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*

بهروز

ذبیحاهلل 1

مسئلة زبان تنها به کلمهسازی ،عبارتسازی و جملهبندی محدود نمیش ود؛
زبان معینکنندة سرنوشت یک ملت و کشور خاص اس ت ام ا سرنوش ت زب ان
تاجیکی و آیندة آن به نظر اکثریت دانشمندان تیره و در پردة ابهام قرار دارد
در کنفرانس «زبان و جامعه» ،که اخیراً در تاالر آکادمی علوم به مناسبت 21
فوریه روز حفظ زبانها ،که از سوی سازمان یونسکو اعالن ش ده اس ت ،برا ار
شد ،اکثر دانشمندان از رون د تببی

ق انون زب ان و در معم وع و عیت زب ان

تاجیکی در وطن خود اظهار نگرانی کردند برخی از دانشمندان معتقدن د ک ه ب ا
اذشت شان ده سال از قبول قانون زبان و ع زبان تاجیکی در قیاس با ساله ای
 1989 -1985بدتر شده است اروه دیگر با اشاره به برخی رون دهای مثب ت و
دستاوردها در این زمینه میاویند که و عیت موج ودة زب ان هن وز پاس گوی
طلبات زمان معاصر نیست در طول این شان ده سال تببی نشدن بندهای ق انون
زبان ،عملی نشدن کارا اری دولتی از پایان تا به زینههای ب اال ب ا زب ان دولت ی،
اف ایش آوی هها و ریکالمهای نادرست به زبانهای غیر در پایت ت ،برا اری اکثر
* نامة پارسی ،شمارة اول ،سال دهم( ،بهار  ،)1384ص . 189-185
 1روزنامهنگار برارفته از نشریة «جمهوریت» (چاپ تاجیکستان) 1 ،مارس  ،2005شمارة 24
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کنفرانس ،سمینار و دیگر نشستهای ملی و بینالمللی در داخل کش ور ب ا زب ان
غیردولتی ،نگرانیهای جدّی را در ذهن طبقههای روشنفکر جامع ه ایع اد ک رده
است
برخی از سفیران کشورها در آغاز مأموریتشان در تاجیکستان ت ال

م ی-

کنند با زبان فارسی تاجیکی حرف ب نند و بعد از مدتی اقامت تحت ت أییر و ع
حکمران از این اقدام خود جبراً دست میکشند بارها مشاهده ک ردهام در برخ ی
مراسمهای رسمی سفیران کشورهای خارجی با زبان تاجیکی س نرانی میکردند،
اما مسئوالن دولتی با زبان روسی ،مگر چنین و عیت خندهآور نیست؟
حاال هم کدام مانعهای در راهِ تببی قانون زبان در کشورِ ما وجود دارد؟
 1به نظر اروهی مانعة اول نبودن ارادة قاطع سیاس ی از جان م مس ئوالنِ
این ساحه در حکومت برای تببی قانون زبان و رشد آن برای مثال ای ن مس ئله
در جمهوری ترکمنستان بعد از سال  2000در یک مدت کوت اه راهِ ح ل خ ود را
پیدا کرد س نیازف با تعیین محل مش ص هر نفری را که زبان ترکمن ی را ی اد
نگرفت ،از کار برکنار کرد
 2تال ِ برخی به اصبالح «روشنفکران ،تاجیک ،که معتقدند ب ه فارس ی،
دری و تاجیکی سه زبانِ از هم جدا و متفاوت هستند این اروه با تکیه به دستور
( ارامر ،صرف و نحو) زبان ادبی حا رة تاجیک ،که اکثر کلمههای ناب و اصیل
تاجیکی را به بهانة «آرخایستیک» بودن به دستِ بادِ فراموشی سپرده است ،به احیا
و جاری کردنِ هر کی از این دردانههای بیبهای زب ان مل ی م الف ت و دش منی
میورزند این اروه با استفاده از مقام و عنوانهای باال بلند خود هر که را ک ه در
این سمت قدم به پیش اذارد ،با اتهام ایرانگرایی و افغ انگرایی و ی ا دیگ ر ن وع
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بهانهها محکوم و سرکوب میکنند
 3به قول تعدادی ،مانع دیگر در راهِ رشد زبان تاجیکی دستور خودساخت
یا خود نس هبرداری شدة زبان ادبی حا رة تاجیک است که منب س ن ،ط رز
تفکر ،حسنِ بیان و خالصه برابری مردم ما را ویران کرده است به نظر آنان سبم
اصلی ویران شدن زبانِ افتاری ،طرز تفکر ،منب و اندیشهرانی م ردمِ م ا هم ین
دستور خودساخت میباشد
 4نبودن مکانی م اجرایی در قانون زبان دولتی
 5مانع پنعم مس ل نب ودن اکث ر مت

ان و کارشناس ان ب شه ای

م تلف به زبان مادری خود  ،زیرا تح یالت عالی خود [است] ،زیرا تح یالت
عالی خود را با زبان روسی کسم کردهاند
پس چه باید کرد؟ تعدادی از دانشمندان تاجیک برای رهایی از این بحران
ملی پیشنهاد دارند که آهسته آهسته ما باید الفبای نیااان را در عمل جاری کن یم
چرا؟
زیرا امروز از تروریسم دیده خبر بنبست اطالعاتی و فقر معنوی ملت ما
را تهدید بیشتر میکند همسایههای ما الفبای التین را پذیرفتند ،نسلِ آیندة ما ن ه
زبان روسی را خواهد دانست و نه الفبای نیااان را بنابراین تاجیکس تان در چن د
سالِ آینده در محاصرة شدید ارتباطی قرار ارفته ،با محروم ش دن از سرچش مه-
های علمی و فنِ معاصر به یک ج یرة بیسوادان تبدیل خواهد شد اما بازاشت،
چند امتیاز برای ملت ما خواهد داشت:
 1این بازاشت مس الل خودشناس ی مل ی و هوی ت مل ی م ا را ب هط ور
خودکار ،یعنی اُتوموتی ،حل میکند ،زیرا اار «فرهنگ هستی مل ت اس ت» ،پ س
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فرهنگ از طری زبان حاصل شود و هستی زبان خ میباشد هر زبانی که خ
ندارد ،میرنده است همچنین ادعای خودشناسی ملی بدون ج اری ک ردن الفب ای
نیااان غیرامکان است
 2از طری این بازاشت ما همچنان بییگان زحمت ب ه ش بکة اطالع اتی
جهانی وارد میشویم و تمامی آیار معاصر جه انی ب ا ای ن خ

برا ردان ش ده،

ه اران سایت اینترنتی دارای محتوای سیاسی ،اقت ادی ،اجتماعی و فرهنگ ی ب ا
خ فارسی وجود دارد و به تهیة فرهنگنامهها نی نیاز وجود ن واه د داش ت ب ا
این خ ِ سریلیک هیچکس در دنیا از دستاوردهای احتمالی ما آااه ن واهد شد و
ما نی از تحوالت جدید جهانی بین یم خواهیم ماند
 3این بازاشت از نظر امنیتی برای مل ت م ا اهمی ت اس ترات ی و روان ی
داشته ،بقای آیندة ما را تضمین خواهد کرد در جهان اسالم میلی ونه ا مس لمان
مدیون و مُرید فرزندان تاجیک نظیر امام بخاری ،امام اعظم ،امام ترمذی ،محمد
غزالی و طبری و دیگران هستند ،که همة آنها دوباره منتپذیر ما خواهند ش د و
اما با شرافت و برکات خ نیااان ،م ا از ی ک کش ور م

رفکنن دة فرهن گ و

واردکنندة علم و فن دوباره به کشورِ مبدع و صادرکنندة فرهنگ و تم دن تب دیل
خواهیم شد
باید افت که سرنوشت زبان تاجیکی امروز به ق ة ارماب ه رف تنِ میم ون
شباهت دارد ما نی به مانند همین ق ه به خاطر برخ ی منفع ته ای کوچ ک و
اذرا زبان خود را قربانِ خواهشهای نفسانی خود کردهایم راهِ نعات تنها قربانی
میخواهد
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بهانة مخالفان خطِ نیاگان چیست؟
 1صدا ناکها نوشته نمیشوند
 2این خ چند تا س و چند تا ت دارد
 3موجود نبودن مبلغ روری برای بازاشت به خ ِ نیااان
 4ترس از اف ایش نفوذ روحانیان در جامعه
 5این خ نشان واپسگرایی است
پاسخ ما
هر خ در جهان مشکالت خاصِ خود را دارد برای مثال دس تور زب ان
انگلیسی خیلی آسان است ،ولی طرز نوشتن آن مشکل در انگلس تان اروه ی از
دانشمندان برای ساده کردن آن تال

کردند و میخواستند سه همصدای پی ه م

را با یک حرف افاده کرده ،ترتیم فعلهای بیقاعده را نی آسانتر کنند ،ام ا ای ن
پیشنهاد بهعنوان خیانت به اذشته و س نته ای مل ی انگل یسه ا و [از] س وی
اکثریت رد شد همچنین چینیها با حفظ بیش از چهاره ار ایراالی ف و ب ا ای ن
جمعیت بیشمار به رشد شگفتانگی ی دست یافته ،بازارِ جهان را ت

رف م ی-

کنند آیا ما از عهدة تش یص سه نوع حرف س و دو نوع حرف ت بر نمیآییم
یادآور میشویم که در خ نیااان تنها صداناکهای کوتاه نوشته نم یش وند ،ام ا
صداناکهای دراز نوشته میشوند
دوم ،هنگام خواندن این خ همزمان سه حِسّ انسان مثل عقل ،منب و
چشم فعال میشود
سوم ،این خ برای شناخت کلمات فارسی از عربی بهترین معیار است
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چهارم ،هر زبانی بدون خ میرنده است ،بن ابراین م الف ان ج اری ک ردن خ
نیااان دانسته یا ندانسته دشمن زبان تاجیکی نی هستند
پنعم ،در مورد عامل واپسگرا بودن خ ِ نیااان این سؤال مبرح م یش ود
که از آیاری که ب راان ما با خ ِ به اصبالح پرواریسیوی س ریلیک آفری دهان د،
کدام نمونها

مانداار و مورد اعتراف جهانیان قرار ارفته است؟ ام ا ای ن نکت ه

کامالً روشن است که آنچه اذشتگان ما با خ ِ خود آفری دهان د ،م ورد اعت راف
جهان قرار ارفته و جهانیان به خاطر آفریدههای بینظیر فرزندان مل ت ف ارس و
تاجیک ن د این ملت سرِ تعظیم فرود آوردهاند ب رای مث ال اب ن خل دون م ورخ
عرب در ف ل  39کتابِ مقدمة خود نوشته است« :از شگفتیه ایی ک ه واقعی ت
دارد این است که بیشتر دانشوران ملت اسالم خواه در عل وم ش رعی و خ واه در
علوم عقلی بهج در مورد نادری غیرعرباند و اار کسانی از آنان هم یافت شود
که از حیث ن اد عرب باشد ،از لحاظ زبان و مهد تربیت و مشایخ و استادان ععم
و غیرعرب هستند اهالی شهرهای ب رای که در آن روزاار در تمدن و کش فیات
آن مانند صنایع و پیشهها از ایرانیان و علت تمدن راس ی ک ه از آغ از تش کیل
دولت فارس داشتند ،به این امور استوار و تواناتر بودند ،چنانک ه ص احم نح و
(ارامر زبان عربی) سیبویه ،پس از او ابوعلی بود و همة آنها از لحاظ ن اد ایرانی
بهشمار میرفتند
همچنان بیشتر دانشمندان علم حدیث ،که آنها را برای اهل اسالمی حف ظ
کرده بودند ،ایرانی بودند یا از لحاظ زبان و مهدِ تربیه ایرانی بهشمار میرفتن د و
هم کلیة علمای علم کالم و نی مفسران ایرانی بودند و بهج ایرانی ان کس ی ب ه
حفظ و تدوین علم حدیث قیام نکرد و از این رو مِ داق افتار پیامبر پدید آم د
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که فرمود« :اار دانش در اردنة آسمان درآوی د ،قومی از مردم فارس ب دان مای ل
میآید و آن را دست میآورد »
این مثال را بدان خاطر آوردیم که مدعیان ناآااه بدانند که خ نیاا ان ک ه
فارسی و بعضیها عربیا

نی اویند ،آن را ب راان قوم ما ایعاد کردهاند ،بلک ه

ما برای زبان عربها دستور یا خود ارامر زبان ساختیم! پس آیا این خ برای ما
بیگانه و مشکلزا است؟
روند جهانشوی مانند ری

سیل ،زبانها و فرهنگها و ملتهای عیف

و کوچک را از سرِ راه به پرتگاه فراموشی تاریخ شُسته میبرد در این صورت م ا
تنها با تکیه به اصالت و هویت ملی پش تیبانة ب رف فرهنگ ی اذش تة خ ویش،
آااهی از تحوالت جدید جهانی میتوانیم ملت خود را حفظ کنیم ما باید در سرِ
راهِ این سیل خروشان به ساختن استحکام شروع کن یم و ی ک س پر و اس تحکام
شکستناپذیر همین خ ِ نیااان است

