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سفر علمي سنپترسبورگ
) ٢٩ارديبهشت ـ  ٨خرداد  ٢٩-١٩ /١٣٨٢مه (٢٠٠٣
ادبـيات و
اين گزارش را خانم دکتر بدرالزمان قريب ٬استاد گروه زبانهاي بـاستاني دانشکـده ّ
علوم انساني دانشگاه تهران و عضو پيوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسيـــ که به دعـوت
دانشگاه سنپترسبورگ ٬براي تدريس در يک دوره دوـهفتهاي ٬به روسيه سفر کرده بودندـــ به
تقاضاي نامه فرهنگستان تهيه کردهاند.
آشنائي کافي و در زبان و فرهنگ سغدي
ايشان با فرهنگ و زبانهاي باستاني و ميانه ايران
ِ

تخصص و شهرت جهاني دارند.

نامه فرهنگستان پيش از اين نيز از همکاري قلمي ايشان برخوردار بوده و اينک سپاسگزار
است که درخواست مجله را با حسن قبول پاسخ دادهاند.

سفر سنپترسبورگ برايم بسيار آموزنده بود .براي تدريس رفته بودم؛ ّاما شايد بيش از
تشريفات تحصيل ويزاي روسيه
آن که بياموزم خود آموختم .تاريخ سفر ٬به دليل بعضي
ِ

و تعطيل چندروزه سفارت آن کشور در تهران و از دست دادن ذخيره بليط هواپيما ٬يک
هفته به تأخير افتاد و به دوشنبه  ٢٩ارديبهشت  ١٩) ١٣٨٢مه  (٢٠٠٣موکول شد .لذا٬
مــقرر ده روز در ســنپترسبورگ مــاندم .روز يــازدهم نــيز در راه
بــهجاي دو هــفته
ّ

تـغيير تـرمينال و
سنپترسبورگـ مسکوـ تهران گذشت .در فرودگاه مسکـو ٬بـه مشکـل
ِ
ـگرفتن چمدان برخوردم که با کمک يک دانشجو و کارمندي از رايزني فرهنگي ايران حل
شد .حدود ساعت يک و ربع بعدازظهر به وقت مح ّل ي به شهر سنپترسبورگ رسيدم.

آلِ کْسي آنتون استاد زبان فارسي دانشگاه ٬به استقبالم آمد و مرا با تاـکسي به خوابگـاه
٢٢٧

٢٢٨

نامه فرهنگستان ٢/ ٦
سفر علمي سنپترسبورگ

اخبار

دانشگاه رساند .او گفت کالسهاي دانشگاه تا چند روز ديگر بـه مـناسبت جشـنهاي
سيصدمين سال بنيانگذاري شهر تعطيل مـيشود .او خـود ٬از فـرداي آن روز ٬مـيزبان
مهمانان ايراني شد که براي شرکت در اين جشنها آمدند .ظاهرًا شهر اصفهان خواهـر
شهر سنپترسبورگ است و هيئتي از آنجا همراه با فرماندار آمدند .عصر روز بعد خانم
ِ
ايلنا ايوانوا ٬رئيس گروه زبان فارسي دانشکده شرقشناسي ٬به ديدارم آمد و درخواست
ـکرد که فرداي آن روز براي ايراد سخنراني به دانشگاه بروم و از اينکه دانشـجويي کـه
آنـروز صبح براي هدايت من به دانشگاه فرستاده بودند نيامده بود پوزش خواست.
من شش موضوع سخنراني براي شش روز هفته و چند متن درسي آماده کرده بودم.
چون دقيقًا نه از برنامه خود آـگاهي داشتم نه حتي از زباني که بايد به آن سخنراني و يا
تدريس کنم .چند مقاله به زبان فارسي و چند مقاله به زبان انگليسي برده و بعضيها را
نيز دوزبانه کرده بودم .با خانم دکتر ايلنا ايوانوا ٬که در طـول ايـن سـفر بـا صـميميت و
همدلي و خلوص راهنما و راهگشاي من بود ٬مشورت کردم .او گفت که شرکتکنندگان
دانشجويان زبان فارسي هستند و ما ترجيح ميدهيم به فارسي سخنراني کنيد .امّا چند

نفر از آنها از زبانهاي ايراني کهن و گويشها نيز چيزي ميدانند .موضوعي بايد انتخاب
ميکردم که عموميّ ت داشته باشد و براي همه جالب باشد .به ايشان دو موضوع پيشنهاد

ـکردم :يکي »روزهاي هفته در هفتپيکر نظامي و مقايسه آن با متون مانوي و تأثير آن در
آثار مکتوب اقوام ديگر« ٬که هم ادبيات فارسي و فرهنگ کهن ايران را درـبر ميگرفت و
هم از انتقال اين فرهنگ به تمدنها و فرهنگهاي ديگر و تلفيق با آنها گـفتگو داشت؛
»خ رد در آيين زردشتي و اسطوره مانوي و تأثير آن در ادبيات فارسي« .او هر دو
ديگري ِ
را بسيار پسنديد.
روز بعد ٬به همراه او ٬به دانشگاه رفتم .در جلسه سخنراني ٬ابـتدا  ٦يـا  ٧دانشـجو
حاضر شدند ٬سپس چند نفر ديگر آمدند .دو نفر استاد هم عالوه بر خانم ايوانوا ٬يکي
از تحقيقات ترکي و يکي از پژوهشهاي آسياي ميانه ٬شرکت کردند .بيشتر دانشجويان
خيلي جوان بودند و فارسي ميفهميدند .دو نفر ايراني هم ٬چون موضوع سخنراني را در
تابلوي دانشکده ديده بودند ٬آمدند .يکي دانشجوي دوره دکتري فيزيک بود و ديگري
متخصص گلکاري و تزيين پارکها و فضاي سبز که از هلند آمده بود .من شـمردهتر از
معمول سـخن مـيگفتم و بـعضي جـملهها را تکـرار مـيکردم تـا بـهتر دريـابند .ظـاهرًا
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سخنراني برايشان جالب بود .چند نفر آمدند و از من تشکر کردند .ميخواستم سخنراني
دوم را بعدازظهر آن روز ارائه دهم؛ ّام ا ٬در اين ايام ٬روز سنپترسبورگ از سـاعت ١١
شروع ميشود و تا ساعت  ١١شب ادامه دارد .دانشـجويان نـيز ٬بـراي تـدارک جشـن
دانشگاه آزاد ميشدند.
دانشگاه سنپترسبورگ ظاهرًا کـهنترين دانشگـاه روسـيه است .سـنگ بـناي آن را
پطرـکبير نهاده و در کنار دوازده وزارتخانه او ٬که اـکنون هرکدام يکـي از دانشکـدههاي
دانشگاه است ٬ساخته شده است .دانشکده شـرقشناسي جـنب دانشکـده فـيلولوژي
است .روزي که به سنپترسبورگ رسيدم پرفسور استابلين کامينسکي ٬رئيس دانشکده
ـگاليوب ف ٬رئيس قبلي دانشکده ٬براي شرکت
شرقشناسي ٬همراه با پرفسور ميخائيل با
ُ

در جلسه فرهنگستان علوم روسيه ٬به مسکو رفته بودند .در آن جلسه ٬قرار بود استابلين
ـکامينسکي به عضويت پيوسته آـکادمي علوم پذيرفته شود .گروه اير انشناسي دانشکده
خاورشناسي دانشگاه سنپترسبورگ اين را افتخاري بزرگ ميدانست؛ زيرا ٬با عضويت
ـکامينسکي ٬از دانشکده بزرگ خاورشناسي دانشگاه ٬تنها دو نفر عضو آـکـادمي عـلوم
روسيه ميشدند )پرفسور باـگاليوبُ ف از سالهاي پيش عضو پيوسته آـکادمي علوم بوده
است( که هردو ايرانشناس بودند .اين خود گواه است بر اهميت مطالعات و برجستگي

پژوهشهاي اير انشناسي در روسيه از ديرباز تا کنون.
روزهاي بعد ٬دانشگاه در جنبـو جـوش آمـادگي جشـن بـود .هـزاران دانشـجو در
راهروهاي باريک و پيچدرپيچ دانشکدهها رفتـو آمد ميکردند .در روز جشن ٬رئـيس
دانشگاه و رؤساي دانشکدهها ٬با تشريفات خاص ٬وارد باغ دانشگاه شدند و دانشجويان
سرودخوانان ٬هـمراه بـا دسـتهاي از جـوانـان دسـته مـوزيک ارتش ٬از هـمه پـذيرايـي
ميکردند.
آقاي استابلين کامينسکي ٬کـه ريـاست دانشکـده شـرقشناسي را بـهعهده داشت٬
زودتر از مسکو برگشت تا وسايل جشن را آماده کند .او را در گروه مالقات کردم و او ٬از
اينکه نتوانسته بود زودتر به ديدارم بيايد ٬پوزش خواست و من عـضويت فـرهنگستان
علوم را به او تبريک گفتم .گفت که بايد به پرفسور ليوشيتس تلفن کند و آمدن مرا به او
اطالع دهد؛ زيرا اـکنون خارج از شهر بهسر ميبرد.
ـگاليوب ف مـوفق شـدم کـه از
چهار روز بعد از رسيدنم ٬به ديدار پرفسور ميخائيل با
ُ
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مسکو ديرتر برگشته بود .او ٬در سال  ٬١٣٧٤مدتي )حدود دو ماه( مهمان فرهنگستان
زبان و ادب فارسي بود و بيش از يک ماه ٬به دانشجويانـــ که بيشتر دانشجويان فرهنگ و
زبانهاي باستاني بودندـــ زبان خوارزمي تدريس ميکرد .خود من هم چند بار در ايـن
تفض لي ميزباني او را بهعهده داشت .بـه گـفته
درس حاضر شدم .شادروان دکتر احمد ّ
سغدي اسناد کوه مغ را ٬که
ـگاليوب ف ٬وي ٬در مدت اقامتش در تهران ٬چند متن
پرفسور با
ُ
ِ
قبًال با همکاري خانم ُا لگا اسميرنُوا به روسي ترجمه و منتشر کرده بود ٬با کمک دکـتر
فـارسي گـفتاري خـود
تفض لي به فارسي برگرداند ٬بدين طريق که آنها را از روسـي بـه
ّ
ِ

تـفض لي بـه فـارسي روان مـينوشت و گـاه تـفسيرهاي جـديدي
ترجمه ميکرد و دکتر ّ
ميافزود .او گفت هيچ گاه اين ترجمهها به دستش نرسيده است.
تفض لي يک سال بعد ) ٬(١٣٧٥براي دريافت دکتراي
يادآور ميشود که زندهياد دکتر ّ
افتخاري از دانشگاه سنپترسبورگ ٬به روسيه رفت و ٬چند ماه پس از بازگشتش به ايران٬
در دي  ١٣٧٦ناـگهاني درگذشت .ايشان موضوع ترجمه اسناد سغدي را با من در ميان
نگذاشته بود .من احساس کردم باـگاليوبُ ف ميخواست درباره اين موضوع تحقيق کنم.

تفض لي را ٬که همسرش به فرهنگستان داده
امّ ا من ٬تا آن زمان ٬مجموعه کتابخانه دکتر ّ
بود ٬نديده بودم و از کيفيت يادداشتهاي منتشرنشده او بيخبر بودم.

دکتر باـگاليوبُ ف دو تن از دانشجويانش را نيز به من معرفي کرد که با متون پهلوي آشنا

بودند و خانم جواني به نام چوناـکويُ ف ٬که چند مـتن پـهلوي بـهويژه ِ
ارداورازنـامه را بـا

حرفنويسي و ترجمه روسي منتشر کرده بود ٬کتابش را به من اهدا کرد .من نـيز چـند

نمونه از تيراژ مقالههايم را به او و به پرفسور دادم.
بــعدازظــهر آن روز ٬بـراي ديـدن پـرفسور مـحمد دانـدامـايف ٬مـتخصص تـاريخ
هخامنشي ٬که از آمدنم آـگاه شده و وقت مالقات داده بود ٬بـه مـؤسسه شـرقشناسي
سنپترسبورگ رفتم .داندامايف را حدود چهل سال پيش در شيراز ديده بودم .فرصت
خوبي بود که هم با اين تاريخنويس داغستانيـــ که يکي از کتابهايش با عنوان ايران در

دوران نخستين پادشاهان هخامنشي به فارسي ترجمه شـده استـــ تـجديد ديـدار و دربـاره
مـعاصر هـخامنشيان گـفتگو و از مـؤسسه
اورارتـوئي
آخرين تـحقيقاتش دربـاره مـتون
ِ
ِ
خاورشناسي سنپترسبورگ ٬در بناي قديمي و مجلّ لي کنار رودخانه نوا نـزديک مـوزه
ارميتاژ بازديد کنم .در کتابخانه ايـن مـؤسسه هـزاران نسـخه خـ ّط ي فـارسي و عـربي و
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بسياري از متون مانوي و سـغدي مـحفوظ است کـه روسهـا در کـاوشهاي نـخستين
سالهاي قرن بيستم يافته بودند .من گذرا از آنها ديدن کردم.
در اين مؤسسه ٬به ديدار استاد اـکيموشکين ٬نسخهشناس متون اسالمي ٬که تأليفات
بسياري دارد و در تهران او را ديده بودم ٬مـو ّفق شـدم و او بـا خـوشرويي کـتابي را کـه
مؤسسه درباره نخستين الواح سومري و اـکدي منتشر کرده بود به من داد.
عصر آن روز ٬در گروه اير انشناسي دانشگاه ٬جلسهاي با شرکت خانم ايلنا ايوانوا و
نينا واسيلوا و دو دانشجوي عالقهمند و آن دو نفر ايـرانـي ٬کـه شـيفته فـرهنگ و ادب
ـکشورشان شده بودند و از تحقيقات عـلوم انسـاني ايـران ٬بـهويژه زبـانهاي بـاستاني٬
اطالعات بيشـتري مـيخواستند ٬تشکيل داديم .آنها درباره زبانهاي ايرانـي بـاستان و
ميانه و رابطه آنها با يکديگر ٬بهويژه درباره زبان سغدي و پژوهشهاي من در آن زبان
وـمحتواي متون و ساخت زبان ٬پرسشهايي داشتند .بعد از مذاـکره و گفتگو ٬من متوني
را که براي سخنرانيهايم آماده کرده بودم در اختيارشان گذاشتم که براي دانشجويان و
استادان عالقهمند دانشکده شرقشناسي تکثير کنند تا وظيفهاي را که داشتم انجام داده
باشم .گفتگوي ما ساعتها طول کشيد .در آنجا ٬دانشگاه تا ساعت ده شب باز است و
اســتادان و پــژوهشــگران مــيتوانــند از امکــانات آن اسـتفاده کـنند .در دفـتر گـروه
اير انشناسي ٬عکسهاي دانشمندان و استاداني که در گذشته خدمتهاي شاياني به اين
ْهار د ُد ْر ن ٬که درباره تاريخ و جغرافي و
رشته کردهاند ديده ميشد؛ از جمله عکس ِب رن ْ

ـگويشهاي ايران تأليفاتي دارد )از جمله تاريخ طبرستان و رويان و مازندران و ديوان امير پازواري

به لهجه مازندراني )پترسبورگ (١٨٦٦؛ عکس والِ نتين ژوکوفْ سکي که کتابي سهجلدي
دربـاره لهـجهها و گـويشهاي ايـران نـوشته ) (١٨٨٨و اسـرار التـوحيد  ٬کشـف المـحجوب

هجويري و حاالت و سخنان شيخ ابوسعيد ابوالخير را تصحيح و منتشر کرده است؛ همچنين
عکس مورخ نامدار روسي بارتُ لد که تصحيح حـدود العـالم و تـرکستاننامه او از کـتابهاي

مرجع است.

خـانم نـينا واسـيلوا ٬کـه مـتخصص هـنر بـاستاني است و در کـاوشهاي پـنجيکند
تاجيکستان شرکت داشته ٬درباره فعاليتش سخن گفت و يک نسخه از چکيده مقالهاي را
ـکه در کنگره آينده اير انشناسي تهران ميخواست بخواند به من داد که به مسئوالن بنياد
اير انشناسي برسانم ٬هـرچـند خـودش آن را بـا پست الکـترونيکي فـرستاده بـود .وي
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رپرتِ ر که ٬به دستور رئيس
همچنين مقالهاي به من داد درباره نقاش معروف انگليسي کِ ُ
آـکادمي هنر سنپترسبورگ ٬در اوايل قرن نوزدهم )حدود  ٬(١٨١٧به ايران سفر کرده بود
و نقشهاي برجسته تخت جمشيد و نقش رستم ٬نقش رجب و سر مشهد و طاق بستان را
نقاشي کرده بود و بعد آلبوم نقاشي خود را به تزار روسيه فروخته بود .اين آلبوم ٬بعد از
چندين بار دستـبه دست گشتن ٬اـکنون در اختيار موزه ارميتاژ است .مقاله واسيلوا در
مـجله بـاستانشناسي ايـران ٬چـاپ بـرلين

Mitteilungen aus Iran

 Archaeologischeــ٬

 ١٩٩٤چاپ شده بود .خانم واسيلوا عالقه داشت که اين آلبوم را چاپ کندّ .ام ا ٬بنا بر

ـرپرتِ ر بسـياري از
اظهار او ٬موزه ارميتاژ بودجهاي ندارد و ٬از آنجا که در نقاشيهاي کِ ُ
آثاري که در اين فاصله حدود دو قرن از بين رفته به نوعي حفظ شده است ٬جا دارد يکي

از مؤسسات ايرانيـــ فرهنگستان يا بنياد اير انشناسيـــ براي چاپ اين آلبوم اقدامي کند
و اين خانم را ياري رساند.
به نظر شادروان پرفسور لوکنين ٬يکي از برجستگان در زمـينه تـاريخ سـاساني ٬کـه
مدتها سرپرست قسمت ايراني موزه ارميتاژ بود ٬نقاشيهاي کِرپُ رتر از نقاشيهايي که

نيب رگ و ديگر جهانگردان کشيده بودند به عکسهايي که بعدًا از
قبل از او شاردن ٬لوبرنِ ٬

آن نقوش گرفته شد نزديکتر است.

روز  ١٦مه  ٬٢٠٠٣سيصدمين سال نهاده شدن سنگـبناي شهر سـنپترسبورگ بـه
ليو شيتس ٬سغدشناس نـامدار روس ٬نـايل
دست پطر کبير ٬به ديدار پرفسور والديمير ْ
شدم .او در خارج شهر بود و براي ديدار من به سنپترسبورگ آمده بود .خيلي مايل بودم
اين دانشمند سغدشناس را ٬که از ثمره تالش علمياش بسيار بهره برده بودم ٬بار ديگر
ببينم .در دانشکده ميگفتند اندکي کسـالت دارد .امّ ـا ٬وقـتي بـه اتـفاق دکـتر اسـتابلين

ـکامنسکي و آقاي محمود صالح استاد زبان و ادبيات فارسي به ديدنش رفتيم ٬او را در
خانه بسيار قديمي )در محلّ هاي قديمي که روزي استاويسکي در آن زنـدگي مـيکرد و
مجسمه او در برجستگي ديواري از کوچههاي آن محل ديـده مـيشد( يـافتيم .حـالش
خوب بود و ٬برخالف انتظارم ٬ميز کوچک شامي آماده کرده بود .از ما پذيرايي کرد .با
همان لطف و عنايت هميشگي که او را ديده بودم .از کارهايم پـرسيد و تـيراژ يکـي از
آخرين مقالههايش به روسي و آلبوم کوچکي درباره موزه ارميتاژ را که نوشتههايش به
انگليسي است به من داد .چون از جستجوي من براي يافتن کتاب ريشهشناسي زبانهاي
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راستارگوي وا ٬نوشته بودندـــ اطالع
ايرانيـــ که اخيرًا دو نفر از استادان روسِ ٬ا ِدلْ مان و
ِ
يافت و آقاي کامينسکي به او گفت که در کتابفروشي دانشگاه آن را پيدا نکردهام ٬کتابي
را که خانم ِا ِد لمان با نوشتهاي به او تقديم کرده بود به من داد.
ـگاليوب ف که به ايران
من ٬چند سال پيش ٬يک نسخه از فرهنگ سغدي خود را ٬توسط با
ُ

ـگاليوب ف داده بودم .در اين
ليو شيتس فرستاده و يک نسخه هم به خود با
ُ
آمده بود ٬براي ْ
سفر ٬يک نسخه از فرهنگ سغدي )آخرين نسخهاي را که در اختيار داشتم غير از نسخهاي
ـکه با آن مشـغول تـجديد نـظر هسـتم( بـه کـتابخانه گـروه زبـانهاي ايـرانـي دانشکـده
شرقشناسي دانشگاه سنپترسبورگ تقديم کردم.

١

پارتي نسـا را در
ليو شيتس ٬افزون بر تأليفات اسناد سغدي کوه مغ ٬اسناد
پروفسور ْ
ِ

مجموعه کتيبههاي ايرانـي لنـدن در سـه جـلد مـنتشر کـرده است .پـروفسور اسـتابلين
ـکامينسکي نيز يک جلد کتاب فرهنگ ريشهشناسي زبان َو خي )از گروه گويشهاي پامير(

را که بـه روسـي نـوشته شـده بـه مـن داد .اسـتابلين کـامينسکي ٬عـالوه بـر تأليـفات و
ترجمههاي اوستا  ٬درباره لهجههاي پامير نيز کار کرده است .از کامينسکي تقاضا کردم که
نام کساني را که در روسيه درباره گويشهاي ايران مقاله يـا کـتاب نـوشتهانـد هـمراه بـا
مشخصات کتابشناسي براي گروه گويششناسي ما بفرستد.
در مدّ ت اقامتم در سنپترسبورگ سه بار از موزه ارميتاژ ديدار کردم .اين موزه قصر
زمستاني تزارهاي روسيه بود و مجموعه گنجينه تزارها در آن نگهداري ميشود .هر بار
ـکه از اين موزه ديدن کردم برايم تازگي داشتـــ موزهاي که نماد زيبايي و گنجينه هنر و
فرهنگ نهتنها روسيه بلکه بسياري از ملتها و اقوام ديگر است .بار اول ٬به اتفاق دکتر
ِ
محمود صالح ٬استاد زبان و ادبيات فارسي گروه که سالهاست در روسيه زندگي ميکند٬
بيشتر قسمتهاي عمومي و تاالرهاي نقاشيهاي مکاتب و دورههـاي تـاريخ را ديـدم.
نماي داخلي ٬پلّ کانهاي باـشکوه و تاالرهاي عظيم ٬سقفهاي نقاشي شده و اتاقهاي
ـکوچک و بزرگ اين موزه که سرشار از هنر است جاذبهاي قوي دارند .قسمت بزرگي از
موزه نيز به آثار يوناني و رومي تخصيص داده شده است.
قصر زمستاني امـپراطـوران روسـيه ٬کـه در قـرنهاي  ١٨و  ٬١٩بـه دست مـعماران
١ـ(ــچون کتاب وزنش سنگين است و تيراژهاي مقالههاي خودم و مقداري اهدايي و چند مـتن سـغدي بـراي
تدريس همراه برده بودم نتوانستم انتشارات فرهنگستان و سه جلد نامه ايران باستان را همراه خود ببرم.
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ايتاليايي و فرانسوي ساخته و بعدًا به موزه تبديل شـده ٬از مـوزه لوور پـاريس و مـوزه
بريتانيا دست کمي ندارد و بعد از اين دو موزه سومين موزه بزرگ جهان است ٬در عين
آنکه از نظر آثار دوره ساساني ٬چه مربوط به ايران و چه مربوط به فرهنگ ايراني آسياي
ميانه ٬بينظير است.
در ديدار نخست ٬موفق به ديدار بشقابهاي ساساني نشدم؛ زيرا اين قسمت به دليل
زيادي عده جهانگردان بسته بود .بار دوم ٬که همراه خانم ايلنا ايواـنُوا و نينا واسيلِ وا و آن
دانشجوي ايراني به نام کاوه و يک نفر از دوستان هنرشناس هلندياش به ارميتاژ رفتيم٬
توانستم با کمک خانم واسيلوا که مدتي در موزه کار ميکرد و آن دانشجو که نقشي در
فضاي سبز پارکها داشت به گنجينه موزه ارميتاژ راه يابم و از جواهرات پادشاهان بهويژه
مجموعه هنر سکايي )از اقوام ايراني کوچنشين که در سرزمين پهناوري از درياي سياه تا
سيبري و سرحدات چين زندگي ميکردند( ٬که قدمت بعضي از اقالم آن به هزاره دوم
پيش از ميالد ميرسيد ٬و همچنين از پانزده بشقاب نقره ساساني با نقوشي که پادشاهان
را در حال شکار و بزم نشان ميدهند ديدن کنم .خانم واسيلوا شرح داد کـه بـعضي از
آالت موسيقي منقوش بر اين بشقابهاي نقره طالـکـاريشده بـا نـقوش ايـن آالت در
طاقـبستان شباهت دارد .از مجموعه هنري بعد از اسالم ٬شماري از اشيا فلزي است و
برجستهترين آنها گنجينهاي است که نادرشاه پس از فتح هند به تزار روسيه هديه کرده
بود و چند شمشير جواهرنشان با طالـکاري نيز از دوره قـاجار در ايـن مـجموعه ديـده
ميشود و گويا قسمتي از تابلوهاي نقاشي زمان قاجار که براي نمايشگاه به اروپا فرستاده
شده بود هنوز در جاي خود قرار نداشت.
بار سوم که به موزه ارميتاژ رفتم به اتفاق پروفسور بوريس مارشاـک ٬بـاستانشناس
نامي روس که در کاوشهاي پنجيکند شرکت فعال داشت ٬و خـانم نـينا واسـيلِ وا بـود.
پروفسور مارشاـک ٬که خانم نينا واسيلوا او را از آمدن من به سنپترسبورگ باخبر ساخته
بود ٬ميخواست مرا در موزه ببيند .او را هم در ايران ٬در کنگره جاده ابريشم ٬و هم در
راهـنمائي پـروفسور
برلين ٬در همايش مدارک تورفان چين ٬ديده بودم .ديدار مـوزه بـا
ِ

بوريس مارشاـک داستان ديگري داشت .چون او سرپرست آثار مکشوف پـنجيکند در
موزه است .او بار ديگر گنجينه مـوزه را بـه مـن نشـان داد و دربـاره بشـقابهاي نـقره
ساساني ٬که بزرگترين مجموعه آنها را موزه ارميتاژ در اخـتيار دارد ٬هـمچنين دربـاره
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ـگنجينه هنر سکايي و سارماتي ٬که تلفيقي از هنرهاي ايراني و يوناني و هندي است و
بيشتر اقالم آن در خاـک روسيه پيدا شده ٬توضيحاتي افزود.
پس از بازديد فرش پازيريک ٬کهنترين فرش مکشوف جهان ٬به ديدن آثار پيدا شده
راهنمائي پروفسور مارشاـک ٬با آسانسور
در شهر سغدي پنجيکند تاجيکستان رفتيم .به
ِ
ـکوچک چوبي که در ميان اتاقها و راهروهاي تودرتوي موزه قرار داشت ٬وارد اتاقهايي
شديم که هميشه درشان به روي جهانگردان و بازديدکنندگان بسته است .در اين اتاقها٬
ـگنجينه از هم پاشيده نقاشيهاي پنجيکند نگهداري ميشود .نقاشيها ديوارـنِ گاره است
و بعضي از آنها در وضعي نامناسب و تکهتکهّ .ام ا ٬اين شاهکارهاي هنر سغدي ٬با وجود
ازـهمـريختگي هنوز زيبايي ٬تناسب و رنگـوـروي خود را کامًال از دست نداده است .من
نقش خداي کشاورزي را ٬که از پيش در مقالهها و کتابها ديده بودم و در مقاله »ـکشاورز٬
واژه سغدي يا فارسي« ٢به آن اشاره کرده بودم ٬با همه ريختگيهاي قسمتهايي از آن٬
تشخيص دادم .در اين هنگام ٬فقط يک خانم ٬که از ورود من شگفتزده بود ٬در آنجا کار
تخصص مرا در زبان سغدي و عالقهام را به ديدن آثار فرهنگ سغد به
ميکرد .مارشاـک ّ
او اظهار کرد .آن خانم بعضي از نقاشيهايي را که هنوز بازسازيشان کامل نشده بود و زير
زرورقهاي مخصوص نگهداري ميشدند به من نشان داد .مارشاـک توضيح داد که پنج
پژوهشگر زير نظر او بر روي اين آثار کار ميکنند؛ امّ ا عده آنها ٬به نسبت انبوه کار ٬اندک

است .موزه بودجه بيشتري در اختيارشان نميگذارد تا بتوانند با انتشار کامل ايـن آثـار
چهره واقعي هنر و فرهنگ سغدي را نشان دهند .من به ياد موزه هنرهاي هندي برلين
افتادم که سال پيش ٬هنگام شرکت در همايش »بازديد از تورفان« ٬به ديدن آن رفته بودم.
متون مانوي و تصويرها و نـقاشيهاي بسـيار جـالب هـنر مـانوي سـغديان در يکـي از
زيرزمينهاي آن موزه نگهداري ميشد .تصويرهاي همراه نوشته مانوي به همينگونه گاه
پاره و آسيبديده بود امّ ا وضع بهتري داشت ٬بهويژه تصويرهاي مـتون و نـقاشيهاي
٢ـ(ــاشاره به دو مقاله است که يکي به زبان فرانسـه در مـجله  Studia Iranicaبـا عـنوان
 `agriculteur'ýدر سال ٬١٩٩٤جلد ٬٢٣بخش ٬٢ص ١٣٥-١٣١چاپ شد و ترجمه آن را خانم زهره زرشناس در
نامه فرهنگستان )شماره  ٬١٦سال  ٬١٣٧٧ص (١٦٧-١٦١منتشر کرد .در مقاله ديگري نيز از اين جانب به تصوير
خداي کشاورزي و واژه کشاورز اشاره شده که با عنوان »سغديها و جا ّد ه ابريشم« در نشـريه مجموعه مقاالت
جاد ه ابريشم  ٬وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي ٬١٣٧٦ ٬ص ١٦١-١٢١و همچنين مجلّ ه
دومين اجالس بينـالمللي ّ
ايرانشناخت  ٬جلد٥ـ ٬تابستان  ٬١٣٧٦ص ٢٨١-٢٤٧چاپ شده است.
ûPersian kes§¦ a varz
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بودايي سالمتر مانده بودند .بيشتر متون مانوي ٬چه سغدي و چه فارسي ميانه و پارتي٬
طي آن
ميان دو اليه شيشه نگهداري ميشدند .اين آثاري بود که از دو جنگ جهاني ٬که ّ

برلين کم و بيش ويران شده بود ٬جان سالم بهدر برده بودند .ديدار موزه ارميتاژ براي من
راهنمائي باستانشناسي چـون
خاطرهانگيز بود ٬بهويژه ٬ديدار سوم که با توضيحات و
ِ
مارش اـک قرين شد .او همچنين درباره کتابي به زبان انگـليسي کـه دربـاره داسـتانها و
افسانههاي آسياي مرکزي از روي نقاشيهاي مکشوف در آسياي مرکزي اخيرًا نوشته و
در امريکا چاپ شده و هنوز نسخهاي به دستش نرسيده بود سخن گفت و نام کتاب و
ناشر آن را برايم نوشت.
زمان آزاد من در سنپترسبورگ به ديدار آثار تاريخي ٬علمي و هنري ديگري گذشت.
متأسفانه کتابخانه ملي در اين هنگام ٬به دليل مقارنه با جشنها ٬بسته بود .امّ ا توانستم از

چند کليساي زيبا از جمله کازانْک يا باـکره مقدســـ که آن را به جهت تصويري از مـريم
مقدس و عيساي کودک که از گرجستان بدانجا آورده بودند چنين مينامندـــ ديدن کنم.
ـکليساي ديگري را نيز ديدم که شايد يکي از زيباترين بناها و شاهکار هنر روسي باشد و
آن به سبک کليساهاي ارتودکس ساخته شده است .نام آن گويا رستاخيز مسيح است و در
محل ترور شدن الکساندر دوم ٬پادشاه روسيه ٬در قرن نوزدهم ٬به يادبود او بـنا شـده
مشـخص ه سـبک گـوتيک است ٬ديـده
مـجس مه و طـالـکـاري ٬کـه
است .در اين کـليسا
ّ
ّ

نميشود .امّ ا سراسر ديوارهاي آن از نقاشي تزيين شده است .از پاي ديوار تا سـقف٬

زندگي حضرت عيسي و داستانهاي کتاب مقدّ س )عهد عتيق و عهد جديد( با نقاشي بيان
شده است .از نادرترين و زيباترين کليساهايي به نظرم آمد که تا آن وقت ديده بودم .از
جزيرهاي نيز بازديد کردم که آر امگاههاي امپراطوران روس از پطر کبير تا آخـرين تـزار
نيکالي دوم در آن قرار داشت .جسد نيکالي دوم را همين اواخر از محل اعدامش بـه
آنجا منتقل کرده بودند .اين گورستان سلطنتي در کليسايي به نام پترپولـــ قدّ يس پطروس
و قدّ يس پولس از حواريون حضرت عيسي مسيحـــ بنا شده و در جزيره سرسبز و پارکي
زيبا واقع است.
جناب آقاي دکتر سنائي ٬رايزن فرهنگي ايران در روسيه ٬روزي که بـه مسکـو وارد
شدم توسط راننده رايزني نامهاي برايم فرستاده و از ايـنکه خـود نـتوانسـته بـودند بـه
فرودگاه بيايند پوزش خواسته بودند .ايشان چندـبار به دانشکـده شـرقشناسي تـلفن و
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يکيـدو بار با خودم صحبت کردند و خواستند کـه ٬در بـازگشت از سـنپترسبورگ بـه
مسکو ٬در صورت امکان نصف روزي در آنجا بمانم و با ايشان مالقات و از تشکيالت
رايزني بازديد کنم .پرواز برگشت من از سنپترسبورگ روز  ٢٩مه ساعت  ٦و  ٢٠دقيقه
بعدازظهر بود و ساعت يازده شب نيز ميبايست از مسکو به تهران پرواز کنم .بنابراين٬
فرصت ديدار ايشان را نداشتم.
سه روز پيش از سفر ٬براي تغيير پرواز ٬همراه خانم ايوانوا ٬به مرکز تجاري شهر رفتم
و
پرواز ِا رفلوت را به ساعت ٤٥ـ ١٠ /صبح تغيير دادم .روز حرکت و روزهاي آخر اقامتم
ِ
در سنپترسبورگ ٬به علت ورود سران کشورهايي که براي شرکت در جشن دعوت شده
بودند ٬خيابانهاي مرکزي شهر را بسته بودند و به ياد دارم روز آخر ٬که به پارک تابستاني
تزارها رفته بوديم ٬چون وسيله نقليه نبود ٬حدود  ٢ساعت در کنار رودخانه نِ وا پيادهروي
ـکرديم .احتمال بسته شدن فرودگاه نيز در روزهاي بعدي داده ميشد.
ساعت  ٨روز  ٢٩مه خوابگاه را با تاـکسي ترک کردم .آقاي آنتون ٬که مرا همراهـي
ميکرد ٬فقط تا ورودي فرودگاه توانست مشايعتم کند .ساعت  ١١و  ٤٥دقيقه به مسکو
رسيدم .از فرودگاه با وسيلهاي که رايزني فرستاده بود به رايزني رفتم .در راه شهر مسکو
را سواره ديدم .از راننده خواستم چند دقيقه در ميدان سرخ توقف کند تا از پشت شيشه
ماشين آن ّ
محل تاريخي را ببينم .در رايزني متأسفانه به ديدار آقاي دکتر سـنائي مـوفق
نشدم .ايشان همراه جناب آقاي مـهندس شـافعي ٬سـفير جـمهوري اسـالمي ايـران در
مسکو ٬به ُا ِس تياي شمالي رفته بودند .کتابخانه رايزني را بازديد و با آقاي بـرزو ٬مـدير

مجله پيوند  ٬مالقات و مدتي درباره فعاليتهاي رايزني با او صـحبت کـردم .سـاعت ٤

بعدازظهر از رايزني به فرودگاه روانه شدم و حدود ساعت  ٣بعدـازـنيمهشب به فرودگاه
مهرآباد تهران رسيدم.
بدرالزمان قريب
©
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ـگزارش بيست و چهارمين همايش ساالنه انجمن استادان
فارسي سراسر هند
)پونه١٠ ٬ـ ١٢خرداد

١٣٨٢؛ 2003

 31 May - 2 Juneـ(

بيست و چهارمين همايش ساالنه انجمن استادان فارسي سراسر هند از  ١٠تا  ١٢خرداد
 ١٣٨٢در شهر پونه برگزار شد .از فرهنگستان زبان و ادب فارسي ٬دکتر حـميد فـرزام
قار ه( و دکـتر حسـن
محم د مؤ ّذ ني )مدير گروه دانشنامه شبه ّ
)عضو پيوسته( ٬دکتر علي ّ
رضائي باغبيدي )معاون گروه گويششناسي( در اين همايش شرکت کردند.

در مراسم افتتاحيه )روز شـنبه  ١٠خـرداد( ٬جـناب آقـاي سـياوش زرگـر يـعقوبي٬
سفيرکبير جمهوري اسالمي ايران در هند ٬درباره پيوستگي فرهنگي و ادبي ايران و هند
قار ه سخن راند .هر يک از استادان هندي نيز ٬طبق برنامه٬
اهم يت زبان فارسي در شبه ّ
و ّ
چند دقيقهاي در همين باب سخن گفتند.

محم د مؤ ّذ ني پيامهاي شفاهي برخـي از شـخصيتهاي عـلمي و ادبـي و
دکتر علي ّ

مؤسسات مربوط به زبان فارسي از جمله پيام دکتر حدّ اد عادل ٬رئيس فرهنگستان زبان و
ادب فارسي ٬را ابالغ کرد .در اين پيام ٬ضمن تقدير از استادان و پيشکسوتان زبان فارسي
و تأـکيد بر لزوم هماهنگي بيشتر استادان و تالش در تـداوم فـعاليت انـجمن و تشـويق
جوانان و عالقهمندان به فر اـگيري زبان فارسي و تحقيق و تـتبّ ع در آن ٬آمـادگي مـراـکـز
ـگسترش زبان و ادب فارسي در خارج از کشور براي ياري رساندن به انجمن استادان زبان
فارسي و گروههاي فارسي دانشگاهها اعالم شد.

طي جلسات همايش ٬حدود  ٢٥مقاله علمي از جمله »تأثير نعمتاللّٰهيه در گسترش زبان

ّ

قاره هند در دوره بهمنيان« )دکتر حميد فرزام(؛ »ذهن و زبان اقبال در پرتو
و ادب ّيات فارسي در شبه ّ
محم د مؤ ّذ ني(؛ »تحليل زبانشناختي دياتسارون فارسي :متني از سـده هـفتم
قرآن« )دکتر علي ّ

هجري« )دکتر حسن رضائي باغبيدي(؛ »مقايسه بهرام چوبينه در شاهنامه و مکبث اثر شکسپير«

)دکتر عبدالرضا سيف( ارائه شد.
در جلسه اختتاميه )بعدازظـهر روز دوشـنبه  ١٢خـرداد( شـرکتکنندگان بـيشتر بـه
بررسي عملکرد و دستاوردهاي همايش پرداختند.
در اين جلسه ٬پروفسور پيربهائي و پروفسور انعامدار اعالم آمادگي کردند که ٬به دليل
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پيوستگي اسالم با زبان فارسي ٬در مؤسسات خود رشته زبان فارسي داير کنند و در اين
زمينه از انجمن استادان فارسي سراسر هند ياري خواستند .پروفسور مارخوب چنداني٬
زبـانشناس مـعروف ٬نـيز دربـاره زبـانهاي هـند و ايـران و پـيوستگي زبـان فـارسي و
سنسکريت سخن گفت.
در پايان مراسم اختتاميه ٬پروفسور اظهر دهلوي ٬ضمن سپاسگزاري از برگزارکنندگان
همايش و شرکتکنندگان در آن ٬بهويژه استادان ايراني ٬اظهار اميدواري کرد که در سال
جوب لي) ١جشن بيست و پنجمين سـال( تأسـيس انـجمن اسـتادان
آينده ٬سال برگزاري ْ

فارسي سراسر هند ٬اين همايش باشکوهتر و با حضور عده بـيشتري از دانشـمندان و

استادان ايراني برگزار شود.
همايش با حمايت ما ّد ي و معنوي مؤسسه پژوهش و پرورش اسالمي دکن و مجتمع
محم د اعظم و انجمن استادان فارسي سراسـر هـند بـرگزار شـد.
آموزشي حاجيغالم
ّ
ضــمنًا پـروفسور مـحمود رحـمان ٬رئـيس بـانک مـرکنتاين بـمبئي ٬کـه داراي مـدرک
ـکارشناسي ارشد زبان فارسي از دانشگاه عليگره است ٬به دليل عشق و عالقه فراوان به
زبان فارسي ٬عالوه بر شرکت در همايش و ايـراد سـخنرانـي در مـراسـم اخـتتاميه ٬بـا
ـکمکهاي مالي خود به برگزارکنندگان همايش ياري رساند.
هيئت ايراني ٬ضمن شرکت در سمينار ٬از برخي مـعابد و مـوزهها بـازديد کـرد کـه
مهمترين آنها مجموعهاي از اشياي تاريخي و نسخههاي خطّ ي بود که جواني خوشذوق
بهـنام سنجي گودبولي آنها را گرد آورده بود .در اين مجموعه ٬آنچه بيش از همه جلب
توج ه ميکرد نسخههاي خطّ ي فارسي بود ٬از جمله منظومهاي فارسي در طب با عنوان
ّ
طب شهابي )مربوط به اوايل قرن نهم( ٬ديوان حافظ با مينياتورهاي بسيار زيبا و کلّيات سعدي
ّ
)هر دو مربوط به اواسط قرن يازدهم(.
در پايان اين سفر ٬استادان ايراني ٬در جلسه شب شعري که در بمبئي بـه مـناسبت
سيدمحم د
هم ت پروفسور
ّ
ورود آنها تشکيل شده بود ٬شرکت کردند .اين شب شعر به ّ
حسيني )رئيس انجمن يزديهاي مقيم بمبئي و استاد اسـالمشناسي دانشگـاه بـمبئي(
برگزار شد و ٬در آن ٬عدهاي از استادان عربي ٬فـارسي ٬اردو و شـاعران و نـويسندگان
هندي حضور داشتند.
١ـ( ـ jubilee
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هيئت ايراني روز پنجشنبه ٬پانزدهم خردادماه ٬به دعوت جـناب آقـاي هـنردوست
سرکنسول ايران در بمبئي ٬در ّ
محل سرکنسولگري حضور يافت و به بحث و تبادل نظر
وضعي ت زبان فارسي در دانشگاه بمبئي و نيز به ارزيابي بيست و چهارمين همايش
درباره
ّ

انجمن استادان فارسي سراسر هند پرداخت.

©

همايش بزرگداشت زندهياد دکتر عباس زرياب خوئي
)خوي ١٢ ٬مهرماه (١٣٨٢
همايش بزرگداشت زندهياد دکتر عباس زرياب خوئي ٬دانشـمند و مـحقّق گـرانقـدر و
استاد برجسته گروه تاريخ دانشکده ادبيّ ات و علوم انساني دانشگاه تهران ٬به دعوت اداره
ّ
ـکل فرهنگ و ارشاد اسالمي آذربايجان غربي و با حمايت انجمن آثار و مفاخر فرهنگي٬
استانداري آذربايجان غربي ٬فرمانداري و شوراي شهر شهرستان خوي برگزار شد .در
ايــن هــمايش عــدهاي از اســتادان و مـح ّق قان دانشگـاههاي تـهران و ارومـيّ ه و مـرکز
دايرةالمعارف بزرگ اسالمي حضور داشتند .از فرهنگستان زبان و ادب فـارسي دکـتر

فتحاهلل مجتبائي ٬دکتر علياشرف صادقي ٬و استاد احمد سـميعي )از اعـضاي پـيوسته
محم د مؤ ّذ ني و فرهاد طـاهري )از گـروه دانشـنامه شـبهقاره(
فرهنگستان( و دکتر علي ّ

شرکت کرده بودند .مراسم با پيام دکتر احـمد مسـجدجامعي )وزيـر فـرهنگ و ارشـاد
اسالمي( و سخنراني آقاي انصاري )استاندار آذربايجان غربي( ٬دکتر حقشناس )معاون
حقوقي وزارت ارشاد( ٬و آقاي حسين زرياب خوئي )فرزند استاد زرياب( آغـاز شـد.
وزير ارشاد در پيام خود به اين همايش ٬که مدير ّ
کل ارشا ِد استان آن را قرائت کرد ٬ضمن
هم ت برگز ارکنندگان ٬مقام شامخ علمي استاد زرياب را ستود و يادآور شد که
قدرداني از ّ
استاد زرياب از نوادر روزگار ما بود و بزرگداشت ايشان نيز بهتر بود در سطح م ّل ي برگزار
مـتنوع فکـري و
ميشد .استاندار آذربايجان غربي در سخنراني خود با اشاره به ابـعاد
ّ
علمي استاد زرياب ٬او را از جمله دانشمنداني شمرد که تحقيقات بنيادين انجام داده و
آثارش مرجع پژوهشگران است.
٢٤٠
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دکتر فتحاهلل مجتبائي به سابقه دوستي پنجاهـساله خود با استاد زرياب اشاره کرد و از
تـوانـائي ايشـان در اسـتفاده از مـنابع و مـراجـع
تسلّ ط استاد بر چند زبان خارجي و از
ِ

جامعي ت او را در فرهنگ و تمدّ ن
دست ّـاول و مستند در تحقيقات علمي سخن گفت و
ّ
ايران پيش از اسالم و بعد از اسالم ستود.
آشنائي خود با اسـتاد
دکتر علياشرف صادقي سخنراني خود را با اشاره به پيشينه
ِ

ادبـي ات دانشگـاه تـهران آغـاز و از اسـتاد زريـاب بـا عـنوان »مـرد
زرياب در دانشکده ّ
تنو ع معلومات و حافظه و هوش سرشار ايشان را بينظير
فرشتهخو« ياد کرد و وسعت و ّ
خواند .محور اصلي سخنان دکتر صادقي بحث درباره کتابهاي صيدنه و تاريخ ايرانيان و

عربها در زمان ساسانيان )از آثار استاد( بود.
استاد احمد سميعي ٬با يادکرد خاطراتي از همکاري با استاد زرياب خوئي در بنياد
دايرةالمعارف بزرگ اسالم ٬درباره شيوه ترجمه استاد زرياب خوئي سخن گفت و يادآور
شد که دلبستگي استاد را به مقوالت فلسفه و کالم ميتوان در بيشتر آثار ايشان مشاهده
ـگشائي مشکـالت عـلمي از
خوشروئي دکتر زرياب را به هنگام گره
ـکرد .وي تواضع و
ِ
ِ
خصوصيّ ات بارز اخالقي ايشان شمرد.

طي سخنان خود ٬استاد زرياب را دانشمندي جامعاالطراف و امروزي
دکتر مؤ ّذ نيّ ٬
جام ايشان اشاره کرد.
خواند و به تحقيقات حافظپژوهي استاد و کتاب ارزشمند آينه ِ
سج اد آيدنلو و خـانم دکـتر
سخنرانان ديگر اين مراسم آقاي فرهاد طاهري و آقاي ّ

مدر سي بودند.
ّ

فرهاد طاهري پيشينه دايرةالمعارفنويسي استاد زرياب را شرح داد و ٬با ذـکر شمار

مقالههاي دايرةالمعارفي استاد و تقسيمبندي موضوعي آنها ٬يادآور شد که او در شيوه
نگارش اين مقالهها از بيهقي ٬طبري ٬ابوريحان بيروني و ابنمسکويه متأثّر بوده است.
سج اد آيدنلو تحقيقات استاد زرياب در قلمرو شاهنامه پژوهي بود.
موضوع سخنراني ّ
وي ٬ضمن ستايش از دلبستگي استاد به شـاهنامه فـردوسي ٬بـه شـرح سـهم ايشـان در
شاهنامه شناسي و فعاليّ تهاي علمي بنياد شاهنامه پرداخت.

مدر سي نيز ابعاد شخصيتي و علمي استاد زرياب را ارزيابي و تـوصيف
خانم دکتر ّ

ـکرد .اين بزرگداشت با برگزاري مراسم اختتام و اهداي جوايز و لوح يادبود به سخنرانان
پايان يافت.

©
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ـگزارش سفر علمي هيئت نمايندگان فرهنگستان زبان و
ادب فارسي به اسالمآباد
)٢٦ـــ ٢٧اسفند (١٣٨١
هيئت نمايندگان فرهنگستان زبان و ادب فارسي ٬مرکّب از دکتر غالمعلي حدّ ادـعـادل
)رئــيس فــرهنگستان( ٬دکـتر فـتحاهلل مـجتبائي )عـضو پـيوسته فـرهنگستان( ٬و دکـتر
عليمحمد مؤذني )مدير گروه دانشنامه شبهقاره( ٬روز سهشنبه بيست و ششم اسفندـماه
عازم اسالمآباد شدند و ساعت  ١٠صبح همان روز در جلسه علمي مقتدره قـومي زبـان

)فرهنگستان پاـکستان(ـــ که با حضور پروفسور فتحمحمد ملک )رئـيس مـقتدره قـومي
زبان( و اعضاي آن و دکتر رضا مصطفوي )رايزن فرهنگي جمهوري اسالمي ايـران در
پاـکستان( برگزار گرديدـــ شرکت کردند.
دکتر حدّ اد عادل ٬در اين جلسه ٬درباره واژهـگزيني و روشهاي آن در رشتههاي علوم
مـصوب
انسـاني و تـجربي سـخنرانـي و يک دوره از جـزوههاي مـربوط بـه واژههـاي
ّ
فرهنگستان زبان و ادب فارسي را به فرهنگستان پاـکستان اهدا کرد.

سپس ٬گزارش مختصري درباره مجموعه فعاليتهاي مقتدره قومي زبان ارائه شد.
پس از آن ٬هيئت ايراني از رايزني فرهنگي جمهوري اسالمي ايران بازديد کرد کـه٬
طي آن ٬دکتر مصطفوي ٬ضمن معرفي همکاران خود بر ضرورت گسترش زبان فارسي
کشور همفرهنگ و مسلمان پاـکستان تأـکيد ورزيد.
در
ِ
در جلسه انجمن دوستي ايران و پاـکستان ٬دکتر غضنفر مهدي )رئيس انجمن( ٬شهزا ِد
َو سيم ٬مرتضي پويا ٬و دکتر مصطفوي درباره روابط فرهنگي ديرينه ايـران و پـاـکسـتان
سخنراني کردند و پير نصيرالدين نصير اشعاري را که در منقبت امام حسين عليهـالسالم

به زبان فارسي سروده بود خواند .دکتر حدّ ادـعادل نيز درباره دوستي ايران و پاـکسـتان
سخن گفت و سرودههاي خود را درباره اقبال قرائت کرد که مورد توجه قرار گرفت .وي٬
عصر همان روز ٬در مراسم آـکادمي ادبيات مـعاصر بـا حـضور افـتخار عـارف ٬رئـيس
عال مه اقبال سخنراني کرد.
آـکادمي ٬درباره ّ
برنامه بعدي افتتاح غرفه ايران در محل دائمي نمايشگاههاي پاـکستان )لوک ورثه( بود
ـکه به دست دکتر حدّ ادـعادل انجام گرفت .در اين نمايشگاه ٬با کوشش رايزني فرهنگي
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جمهوري اسالمي ايران در پاـکستان ٬در محل دائمي نمايشگاههاي پاـکستان ٬غرفهاي به
ايران اختصاص يافت تا ٬در آن ٬صنايع دستي و هنرهاي م ّل ي ايران در معرض تماشاي
مردم پاـکستان و جهانگردان قرار گيرد .در اين مر اسـم ٬دکـتر فـتحاهلل مـجتبائي ٬دربـاره
اهميت نمايشگاههاي هنري و نقش هنر ٬بهويژه هـنرهاي مشـترک در تـفاهم مـ ّل تها٬
سخن گفت .عکسي مفتي ٬رئيس لوک ورثه ٬و دکتر شميم زيدي ٬مـعاون وي ٬دربـاره
اهميت صنايع دستي ايران سخن گفتند .دکتر مصطفوي نيز ٬ضمن بيان تأثيرات هنرهاي
ايراني در شبهـقاره هند و پاـکستان ٬از مسئوالن دولت پاـکستان ٬بـه مـناسبت تـخصيص
غرفهاي به صنايع دستي ايران ٬سپاسگزاري کرد.
در روز دوم ٬هيئت ايراني از نسخههاي خ ّط ي فـارسي مـوجود در مـرکز تـحقيقات
فارسي بازديد ٬سپس ٬با رئيس و برخي از استادان دانشگاه بينالمللي اسـالمي ديـدار
ـکرد .در اين ديدار ٬دکتر حدّ ادـعادل ٬درباره اهميت زبـان و ادبـيات فـارسي ٬بـه زبـان
انگليسي سخنراني کرد .همچنين ٬دکتر رجاجبر درباره وضعيت زبان فارسي در دانشگاه
مذکور مطالبي بيان و تقاضا کرد اقداماتي صورت گيرد تـا وزارت عـلوم ايـران مـدارک
فارغالتحصيالن دانشگاه بينالمللي اسالمي را به رسميت بشناسد.
سپس ٬هيئت ايراني از دانشگاه ملّ ي زبانهاي نوين اسالمآباد ) ـ= نمل( بازديد کرد و
سرتيپ عزيز اسد خان ٬رئيس دانشگاه ٬ضمن خير مقدم ٬درباره نقش دانشگاه نمل در
ـگسترش زبانهاي متعدّ د از جمله زبان فارسي سخن گفت .دکتر حدّ ادـعادل نيز درباره
روابط فرهنگي ايران و پاـکستان و نقش و اهميت زبان فارسي سخناني ايراد کرد .سپس٬
اين هـيئت از کـتابخانه دانشگـاه و بـخش فـارسي و کـالسهاي درس زبـان فـارسي و
ايراني مسجد دانشگاه بازديد کردند.
ـکاشيکاري
ِ
بازديد دکتر حدّ ادـعادل از بنياد ملّ ي کتاب پاـکستان ٬چند مجلّ د از انتشارات بنياد٬
در
ِ
از جانب رئيس بنياد ٬به ايشان اهدا شد.
آخرين برنامه رسمي هيئت ايراني حضور در مراسم
رونمائي مـجموعه اشـعار دکـتر
ِ
سعيد دراني ٬فيزيکدان پاـکستاني ٬در ّ
محل هتل هاليدي بود .دکتر حدّ ادـعادل ٬در اين

مر اسم ٬ضمن تقدير از برگزاري مراسم
ـقار ه ٬اظهار داشت که اخيرًا
رونمائي کتاب در شبه ّ
ِ

اين مراسم در ايران هم برگزار ميشود .سپس ٬درباره فرق نگاه فيزيکدان و شاعر بـه
جامعه و جهان سخنراني مم ّت عي ايراد کرد.
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هيئت ايراني ٬صبح روز چـهارشنبه  ٢٨اسـفند ٬بـا بـدرقه سـفير و رايـزن فـرهنگي
جمهوري اسالمي ايران و پروفسور فتحمحمد ملک ٬رئيس فـرهنگستان پـاـکسـتان ٬بـه
تهران بازگشت.
رايزني فرهنگي ج.ا.ا .اسالمآباد
©

همانديشي بينالمللي ميرزا عبدالقادر بيدل
اسالمي ه١٧ ٬ـ ٢١مارس (٢٠٠٣
)دهلي ٬جامعه ملّ ّيه
ّ
در مراسم افتتاحيه ٬خانم دکتر قمر غفار بـه مـهمانان خـوشآمد گـفت و آقـايان زرگـر
يعقوبي ٬سفير کبير جمهوري اسالمي ايران؛ مسعود خليلي ٬سفير دولت افغانستان؛ دکتر
فرناز ناظرزاده کرماني ٬نماينده دانشگاه الزهراء تهران؛ دکتر نبي هادي ٬استاد سابق زبان
و ادبيات فارسي دانشگاه عليگره؛ آقاي مـخدوم رحـيمي ٬وزيـر اطـالعات و فـرهنگ
افغانستان؛ آقاي روان فرهادي نماينده دولت افغانستان در سازمان ملل متّ حد سخنراني
محم دي عراقي ٬رئيس
ـکردند .همچنين ٬پيامهاي رئيسجمهور هند و معاون او و آقاي
ّ

سازمان فرهنگ و ارشاد اسالمي را آقايان دکتر سيد اختر حسين ٬استاديار دانشگاه نهرو
و عيسي رضازاده ٬رايزن فرهنگي جمهوري اسالمي ايران قرائت کردند.
طي جلسات روزهاي همانديشي ٬سخنرانيهايي به شرح زير ايراد شد» :بـيدل در
ّ
ايران« )دکتر اسماعيل دياني از ايران(؛ »نشئه بيخمار آزادگي« )دکتر عباسعلي وفايي از
ايران(؛ »بررسي تصاوير خيال و نقش عنصر خيال در شعر بيدل« )دکتر حسين فقيهي از
ايران(؛ »تحليل رايانهاي طور معرفت « )ريکاردو زيپولي از ايتاليا(؛ »صداي پاي خـيال در

شعر بيدل« )دکتر نرگس جابرينسب از ايران(؛ »زبـان پشـتو ادامـهدهنده و پـرورشگاه
سبک هندي« )دکتر عبدالخالق رشيد از افغانستان(؛ »سخن عشق يا حکايت بيدلي بيدل
در غزليات« )دکتر مهوش واحددوست از ايران(؛ »عرفان بيدل« )دکتر فاطمه مقدمپور از
ايران(؛ »بيدلشناسي« )دکتر عزيز مهجور از افغانستان(؛ »تصوير بيدل« )دکتر عبدالغفور
دانيي ال
هروي از آلمان(؛ »روشها و ابزار تحليل کاربرد واژه آئينه در غزليات بيدل« )دکتر ِ
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مِنِ گيني از ايتاليا(؛ »صاحبدلي چو بيدل در جستجوي دلدار« )دکـتر حکـيمه دبـيران از
ايران(؛ »بيدل شاعر دير آشنا« )آقاي روان فرهادي از افغانستان(؛ »تو ّل د مـجدّ د« )دکـتر
عبدالغفور آروز از افغانستان(؛ »وضعيت اجتماعيــسياسي قرن  ١٨ - ١٧هند و تأثير آن
بر آثار بيدل« )دکتر عزيزالدين از هند(؛ »نگاهي به طور معرفت بيدل« )دکتر محمد يوسف
هرات از افغانستان(؛ »بيدلشناسي در ايران« )دکتر ّني ره ابيات از ايران(؛ »ذهـن و زبـان
بيدل« )دکتر ابوالقاسم رادفر از ايران(؛ »دلشناسي و عشق از نظر بيدل« )مولوي حنيف

بــلخي از افــغانستان(؛ »روح فــنون لطــيفه در اســالم« )دکـتر آزاد فـروغي از هـند(؛
»بيدلشناسي در افغانستان« )محمد غالم حيدر از افغانستان(؛ »تأثير عرفاي مسيحي و
مسلمان بر عرفان و ادب بيدل دهلوي« )دکتر سماواتي از ايران(؛ »بيدل و عرفان« )دکتر
احسان ظفر از هند(؛ »نگاهي به چهار عنصر بيدل« )دکتر انور احمد از هند(؛ »بررسي
محيط اعظم بيدل« )دکتر رحيم راشد از افغانستان(؛ »بيدل و موسيقي« )دکـتر شـريف
غزل (؛ »عناصر جامعهشناسي در اشـعار بـيدل« )دکـتر نـادره وحـيددوست از ايـران(؛
»بيدلشناسي« )دکتر عابدي از هند(؛ »دل بيدل« )دکتر شميمالحـق صـديقي از هـند(؛
»غزل تاريخي از بيدل« )دکتر شريف حسين قاسمي از هند(؛ »بـيدلشناسي در ايـران«
)دکتر فـرناز نـاظرزاده کـرماني از ايـران(؛ »بـيدلشناسي« )الطـاف حسـين سـرهنگ از
افغانستان(؛ »بيدل و اقبال« )دکتر اخالق از هند(؛ »بيدل و اقبال« )دکتر عبدالحق از هند(؛
»بيدل و غالب« )دکتر فروغي از هـند(؛ »بـيدل و غـالب« )دکـتر خـالق انـجم از هـند(؛
»شاعري و خالقيت در شعر بيدل« )دکتر بورکه از هند(؛ »بيدل و غالب« )دکـتر تـنوير
احمدعلي از هند(؛ »بيدل و معاصرين او« )دکتر ادريس احمد از هند(؛ »معاصران پنجابي
تـصوف در شـعر بـيدل« )دکـتر
ميرزا بيدل« )دکتر طريق کفايتاهلل از هـند(؛ »عـرفان و
ّ

مهاجراني از ايران(؛ »بيدل در تذکرههاي سده ١٨م :تجزيه و بـررسي انـتقادي« )دکـتر
ـو شيستَ ه )يـوگاوشست(« )دکـتر شـوکال از هـند(؛
چندر شيکهر از هـند(؛ »بـيدل و يُ گَ َ
»بيدلشناسي در افغانستان« )محمد سرور مواليي از افغانستان(؛ »نسخهاي منحصر به

فرد و ناياب از حضرت بيدل« )دکتر شوکت عليخان از هند(؛ »بيدل و بهار« )دکتر شرف
عالم(؛ »نمايي کلي از زندگي بيدل و شرح مختصر بر اهميت فلسفي نوشتههاي منثور او«
)دکتر وارث کرماني از هند(؛ »بيدل و جانـدريدن :مجرمان عشـق خـالص و قـهرماني«
)دکتر سيد عينالحسن از هند(؛ »بيدل :زندگي و آثار« )دکتر محمد صـديقي از هـند(؛
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متصو فه« )دکتر قمرغفار از هند(؛
»بيدل و غالب« )دکتر قمر غفار از هند(؛ »بيدل شاعر
ّ

»بيدل در هندوستان« )دکتر محمد اقبال از هند(؛ »بيدل ترجماني از زندگي« )دکتر اختر
حسين کـاظمي از هـند(؛ »بـيدل و رخسـار او« )دکـتر عـبدالحـليم از هـند(؛ »اخـالق و
بشردوستي در شعر بيدل« )دکتر عالءالدين شاه از هند(؛ »روابط تاريخي و فرهنگي ميان
تـوج ه خـاص بـه بـيدل(« )دکـتر
هند و آسياي مرکزي طي قرون  ١٧و  ١٨ميالدي )بـا ّ
محمدشرف عالم از هند(؛ »معرفي مثنوي محيط اعظم بيدل« )دکتر نکهت فاطمه از هند(.
در جلسه توديع ٬آقاي عيسي رضازاده ٬رايزن فرهنگي سفارت ايران در دهـلي ٬در
متخص صان بـيدلشناس سـه
مجموع همانديشي را موفق توصيف و علت آن را حضور
ّ
ـکشور دوست هند ٬افغانستان و ايران در کنار يکديگر عنوان کرد .او همچنين کـوشش
ـگروه فارسي جـامعه مـ ّل يه هـند ٬مـيزبان ايـن هـمانـديشي بـينالمـللي را ٬در راه زنـده
نگهـداشتن مرکز مـطالعات فـارسي در هـندوستان سـتود .دکـتر عـابدي ٬اسـتاد مـمتاز
دانشگاه دهلي ٬و دکتر وارث کرماني نيز به گردانندگان اين همانديشي تبريک گفتند و از
برگزاري باشکوه آن ابراز خرسندي کردند .آنان همچنين بر ضرورت بـرگزاري مـرتّب
چنين مجامعي تأـکيد کردند .دکتر حکيمه دبـيران ٬مـعاون سـابق دانشگـاه الزهـراء ٬بـه
نمايندگي از طرف ايرانيان ٬از برگزارکنندگان اين همانديشي تشکر کـرد .دکـتر شـريف
حسين قاسمي ٬محقق برجسته دانشگاه دهلي ٬پس از سپاسگزاري ٬قطعنامه همانديشي
را قرائت کرد که به تأييد شرکتکنندگان رسيد.
در پايان ٬دکتر قمر غفار ٬دبير همانديشي ٬مراتب قدرداني خود را از رياست جلسه و
استادان و صاحبنظران و سازمانهاي سهيم در تدارک و برگزاري همانديشي اعالم کرد.
فاطمه مقدّ مپور
©
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به تصحيح عبداهلل نوراني و پدرام ميرزايي
ضميمه شماره (١٣٧٥) ١

ضميمه شماره ) ٧اسفند (١٣٧٨

توفيق هـ .سبحاني
ضميمه شماره (١٣٧٥) ٢

محم درضا نصيري
توفيق هـ .سبحانيّ ٬

محم د دبيرسياقي
به کوشش سيد ّ

به کوشش علياشرف صادقي

ضميمه شماره ) ٨فروردين (١٣٧٩

ضميمه شماره (١٣٧٦) ٣

ضميمه شماره ) ٩تير (١٣٧٩

محمدآصف فکرت

به کوشش علياشرف صادقي

ضميمه شماره (١٣٧٦) ٤

ضميمه شماره ) ١٠تير (١٣٧٩

ـگردآوري َج ْذ وه ٬به کوشش ايرج افشار
ضميمه شماره (١٣٧٧) ٥

محم د بن قيس رازي
شمسالدّ ين ّ

به کوشش محسن ذاـکرالحسيني
ضميمه شماره ) ١١تير (١٣٧٩

سي د علي آلداود
ّ

ضميمه شماره (١٣٧٨) ٦
٢٤٧

٢٤٨

نامه فرهنگستان ٢/ ٦
ضميمههاي نامه فرهنگستان

اخبار

اميرعليشير نوائي

مجيد ملکان با همکاري احمد خندان

ترجمه از ترکي جـغتايي بـه قـلم مـحمد

ضميمه شماره ) ١٤مرداد (١٣٨٢

نخجواني )تبريز (١٣٢٠
به کوشش مهدي فرهاني منفرد
ضميمه شماره ) ١٢خرداد (١٣٨١

محم د قَ ْر شي
جمالالدّ ين ابوالفضل ّ

)مشهور به جمال قرشي(

به کوشش محسن ذاـکرالحسيني
ضميمه شماره ) ١٣تير (١٣٨٢
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انتشارات فرهنگستان
منتشر شده است:

منتشر خواهد شد:

ــ نگـاهي بـه گـويشنامههاي ايـر انـي  ٬عـلياشـرف

مترج م ٬تصحيح دکتر علي رواقي
ــ قرآن َ
ــ ديوان عصمت بخارايي )قرن دهم( ٬تصحيح دکتر

صادقي )(١٣٧٩

ماندان باوندي

ــ مجموعه مقاالت نخستين همانـديشي واژهـگـزيني و

ــ هــمايوننامه )تـذکره مـنظوم حکـيم زجـاجي٬

اصطالحشناسي )(١٣٨٠

متعلق به قرن هفتم ٬جلد دوم در دو

ــ لهجه تهراني  ٬الزار پيسيکوف ٬ترجمه مـحسن
شجاعي )(١٣٨٠

بخش٬( ١

تصحيح علي پيرنيا
ــ فــرهنگ ريشــهشناختي زبــان فــارسي  ٬مـحمد

ــ نامه سير جان  ٬محمود سريزدي )(١٣٨٠

حسندوست

ــ مفتاح الهداية و مصباح العناية  ٬تصحيح مـنوچهر
ِ
مظفّريان )(١٣٨٠

ــ ويژگيهاي نحوي زبان فارسي در نثر قرن پـنجم و

ــ فرهنگ زرقان  ٬محمدجعفر ملکزاده )(١٣٨٠

ششم  ٬مهيندخت صديقيان

ــ فرهنگ گويش دواني  ٬عبدالنبي سالمي )(١٣٨١

ــ اعــداد و حـروف و مـضمونآفريني آنـها در ادب

فارسي  ٬غالمرضا حيدري

ــ دســتور زبـان پـارتي  ٬حسـن رضـائي بـاغبيدي
)(١٣٨١

ــ ـگويش ر اجي هنجن  ٬ابوالحسن آقاربيع

ــ ـکتابشناسي دستور زبـان فـارسي  ٬مـحمد مـهيار

ــ فــرهنگ جـامع ضـربالمـثلهاي فـارسي  ٬بـهمن
دهگان

)(١٣٨١

ــ روضةالعقول  ٬محمد بن غازي الملطيوي )قـرن

ــ ـگلهاي شهر سبز )اشعاري به لهـجه کـازروني(٬

ششم( ٬تصحيح محمد روشن

محمدجواد بهروزي )(١٣٨١

ــ ِ
زبان عوام  ٬يوسف رحمتي

ــ مناظر االنشاء  ٬تأليـف مـحمود گـاوان ٬تـصحيح
ِ
معصومه معدنکن )(١٣٨١

ــ الصيدنه في الطّب  ٬تـرجـمه بـاقر مـظفّرزاده )بـا

ــ واژهنامه گويش بختياري چهارلنگ  ٬رضا سـرلک

روسـي کـريماف و تـرجـمه
استفاده از ترجمه
ِ

فارسي زرياب خـويي هـمراه تـرجـمه مـقدمه
ِ
روسي به قلم کريماف(

)(١٣٨١
مصوب فرهنگستان زبـان و
ــ دستور خطّ فارسي ٬
ّ
ادب فارسي )(١٣٨١

ــ واژگان فارسي کرمان  ٬ناصر بقايي

ــ شيوهنامه ضـبط اعـالم  ٬مـاندانـا صـديق بـهزادي

ــ پژوهشي درباره خردهـگـويشهاي مـنطقه قـصران ٬
ـگيتي ديهيم.

)(١٣٨١

ــ مدارج البالغة  ٬رضاقليخان هـدايت ٬تـصحيح

ــ مجموعه مقاالت نخستين همانـديشي گـويششناسي

حميد حسني

ايران  ٬کار گروه گويششناسي ٬به کوشش دکتر
حسن رضائي باغبيدي )(١٣٨١
ــ بررسي گويش فيني  ٬بهجت نجيبي فيني )(١٣٨١

١ـ(ــجلد اول آن هنوز تصحيح انتقادي نشده است.
٢٤٩

