استاد ماير درگذشت

*

مهرآفاق بايبوردي
با نهايت تأسف اطالع يافتيم که فريتس ماير٬
کوش سـويسي ٬در روز دهـم
بزرگمرد جهان انديشهها و شرق ِ
شناس پرتوان و سخت ِ
ژوئن  /١٩٩٨بيستم خرداد  ٬١٣٧٧در هشتاد و پنج سالگي ٬بر اثر سکته قلبي ٬در شهر
حق را لبيک گفت و به سراي باقي شتافت .اين ضايعه عظيم کليه
بال )بازل( سويس ٬نداي ّ
دوستان و ياران و فرهنگـدوستان ايران و جهان اسالم را غرق در اندوه کرد .جا دارد بـا
خالق اين خاورشناس بلندپايه
نگاهي کوتاه به سير حيات پربار و ثمرات تتبعات و آراء ّ
يادش را گرامي داريم.
استاد فريتس )نام تعميدي :فريدريک ماـکس( ماير در دهم ژوئن  ١٩١٢در شهر بال
سويس چشم به جهان گشود .دوران کودکي و تحصيالت ابـتدايـي خـود را در دهکـده
ـگلترکيندن ) (Gelterkindenـ ٬از توابع بال ٬سپري کرده و تحصيالت دبيرستاني خود را
در بال به ِا تمام رسانيد .سپس در دانشگاه آن شهر ٬در نزد استادان نامداري چون رودلف
چودي ٬والتر باومگارتنر به تحصيل در رشتههاي معارف اسالمي ٬زبان و ادبيات سامي و
فقهاللغه پرداخت .در سال  ٬١٩٣٧به دريافت درجه دکتري فلسفه و معارف اسالمي از
دانشگاه بال نايل شد .در همان سال ٬سفري مطالعاتي به ايران کرد و مدتي در تهران و
ساير شـهرهاي کشـورمان از جـمله اصـفهان اقـامت گـزيد .اسـتاد مـاير ٬در سـالهاي
* ــهرچند تاريخ وفات استاد ماير ) ٢٠خرداد  (١٣٧٧متأخر بر تاريخ اين شماره از نامه فرهنگستان )پاييز ١٣٧٦
ـکه با تأخير در شهريورماه  ١٣٧٧منتشر ميشود( ميباشد ٬به لحاظ اهميت خبر ٬درج آن را الزم شمرديم.
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هـمکاري نـزديک
 ٬١٩٣٩-١٩٣٨به اتفاق هلموت ريتر ٬به استانبول عزيمت کرد و با
ِ
ايشان به مطالعه و تحقيق در نسخ خـطي کـتابخانههاي مسـاجد اسـتانبول پـرداخت.
شماري از تتبعات استاد در زمينههاي تصحيح و مقابله نسخ خطي و تجديد چاپ آنها در
آثار مـاير در
همين سالهاي
ِ
اقامت وي در ترکيه صورت گرفته است .يکي از نخستين ِ
استانبول تصحيح و تجديد چاپ فردوسالمرشديّه  ٬اثر محمود بن عثمان ٬بـا مـقدمهاي
بسيار عالمانه در باب شيخ ابواسحق شهريار کازروني است .تـحقيقات بسـيار جـامع و
دقيق درباره شيخ احمد جام و منابع نفحات االنس جامي از آثار ارزنده ايشان است.
همچنين کتاب فوائح الجمال و فواتح الجالل  ٬که تحقيقات گسترده او را درباره شيخ
نجمالدين کُبري در برميگيرد ٬از کارهاي ارزنده زندهياد در ترکيه است.
استاد ماير ٬از سال  ١٩٤١تا ١٩٤٨ـ ٬کرسي استادي رشتههاي معارف اسـالمي و
شرقشناسي را در دانشگاه بال ٬عهدهدار بود و در سال ١٩٤٩ـ ٬بنا به دعوت دانشگاه
اسکندريه ٬به مصر عزيمت کرد و کرسيزبان و ادبيات فارسي را در آن دانشگاه عهدهدار
ـگشت .در سال ١٩٥٩ـ ٬مجدّ دًا براي سفري نُه ماهه به ايران عزيمت کرد و به مطالعه و
تحقيق در نسخ خطي کتابخانههاي ايران پرداخت و در همين سال بود که به دريافت
دکتري افتخاري از دانشگاه تهران نايل شـد .اسـتاد ٬عـالوه بـر ايـن ٬دکـتري افـتخاري
افـتخاري انـجمن
عـلمي هـايدلبرگ و عـضويت
ـکـادمي
دانشگاه فرايبورگ ٬عضويت آ
ِ
ِ
ِ
شرق شناسان آلمان را نيز دارا بود .استاد ماير به غالب کشورهاي اسالمي از جمله لبنان٬
سوريه ٬مراـکش و افغانستان سفرهاي علمي متعدد کرد.
يکي از آثار و تأليفات بسيار ارزنده استاد کتاب ابوسعيد ابوالخير يا حقيقت و افسـانه
است .اين اثر ُس ترگ و گر انمايه ٬که سير تفکرات و پژوهشهاي علمي او را در جـهان
اسالم و عرفان در بردارد ٬حاصل متجاوز از ده سال تحقيق و بررسيهاي بکر و بيوقفه
اوست که در سال  ١٩٧٦به زينت طبع آراسته شد .اين اثر بزرگ به قـلم نگـارنده ايـن
سطور ترجمه شده و به زودي به همت مرکز نشر دانشگاهي طبع و نشر خواهد شد .از
جمله ديگر آثار استاد ماير در باب ادب و عرفان ايران بايد از کتاب ارزشمند بهاء ولد  ٬که
در سال  ١٩٨٧به چاپ رسيده است ٬نام برد .همچنين مجموعه عظيم سنگهاي زيربناي
معارف اسالمي  (Bausteine) ٬که در سال ١٩٩٢ـ ٬به مناسبت هشتادمين سالروز تـولد
وي ٬به همت همکاران و شاـگردان استاد تنظيم و چاپ شده است ٬يکي از بـديعترين
ُج نگهاي گنجينه بازيافته معارف اسالمي و عرفان و کالم و شعر و ادب فارسي است که
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حاوي مقاالت برگزيده و رساالت پر اـکنده اسـتاد بـا اصـالحات و الحـاقات و فـهارس
تخص صي اوست .آخرين اثر ماير تحقيقاتي است وسيع و نوظهور درباره فرقه نقشبنديّ ه
ّ
ـکه در سال  ١٩٩٤ذيل دو عنوان کلي »رابطه قلبي مـريد و شـيخ« و » ِا عـمال قـدرت و
تصرف در نزد مشايخ« منتشر شده است.
ّ
خصوصيات روحي و ابعاد علمي استاد ماير را از زبـان شـاـگـردان و هـمکاران وي
ميشنويم :فريتس ماير پژوهشهاي خود را با نگارش تذکرهها و زندگينامههاي بزرگ و
شمار قابل مالحظهاي از تحقيقات و رساالت کوچک و پر اـکـنده ارائـه داده است .وي
متنو عي چون ادبيات ٬زبان ٬الهـيات ٬عـرفان و آداب و
همچنين در زمينههاي متعدد و ّ
رسوم قومي ملل فعاليتهاي درخور ستايشي داشـته است .مـاير ٬در تـحقيق ٬خـود را
ـکامًال وقف موضوع ميکرد و تالش مينمود تا کُنه معاني و مطالب را از پوست خارجي
محلي زادگاه خويش
گويش
آن جدا و عيان سازد .فريتس ماير ٬ضمن آن به سخن گفتن به
ِ
ِ
بسيار پايبند بود ٬در نوشتهها و گفتههاي خود به زبـان آلمـاني سـبکي زيـبا و خـاص
داشت .در عصري که علوم عقلي و معنوي نيز روزـبهـروز بيشتر به زبان انگليسي گرايش
پيدا ميکند ٬وي خدمات ارزندهاي به زبان آلماني در حد يک زبان علمي و فلسفي انجام
داده است .کساني که تدريس ماير را در رشتههاي متعدد علمي در دانشگاه بال به خاطر
تلم ذ در مکتب او را کاري سهل و ممتنع توصيف کردهاند؛ زيرا که استاد ٬در عين
دارندّ ٬
بند اصول ذهني و روند صحيح کار علمي بود٬
آن که بينهايت سختگير و منضبط و پاي ِ
شاـگردانش را با سعه صدر و شخصيت بيتزلزل و معنويّ ت نافذ خود مجذوب ميکرد.
بند وجدان علمي بود٬
ماير نه تنها در رويارويي با شاـگردان خود بينهايت سختگير و پاي ِ
بلکه در مقابل خود و اعمال و افکار خويش نيز روشي بيگذشت داشت.١
استاد ٬در آخرين سالهاي عمر خود ٬اوقات پربهاي خويش را ٬با تالشي خسـتگيناپذير ٬
وقف پژوهش در عـرصه ِب کـر و نـاشناختهاي در قـلمرو عـرفان ايـران و يـونان بـاستان
عـرفاني مسـتتر در تـعاليم
ـکردهـبود و سعي داشت ريشـههاي مـانويّ ت و انـديشههاي
ِ
ِ
غنوسي يونان باستان جستجو کند ٬ولي پيوسته از آن بيم داشت کـه
زرتشت را در آراء
ِ
مجال اتمام اين کار عظيم را ندهد .روانش شاد باد
عمر در حال افول وي
ِ
©

١ـ(ــبه نقل از خانم دکتر گودرون شوبرت ) (Gudrun Schubertـ Bausteine ٬ـ ٬ديباچه.
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جايزه سعدي
فرهنگستان زبان و ادب فارسي در سال گذشته تصميم گـرفت مـيان دانشـجويان زبـان
فارسي در هند مسابقهاي به نام »جايزه سعدي« برگزار و دانشجويان بـرگزيده را بـراي
آشنايي بيشتر آنان با زبان فارسي و فرهنگ و ميراث فرهنگي ايراني و اسالمي به ايران
دعوت کند.
اين مسابقه ٬با نظارت و پيگيري فرهنگستان و همکاري رايزني فرهنگي جمهوري
اسالمي ايران در دهلينو و انجمن استادان زبان فارسي هند ٬برگزار شد و ٬سرانجام٩ ٬
نفر دانشجوي زبان فارسي از دانشگاههاي سراسـر هـند ٬کـه در ايـن مسـابقه سـرآمـد
شناخته شدند ٬همراه با دو استاد سرپرست ٬خانم آذرميدخت صفوي و دکـتر آصـف
نعيم ٬به ايران سفر کردند و به مدت دو هفته ٬از تاريخ شانزدهم تا سيام آبان ماه سال
جاري ٬در مهمانسراي فرهنگستان اقامت گزيدند و ميهمان فرهنگستان بودند.
دانشجويان و سرپرستان آنها ٬در طي اقامت خود ٬عـالوه بـر مـالقات بـا رئـيس و
اعضاي فرهنگستان ٬با تني چند از استادان زبان و ادبيات فارسي نيز مالقات و از چندين
دانشگاه ٬موسسه علمي و فرهنگي بازديد کردند.
دانشجويان ٬طي اقامت خود ٬در کالسهاي آواشناسي و تلفظ و مکالمه دکتر ثمره و
راني آقايان دکتر قبادي ٬دکتر اـکبري ٬دکتر آقاجاري ٬دکتر غروي و دکتر
در جلسات سخن ِ

حاج سيدجوادي شرکت جستند .برندگان جايزه سعدي به اصفهان و شيراز سفر کردند
و ٬پس از بازديد از آثار تاريخي و فرهنگي اين دو شهر ٬به هند بازگشتند.
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