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ما  میان  در  دیگر  بزرگ مردی می گریانم که  را در سوگ  قلم 

امروز  نمی کرد،  ظهور  اگر  که  بی همتایی  دانشمند  نیست. 

شناخت ما از زبان ها و فرهنگ های نیمۀ شرقی جهان ایرانی در 

قرون کهن بسیار اندک می بود.

اکتبر  ششم  روز  در  لیفشیتس1  ویچ 
ُ
ران

َ
ا والدیمیر  استاد 

1923 در قلب فرهنگی سرزمین روسیه زاده شد و بیشتر عمر 

پربار خود را در همانجا گذراند؛ شهری که در طول حیات او 

سه نام متفاوت بر خود گرفت: لیفشیتس در پتُرگراد چشم به 

جهان گشود، در لنینگراد بالید و درخشید، و در سنت پترزبورگ 

دیده از جهان فروبست.

مأموران  توسط   1937 سال  در  باریُسویچ  ران 
َ
ا پدرش 

والدیمیر  بود.  تبعید  در  سال  چند  و  شد  دستگیر  استالین 

ویچ تحصیالت خود را در زادگاهش به پایان رساند. در 
ُ
ران

َ
ا

در بخش شرق شناسِی  ایران شناسی  وارد رشتۀ  سال 1940 

دانشکدۀ زبان شناسی دانشگاه دولتی لنینگراد )اکنون: دانشکدۀ 

شرق شناسِی دانشگاه دولتی سنت پترزبورگ( شد. با پایان نخستین 

سال تحصیل او در دانشگاه، آتش جنگ جهانی دوم به اتحاد 

جماهیر شوروی کشیده شد. در 22 ژوئن 1941، ارتش آلمان 

نازی به خاک شوروی لشکر کشید و لیفشیتِس جوان، مانند 

بسیاری از هموطنان خود، بی درنگ راهی جبهۀ جنگ شد. او 

بیش از چهار سال از عمر خود را در میدان جنگ، از جمله در 

نبردهای لنینگراد، تِور و بالروس، گذراند و آنچه از جنگ 

نصیب او شد هفده نشان افتخار نظامی بود. سرانجام در 28 

و  بازگشت  خانه  به  لیفشیتس  یکم  گروهبان   ،1945 اکتبر 

تحصیالتش را از سر گرفت.

لیفشیتس در ماه ژوئن 1948 تحصیالت کارشناسی خود 

پایان  به  لنینگراد  دولتی  دانشگاه  ایران شناسِی  بخش  در  را 

مؤسسۀ  در  را  دکتری  دورۀ  سال،  همان  نوامبر  در  و  رساند 

در  شوروی  جماهیر  اتحاد  علوم  فرهنگستان  شرق شناسِی 

لنینگراد آغاز کرد. او در 5 ِمه 1952 از رسالۀ دکتری خود با 

استاد  راهنمایی  به  )پشتو(2  افغانی  زبان  در  ضمایر  عنوان 

ویچ فَریَمن دفاع کرد.
ُ
لد

ُ
رن

َ
لکساندر ا

َ
ا

احسان شواربی

در سوگ استاد

ویچ لیفشیتس
ُ
ران

َ
والدیمیر ا

ـ 10 ژوئن 2017( )6 اکتبر 1923 

1.	Владимир	Аронович	ЛИВШИЦ.2. Местоимения в афганском языке (пашто).

استاد والدیمیر لیفشیتس در مراسم نودمین زادروزش؛ اکتبر 2013، مؤسسۀ نسخه های 
شرقی فرهنگستان علوم روسیه در سنت پترزبورگ )عکس از پاول لوریه(
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از اواخر ماه ِمه 1952 تا اوایل آوریل 1958، لیفشیتس 

جمهوری  علوم  فرهنگستان  ادبیاِت  و  زبان  مؤسسۀ  در 

تاجیکستان شوروی به عنوان پژوهشگر ارشد مشغول به کار 

عهده  به  را  تاجیکی  زبان  بخش  آنجا سرپرستی  در  و  بود 

داشت. لیفشیتس، در مدت اقامتش در تاجیکستان، دروس 

زبان های  تاریخی  دستور  و  ـ تاجیکی  فارسی   زبان  تاریخ 

)دوشنبه(  استالین آباد  آموزگاری  دانشکدۀ  در  نیز  را  ایرانی 

تدریس می کرد. او همچنین در آن سال ها به ضبط و بررسی 

میان ساکنان  در  تنها  که  زبان،  این  پرداخت.  یغنابی  زبان 

بخشی در مناطق کوهستانی مرکز تاجیکستان حفظ شده، 

بازماندۀ یکی از گویش های سغدی است.

لیفشیتس پس از بازگشت به زادگاهش در سال 1958، 

پژوهش های خود را در شعبۀ لنینگرادِ مؤسسۀ شرق شناسی 

شرقِی  نسخه های  مؤسسۀ  )اکنون:  شوروی  علوم  فرهنگستان 

فرهنگستان علوم روسیه( ادامه داد. در اکتبر 1965، با دفاع از کتاب 

خود با عنوان اسناد ُسغدی از کوه ُمغ؛ جلد 2: اسناد و نامه های 

حقوقی موفق به کسب درجۀ شایستگی علمی1 شد. پیش از 

آن، در سال 1962، انتشارات ادبیات شرقی در مسکو این کتاب 

را به چاپ رسانیده بود.2 

قلعۀ ُمغ یا ُمغ قلعه بر بلندای کوهی به همین نام، مشرف 

در 60  نزدیکی روستای خیرآباد  در  زرافشان،  رود  درۀ  بر 

شده  واقع  تاجیکستان  در  پنجکنت  شهر  شرق  کیلومتری 

واپسین  دیواشتیچ،  که  بود  جایی  آخرین  قلعه  این  است. 

شهریار پنجکنت، پس از یورش تازیان به سرزمین ُسغد به 

سال 722م برابر با 104ه ، بدانجا پناه برد. دیواشتیچ اندکی 

بعد در همان حوالی به اسارت اعراب درآمد و در شهر کش 

)امروز: شهرسبز در ازبکستان( اعدام شد. نخستین قطعه از اسناد 

در سال 1932  را یک چوپان محلی  این مجموعه  سغدی 

از  گروهی   ،1933 سال  در  کرد.  کشف  اتفاقی  به صورت 

به  دست  قلعه  این  ویرانه های  در  شوروی  باستان شناسان 

کاوش زدند و موفق به کشف آثاری از جمله این متون شدند. 

و  حقوقی  متن  هفتادوپنج  شامل  ُمغ  کوه  اسناد  مجموعۀ 

اقتصادی به خط و زبان سغدی، یک متن عربی، یک سند به 

خط رمزی ترکی و چند متن چینی است. این اسناد امروز در 

گنجینۀ مؤسسۀ نسخه های شرقی فرهنگستان علوم روسیه در 

شهر سنت پترزبورگ نگهداری می شوند. مطالعۀ این مجموعه 

از همان دهۀ 1930 توسط الکساندر فریمن، استادِ لیفشیتس، 

 همۀ متون سغدی کوه مغ، در اوایل دهۀ 1960، 
ً
آغاز شد. نهایتا

در مجموعه ای سه جلدی با نام  اسناد سغدی از کوه مغ در 

مسکو منتشر شد. کتاب لیفشیتس جلد دوم همین مجموعه 

انتشار و  توصیف،  با عنوان  است. جلد نخست را فریمن 

بررسی اسناد کوه مغ در سال 1962 منتشر کرد3  و جلد سوم 

نیکاالیِویچ  میخائیل  همت  به  اقتصادی  اسناد  عنوان  با 

طبع  به  سال 1963  در  وا 
ُ
اسمیرن ونا 

ُ
ایوان آلگا  و  باگالیوبُف 

رسید4. اسناد کوه مغ بزرگ ترین مجموعۀ متون سغدی است 

که تا کنون به دست آمده است. خوانش و انتشار این متون، 

به ویژه اسناد و نامه های حقوقی، تأثیر چشمگیری در روشن 

شدن ابهامات تاریخ سغد در ابتدای سدۀ هشتم میالدی و 

حوادث مرتبط با لشکرکشی اعراب به این منطقه داشت.

.)Habilitation( 1. درجه ای که با دفاع از یک رسالۀ دکتری دوم حاصل می شود

2.	В.А.	ЛИВШИЦ.	Согдийские документы с горы Муг. Вып. 2: 
Юридические документы и письма.	 Москва:	 Издательство	
восточной	литературы,	1962.

3. А.А.	ФРЕЙМАН.	Согдийские документы с горы Муг. Вып. 1: 
Описание, публикация и исследование документов с горы Муг.	
Москва:	Издательство	восточной	литературы,	1962.

4.	М.Н.	 БОГОЛЮБОВ	 и	 О.И.	 СМИРНОВА.	 Согдийские 
документы с горы Муг. Вып. 3: Хозяйственные документы.	
Москва:	Издательство	восточной	литературы,	1963.
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یکی از عالیق و زمینه های اصلی تحقیقات لیفشیتس، 

از زمان دانشجوییش در مؤسسۀ شرق شناسی فرهنگستان 

علوم در لنینگراد، مطالعه و ترجمۀ مجموعۀ اسناد اقتصادی 

از  بیش  مجموعه  این  بود.  نسا  قدیم  ارگ  از  به دست آمده 

بر  در  را  پارتی  خط  و  زبان  به  سفال نوشته  قطعه  دوهزار 

می گیرد. این متون با جوهر و به خط تحریری بر روی ظروف 

 با دشواری های 
ً
سفالین نگاشته شده اند و خواندن آنها معموال

فراوان همراه است. لیفشیتس از ابتدای دهۀ 1950 در کنار 

ویچ 
ُ
ف و ایگور میخائیل

ُ
ویچ دیاکان

ُ
استادان میخائیل میخائیل

متون  این  انتشار  و  مطالعه  به  جدی  به صورت  ف 
ُ
دیاکان

ف، 
ُ
 میخائیل دیاکان

ِ
پرداخت. پس از درگذشت زودهنگام

برادر بزرگ تِر ایگور )در سال 1954 در چهل وهفت سالگی( ایگور 

بعد،  دهه  یک  ود  حد تا  لیفشیتس،  والدیمیر  و  ف 
ُ
دیاکان

انتشار این اسناد نویافته را در قالب چند مقاله ادامه دادند. 

این همکاری در سه دهۀ پایانی سدۀ بیستم نیز دوام داشت و 

 انتشار کامل تصاویر این اسناد )در پنج جلد( و انتشار 
ً
نهایتا

 این مجموعه با ویرایش دیوید 
ّ
متن و ترجمۀ انگلیسی کل

نیل مکنزی )در سه جلد( در سلسلۀ انتشارات »پیکرۀ کتیبه های 

این  انتشار  و  وین  تد پذیرفت.1  لندن صورت  در  ایرانی« 

ـ از 1976 تا 2001 ـ   بیست وپنج سال 
ً
هشت جلد مجموعا

ِمه   2 در  ف 
ُ
دیاکان ایگور  درگذشت  با  و  انجامید  طول  به 

را  ارزشمند  اثر  این  پایانی  بخش های  لیفشیتس   ،1999

به تنهایی به سرانجام رساند.

تحقیقات لیفشیتس در زمینۀ متون سغدی تنها به انتشار 

اخیر  دهۀ  هفت  طی  در  بلکه  نبود،  ود  محد مغ  کوه  اسناد 

مقاالت متعددی دربارۀ جنبه های گوناگون این متون و زبان و 

محتوای آنها منتشر کرد. مجموعه ای از اصالحات و اضافات 

و تعلیقات او بر اسناد سغدی، به عالوۀ یادداشت های تکمیلی 

وی، در کتابی با عنوان کتیبه شناسی سغدی آسیای مرکزی و 

جنوب غرب  و  قرقیزستان  شمال  در  هفت آب  منطقۀ   =( ِسمیِرچیِه 

به چاپ  در سال 2008 در سنت پترزبورگ  قزاقستان کنونی( 

رسید.2 در سال 2015، برگردان انگلیسی این کتاب در لندن 

منتشر شد.3 

لیفشیتس، در سال 2010، در زمینۀ کتیبه شناسی پارتی کتاب 

تازه ای با عنوان نام شناسی پارتی در سنت پترزبورگ به چاپ 

رساند.4 این کتاب با دو مقاله دربارۀ مانویت و ادبیات مانوی آغاز 

می شود. بخش اصلی کتاب یک فرهنگ جامع برای نام های 

خاص پارتی است؛ شامل نام های اشخاص، جای نام ها و نام های 

ایزدان، به عالوۀ گونه های پارتی نام های پارسی میانه، زبان های 

سامی و دیگر زبان های خارجی، و نیز گونه های یونانی و التین 

نام های پارتی. نیمۀ دوم این کتاب چند مقالۀ پراکنده از لیفشیتس 

 مقاالت مشترک او با شماری از همکاران و شاگردانش 
ً
و بعضا

را در بر می گیرد. این مقاالت به سنگ نوشته ها، پوست نوشته ها، 

سفال نوشته ها، کتیبه های ُمهرها و ِگل ُمهرها و نوشته های روی 

ظروف فلزی به زبان پارتی، که در چند دهۀ گذشته از نقاط 

گوناگون آسیای مرکزی، ایران، عراق و آسیای صغیر از جمله در 

1.	I.M.	 DIAKONOFF	 and	 V.A.	 LIVSHITS.	 Parthian Economic  
Documents from Nisa (Corpus	Inscriptionum	Iranicarum.	Part	II,	Vol.	II).	
London:	School	of	Oriental	and	African	Studies:	Plates	I:	pls.	1–123	
(1976);	 Plates	 II:	 pls.	 124–330	 (1977);	 Texts	 I:	 pp.	 1–80	 (1977); 
Plates	III:	pls.	331–536	(1979);	Plates	IV:	pls.	537–785	(1998);	Texts	
I:	 pp.	 81–160	 (1998);	Plates	V:	 pls.	 786–950	 (1999);	Texts	 I:	 pp.	
161–215	(2001).

2.	В.А.	 ЛИВШИЦ.	 Согдийская эпиграфика Средней Азии и 
Семиречья.	 Санкт-Петербург:	 Филологический	 Факультет	
СПбГУ,	2008.

3. V.A.	LIVSHITS.	Sogdian Epigraphy of Central Asia and Semirech’e 
(Corpus	Inscriptionum	Iranicarum.	Part	II,	Vol.	III).	tr.	T.	STABLEFORD,	
ed.	N.	SIMS-WILLIAMS.	London:	School	of	Oriental	and	African	
Studies,	2015.

4.	В.А.	ЛИВШИЦ.	Парфянская ономастика.	Санкт-Петербург:	
Филологический	Факультет	СПбГУ,	2010.
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مرو،  آق تپه،  پراخاُرفکا،  فکا، 
ُ
ایساک شاتپه، 

ُ
ق نسا،  الخ مزار، 

اورامان و گوبِکلی تپه یافته شده اند، می پردازند. لیفشیتس در 

یکی از مقاالت مهم خود در زمینۀ نام شناسی پارتی، که در این 

کتاب نیز بازچاپ شده است، فرضیۀ تازه ای دربارۀ نام »ساسان« 

مطرح نموده و توجه پژوهشگران را به ذکر ایزدی به این نام در 

متون پارتی جلب کرده است.

لیفشیتس در سال 1979 به مقام استادی نائل شد و از آن 

زمان راهنمایی هجده رسالۀ دکتری و سه رسالۀ شایستگی 

علمی را بر عهده گرفت. از جملۀ شاگردان سرشناس لیفشیتس 

لکساندر نیکیتین، آلبرت 
َ
ـ کاِمنسکی، ا باید به ایوان استِبلین  

خراُمف، پاول لوریِه، گارنیک آساطوریان، آرتور آمبارتسومیان، 

ف و 
ُ
ادوارد خورشودیان، دادخدا ِسیم الدین، میرصادق اسحاق

سارا کازوُموا اشاره کرد.

در سال 2016، مؤسسۀ نسخه های شرقی فرهنگستان علوم 

قدیم ترین عضو خود، والدیمیر  در سنت پترزبورگ،  روسیه 

لیفشیتس، را به درجۀ مشاور ارشد فرهنگستان ارتقا داد. عالوه 

بر این، لیفشیتس عضو شماری از مهم ترین فرهنگستان ها و 

مؤسسات بین المللی بود؛ از جمله عضو وابستۀ فرهنگستان 

بریتانیا، عضو افتخاری بخش دانشنامه های فرهنگستان علوم 

طبیعی روسیه، عضو وابستۀ مؤسسۀ مطالعات خاور نزدیک و 

»پیکرۀ  علمی  ویراستاران  هیئت  عضو  و  ایتالیا  در  افریقا 

کتیبه های ایرانی« در لندن. او در سال 2006 به پاس خدمات 

علمیش در حوزۀ علوم انسانی، جایزۀ آلِدنبورگ را از سوی شعبۀ 

سنت پترزبورگ فرهنگستان علوم روسیه دریافت کرد.

ویچ 
ُ
ران

َ
برای تقدیر از خدمات علمی ارزشمند والدیمیر ا

لیفشیتس، چند بار به مناسبت های گوناگون جشن نامه هایی 

برای او گردآوری و منتشر شده است. نخستین جشن نامۀ 

 مجموعۀ آسیای نزدیک با عنوان تاریخ 
ِ
لیفشیتس جلد چهارم

میانِی سرزمین های  قرون  و  باستان  دوران  زبان شناسِی  و 

ف در 
ُ
شرق نزدیک و میانه است که به اهتمام ایگور دیاکان

امریکایی  به چاپ رسید.1 ده سال بعد، مجلۀ  سال 1986 

ر 
ُ
کت

ُ
لتَمن بُرمبِرگ و پُردز ا

َ
ُرل ا

َ
بولتن مؤسسۀ آسیا، به کوشش ک

ِشروو، جلد دهم خود را به بزرگداشت لیفشیتس اختصاص 

نودسالگی  ایرانی: جشن نامۀ  تحقیقات  کتاب   
ً
نهایتا داد.2 

ود شصت مقالۀ اهدایی به  ویچ لیفشیتس با حد
ُ
ران

َ
والدیمیر ا

استاد لیفشیتس و به همت سرگیِی تاختاسیِف و پاول لوریه 

در سال 2013 به چاپ رسید.3 

لیفشیتس در میان ایران شناسان امروز یکی از برجسته ترین 

ایرانی  زبان های  به ویژه  ایرانی،  کتیبه شناسی   متخصصان 

میانۀ شرقی، به شمار می رفت. به همین سبب بود که اغلب 

برای خوانش و تحلیل  باستان شناسان حوزۀ آسیای مرکزی 

یافته های تازۀ کتیبه شناختی، پیش از هر کس، به او رجوع 

می کردند. همو بود که با نبوغ و دقت بی مثالش بسیاری از این 

نوشته های خاموش را پس از قرن ها دوباره گویا ساخت و بر 

آگاهی ما از سده های فراموش شده افزود. اما عالیق و تتبعات 

 محدود به این حوزه نبود، بلکه دیگر زبان های ایرانی 
ً
او صرفا

از جمله اوستایی، پارسی میانه، خوارزمی، بلخی، ختنی سکایی 

او  توجه  مورد  نیز همواره  تاجیکی  و  فارسی  و گویش های 

از  سغدی  و  پارتی  کتیبه شناسی  زمینۀ  در  او  آثار  بودند. 

مراجع دست اول و مهم در این حوزه است. 
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دورۀ دوم، سال نهم

 شامرۀ پنجم و ششم

آذر - اسفند 13۹4

به گفتۀ دکتر پاول باریُسویچ لوریه، متخصص زبان شناسی 

و باستان شناسی سغد و دانشجوی پیشین استاد لیفشیتس، وی 

تا واپسین روزهای زندگیش، به رغم بیماری، همچنان تحقیقات 

خود را با جدیت دنبال می کرد و در حال نگارش کتابی دربارۀ 

کتیبه شناسی خوارزمی بود.

در   2017 ژوئن  دهم  شنبه  روز  در  لیفشیتس  استاد 

با او در ظهر روز  سنت پترزبورگ درگذشت. مراسم وداع 

جمعه شانزدهم ژوئن در تاالر اجتماعات مؤسسۀ نسخه های 

شرقی فرهنگستان علوم روسیه برگزار شد. پیکر او در عصر 

همان روز در گورستان کاماُروو در سنت پترزبورگ، در کنار 

بسیاری از دیگر اندیشمندان و مشاهیر علمی و فرهنگی و 

ادبی روسیه، به خاک سپرده شد.

ه دهه زندگانی او موهبتی پربار 
ُ
همان گونه که بیش از ن

برای ایران شناسی دانسته می شد، فقدان او بی تردید فاجعه ای 

چنین  »مرگ  بود؛  خواهد  ایران شناسی  برای  جبران ناپذیر 

رد«. با این حال، جای خرسندی است 
ُ
خواجه نه کاریست خ

که آثار ماندگار و شاگردان )اکنون جانشینان( شایسته ای از او به 

یادگار مانده است. نام و یادش جاودان!

برای آگاهی بیشتر از زندگانی و فعالیت های علمی زنده یاد 

ایوان  که  حالی  شرح  به  کنید  رجوع  لیفشیتس،  استاد 

ـ کامنسکی در ابتدای کتاب او با عنوان کتیبه شناسی  استبلین    

سغدی آسیای مرکزی و ِسمیِرچیِه )ص5-8( نگاشته است.

شرقی  نسخه های  مؤسسۀ  وبگاه  به  بنگرید  همچنین 

فرهنگستان علوم روسیه:

http://www.orientalstudies.ru/rus/index.php?option=com_personalities& 
itemid=74&person=46

و نیز یادداشت دکتر پاول لوریه در سوگ استاد لیفشیتس در 

وبگاه همین مؤسسه:

http://www.orientalstudies.ru/rus/index.php?option=com_content&task= 
view&id=5544&Itemid=48

برای کتاب شناسی استاد لیفشیتس تا سال 2006، بنگرید 

به فهرست منتشرشده در وبگاه مؤسسۀ نسخه های شرقی:

http://www.orientalstudies.ru/rus/images/personalia/pdf/livshits.v.pdf

در  شده اند  منتشر   2006 سال  از  پس  که  آثاری  فهرست 

جشن نامۀ سال 2013 )ص 11-13( گردآوری شده است.

ف و 
ُ
به زبان فارسی تا کنون ترجمۀ اثر مشترک ایگور دیاکان

والدیمیر لیفشیتس در باب اسناد پارتی نسا در قالب یک جلد کتاب 

با عنوان کتیبه های اشکانی نیسا )ترجمۀ شهرام حیدرآبادیان، تهران: کالم 

شیدا، 1383(  منتشر شده است. همچنین، برگردان فارسی مقالۀ او 

دربارۀ »نام کهن سیردریا« با ترجمۀ لیال عسکری در نامۀ فرهنگستان 

و  پیاپی 26، شهریور 1384: ص139-129(  دوم،  شمارۀ  هفتم،  )دورۀ 

مقاله ای دیگر با عنوان »واژگان سغدی در زبان تاجیکی« در مجلۀ 

رودکی )سال دهم، شمارۀ 24، پاییز 1388( به چاپ رسیده است.

استاد والدیمیر لیفشیتس در منزلش در سنت پترزبورگ، آوریل 2005 

)عکس از سرگیِی تاختاسیف(


