
  

  

  

  

  

  شناسي ايراني يش پيشرفت گو سهم دانشمندان روسيه در

  

  النا مولچانووا

  شناسي پژوهشگر ارشد آكادمي علوم روسيه، مؤسسه زبان

  
  

شناسي  يش شناسي ايراني از جمله گو يش  پيشرفت گواي در  شناسان روسيه سهم ارزنده ايران
ويژه به خدمات دانشمنداني که  ، به حاضر به اين موضوع اختصاص داردمطلب. اند هداشتتاريخي 

 و نيمه اول ۱۹خر قرن امتعلق بودند و در او) سن پترزبورگ(ي سانپترسبورگ شناس به مکتب شرق
گاه سانپترسبورگ کارل زالمان، والنتين  دانشيها ما اساتيد و پروفسور. کردند  کار مي۲۰قرن 
  . در نظر داريمرا  روماسکويچفسکي و شاگردان آنها والديمير ايوانوف و الکساندر ژوکُ

 ۲۶عضو فرهنگستان علوم روسيه، رئيس موزة آسيايي در طول ) م۱۸۴۹ -۱۹۱۶(زالمان . ک  
ي سانپترسبورگ شناس  فرهنگستان علوم و يکي از بنيانگذاران مکتب شرقةسال، سرکتابدار کتابخان

در عين . ان فارسي ميانه بودويژه زب زالمان تاريخ زبان فارسي، به.  کيها رشتة اصلي پژوهش. بود
شناسي ايراني را  يش  تاريخي در گو-اي  حال وي دانشمندي بود که روش تاريخي و شيوة مقايسه

ي گروه غربِي ايراني ارتباط دارد و هم به ها يش  گو وها  اين موضوع هم به زبان؛کار برده است به
ي مانوي از ها اساس متنانه و پارتي را برمي يها از جمله زالمان زبان. ي گروه شرقي ايرانيها زبان

اثر . ه چاپ رسيد ب مانوي پارتييها ، متن۲۰با کوشش او در دهة نخست قرن . هم متمايز کرد
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 ي مانويها  داراي توصيف کوتاه دستورِي متن مطالعات مانوي(Manichaeische Studien)وي 
  .بود

 تدسکو. شناس ديگري با نام پ م ايران بيستة دهيها تحقيقات زالمان اجازه داد تا در سال  
غربي و   جنوبهاي زبان: ميانه را به دو گروه تقسيم کندهاي  دهس غربِي يها بتواند زبان

.  سغدي و يغنابي و آسي را روشن ساختيها سپس، زالمان ارتباط متقابل ميان زبان. غربي  شمال
ي گوناگون ها يش  گويها يعني متن ( به اصطالح عبرِي فارسيهاي مطالعات زالمان در زمينة متن

براي تاريخ زبان فارسي ) فارسي که با حروف عبري نوشته شده و الگوي کهن را حفظ کرده بود
عبرِي  «يها که در متن را ييهاي آوا وي نشانه.  استاي شناسي آن داراي اهميت ويژه يش و گو
زبان تاجيکي را، که  ييي آواها ژگياز شهر بخارا وجود داشته، تحليل کرده و بعضي از وي» فارسي

او در . متأسفانه فقط قسمتي از اين تحقيقات زالمان منتشر شد.  بود، مشخص کرد متمايزاز فارسي
 و به ضبط کردن ي قفقاز، تاجيکي، کردي و غيره مازندراني، تالشي، تاتيها کار پژوهش زبان

 ها مة مازندراني، که روي فيشنا  نمونه، واژهبراي(ها  نامه ، و تدوين واژهها يش  و گوها مطالب زبان
جالب توجه اين است که زالمان مطالبي را . پرداخته است) جاي مانده ده و در بايگاني بهنوشته ش

گذشته از اينها محققان اروپايي و . گر داده بودوري يا ثبت کرد، به پژوهشگران ديآ که خودش گرد
استفادة ) ي آني مانوها  پارتي و متن نه، در رشتة زبانبراي نمو( زالمان  پژوهشروسي از نتيجه

  .اند بسيار کرده
ي شناس ژوکوفسکي، دوشادوش و همپاي زالمان، يکي از بنيانگذاران مکتب شرق. ا. و  

ي ايراني در ها يش اما برخالف زالمان، مطالعه و بررسي زبان زندة فارسي و گو. سانپترسبورگ بود
  . تگي اصلي ژوکوفسکي بودمناطق گوناگون ايران دلبس
  .شناسي تاريخي ايراني بود يش و تصحيح چگونگي گوكردن هدف نهايي وي روشن 

اين کار وي . شناسي ايراني از خدمات ديگر ژوکوفسکي بود يش بررسي ميداني در رشتة گو  
شناس  که ايران طوري به. روماسکويچ، ادامه دادند. آ. ايوانوف و آ. ا. را شاگردان او و زالمان، يعني و

اورانسکي نوشته، تحقيقات ژوکوفسکي در زمينة زبان زندة فارسي، . م. معروف روسيه، اي
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تأثير نيرومندي در توسعة اين رشتة دانش، هم در کشور ما «شناسي ايران  يش فولکلور فارسي و گو
  . » داشته استهاي ديگر،و هم درکشور

شناسي  يش اصلي ژوکوفسکي در زمينة گوالزم است يک بار ديگر يادآور شويم که اثر   
ي متعدد ايران مرکزي و ها يش اين مطالب مربوط به گو. بود»  فارسي يش مطالبي براي تحقيق گو«

اين .  جمع شده بودپژوهشگري اين ي علمها از مسافرت) م۱۸۸۳ -۱۸۸۶( سال ۳غربي، در مدت 
جلد يا بخش . فسکي منتشر شدژوکو. ا. دو جلد آن بعد از وفات و.  جلد است۳اثر داراي 

يي که ها در اين بخش يادداشت. م در سانپترسبورگ از زير چاپ درآمد۱۸۸۸نخست آن در سال 
از . در دهات اطراف شهر کاشان، يعني وانشون، قهرود، کشه و زفره، نوشته شده بود، ارايه شد

 ترجمه شده؛ و چند يش  گو۴ي؛ چند متن نثر فارسي، که به هر هاي گفتار  بعضي جمله: جمله
جاي  اي هست، که کلمات فارسي به نامه در همين بخش، واژه. يش اين دهات قطعه از شعر به گو
خارج از  گرفته شده و هم ها متن  کلماتي آورده شده که هم ازنامه در واژه. شود  عنوان استفاده مي

 ايراني که به اين بخش يها يش گزارش کوتاه دستوري براي اين گروه گو.  بوده استها متناز 
  .دهد يش نامبرده را نسبت به زبان فارسي نشان مي  گو۴ يها پيوست شده، اغلب ويژگي

که آن هنگام (م در سانپترسبورگ ۱۹۲۲بخش دوم و سوم اثر ژوکوفسکي، هر دو در سال   
 خود هاي گروه سمناني، يا به قول يش م شامل گوبخش دو. به چاپ رسيد) شد ميده ميپتروگراد نا

يش دهات سنگسر و شهميرزاد است؛ غير از اين  ، يعني گو»يش شهر سمنان گو«ژوکوفسکي، 
 شيراز يش دهات اطراف و دو گو) سدهي، گزي، کفراني( دهات اطراف اصفهان يها يش گو
يش گوراني ده تلهدشک،   گذشته از اين، در اين بخش گو.گيرد  ميرا دربر) سيوندي و عبدوي(
از شهر تهران دور «يش ده تجريش، که به قول ژوکوفسکي،  شهر کاشان و گويش يهوديان  گو

مة نا  واژه. دست داده شده است  به، ياد شدهيها يش  به گومظ از نثر و نييها و همچنين متن» نيست
  . نيز جاي زيادي را گرفته استها يش گو

 ة و ترجمها متننام دارد و شامل » يش بختياريان چهارلنگ و هفت لنگ گو«بخش سوم   
  .يش است مة اين گونا  آواز و ترانة بختياري و واژه۴۲ي روس
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 بخش نخست . جلد يا بخش است۳که پيش از اين ياد شد، کتاب ژوکوفسکي شامل  چنان  
 وقتي که از سوي :بايد به اين اقرار ژوکوفسکي توجه کنيم. اي شامل بيست صفحه است آن مقدمه
، اظهار تمايل کرده بودند، که وي به قدر  گ او را به ايران فرستادهسبورگاه سانپتردانشرياست 

من خيلي «نويسد،  که ژوکوفسکي مي طوري به. ي گوناگون فارسي توجه کندها يش امکان، به گو
ادامة قول . »رو شود دة من با موفقيت روبهي آينها ترديد کردم که در اين زمينه پژوهش

شناسي فارسي سر سوزني  يش  مطالعات متعدد در رشتة گودليل  بهنمود که  چنين مي«: ژوکوفسکي
اي پيدا  تواند چيز تازه پژوهشگر جديد نمي ايران باقي نمانده است و ةهاي تحقيق نشد هم از زمينه

  . »کند
  . دة نوزدهم نوشته شده استستوجه کنيد که اين گفتة ژوکوفسکي در آخر 

 در ايران معتقد شدم که، از لحاظ م سال از اقامت۳ت در مد«: نويسد سپس ژوکوفسکي مي  
پايان   مطالب بيي زياديها شناسي، ايران معاصر چونان درياي ژرفي است، که باز هم سال يش گو

زبان فارسي «ژوکوفسکي همچنين معتقد بود که . »گران خواهد دادپژوهشو هميشه جديد را به 
ردم هاي بزرگ و طبقات ممتاز است، ولي م شهر  زبان دولتي و رسمي است، زبان...قرن حاضر 

  .»کنند ي گوناگون تکلّم ميها يش با گو... ، روستايي هساد
رشد سريع . که ژوکوفسکي اين مطلب را نوشته، بيش از صد سال گذشته است از هنگامي  
راستي، وي در برابر  به.  بودن ژوکوفسکي را تصديق کرده استشناسي در ايران محق يش گو
يش  تمام کوشش را بايد براي مطالعة دقيق گو«: اي را قرار داده است شناسان چنين وظيفه  نايرا
، يمپيوندب همين نام ااي ب  خانوادهي گوناگون را بهها يش که گوکار برد؛ براي اين اي جداگانه بهجاه

 بايد اصل هر گويش،. جاهاي نزديک به هم گسترش يافته باشند در ها کافي نيست که گويش
  .»ي آن را، به حساب آوردفهم   ، لغات و عامه)مورفولوژي(شناسي، صرف   ا يعني آو
را » ي فارسيها يش گو«جا، يعني در آن مقدمه، ژوکوفسکي کاربرد مشروط اصطالح  همين  

. کند گذشته از اين در همين مقدمه ژوکوفسکي پاسخگويان خود را توصيف مي. شود يادآور مي
 که دآوري کرده، نخستين مطالبي است مطالبي که وي گرکند وفسکي تأکيد ميافزوده بر اين ژوک
ي آور يش، جمع  نه در جاي دائمي گوزبانان، آن هم ي ساکن در ميان فارسيها بعضي از آنها از آدم
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گاه از محلّ خود خارج   در محلّ آنها، از پاسخگوياني که، به دليلي هيچها مطالعة زبان«. شده است
ام،  ي کردهآور العاتي را که من جمع زيادي اطه، به حدالبت -اند، ندرت خارج شده هيا بنشده 

شناسان روس، چه ايراني و چه اروپايي از اين  يش که پيداست، چه گو چنان. »افزايش خواهد داد
  .اند ژوکوفسکي پيروي کردههاي   توصيه
رهنگستان علوم م کتاب ژوکوفسکي، سرگي اولدنبورگ عضو فدر همان آغاز بخش دو  

اي در تاريخ  براي هميشه جايگاه برجسته«ژوکوفسکي » مطالب«روسيه، نوشته است که 
اي، به  گري بوده، که در ابعاد گستردهپژوهشلين سي خواهد داشت، زيرا ژوکوفسکي اوشنا ايران

ا تين بخش کتاب او اجازه داد تماتي در نخسشرح مقد. ي ايران پرداخته استها شي گردآوري گو
اين کار را . عمل آيد به) يعني ايران(ي فارسي ها يش ي گوبند  لين کوشش جدي براي طبقهاو

انجام داده  "Grundriss der iranischen Philologie"شناس معروف، ويلهلم گيگر، در کتاب  ايران
  .»است
 شصت قرن بيستم در مورد ةي دهها شناس روسيه، در سال اورانسکي، ايران. م. اي  
دست  ي بهها يش وي عميقاً پي برده بود که الزم است مطالب گو« :وفسکي چنين نوشته استژوک

شناسي تاريخي  يش گوانداز   سان چشم معاصر ايراني پيوند داد و بديني قديمي و ها آمده را با زبان
  . »در ايران را روشن کرد

در مورد والديمير ايوانوف تاکنون تقريباً اطّالعي در دست نبود زيرا که وي بيشتر خارج از   
مطالبي » ي سانپترسبورگشناس شرق «م در مجلة۲۰۰۲فقط در آخر سال . ودروسيه زندگي کرده ب

» اولگ اکيموشکين«اين مطالب را خاورشناس معروف سانپترسبورگ . منسوب به وي منتشر شد
م ۱۹۶۶ -۱۹۷۰ي ها پروفسور اکيموشکين در سال. ه و بر آن حاشيه نيز افزوده استآماده کرد

با استاد ايوانوف، که آن وقت در تهران زندگي )  خورشيدي۱۳۴۵ -۱۳۴۹ي ها برابر با سال(
  .  منظم داشتةکرد، مکاتب مي

. ا و بها شماري بود، که آن سال  که وي يکي از افراد انگشتنويسد دکتر اکيموشکين مي  
اين مالقات هنگامي روي داده که دکتر اکيموشکين در مأموريت . کرد  ايوانوف شخصاً مالقات مي
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خصوص که  كنيم، به ائه مي نامبرده ارةما بعضي اطّالعات تازه را از مجلاينک . برد سر مي ايران به
  .دست گرفتن کار آساني نيست ه را بهاين مجل
شناس برجستة روسيه و  عنوان ايران  ايوانوف به.اکيموشکين در پيشگفتار خود از و  

ليفات نويسد، که تأ وي مي. برد ، نام ميمتخصّص جنبش اسماعيليه، که داراي شهرت جهاني است
از .  اسماعيلي گذاشته استة استواري را براي تحليل تاريخ و فلسفة پاي،در اين رشته» ايوانوف. و«

وش و عادي، باه عنوان انساني غير  ايوانوف را به. دکتر اکيموشکين، و،لحاظ شخصيت انساني
  .کند منتقد توصيف مي

خبر داده . دهد دست مي ايوانوف به.  زندگي ويها العاتي از آخرين سالدکتر اکيموشکين اط  
از شهر بمبئي به تهران کوچيده و شوراي دانشگاه ) خ۱۳۳۸(م ۱۹۵۹ايوانوف سال شود، که  مي

در اين .  دوم باشگاه دانشگاه به او واگذار کرده استة را در طبق اطاق نسبتاً کوچکدوتهران 
جا ايوانوف  همان. آپارتمان معموالً اساتيد خارجي، که آنها را به تهران دعوت کرده، اقامت داشتند

او در سال .  دکترا از اروپا و ژاپن بودةمشغول درس دادن موضوع اسماعيليه به دانشجويان دور
 برجسته در پژوهش فرهنگ و فلسفه ايران به دريافت يها مناسبت موفّقيتبه ) خ۱۳۴۷(م ۱۹۶۸

 تهران در) خ۱۳۴۹(م ۱۹۷۰ايوانوف روز يکم ماه ژوئيه سال . و. نشان ايراني مفتخر گرديد
به مناسبت درگذشت وي چند شرح حال متوفّي به چاپ رسيده است، از جمله به قلم . درگذشت

ضمناً، دکتر اکيموشکين در . ، شريف حسين قاسمي و ديگرانآقايان ايرج افشار، فرهاد دفتري
 ۱۶۰حجم آن تقريباً ( ايوانوف کتاب خاطرات خود را نوشته است دهد، که يادداشت خود خبر مي

قصد ) از انستيتوي تحقيقات اسماعيلي در لندن(و چند سال قبل دکتر فرهاد دفتري ) صفحه بود
دانم اين هدف وي عملي شده  من نمي. ه چاپ برساندداشته ترجمة انگليسي اين خاطرات را ب

  .است يا خير
منتشر شده، که آن را خود ايوانوف  »يادداشت کوتاه شرح حال« ذکر شده ةسپس، در مجل  

  . براي دکتر اکيموشکين ارسال داشته است) خ۱۳۴۵(م ۱۹۶۶نوشته و در سال 
 خيلي ها اين فاکت. است» اه فهرست فاکت«به قول خود ايوانوف، اين يادداشت در حکم   

 اطّالعاتي -اول. كنيم  اکتفاء ميها علت نداشتن وقت، ما فقط به ذکر عنوان جالب است، ولي به
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با مدال طال به » ايوانوف. و«دبيرستاني که آن را (شود   بارة والدين و تحصيالت او آورده ميدر
. و«گاه   و آنگاه سانپترسبورگدانش ي شرقي وابسته بهها ن  دانشکدة زبا-پايان رساند، سپس

محل نخست کار ايوانوف ). ليسانس زبان و ادب فارسي را به اتمام رساند دورة فوق» ايوانوف
سپس او به شهر . بانک استقراضي ايران بود، که در آنجا وي معاون رئيس آژانس شهر بيرجند بود

  .  بازنشسته شدم۱۹۱۴شاه منتقل و سال کرمان
نام » )م۱۹۱۵تا سال (مسافرت و گردآوري نسخة خطي  «-»ت کوتاهيادداش«فصل بعدي   
. شود  و بيرجند اشاره ميدههاي تهران، اصفهان، مشدر اين بخش به بندر انزلي، شهر. دارد

. ي محلي بودها يش ي خطي خريداري کرده و مشغول مطالعة گوها ايوانوف در اين جاها نسخه
ي کردي را ياد ها يش هنگام مسافرت وي گو. ذشت گشاهسپس راهش از شهر بيرجند به کرمان

 به کراچي و بمبئي -بغداد و بصره افتاد و از طريق درياهاي  پس از اين راهش به شهر. گرفت مي
 از هندوستان، از طريق ايوانوف در بازگشت. در اين وقت جنگ نخست جهاني شروع شد. رفت

هاي خطي را در   و مجموعة خوبي از نسخهت دو ماه و نيم را در شهر شيراز گذراندهبوشهر، مد
  . آنجا خريده است

، )که آن هنگام پتروگراد نام داشت(به ميهن، يعني سانپترسبورگ » ايوانوف. و«سپس   
هاي خطي اعزام  آوري نسخه پس از گذشت چهار ماه وي را به شهر بخارا براي جمع. بازگشت
ش  اي که در برابر وظيفه. م انجام شد۱۹۱۸ال مسافرت بعدي ايوانوف به شهر بخارا در س. داشتند

 شدن پول، رزشا هاي خطي بود و در صورت بي آوري نسخه  قرار گرفته بود، باز هم جمع
دليل آغاز شدن جنبش آشوبگران ضد  اما به. يش يغنابي بود  گو مطالباش گردآوري وظيفه
آنگاه او با اجازة حکومت . دپذير نش يک از اين دو وظيفه براي وي امکان  انجام هيچ،انقالب

  . م روي داده است۱۹۱۸ سال ةاين حادثه در ماه ژوئي.  به ايران رفت،شوروي در شهر بخارا
. م ايران دچار قحطي شده بود۱۹۱۷در سال . وضع اقتصادي ايران در اين موقع خوب نبود  

موال خود را  اها روس. بودممکن  يافتن کار مشکل يا غير.  شده بودرزشا  پول روسيه بي
فقط تا دو ماه بعد ايوانوف کار معلمي در . يدندگذران فروختند و به اين وسيله زندگي را مي مي

عنوان  م به۱۹۱۹ -۱۹۲۰يها او در سال. خانه را در مقابل خوراک و اطاق، در سبزوار پيدا کرد
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يعني (نشينان  مترجم در مرز بين ايران و افغانستان کار کرده و بر روي دهقانان محلي و کوچ
  . کرد  مطالعه مي) و غيرهها ، افغانيها ، ترکها کرد

در شهر کلکته او . م ايوانوف کاري را در انجمن آسيايي بنگال پيدا کرد۱۹۲۰در سال   
در اين دوره . هاي خطِي فارسي بود مشغول تدوين کاتالوگ براي مجموعة بزرگ و قديمي نسخه

. هاي هندوستان و اروپا به چاپ رسيده است  مجلهشناسي در انچند مقاله از ايوانوف در زمينة زب
) از جمله بوشهر، شيراز، مشهد و زاهدان(گذشته از اين، او را به مناطق مختلف هندوستان و ايران 

 در اين مدت وي بيش از يک هزار و پانصد کتاب .فرستادند براي خريدن کتاب به مأموريت مي
  . آوري کرده است جمع

  . »ايوانوف. و« شرح حال ي ازاطّالعات کوتاهاين بود 
 شناخت ”List of Publications by W. Ivanow“ ازشود  مي» ايوانوف. و«دربارة نشريات   
يا فهرست نشريات وجود دارد، که خود وي » List« که دو عدد از همين شود معلوم مي. پيدا کرد

آخرين . منتشر شده است۱۹۶۲تا سال  نشريه است، که ۹۳فهرست دوم داراي . تدوين کرده است
ي شناس شرق«فهرست را ايوانوف براي آقاي اکيموشکين ارسال داشت که اکنون در مجلة 

. ي استشناس   نشريه با موضوع زبان۱۸هر دو فهرست داراي . منتشر شده است» سانپترسبورگ
عنوان .  نوشته شده است)و بقيه اغلب به زبان انگليسي(به زبان روسي » ايوانوف. و« نشرية ۲فقط 

صورت کوتاه مطالب براي تحقيق «و » چند نمونه شعر ملي فارسي«: ازاست بارت عها  اين مقاله
  . »شده بود آوري   جمع۱۹۱۲ -۱۹۱۴ي ها گويش فارسي که در ايران در سال

طور کوتاه  ي را بهشناس  در ذيل ما موضوعات گوناگون تحقيقات ايوانوف در زمينة زبان  
موضوعات زير جزو . حدود مطالعات ايوانوف در اين رشته زياد و فراوان است. کنيم ي ميبررس

زبان، از جمله موقعيت زباني ايران؛ ويژگي مهاجرت  يشناس   مسائل گوناگون جامعه. آن است
ناگزير باعث درآميزي «دروني و مهاجرت معمولي دهقانان؛ گرايش پيوند و پراکندگي که 

يعني زبان کوچه و بازار، که ايوانوف » بازاري«؛ مسئلة به اصطالح »شود مي ... گوناگوني ها گويش
  .دانست  ميها در تخريب و نابودي گويش... عنوان سرچشمة نيرومند و پيوسته  آن را به
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، از جمله لهجة )يعني تخصصي و صنفي(ي محلي و اجتماعي ها گويش ايوانوف  
  .آموخت  مي را،ي ايرانيها درويش
 همچنين او مشغول بررسي. ي و مورفولوژيشناس  عات ديگر عبارتند از فونتيک يا آواموضو  
ي ها ي کردي، گويشها بود و گويش) براي نمونه، سبزواري و بيرجندي(ي زبان فارسي ها گويش

ي زرتشتيان شهر يزد و ها ويژه گويش ي ايران مرکزي، بهها تاتي ايران، لرستاني، سيوندي، گويش
  . کرد ي خوري، مهرجاني و غيره از منطقة دشت کوير را مطالعه ميها گويششهر کرمان، 

گويش ديگري هم بوده که در جنوب   ايوانوف مشغول بررسي زبان وشود که معلوم مي  
  . رود کار مي ايران به
 The Gabri Dialect spoken by the“ي، يعنيشناس  گويش ترين اثر ايوانوف در رشتة بزرگ  

Zoroastrians of Persia”,  قسمت تشکيل شده و به زبان زرتشتيان ايران ۳کتابي است که از 
اين اثر ايوانوف . م در ايتاليا منتشر شده است۱۹۳۹ و ۱۹۳۷، ۱۹۳۵ي ها اختصاص يافته و در سال

  . تاکنون ارزش خود را حفظ کرده است
ان شناس  ايراندر طول اين مدت . از زمان درگذشت ايوانوف بيش از سي سال گذشته است  
اين تحقيقات مطالب جديد زيادي را بر . اند بارة موضوعاتي که وي نگاشته، کتاب و مقاله نوشتهدر

با وجود اين . دارنددربر) »ايوانوف. و« الگوهاي اثر در مقايسه با(اند و تفسير جديدي را  آنها افزوده
  .  کنيمي ايراني اداشناس ويش گ در زمينة» ايوانوف. و« خود را نسبت به حق ةما بايد وظيف

. سانپترسبورگ شناسي روسيه در اين بود گزارش کوتاهي دربارة نمايندگان معروف ايران  
ي ايراني که مورد مطالعة آنها بود، اکنون بيشتر شناخته شده، فرهنگ و دستور زبان ها گويش

 در اين زمينه انجام ان ايرانيشناس کارهاي زيادي که گويش. بعضي از آنها انتشار يافته است
با همة اينها از اهميت نقش دانشمندان نامبردة روسيه . اند، قابل توجه و شايستة احترام است داده

  . شود کاسته نمي


