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 زبان 

 تاجیکی پارسی، دری، فارسی،

 

 

 بنیـاد فـرهنـگـی کـهـزاد              کهـزاد                 دوکتور فریار
 

ر ویب سایت های شرانداز و دشمن در این اواخر باز دشمنان زبان /دری/فارسی/پارسی/تاجیکی/ د

فارسی زبانها غوغای فارسی و دری را به راه انداخته اند. آنها بیشرمانه این نامها را زبانهای جداگانه 

بان نشان آنرا چندین زنامیده و مزبوحانه در تالش اند تا برای نسل جوان این زبان را توته توته نموده و 

افتخارات تاریخی آن جدا میسازند زیرا مبدأ و پرورشگاه این از را نستان دهند. اینها با این کار خود افغا

آریانای باستان و خراسان شکوهمند میباشد که اگر بنام زبانهای  )فارسی، پارسی، دری، تاجیکی( زبان

از حیطۀ این محیط بیرون شده و دزدان دیگر که در بیرون از افغانستان قابو میدهند جداگانه یاد شوند 

  د بلعید.ننند دزد سوم آنرا خواهما

 

جاهای مختلف باید اگر تصور شود که این نامها زبان های جداگانه اند پس مبدأ و پرورشگاه آنها نیز 

د. در حالیکه این طور نیست. بلکه این نامها از زبان واحدی نمایندگی میکنند که از شمال باشدیگر 

ن پراگنده شده است و در زبانهای دیگر مانند پشتو، اردو، آریانای باستان برخاسته و به چهار اطراف آ

هندی، ترکی، کردی، وغیره بصورت طبیعی تأثیر فراوان نموده چنانکه در زبانهای یاد شدۀ باال به صد 

 داخل شده است. ا تحریف شدۀ آنبشکل اصلی یها واژۀ این زبان 

 

خطاب میکنند و چیزی « پارسیوان»ها را ، فارسی زبانافغانستان رینیپشتوزبان های عوام عزیز و ش

 وجود تاریخی ندارد. « دری وان»بنام 

 

دیالکت های و واژه های دری، فارسی، پارسی و تاجیکی نام یک زبان واحد است که دارای لهجه ها 

سریلیک تغیر الفبای مختلف میباشد. صرف در تاجکستان به اثر استعمار فرهنگی روس الفبای آن به 

 به گفته خود شان برگردند. یا آبائی میهنیدوباره به الفبای تا ا در تالش اند نموده است که آنه

 

واژۀ فارسی یا پارسی از نام فارس، ایران گرفته نشده بلکه این نام و نام فارس ایران از نام مهاجرین 

ا یا ه «پارسوا»آریائی که از شمال آریانای باستان بطرف غرب مهاجرت نموده اند، منشأ گرفته است. 

ها که بعداً پارس ها و فارس ها شدند مانند پارت ها یا پارث ها قبایل آریائی بودند که  «پارسواش»

بطرف غرب که بعد ها به نام شان کشور فارس بوجود آمد از شمال آریانا به آنطرف مهاجرت نمودند. 

ها یا «ماد»که بنام  قبیلۀ بزرگ دیگر آریائی به آن صوب مهاجرت نموده بودندافراد پیش از اینها 

و سرزمین زیبای کردستان را بوجود آورده اند  ها یاد میشوند«کرد»شهرت داشتند و حاال بنام  «امادی»
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تاریخ خوانندۀ پژوهشگر میتواند در این موارد کتاب " .با وجودیکه دارای یک کشور مستقل نیستند

 اید."، اثر عالمه استاد احمد علی کهزاد را مطالعه نمافغانستان

   

و اینکه بنا بر تعصبات قومی، زبانی، مذهبی، سیاسی و غیره مشکالت بی حد بین افغانستان و ایران 

از هر دو طرف وجود دارد به هیچ کسی پوشیده و پنهان نیست. اما این  بین متعصبین هر دو کشور و

بین مردمان این دو  مشکالت هیچگاهی نمیتواند حقایق تاریخی و علمی در مورد زبان، فرهنگ و آئین

و تاریخ کشور و هم کشورهای دیگر منطقه را نیست و نابود کند و حقایق را واژگون نموده و ادبیات 

، /فارس، ایرانافغانستان/خراسان/آریاناروابط بین جدیدی برای ما بصورت مصنوعی بسازد. 

وارزم، ماورالنهر، ، تاجکستان، ترکمنستان، ازبیکستان، ترکستان، خپاکستان/هندوستان/بهارت
وغیره کشورهای منطقه روابط چندین هزار ساله است که با چرندیات چند  ترکیه، ختن، کاشغر، چین

من حتی در حمام های ترکی در نفر متعصب، کوردل و وامانده به هیچ صورت خدشه دار شده نمیتواند. 

را دیده و خوانده ام که  اجیکیدری/فارسی/تاشعار  ،اروپا که منحیث موزیم از آنها استفاده میشوند

در منزل تحتانی تاج محل اشعار فارسی را  1989در سال  عثمانی ساخته شده اند. توسط امپراتوری

میخواندم که جوانان هندی بدورم حلقه زدند و از من خواستند تا آنها را برایشان ترجمه کنم. اما من با 

ایش را من برایتان بخوانم و ترجمه نمایم. باز وقتی آنها شوخی نموده و گفتم که کشور شما و نوشته ه

جهت تدریس به دانشگاه رورکی رفته بودم، سری به تاج محل زدم. اینبار آن منزل  2013در سال 

تحتانی بروی مراجعین بسته بود و اما چیز جالب دیگری را تجربه نمودم. آن اینکه در موزیم تاج محل 

فارسی در موضوعات مختلف در الماری ها دیده میشد. یکی از کتابها کتابها و مکاتیب زیادی به زبان 

ور ساختمانی تاج محل که در داخل الماری وجود داشت از دو صفحۀ باز آن دیده میشد که در مورد ام

ر موزیم آنرا به مراجعین بحیث یک کاپی قرآن کریم معرفی میکرد. بهر حال در اطراف ومأاست اما م

انواع و اقسام آثار زبان فارسی که عبارت از همان زبان ارزشمند کشورهای مختلف  آریانای باستان در

و ورجاوند دری میباشد وجود دارد و هیچ فرقی در آن نیست که آنرا دری بنامیم یا فارسی و یا حتی 

  تاجکی.

  

نقل میکنم تا در مورد نام های دری، فارسی و پارسوا ها چند قسمتی از آثار عالمه کهزاد را در اینجا 

خوانندگان ارجمند و به ویژه جوانان عزیز بهتر آگاه شوند و فریب تاریخ و فرهنگ فروشان کشور ما 

 را نخورند.

 

جهت معلومات ثقه و قابل قبول و قابل دفاع علمی که بار اول در افغانستان توسط عالمه استاد احمد 

تدقیق، تتبع و نشر شده است، از تحقیق،  و دانشمند بدون تعصب افغانستانعلی کهزاد، مؤرخ بزرگ 

اثر که قسمت هائی از آنها  . این سهاثر مهم وی استفاده شده و خدمت خوانندگان ارجمند تقدیم میدارم سه

 اقتباس شده است، قرار ذیل اند:بصورت نقل 
 کابل 1330تاریخ ادبیات افغانستان،  -1

 ١٣٣٠میـزان  ١٩ایـران باسـتـانمتـن سـخـنـرانـی آقای کـهـزاد در مـوزۀ ، افغانستان و ایران -2

 تاریخ افغانستان. -3
 

 اثر را در خود آنها مطالعه نمایند. قمندان میتوانند صورت کامل این سهعال
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 دبنیـاد فـرهنـگـی کـهـزا                  احـمـد عـلی کهـزاد                
 

 تاریخ ادبیات افغانستان

 قسمت اول

 دین مقدس اسالم  از قدیمترین زمانه تا ظهور

 مؤلف

 احمد علی کهزاد

١٣٣٠ 
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 :در رابطه با زبان دری و زبانهای ریشۀ آن میباشدقسمتی از این اثر

 

 اسکائی، تخاری، سغدی

همانطور که در جنوب هندوکش از زبان ویدی پراکریت ها برآمده و منجمله وجود و عمومیت یکی آن در این 

از زبان زند یا اوستائی  ،مسکوکات و کتیبه ها ثابت استشهادت  به یونانو باختری و کوشانی ۀمناطق در دور

در لهجه پامیر می توان  یاکوه مذکور شاخه هائی باقی ماند که وجود آنها را در تخارستان عل سلسله در شمال

ل یافت. از آن جمله مانند پراکریتی که در جنوب سلسله کوه مذکور عموم یافته و دوام کرد شاخه ای در شما

شبهه ای  .قبل بحث راندیم بخشاست که از آن در  پارتییا پهلوی  (پرثوی)کسب ترقی نمود و آن همان 

منتقل شد ولی اصل موجودیت زبان از  فارسزبان پرثوی از خراسان به  با نیست که مرکز سیاسی پارتی

حرف زده میشد. چیز  کوشانی بلکه معاصر زمان ساسانی ها هم در خراسان ۀدر دور و نه تنها میان نرفت

 آریاناساکارولی  وارد  و با ورود قبائل سیتی: ازی ئی، پازیانی، تخاری (م –ق )جدیدی که از یکی دو قرن 

زبانهای آنهاست. زبان اسکائی را  ،در عالم ادب اینها را به اسمای "اسکائی" و "تخاری" می شناسندو  ،شد

ی می شمارند و بقایای آنها را در میان بعضی لهجه های ئایرآالسنه  ۀزبان شناسان جزء شاخه مشرقی خانواد

سپیگل روشن  و که هستی آن در اثر مساعی پرونیسه میئیه، سیکاست زبان تخاری  ،پامیر سراغ می دهند

و  (آریائی شمالی)ست که در اوایل آن را ا زبان قسمتی از قبائل سیتی منجمله کوشانیهاتخاری  .شده است

نامزد شد. این زبان لهجه ای از زبان هند و  (تخاری)سم ام می خواندند و باالخره به همان ه (ی شرقیئایر)آ

ایتالو )در خانواده  )سنتم( اروپائی می باشد ولی جای تعجب این است که نه در خانواده )آریا( بلکه جزء دسته

یافته و روزی در تاریخ زبان انبساط ن این به هر حال مطالعات هنوز در اطراف . قرار می گیرد (سلتیک

گمان غالب چنین می رود که در اثر اختالط لهجه های  .ادبیات افغانستان در اطراف آن بیشتر بحث خواهد شد

یا پهلوی خراسان و لهجه های اسکائی و تخاری زبان سغدی در حوزه اکسوس به  (پرثوی)زند، بخصوص 

مقصود ما اینجا اشاره به تشکل  .ختر منتشر شده باشدآمودریا در سغدیان و با ۀطرف دوو در باشد میان آمده

بعد از حوالی قرن دوم مسیحی برای چندین قرن زبان بین  (کرستن سن)به عقیده استاد  این زبان است که

نوشته اند  یثار زیادآن آ باالنهر  أیان، نسطوریان باختر و ماورئالمللی آسیای مرکزی می شود. بودائیان، مانو

را اختراع کرد و از این به  (انجیلی رسط) نی در طی قرن سوم مسیحی از رسم الخط سریانی خطتا اینکه ما

و دیگر قبائل مغلی آسیای مرکزی  (ایغور) بعد آثار زیاد به زبان سغدی نوشته شد و رسم الخط جدید مبداء خط

 گردید.

بین رودخانه های سیحون )سیر دریا( سغدیانه یا سگدیانه در کنار باختر از قسمت های مهم آریانا بود که در 

 و جیحون )آمو دریا( گاهگاهی جز ایالت باختر محسوب میشد.

این زبان قرار نظر بارتولد  در تاریخ آثار زیادی از خود باقی گذاشته که در آسیای میانه اسناد قرن اول 

ن سغدی و خوارزمی زکر مسیحی و آثار ادبی قرن هفتم الی نهم از آن در دست است. البیرونی از دو زبا

خوان( که در سرحد چین است، -بعمل آورده است. آثار این زباندز سغدیانه از نزدیکی )لوب نور( و )دون

( اظهار عقیده میکند که توسعه R. Gauthiotبدست آمده است. از همین جهت است که محقق فرانسوی )گوتیو 

ین در نزدیکی سغدیانه صورت گرفته است که و ترویج زبان سغدی توسط سغدی ها در قسمت های خاک چ

 به همین جهت معلوماتی از منابع چین راجع به این زبان در دست است.   
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فارسی )یا  (دری)دی در تاریخ ادبیات افغانستان اهمیت بسزا دارد زیرا در بنای زبان غتذکر زبان س
ا بآمیزش پرثوی یا پهلوی خراسانی دخالت آن مبرهن است و گمان غالب بر این می رود که از  (خراسانی

از آن در  که النهر به میان آمده باشد أباختر و تخارستان و ماور (دری) ،زبان سغدی و تاثیر لهجه های زند
 زبان دری مفصل تر بحث خواهیم نمود. پیدایش ش حین شرحا موقع

 
 

 :در رابطه با مبدأ زبان دری و نشر آن به فارساز این اثر قسمت دیگری
 
 

 نهم بخش

 زبان دری

 

  ،و پرورشگاه زبان دری أمبد ،عمومیات زبان دری

 (ایران) فارس به (افغانستانخراسان )انتشار آن از 

 عمومیات زبان دری

بطور مجموعی بحیث یک مقدمه نشان می دهد که خاک های بین اکسوس و اندوس پرورشگاه  قبلیهای بخش

وستائی، زبان پراکریت گندهاری، ازبان زند یا  ،ترتیب زبان ویدیی بوده و به ئایرآهند و  ۀخانواد زبانهای

پهلوی ساسانی بدون  و سغدی، اسکائی، تخاری ،یا پهلوی پارتی خراسانیپرثوی سانسکریت کالسیک، زبان 

 ،ر و نورستانی از بین نرفته استیفروعاتی که هنوز هم بصورت دسته های غلچه ای پام و ذکر شاخه ها

 مارا به عهد اسالمی نزدیک می سازد.به دوره  رهدو

اخیر الذکر در ۀ با سقوط کوشانی های بزرگ در افغانستان و عروج ساسانی ها در ایران و تسلط سالل

در صفحات شمال و  ،زبان پهلوی ساسانی با همان تاثیر فراوانی که از پهلوی پارتی برداشته بود ،خراسان

طوریکه  .نده شده بودگراه یافت و حتی در سایر نقاط ملکت هم پرا شمال غربی افغانستان در باختر و سیستان

چهار قرن اولیه هجری پراکریت و برهمی  ،یفتلی و بعد از آن تا آغاز عهد اسالمی حتی در سه ۀدیدیم در دور

 ی یعنیدنظر مبحث بع ۀمتداول بود. آنچه از نقط آریاناسانسکریت و دیواناگاری زبان و رسم الخط پهلوی در 

یفتلی و تماس مزید آن با پهلوی ساسانی است که  ۀانبساط زبان سغدی دردور ،پیدایش زبان )دری( مهم است

 نتیجه آن بر زبان دری بی تاثیر نمی باشد.

 زبان دری

 (درگاه)و آنرا زبان  (در)یکی به اساس کلمه  .معموالً زبان دری را منحیث لغت دو نوع معنی می کنند

ها  ساین توجیهات بیشتر به اساس قامو .که زبان کهستانی شود (دره)و دیگر منسوب به  می خوانند (دربار)و

 ر گونه تعبیر می کند: او کتب لغت معمول شده است. برهان قاطع کلمه دری را چه
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  .ویند لغت ساکنین چند شهری بوده است که آن بلخ و بخارا و بدخشان و مرو استگ   -1
 د که مردمان درگاه کیان بر آن متکلم می شده اند.طایفه ای برآنن و...    -2
او می آمدند و زبان  به درگاه و گروهی گویند که در زمان بهمن اسفندیار چون مردم از اطراف عالم...    -3

 نام نهادند. (دری)را وضع کردند و آنرا ی بهمن فرمود تا دانشمندان زبان ،یکدیگر را نمی فهمیدند
ن بوده باشد زیرا میتوا همچو کبک دری و این اعتبار خوشخوانی هم ،دره را نیز گویندو منسوب به ...   -4

 که مهمترین لغات فارسی زبان دری است.
 

النهر بوده و در أو ماورخراسان و کانون پرورش زبان دری  أاین چهار تعبیر این است که اصل منش خلص

چون این خالصه حاوی تمام نظریات در اطراف  (25).اتخاذ شده بود هم عصر ساسانی محتمالً زبان دربار

 .در روشنی تحقیقات آنرا مفصل تر شرح می دهیم ،دری می باشدزبان 

 و پرورشگاه زبان دری أمبد

 آمده به میان النهرأان و یا در ماورخراسمی توان کرد یا در سراغ که تا حال را نظم و نثر دری قدیمترین  

از  ،نسبت می دهند آنها که قدیم ترین شعر دری را به سکزی وصیف بن . حنظله بادغیسی و محمداست

النهر نوشته أیا در خراسان و یا در ماور زبان قدیم ترین آثار منثور این .والیات هرات و سیستان می باشند

منصور العمری و به نام ابو منصور محمد عبدالرزاق در   مقدمه شاهنامه ادبی منصوری که از طرف .شده

 356تاریخ طبری که از طرف بلعمی وزیر منصور بن نوح سامانی در  ، ترجمۀجری تحریر گردیدهه 346

 النهر به میان آمده است. أدر عصر سامانی ها در ماور شده هجری تحریر

ون ـامرای آل فریغ از هجری برای یکی 372در  ،مقارن همین زمان حدود العالم که مولف آن معلوم نیست

و عجائب البلدان خود را  گرشاسب نامه ید بلخیؤمد تحریر شد و ابوالمحارث محمد بن اابوالح ،گوزگانان

تاریخ سیستان و مجمل التواریخ شاهد وجود آنهاست زیرا  تالیف کرد که متاسفانه اصل آنها از بین رفته ولی

 تاً در دست استمنظوم و منثور دری که عجال ۀاضح می شود که اولین پارچو .از آنها فصولی نقل کرده اند

روز و زابلستان آن النهرأالنهر به میان آمده است و باختر و ماورأان و ماورخراسطی قرن چهار هجری در  در

که عین حقیقت است محتاج تقویه دالیل دیگر  هدو پرورشگاه اولیه آن محسوب می شود. البته این شوا أمبد

از خرابه آن یا پهلوی پارتی خراسانی که پارچه های  به سغدی و پرثوی ریشباهت مزید لغات د باآنهم ،نیست

در افغانستان  را کشف شده، ساحه جغرافیائی سائر لهجه های دری مثل: هروی، سکزی، زاولی رفانهای تو

و باز تاثیر زبانهای  ما النهر و بخصوص در کشور خودأوجود لغات صاف دری در افغانستان و ماورو 

بعمل  آریاناسغدی و پهلوی ساسانی که در  ادب معمول بود و تاثیرات متقابله اآریاناسکائی و تخاری که در 

چه  (ایرانفارس )به  (افغانستانخراسان )انتشار زبان دری از   آمده و تاثیری در زبان دری بخشید و باالخره

زبان و چه بعد از قرن چهارم هجری که بجای پهلوی   باقیمانده در عصر ساسانی که محض زبان دربار

خراسان بجای خود محکمترین دلیلی است که مهد زبان دری را در  کدامعلمی و ادبی آن کشور هم شد هر

 النهر ثابت می سازد. أو ماور (افغانستان)

آن صحبت  أمی خواهیم کمی در اطراف منش ،زبان دری شناخته شد ۀیلحاال که مهد ظهور و پرورشگاه او

که صورت قدیم آن فرس  اند ی در سلسله ای گرفتهئایرآانواده السنه معموالً فارسی دری را در خ .کنیم



 8 

جغرافیائی  أفارسی دری کنونی می باشد. مبد آن هخامنشی، صورت متوسط آن پهلوی ساسانی و صورت جدید

خراسانی و زبان سغدی و ظهور آثار ادبی این دو زبان از -پهلوی -و روشن شدن موجودیت زبان پرثوی

قطعی نفوذ ادبی پرثوی ساسانی و ارتباط محکم ادبی زبان با پرثوی و سغدی و  ثبوت ان وفخرابه های تور

زبان  ،دری در زبان اخیرالذکر و موجود بودن زبان دری در افغانستان معاصرلغات تشخیص بغایت زیاد 

که  است و باز تاثیر زبان اسکائی بخصوص تخاری در زبان دری یک سلسله دالیلی معاصر پهلوی در ایران

آنهم در بلخ و بخارا و  که زبان دری به دو زبان پرثوی یا پهلوی خراسانی و سغدی أبه اساس آن منش

کوشانی که به نوبه خود زبان دیگر  زبان ارتباط پیدا می کند و تخاری یا بود، تخارستان و سمرقند معمول

تاثیر مستقیم خود در شکل لسان دری  سغدی وارد کرده و با همین نواحی است با تاثیری که در اصل ساختمان

 مدخلیت نیست چنانچه مطابق بعضی نظریه ها )دری( را اصالً مخفف تخاری می دانند. بی

و چه از روی هجری  ۀجغرافیائی و پرورشگاه اولیه زبان دری در قرون اولی أپس چه از نقطه نظر مبد

 أمنش ،دارد و پهلوی ساسانی فاقد آنست وجود کشفیات جدید و پیدا شدن لغاتی در زبان سغدی که در )دری(

به فرس هخامنشی نمی رسد بلکه به پرثوی یا پهلوی پارتی  و زبان دری به هیچ وجه به پهلوی ساسانی

آمودریا در  ۀو تخاری هم در آن بی تاثیر نیست و این سه زبان در دو طرف میگیرد خراسانی و سغدی تعلق

از عهد  پیش ر ساختمان زبان دری به ترتیب مراتب در طی چندین قرنالنهر دأتخارستان و ماور و باختر

و حتی ترسایان نسطوری مدت  بودائیان چون زبان سغدی در نگارش آثار مذهبی مانویان، .اسالمی دخیل اند

 أاحتمال زیاد دارد که رکن اساسی منش ،محسوب می شد میانه چندین قرن متداول بود و زبان علمی آسیای

 از زبان پهلوی ساسانی و لغات عربی، حال آنکه یکی از صفات زبان دری مرکب معجونی است زبان دری

بود. از  نموده عدم دخالت زبان عربی است و قرن ها پیش از ظهور زبان عربی در این دیار تشکل حقیقی

لوی و دری دو باشد بلکه په آمده جانب دیگر دری زبانی نیست که بعد از نابود شدن پهلوی ساسانی به میان

به میان آمده و نشو و نما کرده و  (افغانستانخراسان )زبانی است که موازی بهم یکی در فارس و دیگری در 

نده شده اند و عامل اساسی شباهت و گدو مملکت پرا خاک هایدر أزمان های معین از کشورهای مبده ب

 دن و انتشار آنها به خاکهای یک دیگر است.معاصر بو ،بر قرابت خانوادگی عالوه ارتباط لغات این دو زبان

نظر قدامت  ۀاز نقط است دست شبهه ای نیست که پارچه های منظوم و منثوری که عجالتاً از زبان دری در

آن گاه  ،معاصر آن بزبان پهلوی مقایسه کنید کتب از قرن سوم هجری تجاوز نمی کند ولی اگر همین آثار را با

و بدون سابقه  همسلم است که دری یک دفع .آشکارا میشود )پهلوی( ری( برسالست و پختگی و روانی )د

 ن آن عجالتاً مشکلیبه میان نیامده بلکه چندین قرن سابقه داشته که متاسفانه تعی سامانیها معاصر صفاری ها و

ان شده باشد ادعا می کنند، دری زبان درباری ساسانی (ابن ندیم)و  (ن مقفعبا)اگر واقعاً همان طوریکه  است.

آنگاه مسلم  (27)داده شده است نسبت ان دری به شاهان ساسانیزبچنانچه در متون عربی حتی فقره هائی هم به 

نیم قرن از عهد اسالمی یا دودو  مسیحی اقلً  3و چهار حتی  پنج می شود که مراحل ابتدائی زبان دری تا قرن

 ن پیش از اسالم و محتمالً در قرن اول و دوم هجریوقرملتفت باید بود که دری در  میتواند. پیش برده شده

رواج پهلوی  شبههداشت که باید آنرا صورت متوسط سغدی و پهلوی پارتی خراسانی خواند. بال ۀاولی شکل

 ، خود تاثیر بخشید ۀها در خراسان بعمل آمده در آن بنوب ساسانی که بعد از عصر کوشانی های خورد و یفتلی

و سالست دری بر پهلوی ساسانی از روی آثار معاصر پختگی   قویت نمود. پیشتر گفتیم کهتاثیری که آنرا ت

ساسانی  ۀدر صورتیکه قدامت پهلوی پیش از قرن چهارم هجری تا آغاز دور ، آن دو زبان معلوم می شود
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سالست قرن چهار بدین پایه نضج و  می کند که دری همچنین سابقه ای داشته تا در حکم منطق .واضح است

پختگی زبان دری بر پهلوی ساسانی از که و آن گاه گوی سبقت را از پهلوی ربود. فراموش نباید کرد رسید 

بطور  فارسدر نتیجه پهلوی در  .معرض هجوم زبان عربی قرار گرفتنددر این هم معلوم می شود که هر دو 

 آنکشوراز قرن هفتم حتی در مغرب و بعد  رفت عام بعد از قرن سه و چهار هجری در تحریر آثار از میان

همان خراسانی که آنجا هم پهلوی حرف زده میشد و نفوذ زبان خراسان هم بکلی ناپدید شد حال آنکه دری در 

تا قرن چهارم هجری زبان دری منحصر به  .شد، رو به انکشاف مزید گذاشت جابجا عربی نیز در آن

 و یک زبان علمی و ادبی پخته و روان و سلیس آثار منثورالنهر بود و بحیث أو ماور (افغانستانخراسان )

رساله هم در ین  یک حتی یک شعر و .معمول نبود فارسمنظوم در آن تحریر می شد و در این وقتها در 

که ا گر ساسانی ها به راستی بعد از  بود زبان مقارن این زمانه ها در آن مملکت دیده نشده است. ملتفت باید

در چهار دیواری بارگاه بحیث یک  ،اتخاذ کرده باشند خویش دری را زبان درباری ،اسانخربسط نفوذ در 

عمومیت نداشت و زبان علمی و ادبی آن مملکت قراریکه و در بیرون بارگاه زبان تشریفاتی قبول شده بود 

کم و  ارسفطبری هم می نوشتند و پهلوی تا زمان استیالی مغل در حصص غربی  بزبان و .گفتیم پهلوی بود

در  خراسانی غزنوی در اثر فتوحات سالطین ۀئل دوراتا اینکه در اواخر عصر سامانی و او ماند بیش باقی

غربی ما باز شد و آهسته  همسایه ان در خاک هایخراسگرگان و اصفهان راه نفوذ زبان دری  ،جبال ،ری

م هجری بحیث زبان علمی و ادبی قرن چهار از عقب زد و بعد فارسآهسته زبان پهلوی را در نقاط غربی 

"بعد از تسلط دولت سلجوقی در عراقین این معنی قوت جای آنرا فرا گرفت و به اصطالح ملک الشعرا بهار 

 "خاتمه"   /سراسر کشور فارس انبساط یافت.یافت" یعنی زبان دری بر 

 

در اینجا باز قسمتی از رسالۀ ذیل در مورد زبانهای مشترک افغانستان و ایران اقتباس شده و خدمت 

 خوانندگان ارجمند تقدیم میگردد:

  

 افغانستان و ایران
 

 متـن سـخـنـرانـی آقای کـهـزاد در مـوزۀ ایـران باسـتـان

 ١٣٣٠زان ـمی ١٩

 

............ 
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« یئآریا» در این نواحی باعث تشکیل زبان [دمان افغانستان و ایرانمر] سوابق زندگانی مشترک ایشان

مشترک به میان آمد  آریائیآن زبان های هندی مشترک و  شد که از)هندو آریائی( یا مبدأ هند و ایرانی 

ی است که خود آن ها با شرایط ئاوستا و قدیم ترین شاخه های متقابله آن ها سانسکریت ویدی و زبان

شناخته شده اند و طوری به هم )آریائی( السنه هندی و ایرانی  قات زبان شناسی مبدأ خانوادهموجود تحقی

ی را از یک ئو نحو می توان به سهولت پارچه هاصوتی و قواعد صرف  نزدیک اند که با اساس اصول

ست که ا این خود بزرگترین نشانه وحدت خانواده السنۀ هند و ایرانی .دیگر برگردانید زبان به زبان

سازد و بقایای السنه هندی و  حول پامیر و هندوکش ثابت میک زندگانی نیاکان ایشان را در مااشترا

ه است. همان طور که مبحث مؤید این نظری ایرانی در دره های این سلسله کوه عظیم تا امروز،

شود، در یق مینقطه به نقطه در خاک های ماحول هندوکش تطب «فرگاد اول وندیداد»ی اوستا ئجغرافیا

 ی افغانستان شرقی و جنوبی تذکراتی به عمل آمدهاهم از کوه ها و رودخانه ه ادب سانسکریت ویدی

ظاهر می سازد که  ،است. این تذکرات در ادب دو زبان که خود آن ها به هم شباهت های زیادی دارند

و ایرانی در افغانستان و به السنه هند  مبدأ مشترک آن ها کجا است. بقایای لهجه های متعدد خانواده

مجاور یکدیگر در بدخشان، قوی ترین دلیلی محسوب  ۀدهکد طور مثال وجود دو لهجۀ متقابله در دو

 .می شود

 

 أبود، مبد ایرانیو  ی هندئانشعاب قبایل آریا أقی فالت آریان، همان طور که مبدافغانستان، نیمه شر

مشترک یعنی سانسکریت ویدی و ایرانی  باشد و هندی هند و ایرانی نیز می ۀالسن ۀانشعاب خانواد

دیده و هنوز از بقایای آن ها در حدود بیست  مشترک یعنی زبان اوستایی یا زند، هر دو را)آریائی( 

باقی مانده است. که این هم به جای خود یکی از عالیم انشعاب  های این سرزمین هلهجه در دره های کو

 .ن مملکت به هند و ایران می باشدخاک های ای قبایل آریایی از

 

 ۀجزو شاخ« پراچی»و « رمریوا»یا زبان های پامیر و « ته غلچهدس»مثل  بعضی از این لهجه ها

اخشون و  اتی، وایگلی،گی، ئنورستانی ، پشه  ۀیرانی می باشد و برخی مانند السنخانواده ا شرقی

هندوکش شرقی یک دسته  در جنوب .ردبه لهجه های هندی تعلق می گی و پرسون،  (Khowar)خووار

 کهشهرت دارد  Pisacha)« ) پیشه چه» یا  Dardic)« )داردیک»م لهجه های دیگری است که به نا

می باشد. لهجه های پامیر یا دسته غلچه، عبارت اند از :  را دارا آریائیهندی و  ۀممیزات هر دو خانواد

ره های مختلف پامیر و هندوکش و غیره که در د ی، روشانینی، واخی، شغکزیبا منجانی، اشکاشمی،

در مقابل  اتی، وایگلی، اخشون و پرسون،گاقیست. زبان های نورستانی مانند شرقی تا هنوز ب شمال

لوگر، در برکی  ۀدر رمری، دروزبان های مذکور در دره های جنوبی هندوکش شرقی معمول است. ا

است.  مانده باقی« کانی گرام»در نزدیکیوزیری  عالقه های خاک مرکزی در ونستانبرک و در پشت

 کیلومتری شمال ۸٠)وایگل نورستان به طرف شرق تا گل بهار، دهن درۀ زیبای پنجشر  ی، ازئپشه 

لغمان است. مقصد از  شود و مرکز آن در والیت مشرقی افغانستان، دره های کنر وحرف زده می (کابل

ی افغانستان و هند و ایران در دو طرف ئآریا ال قبل، قبایلاین تذکر این است که وقتی در ده هزار س

هند و » ۀانشعاب السنه خانواد أدو طرف منشعب شده اند و مبد هندوکش زیست داشته و از این جا به

بیانیه  قرار تذکرات اخیر آقای سعید نفیسی در طی .شمال شرقی افغانستان می باشد کوه های« ایرانی

صاف ترین عنصر بقایای  اند ستانی که در دره های جنوب شرقی افغانستان افتادهی در کابل، قبایل نورئ

 .ی می باشندئنژاد آریا
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د نمی ک خانواده هند و ایرانی کاری نداریم و موضوع خاص این مقاله ایجاب ۀاین به السن اینجا بیشتر از

ایرانی مانند خانواده هندی از  ۀالسن نده شود. خانوادهگاف )آریائی( خانواده ایرانی ۀتا نظر مجملی به السن

ان قدیمی ترین قسمت در میان نیست و اگر هم است زب مشترکی داشته که به ظاهر از آن اثری أود مبدخ

نمایندگی می کند و محل نشو و نمای زبان گات ها را با قرابت خاصی که  از آن« گات ها»اوستا یعنی 

مشترک  أمبد. ی در افغانستان تعیین کرده و می کنندئسکریت ویدی دارد در سرزمین اوستاسان به

 ،هم یاد می کنند« زند»به نام  ی که آن را معموالً ئهر چه باشد زبان اوستا)آریائی( نه ایرانی خانواده الس

در فرس قدیم در حصص غربی آن در خاک ایران،  در قسمت شرق فالت آریان در افغانستان و زبان

ب غربی هم خوانده و به شرقی و جنو ۀدو دسته را به نام دست این منداندانش کهفارس مرکزیت داشت 

گیرد  ی را در بر میئرسیک، یک دسته لهجه ها و زبان هاهم گذاشته اند. پا« پارسیک» اخیر اسم ۀدست

است که در ایران در  که قدیمی ترین شکل آن فرس قدیم هخامنشی و صورت متوسط آن پهلوی ساسانی

ی ترین ی از خود دارد که قدیمئها زبان ظهور کرده اند. دستۀ شرقی هم لهجه ها و« پرسید» ۀعالق

 .است ی یا زندئنمونه برای آن زبان اوستا

 

می شود. زبان پشتو از نقطه نظر مراتب  امروز در افغانستان به زبان دری و پشتو یکسان اهمیت داده

مهمی دارد . شبهه ای نیست که ی مقام ئامطالعات السنه آری قدامت و صرف و نحو و قواعد زبان در

تا  و ایرانی تعلق می گیرد، ولی پایان تر از این زبان شناسی ی و هندئهند و اروپا زبان پشتو به أمبد

جزء خانواده ایرانی  حال به صورت قطع مشخص نتوانسته است که پشتو جزء خانواده هندی می آید یا

  .و هند و ایرانی السنۀ هند و آریایییا اصالً شاخۀ تحول مستقلی است، میان 

 

معتقد بود که « داکتر ترومپ»السنۀ ایرانی است.  نظریه داشت که پشتو جزء« داکتر فردریک میولر»

ا این تفاوت که عضو حقیقی ی است، بئبلکه جزء خانواده هند و آریا پشتو جزء السنۀ ایرانی نیست

و هند و  یئآریامثال اولین تحولی است بین خانواده هند و نبوده بلکه شکل مستقلی دارد و  هندی ۀخانواد

بیشتر به پراکریت ها یعنی خانواده  ایرانی و به این لحاظ ممیزات هر دو خانواده را دارا می باشد ولی

و « داکتر هورنل»، «سپیگلفن »دانشمندان مثل  هندی شباهت دارد. این نظریه از طرف جمعی از

دانشمند اخیر الذکر از این عقیده گذشته و پشتو را جزء دسته شرقی  بعدتر قبول شد، ولی« مستتردار»

بود « زند»شبیه به  یا از زبانی که« زند»د و اظهار نمود که این زبان از السنه ایرانی قرار دا خانواده

شت در افغانستان دهی در عصر زرئاوستا یا زبان« زند» است. این نظریه معقول است و چون بر آمده

خود آن برآمده و نشو و نما کرده باشد و قرابت آن به پراکریت  مول بود، پشتو باید موازی با آن یا ازمع

حیث  این زبان به است. نواده السنۀ هندی و ایرانی بودهاین است که عامل ارتباط میان خا ها هم دلیل بر

معمول بود و از این  ستانیک نمونه نشان می دهد که روزی السنۀ هندی و ایرانی در خاک های افغان

برخی به یک خانواده و برخی به خانواده دیگر  ی که باال متذکر شدیم وئوجود لهجه ها .جا نشأت نموده

 .ثابت می سازد تعلق می گیرد ، این مفکوره را

 

پهلوی ساسانی می دانستند، در اثر تحقیقات جدید  زبان پهلوی که تا چندی قبل آن را تنها منحصر به

را حاال « پهلوی»ند. حتی صفت مانمی « لوی پارتیپه»آن را  قدیمی تری هم پیدا کرده کهشکل 

نشو و  حیث مبدأ ظهور و مبدأمی خوانند. من« پارسیک»کرده و پهلوی ساسانی را زبان  منحصر به این

« یدپرس»جنوب در عالقه  را از هم سوا کرده اند و چون مهد پهلوی ساسانی در ینما هم این دو پهلو
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کرده در شمال شرق یا در خراسان ظهور  آن را پهلوی جنوبی می نامند و پهلوی پارتی را که ،بود

پیدا شده است، پهلوی شمالی یا شمال شرقی هم گویند و مبداء « فانورط»است و آثار آن بار اول از 

 ،خوانممی « پرثوی»جهت پهلوی پارتی که بنده آن را از این  .خراسان بود ظهور آن سرزمین

از فرس قدیم است و  ی باختری دارد، حال آن که پهلوی ساسانی لهجه ایئزبان اوستاپیوستگی با زند یا 

و دیگری در ایران معمول و مروج بوده و  به این طریق می بینم که یکی از این پهلوی ها در افغانستان

اد ه شده و به اساس عقیده استندگانبساط دولت پارتی پرا ۀساح پهلوی پارتی از شرق فالت به غرب با

ایاتکار » بهترین نمونه ادب پهلوی پارتی .پهلوی ساسانی تأثیر زیاد وارد کرده است بر« کریستن سن»

حماسی منظوم، جنگ های  است که پیش از قرن سوم مسیحی وجود داشت و موضوع این اثر« زریران

 و پسر «بسته واری»اش  و برادر زاده« زریر»پادشاه بلخی و برادرش  ،تاسب شاهگش

در آن طرف آمو دریا که  است ورانیتخیونی  «ارجاسپ»یا  «اسفندیار»یا « سپندات»لذکراخیرا

 .یابد باالخره به غلبه دودمان شاهی بلخی خاتمه می

  

تخاری، سغدی برای فهمیدن ظهور زبان  ی،ئر افغانستان موضوع زبان های اسکادر مطالعات السنه د

 » زی ییر»تی آریایی نژاد و به نام های دو قرن قبل ازمیالد، قبایل سی از یکی .ستدری بسیار مهم ا

عموماً زبان آنها  وارد افغانستان شدند و در عالم ادب« یوچی»و « ساکارونی»، «تخاری»، «پازیانی»

ت. های اسکایی در پامیر موجود اس یاد می کنند. بقایای لهجه «تخاری»یا  «یئاسکا»را به نام ها ی 

شده است، زبان قسمتی  روشن« سپیگل»و « میه» زبان تخاری که هستی آن در اثر مساعی پروفسور

کوشانی ها است که مقدم تر از ساسانی ها امپراتوری با عظمتی در  منجمله ،«سیتی»از قبایل 

را  ن ایشانکیلومتری شمال کابل بود. زبا ۸٠مرکز آن ها در بگرام در  کهتشکیل دادند  /آریاناافغانستان

ی می باشد، ولی ئهند و اروپا هم خوانده اند. این زبان لهجه ای از« ایرانی شرقی»یا « ی شمالیئآریا»

« ایطالوستیک»در خانواده « سانتم»جزء دسته  بلکه« آریا»تعجب این است که نه در خانواده جای 

 .قرار می گیرد

 

خراسانی و  ند به خصوص پرثوی یا پهلویگمان غالب چنین می رود که در اثر اختالط لهجه های ز

به میان آمده و در سغدیان و « دریا آمو» تخاری، زبان سغدی در حوزه اکسوسلهجه های اسکایی و 

بعصی از مؤلفین اسالمی آن را زبان بلخ و بخارا هم  باختر نشو و نما یافته است و از همین جهت

بعد از حوالی قرن دوم مسیحی برای چندین قرن « نکریستن س»عقیده استاد  خوانده اند. این زبان به

النهر در آن آثار أماور یان، نسطوریان باختر وئیان، مانوئاست. بودا بین المللی آسیای مرکزی بوده زبان

را اختراع « نجلیسطر»رسم الخط سریانی، خط  زیاد نوشته اند تا این که مانی در قرن سوم مسیحی از

 .زبان سغدی نوشته شد زیاد به کرد و از این به بعد آثار

 

بود برای مطالعه زبان دری که بعدها به فارسی  وقت، در زبان سغدی که در شمال افغانستان معمول

مشترک افغانستان و ایران است اهمیت خاصی دارد. بعضی ها به این  شهرت یافته و تا امروز زبان

پرثوی  ر معتقداند که اصالً در اثر آمیزشزبان دری همان زبان سغدی است و برخی دیگ عقیده اند که

باختر و تخارستان و  یا پهلوی خراسانی و زبان سغدی و تأثیر دیگر لهجه های زند، زبان دری در

آن  ،«در»معنی می کنند یکی به اساس کلمه  حیث لغت دو نوعنهر به میان آمد. زبان دری را منال أماور

کرده و زبان کهستانی می شمارند و صفت « دره»منسوب به را  را زبان دربار می خوانند و دیگر آن

 .خوشخوانی در مورد کبک کهستانی استعمال می شود به اعتبار «کبک دری»
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 را زبان بلخ و بخارا و مرو و بدخشان می داند و هیچ شبهه ای نیست که پرورشگاه برهان قاطع دری

النهر هم أو در ماور هریرود را در بر می گرفتاولیه این زبان در حصص شمالی افغانستان از پامیر تا 

است مرکب از زبان پهلوی ساسانی و  رواج داشت. بعضی ها تصور کرده اند که زبان دری معجونی

قرن پیش از  وحقیقی عدم دخالت زبان عربی است  لغات عربی حال آن که یکی از صفات زبان دری

ز جانب دیگر دری زبانی نیست که بعد از نابود تشکل نموده بود. ا ظهور زبان عربی در افغانستان

ایران و  ساسانی به میان آمده باشد بلکه پهلوی و دری دو زبانی است که موازی هم یکی در شدن پهلوی

 یکی از آن طرف، این طرف دیگری در افغانستان به میان آمده و نشو و نما کرد و به زمان های معین

اساسی شباهت و ارتباط لغات این دو  نده شده است و عاملگو دیگری از این طرف، آن طرف پرا

رثوی خراسانی، معاصر بودن و انتشار آنها به ساحه های پ زبان، عالوه بر قرابت خانوادگی از راه

 .است نشو و نمای یکدیگر

 

زبان دری در دست است از نقطه نظر  شبهه ای نیست که پارچه های منظوم و منثوری که عجالتاً در

اگر همین آثار را با کتب معاصر آن به زبان پهلوی  ت از قرن سوم هجری تجاوز نمی کند. ولیقدام

پختگی و روانی دری بر پهلوی آشکارا می شود و این محکم ترین دلیلی  مقایسه کنید آنگاه سالست و

ندین قرن چ دری یکدفعه بدون سابقه، معاصر صفاری ها و سامانی ها به میان نیامده بلکه است که زبان

ولی این قدر می دانیم که قدیمی  سابقه داشته که متأسفانه تعیین آن به صورت یقین عجالتاً مشکل است

دست است در شرق فالت یا در افغانستان یا در  ترین پارچه های نظم و نثر دری که عجالتاً در

و قوام گرفته و  دری در خاک های زیبای ماحول هندوکش نضج ماوراءالنهر به میان آمده و زبان

 خراساندانش شعرا و نویسندگان  شواهدی که در دست است، محصول قریحه و قدیمی ترین آثار و

که شواهد نشان  همگان از نام های ارجمند و آثار جاوید ایشان اطالع دارند. زبان دری تا جایی است که

اگر در عصر ساسانی بنا  است و هجری در خاک های ایران کنونی منتشر شده 4می دهد بعد از قرن 

تشریفات بوده و در عالم ادب و فرهنگ از آن کار  بر بعضی عقاید مروج بوده باشد منحصر به دربار و

ادب ایران پهلوی بود و به زبان طبری هم می نوشتند و پهلوی تا  گرفته نمی شد، زیرا زبان علم و

 .مغول در حصص غربی ایران کم و بیش باقی بود زمان استیالی

 

 /خراساندوره نضج و قوام ادبی خویش در چهار قرن اول هجری در افغانستان زبان دری بعد از طی

 عقب زد و جای آن را اشغال /فارسانتشار یافته و زبان پهلوی را به نقاط غربی ایران به طرف غرب

عنی قوت این م بعد از تسلط دولت سلجوقی بر عراقین»کرد و به اصطالح مرحوم ملک الشعرا بهار 

  .یعنی زبان دری کمال انبساط یافت« یافت

 

ما است اهمیت زیاد می  رسمیان به زبان پشتو که زبان دیگر امروز در افغانست شبهه ای نیست که

کنند.  و در نقاطی که اکثریت به زبان پشتو حرف می زنند، محصلین به این زبان تحصیل می دهیم

 .متذکر شدم یشترپب قدامت و صرف و نحو زبان اهمیت زبان پشتو را از نقطه نظر مرات

 

ماورای  صحبت می کنند و میلیون های دیگر در چون از باشندگان افغانستان چندین میلیون به این زبان

پشتونستان افتاده اند. وزرات معارف افغانستان و انجمن زبان پشتو که  سرزمینخط تحمیلی دیورند در
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ما در آن نهفته است جد و  که مزایای زیاد م در راه انبساط این زبانمی خوانی« پشتو تولنه»را  ما آن

 ولی در زمینه های دگان افغانستان کم وبیش می دانندزبان پشتو را همه باشن جهد کرده و می کنند. اصالً 

این است  علمی و ادبی و فرهنگی کمتر سهم داشت و سعی وزارت معارف و ریاست مستقل مطبوعات

از این راه هم ساحۀ معارف در  ا هم بیشتر دارای ذخایر ادبی و علمی و فرهنگی شود وم تا این زبان

که مرکز ظهور و نشو و  فارسی یا دریبرود. زبان  افغانستان انکشاف کند و هم سویۀ علمی بلندتر

ه مقام کماکان به جا و ب ،ما در افتخارات ادبی و علمی آن خیلی زیاد است نمای آن افغانستان بوده و سهم

و نگاه خواهد  حیث اشتراک زبان نگاه داشتهی ما و ایران را منگادبی و فرهن باقی است و رابطه خود

 .داشت

 

 

 

 

 

 

 

در مورد فارس ها که  از کتاب "تاریخ افغانستان" اثر عالمه استاد احمد علی کهزاد چند صفحاتیاینک 

بنام قبیلۀ و آن سرزمین  رت نمودهجز از سرزمین آریانا به آنطرف مهانمیدانند، بدانند که آنها نییکه ئآنها

و این نام از آنجا  فارس هم از کشور آریانا به آنجا رفته است منا گریشان فارس نامیده میشود، بعبارت د

 .یه افغانستان نیامده است
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 در اینجا یک پارچه شعر یک شاعر ایرانی را نقل میکنم که چقدر زیبا سروده است:
 

 زبان فارسی
 

 سید ابوالفضل قاضی
 

 

دریاوری          می طپــد فــرهـنـگ ما در سیـنـۀ شـعـر تا ســر از خــاور بـــر آرد آفـــتـاب خـــ  

 تا بــود روشـن شـبـستـان فـــــلک از اخـتـران         روشن است این آسمان در غایت نیک اختری

 بر سپـیـدای بـلوریــن زبانـــی چـــون پـــــرند         کـــرده کلِک نـقـش پــرداِز هـنـر صورتگـری

تـار و پـودش ریــشه های معرفـت         آیـتـی در رمـز و رازش جـلوه هـای دلـبـــری رایـتـی در  

 

 در بــم و زیــر کالمــش پــرده هـای دلـفریـب          در بــلـنــدای پیامــش مـایـۀ جــان پـــــروری

ـوت مـذاب احـمــریجامی ست زرین پـیـکر و گـوهر نگار        و انـدر آن سـرشـار یـاقـ فارسـی  

 بادۀ گیرا که هر کس جـرعه ئـی از آن گـرفت          دل نـبـنـدد هـیچـگه بـــر نـشه هـای دیگـــری

 عشق و عرفان، حکمت و اندیشه و اخالق و پند        ویس و رامین، هفت پیکر، نامه های تـنسری

 

مـاِه نـخـشـب، جـام جــم، آیـئـنـۀ اســکـنـدریقـصـۀ سـیمـرغ و زال و رســتـم و اسـفـنـدیـار            

 آفــریـن بـــر آن فــریـبـا لعـبـت شـیـریـن کالم           کــز پـِس ده قــرن بــر دلهـا کـند افسـونگری

 بـوی جـوی مـولیاِن رودکــی در قـــرن چـــار          میـر سامان را کـند آنجـا که خـواهـد رهبـری

ــو را نـمایــد زیــر پایــش پـــرنـیان           وان بیابانـها ز اعجاز سـخـن سـبـز و طــریریــگِ آم  

 

 قرن پنجم عصر خیز و جنبش و نوزایش است          ویـن مـبارک خـطـۀ مهـد افـتـخار و بـرتـری

هـای نـوبــریای خـراسـان شاد زی کز خاک گلبیز تو رست          غـنـچه هـای عطـرزا و میـوه   

 بـود غـزنـیـن تو روزی مـــرکـز شـعـر و ادب          از قــدوم فـرخـی و عسـجـدی و عـنـصــری

 از دل بـلـخ و بـخـارا و نـشـاپـور تـو خـاسـت            چـشـمه هـای زنـدگـی در باغـهـای عـبقــری

 

شاعــری واالگهــر با حشـمـِت پـیـغـمـبـــری  و ز درون روسـتـای طایــرانــت شــد پــدیــــد          

 مرِد مــردسـتـان ایـن فــرهنـگ و تـندیـس هنر          کز نهـیـبـش لــزره افگنـدی به چرخ چنبـری

 کیست این دهقان نژاد استاد شیـرینکار طـوس           آن که دارد بر سخـن مـرداِن گیتی ســروری

یخ کشور پی فـگـنـد          قـصـۀ آزادگــی، اســطـــــــورۀ جـنــگاوریطـرفه معمـاری که از تـار  

 

 نـــامۀ فـــردوســی طــوسی سـت کاخ بی گزند          کــز بـلنــدی میکند با مهـر و کیوان همسری

ـن گستـریســاَحـــت خـیــام تـنها شــهـر نـیـشاپور نیـست          بــلکه تا آن ســوی دریا کـرده دام  

 خــوانـده انـد اشـعار او را در زبـان خــویشتن           مـردم پاریــس و ُرم یا لـنـدن و کـنـتـربـــری

 چــیـسـت شـعـر مـولـوی دریـای ناپـیـدا کـران          مـن نـدیـدم چـشـمۀ جـوشـان به این پـهناوری
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ت          عارفــی آتــش نـفـس از بــرق شــمـس آذریمشــعلـی از بـلخ در قــونـیـه تـابـیـدن گـرفــ  

 شـد مـسلـم حـیـطـۀ تــرکان بــر این یکتا سوار          با ســرود فارســی نـی با سـالح و لشکـــری

 هر که چون او گام بگذارد به منزلگاه عــشـق           کـوس سـلطانــی زنــد بـر گـنـبـد نیلــوفـــری

آن گه از ُملک خراسان سوی فارس           فارس، آن باغ ارم، عـقـد پــرن رشـک پـریرفت باید   

 

 تــربـت شـیـراِز شاعــرخـیـِز عشـق انگیـِز ما           آن که از نامـش دل غـمگیـن کند رامشگـری

گـر همتای ماه و مشتریبـــــــر فــراز آسماِن آبـــی و الـمــاس بــیـــــز          ســعـدی و حافــظ ن  

 ایـن یکـی چون کـوه نور و آن دگر دریای نور          چـون دو گــوهر زینت یک حلقـۀ انگشتــری

 ایـن یکی از بـوسـتـان و از گلــستــان آفــــرید           گلـشـنی پـر سنـبـل و پـر اللـه و سـوسنبـری

 

شــهریــاران یـافــتــه انـد از نام او نام آوری       حاکــم مـلک فــصاحت سعدی شـیــرین سخـن      

 و ان دگــر بنشانده صد لؤلؤ به هر بیت الغـزل           چون جواهر ساِز ماهـر بر بیاضی مرمـری

 با ســرود خــواجه حافظ خوانده و رقصیـده اند           شــوخ چـشـمان سـمــرقـنـدی، بتان کشمری

یــان و هــمـدم افــالکـیــــــان           هـمنــوای عــرشـیان، هـمـبادۀ حـور و پـریهـمـنـشـیـن خــاک  

 

 اوج و زیبائی ست این قول و غزل در پارسـی           موج اندیشه سـت این دیـوان به گـفـتار دری

گوهر گوهری" اهل دل دانند ارج این دو تـن دســتــان ســرای           "قدر زر زرگر شناسد، قدر  

 نام صدها نحل دیگر را تـوان فـهـرسـت کــرد            گر توان و عمر باشد و ر بخواهی بشمـری

 از نظامی گــوی و ناصر خسرو و ابـن یـمـیـن           و ز منـوچهـری و جامـی و کـمال و انوری

 

ـایـد بــود بــا حــال و هـوای دیگــرینـــوسرائــی را اگـر حال و هوائی دیگـر است            بَـد نبـ  

 نـــو اگــر نــوزاد ایـن فـرهـنگ باشد بی گمان            مـیـشـود پــرورده در دامـــان مهــر مادری

 ورنه در دلـداگی یکـسان نـمـی بایــد شـمــــرد             نــو عــروس خانـــگی را با نــگار بـندری

ــردوســی به نخـجـیـر کالم             تا مگر آهوی سنت را چو ضیغم بِشکــریبــود باید همچــو ف  

 

 جنگ را افــزار می بایـد ولی در خورد جنگ             یا کــمـان رســتـمی یا ذوالـفـقـار حیـــدری

ت عـنـتـریایــن زبان سخــتــه را ورزید بایــد همچو موم             رام کـی شیر ژیان گردد به دس  

 فارســی باشــد زبان شـعـر و شــعـر فـارســی             مهرگــون در مشرق دلهـا کـند روشنگـری

 ای زبـان وحــدت خــاور زمـیـن جاویــد بـاش             تـا ســر از خـــاور بـــرآرد آفـتـاب خاوری
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