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 زبانھای ایرانی باستان

  فایییزدان ص: نویسنده

زبان شناسان با توجه به اسناد و مدارکی که چگونگی دگرگونی و تکامل زبانھای ایرانی را در درازنای تاریخ نشان 

  :میدھند،زبانھای ایرانی را از دیدگاه تحول زبانی به سه دوره بخش کرده اند

  دوره ی نو)٣   دوره ی میانه)٢   دوره ی باستان)١

  .در زبانھای ایرانی باستان بپردازیم اکنون میخواھیم به بررسی و پژوھش

  

باید توجه داشت که این نامگذاری،پیش از آن که ناظر به دوره ی زمانی ویژه ای باشد،بر اساس ساختمان زبان و درجه 

با این وجود زبان شناسان،زمان رواج زبانھای ایرانی باستان را از دیرینه ترین زمانھا تا .ی تحول و دگرگونی آن است

  .شاھنشاھشی ھخامنشی میدانند پایان

زبانھای ایرانی باستان با توجه به مدارک و اسناد موجود به چھار شاخه ی مادی،سکایی،پارسی باستان و اوستایی 

دور از ذھن نیست که زبانھای دیگری نیز افزون بر این چھار مورد، در دوره ی باستان وجود داشته .بخشبندی میشوند

  .نه سند و مدرکی از آنھا نمانده استبوده باشند اما شوربختا

  زبان مادی

. شاھنشانی ماد،نخستین دولتی است که با استناد به سالنامه ھای دولتھای میان رودان و یونانی از آن آگاھی داریم

 برخی از سندھای ھخامنشیان عالوه بر پاسارگاد، شوش و بابل در.با این وجود از این زبان، نوشته ای باز نمانده است

بدون شک دولت ماد نیز نیاز داشته است که سندھای دولتی و رسمی را به نگارش در .ھگمتانه نیز نگھداری میشد

  .بیاورد اما سندی نیست که نشان بدھد این اسناد حتمًا به زبان مادی نوشته شده باشند

شاھان مادی بوده اند و دینون مینویسد که در نیمه ی نخست سده ی ششم پیش از میالد، سرایندگانی در دربار 

چندین داستان و افسانه از دوره ی مادھا در نوشته .موضوع سروده ھای خود را از داستانھای ملی برداشت میکرده اند

ھای تاریخ نگاران یونانی آورد شده که از روی آنھا میتوان دریافت که در زمان مادھا،داستان ھا یا منظومه ھایی 

  .ا شوربختانه ھیچ یک از آنھا اکنون در دسترس نیستندداستانی وجود داشته است ام

از زبان مادی شماری واژه در نوشته ھای پارسی باستان و یونانی مانده است که چند نمونه از آن را که در پارسی 

  :باستان به جای مانده است، در زیر می آوریم

Wazaraka  =بزرگ  

Khshaayathya =شاه  

Mithra =مھر  

  .از دوره ی ھخامنشی ھیچ آگاھی در دست نیستاز این زبان پس 

  سکایی
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سکاھای باختری، چندی بر مادھا .سکاھا دسته ای از ایرانیان بودند که در خاور دربای کاسپین و باختر آن پراکنده بودند

انھای مادی این زبان با زب.مسلط بودند و ھیچ دور از ذھن نیست که در این مدت این دو زبان از ھمدیگر اثر گرفته باشند

، با “پادشاه ماد”و پارسی یکسان نبوده اما تفاوت فراوانی ھم نداشته است چنانچه ھرودوت مینویسد که ھوَوخشَتر 

گروھی از سکاییان جنگجو که به پناه آورده بودند؛ به احترام رفتار کرد و دسته ای از کودکان ماد را به ایشان سپرد تا 

ھمین مورخ برخی از افسانه ھای ملی و داستانھای سکایی را درباره اصل و نژاد و تاریخ . زبان خود را به آنان بیاموزانند

به نزدیکی فراوان زبانھای سکایی ) جغرافیایی نویس یونانی سده نخست میالدی(استرابون . کھن این قوم آورده است

  .و مادی و پارسی باستان اشاره کرده است

واژه که بیشتر آنھا نام خاص ھستند باقی مانده است که در زیر چند نمونه از  از زبان سکاھای خاوری و باختری،چند

  :زبان سکاییان باختری را که در نوشته ھای یونانی و التینی به جای مانده است، می آوریم

Arvant =تند و سریع  

Aspa =اسب  

Aatar =آذر  

Baazu =بازو  

Charma =چرم  

Chyav =شدن  

Gausha =گوش  

Hapta =ھفت  

hushka =خشک  

  پارسی باستان

این زبان گویش .پارسی باستان نامی است که به زبان سنگ نوشته ھای شاھنشاھان ھخامنشی داده شده است

این زبان را تنھا از روی ھمین .مردم پارس بوده که در آن نشانه ھای اندکی از یک گویش شمالی نیز دیده میشود

  .بر جای مانده،میشناسیم نوشته ھای شاھانه،که بر روی کوھھا و لوح ھا

روابط اداری در شاھنشاھی ھخامنشی به زبان و خط آرامی بر روی چرم یا پاپیروس و با قلم و مرکب، انجام  

اسناد گنجینه ی کاخ شاھی در تخت جمشید که شمار آنھا نزدیک سی ھزار است به زبان عیالمی .میگرفت

ارسی این است که ھخامنشیان خیلی رود بر گستره ای پھناور چیره شوند به کار بردن این زبانھا به جای زبان پ.است

گشتند و در نتیجه زمان کافی برای پرورش دبیران و کارمندانی آگاه به زبان پارسی نداشته اند و در نتیجه کاربردی ترین 

و بنابراین . اداری بودشیوه را برگزیدند که ھمان استفاده از دبیران و کارمندان محلی برای پیشبرد کارھای دفتری و 

زبان پارسی باستان تنھا برای ثبت کارھای بزرگ و درخشان شاھنشاھان ھخامنشی به کار می رفت که برجسته 

ترین آنھا کتیبه ی بیستون از داریوش بزرگ است و پس از او خشایارشا و اردشیر یکم و داریوش دوم و اردشیر دوم و 

  .دنداردشیر سوم به کتیبه نویسی ادامه دا

اما با توجه به اختراع خط میخی در زمان داریوش یکم،این   از آریارمنه و ارشامه و کورش نیز کتیبه به جای مانده است

  .کتیبه ھا به احتمال زیاد پس از خود آنھا و به دستور داریوش نوشته شده است
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  اوستایی

در اوستا، میھن نخست آریاییان،آریا ویج نامیده .اوستایی به زبانی گفته میشود که اوستا به آن نوشته شده است

  .شده و پژوھشگران بر این باورند که خاستگاه این زبان می بایست جایی در نزدیکی خوارزم و دریاچه ی آرال باشد

  :زبان اوستایی را باید دارای دو گویش دانست

گاھان یا .در گاھان به کار رفته و کھنتر می نماید و دیگری گویش دیگر بخشھای اوستا که نو تر است گویشی که 

گاتھا،سروده ھای خود زرتشت است چرا که در شش مورد از این سروده ھا،نام زرتشت به صیغه ی یکم شخص آمده 

  .وزرتشت دارداست و بنابراین زمان سروده شدن گاتھا ارتباط مستقیمی با زمان زندگی اش

سال پیش در نظر گرفته اند البته دیدگاه  ٢۶٠٠بر اساس روایت ھای زرتشتی دوره ی ساسانی،زمان زرتشت را حدود 

دیگر .سال پیش نیز عقب میبرند ٨۵٠٠در این زمینه بسیار متفاوت است و حتی برخی منابع یونانی زمان زرتشت را تا 

  .ی شده استبخشھای اوستا در دوره ی ساسانیان گردآور

به موجب دینکرد،اوستای زمان ھخامنشیان بر روی چرم گاو نوشته شده بود و اسکندر آنھا را سوزاند سپس در زمان 

،اوستا را از روی روایت ھای شفاھی گردآوری کردند و در زمان اردشیر ساسانی،بار دیگر این “شاه اشکانی”بالش 

سک یا کتاب بوده اما پس از یورش عربھا بخشھای بسیاری از آن ن ٢١اوستای ساسانی .متنھا تصحیح و ثبت گردید

  .نابود شد با این حال نویسنده دینکرد در سده ی نھم میالدی،سه برابر متن کنونی را در دست داشته است

  .است “ خرده اوستا”و “ ، َیشتھا“ َوندیداد”، “ ویسِپرد”، “ َیسنا”بخش  ۵اوستای کنونی شامل 

کنون در دسترس است به دبیره خاصی نوشته شده است که تنھا برای ثبت این نوشته ھای دینی متن اوستایی که ا

  .شاخته شده و زمان پیدایش آن را سده ششم میالدی دانسته اند

  تفاوتھای زبان اوستایی و پارسی باستان

زبان،گویشھایی با اندکی اختالف از زبان اوستایی با پارسی باستان بستگی زیادی دارد بطوریکه میتوان گفت این دو  

زبان بخشھایی از اوستا مانند گاتھا و بخشھایی از یشت ھا کھن تر از متن ھای بازمانده .زبان ایرانی باستان بوده اند

از پارسی باستان است اما با این حال بیشتر زبان شناسان ھمرای ھستند که زبان اوستایی گویش خاوری ایران 

  .ویش باختری یا جنوب باختری آن استباستان و پارسی گ

در زیر به چند نمونه از تفاوت واکھای این دو زبان . تفاوت این دو،از جھت واکھا و از جھت ساختھای صرفی است

  :میپردازیم

  :برای نمونه.در پارسی باستان است“ ث”  در اوستایی برابر با“ س”واک )١

  ت،بزرگترینمھس=    mathishta: پارسی=  masishta: اوستایی

  :برای نمونه.در پارسی باستان است“ د”در اوستایی برابر با “ز”واک )٢

  دست=dasta:پارسی= zasta: اوستایی

  دریا=drayah: پارسی= zrayah:اوستایی
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  :برای نمونه.در پارسی است“ س”در اوستایی برابر با صامت “ س پ“گروه دو صامت)٣

  اسب=asa:پارسی=  aspa: اوستایی

  قبیله=visa: پارسی=vispa:اوستایی

  :برای نمونه.در پارسی است“ َس”برابر با “ ث ر”گروه دو صامت )۴

  سوم=ssitiya: پارسی= thritiya:اوستایی

تفاوتھای میان زبانھای پارسی باستان و .از جھت ساختھای صرف نام در اوستایی،ھر ھشت حالت وجود دارد

جا که واژه ای در متنھای پارسی یافت نشود از روی واژه ی اوستایی بنابراین ھر .اوستایی، منظم و پیرو قاعده است

میتوان پی برد که ریخت پارسی آن چگونه بوده است و چون از زبان اوستایی، متنھای مفصل تر و واژگان فراوان تری 

  .موجود است در پژوھش تاریخ تحول زبان فارسی از آن استفاده میشود

  دیگر زبانھای ایرانی باستان

از آن جمله اند زبانھای مادِر زبانھای ایرانی .ز روی برخی قرینه ھا میتوان به وجود زبانھای دیگر ایرانی باستان پی بردا

با ) زبان مادر آنھا(میانه ای که از آنھا اسناد و مدارکی در دست داریم و بر اساس زبان شناسی آشکار است که اصل

ھا اشاره شد،یکسان نبوده و در نتیجه صورت باستانی آنھا،ھمزمان با زبانھای زبانھای ایرانی باستان که در باال به آن

از میان میتوان به وجود زبانھایی مادر و باستانی برای زبان سغدی میانه و زبان . ایرانی باستان وجود داشته است

  .ت نیستاما از این زبانھای باستانی ھیچ سندی حتی به صورت غیر مستقیم در دس.پھلوانیک پی برد

  :بن مایه ھا

  پرویز ناتل خانلری/تاریخ زبان فارسی،جلد یکم،انتشارات بنیاد فرھنگ ایران)١

  .دکتر محسن ابوالقاسمی/تاریخ زبان فارسی،انتشارات سمت)٢

  


