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  درود
  
 بهار از کهیی روین با شماست؛ دستي رو مانیپ و پر هم بار نیا» یپارس زبانِ«ۀ مجل

 توانِ حد در را نشید تا است آمده ده،یدم آن بر ساله هزارانی پارس کهي ا هیروح با و دهیشم
  .کند ادا ورجاوند نِزبا نیا شگاهیپ در خود

 و شد نیچن که شد چه که نیا از گفت؛ میخواه ها درمان و دردها از شماره نیا در
 تیتمام هم باز اما شد، شکسته درهمیی ایجغرافۀ منطق ک یدر متفاوت نامِ سه با زبان کی

 زگوبا را پردردي ماجرا نیا» گو یپارسۀ گان سه: یپارس تیهو مِیتبرتقس«. کرد حفظ را خود
 مفهومِ به مربوط که بخشش آن به ژهیو به م،یکن یم غور تر ژرف افغانستانی پارس در. کند یم
  .شود یم افغانستان» یمل مصطلحات «بِیغر

 نیا و آنیی ایجغرافي مرزها با داشت، میخواه همی پارس زبانِ سرگذشت بهی نگاه
ی بومي ها زبانة دربار مانیجستارهاۀ ادام در. شناسد یمي مرزی پارس اصالً ایآ که
 وندانِیپ از کهي ریپامي ها زباني بقا و حفظ ضرورتة دربار میداری مطلب کستانیتاج
  .هستندی پارس زبانِ ترِ کهن

  .»سیپرد«ة واژ دری تفحص با زد، میخواه هم» یرانیا باغِ «بهي سر
 دیام و تاس داشته را مطالب تنوعِ نیشتریب کنون تا» یپارس زبانِ«ۀ مجلة شمار نیا
  .ردیبگ قرار شماة استفاد مورد که است

 جان میسل چوني پرور فرهنگۀ ختیفره سخاوت اگر شد، ینم منتشر شماره نیا
 نهیزر دوران، نیمه چونی پروران یپارس. نبود انیم در مسکو، مِیمق اقتصاددانِ نف،ینصرالد

 نیا انتشار حتاجِیمایۀ ته در زین زاده يهاد نیرام ویی بقا کایال زف،یعز اهللا فتح خوشوقت،
  .اند داشته سهم شماره

 مان بزرگ خاندانِ هموندانِ گرید با را آن گانیراۀ مجل نیا خواندنِ از پس لطفاً
  .دیکن همخوان

  
  شما دوستارِ

  »یپارس زبانِ «اندرکارانِ دست
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زبانان  هاي سیاسی مشخص براي تقسیم پارسی هاي فراوان جنبش رغم تالش علی
گروه جداگانه زبانی، زبان پارسی هر سه کشور همچنان در میان آنها قابل فهم به سه 
زبانان به مترجم  تبار، در دیدارهاي فارسی هاي کشورهاي ترك بر خالف همایش. است

هاي تقسیم مصنوعی سه گویش یک زبان  نوشتۀ زیر نگاهی است به دلیل. نیازي نیست
  .واحد پارسی
ترین زبان ورارود، افغانستان و ایران   میالدي نام رسمی رایج1920 در دهۀ یحت
تغییر » تاجیکی« بود که حکومت شوراها نام آن را به 1928تنها در سال . فارسی: واحد بود

ظاهرشاه، پادشاه . شد خوانده می» فارسی«داد، در حالی که در ایران و افغانستان آن همچنان 
پاي شوروي براي دوري جستن از پارسی ایران نام زبان   پابه1964ستان، در سال پشتون افغان

  .گذاشت» دري«اصلی کشورش را 
  

  زیان اکثریت بودن
، تنها آنانی که زبان و سرزمین مشترکی دارند، »ملت«بنا به درك استالین از مفهوم 

تر سیاسی  ریۀ پیچیدهاما همین دیدگاه هم مبتنی بر یک نظ. توانند یک ملت واحد باشند می
  :نویسد الیور روآ، خاورشناس مشهور فرانسوي، در توضیح این موضوع می. بود

  
  تبرتقسیم هویت پارسی

 گو  پارسیۀانگسه

  
اي زبان مشترك  هاي منطقه هرچند تفاوت

تاجیکستان و افغانستان و ایران رسماً 
، )تاجیکی، فارسی، دري(شناسایی شده است 
گو به عنوان  گانۀ پارسی استناد به این سه

یک امر معمولی » زبان کشورهاي فارسی«
  : دلیل آن به حد کافی روشن است. است

 

 
  داریوش رجبیان

 نیابریتا
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رقیبان بالقوة شوروي در قفقاز، ترکیه و در ارتباط با آذربایجان و تاجیکستان، ایران «
کردند که در فراسوي مرزهاي  هاي قومی التفات می رهبران شوروي به آن دسته از گروه. بودند
روي در اقلیت قرار داشتند و این رویکرد در پی استقرار دولت آتاتورك در ترکیه و شاه شو

هاي  هاي هر دو ناخوشنودي گروه در ایران قوت بیشتر یافت، چون سیاست) رضاشاه پهلوي(
  .تر در آن کشورها را برانگیخته بود زبانی کوچک

ها، کردها و لزها  کمنها، تر هاي شوروي تصمیم گرفتند به آذري از این رو مقام
و چون در بیرون از مرزهاي اتحاد . ها لطمه بزنند ها و ترك التفات کنند و به پارس) ها لزگی(

اي وجود نداشت،  هاي شوروي سوسیالیستی هیچ کشور آذري، ترکمنی یا ازبکی جمهوري
 Oliver Roy, The New Central Asia: The (.»هاي ملی به منفعت مسکو بود توسعه این هویت

Creation of Nations(  
گو در بیرون از مرزهاي اتحاد شوروي به منشاء  مزیت داشتن اکثریت بزرگ پارسی

 به 1924در نتیجه، تاجیکستان در سال . گویان آسیاي میانه تبدیل شد هاي بعدي پارسی ناکامی
ه مقام  ب1929عنوان یک جمهوري خودمختار در ترکیب ازبکستان پدیدار شد و در سال  

زبان منطقه بیرون از مرزهاي آن  هاي مهم فارسی عیار شوروي ارتقا یافت، اما بخش جمهوري تمام
  . به ازبکستان تقدیم شد– سمرقند و بخارا –ماند و مرکزهاي تاریخی پارسیان آسیاي میانه 

اي که  از جمهوري خودمختار تاجیکستان حتا یک شهر آباد را دریغ داشتند، به گونه
دانشنامه جهان «توماس ام لئونارد در کتاب .  اداري آن در روستاي دوشنبه شکل گرفتمرکز

  :نویسد می» رو به توسعه
شهر منزوي دوشنبه که زمانی محل یک بازار خرد بود، به مذاق روشنفکران «
ساخت و نبود آنها در جمهوري نوپا توسعه تاجیکستان را بازداشت و براي  تاجیک نمی

  .»ها دامن زد ها و ازبک هاي میان تاجیک ي به تنشهاي متماد سال
ترکیسم را فراهم کرد  زمینۀ شکوفایی پان» ملت«همین تفسیر استالینی از مفهوم 

  .که قبل از سیطرة ارتش سرخ بر منطقه از ترکیه عثمانی صادر شده بود
 در مقام زبان معیار) یا ترکی شرقی(زده تاشکند  براي نمونه، چون گویش فارسی«

کردند که  سادگی ادعا می ، به)که به هر حال دست باال داشتند(ها  ازبکی قرار گرفته بود، ازبک
است که عنصرهاي پارسی ) تبار ترکی(زبان تاجیکان بخارا هم در واقع یک گویش ازبکی 

  )Thomas M. Leonard, Encyclopaedia of the Developing World. (»بیشتري دارد
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   ملتبه عنوان» تاجیک«
برخی از دانشوران بر این باوراند که تأسیس جمهوري شوروي سوسیالیستی 

هاي افغانستان در آن دوره  ها و پشتون تواند با نبردهاي تلخ قدرت میان تاجیک تاجیکستان می
، امیر تاجیک افغانستان پس از سلطنتی کوتاه )اهللا غازي حبیب(» بچۀ سقا«. پیوند داشته باشد

  .ها سرنگون شد سط پشتون تو1929در سال 
شاید همین رویداد مقامات شوروي را برانگیخت که در همان سال به تاجیکستان 

هاي افغانستان یک راه دیگرِ  گونه به تاجیک عیار را اعطا کنند و بدین مقام جمهوري تمام
  .داشتن کشور خود از طریق پیوستن به اتحاد شوروي را نشان دهند

» ترکی چغتایی«که قبالً با نام (» زبان ازبکی«اختراع هاي شوروي پس از  مقام
اما در اینجا آنها با . ي براي تاجیکستان شدند»زبان نو«کار آفریدن  دست به) شد شناخته می

هاي  رو شدند، چون فرهنگ و زبان پارسی مانند فرهنگ و زبان اي روبه معماي سربسته
کردند و باور داشتند که براي   توصیف می»مانده عقب«ها آنها را  تبار نبود که روس ترکی
  .سازند زبان و فرهنگ می» مانده هاي واپس قبیله«

. آمد شمار می ترین به ترین و کهن زبان و فرهنگ پارسی در منطقه، پیشرفته
را با » فارسی«روشنفکران پارسی زبان آسیاي میانه به مانند صدرالدین عینی کامگار شدند که 

زبان رسمی جمهوري خودمختار تاجیکستان بر کرسی بنشانند، اما این نام عنوان  همین نام به
. تغییر نام کرد» تاجیکی« به 1928ها سازگاري نداشت و این زبان در سال  هاي روس با هدف

» ایرانی«یا » پارس«هاي واژه  سازي استالین، به یکی از مترادف یعنی بر مبناي سیاست ملت
  .اده شدمقام رسمی د) »تاجیک«یعنی (

ها هم داراي  تاکنون روشن نیست، چون تاجیک» تاجیک«ماهیت اصطالح 
تنها اخیراً . زبانان ایران و افغانستان دارند اي هستند که پارسی هاي فرهنگی و قومی ویژگی

اند که هویت تاجیکی بر مبناي ترکیبی از  برخی از پژوهشگران روس و غربی پیشنهاد کرده
  .داند می» تاجیک«زبان مسلمان سنی را  این دیدگاه هر پارسی. زبان و مذهب ساخته شود

طور روشن و دقیق مشخص  تواند هویت قومی تاجیکان را به اما این نظریه هم نمی
هاي ایرانی شرقی  یک عده به زبان(ها پارسی نیست  کند، چون زبان مادري همۀ تاجیک
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از . اند و نه مسلمان ها نه سنی جیکو برخی از تا) کنند پامیري و یغنابی یا سغدي تکلم می
  .نامند نمی» تاجیک«هاي مسلمان خود را  سوي دیگر، همه پارس

در کل، مشکل تعیین هویت تاجیکی از موانع اصلی در راستاي ایجاد حس قوي «
هاي  از بسیاري جهات، این نکته همچنین از دلیل. گرایی در میان مردم تاجیکستان است ملی

سازي را در تاجیکستان  است که روند ملت) گرایی محل(اي   قوي منطقهماندگاري وفاداري
 David I. Kertzer and Dominique Arel, Census and. (»پساشوروي بسیار دشوار کرده است

Identity(  
را » ایرانی«معناي  شوروي است که یک واژة هم سازي مصنوعی این معما زادة ملت

  .انِ آسیاي میانه برگزیدایرانی» ملت جدید«عنوان نام  به
  

  »تاجیکی«زایش الفباهاي 
گویان در بیرون از مرزهاي اتحاد  از دیگر پارسی» ها تفاوت تاجیک«به منظور تعمیق 

 میالدي، مسکو الفباي فارسی 1929شوروي یک سال پس از تغییر نامِ زبان، یعنی در سال 
  .عربی را نیز منسوخ کرد

  :نویسد می» ارسی در آمریکاي شمالیمطالعات پ«مهدي مرعشی در کتاب 
با قطع آموزش به خط پارسی عربی در . آنها نخست خط را به التین عوض کردند«

. عمل دسترسی مردم به مطالب منتشره به زبان پارسی در بیرون از قلمرو شوروي محدود شد
 مردم ترین پیوند مردم با جهان اسالم را گسست و سوادآموزي این تغییر همچنین بنیادي

، الفباي تاجیکستان به 1940دیرتر، در سال . دیگر چون گذشته منوط به متن قرآن نبود
گونه ارتباط سیاسی مردم این جمهوري با روسیه  شده تغییر کرد و بدین کاري سیریلیک دست
  .»هاي شوروي تحکیم یافت و دیگر بخش

ترین موارد   زشتاز پارسی از» تاجیکی«ریزي جدایی  گوید که طرح الیور روآ می
  : نویسد وي می. سیاست زبانی اتحاد شوروي بود

هاي ادبی ایران، افغانستان  ها پارسی ادبی بود و امروز هم زبان زبانِ نوشتاري تاجیک«
یک امر طبیعی و مسلم است که . و تاجیکستان براي هر سه کشور کامالً قابل فهم است

گیرند که از هم خیلی  هایی کار می خود از گویشگویان آسیاي میانه در زندگی روزمرة  پارسی
زبان تاجیکان وادي فرغانه از ازبکی تأثیر پذیرفته است و این تاثیر با ترکیب واژگانی : متفاوتند
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هاي ترکی از پارسی ایران متمایز است، بلکه دستور  شود که با حضور بیشتر واژه محدود نمی
به » شهربه«برد پسوند به جاي پیشوند، به مانند کار(طور محسوس تغییر کرده است  آن هم به

  .»به شهر«جاي 
به پارسی ) تاجیکی(در مورد تلفظ باید گفت که این گویش «: دهد روآ ادامه می

دراز و » اي«ها میان  تاجیک. (کند تر است که از پارسی ایرانی بسیار فرق می کالسیک نزدیک
تفاوت میان پارسی ایران و ). و غیرهگذارند  تفاوت می» غ«و » ق«دراز و میان » ي«

  .است) کانادا(تاجیکستان در حد تفاوت زبان فرانسوي پاریس و کبِک 
ها را رسمی و ثابت کنند و بر مبناي آن  شناسان روس موظف بودند این تفاوت زبان

آنها به جاي . شود خوانده می» تاجیکی«را اختراع کنند که اکنون » زبان ادبی حاضرة تاجیک«
هاي گویش  ها را معیار زبان قرار دهند، ویژگی هاي موجود تاجیک ین که یکی از گویشا

آوایی ) سیستم(آنها سامانه : چندین منطقه را ترکیب کردند و یک زبان مصنوعی ساختند
خوانی را پذیرفتند تا این گویش از  پارسی کهن را حفظ کردند، اما ساختار دستوري ناهم

  .»ش فاصله بگیردپارسی ایران بیش از پی
  .برداري از دستور زبان روسی بود تا حد زیادي گرته» خوان سامانه ناهم«این 

و اما صدرالدین عینی که . پارسی هم تاجیک نبودند» سازي تاجیکی«بیشتر مأموران 
الخط کار  دهند ، هرگز از آن رسم ریزي الفباي سیریلیک تاجیکی را رسماً به او نسبت می پایه

  .هاي وي به خط پارسی عربی نوشته شده است سخۀ اصلی همۀ شعرها و داستاننگرفت و ن
سازان شوروي براي کشیدن خط مشخصی میان تاجیکی و پارسی، براي زبان  زبان

اي ساختند که گویا جدایی میان تاجیکی و پارسی در  تاریخ هم جعل کردند و اسطوره» نوین«
فارس و «ان پارسی از رودکی گرفته تا سعدي  میالدي صورت گرفته بود و همه ادیب16سده 
  .نام گرفتند» تاجیک

  :نویسد روآ می
زبانان آسیاي میانه، چه در گذشته و چه  در نتیجۀ این عملیات بر همۀ پارسی«

. منسوب و موسوم شدند» گروه قومی تاجیک«اي تحمیل شد و همۀ آنها به  امروز، هویت تازه
ها بعد  یی در آسیاي میانه تا قبل از اشغال شوروي و سالگو این در حالی است که هیچ پارسی

  .»ننامیده بود» تاجیکی«از آن نیز زبان مادري خود را 
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  انترناسیونالیسم زبانی
در آسیاي میانه بیشتر از حد تصور به » تاجیکی«روند ایجاد تفرقه میان پارسی و 

هاي دیگر  ی آن با پارسی سرزمینالخط زبان، یگانگ صرف نظر از تغییر نام و رسم. درازا کشید
  .آشکار و هویدا ماند

موج عظیمی از واژگان روسی و » انترناسیونالیستی«هاي  به بهانۀ پیروي از آرمان
هاي پارسی آن نشست و  خارجی دیگر بر بدنۀ زبان پارسی آسیاي میانه تاخت و بر جاي معادل

  .یریلیک شدشدة پ هاي ویژة روسی وارد الفباي تعدیل حروف و عالمت
جمهوري شوروي «حتا نام سرزمین از . العاده بود برآیند آن شگرف و فوق

  .تغییر کرد» رسپوبلیکاي سوویتی سوتسیالیستی تاجیکستان«به » سوسیالیستی تاجیکستان
به ریاست ) دوشنبه(آباد   در شهر استالین1930 اوت 22کنفرانس زبان که روز 

  :هاي زیرین رسید زار شد، به نتیجهخاورشناس روس آلکساندر سمیونف برگ
هاي تاجیکی  ها و کتاب ها، مجله  زبان نو تاجیکی باید از زبان موجود در روزنامه-

  مایه بگیرد و کامالً دوباره اختراع نشود؛
براي . هاي اتحاد شوروي قابل فهم باشد زبان  این زبان باید براي همۀ تاجیکی-

  کان عادي شوروي نزدیک شد؛تر کردن آن باید به زبان تاجی ساده
/  این زبان باید عنصرهاي خاصی را که ویژگی مشترك زبان نوشتاري پارسی -

 Paul Bergne, The Birth (.شد، ترك کند تاجیکی در بیرون و درون اتحاد شوروي محسوب می

of Tajikistan: National Identity and the Origins of the Republic(  
ها  در واقع رسماً متروك شد، اما در زبان روزمرة توده» پارسیعنصرهاي خاص «آن 

زبان ادبی حاضرة «از ) بماند، برود(» -ب«براي نمونه، پیشوند وجه شرطی یا تزیینی . زنده ماند
ستیز شوروي نتوانست آن را در میان مردم از بین ببرد و آن  حذف شد، اما توفان زبان» تاجیک

رفتید می؟ (» می-«شماري به مانند پسوند پرسشی  ترکی بیعنصرهاي . همچنان رایج است
گویان  رسوخ کرد، تا آن را براي پارسی» نو«و ساختار شکستۀ جمله در زبان ) گفتید می؟
  .تر جلوه دهد خارجی بیگانه
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  بیم از پارسیان
کتاب ظهور دوباره جوامع مسلمان، بر  آندرئاس کاپه لر و ادوارد الوورت، نویسندگان

با هدف خنثا کردن ) »زبان معیار تاجیکی«در راستاي ایجاد یک (ها   باوراند که آن چارهاین
چون در میان . گرایی در میان روشنفکران تاجیک انجام شده بود یا ایران» ایرانیسم پان«

گویان آسیاي میانه با مردم  درك عمیق از اشتراك فرهنگی و زبانی پارسی«شماري از آنها 
  .رشد کرده بود» ستانایران و افغان

ها را  هاي صدرالدین عینی نگرانی مقام در یکی از نوشته» ما، فارسیان«عبارت 
هاي شدید و گسترده دامن زد و  عینی به بحث» هاي ادبیات تاجیک نمونه«کتاب . برانگیخت
تذکرة . یشاشوروي شدندروس منکر حق تاجیکان به هر نوع ادبیات پ» دانشوران«برخی از 

عینی آثاري از رودکی، فردوسی، حافظ، سعدي، نظامی، کمال خجندي، سیف اسفرنگی و 
  .چندي دیگر از شاعران پارسی را دربر داشت

پیش » هاي ادبیات تاجیک نمونه«: نویسد می» میالد تاجیکستان«پول برن در کتاب 
  .»ردند تحریم شد و چندین جعبه آن را از بین ب1930از سال 

عینی براي . را زدند» طلب ارتجاعی سلطنت«ها به صدرالدین عینی برچسب  مقام
و » آدینه«دوستانۀ  وضوح شوروي هاي به اثبات وفاداري خود به شوروي مجبور بود داستان

  . منتشر کند1930را در سال » داخونده«
 بودند، به عینی آمده» هاي ادبیات تاجیک نمونه«در عوض آن، همۀ شاعرانی که در 

اما تصمیم بر این بود که . هاي ادبیات کالسیک فارس و تاجیک شناخته شدند عنوان چهره 
  .وارثان آنها را در آسیاي میانه در اقلیت نگه دارند

  

  »اند؟ ها مرده مگر همه تاجیک«
سرشماري جمعیت در اتحاد شوروي از موضوعات دردناك مفصلی است که به 

هرچند آن موضوعِ این نوشتۀ ما نیست، . اش صدها صفحه مطلب نوشت توان در باره آسانی می
تبار متحدي  هاي اسالو و ترك ها که در اتحاد نوین قوم تاجیک: باید از یک مورد آن نگذشت

در (هاي شوروي بودند و شمار آنها در میان دو سرشماري  نداشتند، از قربانیان عمدة سرشماري
  .اهش یافتشدت ک به) 1926 و 1917هاي  سال
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شا شاتیمور، دبیر ارشد کمیتۀ تاجیکستانی حزب کمونیست ازبکستان در آن  شیرین
سازي جمعیت   ابزاري براي ازبک1926» مغرضانه و نامنصفانه«دوره معتقد بود که سرشماري 

هاي  دریا و دیگر منطقه ها تن از تاجیکان سمرقند، بخارا، سرخان در نتیجه، میلیون. بوده است
  .نشین ازبکستان یکشبه ازبک شدند پارسی

هاي ازبکی   روزنامه1924زودي پس از تعیین حدود در سال  به گفتۀ شاتیمور، به
در جمهوري خودمختار (هاي پامیر  توان تنها در کوه ها را می مدعی شدند که تاجیک

 هم هاي آسیاي میانه کنند در دیگر جاي آنانی که فکر می«: گفتند یافت و می) تاجیکستان
  .»اند تاجیکی هست، دیوانه

ها را تصویر  توسط ازبک» تعقیب و پیگرد منتظم تاجیکان و زبان تاجیکی«شاتیمور 
 امکان 1926اي بد شد که در دوره سرشماري اهالی سال  وضعیت به اندازه«: کرد و افزود

ر می نداشت کسی در ازبکستان پا پیش بگذارد و بگوید که در ازبکستان هم تاجیکان به س
  .، چه برسد به این که به مأمور سرشماري بگویی که خودم هم تاجیکم»برند

یگر رهبران وقت تاجیک نیز با این ادعا موافق بودند که شرایط آنچنانی به د
در سراسر خاورزمین بخارا و سمرقند . هاي غلطی در سرشماري جمعیت انجامیده است نتیجه

 نشان داد که هر دو 1926د، اما سرشماري سال شناختن را به عنوان شهرهاي تاجیکی می
مگر همۀ «: پرسید) یکی دیگر از رهبران کمونیست تاحیک(بایف  عبدالرحیم حاجی. اند ازبکی
هاي  اگر چنین است، پس حتماً این امر باید نتیجۀ سیاست«: و افزود» اند؟ ها مرده تاجیک

 Francine Hirsch, Empire of Nations: Ethnographic Knowledge and( .»غیرشوروي بوده باشد

the Making of the Soviet Union(  
  

  بیداري شکسته
هاي شوروي نتوانست مانع از حس  با وجود این، احساسات ضدپارسی فایق مقام

دیرتر، در . گویشان در آن سوي مرزها شود قومان پارسی ها به هم پیوستگی و نزدیکی تاجیک
ان غفورف، دبیر نخست پیشین جزب کمونیست تاجیکستان، ، آکادمیسین باباج1970دهۀ 

  .استدالل کرد که همانا آسیاي میانه گهوارة زبان و فرهنگ قرون وسطایی پارسی است
هاي اصلی زبان تاجیکی پیش از آغاز تهاجم عرب در سدة  ویژگی«به گفتۀ غفورف، 

ن و شمال افغانستان به هفتم میالدي شکل گرفته بود و مردم آسیاي میانه، شمال شرق ایرا
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در پی . »تاجیکی«بود، نه » پارسی«کردند، هرچند آن زمان نام زبان،  همین زبان تکلم می
هاي دیگر ایرانی در  ها زبان پارسی جایگزین شماري از زبان اشغال آسیاي میانه توسط عرب

سیاي میانه هاي پارسی رایج در آ هاي منسوخه بر واژگان و تلفظ گویش این زبان. منطقه شد
اما همین . کردند گویان غرب متمایز می تأثیر ماندگاري داشتند و آن را از تلفظ پارسی

 Jo-Ann Gross, Muslims of. (»نام گرفتند» پارسی«هاي شرقی بودند که نخست  گویش

Central Asia: Expressions of Identity and Change(  
ابت کند که ایرانیان آسیاي میانه غفورف در اثر ازرشمند تاجیکان کامگار شد ث

  .اند در آفریدن تمدن ایرانی نقش بنیادین داشته) تاجیکان(
دانشمندان تاجیک در تعیین هویت تازة خود پا فراتر گذاشتند یا در واقع، هویت 

بروز » مسلمانان آسیاي میانه«نویسندة کتاب . کردند یابی می قومی راستین خود را ریشه
  :کند جیکستان پس از پرسترویکاي گرباچف را این گونه توصیف میایراندوستی در تا

نوشته است که » ایران«یک پروفسور تاجیک در یک روزنامۀ بانفوذ در تعریف واژه «
آن تنها به معناي کشور خاص سدة بیستم نیست، بلکه سرزمین فراختري را از سند و سیردریا 

گیرد که زادبوم همۀ مردمان  ریه امروزي دربر میگرفته تا مرزهاي ترکیه، ایران و سو) سیحون(
  ).1986دادخدایف، (ایرانی، از جمله تاجیکان بوده است 

یک استدالل مرتبط دیگر این که تاجیکان در گذشته ملت بزرگ و نیرومندي 
و ) چین(اند که افزون بر آسیاي میانه در شمال شرق ایران، افغانستان، سینجیان  بوده

  ...)1984صدیقف، (اند  برده به سر میهاي دیگر  منطقه
محمد عاصمی، رئیس پیشین فرهنگستان علوم تاجیکستان گفته است که پارسی، 

اند،  و تاجیکی در واقع یک زبان واحد) پارسی کابلی، زبان معاشرت بین اقوام افغانستان(دري 
ادبیات «افزوده که او . ها وجود دارد هاي فراوانی در واژگان و گویش هرچند میان آنها تفاوت

ها و  کالسیک ما که به زبان پارسی دري نوشته شده است، دارایی مشترك ایرانیان، افغان
  ).1987رجبی، (» .ها است تاجیک

در آن سال تاجیکستان نخستین کشور .  به اوج رسید1989این احساسات در سال 
مین قانون زبان در سراسر این چهار. آسیاي میانه شد که قانون زبانش را تدوین و تصویب کرد

  .اتحاد شوروي بود و تنها سه کشور کرانۀ بالتیک از تاجیکستان پیشی داشتند
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خواستند زبان   تحت فشار تظاهرات مردم که می1989 ژوئیه 22قانون زبان روز 
این قانون به زبان . شان به عنوان زبان رسمی جایگزین روسی شود، تصویب شد مادري

تاجیکی : اش را پس داد و آن را در پرانتز قرار داد  سال نام اصلی61تاجیکستان پس از 
  ).فارسی(

قرار بود تا . ریزي شد بنا به قانون زبان در همان سال بنیاد زبان فارسی تاجیکی پایه
حتا اکنون روشنفکران تاجیک آن روز را به .  خط پارسی جایگزین پیریلیک شود1996سال 

در واقع، آن تنها یک . آورند  به یاد می20شان در سدة  هنگیعنوان یک لحظۀ زرین نشاط فر
  .آسا به سر رسید لحظه بود و لحظه

. رستاخیز فرهنگی تاجیکان را بازداشت) 1997-1992(ساله  جنگ خونین پنج
حال و هواي . نیرویی جدید با حمایت روسیه و ازبکستان روي کار آمد و روند را وارونه کرد

  .ها ستردند هاي پارسی را از کوچه و خیابان وشتهضدپارسی چیره شد و ن
 را اصالح کرد و دوباره به 1989 پارلمان تاجیکستان قانون زبان 1994در سال 

) الخط رسم(طرح بازگشت به دبیرة . نامید» تاجیکی«شیوة شوروي زبان رسمی کشور را 
  .پارسی براي مدت نامعلوم به فراموشی سپرده شد

  
   استالینیسازي به شیوة پشتون

سازي در  موي ازبک سازي افغانستان بازتاب موبه همان گونه که قبالً ذکر شد، پشتون
مناطق وسیعی از آسیاي میانه است؛ با این تفاوت که سردمداران این دو جریان از اقوام مختلف 

 سازي براي تضعیف زبان پارسی در آسیاي میانه و  سازي همراه با عنصر قوي روس ازبک. بودند
سازي را گویندگان  ریزي شده بود؛ در حالی که پشتون مرزي طرح دور کردن آن از پارسی برون

. اند هاي رایج در افغانستان راه انداخته به زیان دیگر زبان) پشتو(یک زبان ضعیف ایرانی شرقی 
هدف عمدة آنها هم پارسی است؛ چون آن همچنان زبان معاشرت بین اقوام افغانستان است و 

  .هاي بسیار دوردست، قابل فهم و تکلم است سراسر کشور، به جز از شهركدر 
تنها زبان رسمی  1933پارسی تا سال ) 1977(شناس روس اورانسکی  به گفتۀ ایران

جنبشی براي ترویج پشتو و ارتقاي مقام آن به عنوان  1930اما در جریان دهۀ «افغانستان بود؛ 
  (Ulrich Ammon, Sociolinguistics) .»زبان رسمی آغاز گرفت
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خواستند از راه  بودند که می» مصاحبان«پیشاهنگان این روند از خاندان سلطنتی 
اما امکان توسعه . زبان محلی پشتو را فراگیر کنند) پارسی(ترین زبان این کشور  کسر مقام مهم

شتوگرایان هاي پ پشتو در زمانی کوتاه وجود نداشت و این حقیقت مانع از پرواز بلند اندیشه
اي بر پیکر زبان پارسی آسیب رسانند و موازین   با وجود این، آنها کامگار شدند تا اندازه.شد

  . پارسی افغانستان را به هم بزنند
سازي و مشاهدات مختلف است  آید، جزئیات بیشتر فرآیند پشتون چه این جا می آن

ر دو سوي رود آمو، خطوط تر خواهد کرد و میان دو جنبش ضدپارسی د که تصویر را کامل
  .موازي خواهد کشید

  

  در افغانستان» زبانی نو«ایجاد 
هایی را داشت که  همان دغدغه) 1973-1933(ظاهرشاه، پادشاه پشتون افغانستان 

او هم نگران افزایش نفوذ فرهنگی و سیاسی . کرد احساس می 1920حکومت شوراها در دهه 
به » فارسی«نام زبان را از  1964م گرفت در سال ایران در منطقه بود و در نتیجه، تصمی

  .»درباري«تغییر دهد که یک مترادف ادبی و صفت زبان پارسی است؛ به معناي » دري«
بدین گونه، روند جدایی صوري پارسی به سر رسید و جهان را شاهد یکی از 

زنند که هر  حرف می» زبان«به سه » ملت«سه : شناختی روزگار کرد ترین حقایق زبان مسخره
، اما باز هم گویندگان آنها همدیگر را به )فارسی، تاجیکی، دري(کدام نام خاص خود را دارد 

 درصد همۀ مطالب منتشره 50در همین راستا اقداماتی اداري انجام گرفت تا . فهمند خوبی می
  .در کشور به زبان پشتو باشد

به مانند آسیاي میانه سازي پارسی افغانستان نیز  هاي کاروان بیگانه ساربان
هاي پارسی  نگاران در افغانستان به خاطر کاربرد واژه موارد مجازات روزنامه. غیرتاجیک بودند

 دغدغه خرم بنا .صورت گرفت) عبدالکریم خرم، وزیر پیشین فرهنگ(توسط یک وزیر پشتون 
نستان بود؛ در افغا» دري«زبان پارسی ایران در » عناصر غیراسالمی«به توصیف خود او، نفوذ 

حالی که صاحبان راستین زبان پارسی در افغانستان با اظهار اعتراض به وزیر فرهنگ بر یگانگی 
نام زبانی را عوض کردند ) ها پشتون(ها   یعنی غیرپارس.کردند و پارسی ایران تأکید می» دري«

ته را با نام کنند یک پارسی خودساخ که به طور ذاتی به آنها تعلق ندارد و اکنون تالش می
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شدت یادآور رویدادهاي آسیاي میانه در دوران  این تصویر به. بر کشور تحمیل کنند» دري«
  .شوروي است

  

  پشتو» همگانی«اصطالحات 
با رجوع به دهۀ » مطالعات پارسی در آمریکاي شمالی«مهدي مرعشی در کتاب 

  :نویسد می 1960
ار پایین بود و پشتو همین حاال هرچند میزان سواد به زبان پشتو در آن دوره بسی«

گذاري شدند و همه موظف شدند،  ها به زبان پشتو نام هم از پارسی عقب است، شماري از نهاد
از » دري«بگویند تا زبان رسمی » پوهنتون«شان، مثالً به دانشگاه  صرف نظر از زبان مادري

  .»فاصله بگیرد» فارسی«
 سارنوالی ) دانشکده(تون، پوهنزي پشتو، به مانند پوهن» همگانی«اصطالحات

اصطالحات «و غیره که توسط وزیر پیشین فرهنگ افغانستان ) بیمارستان(رغتون ) دادستانی(
 1936بود که سال ) فرهنگستان پشتو(» پشتو توالنه«هاي  عنوان شد، از بدعت» ملی
  .ریزي شد پایه

ها بر همۀ  ت و واژهالعادة تولید و تحمیل اصطالحا این فرهنگستان از اختیار فوق
ها در زبانی چون پارسی از  هاي رایج افغانستان برخوردار بود؛ در حالی که معادل آن واژه زبان

و » دري«هاي هر چه بیشتر میان  هاي این نهاد، صنع تفاوت یکی از هدف. دیرباز وجود داشت
ها تحمیل  مدرسهدر همان سال زبان پشتو به عنوان زبان آموزشی بر همۀ . پارسی ایران بود

  .شد؛ هرچند در نهایت این برنامه توفیق چندانی نداشت
گشت که به  به روشنفکران و درباریان برمی) سازي در روند پشتون(مشکل دیگر «

زبان پشتوي خود . نوشتند کردند و می  تکلم می– زبان سنتی فرهنگ کشور –زبان پارسی 
 ,Gilles Dorronsoro, Afghanistan: Revolution Unending) .»ظاهرشاه ابتدایی و ناقص بود

1979 - 2002)  
هاي پرتاب و تبی جهت  تالش 1960هاي دهه  در میانه«به گفتۀ امین صیقل، 

فوران ناگهانی . صورت گرفت) پکتیا(ساختن ادبیاتی به زبان پشتو بر پایۀ لهجۀ جنوبی 
نام  » رِشتین«شان  ه نویسنده غالبها در مجلۀ بانفوذ کابل متعلق به فرهنگستان افغان ک نوشته

پشتو را به عنوان زبانی که در سرزمین ) رئیس فرهنگستان پشتو(شووینیست پشتونی بود 
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ها پیش از ورود اسالم در این مرز و بوم  افغانستان بار آمده و به کمال رسیده است و صدساله
شورگشایان و حاکمان افزود که این زبان بعداً توسط ک ستود و می وجود داشته است، می

 Amin Saikal, Modern Afghanistan: A History of Struggle) .»ستمگر مختلف سرکوب شد

and Survival)  
  .ادعاهاي مشابهی علیه زبان پارسی در آسیاي میانه نیز شده است

 1950هاي  طی دهه. سازي دستور کار فراگیري داشت سیاست شووینیستی پشتون
هاي نظامی  هاي شرقی و گلزایی را به آموزشگاه ستان معموالً پشتون ارتش افغان1960تا 
سازي کشور را شتاب  خواست با استفاده ابزاري از آنها پشتون پذیرفت؛ چون دولت می می

ها دیگر اصالً  ها و ازبک هزاره.  اکثریت مطلق افسران جوان پشتون بودند1970در دهه . ببخشد
  .یافتند به ارتش راه نمی
هاي  هاي رادیویی به زبان پخش برنامه 1970تر این روند در دهه  رة خصمانهطی دو
  .محلی قطع شد

، 1970دهه ) اواسط(هاي  بنا به آماري که در کتاب امین صیقل آمده است، در نیمه
مراتب نظامی و غیرنظامی پشتون  هفتاد درصد مقامات بلندپایه و متوسط افغانستان در سلسله

  .بودند
سازي مطمئناً  اي چون افغانستان، سیاست شووینیستی پشتون دقومیدر کشور چن

سیاست «آن گونه که یک نویسندة شوروي نوشته است، . افزاید هاي قومی می بر تنش
داد و سپس به آنانی که این  ها امتیازات مشخصی می پیش از همه به پشتون... سازي  پشتون

  .»زبان را خوب فرا گرفته بودند
  

  چنان پارسی است ماما پارسی ه
هاي استعماري و شووینیست، زبان پارسی به سه زبان  هاي فراوان نیرو با وجود تالش

زبانان  پارسی. گوست پارسی، همچنان زبان اصلی مردم هر سه کشور پارسی. مجزا بخش نشد
هاي جهانی این سه  رسانه. اهمیت چندانی قایل نیستند» هویت جداگانه دري و تاجیکی«به 

  .نامند می» زبان جامعه پارسی« را کشور
هاي آسیاي میانه، جنوب غرب آسیا و خلیج  زبان پارسی همچنان در دیگر بخش

  .هاي منطقه است سازي دیگر زبان و این زبان منبع واژه. ها تن دیگر است فارس زبان میلیون
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یا پارسی » فارسی«مهدي مرعشی معتقد است که این زبان را در کل هنوز چون 
شان را در  اهمیت استقالل غیرمنتظره«گویان تاجیکستان  اما اکنون که پارسی. شناسند می
آیا خط : رو هستند اي روبه کنند، با معادله گویشان تجدید روابط می یابند و با همسایگان پارسی می

پارسی باید جایگزین آن شود؟ با ماندگاري خط ) الخط رسم(سیریلیک را باید حفظ کرد یا دبیرة 
اي  شان ناکام خواهند شد؛ و این تنها جامعه ها در پیوند دوباره با جامعۀ تاریخی سیریلیک، تاجیک

اما اگر آنها به خط پارسی برگردند، مجبورند از . است که به روي تاجیکان کامالً باز است
هیچ سرشماري موثقی از دیگر . زبانان سمرقند، بخارا و باقی آسیاي میانه ببرند»تاجیکی«

گویان  تواند با تعداد پارسی زبانان آسیاي میانه در دست نیست، اما شمار آنها مطمئنا می پارسی
  (”Mehdi Marashi, “Persian Studies in North America) »!خود تاجیکستان برابر باشد

این روزها شماري از دانشوران تاجیکستان نیز رسماً خواستار بازگشت به دبیرة 
ون به باور آنها الفباي پیریلیک، تاجیکستان را گرفتار بحران فرهنگی کرده و اند؛ چ پارسی شده

رسد  به نظر می. هاي پارسی خارج از کشور را محدود کرده است دسترسی تاجیکان به نوشته
که بازگشت به الفباي پارسی، تنها راه عملی و گریزناپذیر بیرون کشیدن پارسی آسیاي میانه از 

  .فظ و توسعۀ آن استانزواي دیرینه و ح
وگذار دربارة  زبان و گفت هاي سه کشور هم دید و بازدیدهاي رسمی میان مقام

شش سال . هایی را برانگیخته است زبان، در روسیه نگرانی ریزي اتحاد کشورهاي پارسی پایه
  :چاپ مسکو نوشته بود» نزاویسیمایا گازتا«روزنامۀ ) 2008(پیش 

رو آوردن دوشنبه به تهران را . داند می» ایران بزرگ«از ایران، تاجیکستان را جزئی «
گذشته از . زور به سوي عنصر پرزور توضیح داد توان با قانون ژئوپلیتیکی تمایل عنصر کم می

  .»تباري هستند که زبان، فرهنگ و تاریخ مشترك دارند این، آنها مردمان هم
گیري  جهت) 2004(» اي میانهوالدیمیر پوتین و آسی«در کتاب » لنا جانسون«به گفتۀ 

  :کند تبارش در آینده کامالً منطقی جلوه می مجدد تاجیکستان به سوي مردم هم
اش در میان کشورهاي  رسید که تاجیکستان با زبان پارسی از آغاز به نظر می«

جا  تبارانش آن زبان آسیاي میانه و در مجاورت با شمال افغانستان که بخش عظیمی از هم ترکی
گیري سیاست خارجی و دور شدن از روسیه در  برند، از ظرفیت بالقوة تغییر جهت ر میبه س

  ».آینده برخوردار است



» قشون«ی ترک نامِ با بودند، نامنسجم و پاره پاره رضاشاه زمانِ تا که رانیا مسلحِي روهاین
  .شدند یم شناخته

 آغازِ در ،یارتش ژهیو به ،یرسم اصطالحات و ها نام تیاهم درك باي پهلو رضاشاه
ی پارس ادبِ و زبان فرهنگستانِ و آورد هم گرد را زبان دانشمندانِ) 1935 (1314 سالِ

 ارتشِ در امروزه کهی اصطالحات. کندي ساز واژهی دولتي ازهایني برا تا کرد، سیتأس را
  .است فرهنگستان نیهمۀ برساخت رود، یم کار به رانیای اسالمي جمهور

 بود نیا ،ینظامۀ نیزم در ژهیو به اصطالحات، رِییتغ هوادارانِ استداللِ نیتر مهم
ي ا نهیریدی بوم اصطالحات و ها نامي دارا گذشته در بزرگي امپراتور عنوانِ به رانیا که

 به همی گروه. ستین» قوچ «و» قشون«ی ترک اصطالحات گرفتنِ وام بهي ازین و بوده
کاربرد به کردند، یم اشارهی فردوسۀ شاهنام دری پارسی نظام اصطالحات مانند  

  
  من سوارانِی جنگ و سرهنگ ز  نـم اردارانِـک از هـک دـیاـبـن

  يخو کین مردمِ گر بنده از رـگ   يآرزو از پر دلی کس بخسپد
  
  ای

  

  
 هاي ملی ارتش پایه

  
ی غنی خیتارۀ نیشیپي دارا کهیی کشورها         
 اصطالحات به هیتک با اند دهیکوش وستهیپ هستند،

 رای باستانی تمدن به خودی وابستگ کهن واژگانِ و
 به کهي پهلو رضاشاهة دور رانِیا در. کنند ثابت

 تیهو به دادن شکل حال در آتاتورك کمالة ویش
 که گرفت آغاز کشور ارتشِ از اقدام نیا بود،ی مل
  . آمد یم شمار به دولت قدرتي نما تمامۀ نییآ
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  بود برتر ماه از لشکر سرِ    بود بولمظفر چون سپهدار
  
  ای

  
  نکشت سپهبدی کین تخمِ جز که  نوشت دیببا اکنون محضری کی

  
 فرصت کنند، یم عنوان» سازنده استبداد «را آنی برخ که رضاشاه دورانِ در

 و خواست یمی ناب اصطالحات پادشاه. نبودي پرداز واژه وي ساز واژه سرِ مناظرات و بحث
 در و نهاد گردن خواسته نیا به همی پارس ادبِ و زبان فرهنگستانِ. خواست یم فوراً

 سلطنت از درازتر بسي عمر و شد ماندگار که داد انجام راي کار کوتاه اریبسی فرصت
  .افت یپسرش و رضاشاه

 انِیفرهنگ ازي ا عده باشد،ی ترک» قشون «برابر در» ارتش «که رای اصلة واژ اما
 نظران صاحب ازی برخ. اند ساختهی پارس ادبِ و زبان فرهنگستانِ سِیتأس از شیپ رانیا

ارتشتار«ي پهلوة واژ از برگرفته آن که ندیگو یم و برند یم سؤال ریز را واژه نیا اصالت «
- «پسوند حذف با که اند پنداشته آن سازندگانِ و استی سپاهي معنا به» ارتشدار «ای

ة واژۀ شیر همي ا عده گر،یدي سو از. ساخت» قشون«ة واژي برای معادل شود یم» دار
ي ا اسطوره رانِیا دری نظامي روین ادگذارِیبن نیتخست ،»ارته«ی باستان نامِ به را» ارتش«
 در» ارتش«ة واژ امروزه گمانه، دو نیای نادرست ای یدرست از نظر صرف. دهند یم وندیپ

  .است افتاده جا و دارد گسترده کاربرد گویپارسۀ پهنی تمام
ۀ سلط ازي ا زننده و تلخ ادگارِ یهمچنانی نظامي ها درجه کستانیتاج در اما

 را سترگش اثرِ خواست یمی فردوس اگر. هستندی فردوس نِیسرزم ازي ا پاره بر ها روس
 و leytenant» تننتیل «بستنِ هیقاف از ،یبزرگ همه آن با دیشا سد،یبنو امروز

 نیا چون ماند، یم عاجز polkovnik» کیپالکوون «و podpolkovnik» کیپادپالکوون«
 از گذشته و. نداردی همخوان ،یفردوس زبانِ سرشت با ما، زبانِ روحِ بای اجنبي ها واژه
 ما اگر. برند یم سؤال ریز را کانیتاجي دولتداری نگیرید اصطالحات نیا ،یزبان تیاهم

 اکنون چرا م،یداشت» کیپالکوون «و» تننتیل «هم روس و مغول و عربۀ حمل از شیپ
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 غلط پندارِ نیا به ما نِیسرزم خِیارت با ناآشنا فرد هر ایآ ست؟ین اصطالحات آن ازی نشان
  اند؟ آموخته ها روس از راي ارتشدار فنِ و اند نبوده ارتشدار هرگر کانیتاج که افتد ینم

 اکنون که» یپارس زبانِ«ی سبوکیف محفلِ در موضوع نیا تیاهم به توجه با
 گروه، نیاي کوشاي اعضا از ،یاستروشن ونسیدیس دارد، عضو 8200 از شیب
 سه به شنهادهایپ. کرد مطرح کستانیتاج دری نظامي ها درجهي برا را ریزي ادهاشنهیپ

  :اند آمدهی سیانگل وی روس ،یپارس زبان
  

   ryadovoy – Private – سرباز
 ryadovoy pervogo klassa – Private First Class – کم یسرباز

  Corporal –) ندارد وجود هیروس در امروزه که (kapral – سرجوخه
 serzhant pervogo klassa – Sergeant First Class – دوم گروهبان
  serzhant – Sergeant – گروهبان

 Master –) ندارد وجود هیروس در امروزه که (master-serzhant – سرگروهبان
Sergeant 

  Sergeant Major –) ندارد وجود هیروس در امروزه که (serzhant-mayor – استوار
 vtoroy leytenant – 2nd Lieutenant – دوم ستوان
  starshiy leytenant – 1st Lieutenant – کم یستوان
  kapitan  – Captain – سروان
  mayor – Major – سرگرد
 podpolkovnik – Lieutenant Colonel – دوم سرهنگ
   polkovnik – Colonel – سرهنگ

 brigadnyi general – Brigadier Colonel – پیسرت
 general-mayor – Major General – شکرسرل

 general-leytenant – Lieutenant General – سپهبد
 general – (Four Star) General – ارتشبد

 nachal’nik shtaba – Chief of Staff – ارتش ستاد سیرئ
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  verxovnyi glavnokomanduyushchiy – Commander-in-Chief – قوا کل فرمانده
   marshal – Field Marshal – انارتشدار بزرگ

  
 شود، متداول کستانیتاج در آنهای روس برابرِي جا به اصطالحات نیا اگر

 ژهیو بهی مل تیهو و شد خواهد تر برجسته منطقه در کانیتاجي دولتدار زِیتما گمان یب
  .شد خواهد رومندترین و استوارتر کشور ارتشدارانِ انیم در



  
  

  انداز در افغانستان واژگان تفرقه
  

) فرهنگستان پشتو(» پشتو توالنه« میالدي در افغانستان نهادي با نام 1936سال 
مسلماً . هایش بود ریزي شد که تبدیل پشتو به زبان رسمی و فراگیر افغانستان از هدف پایه

هان نوین را هر زبان مدرنی باید مجهز به اصطالحات مدرن باشد تا بتواند نیازهاي ج
این نهاد فرهنگی دست به ابتکارهاي قابل تقدیري زد و براي زبان پشتو که . برآورده کند

از رشد اندکی برخوردار بود، زمینۀ گسترش فراهم کرد و واژگان و اصطالحاتی براي آن 
 .  برساخت

شد، بلکه درازدستانه در  به زبان پشتو محدود نمی» فرهنگستان پشتو«اما کارکرد 
تالش براي . کرد ویژه زبان اصلی آن پارسی هم دخالت می هاي دیگر افغانستان، به بانز

ایجاد فاصله میان پارسی افغانستان و پارسی ایران و فرارود از جملۀ  اقدامات نامیمون و 
 . زشتی است که فرهنگستان پشتو انجام داده است

ویژه گویشوران  کشور، بههاي رایج در  همۀ زبان» فرهنگستان پشتو«در این راستا 
هایی را که این نهاد برساخته بود، به جاي  دانست اصطالح زبان پارسی را موظف می

که به جاي واژة ) شود و می(شد  براي نمونه، اصرار می. هاي مادري خود به کار ببرند معادل
ه شیوة ب» اداره«بهره بگیرند و به جاي » پوهنتون«از برابر پشتوي آن » دانشگاه«پارسی 

بود و انجام گرفته هایی که در فرارود شوروي هم  عین اقدام. بگویند» دیپارتمنت«انگلیسی 
  .  دادند هاي بیگانه می هاي بومی به همین شیوه جاي خود را به واژه واژه

هاي دولت حامد کرزي  این مشکل تاکنون در افغانستان باقی است و برخی از مقام
البته، هیچ فهرست رسمی از . اند پافشاري کرده» ملیمصطلحات «بارها بر کاربرد 

افغانستان وجود ندارد و خود این اصطالح، یک مفهوم مبهم و » مصطلحات ملی«
اما تصور این که مثالً در تاجیکستان به دلیل رسمیت زبان پارسی . پیشینه است بی

» دانشگاه» «اونیورسیتت«هاي مقیم کشور هم مجبور باشند به زبان روسی به جاي  روس
چنانچه هیچ . دهد که این توقع تا چه اندازه مضحک و نارواست بگویند، نشان می

، »پوهنتون«گویی در افغانستان هیچ پشتونی را وا نداشته است که به جاي  پارسی
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که با هدف فاصله انداختن میان پارسی » مصطلحات«و این . بگوید» دانشگاه«پارسیانه 
 این زبان تحمیل شده، یکی دوتا  گویشورانزور بر ي دیگر بهافغانستان و پارسی جاها

  . نیست
 تحمیلی در افغانستان را با معناي پارسی ِ«مصطلحات«ترین  در زیر شماري از رایج

  :  آوریم آن می
  

   دیوان عالی– ستره محکمه
   دادستانی کل– لوي حارنوالی

   دادستان– حارنوال
   دانشگاه– پوهنتون
  ه  دانشکد- پوهنحی

  مپزشکیانشکده دا د- وترنريحی پوهن
   اداره – دیپارتمنت
   مجلس نمایندگان – ولسی جرگه
   مجلس علیا– مشرانو جرگه

   شهرداري– شاروالی
   شهردار– شاروال
   شهرستان– ولسوالی
   بخشدار، رئیس شهرستان– ولوسوال
   داروخانه– درملتون
   زایشگاه– زیژنتون
   درمانگاه - کلنیک

  هالل احمر – سره میاشت
   استادیار یکم– پوهیالی
   استادیار دوم– پوهنیار
   استادیار سوم– پوهنمل

   ستوان سوم– دریم بریدمن
   ستوان دوم– دوهم بریدمن
   ستوان یکم– لمري بریدمن

  سروان – تورن
   رئیس ستاد– جگتورن
   سرگرد– جگرن
   سرهنگ دوم– دگرمن
   سرهنگ– دگروال

   سرتیپ– بریدجنرال
   سرلشکر– تورن جنرال
   سپهبد– دگرجنرال
   ارتشبد– سترجنرال

   گروهبان سوم– دریم ساتنمن
   گروهبان دوم– دوهم ساتنمن
   گروهبان یکم– لمري ساتنمن
  )مینیروي انتظا( ستوان دوم – دوهم حارن
  )نیروي انتظامی( ستوان یکم – لمري حارن

  )نیروي انتظامی( ستوان – حارن
  )نیروي انتظامی( سرگرد – سمونیار
  )نیروي انتظامی( سرهنگ – سمونوال
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   دانشیار یکم– پوهندوي
   دانشیار دوم– پوهنوال
  استاد، پروفسور– پوهاند
   سرجوخه– بریدمل
   ستوان– بریدمن

  )نیروي انتظامی( سرتیپ – مل پاسوال
  )نیروي انتظامی( سرلشکر – پاسوال

  )نیروي انتظامی( سپهبد – لوي پاسوال
نیروي (ژنرال  تیمسار، – سترپاسوال

  )انتظامی
  ه پاسگا- پوسته

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 از وجود یک زبان رسمی فراگیر سخن گفت و زبان پارسی باستان، با آن که از زمان  توان نمی
وانست به عنوان زبان گفتار پا از قلمروِ خود بیرون داریوش بزرگ زبان نوشتار نیز شد، ولی نت

هاي ایرانی باستان  هاي زبان  است که در این دوره هیچ یک از شاخه دلیل آن چونین .نهد
هنوز تا آن اندازه از تنۀ اصلی و یگانۀ خود دور نشده بود که براي گویندگان زبان دیگر کامالً 

یافتند و حتا  خوبی درمی  برادران پارسی خود را بهبه سخن دیگر، مادها سخنان. بیگانه باشد
  . هاي چندان بزرگی نیست میان پارسی باستان و زبان اوستایی، ناهمگونی

گذشته از این، هخامنشیان که قدرت جهانی زمان خود بودند، سیاستی که براي 
مذهب و فرهنگ بستند، بر پایۀ احترام به  نگهداري آن قدرت در درون و بیرون ایران به کار می

، اقوام دیگر بود و این موضوع طبعاً آنان را از تحمیل زبان خود به اقوام دیگر نیز باز می داشت
هاي آنها  نوشته شد و سنگ هاي رسمی دولتی به زبان آرامی نوشته می چونان که مثالً نامه

  . هاي عیالمی و بابلی نیز نوشته شده است عالوه بر پارسی باستان، به زبان
 زبان پارسی باستان و مادي و پارتی باستان که هر سه سخت به  ا این حال، قلمروِب

  . گرفت یکدیگر نزدیک بودند، تمام غرب و شمال و مرکز ایران را فرا می
هاي خاوري و باختري، با گذر از دورة کهن به دورة  ولی از یک سو هر چه گروه زبان

 ملی و فرهنگی،  وي دیگر هر چه همبستگی سیاسی،گشتند، و از س میانه، از یکدیگر دورتر می
شد، به همان اندازه نیاز به یک زبان رسمی فراگیرتر  تر می هاي ایرانی نزدیک میان تیره

  
 سرگذشت زبان فارسی

  
 از آن جا که در نجد پهناور ایران، هر یک          
هاي  ها و گویش هاي ایرانی به یکی از زبان از تیره

گفتند، از دیرباز، به وجود یک  ویژة خود سخن می
زبان فراگیر که وسیلۀ تفاهم میان آنان باشد، 

   . نیازي سخت آشکار بود

 با آن که در کنار  در زمان هخامنشیان،         
 خودآگاهی کم و در زیر نفوذ آن، کم وحدت سیاسی

   ولی باز هنوز گردید، همبستگی ملی بیدار میبـه 

 

  
  جالل خالقی مطلق

 ایران
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هاي جنوب باختري به نام  تا این که پیرامون هزار و پانصد سال پیش، یکی از گویش. گشت می
  .هاي ایران گسترش یافت دري، رفته رفته به دیگر بخش

ترین گزارشی که دربارة زبان دري داریم، گفتۀ ابن مقفع است که ابن ندیم در  کهن
هاي فارسی   زبان عبداهللا بن مقفع گوید،«: نویسد  ابن ندیم می. کتاب الفهرست آورده است

 فهلوي منسوب است به فهله، نام پنج  .عبارتند از فهلوي و دري و فارسی و خوزي و سریانی
و اما دري زبان . صفهان و ري و همدان و ماه نهاوند و آذربایجان استشهر است و آن ا

گفتند و منسوب به درگاه پادشاهی است و از  شهرهاي مداین بود و درباریان به آن سخن می
و اما فارسی، زبان . هاي مردم خراسان و خاور، زبان مردم بلخ در آن بیشتر بود میان زبان

و اما خوزي زبانی است که . نان بود، و آن زبان مردم فارس استموبدان و دانشمندان و مانند آ
و . گفتند با آن شاهان و امیران در خلوت و هنگام بازي و خوشی با پیرامونیان خود سخن می

  » .سریانی زبان اهل سواد و نوشتن و هم نوعی از زبان سریانی فارسی بود
جا موضوع  گوید، در این آنچه ابن مقفع دربارة زبان خوزي و زبان سریانی می

آن چه او دربارة زبان فهلوي یعنی پهلوي و پیوستگی آن با فهله یعنی پهله . گفتگوي ما نیست
رسانند که خواست او همان زبان پهلوي پارتی یا  برد، همه می گوید و پنج شهري که نام می می

بار نخست فارسی . ه استو اما اصطالح فارسی را دو بار به کار گرفت .پهلویک یا پهلوانیک است
ولی بار دوم . هاي ایرانی  یعنی زبان» هاي فارسی زبان«را به معنی مطلق زبان ایرانی آورده و 

شود که خواست او  گوید فارسی زبان موبدان و دانشمندان و مردم فارس بود، روشن می که می
هاي  ست که بیشتر نوشتهجا از فارسی، زبان پهلوي ساسانی یا پارسیگ یا پارسی میانه ا در این

 او به این که فارسی زبان مردم فارس بود،  مانده از ادبیات پهلوي به همین زبان است و اشارة
تعیین محل اصلی این زبان است در برابر محل اصلی زبان پهلویگ، که پهله یا پارت بود که 

  . ابن مقفع به پنج شهر از آن نام برده است
سیگ و زبان پهلوي پارتی یا پهلویگ چنان به یکدیگر زبان پهلوي ساسانی یا پار

یافتند و همین اندازه  نزدیک بودند که مردم این دو زبان سخن یکدیگر را به خوبی درمی
توان پیش از آن میان دو زبان پارسی باستان و مادي گمان  خویشاوندي و نزدیکی را نیز می

. پارسیگ و پهلویگ بود رواج داشتندتر میهن زبان  برد که هر یک در همان محلی که سپس
ولی دورة . بر خالف پارسیگ که دنبالۀ پارسی باستان است، پهلویگ دنبالۀ مادي نیست

از ) W.B .Henning(باستانی پهلویگ که با زبان مادي خویشاوند نزدیک بود، چنان که هنینگ 
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 از پنج شهري که ابن مقفع از نام ماد نیز در روي یکی. برد هاي خواهر نام می آنها به عنوان زبان
  .آن جزو پنج شهر پارت نام برده است، یعنی نهاوند، بر جاي مانده است

این مطلب نیازمند . در باال گفته شد که پارسیگ دنبالۀ پارسی باستان است
  :توضیحی است

هاي بیستون و تخت جمشید و نقش  نوشته پارسی باستان بدین گونه که در سنگ
تواند در زمان خود زبان گفتار بوده باشد، و نه  دیگر آمده است، نه میرستم و چند جاي 

از این . بینیم، ساده گردد تواند با گذشت پانصد سال، تا این اندازه که در زبان پارسیگ می می
رو باید گفت که پارسی باستان یک زبان نوشتار ادبی و کهن بود که با زبان گفتار فاصلۀ زیاد 

ار پارسیگ، اگر چه دنبالۀ آن زبان است، ولی دنبالۀ راست آن نیست، بلکه از داشت و زبان نوشت
  . زبان گفتار سخت تأثیر دیده است

این . گوید، نیاز به بررسی بیشتري دارد و اما آن چه ابن مقفع دربارة زبان دري می
ین نکته گوید دري زبان درباریان و منسوب به دربار پادشاهی بود، از این سخن نخست ا که می

 ترجمه "باب"به معنی درگاه است که ابن مقفع آن را به » در«گردد که دري از  درست می
کرده است و خواست از در و درگاه در این جا، پایتخت، و دري زبان مردم شهرنشین پایتخت 

هاي اهل خراسان و خاور، زبان  گوید از میان زبان و این که می. ساسانی و شهرهاي مداین بود
م بلخ در زبان دري بیشتر است، بدین معنی است که این زبان دري، از باختر ایران به خاور مرد

  . هاي آن سامان آمیخته بود جا با زبان نفوذ کرده بود و در آن
شناسی  اگر این تعبیر ما از گفتۀ ابن مقفع درست باشد، نظر او با نظریۀ دانش زبان

  : فارسی مطابقت دارددربارة خاستگاه و جهت نفوذ زبان دري یا
شناسی، زبانی که رودکی سمرقندي و فردوسی طوسی و نظامی  بر اساس دانش زبان

هاي گویشی، زبان  اند، و امروزه، با برخی ناهمسانی گنجوي و سعدي شیرازي بدان نوشته
رسمی ایران و افغانستان و تاجیکستان است، یک زبان جنوب باختري است و خویشاوند با 

هاي تاتی و تالشی و  هاي بلوچی و کردي و لري و گویش که با زبان پهلوي ساسانی پارسیگ یا
هاي ایرانی میانه چون پارسیگ و  هاي شمالی و مرکزي و جنوبی ایران و زبان بسیاري از گویش
هاي ایران باختري را  هاي ایرانی باستان چون پارسی باستان و مادي، گروه زبان پهلویگ و زبان
هاي پامیر  هاي پشتو در افغانستان و آسی در قفقاز و گویش  زبان در برابر،. ندده تشکیل می

هاي  و یغنابی در زرافشان و زبان) چون وخی، سنگلیچی، مونجی، شغنی، یزغالمی و جز آن (
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سکایی و زبان ایرانی باستان اوستایی، گروه –ایرانی میانه چون سغدي، خوارزمی و ختن
  . دهند  تشکیل میهاي ایران خاوري را زبان

اي از زبان ادبی  بنا بر این، زبان گفتار پایتخت هخامنشی که صورت بسیار ساده شده
هاي هخامنشی بود، پانصد سال پس از آن به نام زبان دري، همگام با پایگیري  و کهن کتیبه

یرانی هاي ا قدرت سیاسی ساسانیان، در بسیاري از نقاط ایران به عنوان زبان تفاهم میان تیره
زمان با رواج زبان دري، با نفوذ زبان پهلویگ و سپس زبان  پیش از آن و هم. رواج گرفت

ها و  هاي نوشتار در زمان اشکانیان و ساسانیان بودند و همۀ فرمان پارسیگ، که به ترتیب زبان
ه زبان شد و نیز تبلیغات مانی و شاگردان او در خاور ایران ب هاي دولتی به آن ها نوشته می نامه

پهلویگ، راه براي پیشرفت زبان دري که با پارسیگ و پهلویگ خویشاوندي نزدیک داشت و 
همچنین دستور بسیار . هاي این دو زبان را گرفته بود، کوبیده و هموار شده بود بسیاري از واژه

ترین  هو در عین حال پرتوان این زبان، که آن را در شمار ساد ساده و کامالً با قاعده و یادنشین
  . ، عامل بسیار مهم دیگري در رواج سریع این زبان بودهاي جهان ساخته بود زبان

و تا حدودي (پس از سقوط ساسانیان، زبان نوشتار نخست هنوز همان زبان پارسیگ 
هایی  ها در دست است، تألیف یا نوپردازي  از این زبان بود، چنان که بیشتر آثاري که) پهلویگ

ها دیگر از پارسیگ و پهلویگ به  هاي نخستین هجري، ولی نام این زبان است از همین سده
پارسی و پهلوي تغییر یافته بود و از همین روست که ابن مقفع صورت معرّب آنها را فارسی و 

ولی با کم شدن موبدان و گرویدن دهقانان به دین نوین، موقعیت زبان . فهلوي ثبت کرده است
اي میان دري و عربی  کم بر سر جانشینی آن، مبارزه گشت و کم میتر  روز ضعیف پارسیگ روزبه

  . درگرفت
هاي یک زبان توانا و به عنوان  نخست پیروزي با عربی بود که با داشتن همۀ ویژگی

زبان دین و دستگاه خالفت اسالمی و مجهز به خطی که با همۀ نواقص خود بهتر از خط 
.  روي شکست ندیده بود، پا به میدان نهادپهلوي بود، همچون سرداري که تا آن زمان

ترین  شمار ایرانیان به زبان عربی در دو سه سدة نخستین هجري مهم ها و تألیفات بی ترجمه
کم خود را براي یک کوچ  نشانۀ این پیروزي موقتی زبان عربی است و نشانۀ این که ایرانیان کم

  . کردند فرهنگی و وداع با گذشته آماده می
یانۀ سدة سوم، با طلوع دولت یعقوب، ورق برگشت و به فرمان امیري که از ولی در م

  .دانست، دري رسماً زبان نوشتار شد ها برخاسته بود و جز زبان نیاکان خود زبانی نمی میان توده
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زبان دري وقتی زبان نوشتار شد، به همان گونه که خط را از عربی گرفت، از زبان 
به سخن . شد، نام را گرفت گ نیز، که اکنون پارسی خوانده مینوشتار پیشین، یعنی پارسی

گفتند و نه پارسی، ولی پس  دیگر، زبان فارسی تا زمانی که تنها زبان گفتار بود، به آن دري می
از آن که در میانۀ سدة سوم هجري به جاي زبان پارسیگ زبان نوشتار گردید، نام پارسی هم 

ولی روشن بود . پارسی، دري و پارسی دري: اي سه نام گردیدبدان داده شد و از این زمان دار
زودي براي هر نام تعریفی  که چند نام براي یک زبان واحد تولید سوءتفاهم نیز خواهد کرد و به

  . جداگانه به وجود خواهد آمد
مگر نه این بود که دري زبان درگاه بود؟ پس با پاي گرفتن فرمانروایی سامانیان، 

 نام زبان درگاه ساسانیان بود، اکنون نام زبان درگاه سامانیان، یعنی نام زبان دري که زمانی
ویژه پس از آن که فارسی  در برابرِ، فارسی به عنوان زبان دیگر جاها، و به. مردم خراسان گشت

هایی نیز با فارسی نقاط دیگر پیدا کرد،  هاي محلی، تفاوت خراسان به دلیل آمیختن با گویش
هاي گویشی خراسان،   نام مجوز دیگري نیز یافت، چون واقعاً بسیاري از این واژهاین اختالف

  . براي سخنوران غیرخراسانی مهجور و نامفهوم بود
هاي محلی خراسان نیامیخته بود، بلکه این زبان در هر  البته فارسی تنها با گویش

جا را  هاي آن ا و گویشه هاي زبان کرد، طبعاً مقداري از واژه بخشی از ایران که نفوذ می
 آن سرزمین درون زبان فارسی نوشتار  گرفت که از این مقدار، تعدادي به وسیلۀ مؤلفان می
ولی از . یافت شد که از آن باز تعدادي از راه همان آثار به فارسی نوشتار استاندارد راه می می
مهد ادبی فارسی بود و ترین  زمانی مهم جا که خراسان از نیمۀ دوم سدة سوم هجري تا مدت آن

آثاري که در این سرزمین به وجود آمد، در اندك زمانی در سراسر ایران شهرت یافت، طبعاً 
هاي گویشی آن، چه در فارسی نوشتار خراسان و چه در فارسی نوشتار  سهم نفوذ واژه

  .  بیشتر از نقاط دیگر ایران بود استاندارد،
 هجري، هنگام برخورد با ناصر 438ال از همین رو است که قطران تبریزي در س

خسرو قبادیانی بلخی، مشکالت خود را در دریافت شعر منجیک ترمذي و دقیقی طوسی از او 
گفت، اما زبان  شعري نیک می«: گوید پرسد و به همین دلیل ناصر خسرو دربارة او می می

البته . اسان است، که خواست ناصر خسرو از فارسی، فارسی دري خر»دانست فارسی نیکو نمی
هایش زبان ایرانی آذري بود، هر  این هم محتمل است که قطران که زبان گفتار او با هم شهري

چند هنگام نوشتن بر زبان فارسی تسلط داشت، ولی در سخن گفتن به این زبان کمی کند 
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ها  اژهدر هر حال به دلیل همین مشکالت مردم آذربایجان و دیگر نقاط ایران در دریافت و. بود
هاي خراسان در شعر فارسی است که اسدي طوسی در همین زمان، لغت  و اصطالحات گویش

هاي گویشی خراسان  و نیز به علت همین واژه. فرس را براي مردم اران و آذربایجان تألیف کرد
نامه، به   هجري در کتاب خود قابوس475است که عنصرالمعالی گرگانی در سال 

و اگر نامه «: نویسد  تا از نوشتن فارسی دري بپرهیزند و می کند ینویسان سفارش م فارسی
پارسی بود، پارسی مطلق منبیس که ناخوش است، خاصه پارسی دري که نه معروف بود، آن 

   ».خود نباید نبشت به هیچ حال که خود ناگفته بهتر از گفته بود
رسی دري که در آن از این گفتۀ عنصرالمعالی نیک پیداست که او پارسی را از پا

هاي  این فارسی دري به دلیل واژه. گفتند، جدا دانسته است زمان به فارسی مردم خراسان می
زبانان بیرون از خراسان دشوار و از این رو از دید عنصرالمعالی زبانی  گویشی آن، براي فارسی

ها و عبارات  به واژههمچنان که او پارسی مطلق، یعنی فارسی سره را نیز که . دور از شیوایی بود
  . داند و امثال و حکم تازي آراسته نباشد، دور از شیوایی می

جا که محمد ظهیري سمرقندي مؤلف سندبادنامه ، دربارة نگارش  همچنین آن
 هجري از پهلوي به فارسی 339پیشین این کتاب که خواجه عمید ابوالفوارس قنارزي در سال 

به عبارت دري پرداخت، لکن عبارت عظیم ) قنارزي(ا این کتاب ر«: نویسد ترجمه کرد، می
 باز همان زبانی است که از  ، خواست او از دري،»...نازل بود و از تزّین و تجلی عاري و عاطل

زبانان مهجور بود و از سوي دیگر سبک  هاي گویش شرقی آن براي دیگر فارسی یک سو واژه
  . نمود  شیوایی می آن به چشم متأخران عاري از پیرایۀ ساده و بی

به گمان من همچنین نام پارسی دري که فردوسی در شاهنامه، به ترجمۀ کلیله و 
دمنه، که در زمان سامانیان توسط ابوالفضل و یا به سرپرستی او انجام گرفت و سپس رودکی 

هاي گویش خراسان در این منظومه  از همین سهم بزرگ واژهدهد،  آن را به نظم کشید، می
ردوسی در جایی دیگر، زبان شاهنامۀ خود را پارسی می نامد، همچنان که پیش از او ف. است

  . ابوعلی بلعمی نیز زبان ترجمۀ خود را از تاریخ طبري پارسی نامیده است
. توان به دو سبک بخش کرد  زبان فارسی سدة چهارم هجري را می به سخن دیگر،

از این زمره بودند . ان زیاد به کار رفته بودهاي گویش خراس یکی سبک آثاري که در آنها واژه
این . هاي رودکی، سندباد نامۀ قنارزي، اشعار منجیک تزمذي و برخی شعراي دیگر منظومه

دوم سبک آثاري که در ترجمه و تألیف به پارسیگ و . گفتند سبک را دري یا پارسی دري می
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اند ترجمۀ  از این نمونه. زدیک بودپهلویگ و به زبان فارسی استاندارد در بیشتر نقاط ایران ن
نامۀ بوشکور، شاهنامۀ ابومنصوري، شاهنامۀ فردوسی،  تفسیر طبري، ترجمۀ تاریخ طبري، آفرین

هدایه المتعلمین، حدودالعالم، تفسیر قرآن پاك و اشعار شاعرانی چون شهید بلخی، بوشکور و 
ه نمایزي که از آن نام رفت، در این دو سبک، جز آن وج. نامیدند این سبک را پارسی می. غیره

ها و عبارات و امثال و حکم  هاي لفظی و کمی واژه سادگی و کوتاهی جمالت و فقدان آرایش
  .وجه اشتراك دارند تازي،

این که اختالف میان دري و پارسی تنها اختالف میان دو سبک است و نه دو زبان، 
و این کتاب تفسیر بزرگ «: نویسد میاز مقدمۀ ترجمۀ تفسیر طبري نیز پیداست که در آغاز 

، »است از روایت محمد بن جریر الطبري رحمۀ اهللا علیه، ترجمه کرده به زبان پارسی و دري
یعنی نام پارسی و دري را دو نام براي یک زبان گرفته است و از آن پس پنج بار دیگر که از 

و این جا «: نویسد ر یک جا مینامد و د برد، همه جا آن را تنها پارسی می زبان کتاب نام می
  ».زبان پارسی است) خراسان و ماوراءالنهر( بدین ناحیت 

 دري  بنابراین در عین حال که سخنوران عموماً فرقی میان پارسی و دري و پارسی
اند، ولی گاه نیز دري و پارسی دري را  اند و هر سه نام را به جاي یکدیگر به کار برده نگذاشته

ولی در این جا نیز همان گونه که اشاره . اند  پارسی را زبان همۀ ایران نامیدهفارسی خراسان و
  .شد، نه به عنوان دو زبان مستقل، بلکه به عنوان دو سبک از یک زبان واحد

در هر حال از میانۀ سدة پنجم هجري، با نفوذ بیشتر زبان و سبک تازي در 
بود، از رواج افتاد، به  سدة چهارم متداول در  هاي فارسی، هر دو سبک دري و پارسی که نوشته

ویژه سبک دري، و به همین دلیل آثار آن نیز بیش از آثار سبک پارسی دستخوش نابودي 
هاي مهجور آن که در سدة چهارم به زبان فارسی راه یافته بود و  گردید و بسیاري از واژه

فارسی کهنه شد و از کار تر در زبان  شود، سپس هاي آن در لغت فرس اسدي دیده می نمونه
  .افتاد

پس از آن که زبان دري یا پارسی زبان نوشتار شد، نه تنها سخنوران خراسان، چون 
رودکی سمرقندي و بوشکوربلخی و مسعودي مروزي و بوعلی سیناي بخارایی و بوریحان 
بیرونی خوارزمی و منجیک ترمذي و سنائی غزنوي و خواجه عبداهللا انصاري و هروي و 

وسی طوسی و خیام نیشابوري و منوچهري دامغانی به این زبان نوشتند، بلکه نیز سخنوران فرد
الدین اصفهانی  جاهاي دیگر چون فرخی سیستانی و غضایري رازي و بوسلیک گرگانی و جمال
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و قطران تبریزي و خاقانی شروانی و نظامی گنجوي و مسعود سعد الهوري و بابا طاهر همدانی 
  .و صدها سخنور دیگر از هر گوشه و کنار این سرزمینو سعدي شیرازي 

 هجري 400به دلیل این گسترش زبان فارسی است که رستم الرجانی حدود سال 
سراید و در زمان فرمانروایی خاندان کاکویه در اصفهان،  براي فرمانروایان همدان شاهنامه می

 کمی بعد فخرالدین اسعد گرگانی کند و ابن سینا دانشنامۀ عالیی را به زبان فارسی تألیف می
و باز به دلیل گسترش زبان فارسی است که اسدي طوسی، در نیمۀ  .سراید ویس و رامین را می

سرزمین میان قزوین و (افتد و به دربار جستانیان طارم  نخستین سدة پنجم، از طوس راه می
جا به دربار  و سپس از آنستاید  جا را به زبان فارسی می رود و شاهان آن می) زنجان و گیالن

بیند که اهل  سراید و می نامه را می جا گرشاسب رود و براي امیر آن شیبانیان در نخجوان می
زمان او، قطران تبریزي همۀ امیران  و یا شاعر هم. خوانی دارند جا مجلس شاهنامه ادب آن

ها از گرگان به  مان زمانسراید و یا عنصرالمعالی در ه آذربایجان و اران را به فارسی مدیحه می
پیداست که زبان . گوید جا با امیر ابواالسوار شدادي به فارسی سخن می رود و در آن گنجه می
. توانست در فاصلۀ یکی دو قرن به عنوان زبان نوشتار همۀ سرزمین ایران را بگیرد فارسی نمی

  .داشت میها به عنوان زبان گفتار در سراسر ایران رواج ن اگر پیش از آن قرن
زبان فارسی یا دري حدود دو هزار و پانصد سال پیشینه دارد که از آن حدود هزار 
سال نخستین زبان گفتار در جنوب غربی ایران و سپس حدود هزار و پانصد سال زبان گفتار و 

هاي فالت ایران بوده   زبان نوشتار در بخش بزرگ سرزمین حدود هزار و صد سال اخیر آن،
  . ري به عنوان زبان فرهنگ و ادب به کشورهاي دیگر نیز نفوذ کرده استاست و روزگا
  

  شناسی، سال نخست از مجلۀ ایران



  همنشین
  

یا » شعرهاي زنان افغان«. هاي ادبی و فرهنگی اشاره کرد توان به انتشار کتاب میرشاهی می
ست که میرشاهی در نشر و توزیع آن  هایی ا اي از کتاب نمونه» ادب و فرهنگ تاجیکستان«

وز جهانی ر«هاي  هاي دیگري را به نام هاي انجمن او همچنین مسئولیت. نقش داشته است
  .بوده است» انجمن فرهنگ ایران«را برعهده دارد و چندین سال مسئول » نوروز

میرشاهی معتقد است که مرزهاي جغرافیایی و اهمیت مسائل سیاسی باعث شده که 
 تاجیکستان و ازبکستان با توجه به داشتن زبان و ، افغانستان،زبان کشورهاي ایران  مردم فارسی

میرشاهی معتقد است که مردم تاجیکستان یا بخشی از . یگر دور شوندادبیات مشترك از یکد
  : دانند همگی خود را از تبار ایرانی می) سمرقند و بخارا(ازبکستان 
ساله  سیخانمی . به بخارا رفته بودم تا آرامگاه امیر اسماعیل سامانی را از نزدیک ببینم«

بعد . گذشتیم ستی فرانسوي از کنار او میبا دو. اي براي فروش زردآلو بود مشغول تزیین سفره
پول زردآلوها را نگرفت و . وگفت از لحن صحبت من متوجه شد که ایرانی هستم از کمی گپ

جا پر  او ادامه داد که این. ریزم ام را در آب رود می گفت که اگر بیشتر اصرار کنیم، تمام سرمایه
  ».تبار است؛ چراکه همۀ ما ایرانی هستیم از ایرانی
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زبان  در گفتگو با مسعود میرشاهی به اشتراکات ادبی و فرهنگی کشورهاي فارسی
  :ایم پرداخته

  

 نزدیکی ،زبان فعالیت دارید شما که در حوزة کشورهاي فارسی :پرسش
  کنید؟ طور ارزیابی می فرهنگ و ادبیات این کشورها را چه

.  ایران و قفقاز،انهآسیاي می: باید دقت شود که ما سه محیط فرهنگی داریم: پاسخ
اند؛ اما این اشتراك از نظر ادبی و زبانی  ایرانیان از نظر فرهنگی با قفقاز و آسیاي میانه مشترك

توان مراسم جشنِ نوروز را  اي از اشتراکات فرهنگی می براي نمونه. با آسیاي میانه برقرار است
ریه و عراق همان اندازه اهمیت  سو، کردانِ ترکیه،مثال زد که نزد مردمِ جمهوري آذربایجان

  .شود می  ازبکستان، افغانستان و ایران مهم شمرده ،دارد که در تاجیکستان
زبان مشترك، زیبایی این را دارد که . ایران بیشترین ارتباط زبانی را با آسیاي میانه دارد

ري داشته فهمی بیشتر آیندة بهت توانیم با هم ما می. فهمی مشترك میان ما ایجاد کند هم
  .باشیم

 ساله 30خانمی . به بخارا رفته بودم تا آرامگاه امیر اسماعیل سامانی را از نزدیک ببینم
بعد . گذشتیم با دوستی فرانسوي از کنار او می. اي براي فروش زردآلو بود مشغول تزیین سفره

ا نگرفت و پولِ زردآلوها ر.  از لحن صحبت من متوجه شد که ایرانی هستم،وگفت از کمی گپ
جا پر  او ادامه داد که این. ریزم ام را در آبِ رود می گفت که اگر بیشتر اصرار کنیم، تمامِ سرمایه

  .ست؛ چراکه همۀ ما ایرانی هستیم  از ایرانی
  

 به نظر شما تغییر ،با توجه به اینکه مرزهاي کشورها تغییر کرده: پرسش
  تأثیري داشته است؟زبان چه  محدودة جغرافیایی بین کشورهاي فارسی

 خود را به دلیل ، افغانستان و بخشی از ازبکستان،مردمِ کشورهاي تاجیکستان: پاسخ
اگر . گردد ادبیات مشترك به مشاهیر ایرانِ بزرگ بازمی. دانند  ایرانی می،زبان و ادبیات مشترك

 از همه شویم که کمال خجندي یا تاجیکستان را به طور مثال در نظر بگیریم، متوجه می
هاي اخیر نیز بیش از  در سال. اند سینا فرزندان این منطقه  ناصرخسرو و ابوعلی،تر رودکی مهم

شویم که بسیاري  با نگاهی به تاریخ ادبیات ایران متوجه می. ایم  ادیبِ سمرقندي داشته1200
به نظر من، . هستند که امروزه داخل خاك ایران قرار ندارد  زادة کشورهایی،از ادیبان و شعرا



             
 

 

 

 1393، شمارة پنجم، بهار دوم، سال زبان پارسی  ٣٤

 رودکی و ، تاجیک دانست،توان به همان اندازه که حافظ و سعدي را در سمرقند و بخارا می
  .در زبان و ادبیات مرزي وجود ندارد.  ایرانی پنداشت،ناصر خسرو را نیز در داخل ایران

  

 شکافی ایجاد ،اما نسبت به قبل که کشورها از هم جدا نشده بودند: پرسش
 ، ادبیات و فرهنگ خود،یل بسیاري از مردم به مشاهیرشده و به همین دل

  ...کنند شده و ناسیونالیستی نگاه می تفکیک
ما در ایران خیابانِ ناصرخسرو داري؛ مدارسی به . کنم طور فکر نمی من این: پاسخ

ه دانند، اما اگر نگاه کنیم که ناصر خسرو کجا ب ها او را ایرانی می اگرچه ایرانی. همین نام داریم
هاي   در افغانستان درگذشته و در کوه،شویم که او در مرو به دنیا آمده  متوجه می،دنیا آمده

دانیم، اما او زادة خارج از مرزهاي ایران  ما ناصر خسرو را ایرانی می. بدخشان دفن شده است
او زادة پنجیکت . توان مثال دیگري دانست رودکی را می. سوي مرزها درگذشته است و همان 

کسی را که پدرِ شعرِ فارسی قلمداد شده است، ایرانی . اقع در شمال تاجیکستان استو
گونه است که ما او  ولی تأثیرش در ادبیات ما آن. دانیم، اما رودکی کنار سیردریا به دنیا آمده می

اگر زندگی مشاهیر و ادیبان . آرامگاه رودکی نیز در همان پنجیکت است. دانیم را ایرانی می
باید پذیرفت که همه از یک بستر . رسیم ر را نیز بررسی کنیم، به نتیجۀ مشابهی میدیگ

  .اند مشترك بوده
گذرد، اما ما شاهنامه را صد  بیشترِ شاهنامه در ایران و سیستان و زابل و کابل می

اگر ها بگویند که شاهنامه به آنها تعلق دارد؛ اما  پسندیم که افغان دانیم و نمی درصد ایرانی می
هاي بسیاري از شعرها از کشورهاي  شویم که شخصیت رودابه را در نظر بگیریم متوجه می

در موسیقی هم به همین . زبانِ دیگر هستند؛ مثلِ رودابه که به افغانستان نزدیک است فارسی
  ... شکل

 زادة ،شویم که بسیاري از ادیبان و شعرا با نگاهی به تاریخِ ادبیات ایران متوجه می
  .هستند که امروزه داخل خاك ایران قرار ندارد ورهاییکش

  

ها شده؟ آیا جدایی مرزها تنها  به نظرِ شما چه دلیلی باعث این شکاف: پرسش
 دلیل آن است؟
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هاي خود را از زمانِ آمدن  کوشد داشته است که حکومت آن می ایران کشوري : پاسخ
. افغانستان را مثال بزنیم. ر هم وجود دارداین مسئله در سه کشور دیگ. اسالم به بعد برشمرد

.  قطع کرده است، سال اخیر داشته200آنچه در پیش از   این کشور نیز رابطۀ خود را با هر
اند؛  بیگانه که بخشی از تاریخ خود آنها هم هست، مردم افغانستان نسبت به تاریخِ قدیمی ایران

که قوم پشتون سعی کردند که  از زمانی. چرا که تبلیغات مذهبی بیش از اندازه شدید است
آنها بر سرِ یک کلمۀ . تر شد  مشکلِ زبان نیز در این کشور جدي،دولت جداگانه تشکیل دهند

  .هاي بسیاري داشتند درگیري» دانشگاه«
 ، سال پیش تاکنون هرچه ایرانیان دارند4000ست که از  تاجیکستان، اما کشوري ا

مردم در . کنند داند و خود را جزئی از ایرانِ باستان معرفی می خود را با آنها سهیم می
در هر شهري از تاجیکستان خیابانِ حافظ یا سعدي . دانند تاجیکستان کوروش را از خود می

این . شان جدا بدانند  تاریخیۀاما در افغانستان کوشش شده که مردم خود را از گذشت. دارند
  ...آید هنگی هم به حساب میمشکالت تنها زبانی نیست، بلکه فر

نقش . کنند  مردم فارسی را بسیار زیبا صحبت می،در سمرقند و بخارا واقع در ازبکستان
.  تقشی بسیار ارزنده است،داشتن زبانِ فارسی و ترویجِ آن نگه  این دو شهر و خصوصاً بخارا در زنده

اما به طور مثال . اند یاي میانه آمده ادیب در تاریخ ادبیات فارسی داریم که آنها از آس2000بیش از 
او از خجند آمده و در . دهد  مکانی او را به ما نشان می تغییرات، خجندي]کمال[نگاهی به زندگی 
توانستند در حدود  بود که می جایی مردم نیز راحت  جابه،مرزها که وجود نداشت. تبریز دفن شده

هاي سیاسی امر  اي که جنبه  به اندازه،از ایجاد مرزهااما پس . وآمد کنند  رفت،زبانی و فرهنگی خود
  .هاي فرهنگی و ادبی پرداخته نشده است  به جنبه،مطرح شده

  

 طور که خودتان اشاره  حال که این مرزها کشیده شده و همان: پرسش
 مردمِ این کشورها همدیگر را دور ، ضمنِ داشتنِ ادبیات و فرهنگ مشترك،کردید

   راهکار چیست؟،کنند از هم تعریف می
دانشمندان و پژوهشگرانِ این مناطق . باید بیشتر به این اشتراکات پرداخت: پاسخ

ها به یکدیگر نزدیک شده و این نزدیکی را به دیگران نیز تعمیم  اندازي همایش توانند با راه می
 چه ،چه آنهایی که در سمرقند و بخارا هستند.  پدیدار شود،فهمی که باید دهند تا هم

زیند و  کنند و چه آنانی که در کابل و مزار شریف می می که در خجند و دوشنبه زندگی کسانی
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. دارند که در مشهد و تهران و تبریز ساکنند؛ تمام این مردم بسترهاي مشترك چه کسانی
زمان  ها با اوستا هم  آذري داریم و برخی از زبان، کردي،درست است که زبانِ محلی مثل پشتو

زبانِ فارسی از آنِ . ست  فارسی بسیار غنی ا،ها  اما از نظر گسترة فرهنگی ایرانی در زبان.است
 به زبانِ فارسی ،ها نیست، بلکه هر ادیب و فیلسوف و هنرمندي که در این مناطق بوده فارس
د خواستن بزرگانِ این اقوام اگر می. زبانِ فارسی از آنِ همه است. هاي خود را منتشر کرده نوشته

  .اند  از زبانِ فارسی بهره برده،حرفی را به ثبت برسانند و به گوشِ همگان برسانند
  

هاي مشترك بین ادیبان و  شما یکی از راهکارها را ایجاد همایش: پرسش
. اما در ایران ما شاهد فشار بر حوزة فرهنگ و ادبیات هستیم. دانید فرهیختگان می

افغانستان چندین دهه درگیرِ جنگ . اند ن بازماندهتعداد زیادي از نویسندگان از نوشت
در چنین فضاهایی آیا . شاید بتوان وضعیت تاجیکستان را بهتر توصیف کرد. است
 توان این راهکاري را که شما ذکر کردید، تعمیم داد و به همان تکیه کرد؟ می

وزة آزادي صد درصد در ح. در تاجیکستان مشکلی براي نوشتن وجود ندارد: پاسخ
اما . تواند کافی باشد درست است که برگزاري همایش نمی. ادبیات و نشر کتاب وجود دارد

اي یکی دیگر از  هاي ماهواره تلویزیون. ست ها مجالت اینترنتی ا  اکنون یکی از بهترین راه
  .زبانان از آن استفاده کرد توان براي ایجاد نزدیکی میانِ فارسی ست که می بسترهایی ا
. شد هاي ایرانی شنیده می ها صداي ترانه از خانه. زنم که به بخارا رفته بودم دم مثال میاز خو

مثل ازبکستان که  در جایی. باید توجه داشت که هنرمندان نقش بسیار مهمی در ترویجِ زبان دارند
. دهند  میهاي ایرانی را گوش ها ترانه  مردم با ماهواره،اهمیت جلوه دهد کوشد زبانِ فارسی را کم می

هاي ایرانی  بینید که مردم با ترانه در یک ناکجاآباد می. در تاجیکستان هم به همین شکل است
البته درست است که موسیقی در این کشورها هم خوب پیشرفت کرده، اما . کنند شادي می

  .رسد همچنان موسیقی ایرانی در گوشه و کنار شهرهاي این کشورها به گوش می
  

 براي ایجاد این ،مسئولیت دو انجمن را برعهده داریدشما که : پرسش
 نزدیکی بیشتر چه کردید؟

ام که با نشرِ کتاب  من سعی کرده. ایم ما در حوزة ادبی و فرهنگی بسیار کوشیده: پاسخ
. و شعرهاي بانوان افغان یا بانوان ازبکستان به زبان فارسی، زمینۀ این نزدیکی را ایجاد کنم
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زبان  هاي نگارشی دیگر در کشورهاي فارسی تا ادبیات فارسی را به زبانکوشم  اینک می هم
در تاجیکستان، اگرچه مردم فارسی صحبت . برگردانم، تا قابلِ استفاده براي آنان نیز باشد

این وظیفۀ ماست که بکوشیم تا تبادالت ادبی و . کنند، اما دبیرة آنها سیریلیک است می
  .فرهنگی بیشتر شود

اي  هدف انجمنِ رودکی این بود که زمینه.  انجمنی را بنیادگذاري کردم سال پیش20
 ،تواند نام خود را داشته باشد فراهم کنیم که خارج از مرزهاي سیاسی که هر کشوري می

 فرهنگ و ادبیات ،این کشورها را دور هم جمع کنم، تا دربارة زبان ادیبان و فرهیختگانِ
را ) پارسی(مان آموزشِ خط نیاکان  هاي انجمن ما در کالس. ها صحبت کنند مشترك این خطه

  .نیز داریم
  

هاي نویسندگانِ معاصرِ ایرانی تا چه اندازه میان مردم  کتاب :پرسش
  شده است؟ افغانستان و تاجیکستان و ازبکستان شناخته

هاي   از کتاب،شود در افغانستان، به این دلیل که نگارشِ فارسی مطالعه می: پاسخ
هایی که توسط   هاي افغانستان، کتاب در کتابخانه. برند یسندگانِ ایرانی بسیار بهره مینو

اما مشکلِ تاجیکستان و آسیاي میانه این است که .  وجود دارد،نویسندگانِ ایرانی نوشته شده
ها  به همین دلیل کتاب. نویسند تازگی التین می ازبکستان نیز به. خط نگارش آنها فارسی نیست

 ،کند هایی را که بیشتر به این کشورها منتقل می دولت نیز کتاب. دي را که باید، ندارندبر
مندان  هایی که امروزه الزم است اندیشه ولی کتاب. هاي مذهبی یا ادبیات کالسیک است کتاب

با آنکه فراگیري زبان فارسی از سوي دولت .  کمتر در دسترس است،تاجیک مطالعه کنند
  .ست شده، اما باز هم خط سیریلیک میانِ مردمِ تاجیکستان نگارشِ اصلی ااجباري عنوان 

  

  تدریجی اتفاق افتاده است؟،این اجبار در فراگیري خط فارسی: پرسش
ست، اما نباید اجازه داد  باید توجه کنیم که اگرچه آموزشِ خط فارسی اجباري ا: پاسخ

که ادبیات مردم  چرا. ال زمان الزم است صد س،براي تغییرِ خط. که خط سیریلیک گُم شود
سواد   مردمِ آن کشور به طورِ ناگهانی بی،در صورت دگرگونی الفباي یک کشور. شود گم می
  .شوند می

  »انجمن یپارس«ي تارنما: سرچشمه



هاي  صرف نظر از تغییر شکل و محتواي خودشناسی ملی که در سال. پرورش یافتند
هاي ملی، زبان، مذهب و دیگر اجزاء زندگی  ها ارزش ت گرفت، پامیريحکومت شوروي صور

هایی مردمی چون  ها یا خصوصیت گمان، فروزه بی. تمام از دست نداده بودند معنوي خود را به
تحمل و تسامح شرقی، بردباري، وفاداري به زادبوم کوچک و به زمین گذشتگان خود، 

جواري در حفظ شیوة  همتا و حسن هم هستانی بیتوانایی زیستن در هماهنگی با طبیعت کو
  .زندگی ویژة این مردمان نقش بسزایی داشته است

زبان، به عنوان ناقل یا . هاي منطقه هم صورت گرفت تغییرات نسبتاً مهمی در زبان
وضعیت زبان، به نوبۀ .  رشد و توسعۀ قومی، اهمیت فراگیر داردۀحامل فرهنگ، در زمین

  . شد و توسعۀ مردم استخود، بیانگر جهت ر
 میالدي فرآیند پرشور توسعۀ فرهنگ سوسیالیستی در کوهستان 1920در دهۀ 

آغاز . یافتند ها گشایش می ها و کتابخانه شدند، باشگاه ها ساخته می بدخشان آغاز شد؛ مدرسه
هاي  هاي درسی به زبان هاي محلی بود؛ نخستین کتاب ، دورة گسترش زبان1930دهۀ 

                                                
مطلب با . پروفسور نظرشاه نظرشایف، دکتر تاریخ، این مطلب را ویژة مجلۀ زبان پارسی نوشته است  ∗

  . به پارسی ترجمه شده استاندکی اختصار از زبان روسی

  

  هاي پامیري و ضرورت  زبان
 حفظ و بقاي آنها

  
هاي حکومت شوروي مردم  طی سال          

 اقتصادي، –هاي اجتماعی  پامیر در زمینه
. هایی دست یافتند سیاسی و معنوي به پیشرفت

مرحلۀ آغازین فراگیري کار صنعتی پشت سر 
شده بود و در بافتار اجتماعی، قشر قابل توجه 

ادبیات، هنرهاي . ده بودروشنفکر ظهور کر
. موسیقی، تئاتر و نقاشی هم رشد کرده بودند

هاي علمی تأسیس شدند و  نخستین بنگاه
  تلفـخـهاي م نخستین کارمندان علمی در رشته

 

  
  

  ∗یف نظرشاه نظرشاي
  روسیه
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گرفت و  ها در روسیه انجام می تدوین و انتشار کتاب. شانی و وخی منتشر شدندشغنی و رو
 و اوایل 19هاي درسی پامیري دانشوران روس بودند که از اواخر سدة  نخستین مؤلفان کتاب

ها  شناسی و تاریخ و زبان شناسی و زمین کردند و جغرافیا و زیست  در منطقه کار می20سدة 
  . آموختند هستانی را میو فرهنگ این سرزمین کو

دانشوران روسیه تدوین الفباي التینی براي   یکی از نخستین برآیندهاي پژوهش
هاي سیاسی برجستۀ وقت در تاجیکستان، به  از این کار نکو چهره. هاي بدخشی بود زبان

ولی دیري نگذشت که این کار . اف، اسماعیلف و غیره حمایت کردند مانند شاتیمور، عبداهللا
افزون بر این، رهبران حزبی زادة کوهستان بدخشان سرکوب و تبعید . ر، ممنوع شدخی

  . شدند
. ها هستند هاي ایرانی شرقی خانواده هندواروپایی زبان هاي پامیري در زمرة زبان زبان

هاي گروه  در قلمرو استان خودمختار کوهستان بدخشان در جمهوري تاجیکستان زبان
. آیند هاي پامیري به شمار می  اشکاشمی و وخی، از اجزاء زبانشغنی و روشانی، یزگالمی،

ترین زبان پامیري محسوب  هاي شغنی و روشانی با حدود صد هزار گویشور، بزرگ گروه زبان
تنها زبان مکتوب در پامیر همواره زبان . الخط ندارد ها رسم هیچ یک از این زبان. شود می

  . بوده است) پارسی(تاجیکی 
هاي  با گویش(شغنی : هاي زیر را دربر دارد ها و گویش نی و روشانی، زبانگروه شغ
ها و  گویشوران این زبان). با گویش خوفی(، برتنگی، راشاروي، روشانی )اي بجووي و شاهدره

هاي شغنی و  زبان. کنند ها در کرانۀ رودهاي پنج، غـُـند، شاهدره و برتنگ زندگی می گویش
  .ستان هم گویشورانی دارندروشانی در بدخشان افغان

زبان یزگالمی در حوزة رود یزگالم در استان خودمختار کوهستان بدخشان رایج 
گویشوران زبان وخی در کرانۀ رود پنج، در منطقۀ اشکاشم استان خودمختار کوهستان . است

ها در منطقۀ  بخشی از وخانی. برند بدخشان و والیت بدخشان افغانستان به سر می
  . کنند گ چین زندگی میجیان سین

به زبانِ اشکاشمی در روستاي رین منطقۀ اشکاشم بدخشان تاجیکستان و در شمال 
در بدخشان (رینی : زبان اشکاشمی سه گویش دارد. شود بدخشان افغانستان تکلم می

  ).در افغانستان(، زیبکی و سنگلیچی )تاجیکستان
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شان از  دلیل منزوي و بریده بودنهاي پامیري به  هاي دانشوران، زبان بنا به یافته
هاي بیگانه قرار  مراتب کمتر تحت نفوذ زبان هاي ایرانی به جهان خارج، نسبت به سایر زبان

هاي  هاي ایرانی باستان و میانه در زبان هاي زبان در نتیجه، بسیاري از ویژگی. اند گرفته
  .پامیري حفظ شده است

در آن دوره نخستین .  آغاز شد1870دهۀ هاي پامیري در  فرآیند آموزش علمی زبان
هاي علمی دربارة زبان شغنی به قلم رابرت شو، خاورشناس انگلیسی و ویلهلم گایگر،  داده

  .همتاي آلمانی او منتشر شد
ایوانف، دانشور روس، در یک سفر علمی به پامیر مطالب .ل. میالدي د1880در دهۀ 

ي کرد و به آکادمیسین کارل زالمان در شناختی مربوط به زبان شغنی را گردآور زبان
هاي ایرانی، پس از  کارل زالمان، کارشناس مشهور زبان. فرهنگستان علوم روسیه تحویل داد

ها نخستین فرهنگ لغات روسی به شغنی را  شناختی این داده انجام تجزیه و تحلیل زبان
ه بعد، روند آموزش از این دوره ب. ترتیب داد» ایوانف. ل.فرهنگ شغنی د«تحت عنوان 

هاي  هاي موشکافانه در سال اما پژوهش. هاي پامیري از سوي دانشوران روس آغاز شد زبان
  .حکومت شوراها انجام گرفت

هاي   میالدي به بعد پروفسور ایوان زاروبین در مطالعۀ زبان1920از دهۀ 
هایش و  ششغنی و گوی  شدة پامیري سهم بسزایی گذاشت؛ از جمله زبان کمترآموخته

گیري علم  اي شد براي شکل پایهآثار ایوان زاروبین، . هاي یزگالمی و اشکاشمی زبان
  ).شناسی ها و گویش اعم از آواشناسی، دستور زبان(پامیرشناسی 

، نمایندة مکتب Joy Edelman» جوي ادلمان«هاي حکومت شوروي  طی سال
شناسی، آواشناسی و  ط به زبانسنگ خود مسایل مربو پامیرشناسی مسکو، با آثار گران

  .هاي پامیري را روشن کرد ساختار دستوري زبان
شناختی، در آثار ایوان  هاي پامیري در پرتو مطالعات قوم ترکیب واژگانی زبان

  .خوبی بررسی شده است استبلین کامنسکی به
 هاي ها دربارة زبان نیمۀ دوم سدة بیستم میالدي شاهد انتشار تعداد زیاد پژوهش

. یف، ت میخائیل آندري. برخی از نویسندگان آن آثار از مردم محلی پامیر بودند. پامیري بود
. میرزایف، ا. ممداصلمف، ش. دادخدایوا، م. شایف، رحیم دادخدایف، ل بیکف، امید بلبل بختی

  .بیکف و غیره از جملۀ این مؤلفان هستند یوسف. رحیمی، ش. میرشکرووا، ا. میربابایف، ز
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جلدة شغنی به روسی به قلم دادخدا  یان سدة میالدي گذشته فرهنگ جامع سهدر پا
هایی بود که مؤلف آن طی  منبع اصلی این فرهنگ داده. شایف در مسکو منتشر شد کرم
االمکان بیشترین تعداد  در این فرهنگ، حتی.  گرد آورده بود1968 تا 1960هاي  سال
هر مدخل این فرهنگ، . ري و تعبیر شده استهاي آن گردآو هاي شغنی از همۀ گویش واژه

  .دهد معانی مختلف واژة مورد نظر را با تصویرهاي مرتبط می
هاي پامیري فروکش  در آغاز سدة میالدي جاري عالقۀ دانشوران به آموزش زبان

. هاي ایرانی شرقی رسید هاي این شاخه از زبان نکرد، بلکه برعکس، به اعماق تازه از ناگشوده
. نیکوشایوا، ن. شایف، ش نصرالدین. شایوا، ا زاآچ. شایف، ش عجم. انی چون مدانشور
زاده در زمرة پژوهشگران این دوره هستند که  شنبه. عبدالحمیدوا و خ. یف، پ آفریده

  .اند تحقیقات سترگی در این زمینه انجام داده
ري آو شمولی و پیشرفت چشمگیر فن در عصر نوین که بشریت وارد فرآیند جهان

اند، بلکه  تر واقع شده هاي قوي هاي کوچک نه تنها تحت فشار زبان اي شده، زبان رسانه
بنیاد آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل . شوربختانه در لبۀ پرتگاه نابودي قرار دارند

 Atlas of the World’s Languages in Danger)هاي رو به انقراض  نقشۀ زبان) یونسکو(متحد 

of Disappearing)هاي کوچک پامیر هم در این فهرست  متأسفانه، زبان.  را ترتیب داده است
  .هستند

 میالدي در شهر خارغ، مؤسسۀ مطالعات 2009با توجه به اهمیت این موضوع سال 
هاي رو به انقراض و فرهنگستان علوم تاجیکستان یک نشست  اسماعیلی همراه با بنیاد زبان

 دانشور از استرالیا، 50در این همایش علمی بیش از . ردندالمللی برگزار ک علمی بین
هاي  سخنرانی. دانمارك، هلند، پاکستان، روسیه، تاجیکستان، بریتانیا و آمریکا شرکت کردند

  .، انگلیسی و روسی منتشر شد)به هر دو خط(هاي پارسی  این نشست علمی به زبان
هاي رو به  روابط متقابل زبانکنندگان این کنفرانس با بررسی روند پیچیدة  شرکت

تواند به حفظ  هاي تاریخی می گونه پژوهش انقراض و تاریخ، به این موضوع پرداختند که چه
تواند  گونه تحقیقات علمی آنها می هاي در حال نابودي مساعدت کند و این که چه زبان

  .هاي مهم باشد پاسخگوي این پرسش
گیري  هاي شکل افزاید و از عامل امع میها در جهان بر ارزش زندگی جو تنوع زبان

با قرار گرفتن یک زبان در معرض نابودي، خطر نابودي، سه بعد . احساس هویت افراد است
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ارزش یا  تواند بی نخست، هویت گویشوران آن زبان می: کند زندگی اجتماعی را هم تهدید می
 زبان جریان دارد، محدود یا اي که صرفاً به آن حتا نابود شود؛ دو این که زندگی اجتماعی

نکتۀ سوم، حائز اهمیت . میرند هاي محلی سرانجام می شود؛ و سه این که سنت ناپدید می
زبان و آن جامعۀ زبانی » تاریخ «- چه گفتاري و چه نوشتاري –ها  ویژه است؛ زیرا این سنت

  .دهند را تشکیل می
هاي رو به  ه حفظ و بقاي زبانهاي دانشوران ب از این رو، تصور بر این است که تالش

ها بخش  زیرا این زبان. نابودي خواهد انجامید؛ چه در تاجیکستان و چه در سراسر جهان
  .ارزشمند میراث معنوي بشریت هستند



  
  سیر واژگان

 
  
  
  
  
  
  
  
  

  باغ ایرانی در گذر زمان
  

  نصر) سها(طاهره 
  ایران

  
 سال 3000آید، نزدیک به  هاي مؤرخانِ یونانی به دست می به طوري که از نوشته

به » پردیس«ها احاطه کرده بودند و واژة  هاي بیشترِ ایرانیان را باغ پیش، پیرامونِ خانه
این شیوه بعداً براي سایرِ ملل نیز . شده است ته میها گف هاي پیرامون خانه همان باغ

به طوري که . ها رفته است سرمشق شده و به دنبالِ آن این واژة فارسی به دوردست
ها نیز با تغییرات و  هاي یونانی و فرانسوي و سامی و دیگر زبان امروزه در زبان

  .شود هایی به کار برده می دگرگونی
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پردیس لغتی «: نویسد می» پردیس«رة معنی واژة اکبر دهخدا دربا عالمه علی
به معنی باغ و بستان و از همین لغت است پالیز ) پارادئزا(است مأخوذ از زبان مادي 

این واژه که در اوستا دو بار به کار برده شده از دو جزء . »)معرب(فارسی و فردوس 
نی انباشتن و دیوار  به معdaeza به معنی پیرامون و دیگري pairiترکیب یافته؛ یکی 

کشیدن بوده است که بر روي هم به معناي درختکاري و گلکاري پیرامون ساختمان 
  .شده و در فارسی دري هم به کار رفته است» پالیز«این واژه در پهلوي . باشد می

شماري  در دورة هخامنشیان و بعد از آن در سرتاسر سرزمینِ ایران تعداد بی
ها که در یونانِ آن روز وجود  این گونه باغ. وجود داشته استهاي بزرگ و باشکوه  باغ

نداشت، مردمِ آن سامان و دیگر کشورها را جالبِ نظر آمد و همان واژة فارسی را نیز به 
 به معنی باغ و در زبان paradeisosامروزه این واژه در زبانِ یونانی به صورت . کار بردند

 فرانسوي به صورتparadisو در زبا  نِ انگلیسی به صورتparadise به معنی بهشت به 
  . شود کار برده می

اي فارسی است و  باغ هم واژه. است» باغ«انگیز  نامِ دیگرِ این فضاي سرسبز و دل
برخی باغ را مشترك . شود به کار برده می) bagh(در پهلوي و سغدي نیز به همین شکل 

ند که این واژه در اصل تازي بوده و جمعِ آن دانند و بعضی نیز بر آن در فارسی و تازي می
ها  حال آن که این واژه قطعاً فارسی است و از فارسی به دیگر زبان. آورند می» بیغان«را 

  .رفته است
ها و دور و برِ بناها عالقۀ  ها و باغچه در حیاط االیام به ساختنِ باغ ها از قدیم ایرانی
.  خاستگاه قومِ آریا منشأ این عالقه بوده استشاید خاطرة میهنِ اصلی و. خاصی داشتند

نامیدند که به معناي  می» په اره دئسه«ساختند  هایی را که در اطراف بنا می آنها باغچه
» دیسا«ساخت،  یعنی بنا و کسی را که دیس می» دیس«. بود» دیس«پیرامونِ دژ یا 
  . نامیدند یعنی بنّا می

 شهرهاي قلمروِ شاهنشاهی ایران در خارج، فرمانروایان شهرهاي داخلِ ایران یا
یا » ها په اره دئسه«مثالً یکی از این . اند هایی بوده همه ملزم به ساختنِ چنین باغچه

ها در تخت جمشید بود که خشایارشاه در هنگامِ برشمردنِ نامِ بناهایی که  پردیس
  . ساخته، از آن یاد کرده است



                                                                                   باغ ایرانی در گذر زمان .نصر) سها(طاهره 
 

 

٤٥

هاي دیگر  و در زبان» فردوس«نِ عربی به به معناي بهشت در زبا» پردیس«واژة 
به معناي بهترین زندگی است » وهشت«خود بهشت یا . تبدیل شده است» پارادایز«به 

ما براي این . شده است و این بهشت به شکل باغی سرسبز و خرم و زیبا مجسم می
 واژة در فارسی قدیم. بریم هاي جنت، فردوس، بهشت یا رضوان را به کار می مفهوم واژه

وز آنجا به پالیز بنهاد : چنانکه فردوسی گفته است. هم به همین معنا بوده است» پالیز«
  .روي

و در باغ نیز آبِ روانِ خوش . ها و جویبارها در بهشت کوثر هست و درختان و گل
توان در سایۀ آنها آرمید و این همه محصور در  هایی که می هاي زیبا و درخت و گل

  . ورود جهنمیان به آن شوددیواري که مانعِ 
سازي اهمیت خاصی داده و آن را  آیین و کیش قدیمِ ایرانیان به کشاورزي و باغ

خوانیم که زرتشت  می) 33 فقره -فرگرد سوم(چنانکه در وندیداد ستایش نموده است؛ 
اي آفریننده جهان مادي، چهارمین کسی که زمین را به منتهی «: گوید به اهورا می
کس که بیشترین مقدار گندم  آن«  :دهد   اهورامزدا پاسخ می» آورد کیست؟درجه وجد

کسی که زمین . ها بنشاند ها بکارد و بیشترین درخت کشت کند و بیشترین سبزي
   .»را بخشکاند و زیر کشت برد) باتالق( را آب دهد و زمین خیس کخش

 ده هجري قمري هاي پانصد تا پانصد و در کتاب فارسنامه ابن بلخی که بین سال
هاي پیش از اسالم را بنا به روایت قدیم چهار سلسله بنام پیشدادیان،   سلسله،تألیف شده

 منوچهر پسر میشخوریار ،مؤلف این کتاب. کیانیان، اشکانیان و ساسانیان برشمرده است
داند که در جهان به احداث باغ   نخستین کسی می،را که هفتمین پادشاه پیشدادي است

 اول کسی که باغ ساخت او بود و هآثار او آن است ک«: نویسد ان پرداخته و میو بوست
ها رسته بود جمع کرد و بکشت و فرمود تا   بر کوهسارها و دشتهریاحین گوناگون ک

   .»ها چهار دیوار گرد آن در کشیدند و آن را بوستان نام کرد، یعنی معدن بوي
  

  ها  ها و پارت باغ ایرانی در دورة پارس
هاي  اند و در آثارِ سده گفته می» اسپرغم«یا » اسپرم«در ایرانِ باستان به گل 

اقوامی که در سرزمینِ ایران . نخستینِ هجري نیز این نام بسیار به کار رفته است
ها را  ها و سبزه هاي بسیاري از درختان و گل اند، از دورانِ باستان گونه زیسته می
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بزرگداشت نوروز که خود جشنِ پیشباز . اند ار داشتهشناخته و با گل پیوندي پاید می
  . آمدنِ بهار و گل و سبزه است، نشانگرِ آن است

هاي دیرین به مناسبت بازگشت آفتاب به نقطۀ اعتدال و  جشنِ نوروز که از زمان
شده و در این زمان  پیروزي گرما بر سرماي زمستان در سرزمینِ کهنسالِ ما برگزار می

اي که به نامِ جمشید  سر فالت ایران با شکوه تمام برقرار است، در اواخرِ دورههم در سرتا
. رسد شود، بنیان گرفته و زمانِ پیدایشِ آن به حدود ده هزار سال قبل می از آن یاد می

 این جشن در واقع جشنِ روئیدنِ گل و گیاه است و گرامی داشتنِ گل و بزرگداشت
اند، گل  گسترده اي که در نوروز می ایرانیان بر سفره. دارندنوروز با هم بستگی دیرینه 

  .اند نهاده می
ویژه در ظروف  هترین آثار مکشوفه ب نقوش مربوط به گل وگیاه و آب در اولیه

ها در استقرارهاي اولیه  هاي کهن خبر از اهمیت حضور آنها در زندگی انسان سفالی قرن
 630 و 669هاي  اخ آشوربنیپال پادشاه آشور بین سالنقوش برجسته متعلق به ک. دارند
هاي معلق بابل  بر باغخ و -  موجود در موزه بریتانیا -شده و در نینوا   از میالد کشفپیش

 ۀهاي معلق بابل که به وسیل باغ. رسانند رهاي کهن را میهاهمیت باغ در ساختار ش
 بر طبق اصول ،اند  احداث شدهالنصر براي همسر ایرانی وي، دختر فرمانرواي ماد، بخت

طوري که از نظمی خاص و الگویی مناسب برخوردار و ه طرح پارادیس ایجاد گردیده، ب
  . تا زمان اسکندر هم به جاي مانده بوده است

باغ اندر «شده از پاسارگاد که احتماالً اولین طرح اجرا شده از  پردیس اخیراً کشف
و نیز وصف پردیس کورش جوان در شهر  عظیم پایتخت ناتمام کورش بوده »باغ

 ولو هایی کافی براي نمایشِ کند، دیگر نمونه  نشین غرب ایران که گزنفون نقل می ساتراپ
 هخامنشیان ةشد  ساختار باغ و شهر در شهرهاي طراحیۀنه خیلی روشن از رابط

 سازان جهان ترین باغ  بدون جهت نبود که یونانیان هخامنشیان را بزرگ.باشد می
آمده از شوش و تخت جمشید نقش استخر آب و باغ  دست ههاي ب بر روي سفال. دانند می
 درختان سرو و کاج و نخل بر روي ۀنقوش سنگی برجست. شود ها دیده می درخت تکو 

هاي آن دوره و  دیوارهاي تخت جمشید نیز نمایانگر فراوانی این نوع درختان در باغ
  . اند وسبزه قائل بودهدرخت  احترامی است که مردم براي



                                                                                   باغ ایرانی در گذر زمان .نصر) سها(طاهره 
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هاي ایرانی هستند و  هاي هخامنشی نشانگر روشنِ نظمِ هندسی باغ نگاره سنگ
برند،  ها که از نظم نظامی و لشکري سبق می برجسته قامت و موزونِ نقش درختانِ راست

  .هاي باغ و بنا را بیانگرند همریشگی و همسانی پالن
اي باشکوه به خود گرفت که  نقشه، باغ )  م200- 600(هاي ساسانی  با پردیس

طرح پارك یا . (هایی در ملتقاي چهار خیابان داشت وار و کوشک هاي مندل طرح
عین . صورت چلیپایی بود که قصر حاکم در مرکزش قرار داشته  ساسانی ب»چارباغ«

توان در ظروف سفالی هخامنشی مشاهده کرد که نماد تربیعات  همین طرح را می
   .)ند عالم)چهارگانه(

هاي قدیم  هاي معمول در باغ هاي درختان وگل ها و نام راي دستیابی به ویژگیب
هاي  هاي باغ  گلةدربار.  استقرار حکومت ساسانیان در ایران داریمةایرانی، گذاري به دور

در میان فنونی که به زبان پهلوي «: نویسد  ساسانیان فریدون جنیدي میةایرانی در دور
خسرو کواتان و « کوچکی است به نام ۀبر جاي مانده است رسالاز دوران باستان 

 به معنی خسرو فرزند قباد، خسرو انوشیروان و پسر نوجوان که در گفتگویی »ریدکی
هاي معروف  احداث چهارباغ. » نوع اسپرم خوشبو نام برده شده است22میان این دو از 

 پردیس محسوب ۀیافت ع تکامل در واقع نو،ایران که در زمان ساسانیان متداول گردید
  . گردد می

  
   میباغ ایرانی در دوران اسال

اي از سبک معماري و  هاي آن غالباً آمیزه هاي ایرانی و ساختمان طرح باغ
هاي کلی معماري  هاي بعد که ویژگی  معماري سدهةسازي پیش از اسالم و شیو باغ

از معماري و معماري اسالمی . ودش ایرانی را داراست و با نام معماري اسالمی شناخته می
  . استپذیرفته هم تأثیر سازي کشورهاي دیگر  باغ

بندي و  توجه به این نکته حائز اهمیت است که معماري و چگونگی خیابان
 اسالمی تأثیر چندانی از اعراب مهاجر به ةهاي ایرانی در دور کاري و گلکاري باغ درخت

ش نفوذ نیروهاي اسالمی، این هنر ایرانی تا  بلکه همراه با گستر،ایران نداشته است
هاي دوردست هم نفوذ یافته و از شبه قاره هند تا سرزمین اسپانیا کشیده شده  سرزمین
  . است
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 ساکنان این ۀها و درختزارها همچنان مورد عالق  اسالمی نیز ایجاد باغةدر دور
ها، تا چندین سده هاي بزرگ و باشکوه بیرون شهر سرزمین کهن بوده و عالوه بر باغ

شهرهاي . سازي در درون و پیرامون شهرها خاص این سرزمین بوده است  باغةپدید
 کاشان  باغ فین. اند شناخته گرایی را می هاي بسیار دور طبیعت کهنسال ایران از زمان

 هجري پنجمِمانده از قرن  جاي یادگار دوران آل بویه و ایلخانی و باغ تخت شیراز به
  .  ماندگار هستندهایی نمونه

 افرادي ۀوسیله هاي شرقی ب ها از سرزمین باید اذعان نمود که باالخره این شیوه
اند و با خصوصیات برتر زندگی مردم آن  زمین سفر نموده که از سایر نواحی به مشرق

تاریخ «ویل دورانت در .  به کشورهاي اروپایی شناسانده شده است،اند شده آشنا می
 باغ به سبک ایرانی مورد تقلید سایر ملل نیز قرار گرفته و هم در ه کنویسد می» تمدن

بین مسلمین و اعراب و هم در هندوستان رواج یافته است و در قرون وسطی موجب 
سازي ایرانی نزد مردم نقاطی که  با گسترش اسالم، باغ. الهام اروپاییان گردیده است

 ایران بدانجا راه ۀواسطه ایی که اسالم ببه ویژه کشوره.  رسوخ کرد،پذیراي اسالم شدند
در اروپا .  مکتب هنر و معماري اسالمی ایران بودندةهایی که در حوز یافت و سرزمین

هاي بابري کشمیر را که  توان نام برد و در آسیا باغ هاي زیباي اندلسی الحمراء را می باغ
ط ، مکمل فالت گرم و باغ و حیا. هاي دوران اسالمی هستند در شمار نامدارترین باغ

 ایران، اهمیت خود را در عصر اسالم در حد صوري تصوري از فردوس حفظ آبِ کم
 ۀ حیطهاي مذهبی ایران باستان بود؛ نمایشگرِ باغ مطابق یکی از نقشمایه. کنند می

  .گرفت آجین که کوشکی مرکزي را در میان می درخت



 
 
 
 

 
  گذار

  از فیس بوكییها پاره
  

 گذارِ ضرورت به مربوطي ها استدالل از رایی ها پاره» گذار«ۀ گوش در
 در ها صحبت نیا. میآور یمی پارس زبانِ از دفاع در وی پارس خط به کستانیتاج

نامِ ای یپارسة ریدب به گذار مخالفانِ به پاسخ در» یپارس زبانِ«ی بوک سیف گروه 
  .است گرفته صورتی پارس نِزبا لِیاص

  

 به نیا اما است، ستهیشاي امر امورۀ هم در آني ریکارگ و اریمع زبانِ آموختنِ
. مییگو یم باز و میگفت بارها را نیا. ستین ها شیگو بردنِ انیم ازي برا تالشي معنا
 اریمع زبانِة دربار مای وقت ن،یا و شوند یم هم حفظ و شوند حفظ دیبای محلي ها شیگو

 ،يحد تا و رسانه و علم زبانِ ار،یمع زبانِ. نداردی ربط ماي ها بحث به م،یکن یم صحبت
 دیبا و استی همگان زبانِ رسانه، و علم زبانِ. است اتیادبي حد تا که کنم یم تکرار باز
 مفهوم و مشخص رود، یم کار به کهی اصطالحات باشد؛ مفهوم انیگو یپارسۀ همي برا

 ات،یادب زبانِ اما. ابندیدر را مفهوم و معنا ک یاصطالح آن ا ینیا از دیبا همه و باشد
 به  دارند حق شاعر و سندهینو اما دهد، یم لیتشک را اریمع زبانِیۀ پا مجموع در اگرچه

 بهتري نحو به را محلي ها تیواقع تا کنند، استفاده خاصی محل واژگان ازی لیدال
 در ا یدرواز ا یمازندران در رای لمیف ساز ملیف کی یوقت که استی عیطب. دهند بازتاب

 ازي ریکارگ جزي ا چاره است،ی محلی داستان لمیف داستانِ و سازد یم استروشن
 نیا اگر البته،. کرد محکوم را کار نیا و نشست توان ینم. ندارد زبانی محلي ها یژگیو

 ای یپاورف نامِ بهي زیچ کتاب در نباشد، مفهوم انیگو یپارسة گستردۀ پهني برا ها واژه
 به را مطلب آنهاۀ لیوس به شود یم که سیرنویز نامِ بهي زیچ لمیف در و هست حاتیتوض
  .است جیرا ها زبانۀ هم در و است یعیطبي امر نیا. رساند مردم ازي ا گسترده فیط
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***  
  

. هاي خاصی از زبان را به خاطر منشأ بیگانه داشتن، از میان برد نباید ویژگی
 شوروي این کار را کردند و زبانِ ما صدمۀ جدي دید، تا جایی که امروز یک زمانِ

 تو را به حوادثبرو ز تجربۀ روزگار بهره بگیر، که بهر دفعِ «: تاجیک رودکی را که گفته
آیا الزم است باز هم مردم را گول و گمراه کنیم؟ باید به ! فهمد درست نمی» کار آید

انِ معیارِ ما طولِ این همه قرن وجود داشته، مردم باید اصل خود برگشت و هرچه در زب
  .آسانی بفهمند به

و شبیه آن ) حوادث(» حادثه«در پاسخ به کاربري که کاربرد شکلِ جمعِ عربی (
  )دانست را غلط می

  

***  
  

اما . کند هاي شناسایی را تبلیغ می همین حاال تلویزیونِ یک تاجیکستان کارت
گوید، هرچند  می» کارت ایدنتیفیکتسیانی«تکرار،   هی زور زده، بهخوانندة متنِ تبلیغات
براي » ایدنتیفیکتسیانی«سؤالِ من این است که آیا . گردد زور می زبانش به اصطالح به
نام » کارت ایدنتیفیکتسیانی«تر است که به آن  مفهوم» شناسایی«مردمِ تاجیکستان از 

شوید، بپرسید که  رو می ه نفر که روبهاند؟ روید به خیابان و از هر د گذاشته
هاي  چرا حاال براي کلمه. فهمند مطمئنم هیچ کدام نمی. چیست» ایدنتیفیکتسیانی«

هاي نابِ پارسی اجازه  نامفهومِ بیگانه را رایج کردن اجازه هست و براي رواجِ کلمه
  نیست؟

  

***  
  

در همایشی که . تهیه شده است» اتسیه قانون دربارة مدي«در تاجیکستان طرح 
را » اتسیه مدي«کرده هیچ کس معناي  این طرح بررسی شد، از میانِ چندین تحصیل

شده را به جاي آن به کار  حاال اگر یک واژة فارسی یا عربی کمتر شنیده. نفهمیده است
حاال مردمِ عادي . »فهمد این واژه را کسی نمی«کردند که  بردند، همه اعتراض می می
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هاي نامأنوسِ بیگانه در  فهمد؟ براي چه ترویجِ واژه را چه می» اتسیه مدي«تاجیکستان 
  هاي فارسی خودمان ممنوع؟ تاجیکستان مجاز است و واژه

  

  اسفندیار آدینه
  

***  
  

دکتر غالمعلی حداد عادل، رئیسِ فرهنگستانِ زبان و ادبِ پارسی ایران، در 
وهفتمین  در حاشیۀ بیست» نستانزبان و ادبِ پارسی در افغا«مراسمِ رونمایی از کتابِ 

و » دري«هرچند پارسی را در افغانستان «: المللی کتابِ تهران یادآور شد نمایشگاه بین
اند، ولی نباید این اختالف در نامگذاري این پندار را در  نامیده» تاجیکی«در تاجیکستان 

 سه زبانِ مجزا ولی ما ایجاد بکند که پس زبانِ سه کشورِ ایران، تاجیکستان و افغانستان
زبانِ پارسی، پارسی است، خواه از آن به «: وي تصریح کرد. »باشند به هم نزدیک می

  .»و خواه به لفظی دیگر» تاجیکی«تعبیر بشود، خواه به » دري«
  

  سیدیونس استروشنی
  

***  
  

 از مردمِ توجه کردم که بسیاري. فهم نوشت گویند باید به زبانِ ساده و عامه می
فهمی  آیا پس براي عامه. گیرد اشتباه می» رابرت«را با » ربوت«واژة » ساده و عامه«

  ..؟»ها بودند قهرمانانِ اثرهاي آیزاك عظیمف اساساً رابرت«بنویسیم؟ مثالً » رابرت«مردم 
  

  یف عبدالفتاح شفیع
  

***  
  

بقی جامعه را کوشند یا باید بکوشند ما اي دارد که می جامعه سرورانِ فرهنگی
مراتب کمتر از مابقی  اي تعداد این سرورانِ فرهنگی به در هر جامعه. دنبالِ خود ببرند

به زور و اجبار پایین آوردنِ سطحِ گفتار و نوشتارِ قشرِ فرهنگی و هماهنگ . مردم است
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اي جز این ندارد که در تاجیکستان  کردنِ آن با دیگر قشرهاي اجتماعی، نتیجه
  ...همین حال سنگین و ننگین. بینیم می

  

  داریوش رجبیان
  

***  
  

مان در تاجیکستان  ت ما از خواهران و برادرانشچشمدا«: دکتر جلیل دوستخواه
ها و رویکردهاي روزمرة  مان را فداي گرایش این است که تاریخ و فرهنگ و زبانِ مشترك

  .»سیاسی نکنند
  

***  
  

خود ایران قشقائیان که زبانِ گفتنی است که در «: دکتر جلیل دوستخواه
نامند و آشکارا  می» تاجیک«زبانان را  هاي ترکی است، فارسی اي از زبان شان شاخه مادري

اش فارسی است، به کار  بینیم که این عنوان را براي هر کس که زبانِ مادري و اصلی می
هر ایرانی برند و تاجیک را نه به معنی کسی از سرزمینی دیگر، بلکه به مفهومِ  می

  .»گیرند زبان می زبان و جز قشقائی ترکی فارسی
  

***  
  

اندرکارانِ مجلسِ ملی و دولت تاجیکستان  از دست«: دکتر جلیل دوستخواه
گر با  رود که بدین کردارِ خود ژرف بیندیشند و کاري نکنند که عنوانِ ستیزه انتظار می

ریگ ارجمند نیاکان، داغِ  نِ این مردهزبان و تاریخ و فرهنگ مشترك خود با دیگر دارندگا
توانند در تصمیمِ  هنوز هم دیر نشده است و آنان می. شان گردد ننگی ماندگار بر پیشانی

این به گفتۀ آوارة یمگان (نادرست خود بازنگرند و کارِ نامگذاري زبانِ یگانۀ خود و ما 
  »!نین بادچ. را به سامانی پذیرفتنی بازآورند) »قیمتی در لفظ دري«

  

  احمدشاه کاملزاده
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***  
  

قبالً از نبودنِ فرصت . ام بوك شده همزبانانِ گرامی، چند روز است من وارد فیس
چند سال است که به سببِ کار کردنم در روسیه اساساً روسی گپ . این امکان را نداشتم

انۀ ما در کارخ). شود دلم برایش تنگ می(شوم  زنم و تاجیکی را خیلی پزمان می می
همسرم هم روس . گاه به زبانِ مادري گپ زنم تاجیکی نیست که اقالً گاه) هیچ(یگان 
بوك خیلی خوشحال شدم و قریب یک هفته  با دیدنِ زبانِ نابِ تاجیکی در فیس. است

اما یک . برم ام لذت می دارم؛ از خواندن به زبانِ مادري بوك بر نمی است که سر از فیس
با کدام . کنند ها بینِ هم به روسی صحبت می که چرا تاجیکچیز مرا حیران کرد 

کنند که روسی از تاجیکی شیواتر است؟ یا به این فکر هستند که  اندیشه؟ فکر می
طوري که در زمانِ شوروي بود؟ یا سببِ دیگري  روسی گپ زدن، نشانۀ مدنیت است؛ چه

  هست؟
  

  زاده رستم ولی
  

***  
  

آالیش نگاه داشتن و  تاجیکستان براي پاك و بیزبانانِ  مهم آن است که پارسی
زبانِ بیگانه را از زبانِ مادري خود باال . رشد و صیقل دادنِ زبان بیشتر سعی نمایند

  .را از مادرِ خود بهتر شمارد) نامادري(دانستن به آن ماند که کس مادراندر 
  

***  
  

بخش و گوارا و  در دنیا شاید هیچ زبانی چون زبانِ پارسی به این سطح الهام
طرفی  ها بی زبان اهلِ عالم این زبانِ افسونگر و شیوا را بپذیرند و صاحب. نواز نباشد گوش

  .خواهد بود) خود خوار کردن(و ناسپاسی را اختیار نمایند، خودخوارگی 
  

  یوا نظیره فیضی
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*** 
  

 به طمربو رانیاي داریپا! . نبود رانیا ران،یا نبود رانیا دری پارس زبان اگر
 که وستهیپي ها يترکتاز اثرِ بر نبود، زبان نیا گرا. استی پارس زبان از يپاسدار

 دینبا و... ترك ا یمیبود عرب ا یما دارد، ادامهي نحو به ماي نابود تالش هنوز متأسفانه
 از فهیطا نیهم حاال که شدند ترك همی بخش و شد عرب ما ازی بخش که میکن فراموش

 را شیخو دیجد زبانِ خواهند یم و زنند یم حرفی پارس زبانِ هیلعي خبر یب وی نادان
 .بکنند شان اکانین زبان نینشیجا

  

  عبداهللا صفر
  

 https://www.facebook.com/groups/zabaneparsi :دیوندیبپ ما به

https://www.facebook.com/groups/zabaneparsi
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 تارنورد
  

سبزِ ما در شمارة یهاري مجلّ زبانِ پارسی پیدایشِ تارنماي سودمندي دیگر در نوید 
که در گذشته تنها به دبیرة پارسی در » پارسی انجمن«تارنماي . پهنۀ مجازي پیریلیک است

  .دوستان به دبیرة پیریلیک هم موجود است دسترس بود، اکنون با همیاري گروهی از پارسی
توانند ضمنِ بازدید از این تارنما از چکیدة قلمِ  دارانِ زبانِ پارسی میدوست

آگاهی چون داریوش آشوري، ماشااهللا آجودانی، محمد حیدري مالئري،  فرهیختگانِ زبان
  .ها تنِ دیگر بهره ببرند جلیل دوستخواه، فریدون جنیدي و ده

 شناسنامۀ آن که همین زیر افزا، افزون بر براي آشنایی بیشتر با این تارنماي دانش
هاي  اي از نوشته به عنوان نمونه» همنشین«خوانید، یکی از مطالبِ پایگاه را هم در گوشۀ  می

  .ایم وزینِ آن در این شماره گنجانده
  

  »پارسی انجمن«شناسنامۀ تارنماي 
هم  داند؛ آن  خویشکاري خویش را پاسداري و پاالیشِ زبانِ پارسی میانجمن، پارسی

شناسی ایرانی،  همتاي هستی و خویشتن و بی  روزگاري که زبانِ پارسی، این یگانهدر 
این انجمن که برآمده از چنین . هاي فراوانی شده است دستخوش گزندها و نامردمی

اي است، به دور از هر اندیشه و کنشِ سیاسی و آیینی، دست دوستی هر  خویشکاري
یدوار است تا با همکاري یکایک آنانی که به این زبانِ فشارد و ام دوستدارِ زبان پارسی را می

نهند و بدان دلبستگی دارند، گامی، هر چند اندك،  شهرآیینی و فرهنگ و هنر ایرانی ارج می
  .در باروري و پویایی این زبان کهن بردارد

شناسی  کوشد تا با بازشناسی فرهنگ و خویشتن ، همچنین می»انجمن پارسی«
زبان پارسی به بازشناسی روندها و کنشگرانی که به پویایی زبان پارسی کمک ایرانی در بستر 

هاي آنان را بازخوانی کند و با نگاه به دستاوردهاي جهانِ پیشرو در  اند، بپردازد و اندیشه کرده
هاي پویاتر شدنِ زبانِ پارسی را با نگهداشت بنیادهاي آن بیابد و در  زبانشناسی، راه گسترة
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جهانِ دانش  ویژه در گسترة شناسی زبانِ پارسی بتواند تنگناهاي زبانی را به آسیبفرجام، با 
  .گشایی کند  خویش، گره بازشناسد و به اندازة

توانید  براي پیوند با ما می .فشاریم اگر با این آرمان همراهید، دست یاري شما را می
  . نامه بفرستیدInfo@parsianjoman.irبه نشانی 
  

  :هموندان
  

  نیادگذارب
  چراغی پرویز شاه

  

  سردبیر
آموختۀ کارشناسی ارشد علومِ ارتباطات اجتماعی دانشگاه  دانش مسعود لقمان،
  نگار، ویراستار و پژوهشگر تاریخ و فرهنگ ایران عالمه طباطبایی؛ روزنامه

  

  دبیر بخش سیریلیک
  نگار امهنگاري دانشگاه ملی تاجیکستان؛ روزن آموختۀ روزنامه دانش مهین دوران،

  

 دبیر کارگروه پایشِ زبانِ پارسی
   پژوهشگرِ تاریخ و مدیرِ کتابخانۀ بنیاد نیشاپورفرشید ابراهیمی،

  

  بر پایۀ دبیرة پارسی» انجمن پارسی«انجمن دانشوران 
  

زبان و ادبیات فارسی، استاد پیشین  آموختۀ دکتراي دانشماشاءاهللا آجودانی، 
پژوهشگر، نویسنده و تاریخدان  ایرانی در لندن،دانشگاه، رئیس کتابخانۀ مطالعات 

  

هاي افغانستان در فرانکفورت، مدیرِ  مدیرِ کانونِ مطالعات و پژوهشعزیز آریانفر، 
 کلِ پیشینِ مرکزِ مطالعات استراتژیک و انستیتوي دیپلماسی وزارت خارجه افغانستان

  

mailto:Info@parsianjoman.ir
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هاي  شگر در زمینهپژوه آموختۀ حقوق، نویسنده، مترجم و دانشداریوش آشوري، 
 شناسی شناسی، نقد ادبی، فلسفه و زبان علومِ سیاسی، جامعه

  

آموختۀ کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی و فرانسوي از   دانشهما ارژنگی،
 سرا، نویسنده و مترجم سرا، ترانه دانشگاه تهران، چکامه

  

نشگاه تهران و کارشناسی آموختۀ زبان و ادبیات فارسی از دا  دانشمحمدرضا ارشاد،
هاي باستانی از پژوهشگاه علومِ انسانی مطالعات فرهنگی، پژوهشگر در  ارشد فرهنگ و زبان

  ویژه در گسترة فرهنگ ایرانی زمینۀ پیوند میان ساختارِ اندیشه، زبان و فرهنگ به
  

 استاد دانشکدة پزشکی دانشگاه نوتردام سیدنی استرالیا و آیدین پورمسلمی،
دانشجوي دکتراي فلسفۀ دانشگاه مکواري سیدنی استرالیا، پژوهشگرِ تاریخ و فلسفۀ ایران و 

  بنیادگذارِ انجمنِ حکمت و فلسفۀ ایرانیان استرالیا
  

آموختۀ دکتراي مطالعات خاورِ نزدیک از دانشگاه میشیگان،  دانش کامران تلطف،
  شناسی در دانشگاه آریزونا  و ایراناستاد مطالعات خاورِ نزدیک و مسئول برنامۀ فارسی

  

آموختۀ زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه عالمه طباطبایی،   دانشکورش جنتی،
  آموزگار

  

پژوه و بنیادگذارِ  هاي باستانی، شاهنامه  استاد فرهنگ و زبانفریدون جنیدي،
  »بنیاد نیشاپور«سازمان پژوهشِ فرهنگ ایران 

  

وختۀ کارشناسی زبان و ادبیات فرانسوي از دانشگاه آم دانشمحسن حافظیان، 
مشهد و کارشناسی ارشد فرهنگ و آموزش از دانشگاه لیلِ فرانسه و دارندة دیپلم 

آموختۀ دکتراي آموزشکاوي زبان و  از دانشگاه سوربنِ فرانسه و دانش هاي ژرف پژوهش
یل خطاهاي زبانی از دکتراي آموزش در حوزة تحل فرهنگ از سوربن فرانسه و نیز فوق
دکتراي آموزش در زمینۀ پیوند زبانِ روزمره و زبانِ  دانشگاه مونترالِ کانادا و همچنین فوق

  )اسکیموها(ریاضی در زبان اینوکتیتوت 
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آموختۀ کارشناسی ادبیات از دانشسراي عالی و کارشناسی  دانشعلی حصوري، 
رانی از دانشگاه تهران، نویسنده، پژوهشگر و ها و فرهنگ ای شناسی و دکتراي زبان ارشد زبان

  استاد پیشینِ دانشگاه
  

اخترفیزیکدان نپاهشگاه پاریس، بنیادگذارِ فرهنگ  محمد حیدري مالیري،
  اخترفیزیک-شناختی اخترشناسی ریشه

  

شناسی و تاریخ از  شناسی، مردم آموختۀ دکتراي شرق  دانشجالل خالقی مطلق،
هاي زبان و ادبیات فارسی و  تاد پیشینِ دانشگاه هامبورگ در رشتهدانشگاه کلن آلمان و اس

  فرهنگ ایران
  

 دانشجوي دکتراي زبان و ادبیات فارسی؛ عضوِ هیئت علمی ابوالفضل خطیبی،
  نویسی فرهنگستانِ زبان و ادبیات فارسی و معاونِ گروه فرهنگ

  

، استاد )سوئد(انشگاه اپساال هاي ایرانی از د آموختۀ دکتراي زبان  دانشاشک دالن،
شناسی اسکاندیناوي، پژوهشگر، نویسنده و  زبانِ پارسی دانشگاه اپساال، رئیسِ انجمن ایران

  مترجم
  

زبان و ادبیات فارسی، استاد پیشینِ  آموختۀ دکتراي  دانش،جلیل دوستخواه
ک و پارسیک و هاي کهن گاهانی و نواوستایی و پهلوی دانشگا،؛ پژوهنده و گزارشگرِ متن

  لهجۀ فارسی اصفهانی/ گونه / هاي نقاالن و گویش شاهنامۀ فردوسی و روایت
  

آموختۀ کارشناسی زبان و ادبِ انگلیسی از دانشگاه  دانش نژاد، عبدالرضا رضایی
اصفهان و کارشناسی ارشد و دکترا در مدیریت بازرگانی از آمریکا و سوئد، پژوهشگر و 

  مترجم
  

شناسی از دانشگاه شهید بهشتی و بنیاد  شناسِ ارشد ایران کارزاگرس زند،
شناسی و دانشجوي دکتراي تاریخ ایرانِ باستان در دانشگاه تهران، مدرسِ دانشگاه پیام  ایران

  شناسی البرز نورِ کرج و دبیرِ انجمنِ غیردولتی فردوسی
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  آموختۀ زبان و ادبیات فارسی، آموزگار  دانشعباس سلیمی آنگیل،
  

آموختۀ اقتصاد، آموزگارِ بازنشسته، پژوهشگر در زمینۀ زبانِ   دانشمحمد عشوري،
  پارسی

  

آموزي  اُلمپیاد ادبی دانش) مدالِ طالي( =  دارندة نشان زر فرد، منوچهر فروزنده
  شناسی همگانی دانشگاه اصفهان  و دانشجوي کارشناسی زبان1389کشور در سال 

  

آموختۀ دکتراي زبان و ادبیات فارسی، استاد  انش دبختیاري، قلی محمودي علی
  پیشینِ دانشگاه

  

شناسی دانشگاه نیوکاسل  آموختۀ کارشناسیِ ارشد زبان دانش محمدمهدي مرادي،
  انگلستان، پژوهشگر، نویسنده و مترجم

  

نامۀ دکتراي  آموختۀ پزشکی از مشهد است که پایان  دانشمسعود میرشاهی،
شناسی و پیوند   مستریخت هلند و دکتراي دولتی در دانش ایمنیاش را در شهرِ پزشکی

کاري در رشتۀ سرطان را در دانشگاه پزشکی پاریس به پایان رسانیده  ه  ویژ اعضا و همچنین
هاي علمی  شناسی در مرکزِ ملی پژوهش هاي سرطان است؛ مدیرِ گروهی در بخش پژوهش

و بنیادگذارِ » روزِ جهانی نوروز«مدیرِ انجمنِ فرانسه و دانشکدة پزشکی دانشگاه پاریس و 
براي پژوهش در گسترة فرهنگی ایران در کشورهاي آسیاي میانه، ایران و » انجمنِ رودکی«

  قفقاز
  

آموختۀ دکتراي اقتصاد، استاد پیشینِ دانشگاه، نویسنده و   دانشحسین وحیدي،
  پژوهشگر در زمینۀ زبان و فرهنگ ایران

  

ارشد فیزیولوژي دانشگاه تهران و دکتراي  آموختۀ کارشناسی  انشد شروین وکیلی،
  شناسی دانشگاه عالمه طباطبایی، مدرسِ دانشگاه تهران جامعه
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شناسی از  آموختۀ دکتراي علومِ تربیتی از بلژیک و زبان دانش ضیاءالدین هاجري،
   پاالیشِ زبانِ پارسیمدیرِ انجمنِ پاسداري و سوربن فرانسه، نویسنده، پژوهشگر، مترجم و

  

پژوهشِ فرهنگ و تمدن، استاد دانشگاه،  آموختۀ دانش اسماعیل یوردشاهیان،
  شاعر و پژوهشگر نویسنده،
  

 fa/ir.parsianjoman.www://http/ :»پارسی انجمن«نشانی بخشِ پارسی 
  

  cyr/ir.parsianjoman://http/: »پارسی انجمن«نشانی بخشِ پیریلیک 
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کودکستان

 

 9  

 .هاي وحشی استفاده کرد گمان کنم شهریار کوچولو براي فرارش از مهاجرت پرنده
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هاي فعالش  فشان ید مرتب کرد، آتشصبح روز حرکت، اخترکش را آن جور که با
   :گیري کرد را با دقت پاك و دوده

  
یک . فشان فعال داشت که براي گرم کردن ناشتایی خیلی خوب بود دو تا آتش

» !آدم کف دستش را که بو نکرده«منتها به قول خودش . وش هم داشتفشان خام آتش
هوا  فشان که پاك باشد مرتب و یک آتش. فشان خاموش را هم پاك کرد این بود که آتش

البته ما . زند اَلُو می هو هو بخاري یک فشان هم عین آتش. زند هو گُر نمی سوزد و یک می
 گیري هامان را پاك و دوده فشان م که آتشتر از آن هستی مان زمین کوچک  سیارهيرو

 .شوند مان می کنیم و براي همین است که گاهی آن جور اسباب زحمت
فکر . کن کرد هاي بائوباب را هم ریشه گرفته آخرین نهال شهریار کوچولو با دلِ

اما آن روز صبح گرچه از این کارهاي معمولیِ . برگردد کرد دیگر هیچ وقت نباید می
پاي گل داد و خواست بگذاردش زیرِ  لّی لذت برد موقعی که آخرین آب راهرروزه کُ
  .بود که اشکش سرازیر شود   چیزي نمانده،سرپوش

  !خدا نگهدار-: به گل گفت
  .اما او جوابش را نداد

  !خدا نگهدار: دوباره گفت
  :باالخره به زبان آمد و گفت. کرد، گیرم این سرفه اثر چائیدن نبود  گل سرفه

  .سعی کن خوشبخت باشی. خواهم ازت عذر می. مغز بودم  سبکمن -
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هاي همیشگی برنخورد حیرت کرد و سرپوش به  از این که به سرکوفت و سرزنش
  .آورد محبت آرام سر در نمی از این. وواج ماند دست هاج

اگر تو روحت هم از این موضوع . ب دیگر، دوستت دارمخُ -:  گفت او گل به
... عقل بودي اما تو هم مثل من بی. باشد، زیاد مهم نیست. ر من است تقصی،خبردار نشد

  .خورد بگذار کنار، دیگر به دردم نمی این سرپوش را هم... سعی کن خوشبخت بشوي
  ...آخر، باد -
 خدا.  شب براي سالمتیم خوب استنکهواي خُ... آن قدرهاهم سرمائو نیستم -

  .نکرده گُلم آخر
  ...آخر حیوانات -
ها آشنا بشوم جز این که دو سه تا کرمِ حشره را  پره باشم با شب  گر خواستها -

آید؟  جز آن کی به دیدنم می. پره باید خیلی قشنگ باشد شب. اي ندارم  چاره،تحمل کنم
من هم براي «: گزد ها هم هیچ کَکَم نمی از بابت درنده.  دورهاروي به آن دورِ تو که می

  .»اي دارم خودم چنگ و پنجه
  :بعد گفت. و با سادگی تمام چهارتا خارش را نشان داد

حاال که تصمیم . کند این کارت خلق آدم را تنگ می! دست نکن دیگر دست -
 !اي بروي برو گرفته

گلی بود تا . اش را ببیند خواست شهریار کوچولو گریه و این را گفت، چونکه نمی
  ...این حد خودپسند
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این .  دید330 و 329، 328، 327، 326، 325هاي   اختركۀخودش را در منطق
شان را سیاحت  یکی گرفتن بنا کرد یکی یاد و هم براي چیز بود که هم براي سرگرمی

 .کردن
اخترك اول مسکن پادشاهی بود که با شنلی از مخمل ارغوانی قاقم بر اورنگی 

ریار کوچولو پرشکوه نشسته بود و همین که چشمش به شه بسیار ساده و در عین حال
  : داد زد،افتاد
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  !ب، این هم رعیتخُ-
جوري   چه،او که تا حاال هیچ وقت مرا ندیده -: شهریار کوچولو از خودش پرسید

  تواند بشناسدم؟ می
براي پادشاهان به نحو عجیبی ساده شده و  بود که دنیا  دیگر اینش را نخوانده

 .آیند به حساب می تمام مردم فقط یک مشت رعیت

 
خواند  دید باالخره شاه کسی شده و از این بابت کبکش خروس می پادشاه که می

  اما،شهریار کوچولو با چشم پیِ جایی گشت که بنشیند. بیا جلو بهتر ببینیمت -: گفت
 پا ماند ناچار همان طور سرِ. بود  گرفته دربر شنلِ قاقمِ حضرت پادشاهی تمام اخترك را

  .دره افتاد  به دهن،و چون سخت خسته بود
این . خمیازه کشیدن در حضرت سلطان از نزاکت به دور است -:  گفت اوشاه به

  :د کهبود درآم  شهریار کوچولو که سخت خجل شده. کنم کار را برایت قدغن می
 ...ام ام و هیچ هم نخوابیده کرده  راه درازي طی. توانم جلوِ خودم را بگیرم نمی -

 هاست خمیازه سال. کنم خمیازه بکشی  امر میه توخب خب، پس ب -: پادشاه گفت
این یک امر . یااهللا باز هم خمیازه بکش. دارد  برایم تازگی.ام  کسی را ندیدهکشیدنِ 

  .است
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دیگر ... کنم آخر این جوري من دست و پایم را گم می - : شهریار کوچولو گفت
  .توانم نمی

کنم که گاهی خمیازه   امر می توب، پس من بهخُ! هوم! هوم -: شاه گفت
  . گاهی نه،بکشی

 .زد و انگار خلقش حسابی تنگ بود تند و نامفهوم حرف می
ها هم هیچ  یدر مورد نافرمان. پادشاه فقط دربند این بود که مطیع فرمانش باشند

 ، گیرم چون زیادي خوب بود.عیار بود یک پادشاه تمام. داد نشان نمی نرمشی از خودش
اگر من به «:  خیلی راحت درآمد کهمثالً. بود منطقی  اوامري،کرد اوامري که صادر می

هاي دریایی بشود و یارو اطاعت  این مرغ  تبدیل به یکی از،یکی از سردارانم امر کنم
  .» او نیست که، تقصیر خودم استیرصنکند تق

فرمایید بنشینم؟ اجازه می -:  ادب پرسیدشهریار کوچولو در نهایت 
  توبه -: کرد گفت پادشاه که در نهایت شکوه و جالل چینی از شنل قاقمش را جمع می

 .کنیم بنشینی امر می
د که تر از آن بو آخر آن اخترك کوچک: بود حیران  منتها شهریار کوچولو مانده

 عفو ،قربان - : کرد؟ گفت این پادشاه به چی سلطنت می واقعاً. تصورش را بشود کرد
  ...کنم ال میؤفرمایید که ازتان س می

  .ال کنیؤکنیم از ما س  امر می توبه -: پادشاه با عجله گفت
  فرمایید؟  به چی سلطنت می، قربان،شما -

  .چی به همه -: پادشاه خیلی ساده گفت
  چی؟ به همه -

ها  هاي دیگر و باقی ستاره پادشاه با حرکتی قاطع به اخترك خودش و اخترك
  .اشاره کرد

   اینها؟ۀیعنی به هم -: شهریار کوچولو پرسید
  . اینهاۀبه هم - : شاه جواب داد

  .آخر او فقط یک پادشاه معمولی نبود که، یک پادشاه جهانی بود
  تانند؟ فرمان ها هم سربه آن وقت ستاره -
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. کنند درنگ هر فرمانی را اطاعت می شان بی همه. البته که هستند -:  گفتپادشاه
 .کنیم تحمل نمی ما نافرمانی را مطلقاً

اگر خودش چنین . یک چنین قدرتی شهریار کوچولو را به شدت متعجب کرد
 روزي چهل و چهار ،ش را یک ذره تکان بدهدا صندلی که حتا  بی این،داشت قدرتی می
و ! کرد غروب آفتاب را تماشا می بار  بار و دویست وزي هفتاد بار و حتا صد ر،بار که هیچ

 ،اش شد غصه ،بود  کرده  لچون بفهمی نفهمی از یادآوريِ اخترکش که به امان خدا وِ
  :تی به خودش داد که از پادشاه درخواست محبتی بکندأجر

رمایید امر در حقم التفات بف... خواست یک غروب آفتاب تماشا کنم دلم می -
  .کنید خورشید غروب کند

 ۀپره از این گل به آن گل بپرد یا قص  مثل شب،اگر ما به یک سردار امر کنیم -
مان   کدام یکی، دریایی درآید و او امریه را اجرا نکندشکل مرغِ سوزناکی بنویسد یا به

  مقصریم، ما یا او؟
  .شما - : شهریار کوچولو نه گذاشت، نه برداشت، گفت

باید از هر کسی چیزي را توقع داشت که ازش . حرف ندارد -: پادشاه گفت
اگر تو به ملتت فرمان . هر چیز به عقل متکی باشد قدرت باید پیش از. ساخته باشد

حق داریم توقع اطاعت . کنند می  دریا انقالبيبدهی که بروند خودشان را بیندازند تو
  . چون اوامرمان عاقالنه است،داشته باشیم

- : کرد گفت شهریار کوچولو که هیچ وقت چیزي را که پرسیده بود فراموش نمی
  غروب آفتاب من چی؟

منتها با شَم . کنیم اش را صادر می امریه. رسی تو هم به غروب آفتابت می -
  .فراهم بشود اش مان منتظریم زمینه حکمرانی

  شود؟ کی فراهم می -: شهریار کوچولو پرسید
  :ن که تقویم کَت و کلفتی را نگاه کرد جواب دادپادشاه بعد از آ

و آن وقت ... حدود ساعت هفت و چهل دقیقه. غروب... حدود... حدود! هوم! هوم-
 !شود  ما اجرا میطور فرمانِ بینی که چه خودت می هاي تو با چشم
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  اش رفته از این که تماشاي آفتاب غروب از کیسه. شهریار کوچولو خمیازه کشید
این بود که به پادشاه . بود  از آن گذشته دلش هم کمی گرفته .خورد ف میسأت ،بود

 :گفت
  .خواهم بروم می. جا کاري ندارم من دیگر این -

  :زد گفت شاه که دلش براي داشتن یک رعیت غنج می
  .کنیم وزیرت می! نرو! نرو -
  وزیرِ چی؟ -
  !وزیرِ دادگستري -
  .شودجا کسی نیست که محاکمه ب آخر این -

خیلی پیر . ایم ما که هنوز گشتی دور قلمرومان نزده. معلوم نیست -: پادشاه گفت
  .کند مان می روي هم خسته پیاده. نداریم ایم، براي کالسکه جا شده

: بود تا نگاهی هم به آن طرف اخترك بیندازد گفت  شهریار کوچولو که خم شده
  .نیستآن طرف هم دیارالبشري  ام، من نگاه کرده! به -

تر هم  این کار مشکل. ب، پس خودت را محاکمه کنخُ -: جواب داد او  پادشاه به
اگر توانستی . تر است کردن دیگران خیلی مشکل  محاکمه محاکمه کردن خود از. هست

 .عیاري  تمامۀفرزان شود یک  معلوم می،در مورد خودت قضاوت درستی بکنی
 چه احتیاجی .وانم خودم را محاکمه کنمت من هرجا باشم می -: شهریار کوچولو گفت
  است این جا بمانم؟
 پیر  اخترك ما یک موشِيکنیم یک جایی تو فکر می! هوم! هوم-: پادشاه گفت

گاهی هم به  توانی او را به محاکمه بکشی و گاه می  .شنویم ها می صدایش را شب. هست
گیرم . کند  پیدا میتو بستگی در این صورت زندگی او به عدالت. اعدام محکومش کنی

تر نیست  آخر یکی بیش.  داشته باشیشوکنی تا همیشه زیر چاق تو هر دفعه عفوش می
کنم دیگر باید  فکر می. آید  اعدام خوشم نمیمن از حکمِ -: شهریار کوچولو جواب داد که

  .بروم
 !نه - : پادشاه گفت

خواست   نمی هم هیچ دلش حرکت شده بود و ضمناًةاما شهریار کوچولو که آماد
  : گفت،بشود  پیراسباب ناراحتی سلطانِ
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 توانند فرمانِ  می، اجرا بشودحضرت مایلند اوامرشان دقیقاً اگر اعلی -
توانند به بنده امر کنند ظرف یک   میمثالً. بفرمایند اي در مورد بنده صادر خردمندانه

  ...آماده باشد اش هم کنم زمینه تصور می. دقیقه راه بیفتم
 اما بعد آهی کشید و به ،دشاه جوابی نداد شهریار کوچولو اول دودل ماندچون پا

  .راه افتاد
  !سفیر خودمان فرمودیمت - : وقت پادشاه با شتاب فریاد زد آن

 .حالت بسیار شکوهمندي داشت
ها  بزرگ این آدم -: گفت  دلش میي تو،رفت شهریار کوچولو همان طور که می

 !قدر عجیبند راستی راستی چه
  
11  

  
  .اخترك دوم مسکن آدم خودپسندي بود

این ! به به -: خودپسند چشمش که به شهریار کوچولو افتاد از همان دور داد زد
 !آید مرا ببیند می هم یک ستایشگر که دارد

 
  .آخر براي خودپسندها دیگران فقط یک مشت ستایشگرند
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  !اید چه کاله عجیب غریبی سرتان گذاشته! سالم -: شهریار کوچولو گفت
 ستایشگرهایم ۀمنظورم موقعی است که هلهل. مال اظهار تشکر است -: خودپسند جواب داد

  .افتد یها نم اي گذارش به این طرف سفانه تنابندهأگیرم مت. شود بلند می
  :شهریار کوچولو که چیزي حالیش نشده بود گفت

  چی؟ -
  .دیگر هایت را بزن به هم دست -: خودپسند گفت

شهریار کوچولو دست زد و خودپسند کالهش را برداشت و متواضعانه از او تشکر 
  .کرد

 دیدنِ این تفریحش خیلی بیشتر از دیدنِ پادشاه«: شهریار کوچولو با خودش گفت
 .زدن و خودپسند با برداشتن کاله بنا کرد تشکر کردن  وباره بنا کرد دستو د. »است 

نواخت خسته شده بود  اي شهریار کوچولو که از این بازي یک پس از پنج دقیقه
  :پرسید

  کرد که کاله از سرت بیفتد؟ چه کار باید -
  .شنوند آخر آنها جز ستایش خودشان چیزي را نمی. اما خودپسند حرفش را نشنید

 ستایش و تحسین نگاه تو راستی راستی به من با چشمِ -: از شهریار کوچولو پرسید
  ؟کنی می

   یعنی چه؟،ستایش و تحسین -
مندترین و  ترین و ثروت پوش ترین و خوش قیافه  این که من خوشیعنی قبولِ -
  .ترین مرد این اخترکم باهوش

  .آخر روي این اخترك که فقط خودتی و کالهت -
  .این لطف را در حق من بکن.  این ستایشم کنبا وجود -

اما آخر . ب، ستایشت کردمخُ -: اي باال انداخت و گفت چه شانه شهریار کوچولو نیم
  است؟  چیِ این برایت جالبواقعاً

این آدم  -: گفت  تو دلش می،رفت شهریار کوچولو به راه افتاد و همان طور که می
 !عجیبند قدر ها راستی راستی چه بزرگ
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 اما شهریار کوچولو را به ،دیدار کوتاه بود. نشست اي می خواره تو اخترك بعدي می
 . بزرگی فرو بردغمِ

 
 

خالی و یک مشت بطري پر بکم پشت یک مشت بطري  خواره که صم به می
  کنی؟ چه کار داري می - : نشسته بود گفت

  .زنم می می -: اي جواب داد زده  غمخواره با لحنِ می
  زنی که چی؟ می می -: شهریار کوچولو پرسید

  .که فراموش کنم - : خواره جواب داد می
   کنی؟چی را فراموش -:  پرسید،سوخت شهریار کوچولو که حاال دیگر دلش براي او می

 .سرشکستگیم را - : انداخت پایین گفت خواره همان طور که سرش را می می

  سرشکستگی از چی؟ -:  پرسید،خواست دردي از او دوا کند شهریار کوچولو که دلش می
  .خواره بودنم را سرشکستگیِ می - : خواره جواب داد می

ات و مبهوت و شهریار کوچولو م. را گفت و قال را کند و به کلی خاموش شداین 
ها  این آدم بزرگ - : گفت رفت تو دلش می همان جور که می راهش را گرفت و رفت و

  !قدر عجیبند راستی چه راستی
  

  )دنباله دارد(




