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اگرچه ایرانیان با دانشمندان بزرگ ایرانشناس ایتالیا آشنایی 

به  مربوط  ایرانشناسی و مطالعات  و  دارند  به نسبت خوبی 

میان  میالدی  شانزدهم  سدۀ  دوم  نیمۀ  از  دست کم  ایران 

دانشمندان ایتالیایی پیوسته رواج داشته است1 اما شاید کمتر 

کسی در ایران با مطالعات مربوط به زبان های غیرایرانی مردم 

این سرزمین، به ویژه مطالعات زبان آرامی توسط دانشمندان 

ایتالیایی، آشنایی خوبی داشته باشد. حال آنکه سرآغاز یکی 

ایتالیا،  ایران و  از مهم ترین دوره های روابط فرهنگی میان 

به  نوشته شده  انجیل،  فارسی  ترجمۀ  از  نسخه ای  اهداء 

سریانی، مشهور به دیاتسارون )Diatessaron( دانسته شده که 

در سال 1548م توسط استفان پنجم، بطریق کلیسای ارمنی 

در تبریز، به پاپ پل سوم در ُرم تقدیم شده است.

ایرانشناسان  با  ایرانیان  آشنایی  بتوان  شاید  رو  این  از 

زمینۀ  سه  در  که  دانست  دانشمندانی  با  بیشتر  را  ایتالیایی 

مطالعات زرتشتی، اسالمی و ادبیات فارسی فعالیت کرده اند؛ 

در حالی که دانشمندان بزرگ دیگری از آن دیار در زمینه های 

افراد  این  از  یکی  برداشته اند.  گام  نیز  ایرانشناسی  دیگر 

ی2 است که در 14 دسامبر 1938م در 
ّ
اکیت

ّ
فابریتسیو آنجلو پن

شهر تورین ایتالیا زاده شد.

فابریتسیوی جوان با به پایان رساندن دورۀ کارشناسی در 

سال 1963م در »مدرسۀ شرقی« )Scuola Orientale( دانشگاه 

ُرم به تحصیالت خود در زبان های سامی در شهر مونیخ آلمان 

دانشکدۀ  سامی شناسی  استاد  1969م  سال  در  داد.  ادامه 

ادبیات تورین و دانشکدۀ زبان های ونیز شد، از سال 1976م 

پیش استاد تمام دانشکدۀ زبان های ونیز و از سال 1979م تا 

سال 2008م استاد تمام دانشگاه مطالعات تورین بود.

شوق فراوان فابریتسیو او را واداشت تا افزون بر تحصیل 

در دانشگاه به فعالیت های باستان شناسی هم بپردازد و از این 

رو در سال های 1960 تا 1963م در کاوش های باستان شناسی 

مختلفی در ترکیه و مالت شرکت کرد و از سال 1969 تا 

باستان شناسی ـ  عراقی  ایتالیایی   مؤسسۀ  دبیر   1974م 

ابراهیم شفیعی

پیشکش به

ی
ّ
اکیِت

ّ
فابریتسیو آنجلو پِن

2. Fabrizio Angelo PENNACCHIETTI.
پیه مونتسه، آنجلو میکله )1371، مرداد و شهریور(، »ایران شناسی در ایتالیا«،   .1

ترجمۀ مرتضی اسعدی، نشر دانش، پیاپی71، ص40-30.



157

ی
ّ ت کیِ

ّا ن  پِ
لو

ج
آن
و 

سی
ریت

فاب
 / 

)4
( 
ان

وه
پژ

ن 
مت

و 
ن 

سا
شنا

خه 
س

ا ن
ی ب

ای
شن

آ

ی
یع

شف
م 

هی
را

اب

دورۀ سوم، سال اوّل

 شامرۀ سوم و چهارم

پاییز - زمستان 13۹5

)l'Istituto Italo-iracheno di Archeologia( بود.

ی عضو انجمن های علمی مختلفی بوده است؛  او 
ّ
اکیت

ّ
پن

 Oriens( از سال 1977 تا 1981م سردبیری مجلۀ شرق باستان

از  یکی  1985م  سال  در  گرفت.  عهده  به  را   )Antiquus

بنیان گزاران مؤسسۀ بین المللی علوم سن مارینو بود و تا سال 

2008م ریاست آن را به عهده داشت. وی از سال 1981 تا 

1989م عضو آکادمی اسپرانتو و از سال 1976م نیز رئیس 

مؤسسۀ ایتالیایی اسپرانتو بود.

اگرچه نخستین نوشتۀ رسمی او در سال 1963م با عنوان 

»سه کتیبۀ منتشرنشدۀ مسیحی از هیراپولیس فریگیه«1 به چاپ 

رسید، اما نخستین کار او که با ایران پیوند دارد مروری بر کار 

شادروان بانو ایرینه گاربل )Irene GARBELL( دربارۀ گویش آرامِی 

نوی یهودیان آذربایجان ایران2 است که در سال 1967م نگاشته 

شده. فابریتسیو با بیان چند نکتۀ زبانی، اثر گاربل دربارۀ این 

از  یکی  را  ترگوم«(  »زباِن   liššan-it Targum او  )به قول  گویش 

زمان  آن  تا  نو  آرامی  زمینۀ گویش شناسی  در  آثار  کامل ترین 

می داند. این اثر زمینۀ کار خود فابریتسیو بر روی زبان آرامی نو 

در ایران شد و چه بسا به او این امکان را داد تا در سال 1971م 

متون  به نام   )Enrico CERULLI( چرولی  انریکو  با  مشترکی  اثر 

ایران3 به چاپ برساند که کتابی  از شمال ]غرب[  آرامی نو 

و  کوتاه  جمالت  الف.  است:  بخش  سه  در  140صفحه ای 

ترجمۀ آن )ص1-24(؛ ب. بخش متون شامل 11 متن با دست 

نوشته شده، آوانویسی و ترجمۀ آن )ص25-54(؛ ج. واژه نامه 

)ص55-144( بر اساس ریشۀ سه حرفی. دو بخش نخست از 

ی است. 
ّ
اکیِت

ّ
چرولی و بخش پایانی از پن

کوشش گسترده و خستگی ناپذیر فابریتسیو برای دانستن 

موضوعات مختلف تاریخی، زبانی، فرهنگی و... از شرق، 

اثر  از  بود. چند سال پس  آغاز شده  میانه  از خاور  به ویژه 

پیش گفته، در 1976م مقاله ای دربارۀ چند شعر بومی آرامی نو با 

عنوان »زمریات د.راوه: نواهای بومی یهودیان کردستان«4 به 

چاپ رساند؛ او در این نوشته، پس از یک مقدمه، به ترجمه و 

واژه شناسی این اشعار پرداخته است.

ـ  پارتی  ی در سال 1986م مقالۀ »]نوشتۀ[ دوزبانۀ یونانی  
ّ
اکیِت

ّ
پن

روی ]پیکرۀ[ هرکول سلوکی )عراق(«5 را نوشت که در آن، این 

نوشتۀ دوزبانه را ترجمه و بررسی کرد، اما به صورت کامل تر و 

به همراه چند تصویر در سال 1987م در مجلۀ بین النهرین به 

چاپ رساند6. از نکات مهم این نوشته که از چیرگی ولخش بر 

»ایزد  پارتی  برابر  گزیدن  می گوید،  میشان سخن  در  مهرداد 

Wahrām baγ/ <wrtrgn ʾ / برای یونانی »خدای  LḤʾ< »بهرام
هرکول« Ἡρακλέους θεοῦ است.7

او در سال 1988م در مقاله ای  با عنوان »فعل آرامی نو و فعل 

1. “Tre Iscrizioni Cristiane Inedite di Hierapolis Frigia”, Rivista di Arche-
ologia Cristiana, 39 (1963), pp. 131-137.

2. Recensione a: Irene GARBELL The Jewish Neo-Aramaic of Persian Azer-
baijan. Linguistic Analysis and Folkloristic Texts, The Hague 1965, in 
AIUON, 17 (1967), pp. 273-275.

3. Testi Neoaramaici dell’Iran Settentrionale, Napoli, 1971: Istituto 
Universitario Orientale di Napoli. 

4. “Zmiryata-d Rawe: ‘Stornelli’ Degli Aramei Kurdistani”, Scritti in  
Onore di Giuliano Bonfante, Brescia, 1976: Paideia ed., pp. 639-663; e 
Journal of the Assyrian Academic Society, Chicago, Ill., 1 (1985-1986), 
pp. 39-44 (sezione in inglese), pp. 35-41 (sezione in neoaramaico).

5. “La Bilingue Greco-Partica sull’Eracle da Seleucia (Iraq)”, Atti del 
Sodalizio Glottologico Milanese, 27 (1986), pp. 26-30.

6. “L’Iscrizione Bilingue Greco-Partica dell’Eracle di Seleucia”, 
Mesopotamia, 22 (1987), pp. 139-185 + 2 tavv.

ادوارد لیپینسکی در مقاله ای احتمال آرامی بودن نوشتۀ پارتی آن را بررسی کرد، اما   .7
به این نتیجه رسید که این یک نوشتۀ پارتی با تأثیرپذیری بسیار از زبان آرامی است 

 در میشان رواج داشته است.
ً
که احتماال

Edward LIPIŃSKI (1993) “L’Inscription de la Statue de Verethragna” 
In: SKALMOWSKI, W. & VAN TONGERLOO, A. (eds.), Middle Iranian 
Studies: Proceedings of the International Symposium Organized by 
the Katholieke Universiteit Leuven from the 17th to the 20th of May 
1982. p.134.
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ایرانی نو«1 به مقایسۀ فعل در زبان های فارسی و کردی با آرامی نو 

نایی -qṭil l برگرفته از manā kṛtam پارسی 
ُ
و به ویژه ساخت ک

باستان می پردازد. دو مقالۀ دیگر او در همان سال »أکتا آرخالی 

و سفر مانی در بیت عربایه«2 و »سه یادداشت بر کتیبه های 

مارکوارت  یوزف  مقالۀ نخست، خوانش  در  هترا«3 هستند. 

)Josef MARKWART( از رود سترانگا Στράγγαν ποταμόν در 

را   *Ἀράγγα ارنگ  به گونۀ  دروغین  کالیستن  اسکندرنامۀ 

خطایی در خوانش واژۀ ایرانی زرنگ Σράγγα* دانست، با این 

 BRUNNER, .در یونانی نیست )قس *σρ توضیح که خوشۀ آغازی

C. J. ‘Arang’, EIr, ii/3, 1986, 262-263(؛ او با نگاه به چند واژۀ 

جغرافیایی اینچنینی، بر این باور بود که أکتا آرخالی یک متن 

داستانی یا افسانه ای نیست، بلکه دربردارندۀ گواهی هایی است 

که در گزارش از یک متن اصلی ایرانی در اثر ناآشنایی مترجمان 

دچار دگرگونی شده است4. در مقالۀ دوم با بررسی چند کلمه و 

فعل در کتیبه های آرامی هترا خوانشی نو از آنها ارائه کرده است.

ی در سال 1991م دو مقاله در پیوند با زبان کردی، با 
ّ
اکیِت

ّ
پن

عنوان های »ساخت های فعل ربطی جعلی در سامی جنوب 

شرقی و کردی شمالی«5 و »نسخۀ آرامی نو از یک شعر مذهبی 

کلدانی در زبان کردی«6 به چاپ رساند.او در سال 1995م به 

ترجمه و گزارش ابیاتی از عطار در مقاله ای با عنوان »پیشینۀ 

مسیحی داستان جمجمه؛ شعری از فریدالدین عطار«7  پرداخت. 

 )Alessandro ORENGO( در همین سال با همکاری الساندرو ارنگو

مقالۀ دیگری با عنوان »آرامی نو، ارمنی و کردی: زبان های در 

از  برخی  مثال  با  همراه  معرفی  به  آن  در  که  نوشت  پیوند«8 

ویژگی های مشترک صرفی، نحوی و واژگانی میان این زبان ها 

پرداخت؛ در این بررسی زبان فارسی نو نیز مورد توّجه بوده است.

در سال 1996م همان نوشته دربارۀ شعر جمجمۀ عطار را 

 Mss. Or. P 45/7,( به همراه هفت تصویر از یک نسخۀ خطی از آن

fol. 139ᵃ-142ᵃ( منتشر کرد9. در همین سال مقالۀ دیگری دربارۀ 

ن -d در گویش آرامی نوی ارومیه به چاپ 
ِّ
کاربرد ضمیر معی

به  اضافی،  ساخت  مختلف  گونه های  معرفی  با  و  رساند10 

معرفی آن در این گویش پرداخت و به نظر می رسد تکمله ای بر 
کتاب او در سال 1968م باشد.11

ی در ادامۀ کار خود برای روشن کردن موقعیت های 
ّ
اکیِت

ّ
پن

جغرافیایی، در سال 1997م با اشاره به متن سه زبانۀ شاهپور اول 

عربایه  بیت  احتمالی  جایگاه  بررسی  به  زرتشت  کعبۀ  در 

پرداخت.12 مقالۀ او با عنوان »استرانگا، آموروس و سامباتیون: 

داستان های رودخانه های فصلی«13 در سال 1999م دوباره به 

روشن کردن جای رود استرانگا در نوشتۀ کالیستنس دروغین 

ر در نزدیکی شیراز سنجیدنی می داند.14 
ُ
می پردازد و آن را با رود ک

1. ”Verbo Neo-Aramaico e Verbo Neo-Iranico”, in V. ORIOLES (a cura 
di), Tipologie della convergenza linguistica. Atti del Convegno della 
Società Italiana di Glottologia. Bergamo 17-19 Dicembre 1987, Pisa 
l988: Giardini Editori e Stampatori, pp. 93-110.

2. “Gli Acta Archelai e il Viaggio di Mani nel Bêt ‘Arbâyê”, Rivista di 
Storia e Letteratura Religiosa, 24 (1988), pp. 503-514.

3. “Tre Note di Epigrafia Hatrena”, Mesopotamia, 23 (1988), pp. 43-64+ 
una tavola (Citato in Ted KAIZER, “Capital Punishment at Hatra: 
Gods, Magistrates and Laws in the Roman-Parthian Period”, Iraq, 68 
(2006), pp. 139-153).

4. Krzysztof NAWOTKA (2017) The Alexander Romance by Ps. 
-Callisthenes: A Historical Commentary, Brill. p.170.

5. “Le Forme Verbali Pseudo-Relative nel Semitico Sudoccidentale e 
nel Curdo Settentrionale” in: A. LOPRIENO (a cura di), Atti della 
Quinta Giornata Comparatistica, Perugia 13 marzo 1989, Perugia 
1991 (Università di Perugia, Dipartimento di Linguistica e Filologia 
Romanza), pp. 158- 174.

6. “La Versione Neoaramaica di un Poema Religioso Caldeo in Lingua 
Curda”, in Biancamaria SCARCIA AMORETTI- Lucia ROSTAGNO  
(a cura di), Yâd-Nâma in Memoria di Alessandro Bausani, Roma, 
1991: Bardi Editore, Vol. II, pp. 169-183.

7. “Gli Antecedenti Cristiani de Il Racconto di Giomgiomé, un Poemetto 
Escatologico di Faridoddìn Attàr (1119-1230)”, in: A. ZABORSKI

(a. cura di), Islam i Chrzescijanstwo. al-Islam wa-al- Masîhîya.  
Materialy Sympozjum Kraków, 12-14 IV 1994, Kraków 1995, pp. 
261-286 (Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie, Biblioteka 
Ekumenii i Dialogu Tom 1).

8. “Neoaramaico, Curdo e Armeno: Lingue a Contatto”, Egitto e  
Vicino Oriente, 18 (1995), pp. 221-233.

9. “Il Racconto di Giomgiomé di Faridoddìn Attàr e le sue Fonti  
Cristiane”, Orientalia Christiana Periodica, 62/1 (1996), pp. 89-
112, + 7 tavole.

10. “Il Pronome Determinativo d- e la Complementazione dell’Aggettivo 
nel Neoaramaico di Urmia”, Israel Oriental Studies, 16 (1996),  
pp. 71-84.

11. Studi sui Pronomi Determinativi Semitici, Napoli, 1968, 164 pp. 
(Pubblicazioni del Seminario di Semitistica, Ricerche IV, Istituto 
Orientale di Napoli).

12. “Una Fortezza Romana di Frontiera Nella Siria Orientale: byrt ‘rwpn 
- Castellum Arabionis - Tell ‘Arbân”, Rendiconti Morali dell’Acca-
demia Nazionale dei Lincei, s. 9, v. 8 (1997), pp. 749- 762.

13. “Stranga, Ammorrus e Sambatiòn: Storie di Fiumi Intermittenti”, 
Rivista di Studi Orientali, 72 (1998), pp. 23-40 (in Ida Regalia - Ar-
naldo BAGNASCO, L’esperienza della modernità. Scritti in onore di 
Anna ANFOSSI, Milano, 1999: Franco Angeli, pp. 95-112).

برای آگاهی از نظرات متفاوت دربارۀ برخی از نکات جغرافیایی مورد اشارۀ   .14
پناکیِتی نک: 

I. GARDNER, “Mani’s Last Days”, in: I. GARDNER et al., eds., Mani 
at the Court of the Persian Kings: Studies on the Chester Beatty 
Kephalaia Codex, Leiden, 2015c, pp. 159-208.
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و  زبانشناسی  میان  سریانی  تک آمد  یک  »قندقور:  مقالۀ 

سریانی  واژۀ  ریشه شناختی  بررسی  باستان شناسی«1 

میانۀ  فارسی  از  برگرفته  را  آن  پناکیِتی  و  است   qwndqwr

یونانی  وام واژۀ  آن  که جزء نخست  دانسته   *kondāk-āwar

κοντάκιον به معنی »عصا، چوبدستی« است2؛ او میان این 

تخت  آپادانای  در  مردان  چوب به دست  نگاره های  و  واژه 

جمشید پیوندی می داند. این واژه در فارسی نو دست کم به دو 

گونۀ گندآور و کنداگر ثبت شده است.

پناکیِتی در مقالۀ »گریگور روشنگر و شاه جمجمه«3 در 

سال 2000م باز به موضوع داستان جمجمه پرداخته و این بار 

در پی یافتن آن در دیگر آثار بوده است و در پایان نشان داده 

که این داستان در بافت های گوناگون در شرق به جا مانده 

است. در مقالۀ »نگاهی به اصطالحات عربی، ترکی و فارسی 

در سال  اولیه«4  متون  در  یا ضبط شده  به التین  تبدیل شده 

2001م به بررسی ضبط اسامی در چند متن از جمله سفرنامۀ 

پیترو دال واله پرداخته است. مقالۀ او در سال 2003م با عنوان 

در  آن  کاربرد  به  واژه  این  ریشه شناسی  بر  افزون  »آینه«5 

معماری ایرانی می پردازد.

او در سال 2007م در مقاله ای6 به ریشه شناسی یک واژه 

به معنای چتر یا سایبان در زبان های اروپایی پرداخته و واژۀ 

به  او  عالقۀ  است.  دانسته  هم ریشه  آن  با  را  فشک  فارسی 

موضوع جمجمه از یک سو و به زبان اسپرانتو از سوی دیگر 

باعث شد تا در سال 2014م شعر جمجمۀ عطار را به زبان 
اسپرانتو ترجمه و شرح کند.7

نامی  استادان  که  است  زیسته  زمانه ای  در  ی 
ّ
اکیِت

ّ
پن

ایرانشناسی در ایتالیا کارهای بسیار ماندگاری انجام داده اند، 

از این  رو چندان عجیب نیست که دوستی و پیوند او با این 

افراد در آثار خود او و شاگردانش بازتاب داشته باشد. او در 

طول زندگی پربار خود شاگردان بسیاری پرورده است که از 

 Pier( جملۀ برجسته ترین ایشان می توان از  پیر جورجو بربونه

منگوتزی  الساندرو  پیزا،  دانشگاه  استاد   )Giorgio BORBONE

مارکو  و  تورین  دانشگاه  استاد   )Alessandro MENGOZZI(

موریجی )Marco MORIGGI( استاد دانشگاه کاتانیا نام برد.

ی با نام گویاشده 
ّ
اکیِت

ّ
نخستین جشن نامۀ تقدیم شده به پن

به زبان ها )Loquentes linguis8( هدیه ای از سوی شاگردان، 

همکاران و دوستانش به مناسبت زادروز 68سالگی اوست. 

عالیق  نشان دهندۀ  واقع  در  جشن نامه  این  درونمایۀ 

مطالعاتی خود استاد است و از این رو همانطور که انتظار 

می رود در میان مقاالت این کتاب، چند مقاله نیز در مورد 

فارسی باستان، فارسی میانه، حافظ، زبان کردی و... یافت 

می شود. دومین جشن نامۀ تقدیمی به او نیز از سوی دانشگاه 

پناکیِتی«  فابریتسیو  افتخار  به  »مقاالتی  عنوان  با  تورین 

)Essays in honor of Fabrizio Pennacchietti( در سال 2008م 

به چاپ رسیده است.

 170 از  بخشی  تنها  شده  گفته  آنچه  که  است  بدیهی 

کتاب و مقالۀ این دانشمند بزرگ و محجوب ایتالیایی است 

که در پیوند با ایران و ایرانشناسی به چاپ رسیده است و 

می توان افزون بر کتابشناسی، همۀ مقاالت یادشده در اینجا 

را در وبگاه وی به دست آورد:

http://www.fapennacchietti.it
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زبان هایی  به  تنها   
ً
تقریبا خود  وبگاه  در  پناکیِتی  اگرچه 

نوشته است که به آنها مقاله دارد )مانند ایتالیایی، انگلیسی، اسپرانتو 

و آشوری( اما به زبان های دیگری مانند فارسی، کردی، عربی، 

عبری، یونانی، التین و ترکی نیز آشنایی دارد. با این همه شوق 

او به فارسی چنان است که در نخستین روزهای آشنایی برای 

من نوشت: 

دوست دارم برایم به فارسی بنویسید، زبانی که می کوشم در 

کهن سالی بیاموزم. من آن را بسیار دوست دارم.

ی
ّ
اکیِت

ّ
بیتی از شعر جمجمۀ عطار و ترجمۀ ایتالیایی و اسپرانتو از پن

کــور بــودی تــو کــه صنــع کــردگار؟

ــار؟ ــک آش را  خـــود  رّب  ــدی  ــدی ــی ن م

اسپرانتو

Ĉu trafis vin blindeco, kreaĵ’ de l’Di ’potenca?
Ĉu la verkar’ de Dio ne estas evidenta?

ایتالیایی

La vista ti mancava, o misera creatura?
Nel mondo non vedesti la traccia del tuo Dio?


