
 

 های امروز و مشکالت ریخت شناسی زبان فارسیبررسی چالش

 
 دکتر آرش مشفقی

 بناب دانشگاه آزاد واحدعضو هیئت علمی 
 دکتر سارا محمدی

 های مراغه مدرس دانشگاه

 چکیده
به چالشهای این زبان در خارج از ایران، و چالشهای آن در داخل ایران، تقسیم بندی چالشهای امروز زبان فارسی را می توان 

کرد. از نگاهی دیگر می توان چالشهای زبان فارسی را به چالشهای زبانی و چالشهای غیرزبانی دسته بندی کرد. از جمله 
یكستان از یكدیگر، و از جمله چالشهای غیرزبانی چالشهای زبانیِ زبان فارسی واگرایی سه گونه فارسی ایران، افغانستان، و تاج

آن مسائل مربوط به جایگاه آن در ایران، افغانستان و تاجیكستان است. در این پژوهش، بر اساس اصول جامعه شناسی و برنامه 
ده است. ریزی زبان و توجه به جایگاه قانونی زبان فارسی در سه کشور مذکور، این دو چالش بزرگ زبان فارسی بررسی ش

بررسی تفاوتهای فارسی ایران، افغانستان و تاجیكستان نیز با توجه به پیكرهای انجام گرفته که برگرفته از شماری از روزنامه 
 ها و وبگاههای فارسی زبان است.

 از مورد یك نمایانگر آنها از هرکدام که اند نموده انتخاب فارسی متون در دقت با را کلیدواژه 17ای شامل  محققان سیاهه
های مذکور وارد و نتایج  ها در جعبه جستجوی پایگاه کلیدواژه سپس. هستند نوین فناوری با برخورد در فارسی زبان چالشهای

هر کدام نیز ثبت گردید. این بررسی نشان داد چالشهای ریختیِ شناخته شدة زبان فارسی، تأثیر زیادی بر بازیابی اطالعات 
 نماید.خوبی مخاطب، هدف و بافت را مشخص میباشد و بهبه دور از ابهام، اصیل و محدود میدر نهایت واضح و  دارد.

 تاجیكستان، چالش، ریخت شناسی افغانستان، ایران، فارسی، زبان کلیدواژه: 

 

 مقدمه . 1
مشترک ایرانیان، زبان رسمی تاجیكستان و یكی از دو زبان رسمی افغانستان است و در زبان فارسی، زبان رسمی و 

کشورهای دیگری نیز دارای گویشور بومی است. این زبان یكی از زبانهای شاخهِ ایرانیِ زبانهای هندواروپایی است 
ادبیات و حامل فرهنگی (. زبان فارسی از جنبه های بسیاری دارای اهمیت است: دارای 1، ص  2009)ویندفور، 

بسیار غنی است؛ از جمله عناصر هویت ملی ایرانیان، افغانستانی ها و تاجیكستانی ها است؛ بسیاری از متون اسالمی 

به جرأت میتوان گفت که در عصر حاضر نمیتوانیم »... ( به طوری که 1364بدان نوشته یا ترجمه شده است )یاحقی، 
می زیباییهایش برتراشیم مگر اینكه جانب اهمیت و اعتبار زبانهای عربی و فارسی را پیكره فرهنگ اسالمی را با تما

، ص  1364)مایل هروی، « در تتبعات و تحقیقات و برتراشیدن مجسمه فرهنگ اسالمی متوجه شویم و توجه دهیم

، احمد  1941دالغنی، (. افزون بر کشورهای فارسی زبان در کشورهای بزرگی چون هند، پاکستان )نگاه کنید به، عب7
 ( و ترکیه هم زبان فارسی دارای پیشینه و میراث گرانبهایی است. 1376،  1

زبان فارسی و دیگر زبانها، گویشها و لهجه های ایران نیز امروزه با عوامل تضعیف و مرگ زبانها )نگاه کنید به، 
ه درباره مسائلی چون نگارش و خط ( دست به گریبانند. همین باعث شده است ک 2003، جینس،  1948سوادش، 

رو است، سخن بسیار  فارسی، آموزش و گسترش آن و واژه سازی برای مفاهیم جدیدی که زبان فارسی با آنها روبه

گفته شود. بیشتر شدن تفاوتهای گفتار و نوشتار فارسی، که میتواند به گونه ای دوزبانگونگی بینجامد، از مسائل دیگر 
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ا زبان فارسی اکنون با مسائل دیگری روبه رو است که حل یا رفع نشدن آنها برای آن بسیار زبان فارسی است؛ ام
 (.9، ص  1370)یوسفی،   « هر روز درنگ در این مهم زیان خیز» زیانبار به نظر میرسد و به قولی 

دهندة آن که شامل پایه، پیشوند، میانوند و پسوند بررسی ساخت کلمه و اجزای تشكیل شناسی:تعریف ریخت

 شود.می

 

 معایب خطوط رایج جهان

 بندی کرد:گونه طبقهتوان آنها را بدینبه طور کلی، نقایصی در خطوط رایج جهان وجود دارد که می

به سه صورت )س، ص، ث( « س»صداهای یكسان به وسیله حروف مختلفی نوشته می شود. در فارسی صدای  -1
پنج شیوه نگارش دارد که اگر صورتهای « سن»چهار صورت )ز، ذ، ض، ظ( دارد؛ در زبان فرانسه کلمه « ز»و صدای 

 .(saint, ceint, sein, seing, sain)شود: جمع را نیز به حساب بیاوریم، ده شكل می
رود. در فایده در نوشتن به کار میهایی بیشوند؛ یعنی نشانهشوند، ولی خوانده نمیبسیاری از حروف نوشته می -2

از این قبیل است. در انگلیسی نمونه این مورد بسیار است مانند « هاء غیر ملفوظ»و « واو معدوله»فارسی نوشتن 

High ساقط است، یا  که دو حرف آخر آن به کلی از تلفظK  در کلمهknow  ،(.1373)ناتل خانلری 
 چند صدای مختلف با یك حرف نمایانده می شود:  -3

city/cook or ginder/girl  
 شود:ای از چند حرف نگاشته می یك صدای واحد، به صورت مجموعه -4

 shoot/character/nation/physics/coat  
شود، ولی نوشته شنیده می uقبل از  yبعضی صداها معادل حرفی ندارند. مثال صدای  -5

                                                                   شود:نمی
 cute/futle/utility 

دهد می /ks/که صدای  boxدر کلمه  xای از صداهاست؛ مانند حرف گاهی یك حرف نماینده مجموعه -6
 (.1364)یارمحمدی، 

 

 . پیشینه پژوهش2
سازی و واژه گزینی برای زبان فارسی همواره دارای طرفداران  واژه سازی در ایران دارای پیشینه درازی دارد و واژه

(. برپایی فرهنگستان برای زبان فارسی در چند دهه پیش از جمله  1379،  1356و مخالفانی بوده است )حق شناس، 
سازی در دوران معاصر بدین دلیل از  دهنده اهمیت یافتن توجه به مسائل زبان فارسی است. توجه به واژهنشان 

اهمیت برخوردار شده که زبان فارسی با ورود انبوهی از واژگان زبانهای اروپایی روبه رو است. در پیوند با همین 
مطرح است. در این عرصه نیز دشواریها و مسائل مسئله، استفاده از زبان فارسی به عنوان زبان علم و آموزش هم 
(. 1353ای سردرگمی ایجاد شده است )فره وشی،  زبان فارسی اندک نیست به گونه ای که در بسیاری از موارد گونه

باید پاسخگوی نیازهای ما در زمینه هایی باشد که از  اکنون می»شود که زبان فارسی  این مسئله از آنجا ناشی می
یخ گذشته ما برنخاسته و پیامد برخورد ما با غرب و تمدن مدرن است و در نتیجه این زبان میباید درباره سنت و تار

چیزهایی در حوزه علوم طبیعی و انسانی، فناوری و ابزارهای، سیاست و اقتصاد، نهادها و رفتارهای اجتماعی با دامنه 
ز واژگان و شیوه گفتار ندارد. گنگی یا نارسایی زبان ما بسیار گسترده تر سخن بگوید که برای آنها اسباب فراهمی ا
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در این حوزه از آنجا است که همه این چیزهای مدرن از بیرون از دایره تجربه و زندگی اجتماعی و تاریخی ما 
، ص  1372)آشوری، «. تكوین یافته و سپس با زور و شدتی سیالبوار راه خود را به فضای زندگی ما گشوده است

85 ). 

تغییر یا اصالح خط فارسی نیز از دیگر مسائل زبان فارسی است که با وجود طرح دیدگاه های مختلف درباره آن 
 1296هنوز باقی است. این مسئله از دوره قاجار مورد توجه بوده است؛ برای نمونه، حاج محمد خان کرمانی در 

رسی رساله ای نوشته که دربردارنده نكات قابل قمری در پاسخ مستشارالوزا برای اختراع خط جدیدی برای زبان فا
 (.1350توجهی است )نگاه کنید به کرمانی، 

در مورد برنامه ریزی زبانی برای ایران و دیگر سویه های جامعه شناختی مسائل زبان فارسی هم پژوهشهای قابل 

رابطه آن با دیگر زبانهای  توجهی انجام شده است که هم به وضعیت زبان فارسی و مسائل آن توجه دارد و هم به
 ایران.

 

 . چالشهای امروز زبان فارسی3

 مسأله جایگاه زبان فارسی -1-3
ریزیهای زبانی در حوزه برنامه ریزی جایگاه است؛ به سخن دیگر، ما در  منظور از جایگاه، همانی است که در برنامه

تاجیكستان زبان فارسی دارای چه جایگاهی است. در این پی آنیم که ببینیم اکنون در سه کشور ایران، افغانستان و 

مسیر، رابطه زبان فارسی با دیگر گویشها و زبانهای این کشورها نیز به طور طبیعی مورد توجه است. از این رو در 
 این بخش از پژوهش جایگاه زبان فارسی در سه کشور یادشده بررسی شده است.

 

 ایران 1-1-3
مردم کشور بوده، یعنی زبان ارتباط و « زبان مشترک» اینكه ایران دارای قانون اساسی شود نیززبان فارسی پیش از 

ها و اسناد رسمی در داخل کشور  تعامل گویشوران زبانهای مختلف مردم ایران بوده است. فارسی، زبان نگارش نامه
دیگر منعقد شده است؛ برای نمونه، و زبان نوشتن عهدنامه هایی بوده که بین حكومتهای وقت ایران با کشورهای 

(، که چند دهه پیش از انقالب مشروطه میان ایران و روسیه  1828( و ترکمانچای ) 1813عهدنامه های گلستان )
منعقد شده به زبان فارسی است. گاه حتی به نوشته شدن عهدنامه به زبان فارسی در خودِ آن نیز اشاره شده است؛ 

 زدهم عهدنامه گلستان آمده است:برای نمونه، در ماده دوا

... شرط این شروط نامه الحاله، که بخصوص استدامت مصالحه دائمه طرفین مستقر و دو قطعه مشروحه با ترجمان 
خطٌ فارسی مرقوم و محرٌر و از وکالی مختار مأمورین دولتین علیٌتین مزبوره بالتصدیق و با خطٌ و مهر مختم گردیده 

 ده است ....و مبادله با یكدیگر ش

بدین نكته اشاره شد که تأکید شود جایگاه زبان فارسی به عنوان زبان رسمی نه تنها پدیده جدیدی نیست، بلكه 
برخالف بسیاری از کشورهای دیگر، زبان فارسی در پناه قانون و پشتیبانیِ قدرتِ حكومتی نیز به این جایگاه رسانده 

مند بودن آن از گنجینهِ ارزشمند ادبی و تاریخی  راگیری آن گرفته تا بهرهنشده است. این زبان به دالیل مختلف از ف

( به زبان ارتباطی مردم و زبان موقعیتهای رسمی و دولتی تبدیل شده 1374خود به صورتی طبیعی )حق شناس، 
بیشترِ دوران  است. این نكته نیز درخور بازگویی هایِ چندین باره است که با اینكه حكومتِ ایران پس از اسالم در
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زبانان بوده است، همواره جایگاه رسمی زبان فارسی حفظ شده است. این نكات البته نكات  غیرفارس خود در دست
 جدیدی نیست؛ اما بازگویی آنها به چند دلیل از اهمیت برخوردار است:

مشترک بوده، کسی آن را به زبان  ( در طول تاریخ ایران با اینكه تنوع قومی، مذهبی و زبانی همواره زبان فارسی1

کسی تحمیل نكرده است و اصوالً فارس زبانانِ ایران در بیشینه این دوران در موقعیتی نبوده اند که بتوانند این زبان 
 را به غیرفارس زبانان ایران تحمیل کنند.

به صورتی کامالً ( این موضوع در زدودن تردیدهایی که امروزه جریانهای مشخصی در مورد جایگاه زبان فارسی 2
 حساب شده مطرح می کنند، بسیار مؤثر است.

( جایگاهِ رسمی زبان فارسی در کشور ما، همان گونه که در طول تاریخ هیچ گونه مانعی برای حفظ زبانهای دیگر 3

ر ایران ایران نیافریده و به حذف یا تضعیف هیچ یك از آنها نینجامیده است، امروز نیز در تضاد با حفظ زبانهای دیگ
نیست. این زبان از گذشته با زبانها، گویشها و لهجه های مختلف کشور در حال بده بستان بوده است؛ بده بستانی که 

 ضرورت آن امروزه از گذشته نیز بیشتر است.

جایگاه « زبان، خط، تاریخ و پرچم رسمی کشور»در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران در فصل دوم با عنوان 
 ارسی مشخص شده است: زبان ف

اصل پانزدهم: زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است. اسناد و مكاتبات و متون رسمی و کتب درسی 

باید به این زبان و خط باشد ولی استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانه های گروهی و تدریس 
 آزاد است.ادبیات آنها در مدارس در کنار زبان فارسی 

تحلیل آنچه در این ماده آمده است، نشان میدهد که قانونگذار در تنظیم آن نگاه ظریف و بسیار دقیقی داشته است: 
مشخص « زبان رسمی و مشترک مردم ایران» نكته نخست این است که در این ماده جایگاه زبان فارسی به عنوان 

اساسی، جایگاهی را که زبان فارسی در طول تاریخ ایران همواره  قانون 15شده است. در واقع،  قانونگذار در ماده 

که هر « مشترک»است، و هم زبان « رسمی»داشته به رسمیت شناخته است. نكته دوم این است که این زبان هم زبان 
 یك دارای تعریف خاص خود در نوشتگان  زبانشناسی است و این نشانگر دقت نظر قانونگذار در این زمینه بوده

، که توصیف «ملی» است. همچنین قانونگذار در مشخص کردن جایگاه زبان فارسی از توصیف آن به عنوان زبان 

قانون  15احساسی تر زبان است، خودداری کرده که این نیز درخور توجه است. البته در همین بخشِ نخست ماده 
جا میتواند مهم باشد که مسئله نگارش اساسی به رسمی و مشترک بودن خط فارسی هم اشاره شده است که از آن

 زبان فارسی به خطهای دیگر یا تغییر خط فارسی به خط دیگری را منتفی می داند.

، قانونگذار به طور مصداقی به کاربردهای زبان و خط فارسی اشاره کرده است که شامل  15در بخش دیگر ماده 
می شود. بر این اساس، هر سند، مكاتبه و « کتب درسی»خط و زبان و « اسناد و مكاتبات و متون رسمی»زبان و خطِ 

متن رسمی و نیز کتاب درسی در کشور باید به زبان فارسی به نگارش درآید. تأکید قانونگذار بر لزوم کاربرد زبان 
فارسی در این عرصه ها بخوبی در عنصرِ وجه نمایی، که او در شناسه گذاری گذاره مورد نظر به کار برده است 

متجلی است. نكته دیگری که در همین قسمت از ماده مورد نظر میتواند مطرح باشد، جایگاه زبان فارسی به «( باید»)

نیز « کتب درسی»است؛ بدین معنی که وقتی زبان رسمی و مشترک مردم ایران فارسی باشد و « زبان آموزش»عنوان 
 وزش نیز باید در محیطهای آموزشی زبان فارسی باشد.به این زبان و خط نوشته شود به طور طبیعی زبان آم« باید»

« مطبوعات و رسانه های گروهی» را در « محلی و قومی»، قانونگذار استفاده از زبانهای 15در ادامه بخش دوم ماده 

و همچنین تدریس ادبیات این زبانها در مدارس را مجاز دانسته است. در این زمینه نیز نكته درخور توجه، که با 
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، که «ولی»لیل ساختار زبانی این بخش از ماده برجسته تر میشود، این است که قانونگذار از سویی با آوردن واژه تح
بخش بیانگر رابطه ای منطقی بین دو گذاره است و پس از آن گذاره ای گفته میشود که  در واقع عنصر انسجام

استفاده از زبانهای محلی و قومی در »بودن « آزاد»برمعنایی دیگر، و معموالً متفاوت را مورد تأکید قرار می دهد 

تأکید میكند و از سوی دیگر و به منظور اینكه «  مطبوعات و رسانه های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس
بر این نكته تأکید میكند که مجوز « در کنار زبان فارسی»امكان هرگونه تفسیر دیگری را بزداید با آوردن عبارت 

استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانه های گروهی و تدریس ادبیات »نگذار در این ماده برای قانو
نباید دستاویزی برای حذف زبان فارسی در این موقعیتها قرار گیرد. به نظر میرسد که بخش نخست « آنها در مدارس

ولی اجرایی شده است؛ چراکه افزون بر روزنامه ها، از مدتها پیش در ایران در حد قابل قب 15این قسمت از ماده 

نشریات و کتابهای بسیاری که به زبانهای محلی در کشور منتشر میشود، هر روزه ساعتها برنامه تلویزیونی و رادیویی 
شود؛ اما در مورد قسمت دومِ این بخش مسئله حالت دیگری دارد؛  نیز به این زبانها در کنار زبان فارسی، پخش می

چراکه از سویی در مدارس اقلیتهای دینیِ به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی حتی آموزش نیز به زبانهای آنها 

صورت میگیرد و از سوی دیگر در مورد زبانهای محلی تا کنون مجوز قانون اساسی مبنی بر تدریس ادبیات آنها در 
 مدارس در کنار زبان فارسی، اجرایی نشده است.

و « محلی و قومی»جایگاه زبان فارسی در قانون اساسی کشورمان، مجوزهایی که برای استفاده از زبانهای با بررسی 

تدریس ادبیات آنها در این قانون داده شده است پرسشی که مطرح میشود این است که چه نسبتی باید بین زبان 
ونه که مورد تأکید قانون اساسی است، نباید فارسی و دیگر زبانهای کشور برقرار باشد. بیگمان چنین نسبتی، همان گ

در جهت تضعیفِ جایگاهِ زبان رسمی و مشترک کشور باشد؛ اما همزمان باید تضمین کننده حقوق شناخته شدهِ 
 قانونیِ گویشوران زبانهای دیگر کشور نیز باشد.

 همچنین ما نیازمند رابطهای تعاملی میان زبان فارسی و دیگر زبانهای کشور هستیم. چنین تعاملی در 

ریزی زبانی هدفمند می تواند ما را از وجود بسیاری از واژه های بیگانه کنونی در زبان فارسی و ورود بیشتر  برنامه
ی، تالشی، لری، ترکی و عربی برابرهای بهینه ای را برای نیاز سازد. میتوان از کردی، بلوچی، مازندرانی، گیلك آنها بی

واژه های انگلیسی و دیگر واژه های واردشده از زبانهای اروپایی به زبان فارسی و زبانهای دیگر ایران پیدا کرد ؛ به 

ان فارسی و ویژه اینكه زبانهای محلی و قومی ایران به لحاظ روح زبانی و ذهنیت و پایه فرهنگی گویشورانشان با زب
گویشوران آن دارای نزدیكی و همپوشانی انكارناپذیری هستند. اهمیت این مسئله در این است که نمیتوان هیچ پدیده 
 اجتماعی را جدای از مسائل پیرامونی آن بررسی کرد. مسائل و چالشهای زبان فارسی در ایران را نیز نمیتوان بی

ر ایران از جمله نگرش گویشوران آنها نسبت به زبان فارسی، بررسی و توجه به نسبت آن با زبانها و گویشهای دیگ
 حل کرد.

محلی »نكته دیگری که باید بدان توجه کرد این است که چه امروز، چه فردا در کشور ما باید مسئله تدریس زبانهای
 حل شود. « و قومی

 

 افغانستان
مسئله زبان در این کشور بسیار پیچیده است به گونه ای  با توجه به تنوع قومی، زبانی، نژادی و فرهنگی افغانستان،

گیرد و گاه بر اساس قومیت و گاه عامل  زبانی بر مبنای زبان صورت می -که گاهی دسته بندیهای گروههای قومی 
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هزاره از جمله نشانه  -تاجیك  –تاجیك و سه گانه پشتون  -شود. وجود دوگانه پشتون  مذهب هم تأثیرگذار می
 های  پیچیدگی مورد نظر است.

در »... زبان فارسی در افغانستان با وجود همه تقابلها، چنان پیشینه ای دارد که نقش بی بدیلی به آن بخشیده است: 

قومی/ افغانستان دری زبان فراگیری برای بسیاری از گروه های قومی مختلف این کشور است. این زبان مرزهای 
،  10)کتاب راهنمای مؤسسه نیروهای دریایی ایاالت متحده امریكا « های مختلف را درمینوردد فرهنگی این گروه

(. با وجود چنین جایگاهی و با اینكه با محاسبه جمعیت تاجیكها و هزاره ها فارسی بزرگترین زبان کشور 10ص 
اط با گویشوران زبانهای دیگر زبان فارسی را به کار میبرند است و گویشورانِ زبانهای دیگر افغانستان هم برای ارتب

در چند دهه اخیر در افغانستان تالش شده است که موقعیت این زبان نسبت به زبان پشتو فروکاهیده شود. این مسئله 

 بخوبی در مواد مربوط به زبان در قوانین اساسی مختلف افغانستان دیده میشود.
خورشیدی در دوره ظاهرشاه برای افغانستان به تصویب رسید،  1343میزان  9ی، که در نخستین بار در قانون اساس

 زبانهای رسمی این کشور مشخص شد:

و دری زبانهای رسمی می باشد. در ماده سی و پنجم همین قانون آمده  پبنتوماده سوم: از جمله زبانهای افغانستان 
 است:

 اف و تقویه زبان ملی پبنتو وضع و تطبیق کند.دولت موظف است پروگرامهای مؤثری برای انكش

یكی « پبنتو»در کنار « دری» در واقع با اینكه در این قانون زبان فارسی یا آن طور که در این قانون به آن اشاره شده، 
آن شده « انكشاف»از زبانهای رسمی افغانستان است، زبان پشتو به عنوان زبان ملی معرفی شده و دولت موظف به 

 ت. اس
در دوره محمد داوود خان، ماده سوم قانون اساسی  1355حوت  5در قانون اساسی جمهوری افغانستان مصوب 

 دوره ظاهرشاه عیناً در ماده بیست و سوم قانون جدید تكرار شده است:

 «.از جمله زبانهای افغانستان زبانهای پشتو و دری زبانهای رسمی میباشد»
« پبنتو»به صورت پشتوی آن « پشتو»این قانون این بار واژه « دری»ر نگارش گونه نكته جالب توجه این است که د

 حذف شده است. « زبان ملی پبنتو»نوشته نشده است. همچنین در این قانون ماده قانون قبلی درباره لزوم تقویت 

به زبانهای پشتو و ، نیز در برخی از مواد  1359حمل  25در قانون اساسی جمهوری دموکراتیك افغانستان مصوب 
 دری اشاره شده و البته در اینجا نیز تقدم با زبان پشتو است؛ برای نمونه:

ماده چهلم: ... قوانین و فرامین شورای انقالبی به زبانهای پشتو و دری نشر می شود و میتوان آنها را به سایر »

 «. زبانهای خلقهای افغانستان نشر کرد
 آمده است: 8در ماده  « دوکتور نجیب اهلل»در دوره  1366قوس  9تان مصوب در قانون اساسی جمهوری افغانس

 «از جمله زبانهای ملی کشور پشتو و دری زبانهای رسمی میباشد»
به شمار « ملی»نكته این ماده این است که بین زبان ملی و زبان رسمی تمایز ایجاد شده است و همه زبانهای کشور 

نیز شناخته شده است. در این قانون نیز تقدم پشتو بر « زبان رسمی»و دری به عنوان رفته اما از میان آنها پشتو 

دوره نجیباهلل نیز مواد مربوط به  1369جوزای  8فارسی در مواد دیگر هم دیده می شود. در قانون اساسی مصوب 
 زبان به صورت قبلی آمده است.

خورشیدی است که نسبت به قوانین اساسی قبلی این کشور در  1382دلو  6آخرین قانون اساسی افغانستان مصوب 

 زمینه جایگاه زبان فارسی نیازمند توجه بیشتری است. 
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 مهمترین ماده مربوط به زبان در این قانون ماده شانزدهم است:
هیی، پامیری و سایر زبانهای رایج در کشور پشتو و دری از جمله زبانهای پشتو، دری، ازبكی، ترکمنی، بلوچی، پش

زبانهای رسمی دولت میباشند. ... دولت برای تقویت و انكشاف همه زبانهای افغانستان پروگرامهای مؤثر طرح و 

 «.تطبیق می نماید. ... مصطلحات علمی و اداری ملی موجود در کشور حفظ می گردد

 

 تاجیكستان
از زبان فارسی است که عمدتاً با نام کشور تاجیكستان شناخته می شود. گونه گفتاری فارسی تاجیكی گونهای 

تاجیكی از قرن شانزدهم به بعد مسیر تحولیِ متفاوتی از فارسی ایران را طی کرده است؛ اما گونه نوشتاری آن، که بر 

نده است. در این زمان با توجه فارسی کالسیك مبتنی است تا دهه های نخست قرن بیستم به فارسی ایران نزدیك ما
های روسی، تحول زبانی در تاجیكی سرعت  به سیاستهای زبانی خاص شوروی بویژه وارد کردن نظاممند واژه

به  1939عربی به التین و سپس در سال –از خط فارسی  1928بیشتری گرفت. نظام نوشتاری تاجیكی نیز در سال 

سیریلیك تغییر یافت. گویشوران گونه تاجیكی فارسی افزون بر تاجیكستان و افغانستان در ازبكستان، قرقیزستان و 
چین )در ایالت تاشكورخان( نیز زندگی میكنند. گونه های مختلف تاجیكی در برخی مناطق از زبان ازبكی هم به 

 (.2009ه لحاظ ساختاری تأثیر زیادی پذیرفته است )ویندفور و پِری، لحاظ واژگانی و هم ب

 در ماده ماده دوم قانون اساسی تاجیكستان آمده است:
زبان رسمی کشور تاجیكستان تاجیكی است. همچنین زبان روسی به عنوان زبان معاشرت بین ملیتها عمل میكند... »

 .». 
گفته « تاجیكی»ورد توجه قرار گیرد، این است که زبان رسمی تاجیكستان در تحلیل این ماده، نكته نخستی که باید م

این نكته به این دلیل اهمیت دارد که میتواند تاجیكی را «. فارسی تاجیكی»یا « فارسی»شده است و نه به عنوان نمونه 

ر این موضوع می تواند در نه به عنوان گونه ای از زبان فارسی که به عنوان زبانی در کنار آن معرفی کند. اهمیت دیگ
این باشد که با معرفی این گونه زبانی به عنوان زبانی جدا از فارسی، مقاومت در برابر نزدیك شدن گونه های زبان 

 فارسی به یكدیگر یا یكسان سازی ابزارهایی چون الفبا و نظام نوشتاری مشروع جلوه داده میشود.

اساسی تاجیكستان باید بدان اشاره کرد این اساس که زبان روسی به مسئله دیگری که در مورد ماده دوم قانون 
در تاجیكستان به رسمیت شناخته شده « بین ملیتها« »زبان معاشرت»عنوان زبان مشترک یا به تعبیر قانونگذار تاجیك، 

ردهای است. به رسمیت شناختن این جایگاه برای زبان روسی در تاجیكستان به معنای محدود شدن دامنه کارب

فارسی تاجیكی و در نهایت تضعیف جایگاه آن است بویژه اینكه زبان روسی دارای پشتوانه اقتصادی، سیاسی، و 
اجتماعی اقلیت روس بجامانده در روسیه، سیاستمداران روسیه گرا و دولت روسیه است. مسئله، زمانی حادتر می 

ای است و بسیاری  یز در تاجیكستان دارای جایگاه ویژهشود که می بینیم زبان روسی به عنوان زبان علم و آموزش ن
از قرض گیریهای فارسی تاجیكی در این حوزه از زبان روسی انجام میگیرد؛ این بدان معنا است که فارسی تاجیكی 

که در نه تنها به مثابه زبان علم به کار برده نمیشود، بلكه به دلیل تفاوت خط با ایران و افغانستان از واژهسازیهایی 

این حوزه ها در این دو کشور صورت میگیرد نیز محروم است. نتیجه این کار نیز میتواند این باشد که کاربرد فارسی 
تاجیكی در تاجیكستان در مواردی به خانه و زبان گفتار محدود میشود و در نتیجه از نظر برنامه ریزی پیكره هم کار 

 چندانی برای آن صورت نمی گیرد.
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ری که در مورد جایگاه فارسی تاجیكی در قانون اساسی تاجیكستان قابل توجه است این است که بر مسئله دیگ
اساس ماده شصت و پنجم این قانون یكی از شرایطِ شخصی که به نامزدی ریاست جمهوری انتخاب میشود این 

ر داخل پرانتز زبان تاجیكی بداند. نكته در خور توجه در این شرط این است که د« زبان تاجیكی )دولتی(»است که 

اند که تعریف خاصی در نوشتگان و اصطالحات تخصصی زبانشناسی ندارد. در ماده هشتاد و  را زبان دولتی گفته
 هشتم این قانون نیز بار دیگر زبان تاجیكی زبان دولتی گفته شده است. در این ماده آمده است که:

تی )تاجیكی( و یا به زبان اکثریت افراد آن منطقه است. اشخاصی که به ... رسیدگی به دعوی در دادگاهها به زبان دول
 زبان رسمی آشنا نباشند از کمك مترجم برخوردار خواهند شد.

در واقع در این ماده بار دیگر بر جایگاه زبان تاجیكی در کشور اشاره شده، و جالب این است که در این ماده بر 

 ون پرانتز آمده است!خالف ماده شصت و پنجم تاجیكی در در
بنابراین و با توجه به مواد قانون اساسی تاجیكستان، میتوان گفت که در شرایط کنونی، فارسی تاجیكی همچنان در 
سایه زبان روسی است و استفاده گسترده از زبان روسی، که از پشتوانه قانونی هم برخوردار است، راههای گسترش 

ریزی برای تقویت پیكره و جایگاه آن را ناکارامد می کند. مسئله تفاوت خطِ فارسیِ کاربرد فارسی تاجیكی یا برنامه 
تاجیكی با خط فارسیِ ایران و افغانستان نیز از عمده ترین موانع بهره گیریِ این سه گونه زبان فارسی از توانمندیهای 

 یكدیگر است که در بخش بعدی مقاله نمایانتر دیده میشود.

 
 اژگان گونه های ایرانی، افغانستانی و تاجیكستانی فارسیواگرایی و 3 - 2

تفاوت واژگانیِ گونه های مختلف هر زبان، طبیعی است. این گونه تفاوتها، که به دالیل مختلف جغرافیایی، تاریخی، 
سیاسی، فرهنگی، ... ممكن است به وجود آید، باعث میشود مفهوم یا مصداق واحدی در گونه های مختلف یك 

با واژگان مختلفی مورد اشاره قرار گیرد که گاه ممكن است در آن زبان با هم مترادف، و در نتیجه برای  زبان

پذیر باشد، و گاه ممكن است در هر گونه زبانی این مفاهیم یا مصادیق  گویشوران گونه های دیگر آن زبان نیز فهم
فهم پذیر و حتی آشنا هم نباشد. همچنین ممكن  گذاری شود که برای گویشوران گونه های دیگر ای شناسه با واژه

است شیوه نوشتن یا تلفظ واژه های واحدی نیز در گونه های مختلف یك زبان با هم به درجاتی متفاوت و به همین 

های زبانی دیگر دشوار باشد. این گونه تفاوتها همان گونه که گفتیم طبیعی  اندازه هم فهم آنها برای گویشوران گونه
های مختلفش باشد؛ اما چنانچه  حتی باعث غنای واژگانی آن زبان، و حفظ گنجینه واژگانی آن در گونه است و

چنین تفاوتهایی حالت انباشتی بگیرد یا حجم و شمار آن از میزان خاصی فراتر رود، پس از مدتی میتواند به دشواری 

نهایت هم هر گونه به گویشی و در مرحله دیگری ارتباط گویشوران گونه های مختلف آن زبان با هم بینجامد، و در 
زبانی متفاوت تبدیل شود. جدای از اینكه این گونه تفاوتها را ما در میان گونه های مختلف فارسی در ایران میبینیم؛ 

آنها به میزان بسیار بیشتری بین سه گونه ایرانی، افغانستانی و تاجیكی زبان فارسی هم قابل دیدن هستند. در این 
 بخش با آوردن متنهای نمونه ای، تالش میشود برخی از این تفاوتها نشان داده شود.

بویژه در آنجا که به غنای واژگانی زبان فارسی میانجامد یا به حفظ  -بار دیگر تأکید میشود که برخی از این تفاوتها 

نه تنها مسئله یا حتی نقطه  - واژگان مختلف این زبان در گونه ها و لهجه ها و گویشهای مختلف آن می انجامد
شمار نمیرود بلكه به استحكام زبان فارسی و حفظ میراث فرهنگی  ضعفی برای زبان فارسی و سه گونه اصلی آن به

 تمدنی و ادبی گویشوران این زبان می انجامد.
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 نتیجه  -4
آن از رسمیت برخوردار است، با توجه به پژوهش کنونی میتوان بیانكرد که در هر سه کشوری که زبان فارسی در 

رسد  رو است: در ایران با وجود فراهم بودن بسترهای قانونی به نظر می ای با چالش روبه جایگاه این زبان به گونه

مهمترین مسئله جایگاه زبان فارسی، مسئله نسبتِ آن با دیگر زبانها و گویشهای محلی و قومی کشور است. در 
جایگاه زبان فارسی، رابطه آن با زبان پشتو است که به نظر میرسد از چند دهه پیش افغانستان مهمترین چالشِ 

سیاست رسمی بَر بَرکشیدن آن در برابر زبان فارسی بوده است. در تاجیكستان مهترین چالشِ جایگاهیِ زبان فارسی 
بان مشترک مردم این کشور زیستن در سایهِ زبان روسی و فراهم نبودن زمینه هایِ قانونیِ گسترش آن به عنوان ز

 است.

از نظر واگرایی واژگانی سه گونه فارسی ایران، افغانستان و تاجیكستان نیز مشخص شد که عوامل مختلفی درکار 
است: مسئله نخست این است که در این سه کشور به دالیل عمدتاً سیاسی، مسیرهای وامگیری واژگانی از زبانهای 

ت بوده است. مسئله دوم این است که سیاست متفاوت کردن فارسی افغانستان از گونه بیگانه در دوران معاصر متفاو

های اصلی دیگر این زبان، موجب وارد کردن واژگان و حتی ساختهای زیادی از زبان پشتو و انگلیسی به فارسی این 
تفاوت خط فارسی تاجیكی با کشور شده که آن را در مواقعی برای ایرانیان و تاجیكها فهم ناپذیر کرده است. مسئله 

فارسی ایران و افغانستان هم از دیگر عوامل واگرایی سه گونه اصلی زبان فارسی است. با همه اینها، گرایشهایی به 

شده در ایران در فارسی تاجیسكتان و افغانستان دیده می شود که نشان میدهد  های جدید فارسی وضع کاربرد واژه
، زمینه های بهره گیری گونه های سه گانه فارسی ایران، تاجیكستان و افغانستان از با برنامه ریزی زبانی دقیق

 توانمندیهای یكدیگر فراهم شدنی است.
تر متون فارسی با استفاده رایانه در زمانه ما یك ضرورت اساسی به نظر می رسد. بدیهی است، پردازش بهتر و سریع

 پایگاه های اطالعاتی که با استفاده از زبان و شیوه خط کنونی به ذخیره و بازیابی اطالعات 

اهش یا می پردازند، نمی توانند کارایی مطلوبی داشته باشند و این شكلهای متنوع نوشتار کلمات می تواند باعث ک
های اطالعاتی های فارسی زبان شود. بر این اساس، شاهدیم که پایگاهافزایش تعداد رکوردهای بازیابی شده در پایگاه

اندیشی نشود، با فارسی با وجود عمر نسبتاً کوتاه، با مشكالت بسیاری دست به گریبانند، که اگر هر چه زودتر چاره

 سان نخواهد بود.توجه به هجوم اطالعات دیگر، مهار آن آ
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