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، علیم و زبان شناسانه  برخی از دانش پژوهان، شخصیت های   ادبی
دیدانداز  پژوهشی

امون نقش و جایگاه  زبان و ادب فاریس دری  و ادبی  پیر
ی
 در منطقه و جهان !!   علیم، فرهنگ

 
 
 

 و تدوینی رساله پژوهشی 
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 فهرست مطالب   
 
 مخترصی از تاری    خ زبان فاریس  . ۱
 .  زبان فاریس یگ از فرزندان  یک خانواده قدییم و بزرگ ۲
 .  زبان های هند و اروپاب  ۳
 . شاخه های مشتق شده  از زبان هند و اروپاب  باستان ۴
 . زبان های هند و ایرابی  ۵
ش زبان فاریس در ایران و جهان ۶  . گسیر
 . سیر تحول فاریس در دوره اسالم۷
 .شیوه نوشتاری جدید زبان فاریس ۸
ی چگونه بود؟۹  . رسنوشت زبان فاریس در آغاز ورود  به فالت ایران زمیر
 .  چالش های زبان فاریس در افغانستان۱۰
 ستان در حال انقراض است ؟.  آیا زبان فاریس در افغان۱۱
 اینکه ایا زبان فاریس روزی زبان اول افغانستان و ایران خواهد بود؟۱۲

 . نگرابی
 ، یا یک زبان  و دو گویش متفاوت ؟ فاریس دری دو زبان یا ۱۳
 . رواج واژه دری بجای فاریس در افغانستان۱۴
 .  زبان فاریس ربیط به فارس ندارد۱۵

  پسمنظر  تاریخی زبان فاریس در آسیای مینه .  ۱۶
ی
 چگونگ

ی ۱۷  .  رسگذشت زبان فاریس در شوروی پیشیر
 . آخونزاده و شهنامه رنجهایش  ۱۸
 . بهای گزاف هم زبابی ۱۹
ی ۲۰  . پیامد ها گذر به خط التیر
ی و فاریس خواندن ۲۱  . چالش های رویس نوشیر
 .  باز جوید روزگار وصل خویش ۲۲
 . قیاس و تطبیق فاریس و پریلیک  ۲۳
 . آیا خط رسیلیک رسنوشت تاجیکان را رقم یم زند؟۲۴
 . افسانه های تغیر خط  ۲۵
 .  فکر تغیر خط چگونه پیدا شد؟۲۶
 .  مشکل خط یا نزول فاریس ؟۲۷

  
 و ادبیات کاربردی   ، منابع رسچشمه ها 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

ات                                     3                                              داکتر نرصالدین شاه پیکار   شغنان  سیمایاداره نشر
 

ما گویشوریم. این گزاره درواقع دو کلمه است اما  :  های دور تا امروز از گذشته، مخترصی از تاری    خ زبان فارسنر 

 این ای است از پرسش بسته
ً

ای که به نحوی به متصدی باغ وحش  آیا شامپانزه  »ما« کیست؟که این ها و اطالعات. مثال
اگر فقط انسان باشد یعنی   »ما«ارتباط آن با زبان چیست؟ این    گویش چیست؟فهماند گرسنه است هم گویشور است؟  یم

 موقعیت جغرافیایی در مورد گویش چه اهمینر دارد؟ این کدام انسان
ً

د؟  زنبه چه زبایی حرف یم »ما« ها؟ کجای دنیا؟ اصال
 .رسیمبه تاری    خ زبان فاریس یم  »ما«هایی دیگر. در این مطلب، از این و پرسش 

 
 به یک زبان سخن یم بیاید »ما« را مجموعه ما و تاری    خ زبان فاریس : 

ی
 به فرض  ای افراد در نظر آوریم که همگ

ً
گویند. مثال

یم و بعد چند سؤال را از باال استخراججمعیت فاریس  کنیم و کیم ریز شویم و به یک پرسش برسیم؛ ما    زبان را در نظر بگتر
. ما با خواندن فاریس زبانان به چه زبایی حرف یم  ختر

ً
ی شکل بوده؟ مطمئنا زنیم و این زبان از کجا آمده؟ یعنی همیشه به همیر

ته تفاوت دارد و های گذشیابیم که زبان فاریس امروز با سالچند اثر ادیی فاریس که به صد سال پیش مربوط باشند هم دریم
ی دیگر  جا به عنوان نمونهشود. زبان فاریس اینها بیشتر و بیشتر یم هرچه به عقب برگردیم این تفاوت ای از هزاران زبان بشر

ی آشناتر است. هدف اصیل از این قصه گویی تاریخی آشنا  انتخاب شده، تنها به این دلیل که برای بیشتر مخاطبان این میر
ی این حقیقت است که همه زبانزبانکردن مخاطبان با  ی یط تاری    خ دست شنایس تاریخی و نتر شوند  خوش تغیتر یم های بشر

ات خارج از اراده و مصلحت  ات تاریخی زبانبرای این .دهدهای اهل زبان رخ یم اندیشر و اغلب این تغیتر ها آشنا  که با تغیتر
 بیایید به عقبیم شویم، بیایید درباره تاری    خ زبان فاریس صحبت کنیم و تا  

ً
شده  ترین نقاط شناختهتوانیم به عقب برویم. اصال

 .شده برگردیمزده   یا حدس 
 

  زبایی رسیم ما    فاریس    متعلق به مجموعه:  یگ از فرزندان یک خانواده قدییم و بزرگ  زبان فاریس 
ً

ای است که اصطالحا
«»زبان به آن  . فقط  شود. اصطالح »زبانگفته یم  های ایرابی « نه جنبه قومینر دارد، نه سیایس و نه جغرافیایی های ایرایی

 در ایران امر 
ً

شوند، نه شامل  وزی صحبت یماصطالیح تاریخی است درباره تبار و خویشاوندی چند زبان مختلف که نه لزوما
 ارتبایط به تبار و خون و قومیت اقوایم دارد که به یگ از زبانهای رایج در ایران امروزی یم همه زبان

ً
های ایرایی  شوند، نه لزوما

 هزاره سخن یم
ً

هایی هستند که ها بازماندگان مغول ها دارند؛ آن زبان اند، اما پیوند خویی آشکاری با مغول ها فاریسگویند )مثال
توان با مردم  ها را نیم های ایرایی دارد؛ اما پیوند قویم آنها تباری از خانواده زبانگو شدند؛ زبان آنبه ایران آمدند و فاریس 

، چند خانواده بزرگ زبایی دیگر هم حضور دارند: چند زبان در ایران امروز به جز زبان .مغولستان نادیده گرفت( های ایرایی
. دست های تریک در ایران صحبت یمز شاخه زبان مهم ا ید تا قشقایی و خلخی و ترکمنی کم دو گروه  شود؛ از تریک آذربایجایی بگتر

های ایرایی نیست، اما  ها. زبان ارمنی جزء زبانها و آشوری کنند: عربهای سایم صحبت یم وران ایرایی به زبانعمده از گویش 
 یم وران ارمنی رایی دارد و گویش های ای خویشاوندی دوری با زبان

ی
 .کنندزبان زیادی در ایران زندیک

ی صحبت یم در ایران زبایی از شاخه زبان شود که زبان مردم بویم هندوستان قبل از یورش اقوام آریایی به  های دراویدی نتر
های  شود. حنر زبایی از شاخه زبانبراهویی نامیده یم ورایی دارد،  قاره بوده است. این زبان که در مناطقر از بلوچستان گویششبه

ی در ایران گویش  ها همراه خود  های هندی است که کویلای از زبانورایی دارد؛ زبان زرگری یا رومایی متعلق به شاخه هندی نتر
ها  همه این زبان.شده استاند و چند صد سال پیش از اروپا دوباره به ایران وارد از هند به افغانستان، ایران و اروپا برده 

شود اهمیت و ارزش  های ایرایی نیستند، باعث نیم شنایس تاریخی جزء زبان های مردم ایران هستند و این که از نظر زبانزبان
،  و اعتباری درجه دو داشته باشند. باقر زبان  ، تالش، رایحی ، هورایم، لیک، تایر ، کرمانخی های رایج در ایران، از قبیل بلویحی

 بهد
ی

، لری، اچیم، فاریس و … به دلیل ویژیک ک فراوایی که با هم )و با بسیاری زبانینی های خارج از مرزهای ایران( های مشتر
های کننده مشخصه شوند. این اصطالح بیان های ایرایی نامیده یم دارند، به اصطالح از یک تبار و دسته هستند که زبان

ی اعضای این خانواده است که به ک بیر ک آن  مشتر  .گرددها بازیم ریشه تاریخی مشتر
،  یهایی مثل پشتون، زبان ، اویغوری، روشایی

ی
، برتنگ ، سنگ لیخی ، یدغه، منخی غنایی و  شغنایی ، زیبایک، اشکاشیم، وایحی

ی زبان ،اوسنر   یموران آنهای ایرایی دیگری هستند که عمده گویش نتر
ی

اردی  کنند و حنر در مو ها خارج از مرزهای ایران زندیک
 گ

ً
گویند( هویت دینی و میل بسیار متفاویر با ذهنیت ما از واژه  آیس سخن یم  -وران مسیخ که به زبان اوسنر ویش )مثال

« دارند. بنابراین در این نام های  طور که درباره هزاره گذاری مرزهای سیایس و جغرافیایی و قویم مورد نظر نیستند. همان»ایرایی
 وابسته به یگ از قومیت گو دیدیم، حنر ممفاریس

ً
ایرایی دارند )مثال های سایم هستند( کن است مردیم که هویت و تبار غتر

 .های منشعب شده از این خانواده تکلم کنندبه یگ از زبان
«»زبان درواقع نام    ها برگزیده شد که با توجه به شنایس تاریخی برای گرویه از زبانبه شواهد زبان با توجه  های ایرابی

یک در چند هزار سال پیش بازیم شناخنر و دستوری یم های واژه شباهت  به نیای مشتر
ی

گردد. به این ترتیب  دانیم که ریشه همگ
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ی، های آیس، پشتو یا کردیزبان ها وران این زبانهای ایرایی هستند؛ گرچه گویش جزو خانواده زبان به شمول زبان های پامتر
ک همهاگر .ساکن ایران نباشند یک یمزبان ریشه مشتر شده، خود  رسد که چند هزار سال پیش تکلم یم های ایرایی به زبان مشتر

ای از خانواده  های ایرایی بعد از آن، شاخهاین زبان فرضی و قدییم از کجا آمده است؟ خود این زبان ایرایی قدییم و همه زبان
« »زبان ک باز های هند و ایرابی ترین زبان هندی ترین زبان ایرایی و قدییم تری میان قدییم هم قدییم است؛ یعنی نیای مشتر

ک خییل قدییم وجود دارد که آن را هندوایرایی باستان یم تری آمده که زبان هندواروپایی  نامیم. خود این زبان هم از نیای مشتر
ک زبانباستان نامیده یم  ، هندی و اغلب زبانشود و خودش نیای مشتر  .ای اروپایی بوده استههای ایرایی

« »زبان اند، فرزند خانواده بزرگ هایی که از زبان هندواروپایی باستان مشتق شده همه زبان هستند. آیا   های هند و اروپاب 
ات بسیار زیاد  پیش از زبان هندواروپایی باستان هم زبان قدییم  تری وجود داشته؟ البته که وجود داشته، اما به خاطر تغیتر

 رایه وجود ندارد که زبانزبان
ً

تر را بازسازی کنیم و نشان دهیم که زبان هندواروپایی  های قدییم ها و فقدان آثار مکتوب تقریبا
های تریک باستان یا سایم باستان یا اورایل باستان یا مغویل باستان( قرابت  دام خانواده زبایی دیگر )مثل زبانباستان با ک

ی که درباره آن اطمینان داریم این است که همه زباناز این عقب.تری داشته استنزدیک  ی ، هر  تر تنها چتر های امروزی بشر
یک داشته اندازه هم که با یکدیگر تفاوت داشته باشند،   اند که قدمت آن به حدود پنجاه هزار تا صد هزار سال پیش  نیای مشتر

ی درباره آن نیم رسد. آیا قبل از آن انسانیم ی یک داشتند؟ هیچ چتر  . دانیمها زبان مشتر
 

ی و  های  میالدی با برریس زبان  1786در سال   (William Jones) «  ویلیام جو: »     های هند و اروپاب  زبان سانسکریت، التیر
ی این زبانیونایی باستان شباهت ی شباهتهایی بیر ی زبانها پیدا کرد او همچنیر های نوی همچون فاریس، دری، پشتو و  های بیر

 از  آلمایی دید که از این مجموعه تشابهات نتیجه گرفت که این زبان
ی

 همگ
ً

ها متعلق به یک خانواده زبایی هستند و احتماال
ک یک زبان در کتاب جدید   (Franz Bopp) «»فرانتس بوپ 1816اند. در سال ریشه گرفته ،    که اکنون وجود ندارد  مشتر

ی و فاریس و ژرمنی )  از یک خانواده هستند. او این خانواده  1816خود، یعنی رصف فعل التیر
ً

(، نشان داد که این سه زبان قطعا
«اولیه را  ، اسالوی و بالنر را هم به  دو سال بعد زبان  (Rasmus Rask) «نامید. »راسموس راسک »هندواروپاب  های یونایی

 نام برادران گریم را با احیاء داستان.این فهرست اضافه کرد
ً

ها تحت تأثتر دروس،  های پریان آلمایی بشناسید. آنشما احتماال
ایی  استاد برجسته ادبیات و حقوق روم  ،  (Friedrich Carl von Savigny) «  ها و کتابخانه »فردریش کارل فون ساوینی سختی

ها های خود را از جانب حقوق و علوم قضایی بر روی زبان و اساطتر آلمان متمرکز کردند. دستاورد این فعالیت باستان، فعالیت
، سیندرال ای مثهای فراموش شدهزنده کردن داستان و برریس ادبیات شفایه و رصف و نحو آلمایی نو  ، ل راپونزل، سفیدبرقی

ی این قواعد زبایی بود های های عامیانه در زماندرواقع مطالعه بر اساطتر و داستان.و انتشار اثری برای تدوین و منظم ساخیر
ات آوایی و رصقی روی یافته مختلف و لهجه  های تازه گریم تأثتر بسیار مهیم داشت.  های متنوع زبان آلمایی و برریس تغیتر

ی بار از   (،1822در کتاب دستور زبان آلمابی ) (Jacob Grimm) «ریمچهار سال بعد از راسک، »جیکوب گ برای نخستیر
ات آوایی را، که در طول زمان از زبانای به نام گردش مصوتپدیده زبایی  های هندو اروپایی تا  ها صحبت کرد؛ و بعد تغیتر

ات آوایی که گریم آن را منظم و دسته بندی کرد به قانون گریم معروف است.  آلمایی به وجود آمده بود، برریس کرد. این تغیتر
ای داشتند که  تر تا زبان آلمایی باستان( صورت اولیه های قدییم به این صورت است که بریحی آواها )در گذار از زباناین قانون  

ات تاریخی واجامروزه )در زبان آلمایی نو( دچار تحول شده است. یم  ی قواعد تغیتر های دیگر  ها را برای زبانتوان مشابه همیر
ی ترسیم کرد.    نتر

ات آوا ی تغیتر ی  .یی که جیکوب گریم در رابطه با تطور زبان آلمایی باستان به زبان آلمایی کشف کردقوانیر با استفاده از چنیر
ی  ی  آمده از زباندستترین شواهد زبایی به توان ابتدایی طور دانش، عوامل و قواعد بسیار دیگر( یم قواعدی )و همیر های همیر

ها را، کمابیش، بازسازی کرد. طبییع است که بسیاری از ورت قبیل آنپله به عقب برگرداند و ص به  حوزه مورد بحث را پله
تر شده یا دیگر وجود ندارند. ما امروزه  حروف صامت و مصویر که در ابتدای تاری    خ این خانواده زبایی وجود داشتند حاال ساده 

 آن حدس
ی

 یی زنیم و در مور هایی یم در مورد بعضی از این حروف و مقدار کوتایه یا کشیدیک
ً

اطالعیم. د تلفظ بعضی دیگر کامال
 در مورد زبان هندواروپایی باستان. در نتیجه متخصصان زبان

ً
ها و  های باستان حروقی را هم برای تفکیک این واکهخصوصا
  اه و خدا« »شاین نمونه داستایی است که به نام    .شودای از آن در زیر ارائه یماند که نمونه های این زبان قرارداد کردههمخوان 

  ودا ریگ  ودا از نو به زبان هندواروپایی آغازین بازسازی شده است. های متون ریگ شود و بر اساس یگ از روایت شناخته یم
«آمده به زبان دستترین متون بهیگ از کهن  ها به نیای  ترین زبانعنوان یگ از نزدیک است که به  »سانسکریت وداب 

صورت هندواروپایی آغازین بازسازی  شود. داستان شاه و خدا را چند محقق و پژوهشگر به هندواروپایی خود شناخته یم 
ونه  این نم .منتشر شده است Science (2015) که در مجله (Andrew Byrd)  «»اندرو برداند. نسخه زیر بازسازی کرده 

کنند. این شیوه نگارش  های باستایی استفاده یمشناسان تاریخی برای بازسازی و خوانش زبانرا عمده به صوریر آوردیم که زبان
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ً

( «n̥» پر است از حروقی که قرار نیست به صورت متعارف خوانده شوند. مثال
ی

ه« )تودماغ
ّ
ن
ُ
ست که شاید  ا  صدای »نون غ

حرف نون را به صورت غنه ادا   »کلنگ«اوت باشد. در فاریس فقط بریحی جاها مثل واژه متف ،  » ن« با ها به گوش خییل 
ای های دیگر که نون غنه ارزش آوایی متمایزکننده دهیم؛ اما در بریحی زبانکنیم و به تمایز آن با نون معمویل اهمیت نیم یم

 .کنندبرای نمایش آن استفاده یم »ں«  دارد، از عالمت  
مند باشید و به خصوص مجموعه های تخییل عالقهگفتند؟ اگر به فیلم اما چه کسایی به زبان هندواروپایی باستان سخن یم 

محصول سال   (Prometheus) «میتیوسو »پر را دیده باشید، احتماال زبان عجینی را به یاد دارید که در فیلم  »بیگانه«
بود. این زبان عجیب که فضاب  )به اصطالح فیلم »مهندسان«(  با بیگانگان    واسطه ارتباطریدیل اسکات  به کارگردایی    ۲۰۱۲

ی زبان هندواروپایی باستان است؛ البته  کرد سال نمای فیلم ادعا یم ربات انسان ها در آن تمرین کرده و تبحر کسب کرده، همیر
زبان هندواروپایی  .علیم استتخییل و شبه ای که در این فیلم برای هندواروپایی باستان در نظر گرفته شده، کامال تاریخچه 

ندارد    های سایم باستان، تریک باستان، چینی باستان…( مثال زبان های باستایی )باستان هیچ مزیت خاض نسبت به باقر زبان
، یونابی و های های قدییم وابسته به زبانو رصفا به خاطر قدمت استیالی فرهنگ  ، اوستاب 

ی هندواروپاب  )مثال التیر
امون آن به جا بماند. صدها و هزاران  سنسکریت( بخت این را یافته تا امروز اسنادی کاقی برای حدسیایر با دقت خوب پتر

ها را  ها به دست ما نرسیده و هیچ قویم تکلم به این زباناند که هیچ سندی از آنزبان دیگر هم یط تاری    خ بشر وجود داشته 
 در هزاره پنجم پیش از میالد در منطقهدواروپایی باستان سخن یمقویم که به زبان هن.ادامه نداده است

ً
ای در گفتند ظاهرا

هحدود جنوب روسیه و شمال قفقاز یم  عشتر
ی

ای داشتند.  زیست. این قوم هم مثل خییل از اقوام دیگر صحراگرد بودند و زندیک
ده به مناطق اطراف یم  به صورت گستر

ً
کردند. این  اقوام بویم را نابود یا مستحیل یم کوچیدند و بر رس راه خود،احتماال

ق و غرب پراکنده شدند و هزار سال بعد از در مناطق وسییع   3500تا  4000مردمان حدود  سال پیش از میالد به سوی رسر
قر تا شمال ایران پخش شده بودند. این زمان، زمان تجزیه زبان هندواروپایی به زبان ر نظر  های مختلف داز مرکز اروپای رسر

 .گرفته شده است
 

ش اقوام هندواروپایی زبانپویانمایی ساده :  شده از زبان هندواروپاب  باستان های مشتقشاخه  ای از مستر احتمایل گستر
های های مختلف زبان یط هزاره پنجم پیش از میالد تا زمایی که شاخه (در شمال دریای خزر و دریای سیاه Yamna فرهنگ)

اما سؤال مهیم ممکن است برای خواننده این مقاله پیش بیاید این است  .هندواروپایی در هند و غرب اوراسیا پراکنده شدند
 مردم فاریسکه آیا گویشوران کنویی زبان 

ً
توانند خود  زبان در ایران یم های هندواروپایی بازماندگان نسل همان قوم هستند؟ مثال

 این قر کنند؟ شواهد ژنتیک نشان یمرا نسل اقوام هندواروپایی تل
ً

که هندواروپاییان از طور نیست. قبل از ایندهد احتماال
ی های دیگر صحبت یم جنوب روسیه به بقیه مناطق اوراسیا پراکنده شوند، مردمایی که به زبان ها  کردند در همه این رسزمیر

 یم
ی

دهد هندواروپاییایی تازه  راسیا، از جمله ایران، نشان یمترکیب ژنتیک فعیل کنویی ساکنان مناطق مختلف او .کردندزندیک
ی  ها اقلینر مهاجر و های جدید، تأثتر چندایی بر خزانه ژیی ساکنان اصیل نگذاشتند. به بیان دیگر هندواروپایی وارد به رسزمیر

ی حکومت، یط چند هزار سالچه زبان خود را به ساکنان   بسا مهاجم بودند که به مردم بویم یورش بردند و با در دست گرفیر
ی  «های تازه فتح شده تحمیل کردند. به این ترتیب ماجرای قبیل رسزمیر ای  و عالئق نژادی دنباله آن، افسانه »قوم آریاب 

ها و  زبانزبان کنویی ساکن ایران )فاریس دهد مردم هندواروپایی های ژنتیک نشان یم برریس .های عمیق استحاصل سوءتفاهم 
زبان ساکن هند یا اروپا قرابت ژنتیک داشته باشند، با بقیه ساکنان  وران هندواروپایی که با گویش و…( بیش از این  کردها و لرها 

ی  ها هم بیش از  زبانها( قرابت خویی دارند. هندی ها، آشوری ها، یهودی ها، عربها، ارمنی های اطراف )ترکایران و رسزمیر
پوستان بویم هند هستند که در فرهنگ سننر  ها سیاه دراویدیخون هستند. د هم های هنکنند با دراویدیچه تصور یم آن

 .شدندو فرودست انگاشته یم  ها«»نجسهندوها، به عنوان طبقه 
ها  گردد. گرویه از دراویدیها به هند باز یمها زبان بسیار قدییم خودشان را دارند که به قبل از ورود هندواروپایی دراویدی

 یم  هم در ایران
ی

ی  کنند. پیش از آن صحبت یم زبان دراویدی به نام براهوب  ای از کنند که به شاخه زندیک که نخستیر
ی ها به این زبانهندواروپایی   یم جا برسند، اجداد مردم کنویی ایران همیر

ی
کردند که بعدها  هایی صحبت یم کردند و به زبانجا زندیک

مان ساکنان اولیه ایران قرابت داریم تا با کسایی که چند هزار سال پیش به  به کیل فراموش و منقرض شدند. ما بیشتر با ه 
ی به نام نژاد معنایی داشته باشد، کوچک این ی ترین جا آمدند و زبان و فرهنگ خود را به اجداد ما دادند. به عبارت دیگر اگر چتر

 .کنید، نخواهد داشتربیط به زبایی که شما صحبت یم
 

های خانواده زبایی هندواروپایی است. این  های هندوایرایی یگ از زیرشاخهباالتر گفتیم که زبان :  ایرابی های هند و زبان
« طور که از اسمش پیداست به دو شاخه اصیل مجموعه همان ترین زبان شاخه شود. کهن تقسیم یم»هندی« و »ایرابی
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، افغانستان تا آسیای میانه    هندی زبان سنسکریت و ودایی است. شاخه ایرایی در هزاره اول قبل از میالد مسیح در ایران کنویی
ی مجارستان و ترکستان رایج بود. چند نمونه زبان و از شمال تا منطقه  ، فاریس، پشتو،  ای بیر های امروزی از این خانواده زبایی

 .کردی، آیس و بلویحی هستند
 

هزار سال   دوره باستان، دوره میانه و دوره نو. شوند: های ایرایی از نظر زمایی به سه دوره تقسیم یمزبان:  های ایرابی زبان
ها به تدری    ج به رسزمینی رفتند که آن را پارس نامیدند و گرویه  ها در غرب ایران ساکن بودند. پارس پیش از میالد مادها و پارس 

ق ایران مستقر شدند. پارس   بر »آستیاگسها ابتهم در رسر
ی

یک  «دا زیر نظر دولت ماد بودند تا اینکه کورش هخامنشر با چتر
(Astyages)   آن نقطه را هم ، ق ایران و هرات کنویی ی با غلبه بر خوارزمیان در رسر دولت مستقیل تأسیس کرد. کورش همچنیر

 .به دولت تازه تأسیس خود ضمیمه کرد
پیش از میالد و حمله اسکندر مقدویی و انقراض  ۳۳۱ش هخامنشر تا پیش از میالد یعنی زمان تشکیل دولت کور  ۵۵۰از 

، دوره  ی پارسیان گویشوران به زبان فاریس باستان تکلم یمسلسله هخامنشر کردند. درباره زبان اوستایی  ای است که در رسزمیر
زمان دولت  های کتاب اوستا که تا  شد اطالعات دقیقر در دست نیست به جز نسک ای که در آن به اوستایی تکلم یم و منطقه

پیش از میالد تا حمله اسکندر را دوره باستایی   1000شد. به طور کیل از صورت شفایه به نسل بعد منتقل یمساسایی به
ندهای ایرایی در نظر یمزبان ها های هندوایرایی هستند. بریحی از این زبانای بزرگ از زبانهای ایرایی خانواده خانواده زبان.گتر

ی ایی هستند، اما در ی ایر هاگرچه جزء زبان (. تعداد گویشرایج نیستند )به ویژه شاخه  ایران زمیر قر ورایی که  های ایرایی رسر
،  ها در رسارس جهان و واحد آن میلیون نفر است. به جز خانواده زبانوران این زبانبینید، تعداد کل گویش یم های ایرایی

، های آناتولیاب  )ارمزبان های دیگری مثل خانواده  ، قشقاب 
، دوماری، زرگری(، تریک )آذربایجابی (، هندی )رمانلوب 

نی
  ) ( و دراویدی )براهوب  ، آشوری، آرایم(، قفقازی )گرخی (، سایم )عربی ، خلخی

ر
، قزاق ، افشاری، شاهسون، خراسابی ترکمنی

ی در ایران صحبت یم  « و »فاهای  ترین زبان موجود از این شاخه زبانقدییم  . شوند نیر هستند. اوستایی    ریس باستان«»اوستاب 
اوستایی نوشته شده است.   طکتاب دینی زرتشتیان به زبان و خ  اوستا .آیندحساب یمهای خواهر بهو فاریس باستان، زبان

، گیل  
ی

ی بر سطوح سنگ برای فاریس باستان به دستور داریوش دوم خیط به صورت میخی )یعنی خیط که با مغار و اشیاء تتر
ی زمان و در بیستون به شکل مکتوب درآمد.  شو و… نوشته یم   برای بار اول در همیر

ً
 د( ابداع شد و این زبان احتماال

و سه مصوت ساده   a, i, u کوتاه (Simple Vowel) «نظام آوایی زبان فاریس باستان از سه »مصوت ساده:    فاریس باستان
ی دو »مصوت مرکب ā, ī, ū بلند تشکیل شده است.   āu و āi دو مصوت بلند au و ai کوتاه  (Diphthong) «و همچنیر

های بسیار نادری دارد. این شکل از های مرکب در آن گویش از زبان فاریس نوی که زبان معیار ایران است نمونهمصوت 
 به یگ از مصوتها در گردش مصوت 

ً
اند برای مثال  به ما رسیده اند و های ساده تبدیل شده های آوایی در طول زمان معموال

در تلفظ امروزی   u به تدری    ج با هم به صورت u و a بوده که حرف -saušyans صورتواژه سوشیانش در فاریس باستان به
ی تحول آوایی امروزه به »خرداد« بدل شده است )تحول حرف ـه   -haurutāta های دیگراند. از نمونه در آمده که یط همیر

ی به د از دوره باستان تا نو هم تحویل است که زیاد دیده یم به خ یا برعکس و هم   .شود(چنیر
زبان اوستایی از سویی به فاریس باستان شباهت دارد و از سوی دیگر به سنسکریت. شباهت این دو زبان به حدی است که  

 گویشوران اوستایی 
ً

توجه شوند. الفبای این زبان به  توانستند با کیم دقت حرف همدیگر را مزبان یمزبان و سنسکریتاحتماال
ه« »دین نام  ی سده چهارم دبیر ی بیر ی ، یعنی چتر تا ششم   (Bailey, 1971: 149-194) معروف است که در دوره ساسایی

اث دین زرتشنر را به  اع شد تا با آن بتوانند متر صورت  صورت مکتوب حفظ کنند و پیش از آن اوستا بهمیالدی، اختر
 .شدسینه نقل یمبهسینه

برای بار اول این زبان را به یک زبان زنده، فرانسوی، برگرداند و این بایی شد تا    (Anquetil Duperron) »آنکتیل دوپرون«
زرتشتیان هم بتوانند با این زبان و خطش آشنا شوند. زبان اوستایی  نشانه برای حروف صامت دارد   37مصوت و  16غتر

ی به هم پیوسته نیم نوشته یم ( از راست به چپ 17: 1397)راشد محصل  ی نوشیر شوند )به جز سه  شود و حروف آن حیر
مورد(. قوم سکایی حدود دو هزار سال )از هزاره قبل از میالد تا هزار سال پس از میالد مسیح( مناطق وسییع از کناره دریای  

ه فقط چند کلمه محدود آ ی را در اختیار داشتند. از زبان این تتر ی و یونایی باقر مانده  سیاه تا نزدیگ چیر ن هم در متون التیر
چرم،   čarmaآتش،  ātarتند، چابک،  arvantاسب،  aspa :اند مانندها حنر در فاریس نو هم رایج است که بریحی از آن

bāzu مادی مانند متون فاریس .بازو از زبان مادی هم شواهدی برجای نمانده است به جز تعداد کیم لغت در متویی غتر
ا،  miθra :باستان در دوره بعدی زبان، یعنی دوره میانه زبایی مثل سغدی داریم  .بزرگ wazarkaشاه،  xšāyaθyaمهر، میتر

ی رفته استهای ایرایی است که نمونه باستایی آن به کنند که این زبان هم یگ از زبانکه پژوهشگران گمان یم  .کل از بیر
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، یونایی و سانسکریت، ی اش تحوالت  های کالسیک جهان اعالم شده و در تاریخچه چند هزار سالهزبان  زبان فاریس با زبان التیر
شناسان اروپایی های ایرایی است. در نشست ادیبان و زبانزبان فاریس یا پاریس، از زیرشاخه زباناست.     زیادی را از رس گذرانده

ی و سانسکریت زبان۱۸۷۲در سال  ، التیر زبان فاریس یگ از  .یک جهان اعالم شدندهای کالس، زبان فاریس، زبان یونایی
ی خاندان هخامنشر از این  گویش های قوم پارس بوده است که به جنوب غریی فالت ایران کوچ کرده بودند. با قدرت گرفیر

ی  ش پیدا  قوم، زبان فاریس )در آن زمان پاریس باستان( به عنوان زبان رسیم و اداری در رسزمیر اطوری هخامنشر گستر های امتی
ی غتر  رد. زبان فاریس یا پاریس باستان در ابتدا دستور زبان پیچیده با حالت ک های رصف گوناگون بود. با این حال، با آموخیر

ی پاریس زبان ش زبان در رسزمیر های غتر فاریس زبان، به عنوان دلییل  ها، رفته رفته دستور زبان فاریس ساده تر شد. از این گستر
ای از پاریس میانه  شود. در اواخر دوره هخامنشیان، زبان فاریس یا پاریس باستان به شکل اولیه یم  برای ساده شدن این زبان یاد 

ایر از زبان پاریر )گویش رسیم اشکانیان گرفت( اما  .درآمده بود در زمان روی کار آمدن سلسله اشکانیان، فاریس یا پاریس، تاثتر
ی  در دوران ساسانیان، این زبان که در آن زمان پاریس  های قلمرو  میانه بود زبان اول و رسیم ایران بود. تقریبا تمام رسزمیر

ی پادشاهان سلسله ساسایی در قرن سوم بعد از میالد به سه زبان نوشته .ساسانیان به این زبان صحبت یم کردند های اولیر
. اند: ثبت شده  ، پاریس میانه و یونابی وع شد و بر   پاربر زبان پادشاهان اشکایی پاریر بود. قلمرو اشکایی از شمال خراسان رسر

ش پیدا کرد وع شد و با  .تمام ایران گستر پاریس میانه در زمان ساسانیان بیشتر استفاده میشد. این سلسله از ایالت فارس رسر
در این دوره زمایی در شمال ایران زبان شکست حکومت اشکانیان تیسفون را به عنوان پایتخت حکومت خود انتخاب کردند.  

ات اسایس به   ۴۰۰در دوره حکومت .پاریر و در جنوب ایران پاریس میانه صحبت میشد ساله ساسانیان در زبان فاریس تغیتر
ه های بر جای مانده بوجود آمد. زبان پاریر به طور کیل از رواج افتاد و از قرن چهارم حکومت ساسانیان به بعد تمام کتیبه

 .اندزبان پاریس نوشته شده 
 

ش   ین جمعیت فاریس زبان جهان را دارند، ایران، افغانستان، تاجیکستان :    زبان فاریس در ایران و جهان   گسیر کشورهایی که بیشتر
کشورها،  شود. بعد از این  و ازبکستان هستند. البته فاریس در کشورهایی غتر از ایران، به نام های دری، پاریس و تاجیگ گفته یم

ی در رده  فاریس در کشور بحرین، به نام  .های بعدی جمعیت فاریس زبان هستندبحرین، پاکستان، هند، عراق، ترکیه و چیر
ی یگ از زبانشناخته یم عجیم یا الرستابی  های رسیم  شود. در هندوستان، تا قبل از استعمار انگلیس بر این کشور، فاریس نتر

جمعیت فاریس زبان  .اند، کم نیستهندی تباری که به زبان فاریس به خلق اثر پرداخته  بوده است. شاعران و نویسندگان
درصد جمعیت کل ایران   ۷۵تا    ۷۳میالدی(،    ۱۹۹۶)۱۳۷۵شده در سال     مادرزادی در ایران، براساس رسشماری رسیم انجام

کنند. جمعیت مردم فاریس زبان در سایر کشورهای جهان به  درصد مردم فاریس صحبت یم  ۸۳تا  ۸۲دهد و را تشکیل یم
 :صورت زیر است

 در افغانستان گویشور میلیون   ۲۰ •
 در تاجیکستان گویشور پنج میلیون   •
 در ازبکستان گویشور هفت میلیون   •

 
«»زبانگرنوت ویندفور، استاد بازنشسته دانشکده مطالعات خاورمیانه دانشگاه میشیگان آمریکا در کتاب  که در   های ایرابی

هاست و یا به عنوان زبان دوم به آن تسلط  منتشر کرده است، به جمعیت افرادی که فاریس، زبان مادری آن  ۲۰۰۹سال 
 .میلیون نفر گزارش شده است ۱۱۰ها در کل جهان حدود ریس زبان دارند، اشاره یم کند. در این کتاب جمعیت فا

 
  :    سیر تحول زبان فاریس در دوران اسالیم 

ی
در قرن چهارم قمری، شاعر ایرایی ابوالقاسم فردویس، با رسودن شاهنامه نقش پررنگ

فردویس انجام نمیشد، رسنوشت هویت  ی زبان فاریس داشت. اگر این اقدام در زنده کردن بسیاری از کلمات فراموش شده 
پاریس میانه یا به عباریر زبان پهلوی، شکیل از زبان فاریس بوده است که از آن به عنوان واسطه  .زبان فاریس نا معلوم بود

فاده توان گفت که این زبان، زبان مورد استشود. کلمه پهلوی، شکیل از واژه پارت است. یم پاریس باستان و زبان امروز یاد یم
های ابتدایی دوران در سده.باشد درآمدپارتیان بوده است. این زبان بعدها به صورت فاریس نو که همان فاریس امروز یم

بود، به کار برده میشد. به   »فاریس میانه«که تحول یافته واژه »فاریس« برای »زبان فاریس نو«   حکومت اسالیم در ایران،
که همان فاریس رایج در دوران ساسانیان بود باعث ایجاد ابهام میشد. در نتیجه واژه پهلوی    کار بردن فاریس برای فاریس میانه

ی از ابهام در تقابل با »فاریس نو« به عنوان نام دیگر »فاریس میانه« انتخاب  .شد برای جلوگتر
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وزی اعراب در ایران، فاریس به صورت گفتار به :  زبان فاریس در دوران اسالم  ق پیش رفت و به وسیله  بعد از پتر سمت رسر
ی بار در خراسان استفاده از رسم  ی فاریس استفاده  سپاهیان ایرایی به افغانستان و ماوراءالنهر رسید. اولیر الخط عریی برای نوشیر

ها زبان پهلوی یعنی پاریس  شد. علت این اتفاق وجود زرتشتیان و موبدایی در غرب و فارس بود که هنوز شیوه نوشتاری آن
الخط جدید عریی بود و اجازه ساخت صورت نوشتاری جدیدی برای زبان انه بود. خط پهلوی هنوز رقیب جدی برای رسم می

ق ایران  فاریس، گویش محیل جنویی .دادفاریس را نیم  ترین ناحیه ایران بود که به همان صورت گفتاری به سمت شمال و رسر
قر ایران به ش پیدا کرد. پس از آن در شمال رسر ق و جنوب ایران رسید و کم کم به   گستر زبان ادیی تبدیل شد و دوباره به رسر

ی رسیدبخش   از قاره آسیا نتر
ی

 .های بزریک
 

ی از خطوط  الخط عریی است. خود رسمشده رسم   خط فاریس امروزی، فاریس :    شیوه نوشتاری جدید زبان فاریس  الخط عریی نتر
»پ«، »ژ«، »گ«  الخط عریی اضافه شدن حروف  ط فاریس و رسم الخکوقی و برصی گرفته شده است. تفاوت اصیل رسم 

یلیک نوشته یم و »چ«   خط  .شودبه نوشتار فاریس است. در کشورهای دیگر از جمله تاجیکستان، نوشتار فاریس به خط ستر
دقیق  شود. تاری    خ فاریس به شکل امروزی در کشور ایران و افغانستان رایج است. و خط رسیم این دو کشور محسوب یم

وع استفاده از این نوع نوشتار برای فاریس مشخص نیست. اما بریحی از پژوهشگران مانند  اند  بر این عقیده ریچارد فرای،رسر
باید گفت که از نظر بعضی از کارشناسان، خط فاریس امروزی  .که خط نوین فاریس توسط رودیک سمرقندی ابداع شده است

هایی که این خط دارد، عدم ثبت آوا در  ورت نوشتاری فاریس نیست. بریحی از نقصهایی دارد و مناسب استفاده برای صعیب
ی   ی معایب یادگتر ک، که همیر ، وجود چندین حرف متفاوت با یک آوای مشتر ی صورت نوشتاری و احتمال خطا در خوانش میر

ی فراوایی نقطه ها و سلیقه ای نوشتاری از دیگر ایرادات  های بودن بریحی صورت نوشتار فاریس را دشوار کرده است. همچنیر
 است که خط کنویی فاریس دارد

ی
 .بزریک

 
شود، اما مردم  فاریس در افغانستان در نوشتار رسیم اداری با عنوان فاریس دری شناخته یم:  زبان فاریس در افغانستان 

زبان فاریس دری و پشتو هستند.   های اصیل کشور افغانستان دو دانند. زبانافغانستان زبان گفتاری خود را فاریس یا پاریس یم 
های این دو زبان به  دانند، اما در کشور ایران تفاوتبا اینکه بریحی افراد در افغانستان فاریس و فاریس دری را مستقل از هم یم

نام دیگر  ترین گویش های زبان فاریس است.  از مهم  هر حال، فاریس در یبدانند. به    ها را از هم مستقلای نیست که آناندازه 
 مشابه دیگر اقوام فاریس زبان دارند. اگرچه کلمات 

ی
 نامید. هزاره ها در افغانستان فرهنگ

ی
فاریس دری را یم توان گویش هزاریک

 شده است، اما تنها 
ی

، تریک و مغویل وارد فاریس دری یا هزاریک دهند.  درصد از کل واژه های این گویش را تشکیل یم  ۲۰عریی
 

ی
 شامل بریحی ویژیک

ی
ی لهجه هزاریک های دستور زبان فاریس است که از قرن چهارم و پنجم هجری بدون تغیتر مانده  همچنیر

 رصفنظر از لهجه آن،
ی

  است. خود گویش هزاریک
ر
ق  .بوجود آمده است از فاریس غزنه و خراسان رسی

 
 و زبایی با فاریس زبان:    کستان زبان فاریس در تاجی 

ی
، فرهنگ دارند. حنر   و افغانستایی  های ایرایی مردم تاجیکستان نزدیگ تاریخی

قر صحبت یم کنند. زبان تاجیگ یا فاریس تاجیگ که فاریس فرارودی یا ماوراءالنهری  تاجیک ی هم به فاریس رسر های کشور چیر
خورشیدی،    ۱۳۷۸میالدی یا    ۱۹۹۹اجیکستان است. مجلس تاجیکستان در سال  شود، زبان رایج در ازبکستان و تهم گفته یم 

زبان فاریس تاجیگ یا همان  .واژه فاریس را از زبان فاریس تاجیگ حذف کرد و زبان رسیم کشور تاجیکستان را تاجیگ اعالم کرد
یلیک نوشته یم  ی تغیتر رسم شود. یگ از دالیل دور شدن فاریس تاجزبان تاجیگ، با الفبای ستر الخط آن  یگ از فاریس همیر

یلیک بود.   ی و سپس به ستر است. البته این تغیتر خط در زمان شوروی اتفاق افتاد. ستر تغیتر خط فاریس تاجیگ ابتدا به التیر
ی ارتباط مردم تاجیک با دیگر فاریس زبانان دیگر ممکن نبود الل  بعد از فروپایسر شوروی و استق.به دلیل تفاوت نوشتار نتر

خورشیدی( اتفاق افتاد، مردم و دولت تاجیکستان خواستار تغیتر الفبای   ۱۳۷۰میالدی ) ۱۹۹۱تاجیکستان که در سال 
تاجیگ به الفبای فاریس گرفتند، اما تا کنون این اتفاق نیفتاده است. به گفته مقامات کشور تاجیکستان تغیتر خط در حال  

 .ا در بر خواهد داشتحارصی به نفع کشور نیست و هزینه زیادی ر 
 

یه یا رسانه :    ها مهم است چرا تغییر زبان برای تاجیگ  ای به خط فاریس وجود ندارد  در حال حارصی در کشور تاجیکستان هیچ نشر
 تاجیک یم

ی
ش آموزش خط فاریس به  و تعداد کیم از مردم تاجیک با خط فاریس آشنایی دارند. کارشناسان فرهنگ گویند گستر

له ی یس مردم تاجیک به منابع عظیم  متی ها و  زبان فاریس است که در کتابخانه زنده کردن خط نیاکان و ایجاد امکان دستر
 و ادیی کشور  های اطالعایر کشورهای فاریس زبان، مخصوصا کشور ایران است. شمار زیادی از شخصیتپایگاه 

ی
های فرهنگ

یلیک را تحمییل یم   بیشتر کشور تاجیکستان به روسیه یم تاجیکستان خط و الفبای ستر
ی

شود. محمد  دانند که باعث وابستگ
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 تاجیکستان و عضو فرهنگستان زبان و ادب فاریس در ایران، بر این عقیده است که جان شکو 
ی

ری از شخصیت های فرهنگ
 .مقامات تاجیکستان قصد بازگشت به خط فاریس را ندارند که این موضوع مانع رشد زبان فاریس تاجیگ شده است

های خوارزم، رسخان دریا و قشقه دریا جایگاه ، استاندر ازبکستان، در شهرهای سمرقند، بخارا :  زبان فاریس در ازبکستان 
 و علیم خاض دارد. در ازبکستان بيشتر نسخه

ی
، فرهنگ هاي خیطی و ادبيات قبل از حکومت شوروی، به فاریس نوشته  تاریخی

ف رشیدف در ازبکستان، صحبت کردن به زبان فاریس جریمه ی رسر معادل   ایشده اند. بعد از روی کار آمدن شوروی و رهتی
ها به جز فاریس در این دوره مجاز بود. در موسسات آموزیسر از جمله  پنج روبل روسیه داشت. صحبت کردن به تمام زبان

ی تاسیس شده بود، به فاریس تدریس انجام میشد. بعد از فروپایسر شوروی زبان این دانشگاه   دانشگاه سمرقند که به دستور لنیر
 .به زبان ازبگ تغیتر کرد

 
ی بار در قرن سوم هجری با فاریس  :    زبان و ادب فاریس در هند  تاریخچه رواج زبان و ادبیات فاریس در هند طوالیی است. اولیر

کنند که در آن  عنوان یم االرض و اصطخری در کتاب المسالک و الممالک، ةابن حوقل در کتاب صور آشنا شدند. زبانان 
به فاریس با یکدیگر حرف   »ُمکران«،کنند و مردم به زبان عریی و ِسندی صحبت یم »ُملتان« و »منصوره« زمان مردِم 

است که تمام اشعار وی به فاریس رسوده شده است. از این   رابعه بنت کعبزنند. یگ از شاعران مشهور اهل سند، یم
که گویش مردم سند، فاریس بوده است. در هندوستان پیش از استعمار انگلیس، فاریس زبان   توان نتیجه گرفتموضوع یم 

 و علیم بود. فاریس در زمان
ی

زبان رسیم اول بود. بعد از ورود انگلستان به   گورکانیان  دوم رسیم این کشور بود و زبان فرهنگ
  ۱۸۳۶هندوستان به عنوان زبان رسیم، در سال  سال حضور زبان فاریس در  ۷۰۰، بعد از حدود ۱۸۳۲کشور هند در سال 

 .به عنوان زبان دوم شد زبان انگلیش توسط چارلز تری ویلیان جایگزین فاریس 
 

  :    زبان فاریس چه زمابی وارد هند شد 
ی

فاریس در دوران غزنوی وارد هندوستان شد. در دوران غزنویان، فاریس زبان ادبیات، فرهنگ
اتوری مغول در هندوستان،و علم بود. بعد از تاسیس  زبان فاریس به اوج شکوفایی خود در هند رسید و پس از آن زبان  امیر

ش پیدا کرد. در واقع قبل از به قدرت رسیدن گورکانیان در  رسیم کشور هند شد. در زمان گورکانیان هند، بسیار گستر
کار آمدن گورکانیان بود که فاریس را شکوفا کرد و زبان  هندوستان، عارفان فاریس زبان، اسالم را به هند برده بودند، اما روی  

مندان، نویسندگان و شاعران ایرایی به هند مهاجرت کردند.  .رسیم مردم و درباریان شد ی زمان بود که شمار زیادی از هتی در همیر
خشو دهلوی و همینطور سبک شعری هندی از محصوالت فاریس ه  مانند بیدل دهلوی و امتر

ی
ندوستان شاعران بزریک

ی گردآوری  هستند. از شاعران فاریس زبان نامدار دیگر هند اقبال الهوری است. فرهنگ  های ارزشمندی برای زبان فاریس نتر
 و فرهنگ آنندراجفرهنگ ابراهییم از ابراهیم قواماند که شده

ی
 .هاستهایی از آن از محمد پاشا نمونه الدین فروغ

 
شود.  دانشگاه هند تدریس یم   ۵۰زبان و ادبیات فاریس در حال حارصی در بیش از  :    هند   وضعیت امروزی آموزش زبان فاریس در 

های علیگر، های دارای بخش مستقل، دانشگاهدر چندین دانشگاه این کشور بخش مستقل زبان فاریس وجود دارد. دانشگاه
، لکنو، بنارس، پتنا، بوپال، ، یی آرامبیدکر   دهیل، جواهر لعل نهرو، جامعه میل اسالیم، کشمتر ، گوهایر عثمانیه، بمبنی

ی )مظفرنگر( و مگد هستند. در دانشگاه های علیگر، موالنا آزاد، پتنا، مالتر کوتال و احمدآباد، مرکز تحقیقات زبان فاریس نتر
اد  مشغول فعالیت است. با این حال، هنوز هم تعداد دقیق مراکز آموزیسر این زبان در هند مشخص نیست. تا به حال تعد

در  .های هندوستان برای دوره های تکمییل زبان و ادب فاریس به ایران اعزام شده اندزیادی دانشجوی زبان فاریس از دانشگاه
شود، جمالت و اشعاری به فاریس  که در جهان به عنوان سمبل عشق شناخته یم »تاج محل« بنای زیبا و منحرص به فرد 

 دختر شاه جهان، این شعر به حک شده است:  نوشته شده است. روی سنگ مزار جهان آرا،
ه      بغیر  ی  مرا    مزار      کش    نپوشد    سیی

ی گیاه بس است   که قیی پوش غریبان همیر
 

ی اشعار و نوشته»نقش پاریس بر احجار هند«،  به گفته دکتر عیل اصغر حکمت در کتاب   های در بسیاری از آثار تاریخی هند نتر
ه یی شود.  فاریس دیده یم  ، آرامگاه همایون، رسای نورمحل، سیکندرا، فاتح پور سیکری، قلعه آگره،  مسجد جامع دهیل، مقتی یی

، الل قلعه ی الدین چشنر هایی از این بناها  )دهیل(، مسجد بابری، مسجد بادشایه، فاتح پور سیکری نمونه   یا قلعه رسخ    معیر
 .هستند
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ی دلیل کشمتر را ایران کوچک  کشمتر و دره جامو  :    زبان فاریس در کشمیر  از نظر آب و هوا به ایران شباهت زیادی دارد و به همیر
در دوره پیش از  .توان مشاهده کردها و بناها و به خصوص قایل کشمتر یم توان در باغ نامند. تاثتر نفوذ هتی ایرایی را یم یم

ان فاریس به کشمتر و دره جامو، هم زمان با ورود و  تیموریان ادبیات فاریس در کشمتر بسیار غنی و ارزشمند است. ورود زب
  

ی
ش اسالم در اوایل قرن هشتم بوده است. اگرچه از همان قرن اول هجری هم افراد مسلمان کیم در کشمتر زندیک گستر

ف الدین بلبل شاه ترکستایی و متر سید عیل همدایی و بسیاری از همرایم هان  کردند. صوفیان برجسته ایرایی مانند سید رسر
 یم 

ی
ش داده کردهآنان در قرن هشتم در کشمتر زندیک  .  د اناند و اسالم و زبان و ادب فاریس را در کشمتر و دره جامو گستر

 
ی   رسنوشت زبان فاریس از آغاز ورود به فالت ایران  تا امروز چگونه بود؟ زمیر

 
 زبان فاریس یا پاریس یگ از زبانآنگونه که قبلن هم گفته شد  که  

ٔ
های ایرایی جنوب غریی است  های هندواروپایی در شاخه

گویند. فاریس زبان رسیم  به آن سخن یمو سایر کشور ها  های ایران، افغانستان، تاجیکستان و ازبکستان که در کشور 
ی تا  های ایران و تاجیکستان و یگ از دو زبان رسیم افغانستان )در کنار کشور  پشتو( است. زبان رسیم کشور هندوستان نتر

ی یم.پیش از ورود استعمار انگلیس، فاریس بود طور رسیم دری و در گویند. زبان فاریس در افغانستان بهزبان فاریس را پاریس نتر
، زبان در نشست ادیبان و زبان ۱۸۷۲است. در سال تاجیکستان تاجیگ خوانده شده ی ،  شناسان اروپایی در برلیر های یونایی

ی و سانسکریت به عنوان زبان  تعریف، زبایی کالسیک بهفاریس، التیر
ٔ

آید  شمار یمهای کالسیک جهان برگزیده شدند. بر پایه
ات اندیک کرده باشد  .که باستایی باشد، ادبیات پرباری داشته باشد و سوم در آخرین هزاره عمر خود تغیتر

ب های ها در میان سه زبان نخست جهان است. با ورود واژگان از زبان عریی )و زبان المثل فاریس از دیدگاه شمار و گوناگویی رصی
ه( به زبان فاریس، این زبان از نظر تعداد واژه  ، آرایم، تریک و غتر است. در ها شدهترین زبانها یگ از غنی دیگری مانند یونایی

، چون دهخدا )در  ی زبان  جلد( دیده یم  ۸گ سخن )در جلد( یا فرهن  ۱۸کمتر زبایی فرهنگ واژگایی شود. زبان فاریس نهمیر
 .های خاورمیانه استپرکاربرد در محتوای وب و باالتر از عریی و تریک و سایر زبان 

ای از این  خوانند. نمونه های این زبان، زبان کهنسال رایج روزگار هخامنشیان است که آن را پاریس باستان یمیگ از آبشخور 
ها کمابیش ششصد و اندی واژه )غتر  های پادشاهان این خاندان به خط میخی در دست است. در این نوشتهه زبان در نوشت

ی آمده .استمکرر( به کار رفته  اند تا به امروز چه  ما باید بدانیم که تاری    خ زبان مادری ما از روزی که نیاکان ما به این رسزمیر
ین زبانیافته است، از ایندر آن راههایی  ها و گردش بوده و چه شده است و چه تطور  زبان  .گردیمهای ایران بازیمرو، به قدیمیتر

 نیاکان باستایی ما باقر است  
ی

ین یادگاری که از زندیک های دینی و احکام  است که شامل رسود های اوستا«  »نسکمادری قدیمیتر
تا   »کیومرث«فردویس نمودار آن است و مطالب تاریخی آن کتاب از  مذهنی نیاکان و محتوای تواریخی است که شاهنامه 

ِوْستا«است، دیگر زبان  »گشتاسب شاه«  زمان  
َ
«است؛ اوستا در اصل    »ا

ْ
ْوپِْستاک

َ
است به معنی بنیان جا افتاده و محکم،    »ا

یعت پابرجای و به صیغهکنای ی«صفت مشبهه است، در  ه از آیات محکمات و رسر و دیگر متقدمان از مورخان   »تاری    خ طیی
وْستا ضبط شده است و در زبان دری »ابستاق« و »افستاق« عرب 

ُ
ْستا  –»ا

ُ
ْست« –ُوْست  –ا

ُ
شود  به اختالف دیده یم  ا

 .ردیف آمده است »زند« و همه جا با لفظ 
بسیار کهنه به نظر  »گاثه«،های قدیم آن های زبان ایران است. این زبان به ویژه بخش هم یگ از اصول و پایه زبان اوستایی 

کرده است و  ها از روی تغیتر عوامل تغیتر یم رسد و مانند زبان سنسکریت و عریی دارای اعراب است، یعنی پایان کلمهیم
ی های گوناگون به خود یمحرکت  دیگر زبان فاریس باستان .  های جنش و تثنیه بوده استدارای نشانه گرفته است، همچنیر

د«،های اند. این همان زبایی است که بر سنگ نامیده »فرس قدیم« است که آن را 
ْ
َون
َ
ل
َ
»تخت  صد ستون  »بیستون«، »ا

، لوح دخمه  جمشید«، ی ُبنالد تخت جمشید و جا های هخامنشر است و مهمتر از  های دیگر کنده شده های زرین و سیمیر
ون آمدن و به شهنشایه رسیدن و کارنامه همه نوشته  های خود را  بیستون است که داریوش شاهنشاه هخامنشر تاری    خ بتر

نام   »پرثوه«اند و منسوب است به دیگر زبان پهلوی است، این زبان را فاریس میانه نام نهاده .در آنجا گزارش داده است
ی پهنقبیله  یا رسزمیر

ی
ق به صحرای اتابک  اور که مسکن قبیله ی بزریک ی خراسان امروزی است که از مشر پرثوه بوده و آن رسزمیر

( و از نیمروز )جنوب( به سند و زابل   )دشت خاوران قدیم( و از شمال به خوارزم و گرگان و از مغرب به قومس )دامغان کنویی
ه( بوده یم

َ
ی از ایرانیان )َسک که پس از مرگ اسکندر یونانیان را از ایران رانده دولنر بزرگ و  اند  پیوسته است. مردم آن رسزمیر

 :بان پهلوی و خط پهلوی به دو قسمت تقسیم شده استز  .پهناور تشکیل دادند و ما آنان را اشکانیان گوییم
 
۱-  

ر
ق دهستان   ، گرگان    ،  رسخس  ، مشهد    ،که خاص مردم آذربایجان و خراسان کنویی )نیشابور  زبان و خط پهلوی شمایل و رسی

 .گویندمرو( بوده و آن را پهلوی اشکایی یا پاریر و بریحی پهلوی کلدایی یم  ، هرات  ،استوا  ،

https://iqna.ir/fa/news/3812103/%D8%B3%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF
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های  است که هم از نظر لهجه و هم از نظر خط با پهلوی شمایل تفاوت داشته و کتیبه پهلوی جنوب و جنوب غربی  -۲
هایی از پهلوی  که واژه »درخت آسوریک« های پهلوی که بر جای مانده به این لهجه است و به جز کتاب ساسایی و کتاب 

و اوراقر مخترص که گذشت؛ با این  ها شمایل در آن موجود است، دیگر سندی از پهلوی شمایل در دست نیست، مگر کتیبه
اسالیم زبان فصیح   در دوره.های زیادی از آن موجود ماندها و فعلجنوب، لغت شمایل از میان نرفت و در لهجه حال لهجه 

 را که در ترانهزبان و پهلوی فاریس را پهلوایی 
ی

ی  خو های »فهلویات« یم زبان خواندند و پهلوی را برابر تازی گرفتند؛ آهنگ اندند نتر
برند ادامه همان فاریس  های دیگر آن را به کار یمگوییم و امروزه در کشور گفتند. زبایی که ما به آن سحن یم پهلوی و پهلوایی یم 

گفتند که زبان درباریان ساسانیان بود  دری است که از دوران ساسانیان در ایرانیان رواج یافت. زبان فاریس را از این رو دری یم
 .کردندها از آن استفاده یم  بود که برای نگارش کتاب و زبایی 

 
حکایت زبان در افغانستان یگ از نادرترین پدیده های تاری    خ جهان معارص است.  :  های زبان فاریس در افغانستانچالش 

کشوری را در دنیا نیم توان پیدا کرد که اکتر مردم آن به زبان مادری خود صحبت کنند، کتاب های دریس مدارس و دانشگاه  
به گزارش .زبان باشد، اما اقلینر درصدد برآیند تا زبان خود را به عنوان زبان اصیل بر آن جامعه حاکم کنندها هم به همان 

ق لیت مطلق به رس  پشتون ها از نظر جمعیت، از بریحی دیگر از اقوام افغانستان پرشمارتر هستند، اما از نظر زبایی در اق،  مشر
های افغانستان هم با وجود    »ازبک« یم برند و اقوام اصیل هزاره و تاجیک در این کشور به زبان فاریس حرف یم زنند و اغلب  

با این حال، اما پشتون ها  .است »پشتو« ترک تبار بودن، به فاریس دری سخن یم گویند، اما رسود میل این کشور به زبان 
 افغانستان یم دانند و سال گذشته هنگایم که ساختمان جدید وزارت دفاع این کشور مورد بهره برداری  زبان پشتو را زبان اصیل

ی نبود و بعد از   قرار گرفت، بر رس در این وزارتخانه تنها نام های پشتو و انگلیش نوشته شد و از زبان فاریس در آن ختی
اض بریحی از فاریس زبانان، اصالح شد  .اعتر

ی هایی   ی نام در غرب افغانستان، میان شهروندان افغان درگتر که ماه گذشته بر رس تابلوی دانشگاه هرات مرکز استایی به همیر
ی نوع نگاه اقلیت پشتوزبان در این کشور بود. آنان شبانه تابلوی دانشگاه را که به سه زبان فاریس،   صورت گرفت، نایسر از همیر

ی کشید را از آن حذف کنند و تنها نام های یونیورسنر   »دانشگاه«ند تا واژه فاریس پشتو و انگلیش نوشته شده بود، پائیر
د که در قانون اسایس .انگلیش و پوهنتون پشتو به معنای دانشگاه در آن باقر بماند اییط صورت یم گتر این اقدام ها در رسر

است و مطابق این قانون در استان هایی  های رسیم این کشور شناخته شده افغانستان، فاریس دری و پشتو، به عنوان زبان
شود و اغلب مردم هرات  که گویش بیش از دوسوم مردم آن، به زبایی دیگر باشد، آن زبان به عنوان زبان رسیم سوم تلقر یم

ماده شانزدهم قانون اسایس افغانستان ترصی    ح  .مانند بسیاری از استان های دیگر افغانستان به زبان فاریس سخن یم گویند
، پشهرده است از میان زبانک ، بلویحی ی و سایر زبانهای پشتو، دری، ازبگ، ترکمنی ، پامتر های رایج در کشور، ای، نورستایی

یت مردم به یگ از زبان  پشتو و دری زبان  ، پشه رسیم دولت است و در مناطقر که اکتر ، بلویحی  های ازبگ، ترکمنی ای، نورستایی
ی سخن یم گویند، آ ن زبان عالوه بر پشتو و دری، زبان سوم رسیم خواهد بود و انتشار مطبوعات و رسانه های و یا پامتر

 .همگایی به همه زبان های رایج در کشور آزاد است
یات  اغلب رسانه های افغانستان به زبان فاریس و معدودی از آنها به زبان پشتو منتشر یم شوند و شماری از روزنامه ها و نشر

، ماهنامه 
ی

و یا فصلنامه در کنار انتشار اخبار و گزارش ها یا مطالب خود به زبان فاریس، یک صفحه و یا ستویی را به  هفتگ
زبان پشتو اختصاص داده اند و در مدارس، درس پشتو مانند انگلیش به عنوان یک زبان خاریحی تدریس یم شود، اما با این  

برنتابیدن زبان فاریس رایج در افغانستان ریشه تاریخی .ن کشور باشندحال عده ای حارصی نیستند شاهد رواج زبان فاریس در ای
دارد. مردم افغانستان یم گویند تا قبل از حکومت "شاه امان هللا" در اوایل قرن نوزدهم میالدی به طور رسیم و چند دهه  

ادف با »پشتون« به کار یم رفت  بعد از آن، فاریس زبانان را به عنوان شهروند افغان به حساب نیم آوردند و واژه »افغان « متر
فاریس زبانان را افغان نیم خواندند و هنوز هم عده ای از این اعتقاد دفاع یم کنند مقام های بلندپایه افغانستان کوشیده .و غتر

"اند از زبان خاض جانبداری نکنند.  ف غنی ایی ها و   "محمد ارسی رئیس جمهوری این کشور به عنوان یک پشتون در سختی
نشست های مطبوعایر به دو زبان پشتو و فاریس سخن یم گوید. وی سخنان خود را با زبان پشتو آغاز یم کند و بعد از یک 
جم دوباره همان اظهارات را به زبان فاریس تکرار یم کند، اما بریحی وزیران کابینه تنها به یک زبان   یا چند جمله مانند یک متر

 .فاریس و یا پشتو سخن یم گویند
رئیس اجرایی دولت افغانستان به زبان فاریس سخن یم گوید. او در گفت وگوهای مطبوعایر در مقابل   عبدهللا عبدهللا" »

پرسش هایی که به زبان پشتو با وی درمیان گذاشته یم شود، به زبان پشتو و در برابر پرسش های فاریس به همان زبان فاریس  
مقاومت پشتون ها در مقابل رواج زبان فاریس، تنها  .دارای تباری پشتون یم دانندپاسخ یم دهد. عده ای او را تاجیک، اما 

یت فاریس زبانان محتوم به شکست   چالش این زبان در افغانستان نیست. مقاومت پشتون ها در مقابل خواست و اراده اکتر

https://www.mashreghnews.ir/news/578810/%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
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های انگلیش سوق داده یم شود و نفوذ    است، اما مستر عمویم جامعه آگاهانه یا ناآگاهانه به شدت به سمت استفاده از واژه
زبان انگلیش در جامعه به حدی فراگتر شده که بسیاری از فروشگاه ها نام های انگلیش را برخود نهاده و عالوه بر آن صاحبان  

ی تمایل دارند تا فاکتورهای اجناس فروخته شده را به زبان انگلیش بنویسند  .فروشگاه ها نتر
ی  یی اعتنا به عواقب استفاده از واژه های انگلیش، آن را در گفت و گوهای روزانه به کار یم برند و اگر این  فاریس زبانان نتر

وضعیت ادامه پیدا کند در دهه های آینده اثری از زبان فاریس در افغانستان نخواهد بود، همان گونه که تجربه نشان داده 
شبکه اطالع رسایی افغانستان در این  .اینک به زبان اردو صحبت یم کننداست خیل عظییم از فاریس زبانان هند و پاکستان، 

نو اشعار سال پیش زبان اداری هند، فاریس بوده و هنوز کنار ساختمان وزارت خارجه هند در دهیل  200باره نوشته است: »تا  
رسود میل پاکستان فقط یک کلمه   توانند فاریس صحبت کنند و در خورد؛ اما امروز حنر پارسیان هند نیم فاریس به چشم یم

ی نبود و مردم آن، فاریس صحبت   غتر فاریس وجود دارد، در حایل که اگر چند دهه قبل از زبان اردو در این کشور ختی
فت .کردندیم ی الملیل برای حضور پررنگ در جامعه جهایی  پیشر ی یک زبان بیر های علیم، فناوری های جدید و تمایل به یادگتر

دن فاریس زبانان برای استفاده از این واژه های نو، زبان فاریس را در کشورهای فاریس زبان، دچار دگرگویی کرده  و ناگزیر ش
است و در این فرایند، واژه های بیگانه هر روز در این کشورها وارد گویش های آنان یم شود و در افغانستان مولفه مهاجرت 

 این روند افزوده است
ی

دیک ی بر گستر به یک میلیون اتباع افغان به کشورهای اروپایی عزیمت کرده اند و آنان بدون   نزدیک.نتر
ده برای   اینکه نیازی به حضور در کشور داشته باشند، با استفاده از انواع وسایل ارتبایط واژه های انگلیش را در سطخ گستر

رد کلمات انگلیش توسط مهاجران است و همه  نزدیکان و آشنایان خود به ارمغان آورده و شبکه های اجتمایع مملو از کارب
پژوهشگران افغان یم گویند: .این عوامل باعث هجوم واژه های بیگانه در زبان فاریس دری یا اصیل افغانستان شده است

ش یافته و آرامنفوذ زبان انگلیش در نظام اداری و آموزیسر کشور و در مطالب رسانه وسسات  آرام در بریحی مها روز به روز گستر
 زبان فاریس در افغانستان باید مرکزی جامع عهده  ها، جایگزین زبان فاریس یم و دانشکده 

ی
ی از درهم ریختگ شود و برای جلوگتر

شمس الحق آریانفر" ».دار این مسئولیت شود. این مرکز یم تواند با مشارکت کشورهای ایران و تاجیکستان پایه گذاری شود
 

ی
صاحب نام افغانستان در این باره معتقد است که در حال حارصی چند شهروند افغان در فرهنگستان از چهره های فرهنگ

ده امروز نخواهند بود و باید نهادی جامع و فراگتر   زبان فاریس ایران حضور دارند، اما این افراد اندک پاسخگوی نیازهای گستر
ی  متشکل از زبان شناسان فاخر کشورهای ایران، افغانستان و ت اجیکستان تشکیل شود تا از هجوم واژه های بیگانه جلوگتر

 .کند
 
ایط فعیل شاید  ترجمه و برگردان  بسا از آثار و آفریده های  در حال انقراض است؟ :  زبان فاریس در افغانستان آیا   در رسر

، اقتصادی، سیایس و اجتمایع از  زبان های معروف و معتتی جهان برای  کشور های مانند  افغانستان و تاجیکستان پر  ادیی
هزینه  و زمان بر باشد، اما  مردم افغانستان  میتوانند از صد ها هزار کتایی که در رشته های ناهمگون  یط سال های متمادی  

، دانشمندان، فرهیختگان و نخبگان ایرایی به فاریس دری ترجمه شده است، استاده  کنند.  ی جمیر به  توسط صد ها تن از  متر
تحلییل بخش سیایس شبکه اطالع رسایی افغانستان  ، چندی است که عده ای از فعاالن سیایس تالش دارند تا به هر  گزارش  

طریق ممکن، تروی    ج زبان فاریس در کشور را کاهش داده و به مرور زمان کلمات غنی و کهن فاریس را از فرهنگ دستور زبان  
 را در حذف واژه دانشگاه در صحن علنی مجلس دیده و شنیدید،    افغانستان حذف نمایند.نمونه کوچگ از این تهاجم

ی
فرهنگ

اما اکنون کار از حذف یک کلمه و صد کلمه و هزار کلمه گذشته و یک جریان خاص تحت حمایت غرب تالش دارند تا به دالیل  
ی را جایگزین نمایند.  این نگرایی به حدی است که نویسندگان   خاص، زبان فاریس را از مردم افغانستان گرفته و زبان پشتو و التیر

مطرح مدیع هستند که با وجود مشکالت زبان فاریسی در دنياي امروز، یم توان گفت: اين زبان در معرض خطر انقراض است 
ی برود. زیرا در حال حارصی فقط در افغانستان، تاجیکستان و ایران به زبان فاریس  و ممکن است با يک تغيتر رسي    ع از بیر

 شود.  صحبت یم
نو اشعار فاریسی ي هند در دهیلی سال پيش زبان اداري هند فاریسی بوده و هنوز کنار ساختمان وزارت خارجه  200در حایل که تا  

ی پارسيان هند نیمی خورد؛ اما امروز یمی به چشم یمی 
توانند يک کلمه فاریسی صحبت کنند.در رسود میلی پاکستان بينيم که حنر

ی ارد و تمام شعارهاي مردم اين کشور به زبان فاریسی است. اما یمی فقط يک کلمه غتر فاریسی وجود د
بينيم که مردم پاکستان حنر

ی و دریسی يک کلمه هم فاریسی متوجه نیمی  شان تغيتر کرده است. در حایل که اگر چند دهه قبل دولتمردان  شوند و زبان مذهنی
ی قدرتمند بودند، امروز از زبان اردو د 

ي نبود و مردم فاریسی صحبت یمی آن زمان پاکستان به حد کاقی این    کردند. ر اين کشور ختی
ی تداوم دارد به حدی که خط رسیمی کشور تاجيکستان که  وضعیت نگران کننده زبان فاریس حنر در کشورهای فاریس زبان نتر

ی شوروي هنوز 
ی  رسیلیک  فاریس زبان هستند، پس از فروپایسر  است؛  مانده است و امروز هم در معرض تغيتر به خط التیر
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ی و با استفاده از شبکه
ی

ی که براي زبان نوشتاري ترکمنستان افتاد و کشور ترکيه با نفوذ باالي فرهنگ
اي هاي ماهواره همان اتفاقر

ی خود کرد و زبان نوشتاري
ی

نت ترکمنستان را مستعمره فرهنگ ی تغيتر کرد. و اينتر  شان به التیر
ی این عده تالش دارند تا به هر طریق ممکن که شده حنر با   این نگرایی زمایی بیشتر یم شود که شما یم بینید  در افغانستان نتر

پرداخت هزینه های قابل توجه و دادن تسهیالت، آن کسایی را استخدام نمایند که مسلط به زبایی غتر از زبان فاریس باشند.  
وط بر اینکه توطئه برای حذف زبان فاریس مان ند کشور مذکور در جریان نباشند.اما  هرچند این مطلب بسیار مفید است مشر

ی زبان زنده و بزرگ در سازمان ملل   خوشبختانه عده ای از دلسوزان این زبان کهن تالش داند تا زبان فاریس را به عنوان هفتمیر
، رویس  نویی ثبت نمایند. شش زبایی که فعال زبان رسیم سازمان ملل هستند عبارتند از : انگلیش، فرانسه، اسپا ، چینی  ، عریی

ی برای اضافه کردن زبان خود به این لیست فعالیت یم کنند.که البته برای ثبت زبان فاریس به   و البته در حال حارصی ترکها نتر
ی زبان بزرگ؛ این زبان باید عالوه بر سه کشور فعیل یعنی ایران و افغانستان و تاجیکستان ، در کشورهای دیگری   عنوان هفتمیر

ی زبان رسیم باشد .   از جمله پاکستان و بریحی کشورهای عریی مثل بحرین و عراق که هم زبان و هم خط آنها تا حدود زیادی  نتر
به فاریس نزدیک است.از دیگر کشورهایی که یم توان به رسمیت بخشیدن زبان فاریس در آن امید بست ، ازبکستان است . 

ی   ازبک هستند اما به دلیل وجود کانون های اصیل زبان فاریس  زبان رسیم این کشور ازبگ است و اکتر نسنی مردم این کشور نتر
 مانند بخارا ، سمرقند ، فرغانه و ... ، هنوز زبان فاریس در این دیار زنده است. 

 نباشد. چندی  
ی

راه دیگر این است که روسای جمهور این کشورها از جمله جناب کرزی همگام با غریی ها در این توطئه فرهنگ
ته بود زبان آموزیسر در دانشکده های مهندیس و پزشگ باید انگلیش باشد. چرا که عامل عدم رشد پیش حامد کرزی گف

های مهم به زبایی نیست که آموزش علوم به آن آسان باشد، یا به دست آوردن  اقتصادی ما این است که تحصیالت در رشته
ی دانشجویان خواست تا  این کتب را به زبان فاریس ترجمه کنند. از طرقی شاید  کتاب آسان باشد.در حایل که یم توان از همیر

 به زبان فاریس برای تاجیکستان و افغانستان بسیار پرهزینه و البته زمان بر باشد، اما ما یم توانیم از صدها  
ی

ترجمه کتب فرنگ
جم ایرایی به فاریس ترجمه شده  استفاده نماییم.شاید  هزار کتایی که در رشته های گوناگون یط دهها سال توسط صدها متر

این مطالب بهانه ای باشد تا فاریس زبانان و کسایی که عالقه مند به حفظ این زبان کهن یم باشند، تالش نمایند تا فروغ این  
ی مانند پاکستان و هند و عراق با توطئه های غرب خاموش نشود.   زبان در افغانستان نتر

 
 یادداشنر از دکتر محمود افشار یزدی درباره فاریس دری در افغانستانری :  :  دکتور محمود افشا  فاریس دری در افغانستان

 و اجتماغ افغانستان«با زیر عنوان  »پژواک ابتذال«    ای با نامنوشته 
ی
به خامۀ آقای نجیب مایل هروی    »علل تشتت فرهنگ

 .برده دریافت گردیدای از فاضل نامبرای چاپ در سلسله انتشارات بنیاد این موقوفات با نامه
تر دیگری تغیتر داده شود. چند  چون نظر اجمایل در آن نمودم به ایشان نوشتم اگر موافقت نمایند اسم کتاب به نام مناسب

 نقل 
ً

انۀ آن استاد مقبول بنده یم یم سطری از پاسخ ایشان عینا ی نظر پتر باشد… هر اسیم که به  شود: »دربارۀ اسم کتاب نتر
ت مناسب یم  نماید و تجانس داشته باشد خوب است که گزین شود و اختیار گردد… شاید در آینده تأمالیر  نظر آن حرصی

اوارتر در زمینۀ زبانها و گویشها و گونه  نم که هم تکملۀ این رساله باشد و هم مشکل تضاد  ای زبایی زنده در افغانستان بکرسی
ها به هویت فرهنگ و  دور از تعصب زبایی حل کنم، زیرا هویت افغانستایی ای محققانه و بهشیوه زبایی )فاریس و پشتو( را به

در هندوستان زبان فاریس است و حنر المقدور نباید بگذاریم که رسنوشت زبان فاریس در آنجا همانند رسنوشت زبان فاریس  
زبان و هم  اند. هم فاریس بشود. تاکنون اهل قلم در افغانستان مسئلۀ فاریس و پشتو را صمیمانه و محققانه عنوان نکرده

هوینر هر دو طرف شده است و امیدوارم بنده  اند، و این برخورد دستمایۀ یی با عصبیت تندی با یکدیگر مقابل شده  زبانپشتو 
 .« های فراوان را بگشایمز عقدهای ادر این راه عقده

شود. آنچه  داند و وارد بحث آنها نیم این بنیاد، دین و سیاست را از تاری    خ و فرهنگ و زبان در کار و روش خود جدا یم 
ری نرساند از منتشر کردن آنهیی  ا  غرضانه و عالمانه نوشته شود و به دو کشور برادر و برابر افغان و ایران و هدف این بنیاد رصی

ی از حق خوش  ی نداردگویی و حقیقتوقت خواهد بود. خود نتر ام، چنان که بارها گفته و نوشته .جویی تا آنجا که میش است پرهتر
ما به قصد خدمت به عامه است از راه فرهنگ.    ما از مطبوعات و انتشارات خود نظر تجاریر و سودجویی نداریم. موقوفات

ی دیگر  ی که بیش از هر چتر ی کند و عالقۀ شدید بدان داریم نگاهبایی از فاریس دری رایج در نظر ما را به خود جلب یم تنها چتر
چون اکنون صحبت ایران و افغانستان در میان است و زبان فاریس دری  .ایران و افغانستان و بعضی کشورهای دیگر است

 بدان سو یمرایج
ً

یم، زیرا متأسفانه کسایی در افغانستان پیدا کشانترین زبانها در هر دو کشور است عنان سخن را مخصوصا
خواهم بدانم که آیا زبان دری متعلق به خود افغانستان است یا برآن کشور  نخست یم.انداند که به مبارزه با آن برخاستهشده

ش آن در آنجا به سود ملت و کشور افغان است یا به زیان آن در درجۀ   این زبان.از خارج تحمیل شده است. سپس، آیا گستر
گشایی شعرا یافتۀ افغانستان است نه ایران؛ اما استانهای ایران هم بعد از خراسان یگ پس از دیگری، با راه اول زاییده و پرورش 
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و زبان دری خراسان را برگزیدند، به طوری که چندصد سال بعدتر در    و نویسندگان، زبان و یا لهجۀ محیل را کمابیش رها کرده 
از و گنجه  وان هم زبان ادیی شد و مولوی بلخی و دیگران آن را به آسیای صغتر و دولت عثمایی سوغات بردندشتر  .و رسر

تواند منکر شود که پشتو یک زبان محیل و  کس نیم ترین زبان، زبان علم و ادب افغانستان است. هیچ در حال حارصی هم رایج 
تان گویندۀ مادرزادی و ادبیات قابل توجیه هم ندارد، در  محدود است که جز در قسمنر از افغانستان و قسمنر از پاکس

های دنیا  صوریر که فاریس زبایی است که رواج و توسعۀ زیادتر دارد و هزارها کتاب از قدیم و جدید بدین زبان در کتابخانه
 .جای گرفته است

ی زبایی را که زبان خودشان است بردارند و یک زبان محیل نامعرو قی را به جای آن بنشانند؟ بهتر نیست آیا حیف نیست چنیر
که این زبانها را به حال خود و در کنار هم مانند سابق آزاد بگذارند تا به طور آزاد و طبییع رشد خود را بنمایند؟این اشتباه را  

ک نداشت ه باشد و باید در افغانستان از خود دور کنند که ملت و دولت و کشور مستقل آن است که با کشور دیگر زبان مشتر
ی  در کتب تاری    خ یم  !زبان باشدزبان است افغانستان نباید با او هم چون ایران فاریس  خوانیم که فاریس بعد از زبان عرب دومیر

ی مسلمانان آنجا این زبان را در   زبان مسلمانان بود، یعنی در ممالک اسالیم رواج داشت، به طوری که در کشور بزرگ چیر
ه( برند. از طرف دیگر، فاریس دری، زبان رایج میل افغانستان بوده و برده و هنوز به کار یمبه کار یم آداب مذهنی )نماز و غتر

زبانهای آنجا راضی هستند؟آیا دولت آمریکا  خواهند آن را از کشور خود خلع و طرد نمایند؟ آیا دری هست. حال آیا افغانها یم 
الیا، کانادا و زالند جدید از این  و ملت  کنند. باشند، یا از آن استفاده یم زبان هستند ناراضی یمکه با انگلستان همهای استر

ک با ملل دیگر از ملیت و استقالل کشوری نیم  ی زبان میل مشتر کاهد بلکه باعث عظمت آن است. آیا خوب است که  داشیر
دل به خط دیگری گردد؟  زبان افغانستان دچار رسنوشنر بشود که همسایۀ او تاجیکستان شده است و خط فاریس آن مب

ی وضیع پیش آید بایسنر در فکر چاره یم   .بودپیش از آنکه چنیر
 باشد این است که هر قدر  ارصار من به عنوان یک نفر ایرایی بر این که یم 

ی
خواهم زبان دری در افغانستان زبان رسیم و میل

شود،  تألیف و چاپ و اشعاری که گفته شده یا یم   زبانزبان کشوری توسعه داشته باشد از کتب و مجالیر که در کشورهای هم 
ها  خییل از کتب ادیی و اشعار به زبان فاریس در افغانستان یعنی خراسان سابق و به وسیلۀ خراسایی .توان استفاده نمودیم

ا در سوییس نوشته  مردم فرانسه از کتنی که در بلژیک ی.کنیمنوشته و گفته شده است و امروز ما ایرانیان هم از آن استفاده یم
برند. آمریکا و  شود بهره یمها هم از تألیفایر که در کشور فرانسه یمها و بلژیگ چنان که سوییشکنند، هم شود استفاده یم یم

ک دارند از نوشته پس باید دید که رواج کامل زبان دری در افغانستان .نمایندهای یکدیگر استفاده یمانگلیس هم که زبان مشتر
در کتاب حارصی که به خامۀ یک نفر دانشمند افغایی نوشته شده گایه بعضی کلمات و  .ود افغانستان است یا به زیان اوبه س

ین و گوش  ی جهت ما  اصطالحات یا جمالیر هست که در ایران مصطلح نیست ویل برای ما شتر نواز و دلپذیر است. به همیر
کم دو لهجۀ فاریس و  بریم تا کم های خود به کار برده و یمدمان هم در نوشتهآنها را در چاپ نگاه داشتیم و بعضی از آنها را خو 

تر بشوند. شاید بریحی از آنها در بعضی از نقاط ایران از جمله خراسان کنویی که همسایۀ افغانستان است دری به هم نزدیک 
 .در لفظ عامه رواج داشته باشد

 
محمدکاظم کاظیم معتقد است ؟ محمد کاظم کاظیم :  ایران و افغانستان نباشد نگرانم که زبان فاریس روزی زبان اول 

ش زبان فاریس در خارج از ایران هستیم، باید نگران حیات این زبان در ایران و افغانستان که مورد   همانظور که به فکر گستر
ی باشیم  .هجوم واژگان بیگانه قرار گرفته است نتر

ی
نگار فرهنگ گزاری تسنیم به گزارش ختی آموزش زبان فاریس در ایران با   ،خیی

کار های گذشته بههای آموزیسر که یط سال روست. برآورد بریحی از کارشناسان بر این است که روش های مختلقی روبهچالش 
التحصییل از مدرسه و در آستانه  آموزان پس از فارغ طوری که دانش دنبال نداشته است؛ به  گرفته شده، نتیجه دلخواه را به

رسد که آموزش زبان میل در سطوح  نظر یم  های زبایی تسلط ندارند. بهورود به دانشگاه و حنر پس از آن بر تمایم مهارت 
دانیم.کارشناسان  نیم خواهیم و هم دانیم که چه یم مختلف آموزیسر ایران به امری سهل ممتنع تبدیل شده است؛ هم یم 

 ایرایی دالیل مختلقی را برای ضعف در این زمینه بریم
ی

های گذشته گرفته و تغیتر  ها یط سالشمارند؛ از تغیتر سبک زندیک
شوند. این موضوع حنر میان  های آموزیسر یادآور یم های دریس و روش های تربینر تا اشکاالت اسایس که برای کتاباولویت 

ی دیده  علوم انسایی که بیشتر از دیگر دانش  آموزان رشتهدانش  آموزان، با منابع دریس ادبیات و زبان فاریس رس و کار دارند نتر
ها و مشکالت که ممکن است در آینده تأثتر منقی بر  های گذشته بارها و بارها ضعفشود. با وجود اینکه یط سالیم

 .هت بهبود وضعیت فعیل صورت نگرفته استزبانان بگذارد، مطرح شده اما اقدام مناسنی در جفاریس
ی چندان روشن نیست، ش زبان فاریس در خارج از ایران نتر های  با وجود اقدامات و فعالیت  از سوی دیگر وضعیت تروی    ج و گستر

ت در ها و ... در تروی    ج زبانمان موفق باشیم. وضعیچینی  ها،چون ترک ایم هم های اختر هنوز نتوانسته بنیاد سعدی در سال
ی منوال است ی به همیر هاست بر طبل جدایی فاریس و دری از ها سال، افغانستایی کشورهای همسایه همچون افغانستان نتر

https://www.tasnimnews.com/
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اند که با چنگ و دندان از زبان فاریس در این  کوبند و در این میان البته نخبگان و اهایل فرهنگ تمام تالش خود را کرده هم یم 
کاظیم هر زمان که   کند،اظیم شاعر مهاجر افغانستایی سالهاست در این راه تالش یمکشور حمایت کنند. محمدکاظم ک

آخرین اقدام او   را نشان دهد،   خطری زبان فاریس را در افغانستان تهدید کرده تالش کرده واکنش نشان داده و مستر صحیح
ف غنی درباره دزدیدن زبان فاریس  کاظیم معتقد است که امروز  .ها دیدتوسط ایرایی را شاید بتوان در واکنش به اظهارات ارسر

ش و آموزش زبان فاریس در خارج از کشور باشیم باید نگران حیات زبان فاریس در ایران و   بیشتر از آنکه نگران وضعیت گستر
یده شده است  بسیار کوب های اختر بر طبل جدایی فاریس و دری که هیچ واقعینر ندارد،گوید در سالافغانستان باشیم. او یم

 .اندیافتهو امروز واژگان بیگانه هم در ایران و هم در افغانستان به زبان فاریس بسیار راه
 

واقعیت تفاوت فاریس و دری چیست؟ آیا فاریس و دری دو    :  پیمان وحید  فاریس و دری؛ دو زبان یا دو گویش متفاوت؟
ها در تاری    خ  اند یا دو گویش متفاوت از هم؟ آیا دری زبایی مستقل است یا نه، غلبه سیاست بر رسنوشت زبان زبان جداگانه

ای  اکنون دو روایت وجود دارد: عدهدیگر را دامن زده است؟ در افغانستان همرس جداسازی این دو از یک مگو بر  معارص، بگو 
ی در مخالفت با این نظریه، یم گویند که دری و پاریس یک زبان اما  معتقد اند که دری، زبایی جدا از پاریس است و شماری نتر

 اند. های متفاوتگویش
توان با شمار هواداران طرفداران خودش را دارد، اما واقعیت این است که بعضی مباحث علیم و تخنیگ را نیم هر دو روایت،   

شود، اما  که در ادبیات رسیم ایران »فاریس« و در ادبیات رسیم افغانستان »دری« عنوان یم  یک موضوع قضاوت کرد. زبایی 
کنند که نام این زبان باید »تاجیگ« عنوان ا قبول ندارند و ارصار یموران دیگری هم هستند که هر دو ر عالوه بر آن گویش 

 در تاجیکستان و اوزبیکستان زنده  وران،شود. این گویش 
ً

 یم عمدتا
ی

شماری از پژوهشگران معارص  باورمند هستند که کنند. یک
ازه زمان آمده است که در گذشته ها  عده ای دری را منسوب   پاریس و دری دو زبان جداگانه هستند. در کتاب های دری در شتر

به » دره«  و » دربار« یم دانستند و مدیع بودند چون این زبان زبان رسیم  در دربار ها بوده ، به این لحاظ» دری« نامیده  
  شده است.  به گونه مثال ابن مقغع ابو محمد عبدهللا یگ از از زبان شناسان ایرایی سده هفتم هجری قمری  باور داشته 

گایه بر رس این موضوع بحث و  از کاربران افغان هر   های اجتمایع،در شبکه  است که پاریس و دری دو زبان جدا از هم اند. 
خوانند. اما واقعیت چیست و های رایج در افغانستان یمها فاریس را ایرایی و دری را یگ از زبانکنند. بسیاری از آنمجادله یم

  های متفاوت از هم؟اند یا گویش های جداگانهکه این دو، زبان  توان تثبیت کرد چگونه یم
 

شمش، زبان گفتارى و   ٣۴١٣تا تصویب قانون اسایس افغانستان در سال :  افغانستان در  فاریس  جای به  دری واژه  رواج
، پژوهشگر افغان،که نجمرایج در افغانستان به نام زبان فاریس یاد شده است. چنان معتقد است که روی جلد   الدین کاویایی

نوشته شده   »فاریس« و »قرائت فاریس«هللا خان چاپ شده،  هللا خان و امتر امانی امتر حبیبهای دریس که در دوره کتاب
یهچنان به گفته او، نام این زبان در صفحهاست.هم االخبار و امان افغان فاریس نامیده شده  النهار، رساج های شمس های نشر

های دولت فاریس بود، نه دری.در ها و فرمانها، پیمانی اسناد رسیم، قراردادها، معاهدهله نام زبان در همهو در یک جم 
ی بار در قانون اسایس افغانستان ای منسوب به محمد مقاله نت منتشر شده، آمده است که براى نخستیر عیل جاوید که در انتر

ان درى را یگ از دو زبان رسیم کشور به تصویب رساندند. به گفته او در  زبان فاریس طرد شد و به جاى آن زب ١٣۴٣در سال 
اش باشند. آقای جاوید در مقاله هاى رسیم یمهاى افغانستان، پشتو و درى زبانفصل اول، ماده سوم آمده بود: از جمله زبان

ی آن گفته است، از این ى نیم  که چرا در افغانستان از پاریس دورى گزیده و درى را جانشیر ی گویم و فقط اشاره  ساختند، چتر
ه یم ی  هاى سیایس و تاریخی داشته است و بس. کنم که این تبدیل و تغیتر تنها انگتر
 
 زبان فاریس ربیط به فارس ندارد. » زبان گهر بار ما فاریس/ پاریس است.« : پروفیسور لطیف ناظیم   
،  را دارنده ی دو دوکتو  این مقاله ی پژوهشر ارزشمند را که به قلم توانای پروفیسور لطیف ناظیم، استاد ادبیات فاریس، 

، شاعر و نویسنده ی بزرگ زبان فاریس نگاشته شده است ، به هدف پخش و اشاعه ی ثقه ترین   برنده ی جوایز جهایی
دری همان فاریس است و هرگز زبان . یم نمایم به پیشگاه دوستداران زبان و ادب فاریس ، پیشکش  معلومات درین باب ، 

اند.  این زبان پنج   جداگانه یی نیست و کسایی که جز این یم اندیشند پیداست که از زبان فاریس دری و تبار و تاری    خ آن یی ختی
 نام دارد بدین سان :  

 
. این دگرسایی نامها به هیچ روی به معنای آن نیست که ما با پنج زبان   فاریس ، پاریس، دری ، فاریس دری ، پاریس دری

از دیدگاه زبان شنایس هیچ دست آویزی نداریم که پاریس و دری دو زبان مستقل باشند با دو دستور زبان . جداگانه رو یاروییم
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شاعران و خامه زنان ما در گذشه اگر زبان شان را دری خوانده اند آن را پاریس هم گفته .مختلف و دو نظام واژگایی جدا ازهم
 .ودنداند و تمایزی میان دری، فاریس و فاریس دری قایل نب 

د ویل در برابر آن، ده ها بار واژه ی پاریس را به کا ر یم برد  .از فردویس بیاغازیم که تنها یک بارنایم از دری یم گتر
 همان بیور اسپش هیم خواندند

ی نام بر پهلوی راندند   چنیر
 کجا بیور از پهلوابی شمار 
 بود در زبان دری ده هزار

 
همه جا از پاریس سخن یم زند که آن را چون کایحی عظیم خود برافراشته است   کایحی  این فردویس است که در شاهنامه اش 

  : که از باد و باران گزند نیم بیند . اوست که پاریس را زنده کرده است
 بش رنج بردم دراین سال یس 
 عجم زنده کردم بدین پاریس

 
د زبایی را که  نارص خشو سخن پرداز بزرگ زبان فاریس، تنها یک بار به اقتضای وز  ن چکامه اش ، لفظ دری را به کار یم گتر

 : هرگزدر پای خوکان نیم ریزد 
 من آنم که در پای خوکان نریزم 

 مراین قیمنر در لفظ دری را  
 

 :این حکیم اندیشمند هم میهن ما زبانش را پاریس یم داند و به آن یم بالد و یم گوید
 در زبان پاریس امروز شخص اولم 

 
 :یا
 

 اشعار به پاریس و تازی  
 برخوان و بدار یاد گارم

 
سنایی غزنوی هم میهن ما  :حکیم سنایی اگر باری شعرش را دری نامیده در جای های دیگر شعر و زبانش را پاریس یم خواند

فرستد، آن  کتاب عظیم خویش را پاریس، حتا قرآن زبان پاریس یم گوید هنگایم که حدیقة الحقیقه اش را به عیل بن منور یم 
 :را قرآن زبان پاریس یم خواند

 یک سخن بیش وعالیم دانش 
 همچوقرآن پاریس خوانش 

 هرکه باشد سخن شناس و حکیم
 همچو قرآن ورا نهد تعظیم

 
ی طعنه یم زند  :جای دیگر سنایی به کش که پاریس را نیکو نیم داندچنیر

 پاریس نیکو ندابی حک آزادی مجو
 پیش ارباب سخن دعوی سخن دابی مکن  

 
 یا
 

 پاریس نيکو ندابی حک آزادی بجو
 پيش استاد لغت دعوی زبان دابی مکن 

 
  :رسی به مثنوی معنوی و شعرموالنا بزنید تا در یابید که همه جا زبان خویش را پاریس یم خواند و بس
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 پاریس گوییم یعنی این کشش
 زان طرف آید که آمد آن چشش

 
 :یا
 

 پاریس گو گرچه تازی خوشیر است
 عشق را خود صد زبان دیگر است

 
 :اما نه، جای دیگر به مخاطب خویش هشدار یم دهد که عریی را رها کند و پاسدار این زبان باشد

 پاریس گوییم تازی را بهل 
 هندوی این ترک شو از جان و دل

 
 یا
 

ی تازی بهل   پاریس گوییم هیر
 گلهندوی آن ترک باش ای آب و  

 
 :زمایی یم رسد که مخاطب او دیگر همزبانان او نیستند بل تمام مسلمانان جهان اند که با اشتیاق از فاریس یم گوید

 مسلمانان مسلمانان زبان پاریس گویم
ط در بزیم شکر خوردن به تنهاب  

 که نبود رسی
 

ی کتایی که از ز بان   ی یم رساند که همواره برای این زبان واژه فاریس یا پاریس را به کار برده اند. نخستیر نگایه به نتر خراسانیان نتر
هجری قمری، قلیم شده   ۳۴۶فاریس در دست است ؛مقدمه ی شاهنامه ی منثورابومنصور معمری نام دارد که در سال 

ی منثوری است که از  است . اصل شاهنامه از میان رفته ا ست و تنها مقدمه ی آن بر جای مانده است واین کهن ترین میر
 ترجمه ی کلیله و دمنه از زبان عریی به پاریس یم خوانیم 

ی
 :زبان پاریس در دست داریم. در این مقدمه در باب چگونگ

ن داشت تا از زبان تازی به زبا ن  نرصابن احمد چون این سخن بشنیِد خوش آمدِش. دستور خویش را خواجه بلعیم بر آ ...»
  «پاریس گردانید

 :نارص خشو در سفرنامه اش که از برگزیده ترین کتابهای نتر فاریس است یم نویسد
یز قطران نام شاعری را دیدم. شعر نیک یم گفت اما زبان فاریس نیکو نیم دانست. پیش آمد. دیوان منجیک و دیوان  » و در تتی

ح آن بنوشت و اشعار خود بر بخوانددقیقر را بیاورد و  سید با او بگفتم و رسر   «. هر معنی که اورا مشکل بود بتی
ابن سینا که خود در دو کتاب پاریس خویش واژگان فراوایی را با زیبایی تمام به زبان پاریس برگردانده است ؛ کتایی را که به زبان 

 .خود بر گردانده است؛ آن راپاریس یم گوید
کردم( به زبان پاریس چنان که فرمان بود و بر    )تصنیفا پیش گرفتم و به اندازه طاقت خویش این کتا ب را پس فرمان ر »

 «. توفیق ایزد معونت کردم و از وی یاری خواستم
یعقوب لیث صفار بود که بار نخست زبان پاریس را در خراسان زبان رسیم ساخت. در تاری    خ سیستان آمده است که دردرباراو 

ی شعر پاریس را گفت بود که  :محد پش وصیف سیستایی نخستیر
ی که من اندر نیابم چرا باید گفت؟ محمد ابن وصیف پس شعر  » ی به آن روزگار نامه ی پاریس نبود.پس یعقوب گفت چتر

ی گرفت و اول شعر پاریس اندر عجم اوگف تو پیش از اوکش نگفته بود  «.  پاریس گفیر
ی برخورداراستموالنای بلخی بدین باور است که زب   :ان پاریس در سنجش با تازی از برتری های بیشتر

این نمونه  «. زبان پاریس را چه شده است بدین لطیقی و خویی که آن معایی که در پاریس آمده است در تازی نیامده است»
ی ما بوده است که زبان شان را گایه دری خوانده اند و گا  یه فاریس و هم پاریس و انبوه  ها را که نقل کردم از آن شاعران رسزمیر

 فاریس و دری یم کند و من از آنها یم گذرم
ی

ی در دست است که حکایت از یگانگ شاعران کشورما قرنها در  .شعر و نتر دیگرنتر
ی بوده است؛ از محمود طرزی تا سخنوران و خامه  ی چنیر شعر و نتر خویش این زبان را فاریس یم نامیدند و در دوران معارص نتر

 .دهه ی چهل خورشیدیزنان 



 

ات                                     18                                              داکتر نرصالدین شاه پیکار   شغنان   سیمایاداره نشر
 

هنگایم که ملک الشعرا قاری عبدهللا نامه ی منظویم به ملک الشعرا بهار یم نویسد؛ بها ر را ادیب پاریس و همچنان رونق  
 :دهنده ی زبان دری یم داند و به روشنی زبان پاریس و دری را یگ یم شمارد

 پاریس   در  ما    بر    بگشود   که               فاریس       پرور    سخن    ادیب 
 یافت     اندازه  قدر    دری  زبان              سخن رونق تازه یافت  زطبعش
 که تا دامن حشی بایست سوخت               برفروخت   فاریس  آتش   چنان

 
ی مرز و  کسایی که یم پندارند دری زبان ماست و پاریس، زبان مردم ایران ، یاوه یم بافند برای این که زبان پاریس  دری در همیر

ی ایران  بوم پیدا شده است و و دراین تردیدی نیست . این گروه نگایه به شعر شاعران آن دیار بیندازند که یک رسه از رسزمیر
 :برخاسته اند ویل زبان شان را دری گفته اند

یزی  قطران تیی
         گر مرا بر شعر گویان جهان رشک آمدی

 نکشودیممن در شعر دری برروی شان    
 

 :المیع گرگابی 
     شاعران بر تو هیم خوانند هردم آفرین

 گه به الفاظ حجازی گه به الفاظ دری   
 

 :نظایم
       نظایم که نظم دری کار اوست 

اوار اوست     دری نظم کردن رسی
 

 :انوری
ح و بسط او جذر اصم     شمع بگشاید زرسی

 گر زبان نطق بگشاید به الفاظ دری   
 

 :خاقابی 
             دری که خاطر خاقابی آورد در 

 قیمت به بزم خشو واال بر افگند
 

 :سعدی
ین زبان خوگو را               هزار بلبل شیر

ی دری آموخت   بباید از تو سخن گفیر
 

 :حافظ
           زشعر دلش حافظ کش بود آگه

ی دری داند   که لطف طبع و سخن گفیر
 
 :یا

        چو عندلیب فصاحت فرو شد ای حافظ
ی دری بشکن   تو قدر وی به سحن گفیر

 
  :یا

ت آصف که یم برد پیغام          زمن به حرصی
د مرصع زمن به لفظ دری     که یاد گیر
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ی زبان شان را دری خوانده اند به گونه نمونه ملک الشعرا بهار  :سخنوران کنویی ایران نتر
                          که شعر دری شد زمن نامجو 

 از آن یافت شاعر و شعر آبرو  
 

این که سخنوران ایران زبان شان را دری یم گفته اند، بدین معنی نیست که پاریس را زبان خود ندانند. از جایی که دری همان  
نمونه نظایم که شعرش را دری نامیده  پاریس است ؛ آنان زبان شان را گایه بدین نام و گایه بدان نام خوانده اند؛ به گونه ی 

 :است؛ جای دیگر پاریس یم نامدش
                             همان پاریس گوی دانای پیر 

ی گفت و شد گفت او دلپذیر   چنیر
 

 :حافظ که سه بار شعرش را دری گفته است ؛سه بار دیگر شعرش را پاریس یم خواند
       زشعر دلکش حافظ کش بود آگه

ی دری داند     که لطف طبع و سخن گفیر
 
 :یا

           شکر شکن شوند همه طوطیان هند 
 زین قند پاریس که به بنگاله یم رود  

 
 :یا

        خوشگو  و   بساز ای مطرب خوش خوان
  

ر
 به شعر فاریس صوت عراق

 
ی زبان شعر شان را جزسخن پردازان خراسان و فارس سخنورایی که از قلمرو هند برخاسته اند یا در آن  سامان زیسته اند؛ نتر

غالب دهلوی سخن پرداز اردو رسا هنگایم که از شعر فاریس سخن یم زند فاریس را از اردو که زبان مادری  .پاریس خوانده اند
 :اوست برتر یم شمارد

        پاریس گو تا ببینی باغهای رنگ رنگ
نگ من است     بگذر از مجموعه ی اردوکه بیر

 
ی این زبان را دری و هم فاریس یم داند  :افضل خان ختک فرزند خوشحال ختک شاعر پشتو گوی آن دیارنتر

           جاب  که دری یم نامد 
 آفرین ای ختک به لفظ دری

 
فاریس خویش، روان خاقایی را در گور شاد یم  پیش ارباب فضل منظوری اما این شاعر پشتو رسای بدین باور است که با شعر  

 :سازد
 په اشعار چه د فاریس سخندابی کرم

 په لحد کشی ارواح خوش دخاقابی کرم
 

ی داوری میکند  :او در دیوان فاریس خویش در فضیلت این زبان چنیر
 طبیعت هم ندارد میل بر گفتار افغابی 

 چو اشعار زبان فرس در خاطر میش شد 
 نظم فرس گویم تا شود ظاهر همان بهیر که 

ی فروتر شد  ی  که مثل شعر شایه گر نشد چیر
 

ی شعر خویش ،این همایی این دو را نمودار کرده اند و هر دو را یگ شمرده اند. اقبال الهوری گوید  :پاره یی از سخنوران در عیر
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 گرچه هندی درعذوبت شکر است
ین تر است   طرز گفتار دری شیر

 فاریس از رفعت اندیشه ام
 بر خورد تا فطرت اندیشه ام

 
ی خوانده شده است و این خود گواه آن است    :پاریس دری از دیرینه روزگاران بدین سو، این زبان، پاریس دری یا فاریس دری نتر

 :که پاریس خود دری است و دری زبایی دیگر نیسِت؛ فردویس گوید
 به تازی هیم بود تا گاه نرص 

 نرصبدان گه که شد در جهان شاه 
 بفرمود تا پاریس دری

 نوشتند و کوتاه شد داوری
 

ی آمده است ی تفستر در زبان فاریس شمرده یم شود ؛چنیر ی که نخستیر  :در ترجمه ی تفستر طتی
ی رحمةهللا علیه، ترجمه کرده به زبان پاریس دری راه راست»  .«این کتاب تفستر بزرگ است از روایت محمد بن جریر طتی

ی که   :ترجمه و نوشته بلعیم است این زبان فاریس دری خوانده شده استدر تاری    خ طتی
ی  » واین کتاب را فاریس دری گردانیدم تا ملک و اتباع او بتوانند خواندن و فهمیدن و به هرکش که بخواهد معایی آن را دانسیر

 «. مشکیل رو نیاورد
 :اریس است ؛ زبان کتابش را پاریس دری یم خوانداین سینا در دانشنامه ی عالیی که یگ از دو کتاب مسلم وی در زبان ف

باید مر خادمان مجلس وی را ) عالءالدین کاکویه( کتایی تصنیف کنم به پاریس دری که اندر وی اصلها و نکته های پنج علم  »
 «... .از علمهای حکمت پیشینیان گرد آورم

 
در سال های یس میالدی دولتمردان کشور از یک سو دست به هویت سازی تازه زدند و از  :  چرا فاریس را دری ساختند؟

دند تا بدین گونه به هم تباری خود با آلمان و حزب نازی آن کشورببالند. درتاری    خ   سویی هم بر عنرص آریایی بودن خویش پافشر
کت در بازی های المپیک به  شاه محمود خان  ۱۹۳۶افغانستان در پنج قرن اختر یم خوانیم که در سال  وزیر حربیه برای رسر

ی همان سال محمد هاشم خان هم گویا برا ی درمان رایه آلمان یم شود و سپس فیض محمد خان   آلمان سفر یم کند ؛ در پایتر
ی دیدار  یم کنند و  وزیر خارجه و عبدالمجید خان وزیر اقتصاد هوای آلمان به رس شان یم زند و تنی چند از اینان با هیتلر نتر

 :وزیر خارجه ی کشور در دیدارش با هیتلر یم گوید
فته تر آرین خود یم شمارد ؛ کمک حاصل کند « »   )همان افغانستان آرزومند است تا از آلمان که آن را برادر بزرگتر و پیشر

 (۶۴۱کتاب، ص. 
ه استاد حبینی در پاکستان از این نام گذاری  در آن سالها روشنفکران در باری اینجا و آنجا زبان دری را علم یم کنند تاجایی ک

 : نوین، نگران یم شود ودر جریده ی آزاد افغانستان یم نویسد
این روز ها به جای زبان فاریس زبان دری راعلم یم کنند مگر من زبان منطقر رازی را نیم دانم و ایرایی با زبان سنایی بیگانه  

ی حرکت دری گرایی های درباری    است؟   محمد حیدر ژوبل کتاب » تاری    خ ادبیات افغانستان (  ۱۳۳۶است که در سال )در همیر
« رایم نویسد و در رسارس کتاب به جای فاریس واژه ی دری را به کاریم بندد و گفته یم شود که کتاب بدین علت سانسوریم  

د و آمد ـه است که داوود خان با  در بند یم ماند. این رویداد در روزگار صدارت داوود خان رخ یم ده( ۱۳۵۷شود و تا سال)
 :کاربرد دری به جای فاریس، رس سازگاری نداشته است چنان که در گزارش سفارت امریکا در کابل یم خوانیم

وهای مخالف داوود صدر اعظم اسبق است که در زمان رژیم  » وزی دیگری برای نتر این حرکت همچنان نشان دهنده ی پتر
مال دری در رابطه به فاریس )به جای فاریس (، یک جرم تلقر یم گردیده است.« )هو  موصوف، به اساس گزارش ها،استع

واری ی .اشفورد، قونسول سفارت }امریکا{ در امور سیایس ترجمه ی سهیل ستی  «  وارد .یحی
ره  در کمیسیون مطالعه ی قانون اسایس به گونه ارتجایل ، بدون مشو ( ۱۳۴۳چند سایل از این برهه نیم گذرد که در سال )

بازبان شناسان واصحاب فکر و اندیشه ، دری را یگ از دو زبان رسیم کشور یم سازند و به جای فاریس دیرینه و جا افتاده ؛  
ی نایم آشنا و رایج بوده است . محمد صدیق فرهنگ در دو کتابش جریان این تغیتر نام را به   یم گذارند که قرنها در این رسزمیر

ی یم خوانیم.کند  دو گونه ی متفاوت روایت یم « چنیر  :در کتاب » افغانستان در پنج قرن اختر
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اض نموده و پیشنهاد کرد رسمیت به زبان پشتو محدود  » در مساله ی زبان ، غالم محمد فرهاد وکیل کابل به رسمیت دری اعتر
یقی وکیل جاغوری با استشهاد از آیه ی کریمه ی) وعلمه البیان (از مساوات زبان های بماند ؛ در جواب او رمضان عیل رسر

ی مسوده به این صورت تعدیل شد که » از جمله ی   افغانستان دفاع کرد و در پایان مباحثه به پیشنهاد عبدالهادی داوی میر
ی به عنوان زبان افغانستان  زبان های افغانستان پشتو و دری زبان های رسیم یم باشند« و به این صورت سایر زبانها ی کشور نتر

. متر محمد صدیق فرهنگ.جلد اول، قسمت دوم، صشناخته شد.«   .(۷۲۵) افغانستان در پنج قرن اختر
  :اما در کتاب» خاطرات متر محمد صدیق فرهنگ « داستان تبدیل نام؛ به صورت دیگری آمده است

ی درج شده بود؛ه» واخواهان در قسمت زبان رسیم کشور، اصطالح زبان دری که به جای زبان فاریس به پیشنهاد من در میر
برتری پشتو را غافل گتر کرد. آنها ترجیح یم دادند این زبان مانند سابق فاریس نامیده یم شد تا آن را بیگانه و منسوب به ایالت  
فارس از ایاالت ایران قلمداد کرده در افغانستان از رسمیت ساقط نمایند و زبان پشتورا یگانه زبان رسیم و میل کشور اعال م  

 « نمایند
، چا پ یکم،  ۱۳۹۴خاطرات محر محمد صادق فرهنگ. به اهتمام سید محمد فاروق فرهنگ و سید ضیاء فرهنگ، تهران: 

 . ۳۳۵انتشارات سینا،ص. 
آن گونه که یم نگرید تغیتر نام فاریس به دری در » کتاب افغانستان در قرن پنجم «، به پیشنهاد عبدالهادی داوی و در کتاب 

شده است و پیدا نیست کدام یک از این دوروایت با حقیقت ساز گار است.  «محمد صدیق فرهنگ»خاطرات «به پیشنهاد »
ی فرستاده شده است یم خوانیم: » دکتور عبدالظاهر   در همان روز گاردریادداشنر از سفارت امریکا در کابل که به واشنگیر

یم اظهار داشت که   ۱۴کمیسیون به تاری    خ   رییس شورای میل و رییس کمیسیون مشوریر قانون اسایس قبل از تکمیل کار 
نده ی یک تغیتر فوق العاده درمورد سیاست زبایی یم باشد. دکتور ظاهر گفت که دو زبان   مسوده ی قانون اسایس در برگتر
.اشفورد.قونسول   پشتو و فاریس زبان رسیم خواهند بود اما دویم بعد از این به نام »دری« یاد خواهد گردید.« ) هوراد یحی

واری( ی جم سهیل ستی  سفار ت در امور سیایس.گرد آورنده و متر
به هر رنگ این پیشنهاد از سوی هرکش که طرح گردیده باشد ؛اسباب تغیتر نام فاریس را به دری سبب گردیده است وکسایی  

این زبان به دست   که عامل این تغیتر بوده اند وبه بهانه ی این نگرایی که ممکن است زبان پاریس دستاویزی برای دشمنان
آگاه بیش نبودند و نگرایی شان هم یی محل بوده است   دهد و آن را زبان فاریس وا بسته به ایالت فارس ایران بدانند؛ مشنر نا 

ی کهن، این زبان فاریس نامیده نیم شد ـه است؟ مگر سده های فراوان مردم یی شمار این  .وبیهوده مگر قرنها در این رسزمیر
ی زبان فرمان نراندند؟ مگر  دیار با این زبا ن فرامرزی سخن نیم زدند؟ مگر شاهان و خشوان یی شمار در درازای ساالن با همیر

ی زبان شعر نشودند و دیوان بر جای ننهادند؟دیگر این پنداشت که زبان پاریس از فارس برخاسته است و یا با ایالت   با همیر
ی با پیوند زبان فاریس  فارس ایران پیوند دارد اندیشه یی است نا روا و  ی نتر نا باورانه . بنگرید که دیگرحتا پژوهندگان ایران زمیر

دری با فارس و پهلوی ساسایی باور ندارند و زبان دری را همان زبان پاریس یم دانند و بر خاسته از خراسان و فرارود نه از  
 :پهلوی ساسایی 

ش زبان اگر در گذشته بعضی یم پنداشتند که زبان دری}  » ی فاریس{ دنباله ی پهلوی ساسایی است و تصور یم کردند که از آمتر
پهلوی و تازی به وجود آمده است ، امروز ثابت شده و قراین استوار تاریخی و زبان شنایس بر این موضوع ترصی    ح دارندکه زبا  

ق ایرا  ن دری زبان تازه یی نیست بل که پیشینه یی کهن داردکه در عرض زبان پهلوی ا ست و ل  ک بوده که در مشر هجه ی مشتر
 « ن و دربار شاهان بدان سخن یم گفته اند

. موسیقر شعر. ص.  )   . (۵۶۴شفییع کدکنی
ی است که دویم را میتوان دنباله ی   ی یم اندیشند که خاستگاه زبان پاریس دری همان پاریر و باختر زبان شناسان امروزی چنیر

ی شمرد. زبان پاریر در زما   ۲۲۴پیش از میالد تا  ۲۴۷ن اشکانیان که خود پاریر و از تبار سکاها بودند و از سال زبان نخستیر
اتوری شکوهمندی داشتند ، کار برد داشته است ابوالقاسیم آگاه در زبان های باستان در این باب یم نویسد.میالدی امتی  :دکتر

دوره ی باستان اثری به جا نمانده است. از دوره ی میانه از  از زبان پهلوی اشکایی که پهلوی یا پهلوایی باید نامیده شوددر »
این زبان آثاری نسبة زیاد به جای مانده است . این زبان ظاهرا در اوایل دوره ی اسالیم از میان رفته است و جای خود را به  

 . .(۶۶اری    خ مخترص زبان فاریس. ابوا لقاسیم ص. « )ت.فاریس داده بوده است
منطقه ی رواج  »:شناس نامدار کشور ایران، افغانستان و تاجکستان را خاستگاه زبان فاریس دری یم داند  زبان  دوکتور خانلری

قر ایران بودو بیشتر سخنوران و نویسندگا ن ایرایی که نام و   ق و شمال رسر و رونق فاریس دری چنان که یم دانیم ابتدا در مشر
ان و بزرگان صفاری و سامایی و غزنوی و   آثار شان باقر است تا ایلغارمغول از مردم این قسمت کشور بودند که در دستگاه امتر

سلجوقر به رس یم بردند. شاعرایی که اشعار شان به شاهد لغات مهجوردر لغت فرس اسدی) نیمه ی قرن پنجم هجری(آمده  
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قر  است؛ غالبا به یگ از شهر های ، بخارا سمرقند،هرات،بلخ،مرو،طوس،رسخس،قاین،سیستان یا شهره ای دورتر شمال رسر
 . ( خانلری. ۳۵۶،۳۵تاری    خ زبان پاریس . ص.ص. « ) فالت ایران و آبادیهای دیگر خراسان منسوب اند
ی نظر را دوکتور محمود افشار یزدی دارد زبان دری پیش وبیش از آن که به ایران تعلق داشته باشداز آن افغانستان »  :همیر

پرورشگاه آن خراسان قدیم و ماوراءالنهر)بخارا و سمرقند(و بلخ و غزنه بوده   و تاجیکستان است به علت این که زادگاه و 
است. رودیک و عنرصی همچنان که فردویس وفریحی و بسیار دیگر ، از زادگان و پرورش یافتگان خراسان بوده اند .چند صد  

و  ۵۱جلد سوم،ص. .  ۱۳۶۱.تهران: افشار یزدی ، دکتر محمود. افغان نامه) «.  سال بعد است که سعدی و حافظ ظهور کردند
۵۲.) . 

ی جا زاده شده و   باید افزود که خراسان و فرارود تنها زادگاه و خاستگاه زبان فاریس نیست؛ بل شعرو ادب فاریس هم درهمیر
ی رس بلند کرده   ی رو مکتب ادبنر را که در این رسزمیر پرورش یافته است و سپس به عراق عجم یا ایران رفته است ؛ ازهمیر
 های آن سامان بهره اش  

ی
ده یم شود و درعراق عجم و فارس ره یم زند و ویژیک است ؛ دبستان خراسایی یم نامند وچون گستر

د.و به بیان دکتور جالل متینی چند صد سال پس از آن است که سعدی و حافظ   یم شود؛ نام مکتب عراقر را به خود یم گتر
ی س یزی بوده باشند که دو قرن  ظهور یم کنند و شاید بتوان گفت که نخستیر خنوران در عراق و فارس منطقر رازی و قطران تتی

یریز با او دیدار  پس از خراسانیان به شعر و ادب فاریس رو کرده اند. این قطران همان کش است که نارص خشو بلخی در تتی
( در صوریر که در آن روزگار در خراسان  یم کند و یم نگارد که ) شعر نیکو یم گفت اما این زبان پاریس را نیکو نیم دانست

 .شعر و ادب در چکاد رونق خویش بود
زادگاه زبان و ادب فاریس در قرن سوم و چهارم هجری، خراسان وماوراءالنهر)فرارود( است . زبان فاریس، زبان مردم خراسان »  

،اناطویل، شبه  و ماوراءالنهر در قرن سوم و چهارم هجری در یط هشت تا نه قرن به رسارس ایرا ی های،غتر ایرایی ن و رسزمیر
، راه یافته است ی  (.۲۰۰۲سال . ۲متینی ، دکتر جالل.مجله ی ایران شنایس. شماره  « ).قاره ی هند و بالکان و چیر

نزد نویسندگان، پژوهندگان  «پاریس  » یاد اوری این نکته بایسته است که در درازای یازده قرن گذشته کار برد »دری « به جای
ینه اصحاب اندیشه و قلم از عبارت » فاریس  و  پاریس« یا »فاریس دری« بهره  » «تاری    خ نگاران اندک دیده شده است و بیشتر

ند   .میگتر
اکنو ن این پرسش رس بلند یم کند که آیا فاریس رایج در ایران ، تاجکستان و افغانستان، سه زبا ن جداگانه اند ؟ یی درنگ  

یم پذیریم که تفاوت هایی در فاریس این سه کشور دیده یم شود؛ اما هرگز نمودار زبانهای  ه ؟ ن .بایددر پاسخ گفت : هرگز
جداگانه نیستند. میا ن فاریس ایران و افغانستان بیشتر در زبان گفتاری تفاوت های آوایی و واژگایی را گواهیم و این تفاوتها ،  

ی است  آن چه یم توان در فرجام به گونه ی.گویشر اند نه زبایی  ده بیان کرد چنیر  :فشر
  فاریس، پاریس، دری ، فاریس دری و پاریس دری، یک معنی را افاده یم کنند  دری، زبان جداگانه یی نیست وگایه بجای فاریس 

 . زبان ما فاریس یا پاریس است و با فارس ویا پارس پیوندی ندارد   .به کار یم رفته است
 

 و سیایس 
ی
، علیم، فرهنگ بیکوه:    در آسیای میانه    زبان و ادبیات فاریس دری   سابقه تارخی ،   غالیه قمیی

 یگ از  زبان پاریس، فاریس یا فاریس :  استاد ارشد خاورشنایس در دانشگاه میل فارابی قزاقستان
ً

دری ،  ماهیتا

ی است که همیشه مورد زبان ی خاورزمیر ویژه خاورشناسان بوده است. بسیاری از  توجه پژوهشگران، به های زیبا و آهنگیر
شناسان به حدی درگتر مطالعۀ زبان پاریس و  اند. بریحی از ایران دانشوران دربارۀ ماهیت و اهمیت زبان پاریس داد سخن داده 

کردند،  ورزیدند و تکریمش یم شنایس شده بودند که ترجیح دادند در ایران بمانند و بریحی هم در کشوری که به آن عشق یمایران
شمار، بسیاری از خاورشناسان شدن و مسائل سیایس و اقتصادی یی در حال حارصی فارغ از جهایی .برای همیشه آرمیدند

ی در این  شنایس هستند و انتظار یم همچنان در حال مطالعۀ زبان پاریس و انجام تحقیقات در زمینۀ ایران رود آثار بیشتر
ای دارد و چرا خاورشناسان، همچنان ایران را  شنایس چه رسچشمهود. اما این عالقه و اشتیاق به ایرانها منتشر شزمینه

ای نیست،  های تازه شنایس و چه زبان پاریس در قزاقستان موضوع آموزند و زبان فاریس را این همه دوست دارند؟چه ایرانیم
جوار هم بودند و فراتر  خورده است. در گذشته قزاقستان و ایران هم  اما همچنان باب روز است، زیرا با گذشتۀ قزاقستان گره

 سکاب  پیوندهاب  داشته از آن، از زمان 
ک آنها امروز هم قزاقستان و ایران همسایه اند. قوم باستابی در دریای  اند و مرز مشتر

شنایس ستان است. و اما چون ایرانشنایس در قزاقخزر نقش اقتصادی مهیم دارد. همۀ این نکات از اجزاء مطالعات ایران
 .متگ بر زبان پاریس است، این جستار را هم از مقولۀ زبان آغاز کنیم
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زبان پاریس، پیش از همه زبان شعر و ادبیات است. پس از آغاز   نقش و اهمیت زبان پاریس در گذشته: ادبیات و معنویت : 
ی، حافظ، مولوی، عبدالرحمان جایم و رسایندگان دیگِر ادبیات  دوران اسالیم، به لطف قلم رودیک، فردویس، نظایم، سعد

میالدی(، زبان پاریس محبوبیت زیادی یافت. محتوای غنی و فراگتر آثار این بزرگان بود که   ۱۵تا  ۱۰های کالسیک )سده 
وند تنگاتنگ داشت.  های مربوط به اسالم و تصوف پیمایۀ ادبیات فاریس با موضوع ادبیات پاریس را شهرۀ آفاق کرد. درون

ش دین اسالم نقش بارزی   ی نوین شدند و در گستر ایرانیان پس از روی آوردن به دین اسالم تبدیل به منادیان پرشور آییر
، پاریس هم زبان فرهنگ و تمدن اسالیم به شمار آمد و در جهان اسالم، به ویژه در  داشتند. از این رو، در کنار زبان عریی

ی زبان نوشته یم آسیای مرکزی آثار اد  به همیر
ً

وقنر که درباره نقش زبان پاریس در گذشتۀ قزاقستان صحبت .شدیی غالبا
 حضور داشت؛ اما پیش و بیش از همه در ادبیات،  یم

ی
أکید بر این نکته بایسته است که این زبان، در تمام ابعاد زندیک کنیم، ت

 روحایی و معنوی و فرهنگ قزاقان و دیگر مردمان ترک 
ی

 .تبار آسیای مرکزی این حضور مشهود بودزندیک
زبان تأثتر ژرف و شگرقی گذاشته است. این فرآیند در زمان حکومت دودمان قراخانیان ادبیات کالسیک پاریس بر جهان تریک 

شدت گرفت؛ چون در آن دوره، اسالم دین رسیم تمام قلمرو تحت فرمان این سلسله شده بود که مناطق  ( ۹۴۲-۱۲۱۲)
ی و کوچ ی یکجانشیر ی فرمانروای مسلمان این سلسله بود که در    "َستوق بن عبدالکریم بغرا خان"را دربر داشت.    نشیر نخستیر

های اهل مراکز مذهنی و خانقاه  ) پاردریا(، نهر، ماوراءالپیش از حملۀ مغول در همۀ شهرهای بزرگ .درگذشت ۹۵۵سال 
 مردمان آسیای مرکزی جایگاه شاخض داشت. مکتب 

ی
طریقت  تصوف شکل گرفته بودند. زبان پاریس در آن دوران در زندیک

سویه
َ
نه تنها در میان مردمان   "دیوان حکمت"بود و اثر معروف او با نام ( ۱۲خواجه احمد یسوی )سدۀ  گذارش که پایه  ی

االنس عبدالرحمان جایم، لمحات من  نفحاتشده بودند. آثاری فاریس چون  گو هم شناختهتبار، بلکه در جوامع پاریس ترک 
ی واعظ کاشقی  ی الحیاِت حسیر  علوی و رشحات عیر

های این  ملهم از آموزه نفحات القدس به قلم محمد عالم صدیقر
وان آن یم هایی از ا طریقت بودند؛ بخش  پردازد. به بیان دیگر، جهان ترک  ین آثار و در مواردی کل کتاب به طریقت یسویه و پتر

جستجوی .کردو جهان ایرایی در جستجوی معنویت و عالم روحایی یگ شده بودند و به پیمودن این راه، اسالم مساعدت یم
، به نزدیگ فرهنگ  ش زبان پاریس انجامید. در نتیجه، ترجمۀ آثار شاعران ها به همدیگر و آموزش و  عالم معنوی و روحایی گستر

یک، شاهنامه و منطقایرایی به تریک به جریان افتاد.   .شده استاز جملۀ این آثار ترجمه  الطیر گلستان بالیر
اریس و عریی به  ها و عبارات فواژه به بعد ورود وام  ۱۲و  ۱۱های ترجمۀ آثار فاریس ترکیب زبان تریک را دگرگونه کرد. از سده 

ی جهت، ولع آموزش زبان فاریس در میان تریکتریک مشاهده یم  زبانان آسیای  شود. ترجمۀ آثار به تریک رواج یافت و به همیر
داد. از این رو زبان  تر دست یم ها آسان مرکزی باال گرفت. بنا به گوایه منابع، آموزش زبان فاریس نسبت به عریی به ترک 

شد.  های دریس فاریس تدریس یمۀ تحصییل مدارس بزرگ منطقه بود و زبان عریی با استفاده از کتابفاریس هم جزء برنام
ها در میان ایرانیان های مختلف دستور زبان عریی نوشته شده بودند؛ با توضیح قواعد به زبان فاریس. در آغاز این کتابکتاب

ها و تواند در میان کتابیافت و محبوب شد. شواهد آن را یمزبان هم راه تداول داشت، اما رفته رفته به جوامع تریک 
  "ِغِلم اردایس" )سپاه دانش( های نادر فاریس در کتابخانۀ میل جمهوری قزاقستان و کتابخانۀ علیم موسوم به نویس دست

 .دید
 

ها  تباران آسیای مرکزی، از جمله نیاکان قزاقترک  شود به نتیجۀ زیر رسید: ها یمهای کمیاب این گنجینهبا نگایه به کتاب
گرفتند؛ چون پاریس، زبان آموزش و پرورش در آن  در قرون وسیط هنگام ورود به مدارس بزرگ منطقه زبان پاریس را فرا یم

ام دارد،  ترین مناطق کشوری که اکنون قزاقستان نحنر در دوردست  ۲۰تا آغاز سدۀ  ۱۸تدری    ج در سدۀ مدارس بود. اما به 
شد. در واقع، در آغاز زبان پاریس تر شده بود و زبان پاریس در همۀ مدارس خرد و بزرگ تدریس یم آموزش زبان پاریس ساده 

ی کنویی قزاقستان و در مدارس عمده آموزش داده یم   در مناطق جنویی رسزمیر
ً

  غالبا
ً

شد، ویل دیرتر دامنۀ آموزش آن تقریبا
، شاکریم  (۱۹۰۴-۱۸۴۵، آبای کونانبایف )(۱۸۶۵-۱۸۳۵خانف )شوقان ویل .را فرا گرفتهمۀ مدارس رسارس قزاقستان 

و شمار بسیاری از دانشمندان و شاعران و روشنگران قزاق  (  ۱۹۳۱-۱۸۵۸یف )، مشهور کوپه(۱۹۳۱-۱۸۵۸بردی )خدای 
یل آموخته بودند؛ مداریس که  آنها پاریس را در مدارس معمو در سدۀ نوزدهم میالدی به زبان پاریس تسلط کامل داشتند. 

عرب را نداشتند، اما دانش  لتاش و متر
َ

خویی فرا  آموختگان آنها هم فاریس را به شهرت مؤسسات آموزیسر معروقی چون کوک
 :گرفتند. آبای کونانبایف، شاعر رسشناس قزاق نوشته بودیم

 فضویل، شمش، صیقیل 
، سعدی، فردویس  نوابی
 یس خواجه حافط بو همه 

 ِبر یا شاعِر فریاد مدد 



 

ات                                     24                                              داکتر نرصالدین شاه پیکار   شغنان   سیمایاداره نشر
 

آموختند و آبای که آن زمان شاعری  ها در مدارس یم حضور نام این شعرا در شعر آبای به این معناست که آثار آنها را قزاق
جوان بود، با ادبیات فاریس آشنایی خویی داشته و اشعار پاریس را بسیار دوست داشته است و از شاعران ایرایی خواسته که  

ند  ی حالت را یم  دستش را بگتر شود در آثار هر یک از شاعران و دانشوران و در جهان شعر و شاعری به او مدد کنند. همیر
داران انگلیس زبان پاریس جای خود را  قارۀ هند با ورود مستعمره طوری که در شبهویل همان.پیشاشوروی قزاق مشاهده کرد

اتوری روس، زبان رویس جایگزین پاریس شد. در یی  های به انگلیش داد، در آسیای مرکزی هم با آغاز سیاست  استعماری امتی
 .جای زبان پاریس به آموزش زبان رویس روی آوردندآن مردم قزاق به 

ی بردند. آنها در زبانُبلشویک  عظییم زدند و آثار مکتوب مسلمانان آسیای مرکزی را از بیر
ی

های  ها دست به "تبهکاری" فرهنگ
قر رسرشته  کردند. در  دانستند و نابود یم و هر آنچه را که به خط عریی نوشته شده بود، جزء متون دینی یم ای نداشتند رسر

ب نادر به زبان پاریس باقر مانده است. هر یک از  خطهای علیم و خصوض در قزاقستان شمار اندیک از دستبایگایی 
ُ

ت
ُ

ها و ک
ها جان به سالمت برده و به روزگار ما رسیده است. و هر یک از  مانده رواینر دارد که چگونه از دست ُبلشویک آن آثار باقر 
 مردم قزاق استآنها صفحه 

ی
 معنوی و فرهنگ

ی
های پاریس حایک از اهمیت  نویسافزون بر این، این دست .ای از تاری    خ زندیک

 قزاق
ی

 فرهنگ
ی

 و معنوی میزبان پاریس در زندیک
ی

ی آثار است که از پیوند ادیی و فرهنگ ها و ایرانیان گوایه  ان قزاقهاست و همیر
شناسان قزاقستان هنوز کارهایی برای انجام دادن دارند. سالیان سال طول خواهد کشید تا همۀ  دهد. یعنی ایران یم

 های علیم جمهوری قزاقستان برریس و مطالعه شود. های پاریس در بایگایی نویس دست
 
یس زبان پاریس فقط زبان شعر و ادبیات نبود، بلکه زبان تاری    خ و  تاری    خ و دیپلما و اهمیت زبان پاریس در گذشته:  نقش.

آمد. منابع بسیاری به زبان پاریس که از بطن تاری    خ ایران و هندوستان و آسیای مرکزی و قفقاز دیپلمایس هم به شمار یم
داری و کارگزاری داشت.  )درباری(پاریس، به عنوان زبان دری .آید، دال بر این حقیقت استبریم تجربۀ زیادی در امور دفتر

خانه داشت و در آن  ان و وقایعدربار شاهان ایران دفتر و دبتر مندان و متخصصان  جا دبتر نگاران و شاعران و دانشمندان و هتی
خانهدیگر کار یم  ی دفاتر و دبتر اث نو کردند. در واقع، همیر شتاری ایرانیان را پدید  های دربار پادشاه بود که بخش عظییم از متر

اث مکتوب، سالنامه.شودهای ایران و دیگر کشورهای جهان نگهداری یم آورد که امروز هم در کتابخانه ها  یگ از اقالم این متر
های تاریخی پیش از حملۀ مغول  های تاریخی به زبان پاریس است که تاری    خ مفصیل دارد. از این رو، به باور من، نوشته و نوشته 

یمبه   .زبان پاریس باید موضوع جستاری دیگر باشد. در این مطلب رساغ منابع مکتوب پاریس پس از حملۀ مغول را بگتر
ی به مقام ایلخایی رسید، دستور داد که تاری    خ نیاکانش   (۱۲۶۵-۱۲۱۷هوالکو خان ) پس از آن که از میان همۀ نوادگان چنگتر

ی تاری    خ فرمانروایی خود او.  ، این خواسته را بجا آورد.  (  ۱۲۸۳-۱۲۲۶عطاملک ُجوینی ) نگاشته شود و همچنیر تاریخدان ایرایی
"محبوبیت  وینی

ُ
(  ۱۳۰۴-۱۲۷۱وقنر که سلطان محمود غازان خان ).رنگ نشدبعد از مرگ هوالکو خان هم کم  "تاری    خ ج

ۀ هوالکو به ایلخایی رسید، دستور داد تا تاری    خ مبسوط و جامع  و کارنامۀ نینبتر
ی

ی تری از زندیک ی خان و همیر طور ایش چنگتر
نام گرفت. نویسندۀ آن رشیدالدین  "جامع التواری    خ"  رسگذشت نوادگان هوالکو در ایران بنویسند. آن کتاب هم نوشته شد و  

ی بار بود که شجره ( ۱۳۱۸-۱۲۴۷هللا همدایی )فضل ومغول به زبان پاریس به  نامۀ فرمانروایان ترکاست. در واقع، نخستیر
نامۀ شهریاران  و علیم بیان شده بود. بعد از رشیدالدین همدایی تاریخدانان ایرایی بسیاری به شجره  این شکل مبسوط

وینی جامع اند و شایان ذکر است که همۀ آنها به ومغول و ایرایی پرداختهترک 
ُ
 .انداستناد کرده  التواری    خ و تاری    خ ج

ن او باز یک پله صعود داشت و آثار تاریخی ارزشمند بسیاری نگاری پاریس در دوران سلطنت تیمور گورکایی و نوادگاتاری    خ 
ی آن اثر را سپارش  شان از دوران نوح پیغمتی آغاز یمنوشته شد که روایت شد و تا زمان سلطنت شهریاری ادامه داشت که نوشیر

، تیموری، صفوی،بدین گونه، ما با چند نوع از منابیع رسوکار داریم، اعم از .داده بود ، خیوه هوالکوب  ای و  بابری، چغتاب 
ه.  ای از این منابع  همۀ این منابع پاریس با تاری    خ آسیای مرکزی و قزاقستان پیوند مستقیم دارند. در زمان شوروی پاره  غیر

 :پاریس که مربوط به تاری    خ آسیای میانه و قزاقستان بود، مطالعه و منتشر شد مثل
ی مطالنی دربارۀ تاری    خ خان   های پاریس و تریک(، گردآوری س. ابراهیم با استناد به نوشته ) ۱۸-۱۵های دههای قزاق در سنشیر

لا
ُ

، انتشارات نائوکا، ا ف، ن. مینگ پس از فروپایسر اتحاد شوروی، مطالعۀ منابع  ۱۹۶۹ف، ک. پیشچولینا، و. یودین؛ آلمایر
، یو.گ. بارانوا. منابع مکتوب دربارۀ  م.خ. ابوسعید وا :پاریس ادامه داشت و یک کتاب دیگر هم در این زمینه به چاپ رسید

، انتشارات دایک۱۸تا   ۱۳های تاری    خ و فرهنگ قزاقستان و آسیای مرکزی در سده   ۲۰۰۱پرس، ؛ آلمایر
ی  نویس به جز این دو کتاب، در زمینۀ دست های پاریس چند کار علیم هم انجام گرفته و مقاالیر منتشر شده است. در همیر

اشاره کرد: تاری    خ قزاقستان در منابع پاریس؛   جلدۀ "تاری    خ قزاقستان در منابع پاریس"کتاب پنجشود به انتشار مورد یم 
؛ انتشارات دایک ی قزاقدر برآیند این بخش باید گفت که آموزش منابع پاریس دربارۀ خان .پرسآلمایر ها و تاری    خ روابط  نشیر

های کند. مطالعۀ مکاتبات دیپلماتیک میان خانۀ تاری    خ قزاقستان بسیار هموارتر یم دیپلماتیک مسلمانان، راه ما را برای مطالع
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شنایس کار و تالش  شناسان است. در واقع، این بخش از ایران قزاق و پادشاهان ایرایی امروز هم موضوع مورد عالقۀ ایران 
ی یم طالعۀ آنها فقط زبان پاریس نیست، بلکه دانش  خواهد، چون بسیاری از اسناد ناگشوده مانده است. الزمۀ مبسیار بیشتر

ی به گوشه  وری استتاری    خ قزاقستان و ایران و کشورهای همسایه هم برای روشنی انداخیر  .های تاریک این مأخذ رصی
 در هیچ   :  زبان پاریس در حال حاضی 

ً
در گذشتۀ شوروی، ما در قزاقستان دانشکدۀ خاورشنایس نداشتیم و زبان پاریس رسما

ی دلیل، برای تحصیل ایرانای تدریس نیم مؤسسه ی شد. به همیر گراد یا تاشکند و دوشنبه سفر شنایس باید به مسکو یا لنیر
در دانشگاه میل فارایی قزاقستان دانشکدۀ  ۱۹۸۹درست در آستانۀ فروپایسر اتحاد شوروی بود که در سال .کردیمیم

قر تدریس یم خاورشنایس گشایش یافت. در این دانشکده در آغاِز کار ش شد و اکنون هشت زبان. از آن زمان تا ش زبان رسر
ی در دانشگاه  کنون مکتب خودویژۀ خاورشنایس قزاقستایی شکل گرفته که ایران شنایس را هم دربر دارد. زبان پاریس همچنیر

ی  شناسان ایران.شودداده یم  خان قزاقستان آموزشهای جهایی آبیالی الملل و زبانمیل اروآسیایی گومیلیوف و دانشگاه روابط بیر
کنون در دانشکدۀ  دهند که خاورشناسان در زمان شوروی و پیش از آن آغاز کرده بودند. هم قزاقستایی همان کاری را ادامه یم 

، بینند: زبان شنایس در سه رشته آموزش یمخاورشنایس دانشگاه دولنر فارایی قزاقستان دانشجویان ایران شنایس خاریحی
های علیم  اند و در عرصهآوردهای بسیاری داشتهها دست آموختگاِن هر یک از این تخصص و ترجمه. دانش خاورشنایس 

ترین مرکز پرورش متخصصان  الزم به ذکر است که همانا دانشگاه میل فارایی قزاقستان، مهم  .کنندمختلف قزاقستان کار یم
شنایس فاریس از جملۀ  شنایس، ترجمه و زبانهای ایرانرشته آموختگاناکنون دانش شنایس در کشور است. همزبدۀ ایران 

تاری    خ، ادبیات، فرهنگ، ادیان، شناسان قزاقستایی  ایران.ها در داخل و خارج قزاقستان هستندمتخصصان محبوب این رشته 
ی حال، با  ها کتاب و مقاالت بسیاری نوشته و در همۀ این زمینه آموزندفلسفه، سیاست و اقتصاد ایران را یم  اند. در عیر

یگردها برگزار یممؤسسات آموزیسر ایران نشست ک یا متر یط این مدت بیش از بیست کتاب .شودها و سمینارهای علیم مشتر
ی  ده رمان حمایس مختار عوضف، شهای ترجمهطور از قزاقر به پاریس. یگ از کتاباز پاریس به قزاقر ترجمه شده و همیر

نازیل اصغرزاده در تهران آن را به زبان پاریس منتشر ( ۱۹۹۷) ۱۳۷۶است که سال  "راه آبای"نویسندۀ معروف قزاق با نام 
 .کرد

ی قزاق های پاریس درباره تاری    خ خاناست. نوشته   آثار شاعران کالسیک ایران هم به زبان قزاقر ترجمه و بارها مننشر شده  ها  نشیر
شناسان قزاق چند ایران .شودهای قزاق و پادشاهان ایرایی همچنان مطالعه یمتحقیق شده و مکاتبات دیپلماتیک میان خان

ی کتابدریس دستور زبان پاریس را خودشان نوشته  کتاب اما همۀ اینها تازه  .هایی را درباره ادبیات و تاری    خ ایراناند و همچنیر
د. هنوز یم ر آغاز راه است و انتظار یم  ی انجام بگتر توان در زمینۀ آثار پاریس بازمانده در قزاقستان، رد و  ود که کار بسیار بیشتر

ی ترجمۀ ادبیات کالسیک و نوین پاریس به قزاقر و وارونه تحقیقات بدل پیام  های دیپلماتیک و ادبیات پاریس در کل و همچنیر
های  در قزاقستان بیش از پیش نیازمند کمک و پشتیبایی است. تحریمشنایسدر حال حارصی ایران.و کارهای بسیاری انجام داد

 و علیم ایران با کشورهای دیگر، از جمله قزاقستان سخت تأثتر گذاشته است.  اقتصادی علیه ایران روی برنامه
ی

های فرهنگ
ها و سمینارهای و در نشستکردند کرات به ایران سفر یمشنایس بهدر گذشته استادان و دانشجویان و پژوهشگران ایران

ی سفرها به علیم حضور یم  شنایس قزاقستان مسائل ایران.مراتب کاهش یافته استیافتند، اما ظرف چند سال اختر تعداد چنیر
آموختگان این رشته است. در نتیجه، بسیاری  های شغیل برای دانش و مشکالِت دیگری هم دارد که یگ از آنها کمبود فرصت 

شنایس یک شغل باکالس یا  در حال حارصی از دید بسیاری از جوانان، ایران .کنندهای دیگر کار یمصیالن در زمینه التحاز فراغ
سمعتتی به شمار نیم  شود. از این رو  تر محسوب یم تر شده و باکالس تر و آسانآید. از سوی دیگر، آموزش زبان انگلیش دستر

ی یم  ی اما ما همچنان امیدواریم که آتش عشق و شوق به زبان .دانندخود سودمندتر یم روند که برای آیندۀ جوانان دنبال چتر
 .پاریس در قزاقستان فرو ننشیند. امیدواریم که این اشتیاق به زبان پاریس تداوم داشته باشد

هم بر اهمیت   پیوند میان قزاقستان و ایران فقط جنبۀ ادیی و معنوی ندارد، بلکه ارتباطات تاریخی و اقتصادی این دو کشور 
های اقتصادی و انرژی،  ای هستند و روابط آنها در زمینهپیمانان مهم منطقهافزاید. ایران و قزاقستان، همشنایس یمایران

در رسانجام این جستار باید گفت که نخست، مردم قزاق همواره  .ها، کشاورزی و ترابری رو به رشد استتوسعۀ زیرساخت 
اند. دو اینکه میان قزاقستان و ایران همواره روابط گرم و دوستانه برقرار  فرهنگ ایرایی عشق ورزیده   به زبان و ادبیات پاریس و 

شناسان قزاقستان بوده و  های ایرانبوده است. پیوندهای ادیی و تاریخی و معنوی میان دو کشور همیشه موضوع پژوهش 
 هستند و از راه دریای خزر به هم راه دارندخواهد بود. سه اینکه قزاقستان و ایران، همکاران اقتصادی ستر 

ی
پس دالئل،  .یک

و زبان پاریس، رصف نظر از بد و نیک روزگار، همچنان  .ها به زبان پاریس امیدوار باشیماندک نیست که به تداوم عالقۀ قزاق 
ی خواهد درخشید. به پنداشت من، آثار رودیک و فردویس و   حافظ و سعدی و مولوی و جایم  در جایگاه زیباترین زبان خاورزمیر

هایی گو همیشه توجه پژوهشگران رسارس جهان را به خود جلب خواهند کرد، چون آنها به موضوع و دیگر سخنوران پاریس 
 دارد

ی
 .پرداخته بودند که امروز هم مطرح است و تازیک
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ی :   در آستانه سده نِو خورشیدی در مجموعه  :  داریوش رجبیانمعضل خط و زبان؛ رسگذشت پاریس در شوروی پیشیر
ی به   اینجا به معنای بعد از ورود چاپ در  -های آن در دوران معارصنوشتارهایی به موضوع خط فاریس و دگرگویی  و همچنیر

نظران، شود. صاحب مجازی و شبکه اجتمایع، پرداخته یم  های پیش روی خط فاریس در روزگار دیجیتال، فضای چالش 
  این نوشتارها با رویکردهای متفاوت و از زاویهکارشناسان و پژوهشگران در 

ی
های مختلف به موضوع خط در حوزه فرهنگ

گذاری و  طهالخط، نقدر این مجموعه، رسم  شوند. یس فاریس منتشر یمیی اند که بمرور در وبسایت یی زبان فاریس پرداخته 
ی تالش نگارش نویسندگان حفظ شده گذرد، اما  الخط فاریس بیش از صد سال یم ها برای اصالح و تغیتر رسم اند. از نخستیر

باب این بحث همچنان گشوده است. با ورود به عرص رایانه، این گفتماِن کهن دوباره جان گرفته و دامن پهن کرده است.  
زا فتحعیل آخوندزاده در اواسط سدۀ نظرایی که بهنوز هم هستند صاحب  میالدی، با اشاره به مشکالت   ۱۹ه شیوۀ متر

ه فاریس گذشته ورت جایگزینی آن با خیط دیگر ایمان دارند.این در حایل است که تاجیکستان نوشتاری، از ختر دبتر اند و به رصی
به عنوان نمایشگاه زندۀ این اصالح و تغیتر در زبان پاریس وجود دارد.صد سال پیش امارت بخارا به دست ارتش رسخ تسختر  

ه سال بعد رسم   شد و 
ُ

ی ده سال عمر کرد، پیش از اینکه جای خود را  ن ۀ التیر ی تبدیل شد. دبتر الخط پاریس در این خطه به التیر
یلیک بدهد. به رسم   الخط ستر

 
زا  چون اشاره هایش  : آخوندزاده و شاهنامۀ رنج  و کارنامۀ همو آغاز کنیم.متر

ی
ای به آخوندزاده داشتیم، داستان را از زندیک

میالدی در شهرک نوخه از توابع شهر شگ آذربایجان زاده شد که اکنون در نزدیگ مرز جمهوری   ۱۸۱۲ سال فتحعیل
آذربایجان با داغستان روسیه و کشور گرجستان است. تا آن زمان، نوخه و شگ از توابع ایران بودند و یک سال بعد با امضای  

زا  یز بود و کدخدای روستای خامنه که اکنون شهری   عهدنامۀ گلستان جزء قلمرو روسیه شدند. پدرش متر محمدتقر اهل تتی
زا فتحعیل   زا فتحعیل، پدرش از این مقام برکنار شده بود.متر قر ایران. یک سال پیش از تولد متر است در استان آذربایجان رسر

ی حفظ ایرانیت  پیمود. در دنیایی متفاوت بزرگ شد؛ دنیایی ایرایی که در اشغال روسیه راه و روش دیگری یم  در نتیجه، در عیر
و نحله اتوری روسیه به شمار یم خود پتر  رفت. های فکری زادبومش بود که دیگر بخشر از امتی

 
زا فتحعیل آخوندزاده :  ی با نام "فتحعیل آخوندف" شناخته یم  میر زا فتحعیل آخوندزاده که در اتحاد شوروی پیشیر شود،  متر

( کرد؛ هرچند تا پایان عمرش این تالش عمر خود را وقف اصالح و تغیتر رسم  ها باری نداد.  الخط ترک و تاجیک )ترک و ایرایی
ی رسم  ای را الخط تازه او نخست خواهان اصالح الفبای عریی برای ملل ترک و فارس بود؛ بعد بر مبنای الفبای رویس و التیر

هایش در راستای اصالح ریس رسوده، جزئیات تالش ای که به سبک شاهنامه به پابرای همۀ آنها یی ریخت.خود او در منظومه
  "رهیی دانش" های چهارم و پنجم مجلۀ در شماره  ۱۹۲۸هایی از این منظومه سال کند. پاره الخط را تعریف یم و تغیتر رسم 

ی در آسیای میانه، نویسنده  ای با  در تاجیکستان شوروی منتشر شد. درست در بحبوحۀ بحث تغیتر الفبای فاریس به التیر
هایی از آن چکامۀ آخوندزاده را آورده است.تاجیکستان شوروی که بخش  زبان پاره امضای "رحیم میم" در این مجلۀ پاریس 

ی بخارا بود، بنا به دستور   قر امارت پیشیر ی باید به تغیتر خط تن یمرسر ی منظور دولت  داد. رسانهکرملیر های دولنر برای تبییر
ی سالگرد درگذشت فتحعیل آخوندزاده پاره شوراها نهایت تالش خود را یم  ای از کردند. مقالۀ "رحیم میم" هم در پنجاهمیر

 ها بود: آن تالش 
زا فتحعیل دربارۀ تغیتر الفبای عرب در سال   برای اعالن نمودن    ۱۸۶۳نویسد و در سال  ای یمفاریس کتابچهبه زبان    ۱۸۵۸"متر

زا فتحعیل  پیشنهاد یم   صدر اعظم ترکیه فواد پاشا رود و کتابچۀ خود را به  این خیال خود به استانبول یم  کند. این کتابچۀ متر
زا فرا در جمعیت علیم ترکیه مذاکره کرده، از هر جهت مقبول یم  تحعیل الفبای عریی را اصالح  شمارند.در این کتابچه، متر

زا فتحعیل در منظومه های اصالح کرده و شکل ای که دربارۀ الفبای نو نوشته است  کردۀ خودش را نشان داده بوده است. متر
ی یم   گوید: چنیر

 سفر کردم از راه دریا به روم 
 الفبای نو را در آن مرز و بوم 
 نمودم به ارکان دولت تمام
 خام  خیالم بش پخته بود و نه
 یکایک بگفتند صد آفرین

 جهان شد به چشمم چو خلد برین
 مرا پایگه بیشیر ساختند

 به انعام شاهانه بنواختند"
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ینی و خوش  وری از نفوذ خود  بینی نیست. وزیر مختار وقت ایران در استانبول با بهره ادامۀ داستان در این منظومه به این شتر
د. فتحعیل آخوندزاده که در آغاز الخط عریی عثمایی را یمآخوندزاده در رسم جلو پذیرفته شدن اصالحات  به فکر اصالح   گتر

ۀ عریی بود، جد ی الفبای رایج یم تر یمی دبتر ، رسم افتد. با ترکیب شود و به فکر برانداخیر ی الخط  بندی الفبای رویس و التیر
د که این تغیتر را تأیید کنند.کوتاه سخن،  هایی را یم باره رساغ مقامکند و دو های فاریس و تریک ابداع یم ای را برای زبان تازه  گتر

 شصت 
ی

 رساید: رسد و رسانجام یم اش به جایی نیم وشش ساله پیکار فتحعیل آخوندزاده در طول زندیک
 به اندوه و حشت مرا روزگار 
 رس آمد در این دیر ناپایدار 
ها چنگزن   به بسیار تدبیر
بِّ 

ُ
 وطن بسا بودم از فرط ح

 ام ویل حاصیل نبخشید سیع
 ندیدم در این عرص صاحبدیل 

ی بزرگان ترکان و ایران   زمیر
ی   همه خفته بودند چون خلق چیر
 جوانیم رفت و زبون گشت زور

 ذوق و شور  ابا  جوابی ندیدم
 

د، بلکه بسیاری آن را یی گرفتند و به منصۀ ظهور رساندند.جمهوری   ُ
این آرمان را فتحعیل آخوندزاده با خودش به گور نتی

زا فتحعیل آخوندزاده را از فرزندان خود یم  ای  کمیته   ۱۹۲۲داند، پیش از همه دست بکار شد. باکو در سال آذربایجان که متر
ی سازمان د ی شد. التینی شدن  را برای گذار به خط التیر اد و چهار سال بعد بکیل خط عریی را پشت رس گذاشت و بتمام التیر

ی راستا رخ  رسم الخط در جمهوری ترکیه دو سال بعد به وقوع پیوست.البته پیشتر از آن در خود روسیه هم اتفاقر در همیر
ی بخش شوروی بود که در سال   ی را به رسمیت شناخت.   ۱۹۲۰داده بود. جمهوری خودمختار یاقوتستان نخستیر  الفبای التیر

ی شوروی کلید خورد و رسم های مسلمانپس از جمهوری آذربایجان روند التینی کردن در همۀ جمهوری  الخط همۀ آنها  نشیر
رد و بزرگ اتحاد شوروی التینی شده بود و امور تغیتر خط را کمیته  ۱۹۳۰التینی شد. تا سال 

ُ
ای ویژه در  الفبای هفتاد زبان خ

اتوری دیکته یم کرد. تصمیِم گذار به مسکو اداره یم  ی از پایتخت امتی  شد. خط التیر
 

؟ : خط  چرا  رفت که اتحاد  های سوسیالیسم و کمونیسم سیال بودند و تصور یم در اوان پیدایش شوروی، مفهوم التینی
 همۀ  

ً
هایی حکومت شوروی، خشت اوِل بارویی است که رسانجام تمام جهان را با اهداف کمونیسم گرد هم خواهد آورد. طبعا

ی اتحاد  اند. ها به اقض نقاط جهان بودهاند، به خیال صدور آن موجکه سوار بر امواج انقالیی روی کار آمده در آغاز پاگتر
دازان ُبلشویک،  اتوری تزاری متوقف نخواهد شد. پندار خیالتی " در مرزهای امتی شوروی تصور بر این بود که "انقالب اکتتی

ق چه برای غرب، خیط شایسته و پسندیده بود که  نو تمام جهان را دریم  ی چه برای رسر ردید. و بر مبنای آن پندار، خط التیر
یلیک را به قربانگاه  توانست نیاز همۀ زبانیم وگراد و مسکو حارصی بودند خط ستر ها را برآورده سازد.آن اوائل حنر در پتر

ی نبشته شود؛ به ند و زبان رویس هم به خط التیر َ
. هیجان انقالیی مانند زبان کمونیسم بتی های اسالوی دیگِر چگ و لهستایی

ان"   یس به یک الفبا و در نهایت یک زبان واحد در میان ملیل بود که "انقالب رنجتی شور و شوق میل را کشته بود. هدف، دستر
"ای که در مطبوعات آن روزگار رسمالخط التینی را اند. به گونهرا تجربه کرده  رفته این نکته  نامیدند.اما رفتهیم  "الفبای اکتیی

مسیخ است. در نتیجه تنها دامن "  با ملل مسلمان و غتر
ً

" برجسته شد که مشکل عقیدیر اتحاد شوروی عمدتا   الفبای عربی
 مسیخ ها و ارمنی از اتحاد شوروی برچیده شد. گریحی 

ً
  ها که الفباهای کهن خود را دارند، درگتر این ماجرا نشدند، چون غالبا

ها و قزاقها، ازبک ها، تاتارها، تاجیک ها، ترکمنبودند. اما الفبای آذری  ی  باید  ها، قرقتر
ً

ها و همۀ اقوام کوچکتر مسلمان حتما
الخط پیشینشان عریی بود.تغیتر الفبا در اتحاد شوروی،  شد، چون بخش اعظم این مردمان مسلمان بودند و رسمعوض یم

ۀ سیایس و عقیدیر دا  ی  شت. بتمام انگتر
 

 همزمان با  زبابی :  بهای گزاف هم
ً

را هم امضا کرده بود، با  "پیمان بخاِرست"  حکومت تزاری روسیه  عهدنامۀ گلستان،  تقریبا
اتوری عثمایی در سال  وزی ُبلشویک ، "ُملداوی" در نتیجه. ۱۸۱۲امتی اتوری روسیه شد و بعد از پتر ها، بخشر  بخشر از امتی

ون از مرزهای شوروی، همسایه از اتحاد شوروی.تفاوت ُملداوی با سایر بخش  ای داشت  های شوروی این بود که در بتر
"تبار. زبان میل مردم ملداوی زبان و هم هم یل این کشور تبدیل به  است. اما در دوران اشغال شوروی نام زبان م "رومانیاب 
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" مسلمان شوروی بود که مجبور به تغیتر نام زبان میل    "ُملداویاب  شد و خط آن هم بعد تغیتر کرد. ملداوی تنها جمهوری غتر
هن است. کشور رومایی با زبان رسیم رومانیایی همسایۀ ملداوی بود. بنا به مالحظات   خود شد.دلیل این تصمیم روشن و متی

توانست برای تمامیت  داد و یمتبارِی دو قوم در دو سوی مرز کار دست اتحاد نوپا یمزبایی و هم وروی، این همگذاران شسیاست
اتوری گران تمام شود. در نتیجه، رویکرد  "   "تفرقه بینداز و حکومت کن" ارضی امتی را پیشه کردند. نام زبان به "ملداویایی

د. همزمان، تزریق   الخطش هم تغیتر کرد تا هیچعوض شد و بعد رسم 
َ

تشابه آشکاری میان مردمان دو سوی مرز باقر نمان
" )شوروی( در ترکیب همۀ زبان  تر به چشم برسند. ها برجستههای شوروی ادامه داشت، تا تفاوت واژگان "ساوینر

 
ان بود؛ زبایی که  در اتحاد شوروی این تزریقات و دخل و ترصف در زبان پاریس دوچندپاریس، استخوابی در گلوی شوروی : 

تر از رویس و همۀ  تر و دیرینهای غنی ترین وسیله ارتباط اقوام مختلف منطقۀ فراخ آسیای میانه بود، بلکه پیشینهنه تنها مهم 
ی حال، زبان فاریس در دو کشور دیگر در آن سوی مرزهای شوروی زبان ایران و  -های دیگر اتحاد شوروی داشت. در عیر

زبان رسیم بود و پس از آن هم مقایم شاخص  ۱۸۴۳یم بود. در هندوستان هم زبان فاریس تا سال زبان رس -افغانستان
، مردمان آسیای میانه، ایران و افغانستان و هندوستان ۱۹۲۰داشت. پیش از ترصف امارت بخارا به دست ارتش رسخ در سال  

یه خواندند. اتحاد شوروی آمده بود که با تغیتر خط فاریس  یم های همدیگر را  به زبان فاریس با هم مراوده داشتند و آثار و نشر
ی و تبدیل نام زبان از "فاریس" به "تاجیگ" در سال   ، این پیوند را از هم بگسلد.حفظ تمامیت ارضی تنها دغدغۀ ۱۹۲۹به التیر

مرزهایش را به روی اندیشه   ای نوین بود و باید رسدمداران شوروی نبود. نظام شوروی در حال مهندیس ملنر تازه با ایدئولوژی 
بست. رویکرد خصمانۀ شوروی به دین در کل و باالخص به دین اسالم زمینۀ جدایی هرچه  و عقایدی که از خارج میآمد یم 

مرزی را فراهم کرد.در میان روشنفکران محیل هم بودند کسایی که از ایدۀ تبدیل  تر فاریس آسیای میانه از فاریس برونتمام 
ی استقبال کردند. نویسندگایی الفبای فاریس ، منافزادۀ ثابت، عبدالرئوف فطرت، روستاب  و  به التیر ل ذهنی

ُ
چون توره ق

یه  رحیم میم " و در نشر های حکومنر آواز تاجیک، رهتی دانش و تاجیکستان رسخ مقاالیر نوشتند و نقاط ضعف "خط عریی
ی را برجسته کردند.برای نمونه، نویس  ای با امضای "آ. دال" در شمارۀ هفتم مجلۀ "رهتی دانش"  ندهنقاط قوت الفبای التیر

ی نوشته بود، با این ادعا که این جنبش در سوریه و ایران و از تالش ( ۱۹۲۸) ی برای گذار به خط التیر های مردمان خاورزمیر
های گذار ل داده، تا زمینه تر است و اینکه رضاشاه ایران اسناد و دالیل مربوطه را به نهادهای ذیربط تحویشمال آفریقا قوی 

ی را بسنجند. به تصور "آ. دال" این تالش  آغاز شده بود و از هندوستان هم که   ۱۸۷۸ها در ژاپن هم از سال به خط التیر
ی رساتر به گوش یم الفبا"  ۲۰زبان و  ۱۶۹" رسید. نویسنده مدیع بود که جنبش گذار به  دارد، صدای هواداران الفبای التیر

ی از   ی در چیر ی    ۸۰خط التیر ، یگ از وظیفه سال پیش آغاز شده و پذیرفیر ی ی است". "حروفات التیر  های بسیار مهم انقالب چیر
یه التینی  پاریس  ی سالهای : نشر ی فضایی ر  ۱۹۲۸-۱۹۲۶های حکومنر بیر ق تشنۀ  ا ترسیم کردند که گویا همۀ رسزمیر های رسر

ی بودند. منافزادۀ ثابت در مقالۀ "تاجیکان و الفبای نو" در سال  ی الفبای التیر دستیایی به علوم و فنون نوین از طریق پذیرفیر
ی را اینگونه توجیه یم   ۱۹۲۷ ۀ التیر ورت گذار به دبتر  کند: رصی

ق( آن را برابِر دین اسالم به زور شمشتر قبول کرده و بعد کم "الفبای عریی که تاجیکان )و دیگر مملکت  کم  های مسلمان رسر
اند. ویل عرص  های اختر احتیاجات خودشان را کم یا بیش با آن 'الفبای عرب' رفع میکرده اند، تا قرناصالح و تکمیلش نموده 

را دگرگون ساخت و در طرز زندگایی بشر  ها )قرن( نوزدهم با ترقیات فکری، فنی و صنعنر خود احوال اجتمایع انسان
 های نوی را به وجود آورد."انقالب

ی انقالب  طور خویی و به های نو، احتیاجات نوی را ایجاد کرد. هر قویم که این احتیاجات علیم و اجتمایع نو را به"البته، همیر
ق در این میدان  ملت الیق رفع نمود، در میدان مبارزۀ زندگایی از هر جهت غالب آمد.   مسلمانان رسر

ً
های آسیا خصوصا

شدند. چرا؟ برای اینکه اسلحه و یراق )ابزار( آنها به شکل قدیم و سیستم گاه بزرگ هر وقت مغلوب یم اجتمایع، در این مبارزه 
" مادر همۀ مشکالت جامعه معرقی یم  ، "الفبای عریی سوادی، پایبندی  سوادی و کم شد؛ یی کهنه بود".در این تبلیغات حزیی

، همه و همه زیر رس خط عریی بود و هرچه زودتر باید از رسر آن خالص شد.  به دین و خرافات، تنگ نظری، فقر و بینوایی
ی در روزنامه ِ سیاسِت کرملیر

ی شد که الفبای فاریس را  های چاپ بخارا، سمرقند و تاشکند و دوشنبه بود. گفته یماین، طنیر
ی دلیل هم سواد جمعیت کم است. اینکه یک صدا چند عالمت دارد، از جملۀ نقاط بسخنر میشود فرا گرفت و  به همیر

ی در مقاله " بود که همۀ نویسندگان هوادار الفبای التیر اند، روی آن  هایی که به خط فاریس نوشتهضعف عمدۀ "الفبای عریی
ی را یم انگشت گذاشته أکید میشد که خط التیر ها به این  اندازی چاپخانهکوتاه فرا گرفت و راهتوان در مدیر  اند. در عوض، ت

 تر است. خط بسیار آسان
یه ی بودند. بحث نشر خورد، مربوط به  هایی که گاه به چشم یم های حکومنر رسشار از دیدگاههای موافق گذار به خط التیر

ی و اصوات فاریس بود یا اینکه چه گویشر از گویش  یس باید معیار باشد. چون در  های فار ایجاد سازگاری میان حروف التیر
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ی یم امالء فاریس، گویش منعکس نیم  ی و سویم به فتح شیر ی و دیگری به کش شیر  "شنیدن" را یگ به ضم شیر
ً

خواند؛  شود و مثال
ی را بپذیرند، باید یگ از صدها گویش فاریس نویسند. حاال که قرار بود خط واکه در حایل که هر سه آن را "شنیدن" یم   نگار التیر

ین شهرهای  نشاندند. بر رس گویش را بر مسند رسیم و معیار یم های بخارا و سمرقند به اجماع نظر رسیدند که بزرگتر
ی با اصوات فاریس هم بحث دامنهتاجیک ی منطقه در آن دوران بودند.سازگاری حروف التیر ین نکاتش  نشیر داری بود که مهمتر

، ابوالقاسم الهویر و عبدالرئوف فطرت  ن فاریس شد. روشنفکراها( یمها )مصوت مربوط به واکه زبان از قبیل صدرالدین عینی
ی باید همان دیدگاه   بر این باور بودند که صدای الف ممدود )آ( به خط التیر

ً
باشد. اما آلکساندر   Aهای نزدیگ داشتند و مثال

ی در امر تغیتر خط در آسیای میانه،  ف خاورشناس روس و گماشتۀ کرملیر
ُ

نظر متفاویر داشت. او معتقد بود که حرف  ِسمیون
 ِ

ی ( فاریس است و  Aالتیر
َ

های مکرر روشنفکران  همان "الف ممدود" )آ( است. با وجود استدالل Oبرابر "الف مفتوح" )ا
ی  صاحب  خاورشناس روس بر روشنفکران محیل در تعییر

ی
یک نظران، طبییع بود که طرح فرستادۀ مسکو پذیرفته شود. این چتر

یلیک تاجیک هم راه یافت. از اینجاست که "تاجیکستان" همچنان الرسم خط جدید برای تاجیکان، به الفبای ستر
Тоҷикистон   شود. نوشته یم 

 
ی :  وار به شیوۀ استالینی صورت گرفت، یکشبه بخش اعظم  پیامدهای گذار به خط التیر ی که یکباره و تتی گذار به خط التیر

سوادی مطلق، تالش حکومت شوروی برای تزریق الفبای  البته، پس از فرو افتادن جامعه در چاه یی سواد کرد. جامعه را یی 
ی چشمگتر بود. لشکر آموزگاران به اقض نقاط منطقه سفر کردند و کارزار "محو یی  سوادی" )شبیه نهضت سوادآموزی(  التیر

های دینی و  های فاریس به کام آتش رفت. مردم، کتاب به راه افتاد. انتشار کتاب و اسناد به خط فاریس ممنوع شد و کتاب
شاهنامه فردویس و دیوان حافظ و گلستان سعدی و مثنوی معنوی مولوی و رباعیات خیام و در کل آثار فاریس را زیر خاک 

ین لطمه  استیالی ارتش رسخ بر آسیای میانه بزر  کردند تا مبادا به چشم و دست مأموران بیفتند و مجازات شوند. دفن یم گتر
را به زبان و فرهنگ فاریس وارد کرد. زبایی که زمایی در بیشتر کشورهای منطقه رسمیت داشت، از فردای اشغال امارت بخارا  

ی با نام رسیم "تاجیگ" پناه ُبرد. به  رفته به گوشه از مسند و مکنت افتاد و رفته  ق امارت بخارای پیشیر ای کوهستایی از رسر
د و بخارا تکلم به زبان فاریس در ادارات دولنر جریمه داشت و تاجیکان بویم این شهرها مجبور بودند  ای که در سمرقنگونه 

ند تا با مقامزبان به دوچندان شد. تا زمان  های ازبگ و رویس را فرا بگتر ، این رصی ی های محیل صحبت کنند.با گذار به خط التیر
ز هزار سال، بخش اعظم آثار منطقه به زبان فاریس آفریده شده  اشغال آسیای میانه به دست ارتش رسخ، در طول بیش ا

ۀ پاریس به مثابۀ پشت کردن به تمام آن پیشینۀ هزارساله بود. این گسسِت ارتباط، هم شامل گذشته  بود. پشت کردن به دبتر
ون از مرزهای اتحاد شوروی مانده بودند و با گذار شد هم حال. بخش اعظم پاریسیم ،    زبانان در بتر ی تاجیکستان به خط التیر

ی هزینۀ زیادی نکرد،  زبانان برونپیوند و مراوده با هم   بکیل قطع شد.مسکو برای گذار تاجیکستان به خط التیر
ً

مرزی تقریبا
ِ آثار گذشتۀ پاریس نیم

بینی نوین" همخوایی  دید. از دید حکومت شوروی، آن آثار با "جهانچون نیازی به برگردان بیشتر
شده  خوان کردن تاجیکان را انجاممان ِبه که در مغاک تاری    خ بماند. اگر مسکو در عرض مدیر کوتاه، کارزار التینی نداشت و ه

ی دلیل بود.الفبای نو برای انتشار ایده ی و رسآمدان دیگر  های نو بود؛ برای چاپ کتاب اعالم کرد، به همیر ی و استالیر های لنیر
 ایدئولوژی حاکم بگنجند؛ اما شمار آنها بسیار کمتر از ادبیات هزارسالۀ پاریس بود. شوروی و آثار ادیی نوین که در چارچوب 

 آثاری از بزرگان ادبیات پاریس به خط رویس منتشر یم 
ً

یلیک هم این اوضاع ادامه داشت. رصفا شد که  با گذار به خط ستر
زبان برای رسیدن به برابری و دوری از دین و  ریس هایی از "تالِش مردِم فاشد آنها را به عنوان نمونه پذیرتر بود و یم نرمش 

هایی از آثار سعدی و رباعایت خیام منتشر و همۀ آنها  هایی از دیوان رودیک و غزلیات حافظ و بخش خرافات" عرضه کرد. پاره 
این دوره از تحول  کردند، در شدند. چاپ آثاری که یادی از خدا و دین یم به عنوان پیشگامان دستیایی به کمونیسم قلمداد یم 

 اتحاد شوروی حرام بود. 
یلیک در اواخر دهۀ  ای که اتحاد شوروی  گویان آسیای میانه آمد؛ در دوره به رساغ پاریس ۱۹۴۰و در آغاز  ۱۹۳۰خط ستر

، خسته از پیکار و کلنجار با رسمایه ی داری غرب، به خودش برگشت و تصمیم گرفت که پیش از همه سوسیالیسم و  استالیر
ی که قبضه کرده بود، پیاده کند.با افزایش اختالفات سیایس شوروی و جهان غرب و نزدیک  کمونی  سم را در یک ششم کره زمیر

  
ً

، تکلیف ثانوی شده بود. در نتیجه، همۀ ملِل عمدتا " به کشورهای غریی شدن جنگ جهایی دوم، صدور "انقالب اکتتی
یلیک را برگزیدند و مرز دیگری هم میان شوروی و جهان   گویا به ارادۀ خودشان  ۱۹۴۰مسلمان شوروی در آغاز سال   خط ستر

 مسلمان اتحاد شوروی از  غرب کشیده شد؛ در حایل که از تجربۀ خط التینشان فقط ده سال یم
ً

گذشت.همۀ ملِل عمدتا
یلیک متوسل شدند. زبان رویس که زبان رسیم همۀ بخش  ۱۹۴۰سال  ی را کنار گذاشتند و به ستر های اتحاد  به بعد خط التیر

یلیک )رویس( کار را  گرفت و گذار همۀ زبان تدری    ج جای زبانهای بویم را یم شوروی شده بود، به های این اتحادیه به خط ستر
تبار اتحاد شوروی و ترکیه و  کرد.گذشته از این، با گذار به خط رویس، خطر برقراری ارتباط میان اقوام ترک تر یمآسان
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، پیوند پاریس  ی گویان شد. اما تغیتر دوبارۀ الفبا برای پاریس مرزیشان هم خننر یم زبانان برونان این اتحادیه با هم گویهمچنیر
 دواندند. ای بود که تازه یم شوروی، به مثابۀ بازکنده شدن از ریشه

یلیگ که برای فاریس  یلیک" گاه زبانان ساخته شد )و اکنون با تلفیق واژه الفبای ستر یلیک" خوانده  های "پاریس" و "ستر "پتر
شش صدای ویژۀ پاریس: غ،  غ ،  هایی برای  حرف و عالمت الفبای رویس را دربر داشت، افزون بر عالمت   ۳۳شود( همۀ  یم

شد. دوباره مردم  این تغیتر الفبا هم به مانند تغیتر اولیه، خودجوش نبود. دستور مسکو بود و باید اجرا یم ق، او، ـه/ح، ج. 
باره لشکرهای "محو بیسوادی" در اقض نقاط کشور به گردش افتادند. بعد از چند سال اعالم شد که  سواد شدند و دگر یی 

  رفت تا سواد شوروی حاصل شود. اند. در واقع، باید سواد فاریس از دست یم مردم تاجیکستان "صد درصد" باسواد شده 
بِّ سوادی که حاصل میشد، همان  

ُ
عالمت را فرا گرفت    ۳۹شد آن  ساخته بودند. یم حرقی بود که خاورشناسان شوروی    ۳۹ل

ی پاریس  ه دست یافت که با خط مشر شوروی سازگاری تمام و کمال داشتند.این الفبا برای نگه داشیر گویان و به آثاری به این دبتر
ین ارتبایط هم که یلیک، کوچکتر میان  اتحاد شوروی در چارچوب عقیدیر شوروی طرایح شده بود. با پذیرش الفبای پتر

یس تاجیکان به آثار گذشتگانشان تا  گویان شوروی و برون پاریس ل اتحاد شوروی بر دستر مرز وجود داشت، گسسته شد.کنتر
یلیک بلد بودند، اثری ناشناخته    مثنوی معنوی مولوی برای کسایی که فقط خط پتر

ً
اتوری ادامه داشت. مثال پایان عمر این امتی

اتوری  بود؛ از جمله برای خود من. نخس  ی باری که در نوجوایی توانستم با محتوای آن تاحدی آشنا شوم، در اوان مرگ امتی تیر
 Poema o skrytomهایی از "مثنوی معنوی" تحت عنوان پاره   ۱۹۸۶بود، و آن هم به زبان رویس، نه زبان اصیل.در سال 

smysle  تاجیکان آسیای مرکزی پس از حدود یک قرن،  به ترجمۀ "نعوم گِربِنف" منتشر شد و از آن راه بود که بسیاری از
یلیک در شهر دوشنبه  دوباره مولوی را شناختند. اما "مثنوی معنوِی" کامل، پنهان ماند تا شوروی فرو بپاشد و بعد به خط پتر

 منتشر شود. 
اتوری :    شوروی میان پاریسپایان و ادامۀ امیر

ی
اتبا تحکیم مرزبندی سیایس و فرهنگ مرزِی  زبانان برون وری و هم گویان حوزۀ امتی

را به زبان رویس و به دو خط پاریس و   کتاب "صد رباغ خیام"  ۱۹۸۴آنها اعتماد به نفس شوروی باال رفت و در سال 
یلیک منتشر کرد. این از معدود مواردی بود که تاجیکان شوروی توانستند با تطبیق و مقایسۀ متون ای چون من یمزادهپتر

ی   ند. "صد ربایع" عمر خیام، چاپ انتشارات "عرفان" تاجیکستان، نخستیر یلیک، خط پاریس را تاحدی فرا بگتر پاریس و پتر
 زگار خط پاریس برای من و هزاران تن دیگر بود. آمو 
 

ی و پاریس خواندن : چالش  اث( آن باقر است. اکنون هشتاد سال  اتحاد شوروی رفت، اما مرده های رویس نوشیر ریگ )متر
تاجیکان با  خوانند.بسیاری به این پندارند که آشنایی نویسند و یم است که تاجیکاِن آسیای مرکزی پاریس را به خط رویس یم

 روی  
ً

های رایج در روسیه و غرب بوده است. و این بسیاری، معموال خط رویس، باعث گشایش در راه رسیدن به علوم و هتی
هایی چون اپرا و باله انگشت یم  شکوفاست.چه بسا پاریسهتی

ً
گویایی که به این علوم و  گذارند که امروزه در تاجیکستان نسبتا

های غرب، بدون تبدیل ر  ی یا رویس رسیده سم هتی ها مختص روس اند. بهالخط مادری خود به التیر ها  ویژه اینکه این علوم و هتی
الخطش رویس نشد اما اکنون تماشاخانۀ اپرا  شد به آنها رسید. به مانند سنگاپور که هرگز رسم های دیگر هم یمنبوده و از راه 

ۀ پاریس را برای تاجیکان شوروی  جستۀ روس هم نیم و بالۀ آن شهرۀ آفاق است.آشنایی با آثار نویسندگان بر  تواند ضایعۀ دبتر
ان کند. الزمۀ خواندن آن آثار، تغیتر رسم  ی جتی ی حفظ خط و زبان پرتغایل  الخط میل نبود. یک برزییل هم یم پیشیر تواند در عیر

ی با این  خود، از آثار داستایفسگ و تولستوی و چخوف شناخت خویی داشته باشد. آشنایی نزدیک تا جیکان شوروی پیشیر
ی رسم ی باخیر ه  واقعینر که با آن روبرو هستیم، بسیار عریان  پوشاند. الخط خودی را نیم آثار هم بهای سنگیر

ُ
تر است. حدود ن

ها میلیون انسان دیگر در  نویسند. در حایل که ده کنند و به خط رویس یم میلیون تن در تاجیکستان به زبان پاریس صحبت یم 
ه میلیون تن" صحبت یمجهان، 

ُ
ی "حدود ن ی برای تاجیکان شوروی  کنند و به خط پاریس یم به زبان همیر نویسند.دیوار چیر

ی و همزبانانشان همانا خیط است که اتحاد شوروی، هشتاد سال پیش بر آنها تحمیل کرد. در نتیجه، نه آنها به آثار  پیشیر
یس دارند نه پاریس زبانان برون هم یلیک باعث این توانند نوشته ویان خاریحی یمگمرزی خود دستر های آنها را بخوانند.خط پتر

 انسداد شده است. 
 

، دو سال مانده به پایان عمر اتحاد شوروی، در شهر  ۱۹۸۹ها باعث شد که سال  این پرسش باز جوید روزگار وصل خویش :  
ِ زبان

ی اض به نادیده گرفیر ضان تاجیک نه   ۳۱میل برپا شود.  دوشنبه، پایتخت تاجیکستان، تظاهرایر در اعتر سال پیش معتر
کوشیدند که نام تاریخی این زبان )فاریس( را دوباره بر مسند رسیم  زمان یمتنها خواهان رسمیت زبان خود بودند، بلکه هم 

ویکا" و "گالسنوست"ِ گورباچف گرفتار مانده برسانند.دولت وقت تاجیکستان که در تار عنکبوت سیاست  بود،  های "پرستر
ژوئیۀ همان سال قانون زبان تاجیکستان تصویب شد. در آن قانون، نام رسیم زبان میل "تاجیگ    ۲۲به خواستۀ مردم تن داد و  
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  ۱۹۹۱)فاریس(" مرقوم شد. یعنی با گذشت بیش از هفتاد سال، دوباره نام "فاریس" در یک سند حکومنر ذکر شد.در سال 
ناچار "اعالمیه استقالل" را امضا کرد که طاهر عبدالجبار، رهتی جنبش  اجیکستان به اتحاد شوروی فرو پاشید و دولت وقت ت

 در تاجیکستان درگرفت  
ی

ی و از مخالفان اصیل حکومت تاجیکستان شوروی تدوین کرده بود. چند ماه بعد از آن، جنگ رستاختر
ین جنگ، پنج سال به درازا کشید و جان بیش  بیارش بودند، اما "داخیل" عنوان شد. اکه روسیه و ازبکستان و ایران هم آتش 

ایک شوروی   از شصت هزار تن را ربود. در همان اوائل جنگ، به صالحدید روسیه، "امامعیل رحمانف" رئیس یک مزرعۀ اشتر
ی کشور برگزیده شد که همچنان رئیس   " به رهتی

ی
اف"  -جمهور تاجیکستان است، با این تفاوت که پسوند رویس نام خانوادیک

پریس  که قانون اسایس تاجیکستان به همه  ۱۹۹۴شود.در سال حذف کرده و اکنون با نام "امامعیل رحمان" شناخته یم را 
 "تاجیگ" باشد، 

ً
ف"، یگ از نمایندگان مجلس، پیشنهاد کرد نام زبان رسیم تاجیکستان رصفا

ُ
گذاشته شد، "شهرت سلطان

 شهرت سلطانف رئیس دفتر ریاست جمهوری تاجیکستان شد و سالها  بدون افزودۀ "فاریس". این پیشنهاد پذیرفته شد و  
ً

بعدا
تدری    ج به خط  بینی میشد که در عرض پنج سال تاجیکستان بهپیش  ۱۹۸۹سفتر تاجیکستان در ترکیه و اوکراین بود.در سال 

ۀ فاریس در مدارس راه ی منظور تدریس دبتر ها به دو  ها و دکهخیابان های کوچه و اندازی شد و نوشته فاریس برگردد. به همیر
" رحمان، نوشته  وزی "جبهه خلقر هایی به خط پاریس که در جای جای کشور دیده  خط رویس و فاریس بود. اما پس از پتر

ده شد و دوباره جای آن نوشته یم  نه یک بار و دو  ها را واژه شد، ستر
ً

ها و عبارایر به خط رویس گرفت.امامعیل رحمان شخصا
 که قرار نیست تاجیکستان به خط فاریس برگردد. بار گفته است  

 
یلیک :  ی دارد.حنر موضوع قیاس و تطبیق پاریس و پیر هایی که مربوط به  جستجوگر گوگل هم در این باره حرقی برای گفیر

 دهد. برای نمونه، جستجوی عبارت "شهر بخارا"آسیای مرکزی است، در جستجوهای گوگل امتیاز بیشتر را به خط فاریس یم 
یلیک حدود ده هزار و  هزار نتیجه.نتایج جستجوی واژۀ    ۵۷نتیجه میدهد و به خط فاریس، بیش از   ۴۰۰در گوگل به خط پتر

یلیک و پاریس در گوگل نشان یم"کتاب " به دو خط پتر یلیک  خوایی دهد مطالنی که این واژه را در ترکیب خود دارند به خط پتر
گوید که به خط  میلیون و چهارصد هزار عدد.دانشنامۀ آزاد ویکیپدیا یم ۱۱هزار و هفتصد عدد هستند و به خط پاریس  ۲۰

یلیک، بیش از صد هزار.یعنی واقعیت  ۷۵۰حدود  فاریس های دنیای دیجیتال هم پایبندی  هزار مقاله دارد و به خط پتر
نت مملو از مطالنی به زبان تاجیکان است و  زبانان آسیای میانه به خط رویس را زیر سؤال یم فاریس َبَرد. وقنر که فضای اینتر

 پرسشر پآنها فقط خطش را نیم 
ً

ها فیض  خواهند به خط خودی برگردند و از این دانستنی آید که چرا نیم دید یم خوانند، طبعا
 سیایس ارزیایی یم

ً
ند.بسیاری از صاحبنظران دلیل این خودداری را رصفا یلیک را بسیاری  بتی کنند. خروج تاجیکستان از حوزۀ ستر

دیدگاه رایج است.اما در مباحثات داخیل   دانند. در روسیه هم اینبه مثابۀ خروج تاجیکستان از حوزۀ نفوذ روسیه یم 
 دارد که "خط عریی بسیار سخت است و یک صدا چند  

ی
یک تاجیکستان دربارۀ تغیتر خط، همچنان این لفایطی شوروی چتر

ه  دار های ریشهعالمت دارد". شاید بشود آن را تالیسر برای توجیه منطقر یک تصمیم سیایس تلقر کرد، چرا که همۀ دبتر
ی   در زبان انگیش یک عالمِت جهان، چنیر

ً
"هایی را دارند.مثال هفت صدا دارد و در واژگان مختلف به هفت شیوۀ   a"سخنر

آید.شگفتا  حرف دارد، فقط با هشت صدا به زبان یم  ۱۲که   parfaitementشود. یا یک واژۀ فرانسوی گوناگون تلفظ یم 
"های الفبای پاریس  پس یم که هیچ یک از این "استثنائات" را در نگارش پاریس نداریم.  شود به این نتیجه رسید که "سخنر

های بدو شوروی در بخارای کنند.تصور روزنامهگفت و بریحی در جهان امروز تصور یمای نیست که شوروی یمهم به اندازه 
شده در دهۀ   ی "دشواری" نویسهبر این بود که چینی   ۱۹۲۰تسختر چنگ به دامان زودی  های چینی به ها برای پشت رس گذاشیر

ی خواهند زد. تصور این بود که واژه  شود و محکوم به فناست. اما  های پیچیدۀ چینی مانع از رشد مردم یم نگاشتخط التیر
ی نشد.   چنیر

زودی الفبای ژاپنی و هندی هم تبدیل به  گفت قرار است به در مجلۀ "رهتی دانش" تاجیکستان یم ۱۹۲۸"آ. دال" در سال 
ی شود که باز   ی نشد، بلکه همۀ این ملل با رسم التیر ی نشد.نه تنها چنیر های "دشوار" خود به مراتِب بلندتر علیم  الخط هم چنیر

 (GETTY IMAGES منبع تصویر،. )اند و فنی هم دست یافته 
 

دهد که کتابت  به باور بسیاری از کارشناسان، تجربۀ تلخ تاجیکستان در زمینۀ تغیتر خط نشان یمرودیک به الفبای رویس : 
یلیک نه تنها ارتباط با گذشته   ی یا ستر ۀ التیر زبان پاریس به هر خط دیگری به مثابۀ جدا کردن روح از تن است.کتابت آن به دبتر

د و زبان واحد فاریس را به زبانک زبانان امروزیگسلد، بلکه ممکن است پیوند با هم را یم ُ
های مختلف تجزیه کند.  را هم بتی

ه  یلیک به های واکهتوسل به دبتر ی و ستر کند، در حایل که در نگارش  ها را هم منعکس یمناچار تفاوت گویشنگاری چون التیر
اره شد که در دنیای دیجیتاِل امروز،  پاریس همۀ آنها یکپارچه هستند. به یاد آورید نمونۀ امال و تلفظ "شنیدن" را.پیشتر اش

رد نرم فاریِس تاجیکستان که به خط رویس نوشته یم 
َ

رسد. اما در دنیای پیشادیجیتال و افزارهای فاریس هم نیم شود، به گ
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 اندکش، نیمچایی هم این تفاوت یی 
ً

تواند همۀ آثار مهم جهان را  اندازه محسوس بود و هست.تاجیکستان با جمعیت نسبتا
س هستند، اگر  به ِ آن آثار به زبان مردم تاجیکستان در دستر

یلیک منتشر کند. اما بیشتر عالمت الفبای فاریس را   ۳۲خط پتر
ند.شگرف و دردناک است که نوادگان رودیک در رسزمینی که آدم   سیایس  فرا بگتر

ً
الشعرا را به دنیا آورده، به دالییل کامال

ی  توانند آثار نیای خود را به خط نیم  یس دارند که به خط رویس منتشر شده است.چنیر خود او بخوانند و تنها به آثاری دستر
 است حکایت این راه پیموده. 

 
در آستانه سده نِو خورشیدی در مجموعه نوشتارهایی به موضوع خط فاریس و  Eها؟: ونیکد؛ فرهنگستان جهابی زبان

ی به چالش  -د از ورود چاپدر اینجا به معنای بع -های آن در دوران معارصدگرگویی  های پیش روی خط فاریس در  و همچنیر
نظران، کارشناسان و پژوهشگران در این نوشتارها  شود. صاحب روزگار دیجیتال، فضای مجازی و شبکه اجتمایع، پرداخته یم 

 زبان فاریس پرداختهبا رویکردهای متفاوت و از زاویه
ی

که بمرور در وبسایت  اند  های مختلف به موضوع خط در حوزه فرهنگ
امید  اند. گذاری و نگارش نویسندگان حفظ شدهالخط، نقطهدر این مجموعه، رسم شوند. یس فاریس منتشر یم یی یی 

فنی کنشسیوم یونیکد درباره آینده خط فاریس در عرص دیجیتال گفتگو  مدیر  روزبه پورنادر منتظری از یی یی یس فاریس با
نت و در فضای کامپیوتر رقم یم  رسدیم  کرده است.این روزها رسنوشت خط فاریس به نظر خورد تا  بیش از هر جایی در اینتر

شبیه یک فرهنگستان  معیاری بوجود آمده که این میان در و روشنفکران و ادیبان.  شناسانهای کالسیک زبان در بحث
ی  د   نقشر در  کند.یونیکد چیست؟ چرا مهم است؟ چهالملیل زبان عمل یمبیر

ُ
رسنوشت نگارش خط و زبان دارد؟یونیک

وع کردند برای اینکه بتوانند همه استانداردهای متفاوت   کت بزرگ در دهه هشتاد میالدی رسر استانداردی است که چند رسر
ی را یک  آیند به هر حرف یا به هر  کند. مثال یمال کامپیوتربه این روش اطالعات متنی را مبادله یم دست کنند.کبرای نمایش میر

ی را با  خواهند پردازش کنند، مثل فاصله، یک عدد نسبت یمنماد یا به هر عالمت نوشتاری که یم دهند )کامپیوتر همه چتر
ی را با رشته عدد یم گوییم "کدگذاری" که واحدش "نویسه"  کند یما پردازش یم ای اعداد مبادله یشناسد(. به این شیوه که میر

تواند یک حرف یا یک رقم یا یک نماد باشد و این واحد تبادل اطالعات متنی است در کامپیوتر.پیش از یونیکد  است.نویسه یم
جایگزین کردن  برای هر زبایی و هر کشور یا هر چند کشور یک مجموعه نویسه وجود داشته است یونیکد تالیسر است برای 

های دنیا را پشتیبایی های همه زبانها، به این معنی که استاندارد واحدی داشته باشیم که از همه خط مجموع همه این نویسه
 کند. 

ی نسخه یونیکد در سال  -از همان زمایی که این پروژه رقم خورد و آرام آرام شکل گرفت   بتدری    ج    -میالدی منتشر شد۱۹۹۱اولیر
کت دیگر نویسهجایگزین تمام  وع کردند به استفاده از یونیکد و یگ کردن  ها شد چون رسر های بزرگ کامپیوتری رسر

 نرم شان، یک کد برای همه.امروز به اینجا رسیده های عاملافزارها و سیستمهای نرم کدگذاری
ٔ

 همه
ً

افزارها از ایم که تقریبا
 جدید استاندیونیکد پشتیبایی یم

ٔ
شود. البته پشتیبایی از یونیکد  های بیشتر منتشر یمارد یونیکد با نویسهکنند و هر سال نسخه

 آن نرم 
ً

 حتما
ً

افزار یا سیستم های دیگر پشتیبایی کند، بلکه معماری آن نرم افزار از خط فاریس یا خطبه این معنی نیست که مثال
 نویسهعامل یونیکد را پشتیبایی یم 

ٔ
ا پشتیبایی نکند. این روزها اگر بخواهید هر متنی را  های یونیکد ر کند ویل ممکن است همه

کد باشد.منظور از مبادله این است که دو سیستم مختلف که لزوما معماری  با خیال راحت مبادله کنید، در عمل باید به یویی 
اش این است  ساده  سازی مشابیه هم ندارند بتوانند اطالعات متنی را بفرستند و دریافت کنند و نمایش دهند. مثالو پیاده 

ی  کند.اتفاقر که یم فرستید و مخاطبتان دریافت یم که با گویسر اندروید متنی فاریس به گویسر آیفون یم  افتد این است که میر
ه و منتقل یمبهحرف و نویسهبهفاریس شما حرف  شود به تلفن دیگر و گویسر دوم این  نویسه به صورت کدهای یونیکد ذختر

ی یمکدهای یونیکد را تبد های دیگر رشد  رسد که زبان فاریس مثل زباندهد. در این مبادله به نظر یم کند و نمایش یم یل به میر
آیا   افتد؟رفته پیش نرفته است؟ چه اتفاقر برای زبان فاریس دارد یم هایش آن طور که انتظار یماست یا آنکه الگوریتم  نکرده 

افتد  اتفاقر یم  هایی دارد همانو خطش دشواری زبان مولدی نبوده  چندان شودگفته یم  که زبان فاریس در عرص دیجیتال برای
 افتد؟های دیگر یم که برای زبان

ی کرده   ٬نیازهای زبان فاریس را سنت اهل زبان اند که چطور  نامه نوشتهاند که مثال شیوه سنت انتشارات ایران و افغانستان تعییر
بعد از ویرگول فاصله   ٬گذاریممثال قبل از نقطه فاصله نیم  ٬چطور باید اعداد و ارقام را نوشت ٬باید فالن کلمه را نوشت

 گذاریم و قواعدی از این یم
ی

ه هستند یعنی همه نویسهدست. تقریبا همه این ویژیک های ها در یونیکد قابل نمایش یا ذختر
ی شود با یونیکد نشان داد.اما این بحث الگوریتم فاریس موجود را یم   تبادل اطالعات ها مفصل است. یونیکد پاییر

ٔ
ترین الیه

ی  فته   ها در هر محییطمتنی است. برای اینکه شما راحت بتوانید با میر  اگر یمکار کنید ابزارهای پیشر
ً

خواهید تری الزم است. مثال
 یم

ً
 رسیم تایپ کنید قاعدتا

ٔ
 به  یاب این مشکل را حل یم افزارهای غلط خواهید غلط امالیی نداشته باشد. نرم نامه

ً
کنند. یا مثال

ی خواهید صحبت کنید و گویسر جای تایپ، یم   به این یم کند که تان صحبت شما را تبدیل به میر
ً

گویند تشخیص  اصطالحا

http://blog.unicode.org/2020/01/new-unicode-technical-director.html
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 های دیگر رسمایهافزارها برای زبان فاریس به نسبت خییل زبانگفتار. برای تولید این نرم 
ً

گذاری زیادی نشده است. این عمدتا
ایط اقتصادی ایران است و تحریم  . به این خاطر زبابه خاطر رسر ن  هایش و در افغانستان هم به خاطر بازار اقتصادی کوچکتر

کت  ی یافته و کمتر روی آن کار شده است. ویل برای زبان فاریس  فاریس از طرف رسر  جهایی اولویت کمتر
ٔ

های چندملینر و جامعه
 مشکل بنیادین در یونیکد وجود ندارد.این الگوریتم 

ً
های دیگر بیشتر روی  های اضاقی هستند که برای زبانها و این برنامه واقعا

. راه  آنها کار شده و برای زبان ای هم الزم نیست. این همه زبایی که االن در دنیا هست های خییل خاص و ویژه حلفاریس کمتر
 

ی
ق  های خاص خود را دارند، پیشینه و نیازهای عجیب خود را دارند، زبان هر کدام پیچیدیک ق آسیا یک نوع، رسر های جنوب رسر

 زبان مجاری  آسیا یک نوع، زبان
ً

 های آفریقایی یک نوع، مثال
ی

های خودشان را دارند ویل  در اروپا هم یک نوع. هر کدام پیچیدیک
 این

ٔ
 ها را دقیق در کامپیوتر پیاده کنیم. کار اهل فن این است که همه

 
نت و برنامه  یا چقدر دولت ایران اند. نقش کرده  نویش تالشافغانستان برای بهبود زبان فاریس در عرصه کامپیوتر و اینیر

 میان چیست؟ ها در این دولت 
 اهرم 

ً
های خییل قدرتمندی دارد. یعنی هم پول دارد هم توان دستور و شکل دادن به استفاده از زبان. من عملکرد  دولت معموال

به سفارش   ۲۰۰۳ام. فقط مدت کوتایه تحقیق کردم: در سال های اختر چندان دنبال نکرده دولت افغانستان را در سال 
آکادیم علوم  مقداری بر زبان پروگرام انکشاقی ملل متحد یک  های افغانستان کار کردم. آن زمان مسئولیت رسیم به عهدٔه 

ی یمافغانستان بود که هم به زبان فاریس دری یم  کار کمتر
ی

ایط جنگ  پرداخت هم به پشتو. ویل به خاطر رسر
ً

شد.در ایران قاعدتا
هایی که به نحوی به فناوری اطالعات ربط داشتند.  مانفرهنگستان زبان و ادب فاریس پیگتر این قضیه بود و بعد هم ساز 

کند ویل اینکه چقدر مؤثر باشد حرف دیگری است. البته چند کار خوب مؤثر هم  دولت در این قضایا پول خوب خرج یم 
 یک کار کلیدی این که فرهنگستان زبان یک دستور خط فاریس منتشر کرد که با وجود محدودیت 

ً
ها و  انجام شده است. مثال

وع خییل خویی بود. بعد با انتشار یک فرهنگ امالیی زبان فاریس، دقیق ابهام   رسر
ٔ

ترش کردند و الاقل بخشنامه  هایش نقطه
 سازمان شده در رسارس کشور که همه باید از آن رسم 

ٔ
ه.البته  الخط استفاده کنند، همه های دولنر و آموزش و پرورش و غتر

کنند و بعضی جاها هم دستور خط به قدر کاقی واضح نیست. شود چون مردم اجرا نیم اده یم کمتر از آنچه که باید از آن استف
ی قواعدی را تدوین کرده بسیار کمک یم ی که فرهنگستان زبان آمده یک چنیر کند به کاهش  ویل باالخره کارهایی شده و همیر

کنم فالن کلمه را بهتر است فالن  م من فکر یم دانستم ممکن بود بگوینظر یمالخط فاریس صاحب تشتت.اگر خودم را در رسم 
در خییل از کشورهای جهان دارد   نویسم. این اتفاقطور نوشت ویل برای کاهش تشتت آن طور که فرهنگستان گفته یم

 وقنر سازمان مشابه فرهنگستان در آلمان لغت یم
ً

 فرهیخته سیع یم نامه منتشر یم افتد: مثال
ٔ

 جامعه
ٔ

 همه
ً

نند  ککند تقریبا
 .. کند به کاهش تشتت در خطالخطش را رعایت کنند و این کمک یم قواعد و رسم 

 
ی یم ها بحث غلط ننویسیم یا چگونه درست بنویسیم را زبان در زبان فاریس سال  کردند. آیا  شناسان و اهل فن پیگیر

فت زبان فاریس در الگورییم شود رفع هاب  که برایش نوشته یمتمشود امیدوار بود که این بحران آرام آرام از طریق پیشی
 شود؟

ی سؤال خییل خویی است. به مرور اتفاق یم ی نرم افزارهای بیر آرام دارند زبان فاریس را بهتر  الملیل آرام افتد. یگ این که همیر
 غلطپشتیبایی یم

ٔ
 مسئله

ً
ی آن چه در دستور خط فرهیاب را باید جدیکنند ویل مثال ی کرد. هنوز بیر نگستان هست و  تر پیگتر

ی که در نرم ی  رسم نویسان دارند سیع یمافزارها، بعضی فاریس افزارها پیاده شده فاصله هست. جدا از نرمآن چتر
ً

الخط  کنند اقال
 عالقه فرهنگستان را رعایت کنند، ویل البته اکتر مردم یا از آن یی 

ً
ای به آن ندارند.یک اتفاق موازی هم  ختی هستند یا اصال

 "نداره"  تر یم الخط زبان عامیانه فراوانگذرد، در محیط دیجیتال رسم هرچه یم   افتاده که
ً

شود که مسائل خودش را دارد. مثال
های دیگر. این یک مقداری مانع است  نویسیم "ـه" بگذاریم در آخر کلمه یا زیر "ر" کشه بگذاریم؟ یا خییل عبارترا که یم

الخط  ای عامیانه را غلط بشناسد چون بلد نیست با زبان عامیانه کار کند و کش رسم یاب امالهافزار غلطچون ممکن است نرم 
 یک مقدار هم انگار سواد  

ً
این زبان عامیانه را مدون نکرده است. البته ممکن است برای مردم مهم هم نباشد. به نظرم کال

نامه که ببینند  کنند به لغتند و بندرت مراجعه یمنویس شود یعنی مردم خییل از کلمات را با حروف غلط یمامال دارد کمتر یم
 تر را نوشت. چطور باید کلماِت سخت 

 
فت کند و خودش را با یونیکد و الگوهای کامپیوتری تطبیق نویش چطور یم زبان فاریس در عرصه برنامه  تواند پیشی

کتاز چند راه یم :    های دیگر؟زبان  مثل دهد های بزرگ کامپیوتری  شود به بهبود زبان فاریس کمک کرد. در جهان امروز که رسر
ل یم های عاملها و سیستمخییل از این محیط  های مختلف برای زبان فاریس را  حلکنند باید رایه پیدا کرد که اینها راه را کنتر
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ی تشخیص گفتار که نمونه  کتاش مفراگتر کنند، مثالش همیر  برای اندروید هست.ویل وقنر این رسر
ً

خواهند  های بزرگ یم ثال
 نگاه یم محصویل را منتشر  

ً
ایط فعیل اقتصاد ایران که تحریم است و خییل از  کنند معموال کنند به بازار و اقتصاد کشور. در رسر

کت ندارد. بازار افغانستان هم برایشان توانند در این بازار محصولشان را بفروشند بنابراین سودی برایشان های غریی نیم رسر
کت ی  به اندازٔه کاقی بزرگ نیست. بنابراین اولویت فاریس برای این رسر  برای اپل و گوگل اهمیت کمتر

ً
ها زیر سؤال است و مثال

 غلط
ٔ

ین راه حل البته رفع تحریم دارد که برنامه ها  که تحریم هاست اما تا زمایی  گتر مؤثری برای زبان فاریس تولید کنند.بهتر
ی وضعینر هست تولید نرم افزارهای اپن   برای عبور از چنیر

ً
کتباشند راه حیل که معموال های  سورس )منبع باز( است. این رسر

افزار خودشان سازگار باشد اینها را  سورس موجود باشد و معماری و مجوزش با نرم افزار اپناند که اگر یک نرمبزرگ یاد گرفته 
ند و روی نرم   عالقه ندارند کار  سورس خوب باشد استفاده یم افزاِر اپنافزارشان بگذارند. اگر کیفیت نرم بگتر

ً
کنند، چون لزوما

ها را در کامپیوترش  مند، این برنامهزبان عالقه توانند کمک کنند کاربر فاریس سورس یم شده را تکرار کنند.این تولیدهای اپن انجام
کت نصب و استفاده کند و هم اگر مجو  وع کنند آنها را در محصوالتشان بگنجانند. این به  زش سازگار باشد رسر های بزرگ رسر

ایط زبان فاریس نباشد.من  رسد راه حیل باشد برای این که به نحوی از تحریمنظر یم ها رد شد تا مسائل اقتصادی مانع بهبود رسر
 اپنتواند خییل کمک کند. من وقنر در ایران کار یمکنم این یمفکر یم 

ٔ
ی  سورس یم کردم خییل اوقات وقنر برنامه نوشتیم همیر

نت یم اتفاق برایش یم  ی یمگذاشتیم، هم یی افتاد. هم کدش را در اینتر سورس موجود درج شود.  های اپنکردیم در کتابخانهگتر
 اطالعات مرتب 

ً
دش االن تای را که پیاده سازی کلمات فاریس یا تقویم شمش مثال

ُ
 در همه سیستمسازی کردیم، ک

ً
ها عاملقریبا

ی گنجانده شده. یعنی اگر برنامه کت بیر الملیل بخواهد اسایم دفتر تلفن را با قواعد فاریس مرتب کند یا تقویم  نویش در یک رسر
ها چقدر است. فقط باید به فکر این  اش اضافه کند نگرانیش این نیست که چطور تبدیل کنم یا طول ماه شمش را به برنامه 

زبانان تولید کنند  سوریس که فاریس افزارهای اپن اشد که در صفحه چطور نمایش داده شود، مقدماتش حل شده است. نرم ب
 توانند کمک کنند. خییل یم 

 
های نهادی برای حفظ زبان  نویش و شیوهشود و نقش برنامهتر یمرنگکالسیک و اهل فن کم س احتماال نقش ادیبانپ

؟   و یک مقدار دردناک هم هست ویل خاصیت طبییع زبان هم هست. باالخره مردم دارند دور  درست است بیشیر
ً

احتماال
 تر. رفتهتر و شستهتر و دقیق یم شوند از زبان فرهیخته 

 
در آستانه سده نِو خورشیدی در مجموعه S:  داریوش آشورینگایه به رسگذشِت زبان و خط فاریس در روزگار ما : 

ی به   - در اینجا به معنای بعد از ورود چاپ -های آن در دوران معارصنوشتارهایی به موضوع خط فاریس و دگرگویی  و همچنیر
نظران، شود. صاحب های پیش روی خط فاریس در روزگار دیجیتال، فضای مجازی و شبکه اجتمایع، پرداخته یم چالش 

  های متفاوت و از زاویهکارشناسان و پژوهشگران در این نوشتارها با رویکرد
ی

های مختلف به موضوع خط در حوزه فرهنگ
گذاری و  الخط، نقطهدر این مجموعه، رسم شوند. یس فاریس منتشر یمیی اند که بمرور در وبسایت یی زبان فاریس پرداخته 

ی  یدوراِن تجدد براِی ما ایرانیان یعنی دورابی که هماننِد همهESاندنگارش نویسندگان حفظ شده  ها و مردمان و  رسزمیر
ی و "متجدد"  فرهنگ وی و تقلید از آن آغاز به پوست انداخیر ی در تماس با تمدِن مدرن اروپاب  و در پیر های روی زمیر

ِش کولونیالیسم اروپاب  در  های سدهکنیم. این روندی ست که از میانه )مدرن( شدن یم 
ی نوزدهم میالدی، در اوِج گسیر

ی رفته الیه-شود و سپس رفتهباالی جامعه آغاز یم  ی آسیا، از طبقاتقاره ی در بر یم های پاییر د. تر را نیر بر اثر این روند،  گیر
های رفتارهای اجتمایع و آداِب  خوراک، همگام با شیوه -و-لباس و خورد-و-( رخت materialِی )آرام شکل و سازمایه -آرام

 برخاست در الیه-و-نشست
ی

افّیت "فرنگ نی مآب" یمای از ارسر
ُ

برداری از نهادهای  شود. تا آن که به تقلید از "فرنگستان"، با ک
، رس ِ تازه کله-و-مدرن اروپایی

ی
ی پیدا یم ی نهادهای سیایس و اجتمایع و اقتصادی و فرهنگ شود که در ذهِن پیشاهنگاِن ای نتر

 "
قرّ ِ انساِن "خردمند" و "متر

ی بنیادی، هرچه پیشتر یماین جریان، یعنی "منورالفکران"، نشان از زندگایی آییم  دارند. بر چنیر
ی یمدگرگویی  ند.و اما در این میانه زبان و نوشتار هم نیم ها شتاب بیشتر نخورده  توانست به همان شکِل جهاِن سننر دست گتر

ر از دگرگون شدِن آن های بنیادی، زبان و نوشتار، که ُبرداِر فرهنگ اند، ناگزیرِس جای خود بماند. زیرا، در این رونِد دگرگویی 
 تازه که از "فرنگستان" یمپذیرند و خود از مایه تأثتر یم 

ی
ِی تحرِک  شوند و به صورِت عوامِل شتاباننده رسد، بارور یمهاِی فرهنگ

ی و پیوسته اجتمایع تازه دریم 
ّ

، یم آیند. رسآغاِز جد نوزدهم   یهای سدهتوانیم از نیمهی این دوران را، به معیاِر تاری    ِخ جهایی
،  سالهی پنجاهبدانیم، برابر با آغاز پادشایِه نارصالدین شاِه قاجار و ادامه  ی آن.این دوران روزگاری ست که کولونیالیسم اروپایی

ی  ی و گشودِن "رسزمیر های امریکا و افریقا و اقیانوسیه فارغ شده، میِخ  ( در قاره terra incognitaهاِی ناشناخته" )که از یافیر
ها و شارژدافرها به ناِم نمایندگاِن ارتشر و  کوبد. و نه تنها ژنرال ی آسیا یمی قاره رمانروایی خود را در بخِش عمدهنفوذ و ف

ی از رس کنجکاوی و تماشای مردماِن عالمهاشان، که خیِل جهانگردان و سوداگراِن سیایِس دولت  ی  شان نتر های دیگر و نوشیر
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، این قاره را دریم ستد و سودجو-و-سفرنامه، یا برای داد ِ انقالِب علیم، که سودای شناخِت  یی نوردند. افزون بر ایشان، در یی
ی را بر روی همه ی دارد، جانورشناسان و گیاهکره  چتر ی ی زمیر ی که در عالِم طبییع شناسانشناسان و زمیر ی شان براِی شناخِت هرچتر

ی یافت یم شناسان و شناسان و باستانند.و دوشادوِش ایشان مردم شو شود، به این قاره رسازیر یم در سوِی دیگِر زمیر
ی و همهناپذیِر "روِح علیم" مدرن برای کشف و شناخِت همه شان، در یی سودای آرامزبانشناسان . از این  چتر ی کس بر روی زمیر

وپوسن )پس، در این روزگاِر آغاز رسورِی انسان بر کره  ی یا روزگاِر آنتر شناسان طالح پارین (، به اصanthropoceneی زمیر
(paleontologists انساِن پرچمدار ، (، و، در حقیقت، رسورِی انساِن پیشاهنِگ جهاِن مدرن، یعنی انسان اروپای غریی

، از جمله زبانها و زبانانقالِب علیم و صنعنر و کولونیالیسم، همه ی ی رسگذشت نگاره چتر یابند. کولونیالیسم های تازه یم ها نتر
ی دست و ترصِف رسارسی قاره  اروپایی با کشف الیا و نتر  از پهناورترین قاره های امریکا و افریقا و استر

ی
ی اندازی بر بخِش بزریک

ی  ، یعنی آسیا، برای تمایِم مردماِن بویِم این رسزمیر ی های زند. هنگایم که پای کولونیالیستها رسگذشِت دیگری رقم یم زمیر
ی   زبان داشتند، اما زبانی این قاره عمده  ها باز شد، در بخشاروپایی به این رسزمیر

ی
نگاره )خط( نداشتند.  ها مردمان بویم همگ

های  ( نامیده اند ، یا همان "فرهنگ nonliterateهای "نانویسا" )هاشان را فرهنگ شناسان فرهنگو از این بابت مردم 
( "  (. primitive culturesابتدایی

چهار قرن، از قرِن شانزدهم به این  -های دیگر به دست اروپاییان، در درازنای سه( قاره colonizationدر رونِد کولونیگرِی )
ی metropolisکشور )ها نفر از مامسو، با مهاجرِت میلیون  ها  شان در ماندگاه های مادری، در اروپا و ماندگار شدن(ها، یا رسزمیر

ها  های کولونیالیستزباِن نانوشتارِی بویم از میان رفته اند و جای به زبانهای دیگر، چندهزار ها(ی تازه در قاره )کولویی 
ده اند. اما در قلمرِو تمدن ، هلندی، انگلیش و فرانسوی( ستی ی و ایران و هند و  )پرتغایل، اسپانیایی ، ماننِد چیر های کهن آسیایی

ِت ژاپن، که فرهنِگ نوشتارِی دیرینه داشتند، زبان
ّ

ها  شان همچنان بر جا ماند. اما این زباننوشتاری های گفتاری و سن
ورت یم آمِد برخورِدشان ای دمساز کنند که یی ی گفتاری و نوشتاری ها و نیازهای تازه بایست، در گفتار و نوشتار، خود را با رصی

ِ سازمایه 
ی ِ آ ( و فراورده elementsها )با تمدن و فرهنِگ مدرِن اروپایی و گرفیر

ی و ذهنی
ّ

 ن تمدن بود. های ماد
، و فراوردِن سالحاروپای غریی با انقالِب علیم، و به ، در قرِن نوزدهم چنان دسِت باالیی از  ویژه انقالب صنعنر ی های آتشیر

 در برابِر آن را نداشت. 
ی

 پیدا کرده بود که هیچ قدرِت آسیایی با ابزارهای جنگاوری پیشامدرن توان ایستادیک
ی

نظِر قدرِت جنگ
، دستاو  ی ِ کاالهای صنعنر در پایه و مایههمچنیر

ی ای بود که هیچ تمدن دیرینه  ردهای علم مدرن و انقالب صنعنر در ساخیر
، در زیِر فشار قدرِت  زودی آن تمدن های ساختنشان را نداشت. در نتیجه، به دانش و مهارت  ها از نفس افتادند و، از سویی

، و از سوی دیگر، جاذبه  و رفتار و اندیشه  دهای تمدن مدرن، به دنبال صورِت تازه ی دستاور کولونیالیسم اروپایی
ی

ای از زندیک
 آورد. رفتند که تمدن مدرِن اروپایی پیِش چشِم ایشان یم
های انسایی خود و روی آوردن به علم و صنعت مدرن توانسته بود در  در پایاِن قرن نوزدهم، جز ژاپن که با بسیج توان 

های اروپایی  رفته از نظِر قدرِت ارتشر هماورِد قدرت -یی توانمندی استثنایی پیدا کند و رفتههاِی آسیاتکنولوژی در میاِن ملت 
 آسیایی یا، به زباِن سیایس پادشایه 

ی
اتوری شود، دیگر قلمروهای تمدیی و فرهنگ های ی رسیم قدرت ها، مستعمرهها و امتی

ایی که، به قوِل نویسندگان ما در اوایل قرِن بیستم، برای "اخِذ  ها. و با تمنی آننشاندهاروپایی شدند یا میداِن نفوذ و دست
" در آنها پدید آمده بود، فرهنگ 

ی
شان میداِن نفوِذ فرهنِگ مدرِن اروپایی شد. و  های زیسِت بویم ها و تمایِم شیوه تمدِن فرنگ

 ی تمای در آنها آغاز شد، که همانا سست شدن و چروکیدِن پوسته در این جهت دگردیش 
ی

کهن و روییدِن    دیی و فرهنگ
 پوسته 

ی
ای ها هم با نقِش بنیادینگارهها و زبانمآب" یا روکشر از آن بر ایشان بود.و اما، چنان که اشاره کردم، زبانی نوی "فرنگ

ِ انقالب توانستند از این رونِد جهانگتر اثر نپذیرند. همچنان که در ار که در تولید و فرادادِن علم و فرهنگ دارند، نیم  وپا، در یی
ِ دستگاه 

ی شنایس بسیار پهناور در میدان علوم طبییع و سپس علوم های ِترم علیم و صنعنر و پدید آمدِن نیاز به برساخیر
ی دیگر زبان ، همچنیر ، دو زباِن پیشاهنِگ جهاِن مدرن، یعنی انگلیش و فرانسوی، و به دنبال آنها ایتالیایی و آلمایی ها در  انسایی

، به اروپای   قر هویژه از سدهشمایل و رسر ی بسیار پهناوِر واژگاِن ی نوزدهم، یعنی دوراِن جهِش عظیِم علوم طبییع، پذیرای گستر
 مدرن شدند. 

اتوری روم و قلمرو آن در اروپا، و گرویدِن بسیاری از سوی دیگر، از سده   کلیسای کاتولیک بر امتی
ی

یک ی پنجم میالدی، با چتر
ی این کشورها زباِن التینی را به عنواِن زباِن کلیسایی و در یی آن  ه مردم بریتانیا، به دین مسیخ، همه مردماِن دیگر، از جمل

ِش جهاِن مدرن از سده نگاره زبان ی ِ های اصیِل بوم ی شانزدهم، زبانِی التینی را براِی نوشتار پذیرفتند. با ختر
گویشر

(vernacular انگ ، رفته زبان التینی  -لیش، و فرانسه، در جایگاِه زباِن علم و فرهنِگ مدرن رفته( این کشورها، ماننِد ایتالیایی
ی دولتهای میانه زباِن رسیم دین و علم و ادبیات بود، کنار زدند و از قرِن نوزدهم با شکل را، که در رسارس سده  های ملت - گتر

ورت سازگار کردِن زبانهای "میلی التینی به زباننگاره های نوشتارِی بویم با زبانمدرن زبان ی نگاره " بدل شدند. اگرچه رصی
ی شیوه ِ هر یک از این زبانالتینی با ساختاِر آوایی و نتر ی سبب شد که هر یک، بنا به نیازهای خود، نشانهی امالیی هایی بر  ها نتر
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. نگارهدر زبان  Umlautی فرانسه یا نگاره در زبان accentآن بیفزایند، ماننِد  های  کاربردِن ترکینی از نشانهو یا به ی آلمایی
ی آلمایی برای واِج /ش/ که در  نگاره در زبان schی انگلیش و نگاره در زبان shی فرانسه و نگارهدر زبان chنوشتاری، مانند 

 (  GETTY IMAGESمنبع تصویر،)ی التینی نشایی نداشته است. نگاره زبان
 

آنچه در آن پیشدرامِد کوتاه آمد براِی یادآورِی این نکته است که "ما  های آن : زباِن فاریس در برخورد با تمدِن مدرن و زبان 
، از نیمهو تمدن ها ایرانیان"، ماننِد دیگر ملت  ی  ِی نوزدهم در زیِر فشاِر قدرتِی سدههای کهِن آسیایی هاِی اروپایی و نتر

ِ جهان ِی دیرینهرفته از پوسته- هاِی تمدِن مدرن، رفتهجاذبه
ِ خود و هسنر

ِ خود به در آمدیم و زندگایی
ی

ِی تاریخی و فرهنگ
اموِن خود را از افقر نگریستم و فهمیدیم که تمدِن م درِن اروپایی و علم و دانِش آن در پیِش چشِم ما آورده بود. بنا براین،  پتر

باید از افِق نگرِش علویم بفهمیم که جهاِن مدرن فرا آورده است. با  درسنر بفهمیم، یم مسائِل خود را، اگر بنا ست که به
ِ شگفنر که بهتجربه

ی چهل و اندی سال، در دوراِن پساانقال ی تاریخی ب، کرده ایم، ثابت شده است که "علوِم"  ویژه در همیر
رفته برای مردِم عوام هم دیگر نه "علم" که  -های مدرن که رفتهبینی حوزوی و سننر نه تنها براِی شناسندگاِن علوم و جهان

ِ خرافه و جهل. جهل به شمار یم
ی پاسداراِن تاریخی  آیند و "علما"شان نتر

ی مسئله مان با علم و شیوه اگزیر با درگتر شدن روِی ما که ن-در-هاِی روی مسئلهاز جمله ِی ِی فهِم مدرن پیش آمده است، همیر
ی زبان زبان و چه  ِ رفتار با آن و نتر

ی
ورت نگاره )خط، رسم گونگ هایی که  الخط( براِی زباِن نوشتاری ست. زیرا، بنا به همان رصی

ی در این معرکهنگاره برشمردیم، زبان و زبان ی با جهاِن مدرن و علم و صنعت و فرهنگ و جهان  ِی شگرِف ی فاریس نتر ِ  درگتر
بینی

ِ گذشتهآن نیم 
هاِی جهاِن مدرن در بایست خود را با خواستهی خود همان گونه ادامه دهد و یمتوانست به رونِد زندگایی

ه ِ زباِن، چه گفتاری چه نوشتاری، دمساز کند. از این گستر " ما در این معرکه شتار و "اللرو بحراِن زباِن گفتار و نو ی فراگتر ِ
ی مایی

، در دِل بحران  جهایی
ی

هاِی بینا جاِیگاِه نمایان و بنیادِی خود را دارد. البته،  مان، براِی چشمهاِی سیایس و اقتصادی و فرهنگ
روندی شتابناک  ( در دو قرِن گذشته، با modernizationهایی که رونِد مدرنگری )باز باید یادآوری کرد که به سبِب انقالب

ِ انسان پدید آورده، که "توسعه" نام گرفته، ما، کم و یی 
بیش، هنوز جزیی از آن -و-پروا، در بخشر از جهان در شکِل زندگایی

نیافته"، و "جهاِن سویم" شناسانده شده  مانده"، "توسعه هایی ماننِد "عقببا عنوان١٩۵۰ی بخش از جهان ایم که از دهه 
 اند. 

ی با ابتدایی های کره ترین گوشهای در پرت قبیله-و-روندی ست که هیچ قومباری، این  ی از  ی زمیر ی نتر ِ بشر
ترین شکِل زندگایی

ی مردماِن آن بخش از جهان است که  ترین خواسته نفوذ و اثرگذارِی آن برکنار نمانده است. ناگزیر تمناِی "توسعه" اسایس
ِ آن را یمشوند. ویل اگر توسعهنیافته" یا "رو به توسعه" شناخته یم"توسعه

توان با  ی تکنولوژیک و ابزارهای علیم و فنی
ی به درگاِه اروپایی  ِ علم و تکنیِک مدرن از آن جاها، از "کشورهای توسعهها و امریکایی رسراست رفیر

ی یافته" به  ها و آموخیر
ِ یا کشور خود فراآورد، یعنی همان کاری که ژاپنی 

ی ها و  ایها و کره ی نوزدهم آغاز کردند و چینی دهی سها از نیمه رسزمیر
قر از نیمهملت  وری از این روند را چه ی توسعهی بیستم، مسئلهی سده های دیگر آسیای رسر گونه  ِی زبان، همچون بخشر رصی

 را به اهِل این علوم و صناعات و مدیریِت فحل کرده اند؟باری، مسائِل توسعه
ی

 واگذاریم  ِی اقتصادی و سیایس و فرهنگ
ی

رهنگ
ِ دیرینه ی توسعهو به مسئله 

ِی ذهنی دازیم که درگتر ای ست برای طرِح این  ِی این نویسنده است. و این مقدمه زمینهی زبان بتی
ِ زباِن فاریس در این سایت دنبال خواهم کرد. مسئله که به دنبال یا در خالِل طرِح نظرهاِی کساِن دیگر در باره

 ی مسائل کنویی
پارلمان تاجیکستان قانون نِو زبان :  نگار، تاجیکستانروزنامه، عبدالقیوم قیومزاد قانون زبان در تاجیکستان ،  رسگذشت

" را تصویب کرد. بدین جهت روز زبان    ٢٠٠٩دولنر را تصویب کرد : پنجم اکتتی سال   پارلمان تاجیکستان "قانون نِو زبان دولنر
ی قانون زبان را روز ژوئیه به پنجم اکتتی منتقل  ٢٢دولنر از  شورای عایل جمهوری شوروی   ١٩٨٩ژوئیه  ٢٢شد.نخستیر

جمهور تاجیکستان است و انتقال روز زبان سوسیالیسنر تاجیکستان پذیرفته بود. پنجم اکتتی روز تولد امامعیل رحمان، رئیس 
وسیالیسنر هنوز رس پا بود و  سال پیش، زمایی که اتحاد جماهتر شوروی سیس و یک  به پنجم اکتتی شاید تصادقی نبود. 

 با نام "بهمن جمهوری آن به شمار یم  ١٥تاجیکستان یگ از  
ً

" شناخته شد. ماه فوریۀ  رفت، حوادیر رخ داد که بعدا ی ماه خونیر
شماری از روشنفکران و دانشجویان تاجیک تظاهرایر برگزار کردند که فقط یک تقاضا داشت: اعطای مقام دولنر   ١٩٨٩

ی قرار داشت.حکومت تاجیکستان )رسیم( به زب ان مادری. در رأس این جنبش، طاهر عبدالجبار، رئیس سازمان مردیم رستاختر
قبه این مطالبه را پذیرفت و در ماه ژوئیۀ همان سال قانون زبان در شورای عایل تصویب شد و "تاجیگ   متر در یک واکنش غتر

، قانویی شد.ب دین گونه، زبان میل تاجیکان در اتحاد شوروی رسمیت یافت. مردم  )فاریس(" به عنوان نام رسیم زبان دولنر
های ارمنی و گریحی را بر مسند رسیم بنشانند و تا حدی از نفوذ زبان رویس در  ارمنستان و گرجستان هم توانسته بودند زبان

 ها بکاهند. این جمهوری 
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تنها زبان میل خود را رسیم کنند، بلکه هم توانستند  ها موفق شدند نهاما آنچه در تاجیکستان رخ داد، متفاوت بود. تاجیک
نام اصیل و تاریخی آن )فاریس( را برقرار و در قانون زبان ثبت کنند. زبان رسیم، از آن به بعد "تاجیگ )فاریس(" نام داشت.  

یلیک به ف ، هرچند نه تمام و کمال، برقرار شد و گذشته از این، برای گذار از خط ستر اریس مهلت مقرر شد.اما  حقیقت تاریخی
ۀ فاریس برگردد و افزون بر این، واژۀ "فاریس" از توصیف نام زبان دولنر   با گذشت سه دهه تاجیکستان نتوانست به دبتر

ها ریخته بودند، برآورده نشد؛ هرچند اشتیاق مردم  به خیابان  ١٩٨٩حذف شد. در نتیجه، نیاز و توقع مردم تاجیک که سال  
ۀ فاریس امروز هم از مسائل داغ روز در محافل روشنفکران و دانشوران به خط فاریس فروک ش نکرده و مسئلۀ بازگشت به دبتر

دی وابسته به  مداران است.برای نمونه، سیف و سیاست  هللا صفرف که چندین سال معاونت ریاست مرکز تحقیقات راهتی
ین خط عریی نیست، بلکه فاریس است و آموزش آن  ریاست جمهوری تاجیکستان را به عهده داشت، بر این باور بود که ا 

 های ابتدایی مدارس کشور آغاز شود: باید از کالس 
توان عریی گفت، بلکه فاریس، یعنی از ما شده است. از این خاطر از "الفبای فاریس برای ما بیگانه نیست. آن را حنر نیم 

شود، استفاده برند. اما این نباید  ایران و افغانستان چاپ یم  صنف دوم در مکتب باید درس داده شود و جوانان از آنچه که در 
شایه، تاریخدان تاجیک ، چند سال پیش با انتشار یک نامه خطاب به   به یک سیاست دولنر تبدیل یابد".نورمحمد امتر

فاریس تاجیکان   جمهور تاجیکستان خواهان گذار هرچه زودتر به خط فاریس شده بود. زیرا به گفتۀ او با گذار به خط رئیس 
یس داشته باشند. این  توانند هم از گذشتۀ خود آگایه کامل پیدا کنند و هم به علم و دانش امروزی جهان و نوآوری یم ها دستر

 ای از نامۀ اوست که آن زمان منتشر شده بود: هم پاره 
یلیک( ما را از عالم جدا و یی  ییل )خط ستر س  آوردهای جهاختی کرده است. دست "حرف کتر یی توسط این خط برای ما دستر

ی ختی ندارند. اما به خط فاریس در ایران همۀ ادبیات جهایی   نیستند. از آثار گذشتۀ خود نه فقط مردم عادی، بلکه عالمان ما نتر
س کرد )بدست آورد(. ما امروز کتاب یم را یم ی ما  هادانیم برای که. حدود چهار میلیون تن نوشته نویسیم، اما نیم توان دستر
ی به خط فاریس نوشتهرا یم ، وقنر  ١٩٩٤میلیون تن خواهند خواند". اما در سال    ١٠٠های ما را حدود  خوانند. در حال گذشیر

ی را تجلیل یم ی سال استقالل خود از کرملیر ی قانون اسایس که به همه که تاجیکستان سومیر ی الیحۀ نخستیر پریس  کرد، از میر
بان تاجیگ )فاریس("، واژۀ "فاریس" افتاد. در یک بحث مربوط به قانون اسایس در ماه  مردیم گذاشته شد، از نام رسیم "ز 

در شورای عایل "شهرت سلطانف" نام نماینده مجلس پیشنهاد کرد که واژۀ "فاریس" حذف شود. خود این   ١٩٩٤ژوئیۀ 
ی کشور هماهنگ شده نماینده به زبان رویس صحبت یم بود، پذیرفته شد.در آن روزگار   کرد. و چون این پیشنهاد با رهتی

وهای دولت و مخالفان جریان داشت. ایران از مخالفان اسالم کرد و  گرای حکومت تاجیکستان پشتیبایی یمجنگ میان نتر
ی مخالفان در ایران پناهنده شده بود. اما حکومت وقت تاجیکستان تحت حمایت روسیه و ازبکستان بود و از این دو   رهتی

کرد. شاید بتوان گفت که موجودیت نام "فاریس" در قانون اسایس تاجیکستان به منفعت روسیه و  فت یم کشور کمک دریا
گذاری این جمهوری  هم ازبکستان نبود. بدین گونه واژۀ "فاریس" که دگرباره برای توصیف زبان میل تاجیکان به زبان قانون

ی سال  ی پیش  های استقالل در زمان شوروی راه یافته بود، در نخستیر نویس قانون اسایس  و در زمان جنگ و ناآرایم از میر
تاجیکستان حذف شد. شاید بتوان گفت که نام زبان فاریس به عباریر قربایی اختالفات سیایس و ژئوپلیتیک شد.در ادامۀ  

ی اختالفات بود که قانون نِو زبان دولنر در تاجیکستان تصویب شد. پنجم اکتتی  قانون در   هنگام برریس این ٢٠٠٩همیر
ی، نماینده پارلمان از حزب نهضت اسالیم، مبنی بر "فاریس" نامیدن زبان رسیم رد شد.  مجلس، پیشنهاد مخ  الدین کبتر

ی تاری    خ بازگشت قانویی به رسم  ی  الخط فاریس را هم رد کردند. مخ نمایندگان مجلس پیشنهاد دیگر او دربارۀ تعییر الدین کبتر
ی پیشنهاد خود گف اث برای تبییر ک با کشورهای  ته بود که از راه گذار به خط فاریس "متر بر قانویی تمدن و آثار تاریخی مشتر

 جوار محسوب خواهیم شد". زبان و هم هم
الخط فاریس جزء مخالفان اسالیم یا سیایس حکومت نیستند این در حایل است که بسیاری از کنشگران جنبش گذار به رسم

ی تاجیکستان به عرص امروز یم ۀ فاریس را تنها راِه ممکن برای پیوسیر  پیمان میل تاجیکستان، و بازگشت به دبتر
ً

ا دانند. اما اختر
گویند بازگشت به خط فاریس  اند و یم تان در اروپا هم این موضوع را برجسته کرده تشکل سیایس مخالفان حکومت تاجیکس 

ی عنرص اسایس استقالل این کشور است.تا   و احیای نام "فاریس" برای زبان دولنر تاجیکستان یگ از نیازهای بنیادین ملت و نتر
را به خط فاریس دید. گذشته از این، مجالت و   هایی ها و آویزه شد نوشتههای شهرهای تاجیکستان یمدر خیابان ١٩٩٢سال 

ۀ پاریس برگزار یمهای خوش ای را به این خط اختصاص دادند و حنر آزمونها صفحات جداگانهروزنامه شد. اما  نویش به دبتر
شدت هاند و در مدارس ساعات درِس موسوم به "الفبای نیاکان" بهای فاریس را از سطح شهرها زدوده اکنون همۀ نوشته 

ی رفته است.خط فاریس تاجیکان در سال  ی داد و در سال  به صالح  ١٩٢٩کاهش یافته یا از بیر دید مسکو جای خود را به التیر
یلیک تبدیل شد. اما رصف نظر از این همه دعوا بر رس خط و نام زبان، در اوائل حکومت شوراها در   ١٩٣٩ ی به ستر از التیر

رحیم، یگ از دانشوران فیلسوف و تاریخدان تاجیک  قانون اسایس اتحاد شوروی هم نام ز  بابا متر بان فاریس حفظ شده بود.متر
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" در سال   ی یۀ "رستاختر ای منتشر  مقاله  ١٩٩٠و از مبارزان جنبش بازگشت نام زبان فاریس در تاجیکستان، در شمارۀ سوم نشر
داری شوروی  بود که حنر در سند اصیل حکومت   اتحاد شوروی نوشته  ١٩٣١قانون اسایس    ٣٤جا با اشاره به اصل  کرد. او آن 

أکید شده که نام زبان مردم تاجیکستان "فاریس" است. در این اصل از قانون اسایس اتحاد شوروی نام زبان  های جماهتر  ت
شوروی آمده بود و نام زبان مردم تاجیکستان به شکل "تاجیگ )فاریس(" ذکر شده است.این نکته هم حائز توجه است که  

" وجود نداشته  در قانون اسایس اتحاد جماهتر شوروی سوسیالیسنر تعبتر یا ترکیب "زبان یا زبان ١٩٩٠ا سال ت های دولنر
، زبان رویس "زبان رسیم"  ١٩٩٠آوریل  ٢٤های اتحاد جماهتر شوروی" مصوب های خلق است. در قانون "دربارۀ زبان

یل اتحاد شوروی برابر توصیف شده بودند. اما در این میان سه کشور های اصاتحادیه عنوان شد. از لحاظ دوژور همۀ زبان
ی ویژه، زبان های میل خود را رسیم یا دولنر اعالم کرده  ارمنستان و گرجستان و تاجیکستان مستثنی بودند که با تصویب قوانیر

 بودند.در آن زمان زبان دولنر تاجیکستان "تاجیگ )فاریس(" نام داشت. 
 

؟ -دال زبابی یش از یک قرن ج مخالفان تغیتر خط یم گویند که در صورت عوض :  سام فرزانهسیایس؛ خط فاریس یا عربی
ها به غرب باز کردن خط دیگر خواندن گنجینه ادبیات فاریس برای ما ممکن نخواهد بوددر یگ دو قرن گذشته که پای ایرایی 

قر و اسالیم، نیم شده است همواره این سوال هم مطرح بوده که چرا ما، مردم مما ای برسیم که  توانیم به مرتبه لک رسر
جماعت را گرفته  اند. درخشش صنعت، ارتش، دانش و رفایه که قشر متوسط اروپایی داشت چشم ایرایی ها رسیده اروپایی 

« را ها این بوده که »عقبتریناند. یگ از قدییم های بسیاری پیچیدهبود. در پاسخ به آن سوال، نسخه
ی

حاصل  ماندیک
ی به فاریس، عریی یا تریک یم سوادی« و یی »یی  ها هایی که مستفرنگ دانستند.تالش سوادی را به دلیل سخنر خواندن و نوشیر

فت اروپاییان و درجا زدن ممالک اسالیم    به غرب و رسگیجه از پیشر
ی

در حدود صد و پنجاه سال پیش آغاز کردند از رس شیفتگ
غشته به نژادپرسنر در زمان جنگ جهایی اول به ایران وارد شد، هواداران تغیتر خط بقیه کشورهای  گرایی آبود. اما بعدا که میل 

ای که هنوز برای بسیاری جذاب است و هر از  اسالیم را فراموش کرده و گفتند که باید خط فاریس از عریی جدا شود    ایده 
«  که نقشه یم  شنویمهایش را از فعاالن سیایس خارج از کشور یمگایه زمزمه  کشند روزی که به قدرت برسند »حروف عریی

ی شعارهای نژادپرسنر مانند "ما آریایی هستیم، دان بریزند.زنده بودن این تالش را از فاریس جدا کنند و به زباله  ی داشیر ها، مشتر
انگلیش در گفتار فاریس نشان  گسیخته از لغاتمهری به زبان فاریس که نمودش را استفاده لگامپرستیم" و البته یی عرب نیم

 دهد، باعث شد به دنبال جواب این سوال بروم که تغیتر یا اصالح خط فاریس چه اهمینر دارد. یم
 

زا فتحعیل آخوندزاده کاشت ی    های ساده کردن خط فاریس : : دشواری تخیم که میر زا فتحعیل آخوندزاده یگ از نخستیر متر
م تغیتر خط در ای

َ
ران و دیگر کشورهای اسالیم را برداشت. او هم با دربار و روشنفکران عثمایی درباره این  کسایی است که َعل

زدیی بود.آخوندزاده، که چند  منصبان قاجار. دست به قلم هم داشت و پشتکارش مثالکرد و هم با صاحبموضوع مذاکره یم 
اع کرده بود، مدیع بود که یگ از دالیل عقب  خط پیشنهادی هم اختر

ی
آموزی است. او   کشورهای اسالیم سخنر سواد ماندیک

وع یم یگ از مقاالتش درباره این موضوع را با ذکر خاطره  کند تا باالخره معلم خویی پیدا  ای از سخنر سوادآموزی خود رسر
ی یمیم د  نتیجه یمشود،  آموزد. بعد، چون به گمانش از هر هزار معلم یگ مثل معلم او پیدا نیم شود و به او خواندن و نوشیر گتر

ی دشواری خط فاریس و سوادآموزی است که شمار زیادی از مردم عطای قلم و دوات را به لقایش یم  بخشند  که به خاطر همیر
آگاه  دهند در یی و ترجیح یم  ی طرایح کرده بود، بر نواقص خط خود  سوادی بمانند.آخوندزاده، که خیط بر اساس خط التیر

ان این نقیصه  تر یمتش نوشته بود که طول کلمات با این خط طوالیی بود و از جمله در یگ از مقاال  شود. اما بعد برای جتی
های آخوندزاده  گویی طول نوشته را کمتر کنیم.از نوشته مان را بهتر کنیم و مثال با خالصهپیشنهاد کرد که بهتر است انشای

فق نبودند و او تالش فراوایی برای تلطیف نظر آنها کرد. از  توان نتیجه گرفت که علمای دینی چندان با این تغیتر خط موایم
آورد که چگونه در یک زمان مسلمانان از خط کوقی به خط نسخ رو  هایی از تاری    خ خط عریی یم جمله، برای آنها مثال 

ی نوشته است:  رسد. او درباره سیع خود های او در زمان حیاتش نه در عثمایی و نه در ایران به نتیجه نیم آوردند.تالش  چنیر
ی یم  ی کل ملت  نویسم و مادام که زنده فهمم. اما باز یم"بیل، من خود نتر ام خواهم نوشت تا اینکه خیال تجدید الفبا فیمابیر

شبهه این تخم در عرص  پاشم. یی که قریب پانزده سال است تخم این خیال را در خاک ایران و روم یم پراکنده شود. چنان
 ید." اخالف ما خواهد روئ

 
 به گریم پذیرفتند اما پیشنهاد تغییر خط او را نادیده گرفتند 

  یک )تا چهار( بار برای همیشه  آخوندزاده را در دربار عثمابی
، خاک کشور تازه :   اتوری عثمایی تاسیس ترکیه برای رشد بذرهایی که آخوندزاده پراکنده بود مناسب شد. بحث  با فروپایسر امتی

خط در این کشور بار دیگر در گرفت. آن سوتر جمهوری آذربایجان هم، که حاال در دل اتحاد جماهتر  ها درباره تغیتر و جدل 
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ی را جایگزین خط عریی   کرد    تالیسر که ترکیه را هم به وجد آورد و در  فاریس یم   -شوروی پا گرفته بود، کم کم داشت خط التیر
ی سامیع زبان ۱۹۲۸نهایت خط این کشور از  ی تغیتر کرد.حسیر شنایس است که در دانشگاه اموری در شهر آتالنتای  به التیر

های زبایی در کشورهای آسیای میانه و قفقاز است. کند. یگ از واحدهای دریس او سیاستایالت جورجیای آمریکا تدریس یم
که در نهایت به "ثبات" منجر شده است. اما تغیتر  گوید که تجربه ترکیه یک "تجربه موفق تغیتر خط" است، یعنی ایناو یم

که تغیتر خط در جمهوری آذربایجان    ۱۹۲۶خط در کشورهایی مثل آذربایجان انگار قرار نیست روزی به پایان برسد. از 
تصویب شد تا به امروز سه بار دیگر خطشان عوض شده است. چندین بار تعویض الفبا برای یک کشور دردرسهای متعددی 

های دوره عثمایی بر در و دیوار بناهای تاریخی ترکیه برای عموم مردم  کند.به دلیل تعویض خط، خواندن نوشته ست یم در 
کند. مثال شعر شاعران و نتر ها و آثار قدییم را ناممکن یم ناممکن شده است : یگ اینکه خواندن و مراجعه به نوشته 

س خارج یمها و زیبایی خ، ارزش نویسندگایی که با آثارشان راوی خاطرات، تاری     شود. مشکل های زبایی هستند یکشه از دستر
یدیگر این است که اسناد به جا مانده از قدیم برای نسل ای  های تازه دیگر قابل استفاده نخواهند بود، مانند اسناد مایل و دفتر

 روزمره بسیاری از مردم اثر بگ
ی

های آغازین قرن گذشته  ذارد.ترکیه در دههکه ناخوانا شدنشان حنر ممکن است بر زندیک
از اسناد آموزیسر گرفته تا اسناد مالکیت   -زمان بود با ایجاد تشکیالت مدرن اداری و ثبت اسناد خطش را تغیتر داد و این هم 

ی چاپ و انتشار وسیع مطبوعات رونق گرفته است. اما تغیتر خط در دنیای امروز و پس  -و جز آن  ی رونق گرفیر ی  و نتر از چنیر
توان اینک به  اند نیم هایی را که به خط فاریس نوشته شدهرسد. انبوه اسناد و کتابتحوالیر چندان کار راحنر به نظر نیم 

 راحنر به خیط دیگر برگرداند. 
 

وانش برخط فاریس ایرادات ریز و درشت زیادی وارد یم زحمت نگارش از راست به چپ! :    کردند آخوندزاده، همفکران و پتر
.یحنر آرین و یم منطقر پور در کتاب "از نیما تا روزگار ما" کنند. بعضی از این ایرادات قابل قبول است و بعضی عجیب و گاه غتر

ح یم  دهد. از شباهت تلفظ بسیاری حروف در گفتار مرسوم زبان فاریس  موضع و دالیل موافقان تغیتر خط را همدالنه رسر
شوند. اما سیاهه "ایرادهای خط فاریس" که او پشت هم ریف کرده است  خوانده نیم  گوید، یا از نوشته شدن حروقی کهیم

ی از چپ به راست آسانکم کم به این استدالل غریب یم تر است؟ برای  گوید چرا آسانتر است". ویل نیمرسد که "نوشیر
وع نگارش از سمت راست  ها که حدود نود درصد مردم هستندستتر باشد، اما برای راست ها شاید آسانچپ دست  د رسر

ی سامیع توصیه یم باید راحت اند. کند حواسمان باشد پیشنهاد تغیتر خط را بیشتر سیاسیون مطرح کرده تر هم باشد.حسیر
زنند هم بیش از آنکه دانش زبایی داشته باشند حواسشان به سیاست است.البته  بسیاری از کسایی که حرف از اصالح خط یم 

ی آنها را یم بخشر از این انتق کنند، و  پذیرند. برای بعضی از آنها راه حیل پیدا یم فهمند و یمادها معقول است و اهل زبان نتر
ی سامیع: "همه خط دهند تا بلکه پاسخی برای سؤاالت زبانبریحی دیگر را توضیح یم  ها ایرادهای  آموزان باشد. به قول حسیر

 اسایس دارند. خط فاریس هم مثل بقیه."
 

شوند  گویند ما چند حرف داریم که به یک شکل تلفظ یمگرویه از منتقدان یمتحدید )و نه تهدید( معابی در زبان فاریس  : 
 به یک شکل تلفظ یم و یم

ی
ین مثال این چهار حرف است که همگ شود: ذ، ز، ض ظ.  توانیم تعدادی از آنها را دور بریزیم. بهتر

 د نوشتار را به گفتار نزدیک کرد. گویند بای این گروه از منتقدان یم
یز؟ یا در دوشنبه؟  ی باید پرسید به کدام گفتار؟ گفتار مرسوم در تهران؟ یا در کابل؟ یا در اصفهان؟ یا در تتی اما پیش از هر چتر

کار رفته است به  یا در اهواز؟ کدام فاریس را باید متر و معیار گرفت؟وانگیه، اگر قرار باشد ما کلمایر را که در آنها صدای ز به  
ی یم  ی  رود و معایی آنها با یکدیگر خلط یم یک شکل بنویسیم، آن وقت صورت آشنای بسیاری از کلمات از بیر شوند. حسیر

کند    که به عریی هم مربوط نیستند: »گذاردن« و »گزاردن«. اویل به معنی قرار  سامیع برای مثال این دو مصدر را ذکر یم 
ی در جایی است و  ی توان معنی  دویم به معنی به جا آوردن. اگر اینها شبیه به هم نوشته شوند، دیگر در یک نگاه نیم  دادن چتر

ی معنی یگ  خانواده با چند کلمه دیگر هم  آنها را در جمله حدس زد.پاسخ دیگر این است که هر کلمه است و ما با دانسیر
ی سامیع خانواده  یم زند که با  های "حد"، "محدوده" و "تحدید" را مثال یم کلمهتوانیم معنی بقیه را هم حدس بزنیم. حسیر

ی معنی یگ از آنها یم  ، "تحدید" را شبیه به "تهدید"  دانسیر
ً

توانیم معنی دیگران را هم حدس بزنیم. اما اگر قرار باشد که، مثال
یم معنی آن "محدود و مشخص کردن"  بنویسیم    که معنی دیگری دارد، آن وقت در مواجهه با این کلمه ابتدا باید رس در بیاور 

ی سامیع یم ی معایی است یا "ترساندن کش از تنبیه".حسیر گوید که نزدیک کردن نوشتار به گفتار موجب رسدرگیم در یافیر
ی زمینه گرویه از منتقدان یملغات هنگام خواندن یم شوند اما خوانده  گویند باید از ختر حروقی که نوشته یم شوددر همیر

". در دهه چهل شمش مجله   شوند نیم  ی ای در ایران گذشت. مثل حرف واو در این کلمات: "خواهر"، "خوار" و "خواسیر
". در دورهمنتشر یم انداختند.  ای از انتشار این مجله، ویراستاران واوهای ناملفوظ کلمات فاریس را یم شد به نام "اندیشه و هتی
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دهد.حاال جالب  شد" معنی یم کرد"، "بلند یم که، به جای معنی "طلب یم   خاست«نوشتند »یمخواست" یم مثال به جای "یم
ی سامیع یم  " و "خواهر" و "خوار" یک زمایی نشانه آوایی خاص بوده و هنوز  اینکه حسیر ی گوید این واو ناملفوظ در "خواسیر

، مثل کردی، شنید. یعنی تلفظ نکردن ها و زبانتوان آن را در بریحی گویشیم این واو به علت تغیتر تلفظ فاریس در های ایرایی
 طول زمان است. 

 
ی، زبان انگلیش  :  ی ی  داخل پرانیر ، از این استثناها زیاد دارد. حسیر خط انگلیش هم مثل خط فاریس، و البته بسیار بیشتر

ی زبان انگلیش دارد. مثال نگاه کنید که صدای »ف« در خط سامیع یم انگلیش، دست  گوید بدترین خط را از این نظر همیر
 در کلمات از این سخت نشان داده یم GHو گایه هم  F ،PHکم، با حروف 

ً
تر صدایی است که در  کنندهتر و گیجشود؛ مثال

در   Aو تلفظ حرف  Turkeyدر کلمه  Uبرند. این صدا را برای تلفظ حرف به کار یم Todayدر کلمه  Oانگلیش برای تلفظ 
تواند با وجود  برند.اگر انگلیش که حاال زبان دادوستد، دیپلمایس، علم و دنیای رسگریم است یم هم به کار یم Aboutکلمه 

ی در جهان رشد کند، پس البد فاریس هم یم  تواند، هرچند ممکن است با اصالحایر  این همه سخنر در خواندن و نوشیر
ی آن را آسان  یی آنکه نیازی به تغیتر کامل خط باشد.  تر کرد،مشکالتش را کمتر و خواندن و نوشیر

 
ات پذیرفته شده  :  ی  تغییر اما اگر امالی کلمایر را فردی یا گرویه تغیتر دادند و این تغیتر رواج یافت، آن وقت چه؟ حسیر

ایر طبییع است. مثال در فاریس امروز دیگر "اتاق" را به شکل "اطاق" نیم سامیع یم ی تغیتر "اطریش"    نویسیم، یا گوید که چنیر
ات کوچگ در این اندازه انجام شده است.   حاال دیگر به نظرمان شباهنر به آن کشور اروپایی ندارد.در زبان انگلیش هم تغیتر

ی کلمه در بریتانیا متفاوت است   Organizationرود امالی کلمه مثال در انگلیش که امروز در آمریکا به کار یم با امالی همیر
ی سامیع یم یم  Organisationکه آن را  ات که ما شاهد آن هستیم و همه نویسند.حسیر اند  گتر هم شده گوید این نوع تغیتر

 خانواده ندارند. بیشتر در محدوده کلمایر بوده که هم
 

 :  " ی منتقدان به خط کنویی فاریس از جمله گله دارند که خواندن کلمات ترکینی در زبان فاریس  مسئله بغرنج "آموکسیسیلیر
ح داده است: »آنان که به یگ از زبانست. یحنر آرین سخت ا های خاریحی آشنایی ندارند نام  پور این موضوع را این طور رسر

توانند تلفظ کنند.«  آالت و ادوات فنی و داروها و اعالم و اماکن خاریحی را، اگر از زبان دیگران نشنیده باشند، به درسنر نیم 
ی آننر  ید همیر ای به بعد، تصمیم  مان چندباری تجویز شده. اهل ادب، از دورهعروقی که برای هر کدامبیوتیک ممثال شما بگتر

 " ی توانیم  یمگرفتند با جدا کردن اجزای کلمه خواندنشان را آسان کنند. مثال به جای اینکه رسهم بنویسیم: "آموکسیسیلیر
" تقسیم کنیم و بعد با نیم ی ی کار را  کنار هم بنویسیمشان: آموکش  فاصله در اجزای آن را به "آموکش" و "سیلیر .همیر ی سیلیر

توانیم با عبارات ترکینی در زبان فاریس هم انجام دهیم. یعنی آنها را به اجزای تشکیل دهنده این عبارات تقسیم کنیم. مثال یم
" بنویسیم "اسباب یبه جای "اسبابکشر ی ". این طوری اگر خواستیم درباره چندبار خانه عوض کردن چتر بنویسیم،   کشر

 های" گذشته ما چه اتفاقر افتاده است. کشر توانیم بنویسیم که در "اسبابیم
ی حاال به زبان فاریس یمخوْرد  : خوَرد یا خار یم خار یم  ند این است  یگ دیگر از انتقادهایی که از زمان آخوندزاده تا همیر گتر

 به آنها حرکت یا  شوند: یعنی مصوتکه حروف صدادار در زبان فاریس نوشته نیم 
ً

های کشه، فتحه و ضمه    که اصطالحا
کنیم. امکانایر که  واقع در خط وجود دارند، تنها ما به دالیل مختلف از آنها استفاه نیم ها به گوییم. اما این نشانهاعراب یم

یم تا  دهد کدهند به ما اجازه یم های هوشمند این روزها در اختیار ما قرار یمها و تلفن رایانه ه آنها را در نوشتار خود به کار بتی
گذاری ممکن است اشتباه  رسیم مرصاع دومش را بدون اعرابمعنی را بهتر برسانیم. مثال وقنر که به این بیت از سعدی یم 

 بخوانیم: 
 حاخی تو نیسنر شیر است از برای آنک 

َردخوَرد و بار یم بیچاره خار یم
َ
 ب

 
گویند دانند یم ها را متفاوت و برتر از تمایم همسایگان خود یم منتقدان خط فاریس که ایرایی گرویه از خط عربی یا خط ما : 

ی عقایدی  هاست، پس باید آن را دور انداخت. هرچند که بعید یم خط کنویی زبان فاریس متعلق به عرب دانم کسایی که چنیر
، در کتاب "اندر خواهم بخشر از مقاله "دارند به این راحنر تغیتر عقیده دهند، یم  نوشتار و گفتار" از جعفر مدرس صادقر

ها هم تعلق دارد و بهتر  قدر که مال اعراب است به ایرایی آداب نوشتار"، را بیاورم که در آن استدالل کرده این خط همان
 ماند. مان برقرار باست، به جای دشمنی با آن، دوستش بداریم و سیع کنیم اصالحش کنیم تا رابطه ما با گذشته
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« معروف است، به شهادت مورخان و محققان عرب ]...[ در شهر انبار متولد و از انبار به   "خیط که امروز به »خط عریی
ه در نزدیک کوفه و حمتر )یا هاماوران(  وزشاپور( در ساحل فرات و در غرب بغداد بود و حتر َ رفت. شهر انبار )یا فتر

ه و ِحمتر حتر
ه قوام گرفت  در یمن و این هر سه شهر   تا قبل از ظهور اسالم در قلمرو پادشایه ساسانیان بودند. خیط که در شهر انبار و حتر

ی خط بود که به مکه و مدینه و برصه و کوفه راه   ی معروف شد برگرفته از پهلوی ساسایی بود و همیر و در حمتر به خط حمتر
«  پیدا کرد و تبدیل شد به خطوط مگ، مدیی و برصی و کوقی و چه ار رکن خیط را ساخت که ما امروز به نام »خط عریی

اند بگوید  ها خواهان تغیتر خط فاریس بوده کند در جواب آنها که دههشناسیم."جعفر مدرس صادقر در ادامه سیع یمیم
ی این خط دست داشته ها در شکل ایرایی  هم به  اند و آنها که قصد تغیتر خط را دارند با استفاده از برچسب عریی "گتر

زنند و هم دلیل دیگری به دالییل که برای لزوم تغیتر دادن خط وجود دارد اضافه  پرستانه دامن یماحساسات میهن
ی سامیع هم یم یم اع نشده است. بلکه "خط کنند."حسیر ها همیشه اقتباس  گوید که اصال هیچ خیط در هیچ جایی اختر
است و هم برای خط پهلوی و هم برای خط انگلیش، یونایی و چینی و  اند." این اصل هم برای خط امروز ما صادق شدهیم

ه.یعنی یم ( به حساب آوریم و دوستش بداریم و از  - پاریس )فاریس  - شناسان این خط را عریی توانیم ما هم مثل زبانغتر عریی
یم.  ی به آن لذت بتی مند هستید، فصل چهارم از برنامه شنایس عالقهاگر به مباحث مربوط به زبان و زبانخواندن و نوشیر

ازه را در اینجا بشنوید.   رادیویی شتر
 

یلیک رسنوشت تاجیکان را رقم یم در آستانه سده نِو خورشیدی در مجموعه  Sاسفندیار آدینه : :  زند؟آیا خط سیر
ی به   - در اینجا به معنای بعد از ورود چاپ -های آن در دوران معارصویی نوشتارهایی به موضوع خط فاریس و دگرگ و همچنیر

نظران، شود. صاحب های پیش روی خط فاریس در روزگار دیجیتال، فضای مجازی و شبکه اجتمایع، پرداخته یم چالش 
  های مختلف به کارشناسان و پژوهشگران در این نوشتارها با رویکردهای متفاوت و از زاویه

ی
موضوع خط در حوزه فرهنگ

گذاری و  الخط، نقطه در این مجموعه، رسمشوند. یس فاریس منتشر یم یی اند که بمرور در وبسایت یی زبان فاریس پرداخته 
، که زمایی استاد  (۱۹۸۰-۱۹۱۱لوهان )رسانه، پیام است. این جمله معروف مارشال مکاند. نگارش نویسندگان حفظ شده 

ات بارزی دارد. عبارت  پرداز ارتباطات بود، در گفتمان رسانه ای ترونتو و نظریهرسانه مرکز مطالعات   شنایس امروز همچنان تاثتر
" را هم که امروزها زیاد به کار یم  رود، او ابداع کرده است. او دهکده جهایی را ماحصل توسعه رسانه و ابزارهای  "دهکده جهایی

 اجتمایعارتباطایر یم
ی

ی را تغیتر داده  داند که زندیک  است. و فرهنگ بشر
 اجتمایع را تغیتر  "رسانه، پیام اسِت" او این پیام را دربر دارد که رسانه، رسنوشت انسانهای امروزی را رقم یم 

ی
زند و زندیک

ابزار   دهد. پیام یا محتوای رسانه از نظر او چندان مهم نیست، بلکه خود رسانه یا وسیله و ابزار ارتباط مهم است. یعنی یم
ی یم  ی  کند، یا به عبارت دیگر، نوع رسانه محتوایش را شکل یم محتوا را هم تعییر  بشر

ی
دهد و این رسانه است که جوامع و زندیک

 مکرا متحول یم 
ٔ

گرایی در فناوری یمکند.بسیاری این اندیشه گرایی خود مفهویم بسیار کهن است،  لوهان را نویع جتی دانند. جتی
آید، از قبل رقم خورده و  کاره است و هرچه بر رسش یموشت یا قضا و قدر، بدان معنا که انسان هیچیعنی تن دادن به رسن

گرایی در فناوری به این معناست که فناوری، رسنوشت جامعه  های معلول علتهایی است خارج از دست و توانایی انسان. جتی
 کشاند. ه فناوری، آنها را یمروند کزند و انسانها منفعالنه به سمنر یمانسایی را رقم یم 

گراب  در فناوری  :  گرایی در فناوری البته به قرن نوردهم میالدی بریم جیی ی ِوبِلن،  جتی گردد و آفرینندٔه این اصطالح تورستیر
گرایانه در فناوری جامعه ی دیدگاه جتی   شناس و اقتصاددان آمریکایی پایان قرن نوزدهم و آغاز قرن بیستم است. اگرچه نخستیر

 انسانها و جامعه را تغیتر  شود که یم به فیلسوف آلمایی کارل مارکس نسبت داده یم
ی

گفت ابزار تولید یا فناوری تولیدی، زندیک
ویژه وسیله تولید و انتقال یا انتشار فکر یا اطالع،  دهد. از آنجا که رسانه هم به نحوی ابزار است و ابزار تولید هم هست، بهیم

 اند. نظر بوده لوهان تا حدی هم در این زمینه مارکس و وبلن و َمک توان گفت که پس یم 
ی که  مارشال مک  ، به نقش رسانه خوب واقف بودند. این سخن لنیر ی ی و استالیر وان مارکس در شوروی، مانند لنیر لوهان :پتر

ها مهم   هتی
ٔ

شد از راه رسانه بر  د. یعنی یم ترین آنها برای ما سینما است"، در شوروی زبانزد خاص و عام بو گفته "از میان همه
ی انقالب روسیه چشمگتر بود.یگ از انواع  ها رسوخ کرد. البته تاثتر مطبوعات یا رسانه چایی هم در شکلذهن و روح توده  گتر

ه  اش کردند، خط یا الفبا بود. آنها معتقد بودند کرسانه یا ابزار ارتبایط که مقامهای شوروی بیش از هر نوع دیگر دستکاری 
ی طور جهایی  فت و همیر ویژه  بران است. خط رسیلیک رویس و به شدن انقالب رنج خط التینی وسیله ارتبایط موثری برای پیشر

خطهای مردمان مسلمان قلمرو شوروی را که بر پایه الفباهای عریی و فاریس ابداع شده بود، مانع انقالب و عامل بقای نظام  
یلیک رویس هم جای خود را به التینی بدهد، ویل به گفته والدیمتر آلپاتوف،  دانستند.در آغاز اگرچه قراکهنه یم  ر بود خط ستر

ی مانع النینی شدن زبان رویس شد، چون ظاهرا   ۱۹۳۰شنایس فرهنگستان روسیه، در اوایل دهه مدیر پژوهشگاه زبان استالیر
ی انقالب باور نداشت و به فکر انزوای دولت شوروی از دیگر به جهان  داری بود. غرب و جهان رسمایهگتر

https://www.bbc.com/persian/arts-39474308
https://www.bbc.com/persian/arts-39474308
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ی ِوبِلن :  ی و بعد در دهه  ۱۹۲۰الخط مردمان مسلمان شوروی را در اواخر دهه ویل رسم  تورستیر به رسیلیک   ۱۹۴۰به التیر
یلیک جایگزین الفبای فاریس تاجیکان شد، چون دولت شوروی در   تبدیل کردند. در این میان، اول خط التینی و بعد خط ستر

گزار در بخش اعظیم از قلمروش بود. صدد کاهش یا   از میان بردن نفوذ این زبان تاثتر
 

در تبدیل خط تاجیکان، مردم و یا طبقه روشنفکر محیل هیج تقشر یا رأیی نداشتند، اگرچه بسیاری از  گسسته از گذشته : 
ی را تبلیغ وتروی    ج یم    کردند. اما آنها منفعالنه فقط تصمیمات صادرشده از کرملیر

ی
شوروی تا حدی موفق شد با این راه زندیک

اث و آثار کهن خود گسسته و و یی  بهره شد و اکنون هم  و شیؤه تفکر و حنر فرهنگ مردم را عوض کند. نسل جدید از متر
اثتر  کنند.تبدیل خط بر زبان و شیؤه گفتار فرارودیان هم تسخنر آثار گذشتگان را درک یمزبانان فرارود بهبسیاری از فاریس

ژرقی گذاشت؛ ساختار بیان را بهم زد و معناهای بسیاری از واژگان تحریف شد و بسیاری از کلمات و ترکیبهای زبان فاریس در  
ی آن برای کاهش   فرارود غنای خود را از دست داد که خود بحث مفصیل است.  با فروپایسر شوروی بریحی از جماهتر پیشیر

 و سیایس روسیه به اقداما
ی

یر مانند تبدیل خط دست زدند. اما در تاجیکستان اگرچه بسیاری از روشنفکران مانند  نفوذ فرهنگ
ه خواستار دوباره بر مسند نشاندن خط پاریس بودند،   ، محمد عاصیم و غتر عیل، کمال عینی محمدجان شکوری، الیق شتر

دولت امامعیل رحمان که    کمرنگ کرد. از دستیایی به این آرمان مانع شد و گفتمان تبدیل خط را    ۱۹۹۰ویل جنگ داخیل دهه  
های پاریس را  با پشتبایی روسیه و ازبکستان روی کار آمد، از همان آغاز، مخالفت خود را با تبدیل خط برمال ساخت و نوشته 

های اختر هم، اگرچه گفتمان تبدیل خط در تاجیکستان  ها و رسدِر مغازه و دکانهای شهر دوشنبه برچید. در سالاز آویزه 
اند که دولت به فکر گذار به خط سننر تاجیکان یا به اصطالح خط نیاکان وباره گرم شده، ویل مقامها بارها اعالم کرده د

 نیست. 
یه  نشر

ٔ
 مجازی گرفته؛ به این معنا که این بحث اکنون از صفحه

ٔ
ها به  در برابر این، بحث گذار به خط فاریس بیشتر جنبه

ون است، جهش کرده فضای مجازی که هنوز از سیطره دول یلیک بیشتر کارمندان  ت و مقامها بتر است. طرفداران خط ستر
دانشگاهها و موسسات تحت فرمان دولت تاجیکستان هستند، در حایل که کوششگران گزار به خط پاریس، یا افرادی مستقل 

شمار کسایی که خواستار گذار به   برند.شگفت این که در میان فرهنگیان داخل تاجیکستانهستند یا بیشتر در خارج به رس یم
ی کم نیست، ویل صدای آنها چندان رسا به گوش نیم  کنند وارد این مباحث نشوند.  رسد و بیشتر سیع یمخط فاریس هستند نتر

 فناوری آن کمتر توجه یماین بحثها بیشتر جنبه
ٔ

 و خودشنایس دارد و به جنبه
ی

 شود. های سیایس، فرهنگ
 

با انقالیی جهایی در زمینه فناوری رایانه و ارتباطات همراه بود. این زمایی   ۱۹۹۱شوروی در سال  فروپایسر عرص دیجیتال : 
نت خود رسانه یا ابزاری ارتبایط است که   ی را دگرگون کرد. اینتر  مردم شد و تمدن بشر

ی
نت وارد زندیک  جهایی اینتر

ٔ
بود که شبکه

ترین ابزارهای ارتبایط  دارد. طبییع است که خط هم به عنوان یگ از مهم ها یا ابزارهای دیگر را دربر انواع مختلقی از رسانه 
 جهایی تبدیل شد.چون فناوری نوین بیشتر و پیشتر از هرجای دیگری در جهان غرب به  

ٔ
میان مردم به جزیی از بدنه شبکه

گذار بو وجود آمد، این امر در ورود رسم ننر بیشتر با  د. فناوریالخط و الفباهای مختلف به فضای مجازی هم تاثتر های اینتر
 مبتنی بر خط التینی است، ساخته شده 

ً
ی خط و الفباهای رایج در غرب که غالبا یلیک  در نطر گرفیر اند. در این میان خط ستر

 پژوهشگران، بریحی از این  
ٔ

 اختر بسیاری از مشکالت آن رفع شده، به گفته
ٔ

با چالشهای زیادی روبرو بود و هرچند در سه دهه
یلیک شکالت رس جای خود باقر ماندهم ها ها و اوکراینی نویس، مانند روس است.این وضع باعث شده که بسیاری از مردمان ستر

کلید رویس توانایی  ها مجبور باشند در مواردی پیامها یا مطالب خود را به خط التینی بنویسند. حنر امروز صفحهو بولغاری 
یلیک( خوانده یم  رفع بریحی از مشکالت در نوشتار رویس یلیک )پاریس ستر یلیک تاجیگ که گاه پتر شود، از  را ندارد. خط ستر

یلیک تاجیگ    داشته است. کاربرد آن امروز هم فراگتر نشده است. خط ستر
ی

همان آغاز در ورود به جهان مجازی پای لنگ
 شش حرف الفبای تاجیگ برای بیان آواهای تفاوت

ً
خاص زبان فاریس، ج، ق، ـه یا ح، غ، ی  هایی با خط رویس دارد. مثال

یس به الفبای )یای وصیل یا یای نسبت( و واو مجهول، این الفبا را با الفبای رویس متمایز یم  کند. ویل به دلیل عدم دستر
ند یا اگر  دهند به زبان رویس بنویس ای، بسیاری از تاجیکان در فضای مجازی ترجیح یم های رایانهها یا برنامه تاجیگ در سامانه

یلیک رویس استفاده یم  کنند که حروف "تاجیگ" ندارد. به فاریس بنویسند، از همان خط ستر
 

کردم، مجبور  یس فاریس در دوشنبه کار یمیی ، وقنر که برای یی ۲۰۰۰یادم هست اوایل دهه  پیکر شد؟ :  پیکر چگونه گلغول
نت مطالنی را در تارنمای فاریس یی  یلیک پاریس در اینتر یس به خط رویس منتشر کنیم. باری  یی بودیم به دلیل نبود الفبای ستر

کتهای بزرگ به کار رفته بود، وقنر به در یک مطلنی فاریس واژه "غول یلیک رویس برگرداندم،   پیکر" را که برای رسر خط ستر
ای رفع شده  پیکر" شد، چون خط رویس حرفهایی برای غ و واو مجهول ندارد.اگرچه امروز این مشکل تا اندازه تبدیل به "گل 
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 یویی 
ٔ

یلیک پاریس در سامانه کد موجود است، هنوز هم در تاجیکستان بسیاری به جای آن از الفبای رویس بهره  و الفبای ستر
یان به الفبای رویس  برند یم کتهای مخابرایر تاجیکستان پیامهای خود را به مشتر . بریحی از سازمانها و مؤسسات دولنر و حنر رسر

س روان کرده شد. رکم  یم م! انتکال شما با نظام دستر ی مختر ی پیایم از یک بانک گرفته: "مشتر  یگ از دوستان چنیر
ً

نگارند. مثال
م! انتکال شما با موفکیت به انتکال انتکال:... ملبگ..." یا پیام دیگ ی مختر نده پراخت کرده شد..."یعنی اینجا  ری: "مشتر گتر

م"، "انتکال" به جای "انتقال"، "رکم" به جای "رقم" و "ملبگ" به جای "مبلغ" آمده  م" به جای "محتر است. بدین  "مختر
چنگ"، به جای "قلب" "کلب"، به جای  ترتیب بسیاری به جای "هر" "خر"، به جای "جای" "چای"، به جای "جنگ" " 

"، به جای "رحمان" "رخمان"، به جای "بهار" "بخار"، و   " "کتر "جاه" "چاه"، به جای "جهالت" "چخالت"، به جای "قتر
 خنده به جای "هفته" هم "خفته" یم

ً
 آید. دار از آب دریمنویسند که معموال

 
نت در تا موزونه عبدالرحمان، گوید علت این مشکل شاید این باشد که حروف معیار جیکستان، یممتخصص رایانه و اینتر

یلیک تاجیگ در سیستم ویندوز قبال نبود و تازه در سالهای اختر پیدا شده است: "قبال بنا بر نبودن حروف استاندارد،   ستر
استاندارد استفاده یم م است که مردم با کاربرد حروف  آید. وقت الز کردند. با این حروف مشکالیر پیش یم کاربران از حروف غتر

استانداردی مورد استفاده قرار دارد. وقنر ما متنی از یک   یفت )قلم( غتر ند. در کارگزاری مؤسسات دولنر رسر استاندارد خو بگتر
یلیک تاجیگ در  کنیم، رایانه ما حروف آن را نیم مؤسسه دولنر دریافت یم  خانم عبدالرحمان، حروف ستر

ٔ
خواند."به گفته

های قدییم ها یا برنامه های ویندوز از نسل هفت به بعد وجود دارد ویل بسیاری در تاجیکستان همچنان از رایانهامه برن
یس  کنند. این مشکل در بسیاری از تلفنهای همراه هم به دید یم استفاده یم آید. بسیاری در تاجیکستان به تلفن هوشمند دستر

 ندارند یا توان خریداری آن را ندارند. 
 

گویند "تنبیل". یگ از دوستان که نخواست نامش را  نظران به این وضعیت یمبریحی دیگر از صاحب تنبیل یا خط ناکارآمد؟ :  
م، یم  به بتی

ً
یلیک فاریس در تلفن همراه "سه کلیک کاقی است." به نظر او "بسیاری أصال ی حروف ستر گوید برای فعال ساخیر

یلیک زبان ما ممکن است از میان برود، چون دولت  ترجیح یمفکر زبان مادری نیستند و  دهند به رویس بنویسند. با خط ستر
اییط برای حفظ و تروی    ج آن وجود ندارد. کش مجبور نیست که آن را بیاموزد یا از آن کار  پشتیبان زبان نیست و رسر

یلیک فقط به پیام  د."مشکل خط پتر چینی یا فقدان مطالب و محتوا به این  صیل، کم شود. از مشکالت ارسایی محدود نیم بگتر
 فیسبویک

ٔ
اش به الفبای رویس ثبت  خط در فضای مجازی است. شهرت قدرتف حقوقدان تاجیک که نام خود را در صفحه

یلیک تاجیگ ندارد و مجبور است از حروف رویس استفاده کند: "در تاجیکستان اندک  کرده، یم  گوید تلفن او حروف ستر
ی دلیل من اخبار تازه را بیشتر از شبکه ایرسانه یلیک تاجیگ مطالنی انتشار دهد. به همیر های رویس  هست که به خط ستر

کنم. کتابها در باره مسائل سیایس، حقوقر و اقتصادی به زبان تاجیگ نیست. اگر باشد هم، بغایت اندک است و  دریافت یم 
 ستند."هایی با کیفیت بد از زبان رویس هآنها هم ترجمه 

"در یس سال گذشته حکومت نتوانست برای مؤسسات آموزش عایل کتابهای تاجیگ فراهم سازد. دانشمندان ما خودشان  
نویسند. من بارها در بارٔه انتخابات، مطالنی به زبان تاجیگ جستجو کردم ویل نیافتم. مطالب طنی را  هم به زبان ما کتاب نیم 

 ن رویس است ویل به زبان ما نیست."شود پیدا کرد. همه به زباهم نیم 
 

ب و مطالب علیم به تارنماهای رویس روی  فضای خایل از محتوا : 
ُ

ت
ُ

 ک
ٔ

اگر کسایی مثل شهرت قدرتف مجبورند برای مطالعه
 میل تاجیکستان که خط فاریس بلد است، به دنبال منابع دیجیتال فاریس  

ٔ
آورند، کسایی چون باباجان شفیع، کارمند کتابخانه

ی ندارد. یمروند.وی یم یم ی  چتر
ً

یلیک تاجیگ اصال شود گفت که تاجیکان هنوز وارد این فضا  گوید: "فضای مجازی به خط ستر
 من که انگلیش نیم نشده

ً
 به فاریس یم اند. شخصا

ً
جویم و مطالب فراوایی به فاریس پیدا  دانم، اگر به دنبال مطلنی باشم، حتما

ییم  جهایی وجود ندارد."مروری گذرا در جستجوگر گوگل این حرفها را ثابت  کنم. منابع کاقی به خط ستر
ٔ

لیک فاریس در شبکه
گذارد. حاال  هزار نتیجه پیش چشمتان یم   ۵۵کند. اگر شما عبارت "شهر بخارا" را در گوگل به خط فاریس بنویسید، بیش از  یم

یلیک بنویسید، نتیجه   ی عبارت را به ستر این مطالب به زبان ازبگ و رویس و حنر انگلیش است  هزار است ویل اغلب    ۱۱همیر
یک هستهو در این میان مطالنی به زبان به اصطالح "تاجیگ" کمتر پیدا یم  ی ی شیوه یم توان عبارت "فتر ای" را به  کنید. به همیر

یلیک   هزار نتیجه گرفت، در حایل که جستجوی این عبارت به  ۳۰۰خط پاریس جستجو کرد و بیش از دو میلیون و  خط ستر
گرفته از زبان رویس هستند و هایی محسوس است که وام نتیجه یم دهد.این مشکل بویژه در مورد واژه  ۲۶۱تاجیگ فقط 

یلیک به شیوه رویس بنویسید،   ی به شکل رویس در میان تاجیکان رایج است. مثال اگر نام کرونا را به خط پتر نوشت آنها نتر
تان نیمیم های تاجیکستانآنگونه که رسانه  آید. نویسند، گاه حنر یک مطلب به اصطالح "تاجیگ" هم گتر
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گوید  کنند، یمهای اجتمایع منتشر یمفردوس اعظم، از شاعران جوان تاجیک که اشعار خود را بیشتر به خط فاریس در شبکه
یلیک بغایت کم هستند و  زبانان ایران و افغانستانند.  درصد مخاطتبان اشعارش از فاریس ۹۷خوانندگان شعر او به خط پتر

ی کسایی باشم که  شود. وی یمزبان همرسایی یماشعار او بیشتر در صفحات و گروههای فاریس  افزاید: "من شاید از اولیر
یلیک  کنم. قبال فقط به فاریس نشر یم شعرهایم را به خط فاریس نشر یم کردم ویل بعضی دوستان خواهش کردند که به پتر

زبانان ایران و افغانستان هستند. در اینستاگرام که درصد فاریس   ۹۵نفر خواننده دارد    ۱۰۰۰تلگرامم که نزدیک  هم گذارم. در  
نفر پسند گذاشتند که از میان اینها شمار   ۵۰۰کننده دارم، تاجیکستانیها خییل کمند. زیر غزل آخرم دنبال  ۵۰۰۰حدود 

های طرفداران و مخالفان گذار به خط فاریس در  به درک چرایی بحث جاست کهرسد."این نفر هم نیم ۸۰تاجیکستانیها به 
ی منابع فراوان علیم و ادیی در فضای  تاجیکستان یم رسیم. طرفداران خط فاریس معتقدند که گذار به این خط با فراهم ساخیر

 ٔ مجازی، دروازه 
ٔ

ی تاجیکستان در کشورهای همسایه  را برای تولیدات ادیی و هتی
ی

کند. در  ایران و افغانستان باز یم  بازار بزریک
ایر هستند که ممکن است ارتباط با جهان فاریس   و افکار مردم  حایل که مخالفان خط فاریس نگران تاثتر

ی
زبان در شیؤه زندیک

 تاجیکستان برجای گذارد. 
 

گرایی در فناوری که انزوا و استبداد :  سید این مسایل به بحث جتی ای طوالیی بر آن نوشتم، چه  مقدمهحاال ممکن است بتی
 مردم تاجیکستان یا   ربیط دارد؟ ربطتش این است که این مفهوم که من چندان عالقه

ی
و اعتقادی به آن ندارم، در زندیک

ده فاریس دی  اند که چندان کاربر ای دارد. یعنی تاجیکان منفعالنه تن به رسانه یا ابزاری ارتبایط داده زبانان فرارود تاثتر گستر
وی کرده است.یگ از همکاران انگلیش ی ام که سالها پیش برای تشکیل نیست و این ابزار هم آنها را هرچه بیشتر و بیشتر متی

رسد تاجیکان در بحران هویت به رس گفت به نظر یمنگاران محیل به دوشنبه رفته بود، یمیک دورٔه آموزیسر برای روزنامه 
دانند و این وسط رسدرگم  اند، انگلیش هم نیماند، خط فاریس را هم نیاموخنه از دست داده  برند. آنها دانش زبان رویس را یم

 اند. مانده
 دهساله

ً
یلیک رسنوشت تاجیکان را یط یک قرن گذشته رقم زده و احتماال ی رقم  بدین ترتیب، خط تحمییل پتر های دیگر نتر

 یک نظام استبدادی در عرص دیجیتال خواهد زد؛ مگر این که اتفاقر نامناظره بیفتد.دولت تاجیک
ٔ

ستان که بارزترین نمونه
ها و ابزارهای ارتبایط را در سیطره  است، از هر گونه تغیتر و تحول بیم دارد و از همان آغاز همه سیع خود را کرده تا رسانه

یس مردم به  داند، چون ممکن است خود نگه دارد. از جمله تبدیل خط را هم برای موجودیت خود زیانبار یم باعث دستر
اطالعات و منابع تازه شود و به بیداری و ناخوشنودی عمویم دامن زند.امامعیل رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان، خود را  

کند و بر تاری    خ گذشته، چه شوروی و  دهنده معرقی یماست. دستگاه تبلیغات دولنر او را نجات"پیشوای ملت" اعالم کرده 
تواند معنا داشته باشد. یعنی این خط کشد. کیش شخصیت او فقط در وضعیت موجود یم طالن یمچه پیشاشوروی، خط ب

یلیک بوده که تاجیکان را تبدیل به "ملت" کرده و این ملت در برهه  ای از زمان دچار مصیبت شده و پیشوایی آمده و نجاتش  پتر
 مک داده

ٔ
 نظریه

ٔ
 و اجتمایع را تغیتر دهد.  بایط یملوهان، تبدیل رسانه یا ابزار ارتاست.بر پایه

ی
 فرهنگ

ٔ
 مردم و سامانه

ی
تواند زندیک

مرزی ممکن است هویت  زبانان برونتوان به این نتیجه رسید که تبدیل خط و ایجاد پیوند قویتر با تاجیکان و فاریسپس یم 
ی درهم کوبد: این، درست همان  خواهد. است که حکومت نیم   تاجیکان را متحول سازد و در اندک مدیر کیش شخصیت را نتر

ییگانه
ّ
 روش امالی زبان فاریس دری در افغانستان یک نیاز جد

ی
در آستانه سده نِو خورشیدی  محّمد خلیق :  صالح :    ستا   یک

و   -در اینجا به معنای بعد از ورود چاپ  -های آن در دوران معارصدر مجموعه نوشتارهایی به موضوع خط فاریس و دگرگویی 
ی به چ شود.  های پیش روی خط فاریس در روزگار دیجیتال، فضای مجازی و شبکه اجتمایع، پرداخته یم الش همچنیر

های مختلف به موضوع خط در  نظران، کارشناسان و پژوهشگران در این نوشتارها با رویکردهای متفاوت و از زاویه صاحب
 زبان فاریس پرداخته

ی
الخط،  در این مجموعه، رسم شوند. فاریس منتشر یمیس یی اند که بمرور در وبسایت یی حوزه فرهنگ

 اند. گذاری و نگارش نویسندگان حفظ شده نقطه
ها  های ویژۀ خود را دارد و در آن بریحی از آواها در میان واژه ها و چالش هرچند خود الفبای کنویی زبان فاریس دری دشواری 
ی شماری از آواها و واج  ی ندارند و نتر شوند و  گون نوشته یم هایی همها و شکلگون با حرف صدادار ناهمهای  شکیل برای نوشیر

ی  های پیوستۀ آن در آغاز، وسط و انجام یک کلمه از هم متفاوت اند و بریحی از گسستۀ یک حرف و شکل   گونه شکل به همیر
ه به عنوان روش امالی این  چه کناپذیراند؛ اّما آن های مابعد و یا ماقبل خود پیوست هایی واحد با حرف ها هم در کلمه حرف 

سان نبوده است. اختالف در  الخط، واحد و یک زبان مطرح است همیشه از آغاز پیدایش این زبان و نگارش آن به این رسم 
 نگارش پیوسته گونهترینه برخاسته از چهامالی زبان فاریس دری بیش 

ی
، پیش یا گسستۀ اجزای واژه  یک وندها،  های ترکینی

 های دستوری و نحوی و رصقی است. های ربط، عطف و نشانهوندها، حرف پس 
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ی در گذشته سازی آن: سانها در راستای یک پیشینۀ روش امالی زبان فاریس دری در افغانستان و کوشش های ها در میر
ی یگانه دست ی نویس زبان فاریس دری نتر  در روش در افغانستان یا رسزمیر

ی
اط و  های دیگر فاریس یک

ّ
زبان وجود نداشت و هر خط

ی این چندگونهنویش به ذوق خود یم خوش   در روش امال، هم در کتابنوشت و پس از پیدایش صنعت چاپ نتر
ی

ها و هم  یک
هایی از سوی چنان ادامه یافت. در خورد یادکرد است که در تاری    خ معارص افغانستان کوشش ری، هم های نوشتادر رسانه

ۀ زبان و ادبّیات فاریس دری، مانند استاد قاری عبدهللا، استاد عبدالحق بیتاب، دکتر عبداالحمد   شماری از استادان گستر
یدی، دکتر روان فرهادی، عبدالحبیب حمیدی، عمر زاهدی،  نویس، نکهت سع جاوید، دکتر محّمدرحیم الهام، عبدهللا افغایی 

ی  ین نرص و دیگران در بخش دستور زبان و درست عیر
ّ

جاوید جزوۀ دریس "بحث  الد نویش انجام داده شدند و از جمله دکتر
هجری خورشیدی نوشت که در مجموع، این کارها در این برهۀ تاریخی از   ۱۳۳۰انتقادی بر امال و انشای فاریس" را در سال 

ها در افغانستان گذاریسازی روش امالی زبان فاریس دری و نشانهسانارزش فراوایی برخوردار بودند.گام بنیادین در زمینۀ یک 
گان گذاشته شد. این جزوه به  نویسندهیی به نام "روش امالی زبان دری" توّسط اتحادّیۀ  با نشر و پخش جزوه   ۱۳۶۳در سال  

خانۀ وزارت تعلیم و تربّیۀ  هزار و یکصد نسخه در چاپ گان دهصفحه به قطع رقیع با شماره  ۵۶کوشش پویا فاریایی در 
مه 

ّ
ندۀ مقد حادّیۀ نویسندهافغانستان در کابل به چاپ رسیده و دربرگتر

ّ
ی، رئیس ات تاری گفگان، و پیشیی به قلم دستگتر پنجشتر

گذاری، بود. کار طرح و تدوین این روش توّسط کمیسیویی  دربارۀ الفبای زبان فاریس دری و دو بخش: دربارۀ امال و دربارۀ نشانه
ل از استادان دانش

ی
حادّیۀ نویسنده گاه کابل، دانشمتشک

ّ
آکادیم علوم و اعضای فنیّ ات گان که اعضای اصیل آن دکتر  مندان 

ی، استاد اعظم رهنورد زریاب، لطیف   عبداالحمد جاوید، دکتر  محّمدرحیم الهام، محّمدعمر زاهدی، استاد واصف باختر
، رسور همایون و رضا مایل هروی بودند از سال  ت   ۱۳۶۱ناظیم، پویا فاریایی و اعضای مشاور آن استاد عبدالخ حبینی

ّ
مد

 سه سال را در بر گرفت. 
ندۀ نکته  نهاد  سازی نوشتار زبان فاریس دری بود. به گونۀ نمونه در آن کتاب پیش سانهایی مهیّم برای یک این روش دربرگتر

های صدادار "الف" و "و" در صوریر که در حالت مضاف، موصوف یا منسوب  های مختوم به حرف شده بود که پس از واژه 
ند یک "ی" و در واژه  ی حالت قرار بگتر ـه" نشانۀ "ء" افزوده شود، هرگاه  ها بر باالی "های مختوم به "ـه" غتر ملفوظ در چنیر

"،  شود: مانند "زنده یی دیگر بیاید "ـه" غتر ملفوظ حذف نیم های مختوم به "ـه" غتر ملفوظ پسوند یا واژه با واژه 
ی

یک
ه، واژهوار"، "نامهگان"، "تشنه"پرنده  ی پسینۀ "را" و رسان" و غتر های ترکینی را تا حد ممکن باید پیوست باهم بنویسند و نتر

ی حرف  گونه نشانۀ جمع )ها( را پیوست بنویسند. این روش نوشتاری در  های ربط "که" و "به" را جدا بنویسند و به همیر
ّیۀ "قلم"، ارگان ۀ "ژوندن" و نشر

ی
ایر انجمن نویسندهمجل ّیههای نشر ی در نشر های دولنر آن وقت رعایت  گان افغانستان، و نتر

ی دارد و در بعضی از نسخهشد. البته این روش امال، ریشۀ تار یم  "زنده یخی نتر
ً

ی مثال " و "تابنده های خیّط نتر
ی

" و امثال آن یک
ی

ها  یک
ی سیاق نوشته اند.   را به همیر

 
ی امالی یگانه برای زبان فاریس دری :  شود نهادهای  گونه که دیده یم آننقش نهادهای مسؤول دولنر افغانستان در تعییر

سازی روش امالی زبان فاریس  سانکاری در زمینۀ یک گونه برنامه و راه روز هیچا تا ام همسؤول دولنر افغانستان از گذشته
های های آموزش و پرورش، وزارت آموزش گایی که در این نهادها از جمله در وزارت مندان و نویسندهدری نداشته اند و اّما دانش 

آکادیم علوم کار یم نبوده اند و ما گواه کارهای ماندگار انفرادی یا جمیع آنان در این   توّجهکردند به این مسأله هرگز یی عایل و 
حادّیۀ  زمینه بوده ایم. با آن

ّ
هم پس از گذشت نزدیک به چهار دهه از نشر و پخش جزوۀ "روش امالی زبان دری" پذیرفتۀ ات

آکادیم علوم افغاننویسنده ستان در نظر دارد باز هم یک روش  گان، از قرار معلوم در این اواخر انستیتوت زبان و ادب دری 
ی کار نگارش و تدوین فرهنگ معارص زبان فاریس دری را  ه وضع کند و نتر تازۀ امال را برای زبان فاریس دری با مشورۀ اهل ختی

ی  های سازی امال در زبانگونه وزارت معارف هم در سال گذشته اعالم کرده است که برای معیاریروی دست دارد و به همیر
آکادیم علوم، دانش  دری و پشتو به هم فاریس العات و فرهنگ، 

ّ
های کابل و  گاهکاری نهادهای مسؤول دیگری چون وزارت اط

ی سّید جمال  العات و تعلیم و تربّیه و دارالمعلمیر
ّ

ین افغان دست به کار شود و اّما تا جایی که معلوم است در وزارت اط
ّ

الد
 یست. فرهنگ در این زمینه هیچ حرکنر مشهود ن

 
 نوشتار در مطبوعات و مراسالت اداری امآشفته
ی
ها  ها و کتابروز شیوۀ نوشتار در رسانهمتأّسفانه امروزی افغانستان : یک

توان گفت شیوۀ غالب کدام شیوه است؟ افزون از و مراسالت اداری در افغانستان بسیار آشفته است، تا جایی که نیم 
های  هایی در کاربرد ساختارهای دستوری زبان عریی و در نگارش واژه گویی فاریس دری، ناهم  هایهای امالیی در واژه سایی ناهم

ی مشکلبندی ها و پاراگرفگذاریهای اروپایی در زبان فاریس دری و نشانهدخیل از زبان ها و ساز اند.در بریحی از کتابها نتر
ها هنوز هم از روش امالی پذیرفتۀ  بندند و در بعضی از نوشته یمهای نوشتاری شیوۀ نگارش رسیم کشور ایران را به کار  رسانه
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ند، اّما بسیاریگان کار یماتحادّیۀ نویسنده   کامپیوتری، روش تازه یی را دنبال نیم ها کدام روش ویژهگتر
ّ

یی  کنند.با پیدایش خط
 و ادیی کاربرد یافته است. در این روش، جای 

ی
ی پیوست هم از سوی بریحی از نهادهای فرهنگ های ترکینی را  های واژه نوشیر

ِ نیم 
ی ی اجزای آن واژه گذاشیر ی یک  هایی را که باید جدا یم ها و حرف ها گرفته است و آن کلمه فاصله در بیر نوشتند با گذاشیر

ند که با معیارهای جهایی گذاری هم اصویل را در نظر یم نویسند و در نقطه ها یم فاصله پیش و یک فاصله پس از آن نوشتار    گتر
شود، کاربرد این روش تا جایی امیدوارکننده است، اّما تا زمایی که از سوی نهادهای  مطابقت دارند. آن گونه که دیده یم 

سان برای امالی زبان فاریس دری وضع نگردد و کاربرد آن روش از سوی دولت، رسارسی نشود مشکل مسؤول، یک روش یک
 روش امال هم چندگانه 

ی
 خواهد داشت. چنان ادامه یک

 
 امال و پیش شنایس چندگانهآسیب 

ی
 آن : نهادها برای یگانه یک

ی
ها در زبان فاریس دری  های موجود در نگارش واژه سایی ناهم یک

دههای فراوایی را به این زبان که قلم توانند آسیبیم یت  سایی یی در منطقه دارد وارد سازند. این ناهمرو گستر
ی

ها به تدری    ج در کل
 امال در زبان فاریس دری یم هایی که چندگانه جا خواهند گذاشت. یگ از آسیب أثتر منقی خود را به زبان ت

ی
تواند داشته باشد  یک

ی و خواندن این زبان، هم برای گوینده  ۀ آموزش نوشیر گان آن و هم برای دیگران، است. آسیب مهّم دیگِر نایسر از  در گستر
ی مطلنی به آفرینی در یگویی روش امال، مشکلناهم ننر است و از همه مهمهای جستوسیلۀ سامانهافیر تر این که  وجوگر اینتر

 امالیی یم چندگانه 
ی

ی مشکلیک ی نتر  ساز باشد. تواند برای خواندن یک میر
سازی امالی زبان فاریس دری کاری که باید در گام نخست انجام داد، ایجاد یک فرهنگستان زبان از سوی دولت  سانبرای هم 

ی نهادی افزون بر این که برای پدیده نستان خواهد بود. با یی افغا های مناسب نوی گذاشته خواهد شد،  های نو واژه ریزی چنیر
 و باروری زبان و درستهای بالنده های مناسنی در زمینهبرنامه 

ی
ی رسارسی یک ی روش یگانۀ نگارش از طریق  نویش و نتر ساخیر

ّیه  انستیتوت زبان و ادب فاریس دری که  ها، ریخته های نوشتاری و کتابنشر
ً

خواهند شد. تا ایجاد فرهنگستان زبان، عجالتا
ی یم  آکادیم علوم افغانستان فعالّیت دارد نتر ساز برای زبان فاریس دری،  تواند به این مسألۀ حیایر و رسنوشتدر چارچوب 

دازد.   بتی
ایر و اداره گاهستاری در بن گذاری ساختارهایی برای ویرا پس از تدوین روش یگانۀ امال، پایه ّیه های نشر ی  های نشر های چایی نتر

وری برای رعایت، تعمیم و نهادینه  روش امال در سطح کشور خواهد بود. متأّسفانه در افغانستان هم سازی یگانه امری رصی
ی

یک
ه جز از صاحب امتیاز و مدیر  یی بها و نهادهای رسانه گایی و هم در طرزالعمل تأسیس و ثبت رسانه های همه در قانون رسانه

ّیه ی کدام سّمنر به نام ویراستار مسؤول از ویراستار سخنی به میان نیامده است و در ساختار نشر های دولنر افغانستان نتر
ی قابل  وجود ندارد و در این جا تنها به موجودّیت مصحح بسنده شده است، در حایل که کار یک مصحح رصف مقابلۀ میر

ی با معیارهای علیم موضوع آن و  چاپ با نسخۀ اص ی میر ، سازگارساخیر ی ی و افزودن در میر یل آن است و کار ویراستار، کاسیر
ی از نگاه شیوۀ نگارش و کابرد درست نشانه دستیک ها و فراتر از کار یک مصحح است.و آخرین  ها و امثال این سازی میر

ی تفاوتنهاد برای از میانپیش یس دری و رسیدن به یک روش یگانۀ امالیی این است که نهادهای  ها در امالی زبان فار برداشیر
های اصیل دستور  مندان زبان و ادبّیات کشور بکوشند تا بربنیاد بافت های علیم دانش ماناندازی گفتربط مسؤول با راه ذی

ایر و رسانگاههای دریس، بن سان و یگانۀ امال برای کتاب کش یک روش هم زبان به پیش  ی نامه ههای نشر ها، های چایی و نتر
 اسناد و مراسالت رسیم اداری کشور به توافق برسند. 

 
در آستانه سده نِو خورشیدی در فرج رسکویه :    شورای اصالِح خط ِفاریس چرا و چگونه تشکیل و تعطیل شد و چه کرد؟

و   -اینجا به معنای بعد از ورود چاپدر  -های آن در دوران معارصمجموعه نوشتارهایی به موضوع خط فاریس و دگرگویی 
ی به چالش  شود.  های پیش روی خط فاریس در روزگار دیجیتال، فضای مجازی و شبکه اجتمایع، پرداخته یم همچنیر

های مختلف به موضوع خط در  نظران، کارشناسان و پژوهشگران در این نوشتارها با رویکردهای متفاوت و از زاویه صاحب
 زبان ف

ی
 شوند. یس فاریس منتشر یمیی اند که بمرور در وبسایت یی اریس پرداختهحوزه فرهنگ

 
آمد و ناهار را سه نفری در  هایی که شاملو از دهکده به تهران یمشنبهدر یگ از سه . ۱۳۷۱تابستان گام اول، طرح بحث : 

ای تایپ  از راه رسیده و نرسیده مقاله کردیم، خوردیم و شب را با دوستان نزدیک، صبح یم رضا اسپهبد یمکارگاه نقایسر عیل 
 شده به من داد و با همان لبخند مهربان و شوِخ "غوِل زیبا" گفت "برای انتشار". 

ی برای انتشار، از مولفه ی"، از جمله در گزینش میر ی کننده رسنوشت یک رسانه است و شاملو خود  "شم رسدبتر های تعییر
یات ف ترین و موفق ایحرفه  ی بود، هم در کیفیت هم در نفوذ و برد و نوآوری  ترین رسدبتر نشر  در تاری    خ مطبوعات ایران نتر

ی
رهنگ

اژ. هر بار که آدینه را با نگاه انتقادی یم ین معلم من بود. بسیاری از فوت و فنو تاثتر و تتر ی را از شاملو  دید بهتر های رسدبتر
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ارتقاء این مجله نقشر کارساز داشت و اگر مجله آدینه دستاوردی  کردن من و با حمایت از آدینه در    آموختم. شاملو با راهنمایی 
ی هست؛ اما در همه آن سال   من بود، شاید  ترین فصلهای دوسنر نزدیک، که از پربارترین و زیبا دارد مدیون او نتر

ی
های زندیک

ی را گرفتم. در همان نگاه نخست م  شخص بود که بیش از چهار فقط یک یا دو بار انتشار متنی را در آدینه توصیه کرد.میر
ی را به او گفتم. در ایراِن آن روزگار، شمار   صفحه آدینه است و رسم ما انتشار مقاله حداکتر در چهار صفحه بود. همیر

ی خوانندگان مقاله  مجله چندان نبود. بسیاری از خوانندگان میر
ٔ

نهند تا  های طوالیی را به کناری یمهای بیش از چهار صفحه
 چنان پرشتاب است که این "بعد" اغلب نیم "بعد" و "رس  

ی
دهد  آید و آن "فرصت" اغلب دست نیم فرصت" بخوانند و زندیک

ی طوالیی کمتر خوانده یم  ی هست.رس زیبایش را  شود یا ناخوانده یم و میر ی نتر یه شکست رسدبتر ی ناخوانده در یک نشر ماند. میر
شود". آن شب دیگر هیچ سخنی در این باره گفته نشد.روز ت یم بلند کرد و با نگایه پرمهر گفت "فردا که خواندی معلوم

ی را، که مقاله نویسان و پیشنهاد به تاجیکان"،  الخط فاریس با عنوان "فراخوان به فاریس ای مفصل بود در باب رسم بعد میر
ی را یم  رویس مسلط است و در زبان   دانستم که بر چند زبان از جمله انگلیش و شناختم. یمخواندم. ایرج کابیل، نویسنده میر

ترین مراجع در ایران است.  است و در این عرصه ها خرد کردهفاریس، وزن شعر فاریس، دستور زبان و .. استخوان ها از معتتی
ها "بسیار باپرنسیپ". دوستدار و دوست نزدیک شاملو هم  دانستم که آدیم رصی    ح و درست است و به قول ما دیروزی یم

های  ای در آدینه بودم با عنوان "دشواری ود شاید که پیش از خواندن مقاله کابیل در صدد انتشار مقالهبود.دست تصادف ب
ی یم ی میر ح آن در ادامه همیر  آید. زبان فاریس با کامپیوتر" به قلم دکتر صنعنر در باب خط فاریس که رسر

 
نویسان و پیشنهاد به تاجیکان"، مقاله کابیل با عنوان "فراخوان به فاریس فرج رسکویه و احمد شاملو ، گام دوم، فراخوان : 

های سالیان من و دیگران کرد و به بسیاری از پرسشمتنی روشمند و منسجم بود که نه فقط مشکالت خط فاریس را مطرح یم 
ی نگارش خط فاریس پاسخ یم  های مشخص و روشنی را در قالب پیشنهادهای سنجیده و  حلداد که بعالوه راه در باب آئیر

کنم. جا تکرار نیم اند، این مدلل مطرح یم کرد. مباحث این مقاله و پیشنهادهای کابیل را در "فراخوان" او، که بریحی جا افتاده
ی فراخوان و مقاله های بعدی کابیل در آدینه و عالقمندان یم  ی به مقاله  توانند به میر های گوناگون او در این زمینه  ها و کتابنتر

کنند، به ویژه کسایی که فاریس را، از  ی همه کسایی است که در عرصه ادبیات فاریس کار یم الخط دغدغهرجوع کنند.رسم 
 کسادهند و مشکالت خط فاریس را در عمل دیده سوادآموزی تا دانشگاه، آموزش یم

ی
ی دغدغه همیشگ یی چون من که  اند و نتر

ی پرسش "با چه  ای در عرصه ادبیات فاریس، رسدبتر و ویراستار حرفه عالوه بر آموزش و کار حرفه  ای هم بودم و در رسدبتر
ی پرسشرسم ی الخیط؟" از نخستیر ، همه میر

ی
یه فرهنگ یه، به ویژه در نشر الخط  ها باید که با رسم ها است چرا که در یک نشر

گاه که دالیل خاض در کار باشد.در تدارک انتشار آدینه در چندین جلسه بحث به این  مگر آندست منتشر شوند واحد یک 
، سازمان کتابنتیجه رسیدیم که ترکینی از رسم  ی الخط پیشنهادی نشر دانشگایه  های دریس دوره شاه و رسم الخط نشر فرانکلیر

یم.   را به کار گتر
 

الخط واحد با قواعد  ها است. نبود رسم گونه راه حل   تر از اینری و عمیق اما مشکل رسم الخط فاریس ساختا ایرج کابیل : 
ی  ی در این عرصه  های روشمنِد یی وآئیر تناقض، که به تقریب همگان از آن تبعیت کنند و این که هر نویسنده و رسانه و نارسر

ی مشکل ساز خود یم  در ناممکن بودن جدانویش   های فریع هستند که مشکالت اصیل در جای دیگر است به مثل زند نتر
ی و ناممکن  ی بسیاری از مشکالت خط فاریس و مشکیل ساختاری و رفعبسیاری از حروف، که ریشه نشدیی است، ننوشیر

ی اغلب مصوت  ی حروف(، که سوادآموزی، خواندن و فهم  ی خط )نه چون عالمت ها در پایهبودن نوشیر هایی در باال و پائیر
کار یمها را دشو رسی    ع بریحی جمله  المخرج  کند، ناهمگنی در باب پیوسته و جدانویش، رسنوشت مبهم همزه، حروف مشتر

، که سوادآموزی و بهره المخرج در عریی و... این در زبان فاریس و متفاوت  ی ی از امکانات ها نه فقط خواندن و فهم رسی    ع میر گتر
ی مشکل یم فاصله نویش از  فاصله و نیم نویش هم در کار نبود. یی صلهفافاصله و نیم کرد. آن زمان حتا یی کامپیوتری را نتر

وطه پیشنهادهای کابیل بود که با حروف چینی با برنامه  های کامپیوتری ممکن و آسان شد و تا حدی جا افتاد.تا پیش از مشر
ی نگارش خط فاریس مطرح نبود. بحث تغیتر یا اصالح خط از معیارهای واحد و تعریف شده  وطه آغاز  ای برای آئیر دوره مشر

شد. "تغیتر خط"، حتا اگر راه حل نهایی و درست، اما به هزار و یک علت و دلیل ممکن نبود و نیست. پس راه اصالح خط  
وطه تا دوران ما، با افزایش کیم و کیقی کتاب ، از مشر دریس، رشد کیم و کیقی  را یی گرفتند.صنعت نشر های دریس و غتر

ی برای تدوین رسم مطبوعات، افزایش شمار باس الخط  ودان و مولفان و... توسعه یافت، اما هیچ مرجع پذیرفته شده و معتتی
ان، مطبوعات و  واحد فاریس پدید نیامد هرچند بریحی ادبای معتتی فرهنگستان اول و دوم این بحث را مطرح کردند. نارسر

ی با  ه بود که حتا کتاب گرفتند. کار به جایی رسیدهای متفاویر را به کار یمالخط مولفان رسم های دریس و دانشگایه نتر
ی و خوارزیم، بریحی سازمان  ۵۰و    ۴۰های  شدند.در دهههای متفاوت منتشر یمالخط رسم ان معتتی چون فرانکلیر های  بریحی نارسر
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یات چون سخن دکتر پرویز ناتل خانلری، دولنر چون نهادی که انتشار کتاب اندیشه   های دریس را بر عهده داشت، بریحی نشر
ی احمد شاملو و بریحی مولفان، برای نگارش خط   و هتی به مدیریت دکتر نارص وثوقر و کتاب هفته و خوشه به دوران رسدبتر

ی  هایی تدوین و اجرا کردند اما به دالیل گوناگون، از جمله غیبت نهادی که اعتبار آن مرجعیت عامه الخط ها و رسم فاریس آئیر
ی کند، غفلت و یی  ، روانآن را تضمیر شنایس غالب بر جامعه ایرایی و... و البته مشکالت خط فاریس،  اعتنایی نهادهای آموزیسر

ی رسم هایی چون جا  شده پدید نیامد هرچند در این دو دهه گامتناقِض پذیرفتههای روشمنِد یی الخیط واحد با قواعد و آئیر
ی شیوه   نویش برداشته شد. ای واحد در جدا و پیوسته انداخیر

 
 به بازار ایران عرضه شده   ۱۳۷۱در سال های خط فاریس در کامپیوتر : گام سوم، دشواری

ی
بودند اما  کامپیوترهای خانگ

ی الینوتایپ حروف  ی اوایل کار آدینه را به شیوه سننر حروف چینی دسنر و بعدتر با ماشیر چینی  اغلب خط فاریس نداشتند. ما نتر
ای کامپیو یم ، دکتر ی پایاندر آمریکا و ایران که "پایان تر و استاد دانشگاه کردیم.محمد صنعنر های نامهنامه او در آمریکا از اولیر

ایی بود که با استفاده از رایانه حروف  ی  چینی شد"، پس از تجربه برنامهدکتر های "پیشکار" و "زر"، برنامه "زرنگار"، نخستیر
ی کاربران این برنامه بود. دکتر  چینی کامپیوتری فاریس را به بازار عبرنامه موفق حروف  رضه کرده بود و مجله آدینه از نخستیر

ی زمینه آشنایی من و او شد.با ورود برنامه ی نتر چینی  های حروف صنعنر برنامه "زرنگار" را به رایگان به آدینه هدیه کرد و همیر
ی از امکانات  ای خط فاریس، که بهره های، که با خط رس و کار داشتند، بریحی دشواری های دیگر رایانهفاریس و برنامه گتر

تر شدند. در چند نشست با دکتر صنعنر که برای من کالس درس بود، با مشکالت خط  کردند، برجستهکامپیوتر را دشوار یم
ی آشنا شدم و از او خواستم در این باب متنی برای انتشار در آدینه بنویسد. مقالهفاریس در برنامه  نوشت    ایهای کامپیوتری نتر

 های زبان فاریس با کامپیوتر" که پیش از این از آن یاد کردم. با عنوان "دشواری 
 

که شاملو مقاله روشمند و منسجم ایرج کابیل را به من داد، برای آوردن  یک هفته پس از آن  محمد صنعنر گام چهارم، شورا : 
برویم خانه کابیل. نهار دعوتیم. معلوم بود که از پیش  رضا را برداریم و شاملو به تهران به دهکده رفتم. در راه گفت عیل 

ی چنان خوب و مسئله  ریزی کرده برنامه  است.در خانه کابیل پرسید: "نتیجه؟". گفتم حجم مقاله خالف روال ما است اما میر
واندند و پسندیدند.مقاله  ای دیگر. مقاله دکتر صنعنر را به او و کابیل دادم. خکنم و همراه با مقالهچنان مهم است که منتشر یم 

ی برنامه دکتر صنعنر حاصل تجربه چینی کامپیوتری فاریس بود و ابعاد دیگری از مشکالت  های حروف های عمیل او در نوشیر
ی رخدادی  ها با اجرای پیشنهادهای کابیل رفع یمگفت که بریحی از آنخط فاریس را باز یم شدند. همزمایی تصادقی این دو میر

الخط  ها با رسم لو گفت که انتشار فراخوان و پیشنهادهای کابیل گام اول است. باید کاری کرد که چشم جالب بود.شام 
الخط پیشنهادی کابیل منتشر خواهد  های خود را با رسم پیشنهادی آشنا و پیشنهادها به تدری    ج پذیرفته شوند. گفت که کتاب

ی   کرد.درست یادم نیست شاملو بود یا کابیل که ییشنهاد کرد  الخط پیشنهادی منتشر کنم.  های آدینه را با رسم که بخشر از میر
. اعمال پیشنهادهای  آدینه بدان روزگار مجله

ی
، پرنفوذ، موثر و پرخواننده بود، اگر نه در کل جامعه در فضاهای فرهنگ ای معتتی

ی کردم.روز فراخوان با امکانات مجله آدینه در آن روزگار دشوار بود اما پذیرفتم و تا وقنر رسد های بعد با چند تن  بتر بودم چنیر
ی و محمدرضا باطنی مشورت کردم و به دلیل اهمیت بحث  از دوستان نویسنده و شاعر و زبان شناس از جمله هوشنگ گلشتر

الخط اختصاص دهم و در هر شماره متنی موافق یا مخالف  بر آن شدم که بخش ثابنر را در آدینه به مبحث اصالح رسم 
دهمنتشر ک  تری مطرح شود. نم تا بحث در سطح گستر

 آدینه منتشر شدند. در مقدمه با اشاره   ۷۲در شمارٔه  ۱۳۷۱ای به قلم من در مرداد های کابیل و صنعنر با مقدمهمقاله
ٔ

مجله
ن امیدوار الخط فاریس و... از جمله نوشتم "آدینه با چاپ مقاله دکتر صنعنر و فراخوان به فاریس نویساهای رسم به دشواری 

شناسان، نویسندگان، شاعران و ویراستاران ای فراهم آورد تا همه استادان زبان فاریس، اعضای فرهنگستان، زباناست زمینه 
ی  شناسند در باره رسم اند و آن را یمبستهو... و همه کسایی که به زبان فاریس دل  دازند". در همیر الخط فاریس به بحث بتی

های مثبت و  های آینده صفحایر را به این بحث مهم اختصاص خواهد داد.واکنش دینه در شماره مقدمه اعالم کردم که آ
های بعدی شد.در دیداری دیگر به شاملو و کابیل  ساز گاممنقی بیش از آن بود که انتظار داشتیم. اقبال به این بحث زمینه

الخط تبادل نظر کرده و آدینه این  و دیگر مباحث رسم  پیشنهاد کردم که شورایی سامان دهیم تا در باره پیشنهادهای کابیل 
الخط" و این به  دارد حتا در رسم ها را هر ماه منتشر کند. رو کرد به کابیل و گفت "فرج دست از مدیریت شورایی بر نیم بحث 

گفت که در انتخاب    سه نفره ایرج کابیل پیشنهاد کرد. شاملو  ۳معنای پذیرش پیشنهاد من بود. نام شورا را در همان نشست 
ی کسایی را که خوب بود برای   تر کابیل، نام کند و پیشنهادی ندارد. ایرج کابیل و من، و بیشاعضای شورا دخالت نیم  نخستیر

ی کسان مشورت شود. معیار  ی نخستیر عضویت در شورا دعوت شوند، مطرح کردیم و قرار شد در انتخاب دیگر اعضا با همیر
نویس خط فاریس بودند. شاملو  شناس و ویراستار و نویسنده و شاعر و برنامهبود و اعضا زبان تجربه کاری و تخصص علیم
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م. از همان آغاز در نام شورا بر   کش را پیشنهاد نکرد. قرار شد من با اعضای نامزد شده برای عضویت در شورا تماس بگتر
شد. املو در هیچ نهادی، جز کانون نویسندگان، عضو نیمکردیم تا با اتهام "تغیتر خط" مواجه نشویم.ش"اصالح خط" تاکید  

عضو شدن در نهادها رویه او نبود. پذیرش پیشنهاد شورا به معنای قبول عضویت و حمایت او از شورا بود. مجله آدینه بدان 
ه برای شورا در نظر  کرد. اغلب کسایی کتر یمروزگار اعتباری درخور داشت اما عضویت شاملو کار تشکیل شورا را بر من آسان

، پیشنهاد مرا پذیرفتند.  ی  داشتیم با شنیدن عضویت شاملو و البته به دلیل عالقه و تخصص خود نتر
 "که عشق آسان نمود اول ویل ..." 

 
ی که در شماره   ی نشست شورای اصالح  ام آمده دو شماره در یک مجلد( مجله آدینه نوشته)  ۷۴/ ۷۳در ختی است که "نخستیر

، ایرج کابیل، عیل محمد حق شناس،  و   بازنگری در شیؤه نگارش و خط فاریس... با حضور آقایان کریم امایم، محمد رضا باطنی
های شورا را خودم یم  نوشتم از خود به عنوان "دبتر  احمد شاملو، کاظم کردوایی و دبتر تحریه آدینه" برگزار شد. چون ختی

ی آمده  امتحریریه" و پس از دیگران اسم برده  است "آدینه از آقایان محمدرضا  نه با نام فرج رسکویه. در این ختی همچنیر
ی درخواست کرده  ی و دکتر صنعنر و... نتر ، هوشنگ گلشتر کت کنند". است تا در جلسهشفییع کدکنی از اعضای   های شورا رسر

کت نیم شورا شاملو به دلیل وضعیت جسیم خود و... در جلسه های شورا را به او  ایرج کابیل بحث کرد و من و های شورا رسر
ترین زبانو نظرات او را به شورا منتقل یم ، معتتی ی  کردیم. دکتر محمدرضا باطنی شناس آن روزگار ایران، در فهرست نخستیر

ته شناس و شاعر را دکتر باطنی پیشنهاد کرد تا به گفشناس، زبان محمد حق نفره )شاملو، کابیل ومن( بود. دکتر عیل نشست سه
شناس اندیک  شنایس با دو دیدگاه متفاوت در شورا باشند. باطنی عالیم مرزشکن و نواندیش بود و حق خود او دو اهل زبان

. نام محافظه ی بود و من )فرج رسکویه( منتقد و ویراستار و رسدبتر جم معتتی های  کار و محتاط.. کریم امایم ویراستار و متر
، از م ی و محمد صنعنر ترین استادان برنامههوشنگ گلشتر نویش کامپیوتری ایران و مبدع برنامه زرنگار، در فهرست  عتتی

ی دعوت کرده نفره بودند. از آننشست سه کت کنند اما در  ها نتر بودم. به دالیل شخض نتوانستند در نشست نخست رسر
کت فعال داشتند. جلسه  های بعدی رسر

 
ی :  ی به ما پیوست. یادم نیست چه کش او را معرقی و پیشنهاد  بعدتر دکتر مصطقی عاض، زبان هوشنگ گلشیر شناس، نتر

کار و گرا و محافظهای با مزاج سنتبودم اما ترکیب شورا و اصالح ریشهکرد. از محمدرضا شفییع کدکنی هم دعوت کرده 
ی خواستم که برای ثبت مذاکراتچرتکه مصلحت  ها در و تهیه گزارش نشست سنج او سازگار نبود. نیامد. از کاظم کردوایی نتر

الخط نداشت اما در برقراری و حفظ روابط  ها حضور یابد. تخصص و تجربه کاری یا نوشته و تالیقی در زمینه رسم جلسه
ی  عمویم ماهر بود و ما به کش نیاز داشتیم که مباحث را ثبت و گزارش نشست ها را بنویسد. با عنوان "دبتر شورا" کار نوشیر

های های گوناگون با دیدگاه آدینه منتشر شد و...مقاله  ۷۵ها را بر عهده گرفت. ختی نشست بعدی در شماره  های نشستبحث 
 توان خواند. ها یم ها و مصوبات شورا را در مجله آدینه آن سالمتفاوت و گزارش نشست

 
گاه جا افتاده و  هر پیشنهادی برای اصالح خط آن شود : فرهنگستان با اشتیاق وارد و با تذکر و دستوِر از باال خارج یم

های دریس و کمک  ها را در کتابهای آموزش پرورش و آموزش عایل و دیگر نهادهای آموزیسر آنخانهشود که وزارتهمگایی یم 
ان و  ی رسمرسانه  دریس اعمال کنند، مولفان و نارسر ند و... ما، شورا، هیچ امیدی بدین  های مکتوب نتر الخط واحد را به کار گتر

های احمد شاملو و آن بخش  شد، بریحی کتابها و مصوبات شورا، که در آدینه منتشر یم کارها نداشتیم هرچند گزارش بحث
دولنر و از جمله  شد، توجه فضاهای آچینی یم الخط پیشنهادی شورا حروف از آدینه که با رسم   دولنر و غتر

ی
موزیسر و فرهنگ

چه در جمهوری اسالیم "فرهنگستان زبان و ادب فاریس" نام دارد کاریکاتوری  توجه فرهنگستان دولنر را برانگیخته بود.آن
" این  است از فرهنگستان اول و دوم پیش از انقالب هرچند بریحی ادبای معتتی ایران عضو این نهاد حکومنر هستند اما "فضل

 ساختاری و اداری و سیایس و مکتنی این فرهنگستان به حکومت اسالیم کاری از پیش نیم 
ی

برد که  ادبا در برابر وابستگ
ده   و علیم اعضا و به کارنامه آناست. مرجعیت فرهنگستاننتی

ی
ها وابسته است.  ها در میان اهل فرهنگ به مرجعیت فرهنگ

ی که حداد عادل، به عنوان رئیس ف ، بر کریس کسایی چون محمد عیل فرویعی و عیل اصغر حکمت  همیر رهنگستان حکومنر
 بریحی اعضای فرهنگستان حکومنر کنویی با مرجعیت اعضای فرهنگستان اول و دوم  نشسته

ی
است، یا مقایسه کارنامه فرهنگ

قی است تا معلوم شود که چرا  چون بهار، دهخدا، فروزانفر، قریب، گل گالب، یاسیم، بهروز، اقبال، پورداوود و بهمنیار کا
ب و زور بخشنامه های حکومنر مطرح  مصوبات فرهنگستان حکومنر کنویی در میان اهل فرهنگ اعتباری ندارد و جز به رصی

ی است که رسم نیم  الخیط که این فرهنگستان حکومنر تصویت  شود. فرهنگ عرضه بخشنامه و اوامر حکومنر نیست و چنیر
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ی در ق  فرهنگستان" فصل ۱۳۷۴شود.در مهرماه الب بخشنامه دولنر دفن یمیا پیشنهاد کند نتر
ٔ

ی شمارٔه "نامه   اولیر
ٔ

نامه
( منتشر شد. در مجله آدینه نوشتم:  ی احمد سمییع )گیالیی  فرهنگستان زبان و ادب فاریس، به رسدبتر

یه، رسم ".. شاید مهم   این نشر
ی

شیؤه امالیی فرهنگستان زبان و   الخط آن باشد که برمبنای پیشنهادهای کمیسیونترین ویژیک
بختانه مصوبات کمیسیون شیؤه امالیی فرهنگستان زبان و ادب فاریس... از جمله  ادب فاریس شکل گرفته است... خوش 

 فراخوان به فاریسفاصلهیی 
ٔ

ی کشٔه اضافه، همان است که در مقاله  نویش و لزوم نوشیر
ٔ

 ایرج کابیل )آدینه
ٔ

  ۷۲نویسان نوشته
است". همراه با تایید اقدام آنان یادآوری کردم که "مصوبات" خود را، بدون و مصوبات شورای بازنگری آمده ( ۱۳۷۱ مرداد 

ی که اند.چند روز بعد یگ از اعضای شورا، اگر درست به یاد داشته ذکر ماخذ و منبع، از کجا برداشته باشم هوشنگ گلشتر
جم معتتی  ، زبان شناس و متر  و عضو فرهنگستان، دوست بود، به ما ختی داد که مژده! فرهنگستان بر آن  با ابوالحسن نجقی

است که با شورا بنشیند، پیشنهادهای شورا را برریس و اغلب را تصویب و برای اجر به دولت ابالغ کند.چنانکه نوشتم  شده
کت نیم شاملو به دلیل وضعیت جسیم خود و... در جلسه های شورا را به او و نظرات  حثکرد و من و کابیل بهای شورا رسر

ها و آقایان  کردیم. وقنر ختی پیشنهاد فرهنگستان را در خانه او به او دادیم گفت این کارها از این خانم او را به شورا منتقل یم
ستیم و دانآید. کوتاه و قاطع افزود که با هر نوع همکاری با نهادهای حکومنر مخالف است. این را از پیش یمحکومنر برنیم 

ی یم  ی از نشست و برخاست و گفت و گو با بریحی از ماها، از جمله خود شاملو،  نتر دانستیم که اعضای فرهنگستان دولنر نتر
ها قصد اصالح ندارند و... در شورا کسایی  داد که بگویند این ترسند. اما رد کردن پیشنهاد فرهنگستان به مخالفان بهانه یمیم

ها شد و رسانجام به این نتیجه رسیدیم که نه شورا، که  فرهنگستان دولنر موافق بودند و... بحث   هم بودند که با همکاری با 
دکتر محمدرضا باطنی از سوی شورا، نه با فرهنگستان، که با بریحی از اعضای معتتی آن دیدار و گفت و گو کند و بر اساس  

های خود را  بار دیدار و گفت و گو کردند. باطنی گزارش نشستکنم دو یا سه  نتیجه دیدارها، گام به گام، حرکت کنیم. فکر یم
های های مختلف و به شیوه ها از کانالای منتقی شد. فرهنگستایی کرد. اما کل ماجرا به ناگهان و به اشاره به شورا منتقل یم

شورا "ضد انقالب، معاند،   اند که بریحی اعضایها "تذکر" داده گوناگون ختی دادند که "نهادهای باال دسنر نظام" به آن
ی به عنوان   نامطلوب و.." هستند و "دستور، قطع هر نوع رابطه" است. از بریحی اعضای شورا از جمله شاملو و باطنی و من نتر

بودند. پرونده گفت و گوی شورا با فرهنگستان دولنر با آن "تذکر" و "دستوِر از باال" بسته عنارص نامطلوب و... نام برده 
 شد. 

 
شد و... شورا به کار خود ادامه داد. مباحث و مصوبات شورا در آدینه منتشر یم مدرضا باطنی : پایان کار شورا و...  : مح

یات و کتاب تر از آن شدند. بخشر از مجله آدینه، و مهم ها دیده یمبریحی پیشنهادهای فراخوان به تدری    ج پذیرفته و در نشر
 نقشر  الخط پیش بریحی آثار شاملو که با رسم 

ی
نهادی فراخوان منتشر یم شدند، در طرح پیشنهادهای فراخوان در جامعه فرهنگ

های آخر عمر شورا چند تن از اعضای شورا، از جمله خود من، به تدری    ج به این نظر رسیدند که  مهم داشتند و....اما در سال 
ی کشه اضافه و... ممکن و مفید و  فاصلهنیم فاصله و ها، یی هرچند بریحی اصالحات، از جمله بریحی جدانویش  نویش، نوشیر

ی نگارش روشمنِد یی عمیل است اما تدوین، پذیرش و اجرای همگایی رسم  تناقض، که به تقریب  الخیط واحد با قواعد و آئیر
 و اقتصادی و روان

ی
مسلط  شنایس فردی و جمیع، در نظام همگان پذیرفته و اجرا کنند، به دالیل سیایس و اجتمایع و فرهنگ

ی اغلب   کنویی   جمهوری اسالیم   ناممکن است. ناممکن بودن جدانویش بسیاری از حروف در خط فاریس و ناممکنی ننوشیر
ی کار تدوین رسم ای ساختاری و رفعها در پایه خط، که مولفهمصوت  الخیط یی تناقض و... را  نشدیی در خط فاریس است، نتر

، حتا اگر درست باشد، ناممکن است. و نتیجه؟ تا روزی که وضعیت بر اثر تغیتر  ط هم کند. تغیتر ختا مرز ناممکن دشوار یم 
الخط واحد هموار نشود و حکومت و  ساختارهای اصیل جامعه دیگرگون و زمینه برای اصالح نهایی و روشمند و اعمال رسم 

ی که در  دل نشده و با هم نکوشند فعاالن مستقل عرصه فرهنگ و... با هم در این زمینه یک  ی است که هست. همیر ، همیر
ی که در بسیاری از دشواریتاری    خ ما بوده  . صخره را تا  ها و مسائل و بحراناست. همیر یقی ی ی رسنوشِت ستر ها هم هست. همیر

 قله باال بردن، شاهد فروافتادن آن بودن و دوباره و دوباره تکرار کردن. 
  

ی
در خط فاریس، که با فضای مجازی آمد و گریبان خط و زبان فاریس  بدان روزگار هنوز فضای مجازی و هرج و مرج و آشفتگ

 شد. تر یم بود البد رنگ این نتیجه سیاهکند، در کار نبود که اگر یم را گرفت و رها نیم 
ی در آن یگ دو تن خاموش شد هرچند دیگر اعضا شورا، از جمله خود ایرج کابیل،   ی برداشنر انرژی و اشتیاق نخستیر با چنیر

ی  چنان و با همان جدیت و پشتکار ادامه یماصالح خط امیدوار بود و هست، کار را هم که به ی نتر دادند.در همان اواخر ختی
هایی منجر شود  توانست به تنش در باره شغل یگ از اعضای شورا در یک نهاد خاص آموزیسر حکومنر به گوش رسید که یم 

الخط را به جد  شت من رخ داد و...از اعضای شورا ایرج کابیل کار اصالح رسماما پیش از طرح این مساله در شورا ماجرای بازدا
 توانند دنبال کنند. نویِش خط فاریس" از جمله کارهای ارجمند او است که عالقمندان یمو با پشتکار ادامه داد. کتاب "درست
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کت در آن خوشحالنیست کاری کو اثر بر جای نگذارد :  ی شورا بود که پس از  شورا تالیسر بود که از رسر م هرچند در همیر
الخیط واحد و یک دست با  الخط فاریس به این نتیجه رسیدم که رسم های اعتقاد به ممکن بودن اصالح نهایی رسم سال

ی  ور و مفید و واجب، اما در این موقعیت که در آن  های روشمنِد یی قواعد وآئیر تناقض و پذیرفته شده، گرچه خوب و رصی
تاثتر بسیار داشت. بریحی پیشنهادهای شورا در  مرز ناممکن دشوار است.اما شورا در بهبود وضعیت خط فاریس گرفتاریم تا 

ی و خواندن خط فاریس و برنامه ی و نوشیر تر کرد.داوری در باره  ریزی خط فاریس را در کامپیوتر آسانجامعه جا افتاد و آموخیر
گتر از دار سختآید". روزگار ما که بگذرد داوران غربالدارد از یی کاروان یمکه غربال شورا با من نیست که به گفته نیما "آن

 نگرند و... اما داوری زمانه هرچه باشد به گفته استاد سخن: ها یمهای راست و دروغ را تفکیک و در کارنامه رسند، گزارش راه یم 
ی باطل   ی به از نشسیر  به راه بادیه رفیر

 وسع بکوشمو گر مراد نیابم به قدر 
 

یف هربار با   ی ی است. ستر  من و بریحی از ماها همیر
ی

یا به گفته نیما در پادشاه فتح "نیست کاری کو اثر بر جای نگذارد" و زندیک
ی است.  معنایی و پویحی و تقدیر و بر فرمان قدرت یم افتد، بر یی داند یم ای که یم باال بردن صخره  ی همیر  ما نتر

ی
شورد و انگار زندیک

، عبثیت و یی شوریدن بر  ایم یا تالش برای زدن نقشر بر روزگار و زمانه که بماند یا معنایی موقعینر که در آن گرفتار آمدهپویحی
 نماند. 

 
در آستانه سده نِو خورشیدی در مجموعه نوشتارهایی به موضوع خط فاریس و  :  مهدی جایم :  های تغییر خط افسانه

ی به چالش  -اینجا به معنای بعد از ورود چاپدر  -های آن در دوران معارصدگرگویی  های پیش روی خط فاریس در  و همچنیر
نظران، کارشناسان و پژوهشگران در این نوشتارها  شود. صاحب روزگار دیجیتال، فضای مجازی و شبکه اجتمایع، پرداخته یم 

 زبان فبا رویکردهای متفاوت و از زاویه
ی

اند که بمرور در وبسایت  اریس پرداختههای مختلف به موضوع خط در حوزه فرهنگ
 شوند. یس فاریس منتشر یم یی یی 

گرایش به تغیتر خط در قرن بیستم نشانه دو خصلت بزرگ این قرن است که تقریبا به طور فراگتر همه جوامع انسایی را  
ورت دستکاری در جامعه یا مهندیس اجتمایع یکپارچه و متمرکز  ورت  کمابیش در بر گرفت: باور به رصی ؛ و باور به رصی

ی. هرچه در تاری    خ تصورات آدیم از خود و جامعهمنطقر  اش تا قرن بیستم اتفاق  سازی جامعه و طبیعت بر اساس علم بشر
 بود که پیش از آن پرورده شده بود و  افتاده بود قرار بود در قرن بیستم به بار بنشیند. قرن بیستم آزمایشگاه ایده 

ی
های بزریک

( یمآدیم به اتکا نگ  های بزرگ قرن بیستم در  های کالن بزند. فاجعهخواست دست به تجربهرش علم محور )یا: ساینتیسنر
های مهندیس اجتمایع اند و،  گرفت. در عالم سیاست ایرایی رضاشاه و انقالب والیی نمونهجامعه و طبیعت از اینجا مایه یم

 سازی. در عالم فرهنگ، تبدیل و تغیتر خط و زبان نمونه منطقر 
 الحقیقه بخواهیم اصالحات اسایس در  نویسد: ذبیح بهروز دانشور ایرایی در کتاب خط و فرهنگ خود یم

ی
»اگر ق

ی خط و زبان مادری طوری ساده و منطقر شود که هر کس حنر کر و الل  سازمان  بکنیم باید پیش از هر چیر
ی
های فرهنگ

وری فرهنگ را که   به  و کم استعداد هم بتواند مقدمات ضی
ی
عبارت از خط و زبان و ریاضی باشد قبل از چهارده سالگ

د و یاد بدهد.« خواست قواعد طبییع خط و زبان را برای آموزش پیدا کند )و  بهروز یم  . (۲۵-۲۴)صص  سهولت یاد بگیر
 یم

ی
چارچوب نظریه کالیی  دانست که در  کند( اما نیم مثال نشان دهد حروف الفبا از لب و زبان در موقع ادای هر کدام نمایندیک

طبییعکار یم سازی مرا به یاد  ها را در مدیریت جامعه به کار بندد. حرف بهروز در منطقر ترین روش کند که قرار است غتر
ی منطقر )بر اساس اندازد. بشر قرن بیستم یمها یمهای عظیم برای تغیتر مستر رودخانه تالش  خواست طبیعت هم مستر

ساخته و در اذهان عمویم( و مهندیس منطق مکانیگ آن دوران ساز یط کند. نتیجه، سیل از یک طرف و خشکسایل بشر
سازی بود.  شد کنفورمیسم یا یکسانتخریب طبیعت از طرف دیگر بود.پایه فکری سوم که از این دو گرایش فکری حاصل یم

اسیون رسیده است. بر اساس کنفورمیسم بخش بز  ی ی که انتهای آن به گلوبالتر ی  از قرن بیستم با این توهم یط شد که  چتر
ی

ریک
 داشته باشند، جامعه به یک کارخانه بزرگ توسعه تبدیل یم 

ی
شود. با این  اگر همه یک زبان و یک عقیده و یک سبک زندیک

 مبارزه شد و یکباره همه یا شاپوی آمریکایی بر رس گذاشتند یا  حساب حنر لباس 
ی

ها یکسان شد. با تنوع لباس و سبک زندیک
اله پهلوی یا جامه مائو بر تن کردند. بشر قرن بیستم میل غرینی برای همسایی داشت. و قصه همسایی برای کشورهای  ک

 مآیی بود. و این بدون افسانه
ی

غریی مثل ایران به معنای فرنگ  سازی ممکن نبود. غتر
 ر ترین افسانهیگ از رایج

ی
ی به جای  های دیرین در بحث تغیتر خط این شد که گویا خط فرنگ اه حل است و اتخاذ خط التیر

ها را به خویی نشان  کند چون این خط صامت و مصوت خط فاریس مشکل گشا خواهد بود و ما را از خطاهای امالیی دور یم
ای دانیم "کرم" یا "کره" را چطور بخوانیم(.این افسانه دهد )پس نیم ها را نشان نیم دهد ویل خط فاریس گرویه از مصوت یم
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ای که از خاکستر عثمایی برخاست و  که اختصاص به ایران هم نداشت و در دیگر کشورها هم رایج بود؛ چه در ترکیه   است
یلیک( و چه در نهایتا تن به تغیتر خط داد چه در جمهوری  ی گذشتند )و سپس به ستر های سابق شوروی که نخست به التیر

ی به جایی نرسید.خط  ی در هیچ کشوری که با این خط یمژاپن که ایده تغیتر خط به التیر اشکال نیست. نه در  نویسد یی التیر
 یم 

ی
کنیم بخویی این را  امال و نه در خواندن این خط دستگتر نیست. من و مایی که به عنوان مهاجر در کشورهای غریی زندیک

ی مشکل خواندن  خوانده   ای انگلیش یا فرانسوی یا آلمایی یا هلندی را به غلطفهمیم زیرا بارها و بارها کلمهیم ایم. اگر خط التیر
آموزان  گردد. خود دانش داشت. اما این موضوع فقط به من و مای مهاجر بر نیم ها وجود یم کرد، نباید این خطاخوایی را حل یم 

ی های متعددی وجود دارد که نشان یمبویم هم مشکل دارند. از جمله در بریتانیا گزارش  نازل   دهد "سواد" خواندن و نوشیر
به چندین و چند   eشده و مشکل دار است. به خود خط هم نگاه کنیم منطق یکسان و یکدسنر ندارد. فرض کنید مصوت 

شود )مثال از  ها اصال خوانده نیم شود. بریحی صامت به چندین و چند صورت خوانده یم  aشود. مصوت صورت نوشته یم 
know  تاwry با نوشتارشان متفاوت است:  یا صدها صورت از کلمایر که تلفظ شانbenign  در خط فاریس موباییل یا .)

ی رایج شده بارها بدخوایی ایجاد یم  ا استفاده از التیر را بخوانید معلوم   badکنید شود. مثال وقنر تالش یم چنر هم که اختر
 نیست این "بد" یا "بعد" است؛ اگر منظورتان "باد" نباشد! 

 
ی در  :  چرا فکر تغییر خط پیدا شد؟  در قرن گذشته بوده است. محمد گلیی

ی
موضوع تغیتر خط یگ از مباحث داغ فرهنگ

صفحه مقاالت بسیار درباره این مقوله را در عرص   ۲۰۰کتایی منتشر کرد به نام کتابشنایس زبان و خط که در بیش از   ۱۳۵۶
ی نامه برای  ما بحث ها فهرست کرده است. این موضوع بعد از انقالب به حاشیه رانده شد ا پهلوی  های اصالح خط و تهیه آییر

ی گرویه از نویسندگان خط فاریس جای آن را گرفت و مراکزی مثل نشر دانشگایه و دایره  المعارف اسالیم و فرهنگستان و نتر
شمس الدین ادیب سلطایی هم پیشنهادهای خاص خود را ارائ ه وارد آن شدند و افرادی از ایشان مثل داریوش آشوری و متر

هایی مجددا درباره تغیتر خط مطرح شده است  های اختر بحث های خود را بر اساس آن تنظیم کردند.در سال کردند و کتاب
دار تبدیل نشده است. بخصوص به خاطر اینکه با تجربه دردناک تاجیکستان که همزبان اما جدی نیست و به بحث دامنه

ان میان اهل قلم دو کشور و بازار کتاب فهمیم کایم و بخویی یمما ست بیشتر آشنا شده  ی ه تغیتر خط در تاجیکستان تا چه متر
یلیک تاجیگ را بخوانند و  اینجا و آنجا و دانش آنها فاصله انداخته است طوری که ایرانیان به زحمت یم  توانند خط ستر

ایر و انتشارایر ایران استفاده کنند. و  تاجیکان هم با مجاهدت بسیار باید خط فاریس بیاموزند تا بتوانند از تولیدات مطبوع
ای داشت  کند.عالقه به تغیتر خط از نظر اجتمایع ریشه در نیاز تازه یگ بودن زبان کمگ به درک متقابل آنها از طریق خط نیم 

فت و رسیدن به پای کشورهای غریی ایجاب یم زمان در آموختند. سواد تا آن کرد: باید همه مردم سواد یم که توسعه و پیشر
های آموزیسر  بیشتر رب  ع مسکون در انحصار نخبگان بود. باز کردن میدان برای همگان به نوبه خود نیازمند بازنگری در شیوه 

ی بود. اینجا بود که مهندسان اجتمایع به این نتیجه رسیدند که برای به وجود آوردن انسان  پایه از جمله خواندن و نوشیر
ای هم به وجود آورد. پس بر مشکالیر که در خط فاریس بود متمرکز شدند تا آن را  ید خط تازه طراز نوین و الیق مدرنیته با

 تغیتر دهند. 
خواست از سنت دست و پا گتر قدیم رها شود و بازتاب آن را در بسیاری  تغیتر خط اما بخشر از مجموعه افکاری بود که یم 

 و ادیی دوران یم از گرایش
ی

ای از زاویه  - که ناسیونالیسنر افرایط بود-یافت. گرچه بریحی مثل بهروز توان های اجتمایع، فرهنگ
ی به سمت صنعت و جهان میل به ماجرا نگاه یم کردند دیگران بر این تصور بودند که برای امروزی شدن و متجدد شدن و رفیر

ی متعادلنو باید از سنت دست شست. صورت ی تازه  تر بودند. مثال در شعر نو نیمایی سهای نخستیر نت نقی نشد بلکه تعبتر
های ترکینی دلنشینی پدید آمد. اما نهایتا  دار شد. یا در معماری و موسیقر صورت از وزن و قافیه و بیان وارد دنیای شعر سنت

های میل روی آوردند چنانکه در معماری هم ساختار معماری قدیم  این فکر چندان قوت گرفت که کسایی به نقی کیل سنت 
آهن  ساختمان - مثل بم - م زدند و مثال در مناطقر که هرگز در ساختمان آنها آهن به کار نرفته بود را به ه های متگ به تتر

و توصیه مهندسان بوم گرا مثل  -ارزش شمردند  ها تجربه بود رها کردند و یی سازی را که نتیجه قرنساختند و منطق بویم خانه
 نادر خلییل هم به جایی نرسید. 

 
از نظر من خط فاریس هیچ مشکل مهیم ندارد که بخواهیم آن را تغیتر دهیم. هر خیط  :    مشکل خط یا نزول سواد فاریس؟

ی   ی ی چتر با مشکالیر همراه است و اصوال قرار نیست خط نایی در جوامع انسایی پیدا شود که نماینده کامل زبان باشد. چنیر
بینیم که  که به خط فونتیک نامدار است. اما در تجربه روزمره خود یم ممکن نیست مگر به صورت خطوط فنی زبانشناسان  

سواد فاریس نازل شده است. آیا این نایسر از مشکالت خط است؟کلید فهم مساله در همان سواد همگایی است. ایده سواد  
 کاقی نیست. باید  های جدی بود. اینکه بخواهیم همه مردم سواد داشته باشند قی نفسه خوب است ویلهمگایی دچار نقص 
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ی زیادی نبود که بخواهد برایش وقت چندایی    آنها نشان دهیم. این ارزش برای کارگر ساده چتر
ی

بتوانیم ارزش سواد را در زندیک
آورد و آمارهای دولت را  بگذارد. نتیجه این سوادآموزی، سوادی در حد ابتدایی بود که احتماال آرزوهای دولت را بیشتر بر یم

دهد. بعد از  اما جامعه روستایی واقعا نیازی به سواد نداشت. و تا نیاز نباشد تحویل در آدیم و سواد او رخ نیم  کرد. پر یم 
ی که سوادآموز به آن نیاز   ی انقالب هم دیدید و دیدیم که نهضت سوادآموزی عمدتا به سواد قرآیی ختم شد. یعنی به چتر

ی حال این نکته را هم باید داحساس یم ر نظر گرفت که سوادآموزی همگایی نهایتا به مبایی خود پایبند نماند و باز کرد.در عیر
ی رسیدیم. یعنی نخبگان دوباره به زبایی برگشتند که هیچ   به سوی سواد نخبگایی حرکت کرد و در اینجا به مشکالت بزرگتر

دهد. شعری  بعد از انقالب خود را نشان یم ای از توانش ارتبایط در آن نبود. این روند در شعر پیش از انقالب و در نتر نشانه
ی که امروز هیچ کس از آن رس در نیم که هیچکس آن را نیم  توان  که نیم -آورد. اگر شعر را بتوان معذور داشت فهمید و نتر

ر و مولوی و  و نباید چرا که الگوهای بزرگ شعر ما دشوارترین مفاهیم را به زبایی رسا بیان کرده اند از فردویس و سنایی تا عطا
ی نافهمیدیی بنویسیم و نشر کنیم. این مشکل امروز از  اما نتر را اصال و ابدا نیم  - حافظ توان معذور داشت و پذیرفت که نتر

ی بابک احمدی( تا ترجمه سطح کتاب  ها و متاسفانه صدها نمونه موجود  ای )مثل دههای تالیقی )مثل ساختار و تاویل میر
ش یافته و حال به روزنامه های ادیی و درباره نظریه  ( گستر ی  فلسقی ها رسیده است. این یک نمونه از روزنامه اعتماد در همیر

شود: »اثر تالیقی مورد بحث ما، یعنی "مدرنیته و  ای درباره سنت و تجدد با این سوال آغاز یمهای اختر است. مصاحبههفته
امون خودشتواند جدا از زمینه گفتدیگری آن"، یم ورت وگو پتر ی رصی ی  ، امكایی فراهم برای به میان گذاشیر ون از آن نتر هایی بتر

ی  اث هگیل سوبژكتیویته در بنیاد فلسقی مدرنیته هابرمایس، به نظر شما دیگری مدرنیته  باشد. باتوجه به نقش تعییر كننده متر
ی روایت تواند نقش آن "دیگری" را ایفا كند یا به واسطه تكتر محوری" است كه یم به واسطه "سوژه   interاالذهایی )های بیر

subjectiveق اینطور ارائه یمگر یم( مداخله شود: »آنچه  شود؟«... و مطلنی در نقد یک کتاب از تری ایگلتون در روزنامه رسر
" ارتباط یمرساند، "تاری    خ" است. ایگلتون آن را به "ذات های ایگلتون حضور به هم یمدر نوشته ا  گرایی ر دهد و ذات گرایی

"، "اگزیستانسیالیسم" و "پستگرایان"، "نامهای "ساختمانداند كه از دیرباز در مقابل ایدهای یماندیشه مدرن" قرار گرایی
ی كه از قبل وجود داشته و یم گرفته است. مقصود از ذات  ی  توان به آن تاری    خ نام داد.« گرایی نویع "پسماند" است؛ چتر

سید طبعا جواب یمالبته اگر از خود این نویسندگان   ی بگذارید تا آن را بفهمید.  بتی دهند مطلب دشوار است و باید وقت بیشتر
ی است که زبان نخبگان باید متمایز   اما واقعیت این است که این نویسندگان مشکالت ذهنی و گفتمایی متعددی دارند. یگ همیر

ای بیان کرد و به این ترتیب قائل به این هستند که گویی  ن تازهاز زبان عوام باشد. دیگری این است که مفهوم تازه را باید به زبا 
 در فهم ای در فکر و سنت فاریس زبانان نداشته است. و این خود نشانهکنند هیچ سابقهمفاهییم که ترجمه یم

ی
ای از آشفتگ

جمان ایرایی در این ی قدیم است. متر ی ی جدید است چه چتر ی تر از  زمینه ارتدوکس  قدیم و جدید است؛ یعنی اینکه چه چتر
های کنید که بر سنت خط کشیده باشد و دنباله بحث کنند. فیلسوقی در غرب پیدا نیم فیلسوفایی هستند که از آنها ترجمه یم 

جمان و نویسندگان در واقع آشنا نبودن با زبان فاریس است.  قدیم را نگرفته باشد.مشکل عمده این گروه از روزنامه  نگاران، متر
ایع است. با سنت فاریس آشنا نیستند. با متون فکری و حکیم و فلسقی و علیم فاریس آشنا  ارند. فاریس واژه ند شان اختر

ب فرهنگ لغت آن را یم کنند  فهمند و ترجمه یم نیستند و ناچار چون دنیاشان محدود به کتایی است که چه بسا به رصی
ی گروه هستند که یم   شان از فاریس فصیح و روان و فهما دور است. و اگر زبان گویند زبان فاریس ضعیف است  دقت کنید همیر

یا عقیم است! واقعیت اما این است که زبان این فاریس زبانان ضعیف است. دانش فاریس مثل دانش تاری    خ است. هر قدر  
ی قدر که فاریس حرف یمدانید. اما این گروه فکر یم بیشتر تاری    خ بخوانید بهتر تاری    خ یم ند برای بیان همه نوع  زنکنند همیر

شان دهد که واقعا فاریس موضوع کاقی است و چون نیست پس فاریس ضعیف است. دقت در دایره واژگان و تعابتر آنها نشان یم 
ان است و خرید آنها هم  های نافهمیدیی هم خود نشانه اعوجاجمحدود است.نشر این دست کتاب های فکری در نزد نارسر

یک شدن در این اعوجاج تواند خواند! و اینطور  خوانیم که همه کس نیم یا در آن امتیازطلنی پرآسیب که بله ما کتایی یم  رسر
ی خط و زبان سالیم ماند ویل اهل قلم ما درگتر مسائل ظاهرا  ها الینحل یم شود که مسائل ساده و پیش پا افتاده ما مثل همیر

ی زیان است. چرا که ما را از  خورد و نه در شوند که نه به درد دنیا یم ای یمپیچیده  آخرت خریداری دارد! در واقع این زبان عیر
ی یم کند و ایشان را به کار گل مشغول یماستعدادهای وطن محروم یم   ماند. سازد. مسائل جدی و واقیع ما زمیر

های موافق یک استدالل قوی مخالف وجود  در مقابل همه ارصارها به تغیتر خط همیشه در کنار استدالل :  تجربه ژاپن
. اگر ژاپنی  توانند رشد علیم داشته باشند چرا ما نتوانیم؟ چطور  ها با آن خط عجیب یمداشته است: رسشت خط ژاپنی

های مختلف علم و تکنولوژی را فتح کنند؟خط ژاپنی  میدانها توانستند با خط ابتدایی خود که حنر الفبایی هم نیست، ژاپنی 
های مختلف قرائت  توان با تلفظاز یک نظر کاربردی شبیه خطوط دیگر از جمله فاریس است. یعنی صورت واحد کلمه را یم 

ید که هر کس با لهجه خود آن را یم  ه و خونکرد. صورت کلمه »خانه« را در نظر بگتر
َ

ن
َ

ه به فتح  تواند بخواند )از خ
َ

ه تا خان
نون(. خط ژاپنی ادعایی برای مطابقت حرف ملفوظ و خط ندارد گرچه یگ از سه نوع آن هجایی است )یعنی نمایشگر  



 

ات                                     54                                              داکتر نرصالدین شاه پیکار   شغنان   سیمایاداره نشر
 

های اصالح  هجاهای کلمه است و به اندازه تعداد هجاها "واج" دارد(. بنابرین، از این بابت محتاج اصالح نیست گرچه تالش 
جریایی برای اصالح خط ژاپنی به وجود آمد. آن زمان   ۱۸۶۰دارد.به طور خاص، در دهه  خط در ژاپن هم سابقه طوالیی 

هنوز بسیاری از مردم یی سواد بودند. خط هم پیچیده و چند الیه بود و بیش از ده هزار صورت چینی در خط معمول ژاپنی  
ی این خط داشتند و یم ند از آن استفاده کنند اما برای عموم باید  توانست وجود داشت. تنها نخبگان، وقت کاقی برای آموخیر

  ساده یم 
ی

وطه پیش آمد و زبان به سوی سادیک ی به زبان و ادب مردم کوچه و بازار در عهد مشر شد )اتفاقر که در ایران با برگشیر
ی قابلیت آن برای ارتباط با عموم(. ساده شدن خط در ژاپن هم با ساده شدن زبان اتفاق اف تاد؛ زبایی که  رفت؛ یعنی باال رفیر

ای آموزش دهد. ویل جالب است که این  به محاوره مردم کوی و برزن نزدیک باشد و به آنها برای نیازهای روزمره خط ساده 
کردند و خود در تولید  شد در حایل که در ایران نخبگان عموما از آن حمایت یم حرکت با مخالفت بسیاری از نخبگان روبرو یم 

های ایده نگار  پیشگام بودند. بر این اساس، هم سبک زبایی تغیتر کرد و هم صورت محتوای ساده و مردیم   های خط )یا کاراکتر
گذاری مناسب و  ها قابل آموزش باشد و نقطه شد تا بتواند برای همه لهجه آن(. همزمان باید سبک واحد میل تعریف یم 

ی هم دس آنهم از طریق  -ت کم از اواخر قرن هجدهم وجود داشت  یکدست هم تعریف شود.البته توصیه به اتخاذ الفبای التیر
ی حال این را هم باید در نظر    ۱۸۶۶ها. اما تا  آشنایی با هلندی  موضوع اصالح خط چندان وارد بحث عمویم نشده بود. در عیر

 
ی

 دارد. بنابرین، اگر قرار باداشت که نظام خط ژاپنی اگر چه الفبایی نیست با ویژیک
ی

شد به خیط دیگر  های زبان آن هماهنگ
نوشته شود بسیاری از معایی قابل انتقال نخواهد بود. چرا که کلمات بسیاری هست که معناهای متفاویر دارد و تفاوت آنها  

ی یم  ی از بیر ور ژاپنی به  شوند( ویل اگر به صورت ایده نگار نوشته شود زبانرود )همه شبیه هم نوشته یم در خط مثال التیر
، جایگزین، و پادتن(.  koutaiکدام معنا مورد نظر است )مثال کوتای شود  رسعت متوجه یم   در سه معنای عقب نشینی

ی   ی گرچه نخست هواداران بسیار پیدا کرد و مبلغان آن خیط بر اساس حروف التیر در هر صورت، ایده تغیتر خط ژاپنی به التیر
( پیشنهاد کردند و انتشارایر هم به اینیا رویم )موسوم به روما  خط داشتند )تصویر روزنامه رومایحی را ببینید(، در نهایت   یحی

کرد. به عالوه،  های ایده نگار و تکیه رصف به حروف مطابق با تلفظ، خواندن را دشوارتر یمناموفق ماند چون حذف صورت
تر خط در اواخر قرن  گرفت، ناسازگار بود. پیشگامان موفق تغیها که در دهه آخر قرن اوج یم با روحیه ناسیونالیسنر ژاپنی 

شد و ارزش فونتیک داشت )موسوم به کانا( به جای خط  نوزدهم، در واقع، صوریر از خط را که صدها سال بود استفاده یم
هرایج تبلیغ یم  ی تر شد و با کانا در  ای از دو خط رواج یافت )کانخی سادهکردند )که موسوم به کانخی بود( و در عمل آمتر

وهای آمریکایی دوباره مطرح شد و حنر نظام نوشتاری  همهآمیخت(. با این  ، اصالحات خط در دوره اشغال ژاپن از طرف نتر
ات خط در این دوره باعث شده   ی چپ به راست شد. این موضوع و تغیتر آن که از راست به چپ بود به تبعیت از خط التیر

 بخوانند.*   است که بسیاری از مردم ژاپن نتوانند متون قبل از جنگ را به راحنر 
 

ق آسیا( نشان یم:  خط نهاد ارتباط است دهد این است که خط به  نکته مهیم که خط ژاپنی )یا خطوط مشابه آن در رسر
توانید دشوارترین خطوط را داشته باشید )و در مورد ژاپن حنر اصالحات خط با  آورد. شما یم خودی خود سواد نیم 

ی    سازی همراه بوده باشد*( ویل همچنانآشفته فت کنید. اصالح خط ممکن است خواندن یا نوشیر در علم و تکنولوژی پیشر
شود. به عبارت دیگر، دشواری خط  تر کند اما دانش و معناآفرینی کامال مربوط به محتوایی است که با خط بیان یمرا ساده

شمس ا لدین ادیب سلطایی است. او  مانیع برای بیان محتوای ارزشمند نیست. نمونه عکس آن در زبان فاریس کارهای متر
جم بسیار خویی است یعنی زبان و موضوع را یم  شناسد. محقق درجه یک و کمال طلنی است. اما حاصل کارش مثال در متر

د  ترجمه نقد عقل نظری کانت )با عنوان سنجش خرد ناب( کامال نامفهوم است. زیرا زبان او از سنت ارتبایط بهره نیم  گتر
ایع« نام داد.زبان بر اساس سنت، مفاهمه برقرار یمبلکه زبایی دیگر اس کند. بریحی گفته اند که ت که باید به آن »فاریس اختر

شود. ادیب سلطایی  سنت همان زبان است. بنابرین، قطع ارتباط با سنت باعث قطع توان ارتبایط و نامفهوم شدن زبان یم 
بان خاص خود را داشته باشد. درست است که زبان خاص یا  نمونه افرایط از ذهنینر است که معتقد است هر کس باید ز 

ی مهم است اما یی  حد و مرز نیست. زیرا وظیفه اصیل زبان تسهیل ارتباط است. سبک خاص زبایی در شعر و داستان و اثر هتی
ی یم  ی دود جیغ بنفش  یم   آفرینید که دیگر نه هتی که رساپا عیب است: »غار کبود وقنر مرزهای ارتباط را پشت رس گذاشتید چتر

ایع  یم ایع هم نیست چون عنارصش کامال از زبان رایج گرفته شده است اما ترکینی اختر کشد!« این ترکیب حنر فاریس اختر
 کند. مثل اینکه به قول شفییع کدکنی بگوییم: »چهارشنبه مثلث است!«است و ناچار به سوی نامفهوم میل یم

ها هم به  تر( است تا انقالبیگری و رادیکالیسم. ژاپنی کاری بسیار بهتر )یعنی ارتبایط   به این ترتیب، در خط و زبان، محافظه
ی حکیم  سنت / زبان/ خط خود با وجود همه دشواری  هایش پایبند بوده اند و در نتیجه اصالح رادیکال را نپذیرفته اند. چنیر

یی که قائل به قطع رابطه با سنت بوده اند، خط عوض  درباره ایرانیان هم روا ست زیرا با وجود فشار بسیار از طرف متجددا
سازد زیرا رابطه  سواد یم کند که یی دانستند تغیتر خط نه تنها مردم را باسواد نیم نشد و این را مدیون نخبگایی هستیم که یم
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اث مانده، قطع یمآنها را با سواد/سنت/حکمت سده ی خود، که در متون آنها به متر ز چشم نخبگان  کند.خط اهای پیشیر
 بود که در طول سده 

ی
ش یافته و خود را در همه  محافظه کار ایران )و ژاپن( بدرسنر یک نهاد فرهنگ ها شکل گرفته و گستر

ده است: از دین و شعر و هتی و کتاب آرایی تا معماری و علوم غریبه   مردم گستر
ی

ای مثل علم حروف و اعداد. الفبا  صور زندیک
ی بدهند که خود را شهروند معنوی  بود. تنها کسایی یم   و خط شاخص هویت ایرایی  توانستند دل به تغیتر آن به الفبا و خط التیر

ی  کردند یمدیدند تا ایران و همانطور که جامه خود را دیگر یمفرنگستان یم خواستند جامه زبان را هم دیگر کنند تا فرقر بیر
 باقر نماند. تجربه ترکیه بعد از فرو 

ی
پایسر عثمایی نشان داد که این خواسته تا چه حد ساده انگارانه بوده است.  ایشان و فرنگ

 بازشناخته یم اگر خط و جامه هم عوض کردید با ده 
ی

 شوید. ها و صدها پیوند دیگر به فرهنگ خود وابسته اید و بزودی از فرنگ
 

ات :  گراب  نوغ تغییر خط استرسه بسیاری به خود دید. مشهورترین این  گرچه در ایران خط تغیتر نیافت، زبان تغیتر
ات اراده به پاالیش زبان از واژه  ون های بیگانه بود که عمدتا به واژگان عریی منحرص ماند )در ژاپنی این رسه تغیتر گرایی با بتر

ی صورت   را پذیرفت و هزاران واژه عریی را  های ایده ریخیر
ی

از اعتبار انداخت نگار چینی همراه بود(. زبان فاریس هزاران واژه فرنگ
شد: قطع  ای بود که از تغیتر خط حاصل یم گرایی هم به صورت ناقص همان نتیجه گرایی میدان داد. نتیجه رسهو به رسه 

 دیگر کش متوجه نیم ارتباط با سنت و تاری    خ واژه 
ی

شد  ها و اصطالحات. بنابرین بخصوص در هنگام ترجمه متون فرنگ
شود تاریخی دراز در فکر و حکمت ایرایی دارد )فرض کنید وقنر "خود" به  رسه برگردانده یم اصطالح معینی که دارد به فاریس

وع یم جای "نفس" یم  ی از غرب رسر شود.  نشست(. نتیجه این گرایش این شد که ایرانیان به این تصور دچار شدند که همه چتر
تر ایرانیان  تر و تجدد عمیق گرایی دانش وسیعه این رسه دیدند.اما آیا نتیجچون پیوندی میان گفتار غریی با سنت ایرایی نیم 

شد؟ ناگفته پیدا ست که اینجا هم سواد تاریخی ایرانیان از دست رفت و اعتماد به نفس آنها در نتیجه بریده شدن از تاری    خ  
ی را از نو ساخت. امری ناممکن.   تقلید کرد و همه چتر

ی
خاصه برای مردیم که   خود کاسته شد. حاصل این بود که باید از فرنگ

ین آثار معرفت نفس را در عرفان و تصوف خود به وجود آورده اند، واسط انتقال علم    ژرف دارند و بهتر
ی

تاریخی دراز با فرهنگ
ی سیاست و مدیریت آموخته اند.   یونایی به غرب مدرن بوده اند، و به تمدن اسالیم آییر

 
ی در مقام معلم و ویراستار و  تجر :  های نوشتار؟خط مهم است یا آموزش مهارت به من پس از یس و پنج سال کار با میر

جم و روزنامه  یسر که در میان طبقات مردم یافته خوب است چنانکه در عرص  نگار یممتر گوید سواد فاریس به نسبت گستر
الگ  ی از نویسندگان جدید پیدا شدند و با وب ین نمایشگاه سواد عمویم بود، جمع کثتر سبک و زبان نزدیک به   ها، که بزرگتر

همه، زبان نیازمند آموزش و غنای مستمر است )مثل همان دانش تاری    خ(. به  نوشتند. با اینگفتار اما صحیح و ارتبایط یم 
بینم و به دلیل کار ترجمه و ویرایش مشکالت  نگاران را بیشتر یم ها دارم طبعا مشکالت روزنامه دلیل رس و کاری که با رسانه 

جمان را  ین مشکل روزنامه بیشتر یم متر نویش است تا ختی شفاف و ارتبایط  شناسم. مهمتر نگاران کمبود آموزش در شیوه ختی
ی   ی هست نایسر از ساختار ناموزون ختی است. گرایشر در نادرست نوشیر و همه جانبه بنویسند. یعنی ابهایم اگر در نتر ختی

ی انضباط  کشه که گاه حنر در  -)به صورت "انظباط"( یا مشکل فراگتر ـهکلمات خاص هم وجود دارد. مثل نادرست نوشیر
تر اما مشکل بزرگ  ای"!(. شود )روزنامه مردمساالری زمایی نوشته بود: "سالحه هستههای وطن هم دیده یم تیتر اول روزنامه

متنی را مثال به انگلیش  با ترجمه است که آن هم نایسر از کمبود آموزش است. تصور عمویم این است که هر کس توانست 
ی تصوری موجب انتشار انبوه ترجمه یم -که زبان اصیل ترجمه امروز در ایران است-بخواند  هایی تواند آن را ترجمه کند. چنیر

جم »اهل اصطالح« نبوده است و غتر از آشنایی متوسط با زبان از آشنایی   شده است که واقعا ارزش خواندن ندارند. زیرا متر
 بهره بوده است. و سوابق مکتوب آن در ایران یا غرب یی  با موضوع

تواند  ای که یاد کردم موضوع اصال خط نیست. یعنی اگر فرض کنیم خط ناب هم داریم، ترجمه ما همچنان یم در هر دو حوزه 
نویش ما یم  اری را که برایش فرض  تواند آن اعتبکننده باشد. اصوال خط نیم تواند مبهم و ناقص و حنر گمراه لنگ بزند یا ختی

ی بدهد. مهم محتوایی است که در آن خط ثبت یمکرده   از نویسندگان عمویم امروز به  ایم به میر
ی

شود. عالقه گروه بزریک
ی خطاهای ارجایع و فکت و صحت دارد هیچ  فاصله" خود یگ از این توهمات است. رعایت نیم رعایت "نیم  فاصله وقنر میر

ی نیم ارزیسر ندارد. وانگیه رعای هایی را با نیم ت همیر ی فاصله به هم  فاصله هم نیازمند آشنایی با دستور زبان است و گرنه چتر
چسبانند:  فاصله به هم یم چسبانیم که اصوال باید جدا باشند )مثال بریحی نام و فامیل یا حنر عنوان شغیل افراد را با نیمیم

یکار(. تصور این گروه هم از  قاضی  کنند هر جا  کاربرد نیم فاصله مثل تصور گرویه دیگر است که فکر یم مرتضوی، یا مهرانگتر
حسن - توان ویرگول گذاشت! مکث کردیم یم  شود  فاصله یم زاده( البد مجوزی برای نیم اینجا هم هرگاه مکث نبود )مثال دکتر

فاصله به هم  ان با نیم تو که پیشنهاد فرهنگ امالیی فرهنگستان است( یم  -شما مرحمِت ای را )به یا هر گروه کلمه
ان آشنایی کاربر خط از قواعد زبان و اجزای آن  چسباند.بنابرین مشکالیر که یم  ی بینیم اصوال از مساله خط فراتر است و به متر
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ی  نویش و گزارش ها و مهارت یا آییر دیه( مربوط است. تغیتر یا اصالح خط هیچ کمگ به این آشنایی   های نوشتار )مثل ختی
ی است تا صورت نوشتاری آن. اگر توجه ما به صورت نوشتار جدی کند. نیم  تر از سواد همواره نایسر از آشنایی با پرورش میر

 است. 
ی

ی باشد خود نشایی از یک آسیب فکری و فرهنگ  پرورش میر
 

 


