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        محمدجان شكوري بخاراييمحمدجان شكوري بخاراييمحمدجان شكوري بخاراييمحمدجان شكوري بخارايي
  »فرهنگ فارسي تاجيكي«مختصري پيرامون اصول علمي 

  

 در مسكو چاپ شد و 1969سال )  صفحه1902(فرهنگ زبان تاجيكي كه در دو جلد 
 در 2006سال ) به كوشش و زحمات فراوان چندسالة آقاي محسن شجاعي(برگردان فارسي آن 

به طبع رسيد، بر اساس » فرهنگ فارسي تاجيكي«ام به ن) انتشارات فرهنگ معاصر(تهران 
 يدر اصول علمي اين فرهنگ، تجربة غن. اصول تازة علمي ترتيب داده شده است

  يازده ميالدي به بعد فرهنگ/  كه از قرن پنجم هجري  و تاجيكسنويسان فار فرهنگ
ايران به نظر سازان معاصر  هاي بعضي از فرهنگ چنين كاميابيهماند،  أليف كردهزيادي ت

بر » فرهنگ زبان تاجيكي« اصول ايجادكاري مؤلفان و محرران ، جز اينها. گرفته شده است
 شده است كوشش » فرهنگ«در اين . استنويسي جهان  وردهاي علم فرهنگاپايه آخرين دست

  .وردهاي علم جهاني عصر برده شودادرجة دستبه   تانگاري از برخي جه  ملي لغتنامهسنتهاي تا
هاي موجود، از جمله   لغتنامهاب» فرهنگ زبان تاجيكي«دهندگان  ناسبت ترتيبم
هاي موجود كه از فرهنگاند  آنها كوشيده.  مناسبت انتقادي بود،هاي عصرهاي گذشته فرهنگ

   .برداري نكنند ها عيناً نسخه تها و عبار در معني كردن واژه
 شد كه شاهد داشت و پذيرفتهن  تنها هما،هاي پيشين مختلف صاحبان فرهنگ نيااز مع

 پژوهشگاه زبان و ادبيات رودكي فرهنگستان علوم تاجيكستان توسطيا اينكه با مدارك 
 كه زماني(رودكي در دهة شصت سدة بيست زبان و ادبيات پژوهشگاه . تصديق شده است

ما . بيشتر از يك ميليون برگه داشت) شد فرهنگ زبان تاجيكي تدوين و ويرايش مي
فرهنگ زبان «برگه براي تدوين كتابي چون ون يانستيم كه يك و يا يك و نيم ميلد مي
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دان ما بسياري از آثار اساسي عصرهاي   برگهدانستيم كه ليكن نيز مي. هنوز كم است» تاجيكي
 براي هر معني كه در ،بنا بر اين. گذشته و قسمت اساسي واژگان آنها را فرا گرفته است

هايي را كه   تعدادي از معني.جستيم خود شاهد ميدان  از برگه، شتنداهاي موجود شاهد فرهنگ
  داخل شدن واژههاي اساسي  تصويب شاهد، يكي از شرط. رد كرديمبراي آنها شاهد پيدا نشد، 

  .و پذيرش معني آنها بود» فرهنگ«و عبارتي به 
پيش ) »فرهنگ فارسي تاجيكي«(» فرهنگ زبان تاجيكي«آن روش علمي كه در 

 ما اينجا در بارة ،رو از اين. رفته بوديم، در پيشگفتار آن به تفصيل شرح و بيان شده استگ
 ،فقط براي اهميت تاريخي اين كتاب. گوييم ماهيت روية علمي اين فرهنگ ديگر چيزي نمي

  .شويم يادآور ميچند مطلب را 
هاي يك دورة  خواست، »سفارش اجتماعي زمان« را  در اصل راه و روش مؤلفان اين فرهنگ

فرهنگ «) ويراستاران(= برخي از مؤلفان و محرران . مهم تاريخ تاجيكان ورارود معين كرده است
ني، رحيم هاشم، ناصرجان معصومي، ودود محمودي، عبدالسالم دهاتي، قل ذه بويژه توره» زبان تاجيكي

به بان فارسي تاجيكي هاي ز محمدجان رحيمي از جملة آنهايي بودند كه در راه استوار كردن پايه
دانستند و توانستند اصول  خوبي ميه هاي زمان را ب آنها خواسته. ندصدرالدين عيني ادامه دادمبارزة 
اف نيز در علم لغت دانشمند زبردستي بود و  والديمير كاپران. را با آن سازگار كنند» فرهنگ«علمي 

  . داردبسياربراي معين شدن اصول اساسي اين فرهنگ سهم 
 ملي و استوار كردن كوشش يش از همه كوشش و پرخاش تاجيكان ورارود در راه حقپ

 بيست و سي قرن گذشته، هاي چنان كه معلوم است، در دهه. در مد نظر بوداستقالل فرهنگي خود 
ادعا داشت كه گويي  ملت تاجيك را انكار كردند و اين انكار آنها پايه بر اين يتها موجودپانتركيست
گفتند كه آن زبان و ادبياتي كه در . نه تاريخ دارند، نه زبان ادبي و نه ادبيات بديعيتاجيكان 

ماوراءالنهر از عهد سامانيان و رودكي تا قرن بيست به وجود آمده است، زبان فارسي و ادبيات فارسي 
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شناسان   شرقاين ادعا را برخي. نام داشته، به ايرانيان كنوني تعلق دارد و تاجيكان به آن حقي ندارند
خواستند از تاريخ و ياد فرهنگي   به اين طريق مردم تاجيك را مي1.ندشوروي نيز تقويت بخشيد

  .گم بزنند هاي تاريخ فردا ره  تا در كوچهمحروم كنند،
 تا اينكه ،ها پرخاش داشتند   پانتركيستادعاي مقابل اين دراستاد عيني و همدستان او 
م تاجيك و خودآگاهي ملي آنها در زمان نو درست شكل خودشناسي اجتماعي و معنوي مرد
  .بگيرد و بقاي عمر ملت تأمين شود

به ميدانِ همين مبارزه تبديل يافته » فرهنگ زبان تاجيكي«هاي  بسياري از صفحه
اين فرهنگ به ثبوت رسانيد كه زبان تاجيكي امروز بيشتر از هزار سال تاريخ دارد و . است

فرهنگ زبان «دهندگان  ترتيبهايي كه  يكي از هدف. ته استاز شعر رودكي آغاز ياف
ناميم، همان زبان  مي» زبان تاجيكي«اثبات حقيقتي بود كه آنچه ما امروز داشتند، » تاجيكي

ه جغرافياي تاريخي زبان بر اين  كچنان. فارسي است، شكل امروزة همان فارسي دري است
 )ها بسياري از واژه(وردن جغرافياي تاريخي واژه  به قدر امكان نمايان آ،دهد حقيقت گواهي مي

 شش معنا داشته باشد و براي هر معناي -   پنج،اگر يك واژه. يكي از اصول علمي قرار يافت
آورده شود، ما كوشيديم كه اين شاهدها نه ) يكي دو بيت و يا پارة نثري(آن يكي دو شاهد 

از . ناگون قلمرو زبان فارسي گرفته شده باشدهاي گو  بلكه از منطقه،اينكه فقط از ماوراءالنهر
اند كه از  كه سه معناي آن گرفته شده است، چهار شاهد آورده» درشكستن«جمله در مادة 

) خراسان(و واصفي ) ايران مركزي(، عبيد زاكاني )ماوراءالنهر(، عصمت )آذربايجان(خاقاني 
هاي  اني، عصمت، واصفي از دورهاين هم به نظر گرفته شده است كه خاقاني، عبيد زاك. است

رد ميسر شد كه عموماً ااز اين راه در بعضي مو. كنند گوناگون تحول تاريخي زبان نمايندگي مي
  .هستي تاريخي واژه و تحول تدريجي معناي آن پديدار آيد
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براي معين كردن جغرافياي » فرهنگ زبان تاجيكي«جغرافياي تاريخي واژه در 
اين فرهنگ اعالم داشت كه آمو مرز . كان كنوني كمك كردتاريخي فرهنگ ملي تاجي

هاي علمي صدرالدين  تاجيكان ورارود به نوشته. تاجيكان ورارود نيست تاريخي فرهنگ
به پهناي » فرهنگ زبان تاجيكي«ف براگينسكي و ديگران، با يوسيعيني، باباجان غفوراف، ا

  .ندرسيدهستي تاريخي خود برآمدند، به اصل هويت فرهنگي خود 
 شاهدهايي كه از ادبيات ماوراءالنهر گرفته ،»فرهنگ«هاي )مدخل(در برخي از ماده 

 خاص فارسي تاجيكي ورارودي در اين هاي گي ليكن متأسفانه ويژ. اند، بيشتر است شده
 اصلي، فهد. هاي فرهنگ بايد دانست  نارساييزرا يكي ا اين. اند فرهنگ خيلي كم راه يافته

 محلي كه بعضي از آنها بيرون از دايرة ورارود شايد چندان هايت و عبارها  كلمهآوريگرد
 به اندكي تاجيك ينمروزابلكه هدف آن بود كه خوانندة .  نبود،اند اهميتي نداشته

ستيز و  دانيم، سدة بيست بسيار معنويت  چنان كه مي.هاي عالي زبان دست يابد اندوخته
ان فارسي تاجيكي آسيب بسيار ديد و مردم تاجيك از فرهنگ ملي از جمله زب ؛زدا آمد مليت
تا نيمة سدة بيست طور كلي، از زبان خود دور شدن گرفتند و ه هاي هزارسالة زبان و ب دارايي

هاي ناپيداكران زبان را در فوراً الزم آمد اندكي از دارايي. سطح سواد جامعه خيلي پايين رفت
فرهنگ زبان «هدف از . قرار دادان جوينده دسترس مردم، پيش از همه، در دسترس جوان

اي  وظيفه» فرهنگ زبان تاجيكي«بر دوش . پيشگيري از دوري از زبان مادري بود» تاجيكي
  .هاي زبان ملي در جامعه اندكي هم باشد، كمك بكند   ريشهيگذاشته شده بود كه براي استوار

پايان   زبان امكانات بيياكار رفت كه خواننده به اندازة امكان از غنه بسيار كوشش ب
، نيت اين اب. هاي سخن بيشتر امكان داشته باشدآموزي و دانستن نازكي آن آگاه شود، براي زبان

. هاي آن نيز آورده شد  از مرادفبرخي، بلكه داد گرديد  نه تنها معني،رد واژهادر بسياري از مو
 سخن و ثروتمندي زبان بهتر هاي تا تابش،هاي اسم را ذكر كنيمردي كوشيديم تا صفتادر مو
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، »طبع پيچ پيچ«، »طبع لطيف«، »طبع گهربار«هاي عبارت» طبع«ه در مادة  كچنان. نمايان شود
طبع «، »طبع هنرسنج«، »طبع خوش«، »طبع سليم«، »طبع روان«، »طبع موزون«، »طبع واال«

راي نشان دادن ها باين عبارت. آمده است» طبع گشودن«چنين فعل هم،  »طبع مخالف«، »كريم
از آن » طبع سليم«اينجا ذكر عبارت . كنند كمك مي» طبع«پهلوهاي گوناگون هر معني واژة 

» سالم«ردي مشابه بيشتر كلمة ا در مو،سبب مهم است كه از دهة سي قرن بيست به بعد
در اين گونه » سليم«گفتند و ضرورت » عقل سالم«، »طبع سالم«: ه ككاربرد داشت، چنان

رد ابه مو» فرهنگ زبان تاجيكي«ما كوشيديم در . سپرده شدم كم به فراموشي رد كامو
نيز » سليم«در مادة » طبع سليم« عبارت ،رو  از اين.اي تأكيد شود تا اندازه» سليم«استعمال 
هاي ديگر  و در برخي ماده» جامة سليم«هايي مثل  عبارت» سليم« در مادة ،جز اين. آورده شد

رد گوناگون كاربرد آن تا او مو» سليم«تا معناهاي گوناگون  ،ها آورده شدهتنيز اين گونه عبار
  .اي روشن شود اندازه

ف اضافه، مسئلة اين كه اسمي و يا فعلي با كدام وحردر سدة بيست بحث كاربرد 
از دهة بيست و سي سدة بيست مشكلي پيش آمد كه . يافتآيد، خيلي اهميت   ميحرف اضافه

 حرف يا حروف اضافه كداماز  اسمي و يا فعلي كاربردهنگام  كه مودن اين در معين ناهل قلم
كار ببرند و گاهي نيز ه ب  راحرف اضافه كه كدام نستنددا  نمي ومانند ، درميبايد استفاده كرد

 اسمي و حروف اضافةها به تأكيد ذكر نمودن   در برخي از مادهاساس، اين ر ب.ندردك اشتباه مي
پاي بودن با كسي و يا چيزي؛ پاي داشتن با كسي؛ پاي از چيزي : ه كچنان (يا فعلي الزم آمد

آمد،   ميحرف اضافهاگر يك اسم و يا فعل با چند ...). نهادن؛ پاي در و يا به گل نهادن و
چون واژة .  شاهدي پيدا كنيماين حروف هر يك از رايكوشيديم تا براي كاربرد آن ب

: آيد، براي هر كدام از آنها شاهد آورديم مي» را«نشانة  و »از« ،»به «حرف اضافةبا » سپاس«
خواهد  مي» به «حرف اضافةكه » وابسته«واژة . »سپاس از آن روزگار«، »سپاس بر اسكندر«
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با ) ...связано с тем, что(ثير زبان روسي أ، از نيمة دوم قرن بيست با ت)»...وابسته به «(
و حال . »اين كار از من وابسته نيست«: گويند ثالً مي امروز م.به كار رفت» از «حرف اضافة

 حرف اضافة» بستن«در اين مورد فعل . نيست »بستن«سازگار با معني » از «حرف اضافةآنكه 
 آمدن ،»به«جاي ه در اين مورد ب. »اين را به آن بستم«: گوييم ه مي كچنان. كند طلب مي» به«
 اصلي حرف اضافةبراي تأكيد » بان تاجيكيفرهنگ ز« ما در 2.خالف منطق سخن است» از«
حيات آدمي وابسته به «: داشت» به «حرف اضافةچند شاهد پيدا كرديم كه » وابسته«

  .نيافتيم» از «حرف اضافةشاهدي با » وابسته« براي .»مأكوالت و مشروبات است
پيش آمد، آن بود كه در معين نمودن  اهل قلمديگر مشكلي كه در قرن بيست براي 

ين، كوشش به  ابنا بر. كشند توان به كار برد، دشواري مي ها مي ينكه يك اسم را با كدام فعلا
به هم آمدن گوناگون و رنگين اسم و فعل نشان داده » فرهنگ زبان تاجيكي«كار رفت كه در 

 بلكه ،» شدنتنگ«، »تنگ كردن«هايي مانند نه اينكه عبارت» تَنگ«از جمله  در مدخل . شود
، »تنگ كردن كار«، »تنگ گرفتن كسي را و يا به كسي«، »تنگ آمدن«مانند هايي تبه عبار

  .برتري داده شد» به تنگ بودن«، »به تنگ آمدن«، »به تنگ آوردن«
. دهد هاي نو به نو نشان ميپايان زبان را در ساختن تركيب ها امكانات بياين گونه عبارت

دي پيدا كرد كه براي ساختن عبارتي از يك هاي زياتوان مثال مي» فرهنگ زبان تاجيكي«از 
  .دهد امكان ميهاي گوناگون  اسم با چندين فعل و با معني

هستند كه هر دفعه كه امكان دست » فرهنگ زبان تاجيكي«رد مؤلفان ادر چنين مو
ه بحثي  كچنان. هايي كه در مطبوعات تاجيكستان ادامه داشتند، مداخله بكنند داد، به مباحثه

هردو درست است و يا فقط يكي از » استقبال گرفتن«و » استقبال كردن«كه  ر آنبود بر س
پژوهشگاه زبان و ادبيات دان  در نتيجة پژوهش مؤلفان از برگه. اينها را قابل قبول بايد دانست

اين عبارت به گونة » فرهنگ زبان تاجيكي«در . پيدا شد» استقبال كردن«رودكي، تنها عبارت 
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و شاهد آن از تاريخ نرشخي » استقبال كسي كردن«، »استقبال كردن كسي را«: زير آمده است
از .  برگرفته شده است)»ضيف غيبي را چو استقبال كرد«(و مولوي ) »او را استقبال كردند«(

گرفته و به » پيشواز گرفتن«را از عبارت » گرفتن« زمان ما اهل قلماحتمال دور نيست كه 
هاي تاجيكستان  امروز در نشريه. را ساخته باشند» تقبال گرفتناس« و  چسبانيده» استقبال«
» استقبال گرفتن«جاي آن را رود و  كم به كار مي) به معني استقبال كردن(» پيشواز گرفتن«

را كه گويا خاص فارسي تاجيكي » پيشواز گرفتن«، بهتر است نگارندهبه عقيدة . گيرد مي
است، به شكل اصلي آن، « استقبال كردن«را كه ورارود است، فراموش نكنيم و مرادف آن 

 ياد داشت كه گويا به بايد حالدر عين . بريمبه كار ) »گرفتن«نه (» كردن«يعني به فعل 
) 1983مسكو، (» فرهنگ فارسي به روسي«از . آمده است مي» كردن«نيز در اول با » پيشواز«

در اين » پيشواز گرفتن«اند و  فتهگ مي» پيشواز كردن«پيداست كه به فارسي ايران امروز هم 
  آنجا كه فارسي ايران شكل اصلي باقي مانده است و ازدرپس شايد . فرهنگ ذكر نشده است

اگر در .  در ورارود پيدا شده بود، هنوز تا به ايران نرسيده استهابعد» پيشواز گرفتن«
پذير آمده است،  انامك» گرفتن«با » پيشواز«حقيقت چنين باشد، بايد گفت كه چون كاربرد 

نيز در » استقبال گرفتن«شايد  ،رو ممكن نيست؟ از اين» گرفتن«با » استقبال«چرا كاربرد 
  .فارسي تاجيكي امروز قابل قبول باشد
گرد » فرهنگ فارسي تاجيكي «- »فرهنگ زبان تاجيكي«اين است كه مداركي كه در 

. دهد زبان و وضع كنوني آن امكان ميهاي مهم تاريخ  آمده است، براي بررسي بسياري از مسئله
هاي زبان به روي  اصول علمي تدوين اين فرهنگ، چنان انتخاب شده بود كه از گنجينه

با . هاي اجتماعي و فرهنگي كنوني كمك بكند امروزيان درها بگشايد و براي حل مسئله
ها را  ييانارساين و برخي از ( نارسايي هم داشت  تاوجود اينكه اصول علمي ما از بعضي جه

نكه در آ، با وجود ) در مطبوعات خاطررسان كردند و شايد منبعد باز خواهند گفتمنتقدان



 

٩٢ 2  

 سهو و خطا هم گذشته است، با وجود همة اينها اندكيها تن كلمه و عبارآداد  شرح و معني
آميز اجرا  تاريخي را كه بر عهده داشت، موفقيتهاي بزرگ  وظيفه» فرهنگ زبان تاجيكي«

  .نمايدهاي ملي ادا  كه باز چند گاه خدمت و اميد است 3دكر
  
  
  
  
  

  :نوشتها پي
سرنوشت فارسي تاجيكي فرارود در سدة بيست، دوشنبه، :  در اين باره مراجعه شود به رسالة بنده- 1 

  ).به خط فارسي (2005=1384و دوشنبه، رايزني فرهنگي ايران، ) به خط روسي تاجيكي (2003اديب، 
  .248، ص 2005 دوشنبه، عرفان، -.هر سخن جايي و هر نكته مقامي دارد. حمدجان شكوريم.: ك. ر- 2
اي با آقاي  و فكر خود را در بارة رسالت تاريخي آن در مصاحبه» فرهنگ زبان تاجيكي« بنده تاريخچة - 3

: مراجعه شود به. اين مصاحبه در نشر فارسي فرهنگ چاپ شده است. ام محسن شجاعي بيان كرده
  .27- 13ص  ، ص1385هنگ فارسي تاجيكي، تهران، فرهنگ معاصر، فر

  

  

  

  

  

        
        
        
        
        


