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اخیر به مطالعۀ ادیان و زبانهای سامی نیز روی آورده و آثاری
در این زمینه منتشر کرده است .این کتاب نیز یکی از همین
آثار اوست و به نامههای تئودور نولدکه ،که خود از پیشگامان 
پژوهشهای سامی در آلمان بوده است ،میپردازد.
هدف مؤلف ،به گفتۀ خودش ،این نبوده است که همۀ
نامههایی را که نولدکه فرستنده یا گیرندۀ آنها بوده گردآوری کند؛
چراکه هم بسیاری از نامهها ممکن است فاقد اهمیت علمی 
باشند ،هم یافتن و خواندن بسیاری از نامهها و تعیین گیرنده یا
فرستندۀ احتمالی نامههای بینام کاری بس دشوار و طاقتفرسا
مینماید .اساس این کتاب بر نامههای نولدکه به سه محقق
نامدار همعصر او استوار است :میشائیل یان دخویه-1836( 2
 ،)1909گئورگ هوفمان )1933-1845( 3و کریستیان اسنوک
هورخرونیه .)1936-1857( 4همچنین چند نامه از نولدکه به
دوازده محقق دیگر نیز در این کتاب آورده شده است .در 
مجموع ،مایر کوشیده است که سالهای  1858تا 1930
میالدی را ،که در  واقع دورۀ حیات علمی نولدکه به حساب
میآید ،بر پایۀ نامههای او بازسازی کند و از این طریق به
جزئیات زندگی علمی و روند شکلگیری و پیشرفت اندیشهها
و تتبعات نولدکه پی ببرد.

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

برنارد مایر .روزگار پیشـگامان خاورشناسـی :زندگی و آثار
تئـودور نولدکـه در آینـۀ نامههـای او .وورتسـبورگ:
ُ
انتشارات اِرگن.2013 ،

سه سال پیش ،هنگامی که در مؤسسۀ شرقشناسی دانشگاه
بامبرگ در آلمان به تحصیل و تحقیق مشغول بودم ،در کتابخانۀ
شمارۀ چهار  دانشگاه بامبرگ (کتابخانۀ زبانشناسی  و ادبیات)،
ً
تصادفا به کتابی برخوردم که از تاریخ انتشارش تنها چند ماه
میگذشت و تازه به کتابخانه رسیده بود .این کتاب مجموعهای
بود از نامههای تئودور نول ِد ِکه ،)1930-1836( 1خاورشناس
نامدار آلمانی .از آنجا که بعید میدانم ،با گذشت حدود چهار 
سال از انتشار کتاب ،هنوز نسخهای از آن به کتابخانههای
ایران رسیده باشد ،ابتدا به معرفی اجمالی کتاب میپردازم و
سپس بخشی از یکی از نامههایی را که در آن منتشر شده
است ،بهعنوان نمونه ،ترجمه خواهم کرد.
مؤلف کتاب ،برنارد مایر ،استاد کرسی دینشناسی عمومی 
ادیان اروپا در دانشگاه توبینگن است .زمینۀ اصلی 
و تاریخ
ِ
پروهشهای او دین اقوام ِکلتیِ /سلتی است ،اما در سالهای

2. Michael Jan de Goeje.
3. Georg Hoffmann.
4. Christiaan Snouck Hurgronje.

1. Theodor Nöldeke.
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هدف اصلی این نوشته ترجمۀ بخشی از یکی از نامههایی 
است که در این کتاب (ص )392-390منتشر شده .این نامه در 
روز سیزدهم فوریۀ  1922به کریستیان اسنوک هورخرونیه،
اسالمشناس هلندی ،که در روزگار جوانی از شاگردان نولدکه
بوده ،نوشته شده است و اکنون در کتابخانۀ دانشگاه الیدن در 
هلند نگهداری میشود .نامه برای خوانندۀ ایرانی از آن جهت
اهمیت دارد که نولدکه ،در نیمۀ دوم نامه ،به مجلۀ کاوه و به
مکاتبات شخصی خود با سید حسن تقیزاده (1348-1257ش)
اشاره کرده است .در زمان نگارش این نامه ،نولدکه هشتادوشش
سال داشته و تقیزاده چهلوسهساله بوده است .برگردان 
فارسی نیمۀ دوم این نامه در زیر میآید:

 .2منظور جشننامۀ شصتسالگی ادوارد براون ،موسوم به عجبنامه ،است که در 
سال  1922در کمبریج منتشر شد:

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.

 .3مقصود جنگ جهانی نخست ( )1918-1914است.
 .4عبارت اخیر با کمی تلطیف ترجمه شده است .در اصل آلمانی ،این عبارت چنین
است:
“… eines patriot[isch]en wilden Haufens”.
 .5کتاب مشهور تئودور نولدکه دربارۀ شاهنامه:

 ...در جشننامۀ براون ،مقالۀ شما دربارۀ قتادۀ1شجاع را بار 
دیگر با اشتیاق فراوان خواندم .آیا میشود در انگلستان این
طعنه را دریابند و از آن چیزی بیاموزند؟ در این کتاب ،که

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

که ترجمۀ فارسی آن به قلم بزرگ علوی (تهران :انتشارات دانشگاه تهران )1327 ،انتشار 
یافته است.

 .1قتادةبن ادریس ،شریف مکه در ابتدای سدۀ هفتم هجری.
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کتاب شامل دو بخش است .بخش نخست (ص ،)81-15
با عنوان «زندگی و آثار در آینۀ نامهها» ،روایت مایر از زندگی 
علمی نولدکه است بر اساس نامههای او .این بخش شامل
مطالب خواندنی و ارزشمندی است از اوضاع سیاسی و
اجتماعی آلمان در آن دوره ،وضعیت دانشگاهها ،روابط میان 
استادان و پژوهشگران و دانشجویان ،موضوعات مورد عالقۀ
خاورشناسان در آن سالها و غیره .در بخش دوم (ص-83
 )420گزیدۀ نامههای نولدکه ،که پیشتر به شیوۀ گزینش آنها
اشاره شد ،عرضه شده است .مایر کوشیده تا متن نامهها را با
کمترین تغییرات ممکن منتشر کند .همۀ عبارات و واژههای
یونانی ،عبری ،عربی و فارسی بدون تغییر با الفبای خودشان 
چاپ شدهاند و حرفنویسی  و ترجمۀ آنها ـ بهعالوۀ
توضیحات بیشتر ،در صورت نیاز ـ در حاشیه آورده شده
است .عالوه بر این ،مؤلف سعی  کرده تا شیوههای
آلمانی نولدکه را ،تا حد ممکن،
اختصارنویسی و رسمالخط
ِ
حفظ کند .در پایان کتاب ،فهرست آثار نولدکه ،فهرست
کتابخانههای محل نگهداری نامههای او و نمایۀ کتاب در 
اختیار خوانندگان قرار گرفته است.

تمام آن را مرور کردهام ،تعدادی از مقاالت خوبند ،اندکی از
ً
آنها واقعا مقاالت درخشانی  هستند ،و البته چند مقالۀ
2
ضعیف هم هست.
امروز ،نامهای بسیار صمیمانه از براون به دستم رسید.
همزمان ،یادداشتی دریافت کردم که حاوی تبریک دوستان 
ً
نزدیک و بستگان او بود .حتما به دست شما هم میرسد.
اکنون باید به زبان فارسی معاصر بپردازم .در ایام جنگ،3
یک مجلۀ فارسیزبان در برلین منتشر میشد که خود را وقف
آهنگر اسطورهای طرح
آزادی ایران کرده بود و نقشی از کاوۀ
ِ
ثابت روی جلدش بود ،بدین صورت که او با پیشبند چرمین
خود به عنوان پرچم (که درفش کاویانی را ساسانیان باید بعدها از
آن گرفته باشند) در صدر گروهی از میهنپرستان خشمگین،4
در حمایت از پادشاه مشروع و بر ضد پادشاه اهریمنی،
ضحاک (درستتر :دهاک) ،به پا خاسته است .از سال ،1918
برای مدتی ،خبری از این مجله نبود؛ اما در « ،1920دورۀ
جدید» آن با نام «کاوه» و با همان طرح جلد سابق انتشار 
یافت که اکنون شمارههای دو سال آن موجود است .اما حاال
ً
به مجلهای کامال صلحآمیز تبدیل شده و سردبیرش تقیزاده
صادقانه میکوشد تا مردم کشورش را با دستاوردهای علمی 
اروپا آشنا کند و جنبههای مثبت آنها را بازتاب دهد؛ بدون 
میهنپرستی  افراطی  و با کنار  گذاشتن نگاه غرورآمیز به
ً
گذشتۀ ایران (که تجمالت اسطورهای طبعا بخشی از آن است) .او
ً
مقاالتی هم دربارۀ شاهنامه نوشته ،که تقریبا تمامشان متکی 
بر نوشتۀ من «حماسۀ ملی ایران» 5است .در این مقاالت ،نام
نولدکه بسیار به چشم میآید .تکتک شمارهها را برای من
ً
میفرستند ،که تقریبا همیشه ناخوانده در کناری میمانند.
ولی حاال تقیزاده در انتظار داوری من دربارۀ مجموعهمقاالتی 
ً
است که به کوشش او گردآوری شده .بدینترتیب ،فعال
مشغول مطالعۀ دقیق آنها شدهام (از همان ابتدا متوجه شدم که در 
این اثر نام من نقش پررنگی دارد) و همچنان سرگرم همین کارم.
خواندن  آنها همیشه آسان  نیست؛ برای بسیاری از
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اصطالحات اروپایی معادل فارسی ساخته شده ،ولی طبعا
هیچیک از آنها در فرهنگ ثبت نشده است ،مگر مواردی که
خود واژهسازان ذکر کردهاند .با این حال ،امیدوارم مطالعۀ
این مقاالت را ،که به شعر پیش از فردوسی نیز پرداختهاند،
تا چند روز دیگر به سرانجام برسانم .از آنجا که گردآورندۀ
ً
این اثر در عزم خود جدی است ،و بیآنکه مستقیما به افراد
متعصب [به باورهای اسطورهای رایج دربارۀ گذشتۀ ایران]
بتازد ،آزاداندیشی خود را آشکارا نشان میدهد ،من نیز در این
کار از هیچ تالشی دریغ نمیکنم .ترجمۀ یادداشتهایم از

ً
آلمانی به فارسی را طبعا به خود او واگذار میکنم .نامههایش
را به آلمانی شیوایی نوشته است.
نامۀ ضمیمه را هر وقت که توانستید به ونسینک  1برسانید.
ً

درودهای فراوان از طرف من و همچنین از اریش!
ارادتمند   ،ت .نولدکه

آرنت یان وِنسینک ( ،)1939-1882( )Arent Jan Wensinckاسالمشناس هلندی.
ِ .1

دورۀ دوم ،سال نهم
شامرۀ پنجم و ششم
آذر  -اسفند 13۹4

110

