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جشن نامة پرفسور برت فراگنر
Iran  und  iranisch  geprägte  Kulturen.  Studien 
zum  65. Geburtstag  von  Bert  G.  Fragner, 
herausgegeben  von  Markus  Ritter, Ralph  Kauz 
und  Birgitt  Hoffmann, Dr.  Ludwig  Reichert 
Verlag, Wiesbaden, 2008, xxiv+ 435+12+Tafeln.

پرفسور برت فراگنر، ايران شناس و اسالم شناس اتريشى، 
در 1941م در وين به دنيا آمد. در 1959م ديپلم خود را 
گرفت و از 1960م تا 1964م در دانشگاه وين به تحصيل 
در رشته هاى ايران شناسى، اسالم شناسى، مطالعات عربى 
و تركى، مردم شناسى اجتماعى، و پژوهش هاى اسالوى 
پرداخت. در طى سالهاى 1964 ـ 1965م به تهران آمد 
و در دانشگاه تهران به شاگردى نزد ايرج افشار، جعفر 
شهيدى،  م.  صفا،  ذبيح اهللا  مينوى،  مجتبى  محجوب، 
منوچهر ستوده، و ديگران پرداخت. از 1965 تا 1969م 
در آموزشگاه حرفه اى تهران زبان آلمانى تدريس كرد. در 

1970م از دانشگاه وين به كسب درجة دكترى نائل آمد. 
عنوان تز او «تاريخ شهر همدان در شش سدة نخستين 
چاپ  به  وين  در  1972م  در  رساله  اين  بود.  هجرى»1 
رسيد. از 1971 تا 1976م در بخش شرق شناسى دانشگاه 
تدريس  اسالم شناسى  و  ايران شناسى  آلمان،  فرايبورِگ 
شرق شناسى  «مؤسسة  پژوهشگر  در 1967 ـ 1977م  كرد. 

انجمن شرقى آلمان»2، در بيروت، بود.
دانشگاه  از  را  خود  استادى3  درجة  1977م  در 
فرايبورگ دريافت كرد. عنوان رسالة او براى كسب اين 
درجه «كتاب هاى خاطرات فارسى به عنوان منبعى براى 
به  1980م  در  اثر  اين  بود.4  ايران»  معاصر  تاريخ  اوايل 
منتشر  تهران  در  نيز  آن  فارسى  ترجمة  و  رسيده  چاپ 

شده است.
دانشگاه ها  اين  در  بعد  به  از 1977م  فراگنر  پرفسور 
تا  1977م  فرايبورگ،  دانشگاه  پرداخت:  تدريس  به 
دانشگاه  ميهمان)، 1979م؛  وين (استاد  دانشگاه  1985م؛ 
برِن سوئيس (استاد ميهمان)، 1982 ـ 1983م؛ دانشگاه آزاد 
برلين، 1985 تا 1989م و دانشگاه بامبرِگ آلمان، 1989 

تا 2003م. 
مؤسسة  مدير  2003م  آوريل  از  فراگنر  پرفسور 
تاكنون  او  است.  اتريش  علوم  فرهنگستان  ايران شناسى 
راهنمايى حدود بيست رسالة فوق ليسانس و دكترى را 
به عهده داشته و از او تاكنون حدود هشتاد مقالة تحقيقى 

و شش كتاب منتشر شده است.
در مهرماه امسال (1387ش) جشن نامه اى به مناسبت 
65 سالگى پرفسور فراگنر (27 نوامبر 2006م) به كوشش 

سه تن از همكاران ايشان منتشر شد.
از آنجا كه تمام مقاالت اين جشن نامه دربارة مطالعات 
ايرانى و اسالمى است و حوزه هاى مختلف آن، از تاريخ 
و تاريخ نگارى گرفته تا زبان و ادبيات، و از مسائل دينى 
گرفته تا مسائل مربوط به هنر و حتى آشپزى، در اينجا 

1. “Geschichte der Stadt Hamadan in den ersten sechs 

Jahrhunderten der Hijra”

2. Orient-Institut der Deutschen Morgenlandischen 

Gesellschaft.

3. Habilitation.

4. Persische Memoirenliteratur als Quelle zur neueren 

Geschichte Irans.
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ترجمة شمارى از آنها براى آگاهى پژوهشگران ايرانى، 
ذكر مى شود.

1. تاريخ و تاريخ نگارى
ساختارها و سنت ها

 ـ گراردو نيولى، «باز هم دربارة مفهوم ايران».
آن،  مرزهاى  و  «خراسان  ـ كريمى،  نوئل  كريستين  ـ 
دوران  تا  معاصر  قبل  ما  دوران  از  قلمرو  مفاهيم  تغيير 

معاصر».
و  ماوراءالنهر  بيگ،  «الغ  مانز،  فوربز  بئاتريس  ـ 

سنت هاى تركى ـ مغولى».
دورة  از  ويژه  بازرسى  الرعايا،  «وكيل  پِرى،  جان  ـ 

ماقبل معاصر ايران».

خاطرات و شرح احوال ها
ـ آندرآس درشلر، «نخستين تاريخ نگار ايرانى شيعه، 

حسن بن محمد قمى».
بر  قاجار  قلى خان  طهماسپ  «مرگ  روتا،  جورجو  ـ 

اساس منبعى معاصر».
حوالى  از  زندگانى اى  «شرح  بالداوف،  اينِگبورگ  ـ 
ـ   1914) دامينوف  مراد  باب  [شوروى]،  جماهير  اتحاد 

2005م)، مبارزى خستگى ناپذير».

دورة صفويه
ـ يوكاكو گوتو، «دربار صفوى و آداب و رسوم آن در 

زمان حكومت محمد خدابنده».
ـ ماساشى هانِدا، «اروپاييان در بندرعباس و "دولت" 

ايران در سده هاى 17 و 18 ميالدى».
ديدگاهى  مرز،  سوى  آن  به  «نگاهى  ژوپه،  ماريا  ـ 
شيبانى از دوران نخستين صفويه». (مقاله اى است در باب 

كتاب مسخر البالد و ارزش هاى تاريخى آن).

دوران معاصر
ـ يان ريشار، «كودتاى 1921م، منابع جديد اروپايى».

ـ پاول لوفت، «اياالت متحدة امريكا و راه آهن سراسرى 
ايران».

و  منطقه گرايى  قومى،  «اقليت هاى  اتابكى،  تورج  ـ 
ترسيم تواريخ جديد در جمهورى اسالمى ايران».

دوران باستان
ايران  در  اجبار  و  «ديپلوماسى  پانائينو،  آنتونيو  ـ 

باستان»

2. تاريخ زبان و ادبيات
ادبيات و اهميت فارسى نو

هفت  همانندى  و  «يكسانى  رستگار،  نصرت اهللا  ـ 
شاهزاده در هفت پيكر نظامى».

مستهجن  و  هجوآميز  بيت  «دربارة  زيپولى،  ريكاردو 
قاآنى».

برناردينى،  ميكله  از  ديگر  مقاالتى  شامل  بخش  اين 
ولفگانگ هولتسوارت، ركسانه هاگ هيگوچى، نيما مينا و 

زيبوله ِونتكر است.

تاريخ زبان
و  سغدى  زبان  دربارة  لوريه  پاول  از  مقاله  دو  شامل 
وليتسر سادووسكى دربارة سبك و ساختار زبان شعرى 

در زبان هاى هند و ايرانى و به ويژه اوستا و ودا است.

3. تاريخ فرهنگ و مذهب
آنا  هوفمان،  بيرگيت  از  مقاله  هفت  بخش  اين  در 
يينگ  ليو  كاوتس،  رالف  ِورنر،  كريستف  كراسنوولسكا، 

شنگ، ماريا ماتسوخ، و ورنر انده آمده است.

4. تاريخ هنر
شامل چهار مقاله از باربارا فينستر در باب سنت معمارى 
شاه  ميدان  شمالى  بخش  دربارة  ريتر،  ماركوس  ايرانى، 
روردانتس،  كارين  صفوى،  دورة  دراصفهان  اول  عباس 
پانزدهم  سدة  اواخر  ايران  در  تجارت  و  سفارت  دربارة 
و اوايل سدة شانزدهم ميالدى، و كالوس كرايرز، دربارة 
سواركارى  حال  در  تهران  در  شاه  ناصرالدين  مجسمة 

است.

5. آشپزى
حّليت  دربارة  شهابى،  هوشنگ  از  مقاله  چهار  شامل 

خاويار، زونيا فريتس، يوست گيپرت و پتر هاينه است.
احمدرضا رحيمى ريسه
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تهران،  ميرافضلى،  سيدعلى  كرمان،  قديم  شاعران 
كازرونيه، 1386، رقعى، 680ص، دفتر نخست.

ميرافضلى در اين كتاب، پس از سالها جستجو و كاوش 
و  زندگينامه  خطى،  كتابهاى  و  كمياب  چاپى  منابع  در 
آغاز  تا  آغاز  از  را  كرمان  نامى  سخنوران  از  شعر 26تن 
در  دقت  است،  كرده  چاپ  و  گردآورى  تيمور  دورة 
گزينش اشعار تصحيح قياسى و علمى آن، دست يابى به 
آگاهى هاى درست از زندگى و آثار هر سخنور، بهره ورى 

از مآخذ معتبر و درخور از ويژگى هاى كار اوست. 
هرچند پيش از اين نيز به كوشش آقاى دكتر حسين 
يا  كرمان  شاعران  تذكرة  كتاب  اندوهجردى  بهزادى 
ستارگان كرمان كه شرح حال 431 تن از شاعران و اديبان 
كتاب  اين  اما  بود،  شده  چاپ  و  گردآورى  بوده  كرمان 
وظيفه اى ديگر دارد، يعنى تذكرة شاعران نيست، شناخت 

و بررسى شاعران نخبه است.
گردآورنده كوشيده از درون دهها كتاب نادر خطى، 
و  نام  تاكنون  كه  دهد  نشان  را  سخنورانى  اشعار  نمونة 
يا شعرشان در جايى ديده نشده و يا اگر آمده از منابع 
محمد  مانند  افرادى  است.  بوده  نامعتبر  و  چندم  دست 
منور، شمس اوحد، محمود كرمانى، فخرالدين كوهبنانى، 
نجم الدين حسن شهرويه، شمس الملك، نجيب و طغرل 
كرمانى جزء كسانى هستند كه نخستين بار نام و شعرشان 

به دوستداران ادبيات فارسى نشان داده مى شود. 
نگرشى به منابع وى به ويژه كتابها و جنگ هاى خطى، 

گوياى پشتكار و تالش اوست. 

ميرافضلى در اين كتاب به گفتة خودش كمتر به دنبال 
نگهدارى  انگيزة  به  بيشتر  و  بوده  شاعرانه  زيبايى هاى 
گمنام  شعراى  اين  نابودى  به  رو  و  دست رفته  از  ميراث 
اقدام كرده است (مقدمه). وى بر پاية منابع گوناگون به 
تصحيح اشعار و گزينش ضبط درست نيز دست زده است. 
گردآورنده در آغاز هر بخش، زندگينامة كوتاه اما گويايى 

از هر سخنور به دست داده كه بسيار راهگشاست.
تمامى اشعار، معرب و مشكول بوده و براى نوپژوهان 
ديار  ادب  و  شعر  با  آشنايى  براى  گران قدر  بس  فرصتى 

«كارمانيا» (نام كهن كرمان) است. 
تصحيح  هنگام  به  نيز  نگارنده  اينكه،  يادآورى 
به  شمس الدينى)  پيام  آقاى  همراهى  (به  لطايف التفسير 
اشعارى از عماد فقيه كرمانى در حاشية اين نسخة كهن 
آقاى  است  خوب  كه  برخورده  980ق  سال  به  متعلق 
ميرافضلى هم اين نسخه را در كتابخانة مجلس شوراى 

اسالمى (شماره 2) ببيند.
به هر روى، دفتر كنونى، نخستين جلد از پژوهش نامة 
آن  دوم  دفتر  است  قرار  و  است  كرمان  قديم  شاعران 
دورة  پايان  تا  تيمورى  دورة  در  كرمان  سخنوران  ويژة 
صفوى باشد كه چشم به راه چاپ آن مى نشينيم و براى 

گردآورنده اش آرزوى موفقيت مى كنيم.
حسين مسرت

مجموعة 1589 كتابخانة فاضل احمد تركيه
حكومت ايلخانان مغول در ايران پس از آسيبى كه در آغاز 
يكى  به  تدريج  به  آورد،  وارد  ما  مكتوب  ذخاير  به  كار، 
از حاميان فرهنگ ايران مبّدل شد. اين كار با پديد آمدن 
گردآورى  و  ــ  رشيدى  ربع  همچون  ــ  فرهنگى  مراكز 
و تكثير ميراث پيشينيان انجام شد. اما اين حكومت نيز 
از  مى دانيم،  كه  طورى  به  و  گراييد  ضعف  به  رفته رفته 
نيمة دوم سدة هشتم هجرى ايران عمًال ميان چند سلسلة 

حكومتگر تقسيم شده بود.
بر  عالوه  و  شدند  ايلخانان  ميراثبَران  سلسله ها  اين 
اندوخته هاى آنان ــ كه بيشتر در آذربايجان گرد آمده بود 
ــ بخش مهمى از تجربه هاى علمى و هنرى را به سوى 
اين  از  نيز  كتاب آرايى  شيوه هاى  كه  كردند  جذب  خود 
جمله است. از جملة مراكزى كه در اين دوره به فعاليت 
جدى پرداخته بود، شهر شيراز است كه شيوة خاصى را 
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در كتاب آرايى ابداع كرد كه در سدة نهم هجرى توسط 
خود  اوج  به  و  شده  تكميل  تيمور  نوادگان  و  فرزندان 
بدون  تيمورى  دورة  شيراز  هنر  بررسى  بنابراين،  رسيد. 
برررسى هنر شيراز در سدة هشتم هجرى نواقصى را در 

بر خواهد داشت.
دستنويس 1589 كتابخانة فاضل احمد تركيه در سال 
754 هجرى در شهر شيراز استنساخ شده است و يكى از 

نوادر دستنويس هاى دورة اسالمى به شمار مى آيد.
در برخى از انجامه هاى اين مجموعه صراحتًا به نام 
و  است  شده  اشاره  نسخه  كتابت  محل  به عنوان  شيراز 
عالوه بر اين، تعدادى از آثار مرتبط با شيراز و دانشمندان 
آن، در اين مجموعه مندرج است كه براى نمونه مى توان 
اين  كرد.  اشاره  شيرازى  ابن خفيف  سيرت  دستنويس  به 
متن، از نوشته هاى كهن به زبان فارسى دربارة اين عارف 
از  شيمل  مارى  آن  خانم  كه  چاپى  در  و  است  نام آور 
متن انجام داده، كهن ترين دستنويس و نسخة اساس آن 
پژوهش بوده است و هنوز هم دستنويسى بدين قدمت 
متن  از  مى توان  همچنين  است.  نيامده  دست  به  آن  از 
اين  در  مندرج  رونويس  كه  كرد  اشاره  جمالى  فّرخ نامة 
مجموعه، كهن ترين رونوشت و نسخة اساس چاپ اين 

متن توسط استاد ايرج افشار بوده است.
اين دستنويس شامل مجموعه اى قابل توجه از متون 
آنها  از  برخى  كه  مى باشد  عربى  و  فارسى  ارزشمند 
عربى  (به  پاتنجلى  چون  نمونه هايى  است.  منحصربفرد 
مقامات  بفرد)،  منحصر  دستنويس  بيرونى؛  ابوريحان  از 
حريرى (به عربى)، ترجمة كليله دمنه (به فارسى از نصراهللا 
منشى) و تعداد قابل توجهى از كتاب ها و رساله هاى ابن 

سينا از جملة اين آثار به شمار مى آيد.
مى تواند  مجموعه  اين  در  مندرج  متون  بررسى 
راهگشاى خوبى براى آشنايى با محيط فرهنگى شيراز در 
نيمة سدة هشتم هجرى باشد. در اين ميان، به خصوص 
اولين  نمايانگر  مجموعه،  اين  كتاب آرايى  خاص  شيوة 
مجموعه ها  اينگونه  تدوين  در  كه  است  كوشش هايى 
ــ  شد  اشاره  چنانكه  ــ  و  است  شده  انجام  ايران  در 
ريشه هاى شيوه اى را كه در دورة تيمورى اجرا مى شد، 

به ما مى نماياند.
ع.  ص

محمودبن  العقائد،  قواعد  شرح  فى  كشف المعاقد 
على بن محمودالحمصى الرازى، چاپ عكسى از روى 
فهرستها  و  مقدمه  برلين،  دولتى  كتابخانة  خطى  نسخة 
از زابينه اشميتكه، تهران، مؤسسة پژوهشى حكمت و 
فلسفة ايران و مؤسسة مطالعات اسالمى دانشگاه آزاد 

برلين، 1386ش.

آثار كالمى خواجه نصيرالدين طوسى (دانشمند، فيلسوف 
و متكلم نامدار قرن هفتم) را به دو دسته مى توان تقسيم 
كرد، يك دسته آثار منسوب به اوست كه بر اساس مبانى 
اقامت  دورة  به  مربوط  و  شده  نوشته  اسماعيليه  كالمى 
است  آثارى  ديگر  دستة  و  است؛  اسماعيليه  قالع  در  او 
آنها  در  وى  و  است  مسلم  طوسى  به  آنها  انتساب  كه 
دستة  آثار  است.  پرداخته  اماميه  اعتقادى  مبانى  اثبات  به 
رسالة االمامة،  المصارع،  مصارع  از:  عبارت اند  اخير 
همگى  كه  رساله ها  جز  العقائد.  قواعد  و  تجريداالعتقاد 
به عربى نوشته شده اند، بايد از رسالة كوتاه «فصول» نيز 
ياد كرد كه ركن الدين جرجانى (شاگرد طوسى) آن را به 
عربى ترجمه كرد. تجريد و قواعد اندكى پس از تأليف 
آثار  بر  عميقى  تأثير  و  يافتند  بسيارى  اهميت  و  شهرت 
كالمى اماميه پس از خود بر جاى نهادند. هرچند از ميان 
اين دو، تجريد بيشتر مورد اقبال واقع گرديد و شروح و 
حواشى بسيارى بر آنها نوشته شد، اما شروحى چند بر 
قواعد نيز مى شناسيم كه مهمترين آنها شرح عالمه حلى 
(م726) با عنوان كشف الفوائد است. قواعدالعقائد شامل 
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مقدمه و پنج باب (به ترتيب: در اثبات موجد عالم، در ذكر 
صفات خداوند، در ذكر افعال الهى، در نبوت و امامت، 
در وعد و وعيد) است و طوسى در طى آنها با روشى 
مى آميزد  فلسفه  به  را  كالم  ــ  او  آثار  ديگر  مانند  ــ  كه 
از امهات مسائل اعتقادى بحث كرده است. در اين ميان، 
بخشى از باب چهارم به شرح عقايد فرق مختلف در باب 

امامت مى پردازد.
محمودبن  تاج الدين  القواعد  شرح  فى  كشف المعاقد 
على حمصى رازى كه اينك چاپ عكسى آن منتشر شده، 
نيز از جمله شروحى است كه بر قواعد العقائد نوشته شده 
است. از احوال و آثار تاج رازى چيز زيادى نمى دانيم. بنا 
به اطالعات جزيى منابع ــ كه خانم اشميتكه در مقدمه 
خود (ص يازده ـ سيزده) گزارشى از همه آنها را آورده 
است ــ تاج رازى از شاگردان عالمه حلى بوده و سواى 
نجم الدين  الشمسية  الرسالة  بر  شرحى  كشف المعاقد، 
محمدبن  االيالقيه  الفصول  بر  شرحى  و  كاتبى (م 675) 
العراقيه»  «االمالى  عنوان  با   (460 ح  (م  ايالقى  يوسف 
داشته است. نسخه هايى در كتابخانة دولتى برلين موجود 
است كه يادداشت هايى از تاج رازى در آنها وجود دارد و 
در شناخت زمان و مكان زندگى او و خانواده اش كمك 
ـ  سيزده  (ص  خود  مقدمة  در  اشميتكه  مى كند.  بسيارى 
است.  داده  دست  به  يادداشت ها  اين  از  گزارشى  هفده) 
است  كشف المعاقد  خطى  نسخة  نسخه ها،  اين  از  يكى 
كه برگه هايى از آن به خط اوست و وى در انجامه آن 
كرده  مقابله  متن  با  را  نسخه  خود  او  كه  مى شود  متذكر 
به  اينك  آن  عكسى  چاپ  كه  است  نسخه  همين  است. 
كوشش اشميتكه از سوى انجمن حكمت و فلسفه ايران 
(در تهران) و مؤسسه مطالعاتى اسالمى (در برلين) منتشر 
نسخه شناختى  اطالعات  مقدمه  در  اشميتكه  است.  شده 
هجده)  ـ  هفده  (ص  پايان  در  و  كرده  ياد  را  متن  اين 
دست  به  نسخه  همين  اساس  بر  كتابشناختى  اطالعاتى 

داده است.
تاج رازى در شرح خود، همة متن قواعد را نياورده 
و معموالً تنها كلمات آغازين بخشى را كه شرح مى كند 
ــ با واژة «قال» در آغاز و «إلى آخره» در پايان ــ نقل 
تأليفى  ساختار  از  عينًا  خود  در شرح  رازى  تاج  مى كند. 
قواعد پيروى مى كند. تاج رازى تصريح مى كند كه غرض 
او از اين كتاب تنها شرح عقايد فرق است و دربردارندة 

رازى  وفادارى  البته  ادعا  اين  نيست.  او  شخص  عقايد 
به  مى دهد.  نشان  بهتر  را  طوسى  آراى  و  قواعد  متن  به 
گفتة اشميتكه (مقدمه، ص 18)، شرح رازى را مى توان 
دانست  فراوان  جزئيات  با  همراه  قواعد  بازگويى  نوعى 
شود.  خوانده  اصلى  متن  از  مستقل  طور  به  مى تواند  كه 
نگارش هاى  از  حلقه اى  كه  حيث  آن  از  كشف المعاقد 
عقيدتى امامى در ايران پيش از ظهور صفويه است شايان 
برلين،  دولتى  كتابخانة  نسخة  ميان،  اين  در  است.  توجه 
مؤلف   اضافات  و  تصحيحات  حاوى  آنكه  به  توجه  با 
كه  نيز  آن  متن  آنكه  جداى  است؛  اهميت  داراى  است، 
در  تاكنون  مى رود  شمار  به  قواعد  كهن  شروح  از  يكى 
اختيار نبوده است. اين نسخه 76 برگ دارد كه اينك به 
صورت عكسى در اختيار عالقه مندان قرار گرفته است. 
به پيوست تصوير سه برگ از كتاب الملخص فخرالدين 
كتابخانة  همان  در  نيز  آن  كه  ــ  تاج  پدر  خط  به  رازى 
دولتى برلين نگهدارى مى شود ــ به چاپ رسيده است. 
فهارس چندگانه اى (آيات، اعالم، كتاب ها، ملل و فرق، 
براى  نسخه  برگ هاى  پشت  و  رو  به  ارجاع  با  مكان ها) 
متن تنظيم شده است. خانم زابينه اشميتكه مقدمه اى به 
كالمى  آثار  باب  در  ايجاز  به  آن  طى  و  نوشته  انگليسى 
بر  او  شرح  و  رازى  تاج  العقائد،  قواعد  شروح  طوسى، 
قواعد و نسخة خطى محفوظ در برلين سخن گفته است. 
اين مقدمه با ترجمة فارسى آقاى احمدرضا رحيمى ريسه 

در آغاز متن درج شده است.
محمد عمادى حائرى

غزل هاى حكيم سنايى غزنوى، به كوشش يداهللا جاللى 
پندرى، تهران، علمى و فرهنگى، 1386ش، 560ص.

حكيم سنايى غزنوى كه در تفسير گران سنگ كشف االسرار 
اثر ماندگار ابوالفضل رشيدالدين ميبدى از او با نام گرامى 
«جوان مرد» ياد مى شود، سرسلسلة سخنوران عارف، پاكباز 
تعليمى،  ادب  متون  جاى جاى  در  كه  است  وارسته اى  و 
يافت.  مى توان  را  او  نشان  فارسى  انسانى  و  اخالقى 
است  انصارى  عبداهللا   خواجه   نامى  عارِف  مرادِ  كه  همو 
مريد  را  دلسوخته  مفسر  ميبدى  رشيدالدين  ابوالفضل  و 
جلدى  ده  دورة  اشعار  از  نيمى  از  بيش  بى گزافه  است. 

كشف االسرار سروده هاى سنايى است.
انسانيت  غزل  شاه بيت  غزلش،  بيت  هر  كه  سنايى 
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همه  بعد،  سده هاى  شاعران  و  اديبان  و  است  معرفت  و 
جاى  مى نشانند،  صدر  بر  و  مى كنند  ياد  او  از  نيكى  به 
انتقادى  و  علمى  تصحيحى  زمان،  يك  كه  داشت  آن 
دست ياب،  او  غزل هاى  به ويژه  او  اشعار  مجموعه  از 
گردآورى و چاپ شود. اينك به همت دكتر يداهللا جاللى 

پندرى استاد دانشگاه يزد اين مهم انجام گرفته است.

و  ويرايش  بايستگى  در  و  كتاب  آغاز  در  مصحح 
چگونگى  بررسى  از  پس  سنايى  ديوان  دوبارة  پيرايش 
كاستى ها و نادرستى هاى راه يافته به چاپ هاى گوناگون 
ديوان او، به گونة گسترده و ژرف نگر، تصحيح زنده ياد 
با  و  كرده  بررسى  و  نقد  را  رضوى  مدرس  محمدتقى 
تأكيد و تعظيم بر كوشش ها و تالش هاى شصت سالة آن 
غزنوى،  سنايى  آثار  چاپ  و  بازشناسى  راه  در  زنده ياد 
مهم ترين كاستى هاى چاپ وى را كاويده و آشكار ساخته 
بر  حاشيه  برترى  شامل  كه  موارد  اين  او  نگاه  از  است. 
متن، عدم يادكرد همة نسخه بدل ها، گونه هاى نادرست در 
برخى غزل ها، گونه هاى نادرست از ديدگاه وزن و قافيه، 
بدخوانى يك نسخة خطى، دگرگونى فهرست و متن و 
ديگر غلطهاى چاپ و فهرست است. همين چاپ، بنابر 
داشته اند،  رضوى  مدرس  به  ادب  و  قلم  اهل  كه  ارادتى 
معيار چاپ هاى بعدى ديوان و بعضًا غلط هاى راه يافته به 

ديگر چاپ ها و گزيده هاى ديوان سنايى شده است.
نسخة  شش  شناسايى  به  ادامه  در  پندرى  جاللى 
كابل،  موزة  كتابخانه هاى  در  كه  سنايى  ديوان  از  خطى 

بايزيد ولى الدين استانبول، ملك، ملى تهران (دو نسخه) 
حاضر  تصحيح  كه  مى پردازد  تهران  دانشگاه  مركزى  و 
است  شده  انجام  نسخه ها  اين  برابرى  و  مقابله  پاية  بر 
(ص نودوهشت تا صدوبيست وهشت)؛ سپس به روش 

تصحيح خود اشاره اى دارد.
آغاز  در  قلندرانه»  غزل هاى  و  سنايى  «حكيم  گفتار 
دو  در  سنايى  غزلسرايى  شيوة  با  را  خواننده  هم  كتاب، 
دريچه اى  هم  و  مى كند  آشنا  قلندريات  و  غزليات  شيوة 
صوفيانة  و  عارفانه  فكرى  مشرب  به  ورود  براى  است 
اين شاعر و نيز سير تحول درونى او از يك شاعر مداح 
او،  قلندرية  اشعار  تميز  نحوة  نيز  و  عارف  سخنورى  به 
ويژگى ها، نوع واژگان، زبان، موضوع، نگرش و جهان بينى 

سنايى.
دكتر جاللى در اين ديباچة 175 صفحه اى به مباحث 
مهمى در شناخت اشعار سنايى از جمله به دو مورد مهم 
سنايى  غزل هاى  و  اشعار  كيفيت  نخست  است:  پرداخته 
و نقش سنايى در تحول غزل فارسى و ديگر شرحى از 
مقدمه  در  مؤلف  كه  وارسته،  اديب  اين  آثار  و  زندگى 
نيز هيچ گونه توضيحى در اين باره نداده كه چرا در اين 
كتاب جامع كه پس از اين به واسطة دقت در گزينش و 
هر  سر  بر  و  مى برندش  دست  به  دست  اشعار،  تصحيح 
خوان فرهنگى و ادبى مى نهدش، شرحى از زندگى اين 

عارف پاك منش، نيكوگفتارِ نيكوپندار نيست!
و  وسواس  و  دقت  اين  با  جاللى  دكتر  كه  اكنون  اما 
حوصله از سال 1368 تا 1386 (هجده سال) وقت صرف 
آن  پايان  در  فهرست  چندين  جاى  كرده،  پژوهش  اين 
خالى مى نمايد كه بودن آنها بر ارزش كتاب دو چندان 
جغرافيايى،  و  انسانى  اعالم  فهرست  جمله  از  مى افزود، 
فهرست آيات، احاديث و عبارات عربى، فهرست امثال و 

كنايات، كشف االبيات و توضيح واژه هاى دشوار متن.
از  آگاهى   براى  را  خوانندگان  گردآورنده،  هرچند 
توضيح واژه ها به كتاب ارزشمند در اقليم روشنايى ارجاع 
داده است (ص سى ودو)، اما خود به نيكى مى داند كه آن 
دفتر، تنها برگزيده اى از چند غزل سنايى است و نه همة 

آن و آن معانى ويژة همان چند غزل است.
ديگر كاستى كتاب نبود بخشى است با عنوان غزل هاى 
منسوب به سنايى كه گل سرسبد آنها غزلى به مطلع زير 

است:
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ملكا ذكر تو گويم كه تو پاكى و خدايى
نروم جز به همان ره كه توام راه نمايى

گردآورنده در ديباچه (ص سى ويك) آورده كه اين 
شعر در هيچ كدام از نسخه هاى كهن و حتى نسخه هاى 

سدة يازدهم نيامده است.
خوبى  اشراف  پندرى  جاللى  كه  اكنون  مى رود  اميد 
نسبت به متون كهن و درست سنايى پيدا كرده و بيش از 
هر كس ديگر (چنانكه ديباچه نيز گواهى مى دهد) آگاه 
بر چند و چون اشعار سنايى و كاستى ها و ناراستى هاى 
كه  رو  آن  از  و  است،  سنايى  ديوان  گوناگون  چاپ هاى 
نسخه هاى متعدد و كهن خطى از سنايى را در دسترس 
دارد، دست به كار گردآورى و سامان دهى ديوان سنايى 

بشود. 
هم چنين جاللى مى تواند بدين آرزوى مرحوم مدرسى 
كه اميدوار بود «پس از اين به كوشش فضال و دانشمندان 
و جوانان با ذوق و نيز به استعانت نسخ تازة ديگر كه بعداً 
به دست مى آيد، ساير اشعار سنايى كه در ديوان نيامده، 
جمع گردد» (ديوان سنايى، مقدمه، ص 167) جامة عمل 
و  جاودان  سترگ،  كار  چنين  دست به كار  خود  و  بپوشد 

ماندگار شود.
حسين مسرت

مركز  باغ بيدى،  رضايى  حسن  ايرانى،  زبانهاى  تاريخ 
ژانوية  ژاپن،  اوساكا،  دانشگاه  دنيا،  زبانهاى  پژوهش 
2009م، 211ص (متن فارسى) + دو صفحه پيشگفتار 

(به زبان ژاپنى).
ـ جامع ترين اثر در معرفى  ـ در عين اختصارـ  تازه ترين وـ 
زبانهاى ايرانى، نوشتة دكتر حسن رضايى باغ بيدى، عضو 
دانشگاه  ميهمان  استاد  و  تهران،  دانشگاه  علمى  هيئت 

اوساكاى ژاپن است. 
با  «پيشگفتار»،  در  نويسنده  يادداشت  از  پس  كتاب 
هندواروپايى،  زبانهاى  خانوادة  معرفى  در  كوتاه  فصلى 
تاريخچة پژوهشهاى زبانشناختى در اين باره و فهرست 
از  يكى  كه  مى شود  آغاز  زبانى  خانوادة  اين  شاخه هاى 
فصل  در  آريايى،  زبانهاى  يعنى  آن،  شاخه هاى  مهمترين 
بعد با تفصيل بيشتر شناسانده مى شود. آنچه آريايى نام 
كه  بود  هندواروپايى  مهاجران  از  گروهى  زبان  گرفته، 
در حدود هزارة سوم پيش از ميالد از هم نژادان خويش 

جدا شدند و در دشتهاى آسياى مركزى اقامت گزيدند. 
نويسنده سپس بحثى در بارة ريشه و معناى نام اين گروه 
و  مى كشد  پيش  شريف)  نجيب،  آزاده،  معناى  به  (آريا، 
اين  خاستگاه  باب  در  مختلف  ديدگاههاى  معرفى  به 
گروه (سرزمين ايرانويج)، تقسيم آنان به گروه هايى چون 
هندوآريايى و ايرانى و مسير مهاجرت آنان مى پردازد و 
شواهدى از روابط و تحوالت قومى و زبانى اين روزگاران 
ايرانى،  قبايل  حضور  از  نشانه ها  كهنترين  مى كند.  ارائه 
از  برخاسته  زبانهاى  معرفى  و  آغازين  هندوايرانى  زبان 
آن، تحوالت آوايى اين زبان تا دوره هاى هندى باستان و 
ايرانى باستان، و گسترة زبانهاى اين گروه، ديگر مباحث 

اين بخش هستند.

نويسنده در ادامه مى افزايد: «زبانى را كه اقوام ايرانى 
قرار  استفاده  مورد  خويش  هم نژادان  از  جدايى  از  پس 
مى دادند، مى توان ايرانى آغازين، ايرانى مشترك يا ايرانى 

باستان ناميد.»
از آنجا كه زبانهاى ايرانى، به تعبير نويسنده «از سه 
دوره گذر كرده اند»، در اين كتاب هم بر پاية تقسيم بندى 
پذيرفته شده، اين زبانها در سه دورة باستان، ميانه، و نو 
زبانهاى  معرفى شده اند. ادامة فصل دوم معرفى اجمالى 

ايرانى در اين سه دوره است.
دو  در  آغازين»،  ايرانى  «زبان  عنوان  با  سوم،  فصل 
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و  صرفى  آوايى،  ويژگيهاى  اجمالى  معرفى  به  صفحه، 
نحوى اين زبان مى  پردازد. 

فصل چهارم به معرفى تفصيلى زبانهاى ايرانى باستان 
نويسنده  مى شود.  آغاز  اوستايى  با  كه  دارد  اختصاص 
چكيدة مهمترين بحثها را در باب نام اين زبان، زمان و 
زادبوم زردشت، سرگذشت اوستا، كتابت و شكل گيرى و 
مندرجات و آثار به جا مانده از آن، و پاره اى از ويژگيهاى 
سكايى  زبان  باب  در  مى كند.  ذكر  را  آن  گويش  دو 
باستان كه چند نام و واژة پراكنده در كتيبه هاى يونانى و 
اشاره هايى در نوشته هاى تاريخى تنها آگاهيهاى موجود 
از آن هستند، معرفى اجمالى صورت گرفته است. اما از 
سومين زبان اين مجموعه، كه فارسى باستان است به يمن 
كشف متنهاى متعدد نوشته شده به اين زبان و رمزگشايى 
و شناخت آن (كه سرگذشت خواندنى اش نيز به اجمال 
است  آمده  فراهم  كاملى  نسبتًا  دستور  اكنون  شده)،  ذكر 
كه در ادامة فصل، مهمترين مباحث و ويژگيهاى آن آمده 
آگاهيهاى  مختصر  هم  فصل  اين  مباحث  واپسين  است. 
موجود از زبان مادى و ديگر زبانهاى ايرانى باستان است. 
پايان بخش اين فصل ساخت دستورى زبانهاى اين دوره، 

شامل نظام آوايى و نظام صرفى آنهاست كه به تفصيل و 
با ذكر نمونه ها (و دسته بندى برخى مطالب در جدولها) 

معرفى شده اند.
در فصلهاى پنجم و ششم، به ترتيب زبانهاى ايرانى 
سكايى  سغدى،  خوارزمى،  بلخى،  شامل  شرقى،  ميانة 
زبانهاى  و  تُمُشقى)،  و  ُختَنى  گويش  دو  (داراى  ميانه 
معرفى  ميانه،  فارسى  و  پارتى  شامل  غربى،  ميانة  ايرانى 
در  موجز،  اما  كامل،  شرحى  مورد،  هر  در  است.  شده 
ويژگيهاى  و  آن،  از  جامانده  به  آثار  زبان،  كلى  معرفى 

آوايى و دستورى آمده است. 
آن،  در  و  دارد  اختصاص  نو  دورة  به  هفتم  فصل 
فارسى درى، زبانها و گويشهاى ايرانى نو غربى و ايرانى 
نو شرقى معرفى شده اند. در مبحث فارسى درى، به ويژه 
اين  دورة  كهنترين  پراكندة  آثار  از  ارزشمندى  آگاهيهاى 
زبان به خطهاى مختلف آمده است. واپسين بخش كتاب 

هم كتابشناسى مفصل منابع مورد استفاده است.
نويسنده براى روشن و مستند ساختن برخى مباحث 
همچون  ــ  كه  است  كرده  آن  همراه  تصويرهايى  متن، 

خود متن ــ با كيفيتى درخور چاپ شده اند. 
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