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        الدين عيني الدين عيني الدين عيني الدين عيني     كمالكمالكمالكمال
  كليات صدرالدين عيني و احياي لغتنامة او

  »تفصيلي تاجيكي براي زبان ادبي تاجيك لغت نيم«

  

چه » راهبران زبان تاجيكي«دانم كه با اين  اكنون من نمي«
را  فهمند و زبان زندة خلق  را نمي آنها زبان ادبي كالسيكي. كار كنم

در اين صورت . چيزي نويس كه من فهمم«ندانند و مجبور كنند كه 
عيني به استاد ابوالقاسم . از نامة ص(» !واي برحال من و مانند من

  .)94. ، ص12، شمارة 1962، »صداي شرق«.: نك. الهوتي
  

 به ميان آمد و به اين جهت از پس از وفات استاد صدرالدين عيني، مسئلة نشر كليات آثار
هاي  به هدف در بر گرفتن همة  نوشته. طرف حكومت جمهوري تاجيكستان قرار مخصوصي صادر شد

عيني در تهية كليات، همچنين براي در سطح علوم زمانه قرار دادن اين فعاليت، الزم شد كه در . ص
عيني . نگاه در ظرف دو سال بايگاني صآ. نوبت اول بايگاني فراوان نويسنده از همين نظر بررسي شود

در نتيجه مواد موجود از آثار مهم نويسنده، تغيير دادن طرح اولية . با دقت مورد بررسي قرار گرفت
.  جلد تنظيم و چاپ شود10عيني در . بايست كه كليات ص موافق نقشة اول مي:  را تقاضا نمود كليات

 جلد عبارت گردد، ما 10ا ثابت كرد كه اگر كليات از ر عيني همان نكته . اكنون بررسي بايگاني ص
 را به طرز برگزيدة آثار ادب و پژوهش در  بايد يك راه را پيش گيريم، يعني فقط يك بخش تأليفات

عيني تا زمان نامعلوم آينده .  جلد گنجايش دهيم و با همين، به اقدام نيك در باب نشر آثار ص10
نموديم كه البته جوابگوي   را عملي مي  ترين اجراي دستور دولتي   سادهدر آن صورت ما راه. خاتمه دهيم

به همين جهت اتحادية نويسندگان تاجيكستان و هئيت تحريرية . توانست باشد هدف اساسي نمي
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اي را پسنديدند، يعني آثار بنيانگذار ادبيات نو تاجيك و  طرح تازه) هئيت مشورتي نشري(كليات 
 كتاب، بلكه تقريباً در پانزده جلد به طبع 10را نه اين كه در  علوم تاجيكستان نخستين رئيس آكادمي 

شناسي زمان يعني بر اساس منابع و  هاي رشتة متن رسانيم كه بر مبنا و اساس سبك و قانون
هاي معتمد مؤلف يا بر اساس نسخة زمان مؤلف تهيه گرديده، در سطح علمي قرار گرفته  خط دست
عيني در كنار رمانها، آثار علمي است كه براي خواننده بار اول . ه در كليات صاين بود ك. باشد

 در 30-20هاي  عيني در سال. نگاري ص هاي روزنامه زيرا يك بخش بزرگ نوشته. دسترس گرديدند
بار با نام صدرالدين  هاي تاجيكي با امضاهاي مستعار انتشار يافته بودند و حاال اولين ها و روزنامه مجله

، ».خ. ص«، ».ص.ك«، ».م. ص«عيني با امضاهاي . هاي ص مثالً يك سلسله مقاله. شوند عيني چاپ مي
به طبع رسيده بود كه بار اول » شعلة انقالب«در مجلة تاجيكي » .ع.ص«، ».ق.ص«، ».ع.ق«، »خ«، »ص«

  . كليات گردآوري و درج گرديد9هاي خود نويسنده در جلد  بر اساس قيد
كليات نيز ذكر اين نكته الزم است كه با هدف آسان گردانيدن راه استفاده در بارة ترتيب 

  عيني نيز به نظر گرفته شده. هاي اساسي تأليفات ص از جلدها، به غير از تاريخ تأليف، جهت موضوع
هاي مجلة  به غير از مقاله(عيني . هاي تاجيكي ص توان گفت كه همة نوشته  به همين دليل مي. است

ها، در يك كتاب مرتب  ، طبق تاريخ نوشته شدن مقاله)بيني شده كه براي جلد ويژه پيش» آيينه«
. است ، صرف نظر از وقت نوشته شدنشان، تأليفات مربوط به تاريخ را در بر گرفته 10يا جلد . گرديد
عيني، به دليل نهايت زياد بودن آنها به خواست . شناسي ص شناسي و زبان  آثار ادبيات11جلد 

  .جدا كرده شد) 2 و 1كتاب ( قسمت 2كنندگان به  قيقتح
از مشكالت ترتيب و تهية جلدهاي مستقل بايد گفت كه در ارتباط با به دست آوردن 

 چه نظم، چه -   نويسنده38-36، 30-20از آثار سالهاي . عيني است. هاي ص مواد يك بخش از نوشته
دستنويسهاي مؤلف بعضاً در شرايط (ود ندارد  نه اينكه در بايگاني نويسنده وج–نثر و تحقيقات 

هاي شهرهاي  توان در كتابخانه را مي هاي چاپي و يا خطي آنها  اند، ولي گاه نسخه مختلف از بين رفته
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تهية علمي مواد گوناگون براي چاپ، توضيحات نامها، وقايع تاريخي، لغت و ). آسياي ميانه پيدا كرد
  . ي آرشيوهاي دولتي و خصوصي، نياز به سالهاي طوالني بررسي بود جوها و غيره، جست ها، اشاره عباره

لغت «رود كه لغتنامة عيني   به شمار مي12يكي از جلدهاي دشوار  كليات، جلد 
 جستجوي علمي و 9 و 8تهية علمي اين جلد، مانند جلدهاي . ايشان است» تفصيلي تاجيكي نيم

  .را طلب نمود بررسي دقيق چندين ساله 
 از  عيني، يك دسته مسوده. هاي آرشيو شخصي ص  در بين دستخط1956-1954اي ساله

در نتيجة . نامة تاجيكي انجام داده بود، پيدا شد كارهايي كه در طي سالهاي طوالني براي تأليف لغت
 به 1938نامه كه سال  هاي ديگر آشكار گرديد كه نسخة اصلي دستنويس لغت جستجو و بازبيني آرشيو

هاي با نسخة اصل تطبيق و تصحيح شدة آن  ولتي تاجيكستان سپرده شده بود، از بين رفته، ورقهنشريات د
) پيترزبورگ سنت(برتلس به شهر لنينگراد . ا.نيز كه همان وقت براي تقريظ و تحرير به پروفسور ا

به الفباي ولي خوشبختانه بخش اساسي نسخة دوم كه  . است  فرستاده شده بود، از بايگاني وي گم شده 
التيني برگردانده شده بود، به صورت تصحيح و تحرير نشده و با اصل دستخط مؤلف مقايسه نگرديده، 

سازان انستيتو زبان و ادبيات رودكي تاجيكستان يافت شد كه از سالهاي جنگ آلمان  در بايگاني لغت
داشتيم، حجم واقعي لغتنامه و با اين همه، يكي از مشكالت جدي كه هميشه در پيش نظر . باقي مانده بود

هاي التيني نيز دقيقاً روشن كردن ناممكن بود، هرچند   را از روي ورقه به چه اندازه كامل باقي ماندن آن 
  .دهد  را تشكيل مي ها يقيناً بيشتر حجم  لغتنامه شود گفت كه اين ورقه مي

در سال » ودممختصر ترجمة حال خ«نامه، مؤلف در كتاب  در بارة حجم حقيقي لغت
 را  زبان ادبي تاجيك) نامة(   يك لغت1938 تا سال 1936از سال «: است  چنين نگاشته 1949

به همين ترتيب، چون نسخة ). 99، ص 1كليات، جلد .: نك(»  لغت دارد15000ار كردم كه يط
 بر عيني را در دست نداريم، دقيقاً معلوم نيست پس از آخرين تحرير، مؤلف. كامل لغتنامة ص

عيني . هاي مسوده كه در آرشيو ص فقط در يكي از ورقه. اش چه عنواني گذاشته است لغتنامه
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به . است ناميده شده » تفصيلي تاجيك براي زبان ادبي تاجيك لغت نيم«باقي مانده، اين اثر 
همين سبب، اين اثر پرارزش كه براي آموختن ادبيات كالسيك و زبان ادبي ما تأليف گرديده 

  .، با همين عنوان انتشار يافتاست 
از آنجا كه نسخة كامل لغتنامه را در . نامه چنين است مسئلة دشوار تهية علمي لغت

پيشنهاد نگارنده را كه يگانه راه تهية علمي اين ) تحريريه(دست نداريم، شوراي مشاوران 
.  از تذكرهاي صراه استفاده.  داشت نامه فقط يك راه تكميل اين لغت. لغتنامه بود، پسنديد

هاي نازك كه در آثار نويسنده جا جا ديده  عيني، تذكرهاي لغوي و معنوي، توضيحات نكته
به اين .  تاجيكي–شوند و دقيقاً سنجيدن و مقايسة تمام مواد با فرهنگهاي كهن فارسي  مي

  .عيني در چند مرحله انجام يافت. نامة تاجيكي ص جهت، كار تكميل و تهية علمي لغت
هاي پيداشدة لغتنامه از خط التيني به سريليك و  ت برگردان برگهنخس

برداري آنها به خط فارسي تاجيكي كه با كوشش كمينه و تصحيح دانشمند واقعي  نسخه
  .فرهنگ كالسيكي ما،  دامال ودود محمودي سازمان داده شد

رسي  بايگاني دوشنبه، تاشكند، سمرقند و لنينگراد بر1965 تا 1957سپس از سال 
مواد به دست آمده كه به الفباي امروزة سريليك برگردانده شده بود، مقايسه و سنجيده . شد

شدند و از اول تا آخر، مخصوصاً در موارد ناروشن و مشكوك، الزم بود تا به فرهنگهاي 
عيني و . در كنار اين، از چندين اثر ص. تاجيكي مراجعت شود موجود كالسيكي فارسي

است  اند و يا از زير دست ايشان گذشته  سيكان كه ايشان تهيه كردهچاپهاي آثار كال
» بيدل«، »حافظ«سعدي، » بوستان«نظامي، » ليلي و مجنون«، »ابن سينا«، »فردوسي«، »رودكي«(

لغت و » جنگ آدم و آب«، »يادگار«. اند  كليات آمده7، 6، 4، 3، 1اثرهايي كه در جلدهاي 
عيني انجام . دهنده، ك قسمت كار كه نيز با كوشش ترتيباين . آوري شد توضيح مؤلف جمع

  . اف در مرحلة دوم كار تكميل گرديد رئوف. شده بود، از طرف خ
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عيني و در مرحلة .  سريليك به لغتنامة ص–همچنين قرار شد كار افزودن كليد فارسي 
سازي  از نظر شيوة لغتعيني و به ترتيب درآوردن تمام مواد . ها از آثار ص آوري مابقي لغت دوم جمع

 تبراف گذاشته شد كه وي از  جوان خوشكار صاحب) لغتنامه (12زمان، به عهدة تهيه كنندة دوم جلد 
 در مرحلة آخر به  نظارت جريان چاپ كتاب.  اين قسمت كار را انجام داد1969 تا سال 1966سال 

مربوط به مواد لغتنامة تاجيكي به همين طريق، تمام كارهاي علمي . عهدة رحيم هاشم واگذار گرديد
نامه در شوراي علمي انستيتو زبان و ادبيات رودكي  عيني تهيه، تكميل، تحرير و بررسي لغت. ص

سر وقت و به خوبي به ) 1969 ماه مارس سال 11(آكادمي علوم جمهوري سوسياليستي تاجيكستان 
براي » عرفان«ني و به انتشارات چي  صفحه حروف1200نامه در  اتمام رسانيده شد و همان سال  لغت

عيني در سلسله . چاپ سپرده شد و در نهايت در عرفة جشن بزرگ جمهوري تاجيكستان، لغتنامة ص
  .جلدهاي كليات استاد دسترس خوانندگان گرديد

. عيني توقف نماييم. نامة تاجيكي ص هاي لغت اكنون الزم است كه به چگونگي مسوده
 گروه عبارت بوده، در يك بستة كاغذي از 3عيني از . هاي لغت ص مسودهبررسي كمينه نشان داد كه 

در . قرار دارند) 1938 ژوئن سال 29) (تاجيكستان شوروي («То�икистони советї»روزنامة  
اين . »دار است هاي لغت تاجيكي دخل به مسوده«: است عيني نوشته شده . باالي اين بسته با خط ص

اند و سند  متر نوشته شده  سانتي25 × 30، 5لي عادي آن سالها به اندازة تقريباً ها كه در كاغذ خي مسوده
هاي مؤلف در باب تأليف نخستين لغت تفصيلي تاجيكي در دوران پس از  يگانه از تحقيقات و بررسي

  .انقالب اكتبر است
ر اين باشد، زيرا د  ورق عبارت بوده، نمونة آغاز كار مؤلف مي7ها از  يك بخش از مسوده

اند  ذكر شده» دو پهلو«هاي نادر و به اصطالح  ها در كنار برخي يادداشتهاي توضيحي، بيشتر كلمه ورقه
: هاي اين بخش چنين است يكي از قيد. رود و بعضي به مثال و شاهد كه بعضاً به منبع اشاره مي
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ت، به روي دويدن، ازار سفته، پاغنده، پارينه، پايگاه، بربس: هايي كه معنايشان ديگر شده است لغت«
  .»ديوار، ازاره، سفيدپا

 به - 1: آب به دست كسي ريخته نتوانستن «: نامه يك نمونة ديگر مسودة آغاز كار لغت
  :در اين معني سليم گفته( در يگان صفت خوب از وي بسيار پست بودن - 2خدمتگاري او سزاوار نبودن؛ 

  را بيا، زاهد كه در ساغر شرابي هست رندان 
  ثر آب نتواند به دست تاك او ريزدوــه كك

در اين (شود   بيماري است كه به سبب دگرگوني آب و هوا پيدا مي–آبگردش «
  :است  شده  معني گفته

  )زاهد نيايد اينجا از بيم آبگردش  دارد به بزم مستان جام شراب گردش
ها براي  ورق عبارت بوده، صفحاتي هستند كه از روي آن19ها از  بخش ديگر مسوده

، 227، 94، 79، 74، 72، 59، 69، 68، 63، 70، 71، 17، 7(اند  نويس شده آخرين نسخه پاك
را در   ورقه طرز كار مؤلف 19اين قسم ). رقم  و يك ورق بي339، 240، 230، 229، 228

 5را مؤلف پس از  دهد كه آن  را به ما نشان مي نامه  نويس لغت مرحلة آخر و چگونگي دست
  . به نشريات دولتي تاجيكستان ارسال نموده بود1938ال ژوئية س

نامه نوشته   تحرير ديباچة مؤلف است كه وي براي لغت2ها عبارت از  بخش سوم مسوده
در . »مسودة سرسخن لغت تاجيكي«: در پشت ورق يكي از آنها كه تحرير اول است قيد شده. بود

  .سرسخن پاكنويس شده: ، يعني»تبييض شدة سرسخن «-پشت تحرير دوم ديباچه 
 تأليف و  در سرسخن، مؤلف شيوة كار خود، منابع اساسي اثر، هدف و مقصد

 را به چنين لغتنامة تحقيقي و  آموزي و نياز مردم تاجيك مخاطبان آن، همچنين مشكالت زبان
هاي اختصاصي و عمومي سياسي، اقتصادي، فتي و علمي در زمان نو  الزم بودن لغتنامه و فرهنگ

آيد، وي براي آموزش ادبيات  چنانكه از سرسخن مؤلف برمي. ا به تفصل توضيح داده استر
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كالسيكان جداگانه قيد و تأكيد نموده، براي انجام دادن اين وظبفة پرشرف به معناي كامل، 
خواهد  كه گذشتة  عيني مي. يعني ص. كند زباندان شدن جوانان و اهل علم و ادب را آرزو مي

براي همين، ارزش علمي، فرهنگي، ملي و . ان امروزة جوانانمان خدمت كندادب ما به زب
عيني را به نظر گرفته، الزم دانستيم كه بخشي از سرسخن لغت . نامة تاجيكي ص سياسي لغت

را كه اهميت نظري هم دارد، به خوانندة زمان دسترس نماييم و بخشي از متن سرسخن لغتنامه  
  .در پائين درج نماييم» شدة سرسخن تبييض «را از روي تحرير دوم نسخة 

 جهت تقريظ و تحرير براي وي 1938نامه به سال  برتلس كه اين لغت. ا.پروفسور ا
  . است هاي خود را براي  مؤلف بيان كرده  فرستاده شد، پس از مطالعة دستنويس، برخي مالحظه

 ادبي تاجيك، چنان كه امروز ما براي وسيع كردن زبان علمي و ...«: عيني. از سرسخن ص
كند و براي فهميده خواندن عامة باسواد شدة تاجيك و جوانان  مان طلب مي ترقيات امروزه

هاي لغت گوناگون محتاجيم؛ امروز ما  را به كتاب تحصيلديده و تحصيلديده ايستادة ادبيات نفيسه 
شده ايستادة تاجيك  انشهاي جداگانه و براي تأمين كردن طلب جوانان باد بايد براي هر فن، لغت

هاي لغت داشته باشيم كه به واسطة آنها جوانان از  هايي داشته باشيم؛ اينچنين، ما بايد كتاب قاموس
هايي داشته باشيم كه با وسطة آنها جوانان به خزينة  ادبيات نفيسة كالسيكي سود برند و نيز كتاب
را پيش كاركنان علمي  ت بايد زبان زندة خلق هاي لغ زبان زندة تاجيك راه يابند و اينچنين اين كتاب

  ...ار كرده مانديطو ادبي تاجيك مثل يك ماتريال  
. هاي گوناگون در دست خود يك كتاب لغت تاجيكي هم نداريم اما ما با اين همه احتياج

هاي بسيار كم در  ، يك چند كتاب با نسخه» برهان قاطع«و » اللغات غياث«هاي لغت كهنه  از كتاب
مان به هيچ وجه  ه هاي دولتي باشند هم، آنها به ضم اينكه به احتياج امروز بين مردم و يا در كتابخانه

 از نيمه زيادتر مندرجات -1: كنند، از آنها سود بردن جوانان هم هرگز ممكن نيست، زيرا كفايه نمي
ي در آن كتابها بيان يافتة خود ها اند و اينچنين قسمي از آنها معني آنها مرده و از استعمال برآمده رفته

 – 2اند؛  هاي ديگر پيدا كرده اند و در ادبيات امروزة تاجيك و در زبان زندة تاجيك معني كرده را گم
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اند كه جوانان نورس ما از آنها سودي برده  آنها با الفباي عرب و با ترتيب الفباي عرب نوشته شده
هاي كلمه  هاي حرف رتيب و ويران و نشان دادنشان حركتت  ترتيب بيان آنها چنان بي– 3توانند؛  نمي

 را يافته   را از آنها يگان لغت را چنان پيچ در پيچ است كه اگر كسي، به شرط داسشتنش الفباي عرب 
تفصيلي زبان  لغت نيم«وقتي كه من ترتيب دادن اين ... ديدن خواهد، بايد يك ساعت وقت صرف كند

را كه در باال نام برده شدند، به  هايي  ادا كردن يك قسم خرد آن احتياجرا نيت كردم، » ادبي تاجيكي
من خواستم به عامة محنتكشان باسوادشدة تاجيك و جوانان تحصيل ابتدايي، . خود مقصد كرده گفتم

 را و هم براي سود  ميانه و عالي ديدة او كتابي دهم كه براي مطالعة آنها ادبيات نفيسة ساويتي تاجيك
 تاجيك كم هم باشد، به آنها يارمندي رساند و اينچنين براي -ن از ادبيات كالسيكي فارسبردنشا

  .را ادا كند جوانان هوسكار نويسندگي قسماً هم باشد، خدمت ماتريالي زباني 
را در آوردم كه آنها براي  هايي  لغت) نوع(بنابر اين مقصد، من در اين كتاب يك خل 

ها را درآوردم كه آنها براي  يك خل ديگر لغت. دهند كي ياري ميفايده بردن از ادبيات كالسي
) جمع(را غون  هايي  فهميده خواندن ادبيات نفيسة امروزه ضرورند و اينچنين يك خل لغت

كردم كه آنها از خزينة زبان زندة امروزة تاجيك بوده، تا به حال به جايي غون نگرديده و در 
هاي  اند و بعضاً در معني يا اين كه بسيار كم كار فرموده شدهاند،  جات كار فرموده نشده نوشته

ها بيشترين براي آن كساني الزمند كه هوس  اين قسم لغت. اند خطا به كار برده شده
  .دانند را كمتر مي نويسندگي يا اينكه ژورناليستي دارند، اما زبان زنده 

هاي در باال   است، به خلرا كه بيشتر از يازده هزار لغت اگر ما مندرجات اين كتاب
ها از زبان   درصد اين لغت50: آييم نامبرشده جدا كرده نشان دهيم، تقريباً به همين نتيجه مي

اند و پنجاه درصد ديگرشان از  زندة خلق تاجيكند كه تا به حال در كتابي غون كرده نشده
اند كه براي  هايي آن لغتاند؛ نيمة اين پنجاه در صد در آخر  كتابهاي لغت و ادبيات گرفته شده

هايي است كه  شوند و نيمة ديگرش آن لغت فايده بردن از ادبيات كالسيكي تاجيك دركار مي
اند، اما معناهاي آنها به عامة  ايستاده فعالً به ادبيات نفيسة امروزة تاجيك كار فرموده شده 

  .نوسوادان و جوانان نورس روشن نيستند
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برين، » برهان قاطع«و » اللغات غياث« درصد آخر هاي اين كتاب در پنجاه منبع
هاي لغت كهنه و كتابهاي ادبي بوده، در پنجاه درصد يكم زبان زندة خلق است كه در  كتاب

  .اند مدت عمر آنقدر كوتاه نبودن خودم در دفتر خاطر خودم غون شده
 دارا هاي جدي را البته، اين كتاب به سبب تجربة اولين بودنش خطاها و نارسايي

خواهد بود؛ ليكن اميدوارم كه با يارمندي عامة وسيع خوانندگان، خصوصاً با ياري جواناني كه 
باشند، خواه از طرف من باشد، خواه از طرف ديگران در چاپهاي  هوسكار زبان و ادبيات مي

  .اش پره و مكمل خواهد شد آينده
لق تاجيك كه در اين كتاب هاي زبان زندة خ در آخر سخن اين را هم بايد گويم كه لغت

باشند؛ خزينة زبان زندة خلق هنوز دربسته و  اند، از هزار يك و از بيش اندك مي غون شده
كنند، در  هايي كه در اين ساحه كار مي ها و شخص اولين وظيفة تشكيالت. است نارسيده ايستاده  دست

يقات علمي آنها را چاپ نمودن و به را از آنجا گرفته با يك تدق اين خزينه را گشادن، زندة برجسته 
  .كند، وسيع نمودن است را، چنان كه ترقيات امروزة ما طلب مي اين واسطه زبان 

، 1938 ژوئن سال 5
  سمرقند

  
  عيني. برتلس به ص. نامة پروفسور ا

        ! ! ! ! استاد دانشمند معظماستاد دانشمند معظماستاد دانشمند معظماستاد دانشمند معظم
است، است، است، است،     ا به من نشان داده ا به من نشان داده ا به من نشان داده ا به من نشان داده در اين روزها در شعبة لنينگرادي نشريات تاجيك، رفيق زنگير شاهكار نو شما ردر اين روزها در شعبة لنينگرادي نشريات تاجيك، رفيق زنگير شاهكار نو شما ردر اين روزها در شعبة لنينگرادي نشريات تاجيك، رفيق زنگير شاهكار نو شما ردر اين روزها در شعبة لنينگرادي نشريات تاجيك، رفيق زنگير شاهكار نو شما ر

توانم كه غير از شما، هيچ كسي توانم كه غير از شما، هيچ كسي توانم كه غير از شما، هيچ كسي توانم كه غير از شما، هيچ كسي     را خوانده برآمدن و گفته ميرا خوانده برآمدن و گفته ميرا خوانده برآمدن و گفته ميرا خوانده برآمدن و گفته مي    هاي آن هاي آن هاي آن هاي آن     بعضي قسمتبعضي قسمتبعضي قسمتبعضي قسمت. . . . رارارارا» » » » لغت  زبان ادبي تاجيكلغت  زبان ادبي تاجيكلغت  زبان ادبي تاجيكلغت  زبان ادبي تاجيك««««يعني يعني يعني يعني 
اي است از جواهر گرانبها، ماالمال يك عطري اي است از جواهر گرانبها، ماالمال يك عطري اي است از جواهر گرانبها، ماالمال يك عطري اي است از جواهر گرانبها، ماالمال يك عطري     اين كتاب يك گنجينهاين كتاب يك گنجينهاين كتاب يك گنجينهاين كتاب يك گنجينه. . . . توانست برآيدتوانست برآيدتوانست برآيدتوانست برآيد    ديگر از عهدة چنين كاري نميديگر از عهدة چنين كاري نميديگر از عهدة چنين كاري نميديگر از عهدة چنين كاري نمي

كنم، تا يك لغتچة كنم، تا يك لغتچة كنم، تا يك لغتچة كنم، تا يك لغتچة     من كه چند سال است كار ميمن كه چند سال است كار ميمن كه چند سال است كار ميمن كه چند سال است كار مي. . . . نند سالهاي دراز از آن استفاده كنندنند سالهاي دراز از آن استفاده كنندنند سالهاي دراز از آن استفاده كنندنند سالهاي دراز از آن استفاده كنندتواتواتواتوا    است كه هزاران مردم مياست كه هزاران مردم مياست كه هزاران مردم مياست كه هزاران مردم مي
توانم تشخص كنم چقدر معلومات و چه رنج بايست برده شود، تا چنين اثري توانم تشخص كنم چقدر معلومات و چه رنج بايست برده شود، تا چنين اثري توانم تشخص كنم چقدر معلومات و چه رنج بايست برده شود، تا چنين اثري توانم تشخص كنم چقدر معلومات و چه رنج بايست برده شود، تا چنين اثري     تاجيكي به روسي ترتيب كنم، خوب ميتاجيكي به روسي ترتيب كنم، خوب ميتاجيكي به روسي ترتيب كنم، خوب ميتاجيكي به روسي ترتيب كنم، خوب مي

        ....به انجام رسدبه انجام رسدبه انجام رسدبه انجام رسد
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رفيق رفيق رفيق رفيق . . . . واهم شما را از آن اطالع بدهمواهم شما را از آن اطالع بدهمواهم شما را از آن اطالع بدهمواهم شما را از آن اطالع بدهمخخخخ    ها پيدا شد كه ميها پيدا شد كه ميها پيدا شد كه ميها پيدا شد كه مي    با اين همه، بعد از خوانده برآمدن آن، بعضي شبههبا اين همه، بعد از خوانده برآمدن آن، بعضي شبههبا اين همه، بعد از خوانده برآمدن آن، بعضي شبههبا اين همه، بعد از خوانده برآمدن آن، بعضي شبهه
هاي چاپي هاي چاپي هاي چاپي هاي چاپي     به نظرم اين تحرير از طرف من غير از رفع كردن غلطبه نظرم اين تحرير از طرف من غير از رفع كردن غلطبه نظرم اين تحرير از طرف من غير از رفع كردن غلطبه نظرم اين تحرير از طرف من غير از رفع كردن غلط. . . .  را تحرير كنم را تحرير كنم را تحرير كنم را تحرير كنم    زنگير گفته بود كه من بايد اين كتابزنگير گفته بود كه من بايد اين كتابزنگير گفته بود كه من بايد اين كتابزنگير گفته بود كه من بايد اين كتاب

ايد، من بايد فقط تصديقش كنم كه در اينجا البته هيچ جاي اعتراض ايد، من بايد فقط تصديقش كنم كه در اينجا البته هيچ جاي اعتراض ايد، من بايد فقط تصديقش كنم كه در اينجا البته هيچ جاي اعتراض ايد، من بايد فقط تصديقش كنم كه در اينجا البته هيچ جاي اعتراض     آنچه شما نوشتهآنچه شما نوشتهآنچه شما نوشتهآنچه شما نوشته. . . . هيچ چيزي ديگر نخواهد بودهيچ چيزي ديگر نخواهد بودهيچ چيزي ديگر نخواهد بودهيچ چيزي ديگر نخواهد بود
در لغت شما با آن همه ثروت كه دارايي آن است، در لغت شما با آن همه ثروت كه دارايي آن است، در لغت شما با آن همه ثروت كه دارايي آن است، در لغت شما با آن همه ثروت كه دارايي آن است، : : : : ها عبارت از چيستها عبارت از چيستها عبارت از چيستها عبارت از چيست    خواستم بگويم كه اين شبههخواستم بگويم كه اين شبههخواستم بگويم كه اين شبههخواستم بگويم كه اين شبهه    ولي ميولي ميولي ميولي مي. . . . نيستنيستنيستنيست
ترسم كه اگر اين ترسم كه اگر اين ترسم كه اگر اين ترسم كه اگر اين     فهمم، ولي ميفهمم، ولي ميفهمم، ولي ميفهمم، ولي مي    را ميرا ميرا ميرا مي    اگرچه من شايد سببش اگرچه من شايد سببش اگرچه من شايد سببش اگرچه من شايد سببش . . . . شودشودشودشود    هاي ساويتي و اينترناتسيونالي هيچ يافته نميهاي ساويتي و اينترناتسيونالي هيچ يافته نميهاي ساويتي و اينترناتسيونالي هيچ يافته نميهاي ساويتي و اينترناتسيونالي هيچ يافته نمي    كلمهكلمهكلمهكلمه

اف يك هاي و هويي خواهند برآورد كه آن اف يك هاي و هويي خواهند برآورد كه آن اف يك هاي و هويي خواهند برآورد كه آن اف يك هاي و هويي خواهند برآورد كه آن برآيد، بعضي تنقيدچيان موشكبرآيد، بعضي تنقيدچيان موشكبرآيد، بعضي تنقيدچيان موشكبرآيد، بعضي تنقيدچيان موشك        كتاب در همان شكل حاضرش از چاپ ميكتاب در همان شكل حاضرش از چاپ ميكتاب در همان شكل حاضرش از چاپ ميكتاب در همان شكل حاضرش از چاپ مي
ها در زبان ادبي تاجيك هستيد و ديگر ها در زبان ادبي تاجيك هستيد و ديگر ها در زبان ادبي تاجيك هستيد و ديگر ها در زبان ادبي تاجيك هستيد و ديگر     خواهند گفت كه شما مخالف داخل كردن چنين كلمهخواهند گفت كه شما مخالف داخل كردن چنين كلمهخواهند گفت كه شما مخالف داخل كردن چنين كلمهخواهند گفت كه شما مخالف داخل كردن چنين كلمه. . . . سرش ناپيدا خواهد بودسرش ناپيدا خواهد بودسرش ناپيدا خواهد بودسرش ناپيدا خواهد بود
چيان يك جواب قطعي بدهيد، ولي به نظرم از اين قسم چيان يك جواب قطعي بدهيد، ولي به نظرم از اين قسم چيان يك جواب قطعي بدهيد، ولي به نظرم از اين قسم چيان يك جواب قطعي بدهيد، ولي به نظرم از اين قسم     توانيد به چنين تنقيدتوانيد به چنين تنقيدتوانيد به چنين تنقيدتوانيد به چنين تنقيد    اگر چه شما البته، مياگر چه شما البته، مياگر چه شما البته، مياگر چه شما البته، مي. . . . همين خل مزخرفاتهمين خل مزخرفاتهمين خل مزخرفاتهمين خل مزخرفات

از اين سبب من فكر كردم كه باشد راهي پيدا كرده شود، تا براي چنين از اين سبب من فكر كردم كه باشد راهي پيدا كرده شود، تا براي چنين از اين سبب من فكر كردم كه باشد راهي پيدا كرده شود، تا براي چنين از اين سبب من فكر كردم كه باشد راهي پيدا كرده شود، تا براي چنين . . . . آيدآيدآيدآيد    را خوشش نميرا خوشش نميرا خوشش نميرا خوشش نمي     كس  كس  كس  كس گفتگوها هيچگفتگوها هيچگفتگوها هيچگفتگوها هيچ
        ....اعتراضات ديگر راه داده نشوداعتراضات ديگر راه داده نشوداعتراضات ديگر راه داده نشوداعتراضات ديگر راه داده نشود
 سياسي گرفته از آن كتاب لغت شما تكميل كرده شود؟ ما  سياسي گرفته از آن كتاب لغت شما تكميل كرده شود؟ ما  سياسي گرفته از آن كتاب لغت شما تكميل كرده شود؟ ما  سياسي گرفته از آن كتاب لغت شما تكميل كرده شود؟ ما ----بود يك لغت اجتماعيبود يك لغت اجتماعيبود يك لغت اجتماعيبود يك لغت اجتماعي    شايد ممكن ميشايد ممكن ميشايد ممكن ميشايد ممكن مي

ي از يك لغتچة سياسي روسي انتخاب كند، ي از يك لغتچة سياسي روسي انتخاب كند، ي از يك لغتچة سياسي روسي انتخاب كند، ي از يك لغتچة سياسي روسي انتخاب كند، توانيم براي يك متخصص سپارش كنيم كه مهمترين اصطالحات روستوانيم براي يك متخصص سپارش كنيم كه مهمترين اصطالحات روستوانيم براي يك متخصص سپارش كنيم كه مهمترين اصطالحات روستوانيم براي يك متخصص سپارش كنيم كه مهمترين اصطالحات روس    ميميميمي
زاده زاده زاده زاده     ها را با شرح آن يك مترجم زبردست از قبيل اولوغها را با شرح آن يك مترجم زبردست از قبيل اولوغها را با شرح آن يك مترجم زبردست از قبيل اولوغها را با شرح آن يك مترجم زبردست از قبيل اولوغ    بعد از آن اين همه لغتبعد از آن اين همه لغتبعد از آن اين همه لغتبعد از آن اين همه لغت. . . . با شرح آن اصطالحات به زبان روسيبا شرح آن اصطالحات به زبان روسيبا شرح آن اصطالحات به زبان روسيبا شرح آن اصطالحات به زبان روسي

ها براي شما فرستاده خواهد شد و اگر شما به داخل كرد آن به كتاب شما ها براي شما فرستاده خواهد شد و اگر شما به داخل كرد آن به كتاب شما ها براي شما فرستاده خواهد شد و اگر شما به داخل كرد آن به كتاب شما ها براي شما فرستاده خواهد شد و اگر شما به داخل كرد آن به كتاب شما     اين كلمهاين كلمهاين كلمهاين كلمه. . . . به زبان تاجيكي ترجمه كندبه زبان تاجيكي ترجمه كندبه زبان تاجيكي ترجمه كندبه زبان تاجيكي ترجمه كند
        ....آن وقت به كتاب عالوه كرده شودآن وقت به كتاب عالوه كرده شودآن وقت به كتاب عالوه كرده شودآن وقت به كتاب عالوه كرده شودرضايت دهيد، رضايت دهيد، رضايت دهيد، رضايت دهيد، 

كنم كه در اين صورت هيچ كس ياراي آن نخواهد داشت كه چيزي بر خالف اين كتاب كنم كه در اين صورت هيچ كس ياراي آن نخواهد داشت كه چيزي بر خالف اين كتاب كنم كه در اين صورت هيچ كس ياراي آن نخواهد داشت كه چيزي بر خالف اين كتاب كنم كه در اين صورت هيچ كس ياراي آن نخواهد داشت كه چيزي بر خالف اين كتاب     تصور ميتصور ميتصور ميتصور مي
بايد تكرار كنم كه خود من البته، به هيچ بايد تكرار كنم كه خود من البته، به هيچ بايد تكرار كنم كه خود من البته، به هيچ بايد تكرار كنم كه خود من البته، به هيچ . . . . در بارة آن بدانمدر بارة آن بدانمدر بارة آن بدانمدر بارة آن بدانم) ) ) ) رارارارا((((اين نظر من است كه خيلي ميل دارم عقيدة شما اين نظر من است كه خيلي ميل دارم عقيدة شما اين نظر من است كه خيلي ميل دارم عقيدة شما اين نظر من است كه خيلي ميل دارم عقيدة شما . . . . بگويدبگويدبگويدبگويد

من فقط خواهش من فقط خواهش من فقط خواهش من فقط خواهش . . . .  استاد دانشمند محترم، يك پيشنهاد و يا چيزي مثل آن كنم استاد دانشمند محترم، يك پيشنهاد و يا چيزي مثل آن كنم استاد دانشمند محترم، يك پيشنهاد و يا چيزي مثل آن كنم استاد دانشمند محترم، يك پيشنهاد و يا چيزي مثل آن كنموجه چنين جسارتي ندارم كه براي شما،وجه چنين جسارتي ندارم كه براي شما،وجه چنين جسارتي ندارم كه براي شما،وجه چنين جسارتي ندارم كه براي شما،
        ....كنم كه اين اثر پربها زودتر چاپ شود و هيچ كس نتواند مانع چاپش شودكنم كه اين اثر پربها زودتر چاپ شود و هيچ كس نتواند مانع چاپش شودكنم كه اين اثر پربها زودتر چاپ شود و هيچ كس نتواند مانع چاپش شودكنم كه اين اثر پربها زودتر چاپ شود و هيچ كس نتواند مانع چاپش شود    ميميميمي

خواهم كه با اين كاغذ دور و دراز به چنين زبان خراب نوشته، وقت گرانماية شما را ضايع خواهم كه با اين كاغذ دور و دراز به چنين زبان خراب نوشته، وقت گرانماية شما را ضايع خواهم كه با اين كاغذ دور و دراز به چنين زبان خراب نوشته، وقت گرانماية شما را ضايع خواهم كه با اين كاغذ دور و دراز به چنين زبان خراب نوشته، وقت گرانماية شما را ضايع     خيلي معذرت ميخيلي معذرت ميخيلي معذرت ميخيلي معذرت مي
باشد، چون كه اين كتاب البته يكي از مهمترين باشد، چون كه اين كتاب البته يكي از مهمترين باشد، چون كه اين كتاب البته يكي از مهمترين باشد، چون كه اين كتاب البته يكي از مهمترين     ين كتاب به نظرم يك مسئلة خيلي مهم ميين كتاب به نظرم يك مسئلة خيلي مهم ميين كتاب به نظرم يك مسئلة خيلي مهم ميين كتاب به نظرم يك مسئلة خيلي مهم ميكنم، ولي مسئلة چاپ اكنم، ولي مسئلة چاپ اكنم، ولي مسئلة چاپ اكنم، ولي مسئلة چاپ ا    ميميميمي

        ....»»»»خواستم رأي شما را در اين باره بدانمخواستم رأي شما را در اين باره بدانمخواستم رأي شما را در اين باره بدانمخواستم رأي شما را در اين باره بدانم    من نتوانستم خودداري كنم و ميمن نتوانستم خودداري كنم و ميمن نتوانستم خودداري كنم و ميمن نتوانستم خودداري كنم و مي. . . . وسايل پيشرفت ادبيات تاجيك خواهد شدوسايل پيشرفت ادبيات تاجيك خواهد شدوسايل پيشرفت ادبيات تاجيك خواهد شدوسايل پيشرفت ادبيات تاجيك خواهد شد
        برتلسبرتلسبرتلسبرتلس. . . . هاي عافيت و سالمتي، دوست مخلص شما اهاي عافيت و سالمتي، دوست مخلص شما اهاي عافيت و سالمتي، دوست مخلص شما اهاي عافيت و سالمتي، دوست مخلص شما ا    با سالم صميمانه و خواهشبا سالم صميمانه و خواهشبا سالم صميمانه و خواهشبا سالم صميمانه و خواهش
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