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 است مستقل و کهن یزبان «یدر»
 

 نیاست مستقل و کهن سال که نخست یزبان «یدر» بلکه  ؛یپارس یبرا یاست و نه هم صفت یپارس ۀنه لهج «یدر

می  زین یدر یپارس ای یاست که به آن پارس یهمان زبان ی. دررسدمی از اسالم  شیزبان به پ نیسروده ها در ا

 .در برابر گوشت گاو ییوچنان حساس شده اند که هند «یدر» از دوستان در برابر یاری. بسندیگو

سرگرم  ریاخ یهالنگد. درهفته یراه م نیمن در ا تیرا ندارم ، چون کم وندیپ نیرا در ا یزینوشتن چ یهوا من

زبان  گران وچند تن از دانشمندان، پژوهش ی. به آثارییبه شعر کوتاه و کوتاه سرا وندیبودم در پ ییهانوشتهرشته 

که  مدیکردم و د یشتریداغ بود، توجه ب اریبس یو پارس یرد یروزها که غوغا نیزدم. در ا یسر زین رانیشناسان ا

 یخوانده اند و گاه «یدر» ندیگومی بزرگ به آن سخن  ۀحوز نیرا که در ا یزبان نیعمدتاً ا یرانیدانشمندان ا نیا

 .ندمخوا نیچن یکدن یعیز دکتر شفا« شعر یقیموس» کرده اند. من در کتاب  ادی یدر یپارس ای یهم به نام پارس

ر د سانیکه تذکره نو یهاشده است داستان دایپ یاز کجا و ک یدانسته نشده است که شعر در یهنوز به روشن »...

قاطع و استوار داشته باشد. مورخان و تذکره  یسند تواندمی ن کدامچیآورده اند ه یشعر وشاعر زبان در نینخست ۀبار

به وجود آمده  انیتاز ۀپس از حمل یکه شعر در ندیگومی  د،ماجرا داشته باشن قتیبه حق یآن که توجه یب سان،ینو

که در اسالم سروده  یاست از اشعار ییهانمونه شتریاند ب ادکردهینداشته است و آن چه  یاز آن سابقه ا شیاست. پ

 استدیو پ یبن مفرغ" تاز دیزیمنسوب به "  شعر ای" و ی" و " ابوالعباس مروزیشده است. مانند: " ابوحفص سغد

 .«میریها را بپذنمونه نیاز هم یکی دیبا میرا به بعد از اسالم منحصر کن یشعر در میکه اگر بخواه

 .563-562، ص 1373شعر، انتشارآگاه ،  یقیموس ،یکدکن یمحمد رضا شفع دکتر

می از اسالم  شیزبان به پ نیها در اسروده نیو باور دارد که نخست دیگومی سخن  «یدر» شعر  ییدایاز پ یکدکن

 :دهد یگونه ادامه م نیرا ا «یدر» زبان  یهاسروده نی. او بحث نخستانیبه دوران ساسان یعنی. رسد

ند کوب نوشته ا نیزر نیدکتر عبدالحس یپس از اسالم شده همان است که آقا یشعر در ۀکه در بار یقیتحق نیآخر»

بخارا  خیو خاتون بخارا) که مولف تار یبن عثمان" سردارتاز دی" سع یهایبازعشق ۀو سرود مردم بخارا را در بار

الم" و اال س ةیالجاهل یمن االشراف ف نینام : " اسماء المغتال به یدر کتاب شانی( ا اوردهیکرده و سرودش را ن ادیاز آن 
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اند و  افتهیکه چند سال قبل در قاهره چاپ شده،  ،یهجر 245به سال  یمتوف یبغداد بیابوجعفر محمد بن حب فیتال

 :است نیکرده کرده اند و آن ااز آن سرود را که در آن کتاب آمده نقل  یاندک

 آمد ریکورخم
 دروغ کنده خاتون

 ( 563همان، ص )
 

 :سدینو یدر ادامه م او

ست ا دهیمربوط به بعد از اسالم است تا آن جا که به ما رس یدر یسرود فارس نیکهن تر ۀنمون نیا دیترد چیه یب»

داستان اش چند  رایکهنه تر است؛ ز زیبن مفرغ ن دیزیاز شعر  دهند،می  یگواه یخیتا آن جا که منابع موجود تار

 .داده است یبن مفرغ رو دیزی یاز ماجرا پیشترسال 

است  نیتر از ا زبان کهنه نیا رایز م؛یکه پس از اسالم به وجود آمده باشد، بدان یا دهیرا پد یشعر در میتوان ینم اما

زبان  زشیکه از آم کردندمی است و تصور  یساسان یپهلو ۀدنبال یپنداشتند که زبان در یم یو اگر در گذشته بعض

 حیموضوع تصر نیبر ا یشناسو زبان یخیاستوار تار نیبه وجود آمده است، امروز ثابت شده و قرا یو تاز یپهلو

 مشترک یاست و لهجه ا یکهن دارد که در عرض زبان پهلو یا نهیشیبلکه پ ست،ین ییزبان تازه یدارند که زبان در

 یسالما نیروزگار مورخ نیترمیباره از قد نیگفته اند و در ا یو دربار شاهان بدان سخن م رانیبوده که در مشرق ا

البلدان"  معجمدر " یحمو اقوتی" و فیحدوث التصح یعل هیالتنبدر " یاصفهان ۀو حمز م،یمانند ابن مقفع، بنقل ابن ند

 وعیش رانی، در ااسالم لیو اوا یساسان ۀبوده است که در دور یو ادب یعموم ۀو لهج جیداشته اند و زبان را یاشارات

 ۀبعد از حمل یشعرفارس خیتار در یو غوررس ینظر اصول زبان شناس از یحیداشته است و گذشته از شواهد تار

 ،یچون رودک یگانسندهیاز شاعران و نو یو استوار حیشود و وجود آثار فص یروشن م یموضوع به خوب نیعرب، ا

ان آن چن نتر از دو قرکم ۀو پخته وکامل بوده است تا توانسته در فاصل جیزبان را یکه زبان در دهدمی نشان  یبلعم

المحاسن و االضداد" مانند " ،یدر کتب عرب یبه زبان در یکه از شاهنشاهان ساسان یعبارات زیکند و ن دایتکامل پ

 یزبان را به حدود نیشعرموجود در ا میتوانمی استوار ن لیدال نیبحث است. با ا نیجاحظ ذکر کرده اند خود گواه ا

مان شعرهم در آن خواهد بود و اگر گ چیهیبود ب جیزبان را یرا وقتیز م؛یعرب منحصر کن ۀمربوط به پس از حمل

 «.آن نخواهد بود که شعر نداشته است لیباشد، دل دهیآن به ما نرس ۀنمون

 (564همان، ص )

 د،یگومی سخن  هایخسروان یعنی یسروده ها در زبان در نیوزن نخست یگبه چگونه وندیکه در پ یزمان یکدکن دکتر

شده است. او  یعرب تابع وزن عروض ۀداشته که بعد از حمل ییدر آن روزگار وزن هجا یباور دارد که شعر در

 نه یداند به زبان در یم ییخوانده سروده ها یمبا لحن  یساسان زیرا که باربد در دربار خسرو پرو یها یخسروان

 .داشته اند ییکه وزن هجا یبه زبان پهلو

و  یاصفهان ۀچنان که ابن مقفع و حمزشود که هم یاست روشن م یربه زبان د یدیترد چیهیسرود که ب نیاز ا»

 ییگفته اند و حتا سرودها و شعرها یبا آن سخن م نیبوده است که در دربار سالط یزبان یگفته اند زبان در گرانید
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 کند؛می را استوارتر  یزبان در ۀبوده است و سابق یربه زبان د شدهمی خوانده  یگاه شاهنشاهان ساسانکه در پش

دربار پادشاهان آن را زبان شعر سروده اند و در  نیبد رانیدر ا ان،یتاز ۀاز حمل شیسال پ نیکه چند مینیب یم رایز

 «.خوانده اند

 ( 575همان، ص )

 یواز اسالم با شعر و سرود خود در کنار زبان پهل شیپ یگرفت که زبان در جهینت توانمی  یدکتر کدکن یهاگفته از

 نیاز ا یدو جا یکیباربد هستند. او  یها یزبان همان خسروان نیسرودها در ا نیوجود داشته است و نخست یساسان

 .کرده است ادی زین یدر یزبان به نام فارس

، بخارا و سمرقند و  کستانی، تاج رانیا یبخش ها گریکه از بدخشان تا تهران و د یشود گفت: زبان یجا م نیا از

ر و کاخ شکوهمند شع ییاست که در برپا یبزرگ تمدن ۀحوز کیزبان  دیشود و بدون تر یو... سخن گفته م ریکشم

 است که به نام زبان یحوزه سهم دارند، همان زبان در نیاقوام گوناگون ا گانندهیشاعران و گو گان،سندیآن نو اتیادب

ده ام برخور زین گریگران و دانشمندان در آثار پژوهشد یزیچ نیشده است. من به چن ادی زین یپارس ای یدر یپارس

به  ،زمیرا برضد خود بر انگ یخواهم احساسات کس یکرده اند. نم ادی زین یدر یو پارس یزبان را به نام در نیکه ا

را به  یاست و در یو زبان ما پارس ستیزبان ن یکه در ندیگو یموزه کرده و م کیرا در  یکه دو پا یگمانم آنان

 .زبان کی یاند برا یهاهمه نام نیدر اشتباه اند. ا م،یشناسمی ن تیرسم

 یدفپرده چه ه یداده و در آن سو رییتغ یدر یس یب یافغانستان را به ب یس یب یب ۀچرا صفح یس یب یکه ب نیا

بودم. گذشته  یس یب یگزارش گر ب 2003تا آغاز  1997. من از سپتمبر میخواهم بگو یدانم. تنها م یدارد، من نم

از « افغانستان یفرهنگ یگزارش ها» نام  ریز ار ییروز مره هرهفته بر نامه یاجتماع – یاسیس یاز گزارش ها

نشر شده است.  یس یب یگزارش از من در ب 2000 شی. باور دارم که کمابکردممی و ارائه  هیته قهیدق 12تا  10

است  یغول یس یب یب»گفتند:  یم یبودم که چنان ضرب المثل دهیشن یس یب یرا از کارمندان ب یها سخندر آن سال

 «!دکه مغز ندار

توانند به خاطرات  یبدل کردند، دوستان م یرا به در یافغانستان نام فارس 1343 یکه چرا در در قانون اساس نیا

سخن  نوشته است. زیخود را ن دشنهایپ لی، البته دالاز فرهنگ است شنهادیپ نیزنند. ا یفرهنگ سر قیمحمد صد ریم

 ییزند، خوب است تا جا یسر به سنگ م هودهیپاره پاره کند، ب ایزبان گو نیخواهد ا یکه م یهااستیکه س نیآخر ا

 ینادر پرتو !مینیافریو در زبان خود متن ب میهمه غوغا برو نیا

** * ** 

 وبسایت ملی "ُدر دری" دوست عزیزم جناب حسیب جان فضل جهان سپاس و امتنان از

" که ادرین ورت"پ دست توانا و افغان اصیل جنابو قلم بن تشکر و ممنونیت از نویسنده ستایک افغان

 !پربار باد!سرشار و خامۀ شان موفق و سرفراز باشند و زبان زیبا و کهن ما برامده اند.  دفاع ازب

 ولی احمد نوری           


