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يرژى بچكا
و سخنرانى او دربارة فارسى تاجيكى

حبيب برجيان
آسياى  به  مربوط  پوشه هاى  جستجوى  سرگرم  اخيراً 
مركزى بودم كه برگه اى دستنويس از خودم روى سربرگ 
هتل الله يافتم. رونويسى است از متن خطابة يرژى بِچكا 
نيست  چندى  كه  چك  شهير  ايرانشناس   (Jiři Bečka)
را  سخنرانى  اين  است.  گفته  بدرود  را  جهان  (2005م) 
استاد بچكا در همايش استادان زبان فارسى در دانشگاه 
تهران ايراد نمود. شامگاه همان روز در ضيافت شام در 
هتل الله از او خواهش كردم از آن نطق كوتاه رونويسى 
كنم تا در جرايد تهران منتشر شود. افسوس كه سفرهاى 
پى درپى من وفاى به عهد را تا امروز كه سالها مى گذرد، 

به عقب انداخت.
زنده ياد يرژى بچكا پروردة مكتب ايرانشناسى پراگ 
در نقد ادبيات تاجيك سرآمد بود. در 1915م متولد شد 
و رشتة حقوق و فلسفه را در دانشگاه كارل شهر پراگ 
سپس  و  ريپكا  يان  شاگرد  (1945م).  رساند  پايان  به 
همكار او بود. مهمترين اثر بچكا مقالة بلند «تاريخ ادبيات 
تاجيك از سدة شانزدهم تاكنون» در تاريخ ادبيات ايرانى

(History of Iranian Literature) است. اين كتاب جامع 
و نفيس به سرپرستى ريپكا فراهم آمد، به زبانهاى آلمانى 
(1956) و سپس انگليسى و روسى و لهستانى و فارسى 

ترجمه و منتشر شد و تا امروز كه بيش از نيم قرن از طبع 
نخست آن مى گذرد، مرجعيت خود را حفظ نموده است. 
اثر ارزشمند ديگر بچكا رساله اى به زبان انگليسى در باب 
است.  تاجيك  شوروى  ادبيات  سردفتر  عينى  صدرالدين 
معاصر  اديبان  و  نويسندگان  و  شاعران  از  ديگر  بسيارى 
تاجيك مورد پژوهش بچكا قرار گرفتند. از آن جمله اند 
ميرزا تُرُسن زاده، عبدالسالم دهاتى، ساتم اُلُغ زاده، ميرسيد 
اليق،  رجب،  ُعبيد  اصفهانى،  ژالة  ميرزا،  غنى  ميرشكر، 
اورون كوهزاد، و گل نظر، كه بچكا گزيدة آثار هر يك را 
به زبان چكى ترجمه و منتشر نمود. جامع ترين ترجمة او 

ُرماِن مرگ سودخور اثر صدرالدين عينى است. 

به  دارد  مجله اى  پراگ  خاورشناسى  درخشان  مكتب 
نام Archiv Orientalni «بايگانى خاور» كه از تأسيس آن 
بالغ بر هفتاد سال مى گذرد و از نشريه هاى شاخص در اين 
زمينه است. يرژى بچكا از اركان ركين «بايگانى خاور» 
بود و تا پايان عمر مشاورت بخش ايرانشناسى آن را به 
عهده داشت. گذشته از اين، در عموم رسانه هاى گروهِى 
چكسلواكى و سپس جمهورى چك، بچكا سالهاى سال 
بود.  سرگرم  تاجيكى  فارسِى  ادبيات  ترغيب  و  تبليغ  به 
ملت  دوست  همچون  را  بچكا  يرژى  تاجيكستان  مردم 

خويش به شمار مى آورند. 
در زير متن سخنرانى آن استاد فقيد، عينًا (با افزوده هايى 

مشخص شده) تقديم مى شود.

جناب آقاى رئيس، خانمها، آقايان!
نه  هشت  تقريبًا  امروز  افغانستان  در  و  ميانه  آسياى  در 
ميليون تاجيك زندگى مى كنند. اين تاجيكان تا اوايل قرن 
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بيستم به زبان فارسى حرف مى زدند و مى نوشتند. حتى 
صدرالدين  تاجيك،  مدرن  فرهنگ  و  ادبيات  پايه گذار 

عينى، زبان خود را فارسى مى ناميد.
اما در آخر سال هاى بيست [از قرن بيستم] در اين منطقه 
خط هزارسالة عربى با خط [سيريليك] عوض شده بود 
(كذا). بايد گفت كه اين بدل، به كمك استادان مشهور 
بخارا و سمرقند از جمله صدرالدين عينى انجام شد. خود 
استاد يعنى، آخر عمر فقط از خط عربى استفاده هايى كرد.

هدف رسمى اين بازسازى اين بود كه بايد بى سوادى 
مردم آسياى ميانه زود زود [= به سرعت] برطرف شود. 
ليكن بعد از ده سال ديگر بازسازى تازه از مسكو آمد. 
همة زبان هاى آسياى ميانه مجبور بودند جاى خط التينى، 
كنند. اين بازسازى بدون همكارى  خط روسى را قبول 
اديبان محلى گذشت [= تصويب شد]، از اين سبب كه 
اين كار آشكارا سياسى بود و هدف اين عمل جداكردن 
از فرهنگ ايران و روسى كردن تدريجى مردم آسياى ميانه 

بود. 
بنده دربارة ادبيات و فرهنگ تازة تاجيك از كتب و 
سال 1949م  در  بود  شده  چاپ  دوشنبه  در  كه  مجالتى 
آشنا شدم. حيران شدم كه در مدت نسبتًا كوتاه ادبياتى 
ساخته شد كه نه فقط شعر َعنَعنَوى [= سنّتى] بلكه داستان، 
حكايت، رمان و پيس هاى تئاتر [را هم] شامل مى شود. 
مختلف  مسئله هاى  دربارة  كتاب  ده  چند  هم  دوشنبه  از 
زبان تاجيكى حتى كتاب هاى چند جلدى گرامرى زبان 

تاجيكى گرفته ام.
ليكن وقتى كه اول بار به تاجيكستان در سال 1957م 
رفتم شاهد پارادوكس شدم. كتاب، مجالت، تئاتر، دانشگاه، 
آكادمى وجود داشتند؛ ولى مثًال دانشگاه، تدريس اكثراً به 
نيم تاجيكى  نيم روسى  تاجيك  روشنفكران  و  بود  روسى 
كردم  مالقات  مشهور  اديبان  فرزندان  با  مى زدند.  حرف 
كه براى آنها گفتگوى تاجيكى مشكل بود. اين در زباِن 

صداى  سيستِم  از  صرف نظر  يافته.  انعكاس  نوشته اى 
مصوت هاى  نو  الفباى  به  فارسى  زبان  سنتى  حروف 
شدند.  داخل  ديگر  و   shch, ts همچون  روسى  تيوپيِك 
به زبان روزنامه و گفتگو زيرواژه و اصطالحات بيهودة 
روسى داخل شدند و هم دربارة صرف و نحو تاجيكِى 
معاصر، نويسندة تاجيكى ميرزا شكورزاده در مجلة تهران 

آشنا نشان مى دهد كه صدمه ديده است.
قبول  را  زبان  قانون  تاجيكستان  در  سال 1959م  در 
نوشته  فارسى  پرانتز  در  (و  تاجيكى  زبان  كه  كردند 
مى شود) در جمهورى تاجيكستاِن آزاد زباِن اول و زبان 
سنتى  خط  دربارة  هم  ماده  يك  در  و  مى باشد  رسمى 
صحبت شده. به نظرم در اين كشور بدسرنوشت از اين 

جهت بسيار كم كارِ عملى شده است.

در اين رابطه چند سوال مطرح مى شود: زبان تاجيكى 
معاصر زبان مستقل [خواهد] شد يا لهجة محلى مى ماند؟ 
يعنى  گذشته  سال  هفتاد  تاجيكستاِن  غنى  نسبتًا  ادبيات 
شعر  و  محمديف  اكرامى،  اُلُغ زاده،  عينى،  رمان هاى 
نفر  صدها  و  قناعت  مؤمن  اليق،  شكر،  مير  تُرُسن زاده، 

ديگر داخل ادبيات فارسى شده است؟
يرژى بچكا
پراگ


