
  نامواژه، دولت و مرزهاى ماد
در ميان همه ی تيره های آريايي كه به سرزمين ايران 
كوچيدند ، بزرگترين و نيرومندترين آنان مادها بودند. مادها 
كه خودشان را با اين نام مي ناميدند ، خود را ميان و ستون 
مهره ی آرياييان مي انگاشتندو از همين روی بود كه خود 
را ماد مي خواندند. در زبان آنها، اين واژه به معنای ستون 
مياني و اساسي و دل كار بود. ماد ، مدی و مادی معنای 
مي  را  پيرامون  و  گرداگرد  معنای  پارت  و  پارس  و  ميان 
رساند. آنان چون خود را بسيار مهم مي دانستند خود را به 
اين نام مي شناساندند. اين واژه كه در زبان آريايي كنوني 
يافته  راه  نيز  اروپايي  زبانهای  به  شده،  تبديل  ميان  به  ما 
است. واژۀ مديا به معنای رسانه برگرفته از همين نام است 
، همچنين در ساختن واژه های بسياری در همه ی زبانهای 
اروپايي به كار گرفته شده است. برای نمونه در مديوم به 
معنای ميانه ( ميانگين ) يا در نام جهاني دريای مديترانه 
كه در جهان باستان آن را دريای ميانه زمين مي دانستند 
بكار  را  نام  همين  درست  ملتها  از  گروهي  نيز  اكنون  و 
مي برند ( دريای ميانه زمين ) نيز به خوبي آشكار است. 
سازماندهي  به  كه  آرياييانند  از  مهم  گروه  نخستين  مادها 
آزادی  درفش  و  شدند  كامياب  ملي  حكومت  پيكربندی  و 
و خوداتكايي آرياييان را در بيش از سه هزاروسيصد سال 
دادن  شكست  از  پس  ما  آريايي  نياكان  برافراشتند.  پيش 
بردگي  به  در  كه  آشور  ترسناک  و  خونخوار  امپراتوری 
كشاندن مردمان خاورميانه سخت ترين شيوه ها را به كار 
مي برد ، نه تنها خود را از شرارتهای ايشان رها ساختند ، 
بلكه ملتهای همسايه ی ديگر را كه دامنه ی تجاوزهای 
آشوريان ، هر از چند گاه گريبانگير ايشان مي شد را هم آزاد 
كردند. اينگونه بود كه دامنه ی فرمانروايي ايشان در همه 
و   ( مازندران   ) كاسپين  دريای  از  ايران  باختری  بخش  ی 
ايران مركزی در خاور شمال خاوری تا همه ی سرزمينهای 
باختری ايران كنوني و بخشهای پهناوری از خاک تركيه ی 
امروزی و دو كشور عراق و سوريه گسترش يافت . اكنون 
ايراني  پراكندگي  به  اگر  سال  هزاران  گذشت  از  پس  نيز 

ی  همه   ، شود  نگريسته  نامبرده  كشور  سه  در  نژادان 
سرزمينهای  نيز  و  كشور  سه  اين  كردنشين  بخشهای 
از  بخشي  و  اند  بوده  مادها  فرمانبردار  ايشان  پيراموني 

ماد كهن را در بر مي گرفته اند. 
  زبان مادها 

پيرامون زبان مادها سخن بسيار گفته شده است اما 
دست  در  چنداني  ی  شده  شناخته  نوشتارِی  مدركهای 
نيست . البته سخنهای پراكنده ای از يونانيان و ديگر 
بيگانگان بر جای مانده است؛ همگي آنان بر اين نكته 
هم باور بوده اند كه زبان مادها و پارسها كه تيره ی 
مهم ديگری از نياكان ما بوده اند با هم فرق چنداني 
نداشته است و ايشان به آساني سخنان يكديگر را در 
مي يافتند و با هم گفتگو مي كرده اند. صد البته كه 
دگرگوني گويش در ميان ايشان بوده است ، باری اينان 
گفته  مي  سخن  تر  كهن  بسيار  زبان  از  گويش  دو  به 
اند ، آن زبان كهن تر در هنگام يك جا بودن همه ی 
آرياييان در ايرانويچ ( آريا و يچه ) زبان همه ی آنان 
بوده است كه در درازای هزاران سال به گويش های 
گردند  مي  باز  مادر  زبان  همان  به  همه  كه  گوناگون 
بخش شده بود. اين كار در همه جا و برای هر مردمي 
يكديگر  از  كه  مردمي  كه  است  طبيعي  بسيار  چيزی 
دگرگوني  ايشان  زبان  در  آهسته  آهسته  بمانند  دور 
پديدار شود ، چنانچه مي بينيم مردم آمريكا كه به زبان 
انگليسي سخن مي گويند به گويشي جدا از انگليسيان 
گذشته  سال  دويست  ی  ساخته  كه  كنند  مي  گفتگو 
است. باز در همان امريكا لحن و آواز واژه ها از استاني 
به  كه  زباناني  هلندی  نيز  و  دارد  فرق  ديگر  استان  به 
آفريقای جنوبي رفتند ، زبان هلندی را آنقدر دگرگون 
كردند كه ديگر آن زبان را هلندی نمي گويند ، بلكه 
ويژه  هلندی  زبان  يعني   ، نامند  مي  افريكانس  را  آن 
ی كشور آفريقای جنوبي . تازه اين دگرگوني هنگامي 
پديدار شده است كه رسانه های همگاني و رفت و آمد 
داد  نمي  را  جدايي  و  سازی  گويش  ی  اجازه  بايد  آزاد 

اما اينگونه نشد. 
خراسان  شمال  كردهای   ، خودمان  ايران  در 
(كورمانجها ) كه در هنگام شاه عباس بزرگ از باختر 
ايران ـ سرزمينهايي كه بيشتر آنها امروز در تركيه و 
و  سيم  در  و  قارس  و  وان  همچون  دارند  قرار  قفقاز 
ايروان ـ برای نگهباني شمال خراسان از كشتارهای 
 ، شدند  كوچانده  ميهنمان  از  گوشه  آن  به  تركمانان 
اكنون به گويشي از كردی كورمانجي گفتگو مي كنند 
كه از نگاه تلفظ واژگان بخوبي از كردی كورمانجي 
اين   . است  متمايز   ، دارد  رواج  ايران  باختر  در  كه 
گويش را كردی قوچاني مي گويند بايد يادآور شويم 
كه اين گويش در نوع خود بسيار جالب است ؛ چون 
از ويرانكاری زبانهای ترک و تازی ، چهار صدوپنجاه 
به  برگرديم  است.  ديده  آسيب  كمتر  كه  است  سال 
نه  بود،  تلويزيوني  و  راديو  نه  كه  پيش  سال  هزاران 
روزنامه و مجله و سواد خواندن و نوشتن، نه حتا جاده 
و راهي برای گشت و گذار آزادانه با همه ی ناامني 
هايي كه وجود داشت. شايد ميليونها انسان زاده مي 
شدند و تا پايان زندگيشان از چند روستای دور برشان 
چند  همان  ايشان  نگاه  در  جهان  رفتند.  نمي  دورتر 
روستا بود و شنيده هايي كه از اين و آن مي شنيدند. 
كهن.  ماد  سرزمين  همان  خودمان  گپ  به  بازگرديم 
ايران  مياني  بزرگ  بيابان   ، خاور   در  كه  ای  گستره 
در   ، قفقاز  كوههای  و  كاسپين  دريای  شمال  در   ،
جنوب پارس كهن و در باختر دست كم تا رود فرات 
بزرگي  موج   ، سياه  دريای  تا  آن  های  سرچشمه  و 
ی  پراكنده  و  كوچك  نژادی  گروههای  و  آرياييان  از 
پيشين را در ميان خودشان گرفتند و آنها را در خود 
سبب  به   ( مادها   ) ايشان  نژادی  خون  كردند.  حل 
البته   ، شد  چيره  نژادها  ديگر  بر  شمارشان  بسياری 
بعضي از ملتها همچون آشوريان ، كلدانيان و ديگران 
با آرياييان آميخته نشدند و همچنان ملت ديرين خود 
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را حفظ كردند. مادها پس از اينكه بوميان در ايشان هضم 
شدند وارث تمدنهای پيش از خود شدند ، اما زبان ايشان در 
سراسر قلمرو آنان گسترش يافت و زبان اين سرزمينهای 
پژوهشگران  و  جويندگان  ی  همه  گواهي  به  شد.  مادی 
تاريخ باستان در آريايي بودن مادها هيچ گماني وجود ندارد. 
از  ايران  باختری  شمال  مردم  ی  همه  اينكه  در  همچنين 
تيره ی آريايي ماد هستند نيز گماني نيست. اين سخن همه 
ی مردم كردستان و آزر آبادگان و تالش و گيل و ديگران 
را تا اصفهان و همدان و ايران مركزی در بر مي گيرد. صد 
البته كساني كه چشماني تنگ دارند و وابستگي ايشان به 

گرو  اينان   ، گيرد  نمي  بر  در  را  است  آشكار  زرد  نژاد 
هي از تركان و مغوالن هستند كه تاريخ كوچ آنها به 
اين سرزمين آشكار است ، هر چند آنچنان در دريای 
ايراني نژادان فرو رفته اند كه چهره ی تركي و مغولي 
خالصي نيز از آنان دست كم در سرزمين مورد نظر ما 

يافت نمي شود. 
 چگونگى ترک زبان شدن آزرآبادگان و 

روم خاورى (روم صغير يا تركيه ى فعلى)
بايد ياد آور شد كه هرگز نبايد ايشان را با انبوه هم 
ياری  به  گرفت.  اشتباه  مان  شده  زبان  ترک  ميهنان 

خداوند ايشان نيز به كيستي خويش پي مي برند و از تركي 
سخن گفتن كه زبان دشمنان و به خاک و خون كشندگان 
يگانگي  و  پيوستگي  كشند.  مي  دست  است  آبادگان  آزر 
داشت.  وجود  اسالم  از  پس  سال  دويست  تا  مادها  زباني 
آبادگان  آزر  در  خرمدين   ( بابك   ) پاپك  هنگام  اين  در 
ی  خليفه  برافراشت.  را  تازيان  از  ايران  استقالل  درفش 
عباسي ، مأمون پسر هارون كه خود از مادر ايراني بود و 
برای جانشيني پدرش با برادر خود امين كه از مادر عرب 
ويژه  به  ايرانيان  پشتيباني   با  و  كشته  را  او  و  جنگيد  بود 
زمان  در  پايتخت   ، بود  رسيده  جايگاه  اين  به  خراسانيان 
خون  كه  فريبكار  مرد  اين   ، بود  خراسان  در  مرو  شهر  او 
برادرش را نيز ريخته بود يكي از حيله گرترين خليفه های 
برای  را  شيعيان  هشتم  امام  وی  نمونه  برای  بود  عباسي 
فريب مردم ، در آغاز جانشين خود كرد و او را به خراسان 
آورد ، سپس نيز وی را با خوراک زهرآلود شهيد كرد. وی از 
چير گي بيش از اندازه ی ايرانيان در دربار خود خشنود نبود. 
مي دانيم كه قانون سروری عرب بر ايراني ( سيادت عرب 

تصويب  معاويه  فرمانروايي  هنگام  در  كه   ( عجم  بر 
ايرانيان   . داشت  رواج  نيز  ، اكنون  بود  شده  جاری  و 
های  چاره  و  نيرنگها  به  قانون  اين  شكستن  برای 
گوناگون برآمده بودند. از سوی ديگر عربها كه با زور 
به سروری رسيده بودند ، راضي به از دست دادن دست 
آوردهايشان نبودند. از اين روی بود كه تازيان سخت 
به رويارويي ايشان برآمده بودند و مي رفت كه كارها 
از دست همه بيرون شود ؛ در اين هنگام خيزش بابك 
در آزر آبادگان نيز بر اين نابسامانيها افزوده مامون كه 
بزرگترين ياری را از خراسانيان گرفته بود و اين خاندان 
ننگين را ابومسلم خراساني روی كار آورده بود ، چون 

سالها در خراسان زيسته و پايتخت وی نيز در آغاز در 
شهر مرو بود ، با تركان زر خريد كه از آن سوی سير 
اسير  تركشان  همنژادان  دست  دريا يا (سيحون )  به 
شده و به مسلمانان فروخته مي شدند ، آشنايي كامل 
داشت. در آن هنگام خراسانيان و فرا روديان ( ايرانيان 
خاوری ) ، اين تركهای خريداری شده را به كارهای 
سخت مي گماشتند. بر اثر دوره ی شكوفايي "فرارود" 
خراسان  مردمان  زندگي  ی  شيوه  بزرگ  خراسان  و 
بويژه اشراف آن ديار به گونه ای شده بود كه برای هر 
كار سختي تركان را به كار مي گرفتند ، رفته رفته كار 
طلبانه ی آنها  روحيه ای راحت  جنگ و جدال كه با 
جور نمي آمد را به تركان كه به كارهای سخت آموخته 
زرد  تركان  اين  های  قبيله  كردند.  واگذار  بودند  شده 
پوست كه در سرزمين خودشان در بيابانهای تركستان 
و كوهستان آلتايي تنها از راه شكار و گله داری و از 
همه مهمتر جنگ با همنژادان خويش و غارت يكديگر 
درخشيدند.  خوش  رشته  اين  در  كردند  مي  زندگي 

تنگ  به  عربها  و  ايرانيان  كشمكشهای  از  كه  مامون 
را  سومي  نيروی  كه  افتاد  اين  ی  انديشه  به  بود  آمده 
دو  اين  رقابتهای  از  كه  كند  وارد  سيحون  سوی  آن  از 
گروه كاسته شود. خليفه ی عباسي در آزر آبادگان دهها 
خورده   ( بابك  پيروان   ) خرمدينان  از  سخت  شكست 
بود و ايرانيان بسياری نيز از گوشه  و كنار ايران دسته 
را  آزرآبادگان  خرمدينان  به  پيوستن  در  كوشش  دسته 
نجات  ی  فرشته  همچون  ميان  اين  در  تركان  داشتند. 
برای مامون وارد بازی شدند. مامون به گونه ی سازمان 
 ) دريا  سير  سوی  آن  تركان  كردن  وارد  به  آغاز  يافته 
سيحون ) و كوچاندن آنان به آزرآبادگان كرد. نخستين 
افشين  سپاهيان  قالب  در  ترک  های  دسته 
آزرآبادگان  به  خرمدين  بابك  سركوبي  برای 
از  پس  و  كرد  پيدا  ادامه  كار  اين  نهادند.  پای 
جايگزين كردن دوباره بغداد به پايتختي هم ، 
اين كار از رواج نيافتاد. اين تركان "رسوخي" 
كه  درندگي  و  بياباني  پرورش  همان  سبب  به 
الفتي  و  مهر  هيچگونه  بومي  مردم  با  داشتند 
نداشتند و سركوبگرانه ترين روشها را برای از 
ميان بردن دشمنانشان بكار مي گرفتند. دولت 
ايران ستيز عباسي اين سياست را ادامه داد تا 
شد.  باز  آزرآبادگان  در  ايشان  پای  جای  آهسته  آهسته 
زدن  كوری  و  كری  به  با  گروهي  كه  است  شرم  جای 
خودشان بابك را كه يك ايراني اصيل بوده و هست، 
كلمه  يك  بابك  گمان  بي  زنند؛  مي  جا  مغول  و  ترک 
تركي هم نمي دانسته است و اگر زبان تركي به گوشش 
خورده باشد، داد و فريادهای تركانه ای بوده كه از زبان 
همان تركان رسوخي ، در صف كارزار ، مي شنيده است. 
اين  به  همواره  و  بوده  زبان)  تالش   ) زبان  پهلوی  وی 
از  پس  تركان  است.  گفته  مي  سخن  يارانش  با  زبان 
بغداد  در  عربشان  اربابان  به  فراوان  خدمتيهای  خوش 
نيز جای پای خود را باز كردند اما خودشان بالی جان 
نزد  خواهي  داد  برای  بارها  بغداد  مردم  و  شدند  اربابان 
خليفه رفتند و خواستار بيرون راندن آنان از شهر شدند، 
از  و  نبودند  پايبند  مرامي  و  اصل  هيچ  به  ايشان  چون 
هر چپاول و جنايتي فروگذار نبودند. خليفه مجبور شد 
ايشان  بر   ( سامرا   ) يری  سرمن  شهر  كنار  در  پادگاني 
ميسر  ويژه  ی  اجازه  با  را  بغداد  به  آنان  آمدن  و  بسازد 

 ،"﹉  ﹪  ﹤﹚ " ن،  ﹫﹞ در   ، ا ه  آ﹝ ل  ﹞ ا   ﹤﹡ ا﹁  ﹚  ﹤  ،﹤ ﹀ دو   ﹟ ا   ﹊︻ در 
؛"اور  د  ﹪﹞ ن  ﹡  ﹪ رو  ﹤  ﹫﹡  ﹊︻  ﹤﹋ ﹡︴﹢ر  ﹝  ﹜﹫ ﹫  ﹪﹞ " را   ﹤﹞﹢﹛﹢﹞" ﹉" ودر   "اور  را  در 
.در   ﹙ ) ا ر  ﹫   ﹤ ﹉   (ر ؛  ﹫﹡ ﹤﹚  ﹉ ﹉)  آ﹝ ﹝﹢﹜﹢م   =)﹤﹚  "   ﹤﹚ " و
ن  ﹫﹡ ن  د در ز﹝ د»، ﹝ ي= «﹝ ﹢ا﹡﹫﹛:(( ﹝ ا ﹝﹪  ﹝﹥ د ار دارد.در ﹜︽ ﹡ م «﹝ ﹜﹢ن»  ﹡ ﹤  ،﹟ ﹋ ﹪ ﹟  رو ا
.   ﹤﹡﹢﹚ ن ﹝ ﹝   ﹤﹞﹢﹛﹢﹞ ﹤﹋ ﹫﹞ ︷﹡ ﹤ . د ز﹝﹫﹟ ﹝  ﹪ ︺ ﹙﹢ن  ه ﹝ ﹎ ﹟ د .)) از ا ي»  ﹞» ﹤ ل  ﹞

     ( ﹝ ﹡﹪- ا ︺ . (︻﹊ از:  ره ﹝﹪ ﹋ ﹙﹢﹡﹫ ا ا﹎   را از ﹝  ، ا دا﹝ ا  ن  ﹛
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سازد. آن گروههايي از ايشان كه در آزرآبادگان جا خوش 
كرده بودند  ، پس از بازگشت به سرزمينهای ترک نشين 
ماجراجوی  همنژادان  از  ديگر  گروهي  با  ميانه  آسيايي 
در  آهسته  آهسته  هنگام  اين  در  گشتند.  مي  باز  خود 
خراسان و فرارود فرمانروايانى از جنس ايشان به اميری 
رسيده بودند و دست ايشان را كه اساسًا مردمي كشاورز 
و پيشه ور نبودند و بيشتر زندگيشان با جنگ و كشتار مي 
گذشت باز گذاشته بودند. اكنون تركان آزادانه به همه ی 
سرزمينهای اسالمي آن زمان رفت و آمد مي كردند و 
كسي را يارای ايستادن در برابر ايشان نبود. اين شد كه 
گروهي از تركمانان، با شمار بيشتر، به آزرآبادگان روی 
كوچك  آسيای  راهي  ايشان  از  ديگر  گروهي  و  آوردند 
به  ايشان  از  كه  شدند  شرقي  روم  امپراتوری  قلمرو  و 
سلجوقيان روم ياد مي شود. اينان همانهايي هستند كه 

تباران  رومي  ميان  در  را  تركي  زبان 
روميها  و  دادند  گسترش  سامان  آن 
به  آگاهان  ی  همه  كردند.  ترک  را 
بوده  روم  آنجا  كه  دانند  مي  تاريخ 
پيش  سال  پنجاه  و  پانصد  در  است 
همان  يا  پل   كنستانتين  (قسطنتنيه) 
رومي  كامًال  شهری  كنوني  استانبول 
آنجا  در  تركي  هيچ  و  بوده  يوناني  و 
همچون  شخصي  است.  زيسته  نمي 
جالل الدين بلخي را كه در قونيه ی 
زير فرمان سلجوقيان زندگي مي كرده 
است مالی رومي گفته اند نه مالی 
تر ک يا مالی آناتولي يا مالی مغول 
صدها  گذشت  از  پس  نيز  اكنون   ،

سال از آن هنگام ، همه ی مردم كرد كه در مرزهای 
درون ميهن از شمالي ترين نقطه يعني شهرستان ماكو 
گويند ، در آن  تركيه روم مي  پراكنده اند به  اشنويه  تا 
سوی مرزهای ايران نيز تا نزديك به هزار كيلومتر كه 
كردها در آن سوی مرز در جگر تركيه پراكنده اند ، هم 
گويند.  مي  رومي  خودشان  باختر  شدگان  ترک زبان  به 
كه خود بيانگر اين واقعيت تاريخي ست كه پس از صدها 
رومي  هنوز  را  خود  باختری  همسايگان   ، كردان  سال 
مي دانند ، هر چند ايشان خوشان را ترک مي دانند و 
آرياييان،  ذهن  در  تاكنون   ، گويند  مي  سخن  تركي  به 
به  اگر  اند.  شده  زبان  ترک  كه  روميانند  همان  ايشان 
تلفظ تركان استانبولي كه دو واج «ق » و « خ » را « 
ک »  و « ه » تلفظ مي كنند بنگريم، خواهيم دريافت 
كه ايشان تركي و مغولي را با گويش يوناني ( رومي ) 
ياد گرفته اند چون تركان آسيای ميانه درست واژگونه 
زبان  در  فراواني  به   « خ  و  ق   » واج  دو  و  ايشانند  ی 
ايشان يافت مي شود ، و بسياری از واژه های بيگانه را 

نيز چون به زبان خودشان برگردانند با اين دو حرف مي 
خردی  صاحب  هر  بر  كنند  مي  تلفظ  سپس    و  آميزند 
دقيقًا  نژادی  نگاه  از  تركيه  باختر  مردم  كه  است  آشكار 
بودن  ترک  در  ايشان  چند  هر  ترک  نه  هستند،  يوناني 
كوچ  مسير  آزرآبادگان  در  كنند.  مي  پافشاری  خودشان 
تركان به آناتولي از دشت های بازمي گذشت، همين بود 
كه در دشت ها زبان تركي زودتر زبان ايراني آن سامان 
( پهلوی ) را از رواج انداخت. بسياری از تركمانان پيش 
تا  ماندند  مي  آزرآبادگان  در  سالها  آناتولي  به  رسيدن  از 
خستگي هزاران كيلومتر كوچ طاقت فرسا را از تن بدر 
كنند. در شهر خوی كه دقيقًا در شاهراه كوچ تركمانان به 
روم قرار داشت نخستين پايگاه و پادگان كوچ كنندگان 
بنياد گذاشته شد. از اين روی بود كه نخستين ايرانيان 
ی  واژگونه  شدند.  پديدار  شهر  اين  در  داده  باد  بر  زبان 

آن،كوهستانهای دشوار گذرتر بود كه زبان خود را بسيار 
ديرتر از دست دادند و گروهي تا به امروز نيز زبان آريايي 
خود را نگه داشته اند؛ همچون روستاهای هر زند و كلين 
قيه در مرند و روستاهای مردان قم در كليبر اهر و بخش 
شاهرود در شهرستان خلخال و بسياری جاهای ديگر كه 
زبان  ترک  دريای  در  هم  از  دور  هايي  جزيره  همچون 

شدگان بسر مي بردند. 
  بازماندگان مادها وزبان آنها

روند ترک زدگي اين سرزمين روندی بسيار غمناک 
است. ايرانيان پس از اين مصيبت يگانگي زباني خود را 
از دست دادند و دست كم دو شقه شدند ، يكي ايراني 
زبانان، ديگری "ترک زبان شدگان". چون پيش از اين، 
مي  در  را  يكديگر  زبان  همه  اما  بود  گويش  دگرگوني 
يافتند و با اندكي دشواری هم اگر بود با يكديگر سخن 
مي گفتند. همه ی پژوهشگران راستين برآنند كه مادها 
دارای زبان يگانه ای بوده اند ، در ريشه ی مادی داشتن 
مردمان باختر و شمال باختری ايران هيچ شك و گماني 
نيست. اما اين زبان رسوخي تركي در جگر ماد باستاني 

چه مي كند؟! چرا و چگونه اينگونه شد؟! پس از نزديك 
بومي  در  كه  تالشان   چرا  كار  اين  آغاز  از  سال  هزار 
بودن آنان هيچ گماني نيست همسايگان باختری خود را 
كرد مي نامند. حتى همسايگان آنها يعنى تاتها  (كه در 
واقع زبانشان همان زبان تالشى است ) نيز همسايگان 
ترک زبان شده ى خود را كرد مى گويند. آيا اين دليل 
كيلومتر  صد  چند  تا  (تالش)  پهلوی  زبان  گسترش  بر 
چرا  است؟  نبوده  كردان  سرزمين  يعنى  تر  سوی   آن 
تالشي با كردی اينقدر هم آوا و نزديك است. گاهي اين 
زبان (تالشي) كه پهلوی بخوانيمش رواتر است آنچنان 
با كردی هم آواست كه پژوهنده مي انديشد كه اين دو 
وارداتي ميان آنها  تركي  هستند و اگر زبان  زبان يكي 
سير  و  بودند  زبان  يك  اكنون  شايد  افكند  نمي  جدايي 
تكامل را با هم گذرانده بودند. وپس از اين هزار 
سال اخير چون در سرزمين طبيعي و مادری خود 
با هم به داد و ستد مي پرداختند در كنار زبان 
پارسي به يك زبان توانمند بسيار كاراتر از اكنون 
دست يافته بودند و چون همگي شاخه های يك 
درخت بودند ، در بي نياز كردن يكديگر به ياری 
هم مي آمدند و كمبودهای موجود را جبران مي 
از  تر  نيرومند  و  توانمند  زباني  ما  ايران   ، كردند 
امروز داشت كه شايستگي آن را هم دارد و زبان 
ما نيز يكي از زبانهای جهاني مهم به شمار مي 
آمد. بازگرديم به همان زبان باستاني مادها كه 
شده  خوانده  گوناگون  نامهای  به  اسالم  از  پس 
باختر  زبان  به  كه  نامها  ی  همه  ميان  از  است. 
نام  به  اند  داده  نسبت  ايران  باختری  شمال  و 
پهلوی بيشتر برمي خوريم. در هنگام ساسانيان استان 
پهله بيشتر باختر ايران را در بر گرفته است. زبان رايج در 
اين سرزمين پهلوی ناميده مي شده است ، زبان پهلوی 
تا دل ايران يعني تا سپاهان و ری رواج داشته است ، 
 ، ميهن  از  بخش  اين  سراسر  در  زبان  اين  يادگارهای 
بر جای مانده است. درنايين، در اصفهان ( سده ) ، در 
تفرش ( كهك ) در كاشان ( ابيانه ) در ساوه و اراک و 
اشتهارد و تاكستان و بعضي كوهستانهای آزرآبادگان تا 
كنون نيز مي توان پهلوی را شنيد. دری زبانان خراسان 
و نيز تركان كه آنان نيز همگي از خراسان مي گذشتند 
تا به باختر ايران برسند، چون به ری مي رسيدند ، ز آنجا 
كه اين شهر بزرگترين شهر پهلوی زبان و نخستين از 
سوی خاور به شمار مي آمد ، همه ی پهلوی زبانان را 
رازی يا راژی يا راجي مي انگاشتند. درست همانگونه 
ايوني  ی  قبيله  با  اژه  دريای  كنار  در  چون  ايرانيان  كه 
همسايه شدند ، همه ی مردماني را كه در باختر ايشان 
بودند ايوني يا يوناني ناميدند ، اما ما نيك مي دانيم كه 
باری  گويند.  مي  "گريس"  را  يونان  جهانيان  ی  همه 
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