
108

نقد و
بررسی

ا 
 ناسح

راوش
ب
ا

ت،و ،کدسون ،یسودرف
 ، وو :،یازف،و

  ،یسودرف،ن،کا
و

هکون

دورۀ دوم، سال نهم

 شامرۀ پنجم و ششم

آذر - اسفند 13۹4

،،ن،بک و ،رتاب،

»پیشگازان،شعک،ها و «

Bernhard Maier. Gründerzeit der Orientalistik: 
Theodor Nöldekes Leben und Werk im Spiegel 
seiner Briefe. Würzburg: Ergon Verlag, 2013.

بکیا و،زایک.،روزگار پیشـگامان خاورشناسـی: زندگی و آثار 

نن تسـبس گ:، او.، نامه هـای  آینـۀ  در  نولدکـه  تئـودور 

ن ،2013.
ُ
ویتشا وت،وِ گ

سهشسالشپیش،شهنگاماشکهشدسشمؤسرۀش رقش ناساشدانشگاهش

حامبرگشدسشآلماوشحهشتحصیلشوشتحقیقشمشغنلشحندم،شدسشکتاحخانۀش

ادحیات(،ش وش زحاوش ناساش )کتاحخانۀش حامبرگش دانشگاهش چهاسش  ماسۀش

شحهشکتاحاشبرخنسدمشکهشازشتاسیخشانتشاسششتنهاشچندشماهش
ً
تصادفا

ماشگذ تشوشتازهشحهشکتاحخانهشسسیدهشحند.شاینشکتابشمجمنعهشایش

حندشازشنامهشهایشتئندوسشننلِدِکه1 )1836-1930(،شخاوس ناسش

نامداسشآلمانا.شازشآنجاشکهشحعیدشماشدانم،شحاشگذ تشبدودشچهاسش

سالشازشانتشاسشکتاب،شهننزشنرخهشایشازشآوشحهشکتاحخانهشهایش

ایراوشسسیدهشحا د،شاحتداشحهشمعرفاشاجمالاشکتابشماشپردازمشوش

سپسشحخشاشازشیکاشازشنامهشهایاشساشکهشدسشآوشمنتشرش دهش

است،شحهشعنناوشنمننه،شترجمهشخناهمشکرد.

مؤلفشکتاب،شبرناسدشمایر،شاستادشکرساشدینش ناساشعمنماش

وشتاسیخشادیاِوشاسوپاشدسشدانشگاهشتنحینگنشاست.شزمینۀشاصلاش

پروهششهایشاوشدینشاقنامشِکلتا/ ِسلتاشاست،شاماشدسشسالشهایش

اخیرشحهشمطالعۀشادیاوشوشزحاوشهایشساماشنیزشسویشآوسدهشوشآثاسیش

دسشاینشزمینهشمنتشرشکردهشاست.شاینشکتابشنیزشیکاشازشهمینش

آثاسشاوستشوشحهشنامهشهایشتئندوسشننلدکه،شکهشخندشازشپیشگاماوش

پژوهششهایشساماشدسشآلماوشحندهشاست،شماشپردازد.

نبندهشاستشکهشهمۀش اینش حهشگفتۀشخندش،ش هدفشمؤلف،ش

نامهشهایاشساشکهشننلدکهشفرستندهشیاشگیرندۀشآنهاشحندهشگردآوسیشکند؛ش

چراکهشهمشبریاسیشازشنامهشهاشممکنشاستشفاقدشاهمیتشعلماش

حا ند،شهمشیافتنشوشخناندوشبریاسیشازشنامهشهاشوشتعیینشگیرندهشیاش

فرستندۀشابتمالاشنامهشهایشحاشنامشکاسیشبسشد ناسشوشطاقتشفرساش

ماشنماید.شاساسشاینشکتابشبرشنامهشهایشننلدکهشحهشسهشمحققش

نامداسشهمشعصرشاوشاستناسشاست:شمیشائیلشیاوشدخنیه2 )1836-

اسننکش کریرتیاوش وش )1845-1933(ش هنفماو3  گئنسگش 1909(،ش

هنسخرونیه4 )1857-1936(.شهمچنینشچندشنامهشازشننلدکهشحهش

دسش است.ش آوسدهش دهش کتابش اینش دسش نیزش دیگرش دوازدهشمحققش

 1930 تاش 1858ش سالشهایش کهش استش کن یدهش مایرش مجمنع،ش

میالدیشسا،شکهشدسشواقعشدوسۀشبیاتشعلماشننلدکهشحهشبرابش

ماشآید،شبرشپایۀشنامهشهایشاوشحازسازیشکندشوشازشاینشطریقشحهش

جزئیاتشزندگاشعلماشوشسوندش کلشگیریشوشپیشرفتشاندیشهشهاش

وشتتبعاتشننلدکهشپاشحبرد.

،وحسان،شسو ب 

دانشگاهشتهراو
ehsanshavarebi@gmail.com

،هکونو  ،یسودرف،ن،کا ، وو :
یازف،وت،و ،کدسون ،یسودرف

1. Theodor Nöldeke.

2. Michael Jan de Goeje.
3. Georg Hoffmann.
4. Christiaan Snouck Hurgronje.
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کتابش املشدوشحخششاست.شحخششنخرتش)صش15-81(،ش

حاشعنناوش»زندگاشوشآثاسشدسشآینۀشنامهشها«،شسوایتشمایرشازشزندگاش

علماشننلدکهشاستشبرشاساسشنامهشهایشاو.شاینشحخشش املش

اوضاعشسیاساشوش ازش اسز مندیشاستش وش مطالبشخناندناش

اجتماعاشآلماوشدسشآوشدوسه،شوضعیتشدانشگاهشها،شسواحطشمیاوش

استاداوشوشپژوهشگراوشوشدانشجنیاو،شمنضنعاتشمنسدشعالقۀش

خاوس ناساوشدسشآوشسالشهاشوشغیره.شدسشحخششدومش)ص83-

420(شگزیدۀشنامهشهایشننلدکه،شکهشپیشترشحهش ینۀشگزینششآنهاش

ا اسهش د،شعرضهش دهشاست.شمایرشکن یدهشتاشمتنشنامهشهاشساشحاش

کمترینشتغییراتشممکنشمنتشرشکند.شهمۀشعباساتشوشواژهشهایش

یننانا،شعبری،شعرحاشوشفاسساشحدووشتغییرشحاشالفبایشخند اوش

ـشحهشعالوۀش آنهاش ترجمۀش وش برفشننیراش وش چاپش دهشاندش

آوسدهش دهش دسشبا یهش نیازشـش دسشصنستش حیشتر،ش تنضیحاتش

تاش ینهشهایش کردهش سعاش مؤلفش این،ش برش عالوهش است.ش

اختصاسننیراشوشسسمشالخطشآلمانِاشننلدکهشسا،شتاشبدشممکن،ش

فهرستش ننلدکه،ش آثاسش فهرستش کتاب،ش پایاوش دسش کند.ش بفظش

کتاحخانهشهایشمحلشنگهداسیشنامهشهایشاوشوشنمایۀشکتابشدسش

اختیاسشخنانندگاوشقراسشگرفتهشاست.

  

هدفشاصلاشاینشنن تهشترجمۀشحخشاشازشیکاشازشنامهشهایاش

استشکهشدسشاینشکتابش)ص390-392(شمنتشرش ده.شاینشنامهشدسش

سوزشسیزدهمشفنسیۀش1922شحهشکریرتیاوشاسننکشهنسخرونیه،ش

اسالمش ناسشهلندی،شکهشدسشسوزگاسشجناناشازش اگرداوشننلدکهش

حنده،شنن تهش دهشاستشوشاکننوشدسشکتاحخانۀشدانشگاهشالیدوشدسش

هلندشنگهداسیشماش ند.شنامهشبرایشخنانندۀشایراناشازشآوشجهتش

اهمیتشداسدشکهشننلدکه،شدسشنیمۀشدومشنامه،شحهشمجلۀشکاوهشوشحهش

مکاتباتش خصاشخندشحاشسیدشبرنشتقاشزادهش)1257-1348ش( 

ا اسهشکردهشاست.شدسشزماوشنگاسششاینشنامه،شننلدکهشهشتادو شش

برگرداوش است.ش حندهش چهلشوسهشسالهش تقاشزادهش وش دا تهش سالش

فاسساشنیمۀشدومشاینشنامهشدسشزیرشماشآید:

...شدسشجشنشنامۀشبراوو،شمقالۀش ماشدسحاسۀشقتادۀ1 جاعشساشحاسش

دیگرشحاشا تیاقشفراواوشخناندم.شآیاشماش ندشدسشانگلرتاوشاینش

طعنهشساشدسیاحندشوشازشآوشچیزیشحیامنزند؟شدسشاینشکتاب،شکهش

تمامشآوشساشمروسشکردهشام،شتعدادیشازشمقاالتشخنحند،شاندکاشازش

مقالۀش چندش البتهش وش هرتند،ش دسخشاناش مقاالتش ش
ً
واقعا آنهاش

ضعیفشهمشهرت.2

امروز،شنامهشایشبریاسشصمیمانهشازشبراووشحهشدستمشسسید.ش

همزماو،شیاددا تاشدسیافتشکردمشکهشباویشتبریکشدوستاوش

شحهشدستش ماشهمشماشسسد.
ً
نزدیکشوشبرتگاوشاوشحند.شبتما

اکننوشحایدشحهشزحاوشفاسساشمعاصرشحپردازم.شدسشایامشجنگ3،ش

یکشمجلۀشفاسساشزحاوشدسشبرلینشمنتشرشماش دشکهشخندشساشوقفش

آزادیشایراوشکردهشحندشوشنقشاشازشکاوۀشآهنگِرشاسطنسهشایشطرحش

ثاحتشسویشجلدششحند،شحدینشصنستشکهشاوشحاشپیشبندشچرمینش

خندشحهشعنناوشپرچمش)کهشدسفششکاویاناشساشساسانیاوشحایدشحعدهاشازش

آوشگرفتهشحا ند(شدسشصدسشگروهاشازشمیهنشپرستاوشخشمگین4،ش

اهریمنا،ش پاد اهش برشضدش وش پاد اهشمشروعش ازش دسشبمایتش

ضحاکش)دسستشتر:شدهاک(،شحهشپاشخاستهشاست.شازشسالش1918،ش

برایشمدتا،شخبریشازشاینشمجلهشنبند؛شاماشدسش1920،ش»دوسۀش

جدید«شآوشحاشنامش»کاوه«شوشحاشهماوشطرحشجلدشساحقشانتشاسش

یافتشکهشاکننوش ماسهشهایشدوشسالشآوشمنجندشاست.شاماشباالش

شصلحشآمیزشتبدیلش دهشوشسردحیرششتقاشزادهش
ً
حهشمجلهشایشکامال

صادقانهشماشکن دشتاشمردمشکشنسششساشحاشدستاوسدهایشعلماش

اسوپاشآ ناشکندشوشجنبهشهایشمثبتشآنهاشساشحازتابشدهد؛شحدووش

حهش غروسآمیزش نگاهش گذا تنش کناسش حاش وش افراطاش میهنشپرستاش

شحخشاشازشآوشاست(.شاوش
ً
گذ تۀشایراوش)کهشتجمالتشاسطنسهشایشطبعا

شتمامشاوشمتکاش
ً
مقاالتاشهمشدسحاسۀششاهنامه نن ته،شکهشتقریبا

برشنن تۀشمنش»بماسۀشملاشایراو«5شاست.شدسشاینشمقاالت،شنامش

ننلدکهشبریاسشحهشچشمشماشآید.شتکشتکش ماسهشهاشساشبرایشمنش

شهمیشهشناخناندهشدسشکناسیشماشمانند.ش
ً
ماشفرستند،شکهشتقریبا

ولاشباالشتقاشزادهشدسشانتظاسشداوسیشمنشدسحاسۀشمجمنعهشمقاالتاش

ش
ً
استشکهشحهشکن ششاوشگردآوسیش ده.شحدینشترتیب،شفعال

مشغنلشمطالعۀشدقیقشآنهاش دهشامش)ازشهماوشاحتداشمتنجهش دمشکهشدسش

اینشاثرشنامشمنشنقششپرسنگاشداسد(شوشهمچناوشسرگرمشهمینشکاسم.ش

ازش بریاسیش برایش نیرت؛ش آساوش همیشهش آنهاش خناندوش

1.شقتادةحنشادسیس،ش ریفشمکهشدسشاحتدایشسدۀشهفتمشهجری.

2.شمنظنسشجشنشنامۀش صتشسالگاشادواسدشبراوو،شمنسنمشحهشعجب نامه،شاستشکهشدسش
سالش1922شدسشکمبریجشمنتشرش د:

T. W. Arnold and R. A. Nicholson (eds.). A Volume of Oriental Studies Presented to Edward 
G. Browne on his 60th Brithday. Cambridge: Cambridge University Press, 1922.

3.شمقصندشجنگشجهاناشنخرتش)1914-1918(شاست.
4.شعباستشاخیرشحاشکماشتلطیفشترجمهش دهشاست.شدسشاصلشآلمانا،شاینشعباستشچنینش

است:
“… eines patriot[isch]en wilden Haufens”.

5.شکتابشمشهنسشتئندوسشننلدکهشدسحاسۀششاهنامه:
Th. Nöldeke. Das iranische Nationalepos. Zweite Auflage. Berlin/Leipzig: de Gruyter, 
1920.

کهشترجمۀشفاسساشآوشحهشقلمشبزسگشعلنیش)تهراو:شانتشاساتشدانشگاهشتهراو،ش1327(شانتشاسش
یافتهشاست.
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ش
ً
اصطالباتشاسوپایاشمعادلشفاسساشساختهش ده،شولاشطبعا

هیچشیکشازشآنهاشدسشفرهنگشثبتشنشدهشاست،شمگرشمناسدیشکهش

خندشواژهشسازاوشذکرشکردهشاند.شحاشاینشبال،شامیدواسمشمطالعۀش

اینشمقاالتشسا،شکهشحهش عرشپیششازشفردوساشنیزشپرداختهشاند،ش

تاشچندشسوزشدیگرشحهشسرانجامشبرسانم.شازشآنجاشکهشگردآوسندۀش

شحهشافرادش
ً
اینشاثرشدسشعزمشخندشجدیشاست،شوشحاشآنکهشمرتقیما

متعصبش]حهشحاوسهایشاسطنسهشایشسایجشدسحاسۀشگذ تۀشایراو[ش

حتازد،شآزاداندیشاشخندشساشآ کاساشنشاوشماشدهد،شمنشنیزشدسشاینش

1.شآِسنتشیاوشوِنرینکش)Arent Jan Wensinck( )1882-1939(،شاسالمش ناسشهلندی.کاسشازشهیچشتال اشدسیغشنماشکنم.شترجمۀشیاددا تشهایمشازش

شحهشخندشاوشواگذاسشماشکنم.شنامهشهایشش
ً
آلماناشحهشفاسساشساشطبعا

ساشحهشآلماناش ینایاشنن تهشاست.

نامۀشضمیمهشساشهرشوقتشکهشتنانرتیدشحهشونرینک1ششبرسانید.

دسودهایشفراواوشازشطرفشمنشوشهمچنینشازشاسیش!

اسادتمند،شششت.شننلدکه


