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 یادگارنامه 

دکتر محمد محمدی مالیری

 سهیال یوسفی

یادگارنامه محمد محمدی مایری، بیست و یک گفتار همراه 

با بخش منتشر نشده از تاریخ و فرهنگ ایران)موسیقیایرانی

ایرج و منوچهرستوده بهخواستاری دورۀساسانیان(، در

افشار،بهکوششمحسنباقرزاده،شمارگان2000،تهران:

توس،1392ش.

و دانشگاهی درمحافل دیرباز از که نیکی آداب ازجمله

فرهنگیجایخودرابهخوبیبازکردهوبهیکسنتحسنه

بدلگشتهاست،برپاییمراسمیادبودونیزانتشارجشننامهها

ویادنامههاست.یادگارنامۀدکترمحمدمحمدیمالیرییکی

ازاینکتابهاستکهمجموعهایازنوشتههایدوستانو

همكاراناورادربردارد.

یادگارنامهدر۴60صفحه،ودارایدوبخشاست.در

مقدمۀکوتاهیکهبهقلمشاهرخمحمدیمالیری،فرزنددکتر

محمدمحمدیمالیری،نوشتهشده،آمدهاست:

یادداشتهایپیوست،بهمجموعۀتاریخوفرهنگایرانیکه

حاصلیکعمرتحقیقاتایشانبودوانتشاراتتوسآنرا

درششجلدمنتشرنمودهاست،بازمیگرددکهزمینۀموسیقی

ایرانیدردورانقبلازاسالمونحوۀانتقالآنبهدوراناسالمی

درآنناتمامماندهبود.پدرمدرنظرداشتندکهموسیقیراجلد

هفتممجموعۀتاریخ و فرهنگ ایرانقراربدهند.یادداشتهای

پیوستشرححالتعدادیازموسیقیدانانایرانیدردورۀ

اسالمیاستبههماننحویکهپدرمپیشنویسکردهبودند

بدوندخلوتصرف.

دربر را یادگارنامه نخست بخش که صفحهای ۴6 مقدمۀ

کارشناسارشدزبانوادبیاتفارسی
soheilayosefi@yahoo.com

میگیردبهچندتنازپیشگامانایرانیتبارتأثیرگذاردرتدوین

موسیقیبهزبانعربیمیپردازد:ابنِمسَجع،نخستینکسیکه

درآوازعربیتصرفکردوبهآهنگسازیپرداختودیگران

ازاوپیرویکردند؛ابنُسَریج،نخستینکسیکهآوازایرانیرا

باعودخواندونواخت؛غریض،ازشاگردانابنسریجکه

ابن آورد؛ آوازخوانیروی به بعد بودو نخستنوحهخوان

ِمحَرز،نخستینخوانندۀآهنگیکهبهنامرملمعروفشده

است؛معبد،ازبهترینخوانندگانکهاورابرطویسوسریج

پیشگامدانستهاند؛مالک،کهبهنقلازصاحباالغانی)ج۴،

ببـ(درآهنگهادستمیبرده؛یونسکاتب،استاد ص۲۳6

ابراهیمموصلیوشاگردمعبدوابنسریجوابنمحرز؛ابراهیم

موصلی،ازپیشگامانشناختهشدۀموسیقیعربیدردوران

اسالمیویکیازعواملفعالدرپیشرفتوگسترشآنبرپایۀ

موسیقیایرانی؛واسحاقموصلی،فرزندابراهیمموصلیکه

عالوهبرموسیقی،درادبولغتوتاریخوفقهوکالماز

عالمانزمانخودشمردهمیشد.

دراینبخش،نگارندهنخستنموداریازمسیرطبیعیاین

هنرراازبدوورودموسیقیایرانیبهسرزمیناعرابتازمان

اوجشهرتوگسترششدرزماناسحاقموصلیترسیممیکند

وبهاصطالحسیرموسیقیعملیرانشانمیدهد.سپسبه

پیوندمیانموسیقیعملیوموسیقینظری)کهازکتبیونانی

سرچشمهمیگرفت(درنوشتههایعلماوفالسفۀاسالمی

میپردازد.
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دربخشدومکتابباعنوان»بیستویکگفتار«،ابتدا

سالشمارزندگیوفهرستآثاردکترمحمدمحمدیمالیریبه

قلمایراننازکاشیانآمده،وسپسیادداشتیکهزندهیادایرج

افشاردرسال۱۳87درمعرفیاینجشننامهنوشتهوبه

معرفیکوتاههریکازنوشتارهایکتابپرداختهاست.معرفی

مختصریکهاستادافشارازاینبخشکردههمبهسبباینکه

بسیارجامعوگویاستوهمبهجهتگرامیداشتیادایشان،

دراینجاآوردهمیشود:
ً
عینا

نخستین گفتار:گفتههایشنیدنیاستبهقلم]منوچهر[

ستودهکهبامالیریدردورۀدانشجوییدردانشسرایعالی

همعصربودهاست.پسازآنهردواستاددانشکدۀالهیاتو

دروسمربوطبهریشههای
ً
معارفشدهاند.مالیریاصوال

ستوده و میکرد تدریس دانشکده آن در را ایرانی فرهنگ

جغرافیایتاریخیایرانوکتیبهپردازیدورۀاسالمیرا.

دومین گفتار:ازدکترحسینآذرانبهموضوعیاختصاص

داردکهتاکنوندرنوشتههایفارسیمطرحنبودوآننشاندادن

تکواژههایفارسیاستکهبهزبانسوئدیراهیافتهودراین

گفتارنمونهوارچهلوسهتانشاندادهشدهاست.

سومین گفتار:ازپرویزاذکاییاستبهعنوانبالشگردهای

ایران.موضوعیاستدرقلمروجغرافیایتاریخی.ازاین

نوشتهدرمییابیمکهدرحوالیحیره،بغداد،فراهان،ساوه،

خوزان،ماهیدشت،مالیرونظایرآنهاآبادیهاییبودهاندکه

ناموالشگردیانامهاینزدیکبدانداشتهاند،برخیاشکانی

بودهاندوبرخیساسانی.

چهارمین گفتار:ازمحمدحسیناسالمپناهاختصاصدارد

بهمعرفیمعماریوگذشتۀدوبنادرکرمان:یکیرباطبعلیاباد

رسیدگی و گرگین، قلعۀ دیگری و والیآباد( ـ )بالیآباد

هوشمندانهبهاینکهآیاممکناستقلعۀگرگینآتشکدهبوده

باشد.

پنجمین گفتار: ازاحمداشرفدربارۀنحوۀانتقالفرهنگ

نگاهی مبنای بر است اسالمی عصر به ساسانی عصر

سراسرمرتبطاستبااندیشۀبلندیکه
ً
جامعهشناختی.طبعا

مالیریدراینزمینهمطرحکردوازپایهگذارانبود.

ششمین گفتار:ازاحمداقتداریاستدربارۀموضوعی

تاریخیواساسیمربوطبهچگونگیبرخوردعربباجامعۀ

ایران.بازمرتبطاستبانحوۀتفکرمالیریواحترامیکه

اقتداریهمیشهنسبتبهتألیفاتایشانداشتهاستودارد.

هفتمین گفتار:ازرضاانزابینژاد»یاقوتودومروارید«نام

دارد.مرادازاینعنوان،دوکتابمعجم البلدانومعجماالدبای

یاقوتحمویاستومقامعلمیآنهانزدپژوهشگران.ایندو

کتابازامهاتمتونیاستکهجغرافیایتاریخیوتاریخ

گرفته بر در مسلمان سرزمینهای )سرگذشتها( فرهنگی

استوهمیشهازمراجعاساسیبرایتحقیقاند.

هشتمین گفتار:ترجمۀنوشتهایاستازشادروانمری

بویسبهقلممرتضیثاقبفردربارۀاینکهدینکورشبزرگچه

میبودهاستوازمنابعدلپسندایرانشناسیاستکهبادنیای

هخامنشیآشناییژرفدارد]کذا[.

نهمین گفتار:ازمارتینوستبهترجمۀفاطمهجدلیاست

دربارۀعروجداریوشبهبهشت.

دربارۀ است جیحونی مصطفی نوشتۀ گفتار: دهمین 

واژههایپهلو،پهلوان،پهلوی،پهلوانی،باشواهدضروریاز

شاهنامۀفردوسی،موضوعیپهناورومرتبطبههم.

دربارۀ است رجبی پرویز دکتر از گفتار: یازدهمین 

پیشینگیشهرکاشانبههنگامفروپاشیفرمانرواییساسانیو

آستانۀاسالمیشدنایران.

راشدمحصل، محمدتقی دکتر از گفتار: دوازدهمین 

گزارشیاستازفصلیازکتابدینکردبهزبانپهلوی.چون

اینبخشتاکنونبهفارسیترجمهنشدهبودنویسندهارائۀ

آوانویسیوترجمۀآنرابهاینمجموعهاختصاصدادهاست.

س زدهمین گفتار: ازدکترمحمدرضاراشدمحصل»دو

و نخستسنجش بخش دارد: نام گفتار« یک در جستار

تحلیلیاستازارائۀبرجستگیکتابتاریخوفرهنگایران

دردورانانتقالازعصرساسانیبهعصراسالمییعنیتألیف

محمدمحمدیمالیریباعنوان»بازیابیوبازگوییجلوههای

پایدارفرهنگایرانیدرتمدناسالمی«.دومینجستارکه

عنوان»بازجستجلوههایفرهنگایرانیازخاللترفندهای

ـ شکست عوامل ـ جغرافیایی مباحث به دارد تبدیلی«

ظرفیتهایفرهنگایرانپرداختهشدهاست.مباحثیکهاز

تازگیبرخوردارمیباشد.

چهاردهمین گفتار:ازمحمدحسینساکت،نگاهیاست
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بهکتابمادیان هزاردادستانورسیدگیبهنوعاندیشههای

موجودحقوقیدرعصرساسانیان،وبرایآگاهیبهتاریخ

حقوقپیشینهدرایرانمؤثراست.

پانزدهمین گفتار:ازدکترساسانسپنتانظریاستبر

تحلیلصورتشناختیآوایکلماتمصوتوصامتدرزبان

عربیبرپایۀزبانشناسیامروزی.مبحثیاستکهدرزبان

فارسیتازگیدارد.

شانزدهمین گفتار:ازچراغعلیاعظمیسنگسریاست

باعنوان»مقاماتومناصبومشاغلوناممردانوزنانزمان

اشکانیانوساسانیان«.

بازنویسی غریب علیزادۀ حسین از گفتار: هفدهمین 

ترجمۀکتیبۀبیستوناستازکارهایمحمدتقیسپهر)لسان

الملک(درسال۱۲6۳.اگرچهدرمرآت البلدانچاپشدهبود،

ولیانتشارآنپِسسالهایدرازوجوبداشت.

هجدهمین گفتار:ازدکترسیدحسنعباس)ازهندوستان(

معرفیخوبیاستازسهنسخۀشاهنامهمجلسدارموجوددر

کتابخانۀمرکزیدانشگاههندوییبنارس)هند(.

نوزدهمین گفتار:ازتیمورقادری»اخالقواخالقمداری«

نامدارد.ترجمهوتحلیلکتابدینکرتششماززبانپهلوی

است.مطالببرحسبششمقولهایکهازنظراخالقیمورد

نظرنویسندهبودهدراینگفتارمرتبشدهاست.

ب ستمین گفتار:ازدکترکتایونمزداپور»عروسهزارداماد«

عنواندارد.بحثیاستبهمنظوربازشناسیاینکهچراجهان

بیوفارابهزنتشبیهکردهاند.دراینجانویسندهازالبهالی

دینکردرگۀآناندیشهرابازیابیکردهاست.

میرفخرایی مهشید دکتر از گفتار: یکمین  و  ب ست 

پیشنهاد پایان در نویسنده دارد. نام سوشیانت« »زردشت

میکندکهزردشترامیتواننخستینسوشیانتیدانستکهاز

سویاهورامزدابرایرهاییمردمانبرگزیدهشد.

چنانکهفهرستمطالبکتابنشانمیدهد،یادگارنامهبر

خالفمعموِلکتابهاییازایندستکهبیشترمطالبآن

خاطراتدوستانفردشایستۀتجلیلراشاملمیشود،بارعلمی

قویتریداردواینمیتواندیکیازتفاوتهایآنباسایر

یادنامههابهشمارآید. یادگارنامهازنظرمحتوایی،بهویژهدرپارۀ

دوم،دربرگیرندۀنوشتارهایعلمیمتنوعوالبتهبسیارتخصصی

استکهبررسیهرمقالۀآنبایدتوسطاهلفنهمانرشته

انجامگیرد.دراینجاتنهابهیادکردچنداشکالقابلذکراکتفا

میشودبهامیداینکهدرچاپهایبعداثرونیزدیگِرکتابها

شاهدتکرارموارداینچنینینباشیم.

باوجودزحماتوهزینۀبسیاریکهنشریککتاببههمراه

دارد،امامتأسفانهآثارچاپیهرگزخالیازاشکالنیست؛گویی

چاپبدونغلطآرزوییدستنیافتنیاست.باریبایدکوشید

واشکاالتصوریومطبعیرابهحداقلرساندوازاغالط

بسیارسادهوآشکاریکهنشانازعدمحضورویراستاردر

نشریکاثرویاعدمدقتکافیاوداردجلوگیریکرد.یادگارنامۀ

دکتر مایرینیزخالیازایراداتصوریوظاهرینیست.

درفهرستمطالبکتاب»بخشمنتشرنشدهازتاریخو

فرهنگایران«بهعنوانبخشاّولآمدهاست،گوییکهکتاب

اینگونهنیست
ً
بخشدومیهمدرادامهدارددرحالیکهظاهرا

)اگرچهدرواقعچنیناست(وپارۀدومکتابباعنوان»بیست

آنعبارت کنار آمدهاستکهمیبایستدر ویکگفتار«

»بخشدوم«قیدمیشدوگرنهآنجاکهپارۀدومینیستعبارت

»بخشاول«معنایینمییابد.

ازمواردیکهدربخشنخستکتاببهچشممیخورد،

عدمتقسیمبندیافرادومباحثازلحاظاهمیتپرداختنبه

آنهاست.دراینکتاببیآنکهتقسیمبندیظاهریصورت

بگیرد،اینتقسیمدرمحتواوحجممطالباتفاقافتادهاست:

یکبخشکهبهابنِمسَجع،ابنُسَریج،غریض،ابنِمحَرز،

معبد،مالکویونسکاتبپرداختهوبخشدیگرکهبهابراهیم

ایشان آثار و زندگی حوادث و اسحاق پسرش و موصلی

میپردازد.

درستاستکهدرمقدمه،شاهرخمالیریبسیارمختصر

اشارهکردهکهمبناواساس،حفظدستنوشتههایاستادمحمد

مالیریبودهاست،امابهنظرنمیرسدکهتقسیمبندیظاهری،

آنهمدرفهرستمطالبکتاب،تحریفدرمتنبهحساب

آید.میشددرمقدمهویادرفهرستمطالببایکتقسیمبندی

سادهخوانندهراازسردرگمینجاتدادکهچرابهیکفردبه

طورمختصرودرحدچندسطرپرداختهشدهوبهدیگری

مبسوطودرپانزدهصفحهوازسفرهاوآثارشتابههنگاممرگ،

زندگیاوموردبررسیقرارگرفتهاست.آیااختصاصاین
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حجممطلببههرکدامازافرادبهدلیلاهمیتشانویامیزان

تأثیریاستکهبرموسیقیعربداشتهاندیادلیلیدیگرداشته

است؟

اغالط کتاب، ساختار در اشکاالت برخی از گذشته

مطبعیازجملهمواردیهستندکهدرکتابیادگارنامۀدکتر

میخورد؛ چشم به تازهمنتشرهای اثر هر همچون مالیری

اغالطیکهنشانازعدمدقتکافیبراینشرایناثرداردودر

بسیاریمواردفهمسخنرادچاراشکالساختهاست.نمیتوان

ازایناشکاالتباسپر»حفظامانتدستنویس«دفاعکرد،چرا

کهبرطرفکردنمشکالتدستوریونحویکالمتابدانجاکه

محتوارامخدوشنسازد،دستبرددرمتننویسندۀاثربهشمار

نمیآید.بهچندموردازاشکاالتنگارشیدرزیربهعنوان

نمونهاشارهمیشود:

ــدرزبانفارسیآهنگغمانگیزکهبهشیونوزاریبهکار

میرودوروبهسویمرگونیستیداردوجودندارد)ص۱۲(.

ــدرکتابهایعربیهمبراینمایاندناینتلفظفارسی

هاءراافزودهاند،همانکاریکهابنخردادبهدرکتابالمسالک 

و الممالک)ص۱۱۹(.

ــبرایاینشهرمعروفشمالایرانیعنیساریبههمان

گونهکهیاءآخردرفارسیتلفظمیشود)یعنیای(درعربی

همبههمانگونهتلفظشود،اینهاءبهآخرآنافزودهشدهاست

)ص۱۲(.

و عربها از دسته آن از سخن گفتار این در ــ

عربزبانهاستکه...تقلیدکردندوبانقلآنبهزبانعربی،

دریتازهبررویاینزبانگشودندکهازآنبهافقهایینوو

دانشوفرهنگیکهندستیافت)ص۱۴(.

ــیکیازنخستینخوانندگانونوازندگانیکهدرعربیبه

خوانندگیونوازندگیپرداختواعرابراباآوازایرانیکهبه

آنغناءگفتندوهمچنینباسازایرانیکهآنراعودنامیدندآشنا

ساختخوانندهایبودکهآنراابنسریجمیگفتند)ص۱۵(.

ازمشکالتچاپیوویرایشیکتابکهبگذریم،نکتۀقابل

توجهوالبتهتأسفباریکهدریادگارنامهوجودداردتأخیر

بسیارفراوانناشردرچاپایناثراست.دراینکتابنامۀ

دعوتبرایارسالمقالهوجودداردکهتاریخپذیرشمقالهراتا

آخرشهریور۱۳78قیدکردهاست؛یعنیپانزدهسالپیشاز

این.درصفحۀبعدآننیزنوشتارکوتاهدیگریوجوددارد

حاویشادمانیزندهیادایرجافشاربرایچاپاینمجموعهکه

تاریخآنبه۲۹دیماه۱۳87بازمیگردد،یعنیششسالپیش

ازاینوسهسالپیشازدرگذشتخوداستادافشار.آیاهیچ

است؟ پذیرش قابل ساله چندین تأخیری برای توجیهی

تأخیریکهجشننامۀیادگارنامهرابهنوعیبهسوگنامهتبدیل

کردهاست.

آرییادگارنامهزمانیمنتشرمیشودکهمتأسفانهچهارتن

ازنویسندگانومترجمانمقاالتآن،چونخوداستادمحمد

محمدیمالیریدیگردرقیدحیاتنیستند.


