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Abstract: Zende Bād Zabān (three 
years among the Tajics) is part of 
Hasan Qaribi’s cultural memories, 
notes, interpretations, lectures, and 
introductions which he wrote down 
during his three-year mission in 
Tajikistan as the head of Tajic- Persian 
Culture Research Institute. The book 
is published by Ᾱron publishing house 
in 1398. The author of the present 
paper intends to give a report of the 
mentioned book; therefore, he is going 
to talk about the content of the book.
Key words:   Zende Bād Zabān, 
Hasan Qaribi, culture, Iran, Tajikistan, 
the Tajics.

ّن الرائع  امأل ما شئت من الكؤوس من هذا الّدَ

اخلالصة: )حتيا اللغة / ثالث سنوات مع الطاجيك( هو 
 
ً
يــي وضّمنه جانبا فه حســن قر

ّ
عنــوان الكتــاب الذي أل

مــن خواطره الثقافّية ومالحظاته واســتنتاجاته وما كتبه 
مــن اخلطابات واملقّدمات طوال ســنني وظيفته الثالث 
 فهيــا رئاســة مركــز أحبــاث 

ّ
يف طاجيكســتان والــي تــول
الثقافة الفارسّية الطاجيكّية.

وقــد صــدر الكتــاب ســنة 1398 الشمســّية مــن قبــل 
انتشارات آرون.

يــف القــّراء  هيــدف الكاتــب يف مقالــه احلــايل إل تعر و
بالكتــاب املذكــور مــن خــالل اســتعراض جوانــب مــن 

ياته. حمتو
يــف الكتاب، كتــاب زنده باد  املفــردات األساســّية: تعر
يــي، الثقافــة، إيــران،  بــان )= حتيــا اللغــة(، حســن قر ز

طاجيكستان، الطاجيك.

میــان  در  ســال  ســه   ( زبــان  زنده بــاد  چکیده: کتــاب 
تاجیــکان(، بخشــی از خاطــرات فرهنگــی، یادداشــت هــا، 
برداشــت هــا و تحریــر ســخنرانی هــا و مقدمــه هایــی اســت 
قریبــی در طــول ســه ســال مأموریــت خــود در  کــه حســن 
تاجیکســتان در ســمت ریاســت پژوهشــگاه فرهنــگ فارســی 
تاجیکــی نوشــته و در ســال 1398 توســط انتشــارات آرون بــه 
زیــور طبــع آراســته شــده اســت. نویســنده در نوشــتار حاضــر، بــا 
کتــاب مذکــور، توجــه خواننــدگان را بــه بخــش  هــدف معرفــی 

ــد. ــی نمای ــب م ــاب جل کت ــوای  ــی از محت های

کتــاب زنــده بــاد زبان، حســن  کتــاب،  کلیــدواژههــا: معرفــی 
قریبــی، فرهنــگ، ایران، تاجیکســتان، تاجیکان.

زاننازنیْنپیالۀِدْلخواه!
90-98

جویا َجهانَبخش
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که ُخداَیش َدر َپناِه خویش  ی -  ● َفرَزنِد َفرهیختۀ ُخراســاِن ُبُزرگ، ُاســتاد َنجیِب مایِل هَرو
ِکتاِب خوانَدنِی َمقاماِت جامِی باَخْرزٖی  داراد و شاد و از َاْنُدهان آزاد! ـ، َدر »َصفحۀ َتقدیِم« 

ردیده اســت، کوِشِش خود را به »دیده َوراِن ایران، َافغاِنستان 
َ
گ ِت او َتحقیق و َنْشــر  که به ِهّمَ

َکرده است »که َدر پِی به َهم آَورَدِن پارسٖی پیالۀ سه پاره اند ...«1، و  و تاجیِکستان« پیشَکش 

آنگاْه این پاره از یکی از ُســروده هاِی هوَشــنِگ ِابِتهاج )»سایه«( را َدر ُدنبالۀ ُسَخِن خویش و 

َدر َمقاِم َتْکِمله و إیضاح َمرقوم داشته است:

ریختیم.
ُ
گ »َاز َهم 

یغ! ـ خواه را - در
ْ
ٰوآن نازنیْن پیالۀ ِدل

یختیم!«2. ک ر َبر خا

راسَتست! ... ایران و َافغاِنستان و تاجیِکستان، خاّصه از حْیِث َزبان و َفرَهنگ و ِاجِتماع، 

که ُاستاد َنجیِب ماِیل َفرموده - »بناَروا« و  سه ُجرعۀ یک پیاله اند و ُجدایی شان، - آْنسان 

»با َزخِم زمستانیها«3 صوَرت َپذیُرفته است.

گرِو ِمْهِر ایران و َفرَهنــِگ ایرانی داَرند و َبر »آن نازنیْن  از َبــراِی آنــان که از َســِر دیده َوری ِدل َدر 

یغ می خوَرند، و از َبراِی آنان که یاِد این ُجرعه هاِی ســه گانه نیز َمست شــان  خواه« ِدر
ْ
پیالۀ ِدل

ه و َمقاله 
ّ
ِکتاب و َمَجل که از پاره هاِی َتِن ایراِن َفرَهنگی می َرَسد و َهر  هِی تازه 

َ
گ می ُکَند، َهر آ

یان(، َعبدالواِسِع ِنظامِی باَخْرزٖی، ُمَقّدمه  یِخ َفرَهنگی و اجتماعِی ُخراسان در َعصِر تْیمور 1 . َمقاماِت جامی )گوشه هایی از تار
و َتصحیح و َتعلیقات: َنجیِب مایِل هَروی، چ: 1،  ِتهران: َنْشِر َنْی، 1371 هـ.ش.، َصفحۀ َتْقدیم. 

ریز« نام داَرد، این است:
ُ
که »گ کاِمِل ِشعِر "سایه"  2 . َمتِن 

ریختیم.
ُ
گ »َاز َهم 

یغ! ـ خواه را ـ در
ْ
ٰوآن نازنیْن پیالۀ ِدل
یختیم! ک ر َبر خا

جاِن َمن و تو تشنۀ پْیَونِد ِمْهر بود،
داختیم!

ُ
گ که جاِن تشنۀ خود را  َدردا 

ک بود ُجدایی میاِن ما، َبس َدردنا
از َهم ُجدا ُشدیم و بدین َدرد ساختیم.

که آن َهمه شوق و ُامید داشت، دیداِر ما 
شت.

َ
گ که َسراَسر َمالل  ُکن  ایَنک نگاه 

که میاِن َمن و تو بود، ٰوآن ِعشِق ناَزنین 
شت!

َ
گ که چون جوانِی ما پاْیمال  َدردا 

که َمن داشَتم به تو، با آْن َهمه نیاز 
زیر بود.

ُ
گ َپرهیِز عاِشقانۀ َمن نا

َمن بارها به سوِی تو بازآَمَدم، َولی
َهر بار دیر بود!

ایَنک َمن و تو ایم دو َتنهاِی بی َنصیب،
یش. ِگِرفته َرِه َسرنوشِت خو َهریک ُجدا 

زگار، کِش طوفاِن رو َکشا شته َدر 
َ
َسرگ

یش!« َکرده َهمچو آَدم و َحّوا ِبِهشِت خو ْم 
ُ
گ

َکدَکنــی، چ: 36، ِتهــران: َنْشــِر چشــمه،  دِرضــا َشــفیعِی  یــدۀ ِشــعر ـ، هـــ. ا. ســایه، بــه ِانِتخــاِب: دکتــر ُمَحّمَ ز
ُ
) آینــه َدر آینــه ـ َبرگ

1397هـ.ش.، ص 90 و 91(.
3 . َسنج: َمقاماِت جامی، همان ص.
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ان ناز  ییپ انینز ِاوید ِدپۀن ی

َدِب »ایران« و »تاجیکستان« و »َافغاِنستان« ُسَخن می داَرد، چون بدان 
َ
یخ و َزبان و َفرَهنگ و ِاجِتماع و ُهَنر و أ که از تار

َحیات« داَرد4.
ْ
رَدد، ُحکِم »َرَشحاِت عْین ال

َ
خواه« بازمی گ

ْ
»نازنیْن پیالۀ ِدل

گاهی ها؛ َمجموعه ای  ِکتــاِب زنده باد زبان با زٖیْرعنواِن »ســه ســال َدر میاِن تاجیکان«، ُجنگی اســت از َهمین َقبیــل آ

ر ُســَخن: »َبخشــی از خاِطراِت َفرَهنگی، 
َ

دیِب َجواِن جواْنَبخت، آقاِی َحَســِن َقریبی، و به دیگ
َ
اســت از یادداشــتهاِی أ

ــِت خود َدر  ّیَ ی[ در طــوِل ســه ســال َمأمور کــه ]و یادداشــت ها و َبرداشــت ها و ]َتحریــِر[ ُســَخنرانی ها و ُمَقّدمه هایــی ... 

ِکتابی  یاسِت ِپژوِهشگاِه فرهنِگ فارسی - تاجیکی، نوشته«است )َسنج: ص 9(. ... َپس،  تاجیِکســتان، َدر ِســَمِت ر

َحیات«!
ْ
ِی »َرَشحاِت عْین ال گذشت، حاو که  است َعزیز، و به َشرحی 

کتاِب آقاِی َقریبی راِجع به تاجیکان و تاجیِکستان نیست؛ لیک بیشینۀ آن به تاجیکان و تاجیِکستان  َهمۀ َمطاِلِب 

َکرد.  که َدر نــاِدْر منَبِع َمکتوبی ُســراغ َتوان  ِل بســیار َارَزنده ای ِاْشــِتمال داَرد  ّوَ
َ
گاهی هــاِی َدســِت أ گاه َبــر آ ــرَدد و 

َ
بازمی گ

یخی و ِاجِتماعی و  َدبی و تار
َ
، َدر قاِلِب یادداشــتهاِی أ کــه ُخداش از روزگاِر َجوانی َبرخورداری ها ِدهاد!ـ  آقــاِی َقریبــی - 

یک و َاندیشــیَدنی را َدربارۀ تاجیِکستان، َبْل َسرتاَسِر  خاِطره نویســی و َحّتٰی َطْنز و خوْشباشــی و شــوْخ َطْبعی، ِنکاتی بار

کــه پْیَونــِد َبراَدرانــۀ فارســٖی َزبانان را َقدر  کــه ُوقوف َبــر آنها َبــراِی َهرَکس  مــرِو َفرَهنــِگ ایرانــی َمجــاِل َطــرح داده اســت 
َ
َقل

ت است. َهّمّیَ
َ
می شناَسد و َارج می ِنَهد، واِجِد أ

ْه به َفراز و ُفرودهاِی سیاسِی َرواِبِط ایران و تاجیِکستان، َبیوسیده است که آقاِی َقریبی، اینجا و آنجا، ُمالَحظاتی  با َتَوّجُ

فته ِنهاده باَشــد. به قوِل خوِد او: »این َمجموعه، شــاِمِل 
ُ
گ را َدخیل ســاخته و َاز َبراِی ُمراعاِت »َمصاِلح«، چیزهائی را نا

فت!« )ص 10(.
ُ
گ که می ُشد  فَتنی هایی است 

ُ
گ

َکژاندیشان  َسالنیَدِن آن ُدْشخوارَتر از آن است که َدستاِن 
ُ
گ ● پْیَونِد ایران و تاجیِکســتان، پْیَونِد َژرِف َفرَهنگی اســت و 

َسف َانَدْکُشمار نیز نیسَتند، بآسانی از َپِس آن َبرآَید.
َ
که َمَع األ و َبدسگاالنی 

که از َبراِی بازپْیَوســَتن بــه َعموزادگاِن َهْمِدل و  مــا ایرانیان تاجیِکســتان را َنه از َبراِی َقراردادهاِی سیاســی و ِاقِتصادی، 

ران 
َ

، خاِطرۀ ُاستاد روَدکی و پوِر َفرزانۀ سینا و َحکیم ناِصِر ُخسرو و دیگ
ْ

کاِم دل َهْمَزبان مان می جوییم. تا بنشینیم و به 

ر بازگوییم. ... پْیَونِد ما ُچنین پْیَوندی است.
َ

ری را با یکدیگ
َ
َکرانه هاِی ُشمارگ راِن بیرون از 

َ
و دیگ

ِم آقاِی َقریبی بخوانید:
َ
از َقل

ِت نماَیندگاِن 
َ
تی که َدر ُفرودگاِه َشــهِر دوَشــنبه، َدر آن َسرما، ساَعتها َچشــم به راِه َنُخستین َهیأ »واِضح اســت آن َجمعّیَ

ِگرد آَمده بود؛ و به قوِل َســعدی: که َهنوز  ِت ایران و َنه به کوِشــِش ُحکوَمِت تاجیِکســتان 
َ
ایرانــی بوَدنــد، َنــه از َطَرِف دول

م ِنشْستی ...
َ
که تو َدر ِدل َمن َنبوَدم 

که  که َپس از ُورود، ِمهمانان از ُفرودگاه ُمستقیًما به َمراِسِم »َشِب شعر« َرفته اند نیز َدر آن َزمان پیاِم خاّصی داشت  این 

یافت ُشده بود.  از َطَرِف ُرَقبا َدر
ً

ِاحِتماال

ُکَنْند ...« )ص 25(. ران َحّتٰی بتواَنند به ُمشاِبِه آن َدستَرسی پیدا 
َ

که دیگ این میزان توفیق، امتیازی َنبود 

رباِب ُدَول و َرعایاشــان با 
َ
ِحکاَیِت آَمد و ُشــد میاِن ایران و تاجیِکســتان، داســتاِن بِده ِبســتاْن هاِی سیاســِی ُمَتعاَرِف أ

که: َدب را حاَجت به َتذکار نیست 
َ
رباِب أ

َ
4 . ُخداَونداِن داِنش و أ

یخ و  سناِد َنفیِس تار
َ
ِکتاِب ُپرمایه ای از َفْخرالّدین َعلِی َصفی )867 - 939 هـ.ق. (، پَســِر ُماّل ُحَســْیِن واِعِظ کاِشــفی، نیز َهســت که از أ  َرَشــحاِت عْین الَحیات ناِم 

َفرَهنِگ  "ایران" و "تاجیِکستان" و "َافغاِنستان" َمحسوب است.
صاِت چاِپ ُمَتداَوِل آن، این است:  

َ
ُمَشّخ

صَغِر ُمعٖینیان )فـ: 1358 هـ.ش.(، 
َ
کاِشــفی،  با ُمَقّدمه و َتصحیحات و َحواشــی و َتعلیقاِت: دکتر َعلی أ َرَشــحات عْین الَحیات، َفْخرالّدین َعلّی بِن ُحَســْیِن واِعِظ 

یانی، 1356 هـ.ش. 2ج، چ: 1، ِتهران: ُبْنیاِد نیکوکارِی نور
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م نیست. داستاِن َهْمِنشینِی َبراَدرانی 
َ
ْر ِبالِد عال

َ
ح و چه وچه هاِی باَشندگاِن دیگ

َ
ردِی« ُمْصَطل

َ
ر، یا ِمثاِل »جهانگ

َ
یکدیگ

ــر از ُدنیا و َشــر و شــوَرش َبرمی آســاَیند و ُســفرۀ خاِطرات و صْندوْقچــۀ یادبودهاِی ُمشــَتَرک را 
َ

ِکنــاِر یکدیگ کــه َدر  اســت 

ندگی ها را َبرمی َفشاَنند.
َ
گ شاَیند و ِدل آ

ُ
َبرمی گ

ِکش، پیش از آغاز، َوْقتی ُمْجرِی َشــبکۀ َورِزِش تاجیِکســتان  بیهوده نیســت که به َهنگاِم َپْخِش بازِی فوتباِل ایران و َمرا

کارشناِس َبرنامه خواهان می َشَود، او َدر پاُسخ می گوَید: پیْش بینِی َنتیجۀ بازی را از 

ّما َهمچون یک مملکِت َهم زبان، ما از ایران ُمخِلصی می ُکنیم«! )ص 48(.
َ
ت َهسَتند، أ »َهر دو دستۀ َبه َقّوُ

پْیَونِد َبراَدری، ُمقَتضِی »ُمْخِلصی« است و الُبد َبرادراِن َهْمزباِن تاجیکمان نیز نیک می داَنند که ما چه َقدر »ُمخِلِص« 

ایشانیم!5 

رانَدند تا پاره ای از جاِمَعۀ ُبُزرِگ فارســٖی َزبان بماَنند و 
َ

ذ
ُ
گ که تاجیکان از َســر  ● بیشــینۀ ما ایرانیان، از ُدْشــخواری هائی 

یم و َنمی دانیم چگونه َدر َسده هاِی نوزَدُهم و بیسُتم ُدشَمناِن  گاهی َندار یخی و َفرَهنگِی خویش را َدرَنباَزند، آ ِت تار ُهوّیَ

گیرِی ترکستاِن نوین 
ْ
ماشتند، و از َهمان دوراِن روسیۀ تزاری »شکل

ُ
گ ت  َفرَهنِگ ایرانی به »ُترک«سازِی این َمنَطقه ِهّمَ

ْتگرایاِن ُترک، به  ِکشــوِر شوراها نیز از َدِر َهْمَدســتی با قومّیَ َدر فرارود« )ص 21(  برنامه ریزی ُشــد، و ســَپْس َتر َســرَدمداراِن 

کوشــیَدند تاجیکاِن پارســی گوْی را َدر میاِن ُازَبکان و قیرقیزان و ُترَکَمنان  ی آَورده  سیاَســِت »ُترک«ســازِی تاجیکان رو

ی، ســتیز با َزباِن فارسی و َتخویف و ترور  رباِب سیاســِت ِاّتِحاِد َجماهیِر شــوَرو
َ
ْیَکرد، أ ُکَنند و َدْمســاز با َهمین رو ُمْنَحل 

که  و َتبعیِد ُنخبگانی از فارســٖی دانان را َبخشــی از سیاســتهاِی َفرَهنگی و ِاجِتماعی و سیاســِی خود ســاخَتند، آنسان 

که خویش را زاد و روِد »ُترکاِن پارســی گو« بداَنند؛ ...  کار، ُترکٖی َزبانانی َشــَوند  ِبنا بود تاجیکاِن میراْثَبِر روَدکی، َدر ِنهاَیِت 

َکنَدِن »َسَمرَقنِد چو َقند« و »ُبخاراِی َشریف«  شــت و ُچنان َنُشد و َعلٰی َرْغِم 
َ

لیِکن َتْقدیر با َتدبیِر ســوِء ایشــان َدْمساز َنگ

ی و ... و ...، تاجیکان، »تاجیک« و  از َســرَزمیِن تاجیــکان و َپْیَوْندانیــَدِن آن بــه ُجْمهوری هاِی ُترکٖی َزباِن ِاّتِحــاِد شــوَرو

ِت خویش را َدرَنباخَتند )َسنج: همان ص و ص 22 و 28(. گوَهِر ُهوّیَ فارسٖی َزبان ماْنَدند و 

گون بوَدند، و َهْمواره  گونا گوَیندگانش َدر َتْنگناهاِی  که َدر این َرَوند، َنه َتنها زباِن فارســی و  شــاَید بســیاری باَور َنُکَنند 

َسْیَطَرۀ َزباِن روسی به َمثاَبِت َزباِن دیوانِی چیره، َاز َبراِی فارسی و فارسٖی گویان َمضاِیقی َپدید می آَوْرد، یْکَچند - از ُبن 

گاهان  ِت َطرِح َمســألۀ زباِن فارســی« به صوَرِت قانون َدرآمده بود؛ و کوِششــها َرفت و بسیاری از ُنخبگان و آ - »َممنوعّیَ

شت و َسرانجام روزی َرسید که تاجیکان بَتواَنند َرسیدگی به آموِزِش َزباِن فارسی 
َ
ر گ

َ
َرنج و شکنج ها دیَدند تا روزگار ِدگ

ْبگار َشَوند )َسنج: ص 28 و 35(.
َ
ند از ُحکوَمت َطل

َ
لیِف َدرسنامه هاِی فارسی را، به صداِی ُبل

ْ
کودکان و نیز َتأ به 

َدِب فارسی، َعلٰی َرغِم َهمۀ این ُدشواری ها، و ِإدامۀ َحیات و َبربالیَدِن ِشعِر ُمعاِصِر تاجیِکستان و 
َ
ِت َزبان و أ َبقاِی ُسّنَ

َدبِی فارسی َدر آن سامان، َاز َبراِی ناِظراِن ریْزبین، براستی شگْفتٖی زاست و َدر َعَجب َنباَید 
َ
ت هاِی أ قّیَ

ّ
ر َخال

َ
ُظهوِر دیگ

ر آن را »ُمعِجزۀ َزباِن فارسی« بخواَنند )َسنج: ص 79(.
َ
گ ُشد َا

یجِی  شاِیِش َتدر
ُ
گ خیر، براستی َغریب است و ِعبَرت انگیز؛ و 

َ
َدبّیاِت فارسی َدر تاجیِکستاِن َسدۀ أ

َ
شِت َزبان و أ

َ
ذ

ُ
َسرگ

گیِر َپس  شاِیش هاِی َفرا
ُ
گ َفضا َبراِی تاجیکان، تا بَتوانند به َزباِن ماَدرِی خویش آزادانه َتر بگوَیند و بَسراَیند، َنه َتنها َپیآَمِد 

گرفتار  که َحّتٰی َپیآَمِد َوقاِیِع بظاِهر ناَمربوطی چون  ی،  پاشــِی شــوَرو گیِر َپس از ُفرو شــاِیش هاِی َفرا
ُ
گ از َمرِگ ِاســتالین، یا 

ی َدر َپِی نماِیشــی َتبلیغی َدر َاْفغاِنســتان بود تــا پاْیدارِی  ی َدر َجنــِگ َافغاِنســتان بود. ... ُحکوَمِت شــوَرو ُشــَدِن شــوَرو

که َدر آن َمرُدمان به  رداَند، لذا کوشید تا تاجیِکســتان را َمدینۀ فاِضله ای نشان ِدَهد 
َ
گ ُمجاِهداِن َافغاِنســتان را ُسْســت 

ی را به  کوِشِش نماِیشی، َهرَچند شوَرو َیند و از ُجْمله: َزباِن ماَدری و ِشعر َدر آن آزاد است. ... این  کاِم ِدِل خویش می ز

ر: ص 48(.
َ
5 .»ُمْخِلص« َدر فارسِی تاجیکی، َیعنی: َطَرْفدار )نگ
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ان ناز  ییپ انینز ِاوید ِدپۀن ی

شاِیِش َفضا را َدر تاجیِکستان 
ُ
گ یم ـ، َرَونِد  زار

ُ
آنچه از َاْفغاِنستان می ُجست َنَرسانید - و ما ُخداْی را َبر آن سپاس ها می گ

که َبرَسِرَهم تاجیکان را سوِد بسیار َبخشید )َسنج: 88 و 89(. شتاب داد و َزمینه ساِز ِاْنِفتاحی َفرَهنگی ُشد 

بــاری، ایْنهــا َتنهــا و َتنهــا گوشــه هائی از داســتاِن درازداماِن َزبان و َفرَهنگ َدر تاجیِکســتان اســت و َانَدکی از آن بســیار 

یده و َتحلیل َشَود. کاو یِخ سیاسِی َزباِن فارسی« َدر این َمنَطقه، بُدُرستی  که باَید َدر َتحقیِق »تار و ُپرُشمار َمقوالتی 

زیده اند، 
ُ
ح6، َزباِن روســی را به عنواِن َزباِن َرســمِی خــود َبرگ

َ
ِکشــَورهاِی »آســیاِی میانه«ِی ُمْصَطل کــه َبرخی از  َدر جایــی 

رچه َپساْن َتر 
َ
گ َکرد - َا تِی خود ِإعالم 

َ
َهمین که تاجیِکســتان، َپس از ِاســِتقالل، »َزباِن فارســِی تاجیکی« را َرسًما َزباِن دول

تی َدر تاجیِکســتاْن از روســی به تاجیکی 
َ
که َزباِن ِإداراِت دول ردید ـ، و َهمین 

َ
گ به َدالِئلی عنواِن »فارســی« از آن َحذف 

کان، َرْمِز  َسسَتن از میراِث گران َارِج نیا
ُ

گاِم ُمِهّمی بود؛ و َهمین ِإصرار َبر پاسداشــِت َزباِن خویشــَتن و َنگ َبَدل ُشــد، خوْد 

که تاجیِکســتانیان َدر َپهنۀ َفرَهنگ از آن َبرخورداری یافته اند )َســنج: 214 و  کامیابِی ُبُزرگی به ُشــمار می آَید  پیروزی و 

.)35

َپس از ِاسِتقالِل تاجیِکستان، َتَحّوالِت َمحسوسی َدر َزباِن فارسِی تاجیکی ُرخ نموده و بویژه بازسازِی باْفْتهاِی َفرسوده 

شوده ُشده 
ُ
گ یِخ َزباِن فارســی َدر آن ِإقلیم  گرفته اســت و َدر واقْع َفصِل تازه ای َدر تار و آســیْب دیدۀ َزبان روَنق و ُســرعت 

است )َسنج: ص 102(. 

یکی از َتَحّوالِت ُمباَرک َدر تاجیِکستان، َروادارِی َرسمی َدر َبهره گیرِی تاجیکان از ِإمکاناِت َفرَهنگِی ُمشَتَرِک ِکشَورهاِی 

َدِب فارسی« َدر تهران صوَرت 
َ
زینی هائی که َدر »َفرَهنِگستاِن زبان و أ

ُ
فارسٖی َزبان است و از آن ُجْمله: َبهره گیری از َبراَبرگ

ْیَکردی اســت و  ِق ُچنین رو
ُ

ْتگرایان، ماِنِع َتَحّق کــه َدر َافغاِنســتان، َتنْگ َنَظری هاِی َبرخــی از قومّیَ می گیــَرد؛ ... حــال آن 

کارُبرَدِن واژۀ »داِنشَکده« که ساختۀ َسخته و جاُافتادۀ َزباْنداناِن ایرانی است، از  َحّتٰی داِنشــجوِی َافغاِنســتانی َبراِی به 

ر: ص 112(.   
َ

ْتگرایاِن آن سامان َتحِت فشار َقرار می گیرد )نگ سوِی قومّیَ

ْه  یــخ و َفرَهنــگ و َزباِن ُمشــَتَرکمان، به َانبوهــی از ُچنیــن َدقاِئق و َحقاِئــق َتَوّجُ ِکتــاِب زنــده بــاد زبــان، مــا را، َدر باِب تار

که براستی به دیَدن و َبرَرسیَدن و داِنسَتن آنها نیازَمندیم.  می ِدَهد 

گاهی هاِی َرنگاَرنگ و شیرین: از پیشینۀ  ● زنده باد زبان، َکْشکولی است )َبل به قوِل تاجیکان: »َکْجکولـ«ـی است( از آ
فت  وگوْی از 

ُ
گ ی«ِی ِتهران به ناِم او بازخوانده می َشــَود )ص 19 و 20( بگیریــد، تا  ی که »کوچۀ َمــرو خانوادگــِی خــاِن َمــرو

ۀ »َپنجاِب« َسَمرقند که از ایرانیاِن کوچیده از آَذربایجان اند و َزباِن ویژۀ خویش را داَرند که با ُترکِی ُاْزَبکی 
ّ
کناِن َمَحل سا

َتماًما َفرق داَرد، و چون از ایران بدان جا آَمده اند، ایشــان را »ایرانچه« و َزبانشــان را »ایرانچه ای« می گوَیند؛ و این »چه« 

ثیِر ســوداهاِی 
ْ
یِر َتأ راِن سیاســی و َفرَهنگــِی َمنَطقه َبرخاســته و ز

َ
ــِح "آســیاِی میانــه"، از آن ِاصِطالحــاِت ُمْســَتْحَدث اســت که از وایه هاِی ِاســِتعمارگ

َ
6 . خــوِد ُمْصَطل

زرود )/ َفرارود(" را می شناْخَتْند، َنه "آسیاِی میانه" را. َر سیاَست اندیشاِن شوَروی َپدید آمده اند. َپیشینیاِن ما، َدر این َفراْخنا، "ُخراساِن ُبُزرگ" و "َو
ِح "آسیاِی میانه"، َدر َطریِق َتمهیِد 

َ
ردند و ُشیوع داَدند. این ُمْصَطل ِح "آســیاِی میانه" را ُدنباله َرواِن سیاَســتهاِی ایرانٖی ُزدایانه و ِإســالمٖی ُزدایانۀ شــوَروی َپدید آَو

َ
ُمْصَطل

ن و َفرَهنِگ ایــراِن ُبُزرگ َدر این ناحیۀ 
ُ

نی ُجــدا از َتَمّد
ُ

فِی َفرَهنگ و َتَمّد َپدیــد از َفرَهنــگ و پیشــینۀ این ناحیه به کار گرفته ُشــد تا َزمینه ســاِز ُمَعّرِ َتعریفــی َجدیــد و نو
ر 

َ
ر پاره هاِی پیوســته با آن َدر آن ســوِی َمرزهاِی شــوَروی، و َبرکنار از َفراخناِی دیگ

َ
بان و آداِب این ناحیه، ُبریده از دیگ یخ و َفرَهنگ و َز خاص باَشــد و ِإجازه ِدَهد تار

قالیِم َفرَهنِگ ایرانی، مورِد ُمطالعه واِقع َشَود.
َ
أ

ر:
َ
از َبراِی َتْفصیِل این َمعانی، از ُجمله نگ

سۀ ُمطالعات و َتحقیقاِت َفرَهنگی )ِپژوِهشگاه(، 1371  رجاَوند، چ: 2، ِتهران: ُمَؤّسَ یِز َو هر ) آسیاِی میانه(، آ. بلنیتسکی، ُمَترِجم: دکتر َپرو ُخراساِن ُبُزرگ و ماَوراَءالّنَ
هـ.ش.، صص 10 ـ 32.

ر.
َ
یخ، داستانی است ُپرآِب َچشم و الَبّته بیدارگ داستاِن بازِی سیاست با َفرَهنگ و تار

که ناِم َجعلِی "ُجمهورِی آَذربایجان" را َدر باِب ناحیۀ  گونه َبدســگالی هاِی آِهرَمنِی َهمان ُدنباله َرواِن سیاَســتهاِی ایرانٖی ُزدایانه و ِإســالمٖی ُزدایانۀ شــوَروی بود  َهمین 
گونه َبدســگالی ها  باِن آَذربایجان ُشــد؛ و باز َهمین 

َ
َاران / َقْفقاز ُشــیوع داد و با َبهانۀ َپْیَوندانیَدِن "آَذربایجاِن" ایران با این آَذربایجاِن ســاختگی، ترانه آموِز تجزیه َطل

بان را َدر  ِم ســه گانگِی َز ر َکرد و "فارســی" را َدر آن ســرزمینها به ناِم "َدری" و "تاجیکی" ناْمَور ســاخت تا َتَوّهُ
َ
باِن فارســی را َدر تاجیِکســتان و َافغاِنســتان ِدگ بود که ناِم َز

این منطقه داَمن َزَند و ... .
ِر سوداندیش می خواَهند؛ ... و َمباد! 

َ
گ که َبدسگاالِن سودا ت از سیاْهکاری هاِی َدستهاِی سیاَست آلود َدر باِب َفرَهنِگ ایرانی و ایراِن َفرَهنگی، چیزی است 

َ
َغفل
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ذاری َدر َمنَطقه ای از َبَدخشــان 
ُ

َهم َپســَونِد ِنســَبت اســت، و »ایرانچه« َیعنی: ایرانی )ص 136 و 137(؛ یا: شــیوۀ نامگ

که َدر آن ناِم میوه ها را َبر َفرزنداِن خود می ِنَهند و ِلذا َدر میاِن َمرداِن آنجا با آقایاِن »شــفتالو«، »آلوچه«، »آلبالو«، »انگور« 

 با خانِم »ُخرماِی شــیرین« )که َمقصود از آن »خرمالو« اســت و از َقضا ناِم یک 
ً

ْی می َشــوید و َدر میاِن بانوان، َمَثال یارو رو
خواَنندۀ َمعروِف َبَدخشانی است( )ص 144(!7

کارُبردهــاِی زبانــِی  خواَننــدۀ زنــده بــاد زبــان، َنه َتنهــا َدر َتضاعیــِف یادداشــتهاِی آقــاِی َقریبــی بــا ُشــماری از واژگان و 

ندی از 
َ
کوتــاه و ُبل حیاًنا ِفهِرســتهاِی 

َ
ِکتاِب ایشــان به نمونه هــاِی َنَظرگیر و أ ــرَدد، َدر جاْی جــاِی 

َ
تاجیِکســتان آشــنا می گ

ر: ص 32 و 35 و 43 - 59 و 
َ

َکالِن فارسِی ایران و تاجیِکستان بازمی خوَرد )نگ واژگاِن به یادداشَتنی و َتفاوتهاِی ُخرد و 

80 و 81 و 102 و 103 و 107 و 117 و 121 - 124 و 153 و 195 و 196 و 200 - 206(.

کــه َدر تاجیِکســتان، »خــالِل دنــدان« را »دنــداْن کاَوک« و »ُحبوبــات« را »دانگــی« و »ســْیل« را »آبخیزی«  داِنســَتِن ایــن 

کار« را  ــق[ از 
َّ
زلــه« را »زمیْن ُجنبــی« و »ســزارَین« را »ُرســتمانه« و »ِانِتحــاری« را »َمرْگ طلبانــه« و »تعلیــق ]/ُمَعل

ْ
و »زل

ر«  ک« و »صامــت« را »بی صــدا« و »کاِمل« را »ُپــّره« و »َجواِنب« را »َپهلوهــا« و »َتَکُبّ »ســُبْکدوش« و »ُمَصــّوت« را »صدانــا

را »َکالْن گیــری« و »ُاردوگاه« را »باِشْشــگاه« و »کریــدور، البــی، راهرِو بزرگ« را »میان َســرای« و »پارتی بــازی« را »روبینی« و 

گم« را  کاپشــن« را »ُکرتکه8 و نیْم َتنه« و »بلوز« را »نیْم ُکرته«9 و »دیافرا کت و  »گردو« را »چهارَمغز« و »مانتو« را »بارانی« و »ژا

»َپردۀ ُشــش« و »َمثانه« را »پیشــاْب دان« و »کیسۀ َصفرا« را »تلخه دان« و »چرِک گوشۀ چشم« را »ِخلم«10 و »ُجمُجمه« را 

، »میَزک«11 می خواَنند، َاز َبراِی  فته می َشَودـ 
ُ
گ »کاسه خانۀ َسر« می گوَیند و »ِإدرار« را، َافزون َبر »پیشاب« - که َدر ایران نیز 

ه و ُمْغَتَنم است، و الُبد َاز َبراِی ُشما نیز. که بسیار جاِلِب َتَوّجُ َمْن َبنده 

ر َهْمَزبانان 
َ

تهاِی َمدید و دورافتادِن دیر و دوِر تاجیکان از دیگ
َ

َبســته بوَدِن َفضاِی سیاســِی تاجیِکســتان َدر درازناِی ُمّد

ُکْفتی که داشــته اســت، این ُحْســن  یان و آ ، َهر عْیب و ز واِخر12ـ 
َ
ی َبر آن ِبالد تا َهمین أ - از َبســی پیش از َســْیَطَرۀ شــوَرو

که َدر این ناحیه، »شــیوۀ تلّفظ و نگارِش« ُشــماری از »واژگاِن کهن و زیباِی فارسی«،  و ُهَنِر نمایان را نیز داشــته اســت 

مرِو "اسِم خاص" 
َ
ِکم َدر َقل که َاز حْیِث شناخِت ساختار و َسالِئِق َفرَهنگِی حا یم  عالم َدر تاجیِکستان بازمی خور

َ
سماِء أ

َ
ری از أ

َ
ِکتاب، به نامهاِی دیگ 7 . َدر َهمین 

ل است: ّمُ
َ
َدر آن سامان، بسیار َنَظرگیر و شایاِن دَرنگ و َتأ

یاداهلل«.  ص109 و 110: »ز
ص133: »بحر النساء«. 

د صوفٖی زاده«. ص146: »دکتر شادٖی محّمَ
َیند. 8 . "پیراهن" را "ُکرته" می گو

َسدی و ... آَمده است.
َ
ُکهنۀ ُقَدمائی است و َدر ِشعِر ِفردوسی و أ ُکرته واژۀ بسیار 

ُکرته پوشــانید( و  ردیده اســت و واژگانی چون »َقرَطَق« )به َمعناِی: پیراَهن / 
َ
یخِت »ُقرَطــه« و »ُقرَطق« َتعریب گ بــاِن تــازی نیز راه ُجســته و به دو ر ر بــه َز َدر َزمانهــاِی دو

ُکرته پوشانیده، پیراهْن پوشانیده( از آن َبرآمده. ُکرته پوشیَدن(  و »ُمَقرَطق« )به َمعناِی: ُقرَطق پوشانیده،  »َتَقرُطق« )به َمعناِی: پیراَهن / 
ر: 

َ
َدربارۀ آن، نگ

میرکبیر، 1389 هـ.ش.، ص 188؛و: واْم واژه ها َدر 
َ
َسۀ ِانِتشاراِت أ د َحمیِد َطبیبیان، چ: 2، ِتهران: ُمَؤّسَ واژه هاِی فارسِی َعَربٖی ُشده، الّسّید اّدی شیر، َترَجَمۀ دکتر َسّیِ

د َحمیِد َطبیبیان، چ: 1،  حَمِد َخفاجِی ِمصری، َترَجَمۀ دکتر َســّیِ
َ
خیل(، ِشــهاُب الّدین أ

َ
َکالِم الَعَرِب ِمَن الّد ردان از کتاِب: ِشــفاُء الَغلیل فیما فی 

َ
َزباِن َعَربی )َبرگ

ر، 1398 هـ.ش.، ص 290. ِتهران: ِانِتشاراِت آواِی خاَو
َیند. 9 . "بلوزکه" َهم می گو

ِر  ر حیوانات َبرآَیــد« َمعنی َکرده اند. َپس با َتَطّوُ
َ
َغْت نامــۀ دهُخــدا و َبعــِض دیگــر َفرَهنگهــا، "ِخلم" و "ُخلــم"  را، »مخاط و رطوبت غلیظ که از بینِی آدمی و دیگ

ُ
10 . َدر ل

ییم.  یارو ِد َمعانی رو
ُ

َمعنائی یا َتَعّد
کار ُبرده اند.  ُکْنجهاِی َچشم به  باِن فارسی »َژْفک« را نیز به َمعناِی ِچرِک  َدر َز

که َدر میاِن ما راِیج است، ِبهَتر به َنَظر می َرَسد.  ِع "قِی چشم"  َیند، َهرچه باَشد، از َتعبیِر ُمَهّوِ گو که تاجیکان  ماِن َمن، واژه هائی چون »َژْفک« و نیز آن »ِخلم« 
ُ
گ به 

کار ُبرده است: وی َهم به 
َ
11 . این واژۀ »میَزک« را مول

ْشَتک بَزد 
ُ
شیرگیر و خوش ُشد انگ

ُکَند سوِی َمْبَرز َرفت تا میَزک 
بیات، چ: 5، ِتهران: ِانِتشــاراِت ِهرِمس، 

َ
َکش۟ف األ ینولد. ا. نیکلســون، با  وی، به َتصحیِح: ر

َ
خی َمْشــهور به[ مول

ْ
) َمثنوِی َمعنوی، َجالل الّدین ُمَحّمد بِن ُمَحّمِد ]َبل

1390 هـ.ش.، ص 1079(.
بان، بَحقیقت از ُحدوِد ســدۀ َدُهِم  ر ِبالِد فارســٖی َز

َ
یم: "از َبســی پیش از َســْیَطَرۀ شــوَروی َبر آن ِبالد"، از آنجاســت که َتقلیِل پْیَوندهاِی آن ِبالد با دیگ 12 . این که می گو

َکرد که َهنوز َهم  یکی را َبر َروابِط َهمَزباناِن این َمنَطقه َتحمیل  ِهجری بوده اســت و از َهمان زماْن، َدســِت سیاســت و ...، ُجدایی هاِی ُپرَرنِگ سیاســی و ایدئولوژ
ک ُزدوده َنُشده است. پا
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گوِش َهر فارســٖی َزبان را  َکِلمات و ِعباراِت تاجیکان، »ِدل و  ُکَهْن شــیوگِی بســیاری از  َکْمَتَرک َدســت خورده اســت، و 
َنواِزش می ِدَهد« )َسنج: ص 102(.13

ســَتردۀ سیاســی و ِاجِتماعی و ِاقِتصادی و 
ُ
گ ثیِر ِارِتباطاِت 

ْ
که َنتیجۀ َتأ گرفته اند  غات را َهم عیًنا از روســی 

ُ
الَبّته َبعِض ل

نوس.
ْ
وار و ناَمأ

ُ
گ ْی، َبراِی ذوِق َسلیِم فارسٖی َزبانان، غاِلًبا نا َفرَهنگی با روسهاست َبر َزبان، و به َهر رو

َکرده اند؛ ... نمونه را، بــه »ُکاله« می گوَیند: »کله پوش« )ص  ِی َنظاِئرش َدر َزباِن روســی َترَجمه  غــات را َهــم از رو
ُ
َبعــِض ل

ُکاله َسرشان َرفته است!  که الُبد ِإْذعان می َفرمایید َدر این موِرد براستی  196(؛ 

ب و ِإْعجاِب ماســت؛ ماَننِد: ِإطالِق »دوجــان« ]/ داراِی دو  کارُبردهــاِی َزبانــِی تاجیکان، مایــۀ َتَعّجُ غــات و 
ُ
َبرخــی از ل

که ما را به َخنده َانداَزد؛ ماَننِد: ِإطالِق »َرْنْگ مال« َبر »نّقاِش ســاختمان« )ص  روح[ َبر »آبســَتن«؛  ... و َبرخی، ای َبســا 

سَتِرش« )ص 43(! 
ُ
کارُبرِد »َپهْن َشوی« به َمعناِی »گ ک« َبر »باَسواد« )ص205( و  202( و ِإطالِق »َسوادنا

ِکتاِب  که از  ت َهم می َبخَشد؛ و این فاِئَدتی است 
َّ

ذ
َ
الع، ل آری، داِنسَتن َدربارۀ َزباِن تاجیکان، ِعالوه َبر ُفزونِی ِعلم و ِاّطِ

آقاِی َقریبی َتوان ُجست.

ِت آن از َبراِی  َهّمّیَ
َ
که َهنوز أ شته و آَیندۀ آن، َمقولۀ بسیار ُمِهّمی است 

َ
ذ

ُ
گ حواِل َزباِن فارسی و 

َ
ل َدر چون و َچنِد أ ّمُ

َ
● َتأ

نِج شــایگان، از َارج و َارِز راستیِن 
َ
گ بیشــَترینۀ فارســٖی َزبانان َمْکشــوف و َمْحسوس َنُشده اســت و بیشینۀ میراْثَبراِن این 

ند.
َ
آن غاِفل

که َزباِن فارسی، زبانی ِدلَکش و زیبا و جاْنَفزاست؛ که َصد الَبّته َهست. ُسَخن َبر َسِر آن است  ُسَخن َبر َسِر این نیست 

ِی آنها فارسی است، 
ّ
که َزباِن فارســی، یکی از ُمِهمْ َترین ُســتون هاِی زندگِی »َفردا«ِی ما نیز َهســت و َمرُدمانی که زباِن ِمل

تــی یافته اند که َدر آَیندۀ َفرَهنگی و َحّتٰی سیاســِی این  َدبّیــاِت َغنّیِ آن، ُهوّیَ
َ
ِر پیَونــد بــا َهمین َزباِن فارســی و أ

َ
ــذ

ُ
از َرْهگ

ِت بسیار خواَهد بود.  َهّمّیَ
َ
َمنَطقه واِجِد أ

ُرخسار، شاِعرۀ نامداِر تاجیِکستان،: »زباِن ما َوَطِن ماست. رودکی در َپنجرود، حاِفظ و َسعدی َدر شیراز، 
ْ
ل

ُ
گ به قوِل بانو 

و فردوسی َدر طوس14، این َوَطن را َشکل داده اند.« )ص 30(.

گاه بیش از اندازه ِإْغراق آمیز بوده و َهست. َدباِی ایران َدر این باره 
ُ
ِر َبعِض أ 13 . َتَصّوُ

َکش از باِرِش باراِن َبخشاِیِش ایَزدی سیراب باد! ـ نوشته است: که خا دَتقِی َبهار ـ  َعراْء ُمَحّمَ نمونه را، ُاستاْد َمِلُک الّشُ
غات و 

ُ
بان با َهمان ل باِن فارسی که َمعمول اســت عیًنا َهمان َز راِی َنهِر جْیحون، َســَمرقند، ُبخارا، َبلخ و ِقســَمِت شــمالی و َشــرقِی َافغاِنســتان، َز ز َدر ماَو »... َهم امرو

َدبّیاِت ُقروِن سُوم و چهارم و پنُجِم ایران با آن و َتألیفاِت پارسِی َقبل از مغول بدان نوشته ُشده است.« 
َ
که أ ِاصِطالحاتی است 

لُبن، با ُمَقّدمۀ: دکتر ُغالمُحَســْیِن یوُســفی، چ: 2، ِتهران: شــرکِت ِســهامِی 
ُ
گ ِد  ــَعراء َبهار ـ، به کوِشــِش: ُمَحّمَ َدِب فارســی ـ َمجموعۀ یکَصد َمقاله از َمِلُک الّشُ

َ
) َبهار و أ

َسۀ ِانِتشاراِت فرانکلین ـ، 1355 هـ.ش.، 1 / 234(. ِکتابهاِی جیبی ـ با َهمکارِی: ُمَؤّسَ
ر َهمَشْهریانشان، َهمه 

َ
ک و دیگ

ْ
14 . آقاِی َقریبی، »توس« نوشته اند. ... راسَتش َمن "فردوسِی توسی" را َنمی شناَسم! ... ِفردوسی و خواجه َنصیر و خواجه ِنظاُم الُمل

سالِف َمن، »طوسی« اند، َنه »توسی«.
َ
و َهمه، از َبراِی َمن و أ

سیِس 
ْ
یِسشی که َپساْن َتر با َتأ ُبرده است؛ نو کار یِسش را به  یخِت »توس«، ِإبداِع چه َکسی است و چه َکسی َنُخستیْن بار این نو یِسِش »طوس« به ر َمْن َبنده َنمی داَنم نو

قاتی داَرند، و با راْه یاْفَتَنش به پاره ای 
ُّ
کارَرفتنش َدر َمکتوباِت َبعِض ُاستادان که َبعًضا از َقضا َدر خوِد "طوس" هم َتَعل "ِانتشاراِت توس" ُشهَرتی یافت، و آنگاه با به 

َکسَروِی َتبریزی این  حَمِد 
َ
د أ که َسّیِ از َدرسنامه ها، َبر دامنۀ ُشیوِع ِاسِتعماِل آن َافزوده ُشد. ... آری، بانِی این ِبدَعِت َرسُم الَخّطی را َنمی شناَسم؛ ... لیک می داَنم 

َعراْء َبهار َهم واِقع ُشده است. ُبرِد وْی مورِد ِانِتقاِد ُاستاِد َانوشه یاد َمِلُک الّشُ کار ُبرده و َهمین  کار یِسش را به  نو
َکسَروی )»توس« به جاِی »طوس«(، َمرقوم داشته است: یِسِش ُمختاِر  یش از ِنو َبهار َدر روَشْنداْشِت ِاْنِتقاِد خو

غات 
ُ
ر از َهمان ل

َ
غاِت فارسی که داراِی تاِء َقِرَشت می باَشد با َهمان ِإمالِی فارسی نوشته و َبعضی دیگ

ُ
ُکُتِب َعَربی و یا فارسی َبعضی از ل »... چرا َعَربان و ایرانیان َدر 

شخاص: رســتم و گشتاسف و غیره، و از َقباِیل: ترک، تاتار، 
َ
سماِء أ

َ
را با طاِء ُحّطی؟ َمَثاًل از َشــهرها: َتبریز، ُاســُتوا، ُبســت، ِاســَتراباد، اســتربیان، پشت، تستر، و از أ

و غیره را با تاِء َقِرَشــت نوشــته اند، آنگاه َطَبِرســتان، ِاســَطخر، طهران، طوس، َطهموِرث، َطَبرَزد، طور، طهماســب، و غیره را با طاِء ُحّطی ... َپس َمعلوم اســت َدر 
یِه 

َ
ری تاِء َمجهول که چون ُمحتاٌج ِإل

َ
لفباِی فارسی باقی مانده و دیگ

َ
ز َهم َدر أ وی می خوانیم دو ِقسم تاء بوده، یکی َهمان که امرو

َ
هجۀ فارسِی میانه که ما آن را َپهل

َ
ل

َیم( با تاِء َقِرَشت،  داِی َمقصود می گو
َ
ز َبراِی أ قافیۀ ِشعری َنُشده اسِم آن از بْین َرفته است. ِبنا َبر این َهر ِاسمی که با تاِء َمعروف بوده است )این ِاصِطالح را َمن امرو

صلی و َعَدِم ِاشِتباه و صیاَنِت 
َ
و َهرُکدام با تاِء َمجهول، َیعنی آن تایی که صداَیش غیر از این تاء و شاید از کاف یا دال َتبدیل یافته بوده، آن را براِی َتفکیک از تاِء أ

ظ می َشَود، َولی َدر ایران ماَننِد ساِیِر ُحروِف َمجهوله )واو 
ُ

که َمن آن را تاِء َمجهول نامیده ام َدر هندوستان َهنوز تلّف َیند این تایی  گو هجه، با طاء َضبط نموده اند. 
َ
ل

َظش از بْین َرفته است.
ُ

ّف
َ
یم( َتل الع دار ساتید، ما از آنها ِاّطِ

َ
که َتنها از َبَرَکِت قافیه و ِرعاَیِت أ و یاء و َحرِف ذال 
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ان ناز  ییپ انینز ِاوید ِدپۀن ی

یک و دَرْنْگ خواه، و خوض َدر َژرفاِی آن، »ایســتارهاِی َفرهنگِی« بســیاری از باَشــندگاِن این  ــْه بــه َهمیــن ُنکتــۀ بار َتَوّجُ

َکرد. َمنَطقه را َتصحیح َتواَند 

که بیشــینۀ فارســٖی َزبانان، این َمســاِئِل َخطیر را بســیار َســْهل می گیَرند و خارخاِر ِحْفظ و ِحراَســت و َتْقوَیِت  َافســوس 

ر 
َ

ر، و بیش از نوِع دیگ
َ

که »َزباِن فارســی«، چونان َهر میراِث َفرَهنگِی دیگ ند از این 
َ
َزباِن فارســی را َنداَرند، و َســخت غاِفل

یِث َفرَهنگِی ما، پاسداْشَتنی است! َموار

داِی 
َ
لۀ َزباِن فارســی و ســاختار و واژگان و پیشــینه و آَینده اش، َبراِی بســیاری از َعــواّمِ خواْص نما و خــواّصِ َعواْم أ

َ
َمســأ

ْقمه« و »درازآویِز 
ُ
زینــی« و واژه هاِی َمــْن َدرآَوردِی »کْش ل

ُ
یِک »واژه گ کاِر بار طیفه ســازی حــوِل 

َ
مــا، چیــزی َفراَتر از آنچه َدر ل

که براِی شــوخان و َهّزاالن  ــْه َنداَرند َهمین َزبانی  یَنتــی« می بینیــم، نیســت، و قاِطبۀ میراْثَبراِن َزباِن فارســی بدین توّجُ ز

که َدر َهمین َمنَطقه ســاَزندۀ َحیات و  َدســْتمایۀ شــوخی و َخنده و الغ و »ِجالَفت« اســت، َســرمایه ای اســت بی َبدیل 

ِت فرهنگی بوده و َهست و خواهد بود. ُهوّیَ

رباِب 
َ
وزار و أ

َ
یم ما حاِمالِن أ ئه ای است َفرَهنگی؛ و چه بسیار َهرگونه َسْهل اْنگاری و خاْمکاری َدر َحّقِ َزباِن فارسی، َسّیِ

رف!
َ

ئات َدر این روزگاِر شگ َسّیِ

شاَیند تا واْم واژه هاِی بیُشمار و میهمان هاِی ناخواْنده بآسانی 
ُ
قساِم واژگان و َتعابیِر بیگانه َدر می گ

َ
نواع و أ

َ
که َبر أ َکسانی 

دکوِب 
َ

گ
َ
ســالیِب َســخته و ُپختۀ زباِن فارســی را ل

َ
که أ َکســانی  ُکَنند، و  َزبــاِن فاِخــِر َســرَفراِز مــا را َعرصۀ تاخت وتاِز خود 

َغوی شان َهر واژه 
ُ
ِت ِبضاَعِت ل

َّ
َکْم داِنشــِی خویش و ِقل َکســانی که به واِســطۀ  رته َبرداری هاِی ناَســنجیده می ســاَزند، و 

َ
گ

که َدر پاْسداْشــِت  َکســانی  رداَنند، و ُخالصه َهمۀ 
َ
و َترکیب را َدر َهر َمقام می ِنشــاَنند و ذاِئقۀ زبانِی َهَمگانی را َتباه می گ

رند. نِد ما ُمَقّصِ
َ
کوتاهی می ُکَنند، َدر َبراَبِر »َوَطِن َفرهنگِی« َسرُبل میراِث َزبانِی ِفردوسی و َسعدی و حاِفظ 

یم  یم و »َوَطِن« خویشَتن می ُشمار که آن را َعزیز می دار قالیِم ما 
َ
ک و آِب أ ْی از خا َارِزِش این »َوَطِن َفرهنگی«، به هیچ رو

َزنِد ُســَخن را که َحکیم ِفردوســِی طوسی َبرافراشت، 
َ
ر َارِج آن کاِخ بی گ

َ
گ َکمَتر نیســت و خوْد گولی و َغباَوت خواَهد بود َا

ْبنیۀ َتخِت جمشید و پاسارگاد 
َ
یم و َهمانگونه که َبر ِحفظ و نگاهدارِی بازمانده هاِی أ َکمَتر ُشمار ْطالل و ُرسوِم پارسه 

َ
از أ

ِدل می سوزانیم - و باَید بسوزانیم ـ، پیوسته َارج و َقدِر پاْسداْشَتنِی میراِث ِفردوسی و َسعدی و حاِفظ را َدر َنَظر َنداشته 

باشیم.

ِکتاِب زنده باد َزبان، به ُمناَســَبِت موضوعشــان، خواســته و ناخواسته، ما را به خویْشکارِی َفرَهنگیمان َدر قباِل  مثاِل 
َ
أ

این میراِث َزبانِی َفخیم و فاِخر بیدارباش می ِدَهند؛ و ما چه بسیار نیازَمنِد ُچنین بیدارباْش هائیم.

ند و 
َ
● ای کاش آقاِی َقریبی ِرشــتۀ نوشــَتن و بیش نوشــَتن َدربارۀ تاجیِکســتان و َزباِن فارســِی تاجیکی را از َدســت َنِهل

که این نوشته ها بسیار »به ما می فاَرد«15! بداَنند 

کوشــایی هاِی  ِر َهمین 
َ

ذ
ُ

که از تاجیِکســتان و َافغاِنســتان به ما می َرَســد، از َرْهگ غاِلًبا ســودَبخْش َترین َفواِئد و َعواِئدی 

که َچشــم به راِه َدســتگاْه هاِی َعریض و َطویِل دیوانی و  تهاِی َشــْخصی اســت؛ و َتجِربه نشــان داده اســت  َفردی و ِهّمَ

ٰعاِب ِنهادهاِی َرسمی ِنَشستن، َچندان َثَمری َنخواَهد داشت.
ُ
َبرنامه هاِی ُپرِلْفت ول

یرا این ِإقداِم  یسیم، ز ب ُدُرست باَشد، ما َنمی توانیم "طوس" و "طهران" و "َطَبرَزد" و "َطَبس" را با تاِء َمنقوط بنو
َ
ماراِت َمطل

َ
َپس َهرگاه َفرضّیاِت فوق َصحیح و َدالِیل و أ

صواِت ُحروف خواَهد بود. ... .« 
َ
غات و أ

ُ
ف َدر ل ما ... از َقبیِل َتَصّرُ

َدِب فارسی، 1355 هـ.ش.، 1 / 176 و 177(.
َ
) َبهار و أ

یَسند و »طوسی« را »توسی«. خیر، »طوس« را »توس« می نو
َ
زگاِر ما نیز، َدر سالهاِی أ َدب َدر رو

َ
که ُشماری از ُاستاداِن أ ِف بسیار است  ّسُ

َ
مایۀ َتأ

َکرَدن.  َپذیر بوَدن و َمزه 
ْ
وارا و ِدل

ُ
گ یَدن: خوشآَیند و  15 . فار

کار می َبَرند. کار َرفته است، َهنوز به  که َدر آثاِر مولوی َهم به  َچسب را 
ْ
ُکَهِن ِدل تاجیکان این واژۀ 

نیز َسنج: زنده باد َزبان، ص 65 و 69.
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آقاِی َقریبی خود نوشته اند: 

َتفاُهْم نامه هــاِی  از  َانبوهــی  تاجیِکســتان،  َفرَهنگــِی  و  ِعلمــی  ِکــِز  َمرا و  داِنشــگاْه ها  بایگانــِی  َدر   ...«

ذارهاِی َفرَهنگِی َمْنِصــْب داران به ِإمضاِی 
ُ
شــت وگ

َ
ع نُهفته اســت که َتنها َدر گ تــِی ُمَتَنّوِ

َ
َهمــکارِی دول

رَدِن  صلی، َعقِد َتفاُهْم نامه بوده اســت و به جا آَو
َ
َطَرَفْین َرســیده اند و ُچنین به َنَظر می َرَســد که َهَدِف أ

َتْشریفاِت َرسمی.« )ص 77(.    

که َسرمایه شــان ِعشــق و ُامید و پاْیَبندِی َشــخصی بوده  آری؛ چراِغ َفرَهنِگ ایرانی را َهمواره َمشــَعله دارانی َافروخته اند 

قداِم َفرُخندۀ ُچنان َمشــعله داراِن ُهمایوْن فال و ُخَجســته َرِوش می ِنَهند، 
َ
گام َبر آثــاِر أ اســت. ... َهمــۀ آن راْهــروان را که 

َبخت، یار باد و روزگار، بکام، و ِدل، شادمان و جان، ِپدرام!

٭٭٭ 
یدیم و َهم بــا ِمْهِر ایراِن َفرَهنگــی و َفرَهنِگ ایرانــی به پایانش  فتــار را بــا ِمْهــِر ایراِن َفرَهنگــی و َفرَهنِگ ایرانــی آغاز

ُ
گ ایــن 

می َبریم؛ با دو بْیتی از ُســرودۀ بانو »شــهریه«، یکی از شــاِعرگاِن این روزگاِر تاجیِکستان. آن ُسروده، »ِمهِر ایران« نام داَرد؛ 

و ایَنک، دو بْیت از آن:

َبرَکَشــــــــــم ِز ِدل آواِی زندگی تــــــــــو  زنـده رود»ســــــــــوِی  سـوِی  خـود  یشـۀ  ر چـو  ْب تشـنه ام 
َ
ل

یــــــــــد و ایَزدی مــــــــــرِو جاو
َ
تا زنده ام فرسَتَمت از َقلِب خود ُدرود« )ص 70(.ایــــــــــران، َایــــــــــا َقل
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