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یاد یار مهربان آید همی
گویش تاجیکی- زبان فارسی

*اسماعیل حسن زاده

**احمد امیري خراسانی

چکیده
تاجیکستان، زادگاه پدر شعر فارسی همچون ایران و افغانستان از کشورهایی است که زبان 
رسمی آن فارسی تاجیکی است اما قطع ارتباط تاجیکان با ایران و افغانستان فارسی زبان که بیش از 

این باعث ورود واژه هایی از،هشت دهه به طول انجامیدو آمیختگی با زبان هاي روسی و ازبکی
زبان ها به زبان تاجیکی گردیده است.تاجیکان با اینکه سالها تحت سیطرة روس ها و ازبک ها 
بوده، زبان خود را حفظ کرده اند زیرا زبان را عامل حفظ فرهنگ،باور و اندیشۀ خود می دانند. 

ین پایتخت بعد از استقالل تاجیکستان و ارتباط تنگاتنگ با ایران و افغانستان، به شناخت بیشتر ا
دیرین زبان فارسی نیازمندیم.

براي شناخت بهتر ودقیق تر زبان و واژگان تاجیکی است که در گاندر این مقاله، کوشش نویسند
ایران یا فراموش شده و فقط می توان آن ها را در آثار گذشتگان دید یا کاربرد نداشته و براي 

ایرانیان ناشناخته و بی مفهوم است.

: تاجیکستان،زبان تاجیکی،زبان فارسی،برابر هاي واژگانی فارسی و تاجیکیکلیديواژه هاي 

دانشجوي دکتراي زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید باهنر کرمان*
ehassanzadeh30@yahoo.com

استاد دانشکاه شهید باهنر کرمان**
amiri@mail.uk.ac.ir
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1-مهمقد

خاستگاه شعر و نثر فارسی و ،هربه عنوان میراث دار سرزمین ماوراء النّ،تاجیکستان
آهنگان ادب فارسی ازجمله پدر شعر فارسی بوده است.ماوراءالنّهر یا زادگاه بزرگان و پیش

مردمی را در دامان خود دارد که خود را از نژاد آریایی و ،فرارودان،به قول امروزي ها
میراث دار تمدن کهن ایرانی می دانند.عشق و دلبستگی به زبان فارسی و فرهنگ بومی در 

وجود تک تک مردم این ناحیه موج می زند چنانکه حضرت موالنا می فرماید:

ترکی کنم یک لحظه من ساعتیکی کند             ترکی همه ترکی کند تاجیک تاجی
تاجیکی کنم

)1372:537(مولوي،

این سرزمین با شهرهاي سمرقند و بخارا به عنوان مهمترین پایگاه ،روزگاري نه چندان دور
شعر و ادب فارسی بر جهان فخر می فروخت و دربار امیران سامانی در بخارا محل آمدوشد 

دانشمندان بزرگ آن عصر بود که در تاریخ و تمدن ایران به عنوان شاعران، نویسندگان و 
دوران طالیی معروف گشته است زیرا امیران سامانی خود را پادشاه ایران می دانستند و 

ابوشکور بلخی ،بزرگان آن عصر نیز چنین اعتقادي داشتند  چنانکه شاعر بزرگ آن دوره
سروده است :

)75: 1370که بر شهر ایران بگسترد داد(بلخی،دخداوند مـا نـوح فرّخ نـــژا

ل بود.: خوش درخشید ولی دولت مستعجحضرت حافظقولهرچندبه

)1374:138، شیرازي(حافظ

ا هرگز باز نیافت و در این سرزمین دیگر شکوه گذشته خود ر،بعد از سقوط سلسلۀ سامانی
حوادث تلخ بسیاري را پشت سر گذاشت.زمانی تحت نفوذ ترکان طول تاریخ، 
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غزنوي،سلجوقی و خوارزمشاهی درآمد و زمانی شاهد و ناظر وحشتناك ترین یورش 
زمانی دیگر تیموریان را حاکم خود دیده است.در روزگار ،تاریخ یعنی مغول ها بوده

جدایی این ناحیه از ایران فراهم شد  و رسمی شیعه،زمینۀ، با انتخاب مذهب هصفوی
نادر شاه چشم بیشتري یافتند و با اینکه در دورةقدرت ،ی آن ناحیهحکومت هاي محلّ

این امر کامالً تحقّق نیافت.،د به خاك ایران بودندانتظار الحاق مجد

ناحیه را در دست امارت بخارا دو قسمت شرقی و غربی این ،در قرن نوزدهم میالدي
داشت که قسمت شرقی آن امروزه کشور تاجیکستان و غربی آن جزء ازبکستان 

ت زبان فارسی به موقعی،ط روس ها بر ورارود در سال هاي میانی قرن نوزدهمباتسلّ«است
ل متزلزل شد زیرا این ناحیه که مردمش فارسی زبان بودند به ازبکستان عنوان زبان او

ازبک ها نیز کمر به نابودي زبان فارسی بستند.بطوري که اگر کسی در واگذار گردید و 
به فارسی سخن می گفت جریمه می شد ،ادارات سمرقند و بخارا یعنی زادگاه زبان پارسی

درصد مردم ازبکستان را تاجیک ها تشکیل می دهند،ازبک ها آمار آن ها 30تا25و با اینکه
ی یهودیان بخارا نیز زبان وخط همه پرسی حتّاعالم کردندضمن اینکه در یک 50/0را 

، تعطیلی دیگر. نکتۀ)66: 1392مادري خود را فارسی و نه عبري اعالم نمودند(حسینی پور
میالدي انتشار یافت و ازبک ها 1912بخاراي شریف بود که دردهم مارس سالروزنامۀ

رسی زبان را نیز مدارس فادرسالگی اش  تعطیل کردند و حتی 95همین روزنامه را در 
بستند.

غم انگیز دیگري که رخ داد این بود که خطّ، حادثۀبا روي کار آمدن بلشویک ها
به خط التین 1930فارسی که امروزه در تاجیکستان به نام خط نیاکان معروف است در سال 

)و ارتباط 77: 1392حسینی پورمسعود به خط سریلیک روسی تغییر یافت (1940و درسال
خود نیز بریده شد.به جرئت می توان گفت اگر کوشش ی این سرزمین با گذشتۀرهنگف

ین عینی نبود شاید امروز کشور تاجیکستان هاي شاعران و نویسندگان بزرگی چون صدرالد
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دیگر اثري از این زبان ،ه به دشمنی ازبک ها با زبان فارسیدر قلمرو ازبکستان بود و با توج
ت ین عینی در راستاي اثبات هویبد نیست بدانیم وقتی صدرالد« و فرهنگ باقی نمانده بود.

گرد آورد و هجري 1200تا 300شاعر فرارود را از سال220سروده هاي تاجیک، مجموعۀ
خاطر شعر معروف رودکی :ه ات تاجیک معرفی کرد بادبینمونۀ

)1368:59(رودکی، د همییاد یار مهربان آیهمی                   بوي جوي مولیان آید

ت خواستارممنوعی،اورا سلطنت طلب نامیده،مخالفان به خاطر واژة شاه در این شعر
وقتی 1934ذکر است که درسال) قابل73: 1392حسینی پورمسعود کتاب گردیدند. (

ب کمونیست را برانگیخت که طی خشم حز،فردوسی در تاجیکستان برگزار شدهزارة
خواستند به جاي شعراي فئودال پرست مشرق زمین به ،حنلّدستورالعملی شدیدال

به )با این وصف باید 81: 1392حسینی پورمسعود ه شود. (نویسندگانی چون گورکی توج
ایمان آورد که:این،

این که خدا هست در اندیشۀ ماغافل از مدعی خواست که از بیخ کند ریشۀ ما         

الیحۀ اي را به تصویب رساند که 1989ژانویۀ22شوراي عالی تاجیکستان در،خوشبختانه
زواره گلیزبان دولتی جمهوري تاجیکستان را فارسی تاجیکی قرار داد(،مادة یکم آن

ار ) و انسان را به یاد این سخن صدراعظم وقت آلمان در هنگام فروپاشی دیو78: 1377
» ق به هم است روزي به هم پیوند خواهند خوردآنچه متعلّ«برلین می اندازد که گفت:

) و این شعر موالنا تحقّق یافت که:54: 1392(حسینی پور

خویشبازجوید روزگار وصلد از اصل خویش        هرکسی کو دور مان

)5: 1384(مولوي،

بیان مسئله1-1-

:جواب دادن به آن ها هستیم این است کهاین مقاله،به دنبال درآنچه 
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است؟ویشی از فارسیگانی مستقل است یا ی زبآیا تاجیک
اسم ها و صفت ها در تاجیکستان با ایران چه تفاوتی دارند؟

آیا تاجیک ها اعداد را مانند ایرانیان به کار می برند؟
قید و ضمیر در تاجیکستان چه تفاوتی با ایران دارد؟
آیا اشتقاق و ترکیب هاي تاجیک ها مانند ایرانی است؟

پیشینیان نزدیکتر است؟به زبانهاچراگفتارتاجیک
چگونه می توان به نزدیکی و ارتباط بیشتر زبانی ایران و تاجیکستان کمک کرد؟

1-2-ضرورت و اهمت تحقیقی

افغانستان به نام زبان دري و در تاجیکستان به نام زبان تاجیکی شناخته زبان فارسی که در
در حقیقت زبانی واحد است که ساکنان این سه ناحیه از کره خاکی با آن با ،می شود

گویش ها و لهجه هاي مختلف سخن می گویند و ضرورت دارد که سخنان یکدیگر را 
فی ضمن معرّ،هره مند گردند.دراین مقالهبهتر درك نمایند و از اشعار و متون یکدیگر ب

واژه هاي خاص زبان تاجیکی به خواننده این امکان را می دهد که هنگام گفتگو کردن با 
یک تاجیک زبان یا دیدن فیلم تاجیکی و شنیدن گزارش هاي تلویزیونی تاجیکستان 

مطالب مورد نظر را بهتر درك نماید.

پیشینۀ تحقیق3-1-

دهد که هرچند آثاري مربوط به زبان و ادبیات تاجیک چاپ و منتشر جستجو نشان می 
گردیده، اما از آن جا که متأسفانه خطّ تاجیکان سریلیک است و این خط بدون برگردان به 

موفّق به استفاده از آن ،خط و زبان فارسی، قابل استفاده نیست؛به همین دلیلنویسندة مقاله
سی،اثري که منحصراً در این زمینه باشد، یافته نشد. با این حال؛ منابع نشد. اما در منابع فار

در منابع ذیل به این موضوع اشاراتی شده است.
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،جغرافیاي تاریخی و سیاسی آسیاي مرکزي،چاپ 1377،،غالمرضاگلی زواره-1
اول،قم،نشر تیلیغات اسالمی

1332مجلّۀ سخن،فروردین -2
92هریورمردادوش94مجلّۀ بخارا شماره-3
مقاله ها و گفتارهایی پراکنده در اینترنت-4

روش کار-1-4

روش کار در جمع آوري مطالب این مقاله بیشتر به صورت میدانی و حاصل سفر به کشور 
تاجیکستان و گفتگو و نشست و برخاست با تاجیکان در مناطق گوناگون تاجیکستان و 

سفینه،بهارستان،جهان نما و شبکۀتاجیکستان مانندتماشاي شبکه هاي مختلف تلویزیون 
.یک تاجیکستان و دیدن و شنیدن آخبار ،فیلم و گزارش هاي گوناگون از آن شبکه هاست

مهمترین وسیلۀ ارتباط میان افرادي است که پیام هاي خود ،از آن جا که زبان: بحث–2
وسیلۀ تفهیم و تفاهم است،لذا ضرورت ،را با آن به یکدیگر منتقل میکنند و در حقیقت

ی کامل داشته باشند،به دارد که افراد هر زبان،به لهجه ها و گویش هاي آن زبان آشنای
قبیل زازبانیهریک از موضوعاتاکنون به بررسی جداگانۀل،همین دلی

ها می پردازیماریردهاي زبانی آناسم،صفت،عدد،فعل،اشتقاق،قید،ترکیب،ضمیر وک

اسم-1-2

در ایران نیز کاربرد غالباً،اسم هایی که در تاجیکستان مورد استفاده قرار می گیرند
خوریم که در گفتار مردم ایران کاربرد ندارند بلکه فقط می دارند اما به اسم هایی نیز برمی
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:ها را در آثار پیشینیان دید مانندتوان آن

کاربرد اسامی 
در تاجیکستان

کاربرد اسامی در 
ایران

کاربرد اسامی در 
تاجیکستان

کاربرد اسامی در 
ایران

انگشت
فردا
رمه

هیکل
زربتَ

دیه
پیشکش

موضع
رقم

اشکم
نوید

سبزي
سرور

ترکش
کژدم

سرحد
معرکه

معارف
رومی
طبیب

رود

زغال
پس فردا

گلۀ گوسفند
تندیس،مجسمه

هندوانه
روستا
هدیه

جایگاه
شماره
شکم
خبر
گزر

رئیس
انفجار
عقرب

مرز
جشن عروسی،ختنه کنان

آموزش و پرورش
موالنا

پزشک
جوي، جویبار

گاهپ
انباز
دریا
بحر

قشالق
تخلّص

زکام
گریز

خذمت
علت

اشتراك
سبب
زیب
نزاع
باور
خلق

والیت
شناس

کم شوي
اندیشه

فردا
شریک

رودخانه
دریا

روستاي بزرگ
نام مستعار

سرماخوردگی
فرار

خدمت
بیماري

شرکت کردن
دلیل

زیبایی
جنگ
اعتقاد
مردم
استان
آشنا

کاهش
فکر
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اکنون نگاهی به اسامی فوق می اندازیم و آن هارا مورد بررسی بیشتر قرار می دهیم

کلماتی مانند انگشت،انباز،موضع،اشکم،علت،سبب،زیب،نزاع،کژدم،طبیب،و اندیشه 
کلماتی

سرزمین کاربرد داشته اما امروز مورد استفاده قرار هستند که در شعر و نثر گذشتگان این 
گیرد.نمی

بود عادت نورانی نارانگشتکه در به همه حال بود سوزان تر  عشق هندو
)174: 1389(انوري،

هیچ کس انباز و یار حیدر کرّارنیستختار نیستو یار احمد مانبازهیچ کس
)76: 1384،قبادیانی(

این چنین شیري خدا خود نافریدکه دید؟اشکمشیربی دم و سر و
)140ص1384(مولوي

حوري مگر نه از گل آدم سرشته اندو فریب آدمیان را نهایتی استزیب
)1365:594(سعدي، 

ایرانی ةتحصیل کردانگشت (زغال) را فقط طبقهمی توان گفت که معنی کلمۀبه جرأت
ه به این که بیشتر ات فارسی می دانند حال آن که در تاجیکستان با توجادبیآن هم در رشتۀ

يخانه هاي خود را با این ماده گرم می نمایند کاربرد،زمستانفصلنقاط این کشور در
در ایران را دارد.کلماتی مانند هیکل،پگاه،تربز و سبزي از ،و گازمعادل نفت،فراوان

کار نمی روند کلماتی هستند که در هیچ کجاي ایران با معنی وضع شده در تاجیکستان به
دریا را در معنی رودخانه به کار می برند چنانکه می دانیم نام دیگر .در تاجیکستان کلمۀ

/رود /که رودکی پدر شعر ا واژةن سیردریا است امرودجیحون آمودریا ونام دیگر سیحو
به "ك"آب است و پسوندص خود را از آن گرفته به معنی جوي و کانالفارسی نیز تخلّ
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بحر اگفته نماند که تاجیکان براي واژة دریاي ایرانی واژةا نام،کوچکی استرودك نشانۀ
وچ زمستانی عشایر به کار می رود ي کد .واژه قشالق که در ایران براعربی را به کار می برن

ة در تاجیکستان به معنی روستاي بزرگ است حال آن که براي روستاي کوچک از واژ
تخلّص که در نزد ادب شناسان ایرانی   به معنی نام شعري شاعر دیه، استفاده می کنند.واژة

در تاجیکستان به عنوان نام مستعار مورد استفاده قرار ،است که در پایان شعرش می آورد
می گیرد. ترکش که در فرهنگ هاي ایرانی تیردان معنی شده:

پر از تیرکردترکشکمر بست و بد دلش ساز نخجیر کرد         غمی
)170: 1392(فردوسی،

له هاي منفجر شده نامیده می شد در زبان و در زمان جنگ ایران و عراق تکه هاي گلو
م دارد خلق در تاجیکستان کاربرد بسیاري در معنی مردا دارد.واژةتاجیکی معنی انفجار ر

رومی را زمان کمونیست هاست.تاجیک ها واژةکاربرد آن درکه احتمال می رود بازماندة
زادگاه موالنا با تاجیکستان ه به فاصله کم بلخ،براي حضرت موالنا بکار می برند که با توج

ر کمونیست بوده که تاجیک ها را از بسیار عجیب است و شاید همین نیز محصول تفکّ
عنوان روستا وآبادي در ایران به،دیگر فارسی زبانان جدا کنند. واژة والیت که در گذشته

موبایل نیز به اروپایی مبل و ةبکار می رود.دو واژ،در تاجیکستان براي استانبکار می رفت،
کار می برند و ه در معنی آشنا بشناس را تاجیکان ا واژةشکل میبل و مبیل تلفظ می شوند.ام

استفاده می کنند وپسوند چی وچیان را نیز به آن می ،اشتراك را در معنی شرکتواژة
ر آن بازماندةافزایند و شرکت کننده و شرکت کنندگان را می سازندکه شاید استفاده بسیا

دوران کمونیست ها باشد.

صفت2-2-

براي بررسی صفت در تاجیکستان ابتدا تعدادي صفت و از نوع ساده آن را می آوریم و 
بعد به شرح هریک می پردازیم.
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در صفتکاربرد
تاجیکستان

در صفتکاربرد 
ایران

در صفتکاربرد
تاجیکستان

در صفت کاربرد
ایران

نغز
کالن
پست

استرون

زیبا
بزرگ

کم کوتاه وجاي
ارتفاع

نازا و عقیم

طرفه
سرخ
فارم

نشئه آور

تازه، خوب
قرمز

خوشایند،مطابق میل
مست کننده

مانند:است بوده پرکاربردما بسیارز واژه هایی است که در آثار گذشتۀنغز ا

که بودند سرگشته از دست زنیک سخن از دو تن         آمد ایننغزچه 
)1365:356(سعدي،

کاربردي در میان ایرانیان مگر به ندرت،در برخی اشعار یا متونامروزاین کلمه،
کالن به معنی ژه هاي بسیار پر کاربرد است. واژةا هنوز در میان تاجیک ها از وانداردام

برد آن فقط به ربرد است حال آن که در ایران کاردر نزد تاجیکان پرکا،بزرگ و بسیار
خرد می آید و با این حال نیز چندان فراگیر و پرکاربرد ةی بزرگ است که پس از واژمعن

نمی باشد.واژه پست که درایران در گذشته بیشتر براي زمین هموار و بعدها براي افراد 
کار می رود در تاجیکستان براي آب کم عمق استفاده می نمایند. استرون یا ه ناالیق ب

ایران بیشتر براي قاطر بکار می رفت هنوز در میان تاجیکان کاربرد سترون که در گذشته در 
،دارد.بد نیست بدانیم تاجیکان براي رنگ سرخ از قرمز استفاده نمی کنند و براي بسیاري

است که تاجیکیفارم که کاربرد بسیار دارد کامالًةا واژناآشنا وبیگانه است.ام،واژه سرخ
وارد کتاب درسی و زبان ،شاعر تاجیکی،ر عبید رجبشعطی سال هاي اخیر به واسطۀ

دیگري که در زبان ة).واژ189ص1376دبیرستان2و1ایرانی شده است(ادبیات فارسی
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کار میرود که ایرانیان ه نشئه آور است که بیشتر همراه مواد مخدر ب،کار می روده تاجیک ب
ساخته "ین"که با اسم+ پسوندا صفت هایی به جاي آن از تلفّظ نئشه استفاده می کنند.ام

"ن"می شدندمانند گچین،گلین،مسین و یخین در ایران کاربرد داشته اند و امروز با حذف
کار می روند در تاجیکستان به همان شکل گذشته کاربرد فراوان دارند.ه ب

اعداد2-3

در کاربردعدد
تاجیکستان

کاربرد عدد در 
ایران

در کاربردعدد
تاجیکستان

کاربرد عدد در 
ایران

یک  
دوصد

پنج صد
دویم

یِک
دویست

پانصد
دوم

شَش
سه صد
شَشصد

سیم

شش
سیصد

ششصد
سوم

علمی تر و صحیح تر است به عنوان مثال ،در تاجیکستان نسبت به ایران،تلفّظ اعداد
چون حضرت حافظ ها یِک را یک  تلفظ می نمایند که درست تر به نظر می رسد تاجیک

نیز در غزلی با مطلع:

حق نگه دار که من می روم اهللا معک با لب تو حقّ نمک             اي دل ریش مرا 

در میانۀ غزل می سراید :

کگفته بودي که شوم مست و دو بوست بدهم   وعده از حد بشد و ما نه دو دیدیم و نه ی
)200: 1374(حافظ،

عدد شش را شَش می خوانند که با توجه به شعر سعدي:همچنین 

بودشَشزهجرت شَشصد و پنجاه و مدت که ما را وقت خَوش بود    در آن 
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)1365:36(سعدي

در این بیت، شَش صحیح تر به نظر می آید. باید دانست که تعداد این اعداد کم نیستند 
و سه صد می رسیم که به جاي دویست و سیصد بکار می مثال در اعداد بزرگ تر به دوصد 

که ورد رابرند که اگر این بیت منسوب به فردوسی بزرگ در نکوهش محمود غزنوي
معیار بدانیم به درست بودن اعداد تاجیکی ،ا در شاهنامه یافت نمی شودزبان مردم است ام
بیشتر پی می بریم :

گفته چون نیم کردار نیستدوصد ر نیست   بزرگی سراسر به گفتا

لی دیگر مانند دویم و سیم اعداد با پسوند اُم را نیز به شکتاجیک ها همچنین بسیاري از
در ایرانی میانه غربی و فارسی زرتشتی ،به جاي دوم و سوم بکار می برند که بازمانده اعداد

)81: 1389(ابوالقاسمیاست

فعل- 2-4

اي است که به جمله انسجام می بخشد و معنی جمله را کامل می نماید به کلمه،فعل
گیرد.همین دلیل در این بخش، کاربرد فعل در زبان تاجیکی، مورد بررسی قرار می

کاربرد فعل در 
تاجیکستان

کاربرد فعل در 
ایران

کاربرد فعل در 
تاجیکستان

کاربرد فعل در 
ایران

گفته نمی توانم
بدي کردن نمی خواهم

گویید

نمی توانم بگویم
نمی خواهم بدي 

کنم
بگویید

گفتن نتوانم
گفته می تواند

خورید

نمی توان گفت
می تواند بگوید

بخورید
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هایی که در ا هستند فعل ام،ها را مانند ایرانیان استفاده می کنندکثر فعلاتاجیک ها نیز 
مورد استفاده قرار میگیرند مانند فعل هاي کمکی که ،تاجیکستان به شیوه اي خاص

برخالف ایران که بعد از فعل اصلی می آیند در تاجیکستان قبل از فعل اصلی می آیند مثالً
جاي نمی توان ه جاي نمی توانم بگویم،گفتن نتوانم را به گفته نمی توانم را ب،تاجیک ها

جاي ه براجاي نمی خواهم بدي کنم،گفته می توانده براي کردن نمی خواهمگفت،بد
دیگري که قابل ذکر است این است ..مورد استفاده قرار می دهند.نکتۀمی تواند بگوید و...

آغازي بکار می برند مثالً فعل "ب"که تاجیک ها فعل مضارع التزامی و فعل امر را بدون 
تفاده می کنند حال آن که در ایران  بگویید،بخورید و بروید هاي گویید،خورید و روید اس

همچنین تاجیک ها به جاي برخیز یا بخیز نیز همین قائده را رعایت می کنند ،کاربرد دارد
چنانکه در آثار پیشینیان نیز مانند امروز تاجیکان کاربرد فراوان داشته و آن ها در این زمینه 

وارثانی شایسته ترند:

ک از جانب خوارزم وزان استباد خنکه هنگام خزان استآریدخز وخیزید
)      1356147،دامغانی(منوچهري

باغ را بوي بهار می رسددهیدمژده راه را هین که نگار می رسد     زنیدآب 
)243: 1372(مولوي،

ه ت هاي بزرگ بس و شخصیشرفیاب شدن را براي مکان هاي مقد،در حالی که در ایران
جاي سعی ه جاي نائل آمدن مورد استفاده قرار می دهند و به کار می برند در تاجیکستان ب

جاي شدن در فعل ه از ترکیب سعی ورزیدن استفاده می شود.شوي ب،کردن یاسعی نمودن
تاجیکان است .همچنین باید یادآور شد و آب شوي و...بسیار مورد استفادةهاي کم شوي
کار می ه را بصورت مجهول تشکیل کرده شد بتشکیل گردید فعل معلوم،که تاجیک ها

.به نظر نمی رسدبرند که چندان شایسته 

اشتقاق- 2-5

در کنار ترکیب، اشتقاق نیز یکی از راه هایی است که مهندسان هر زبان جهت استفاده 
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جدید از آن بهره می برند که زبان تاجیکی ز موجودي زبان خود براي ساخت واژةبهینه ا
نیز از این قاعده مستثنی نیست.براي ورود به این بحث ابتدا تعدادي واژه مشتق ذکر می شود 

هاي جنگل زار ،باتالق زار،بیشه ه واژو سپس به تحلیل و بررسی آن می پردازیم.
ممنوع گاه و ناك،زهرناك،دهشتناك،ناترس، ناتکراري،نامسکون،زار،ابرناك،رطوبت

شود که گیرد.بایک نگاه اجمالی مشخّص میمورد بررسی قرار می،دواچی به عنوان نمونه
کار می روند لذا چنین پسوندي ه در ایران بدون پسوند و با همان معنا ب،سه واژة نخست

حشو هستند.پسوند پرکاربرد دیگر ،براي چنین کلماتی در ایران زائد یا در اصطالح  ادبی
آمده و صفت نسبی به معنی ابري را ساخته است،همین پسوند ،است که همراه ابر"كنا"

همراه رطوبت که آمده بار معنایی نمناك ایرانی را بردوش دارد و همراه زهر معنی سمی یا 
زهرآگین فارسی است و در دهشتناك معناي وحشتناك،ترسناك و خطر ناك را با خود 

واژه هاي ناترس به جاي نترس و دلیر،در نامسکون وناتکراري در "نا "ا پیشونددارد. ام
تاجیکی نی فارسی ایرانی آمده که نمونۀجاي غیرمسکونی و غیرتکراري یا تکرار نشده ب

که در ایران هم به عنوان مکان ساز در "گاه"آن زیباتر و خوش آهنگ تر است. پسوند 
می گیرد در تاجیکستان با واژه هایی کلماتی مانند چراگاه و کارگاه مورد استفاده قرار

در واژه هایی مانند "چی"مانند ممنوع آمده که در ایران سابقه ندارد. همچنین پسوند
ذکر شد و دواچی در معنی پزشک از اصطالحات ساخته شده خاصاشتراك چی که قبالً

تاجیکان است. 

- قید6-2

قید در کاربرد
تاجیکستان

کاربرد قید در 
ایران

قید در کاربرد
تاجیکستان

کاربرد قید در 
ایران

ین
نازکانه
دانسته

نه
هنرمندانه و 

ظریف
آگاهانه

نیی ن
سروقتی
بسیارتر

نه نه
بموقع
بسیار
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قیدکه در زبان فارسی با مفاهیم و کاربردهاي گوناگونی از جمله: زمان، مکان، مقدار، 
ت خود را در کالم در زبان تاجیکان نیز موقعی،حالت، تأکید، نفی و..... در جمله می آید

ا در ایران هستند قیدهایی که در زبان تاجیک کاربرد دارند ام،حفظ کرده است با این حال
به عنوان قید کاربرد ندارند هرچند درآثارگذشتگان یافت می شود.

این که در آثار در زبان تاجیکی بسیارکاربرد دارد، با،نی نی،به جاي نه و تکرار آن،نی
) یافت می 47ص1389زیدري نسفیشهاب الدین گذشتگان مانند نی نی  بانی اسالم بود(
عراي بهار نیز آمده:شود و حتی در دیوان زنده یاد ملک الشّ

اي کوه نیم زگفته خرسندنی تو نه مشت روزگاري      نی 
)353: 1380(بهار،

ه استفاده نمی شود. قیدهاي دیگري که در اما در زبان ایرانیان در گفت وگوي روزمرّ
نازکانه به معناي هنرمندانه و ظریف،سروقتی ،زیاد مورد استفاده قرار می گیرد،تاجیکستان

قید بسیار، بهبه معناي بموقع و دانسته به معناي آگاهانه است ضمن اینکه تاجیکان 
اضافه می نمایند که در ایران سابقه اي ندارد."تر"پسوند

ترکیب7-2-

ترکیب ،دیگري که تاجیکان نیز مانند ایرانیان براي انتقال پیام استفاده می کنندشیوة
کار نمی رود.مثالًه ست ودر ایران بکه بسیاري از آن ها خاص خودشان اهاستواژه

جدید قدیم یا سفره خانۀۀهمان قهوه خانکه راتاجیکان از ترکیب اسم+خانه،چایخانه
است می سازند.آثارخانه به معنی موزه،بیمارخانه به جاي بیمارستان،آشخانه به جاي 
آشپزخانه،حاجت خانه به جاي توالت،طربخانه به معنی میکده و خانه کودکان به جاي 

اکنون به بسیاري از ه براي فارسی زبانان ایران قابل فهم است.کودکستان استفاده می کنند ک
ترکیبات نظري می افکنیم.
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ترکیب در 
تاجیکستان

ترکیب در در ایرانآنکاربرد
تاجیکستان

در ایرانآنکاربرد

راه بلدي
یخپیر

خورده شونده
سالح بدست
دهشت آور
سپري شده
سیاه نویس

غیرچشم داشت
طبیب کودکانه

مانده ترینپس 
نمایشنامۀ مسکوت

راهنما
کوه هاي یخی

خوردنی
تروریست،جنگجو

وحشتناك
گذشته

چرك نویس
ناگهانی

پزشک اطفال
عقب مانده ترین

پانتومیم

خرسنگ
سخنگو

موش پرّان
غیرامکان

دست پرورد
تماشابین

صاحب استقالل
نظررس

مادة ترکنده
روزگاردیده

لهجنایات متشکّ

سنگ بزرگ
سخنران

خفاش،شب پره
غیرممکن

شاگرد
تماشاگر

مستقل
مؤّثر

مواد انفجاري
باتجربه

جنایات سازمان 
یافته

فارسی ی این زبان،واژةبه عنوان متولّ،می بایست فرهنگستان زبان فارسی،در این زمینه
مانند پس مانده ترین و روزگار دیده را انتخاب نماید یا از ترکیب واژه هاي مورد استفاده 

جدید پزشک ک درفارسی و کودکانه درتاجیک واژة مرکّبدر دوکشور مانندپزش
،دیگري از ترکیب هادستۀفارسی زبانان قرار گیرد.ودکانه بسازد که مورد استفاده همۀک

جاي ه و مفهوم مصدري به کارمی برند عبارتند از: خرابسازي بکه تاجیکان به شکل
جاي آبگرفتگی ازسیالب،مهلت استفاده بري به جاي ه تخریب یا خراب کردن،آبخیزي ب

تاریخ مصرف،جان دادن  به جاي مردن، دادوگرفت به جاي دادوستد، رشوه ستانی به جاي 
ه جاي برنامه داشتن و آب شوي به حاد داشتن،چاره بینی برشوه گیري،سرجمعی به جاي اتّ
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که میان ایرانیان به این شیوه مورد استفاده قرار نمی گیرد.،جاي آب شدن

شکل مقلوب آن است که مورد استفادةی به ترکیب هاي اضافی و حتّ،آخردستۀ
رادیو به معنی آرشیو،مرکز بر دولت به معنی رئیس جمهور،خزینۀتاجیکان است مانند راه

،و پاي افزار به معنی کفش که ، به جاي بچۀ فیلهی بجاي سازمان سنجش،فیل بچملّی تست
مورد استفاده ایرانیان قرار نمی گیرد.

ضمیر8-2-

ا تاجیکان نیزمانندایرانیان از انواع ضمیر هاي مشترك و شخصی و... استفاده می کنند ام
همچنان به شکل گذشته (وي) باید دانست که ضمیر سوم شخص مفرد(او) در تاجیکستان 

مورد استفاده می باشد واز طرفی دیگر ضمیر دوم شخص مفرد (تو) وقتی با شناسه هاي، 
کار می ه جاي تواي، تویی و....به جاي تواَم، تویم و به ب،بیایند،اَم،اي،است،ایم،اید،اند

رود.

کاربردهاي زبانی-2-9

واژه ها را خیلی ملیح و دوست داشتنی تر از ما ایرانیان بیان می کنند بطوري ،تاجیکان
ظ کسره در جاي تلفّه تفاوت هایی احساس می کنی زیرا ب،که در نوشتار و گفتارشان

واژه هاي پیدر،پیسر، تیمساح، منطیقه و مثالًکلمات از (ي) استفاده می نمایند، بسیاري از 
سر،تمساح،منطقه و عوض در زبان تاجیکی می باشند که می عیوض، تلفظ کلمات پدر، پ

).37: 1389غربی باشد(ابوالقاسمیتواند بازماندة زبان ایرانی میانۀ

در مورد (ك) تحبیب است که در ایران در حال فراموشی است حال آن ،دیگرنکتۀ
کان کاربرد هنوز از این پسوند بسیار استفاده میکنندو واژگانی مانند دختر،که تاجیکان

فراوان دارد.با اینکه در تاجیکستان نشانه هاي جمع همان نشانه هاي شناخته شده در ایران 
ا گاهی به واژه هایی برمی خوریم که در ایران به شکل دیگري جمع بسته می شوند است ام

کار می برندحال آن که ه صورت اشخاص به ر بدر ایران شخص را به شکل جمع مکسمثالً
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ان با (ان) جمع می بندند و شخصان درست کرده اند.حرف اضافه نیز در تاجیکستان  تاجیک
گاهی آن را حذف می کنند که چندان ،خود را دارد.مطابق زبان ایرانیانحدیث خاص

با به خانه ما بیایید : ه جاي جملۀ نیازي به حذف آن نیست و باعث خلل نیز می شود مثال ب
براي : ه جاي جملۀو زمانی دیگر بخانه ما بیاییدبیان می کنند: جمله را این گونه بهحذف

.ازبراي تو گویمشروع می کنند و چنین می گویند: ازبا حرف اضافهتو گویم
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نتیجه گیري-3

، به عنوان میراث دار در می یابیم که تاجیکستان امروزي،از مجموعه  مطالب مطرح شده
مردمی اصیل و ،زادگاه شعر و نثر فارسی استو تاجیکان،به همراه خراسان قدیمهرنّماوراءال

مغوالن،ازبک حوادث سنگین و هجوم هاي بیرحمانۀفرهنگ دوست هستند که علی رغم
ه می شویم که زبان زبان خود را حفظ نموده اند. همچنین متوج،قرن هاطی،ها و روس ها

در حقیقت یک زبان مستقل نیست بلکه مانند زبان دري در افغانستان گویشی از ،تاجیکی
زبان فارسی است.

، همچنان که زبان فارسی به سبب همجواري و ارتباط با زبان عربی و زبان هاي اروپایی
بان هاي بیگانه را در خود جاي داده، زبان تاجیکی نیز به دلیل پیوستگی با زتعدادي واژة

از آن زبان ها را پذیرفته وشاید بسیاري واژه نیز به آن زبان ها ازبکی تعدادي واژهروسی و 
طی سالها ،داده است. بریدگی هشتاد ساله با مرکز فارسی زبانان یعنی ایران و افغانستان

به این زبان رسانده وآن را از پویایی باز داشته ،آسیب فراوانقطعاً،حاد شورويحکومت اتّ
جاي ه روشن شد که بسیاري از واژه ها و ترکیب ها مانند روزگار دیده ب،مقالهبود.در این 

از واژه هاي اصیل فارسی است که امید می رود ،با تجربه که در تاجیکستان کاربرد دارد
فراگیر چنین واژه ها و ترکیباتی در ایران باشد.قابل نگستان زبان فارسی به فکر استفادةفره

فارسی ، نیاز ضروري همۀط در تاجیکستان از سریلیک به فارسیذکر است که تغییر خ
زبانان است و می تواند به پویایی این زبان در تاجیکستان کمک وافر نماید زیرا در حال 

با اینکه زبان یکدیگر را می دانیم اما متأسفانه از آثار یکدیگر بی بهره ایم.استفاده از ،حاضر
،در کتاب هاي درسی که طی این سال ها  آغاز گردیدهآثار شاعران ونویسندگان تاجیک

باید گسترش یابدو رفت و آمد مردم دو کشور بیشتر شود .مردم دوکشور از شبکه هاي 
دابی به نسل بعد تلویزیونی یکدیگر بهره مند گردند تا این میراث مشترك با پویایی و شا

تحصیل کردگان در رشتۀبویژه،انیاندرکُل باید گفت که ایراانتقال یابد. امات زبان و ادبی
فرا کامالً،فارسی، زبان تاجیکی را خیلی روشن و آشکار می دانند که امید است این مسئله

د.شوگیر 
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ذ                                                                                               مآخومنابعفهرست
چاپ : ،تهرانمت،انتشارات سارسیدستور تاریخی زبان ف،)1389(ابوالقاسمی،محسن

هشتم

چاپ :،تهراننگاه،انتشارات،به اهتمام پرویز باباییدیوان،)1389انوري،اوحدالدین محمد(
لاو

محمد دبیر ،به کوشش دکتر پیشاهنگان شعر پارسی،)1370بلخی،ابوشکور (
چاپ سوم:،تهران،انتشارات آموزش انقالب سیاقی

چاپ دوم:،تهران،انتشارات توس ،به اهتمام چهرزاد بهاردیوان ،)1380بهار،محمدتقی (
چاپ پانزده:،تهران، نشر محمد دیوان،)1374حافظ،خواجه شمس الدین(

چاپ :،تهران،انتشارات فخر رازي،زیرنظر براگینسکیدیوان،)1368رودکی،ابوعبداهللا (
سوم

،انتشارات ،تصحیح امیرحسین یزدگردينفثه المصدور،)1389زیدري،شهاب الدین (
چاپ سوم:،تهرانتوس

:،تهران،انتشارات امیرکبیر،تصحیح فروغی کلیات سعدي،)1356سعدي،مصلح الدین (
چاپ سوم

چاپ :،تهران،نشر قطره،به کوشش سعید حمیدیانشاهنامه،)1392فردوسی،ابوالقاسم (
دوازده

چاپ اول:،تهران،انتشارات پیمان دیوان،)1384قبادیانی،ناصرخسرو (
،انتشارات جغرافیاي تاریخی و سیاسی آسیاي مرکزي، ) 1377گلی زواره،غالمرضا (

چاپ اول:،قمتبلیغات اسالمی 
چاپ سیزدهم:، تهران ، انتشارات امیرکبیردیوان شمس،)1369مولوي،جالل الدین(- 12
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چاپ :،تهران،نشرمحمد، تصحیح نیکلسونمثنوي معنوي، )1384لدین(مولوي،جالال-13
سوم

چاپ :،تهران، انتشارات زوار به کوشش دبیرسیاقیدیوان،)1356منوچهري دامغانی (
چهارم

84-54صص94،شمارهمجلّۀ بخارا،»یتاجیکبهازفارسی «)، 1392(،حسینی پور،مسعود
نمجله سخ»همسایگان ناشناس«)، 1332(خانلري،پرویز، ناتل

اکستان، سفینه،بهارستان و جهان نمشبکه هاي تلویزیونی یک تاجی
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