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ــوئد به  قصد شرکت در کنفرانس بین المللي »شاهنامه:  سفر س

هزارۀ دوم« صورت گرفت که طّي روزهاي 15و16 اکتبر 2011 

در دانشگاه اوپساال برگزار می شد. دانشگاه اوپساال از قدیم ترین 

ــت که  ــکاندیناوي، بلکه اروپاس ــگاه هاي اس و مهم ترین دانش

ــته و  ــي هم در آن جا وجود داش ــم مطالعات ایران شناس از قدی

ــتن )1866-1953(، نیبري )1889- ــي مانند ِزتِْرْش چهره های

ــت(،  ــهرت یافته اس ــتر به نیبرگ ش 1974( )که در ایران بیش

ــر بو اوتاس )1938-(  ــدر )1908- 1983( و ایـن اواخـ ویکان

ــي را در زمینه هاي  ــي و ایران شناس در آن مطالعات زبان فارس

ــم مثل اغلب  ــگاه ه ــد.1 در این دانش ــف دنبال کرده ان مختل

ــوت ترین و شاخص ترین  دانشگاه هاي اروپا همیشه پیش کس

ــت. هم اکنون نیز بعد از  فرد زمامدار کارهاي هر بخش بوده اس

ــدن بو اوتاس، خانم دکتر کارینا جهاني، میدان دار  بازنشسته ش

ــي به  ویژه در حوزۀ زبان شناسي و مطالعۀ  مطالعات ایران شناس

زبان هاي ایراني و از آن جمله بلوچي است که با کمک چند تن 

ــوئد چراغ زبان فارسي را در این دانشگاه به   از ایرانیان مقیم س

خوبي روشن نگه داشته است. کنفرانس بین المللي »شاهنامه: 

ــزارۀ دوم« هم در همین بخش و با میان داري و دبیري خانم  ه

دکتر فروغ حاشابیکي، همکار ایشان، برپا شده بود.

ــاعت 9:35 بامداد روز شنبه 15 اکتبر 2011  کنفرانس س

در تاالر سخنراني دانشگاه اوپساال، با سخنان کوتاه و افتتاحي 

ــر دبیر کنفرانس،  ــر جهاني و پس از توضیح مختص خانم دکت

رسمًا آغاز شد.

ــور چارلـز ملویـل و  ــتین نشست با ریـاست پروفس نخس

سخنراني دیک دیویس از دانشگاه ایالتي اوهایو ایاالت مّتحدۀ 

ــتان هاي کهن  ــد که در موضوع »روایات و داس آمریکا آغاز ش

ــاهنامه« سخن گفت. سخنران بعدي خانم  پذیرفته نشده در ش

پروفسور گابریال وندنبرگ از »مؤسسۀ مطالعات منطقه ای لیدن« 

ــه هاي  ــد بود که دربارۀ »دیوان و پهلوانان در چرخۀ حماس هلن

ــتراحتی کوتاه، دکتر منصور  ایراني« سخنراني کرد. پس از اس

ــگاه شیراز که از آمریکا  ــتگار فسایي، استاد بازنشستۀ دانش رس

ــمي قهرمانان  آمده بود، در موضوع »آزمون خرد و توانایي جس

شاهنامه« سخن گفت. موضوع سخن سخنران بعد، یعني خانم 

پروفسور جودیث ژوزف سن از گوتنبرگ سوئد، »داوري و دولت 

خوب در کتاب سوم دینکرد و شاهنامه« بود. 

ــرپایي و مختصري که  ــتراحتي کوتاه و ناهار س پس از اس

ــخنراني پیش بیني شده بود، نخستین جلسۀ علمي  در محّل س

ــد. در طلیعۀ این جلسه،  ــت اینجانب آغاز ش بعدازظهر به ریاس

رهـاوردسفـرسوئـد

محمدجعفریاحّقی*

* استاد پیشین دانشگاه فردوسی مشهد و عضو پیوستۀ فرهنگستان زبان و ادب فارسی.

1. نک: حسن آبادي، محمود، 1390، ص4 به بعد.
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ــته دلفروز از دانشگاه سیستان و بلوچستان،  آقاي بهروز برجس

که رسالۀ دکتري خود را با خانم دکتر کارینا جهاني در دانشگاه 

ــاال می گذراند، مقالۀ مشترك خود با استادش را با عنوان  اوپس

ــپس دکتر علي  ــي آناهیتا« ایراد کرد. س »رودابه، تجلّي حماس

ــین مطالعات ایراني در مؤّسسۀ آسیایي  ــتاد پیش حصوري، اس

ــي می کند،  ــوئد زندگ ــه هم اکنون در س ــگاه پهلوي، ک دانش

ــؤاالت و  ــخن گفت که س ــنگ  بر جام زدن« س در موضوع »س

ــت. پس از او دکتر جلیل  بحث هاي علمي چندي را در پي داش

دوست خواه، استاد پیشین دانشگاه اصفهان که از استرالیا آمده 

بود، به بررسي مسئلۀ »پیشینۀ روایت تودۀ مردم از داستان هاي 

ــت نّقالي برجاي مانده از  ــي« و »تجزیه و تحلیل دو روای پهلوان

ــاهنامه« پرداخت و باب تازه ای را در زمینۀ مباحث مربوط به  ش

شاهنامه گشود. پس از استراحتی کوتاه، خانم فاطمه حبیبي زاد 

ــه از آمریکا به  ــد«، بانوي نّقالي ایران ک ــروف به »گردآفری مع

ــه دعوت شده بود، پاره هایي از شاهنامه و روایت هاي  این جلس

ــورد توجه  ــیار م ــي ارائه کرد که بس ــب نّقال ــه را در قال عامیان

شرکت کنندگان قرار گرفت و پرسش و پاسخ هاي زیادي را در 

ــواري هایي  خصوص انگیزه هاي وي براي انتخاب نّقالي و دش

که بر سر راه او بوده است، در پي داشت. 

نخستین جلسۀ دومین روز کنفرانس ساعت 10 روز یکشنبه 

ــخنراني اینجانب،  ــت خانم وندنبرگ و با س 16 اکتبر به ریاس

ــگاه فردوسي مشهد و فرهنگستان  محمدجعفر یاحّقي، از دانش

ــخن من »جلوه هاي  ــد. عنوان س ــي آغاز ش زبان و ادب فارس

اساطیري، تاریخي و ادبي رود جیحون در شاهنامه« بود که در 

آن به بررسي روایات اساطیري و تاریخي در خصوص رودخانۀ 

ــاهنامه پرداختم. سخنران بعد  جیحون و بازتاب هاي آن در ش

ــگاه کمبریج انگلستان بود که  ــور چارلز ملویل از دانش پروفس

ــاهنامه« سخنراني کرد و به  ــان با عنوان »علي یزدي و ش ایش

بررسي رابطۀ »شرف الّدین علي یزدي«، مورخ نام آور اواخر دورۀ 

تیموري، با شاهنامۀ فردوسي پرداخت. پس از استراحتی کوتاه، 

ــت پروفسور دیک دیویس و  ــت بعدي کنفرانس با ریاس نشس

ــوئد با عنوان »رازگشایي  ــخنراني فرهاد وداد از گوتنبرگ س س

ــد.  ــتان بیژن و منیژه با بهره گیري از اختر فیزیک« آغاز ش داس

ــخنراني آقاي وداد بحث و چالش هاي زیادي برانگیخت. بر  س

ــیاري از حاضران با تبیین و ارتباط  دادن شاهنامه  روي هم بس

ــک  ــي نوین موافق نبودند. پس از آن دکتر اش ــا مباحث علم ب

ــگاه اسلو )نروژ( سخنراني خود را با عنوان »تصویر  دالن از دانش

ــپ« ارائه کرد و به ترسیم چهرۀ  ــتان گشتاس ــت در داس زردش

کي گشتاسپ، شاه کیاني، در روایت »دقیقي« پرداخت.

در نخستین جلسۀ بعدازظهر، به ریاست جودیث ژوزف سن 

ــین از مرکز مطالعات ایران و آسیاي  ــید اختر حس ابتدا دکتر س

ــتان سخنراني خود  ــگاه جواهر لعل نهرو هندوس مرکزي دانش

ــي« آغاز  ــهراب در یک ترجمۀ انگلیس ــتان س را با عنوان »داس

ــاندر راجرز از شاهنامه را  ــي ترجمۀ الکس کرد. او در این بررس

ــی کرد و پاره ای از اشکاالت آن را برشمرد. سپس دکتر  بررس

»محمود حسن آبادي« از دانشگاه سیستان و بلوچستان، که در 

حال حاضر به عنوان استاد مدعو در دانشگاه اوپساال به تدریس 

فارسی مشغول است، سخنراني خود را با عنوان »معّماي پیچیدۀ 

رستم« آغاز کرد. او در مقالۀ خود به بررسي آرای همۀ محققان 

ایراني و خارجي که در مورد رستم اظهار نظر کرده اند پرداخت 

ــفاهي بودن حفظ و انتقال مستمر اساطیر  و با تکیه بر ویژگي ش

ــید که به جاي تمرکز  ــه هاي ایراني، به این نتیجه رس و حماس

ــتم به عنوان کلّیتي تجزیه ناپذیر بهتر است با  بر شخصّیت رس

ــازندۀ  ــناختي« یعني تجزیۀ اجزا و مؤلفه هاي س روش »سازه ش

شخصیت رستم، به ریشه یابي و شناخت شخصیت او بپردازیم. 

ــابقه بود سخت مورد توّجه  ــیار بدیع و کم س این نظریه که بس

حاضران قرار گرفت و پرسش و پاسخ هاي چندي برانگیخت.

ــت دکتر  ــن کنفرانس دوروزه به ریاس ــت ای آخرین نشس

ــاعت 15:30 بعدازظهر آغاز شد.  ــایي س ــتگار فس منصور رس

ــتین سخنران این بخش دکتر »ناصر کرمی« از ایران بود  نخس

که سخنرانی اش با عنوان »طبیعت محوري و زیست بوم گرایي 

به عنوان نوشونده ترین میراث معنوي ایران باستان، مستندات 

ــاهنامه« باب دیگري را در سلسلۀ سخنراني ها  و ارجاعاتي از ش

ــت. آخرین  ــود را به  دنبال داش ــاي خاص خ ــود و بحث ه گش

ــن رحماني از دانشگاه  ــخنران این کنفرانس پروفسور روش س

ملّي تاجیکستان بود که در موضوع »شاهنامه در فرهنگ مردم 

تاجیک« با لهجۀ شیرین تاجیکي سخن گفت. 

ــم اختتامي کنفرانس هم پس از سخنان کوتاه دکتر  مراس

ــابیکي، دبیر کنفرانس، با شعرخواني روشن رحماني ادامه  حاش

ــاعران معاصر تاجیک، ازجمله  یافت. وی قطعاتي از بعضی ش

شادروان »الیق شیرعلي« با لهجه ای متفاوت و شیرین قرائت 

کرد. ضیافت شب آخر همایش در یک رستوران سّنتي با حضور 
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بیشتر مهمانان و تني چند از ایرانیان دوستدار فرهنگ و تاریخ 

ــیرین یادکرد ارزش هاي  ــاال برگزار شد و خاطرۀ ش مقیم اوپس

فرهنگ ایران را در کام جان همگان جاودانه کرد. 

ــبت به موارد  ــس، جمع وجور و نس ــم این کنفران روي ه

ــابه بارآور و فشرده بود. جلسات نسبتًا به  موقع آغاز می شد  مش

ــت. از اتالف وقت و  ــق برنامه پیش می رف ــخنراني ها طب و س

ــخنراني ها  ــم خبري نبود. اغلب س ــرگرداني هاي معهود ه س

ــت براي  ــت و هر کدام به  نحوي می توانس هم نکته هایي داش

ــخنرانی ها را گزینش کرده بودند و با  ــرکت کنندگان، که س ش

برنامه در جلسات حضور می یافتند، سودمند باشد. زبان رسمي 

کنفرانس انگلیسي بود، اّما ایرانیان ترجیح دادند که سخنان خود 

را به فارسي ایراد کنند. خوشبختانه تقریبًا همۀ شرکت کنندگان 

فارسي می دانستند و می توانستند از سخنراني هاي فارسي هم 

ــوند؛ پس دلیلي وجود نداشت که در کنفرانسي که  بهره مند ش

ــي- پاسدار سخن فارسي-برگزار می شد، هر  دربارۀ فردوس

چند در نزدیکي هاي قطب شمال، به زبان دیگري سخن گفته 

ــن کنفرانس، یعني  ــود. اتفاقًا یکي از بهترین موضوعات ای ش

ــن آبادي، به زبان فارسي ارائه شد  سخنراني دکتر محمود حس

ــین همگان را برانگیخت. او با تواضع، بردباري  و توّجه و تحس

ــا و برخي از  ــه تمام تر نظریات غربي ه ــاف علمي هر چ و انص

ــدي و نقد کرد و در آخر هم  ــتم را جمع بن هموطنان دربارۀ رس

ــنهادش این بود که رستم را به جاي آن  که مانند غربي ها  پیش

ــتر،  ــي از هموطنان خودمان اپم نپات، بهرام، مهر، تیش یا برخ

ــنه، ارجن و گندوفر و سورنا،  ــپ، ایندره، کریش یا واي، گرشاس

ــودي ترکیبي و چندوجهي  ــخصیتي واحد بپنداریم، او را وج ش

بدانیم که در طول زمان از همۀ این وجوه ترکیب یافته است.     

من یکی ـ دو روز پس از پایان کنفرانس به پاریس رفتم و 

بر سر هم سه هفته ای را در فرانسه و عمدتًا در شهر دانشگاهي 

»امي ین«2 واقع در حدوداً 100 کیلومتري پاریس پیش دخترم، 

که در دانشگاه این شهر تحصیل می کند، گذراندم. در این چند 

روز عالوه بر دیدار از دانشگاه امي ین و یکي دو سفر به پاریس، 

دیدار مفّصل یک روزه ای هم با دکتر محمدجعفر معین فر، استاد 

ــه،3 در کتابخانۀ دلپذیر ایشان  ممتاز مرکز تحقیقات ملّي فرانس

داشتم؛ همچنین به پایمردي دکتر حسین بیک باغبان، که بیش 

ــال در دانشگاه لیل4 چراغ ایران شناسي و زبان فارسي  از 37 س

ــته است، از این دانشگاه در شمال غرب و  را افروخته نگه داش

دانشگاه استراسبورگ در شمال شرق فرانسه هم دیدن کردم. 

قرار بود دانشگاه استراسبورگ براي تجلیل از خدمات شایستۀ 

دکتر بیک باغبان مجلس بزرگداشتي برپا کند ولی من به دلیل 

محدودیت زمان و ضرورت عزیمت به استکهلم، نمي توانستم 

ــت  ــهر بمانم. در این مجلس بزرگداش ــا آن زمان در این ش ت

ــنبه و  ــه در قالب یک کنفرانس دوروزه طّي روزهاي چهارش ک

ــنبه 8 و 9 نوامبر2011 در دانشگاه استراسبورگ برگزار  پنج ش

ــد، 19 تن از دانشمندان برجستۀ حوزۀ مطالعات ایراني و  می ش

ــبورگ از دانشگاه هاي مختلف  ــي عالوه بر استراس زبان فارس

ــگاه  جهان، از آن جمله »مرکز تحقیقات ملّي«5 و چندین دانش

ــگاه کابل افغانستان،  ــه، دانشگاه گوتینگن آلمان، دانش فرانس

ــگاه پیام نور تهران سخنراني  ــاکای ژاپن و دانش دانشگاه اوس

ــرکت کننده در این مجلس  ــمندان ش ــتند. در میان دانش داش

علمي، نام پروفسور ممتاز، شارل هنري دو فوشه کور، پروفسور 

ــم می خورد. محور  اولریش مارزولف و عبدالقّیوم قویم به چش

ــاطیر، افسانه ها، تاریخ و فرهنگ ایران  این همایش علمي »اس

دورۀ اسالمي« بود.

ــتگي از دانشگاه استراسبورگ  بیک باغبان پس از بازنشس

ــگاهي مطالعات  ــۀ غیردولتي با عنوان »مرکز دانش یک مؤسس

ــت در  ــات ایراني آلزاس«6 راه اندازي کرده که قرار اس و تحقیق

ــتین کنفرانس علمي دوروزۀ  روزهاي 3 و 4 آوریل 2012 نخس

ــگاه  ــبختي در تفّکر ایراني« در دانش ــوان »خوش ــود را با عن خ

استراسبورگ برگزار کند.  

ــاعت 10 تا 12 روز جمعه  ــوئد، س ــت به س پس از بازگش

ــي و ادبیات«  ــش »زبان شناس ــرار قبلی در بخ ــر با ق 10 نوامب

ــاال با خانم دکتر جهاني و همکاران  )فیلولوژي( دانشگاه اوپس

ــارۀ »جنبه هاي  ــتانه درب ــان گفت  وگویي دوس و دانشجویان ش

عقالني تاریخ نگاری ابوالفضل بیهقي« انجام دادیم. همچنین 

ح اینجانب  ــبت وصول نسخه ای از تاریخ بیهقي مصحَّ به مناس

ــیدن نسخه ای از ترجمۀ انگلیسي  و آقاي مهدي سّیدي و رس

ــورث، دربارۀ دو کتاب هم  ــور باس تاریخ بیهقي به قلم پروفس

ــد. از برنامه ها و خبرهاي علمي دیگر سوئد آن  که  گفت  وگو ش

ــرار بود روز 12  ــکاندیناوي«7 ق »انجمن مطالعات ایراني - اس

ــي  نوامبر 2011 براي رونمایي از کتاب منتخبات ادبیات فارس

2. Amien     3. CNRS     4. Lille   5. CNRS 6. C.U.E.R.I.A  7. SSIS
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ــور بو اوتاس، استاد بازنشستۀ دانشگاه اوپساال، در موزۀ  پروفس

ــًا من به دلیل  ــه ای علمي برگزار کند که طبع ــتکهلم جلس اس

ــت به ایران در روز 11 نوامبر، نمي توانستم در  ضرورت بازگش

آن مراسم حاضر شوم.  

ــگاه اوپساال هم  ــفر به کتابخانۀ کارولیناي دانش در این س

ــخه هاي خّطي فارسي و برخي کارها که در  سري زدم و با نس

ــي دي نسخه ای خّطي  ــده بود آشنا شدم. س ــاال انجام ش اوپس

ــلمان  ــعادت غّزالي )مورخ 626( را هم براي س از کیمیاي س

ــاکت، عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسي، که در آن زمان  س

ــالۀ دکتري خود تصحیح  این متن را زیر نظر من به عنوان رس

می کرد، گرفتم و با خود به ایران آوردم. در این سفر چند کتاب 

ــاالت متحدۀ آمریکا به  ــي هم از ای از ترجمه هاي متون فارس

دستم رسید که در این جا به همراه چند کتاب دیگر از آثار چاپ 

شده در سوئد  به معرفي کوتاه آن ها می پردازم:

الف.ترجمۀانگلیسيمتونفارسي

1.ترجمۀشاهنامهباعنوان:

 Shahnameh The Persian Book of Kings 
ــي و ایران شناسي  ــور دیک دیویس استاد فارس به قلم پروفس

ــه، به اضافۀ  ــکا، در 886 صفح ــتیت آمری ــگاه اوهایو اس دانش

پیشگفتاري در سه صفحه به قلم آذر نفیسي و مقدمه ای در 25 

صفحه از مترجم کتاب دربارۀ فردوسي و شاهنامه و چندوچون 

ــال 2006 میالدي منتشر  ــارات پنگوئن در س ترجمه، که انتش

ــفید  ــي هاي سیاه وس ــت، با حدود 30 مجلس از نّقاش کرده اس

برگرفته از شاهنامه هاي چاپ سنگي، متعلّق به مجموعۀ دکتر 

اولریش مارزولف، در خالل صفحات. 

این کتاب تقریبًا ترجمۀ تمام بخش هاي اصلي شاهنامه را 

ــامل می شود. ترجمه عمدتًا به نثر است اّما در بسیاري موارد  ش

ــاهنامه به شعر انگلیسي و به صورت موزون ترجمه  ابیاتي از ش

ــتان ها بسنده کرده و  ــت. مترجم به ترجمۀ اصل داس شده اس

مقدمات و بخش هاي آغاز و انجام و نتیجه گیري هاي فرهنگي 

و اخالقي فردوسي و توصیف ها و صحنه آرایي هاي شاعرانه را 

در ترجمۀ خود نیاورده و با این کار تا حّد قابل توّجهي در حجم 

ــت. در پایان هم فرهنگ نامه هاي  کتاب صرفه جویي کرده اس

ــیار مختصر، در حد یکي دو سطر، آمده  شاهنامه با توضیح بس

که براي خوانندۀ غربي می تواند مفید باشد. چنان که در مقدمه 

ــته است ترجمۀ خود را با  آمده، مترجم به دالیل خاصي نتوانس

ــد. دیک دیویس براي  ــاهنامه هماهنگ کن چاپ خاصي از ش

ترجمۀ بخش هاي آغازین کتاب عمدتًا 5 جلد اّول چاپ خالقي 

مطلق را مبنا قرار داده و در بخش هایي هم از چاپ مسکو و نیز 

چاپ عزیزهلل جویني، که دانشگاه تهران منتشر کرده، استفاده 

ــره در بخش هایی هم از چاپ معروف و قدیمي  نموده و باالخ

»ژول مول« بهره برده است. 

این ترجمه به دو صورِت یک جلدي با کاغذ معمولي و جلد 

نرم، و سه جلدي با کاغذ اعال و جلد سخت، منتشر شده است. 

ــه جلدي با یک جلدي در این است که این چاپ  تفاوت چاپ س

ــاهنامه هاي  ــی رنگي متعلّق به ش با بیش از 500 مجلس نقاش

ــر  ــده هاي 15 تا 17 میالدي )9 تا 11 هجري( منتش خّطي س

شده و هر جلد آن نام خاصي دارد؛ به این ترتیب:

The Lion and The Throne: شیر و مسند

Fathers and Sons: پدران و پسران

Sunset of Empire: افول امپراطوري

چاپ یک جلدي پنگوئن به بهاي 25 دالر و چاپ سه جلدي 

انتشارات Mage به بهاي 285 دالر آمریکا عرضه شده است.

 Vis & ــي با عنوان 2.ترجمـۀویسورامینبه نظم انگلیس

Ramin کار دیگري است از دیک دیویس که در 517 صفحه 
ــط انتشارات Mage به سال 2007 در آمریکا منتشر شده  توس

ــوطي  ــت. مترجم در مقدمۀ 38 صفحه ای خود معرفي مبس اس

ــتقل در  ــت داده که خود می تواند تحقیقي مس از کتاب به دس

ــۀ منظوم این کتاب،  ــمار آید. ترجم ــوص این کتاب به ش خص

بیت  به  بیت و با دقت الزم، در وزني بسیار شبیه به وزن ویس 

ــاهنامۀ  ــت و مانند ترجمۀ منثور ش و رامین، صورت گرفته اس

ــي زبان قرارگرفته  ــورد توّجه و اقبال خوانندگان انگلیس وي م

ــتوده اند. در پایان،  ــتادانه س ــت و او را براي این ترجمۀ اس اس

ــرح  ــا 514، 212 توضیح کوتاه، عمدتًا در ش ــۀ 499 ت از صفح

نام هاي خاص کتاب آمده که قطعًا براي خوانندۀ انگلیسي زبان 

می تواند سودمند باشد.

ــاید به دلیل شباهت تاّم  ــتان شرقي ویس و رامین ش داس

ــتان معروف تریستان و ایزوت، اثر ژوزف بدیه بتواند  آن با داس

مورد توّجه غربیان قرار گیرد. مترجم در مقدمه )ص33( به پیوند 
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میان این دو اثر اشاره کرده و افزوده است:    

ــمند غربي که به  ــتین دانش ــا آن جا که من می دانم نخس ت

ــتان پي برد، ایتالو پیزي )1849- ارتباط میان این دو داس

1920( ایتالیایي بود. نظر پیزي در مقاله ای از رادولف زینکر 

که در سال 1911 به آلماني منتشر شد، بسط یافت. وي در 

این مقاله به این نتیجه رسید که ویس و رامین عمده ترین 

منبع الهام تریستان و ایزوت بوده است8. 

 The History 3.ترجمۀانگلیسـيتاریخبیهقـي با عنوان

 of Beyhaqi (The History of Sultan Mas,ud
 C. E. ــه قلم ــد، ب ــه جل of Ghazna, 1030-1041)، در س
ــتیاني، که در سري آثار  ــن آش Bothworth و بازبیني محس
ــت صفحه ای از  ــال 2011 با مقدمه ای هش بنیاد ایلکس9 در س

ــت. جلد اّول کتاب  ــاطر در آمریکا چاپ شده اس ــان یارش احس

ــگفتار یارشاطر و سپاسنامۀ مترجم  )lXX+ 476 ص( پس از پیش

و فرهنگ نامه هاي مشهور تاریخ بیهقي با توضیحي مختصر و 

ــکل گیري حکومت  مقدمۀ 80 صفحه ای مترجم در موضوع ش

غزنوي، شرح حال و آثار ابوالفضل بیهقي و سبک و زبان کتاب 

ــود. ترجمۀ کتاب از آغاز تا پایان وقایع سال 423 در  آغاز می ش

ــال 424 تا پایان کتاب در جلد دوم )در400  جلد اّول و از آغاز س

ص( آمده است. جلد سوم )در 472 ص( کاًل به توضیحات و شرح و 

ــیر مترجم و بازبین )آشتیاني(، برگزیدۀ کتابنامه  و فهارس  تفس

چندگانۀ کتاب اختصاص یافته است.

ــد نتیجۀ یافته ها و تحقیقات تاریخي، جغرافیایي  این مجلّ

ــي با شماره هاي  ــیوۀ تعلیقه نویس ــت و به ش و ادبي مترجم اس

مسلسل در وقایع هر سال، بر اساس ترجمۀ متن اصلي تنظیم 

شده است. توضیحات فشرده، عالمانه و روشنگر است و زوایاي 

ــي را از جهات مختلف تاریخي، جغرافیایي،  تاریک تاریخ بیهق

ادبي، و تشکیالت و مصطلحات دیواني روشن می کند. احاطۀ 

ــده از  ــالجقه و کارهاي منتشرش مترجم بر تاریخ غزنویان و س

ــان-حّتي همان مقدار که به فارسي ترجمه شده- نشان  ایش

ــوص جنبه هاي  ــه او صاحب نظرترین فرد در خص ــد ک می ده

تاریخي تاریخ بیهقي و عصر غزنوي است. 

ــاس چاپ دکتر فیاض )مشهد:  ترجمۀ آقاي باسورث بر اس

ــت که  ــورت گرفته و طبعًا بعید نیس ــی، 1350( ص ــگاه فردوس دانش

ــد. چند سال پیش  ــکالت متن به ترجمه هم راه یافته باش مش

که تصحیح تاریخ بیهقي را به میانۀ کار رسانیده بودیم، متوّجه 

ــدم که ایشان مشغول ترجمۀ این کتاب هستند. طّي نامه ای  ش

جریان تصحیح جدید را به ایشان نوشتم و خواستم که اگر کار 

از کار نگذشته، دست نگه دارند تا ترجمه بر اساس چاپ جدید 

)انتشارات سخن( صورت گیرد که متأسفانه این تأمل، به دلیل 

ــر براي انتشار کتاب داشته، به مصلحت دانسته  شتابي که ناش

نشد؛ چون  که ظاهراً ترجمۀ متن کتاب تمام شده بود و مترجم 

ــغول تهیۀ یادداشت ها و شرح و تفسیر کتاب بودند.  محترم مش

ــا، چاپ ما تقریبًا  ــر آن ه ــتاب ناش بگذریم از این که به رغم ش

نزدیک به دو سال زودتر از این کتاب منتشر شد. امیدواریم هم 

ــا این فرصت را پیدا کنیم که در چاپ هاي بعدي از اّطالعات  م

ــان  ــتفاده کنیم و هم ایش ــوم این ترجمه اس ذي قیمت جلد س

ــح نوین تاریخ  ــدي کار خود را بر تصحی ــد چاپ هاي بع بتوانن

بیهقي استوار کنند.

ترجمۀ تاریخ بیهقي کار آساني نیست، چرا که فهم درست 

ــن فهم با چاپ هاي  ــت و ای ــن کتاب بر ترجمۀ آن مقّدم اس ای

موجود به  راحتي حاصل نمي شود. شاید به همین دلیل بوده که 

ــه کمتر زبان بیگانه ای ترجمه   ــن کتاب تا کنون جز عربی، ب ای

ــورث در ترجمۀ این کتاب، که  ــتاد باس ــت. هّمت اس شده اس

ــلطنت  ــن منبع تاریخ غزنویان به طور عام و دوران س مهم تری

ــت، یادکردني و بلکه ستودني است.  ــعود به طور خاص اس مس

ــنگر تاریخي، جغرافیایي و ادبي کتاب در جلد  توضیحات روش

ــوم نه  تنها براي خوانندگان انگلیسي زبان کتاب بلکه براي  س

ایرانیان و بیهقي پژوهان نیز می تواند سودمند و حاوي نکته هاي 

تازه و روشنگر باشد. یقین دارم بازبیني استاد محسن آشتیاني و 

ــت هاي باسورث که گاه کوتاه  افزودن نکته هاي تازه بر یادداش

ــت  ــي و گاه تفصیلي و پرنکته اس و در حّد افزودن منابع فارس

ــان را  ــل صفحات 89، 98، 206، 262 و...( کاِر بکمال ایش )مث

ــت و یقینًا سهم وي در بازپروري این ترجمۀ  کامل تر کرده اس

سترگ بر اهل تحقیق و استفاده کنندگان از این کتاب پوشیده 

نخواهد بود. 

8. Davis, Dick, (trans.), 2007, p. 33.
9. Ilex
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ب.کتابهايدیگرازسوئد

ــي زردشتي[ تصحیح داریوش  4.ارداویرافنامـه ]روایت فارس

کارگر، شمارۀ 14 از سلسلۀ مطالعات ایراني اوپساال، انتشارات 

دانشگاه اوپساال، 2009. 79+241 ص.

ــت به زبان  ــوطي اس ــالۀ تمثیلي مبس ــه رس ارداویرافنام

ــرح مشاهدات ارداویراف  ــنده ای ناشناس در ش پهلوي از نویس

ــاي زردشتي که در عهد  )ارتاي ویراف/ ارتاي ویراز( موبد پارس

ــد تا ضمن  ــان هفت موبِد برگزیده انتخاب ش ــانیان از می ساس

سفري روحاني به جهان دیگر )عالم مینوي( و مشاهدۀ بهشت 

ــفر روحاني براي  ــاهدات خود را از این س و دوزخ و برزخ، مش

ــاله احتمااًل در سدۀ نهم میالدي  زمینیان گزارش کند. این رس

ــت بر 101 فرگرد )فصل( و حدود  ــتمل اس ــته شده و مش نوش

ــت بهرام پژدو  ــدۀ هفتم هجري، زردش 8800 کلمه، که در س

ــت. در دهه های اخیر  ــي ترجمه کرده اس ــعر فارس آن را به ش

ــالۀ پهلوي صورت گرفته است. نخستین  چند ترجمه از این رس

ــمي در 1314- 1315 در مجلّۀ  ــه را غالم رضا رشیدیاس ترجم

ــد معین )1325(، رحیم عفیفي  ــر کرد؛ بعد هم محم مهر منتش

ــرداد بهار )1361( و باالخره ژاله آموزگار )1372(  )1341(، مه

ترجمه هاي دیگري از این کتاب منتشر کردند.

ــوش کارگر ترجمۀ کهني از این اثر را یافته و با مقابلۀ  داری

شش نسخۀ خّطي که کهن ترین آن ها به عنوان نسخۀ اساس 

ــالدي بوده و در  ــردي برابر با 1525 می ــخ 896 یزدگ به تاری

ــاري هند محفوظ است،  ــهر نوس کتابخانۀ »مهرجي رانا« در ش

ــگاه  ــالۀ دکتري خود در دانش ــح کرده و به عنوان  رس تصحی

ــي و بو اوتاس، به تاریخ 23  ــاال، زیر نظر بانو کارینا جهان اوپس

ژانویۀ 2010 از آن دفاع کرده است. 

ــش نسخه و آوردن ضبط آن ها  کارگر عالوه بر مقابلۀ ش

ــته و تحقیقي در  ــه ای در معرفي کتاب نوش ــي، مقدم در پاورق

ــۀ آن با  ــفرهاي روحاني در نزد ایرانیان و مقایس باب مفهوم س

ــرح و توضیح موارد مبهم  متن  روایت ارداویرافنامه آورده و ش

ــي ترجمه کرده است. این نسخه  و توضیحات را نیز به انگلیس

ــتي ارداویرافنامه است که طبعًا با روایت  ــي زردش روایت فارس

ــت. کارگر در تحقیق خود  ــیک آن تفاوت هایي داشته اس پارس

ــت که هر کدام با  ــه و ثابت کرده اس دو تحریر را با هم مقایس

ــت؛ به این ترتیب که در روایت  زمینه ای متفاوت پدید آمده اس

فارسي زردشتي نشانه هاي حماسي پیشازردشتي دیده می شود، 

در حالي که تحریر پارسیک، روایت دیني زردشتي آن است. 

5.بهسويطبساز ویلي شیرك لوند، ترجمۀ فرخنده نیکو و 

ناصر زراعتي، ناشر: خانۀ هنر و ادبیات گوتنبرگ، سوئد: 2006/ 

1385، 118 ص.

ــیرك لوند  ــفرنامه ای است به قلم ش ــوي طبس س به س

نویسنده و سّیاح سوئدي که اّولین بار در سال 1959 چاپ شده 

ــیرك لوند از راه زمیني از مسیر آذربایجان، به تهران،  است. ش

ــت،  ــهد، طبس و کویر ایران می آید و در بازگش اصفهان، مش

ــع، کنایه آمیز،  ــود را با زباني تند، مقط ــاهدات خ پاره ای از مش

ــه خواننده تنها با  ــی آورد؛ به طوري ک ــي به قلم م و چندوجه

ــفر او آشنا می شود اّما در عین حال بسیاري از  برش هایي از س

نانوشته هاي او را هم درك می کند و در خلق فضاي مشاهدات 

ــود. بنابراین، اثر او به زبان و شیوه ای متفاوت  با او همراه می ش

ــن حال جّذاب با خواننده ارتباط برقرار می کند. ترجمۀ  و در عی

فارسي به  خوبی و با مهارت انجام پذیرفته و به نظر می رسد که 

باید با متن کتاب و سبک نویسنده بسیار تطابق داشته باشد. 

ج.چندکتابازعليمحّدث

علي محّدث، فرزند میرجالل الّدین محّدث ارموي، از چند دهه 

ــکونت اختیار کرده است. وي در کتابخانۀ  ــاال س پیش در اوپس

ــاي قدیمي  ــه از کتابخانه ه ــاال، ک ــگاه اوپس کارولیناي دانش

ــکاندیناوي و به داشتن نسخه هاي خّطي )از جمله فارسي(  اس

ــتي از نسخه هاي  ــت، کار می کند. محّدث فهرس موصوف اس

خّطي فارسي و عربي این کتابخانه تهیه کرده که قرار است به 

ــر شود. او دلبستگي و عشق به نسخه هاي   زودي چاپ و منتش

خّطي را از والد خود به ارث برده و به رغم دشواري هاي زیاد، با 

کوشش و جّدیت به تصحیح و نشر  برخي از رساله هاي خّطي 

پرداخته است.

این چند جلد کتاب از آثار او در ضمن خدمت در این شهر 

بوده که با  کاغذ مرغوب و به طرزی مقبول منتشر شده است:

1.گلونوروز، از جالل طبیب شیرازي )خوافي(، با تصحیح و 

توضیح و مقدمۀ تحلیلي علي محّدث، دانشگاه اوپساال، 2001، 

71+40 ص.

ــه کتابخانه هاي  ــخۀ متعلّق ب ــاس دو نس این کتاب بر اس

ــگاه اوپساال و نیز دو نسخۀ متعلّق به کتابخانۀ  ایاصوفیه، دانش
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ــت. مقدمۀ مبسوط مصّحح در  ــده اس موزۀ بریتانیا تصحیح ش

ــح مختصر در باب  ــایي اثر از جمیع جهات و چند توضی شناس

ــواري هاي کتاب بر فایدۀ آن افزوده است. در پایان  اعالم و دش

ــي  هم مقدمۀ مصّحح و توضیحات او در 40 صفحه به انگلیس

ترجمه شده است.

2.پانزدهمنظومۀادبي-عرفانيبهفارسـيوعربي، سرودۀ 

ــاعر پارسي، هندي، رومي و تازي، تدوین، تصحیح و  پانزده ش

توضیح علي محّدث، استکهلم: انتشارات االندر گوتب، 2004، 

ــن مجموعه از این  ــای مندرج در ای 294+17 ص. منظومه ه

قرارند:

الف.منظومههايفارسي

ــیرازي؛ 2. قلندرنامه، از امیر  ــوح ش ــه، از ابن نص 1. محّبت نام

ــا محمد صوفي آملي  ــروي؛ 3. قلندرنامه، از موالن ــیني ه حس

پسیخاني؛ 4. دیوان حیدر هروي؛ 5. هدیۀ راز، سرودۀ شاعري 

صوفي از قصبۀ »نوساري« هند؛ 6. مخّمس پیرمحمد نوشهري 

ــۀ  ــد؛ 8. پندنام ــرایندۀ نظم العقای ــاقي نامه، از س ــي؛ 7. س روم

افالطون به ارسطو، سرودۀ مجد خوافي؛ 9. پندنامۀ انوشیروان، 

ــراینده ای ناشناخته؛ 10. پندنامۀ هلل یار صوفي سمرقندي؛  از س

ــن نافجي؛ 12. کنزنامه،  ــزن رموز، از نصرهلل بن حس 11. مخ

تأ لیف بایزید گیالني، نظم جالل سافرشاه.

ب.منظومههايعربي

1. القصیدة التائیه في تبیین اعتقادات الحروفیه؛

2. تخمیس الخمریه، از کمال پاشازاده رومي؛

3. قالدة الدّر المنثور، از عبدالعزیز دیریني مصري.

 همۀ این رسائل بر اساس نسخه هایي واحد تصحیح شده 

ــخه هایي  ــار این کتاب ها را بر انتظاِر یافتِن نس و مصّحح، انتش

دیگر مرّجح دانسته و دست به کار شده است. هر رساله حاوي 

مقدمه ای است در معرفي نسخه و شرح احوال شاعر یا ناظم آن 

ــاس مدارك مرتبط و موثّق. واژه ها و تعبیرات دشوار هر  بر اس

متن هم در حاشیۀ صفحات مربوط معنا شده؛ چنان  که آیات و 

اشارات قرآني آن هم در همین حواشي مشخص گردیده است. 

ــبت موضوع از مباحث مرتبط دیگر نیز سخن به  گاهي به مناس

ــت؛ مثاًل در مقدمۀ قلندرنامۀ محمد صوفي آملي  میان آمده اس

ــیخاني معرفي کوتاهي از پسیخانیان و مباني اعتقادي آنان  پس

به دست داده شده است. خالصۀ مقدمه هاي رسائل پانزده گانه 

ــت و پیش از  ــده اس ــي ترجمه ش نیز در پایان به زبان انگلیس

ــامل لغات و ترکیبات، امثال و  ــت هاي عام رسائل ش آن فهرس

اصطالحات، آیات قرآن، احادیث و کلمات و شطحات صوفیان 

در چند صفحه آمده است.

3.بیستمتنفلسفي-عرفانيبهپارسيوتازي

ــاال،  ــگاه اوپس ــن، تصحیح و توضیح علي محّدث، دانش تدوی

2008، 360+22 ص. فهرست این متون به قرار زیر است:

الف.متونفارسي

ــن  ــدهلل انصاري؛ 2. دیوان حس ــه عب ــه از خواج 1. فتّوت نام

ــاني؛ 4. منتخب آداب  ــق خوش ــیري؛ 3. دیوان عیدعاش شمش

سماع از یحیي باخرزي، انتخاب ادیبي دیگر؛ 5. آداب درویشي، 

از کمال الّدین حاجي محمد خبوشاني؛ 6. مکتوبات امین الّدین 

ــل؛ 8. معتَقد ابوعبدهلل  ــي؛ 7. اندرزنامۀ محمود بن فض کازرون

ــیرازي؛ 9. معتَقد ابواسحاق ابراهیم بن  محّمد بن الخفیف الش

ــفرایني؛ 10. معتَقد شاه نعمة هلل ولي؛ 11. فرقه هاي  محمد اس

متصّوفه، از نجم الّدین عمر بن محمد نسفي.

ب.متونعربی

ــفي؛ 2.  ــر بن محمدالّنس ــن عم ــه، لنجم الّدی 1. فرق المتصّوف

ــرح القصیدة  ــیخ الرئیس ابن سینا؛ 3. ش ــیر آیة الّنور، للش تفس

ــالة في  ــمرقندي؛ 4. رس ــمس الّدین محمد الس الروحانیة، لش

ــاني؛ 5. االربعون حدیثاً  ــّوة، لکمال الّدین عبدالرّزاق الکاش الفت

ــمرقندي؛ 6. فضل القیامة  ــان الس ــب العلم، البن دهق في طل

ــیوطي؛ 7. افادة الُخبر  ــاله در ُملک داري(، للس ــلطنة )رس بالس

بنّصه )رساله در طول عمر(، للسیوطي؛ 19. الباحة في السباحه 

ــیوطي؛ 20. نسیم السحر )تخمیس  ــاله  در شناگري(، للس )رس

ــدادي؛ به اضافۀ ضمیمه ای  ــوان الوترّیات(، لمجدالّدین البغ دی

ــال از امین نَْزل آبادي که  ــخۀ خّطي جالل و جم در معرفي نس

یکي از نسخه هاي مهّمي است که با داشتن 34 مینیاتور نفیس 

ــت. فهارس پایان کتاب -که فایدۀ ادبي آن  نامبردار شده اس

بر کسي پوشیده نیست- عبارت است از: لغات و اصطالحات، 

ــعار عربي، امثال، اقوال و شطحات صوفیان،  اشعار فارسي، اش

ــوي، و منابع و مآخذ  ــاهیر، احادیث نب ــه و مش ــات صحاب کلم



137 
ـ آبان ماه 1391 دورة دوم، سال ششم، شمارة سوم و چهارم، مرداد 

تصحیح. بر این کتاب نیز مقدمۀ کوتاهي در معرفي 20 نسخۀ 

موصوف به انگلیسي نوشته شده است.

4.موشوگربه

ــخۀ خّطي کتابخانۀ ملّي  ــوب به عبید زاکاني، تصویر نس منس

تونس، اقدام و مقدمه علي محّدث، ترجمه به انگلیسي و سوئدي 

از بو اوتاس، دانشگاه اوپساال، 1390/2011، 38+19+31 ص.

ــخه ای مصّور و  ــه از مقدمۀ محّدث برمی آید، نس چنان ک

ــعبان 1153 هـ .ق با چند مجلس از تصاویر  نفیس به تاریخ ش

ــد در کتابخانۀ ملّي تونس وجود  ــوب به عبی موش و گربۀ منس

ــته که وي در سفري که به آن جا داشته با دشواري عکس  داش

ــخه برگردان با همان  ــي آن را تهیه کرده و به صورت نس رنگ

ــور و پرنکته به  ــه ای کوتاه، اّما درخ ــاي اصلي با مقدم رنگ ه

ــدۀ حروفي به چاپ رسانیده است. وی  همراه متِن بازنویسي ش

ــت  ــت که موش و گربه از عبید نیس ــه ثابت کرده اس در مقدم

ــي از عناصر  ــرودۀ یک ــت که احتمااًل باید س ــدس زده اس و ح

پسیخاني در دورۀ صفویه بوده باشد )ص 7(. بو اوتاس این متن 

ــعر سوئدي و شعر انگلیسي ترجمه کرده که در پایان با  را به ش

مقدمه ای کوتاه به چاپ رسیده است.

5.مناظرۀمسـتوفقیهوصوفي،همراهشـانزدهمتننظم

ونثردیگر

ــره، وحدت وجود و غیر آن. تدوین، تصحیح و توضیح  در مناظ

علي محّدث، انتشارات دانشگاه اوپساال، 2011، 504+14 ص. 

ــه. فهرست رسائل این کتاب به قرار  با جلد اعال و کاغذ گالس

زیر است:

ــاعري در نیمۀ آغازین  ــت و فقیه و صوفي، از ش 1. مناظرۀ مس

ــرودۀ حیراني  ــمان و زمین، س ــرۀ آس ــه؛ 2. مناظ دورۀ صفوی

ــت و دولت(،  ــف )مناظرۀ عقل و بخ ــن لطائ همداني؛ 3. گلش

ــمرقندي؛ 4. مناظرۀ روز و شب، انشاي  ــاغرجي س ــرودۀ س س

ــاي منیر الهوري؛  ــیف و قلم، انش منیر الهوري؛ 5. مناظرۀ س

ــاي نظام الّدین احمد همت خاني؛  ــۀ کتاب میخانه، انش 6. خطب

ــتعلیق، نوشتۀ میرعلي تبریزي؛ 8. در تعریف  7. قواعد خّط نس

ــاي محمدخلیل مکّرم خاني؛ 9. شکوه از فرمان منع  حّمام، انش

شراب خواري )توسط شاه عباس اّول صفوي(، انشاي نصیراي 

همداني؛ 10. رقعه ای در طلب آب )به جهت باغ یاسمن زار(، از 

ــاي صائب  ــراي همداني؛ 11. در صفت تنباکو و ُحّقه، انش نصی

ــان و جاني خان )در باب  ــزي؛ 12. مکاتبۀ منظوم منّورخ تبری

ــرودۀ شاعران گوناگون؛  طغیان رودخانه(؛ 13. شهرآشوب، س

14. رسالـه ای در تعلیم و تربیت، تألـیف یک ادیـب ناشناختـۀ 

هندي.

ب.متونعربي

ــة از محیي الّدین عربي؛ 2. تائیة از حکیم عامر بن عامر  1. تائی

بصري؛ 3. تائیة از ابن تغري بردي.

ــاله ها مقدمه ای کوتاه در معرفي  مصّحح بر هرکدام از رس

نسخه، موضوع و مؤلف آن نوشته است. فشردۀ همین مطالب 

ــت.  ــي هم آمده اس ــاب به انگلیس ــان کت ــا در پای و معرفي ه

فهرست هاي چندگانۀ کتاب بر فوائد ادبي آن افزوده است.

کـارهايدیـگـر

ــد کتاب ها، مجموعه مقاالت  غیر از آنچه به اختصار معرفي ش

ــگاه اوپساال در  ــال هاي اخیر در دانش ــاله هایي هم در س و رس

ــده یا در قالب  ــي چاپ و منتشر ش حوزۀ مطالعات ایران شناس

ــت که الزم می دانم براي  ــت اقدام اس ــي در دس طرح پژوهش

اّطالع خوانندگان، دست کم فهرستي از آن ها را به دست دهم. 

ــزم دکتر محمود  ــت عزی ــت که با یاري مؤثّر دوس این فهرس

ــان  ــت از ایش ــن آبادي فراهم آمده - و همین جا الزم اس حس

تشکر کنم- قطعًا نمي تواند کامل باشد، اّما به هرحال براي ما 

که اّطالع چنداني از این کارها نداریم، همین وجود ناقص هم 

از عدم ِصرف بهتر است.

برخيازکارهاياستادبواوتاسدرسالهاياخیر

)البته به جز ترجمه هاي ایشان از متون فارسي(  

-1973: طریق الّتحقیق: منظومه ا ی صوفیانه  به فارسی10

ــای اجتماعی و  ــالمی: گرایش ه ــان در جوامع اس -1988: زن

دیدگاه های تاریخی 11

10. Tariq ut-tahqiq: A persian Sufi poem (A Critical Edition, with a History of the Text and a Commentary).
11 . Women in Islamic Societies: Social Attitudes and Historical Perspectives. 



138 
ـ آبان ماه 1391 دورة دوم، سال ششم، شمارة سوم و چهارم، مرداد 

- 2000: ترکی، ایرانی و زبان های همسایه )روش های تجربی 

در بررسی انواع زبان( 12

- 2005: نقش دولت در غرب آسیا 13

ــات )مجموعه مقاالت بو  ــی، متن و ادبی ــخۀ خّط - 2002: نس

اوتاس، ویراستۀ کارینا جهانی و داریوش کارگر(14 

برخيازآثارمنتشرشدۀایرانیاندرسوئد

ــت مقاله در مورد  ــا جهاني، 2000، زبان در جامعه؛ هش -کارین

جامعه شناسی زبان بلوچی 15

ــتار(، 2003:  ــردبیر/ ویراس ــا جهانی/ اگنس کورن )س - کارین

ــس  ــاالت کنفران ــان16 )مجموعه مق ــا و همسایگان ش بلوچ ه

زبان شناسی که در دانشگاه اوپساال برگزار شده است(.

- کارینا جهانی/ اگنس کورن/ پل تیتوس )سردبیر/ویراستار(، 

ــس  ــاالت کنفران ــران17  )مجموعه مق ــا و دیگ 2008: بلوچ ه

زبان شناسی که در دانشگاه اوپساال برگزار شده است(.

ــاله- دو جویبار )تصحیح  ــاّلح زاده، 2009: دو رس ــرداد ف - مه

انتقادی دو رساله در موسیقی( 18

برخيازکارهاوپژوهشهايدردستاجرا

ــح انتقادی  ــابیکی: تصحی ــاّلح زاده/ فروغ حاش ــرداد ف - مه

محیط الّتواریخ، همراه با ترجمۀ انگلیسی و بررسی ویژگی های 

دستوری آن )این کار به  زودی به چاپ خواهد رسید(

)در  زرتشتی  فارسی  نگارش های  تاریخ  کارگر،  داریوش   -

حال انجام(

- داریوش کارگر، تصحیح نُه منظر )داستانی منثور از حوزۀ 

ادبیات عاّمه( )در حال انجام(.

انتقادی  تصحیح  فاّلح زاده،  مهرداد  حسن آبادی/  محمود   -

با  همراه  هند(  موسیقی  باب  در  )رساله ای  شمس األصوات 

ترجمۀ انگلیسی )این کار به پایان رسیده و به  زودی به چاپ 

خواهد رسید(

لغت  فرهنگ  تنظیم  و  تهّیه  همکاران،  و  جهانی  کارینا   -

انتشار بر  بلوچی به انگلیسی )در حال انجام( این کار برای 

روی شبکۀ جهانی اینترنت انجام می شود.

- مهرداد فاّلح زاده، تصحیح انتقادی تحفة الهند )رساله ای در 

باب موسیقی هند( همراه با ترجمۀ انگلیسی.

- محمود حسن آبادی/ علی محّدث، تصحیح انتقادی غزانامۀ 

روم و چند فتح نامۀ عثمانی )این کار نیز به  زودی به چاپ 

خواهد رسید(

- علـی محــّدث/ محمـود حسـن آبادی، تصحیـح انتقـادی 

فتوحات العجم )در حال انجام(

- محمـود حسـن آبادی، تصحیـح انتقـادی ترجمه و تفسیر 

دیاتسارون، بر اساس سه نسخۀ کهن و یک نسخۀ نویافته 

)در حال انجام(

- محمود حسن آبادی، تصحیح انتقادی رستـم - سلیمـان نامه 

)در حال انجام(. این کتاب، حماسه ای است ملّـی- دینـی در 

بیست وسه هزار بیت که در خود نسخه به  اشتباه نریمان نامه 

سرودۀ »اسدی« معرفی شده، و مصّحح به این خطا پی برده 

است.

ــاال  ــگاه اوپس ــی و فقه الّلغة دانش ــًا گروه زبان شناس ضمن

ــام Orientalia Suecana که  ــاالنه دارد به ن ــریه ای س نش

ــات اعضای گروه و  ــت و آخرین تحقیق ــۀ »ISI« اس دارای رتب

ــی و زبان شناسی بر روی  دیگر محّققان را در حوزۀ ایران شناس

ــر می کند. این نشریه در شمارگاني محدود برای  اینترنت منتش

ــود؛ اّما  ــر می ش ــان مقاالت، به صورت کتاب هم منتش صاحب

عمدۀ نشر آن اینترنتي است.

فهرسـتپایاننامههایدکتریدفاعشـدهمربوطبهگروه

زبانهایایرانی

ــم الخط در زبان  ــازی و رس ــا جهانی، 1989، »معیارس - کارین

بلوچی« 

12. Evidentials. Turkic, Iranian and Neighbouring Languages (Empirical Approaches to Language Typology).
13. The Role of the State in West Asia. 
14. Manuscript, Text and Literature: Collected Essays on Middle and New Persian Texts.
15. Language in Society: Eight Sociolinguistic Essays on Balochi.
16. The Baloch and their Neighbours; Ethnic and Linguistic Contact in Balochistan in historical and modern times.
17. The Baloch and the others; Linguistic, Historical and Socio-Political Perspectives on Pluralism in Balochistan.
18. Two Treatises- Two Streams.
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ــون 1997، »روش ترجمۀ پهلوی آن چنان  - جودیث ژ وزف س

که در هوم یشت به تصویر کشیده شده«

ــاب وام گیری زبان  ــن پور 1999، »تحقیقی در ب ــر حس - جعف

سورانی معیار از زبان های اروپایی، فارسی و عربی« 

ــفه در  ــال خرد: عرفان و فلس ــی )2000(، »دو ب ــکوفه تق - ش

رسالةالّطیر ابن سینا« 

ــک دالین )2001(، »کشف معنای شریعت ُمنَزل: الگوی  - اش

سروشی در معرفت شناسی شیعه« 

ــی کالم  ــت و رمان: بررس ــدزاده )2003(، »ملّ ــم احم - هاش

)گفتمان( روایی فارسی و کردی«

ــی، اصالح یا  ــگارش فارس ــابیکی )2005(، »ن ــروغ حاش - ف

دگرگونی؟ )1850 - 2000(«

ــاله های فارسی در موسیقی«  - مهرداد فاّلح زاده )2005(، »رس

ــیقی در زبان فارسی از سال  ــاله های موس )تحقیق دربارۀ رس

1000 تا 1500 میالدی(

ــان و ترجیح زبانی19 در  ــرکا )2005(، »انتخاب زب - هلنا بنی ش

جامعۀ آذری های تهران: رویکردی تحلیلیـ  گفتاری به مسألۀ 

دوـ زبانگی«

- سرژ آکسینوف )2006(، »زبان بلوچی ترکمنستان« )توصیف 

دستوری مبتنی بر کورپوس(.

ــر )2009(، »اردای ویراف نامه« )تصویر ایرانی  - داریوش کارگ

از جهان دیگر( 

ــای گفتمان در  ــته دلفروز )2010(، »ویژگی ه ــروز برجس - به

بلوچی سیستان« )روایات شفاهی(

کارهایدرحالانجامدرقالبپایاننامه

- اندرش ویدمارک، داستان کوتاه پشتو20

ــیده و در حال چاپ است و احتمااًل  )این پایان نامه به اتمام رس

در کمتر از دو ماه آینده جلسۀ دفاع از آن برگزار خواهد شد.(

ــام فعل زبان کردی  ــجاعی، »الگوی ارگتیو در نظ - بهروز ش

نوشتاری شمالی«.

- فرهاد شاکلی. پایان نامۀ ایشان دربارۀ شاخۀ تصّوف نقشبندی 

در دو قرن نوزدهم و بیستم در کردستان عراق است، که به دو 

صورت میداني و کتابخانه ای کار کرده اند.

- همچنین خانم پدیده پاکپور، قرار است دربارۀ جامعه شناسی 

ــهر رشت  زبان و ارتباط میان زبان و هوّیت در میان جوانان ش

کار کنند. ایشان برای تهیۀ مواد تحقیق خود تا کنون چند سفر 

ــش نامه و ضبط مصاحبه ها  ــهر کرده و از طریق پرس به این ش

موادی جمع آوری کرده اند.

کتابنامه:

ـ حسن آبادی، محمود، 1390، »نغمۀ خوش زبان فارسی در سرزمین 

قطبی«، نشر دانش، سال بیست وسوم، شمارۀ چهارم.

ــه، اقدام و مقدمه علی محّدث،  ــی، عبید، 2011، موش و گرب ـ زاکان

اوپساال، انتشارات دانشگاه اوپساال.   

- Davis, Dick(trans), 2007 , VIS & Ramin by 
Fakhraddin Gorgani, Washington: Mage Publishers.
■

19. code-switching. 
20. Pashto short story writing.


