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فصلنامه پژوهشهايادبي سال ،14شماره ،55بهار 1931

چالشهای امروز زبان فارسی را میتوان به چالشهای این زبان در خارج از ایران ،و چالشهای
آن در داخل ایران ،تقسیمبندی کرد .از نگاهی دیگر میتوان چالشهای زبان فارسی را به
چالشهای زبانی و چالشهای غیرزبانی دستهبندی کرد .از جمله چالشهای زبانیِ زبان فارسی
واگرایی سه گونه فارسی ایران ،افغانستان ،و تاجیكستان از یكدیگر ،و از جمله چالشهای
غیرزبانی آن مسائل مربوط به جایگاه آن در ایران ،افغانستان و تاجیكستان است .در این
پژوهش ،بر اساس اصول جامعهشناسی و برنامهریزی زبان و توجه به جایگاه قانونی زبان
فارسی در سه کشور مذکور ،این دو چالش بزرگ زبان فارسی بررسی شده است .برررسی
تفاوتهای فارسی ایران ،افغانستان و تاجیكستان نیز با توجه به پیكرهای انجام گرفته که برگرفته
از شماری از روزنامهها و وبگاههای فارسیزبان است.
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 .1مقدمه
زبان فارسی ،زبان رسمی و مشترک ایرانیان ،زبان رسمی تاجیكستان و یكی از دو زبان
رسمی افغانستان است و در کشورهای دیگری نیز دارای گویشور بومی است .این زبان
یكی از زبانهای شاخهِ ایرانیِ زبانهای هندواروپایی است (ویندفور ،0221 ،ص  .)9زبان
فارسی از جنبههای بسیاری دارای اهمیت است :دارای ادبیات و حامل فرهنگی بسیار
غنی است؛ از جمله عناصر هویت ملی ایرانیان ،افغانستانیها و تاجیكستانیها است؛
بسیاری از متون اسالمی بدان نوشته یا ترجمه شده است (یاحقی )9342 ،به طوری که « ...
به جرأت میتوان گفت که در عصر حاضر نمیتوانیم پیكره فرهنگ اسالمی را با تمامی
زیباییهایش برتراشیم مگر اینكه جانب اهمیت و اعتبار زبانهای عربی و فارسی را در
تتبعات و تحقیقات و برتراشیدن مجسمه فرهنگ اسالمی متوجه شویم و توجه دهیم»
(مایل هروی ،9342 ،ص .)3افزون بر کشورهای فارسیزبان در کشورهای بزرگی چون هند،
پاکستان (نگاه کنید به ،عبدالغنی ،9129 ،احمد )9334 ،9و ترکیه هم زبان فارسی دارای پیشینه و
میراث گرانبهایی است.
زبان فارسی و دیگر زبانها ،گویشها و لهجههای ایران نیز امروزه با عوامل تضعیف و
مرگ زبانها (نگاه کنید به ،سوادش ،9123 ،جینس )0223 ،دست به گریبانند .همین باعث شده
است که درباره مسائلی چون نگارش و خط فارسی ،آموزش و گسترش آن و
واژهسازی برای مفاهیم جدیدی که زبان فارسی با آنها روبهرو است ،سخن بسیار گفته
شود .بیشتر شدن تفاوتهای گفتار و نوشتار فارسی ،که میتواند به گونهای
دوزبانگونگی 0بینجامد ،از مسائل دیگر زبان فارسی است؛ اما زبان فارسی اکنون با
مسائل دیگری روبه رو است که حل یا رفع نشدن آنها برای آن بسیار زیانبار به نظر
میرسد و به قولی «هر روز درنگ در این مهم زیانخیز» (یوسفی ،9332 ،ص .)1در این
پژوهش برآنیم تا دو چالش مهمی را بررسی کنیم .که اکنون زبان فارسی در درون و
برون ایران با آن روبهرو است .پرسشهای اصلی پژوهش عبارت است از :الف) از نظر
جایگاه ،اکنون زبان فارسی با چه چالشی روبهرو است؟ ب) واگرایی سه گونه فارسی
ایران ،افغانستان و تاجیكستان دارای چه پیامدهایی برای این زبان است؟
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 .2پيشينه پژوهش
واژهسازی در ایران دارای پیشینه درازی دارد و واژهسازی و واژهگزینی برای زبان
فارسی 3همواره دارای طرفداران و مخالفانی بوده است (حقشناس .)9331 ،9354 ،برپایی
فرهنگستان برای زبان فارسی 2در چند دهه پیش از جمله نشاندهنده اهمیت یافتن توجه
به مسائل زبان فارسی است .توجه به واژهسازی در دوران معاصر بدین دلیل از اهمیت
برخوردار شده که زبان فارسی با ورود انبوهی از واژگان زبانهای اروپایی روبهرو
است .در پیوند با همین مسأله ،استفاده از زبان فارسی به عنوان زبان علم و آموزش هم
مطرح است .در این عرصه نیز دشواریها و مسائل زبان فارسی اندک نیست به گونهای
که در بسیاری از موارد گونهای سردرگمی ایجاد شده است (فرهوشی .)9353 ،این مسأله
از آنجا ناشی میشود که زبان فارسی «اکنون میباید پاسخگوی نیازهای ما در
زمینه هایی باشد که از سنت و تاریخ گذشته ما برنخاسته و پیامد برخورد ما با غرب و
تمدن مدرن است و در نتیجه این زبان میباید درباره چیزهایی در حوزه علوم طبیعی و
انسانی ،فناوری و ابزارهای ،سیاست و اقتصاد ،نهادها و رفتارهای اجتماعی با دامنه
بسیار گستردهتر سخن بگوید که برای آنها اسباب فراهمی از واژگان و شیوه گفتار
ندارد .گنگی یا نارسایی زبان ما در این حوزه از آنجا است که همه این چیزهای مدرن
از بیرون از دایره تجربه و زندگی اجتماعی و تاریخی ما تكوین یافته و سپس با زور و
شدتی سیالبوار راه خود را به فضای زندگی ما گشوده است( ».آشوری ،9330 ،ص.)35
تغییر یا اصالح خط فارسی نیز از دیگر مسائل زبان فارسی است که با وجود طرح
دیدگاههای مختلف درباره آن هنوز باقی است .این مسأله از دوره قاجار مورد توجه
بوده است؛ برای نمونه ،حاج محمد خان کرمانی در  9014قمری در پاسخ مستشارالوزا
برای اختراع خط جدیدی برای زبان فارسی رسالهای نوشته که دربردارنده نكات قابل
توجهی است (نگاه کنید به کرمانی.)9352 ،
در مورد برنامهریزی زبانی برای ایران و دیگر سویههای جامعهشناختی مسائل زبان
فارسی هم پژوهشهای قابل توجهی انجام شده است که هم به وضعیت زبان فارسی و
مسائل آن توجه دارد و هم به رابطه آن با دیگر زبانهای ایران.

 .9چالشهاي امروز زبان فارسي
 9-1مسأله جايگاه زبان فارسي
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منظور از جایگاه ،همانی است که در برنامهریزیهای زبانی در حوزه برنامهریزی
جایگاه 4است؛ به سخن دیگر ،ما در پی آنیم که ببینیم اکنون در سه کشور ایران،
افغانستان و تاجیكستان 3زبان فارسی دارای چه جایگاهی است .در این مسیر ،رابطه
زبان فارسی با دیگر گویشها و زبانهای این کشورها نیز به طور طبیعی مورد توجه
است .از این رو در این بخش از پژوهش جایگاه زبان فارسی در سه کشور یادشده
بررسی شده است.

 9-1-1ايران
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زبان فارسی پیش از اینكه ایران دارای قانون اساسی شود نیز «زبان مشترک» مردم کشور
بوده ،یعنی زبان ارتباط و تعامل گویشوران زبانهای مختلف مردم ایران بوده است.
فارسی ،زبان نگارش نامهها و اسناد رسمی در داخل کشور و زبان نوشتن عهدنامههایی
بوده که بین حكومتهای وقت ایران با کشورهای دیگر منعقد شده است؛ برای نمونه،
عهدنامههای گلستان ( )9393و ترکمانچای ( ،)9303که چند دهه پیش از انقالب
مشروطه میان ایران و روسیه منعقد شده به زبان فارسی است .گاه حتی به نوشته شدن
عهدنامه به زبان فارسی در خودِ آن نیز اشاره شده است؛ برای نمونه ،در ماده دوازدهم
عهدنامه گلستان آمده است:
 ...شرط این شروط نامه الحاله ،که بخصوص استدامت مصالحه دائمه طرفین
مستقر و دو قطعه مشروحه با ترجمان خطٌ فارسی مرقوم و محرٌر و از وکالی
مختار مأمورین دولتین علیٌتین مزبوره بالتصدیق و با خطٌ و مهر مختم گردیده و
مبادله با یكدیگر شده است ....

بدین نكته اشاره شد که تأکید شود جایگاه زبان فارسی به عنوان زبان رسمی نه تنها
پدیده جدیدی نیست ،بلكه برخالف بسیاری از کشورهای دیگر ،زبان فارسی در پناه
قانون و پشتیبانیِ قدرتِ حكومتی نیز به این جایگاه رسانده نشده است .این زبان به
دالیل مختلف از فراگیری آن گرفته تا بهرهمند بودن آن از گنجینهِ ارزشمند ادبی و
تاریخی خود به صورتی طبیعی (حقشناس )9332 ،به زبان ارتباطی مردم و زبان
موقعیتهای رسمی و دولتی تبدیل شده است .این نكته نیز درخور بازگوییهایِ چندین
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باره است که با اینكه حكومتِ ایران پس از اسالم در بیشترِ دوران خود در دست
غیرفارسزبانان بوده است  ،همواره جایگاه رسمی زبان فارسی حفظ شده است .این
نكات البته نكات جدیدی نیست؛ اما بازگویی آنها به چند دلیل از اهمیت برخوردار
است )9 :در طول تاریخ ایران با اینكه تنوع قومی ،مذهبی و زبانی همواره زبان فارسی
زبان مشترک بوده ،کسی آن را به کسی تحمیل نكرده است و اصوالً فارسزبانانِ ایران
در بیشینه این دوران در موقعیتی نبودهاند که بتوانند این زبان را به غیرفارسزبانان ایران
تحمیل کنند ) 0 .این موضوع در زدودن تردیدهایی که امروزه جریانهای مشخصی در
مورد جایگاه زبان فارسی به صورتی کامالً حسابشده مطرح میکنند ،بسیار مؤثر است.
 )3جایگاهِ رسمی زبان فارسی در کشور ما ،همان گونه که در طول تاریخ هیچ گونه
مانعی برای حفظ زبانهای دیگر ایران نیافریده و به حذف یا تضعیف هیچ یك از آنها
نینجامیده است ،امروز نیز در تضاد با حفظ زبانهای دیگر ایران نیست .این زبان از
گذشته با زبانها ،گویشها و لهجههای مختلف کشور در حال بدهبستان بوده است؛
بدهبستانی که ضرورت آن امروزه از گذشته نیز بیشتر است.
در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران در فصل دوم با عنوان «زبان ،خط ،تاریخ و
پرچم رسمی کشور» جایگاه زبان فارسی مشخص شده است:

تحلیل آنچه در این ماده آمده است ،نشان میدهد که قانونگذار در تنظیم آن نگاه
ظریف و بسیار دقیقی داشته است :نكته نخست این است که در این ماده جایگاه زبان
فارسی به عنوان «زبان رسمی و مشترک مردم ایران» مشخص شده است .در واقع،
قانونگذار در ماده  95قانون اساسی ،جایگاهی را که زبان فارسی در طول تاریخ ایران
همواره داشته به رسمیت شناخته است .نكته دوم این است که این زبان هم زبان
«رسمی» است ،و هم زبان «مشترک» که هر یك دارای تعریف خاص خود در نوشتگان
زبانشناسی است و این نشانگر دقت نظر قانونگذار در این زمینه بوده است .همچنین
قانونگذار در مشخص کردن جایگاه زبان فارسی از توصیف آن به عنوان زبان «ملی» ،که
توصیف احساسیتر زبان است ،خودداری کرده که این نیز درخور توجه است .البته در
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اصل پانزدهم :زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است .اسناد و
مكاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید به این زبان و خط باشد ولی استفاده از
زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانههای گروهی و تدریس ادبیات آنها در
مدارس در کنار زبان فارسی آزاد است.
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همین بخشِ نخست ماده  95قانون اساسی به رسمی و مشترک بودن خط فارسی هم
اشاره شده است که از آنجا میتواند مهم باشد که مسأله نگارش زبان فارسی به
خطهای دیگر یا تغییر خط فارسی به خط دیگری را منتفی میداند.
در بخش دیگر ماده  ،95قانونگذار به طور مصداقی به کاربردهای زبان و خط
فارسی اشاره کرده است که شامل زبان و خطِ «اسناد و مكاتبات و متون رسمی» و زبان
و خط «کتب درسی» میشود .بر این اساس ،هر سند ،مكاتبه و متن رسمی و نیز کتاب
درسی در کشور باید به زبان فارسی به نگارش درآید .تأکید قانونگذار بر لزوم کاربرد
زبان فارسی در این عرصهها بخوبی در عنصرِ وجهنمایی ،که او در شناسهگذاری گذاره
مورد نظر به کار برده است («باید») متجلی است .نكته دیگری که در همین قسمت از
ماده مورد نظر میتواند مطرح باشد ،جایگاه زبان فارسی به عنوان «زبان آموزش »3است؛
بدین معنی که وقتی زبان رسمی و مشترک مردم ایران فارسی باشد و «کتب درسی» نیز
«باید» به این زبان و خط نوشته شود به طور طبیعی زبان آموزش نیز باید در محیطهای
آموزشی زبان فارسی باشد.
در ادامه بخش دوم ماده  ،95قانونگذار استفاده از زبانهای «محلی و قومی» را در
«مطبوعات و رسانههای گروهی» و همچنین تدریس ادبیات این زبانها در مدارس را
مجاز دانسته است .در این زمینه نیز نكته درخور توجه ،که با تحلیل ساختار زبانی این
بخش از ماده برجستهتر میشود ،این است که قانونگذار از سویی با آوردن واژه «ولی»،
که در واقع عنصر انسجامبخش بیانگر رابطهای منطقی بین دو گذاره است و پس از آن
گذارهای گفته میشود که معنایی دیگر ،و معموالً متفاوت را مورد تأکید قرار میدهد بر
«آزاد» بودن «استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانههای گروهی و
تدریس ادبیات آنها در مدارس» تأکید میکند و از سوی دیگر و به منظور اینكه امكان
هرگونه تفسیر دیگری را بزداید با آوردن عبارت «در کنار زبان فارسی» بر این نكته
تأکید میکند که مجوز قانونگذار در این ماده برای «استفاده از زبانهای محلی و قومی در
مطبوعات و رسانههای گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس» نباید دستاویزی برای
حذف زبان فارسی در این موقعیتها قرار گیرد .به نظر میرسد که بخش نخست این
قسمت از ماده  95از مدتها پیش در ایران در حد قابل قبولی اجرایی شده است؛ چراکه
افزون بر روزنامهها ،نشریات و کتابهای بسیاری که به زبانهای محلی در کشور منتشر
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می شود ،هر روزه ساعتها برنامه تلویزیونی و رادیویی نیز به این زبانها در کنار زبان
فارسی ،پخش میشود؛ اما در مورد قسمت دومِ این بخش مسأله حالت دیگری دارد؛
چراکه از سویی در مدارس اقلیتهای دینیِ به رسمیتشناختهشده در قانون اساسی
حتی آموزش نیز به زبانهای آنها صورت میگیرد و از سوی دیگر در مورد زبانهای
محلی تا کنون مجوز قانون اساسی مبنی بر تدریس ادبیات آنها در مدارس در کنار زبان
فارسی ،اجرایی نشده است.
با بررسی جایگاه زبان فارسی در قانون اساسی کشورمان ،مجوزهایی که برای
استفاده از زبانهای «محلی و قومی» و تدریس ادبیات آنها در این قانون داده شده است
پرسشی که مطرح می شود این است که چه نسبتی باید بین زبان فارسی و دیگر زبانهای
کشور برقرار باشد .بیگمان چنین نسبتی ،همان گونه که مورد تأکید قانون اساسی است،
نباید در جهت تضعیفِ جایگاهِ زبان رسمی و مشترک کشور باشد؛ اما همزمان باید
تضمینکننده حقوق شناختهشدهِ قانونیِ گویشوران زبانهای دیگر کشور نیز باشد.
همچنین ما نیازمند رابطهای تعاملی میان زبان فارسی و دیگر زبانهای کشور هستیم.
چنین تعاملی در برنامهریزی زبانی هدفمند میتواند ما را از وجود بسیاری از واژههای
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بیگانه کنونی در زبان فارسی و ورود بیشتر آنها بینیاز سازد .میتوان از کردی ،بلوچی،
انگلیسی و دیگر واژه های واردشده از زبانهای اروپایی به زبان فارسی و زبانهای دیگر
ایران پیدا کرد 1؛ به ویژه اینكه زبانهای محلی و قومی ایران به لحاظ روح زبانی و

ذهنیت و پایه فرهنگی گویشورانشان با زبان فارسی و گویشوران آن دارای نزدیكی و
همپوشانی انكارناپذیری هستند .اهمیت این مسأله در این است که نمیتوان هیچ پدیده
اجتماعی را جدای از مسائل پیرامونی آن بررسی کرد .مسائل و چالشهای زبان فارسی
در ایران را نیز نمیتوان بیتوجه به نسبت آن با زبانها و گویشهای دیگر ایران از جمله
نگرش گویشوران آنها نسبت به زبان فارسی ،بررسی و حل کرد.
نكته دیگری که باید بدان توجه کرد این است که چه امروز ،چه فردا در کشور ما
باید مسأله تدریس زبانهای «محلی و قومی» حل شود .نگارنده بر این باور است که با
برنامهریزی زبانی همهسونگر ،میتوان این مسأله را به گونهای هدایت کرد که گونهای

دوزبانگی در سراسر میهن ما شكل گیرد که بر پایه آن در هر منطقه ،گویشوران زبانهایِ
دیگر ،هم زبان محلی خود را بخوبی فرا گیرند و هم زبان فارسی را .خوشبختانه
بسترهای قانونی چنین اقدامی در کشور ما وجود دارد و اجرای آن هم میتواند به حفظ
میراث فرهنگی همه ایرانیان منتهی شود و هم زمینههای بدبینی به جایگاه زبان فارسی
را بزداید.
 9-1-2افغانستان

با توجه به تنوع قومی ،زبانی ،نژادی و فرهنگی افغانستان ،مسأله زبان در این کشور
بسیار پیچیده است به گونهای که گاهی دستهبندیهای گروههای قومی -زبانی بر مبنای
زبان صورت میگیرد و گاه بر اساس قومیت و گاه عامل مذهب هم تأثیرگذار میشود.
وجود دوگانه پشتون -تاجیك و سهگانه پشتون -تاجیك -هزاره از جمله نشانههای
پیچیدگی مورد نظر است.
زبان فارسی در افغانستان با وجود همه تقابلها ،چنان پیشینهای دارد که نقش
11
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بیبدیلی به آن بخشیده است ...« :در افغانستان دری زبان فراگیری برای بسیاری از
گروه های قومی مختلف این کشور است .این زبان مرزهای قومی /فرهنگی این
گروههای مختلف را درمینوردد» (کتاب راهنمای مؤسسه نیروهای دریایی ایاالت متحده

امریكا ،92ص .)92با وجود چنین جایگاهی و با اینكه با محاسبه جمعیت تاجیكها و
هزاره ها فارسی بزرگترین زبان کشور است و گویشورانِ زبانهای دیگر افغانستان هم
برای ارتباط با گویشوران زبانهای دیگر زبان فارسی را به کار میبرند در چند دهه اخیر
در افغانستان تالش شده است که موقعیت این زبان نسبت به زبان پشتو فروکاهیده
شود .این مسأله بخوبی در مواد مربوط به زبان در قوانین اساسی مختلف افغانستان دیده
میشود.
نخستین بار در قانون اساسی ،که در  1میزان  9323خورشیدی در دوره ظاهرشاه
برای افغانستان به تصویب رسید ،زبانهای رسمی این کشور مشخص شد:

ماده سوم :از جمله زبانهای افغانستان پښتو 11و دری زبانهای رسمی میباشد  .در ماده
سی و پنجم همین قانون آمده است:
90
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دولت موظف است پروگرامهای مؤثری برای انكشاف و تقویه زبان ملی پښتو
وضع و تطبیق کند.

در واقع با ای نكه در این قانون زبان فارسی یا آن طور که در این قانون به آن اشاره
شده« ،دری» در کنار «پښتو» یكی از زبانهای رسمی افغانستان است ،زبان پشتو به
عنوان زبان ملی 93معرفی شده و دولت موظف به «انكشاف »92آن شده است.
در قانون اساسی جمهوری افغانستان مصوب  5حوت  9355در دوره محمد داوود
خان ،ماده سوم قانون اساسی دوره ظاهرشاه عیناً در ماده بیست و سوم قانون جدید
تكرار شده است:
«از جمله زبانهای افغانستان زبانهای پشتو و دری زبانهای رسمی میباشد».

نكته جالب توجه این است که در نگارش گونه «دری» این قانون این بار واژه
«پشتو» به صورت پشتوی آن «پښتو» نوشته نشده است .همچنین در این قانون ماده
قانون قبلی درباره لزوم تقویت «زبان ملی پښتو» حذف شده است.
در قانون اساسی جمهوری دموکراتیك افغانستان مصوب  05حمل  ،9351نیز در
برخی از مواد به زبانهای پشتو و دری اشاره شده و البته در اینجا نیز تقدم با زبان پشتو
است؛ برای نمونه:

در قانون اساسی جمهوری افغانستان مصوب  1قوس  9344در دوره «دوکتور
نجیباهلل» در ماده  3آمده است:
«از جمله زبانهای ملی کشور پشتو و دری زبانهای رسمی میباشد».

نكته این ماده این است که بین زبان ملی و زبان رسمی تمایز ایجاد شده است و
همه زبانهای کشور «ملی» بهشمار رفته اما از میان آنها پشتو و دری به عنوان «زبان
رسمی» نیز شناخته شده است  .در این قانون نیز تقدم پشتو بر فارسی در مواد دیگر هم
دیده میشود .در قانون اساسی مصوب  3جوزای  9341دوره نجیباهلل نیز مواد مربوط
به زبان به صورت قبلی آمده است.
آخرین قانون اساسی افغانستان مصوب  4دلو  9330خورشیدی است که نسبت به
قوانین اساسی قبلی این کشور در زمینه جایگاه زبان فارسی نیازمند توجه بیشتری است.
مهمترین ماده مربوط به زبان در این قانون ماده شانزدهم است:
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«ماده چهلم ... :قوانین و فرامین شورای انقالبی به زبانهای پشتو و دری نشر
میشود و میتوان آنها را به سایر زبانهای خلقهای افغانستان نشر کرد».

11


از جمله زبانهای پشتو ،دری ،ازبكی ،ترکمنی ،بلوچی ،پشهیی ،پامیری و سایر
زبانهای رایج در کشور پشتو و دری زبانهای رسمی دولت میباشند ... .دولت
برای تقویت و انكشاف همه زبانهای افغانستان پروگرامهای مؤثر طرح و تطبیق
مینماید ... .مصطلحات علمی و اداری ملی موجود در کشور حفظ میگردد».

بدین ترتیب دیده میشود که مفاد بسیاری از موادی که در قوانین اساسی پیشین در
چند ماده آمده بود در ماده  94قانون اساسی جدید یكجا آمده و ضمن اینكه تالش شده
است به حقوق زبانی قومیتهای مختلف این کشور توجه شود ،همچنان تقدم به زبان
پشتو داده شده است .افزون بر این در ماده مورد نظر گزاره دیگری افزوده شده که در
قوانین اساسی پیشین وجود نداشته است:
« ...مصطلحات علمی و اداری ملی موجود در کشور حفظ میگردد».

جدای از اینكه اصوالً مفهوم «مصطلحات علمی و اداری ملی» مبهم است و میتواند
دستمایه هر گونه تفسیری قرار گیرد به نظر میرسد که هدف از افزودن این گزاره به
ماده مورد بحث ،جلوگیری از واژهسازی یا واژهگزینی در برابر واژههای بسیار زیادی
11
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باشد که از حدود  52سال پیش از پشتو به فارسی افغانستان در حوزههای علمی و
اداری وا رد شده بویژه اینكه بر اساس همین ماده دولت موظف است «پروگرامهای
مؤثری» را برای تقویت و «انكشاف» همه زبانهای افغانستان طرح و به اجرا گذارد.
بیگمان بخشی از این گونه «پروگرامها» برنامهریزی پیكره است که شامل واژهسازی و
واژهگزینی هم میشود و به نظر میرسد که در این حوزه حساسیت به واژهگزینی در
برابر واژههای غیرفارسی در «دری» بیشتر از واژهسازی باشد چرا که بسیاری از
واژه های غیرفارسی در فارسی افغانستان اکنون در فارسی ایران دارای برابرهای
جاافتادهای است که برای مردم افغانستان نیز آشنا است .به نظر میرسد که سیاست
متفاوت کردن فارسی افغانستان از گونههای اصلی دیگر این زبان در این قانون حتی
نسبت به قوانین اساسی پیشین افغانستان دارای پشتیبانی قانونی بیشتری شده است؛
سیاستی که حتی به کارگیری واژههای «ورکشاپ»« ،پرابلم»« ،پروگرام»« ،سپورت»،
«پالیسی»« ،سكتور» و ...را بر «کارگاه»« ،مسأله»« ،برنامه»« ،ورزش»« ،سیاست»« ،بخش»
و  ...ترجیح میدهد.
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در قانون اساسی جدید افغانستان در ماده  02نیز تقدم به زبان پشتو داده شده است؛
با این تفاوت که در این ماده دیگر جایی برای زبان «دری» در نظر گرفته نشده است:
«سرود ملی افغانستان به زبان پشتو و با ذکر اهلل اکبر و نام اقوام افغانستان میباشد».

اهمیت این مسأله در این است که به گونهای غیرمستقیم ،زبان پشتو به عنوان «زبان
ملی» هم معرفی شده است .همچنین با توجه به اینكه سرود ملی در موقعیتهای
رسمی داخل و خارج پخش میشود ،پشتو بودن سرود ملی زبان فارسی را بیشتر به
حاشیه میراند و جایگاه رسمی و «ملی» رقیب آن را تقویت میکند.
بنابراین با جمع آنچه در دو ماده  94و  02قانون اساسی جدید افغانستان آمده است،
میتوان به این نتیجه رسید که برنامهریزی زبانی در افغانستان در هر دو عرصه
برنامهریزی پیكره 95و جایگاه به سود زبان پشتو و به زیان زبان فارسی هدفگذاری شده
است .همچنین با دقت در این مواد این نتیجه را نیز میتوان مطرح کرد که تالش است
زبان فارسی ،که فراگیرترین و پرگویشورترین زبان افغانستان است ،تنها به عنوان یكی
از زبانهای این کشور فروکاهیده شود؛ آن هم با نام «دری» و به عنوان زبانی متفاوت از
گونههای اصلی دیگر فارسی.
 9-1-9تاجيکستان

(ویندفور و پِری.)0221 ،

در ماده ماده دوم قانون اساسی تاجیكستان آمده است:
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فارسی تاجیكی گونهای از زبان فارسی است که عمدتاً با نام کشور تاجیكستان شناخته
می شود .گونه گفتاری تاجیكی از قرن شانزدهم به بعد مسیر تحولیِ متفاوتی از فارسی
ایران را طی کرده است؛ اما گونه نوشتاری آن ،که بر فارسی کالسیك مبتنی است تا
دهه های نخست قرن بیستم به فارسی ایران نزدیك مانده است .در این زمان با توجه به
سیاستهای زبانی خاص شوروی بویژه وارد کردن نظاممند واژههای روسی ،تحول زبانی
در تاجیكی سرعت بیشتری گرفت .نظام نوشتاری تاجیكی نیز در سال  9103از خط
فارسی -عربی به التین و سپس در سال  9131به سیریلیك 94تغییر یافت .گویشوران
گونه تاجیكی فارسی افزون بر تاجیكستان و افغانستان در ازبكستان ،قرقیزستان و چین
(در ایالت تاشكورخان) نیز زندگی میکنند .گونههای مختلف تاجیكی در برخی مناطق
از زبان ازبكی هم به لحاظ واژگانی و هم به لحاظ ساختاری تأثیر زیادی پذیرفته است
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«زبان رسمی کشور تاجیكستان تاجیكی است .همچنین زبان روسی به عنوان زبان
معاشرت بین ملیتها عمل میکند.»... .

در تحلیل این ماده ،نكته نخستی که باید مورد توجه قرار گیرد ،این است که زبان
رسمی تاجیكستان «تاجیكی» گفته شده است و نه به عنوان نمونه «فارسی» یا «فارسی
تاجیكی» .این نكته به این دلیل اهمیت دارد که میتواند تاجیكی را نه به عنوان گونهای
از زبان فارسی که به عنوان زبانی در کنار آن معرفی کند .اهمیت دیگر این موضوع می-
تواند در این باشد که با معرفی این گونه زبانی به عنوان زبانی جدا از فارسی ،مقاومت
در برابر نزدیك شدن گونههای زبان فارسی به یكدیگر یا یكسانسازی ابزارهایی چون
الفبا و نظام نوشتاری مشروع جلوه داده میشود.93
مسأله دیگری که در مورد ماده دوم قانون اساسی تاجیكستان باید بدان اشاره کرد
این اساس که زبان روسی به عنوان زبان مشترک یا به تعبیر قانونگذار تاجیك« ،زبان
معاشرت» «بین ملیتها» در تاجیكستان به رسمیت شناخته شده است .به رسمیت شناختن
این جایگاه برای زبان روسی در تاجیكستان به معنای محدود شدن دامنه کاربردهای
21


فارسی تاجیكی و در نهایت تضعیف جایگاه آن است بویژه اینكه زبان روسی دارای
پشتوانه اقتصادی ،سیاسی ،و اجتماعی اقلیت روس بجامانده در روسیه ،سیاستمداران
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روسیهگرا و دولت روسیه است .مسأله ،زمانی حادتر میشود که میبینیم زبان روسی به

21

عنوان زبان علم و آموزش نیز در تاجیكستان دارای جایگاه ویژهای است و بسیاری از

21

قرضگیریهای فارسی تاجیكی در این حوزه از زبان روسی انجام میگیرد؛ این بدان معنا
است که فارسی تاجیكی نه تنها به مثابه زبان علم به کار برده نمیشود ،بلكه به دلیل
تفاوت خط با ایران و افغانستان از واژهسازیهایی که در این حوزهها در این دو کشور
صورت میگیرد نیز محروم است .نتیجه این کار نیز میتواند این باشد که کاربرد فارسی
تاجیكی در تاجیكستان در مواردی به خانه و زبان گفتار محدود میشود و در نتیجه از
نظر برنامهریزی پیكره هم کار چندانی برای آن صورت نمیگیرد.
مسأله دیگری که در مورد جایگاه فارسی تاجیكی در قانون اساسی تاجیكستان قابل
توجه است این است که بر اساس ماده شصت و پنجم این قانون یكی از شرایطِ
شخصی که به نامزدی ریاستجمهوری انتخاب میشود این است که «زبان تاجیكی
(دولتی)» بداند .نكته در خور توجه در این شرط این است که در داخل پرانتز زبان
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تاجیكی را زبان دولتی گفتهاند که تعریف خاصی در نوشتگان و اصطالحات تخصصی
زبانشناسی ندارد .در ماده هشتاد و هشتم این قانون نیز بار دیگر زبان تاجیكی زبان
دولتی گفته شده است .در این ماده آمده است که:
 ...رسیدگی به دعوی در دادگاهها به زبان دولتی (تاجیكی) و یا به زبان اکثریت
افراد آن منطقه است .اشخاصی که به زبان رسمی آشنا نباشند از کمك مترجم
برخوردار خواهند شد.

 9-2واگرايي واژگان گونههاي ايراني ،افغانستاني و تاجيکستاني فارسي

تفاوت واژگانیِ گونههای مختلف هر زبان ،طبیعی است .این گونه تفاوتها ،که به دالیل
مختلف جغرافیایی ،تاریخی ،سیاسی ،فرهنگی ... ،ممكن است به وجود آید ،باعث
میشود مفهوم یا مصداق واحدی در گونههای مختلف یك زبان با واژگان مختلفی
مورد اشاره قرار گیرد که گاه ممكن است در آن زبان با هم مترادف ،و در نتیجه برای
گویشوران گونههای دیگر آن زبان نیز فهمپذیر باشد ،و گاه ممكن است در هر گونه
زبانی این مفاهیم یا مصادیق با واژهای شناسهگذاری شود که برای گویشوران گونههای

دیگر فهمپذیر و حتی آشنا هم نباشد .همچنین ممكن است شیوه نوشتن یا تلفظ واژه-
های واحدی نیز در گونههای مختلف یك زبان با هم به درجاتی متفاوت و به همین
اندازه هم فهم آنها برای گویشوران گونههای زبانی دیگر دشوار باشد .این گونه تفاوتها
همان گونه که گفتیم طبیعی است و حتی باعث غنای واژگانی آن زبان ،و حفظ گنجینه
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در واقع در این ماده بار دیگر بر جایگاه زبان تاجیكی در کشور اشاره شده ،و جالب
این است ک ه در این ماده بر خالف ماده شصت و پنجم تاجیكی در درون پرانتز آمده
است!
بنابراین و با توجه به مواد قانون اساسی تاجیكستان ،میتوان گفت که در شرایط
کنونی ،فارسی تاجیكی همچنان در سایه زبان روسی است و استفاده گسترده از زبان
روسی ،که از پشتوانه قانونی هم برخوردار است ،راههای گسترش کاربرد فارسی
تاجیكی یا برنامهریزی برای تقویت پیكره و جایگاه آن را ناکارامد میکند .مسأله تفاوت
خطِ فارسیِ تاجیكی با خط فارسیِ ایران و افغانستان نیز از عمدهترین موانع بهرهگیریِ
این سه گونه زبان فارسی از توانمندیهای یكدیگر است که در بخش بعدی مقاله نمایانتر
دیده میشود.

واژگانی آن در گونههای مختلفش باشد؛ اما چنانچه چنین تفاوتهایی حالت انباشتی
بگیرد یا حجم و شمار آن از میزان خاصی فراتر رود ،پس از مدتی میتواند به دشواری
ارتباط گویشوران گونههای مختلف آن زبان با هم بینجامد ،و در نهایت هم هر گونه به
گویشی و در مرحله دیگری زبانی متفاوت تبدیل شود .جدای از اینكه این گونه تفاوتها
را ما در میان گونههای مختلف فارسی در ایران میبینیم؛ آنها به میزان بسیار بیشتری بین
سه گونه ایرانی ،افغان ستانی و تاجیكی زبان فارسی هم قابل دیدن هستند .در این بخش
با آوردن متنهای نمونهای ،تالش میشود برخی از این تفاوتها نشان دادهشود.
بار دیگر تأکید میشود که برخی از این تفاوتها -بویژه در آنجا که به غنای واژگانی
زبان فارسی میانجامد یا به حفظ واژگان مختلف این زبان در گونهها و لهجهها و
گویشهای مختلف آن میانجامد -نه تنها مسأله یا حتی نقطه ضعفی برای زبان فارسی و
سه گونه اصلی آن بهشمار نمیرود بلكه به استحكام زبان فارسی و حفظ میراث
فرهنگی -تمدنی و ادبی گویشوران این زبان میانجامد.
22


 9-2-1فارسي افغانستان

همانند بسیاری از کشورهای دیگر «در افغانستان هر یك از گویشها ،زبانها و لهجهها ...
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دارای گونههای متعددی است چنانكه زبان پشتو دارای دو گونه شرقی و غربی میاست

22

و نیز فارسی معمول در افغانستان دارای سه گونه شاخص کابل ،خراسانی ،و بامیانی

22

(هزارهای) است ( » ...مایل هروی ،9342 ،ص .)93فارسی کابلی به دلیل اینكه زبان پایتخت
است ،گونه معیار و استاندارد در نظر گرفته میشود (همان ،ص ،)20هرچند عوامل
سیاسی ،جغرافیایی و اقتصادی باعث شده است که گونه فراگیر معیاری برای زبان
فارسی در افغانستان شكل نگیرد (همان ،ص .)93 -02افزون بر این در افغانستان گونههای
غیررسمی فارسی ،که «در دیهها ،روستاها و حواشی شهرها» به کار برده میشود « به
دلیل اینكه واژههای رسمی -که بیشتر آنها جدید است و به زبان فارسی رسمی تحمیل
و یا دخیل شدهاست -وارد آن نگردیده ،و بهجهت آنكه از عناصر و مواد اصیل و
دیرینهاش بیگانه نشده بسیار استوار و پخته و پر از واژههای کهن و دیرینه فارسی
است( » ...همان ،ص  .)23در مقابل به نظر میرسد که گونه رسمی فارسی ،که در کارهای
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اداری و آموزش و رسانههای همگانی به کار برده میشود از عناصر بیگانه تأثیر زیادی
پذیرفته است به گونهای که این گونه « ...گونهای است نااستوار ،سست و مملو از
واژههای دخیل» (همان ،ص .)22تحمیل واژههای پشتو به فارسی افغانستان از حدود 52
سال پیش به طور گسترده دنبال شده است و گفته میشود که این جریان ابتدا از
واژههای مربوط به ارتش آغاز شده و سپس حوزههای دیگر را نیز در برگرفته است:
شونحی= دبیرستان؛ پوهنجی= دانشكده؛ پوهنتون= دانشگاه؛ ستره محكمه= محكمه
عالی؛ شاغلی= آقا؛ میرمُن= خانم؛ پیغله= دوشیزه (همان ،ص.)22 -4

در ادامه چند متن از فارسی افغانستان میآید ،و تفاوت آن با فارسی ایران بررسی
میشود:
فردی به اتهام قصد انجام حمله انتحااری بر جان اساتاد عبادالرب رساول سایاف از
سوی ریاست امنیت ملی بازداشت گردید .دفتر مطبوعاتی این ریاست مایگویاد کاه
این فرد در یك اقدام اوپراتيفي همراه با دو همكارش بازداشت شده است. ... .
بر اساس معلومات هيأت پوه انجينير عبداهلل قندهاری به آرمان ملی ،بارندگيهای
متواتر و شدید از پانزدهم قوس تاا آخار جددي سدال روان آغااز ماییاباد  ...ایان

)939310/3/9

در این دو متن ،افزون بر تفاوتی که در به کارگیری حروف اضافه (بر جان= به
جان) و شیوه نوشتن برخی واژگان (بارندهگی= بارندگی) با فارسی ایران دیده میشود،
تفاوتهای واژگانی نیز آشكار است:
معلومات= گفته ها؛ انجینیر= مهندس؛ سال روان= سال جاری؛ پیشگویی= پیشبینی؛
باشندهگان= ساکنان.
متن بعدی از روزنامه «چراغ» برگزیده شده است:
انتظار میرود که وزیر امور خارجاة افغانساتان در حاشایهن نشسات مجماع عماومی
سازمان ملل متحد با سر منشي این سازمان و تعداد از نماينده هاي کشور های جهان

دیدار های دو جانبه را انجام بدهد ... .آقاای موسای زی در ماورد ساخنرانی داکتدر
زلمی رسول در شصت وهشتمین نشست عمومی مجمع سازمان ملل متحد جزییاات
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پيشگوييهاي آقای قندهاری در حالی صورت میگیرد که باشنده گان کشور تا حاال
هاایچ آمادگیهااایی باارای فصاال ساارمای زمسااتان ندارنااد( . ... .روزنامااه آرمااان ملاای،

29


بیشتر ارایه  ...وی گفت« :وزیر امور خارجه با وزرای خارجه بریتانیاا ،آذرباييجدان،
سويدن ،دنمارک ،امریكا ،ایران ،چین ،امارات متحده عربی ،نااتو ،آستراليا ،عربساتان
سعودی و ایتالیا دیدار و مالقات های دو جانبه را انجام خواهاد داد .همچناان آقاای
زلمی رسول با بن کي مون سرمنشي عمومي سازمان ملل متحد نیز نشست دو جانبه
خواهد داشت ».نشست مجماع عماومی ساازمان ملال متحاد کاه وزرای خارجاه و
مقامات مهم کشور های مختلف در آن اشتراک ميکنندد هماه سااله در اواخار مااه
سپتمبر داير ميشود ... .کارشناسان تأکید مایکنناد کاه حكومات افغانساتان بایاد از
همچو نشستها برای حل مشكالت موجود در این کشور و تحكیم رواباط باا کشاور
های جهان استفاده نماید( . ... .روزنامه چراغ)919310/3/9 ،
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در متن اخیر نیز تفاوتهای واژگانی با فارسی ایران بارز است:
سرمنشی= دبیرکل؛ اشتراک میکنند= شرکت میکنند؛ دایر میشود= برگزار میشود
تفاوت در نوشتن و تلفظ واژههای وامگرفتهشده از زبانهای اروپایی هم در متن
مورد نظر مشهود است:
داکتر= دکتر؛ سویدن= سوئد؛ دنمارک= دانمارک؛ آسترالیا= استرالیا؛ بن کی مون=
بان کی مون؛ سپتمبر= سپتامبر.
متفاوت بودن صورت نوشتاری و تلفظی این گونه واژهها با همتایان خود در فارسی
ایران را میتوان به مسیرهای متفاوتی نسبت داد که این واژهها از طریق آنها وارد فارسی
ایران و افغانستان شده است .تلفظ این واژهها در فارسی افغانستان به تلفظ آنها در زبان
انگلیسی نزدیكتر است؛ اما در فارسی ایران تلفظ آنها به تلفظ فرانسه آنها نزدیكتر است.
علت این است که در دوران معاصر و بویژه از زمانی که ایران به دنبال گرفتن فنون و
علوم غربی برآمد و با توجه به بدبینی که در ایرانیان نسبت به انگلستان و روسیه به
وجود آمده بود در مدارسی چون دارالفنون استفاده از زبان فرانسه ترغیب میشد که
همین زمینه ورود واژگان این زبان به زبان فارسی را بیش از زبان انگلیسی فراهم
ساخت .از سوی دیگر با توجه به استیالی انگلستان بر افغانستان ،زمینه ورود واژگان و
ساختهای زبان انگلیسی به فارسی افغانستان از آغاز بیش از فارسی ایران بوده است.
حال به متنهای زیر توجه کنید که از سایت «وزارت عدلیه» افغانستان برداشته شده
است:
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بيوگرافي مختصر جناب څارنپوه حبيب اهلل غالب وزير عدلية جمهدوري اسدالمي
افغانستان جناب حبیب اهلل غالاب  ...در  93ثاور ساال  9393در قریاة قاضای خیال
ولسوالی کوهستان والیت کاپیسا چشم به جهان گشود .محترم غالب دورۀ ابتداييه را
در مکتب گلبهار والیت پروان باه پایاان رساانیده و بعادآ شدامل مدرساة ابوحنیفاه
گردیده  ...ایشان تحصیالت خویشرا در پوهنحي شرعیات پوهنتون کابل دنبال نموده
و در  95قوس  ... 9329از آن پاوهنحی فاارغ و بتااریخ اول جادی هماان ساال در
وزارت عدليه اشغال وظيفه کردند .آقای غالب نخستین دور مأموریت را در سامت

آمر کتابخانه آغاز نموده و طی سالیان بعاد الای  9349بحیاث مددير عمدومي قلدم
مخصوص ... ،ایفای وظیفه نمودناد .در ساال  9325آقاای غالاب غدر پيگيدري
تحصیالت عالی اختصاصی به کشور مصر رفته و دورۀ ماستري خویشرا در پوهنحی
فقه وقانون پوهنتون االزهار قااهره دررشاتة مقایساة فقاه وقاانون بده پايدة اکمدال

وزارت امور داخله ،وزارت کار و امور اجتمااعی ،وزارت معاارف ،وزارت صدحت
عامه ،رئیس محكمه استیناف شهر کابل ،آقای صدیقی رئیس عماومی مراکاز اصاالح
وتربیت اطفال و جمعای کثیاری از قضاات ،څارندواالن ،وکاالن مادافع و کارمنادان
اجتماعی از مرکز و والیات کشور اشتراک نموده بودند ... .ابتدا معاین اداری وزارت
عدلیاه پیرامااون موضااوع صاحبت نمااوده و نگراناای خاویش را از آمااار روز افاازون
محجوزين ابراز نموده فرمود :تعداد محجوزین که در ماه حوت سال  9312در مراکز
اصالح وتربیت اطفال نگهداری میگردیاد ،باه  319نفار میرساید ... .وی همچناان از
بدیل های حجز که در ماده  35قاانون طارز رسایدهگی باه تخلفاات اطفاال تعیاین
گردیده یاد آوری نموده ...

واژههای متفاوت متنهای اخیر عبارت است از:
څارنپوه= ؟؛ ولسوالی= شهرستان؛ دورة ابتداییه= دوره ابتدایی؛ مكتب= مدرسه؛
شامل گردیدن= وارد شدن؛ پوهنجی= دانشكده؛ پوهنتون= دانشگاه؛ اشغال وظیفه

25

فصلنامه پژوهشهايادبي سال ،14شماره ،55بهار 1931

رسانيدند.
څارنپوه حبیب اهلل (غالب)  ...با آقاای بارات لای جای آساتم رئایس برناماه انتقاالی
تعلیمات حقوقی سازمان آیدلو در افغانستان و هيئت معيتدي شدان در دفتار کاارش
مالقات نمود.
 ...درین کنفرانس سید محمد هاشمی معين اداري وزارت عدلیه ... ،لوي څارندوالي،
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کردن= استخدام شدن؛ آمر کتابخانه= ؟؛ بحیث= به عنوان؛ مدیر عمومی قلم
مخصوص= ؟؛ غرض پیگیری= برای ادامه؛ دوره ماستری= دوره کارشناسی ارشد؛ به
پایه اکمال رساندن= کامل کردن؛ هئیت معیتیشان= هیئت همراهشان؛ معین اداری= ؟؛
لوی څارنوالی؛ محجوزین= ؟؛ حجز= ؟.
همان گونه که مالحظه میشود در این متنها ،که از سایت یك نهاد دولتی برگرفته
شده است ،شمار واژهای پشتو بیشتر است .چنین واژگانی اگر هم برای کسانی که
فارسی را در افغانستان به کار میبرند آشنا باشد برای فارسیزبانان ایران و تاجیكستان و
ازبكستان غریب است بویژه اینكه در مواردی هم تالش میشود این گونه واژهها در
زبان فارسی نیز با الفبای مورد استفاده برای زبان پشتو نوشته شود (برای نمونه،
«څارنپوه» « ،لوی څارنوالی» و « څارنواالن» در متنهاي باال) که برخی از نشانههای
آن -همان گونه که پیشتر نیز دیدیم -در الفبای زبان فارسی وجود ندارد یا به گونه
متفاوتی نوشته میشود .نتیجه چنین کاری میتواند این باشد که تفاوت در خط نیز
رفتهرفته به تفاوت در تلفظ ،ساخت و واژگان فارسی ایران و افغانستان افزوده شود و
فهمپذیری دوسویه و شكاف آنها را بیش از آنچه هست ،فراهم آورد.
از سوی دیگر ،بسیاری از واژههایی که اکنون در فارسی افغانستان به کار میرود در
فارسی امروز ایران کهنه و کمکاربرد شده است یا اصوالً نوع همنشینی و کاربرد
متفاوتی دارد؛ برای نمونه ،امروزه ،دست کم در فارسی معیار ایران «مكتب» به جای
«مدرسه» به کار نمی رود ،بلكه این واژه در معنای مراکز سنتی آموزش کودکان پیش از
شكلگیری آموزش و پرورش نوین فهم میشود .همچنین در فارسی امروز ایران واژه
«هیئت» با «معیت» همنشین نمیشود و به همین دلیل ممكن است ترکیب «هیئت
معیتی» برای بسیاری از فارسیزبانان ایران مفهوم نباشد .همه مواردی که بیان شد،
میتواند برای کسانی که در افغانستان ،فارسی را به کار میبرند ،هم در برخورد با
فارسی ایران و افغانستان صادق باشد؛ بدین معنی که بسیاری از واژگان فارسی ایران به
دالیل مشابه ،ممكن است برای آنها به درجاتی فهمناپذیر باشد و جتی این مسأله در
افغانستان میتواند دارای سویهها و شدت بیشتری هم باشد؛ چراکه در این کشور میزان
باسوادی و بهرهمندی از تحصیالت دانشگاهی از ایران کمتر است و همین بر میزان

چالشهاي امروز زبان فارسي

 و معموالً در میان- که هر گویشور بدانها دسترسی دارد،واژگان رسمی و آموختنی
. تأثیرگذار است-گونههای اصلی هر زبان مشترک است
 فارسي تاجيکستان9-2-2

تفاوت خط باعث شده است فارسیزبانان ایران و افغانستان نتوانند نوشتههای
 آنها نیز نمیتوانند نوشتههای فارسیزبانان ایران و.فارسیزبانان تاجیكستان را بخوانند
 تأ ثیرپذیری نظام آوایی فارسی تاجیكی از زبانهای روسی و.02افغانستان را بخوانند
،ازبكی نیز باعث شده است که آواهای این گونهِ زبانِ فارسی و بویژه واکههای آن
نسبت به آواهای گونه های فارسی ایران و افغانستان تغییر کند و در نتیجه بازنویسی
نوشته های فارسی تاجیكی از خط سیریلیك به خط فارسی و بازنویسی مطالب
، در ادامه.نوشته شده به خط فارسی به سیریلیك دارای دشواریهای خاصی باشد
نمونههایی از فارسی تاجیكی به خط سیریلیك میآید و برخی از تفاوتهای آن با
:09فارسی ایران مورد توجه قرار میگیرد
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Дар шаҳри Бостон (ИМА) як тоҷике боздошт шудааст, ки бо
айбдоршавандагон дар парвандаи амали террористии марафони ин
шаҳр шиносоӣ доштааст.
Пулиси шаҳри Орландо (иёлати Флорида) зодаи 23-солаи
Тоҷикистон Ашӯрмамад Миралиевро боздошт ва ба ӯ айбномаи таҳдид
ба ҷабрдида аз ҷиноят пешниҳод кардааст. Аммо роҷеъ ба маҳз дар
кадом ҷиноят будани он маълумот дода намешавад. Миралиев дӯсти
Иброҳим Тодашев, зодаи Чеченистон будааст, ки моҳи майи соли равон
аз ҷониби агенти Бюрои федералии тафтишот (ФБР) ҳангоми бозпурсӣ
оид ба амали террористӣ дар шаҳри Бостон парронида шуда буд. Бино
ба иттилои Boston magazine, ҳабси ин ҷавон ба ҳеҷ гунае ба тафтиши
қазияи амали террористӣ дар Бостон ва куштори Тодашев рабт
надорад. Пас аз кушта шудани Тодашев низ Миралиев дар ҳамон
манзил иқомат мекард. Ёдрас мекунем, ки Иброҳим Тодашев бинобар
сабаби шиносоӣ доштанаш бо бародарон Тамерлан ва Ҷохар
Сарнаевҳо, ки созмондиҳандагони амали террористӣ дар марафони
Бостон моҳи апрели соли 2013 маҳсуб меёбанд, моҳи майи соли равон
ба бозпурсӣ даъват шуд. Ҳангоми бозпурсӣ Тодашев аз ҷониби
намояндаи Бюрои федералии тафтишот кушта шуд. Тибқи иттилои
расмӣ, Тодашев бо корд ба намояндаи мақомоти интизомӣ ҳамла карда,
ба хотири ҳимоят корманди Бюрои федералии тафтишот ӯро
парронидааст. Аммо дар ВАО маълумоте мунташир гардид, ки
мувофиқи он, Тодашев он замон аз бозпурсии чандинсоата ихтиёрро аз
даст дода, ба корманди Бюрои федералии тафтишот дарафтодааст ва ба
инкори маълумоти ҳукуматдорон, ӯ таппонча ё корде бо худ
надоштааст.22
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نخستین نكتهای که درباره این متن قابل توجه است ،سر هم نوشتن همه یا بخشی
از فعلهای مرکب است( боздошт шудааст :بازداشت شدهاست)шиносоӣ ،
( доштаастشناسایی داشتهاست)( пешниҳод кардааст ،پیشنهاد کردهاست،
( будаастبودهاست)( дарафтодааст ،دَرافتادهاست)  . ...در این متن همچنین واژهها
و ترکیبهای ( айбдоршавандагонعَیبدارشَوَندَگان) و ( марафониمَرَفانی)،
( айбномаиعَیبنامَه)( ҷабрдида ،جَبردیدَه)агенти Бюрои федералии ،
( тафтишотاَگِنتِ بیورای تفتیشات)( Ёдрас мекунем ،یُدرَس میکنم،)03
( ҳукуматдоронحوکومتداران) برای فارسیزبانان ایران شناخته شده نیست .در این
متن ،همچنین به نظر میرسد که واژه ( зодаиزاده) به جای «تبعه» و در جای دیگری
به جای «متولد» به کار رفته است .نكته دیگر این است که در این متن «را» به اسم پیش
از خود چسبیده است( Ашӯрмамад Миралиевро :اَشورمَمَد میرالیِورا)( ӯро ،اورا)،
( ихтиёрроاختیاررا).
همچنین جملههای Аммо роҷеъ ба маҳз дар кадом ҷиноят будани он
( маълумот дода намешавадاما راجع به محض در کَدام جنایت بودنِ آن معلومات
داده نمیشود) و … ҳангоми бозпурсӣ оид ба амали террористӣ дар шаҳри
 ...( Бостон парронида шуда будهنگام بازپرسی آید به عمل تروریستی در شهر
بوستون پررانیده شده بود ).دست کم برای نگارنده مفهوم نیست .ترکیب соли равон
(سال روان) هم در فارسی ایران به صورت «سال جاری» به کار میرود؛ اما همان گونه
که در بررسی متنهای فارسی افغانستان دیده شد ،چنین ترکیبهایی در فارسی افغانستان
نیز دیده میشود .ترکیب ( бинобар сабаби шиносоӣ доштанашبنابر سبب
شناسایی داشتنش) نیز به معنای «به خاطر آشنا بودن /رابطه داشتن /شناختن) است که با
فارسی ایران دارای تفاوتهای زیادی است .اما نكته جالب این است که برادران
«تیمورلنگ و جوهر تزارنایف» که اسم خاص هستند به صورت روسی آن در فارسی
تاجیكی آمده است( Тамерлан ва Ҷохар Сарнаевҳо :تَمِرلَن و جاخَر سَرنیوها) که
همین نشاندهنده تأ ثیرپذیری ژرف آن از زبان روسی است .این نكته نیز درخور توجه
است که به نظر میرسد واژههایی چون «بازپرسی»« ،بازداشت»« ،کارمند» و حتی
«نماینده» در متن برگرفته از فارسی ایران است.
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:حال به متن زیر توجه کنید

Дар пойтахти Тоҷикистон – шаҳри Душанбе аз содир шудани як
амалӣ террористи пешгирӣ карда шуд.24
Бино ба маълумоти маркази матбуоти Вазорати корҳои дохилии
ҷумҳурӣ, дар пойтахти кишвар мақомоти қудратӣ гурӯҳи
террористонеро, ки анҷоми як силсила амалҳои террористиро тарҳрезӣ
намуда буданд, безарар гардониданд. … Бино ба маълумоти сомонаи
расмии ВКД ҶТ, 23-юми сентябри соли 2013, соати 21:00 ба воситаи
Шабакаи аввали Телевизиони Тоҷикистон барномаи махсуси
телевизионӣ, вобаста ба дастгиршавии гурӯҳи муташаккили мусаллаҳи
террористӣ, ки тариқи пинҳонӣ дар шаҳри Душанбе фаъолият намуда,
қасди содир намудани амали террористиро доштанд, намоиш дода
мешавад. … . Мақомоти Афғонистон хабар доданд, ки дар ин амалиёт
44 ҷангӣ кушта шудаанд ва дар миёни онҳо атбои хориҷӣ низ ҳастанд.
Шахсияти кушташудаҳо мушаххас нашудааст.25
содир :در این متن نیز تفاوتهای بارزی با فارسی معیار ایران دیده میشود
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 (صادر شدن یك عمل تروریستی) که در فارسیшудани як амалӣ террористи
 همچنین در این.ایران به صورت «انجام دادن عملیات تروریستی» شناسهگذاری میشود
) را بیضرر کردند...  (قدرتқудратӣ …-ро безарар гардониданд متن ما ترکیب
. بیان میشود... را داریم که در فارسی ایران کاربردی ندارد و صورت «خنثی کردن» و
 واژه.در متن اخیر نیز به نظر میرسد واژه «سامانه» برگرفته از فارسی ایران است
 (سنتیوری) نیز همانند دیگر نامهای ماهها در فارسی تاجیكی برگرفته از زبانсентябри
 (دستگیرشوی) نیز به کار رفته است کهдастгиршавии  در این متن واژه.روسی است
ба воситаи .در فارسی ایران به صورت «دستگیر شدن» به کار برده میشود
)...  طریق پنهانی...( тариқи пинҳонӣ (به واسطه شبكه اول) وШабакаи аввали
»...  به صورت پنهانی... « نیز در فارسی ایران به ترتیب به صورت «در شبكه اول» و
 «جنگی» به کار برده شده استҷангӣ  در این متن همچنین واژه.شناسهگذاری میشود
) (شخصیتШахсияти  تروریست» است و واژه/که به نظر میرسد به معنای «جنگجو
.نیز در این متن به جای «هویت» در فارسی ایران به کار رفته است

Душанбе, 17 сентябр. (АМИТ «Ховар»).-Бегоҳии дирӯз Президенти
кишвар Эмомалӣ Раҳмон ба ҷамоати деҳоти Хистеварзи ноҳияи
Бобоҷон Ғафуров ташриф оварда, дар маросими ифтитоҳи мактаби
хонандагони болаёқат ва варзишгоҳи дорои 7 ҳазор ҷойи нишаст
иштирок намуд. … Бинои мактаб аз 3 ошёна иборат буда, дорои 24
синфхона, аз ҷумла синфҳои компютерӣ, ташхисгоҳ ва озмоишгоҳҳои
фаннӣ мебошад. Сохтмони иншоот соли 2012 оғоз ёфта, то имрӯз бо

харҷи беш аз 11 миллион сомонӣ ба поён расонда шуд. … . Толори
маҷлисии мактаб тавре бунёд ёфтааст, ки дар он метавонанд
чорабиниҳои гуногуни фарҳангӣ низ ба роҳ монанд. Мактаб дорои
толори калони варзишӣ ва ҳам майдонҳои васеъ барои бозиҳои
гуногуни варзишӣ мебошад. … .26
واژه ( Бегоҳииبِگاه) در این متن پیش از ( дирӯзدیروز) به کار رفته است که در
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فارسی ایران چنین کاربردی را نمیبینیم و برای نمونه گفته میشود «دیروز آقای .» ...
واژه ( мактабиمكتب) نیز در این متن برابر «مدرسه» در فارسی ایران است .ترکیب
( хонандагони болаёқатخوانندگان بالیاقت) نیز در فارسی ایران مفهوم نیست و به
نظر میرسد که به معنای «شاگردان ممتاز» است( ҷойи нишаст .جای نشست) نیز در
معنای «صندلی» به کار رفته است .در این متن نیز به نظر میرسد که واژه
( варзишгоҳиورزشگاه) برگرفته از فارسی ایران است .در این متن همچنین واژه
( ошёнаآشیانه) نیز در معنای «طبقه ساختمان» در فارسی ایران به کار رفته است.
واژههای ( синфхонаصنفخانه) و ( синфҳоиصنفهای) در این متن نیز برابر با
واژههای «کالس» و «کالسهایِ» در فارسی ایران است .واژه ( ташхисгоҳتشخیصگاه)
نیز مشخص نیست که در فارسی ایران دارای چه برابری است .به نظر میرسد ترکیب
( Толори маҷлисии мактабتاالر مجلس مكتب) نیز در فارسی ایران دارای برابر
«سالن همایش /گردهمآیی مدرسه» است .واژه ( чорабиниچارهبینی) در این متن نیز
مشخص نیست که در فارسی ایران دارای چه برابری است .همچنین در فارسی ایران
واژه «کالن» با «تاالر» و دیگر واژهها همانند فارسی تاجیكی همنشین نمیشودтолори :
( калониتاالر کالن).
بررسی چند متن یادشده از فارسی تاجیكی نشان میدهد که انواعی از تفاوتها
میان این گونه فارسی با فارسی معیار ایران وجود دارد .همچنین با اینكه فارسی
تاجیكی به دلیل نزدیكیهایِ جغرافیایی و قومی دارای اشتراکات بیشتری نسبت به
فارسی ایران با فارسی افغانستان است ،تفاوت خط این دو گونه فارسی از یك سو و
سیاس تهای زبانی و سرنوشت سیاسی متفاوت دو کشور در یكی دو قرن اخیر از سوی
دیگر ،باعث شده است که میان این دو گونه هم تفاوتهای بسیاری شكل گیرد؛ با این
همه ،بررسی متنهای فارسی تاجیكی نشان میدهد با اینكه تفاوتهای واژگانی و
ساختاریِ گونههای فارسی ایران و تاجیكستان گاه آنچنان زیاد میشود که در فهمپذیر
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بودن متن برای فارسیدانِ ایرانی مانع ایجاد میشود ،نمونههایی از گرایش به کاربرد
واژههایِ رایج در فارسی ایران -که به طور عمده در چند دهه اخیر از سوی
فرهنگستان زبان و ادب فارسی در ایران وضع شده است -در فارسی تاجیكستان و در
واقع در متون رسمی و نوشتاری آن دیده میشود.
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 .4نتيجه
با توجه به پژوهش کنونی میتوان بیانکرد که در هر سه کشوری که زبان فارسی در آن
از رسمیت برخوردار است ،جایگاه این زبان به گونهای با چالش روبهرو است :در ایران
با وجود فراهم بودن بسترهای قانونی به نظر میرسد مهمترین مسأله جایگاه زبان
فارسی ،مسأله نسبتِ آن با دیگر زبانها و گویشهای محلی و قومی کشور است .در
افغانستان مهمترین چالشِ جایگاه زبان فارسی ،رابطه آن با زبان پشتو است که به نظر
می رسد از چند دهه پیش سیاست رسمی بَر بَرکشیدن آن در برابر زبان فارسی بوده
است .در تاجیكستان مهترین چالشِ جایگاهیِ زبان فارسی زیستن در سایهِ زبان روسی
و فراهم نبودن زمینههایِ قانونیِ گسترش آن به عنوان زبان مشترک مردم این کشور
است.
از نظر واگرایی واژگانی سه گونه فارسی ایران ،افغانستان و تاجیكستان نیز مشخص
شد که عوامل مختلفی درکار است :مسأله نخست این است که در این سه کشور به
دالیل عمدتاً سیاسی ،مسیرهای وامگیری واژگانی از زبانهای بیگانه در دوران معاصر
متفاوت بوده است .مسأله دوم این است که سیاست متفاوت کردن فارسی افغانستان از
گونههای اصلی دیگر این زبان ،موجب وارد کردن واژگان و حتی ساختهای زیادی از
زبان پشتو و انگلیسی به فارسی این کشور شده که آن را در مواقعی برای ایرانیان و
تاجیكها فهمناپذیر کرده است .مسأله تفاوت خط فارسی تاجیكی با فارسی ایران و
افغانستان هم از دیگر عوامل واگرایی سه گونه اصلی زبان فارسی است .با همه اینها،
گرایشهایی به کاربرد واژههای جدید فارسی وضعشده در ایران در فارسی تاجیسكتان و
افغانستان دیده میشود که نشان میدهد با برنامهریزی زبانی دقیق ،زمینههای بهرهگیری
گونههای سه گانه فارسی ایران ،تاجیكستان و افغانستان از توانمندیهای یكدیگر
فراهمشدنی است.

پينوشت

92

فصلنامه پژوهشهايادبي سال ،14شماره ،55بهار 1931

92
92

 .9با وجود این در دوران معاصر ،دامنه نفوذ و کاربرد زبان فارسی همواره در حال محدود شدن بودن
است .این منبع اشاره میکند که از سال  9134به این سو آموزش زبان فارسی در مدارس پاکستان
کمتر شده است؛ در این زمینه همچنین نگاه کنید به اختر چیمه ( ،)9333و اخترارشاد (.)9335
 .Diglossia .0این مفهوم نخستین بار در مقاله فرگوسن  9151مطرح شده است ،و به موقعیتی اشاره
دارد که در آن به دالیل تاریخی ،سیاسی یا دینی دو گونه زبان دارای کارکردهای متفاوت و ویژهای
میشود.
 .3واژهسازی برای زبان فارسی در بسیاری از موارد در پیوند با تالشهایی بوده ا که برای پاسداشت
هویت ایرانی انجام گرفته است و افراد مختلفی تالش کردهاند با واژهسازی در برابر واژگان بیگانه
یكیاز نمادهای اصلی هویت ایرانی را تقویت کنند .این افراد محدود به روشنفكران و تحصیل-
کردگان نبودهاند ،بلكه گاهی افرادی از طبقات باال و حتی خاندانهای سلطنتی نیز به دنبال واژه-
سازی برای زبان فارسی در برابر واژههای بیگانه بودهاند برای نمونه در دوران قاجار ،شاهزاده جال-
لالدین میرزا ( )9330 -39در تالش برای «پاکسازی» زبان فارسی از واژههای عربی ،تالش کرد
نثری سادهراکه در آن تنها واژههای فارسی به کار میرود به وجود آورد .او بدین منظور حتی کتابی
با عنوان «نامه خسروان» را به واژههای فارسی به نگارش درآورد که شامل تاریخ ایران از پیش از
اسالم تا قرن نوزدهم بود (کیا90 ،9113 ،و .)99ناصرالدین شاه قاجار هم در سفرنامههایی که از
سفرهایش به فرنگ نوشته واژهسازیهای بسیار کرده است (در این زمینه نگاه کنید به حداد عادل،
.)9331
 .2به نظر می رسد که نیاز به تأسیس فرهنگستانی برای زبان فارسی ،نخستین بار در دوران ناصرالدین
شاه و از سوی اعتمادالسلطنه مطرح شده است« :متأسفانه باید بگویم که زبان فارسی کنونی ما با
زبانهای خارجی آمیخته شده است .در کشورهای آسیایی هیچ آکادمی [فرهنگستان] نیست که این
مسأله را حل کند ( ». ...به نقل از کیا ،9113 ،ص.)94
5. Language planning
6. Status planning
 .3توجه ما به جایگاه زبان فارسی در این سه کشور به معنای غفلت از جایگاه؛ آن در کشورهای دیگر
نیست .در این میان به نظر میرسد که بررسی جایگاه و وضعیت زبان فارسی در ازبكستان از
اهمیت بیشتری برخوردار است چه اینكه بخش بزرگی از جمعیت این کشور را فارسیزبانان
تاجیك تشكیل میدهند و بسیاری از شهرهای تاریخی ،که زبان و ادب فارسی در آنها بالیدن گرفته
است در این کشور قرار دارند .از سوی دیگر ،گفته میشود که سیاسیت زبانی در ازبكستان بر
تضعیف زبان فارسی استوار است و تالشهای نظاممند برای ریشهکن کردن فارسی باعث شده است
که وضعیت زبان فارسی در این کشور و بویژه در مناطقی چون بخارا ،سمرقند و سرخاندریا خوب
نباشد و گونههای فارسی تاجیكی این مناطق با فارسی تاجیكی تاجیكستان فاصله بسیاری بگیرد.
«در یك مسافرت زمینی به این مناطق در  0223متوجه شدم که افراد جوان این مناطق ،که از
دریافت آموزشهای رسمی فارسی /تاجیك در مدرسه و رسانهها محروم هستند در حال از دست
دادن فهمپذیری دوسویه با تاجیكان خارج از مناطق خود هستند» (بیمن .)90.99 ،0224 ،بررسی
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وضعیت و جایگاه زبان فارسی در ازبكستان نیازمند پژوهشهای جدایی است و به همین دلیل در
این پژوهش جدای از اشارات کوتاه به آن نپرداختهایم.
8. language of instruction
 .1بهرهگیری از توان دیگر زبانها و گویشهای ایرانی برای تقویت زبان فارسی نیز اندیشه جدیدی
نیست؛ برای نمونه ،افرادی چون کرمانی که اقدامات شاهزاده جاللالدین میرزا را برای واژهسازی
در برابر واژهای عربی موجب شكلگیری زبانی ساختگی میدانستند بر این باور بودند که به جای
این کار میتوان از ادبیات و واژگان زبانها و گویشهای مختلف ایران بهره گرفت (کیا ،9113 ،ص
.)92
10. Marine Corps Institute
 .99این واژه صورت نوشتاری واژه «پشتو» به الفبای مورد استفاده برای زبان پشتو است که تفاوتهایی با
الفبای فارسی دارد .به علت نبود نشانههای نوشتاری پشتو در فونتهای مورد استفاده برای زبان
فارسی این یك واژه با فونت دیگری در متن آمده است.
 .90مواد و مطالب نقلشده از قوانین اساسی مختلف افغانستان برگرفته از کتاب «قوانین اساسی
افغانستان» در وبگاه «وزارت عدلیه افغانستان» است که نام گردآورنده آن مشخص نیست.
 .93تقدم یافتن زبان پشتو به زبان فارسی (دری) در قوانین عادی افغانستان هم دنبال شده است؛ برای
نمونه در «الیحه تألیف و ترجمه» ،که «شنبه ددلو  »9323 93در «رسمی جریده د افغانستان
پادشاهی دولت رسمی خپروه» منتشر شده است نیز این موضوع دیده میشود .در این الیحه در
شرایطی که برای تألیف برشمرده شده است در بند  3گفته میشود« :تا جاییکه ممكنست باید
کوشید اصطالحات مخصوص و علمی به زبان ملی تألیف (پښتو یادری) ذکر شود واال اصطالح
عربی تا آخر بیك شكل ومفهوم بكار رود ،اگر زبان تالیف فاقد اصطالح بود استعمال لغت دخیل
به شكلی که معمولترست ترجیح دارد  ،آن اصطالحات و لغات خارجی که بحیث دخیلدر زبان
پذیرفته شده باید بدون تغییر استعمال گردد .از آمیزش لغات التین یا عربی و غیره پرهیز باید کرد»
(ص .)4نكته جالب این است که در این بند به زبان «دری» نیز همانند زبان « پښتو» به مثابه زبان
ملی نگریسته شده است.
 .92توسعه
15. Corpus planning
16. Cyrillic
 .93مایل هروی ( ،9342ص )39 -33به نقش شورویها در جا انداختن و تثبیت سه نام «دری»،
«فارسی» و «تاجیكی» برای زبان فارسی توجه نشان داده است .بیمن ( ،0224ص )3هم بر این باور
است که اسم کنونی «تاجیكی» برای فارسی تاجیكستان و صورت کنونی آن در قرن بیستم به وجود
آمده ،و از دستساختههای اتحاد شوروی و سیاستهای فرهنگی آن است.
18. http://armanemili.af/
19. http://www.cheraghdaily.af/
 .02بیمن ( ،0224ص )5ضمن اشاره به اینكه فارسی تاجیكی با گونههای دیگر این زبان دارای فهم-
پذیری دوسویه است؛ اما نظامهای نوشتاری متفاوت ممكن است آنها را غیرقابل فهم برای یكدیگر
نشان دهد ،اشاره کرده که این مسأله دارای موارد مشابه دیگری نیز در جهان است :صربی و
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کرواتی و هندی و اردو ،در هر مورد ،دو گونه برای گویشوران هم دارای فهمپذیری دوسویه است،
اما خطهای مختلفی برای نوشتن آنها به کار برده میشود .در واقع ،صربزبانها نظام نوشتاری
سیریلیك و کروواتزبانها نظام نوشتاری التین را به کار میبرند؛ هندیزبانها نیز نظام نوشتاری
دِوانگری ) (Devanāgarīرا برای نوشتن به کار میبرند و اردوزبانها نظام نوشتاری فارسی-
عربی را به کار میبرند .بیمن (همان ،ص  )92همچنین اشاره کرده است که گویشوران فارسی
تاجیكی در موقعیتهای رسمیتر به فارسی ادبی گرایش نشان میدهند و در موقعیتهای غیررسمی
و رودررو تمایل به کاربرد ساختهای تاجیكی دارند .به باور او این وضعیت شبیه موقعیت گونههای
دموتیكی و کاترووسا در یونانی امروزی است.
 .09خواننده عالقهمند میتواند برای آگاهی از تفاوتهای مختلف آوایی ،واژگانی و نحوی فارسی
تاجیكی با فارسی ایرانی به کلباسی ( )9332مراجعه کند.
 .00بازنویسی این متن به خط فارسی به صورت زیر است:
در شهر بوستون (ای ام اَ) یَك تاجیك بازداشت شدهاَست که با عَیبدارشَوَندَگان در پرونده عمل
تروریستی مَرَفانی این شهر شناسایی داشتست.
پولیس شهر اورالندو (ایالت فلوریدا) زادَی  03ساله تاجیكستان اَشورمَمَد میرالیِورا بازداشت و به
او عَیبنامَه تهدید به جبردیده از جنایت پیشنهاد کردست؛ اما راجع به محض در کَدام جنایت بودنی آن
معلومات داده نمیشود .میرالیوو دوستی ابراهیم تادَشیِو ،زاده چچنستان بودست که ماه مَی سال رَوان از
جانب اَگِنتِ بیورای فدرال تفتیشات (اف بی آر) هَنگامِ بازپرسی آید به عمل تروریستی در شهر
بوستون پرانیده شده بود .بنا به اطالع بوستون مَگَزین حبس این جوان به هیچ گونه به تفتیش قضیه
عملی تروریستی در بوستون و کشتار تاداشِو ربط ندارد .پس از کشته شدن تاداشِو نیز میرالیوو در همان
منزل اقامت میکرد .یُودرَس میکنم که ابراهیم تاداشِو بنابر سبب شناساسی داشتنش با برادران تَمِرلَن و
جاخَر سَرنیوها که سازماندهندگان عمل تروریستی در مَرَفانی بوستون ماه آپریل سال  0293محسوب
میآیند ،ماه می سال روان به بازپرسی دعوت شد .هنگام بازداشت تادَشِو از جانب نماینده بیوروی
فدرال تفتیشات کشته شد .طبق اطالع رسمی ،تادِشِو با کارد به نَماینده مقامات انتظامی حمله کرده ،به
خاطر حمایت کارمند بیوروی فدرال تفتیشات اورا پررانیدهاست .اما در وی اَ آ معلوماتی منتشر گردیده
که موافق آن تاداشِو آن زمان از بازپرسی چندینساعته اختیاررا از دست داده با کارمند بیوروی فدرال
تفتیشات درافتادست و با اینكار معلومات حكومتداران ،او تَپپانچه یا کاردِ با خود نداشتست.
 .03به نظر میرسد این ترکیب به معنای «یادآوری میکنم» است.
 .02برگرفته از 9310/4/39 http://news.tj/tj
 .05بازنویسی این متن به خط فارسی به صورت زیر است:
در پایتخت تاجیكستان -شهر دوشنبه از صادر شدن یَك عمل تروریستی پیشگیری کرده شد.
بنا به معلومات مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی جمهوری در پایتخت کشور مقامات قدرت
گروهی تروریستانرو که انجام یك سلسله عملهای تروریستیرا طرحریزی نموده نموده بودند
بیضرر گردانیدند . ... ... .بنا به معلومات سامانه رسمی وی کی دی چت بیست و سیوم سنتیوبری
سال  ،0293ساعت  09به واسطه شبكه اول تلویزیون تاجیكستان برنامه مخصوص تلویزوینی
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وابسطه با دستگیرشوی گروه متشكل مسلح تروریستی که طریق پنهانی در شهر دوشنبه فعالیت
نموده ،قصد صادر نمودن عمل تروریستیرا داشتند ،نمایش داده میشود . ... .مقامات افغانستان
خبر دادند که در این عملیات  22جنگی کشته شدند و در میان آنها اتباع خارجی نیز هستند.
شخصیت کشتهشدهها مشخص نشدست.
 .04بازنویسی این متن به خط فارسی به صورت زیر است:
دوشنبه 93 ،سنتیوبر( .امیت «خاور») -بگاه دیروز پریزیدنت کشور امامعلی رحمان به جماعت
دهات خیستیهوَرزی ناحیه باباجان غفوراب تشریف آورده ،در مراسم افتتاح مكتب خوانندگان بالیاقت
و ورزشگاه دارای  3هزار جای نشست اشتراک نمود ....بنای مكتب از سه آشیانه عبارت بوده ،دارای
 02صنفخانه از جمله صنفهای کامپیوتر تشخیصگاه و آزمایشگاههای فنی میباشد . ... .تاالر مجلس
مكتب طوری بنیاد یافتهاست که در آن میتوانند چارَبینیهای گوناگون فرهنگی نیز به راه مانند .مكتب
دارای تاالر کالن ورزشی و هم میدانهای وسیع برای بازیهای گوناگون ورزشی میباشد. ... .
متن اخیر برگرفته از
http://www.khovar.tj/president/29619-iftito1203i-maktabi-honandagoni9310/4/39 bolae1179at-dar-no1203iyai-bobo1207on-1170afurov.htmlاست.
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