
 

  
  

  فارسي، دري، تاجيكي
  داريوشِ آشوري

ين ا . يِ ادبي سه نام بود برايِ ناميدنِ يك زبان با يك ميراث تاريخيِ هزار ساله ،در قرنِ بيستم ،فارسي، دري، تاجيكي
 پديد.  سه زبان بسازد يك زبان از ،هايِ سياسي و فرهنگيِ تازه عامل در زيرِ فشارِ ،رفت كه گانه مي گذاريِ سه نام

اين ي بود كه مردمانِ سخنگو به ا هايِ سياسي در منطقه ديبن بخشپديد آمدنِ  به علّتبرايِ يك زبان آمدنِ سه نام 
هايِ نظامي و سياسيِ دو قدرت بزرگ امپرياليستيِ  اندازي آمد دست ها پي بندي اين بخش. گرفت زبان را در بر مي

يك يِ   تجزيه با ها اندازي اين دست. زدهم و بيستم به اين منطقه بودنو يِها در سده ،يي، يعني روسيه و بريتانيااروپا
در  امپراتوريِ ايران. سياسيِ تازه، يا دولت، را پديد آوردواحد  سه ،امپراتوريِ قرونِ وسطايي، يعني امپراتوريِ ايران

گرد  رواييِ خود در زيرِ چترِ فرمانها را  زبان ها و ي از قوميِ بزرگ مجموعهها،  يِ امپراتوري ، مانند همهتاريخِ درازِ خود
 ،هايِ گوناگون در دوران،  آننظامي و سياسيِ ميزانِ قدرت و ضعف ، به نسبت اش روايي يِ فرمان آورد، اما دامنه مي

در دلِ خود يك امپراتوريِ صد سال،  ينبرايِ چند هايِ پسين، ، در دوراناين امپراتوري .شد بزرگ و كوچك مي
تري  يِ بسيار گسترده ويژه شعرِ آن، پهنه كه با قدرت ادبيِ يك زبان، يعني زبانِ فارسي، به پروردرهنگي و زباني نيز ف

 كه –يِ نفوذ اين امپراتوريِ زباني و ادبي دامنه. زيرِ نفوذ داشترواييِ آن را  امپراتوريِ سياسيِ ايران و ميدانِ فرماناز 
ترِ بسيارِ  هايِ كوچك عرِ فارسي، فردوسي و نظامي و سعدي و مولوي و حافظ و نامبه دست سردارانِ ش در اساس

از تركستانِ چين تا سراسرِ آسيايِ ميانه و افغانستان و ايرانِ كنوني تا بخشِ بزرگي از  –ديگر، گشوده شده بود
  .گرفت ريِ عثماني را در بر ميهندوستان، و از سويِ ديگر، بخشِ بزرگي از امپراتو) subcontinent(يِ  قارهـ زير
  

زبانِ  بسيار پهناور بخشي از  مردمان به يِ در اين حوزه . زبانِ فارسي و ادبيات آن بود »يِ نفوذ حوزه«آنچه برشمرديم 
 .هز شهر به شهر ، حتّا از ده به دااز ديار به ديار،  ،هايِ بسيار گوناگون گويشها و  لهجهاما با . گفتند سخن مي فارسي

، از »زبانِ اصلي«. دبودن شده جدا »اصلي«يِ زبانِ  اي از بدنه ِ زبانِ جداگانه ها به حد تا به جايي كه برخي از اين گويش
در . همان زبانِ نوشتاري يا ادبي، به شعر و نثر، بود يِ بسيار پهناور، دانانِ اين پهنه زبانان و فارسي ديدگاه فارسي

هايِ  يِ ديگري از شاخهها مردمان به زبان آن، يِ نفوذ و حوزه فرهنگيـ ـ زباني راتوريِهايِ ديگري از اين امپ بخش
پشتو و سغدي و تا و سمناني گفتند، از گيلكي و مازندراني و بلوچي و كردي  سخن مي هايِ ايراني گوناگونِ زبان

هايِ تركي و آلتايي، و در هند به اردو و  انيِ زب هايي از خانواده به زبان نيز مردماني . هاشان هايِ ديگر و گويش زبان
اي به اين وسعت و گوناگوني را به هم  يِ جغرافيايي و زباني و فرهنگي آنچه گستره. گفتند سخن مي هايِ هندي زبان
ارتباط و  )lingua franca( پيوست، هم كاربرد ديوانيِ زبانِ فارسي بود و نقشِ آن در مقامِ زبانِ ميانجيِ مي
به عنوانِ  »زبانِ شيرينِ فارسي«يِ  جاذبه ،، برايِ مردمِ فرهيختهو باالتر از همه ؛ميانِ مردمانِ گوناگون ستدـ  وــ ـداد



 

به فارسي داريم كه  بسيار دفتر و ديوانِ شعر و كتاب چهبه همين دليل، . بود و ادبيات عرفاني زبانِ شعر و شاعري
  . ها صوفيانه است ، و بخشِ بزرگي از آنو نوشته اندزبان سروده  فارسي ناـدانِ  فارسيمردمانِ 

  
و  ست كه تماميِ مردمانِ باسواد، ر حقيقت، يك زبانِ نوشتاريگوييم، د مي يِ كلمه آنچه زبانِ فارسي به معنايِ ويژه

ها  يشهمگونيِ گويِ نفوذ آن، با تماميِ نا در اين قلمروِ زباني و حوزه سواد، سواد و بي ري از مردمِ كمحتّا شمارِ بسيا
و اگر اهلِ دانش و ذوق بودند، دوست داشتند به  .ورزيدند فهميدند و به آن عشق مي مي دانستند يا هاشان، مي و زبان

توان  مي  .يِ فراوان داشت روي و تقليد از ايشان، جاذبه هماوردي با شاعرانِ اين زبان، يا پي .آن بنويسند و بسرايند
رش و تا نگا بروندخانه  به مكتب فرهنگي بخت آن را داشتند كه ـ ـ  زباني رِ اين امپراتوريِدر سراسكودكاني كه  گفت،

ها، از قفقاز تا هندوستان  قرن آموزي را سواد و .را بياموزند نوشتاري عربيِسپس و  فارسي رفتند تا سواد بياموزند، مي
  .كردند مي شروع سعدي گلستانِ زِسرآغادر  »...منّت خداي را عزّ و جلّ« بابسا  چه و از تركستان تا كردستان،

  
   و فرهنگي پيدايشِ ميراث مشترك زباني

در مقامِ زبانِ رسميِ نوشتار و  آنگيريِ  گيري و جاي اين زبانِ نوشتاري، به شعر و به نثر، در دورانِ آغازينِ شكل
بلعمي و شعرِ رودكي ان است كه در نثرِ و هم .داشتاي پيش از اين، ريشه در گويشِ فارسيِ خراساني  هزاره ،شعر
اين زبانِ نوشتاري و سرودي، در مقامِ زباني فاخر، زبانِ مردمِ فرهيخته و اهلِ هنر، جايگاه خود را در ميانِ . بينيم مي

يِ  شاهنامهطوس با گويشِ فارسيِ مشهد و گويشِ مردمِ خراسان در هرات و . زبانان تاكنون نگاه داشته است فارسي
رواج داشته كه بومي گويشي در فارس و شيراز نيز دانيم كه در روزگارِ سعدي و حافظ  و مي .دوسي يكي نيستفر

يِ زبانِ ادبيِ  نبالهكه د –بازمانده و نسبت به زبانِ شعرِ ايشان كنارِ شعرِ ايشان   ــ و ــ در گوشههايي از آن  نشانه
همچنان كه زبانِ نوشتاريِ قابوسِ وشمگيرِ . ا دستوريِ ديگري داردبس رويِ واژگاني و چه ــ و ـ ـ رنگ—ست خراساني

هايِ ايراني  يِ زبان دو زبانِ جداگانه از خانواده طبري،با زبانِ گفتاريِ وي، يعني زبانِ  ،نامه قابوسيِ  ، نويسندهطبري
يي و نفوذ زبانِ فارسي، از روا شكاف و ناهمگوني ميانِ زبانِ گفتار و نوشتار در سراسرِ قلمروِ فرمان. بوده است

  .بوده است هميشهكمابيش  ،روزگارِ ديرينه تا امروز
  

هايِ بيانيِ خاصي را در مقامِ زبانِ فاخرِ ادبي نگاه  يِ واژگاني و قالب زبانِ ادبيِ فارسي، در شعر و در نثر، مايه
هايِ آغازينِ تكوينِ اين زبانِ ادبي،  وراندر د. داد نسل به نسل فراميروايي و نفوذ خود  در قلمروِ فرمانداشت و  مي
 هايِ ديگر، رابسا جا ، و چههايِ محليِ خراسان و سيستان ها و تفسيرهايِ قرآن، تأثيرِ گويش ويژه در نخستين ترجمه به
، خراسانيشعرِ سبك ويژه در  فروشي بود، به دانش همچنين فاخرِ ادبي، كه ميدانِ هنرنمايي و اما تثبيت زبانِ .بينيم مي

در  را ، يك زبانِ ادبيشد آميخته ميآمد با واژگانِ عربي و حتّا دستورِ آن زبان بيشتر  تر مي و زبانِ نثري كه هرچه پيش
  . شد ميحسابِ آن از زبانِ گفتار جدا ، نيز با گذشت زمان، در همان خراسانجا انداخت كه  آن قلمروِ پهناور

  



 

زبانِ فاخرِ ادبي زبانِ آفرينشيِ زيرا . گذاشت در نوشتار مي برابرِ نفوذ زبانِ گفتاريِ ادبي سدي در  زبانِ تثبيت شده
به همين دليل، چندين صد سال پس از  .شد شمرده مي »عوام«هايِ گفتاري زبانِ  بود و زبان »اهلِ دانش و فضل«

، و از شروان، از سويِ ديگر، در جايي بسيار دور از غزنه، از سوييقاآني و سروشِ اصفهاني  ،منوچهري و خاقاني
يِ تاريخي و  كمابيش با همان فاصله ،سبك ايشان قصيده بسرايند و با ايشان هماوردي كنند، يازبان و به توانستند  مي

همچنان كه در  .دآم ميسرايي كنند، و اين كار بسيار بديهي و طبيعي به نظر  سبك سعدي غزلزبان و به  ،جغرافيايي
يكستان هم نثر نوشتن به زبانِ فاخرِ منشيانه و شعر سرودن به سبك رودكي و ابوشكور يا عبدالقادرِ افغانستان و تاج

بدين صورت، يك زبانِ فاخرِ نوشتاري وحدت زباني به نامِ . آمد بيدلِ هندي همان گونه بديهي و طبيعي به نظر مي
، با هايِ گوناگونِ آن و اليه زبانِ گفتار ،حال آن كه .شتدا روايي و نفوذ آن نگاه مي نفارسي را در تماميِ قلمروِ فرما

چنان كه . رفت ، و حتّا هر شهر و هر ده، به راه خود ميديارزبانِ ادبي بود، در هر  در بسياري جاها زيرِ نفوذآن كه 
يِ البرز است كه آقا محمد ها اي به نامِ تهران در دامنه يِ فارسيِ ده زبانِ گفتاريِ امروزيِ تهران امتداد گويشِ ديرينه

، و »تهرون«و تهران را  »نون«گويند  دانيم، در اين گويش نان را مي چنان كه مي. خانِ قاجار به عنوانِ پايتخت برگزيد
كه اين دو را بسيار از هم جدا  هستآوايي و واژگاني در آن  هايِ ناهمگونيبسياري نسبت به زبانِ رسميِ نوشتاري 

  .كند مي
  

  اگراييدورانِ و
يِ جغرافياييِ بسيار پهناوري، كه ياد  در گسترهشد و  زباني كه تا يك قرن پيش همه جا فارسي يا دري ناميده مي

يِ  شد، با در هم شكسته شدنِ ساختارهايِ قدرت سياسيِ در قلمروِ ديرينه اي انگاشته مي انِ ادبيِ يكپارچهكرديم، زب
هايِ نوينِ علمي و سياسي و  ها و مفهوم آشنايي با دانش. كشور تجزيه شدامپراتوريِ ايراني، به زباني برايِ سه 

ملّت مدرن در ايران و افغانستان، ـ  سازي و بر پا كردنِ  ساختارِ دولت يِ ملّت اجتماعي از راه منابعِ ناهمگون، و پروژه
گرفتنِ  اهيرِ شوروي، سببِ فاصلههايِ اتحاد جم »خلق«سازي از  از سويي، و در تاجيكستان با مدلِ روسيِ جمهوري

  . در اين سه قلمرو شداز يكديگر زبانِ نوشتاريِ فارسي 
  

آن به رويِ زبانِ نوشتاري  مصنوعِ يِ شيوهو  زبانِ فاخرِ گشوده شدنِ فضايِيك عاملِ بسيار مهمِ ديگر در اين ميانه 
 ،نگاري شاخه، از راه ادبيات مدرن و روزنامه هر يك از اين سهكه ناگزير در  ،گفتار و واژگان و اصطالحات آن بود

يِ بسيار زياد زبانِ گفتار از زبانِ  كاهش يافتنِ فاصله. گشود اي مي جداگانه ِ بوميِ زبانِ نوشتاري را به رويِ گويش
گان و ، واژشد كه در هر يك از اين واحدهايِ نوبنياد ملّيسبب  ،»زبانِ مردم«فاخرِ نوشتاري و ضرورت نوشتن به 

يا دور  ،واگرايي در نتيجه، روند . به زبانِ نوشتار سرازير شود دياري هايِ ناهمگونِ اصطالحات بومي از سرچشمه
گسيخته شدنِ رابطه . زندگيِ اين زبان شدت گرفت از  نوشتاريِ فارسي در اين سه حوزهميانِ  زبانِ ، شدن از يكديگر

 سازيِ يِ ملّت هايِ ناهمگوني كه پروژه ي ها و ايدئولوژ اين سه حوزه و سياست ستد فرهنگي و زباني ميانِـ  وــ و دادـ
بر سه نامِ فارسي،  ،ها ي ها و ايدئولوژ اين سياست. بخشيد برد، به اين واگرايي شتاب مي پيش ميها  آن را در مدرن

يِ  جداگانههايِ بوميِ  با ويژگي كردند كه يِ گويشيِ اين زبان پافشاري مي برايِ ناميدنِ سه شاخه دري، و تاجيكي



 

هايِ فرهنگي و سياسيِ مدرن، زبانِ فاخرِ ادبيِ  با جنبش ،در ايران. ندشد مي به زبانِ نوشتاري بدل هرچه بيش  خود
و سپس زبانِ  ،گشوده شد »زبانِ مردم«نگاري به رويِ  نگاري و شبنامه نخست از راه روزنامه سنّتي، در شعر و در نثر، 

اتداستان ،مدرن ادبي زبانِ گفتار ،نويسي نامه  نويسي و نمايش از راه هر چه را  –گويشِ پايتخت  يِ البتّه بر پايه –راه
  . پديد آمدنِ شعرِ نو فهم و پسند شعر را به صورت انقالبي ديگرگون كرد همچنان كه. به نوشتار گشود بيشتر

  
بارِ خود، در مقامِ زبانِ رسميِ دولت و آموزشِ ملّي،  ـ ـ وـ ـ  پربراث ادبيِ با تكيه بر ميردر بخشِ ايران، زبانِ فارسي، 

يِ ديگرِ آن در  نسبت به دو شاخهطبع،  در پرتوِ ناسيوناليسمِ ايراني در مقامِ ايدئولوژيِ رسميِ دولت، بههمچنين 
در افغانستان فارسي در تنگنايِ  .كردپيدا خود  بازسازي و نوسازيِبرايِ  تري غانستان و تاجيكستان، ميدانِ فراخاف

تر از ايران  گيريِ هرچه بيش به فاصله در افغانستان گرايشِ سياسيِ دولت .پشتون در مقامِ زبانِ رسمي بود فشارِ زبانِ
، اي نهزبانيِ جداگاهويت و در آن   ، به عنوانِ زبانِ افغاني، ميدان دهند،»زبانِ دري«شد كه به   ، سبب آن رسميِ و زبانِ

را  زبانِ گفتاريِ بوميِ تاجيكيكوشيد  رژيمِ سوويتي ميهم  در تاجيكستان .برايِ خود بجويندجدا از فارسيِ ايراني، 
پشتيبانيِ  با در آن جا،. بنشاند به جايِ زبانِ مشترك ادبيِ ايران و افغانستان و تاجيكستان در مقامِ زبانِ نوشتاري

، از آگاهانه و ،ندشناساندايران و دريِ افغانستان  فارسيِرا زباني جز  »نِ تاجيكيزبا«وس، شناساِن ر زبان »علميِ«
در . ندردتر ك شتابانيِ ديگر  دو شاخه گيريِ آن را از آن نگاره از فارسي به سيريليك، سيرِ فاصله جمله با تغييرِ زبان

 هر يك از اين سه شاخه ازنيز  ،مدرن هانگيرِجهايِ  فرايند مدرنگريِ سياسي و اقتصادي و فرهنگي، در رابطه با زبان
تر در ارتباط با زبانِ  بيش فارسيِ ايراني تا جنگ جهانيِ دوم. گرفتند و الگو مي وام اروپاييِ ديگرييِ زبانيِ  سرچشمه

نفوذ  ستان، و نيزدري از راه ارتباط با هندو. گرفت مي الگووام و از آن  در راستايِ مدرنگريِ خود فرانسه بود و
و تاجيكان، نخست به عنوانِ بخشي از امپراتوريِ روسيه، . تر با زبانِ انگليسي در ارتباط بود ، بيشبريتانيا در افغانستان

 بانِ روسي و سخت زيرِهايِ اتحاد جماهيرِ شوروي، ناگزير در ارتباط با ز اي از جمهوري و سپس به عنوانِ جمهوري
ناگزير  فرادستيِ اقتصادي و تكنولوژيك روسيهو ايدئولوژيك رژيمِ سوويتي و سياسي  قدرت .نفوذ آن بودند فشار و

   .كرد هايِ ديگرِ قلمروِ آن امپراتوري، از جمله تاجيكي، فراهم مي روسي در زبانزبانِ ترِ  هر چه بيشنفوذ  راه را برايِ
   

  دوبارههمگراييِ 
جدا از يكديگر تكوينيِ اين سه شاخه در سه فضايِ سياسي و فرهنگيِ  داشت، با سيرِ اين فرايند اگر همچنان ادامه مي

يِ نخستين پديد  زبانِ يگانهراستي، سه زبان از دلِ آن  ، بهرفتهـ ـ  رفتهخبر از يكديگر،  و بيِ يكديگر،  ضدبسا  چهو 
يكسره كه  ندرفت به جايي مي تا شان از يكديگرگفتار و نوشتارجداييِ در گويش،  يعني سخنگويان به اين سه. دآور مي
سه يِ اخير در  سه دهه  ـ ـ دواما سيرِ رويدادهايِ تاريخي در  .فهميدند نميرا  يكديگر بيگانه مي شدند ويكديگر با 

 بدل شدههمگرايي سيرِ اي  به گونه سيرِ واگرايي ،از پايانِ قرنِ بيستم ،ه بر اثرِ آنك پديد آورده را اي ر وضعِ تازهكشو
فروپاشيِ اتحاد . نقشِ اصلي را دارند هايِ سياسي عاملدر اين روند نيز واگراييِ پيش از آن، دورانِ  به مانند  .است

با اين رويداد، تاجيكان، . هايِ مستقّل شد، از جمله جمهوريِ تاجيكستان جماهيرِ شوروي سببِ پيدايشِ جمهوري
زدايي از خود و رويكرد به ميراث تاريخيِ  شوق به روسيـ  وــ رـبازيافت هويت تاريخي و فرهنگيِ خود، با شو برايِ



 

، حتّا در دورانِ و بازيافت هويت خود را در ايشان »بازگشت به خود«يِ اين شورِ  پيشينه. زبان خود پرداختند
اين  1.توان ديد ِ ميالدي مي_ 60و  50هايِ  در دهه فرهنگ فارسيِ تاجيكيدر جريانِ تأليف  شان، شوروياييِ تاريخ

كاو در ـ  وـ ـ ـ   به كند –همچون دورانِ رضاشاه در ايران –در ميانِ روشنفكرانِ تاجيك »خويشاصلِ «جويِ  وــ  جست
زبانِ افغان نيز  چنان كه در ميانِ روشنفكرانِ فارسي .نيز كشيد ،خويش »آرياييِ« خويش، اصلِ اصلِ پيش از اسالميِ

يِ پيوند خويش با  جويِ رشته ـ وـ ـ ـ تاجيكان، در جست سبب شد كهطبع،  اين كشش، به. شود چنين گرايشي ديده مي
يِ رژيمِ كنونيِ ايران بر  اگرچه تكيه. ، روي كننداين زبان و فرهنگ، يعني ايران به كانونِ بارورتر و پوياترِ، »نياكان«

 تپيش از اسالم »اسالمي«هوي ا، به  .تابِ اين رويكرد كاست ـ ـ و  ـ ـ ز تبندي اپس از چ ،و انكارِ تمدن و فرهنگام
شاعرانِ تاجيك . گشود در ايران قرنِ اخير آوردهايِ زبانِ فارسي در نيم را به رويِ دست هر حال، درهايِ زبانِ تاجيكي

به  ،واژگانِ آن آوردند و نويسندگانِ آن، به جايِ الگوبرداري از زبانِ روسي و به كار بردنِ به شعرِ نويِ ايران روي
البته، وجود . درنگريِ زبان، توجه كردنددر راستايِ م ايراني، آوردهايِ سبكي و واژگانيِ زبانِ فارسيِ دست
اي رو به  اما دريِ افغاني با چنين مسأله. باشدبوده بايد مانعِ بزرگي در ارتباط  يِ سيريليك در تاجيكستان مي نگاره زبان

  .رو نيست
  

از  »زبانِ دري«، زبانانِ كمونيست زبان و رويِ كار آمدنِ فارسي ن نيز با برافتادنِ نظامِ پادشاهيِ پشتوندر افغانستا
سبكي و واژگانيِ زبانِ مدرنِ آوردهايِ  بندهايِ محدوديت سياسي و فرهنگيِ رژيمِ پيشين آزاد شد و به جذبِ دست

اي و تبليغاتيِ  حضورِ ايشان در دستگاه رسانهبه افغانستان و هايِ ايراني  ستكمونيمهاجرت . فارسي در ايران پرداخت
هايِ  رسانه يانِ جنگ داخلي، و كاركردايران در جرها افغاني به  سپس مهاجرت ميليونكمونيستي در افغانستان، و 

نيازِ . ه استكردد بسيار نيرومنيِ افغاني و ايرانيِ زبانِ فارسي را  ارتباط ميانِ دو شاخهاز جمله اينترنت، جديد، 
روشنفكرانِ افغاني به يك زبانِ مدرن برايِ نيازهايِ سياسي و اقتصادي و علمي و فرهنگيِ خود، سببِ توجه هرچه 

دورانِ  .آن شده است علمي و فرهنگيِ مدرنِ آوردهايِ يِ ايرانيِ اين زبان و جذبِ دست تر ايشان به شاخه بيش
  .توانست آن را از حركت بازدارد يِ گذرايي از اين سير نبود و نمي جز گوشهنيز زبان  وحشت حكومت طالبانِ پشتون

  
  وزنِ ميراث مشترك زباني ونقشِ آن

و ، »تاجيكي«، »دري«، »فارسي«در جريانِ همگرايي اين است كه سخنگويان به  هايِ بسيار اثرگذار يكي از عامل
بستگيِ خاص دارند  ويژه شعرِ آن، دل زبانِ خود، بهبه ميراث ادبيِ  هر سهشان،  در ميان ويژه فرهيختگان و اهلِ ادب به

ايرانيان و افغانان و تاجيكان به يكسان به شعرِ رودكي و فردوسي و . دانند و اين ميراث مشترك را از آنِ خود مي
لذّت  ها د و از آنورزن عشق مي ،زبانِ هند شاعرانِ فارسي تا برسد به ،نظامي و خاقاني و مولوي و سعدي و حافظ

از ميان برداشته شدنِ سدهايِ ارتباط ميانِ سه با اكنون،  .يِ تاريخيِ بزرگي ست اين عاملِ پيوند مهم و سرمايه. برند مي
اي  هايِ فرهنگي و زباني توان از فاصله مي ،تكيه بر ميراث و تاريخِ مشتركبا يِ مدرنِ اين زبانِ مشترك تاريخي،  شاخه

                                                 
  .»پرسه در متن«اين باره نگاه كنيد به نقد من بر اين فرهنگ در سايت راديو زمانه، بخشِ  در  1



 

 .مدرن ميانِ سه شاخه حركت كرد زبانيِ »بازارِ مشترك«اي  گونه ن پديد آورده، كاست و به سويِ ايجادكه قرنِ پيشي
    .به هر حال، درهايِ اين سه شاخه به رويِ يكديگر گشوده شده و ديگر فروبستني نيست

  
پشتيبانيِ نيرومند ار با رشد آن و به دليلِ وجود شرايط سياسيِ سازگچنان كه اشاره كرديم، ايرانيِ اين زبان، يِ  شاخه

هايِ ديگر در كشور، و همچنين  زبانجانشينِ  ، و حتّادولت در دورانِ پهلوي از آن، به عنوانِ تنها زبانِ رسميِ كشور
امكانات ملّيِ كالن وجود درنگريِ خود گام تر، نسبت به دو شاخه اقتصادي و ثروتهايِ  يِ ديگر در راستايِ م

نسبت سازگارترِ  اين زبان، به دليلِ همان شرايط به يِ ايرانيِ شاخه نويسندگان و مترجمان در. رداشته استببلندتري 
اين  ،به همين دليل. برخوردار بوده اند برايِ آفريدن و نوآوري بهتر و بيشتري هايِ ي و اقتصادي، از  فرصتسياس

تواند  اما اين سير نمي. رِ همگراييِ كنوني را شتاب بخشدخوراك دهد و سييِ ديگر را نيز  تواند دو شاخه شاخه مي
بوميِ هايِ   ادبي و فرهنگي با يكديگر، با مايه ستدـ  وـ ـ ـ در داد شاخه بلكه سه. يكسويه باشد و نبايد يكسويه بماند

  . فرهنگي را بارور كنندزباني و توانند يك فضايِ مشترك  شان، مي گوناگون  زباني و فرهنگيِ
  

ها و حتّا  به گويش جغرافياييِ جدا از هم هايِ ها در زندگانيِ گفتاريِ خود در پهنه زبان اين امري طبيعي ست كه
با يِ پيوندشان را  رشته هايِ بزرگ فرهنگي زبانِ مشترك نوشتاري در حوزهاما  .شوند ميهايِ جدا از هم تبديل  زبان

به آن سخن  شمالِ افريقا تا عربستان سراسرِ عربيِ گفتاري كه از نندزباني ما. دارد مينگاه  »زبانِ اصلي«فضايِ 
هايِ  ريشه، كه اما عربيِ نوشتاري .هايِ جدا از هم بخش شده است هايِ بسيار تا حد زبان ناگزير به گويش، گويند مي

را زنده  ين كشورها و مردمانا يِ ارتباط تاريخي رشته خيِ زبان و فرهنگ عرب دارد،در ميراث تارياستوار و پايدار 
هايِ  يِ زبان اين نكته در مورد همه. است كردهفراهم برايِ مطبوعات و ادبيات  يمشترك  پهناور دارد و بازارِ مينگه 

اش، از نظرِ آوايي و  هايِ گوناگون زبانِ آلمانيِ سوييسي، با لهجه. هايِ بزرگ جغرافيايي صادق است نوشتاري در پهنه
، در حد زباني هايِ اساسي گويشِ آلمانيِ شمالي، يا زبانِ رسميِ نوشتاريِ آلماني، تفاوت و دستوري با  واژگاني
اما زبانِ مشترك نوشتاري بازارِ همگانيِ زبانِ آلماني را به رويِ آثارِ نويسندگانِ سوييسي نيز باز . يافته است جداگانه،

هايِ  ِ زبان ري، تا حدبوميِ بسيار وجود دارد كه با زبانِ رسميِ نوشتايِ  ها در آلمان و اتريش هم گويش .گذارد مي
هايِ ديگرِ  و بسياري زبان ،سيورت در مورد انگليسي و فرانسه و همين گونه اس .هايِ نمايان دارند فرقجداگانه 

  .دار و بزرگ دارايِ فرهنگ نوشتاريِ ريشه
  

به زبانِ نوشتاريِ مشترك بيشتر رويكرد   
ن به كه رويكرد آ ويژه به، پذيرد مي  كه نسبت به زبانِ گفتاري بسيار كندتر و ديرتر دگرگوني نوشتاري زباني ست زبانِ

هايِ خيال و تصويرگريِ  ها و مايه هايِ عروضي و مضمون شعرِ فارسي با قالب. يك سنّت ادبيِ ديرپايِ نيرومند باشد
ثابت مانده بود، به رغمِ كمابيش  هزاره، تا چند دهه پيش، زنايِ يكيِ واژگاني كه در درا شاعرانه و مايه

مانند (هايِ زباني  ، و حتّا جايگزينيهايِ ايراني يِ زبان از خانواده هايِ گفتاري و دياري هايِ گويشي در زبان دگرگشت
سي و فرهنگيِ اساسي يارغمِ تحوالت س ، به)در آذربايجان يِ فارسيِ ميانه به جايِ زباني از شاخه نشستنِ زبانِ تركي



 

اي را با  يِ پيوند تاريخي در سراسرِ قلمروِ گفتاريِ زبانِ فارسي و ميدانِ نفوذ نوشتاريِ آن، رشته اخير، هايِ در دوران
زبانان در ايران و افغانستان و تاجيكستان وقلمروهايِ  فارسي. زنده نگاه داشته استهزاره  اي دور تا حدود يك گذشته

توانند زبانِ رودكي و فردوسي و منوچهري و سعدي را  الند كه ميب شان هنوز به خود مي هنگيِ وابستهي و فرزبان
اين به . ها و فاصله ها يِ دگرگوني خوبي بفهمند، و حتّا زبانِ گفتاري و نوشتاريِ امروزيِ يكديگر را، به رغم همه به

تواند با همگراييِ  ا جمعيتي حدود صد مليون نفر ميب بزرگيِ جغرافياييِ  يك پهنهمعنايِ آن است كه زباني در 
 .فراهم آورديِ فرهنگي و ادبيِ يكديگر ها بازاري بزرگ برايِ فراورده يِ پيش، ن از آثارِ واگراييِ سدهبيشتر، و كاست

 2.كنند بازي مي در همگرايينقشِ خود را  ، البتّه، خود به خودهايِ مرزنشناس مانند راديو و تلويزيون و اينترنت رسانه
  .است و مطبوعات ،  كتابدهشاهميت بيشتري دارد و كارِ كمتري در آن اي كه  اما زمينه

  
 ،در اين ميان دولت ايران. ِ آشوب غرقه اند سامانيِ سياسي تا سرحد زبان در بي دريغا كه هر سه كشورِ اصليِ فارسي

ـملّت مدرن سوار  ومندتر و ثروتمندتري دارد، با آن كه بر ماشينِ دولتتر و اقتصاد بسيار نير سامانِ بيشـ  وـ ـ  كه سرـ
بر  خالف رژيمِ پيشين، ، بهاش از نظرِ ايدئولوژيك تكيه برد، دي و سياسيِ آن بهره مياست و از امكانات اقتصا

غربِ كشورهايِ ش در كيشانِ خوي تر به سويِ هم اش بيش نگاه ،به همين دليل. اسالميت خود است تا ايرانيت خود
جغرافيايي و فرهنگي و زبانيِ ، تا به قلمروهايِ مردمِ مسلمان، يعني شيعياناي خاص  شاخهبه ويژه  است، به ايران
  . كشور پيوند با ايران در شرق و شمالِ و همريشه  هم
  

همگراييِ  بسا بتواند چهايران ابتكار و پيشگاميِ ناشرانِ خصوصي در  ها، ولتاما، در نبود يا كمبود همت از سويِ د
از  فرهنگ فارسيِ تاجيكيبا واگردانِ  فرهنگ معاصركاري كه دستگاه پژوهش و نشرِ . را نيرومندتر كندكنوني 

حال اين . يِ فارسي كرده است، از نظرِ من، گامي ست در اين جهت و ستودني نگاره يِ سيريليك به زبان نگاره زبان
هايِ ايرانيِ چاپ و  اقتصادي، آيا سرمايه) globalization(گيريِ  كه در اين روزگارِ كُره رسد ام مي پرسش به ذهن

غانستان و ترِ اف ارزان،  ــچيز و همه ،توانند پا از مرزهايِ كنوني بيرون بگذارند و در بازارِ نيرويِ كار نشر نمي
تر توليد كنند و با نشرِ  ارزان ،بازارِ سه كشورهايِ فارسيِ ايراني را، برايِ  كتاب تاجيكستان پا بگذارند؟ يعني،

 همگرايي ياري رسانند؟ به هايِ نويسندگانِ افغاني و تاجيك و رونق بخشيدن به صنعت نشر در آن دو كشور كتاب
ا اگرچه ب. اي در افغانستان چنين سياستي را آغاز كرده بود يِ انتشارات فرانكلين در ايران با داير كردنِ شعبه مؤسسه
، اگر كه بنا ست اين شان بر جاست ها ناگزير ناكام ماند، اما ضرورت ها در هر دو كشور، آن پروژه زبر شدنـ وــ زيرـ

  .كشورها و مردمان ساماني درست و درخورِ زندگانيِ جهانِ مدرن داشته باشند
  

                                                 
يِ فارسي و  سي، درآميختنِ سه لهجه بي ي در اين راستا، به تدبيرِ محمد باقرِ معين، مديرِ وقت بخشِ فارسيِ راديويِ بييك ابتكارِ بسيار خوب و ستودن  2

  . هايِ خبريِ آن راديو با گماردنِ گويندگاني از هر سه لهجه برايِ خبرخواني و خبرگزاري بود نامهتاجيكي و افغاني در بخشِ بر



 

هايِ ديگر در  رِ آن برانگيختنِ ذهنكه هدف از انتشا ،جوشيده در ذهنِ منكلّي هايي ست  آنچه در اين مقاله آمد ايده
شناسانِ افغان و  دانان و زبان با شركت ديگر نويسندگان و زبان بحث سازنده و گشودنِ بابِ يِ فرهنگي ست اين پهنه

   . تاجيك و ايراني
  

   .يِ نويسنده روا نيست اجازه نشرِ اين مقاله در مطبوعات، در داخلِ ايران و خارجِ آن، بي


