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پناه جستن در پشت یک زبان برای ایستادگی در برابر سرکوب همه سویه سپاهيان مسلمان عرب گذشته از آنچه که در 
من  ("دیگری"و " خود"شهروند شاهنشاهی ساسانی برای ناميدن . بخش نخست آمد، ریشه در پدیده دیگری نيز داشت

" انيرانی"و " ایرانی "ن از واژگا)کيستم؟ من که نيستم؟ که نخستين و بنيادیترین پرسشهای پرسمان کيستی ملی هستند
ی یافته ستی خود از واژه ایران بهره می گرفت که خود دگردیسبدیگر سخن او برای تعریف کي. بهره می جست) ناایرانی(

ابند یهيچ پيوندی با آنچه که نژادپرستان اروپائی و ایرانی از این واژه درمی " آریا"فتنم که این همينجا ناگزیر از گ. واژه آریا بود
 و -آریائی از همان آغاز برای ناميدن مردمانی بکار می رفت که دارای ویژگيهای فرهنگی . )1 (ندارد و هرگز نيز نداشته است

در ایران .  و پارسها گرفته تا سکاهای تورانی را دربرمی گرفت)وتبنگرید به هرود(همسانی بودند و از مادها  -نه نژادی 
 ).2(باز می شناخت" آزاده"، و ایرانی آن روزگاران خود را با واژه روزگار ساسانی ولی این واژه برابرنهادی بود برای آزادگی 

  "یگو". را بکار می برند )3 ("یگو" و" یهودی" واژه های ،"کيستی"، یا همان پرسمان "دیگری"و " خود"در نگاه به یهودیان 
مردم ) و هم امروز نيز(عرب آنروزگار . در رگانش روان نباشد) که از مادر به فرزند می رسد(هر آنکسی است که خون یهودی 

یا کسی که ُگنگ است و سخن گفتن نمی داند، " عجم"، یعنی کسی که بزبان عربی سخن می گوید، و "عرب"را به 
تود سبدیگر سخن، عرب زبان خود را چنان می . )فتنی است که َبرَبر نيز در نزد یونانيان همين معنی را داردگ (بخش می کرد

که کيستی خود را در آن باز می یافت و آن را در جایگاهی چنان فراز می دید، که اگر کسی بدین زبان سخن نمی گفت، در 
یک زبان دیگر و آفرینش فرهنگی به این زبان، اورنگ سروری زبان پس پناه ُجستن در پشت . چشمان او الل و ُگنگ می بود

 برترین چيزی که عرب بدان –عربی را در هم می شکست و در پی آن سروری خود عربان را نيز، چرا که با اینکار زبان عربی 
. از جایگاه فراز خود فرو می افتاد، و فرو افتاد–می باليد   

 
اهنشاهی ساسانی را باید سده های کشتار و ویرانی و ببردگی رفتن خاندانهای دو سده نخستين پس از فروپاشی ش

به گمان من اگرچه با خواندن نوشته های تاریخنگاران مسلمان . ایرانی و نابودی زیرساختهای کشاورزی و بازرگانی دانست
ياب از خون ایرانيان و به گردن س آمی توان به گوشه هایی از دژخوئيها و ُگرگخونيهای سپاهيان عرب پی برد، به چرخاندن

زدن هزاران تن در یک روز و به نابودی کتابخانه ها و سوزاندن هر آنچه که فرزانگان ایرانی در درازنای سده ها گردآورده بودند، 
ته و  چيزی جز نابودی سازمانياف ریشه درولی این همه داستان نيست و بی بهره ماندن ما از دستآوردهای مادی نياکانمان

همانگونه که در بخش پيش نيز آوردم، برای انسان خردمند امروزین . نمی تواند داشته باشدآماجمند فرهنگ ایرانی 
ویارویی با دستآوردهای فرهنگی نامسلمانان رپذیرفتنی نيست که سپاهيان مسلمان در هزار و چهارسد سال پيش در 

 آیا براستی . وطالبان و وهابيون و جمهوری اسالمی داشته بوده باشند القاعدهبهتر و انسانيتر و متمدنانه تر ازرفتاری 
 برای نمونه تندیس و -انگاشت اینکه مسلمانان در ایران هر آنچه را که به گونه ای با  فرمانهای قرآن همخوانی نداشت 

دا را در سده بيست ویکم و بدست ، آنهم برای ما که نابودی تندیسهای بو دور از پندار است  نابود کرده باشند-نگاره زنان 
جنگجویان اهللا با چشمانی شگفت زده و ُپرهراس به تماشا نشستيم؟ آیا سخن گفتن از کتابسوزان مسلمانان در چهارده 

سده پيش و نابودی دستآوردهای ایرانيان در دانش و فرهنگ، می تواند یک دروغ باشد، در جائی که ما روزاروز رفتار دولتهای 
 در ایران از یاد رفته است؟ آیا نمی توان انگاشت آنچه 1360ا با فرهنگ و دانش می بينيم؟ آیا کتابسوزانهای سال اسالمی ر

؟که در سده بيستم شدنی است، در سده های هفتم و هشتم بی گمان ناشدنی نبوده است  
 

اینرا دست کم از نوشته .  شده بودبهر روی در دو سده آغازین آمدن اسالم، بر سرتاسر ایران خاک خموشی و مرگ پاشيده
 ایرانيان پس از بخود آمدن از گيجی نخستينشان، که .های جسته و گریخته همان تاریخنگاران مسلمان می توانيم دریافت

در پی کشتارهای ددمنشانه و ویرانيها بدان دچار شده بودند، باید نخست گریبان خود و فرهنگ خود را از چنگال امویان رها 
 دستآوردهای یدند، که در دشمنی دیوانه وار خود با ایران و فرهنگ آن هيچ مرزی را نمی شناختند و در نابودمی کر

اینکار با . ، هيچ کوتاهی از خود نشان نمی دادندفرهنگی سرزمينمان، از دست نبشته ها گرفته تا دست ساخته ها
 و با بازسازی بودند،) خسروان: عربی" (اکاسره"ان که شيفته برانداختن فرمانروائی نژادپرستانه امویان و بر کشيدن عباسي

 فرمانروائی عربان دچار دگردیسی شد، پایتخت جهان اسالم از دمشق . به نخستين آماج خود رسيددستگاه دیوانی کهن
کی تيسفون، پایتخت کهن  بر آن نهاده شد، در نزدی-  شهر خداداده–" داد غَب"نام ایرانی  آمد، و ) ایران( ميانرودان هب) بيزانس(

.ساسانيان  
گام نخست پيشروان جنبش نوزائی ملی در ایران، برگرداندن نبشته های کهن ایرانی از پهلوی به عربی بود، تا دست کم 

 روزبه پسر یکی از پيشگامان این جنبش. آنچه که از نابودی جسته است، به زبانی دیگر بازنگاشته شود و از یادها نرود
روزبه که برای رهائی از مرگ اسالم آورده بود، به گفته ابن ندیم کليله و . می شناسيم ابن مقفع  که او را بنامدادویه بود

این .  و چند کتاب دیگر را از پهلوی به پارسی برگردانيد)کتاب مزدک بامدادان(دمنه، اندرز نوشيروان، آئين نامه، دیسناد 
 امروز نيز در شيوائی و روانی هماورد می جویند، در سی و شش سالگی اندیشمند بزرگ که نگاشته هایش در عربی هم

 دادویه روزی به هنگام گذر از  پور آورده اند روزبه.به آتش افکنده شد به گناه زندیق بودن  عباسیبدستور ابوجعفر المنصور
:کنار آتشکده ای سروده است  

 
و دارم ـفته و دل بتروى از تو همى تا/ اى خانه ى دلدار آه از بيم بدانديش   

)4( جان بهر تو مى بازم و منزل بتو دارم/ گر زانكه به هر حال ــــرو تافتنم را من  
 

با این .  چنين سخنانی را سروده باشد، با نگاه به بافتار آن چندان درست به نگر نمی رسد براستی خوداینکه ابن مقفع
یسان باشد، به نيکی نشانگر چرائی و  چه ساخته و پرداخته تاریخنواین سروده چه بر زبان ابن مقفع روان شده باشد همه 

، و به اسالم، در سده های نخستين شکست از عربان است) یا دست کم فرهيختگانشان(ایرانيان  و چگونگی گرویدن
 ده است وگویای این سخن، که روند مسلمان شدن ایرانيان چندان نيز سرشار از شيفتگی و دلدادگی به آئين عربان نبو

 آن آغوشهای باز که گفته می شود بروی جنگجویان مسلمان گشوده شدند، افسانه ای بيش نيست، برای داستان
  .سرپوش نهادن بر دریای خونی که آزادگان ایرانی در آن تپيده بودند

 
آئينهای سته های ما از بسياری از دان تا سخن را کوتاه کرده باشم، به یکی دیگر از پيشگامان این جنبش می پردازم، که

ابوریحان محمد بن احمد  : از نوشته های او است"چهارشنبه سوری"و " سده"، "مهرگان"، "نوروز"ایرانی، برای نمونه 



زندگانی آثارالباقيه در باره ". الوایل صناعه التنجيمالتفهيم "و " آثارالباقيه عن قرون الخاليه"با دو شاهکار ارجمندش بيرونی، 
آئينها و کردار و منش مردم ایرانزمين و همچنين بخش بزرگی از است و بازگو کننده جشنها و ، پيش از آمدن عربان ایرانيان
التفهيم در باره اختر شناسی و آمار و هندسه است که گویا ابوریحان آنرا خود از .  افسانه ای و پهلوانی آنان تاریخی،پيشينه
 نگر نيز این کتاب را باید یادگار ُپرارجی از شيوه نگارش پارسی در سده های چهارم  پارسی برگردانده است و از اینهعربی ب

پس نخستين گام، نگاهبانی از دستآوردهای فرهنگی و بویژه نوشتاری ایرانيان بود، که برای گریز از   .و پنجم بشمار آورد
نشمندان ایرانی، که آمدن عربان را تنها گفتنی است که فرهيختگان و دا. نابودی می بایست بزبان عربی نوشته می شد

 سرزمينشان، بدین اميد که بزودی زود سپاهيان ایران از هم گسستن شيرازهیک شکست زودگذر می دانستند و نه 
برانند و آنان بتوانند بخانه های خود ) در باره روميان رخ داده بود در سده های پی در پیبارها مانند آنچه که (دشمنان را 

 مسلمانان رفته  روزافزون در درازای دهه ها و پيشرفت و و پارس واگذاشته و خوزستان زادگاه خود را در ميانرودان،دندبازگر
این خاندانها در آن سرزمينها ماندگار چنين شد که . رفته به دوردستترین بخشهای ایرانزمين، خراسان بزرگ گریخته بودند

سلمانان را برافراشتند، این جنبش باید چنان گسترده بوده باشد که کوچ انبوه شدند و پرچم پایداری فرهنگی در برابر م
به خراسان نيز نتوانسته است از پس آن برآید و به باژگونه آنچه که در مصر و شامات و مغرب رخ داد، بجای آنکه ) 5(عربان 
.خود را از یاد بردند خراسان عرب شوند، عربهای کوچيده بدانجا ایرانی شدند و زبان مادری بومياِن  

 
اگر تا به آنروز ميانرودان دِل تپنده . این گریز گسترده فرهيختگان و داشمندان را باید به گونه ای یک کوچ فرهنگی بشمار آورد

در درازای دو . )6 (فرهنگ ایرانی بود، اکنون بخش بزرگی از این فرهنگ ریشه دار و ژرف و پربار به خراسان بزرگ کوچيده بود
ه و با برافتادن دودمان ایران ستيز ُاموی رفته رفته راه برای نوزائی ملی ایرانيان باز می شد، باید زبان عربی از زندگی سد

این ایرانگرائی که پس از جنبش ميهندوستی نيمه . مردم ایرانزمين رخت برمی بست و زبانی ایرانی جای آنرا می گرفت
با " ملی" بازسازی و پرورش زبانی هد، نخست بی ملی ایرانيان بشمار می آدوم فرمانروائی اشکانيان دّومين نوزائی

رفته رفته از نهانگاه خود بيرون آمد " پارسی دری"زبان . برداشتی نزدیک به آنچه که ما امروز از این واژه درمی یابيم، پرداخت
ازیار و کوتاه سخن، بابک خرمدین، این تا پابپای جنبشهای ميهندوستانه ابومسلم و استادسيس و ابن مقنع و سنباد و م

 به ایران و فرهنگ ایرانی چون رودی سرازیر شود و به کيستی نوپای ایرانیِ  پس از اسالم عشقستاره هماره درخشان 
. جانی نو ببخشد  

 
خه خاوری زبانهای  باور بيشتر مردم برآن است که دری زبانی از شا.ِنَگرها گونه گون است" دری"درباره نام این زبان و واژه 

ایرانی و گویش مردم بدخشان و بلخ و آریانا و فرارود بوده است و از آنجا که نخستين دوده های شاهی پس از برافتادن 
گروهی دیگر با نگاه به .  می داشته اند، بدین نام شناخته شده است" دربار"ساسانيان در این سرزمينها پای گرفته اند و 

آنرا زبانی می دانند که در دربار ساسانيان بدان سخن گفته می شده و به همراه خاندان ) 7 ("بن مقفعا" و "ابن ندیم"گفته 
از واژه دربار " دری" اگر بپذیریم که . شاهی و گریز گسترده و انبوه خاندانهای ایرانی از خاور ایران، به باختر آن کوچيده است

ود به فرمانروائی رسيدند و  در فرار253سامانيان بسال . انيان بوده باشدمی آید، این دربار نمی توانسته است بارگاه سام
آفریدن چنين شاهکاری بدون پشتوانه . فردوسی یک سده پس از آن کار سرودن شاهکار ادبيات پارسی را در توس آغاز کرد
ن هيچ کس نمی تواند سده بدیگر سخ. ادبی سدها ساله نه تنها در زبان پارسی، که در هيچ زبان دیگری نيز شدنی نيست

نوشتاری ای پس از پدید آمدن یا گسترش یک زبان، بيکباره پگاهان از خواب برخيزد و بدون بهره گيری از دستآوردهای 
پس زبان پارسی دری می بایست بسيار ریشه دار تر از روزگار سامانيان . پيشينيانش دست به چنين آفرینش شگرفی بزند

آنجا که بازگشودن این پرسش خواهان نوشتار دیگری است، من از آن درمی گذرم و تنها به گفتن این  بهر روی از .بوده باشد
سخن بسنده می کنم، که با نگاه به نبشته های پربار و ژرف نگاشته شده در این زبان در همان زمان کوتاه سالهای 

  و به جهان آمدن و طاهریانبرآمدن سامانيانمی توان پی برد که پارسی دری بسيار پيشتر از  نخستين ُرخ نمائی اش،
 آفرینش فرهنگی و هنری بوده است، انگاشت اینکه زبانی امروز پدید آید و ابزار فردوسی زبان فرهيختگان و دقيقی و

گویندگانش سد سال پس از آن و بدون داشتن یک پيشينه ادبی، بناگهان دست به آفرینش شاهکارهای پی در پی بزنند، 
  . و ُسست استکودکانه

 
بود؟ آیا پارسی جایگزین پهلوی شده بود؟ از آنجائيکه سرایندگانی چون فردوسی و دقيقی این " نو"آیا پارسیِ  دری زبانی 

دو زبان را درکنار هم بکار برده اند، پذیرفتنی است که پارسی دری و پهلوی پس از اسالم نيز زمان درازی در کنار هم زیسته 
 هست، خویشاوندی این دو زبان آنچنان آشکار است که برای دریافت آن نيازی بدین نيست که خواننده هر چه .)8(باشند 

برای آسان شدن کار از الفبای آوائی یا فونتيک بهره  ( و کارنامه اردشير بابکانبرای نمونه از یادگار زریران. زبانشناس باشد
):می گيرم  

 
.)کرداران(و درست ُکنشان ) خوبان(هان  ِبتن درستی و دیر زیستی. یادگار زریران  

 
phl.: ayādgār ēw zarērān. tan drustīh ud dēr zišnih harw wēhān ud frārōn kunišnān. 
 
prs.: yādgār e zarīran. tan dorostī o dīr zīstī har behān o dorost konešān. 
 

.شير و گریختن اردشير با کنيزک به سوی پارس فریفته بودن کنيزک اردوان بر ارددر. کارنامه اردشير بابکان  
 

phl.: kārnāmag ī artaxštar ī pāpakān. abar farēftan budan ī kanīzag ī ardwān abar artaxštar ud wirēxtan ī 
artaxštar abāg kanizag ō rōn ī pārs. 
 
prs.: kārnāme (y)ē ardešīr ē bābakan. bar (dar) farīfte budan ē kanīzak ē ardawān bar ardešīr o gorīxtan ē 
ardešīr bā kanīzak be sūy ē pārs. (9) 
 

در برگرداندن نبشته های ) که بسياری از آنان به هر دو زبان سخن می گفتند(نزدیکی این دو زبان کار را بر فرهيختگان 
همانگونه . ، ولی تنها زبان آفرینش ادبی نبود دریزبان. پهلوی که در خراسان از گزند عربان بدور مانده بودند، آسانتر می کرد

که در بخش نخست آمد، این زبان می بایست بار فرهنگی نگاهبانی از دیگر هنرهای ایرانی را نيز بر دوش می کشيد، بار 
رهيز می موسيقی، رقص، نگارگری و پيکره تراشی را که اسالم آنها را گناه می شمارد و مسلمانان را از پرداختن بدانها پ



 برای چنين کاری، زبان شعر گزیده شد، اگرچه شعر و شاعری نيز در قرآن نکوهيده .داد، تا مباد که در آتش دوزخ درافتند
).224، شعراء، آیه 36یس، آیه (شده بود و اهللا پيامبر خود را از شاعری بدور می دانست و شعر را سزاوار او نمی شناخت   

 
چنين بود که نه تا نمونه ای آورده باشم، . اشتن همه این هنرها را بر دوشهای نيرومند خود گرفتزبان پارسی بار زنده نگاه د

 در البالی سروده های هزاران ،تنها ساختار کهن موسيقی ایرانی که گفته می شود از روزگار ایالميان بجای مانده است
 و به زندگانی پنهان تنيده شد و پود شعر پارسی چامه سرای پارسی و پارسی گوی بازگفته شد، که این موسيقی در تار

این هنر زیبا، که ایرانيان پيش از آمدن اسالم از سرآمدان آن بودند پوست افکند و خود را در البالی واژه . )10 (خود ادامه داد
ران توانستند با پافشاری در پيشروان نوزائی فرهنگی و ملی ای. ها نهان کرد تا روزی دوباره از نهانگاه خود بدر آید و رخ نماید

بکارگيری زبان پارسی و کنار نهادن زبان عربی بخش بزرگی از مرده ریگ فرهنگی نياکانمان را از دستبرد و نابودی نگاه دارند 
قی موسي"تا ما امروزه با نگاه به واژگان موسيقائی در ایران و آذربایجان و کشورهای عربی دریابيم که ریشه آنچه که در اروپا 

ناگزیر از گفتنم که من در این بررسی نمونه وار، این پدیده را تنها از دیدگاه . ناميده می شود در کجا بوده است" شرق
:زبانشناسی وامی کاوم و بررسی موسيقائی آن را به موسيقيدانان وامی گذارم  

 
شش و ) راست پنجگاه. 7همایون، . 6 نوا، .5چهارگاه، . 4سه گاه، . 3شور، . 2ماهور، . 1(موسيقی ایرانی از هفت دستگاه 

ساخته شده است که هر یک خود به ) بيات اصفهان. 6افشاری، . 5، ابوعطا. 4، بيات ترک. 3دشتی، . 2بيات ُکرد، . 1 (آواز
. گوشه ها بخش می شوند  

اه، نيهاوند، راست، ُکرد و جيهارکاه، سيک: موسيقی عرب با واژه های زیر روبرو می شویم" اجناس"  و "مقامات"نگاه به در 
.عجم، که این یکی اگرچه واژه ای عربی است، ولی بخوبی نمایانگر ریشه موسيقائی خویش است  

در اینجا با هفت دستگاه  یا . موسيقی مقامی آذربایجان نيز ساختاری بسيار نزدیک به موسيقی دستگاهی ایران دارد
  یاو سه آواز) هؤمایون. 7شؤشتر، . 6بياتی شيراز، .5چاهارگاه، . 4سه گاه، . 3شور، . 2راست، . 1(" اساس موقام"
)11. ( روبروئيم) نؤ چاهارگاه3نج، ساَر. 2شاهناز، . 1" (کچی موقامکؤَم"  
 

همانگونه که می بينيم، چه در موسيقی عربی و چه در موسيقی مقامی آذربایجانی واژه های پارسی برای نامگذاری 
ند و شابرفته اند و خردمندانه نخواهد بود، اگر که بپنداریم ایرانيان موسيقی خود را از عربان برگرفته دستگاهها و آوازها بکار 

!ندشابخوِد اعراب بر دستگاههای موسيقی شان نامهای پارسی چون سه گاه و چهارگاه و راست و نهاوند گذارده   
 

ه باریک و زیبائی نيز نهفته است که با آوردن آن این بخش در اینکه خراسان گهواره دومين نوزائی کيستی ایرانی گردید، نکت
ساخته ) آیان، آنچه که می آید" (آسان"و ) خورشيد" (خور"اسان واژه ای پهلوی است که از دو بخش رخ. را بپایان می برم

 چنانکه ،»جائی که خورشيد سر می زند« و خراسان، در پارسی است" آمدن"در زبان پهلوی همان " آسيدن. "شده است
:در ویس و رامين می سرایدفخرالدین اسعد گرگانی   

 
"خورآسد"و  اخوراسان آن بود کز / دـــو شناســــلوی هرکـــزبان په  

ور زو برآیدــعــــراق و پارس را خ" / خورآید"پهلوی باشد " خورآسد"  
وی ایرانــور برآید ســا خــکز آنج / انـــخوراسان پهلوی باشد خورآی  

 
اندن نبشته های پهلوی به پارسی و آغاز سرایش شاهنامه ها پایانی زیبا بود بر شب تيره سرکوب فرهنگی ایرانيان و برگرد

از خراسان برآمد، از سرزمينی يان به بند کشيدن کيستی ملی آزادگان، و چه جای شگفتی که خورشيد نوزائی ملی ایران
شش را بر سرتاسر ایرانزمين می تاباند؟که خورشيد هر روز از آن سر می زند و گرمای جانبخ  

 
....دنباله دارد   

 
 ١۵. آذربایجان و کيستی ایرانی – بخش نخست

 ١۶. آذربایجان و کيستی ایرانی-  بخش دوم
 ١٧. زبان پارسی و کيستی ایرانی -  بخش یکم

 
 

 خداوند دروغ، دشمن و خشکسالی را از ایران زمين بدور دارد
  ز هشتاد و ششپائي

  مزدک بامدادان
mazdakbamdadan@arcor.de 

 
خون ميليونها تن از مردم جهان را بزمين ریخت و خودکامه کوچکتری در کشورمان بی آنکه " نژاد پاک آریا"اگر خودکامه بزرگی در اروپا بنام . 1

. ناميد، گناه از این واژه نيست" خورشيد نژاد آریا"ین واژه از کجا آمده و چه سرگذشتی داشته است، خود را آریامهر، تاریخ بخواند و بداند که ا
آیا در تاریخ به بهانه . آریائی نه نژاد پاک است و نه ملت برتر، که بروزگار ما تنها یک فرهنگ است، تنها یک واژه است، همچون آزادی و آزادگی

 با اندازه آزادی خون مردمان بر زمين ریخته و دودمانها و شهرها و کشورها نابود شده اند؟ از تاریخ اگر درگذریم، بهانه هيچ واژه دیگری
    برای بخاک و خون کشيدن عراق و افغانستان کدام واژه بوده ست، بجز آزادی؟-  جرج بوش–مسيحای خودخوانده روزگار ما 

  
واژه آزادگان . بودند) آزادگان فارس" (احرار الفارس"و ) فرزندان آزادگان" (بنو االحرار" ایرانيان بکار می بردند، از نامهایی که عربان برای ناميدن. 2

  :چند نمونه از فردوسی. را سرایندگانی چون دقيقی ، رودکی، نظامی و فردوسی بجای ایرانيان بکار برده اند
  )بيژن و منيژه( آزادگــان از ایرانم از تخم/ ســــياوش نيــــم نز پریزادگان 
  )پادشاهی گشتاسپ(شود شاه آزادگان ناپدید / پس از دست آن بيدرفش پليد 
  ) هفتخوان اسفندیار(پدر ترک و مادر ز آزادگان / یکی َمـــرَدم ای شاه بازارگـان 

  .ده استکه در افسانه های دینی زرتشتی بدست زرتشت در کاشمر کاشته ش" سرو آزاده"همچنين بنگرید به 
  
و " ملت"گوی در زبان عبرانی همان . 10:1بنگرید به تورات، ِسفر آفرینش، . خوانده می شوند" گویيم"و " یهودیم"این واژه ها در زبان عبری . 3
ی در باره یهودی این واژه اگر از سوی یک یهود) زبان یهودیان اروپائی" (یيدیش"در زبان . است، ولی برای ناميدن نایهودیان بکار می رود" قوم"

  .در نزد مسلمانان است" بيدین"دیگر بکار رود، برابر با واژه 



  
، عباس زریاب خویی، دایره المعارف بزرگ  المقفع أبومحمد ابن"و "  احسان طبرى- روزبه پوردادويه، ابن مقفع"در باره ابن مقفع بنگرید به . 4

  ".1801اسالمی نوشتار شماره 
 

بنگرید به تاریخ اجتماعی ایران، جلد .  ره یمانيان بر همزبانان عرب خود، بنی اميه، شوریدند و به ابومسلم پيوستندگروهی از اینان از تي. 5
.دوم، مرتضی راوندی در باره جنبش سياه جامگان  

 
روان این پيامبر برخاسته بيهوده نيست که بيشترین نبشته های دینی و تاریخی پي. بروزگار مانی نيز چنين پدیده ای را می توان پی گرفت. 6

. از ميانرودان، در تورفان چين یافته شده اند  
 

بنگرید به . »و لغات مشرق وبلخ در آن غلبه دارد زبان دری لغات شهر های مداین است ودر دربار پادشاهان بدان زبان سخن می گفتند«. 7
سبک شناسی، محمد تقی بهار، جلد نخست، چاپ اميرکبير"  
 

. ده هزار" دری"ُبود بر زبان / شمار " پهلوانی"ا بيَور از کج: فردوسی. 8  
"پهلوی"چه سغدی چه چينی و چه " / پارسی"چه رومی چه تازی و چه : همچنين  

 
:برای آگاهی بيشتر از دبيره های پارسی ميانه بنگرید به. 9  

http://titus.uni-frankfurt.de/personal/jg/unicode/table5.htm 
 

)  خورشيدی420درگذشته بسال  (ابوالنجم احمد بن قوص بن احمد منوچهری دامغانی برجسته ترین نمونه ها را شاید بتوان در دیوان . 10
.سيار یاد کرده استیافت که هم از خنياگران دربار ساسانی و هم از گوشه ها و سازهای ایرانی ب  

 
  اؤزیر حاجی بيگف،)های موسيقی مردمی آذربایجاننبنيا ("آذربایجان خالق موسيقيسينين اساسالری"بنگرید به . 11
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