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در بخش سوم این جستار، هنگامی که به زبانهای مادری مردمان ایرانزمين پرداختم و جایگاه آموزش روشمند زبان مادری را در 
هنگامی که پای حقوق شهروندی در ميان . مباز گفتم، از زبان پارسی به نام زبان ميانجی یا سراسری یاد کرد" ملت شدن"فرآیند 

ولی هنگامی که به پرسمان کيستی ملی می رسيم، پارسی از جایگاه ویژه ای . است، این زبان جایگاهی فراتر از این نيز ندارد
برای واکاوی این . ین مردم نخواهد بودابرخوردار می شود که نادیده گرفتن آن، چيزی جز نادیده گرفتن تاریخ و فرهنگ این سرزمين و 

-نوزائی-واکنش- ایستادگی-سرکوب- هنگی آن، که هميشه زنجيره ای از پویائی تاریخ ایران و رخدادهای فرهجایگاه ویژه باید اندکی ب
. پویائی بوده است، بپردازیم  

 
د، یاد کرده ام و در باش" فرهنگی-پيوستگی تاریخی"من در این ُجستار بارها از برجسته ترین ویژگی کيستی ایرانی، که همانا 

در اینجا ولی به این پيوستگی بيشتر از دیدگاه زبانی خواهم پرداخت، . بخش ویژه ای از این ُجستار آنرا بيشتر و ژرفتر واخواهم کاوید
. تا دانسته آید که چرا زبان پارسی در فرایند کيستی ما ایرانيان از جایگاه ویژه ای برخوردار است  

 
رده بودم، اگر تاریخ را بدنبال کيستی ملی خود می کاویم، نباید از یاد ببریم که ایران، بنام یک یگان یکپارچه در ُجستار دیگری آو

. سياسی برای نخستين بار با خيزش کوروش دوم هخامنشی، که او را بنام کوروش بزرگ می شناسيم، پا به پهنه گيتی می نهد
اگر نيک بنگریم، شاهنشاهی .  فرهنگی بسيار کهنسال تر از اینها استِن ایرا و سياسی است سرگذشت ایراِن تنهااین ولی

… هخامنشی دریای بی کرانه ای بود که رودهای خروشانی چون بابل و ایالم و سومر و آشور و اکد و  ماد و مصر و کاسی و ماننا و 
ی آنرا بنادرست گروهکه " َوهرفَر"بتوان در نگاره نمونه آشکار این درهم آميزی فرهنگی و دینی را شاید . آب در بستر آن می ریختند

 به این نگاره خواهم  بيشتر"کيستی ایرانیپيوستگی فرهنگی و "من در بخش . یکی گرفته اند، به چشم دید" اهورا مزدا"با خود 
. ه ای هفت تا ده هزار ساله داردنپس ایران فرهنگی، پيشي. پرداخت  

 
اینان خاندان شاهی . خاسته بود، آریائيان ایالمی شده بودندرن که کوروش بزرگ از ميان آنان بپارسيان، و بویژه شاخه انشانی آنا

بخودی  )1 (نامهای ایالمی این شاهان مانند کمبوجيه و خود کوروش. کوچکی را ساخته بودند که خود فرمانبردار شاهان ایالمی بود
ند، ولی می توان  ااگرچه داده های تاریخی در اینباره بسيار اندک. ی استخود بازگو کننده شيفتگی ژرف آنان در برابر فرهنگ ایالم
 شاهان ایالمی می زیستند، رفته رفته با نشان دادن شایستگيهای خود در نانگاشت که پارسيان انشان و پارس که در آغاز زیر فرما

فرمانروائی  آنچنان خودی بشمار آمدند که شوش جنگاوری به دربار ایالم نزدیکتر شدند و با پذیرفتن فرهنگ ایالمی رفته رفته
ما نمونه دیگری نيز در تاریخ ایران از همين دست داریم، ). 2( به آنان واگذاشت -   انشان و پارس را- بخشی از سرزمينهای ایالم

ه با پذیرش کيستی ترکان غزنه که نخست با نشان دادن شایستگيهای رزمی خود به دربار سامانيان نزدیک شده بودند، رفته رفت
  محمود بن سبکتکين، با نام سلطان محمود غزنوی ابوالقاسم الدولهیمين ایرانی بجایگاهی دست یافتند که یکی از آنان بنام

 نامهای محمودبپادشاهی ایران رسيد و اکنون که نمونه هخامنشان را می شناسيم، دیگر از اینکه شاهزادگان نسلهای پس از 
.خسرو و بهرام بر فرزندان خود می نهادند، نباید در شگفت شویميرزاد و فرخزاد و شایرانی   

 
اگر چه داریوش هخامنشی با پدیدآوردن دبيره ميخی نوینی که بسيار ساده تر از دبيره های ميخی ایالمی و . بزبان پارسی بازگردیم

  پایان کار آرامی و  ایالمی تاز از آن برخوردار بود ببخشد،آرامی بود توانست زبان مادری اش را نيز جایگاهی فراتر از آنچه که تا آنرو
ایالمی زبانی بود که شاهان کشور نيرومندی با فرهنگی پربار و ژرف، با . نوادگان هخامنش زبان دیوانی کشور آنان ماندند

- ، شيلهکنشوشيناکای-  ایالمی زبان هوته لوتوش.دستآوردهایی خيره کننده بدان سخن می گفتند و فرمان می نویساندند
با نگاه به ژرفا و گستردگی فرهنگ ایالمی و همچنين دیرپائی آن از هزاره پنجم پيش از زایش .ناهونته بود-اینشوشيناک و کوتير

آرامی نيز در آن . مسيح تا بروزگار هخامنشيان، می توان انگاشت که ایالمی زبانی نيرومند و ورزیده برای نگارش دیوانی بوده باشد
تازه . گاهی باال برخوردار بودندیی که به این زبان می نگاشتند از جان همه فرهنگهای ميانرودان بود و دبيرا)3 (مرزی-گار زبان فراروز 

داریوش نه تنها در . گفته را در همه جا می بينيم-در همان نوشته هائی که بزبان پارسی بجا مانده اند نيز ما جای پای زبانهای پيش
 شاهان آشور و بابل و ایالم سنگ نبشته ها و سنگ نگاره هایی چون از آن آنان پدید می آورد، که در بکارگيری زبان دنباله روی از

 بی پایانش رهائی نمی یافت و خود را چنان می ستود که شاهان بابل و آشور و ایالم خودباختگیمادری خود نيز از این شيفتگی و 
.  در پی نام خود می آوردنددر پيروی از شاهان ایالم را )شاه: ایالمی ("سونکی" واژههم او و هم جانشينانش . ستوده بودند  

 
" کيستی ملی"ایالمی، آرامی و بابلی در برداشت آغازین مردم این سرزمين از . بهر روی ایران هخامنشی سرزمينی چند زبانه بود

. ينان اسکندر مقدونی بدست فرزندان ارشک بدان رسيدهمان جایگاهی را داشتند که زبان پارسی پس از بيرون راندن جاینش
کوروش به گواهی دوست و دشمن با فرمانروایان و مردمان کشورهای شکست خورده رفتاری در پيش گرفت که تا به آنروز بيمانند 

 این المی او داشت و درپرورش ایدر ایران شد، ریشه در " پادشاهی"جهانبينی کوروش که پس از او نيز شالوده بنيادین پدیده . بود
 امپراتوری «:  در یکجا گردآورد، یا آنگونه که هگل می گوید"یگانگی سياسی" را با "چندگونگی فرهنگی"هنر بيمانند که توانسته بود 

مه به مفهوم مدرن آن بود، یعنی چيزی که بر پایه اندیشه ها، قانونها و روشها شکل گرفته بود و با ه" دولت"هخامنشی، نخستين 
در این ميان زبانهای ایالمی و بابلی و آرامی برای مردمان این سرزمينهای ) 4 (». آن چه که تا به آنروز وجود داشت، متفاوت بود

پهناور نشانی از پيوستگی فرهنگی آنان با گذشته خود، و یگانگی با سامانه یکپارچه ای بود که اکنون بجای آن قالی چهل تکه 
وروش نشسته بود، بکارگيری این زبانها در کنار بهره گيری از هنر همه آن ملتها در ساختن تخت جمشيد ک فرهنگی پيش از برآمدن

اد پيوستگی فرهنگی ایران هخامنشی را با فرهنگ تابناک ایالم و بابل و سومر و اکد و آشور و م" فَرَوهر"و پدیدآوردن نمادهایی چون 
ه هزار و اندی پس از مرگ داریوش سوم و پایان کار هخامنشيان، شاهان ترکزبان و همانگونه ک. در برابر چشمان آنان می گرفت

ترکتبار ایران برای آنکه نشان دهند فرمانروائی آنان چيزی نيست بجز دنباله پادشاهی ساسانيان، دست بدامان زبان پارسی می 
 می اکّدی دگرگون نشده بود، کوروش گل نبشته به زبان در گذر یک و نيم هزاره از این نگر هيچ چيزی در پهنه فرهنگی ایران. شدند

، و  و کمر به پرورشش می بستندزبان پارسی را ارج می نهادند... نویساند، و شاهان ترکتبار غزنوی و سلجوقی و خوارزمشاهی و 
  :در این پدیده نيک اگر بنگریم، خواهيم دید که اینان همه و همه تنها در پی یک چيز بودند

 
! پيوستگی فرهنگیایش گذاردنبه نم  

 
 یکپارچه پدید آورد و به جنگها و سرزمينیورگشائيهای پی در پی شاندیشه ای که کوروش بزرگ را بر آن داشته بود تا با ک

فته راو را به جایگاهی رساند که همه شاهان پس از او، آری، حتا اسکندر مقدونی برای پذیکشتارهای هزاران ساله پایان بخشد، 



پس بروزگار هخامنشيان نه زبان، که .  خود از سوی مردمان این سرزمينها، براست یا بدروغ خود را جانشين او می خواندندشدن
 می ساخت، اگرچه از یاد نباید برد که این کيستی، را" کيستی"پایبندی به آرمانهای کوروش و پيروی از جهانبينی او بود که ستون 

. اژه در ميابيم، یکی نبودبا آنچه که ما امروز از این و  
 

آئينی پيشرفته ای برخوردار یونانيان خود از شهر.  فرهنگ هلنی بر سرزمين آنان چيره شد،با برافتادن هخامنشيان و برآمدن یونانيان
اینان . تند بدیده خواری می نگریس- " بربرها" یا آنگونه که خود می گفتند –، بویژه به مردم آسيا  به مردمان دیگر کشورهابودند،

همان کسانی بودند که برجسته ترین اندیشمندشان، ارسطو، که آموزگار اسکندر مقدونی بود، بردگی را یک ویژگی نهفته در جان 
  جهان نوین بيافریند که شایسته سرورینژادیاسکندر خود بدنبال آن بود که از درآميختن پارسيان و مقدونيان، . بربرها می دانست

اسکندر، که گفته می شود :  پيش از ميالد در شوش رخ داد، چيزی نبود جز نمایش آئينی این آرزو324 بسال آنچه که. باشند
 تن از سرداران و ده هزار تن از سربازانش 89 بهمراه  هفاایستيون سپرده بوده است،همجنسگرا بوده و دل به دوست و سردارش

.را نيز بجان خرید و در این راه خشم و رنجش استادش ارسطوشاهزادگان و بزرگزادگان پارسی را به همسری برگزید   
 

از آنجا که یونانيان در برابر مقدونيان هم پرشمارتر بودند و هم بافرهنگ تر، آنچه که بر سرزمينهای هخامنشيان چيره شد، فرهنگ 
پس چنين شد . هنگهای بومی نداشتنداینان خود دارای دانش و جهانبينی بودند و در گستردن فرهنگ خود نيازی به فر. هلنی بود

که زندگی مردم در سراسر ایران رنگ و بوی هلنی بخود گرفت، زبان رفته رفته می رفت تا جای پای خود را در کيستی مردم این 
. سرزمين استوار کند  

 
 فرهنگ هلنی بودند و حتا از  که در آغاز کار شيفته، فرزندان ارشک چراپس در راستای این روند تاریخی است که می توان دریافت،

پابپای گسترش ، را نيز بر آن می نهادند" نيکه" و پيکره فرشته را نزدوده بودند" دوستدار یونان /  هلنوفيل"روی سکه هایشان واژه 
کوه و خودآگاهی ملی و بازگشت به کيستی ایرانی خود، دست به گسترش زبانی زدند که مردمان این سرزمينها را بياد روزگاران ش

 اشکانی دیگر  دومتا آنکه بروزگار بالش. ) 5 (، زبان کوروش و داریوشسروری شان می انداخت، زبان پارسی، زبان هخامنشيان
و زبان پارسی جای زبان یونانی  پيکره فرشته یونانی را، ارشک کماندار جای را، نی جای الفبای یونادبيره های آرامی و پهلوی پارتی

)6  (.نبودند" دوستدار یونان"تا گردآوری شده بود و ایرانيان دیگر را گرفته بود، اوس  
 

و این کشور بخشی از آن بشمار ( پيوسته با روم، که اکنون جاینشين یونان شده بود دشمنیروزافزون اشکانيان در ميهندوستی 
کانيان نمی بود، شاید هيچگاه نيازی به بدیگر سخن اگر این رویارویی پيوسته ميان روميان و اشژرفتر و ژرفتر می شد، ) می آمد

ایرانگرایی در نيمه دوم پادشاهی اشکانيان، . دوری ُجستن از فرهنگ یونانی و پناه جستن در پشت کيستی ایرانی نيز، نمی بود
، تا بروزگار در همين سده ها بود که بر خاک افتاد" ایرانشهر"تخم آرمان . نيمه نخست آن بود" هلنيسم"واکنشی به یوناندوستی و 

ایرانيان، از زبان و دبيره و ميتخت شناسی یکپارچه فراهم آید، " ملت شدن"ساسانيان به درختی تنومند فراروید، تا همه زمينه های 
خوانده شد؛ روند ملت شدن به انجام رسيده بود و ) 7" (ایرانشهر"و چنين شد که بروزگار ساسانيان برای نخستين بار سرزمين ما 

. "ایران: "پس تنها و تنها یک واژه بود که کيستی مردمان این آب و خاک را بازتاب می داداز این   
 

با این همه آنچه که امروزه بکار ما می آید و جایگاه برجسته زبان پارسی را در خودکاوی ملی ما وامی نماید، سرگذشت این زبان، 
داشته باشيم به سرنوشت کشورهای دیگری که بدست نخست باید نگاهی . پس از فروپاشی شاهنشاهی ساسانيان است

  )8(این نقشه نگاهی به . مسلمانان گشوده شدند، تا بتوانيم در یک همسنجی تاریخی، گذشته سرزمين خود را بهتر دریابيم
 ایران در شمال و شمال خاوری عربستان آنروز،. نشان می دهد کدام کشورها و ملتها در همسایگی مسلمانان عرب می زیستند

می نگریم که گستردگی سرزمينی ) 9( اکنون به نقشه دیگری .جای داشت، که نخستين قربانی گسترش اسالم شد
 اگر به بخشهای بنفش این نقشه بنگریم، جهان عرب را در بخش .شاهنشاهی ساسانی و امپراتوری روم خاوری را نشان می دهد

 نگاهی به این نقشه نشان می دهد که از نيمه از دیگر سو. روبروی ما است) 10(باختری آن  بازخواهيم یافت، همانگونه که امروز 
بدون سرزمين مادر که در (جنوبی عراق امروزین اگر درگذریم، جهان عرب امروز کمابيش در سرزمينهای زیر پرچم امپراتوری بيزانس 

نيمه ( مردم لبنان و سوریه و بپنداریم عرب یا باید اکنون با نگاه به جهان. گسترده شده است) ترکيه و یونان امروز جای داشت
از همان نخستين روز ... ر و ئعراق و اردن و فلسطين و همچنين کشورهای شمال افریقا مانند مصر و ليبی و الجزا) جنوبی

اینکه بپذیریم، این مردمان پس از گشوده شدن سرزمينهایشان بدست مسلمانان رفته رفته زبان پيدایششان عرب زبان بودند، و یا 
 پس برای واکاوی جایگاه زبان پارسی در فرایند کيستی نوین ایرانی، باید نخست .خود را واگذاشته و بزبان عربی سخن گفته اند

د و اگرچه مسلمانان عرب نزدیک به چهار سده فرمانروای سرزمينهای ببينيم چرا زبان عربی در دامنه های زاگرس از پيشروی باز مان
پهناور ایران از زاگرس تا هندوُکش می بودند، نتوانستند زبان خود را جز در بخشهایی از عراق امروزین بگسترانند، در جایی که در 

پيروزی مسلمانان عرب بر این مردمان سرزمينهای بيزانس روند گسترش زبان عربی با شتابی چشمگير انجام گرفت و چندی از 
 و نوفره ته ته که پشتوانه تاریخی و فرهنگی چندین هزار ساله داشتند، در کوتاه ِاشناتوننگذشته بود، که برای نمونه نوادگان 

به نقشه جهان اسالم به دیگر سخن با نگاه . زمانی نه تنها زبان خود، که پيشينه تاریخی پربار و شگفت انگيز خود را نيز از یاد بردند
بروزگار امویان و نقشه عرب در روزگار ما، درخواهيم یافت که تنها سرزمينهای ایرانی، یا سرزمينهایی که که در آنان بزبان پارسی 

 فلسطين، اردن،شامات،( در سرزمينهای بيزانس . سخن گفته می شد، از عرب شدن وارستند و کيستی کهن خود را نگاه داشتند
آنچنان شتابی داشت که در سالهای پایانی فرمانروائی امویان این کشورها دیگر با " عرب شدن"روند ) مغرب و زائر، ليبی، الجمصر

.جهان عرب پيوسته بودند  
 

ولی از آنجایی که می دانيم برای اعراب مسلمان . آگاهی ما از آنچه که بر سر مردمان این سرزمينها رفته، بسيار اندک است
به دیگر سخن، اگر یهودیان تا به هم امروز . زبانی در اندازه و همتراز زبانهای دیگر، که زبان خداوند و زبان قرآن بودزبانشان نه 

می دانند، در ميان عربان مسلمان، " قوم برگزیده خداوند"وابستگی خونی و نژادی به ملت یهود را مایه برتری می دانند و خود را 
 پس مسلمانان نه تنها .رآن و پيامبر، به زبان خداوند بود که گروهی را بر گروهی دیگر برتری می دادسخن گفتن به عربی، به زبان ق

علت «: در آثارالباقيه از ابوریحان بيرونی می خوانيم. می ستادندزبان و فرهنگ آنان را نيز وادین و آئين شکست خوردگان را، که 
است که قتيبه ابن مسلم باهلی نویسندگان و هيربدان خوارزم را از دم شمشير گذراند اینکه ما از این اخبار بی خبر مانده ایم، این 

پس این ستيز ) 11 (»و آن چه مکتوبات از کتاب و دفتر داشتند همه را طعمه آتش کرد و از آن وقت خوارزميان امی و بی سواد ماندند
رهگذر دریافت که آنان به زبان عربی بدیده یک از بخشهای دین گسترده مسلمانان با زبان مردمان شکست خورده را می توان از این 

خود می نگریستند و در گسترش آن و برنشاندنش بجای زبان ملتهای شکست خورده همان اندازه پایورزی و سخت سری نشان 
بازان و فرماندهان و  ایرانيان نيز چون دیگر ملتهای شکست خورده تنها در برابر سر. می دادند، که در گسترش خود آئين اسالم

 اگر اسالم نيز می آوردند و به آئين دشمنانشان گردن نيز می نهادند، نآنا. فرمانروایان دشمن نبود که نياز به زبان عربی می داشتند
باز هم نماز را بزبان عربی می بایست می خواندند، پيمان زناشویی می بایست  به عربی نوشته، یا دستکم خوانده می شد، هر 
پگاه با آواز مؤذن که بزبان عربی آنان را به نماز فرا می خواند، از خواب برمی خاستند و هر شبانگاهی با همان صدا و همان زبان به 



 تاريخ بخارارا بارها و بارها از دم تيغ گذرانيد، چرا که در مردم بخارا  همان قتيبه ابن مسلم پس بيهوده نبود که. خانه روان می شدند
و مردماِن بخارا به اوِل اسالم در نماْز قرآن به پارسي خواندندي و « : می خوانيم)56برگ  ، محمدبن جعفربن زکریا نرشخیابوبکر(

و چون سجده . "َبُكنيتان ُآنيت"و چون وقِت رآوع شدي، مردي بودي آه درپِس ايشان بانگ زدي . عربي نتوانستندي آموختن
.»"يتنگونبان آن"خواستندي آردن بانگ آردي   

 
اسالم نزدیک به همه نمادهای . اعراب مسلمان ولی تنها بدین بسنده نمی کردند که شکست خوردگان دین و زبان خود را وانهند

، که ستونهای برای نمونه موسيقی، رقص، پيکرتراشی، تندیس سازی، نگارگری. فرهنگی نامسلمانان را بزیر آفند می گرفت
دیگر از شهرهای ایران زمين نه بانگ چنگ و چغانه . شد" حرام" بر مسلمانان ان یک ملتند،کيستی فرهنگی و بازتاب جان و رو

برخاست، نه کسی دست افشاند و پای کوبيد، نه عاشق دلخسته ای چهره دلدارش را بر کاغذ کشيد، نه تندیسی ساخته شد و 
ود نيز، به خشم و پایورزی مسلمانان دچار شد و نابود گشت، نه پيکره ای تراشيده، هر آنچه که از روزگار شاهان سرافراز باز مانده ب

می دانند و سيمای این جمهوری در سده " غنا و مایه لهو و لعب"آیا هنگامی که در جمهوری اسالمی هم امروز نيز موسيقی را 
شت که در سده های هفتم و بيست و یکم از نشان دادن سازهای ایرانی خودداری می کند و رقص را روا نمی دارد، نمی توان انگا

 آیا هنگامی که طالبان در سده بيست و یکم تندیسهای بودا را در باميان ؟هشتم چه بر سر خنياگران و رقصندگان می آمده است
چيز چندانی نمی دانيم و چرا  از روزگاران پيش از آمدن مسلمانان  ایرانيان باز هم جای پرسش دارد که چرا مانابود می کنند،

؟ و هر آنچه که برجای مانده نيز چيزی وردهای فرهنگی و هنری نياگانمان اینچنين تکه پاره و ویران بدست ما رسيده است دستا
تخت " خواندند و آتشکده آذرگشنسب را " مقبره مادر سليمان و مشهد ام النبی"نبوده بجز نيرنگ نياکانمان که آرامگاه کوروش را 

که جنگاوران سرریز شده از بيابانهای حجاز در سده هفتم ميالدی در رفتار و کردار و اندیشه بسيار  آیا می توان پنداشت !؟"سليمان
ند؟ از ه باش بود در سده بيستم و بيست و یکمپيشرفته تر و آزاداندیشتر و َروادارتر از طالبان و القائده و کارورزان جمهوری اسالمی

"  طاغوتی و ستمظلم" تا تخت جمشيد، این نماد دی خيزش بهمن براه افتاده بودنهمان کسانی که در ماههای آغازین پس از پيروز
 را از روی زمين بزدایند؟

 
گفته دست نمی توانستند یازید، چرا که اسالم و قرآن این هنر ها را -تادگی فرهنگی خود به هنرهای پيشسایرانيان در راستای ای

یاد " لهو و لعب" رساله های علميه نزدیک به همه مراجع تقليد، از این هنرها به نام دانسته بودند، چنانکه هم امروز نيز در" حرام"
پس ایستادگی فرهنگی از . شده است و گروهی از آنان حتا گوش دادن به نوای ساز را نيز گناه می شمارند، چه رسد به نواختن آن

در . چيزی جز مرگ و نابودی به ارمغان نمی آوردی آمد و  هنرهای یاد شده، ستيز رودررو با اسالم بشمار م پرورش و گسترشراه
 اعراب تازه مسلمان با یکی گرفتن زبان خود و زبان قرآن، به برتری خویش باور داشتند و گروهی از آنان تا به اگرچهباره زبان ولی 

 در آیه. ان و زبانهای آنان انگشت گذارده بودقرآن اینجا و آنجا بر گوناگونی مردم جه، می خوانند" َاشَرُف اُالَمم"امروز نيز خود را 
ِانَّ َاکَرَمُکم ِعنَد اهللاُ  یا أّیها الّناس إنـّا َخَلقناُکم ِمن َذَکٍر و أنثی و َجَعلناُکم شعوبًا و قبائَل ِلَتعاَرفوا« سوره حجرات آمده است مسيزده
گاوران مسلمان به کشورشان را از سر گذرانده و از کشتارهای  سرریز شدن جنخيزابه های نخستيِنایرانيانی که . )12 (»...َاتقيُکم 

گسترده جان بدر برده بودند، اینک نشسته بر سر ویرانه های دستآوردهای فرهنگی هزاران ساله خود که بدست جنگاورانی بی 
ندک اندک خود را باز می یافتند نابود شده بودند، ا فرهنگ و سرشار از باور کور به دینی که هر چيز بيگانه ای را دشمن می پنداشت

و دست بکار ایستادگی فرهنگی می گشتند، در این رهگذر آنان را نياز به جنگ افزاری بود که بتواند به تنهایی از پس همه 
سرکوبهای فرهنگی برآید و دژی باشد چنان استوار، که همه، از مسلمان و نامسلمان، بتوانند در پشت باروهایش سنگر بجویند، 

قرآن . ، دژی که بتواند هم تاریخ، هم فرهنگ و هم ميتختهای ایرانی را در درون خود گرد آوردخی بلند، که از باد و باران گزند نيابدکا
بر پایه خودکاوی ملی " شعوبيه" اینچنين جنبش  وبسنده بود همين یک واژه را جان اندیشمند ایرانی و" ً َجَعلناُکم شعوبا" گفته بود

ستی ایرانی پدید آمد، جنبشی که در خراسان بزرگ پا گرفته بود و پشت و پناهش دژ استوار زبان دری بود، زبانی که و نوزائی کي
 بدوش می رامرزی آسيای باختری فرامی رست و یک تنه بار بازسازی کيستی و فرهنگ ایرانی -می بایست روزی به زبان فرا
، و چه جای شگفتی که این جنبش در خراسان پای گرفت، در شمال می آمد فرهنگی مسلمانان برهایکشيد و از پس همه سرکوب

  بود؛ جای گرفتهخاوری ایرانزمين، در دورترین بخش آن به سرزمين عربان، که اکنون در جنوب باختری ایران
 

 خاکریزهای آن  را در پشتایرانيان دویست ساله  پراکندهخراسانيان دست در کار ساختن سنگری شدند که بتوانند ایستادگی
.سروسامان دهند و کيستی ملی خود را بازآفرینند  

 
....دنباله دارد   

 
 ١٣. قره باغ، فلسطين قبيله گرايان

 ١۴. بيست و يكم آذر، عاشوراى قبيله گرايان
 ١۵. آذربایجان و کيستی ایرانی – بخش نخست

 ١۶. آذربایجان و کيستی ایرانی-  بخش دوم
 
 

 
 

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

  مزدک بامدادان
de.mazdakbamdadan@arcor  

  

  و هم ایالمی)بالنده/جوان (می تواند پارسیکوروش هم  واژه ند، بر پایه آنچه که تا کنون می دانيم،  اداده های زبانشناسی در اینباره هنوز اندک. 1
 نياگان کوروش ایالمی اند و خود او نيز چنان شيفته و دلباخته این فرهنگ بوده که  چند تن ازمهایبا این همه از آنجایی که نا.  باشد)نگاهبان/فرمانروا(

در این باره بنگرید به دانشنامه ایرانيکا، . دور از پندار نمی آیدبرای پسرش نام ایالمی کمبوجيه را برگزیده است،  انگاشت ایالمی بودن واژه کوروش 
  515برگ 

سال هفتم ستون دوم ناميده شده و یکبار در  " کوروش شاه انشان " يد  کوروش دوم یکبار در سال هفتم ستون دوم سطر یکمئدر سالنامه نبون. 2
  :"کوروش شاه پارس"سطر پانزدهم 

Kuraš šar Anšan  /  Kuraš šar Parsu  
Lingua franca .3  

Vorlesungen zur Philosophie der Geschichte, Kapitel 3, über Perserreich und die persische Religion .4  



برای آگاهی بيشتر از پيوندهای شاخه های گوناگون زبان پارسی از آغاز تا کنون . پارسی را در اینجا بجای هر دو شاخه پارسی ميانه بکار برده ام. 5
  :به نمودار زیر بنگرید

htm.querbeziehung-stammbaumiranischesprachen/deutsch/de.zazaki.www://http  
انبوه نوشته های پيروان مانی، و همچنين . تنها از راه سکه های اشکانی نيست که بدست ما رسيده است) پارسی ميانه(زبان و دبيره پارتی . 6

  . در روزگار اشکانيان هستند" ایرانگرایی"گواهان زنده گسترش روزافزون ) یونانی و پارتی(ه دسته ای از آنان دو زبانه اند سنگ نبشته های فراوان ک
  Eran-šahr  .7Aryānām Xšaθra    

  . دانشنامه ایرانيکا683 تا 681ِبيلی در برگهای . بنگرید به نوشتاری از هبرای آگاهی بيشتر 
http://wps.ablongman.com/wps/media/objects/262/268312/art/figures/KISH_07_156.gif .8 

http://www.biologie.de/w/images/0/01/Justinian_Byzanz.png .9 
10 .jpg.map/davisrochelle/simage/edu.deanza.facultyfiles://http    
  75. آثارالباقيه، ابوریحان بيرونی، انتشارات اميرکبير، ص. 11
 همانا که برتربن بازشناسيد) یکدیگر را( تيره ها و قبيله ها نهادیم تا )در (بيافریدیم و) مادینه ای و نرینه ای(ای مردم، ما شما را از مردی و زنی . 12

  ...ین شمااستشما در نزد اهللا پرهيزگارتر

 
  درفـــــش کــاويـــــانی

  
kaviyani.com/-https://derafsh 

kaviyani.com/-derafsh-https://the 
  


