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  رهنگـف و تمدنی ها هيپا
 

 انــــــزب
 دانسته سخنی ادگار ينيكوترين و داشته بزرگ را سخن و اند گشته دانش گرد مردم بود جهان تا آه نامه نيدر"

 .منصور ابو ۀشاهنام ۀمقدم از...."  اند

 بدن، مختلفی ها اشاره آه رای نسبی هماهنگ و نظم تا ديبخشی ئتوانا انسان بهی فرهنگ ۀديپد ک يۀمثاب به زبان

 را داشته شيپ در راهی دشوار و داده تكامل ورد، آیم بوجود آنها نيب آنزمان تا صدا همچنان و پا و دست بخصوص

  .سازد سانترآی بشر تمدن ليتشك جهت

 زاده ها آلمه. شوندی می قرارداد شيخو ۀجامع در و نموده دايپی نيمعی امعن ها صدا نيازی بعض زمان مرور به

 از ، جامعه فرهنگ ازی مهم بخش لهيوس نيبد و شودی م ختهير ها زبان نينخست شيدايپۀ يپا ، نهاآ اساس بر ، شده

 .ابدی يم پرورش و نموده انتقال ها نسل بهی نسل از و ها نهيس بهی ا نهيس
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 شدنی جانيه ،یگرسنگ ترس، زمان در آه اند بودهی ئها صدا و ها هجا اديز احتمال به ، ما اآانينی ها آلمه نينخست

 ۀشير و شوندی م بستنآ عتيطبی ها دهيپد بستر از ، ها مهآل ازی نيمع بخش. اند وردهی ٱم در خود از رهيغ و

 ريتصو ۀدهند ، ها آلمهی ادا آه رسدی م بدانجا امروز تا ابند،ی يمی عيطبی ها صدا ديتقل در را شيخو شيدايپ

 .شوندی م اش شنونده و ندهيگو ذهن دری نيمع

 آلمه و بود آلمه ءابتدا در "وحنا يليانج ولق به : خداست و خداست نزد و است نينخست آه نجاستآ تا آلمه تيقدس

 و ،!" پروردگارت بنام بخوان "آه وردآی م اميپ) ص( محمد حضرت به) ع(ليجبرئ ،" بود خدا آلمه و بود خدا نزد

يی رهنما را تان برادر : ديفرمای م اران يبهی و كند،يم استفاده غلط به رای لفظ اسالم امبريپ نزدی مرد آهی زمان

 ".است شده گمراه آه ديآن

 را افسون و خوانديم و رانديم را جن ؛ بخشدی م ءشفا را ماريب ؛ باردی م را باران آه نجاستآ تا زبانی ئرجادويتأث

ی لمانا" مريبو "داآتر و هستندی خاص مقصد انگريب متفاوت واناتيح مختلفی ها صدا اگرچه. بنددی م و كنديم باز

ی دنيئبو وی لمس ،ی دنيد زبان همچنان اگر و بزند حرف ها خرس و ها مرغ با تا توانست آوشش سال شصت از بعد

 ای يگفتار زبان دانشمندان اآثر ،ی فرهنگ -ی اجتماع ۀديپد ۀمثاب به را زبان از هدف ، ميدار نشانه ا يداللتی معن به

ی م ءادا گفتاری اعضا طتوس صوتی ادا با نآی ها جمله و باشدی می نحو و صرف قواعد تابع آه دانندی م ملفوظ

ی اسيس -ی اجتماع طيشرا شرفتيپ ۀدرج اساس به و ورندآی م بوجود زبان در را ها شيگو ، گوناگون اوضاع. گردد

 .شودی می اريمع وی دستور زبانی نيمع شيگو ،

 زبان ملت كی ياجتماع تيهو ۀيپا. وندديپی م هم به را او و بخشدی م جان جامعه فرهنگ احساس و شهياند به زبان

 متبلور زبان.  گردديم ذآر نزبانآ صاحب ملت نام اآثرا ، مختلفی ها زبانی نامگذاری برا  آه بدانجا تا ، اوست

 .اوست" فرهنگ"،  ما سانينو لغت ۀگفت به و باشدی م شتنيخو ۀجامع تيمدن سطح

 ۀبار در ، ندارد وجودی بد و خوب ملت آه همانگونه به و است خود مردمی فرهنگ استواری ها هيپا ازی ك يزبان

 .باشد داشته رای واه تفكر نيچنی ادعا تواندينمی آس زين زبان

 ، نيمع زبان چند ا يك يۀتوسع و رشدی برای آوشش هر ، باشدی م زينی زبان چند واضحا آهی تيمل نيچند ۀجامع در

 .امعهج نآی ها زبان و ها تيمل گريد برابر در نهای ٱبرتری برا گاهانه ٱستيعمل

 و طبس ، رشد مانع ،ی ك يتكامل روند آه ،گردد سريمی بدرست توانديمی زمانی زبان چند ۀجامع كی يفرهنگ شرفتيپ

 واگذار نهاآی اجتماع وی عيطب ستد و داد و ضرورت به ، گريهمد از نهای ٱريپذ ريتأث همچنان و نشودی گريد ۀتوسع

 .گردد

 به. دارد قرار نهاآ شرفتيپ ۀدرج با ميمستق ۀرابط در و ستيفرهنگ گريدی ها دهيپد تكامل و توسعه انگريب زبان

 از ها زبانی واژگان دستگاه و است نگرفته صورتی وازُم ها تيمل ۀهم نيب در زبان انكشاف و بسط ليدل نيهم

 .برخوردارندی متفاوتی غنا

 وی دگرگون نيا ۀدهند بازتاب و  شده اريع  فرهنگ و جامعه تكامل روند با بخصوص زبانی واژگان دستگاه

 گريد مثل هم زبان. رنديپذی م ريتأث حالت نياز آمتر مراتب به زبانهای دستور وی ئهجا دستگاه. گرددی می واژگون

 به ستد و داد نيا. ديافزای م شيخوی ئتوانا و ثروت به ها زبان گريد با  مراوده انيجر در ،ی فرهنگی ها دهيپد

ی برای ئجا توانديم ، جامعه زبان نحو و صرف ۀدرچارچوب و رديگی م صورت رهنگفی آل طيشرا ضرورت اساس

 تكامل ريس و رييتغ راه در هودهيب استی آوشش ، رديگيم دهيناد را زبان ازين آه جبر و ليتحم. دينما دايپ شتنيخو

ی متفاوتی های معن مختلفی اجاه در ا يو شوند زنده دوباره ، گردند متروك خيتار مرور به توانندی م ها واژه .زبان
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 با ند،يآی م بوجود نوی ها واژه.  شوندی م سپرده جاودانهی فراموش ادب بهی گاهی حت دهينگرد ثبتی ها واژه. ابندي

 ۀهمی برا و است شتريب هزار چند از جهانی ها زبان تعداد. رنديگيم زين را گريدی ها واژهی جا اي و ديجدی معن

  .ندارد وجودی نيمع وی علمی گروهبند ، نهاآ

 ،) ی افث يوی حام ،ی سام ( ميبگذر)  ع(نوح حضرت امبريپ  پسر سهی ها نام اساس به ها زبانی بند ميتقس از اگر

 اند خانواده نيازيی اروپا و هندی زبانها آهيی ايرآی ها لسان گروه : است معمولتر همه از زبانی بند دسته سه

 و شونديم نآ شاملی عبر وی عرب ،ی بابل آهی سامی ها زبان ،) است استثنا دهقاع نيا ازی  مجارستان وی فنلند(

 ،ی نيچ چونی گريدی ها زبان. دانند گروه نيا جزو را تاتاری ها زبان وی ترآ آهيی لتاا و  اورالی ها زبان

 .باشندی نمی گروهبند نيا شامل  ...و سرخپوستان زبان ، قايافری بومی زبانها

 بيتعقی ئاوستا زبان از توانيم ، ستيئاروپا و هندی ها زبان ۀخانواد از آه رای دری پارس بانز تكامل و تحول

 جو و جستی سغد وی ساسانی پهلو وی اشكانی پهلوی ها زبان در خصوص به را پرورشش و بازتاب بعد و نموده

  .نمود

 نيبدی و درگاه به مردم ، ارياسفند بهمن حكم به ايگو و بودهی دربار زبان انيساسان زمان دری دری ا عده باور به

  .است دادهيم را درباری معن خود ) در ( ۀآلم . اند نمودهيم گو و گفت زبان

 ا ي"یُدهار" ، "یتخار" ۀشد دگرگون ۀواژ "یدر" که دهيگرد روشن اما شرقشناسان نيامروزی ها پژوهش با

 نيسرزم همان تخارستان از مراد .است داشتهی ارسپ زبان ساختار دری ا عمده نقشی  تخار زبان.  است "یُدهر"

 .هندوکش معابر تا آموی ايدر ساحل از و است بدخشان و  بلخ انيمی باستان

 و كم يۀسد دری دری پارس زبان آه دهديم نشان ، شده دايپ افغانستان در نوشاد ۀتشكدآ دو در آهی ئها نوشته سنگ

 .است بودهی وانيد وی وشتارن لسان ، تخارستان و خراسان دری الديم دوم

 .اسالم از شيپ او تحول نيخرآ و دهديم ليتشكی ئاوستا لسان رای دری پارس زبان ۀشير نينخست

 .است گرفته صورتی سغد وی ساسان ،ی خراسان ای يپارت خصوص به منطقهی زبانها بطن در و 

 فاقد ، "اسالم از شيپ رانيا اتيادب و خيتار به ینگاه"  در "یتراب" ۀگفت به آه ـ ها فارس زبان ـ باستانی پارس زبان

 به و دهديم دست از را شيخو تياهم انيهخامنش دولت انقراض از بعد ، است بوده نيريد و استواری  ادبی  ها سنت

 زبان  انيهخامنشی شاهنشاه سال ستيب و  دوصد حدود زبان نيا. رودی م نيب از پارس آشوری رسم زبان عنوان

 زبان آهی راتييتغ با و شده گرفته) پارت( ازی پارس زبان  اديز احتمال به   ۀواژ. است بوده پارس نيسرزمی رسم

ی پارس ای يفارس به ، دهدی می معنی خراسان آهی پارت و  دهيگرد پارس الخرهاب ، گذاشته نی  ٱبرو خيتار وی عرب

 گستردهی فرهنگ ۀحوز تيموجود و کهنی ايوگ خيتار ، اتيادب. ستيك ي،ی در  وی پارس زبان.  است دهيگرد مبدل

 .باشندی م نكته نياۀنشاندهند و انگريب ، اش

    


