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ایران شناسی  دنیای  از  تلخی  خبرهای   ،1397 تابستان  در 

می رسید. در اقصای عالم، تنی چند از نامداران حوزه های 

گوناگون تحقیقات ایرانی از دنیا رفتند، استادان پیش کسوت 

و پژوهشگران برجسته ای که دلبستۀ زبان و ادب فارسی بودند 

زمانۀ  در  آنانکه  ایران زمین،  فرهنگ  و  تاریخ  دوستدار  و 

ایران ستیزی، در اروپا و آمریکا، می کوشیدند تا زبان فارسی 

را به جهانیان بشناسانند و همگان را با میراث گرانقدر ادبی و 

عرفانی فارسی زبانان آشنا کنند.

بخش چشمگیری از صفحات این شمارۀ گزارش میراث 

خدمات  و  شرح حال  دربارۀ  یادداشت هایی  و  مقاله ها  به 

الزار  ژیلبر  1397ش(،  ـ   1299( یارشاطر  احسان  فرهنگی 

)1920 ـ 2018م( و لئونارد لویُسن )1953 ـ 2018م( اختصاص 

یافته است، محققانی که سالیان دراز از پرچمداران مطالعات 

ایرانی در آمریکا و فرانسه و انگلستان بوده اند. در کنار این 

و  پژوهش  با شیوۀ  بیشتر خوانندگان  آشنایی  برای  مطالب، 

نیز  آنان  نوشته های  از  نمونه هایی  محقق،  سه  این  نگارش 

ترجمه و در این شماره منتشر شده است. ترجیح می دادیم این 

بخش را با فاصله ای کمتر از درگذشت این پژوهشگران و در 

اغلب  سویی  از  اما  کنیم،  خوانندگان  تقدیم  پیشین  شمارۀ 

مطالب شمارۀ قبل پیش از درگذشت آنان رسیده و برای چاپ 

همین  به رسم  می خواستیم  دیگر  از سوی  و  بود  شده  آماده 

نامداران از شتابزدگی بپرهیزیم، تا هم مجال دست اندرکاران 

بتوانیم  هم  و  باشد  بیشتر  مقاله ها  آماده سازی  برای  مجله 

نوشته های استادانی را در این بخش بیاوریم که برای همکاری 

فرصت بیشتری می خواستند. 

در همین سال گذشته، چند ایران شناس برجستۀ دیگر نیز، 

در سرزمین های دیگر، راهی دیار خاموشان شدند:

J
ّری )1932 ـ 2018م( درگذشت، 

ُ
در روسیه جهانگیر د

نویسندۀ ایرانی تبار و استاد زبان و ادبیات فارسی، که 

در همان سرزمین چشم به جهان گشوده و فقط چند سالی از 

دوران  کودکی اش را در ایران گذرانده بود، اما بیش از نیم قرن  

یک تنه به شناساندن ادبیات قدیم و جدید فارسی به روسی زبانان 

 دربارۀ ادبیات 
ً
پرداخت. کتاب ها و مقاله های زیادی، عمدتا

معاصر فارسی و به ویژه طنزنویسان معاصر ایران، نوشت. در 

تدوین فرهنگ  دوجلدی فارسی ـ روسی )که به نام ویراستارش، 

روبینچیک، شهرت یافته است( نقش مهمی داشت و داستان هایی 

از نویسندگان فارسی زبان را نیز به روسی ترجمه کرد. کتاب 

از  پیش  سال  چند  خوشبختانه  زنده،  ایرانِی  خاطراتش، 

درگذشت او به فارسی ترجمه و منتشر شده است )ترجمۀ مهناز 

نوروزی، تهران: هرمس، 1392(. 

وفیات االعیان
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J
در ایتالیا، جان روبرتو اسکارچیا )1933ـ  2018م( چشم 

از جهان فروبست. اسکارچیا از برجسته ترین شاگردان 

الساندرو بائوزانِی نامدار بود. چند سالی در ایران زیسته و حتی 

در دانشگاه تهران به تدریس زبان و ادبیات ایتالیایی پرداخته 

مطالعات  در حوزۀ  ایران شناسی،   بر  اسکارچیا، عالوه  بود. 

اسالمی نیز سال ها به تحقیق و تدریس پرداخته بود. او، همچون 

و  بود  معتقد  نیز  نهادسازی  به  پژوهش،  کنار  در  یارشاطر، 

سال هایی از عمرش را صرف کارهای اجرایی در این حوزه  کرد؛ 

به برگزاری همایش هایی در زمینۀ ایران  شناسی همت گماشت 

و مؤسسه ای برای مطالعات ایرانی در ونیز بنیان نهاد. شاگردان 

بسیاری نیز تربیت کرد که امروز، با تدریس در بخش های 

فارسِی دانشگاه های بولونیا و ونیز، راهش را ادامه می دهند. 

در پاییز و زمستان 1397 نیز، چند بزرگ مرد ایرانی، که جملگی 

از عاشقان و خادمان برجستۀ زبان فارسی بودند، روی در نقاب 

خاک کشیدند:

J
دکتر سیّد محمد دبیرسیاقی )1298ـ1397ش(، پژوهشگر 

و فرهنگ نویس برجسته، که با تصحیح و چاپ بسیاری 

از اّمهات متون نظم و نثر فارسی، و تدوین گزیده هایی از متون 

و  پژوهندگان  و  متخصصان  از  بسیاری  هم  فارسی،  کهن 

و  مخاطبان  عموم  هم  و  فارسی  ادبیات  و  زبان  دانشجویان 

عالقه مندان این متون را وامدار هّمت کم مانند خود کرده است. 

از دبیرسیاقی، غیر از نزدیک به یک صد عنوان کتاب، مقاله ها و 

یادداشت های فراوانی نیز به چاپ رسیده است که حتی عناوین 

آنها در این مختصر نمی گنجد. 

J
حافظ پژوه  )1299ـ1397ش(،  نیساری  سلیم  دکتر 

ادب  و  زبان  فرهنگستان  پیوستۀ  عضو  و  برجسته 

فارسی، سال ها پیش در نگارش کتاب  فارسی اول دبستان 

طرحی نو درانداخت. به این ترتیب، چند نسل از ایرانیان در 

یادگیری خواندن و نوشتن در شمار شاگردان غیرمستقیم او 

وین کتاب های آموزش فارسی به  بوده اند. خدمات او در تد

غیرفارسی زبانان نیز، همچون کوشش هایش در پا گرفتن درس 

»انشا« و فعالیت هایش در زمینۀ دستور خط فارسی، درخور 

کتاب  با  را  او  بیشتر  فارسی  ادب  محققان  اما  است.  توجه 

یاد  به  در غزلهای حافظ  دگرسانیها  دفتر  دوجلدی کم نظیر 

قدیم ترین  بررسی  در  عمری  صرف  حاصل  که  می آورند، 

دستنویس های دیوان حافظ، از ناقص و کامل، است. نیساری، 

با بررسی موشکافانۀ دستنویس های کتابت شده در سدۀ نهم 

هجری، یکی از مهم ترین منابع بررسی متن شناختی غزل های 

که  کتابی  است،  داده  قرار  پژوهشگران  اختیار  در  را  حافظ 

سال هاست نایاب است و امیدواریم که تدبیری برای تجدید 

چاپ آن اندیشیده شود.

J
استاد  )1315ـ1397ش(،  ابوالقاسمی  محسن  دکتر 

بازنشستۀ فرهنگ و زبان های باستانی دانشگاه تهران، 

در دوران تحصیل در لندن، محضر استادان نامداری همچون 

والتر برونو هنینگ و مری بویس را درک کرده بود. او بیش از 

نیم قرن در دانشگاه های گوناگون به تدریس زبان های ایرانی 

پرداخته بود؛ عاشق کارش بود و تا آخرین ماه های عمر، به رغم 

نکشید.  دانشجویان دست  راهنمایی  و  تدریس  از  بیماری، 

مقاله ها و کتاب های بسیار مهمی به قلم او منتشر شده است. از 

راهنمای  فارسی،  زبان  تاریخی  دستور  کتاب هایش،  میان 

زبانهای باستانی ایران، و تاریخ مختصر زبان فارسی همچنان 

از بهترین و معتبرترین کتاب های درسی دانشجویان رشته های 

زبان های  و  فرهنگ   و  زبان شناسی،  فارسی،  ادبیات  و  زبان 

باستانی در دانشگاه های مختلف ایران است.

J
دکتر یدهللا ثمره )1311ـ1397ش(، زبان شناس و عضو 

پیوستۀ فرهنگستان زبان و ادب فارسی، نیز در آخرین 

ماه سال از دنیا رفت. او دورۀ دکتری زبان شناسی را در لندن 

استادان  اّول  نسل  از  ابوالقاسمی،  همچون  و  بود  گذرانده 

زبان شناسی در ایران بود، البته در رشتۀ »زبان شناسی همگانی«. 

زبان های  و  »فرهنگ  و  »زبان شناسی«  گروه  دو  سال ها  آن 

باستانی« دانشگاه تهران هنوز تفکیک نشده بود. بیش از سه 

دانشجویان  راهنمایی  و  تدریس  به  تهران  دانشگاه  در  دهه 

پرداخت؛ خوش محضر بود و نزد شاگردانش بسیار محبوب. 

شیفتۀ زبان و ادب و به ویژه شعر فارسی بود. شعرهای بسیاری 

از گذشتگان و معاصران در حافظه داشت و در ضمن تدریس 

تألیفاتش،  میان  از  می خواند.  شعر  بسیار  گفتن،  سخن  یا 

فارسی مشهورتر است و همچنان از منابع  زبان  آواشناسی 

درسی مهم در این حوزه. برای آموزش فارسی به غیرفارسی زبانان، 

کتاب های آزفا را نوشت که با استقبال خوبی روبرو شد. 
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J
)1330ـ1397ش(،  صبا  ساجدی  طهمورث  دکتر 

عضو هیأت علمی گروه زبان و ادبیات فرانسۀ دانشگاه 

از جهان  نیز در آخرین روزهای سال 1397 رخت  تهران، 

بربست. این پژوهشگر پرکار و کم ادعا و خوش خلق، در اوج 

دکتری  دورۀ  او  ناگهانی خاموش شد.  مرگی  به  شکوفایی، 

ادبیات تطبیقی را در فرانسه گذرانده بود. اهل پژوهش جدی 

در زمینه های ادبیات تطبیقی و تاریخ ایران شناسی بود. عالوه 

بر کتاب  تاریخ ایران شناسی در فرانسه، مقاله های متعدد و 

سودمندی نیز در معرفی ایران شناسان و مستشرقان اروپایی، و 

ارزیابی و تحلیل آثار آنان، در مجله ها و دانشنامه های گوناگون 

به قلم او منتشر شده است. در سخنرانی،  و نیز در راهنمایی 

می کردند،  مراجعه  او  به  که  عالقه مندانی  و   دانشجویان 

بود.  حیرت  مایۀ  گسترده اش  اطالعات  و  غریب   حافظۀ 

دریغا که زود رفت!

  

جای آن بود که دربارۀ هر یک از این استادان و پژوهشگران 

برجسته نیز مطالبی در این شماره بیاید، اما توان دست اندرکاران 

این،  بر  افزون  بسیار.  بایسته ها  و  است  ود  محد مجله 

آماده سازی مطالب این شماره در اواخر تابستان و پیش از 

دربارۀ  بود.  شده  آغاز  نامداران  این  از  بسیاری  درگذشت 

بسیاری از این بزرگان، خوشبختانه، نوشته هایی در نشریات 

و وبگاه ها و شبکه های اجتماعی منتشر شده و جلساتی نیز 

واریم  در شماره های آینده   به یاد آنان برگزار شده است. امید

 بضاعت خود به بررسی آثار این 
ّ
فرصتی دست دهد تا در حد

بزرگان دیگر نیز بپردازیم.


