودزهی   21

 

حکیومتی،  -ساسادی از فارسی زبادی معتبر سا ت. بع  از اسال  عواملی مادنی  قی رت سیاسیی
... به فارسیی اعتبیار   ، پشتوادۀ اجتماعی مبهب، ترجمه، مها مت، شعر   ادبیات    وشنوبای

ن رسمی، زبان معیار، زبان مییادجی، هابی مادن  زبان ملی، زبا لیتؤبخشی    فارسی ه  بارِ ما

 بخشیِ ابرادیان   ... را به د ش کشی . باتر فرهنگی،  ح ت
، همننان به ابین آدکه با مشترک داداتن فارسی برای تما  ابرادیان دارب آدنه امر ز ادتظار     

داده شود. معلو  است اگیر آن را مخیتم قیو  پیار،   مییراث  اجتماعی همگرابیزبان دهش 
شیود.  ابرادییان میی  اگرابیی اجتمیاعیای باعی  مین فار، تلهی کنیی ، چنیین اد بشیهسرز
کنن  که با تهوبتِ میضِ زبان فارسی، زبان میلی   مادری آدهیا اکنون ه  کاادی تصور میه 

، زبیرا فارسیی بیه تمیا  کیردتصور اب  چنین فرضی را بشود. حهیهت آن است که دعیف میتض
من  شود . همیادطور کیه توادن  از آبشخور آن بهرهابرادی می هایزبانهمۀ  ابرادیان تعلق دارد  

، مولوی عب اهلل ر ادبُ ، شاعر معر ف بلوچ، در اشعار  ود از ظرفیت زبان فارسی اسیتفاده کیرده
 .(14)استهای به زبان بلوچی  ارد دیام ا هیچ لطمهام

هیا   شیاب  صی ها زبیان   بیران تیا امیر ز دهتوان ح ، زد که از اد ار باستان   میادۀ امی    

تیر بیوده شیادساد ، اما از ابن میان فهط تع ادی  وشگوبش ابرادی متول  ش ه   از میان رفته
ادیی . در ابیین میییان، فارسییی بکییی از داییبی بافتییهکییه مییورد حمابییت قییرار گرفتییه   اعتبییارِ 

از امتیازاتِ اعتبارمن ی بک زبیان  ابرادی بوده که ح اق، به د  دلی، هایزبانتربن شادس وش
 ؛اسیتها ل ابنکه  شتِ حمابت از آن را د لیت هخامنشیی میکی  گباشت :استهبر وردار بود

 .  استهش  بخش اقوا  ابرادی استفادهزبان  ح ت عنوانبه ،د  

ابرادیی در ا ج اسیت    هیایزباندر پابان باب  گفت با آدکیه امیر ز زبیان فارسیی در مییان     
توادی  آن را ، ابن ب ان معنی دیات که هیچ  طری دمییاستهاش قوا  بافته   قوی ش الودهش

. جمله زبیان فارسیی، همیشیه دییاز بیه پشیتیبادی داردی بشری   از هایزبانته ب  کن . همۀ 
 شناسیادههای زبانمطابق دب گاهاکنون الز  است برای حفظ   گاترش اعتبار زبان فارسی، ه 

 ، مطابق طب  ابن زبان به بازاد بشیِ آن اق ا  شود. های زبادیربزیبا بردامه
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 دیز دب ه شود.« دری

، معیادل 1712اد ت همیابون، هم ازشناسی   علو   اباته، دامۀ زباندر  اژه«  َریاعتبار  مابه».  اژۀ 2
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 .44-18: 1792یات زبان فارسی میاده، دک. آموزگار   تفضلی، ر با ادب. برای آشنابی بیشت5
 دیز معر ف است.« د رۀ اسالمی». ابن د ره از تطور زبان فارسی، به دا  1

 کن  کیه در دربیارداد    اضافه میلیۀ زبان فارسی دری را  راسان می استگاه ا  (4: 1791). مزداپور 8
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اب  بادآ ر ش  که ش ت معارضه   تأثیر ترکی بر فارسی، به هیچ  جه با ش ت معارضه   تأثیر عربیی . ب9
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 است. ودداری ش ه
 سع ی   حافظ ه  از ابن ظرفیت زبان فارسی استفاده کردد . . بع ها شاعرادی مادن  مولوی،11

 .291-282: 1755 ادلری، دک.  ،برای فهرست ابن چه، زبان   گوبش. 11
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 .1799ادی اربابی، ، هدادشگاه شهی  باهنرکرمانر ادبُ ، 
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