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نامۀ فرهنگستان۳/۱۷ ،
دریغا تهی از تو ایرانزمین

یادبود

ایران بود و اکنون پس از گذشت حدود نیم قرن ،این دانش چنهان پها گرفتهاسهت کهه امهروز
متخصصان معتبر و متعددی در زبان و فرهنگ سغدی به پژوهش در این حوزه مشغویاند که
اغلب از دانشجویان استاد بودهاند.
سایها باید که تا یک سنگ اصلی زآفتاب

لعل گردد در بدخشان یا عقی اندر یمهن

(سنایی

اینک بهاختصار به جنبهههایی از تأثیرگهذاری ایهن بهانوی دانشهمند بهر دانهش زبانههای
باستانی و میانۀ ایرانی اشاره میشود:
۱ا تألیف آ اری فراملی

آثاری که در پاسخ به نیازی جهانی پدید آمدهاند ،چونان تدوین فرهنگ سغدی؛ واژهنامههای
سهزبانه (سغدی ه فارسی ه انگلیسی که در جهان زبانشناسی تاریخی ،اثری منحصهربهفرد
است .کتاب گنجینۀ عظیمی از واژهها و ترکیبات زبان سغدی را در اختیار پژوهشهگران ایهن
زبان و دیگر زبانهای کهن ایرانی و رشتههای وابسته قرار میدهد و میتوان آن را بهمثابۀ ابزار
اصلی برای مطالعۀ بسیاری از زبانهای ایرانی بهکار برد.
فرهنگ سغدی با بهرهگیری از جدیدترین روشهای علمی فرهنگنویسی و با نگرش بهه
آخرین آرا و دستاوردهای ایرانشناسان جههان تهدوین شدهاسهت .افهزون بهر ایرانشناسهان،
پژوهشگران و دانشجویان زبانهای ایرانی در ایران و دیگر نقاو جهان ،ادیبهان و پژوهنهدگان
زبان و ادبیات فارسی ،به جهات گوناگون هه بهویژه در امر واژهگزینی و واژهسازی ،بازشناسی
واژههای مهجور و شاذ ،در امکانات گوناگون خوانش واژهها ههه نیهز میتواننهد از آن بههرﮤ
فراوان َب َرند.
شایان ذکر است که زبان سغدی پیش از کشهف گنجینهۀ تورفهان در ترکسهتان چهین ،در
اوایل سدﮤ بیستم میالدی هه مشتمل بر دستنوشتههایی به زبانهای گوناگون ایرانی میانه ههه
ً
زبانی تقریبا ناشناخته بودهاسهت .نخسهتین کسهانی کهه پهرده از راز زبهان خهاموش سهغدی
برگرفتند ،پژوهشگران آلمانی بودند که در نخستین سایهای سهدﮤ بیسهتم بها مطالعهۀ متنهی
مکشو از تورفان ،این زبان تا آن روز ناشناخته را سغدی نامیدند .گرچه ابوریحهان بیرونهی
رودخانۀ یغناب در جمهوری تاجیکستان یگانه یادگار زنده از زبان سغدی است ،لیکن تأثیر مستقیم زبان سغدی بهر
ادبیات فارسی ،بهویژه در دوران متقدم آن ،انکارناپذیر است.
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ً
در حدود هزار و اندی سای پیش با ذکر نام روزها و ماهها و جشنهای سغدی ،تلویحا به این
زبان اشاره کرده بود ،در آغاز سدﮤ بیستم است که زبان سغدی تولدی دوباره مییابد.
طی بیش از یکصد سای گذشته ،با کوشش هیئتهای اکتشافی متعدد ،آثار مکتوب ایهن
زبان ،به صورت پراکنده ،از نواحی نزدیک شهر سمرقند (موطن اصلی سغدیان تها یکهی از
بربهای داخلی دیوار بزرگ چین و از مغولستان شهمالی تها درﮤ علیهای رود سهند در شهمای
پاکستان کشف شد .با انتقای این اسناد و مدار به موزهها و کتابخانههای شههرهای بهرلین،
پاریس ،لندن و سهنپترزبورگ (لنینگهراد پیشهین  ،زبانشناسهان و ایرانشناسهان اروپهایی و
امریکایی به مطالعۀ این دستنوشتههای کهن پرداختند .بسیاری از این متنها بهه زبانههای
گوناگون اروپایی ترجمه شدند .زبانشناسان ویژگیههای صهرفی و نحهوی زبهان سهغدی را
مشخم و حقای بسیاری را دربارﮤ آن آشکار کردند .اما جهای خهالی واژهنامههای جهامع از
زبان سغدی در میان آثار متعدد ایرانشناسان جهان دربارﮤ زبانههای ایرانهی بههواقع نمایهان
بود .شادروان بانو بدرالزمان قریهب ،مؤلهف فرهننگ سنغدی ،پهس از بیسهت سهای تهالش
خستگیناپذیر در گردآوری و تدوین مطالب این کتاب ،موف شد که این امر مهم را به انجام
رساند و واژهنامهای جامع برای زبان سغدی همراه با معادیههای فارسهی و انگلیسهی فهراهم
آورد و حاصههل تمههامی ایههن پژوهشههها را یکجهها و در یههک جلههد در اختیههار پژوهشههگران و
عالقهمندان قرار دهد.
۲ا جهتبخشی به پژوهشهای علمی و هدایت آنها

استاد قریب ،بانوی دانشمندی که شرح کامل و وصف جامع مراتب دانش و فضلش به تعبیر
موالنا جالیالدین بلخی ،دهانی به پهنای فلک ۲میخواهد هه در طهوی زنهدگی پربرکتشهان،
عضو هیئت علمی دانشگاه ساب پهلوی شیراز و دانشکدﮤ ادبیهات و علهوم انسهانی دانشهگاه
تهران بودهاند و همزمان با دیگر نهادهای پژوهشی و علمی کشور همکاری داشهتهاند .بهرای
نمونه ،از سای  ۱۳۷۷عضو پیوستۀ فرهنگستان زبهان و ادب فارسهی و از سهای  ۱۳۶۴عضهو
شورای علمی مرکز دائرةالمعار بزرگ اسالمی بودهاند.

 .2اشارهای است به این بیت از مثنوی معنوی ،دفتر پنجم:
یک دهان خواهم به پهنای فلهک

تا بگویم وصف آن رشهک ملهک
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یادبود

شادروان قریب افزون بر فراهم آوردن فرهنگ زبان سغدی هه که از نظر علمی و پژوهشی
از ارزشی جهانی و بینالمللی برخوردار است و تمامی سغدیپژوهان عالم در آثار پژوهشی
خود به آن رجوع میکنند هه به تألیف دهها مقالۀ پژوهشی و علمی پرداختند .این مقاالت که
به زبانهای فارسی ،انگلیسی و فرانسوی دربهارﮤ زبانههای گونهاگون ایرانهی ،نظیهر فارسهی
باستان ،فارسی میانۀ مانوی ،پهلوی اشهکانی ،سهغدی و گویشههای معاصهر ایهران اسهت،
بسیاری از مشکالت ریشهشناختی و دسهتوری ایهن زبانهها را برطهر مینمایهد .عالوهبهر
فراهم آوردن این پژوهشهای سترگ ،اسهتاد مهدیریت گروهههای گویششناسهی ،زبانههای
ایرانی و نیز سرپرستی پروژﮤ فرهنگ واژگهان فارسهی باسهتان را در فرهنگسهتان زبهان و ادب
فارسی (این نهاد برجستۀ علمی و پژوهشی ایهران بهر عههده داشهتهاند .همچنهین اسهتاد در
انجمنههها و مجههامع متعههدد و معتبههر زبانشناسههی و کنگرهههها و سههمینارهای مربههوو بههه
ایرانشناسی و فرهنگ و زبانهای باستانی ایران عضویت و مشارکت فعای داشتهاند.
این دانشیبانوی فرهیخته ،با بهرهگیری از این تجربهها و سواب پژوهشهی و برخهورداری
از شأن علمی جهانی ،توانستند با مدیریت ثمربخش و هدایت مهؤثر ،تعهدادی از طرحههای
پژوهشی سازمانها و نهادهای علمی کشور را جهت ببخشند و بههسهوی مطالعهاتی ههمارز
پژوهشهای بینالمللی با نتایجی قابل ارائه در محافل و مجامع علمی جهانی هدایت کنند.
۳ا تربیت دانشجو

بانو قریب ،که بهدرستی میتوان ایشان را «بدر سغدیانه» نامید ،بانی نخستین کرسی مسهتمر
زبان سغدی در ایران (دانشکدﮤ ادبیات دانشگاه تهران  ،از سهای  ۱۳۶۰بودهانهد و افهزون بهر
پرورش دانشجویان بسیاری که امروز خهود اسهتادانی کارآمهد و مبهرز بهه شهمار میرونهد،
هدایت و راهنمایی تعداد بسیاری پایاننامۀ کارشناسی ارشد و رسالۀ دکتری را ،دربارﮤ زبهان
سغدی بر عهده داشته و این زبان فراموششدﮤ جادﮤ ابریشم را بهویژه به جامعهۀ فارسهیزبان
بازشناساندهاند.
عمرها باید که تا یک کودکی از روی طبع

عالمی گردد نکو یا شاعری شیرینسهخن

(سنایی

مسئولیتپذیری فوقالعاده و کمنظیهر ایشهان در برگهزاری کالپههای درپ ،تهدریس و
راهنمایی دانشجویان (که از نزدیک شاهد مواردی بودهام همراه با خوشرفتاری ،مهرورزی
و نوعی احساپ مادری نسبت به دانشجویان ،از فضایل اخالقهی ممتهاز اسهتاده بودهاسهت.
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روحیۀ دانشجوگرایی و روش معقوی و متعادی استاد قریب کهه عهاری از هرگونهه آسهانگیری
بیمورد از یک سو و سختگیری غیرمنطقی از دیگر سو بوده ،موجب شدهاسهت کهه بیشهتر
دانشجویان ایشان ،زبان دشوار سغدی را به مهدد دوسهتداری و عشه بهه اسهتاد ،بههآسهانی
بیاموزند و پژوهش در این حوزه را حتی پس از پایان تحصیالت ادامه دهند.
***
گفتنیها دربارﮤ مراتب واالی فضل و فضیلت استاد قریب ،این «چهرﮤ مانهدگار» ایهرانزمین
(برگزیده در سای  ۱۳۶۱بسیار است .همچنین شرح آثار و تألیفات علمهی گرانقهدر اسهتاد،
که همواره مورد توجه محافل علمی داخل و خارب کشور بوده و جوایز بسهیاری را نیهز بهرای
ایشان به ارمغان آوردهاست هه برای نمونه ،دو کتاب زبانهای شاموش و فرهنگ زبان سغدی
بهترتیب در سایهای  ۱۳۶۶و  ۱۳۷۶برندﮤ کتاب سای جمهوری اسهالمی شدهاسهت ههه در
این مختصر نمیگنجد و فرصتی دیگر میطلبد.
اما نمیتوان دربارﮤ این ایرانشناپ برجسته ،که عش فوقالعادهای به ایران نیهز داشهت،
مطلبی نوشت و به این جنبۀ متفاوت از شخصیت ممتاز ایشهان اشهاره نکهرد .شهادروان بهانو
قریب شاعری بسیار بهاذوق و بااحسهاپ و برخهوردار از طبعهی لطیهف بهود .تها جهایی کهه
میدانم ،مجموعهای از اشعار استاد به چاپ رسیدهاست .این اشهعار جنبهههای مختلفهی از
توصیف طبیعت تا طنز و فلسفه را دربر میگیرد و اشعاری چون «نهوروز»« ،کهوه بیسهتون»،
«قهرمانههان شنناهنامه» و «مههاهی و مههاهیگیر» از آن جملهانههد .ربههاعی زیههر نمونهههای از
سرودههای استاد است:
گ هل خنههدهزنان بههه دامههن بههاغ شههکفت
از بوسۀ خورشید سرش خم شد و خفت

در خنههدﮤ دلنشههین غمههی تلههخ نهفههت
افسههانۀ عمههر گههذران بهها مههن گفههت

روانش شاد باد که نظیر خویش بنگذاشت و بگذشت.

