مشرق زمين و معناى تاريخ
ايرج افشار

بخش شرقشناسى دانشگاه رم در نخستين روزهاى آذر امساا ننررانساى
بينالمللى به نام «مشرق زمين و معناى تاريخ» ترتيب داد .مرا هم دعات

نردنا

نه درباره تاريخنگارى زبان فارسى و ميان ايرانيان مقالهاى بختانم.
***
جلسه افتتاحى مجمع علمى نتتاه باتد .دانشامن ى ناه از ساتى آناادمى
لينچى رياست داشت چن دقيقهاى درباره اعتبار اين گتنه مجامع و اهميت خاص
اين همنشينى صحبت نرد و رشته نالم را به دست خانم ب .اسكارچيا آمترتى ا
نه عه هدار امتر اجرائى اين مجمع است ا سپرد .ايشان هام دراز ساخنى نكارد.
پنج شش دقيقه بيش سخن نگرت .آنچه گرات در زميناه مناسابت تشاكين ايان
اجتماع و طرز تقسيم سخنرانىها و مناسبا

آنها بتد.

در نخستين جلسه علمى نه به خاورميانه نهن اختصااص داشات چهاار
سخنرانى بتد .دو تا به زبان ايتاليائى با عناوين:
اااا ساارر در مشاارق يااا نشااريا

باسااتانشناسااى در خاورميانااه بااراى

پژوهشهاى تاريخى و مقاص اقتصادى ( M.Liversaniدانشمن ايتاليايى)
اا تاريخ و تاريخ نگارى اقتام سامى ( G.Garbiniدانشمن ايتاليايى)

224

گذشته و آيندة فرهنگ و ادب ايران 16-17 /

دو سخنرانى بعا ى باه زباان انگليساى باتد از دو دانشامن دانماارنى و
امريكايى با عناوين:
اا تركرا
اا اثرا

غربيان و بازتاب شرقى با آن ( M.T.Lansenاز دانمارك)
نتاب مق س در تحقيقا

تاريخنگاارى در ماالعاا

خاورشناسى و خاورميانه نهان .نراتذ

مرباته باه نتااب مقا س ( P.Machinistاز دانشاگاه

هاروارد).
دومين جلسه دنباله جلسه نخست بتد .اين بار چهار سخنرانى بار ختانا ه
ش :
اا باستانشناسى غربى و تاريخ حرريا

باستانشناسى ( H.Seedenخانمى

باستانشناس از بيرو ).
اااا مقااام مصرشناسااى در جريااانهاااى تاااريخ نگااارى خاورميانااه نهاان
( S.Donadoniدانشمن ايتاليايى)
اا تاريخ و تاريخنگاارى در فرهناس سانتى حبشاه ( Y.Beyeneدانشامن
حبشى استاد دانشگاه ناپن)
اا اروپا روبهروى مشرق ،مخالرت از روزگاار ماقبان تااريخ ياا اساتمرار
فرهنس (خانم  F.Ippolit Oni.Strikaاز ايتاليا)
ستمين جلسه قلمرو ايرانى نام داشت و دو سخنرانى در آن گنجاني ه ش ه
بتد.
اا مسائن تاريخ نگارى ارمنيان ( N.Garsoianاز نيتيترك) .ايان زن فا ان
از ارامنه فرانسه است نه به امريكا رفته و استاد دانشاگاه ماىباشا و باه ارمناى،
فرانسه ،انگليسى و ترنى متكلم است.
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اا هتيت ايرانى يك مبحث تاريخى ( G.Gnoliايرانشناس ايتاليايى)
چهارمين جلسه جهان اسالم نام داشت با دو سخنرانى.
ااا ماالعااا

اساالمى

(B.M.Scarcia

 Amorettiخاانم ايرانشااناس اساتاد

دانشگاه رم و همسر ج .اسكار چيا ايرانشناس برجسته)
اا هنر و باستانشناسى در جهان اسالم ( U.Scerratoدانشمن ايتاليايى)
پنجمين جلسه باز دنباله جهان اسالم بتد و خاابههاى زير ختان ه ش :
اا بعضى مالحظا

ج ي دربااره حضار

محما (ص) و فجار اساالم

(هشام جعيط استادى از تتنس)
اا تاريخ جهانى ،تاريخ محلى ،تاريخ ملى :نظرياه و رو

نناتنى دربااره

تاريخ نگرى اسالم (خانم  G.Calassoدانشمن ايتاليايى)
اا تحتال

تاريخ نگارى فارسى با تتجاه خااص باه دوره قاجاار (ايارج

افشار)
اا تاريخ اساتره و دين :و ع آن در ترنياه (از اباراهيم اور تاايلى اساتاد
دانشك ه علتم سياسى آنكارا)
در ششمين جلسه نه مربته به شابه قااره هن وساتان باتد ايان گرتارهاا
ختان ه ش :
اا تاريخ ملى و تتاريخ مناقهاى (د.روتار متنا دانشامن ى از هايا بر
آلمان)
اا نظرى به سهم سنت در راه تج دطلبى در دوره اساتعمارى هنا (ك.ن.
پانيكار استاد دانشگاه جتاهر لعن نهرو ا دهلى)
اا ر ايت و مقاومت :عكسالعمن مسلمانان هن شمالى نسبت به نخستين
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حكام استعمارى (مشيرالحسن استاد دانشگاه جامعه مليه اسالميه .دهلى)
اا تاريخ نگارى و هتيت ملى در پانستان ( D.Brediدانشمن ايتاليايى)
اا دوره و هتيت عشيرتى هن وستان ( F.Sciolpiدانشمن ايتاليايى)
اا وح

هن تاريخى و انقالب ملى :مالحظه تاريخ نگاارى

(V.Ferretti

دانشمن ايتاليايى)
هرتمين جلسه درباره آسياى جنتب شرقى بتد:
اا تاريخ نگارى ،تاريخ ملى و هتيات ملاى در انا ون ى

(S. Kartodirdjo

استادى پيرمرد از جانارتا)
اااا ننرتساايتس خااتاهى و هتياات ملااى در ويتنااام

(E.Colloti Pischel

دانشمن ى ايتاليايى)
هشتمين جلسه آسياى مرن ى نام داشت و اين گرتارها شني ه ش :
اا مغتالن به تاريخ ق يم ختد فكار ماىنننا (از

Rachewiltz

 I.deاساتاد

دانشگاه ننبرا ا استراليا)
اا تصتر تاريخ در افغانستان (از  G.Vercellinاز دانشگاه وني )
نهمين جلسه ادامه جلسه پيشين بتد:
اا گذشته باستانشناسى و و ع ننتنى آن در آسياى ميانه (از عصامالا ين
اف دانشمن ازبك)
اا تصتر تاريخ در ميان بتدائيان تبت (از

Rossi Filibeck

 E.deدانشامن ى

از ايتاليا)
اا اساتره آساياى مرنا ى و افساانههاا و برخاترد باا زماناه نناتنى (از
)S.Partato
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در جلسه دهم شش سخنرانى درباره چين و در جلساه ياازدهم ناه بنيااد
ژاپن به تشكين آن نمك نرده بتد پنج سخنرانى درباره ژاپن ايراد ش .
از چين دانشمن جتانى آم ه بتد باه ناام  Liu Ying Shengناه متخصا
تاريخ مغتلستان است و نمى فارسى مىدان  .در دانشاگاه پكان درس ختانا ه و
اننتن در دانشگاه نانجينس است .نسن رهايى يافته از انقالب فرهنگى چين است.
مىگرت قرار ش ه است نه گروهى با همكارى مظرر بختياار ناه حااال در پكان
است بخش تاريخ مغت جامعالتتاريخ را به انگليسى و چينى ترجمه ننن  .نظر
را درباره ترجمههاى روسى (دوتاا) هماان بخاش پرساي م .گرات در تشاخي
نامهاى مغتلى اشتباههاى زيادى ش ه است و اسمها قابن اعتماد نيست .تاا نساى
مغتلى ن ان نمىتتان آن نامها را به درستى تشخي

ب ه نه چه صترتى داشته

است.
رئيسان جلسهها همتاره از ايتاليايىها بتدن ولى ايتاليايىهاى معمّر ،نسانى
نه از ارنان شرقشناسى ايتالياان مانن روسى  Gabrielli, Rossiو اسكارچيا
جيتانا اسكارچيا چهن و چن سا پيش نه باراى تحصاين در تهاران باتد
جتان بتد و پرتتان و افستس پس از دوازده سا دورى نه او را ديا م عصاا باه
دست دي م .بيمارى ،آرتترز ،اورا عصا به دست نارده اسات و درد ماىآزارد .
جلسهاى نه من صحبت مىنردم رياست جلسه با او بتد .بيخ گات

مان گرات

هيچ مىدانى نه حاال چهن سا است با هم پير ش هايم!
اسكارچيا استاد تاريخ و ادبيا

ايران در دانشگاه ونيا باتد و حااال چنا

سالى است نه فقط به ت ريس تاريخ مذهب ايران و تصتف مىپردازد .نتشتههاى
او همه در مت تعهاى جذاب و ابتكارى است .متن فارسى ،صرتناماه دروياش
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محم خان غازى ،را سا ها پيش با ترجمه ايتاليايى و تعليقا

مرصن چاپ نارد

و شمار ديگر نارهايش نه فهرست آنها در نتابشناسى ايتاليايى ايران آم تا ساا
 1982درست ص تاست.
همسر اسكارچيا خانم ب .اسكارچيا آمترتى استاد زبان و ادبيا

و تااريخ

ايران در دانشگاه رم است .برگذار ننن ه عم ه ننررانس ننتنى بتد .او نه روزگار
را با همسر ختيش در راه ايرانشناسى به سر آورده هنتز شتر جتانى او را به اين
گتنه نارهايى نه مستل م دون گى و پرانن گى است بر ماىانگيا د .هناتز ساالى
نگذشته است نه يادنامه الن رو بتزانى به گردآورى و مباشر
سلسله انتشارا

او در دو جلا در

دانشگاه رم انتشار يافته است.

اين را هم بنتيسم نه خانم آمترتى در آغاز نار دانشاگاهى و پاژوهش در
زمينه ايرانشناسى گرايش به ادبيا

معاصر داشت و نمتنههايى از اشعار نت را باه

ايتاليايى ترجمه نرده بتد ،ولى پس از چن ى دست از آن رشته نشي و باه تتباع
در تاريخ و فرهنس گذشته ايران روى آورد .امروز يكى از برنشي هترين محققاان
ايتاليايى در رشته ايرانشناسى است.
حا نه صحبت از يادنامه ش مناسبت دارد مقالههايى از آن را نه مرتبط با
فرهنس ايران است به ختانن گان مجله بشناسانم.
مقاالتى نه در دو جل يادنامه بتزانى ( )1988-1921چاپ ش ه در چهاار
رشته است .اسالمشناسى ا تاريخ علتم ا زبانشناسى ا ادبيا

در هرتااد و چهاار

مقاله .نام آن را «يادنامه» گذاشتهانا و لتچياا روساتاينت ( )L.Rostagnoباا خاانم
اسكارچيا در چاپ نتاب همكارى نرده اسات .چاتن باتزانى باه فرهناسهااى
ان ون ى و مسلمانان هن و افريقا دلبستگى داشت چنا ين مقالاه از آن مياان باه
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ادبيا

و زبان آن سرزمينها مرتبط است .درين معرفى از مقاله هايى نام مىباريم

نه با ايران پيتن دارد.
مقاله او نتروز در «آزانيا» (افريقا) نام دارد .اين مقاله به مناسبت مقالهاى
است نه بتزانى درباره نتروز در ايران نتشته بتد .نلمه نتروز در ستمالى و آزانيا
به صتر هاى نيروس ،نتريس ،نتريش تلرظ مىشتد .اين مقاله نتشته

R.Ajello

است.
حكيما

دو فيلساتف در دو منناتى او و آخار نظاامى

J.Ch.

Borgel

يادداشتى درباره نليم

G. Curatola

ح ود مرزى هن وستان مساتعمره انگلايس ،سيساتان و بلتچساتان
V.F. Piacentini

تتاريخ محلى ايران

K.S. Ann Lambton

قصه آدم در ترجمهاى فارسى از قرآن
درويشان بالكان ،شاذلىها
تاريخ م نى يهتديان بخارا

A. Popovic
J. Becka

زمرد و زبرج در نتشتههاى ايرانيان
فر ى درباره نقت

P.Orsatti

Ziva Vesel

ظروف سر ى و ساسانى براساس مقاله

قبلى F.

Gernet

مشكلى در واژهشناسى ايرانى (پرده ا پرتك)
گرتار مادر

G. Bolognesi

W. Filers

بهرام گتر در روايا

عب اللَّه هاترى در منظتماه هرات منظار

M.

Bernardini

پين ،ژن ه پين ،پين گردنكش ،پين مست ،پين دژم در شاهنامه
Destre

A.
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درباره يك شعر رودنى :بتى جتى متليان...
چگتنه رباعى را باي ترجمه نرد
ترجمه چن شعر فارسى

J. Giunashvili

G. Lazard

B. Lewis

حساس بتدن ترجمه يك شعر حافظ

R. Zipoli

سا ها پيش نه زيپتلى از دانشجتيى به ت ريس در دانشاگاه ونيا رساي ه
بتد هيچ در ان يشهام نمىگنجي نه چنين زود به م ارج عالى علمى برس  .امروز
از ايرانشناسان شاخ

در رشته ادبيا

نمپيتترى براى شناخت نلما

است .طار هااى وسايعى را باا وسااين

مترد اساتعما شاعراى قا يم و عصار صارتى

پى ري ى نرده است نه تاننتن نتيجه ده تا از آنها باه چااپ رساي ه اسات و باه
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ت ريج نه به دستم رسي ه است در مجله آين ه معرفى ش ه اسات .ديشاب ناه از
راه محبت از وني تلرن مىنرد و جتياى حالم بتد دست از پرسش بار ن اشات.
پرسي چه نتابى يا تحقيقى درباره جتابهاى شاعرانه ش ه است .پاسخى درست
ن اشتم بگتيم .هر چه از محا را

و اختانيا

و اقتضا و تضمين گرتم هماه را

ميدانست .گرت مرادم نظيرهگتيي و تقليا نيسات .ميخاتاهم بياابم ناه شاعرا
چگتنه مالبي را به شعر پاسخ ميگرتهان  .گرتم از ب ايع التقايع واصري و جساته
گريختههايي در تذنرهها هسات غافان مباا

و باه يااد

باشا پاساخ ناذائى

عب الرزاق اصرهانى به خاقانى شروانى .گرت همه را مىدانم.
در وني رشته ايرانشناسى اهميت يافته است .پيش از اين شاي اهميت اين
رشته در ناپن بيش بتد .درست نمىدانم .نانتنهااى ايرانشناساى ايتالياا در رم و
ناپن و وني است .در تترن هم درسى داده مىشتد.
از ميان ايرانشناسان جتان نه درين چن ساله بالي ه ش هان از ساه تان يااد
مىننم نه فرصت دي ار و صحبت پيش آم .
يكاى ميشان برنااردينى

(Bernardini

 )M.اسات .جاتان اسات و خاات

برخترد .به فارسى سخن مىگتي و در آرزوست نه بتتان سررى ديگر به اياران
داشته باش و چن ماهى بمان تا صبحت نردنش روانتر شتد .به تاريخ ايران در
روزگاران تيمتريان و صرتيان دلبستگى دارد .او منتهاى ادبى و شاعرانى را نه در
سرودههاشان نكتههاى تاريخى دي ه مىشتد مىشناس  .آنچه به قلم او دي م ايان
نتشته است:
اا معرفى نسخه نريس هن ى منظتمههاى هاترى (تيمترنامه ،هرت منظار و
ليلى و مجنتن) خط محسن بن لافاهلل سب وارى از سا  967باا جلا ساتخت
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نقش ار در مجله ( Bollettino d’Arteسا  .)1989چتن نقشهااى روى

جل آن زيباست تصتير يك طرفش را چاپ ماىننايم .ايان نساخه در واتيكاان
نگاهدارى مىشتد.
اا مقاله درباره ارتقيان (سلسله امراى ترنمن در دياار بكار) در جلا دوم
دائرةالمعارف هنر دوره قرون وساى (.)1991
اا مقالاه دربااره اربااب حارف و اصاناف در ممالاك اساالمى در هماان
دائرةالمعارف.
اا جنبههاى ادبى و فكرى در پيتن هاى ميان تجمن پرستى و معماارى در
روزگار تيمتريان
اا قصه بهرامگتر در روايت هرت منظر سروده عب اهلل هاترى.
اا تيمتر و باي ي سلاان روم.
برناردينى بر نتابهاى تازه ايرانشناسى انتقاد هم مىنتيس  .از ايان گتناه
است:
اا نق ى بر نتاب معمارى روزگار تيمترى در ايران و تتران ،تالليف ليا ا
گتلتمبك و دونال ويلسن (معرفى اين نتاب در مجله آين ه آم ه است)
اا نظرى به فهرست نسخههاى خاى فارسى متجتد در نتابخانههاى ايتاليا
تلليف شايسته آ .پيه متنتسه (نه هم معرفى آن در مجله آينا ه آما ه اسات) پياه
متنتسه سمت استادى بر برناردينى داشته است.
اا معرفى و نق يادگارهايى از ايران عصار صارتى و جاهااى ديگارى از
شاارق ( )1678-1664نااه برگرفتااه شاا ه اساات از نتشااتههاااى مقالااه گتنااه
دائرةالمعارفى درباره ايران اثر آنژدوسن ژوزف (ياا ژزف الباروس طتناترى) از
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مردم فرانسه نه م

چهارده سا در اياران و عنماانى باتد ( 1664تاا  )1678و

اواخر دوره پادشاهى شاه عباس دوم و روزگار شااه ساليمان را مخصتصاار درك
نرده است .سن ژزف نه عربى مىدانست و در ايران فارساى يااد گرفات نتاابى
فرهنگتاره براى آمتز

زبان فارسى تلليف نرد به نام

Gazophylacium Linguae

 Persasumبراى باه دسات دادن معااد هااى فارساى نلماا

التيناى ،ايتالياايى،

فرانستى نه در سا  1684به چاپ رسي  .نار باستيانس بلژيكي از اين حيث باا
ارز

است نه از نتابي نهنه سررنامهاي ختانا ني پرداختاه و او ااع و احاتا

ايران را از زبان سن ژزف به دو روايت (ترجمه متن فارسي و متن اروپايي) نقان
نرده است( .آقاي دنتر نريم مجته ى درباره همين نتاب مقالهاى در مجله آين ه
سا  11نتشتهان ).
***
جتان ايرانشناس ديگر خانمى اسات باه ناام پاائتال اورسااتى

P. Orsatti

پژوهشهاى او بيشتر در زمينه نسخههاى خاى ،سن شناسى و خاشناسى اسات.
درين سا ها اين سه مقاله را نشر نرده و جستجتگرى است نه آين ه روشانى را
پيش روى دارد آن هم در رشتهاى نه مالعان آن در اروپا زياد نيستن .
اننتن آقاى ويتكام  W.Witkamدر هلنا  ،فرانسايس ريشاارد در فرانساه،
خانم  Y.Potterدر فرانسه از برجستگان اين رشتهان  .البته نام آقاى پيه متنتساه را
نه درين باره مقالههاى متع د و تجربه طتالنى دارد نبايا از يااد بارد ناه اساتاد
همين خانم اورساتى بتده است .بارى از نتشتههاى خاانم اورسااتى آنچاه ديا م
اينهاست:
اا لسان الشعرا و بيان الرضال از فرهنس نامهاى فارسى هن وستان.
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اا قصه آدم در ترسير سترآبادى.
اا رو

و مشكال

شناخت پالئتگرافى نتشتههاى عربى.
***

دانشمن ديگرى نه سالى چن پيش ازين او را در ايران دي م ج .ورچلاين
( )G.Vercellinاست .او در دانشگاه ونيا تا ريس تااريخ اياران و افغانساتان را
برعه ه دارد و اننتن دلبستگى پژوهشيش بيشتر به تاريخ معاصر افغانستان است.
با او ياد نتششهاى چنگي پهلتان در ميان آم و مشتاقانه ختاساتار آن شا ناه
بتتان نتشتههاى پهلتان را بياب و بختان  .در جلسه ننگره هام مقالاها

دربااره

هتيت ملى و فرهنس افغانستان بتد.
***
يكى از جتانان اسالمشناس مارنتساالتى  M.Salatiاست .عربىدان و عربى
ختان است و رساله محققانهاى درباره چن وقرنامه حلب از آن سا هااى  746و
 810و  940و  1058و  1090و  1017و  1083و  1064را بااه چاااپ و ترجمااه
رساني ه است .مشخصا
درباره متقتفا

آن نقن مىشتد نه اگر صاحب همتى در ايران ختاست

سرزمينهاى عربى شاما

بر مشه نربال (بنابر بط بعضاى از

وقرنامهها) تحقيق نن ب ان دسترسى بياب .
Documenti, giuridici Aleppini dei Secoli XIV-XVII in Materia di
Waqf.Roma. Instituto per L’Oriente C.A. Nallino. 1991. 74p.

***
يكى از محققان رشته عربى نه تحصيال
خانم

Calassa

ختد را با زبان فارسى آغاز نرد

 Giovannraاست .اننتن م رس است و محقق و هنتز هم به زبان

فارسى عالقهمن ى نشان مىده  .يادگار روزگارى نه بيشتر با فارسى انس داشت
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تحقيق مرصن او درباره خاورنامه ابان حساام ختسارى از شاعراى باه ناام دوره
تيمترى است .رساله او نه چنين نام دارد:
Un’ "Eopea Musulmana" di Epoca Timuride: II "Xame di Ebn
Hosam". Roma. Accademia Nazionale dei Lincei. 1979. )Atti della
Accademia Nazionale dei Lincei, Serie VIII, Volume XXIII, Faseicolo 5, pp.
)383-539.

درين تحقيق از خاورنامه نه يك حماسه دينى ايرانى است ياد و نساخهاى
نه در نتابخانه ديتان هن (لن ن) است معرفى و خالصاهاى از مضامتن سراسار
منظتمه به ايتاليايى نقن ش ه و در امائم رسااله فهرسات اشاخاص ماذنتر در
منظتمه و معرفى هر يك آم ه است.
اين محقق در نار ختد تقريبار هماه مناابع ايراناى اعام از تاتاريخ ادباى و
فهرستهاى نسخههاى خاى را دي ه و به نظام و ترتياب اروپاايى هار جاا ناه
استرادهاى برده نشانى از آن چه دي ه داده است.
در ايتاليا خانمها به ماالعا

خاورى عالقاهمنا ى بسايار دارنا و هماين

ننگره گتياى آن است نه شيرتگى زنان نم از مردان نيسات .باا خاانمى باه ناام
 Vittoria Fontana Mariaآشنا ش م نه مؤلف پژوهشى ابتكارى درباره بهرام گاتر
و آزاده است.
La Leggenda di Bahram Gur e Azada. Materiale per la storia di una
tipologia figurative dalle origini al XIV Secolo. Napoli. 1986. 151 p. T 46
Figs.

ماالب اين نتاب هنرى و تم نى چنين است :فهرست و معرفى  53نقاش
صتر

بهارام گاتر بار روى مهرهااى ساساانى و آثاار دوران اساالمى از قبيان

نقشهاى ديتارى ،ظروف فل ى (ايران و بينالنهرين ،اناطتلى) ،سرا يا ذنر ايان
نه نقش بهرام در آن شى به چه و عى تصتير ش ه است و آن نقش اننتن نجاا
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نگاهدارى مىشتد و در چه پژوهشهايى از آن ذنر به ميان آم ه.
پيتست نخستين اين تحقيق به شناسان ن مهمترين مجالس مينيااتتر نقاش
بهرام گتر در بعضى از نسخههاى خاى اختصاص دارد (شاهنامه ا خمسه نظامى
ا سبعه اميرخسرو ا منظتمههاى اميرعلى شيرنتائى).
مت تع دومين پيتست نقش بهرام گتر در روزگاران صرتى تا پايان عمار
قاجار است و تحليلى از آنچه در منابع ايراناى (فارساى و عرباى) هسات باه آن
همراه ش ه است.
ستمين پيتست ترجمه ايتاليايى نتشتههايى از ابن قتيبه ،ابن فقيه ،فردوسى،
ثعالبى ،مجمن التتاريخ و القص

 ،نظامى ،ياقت  ،زنرياى ق ويناى ،اميرخسارو،

دمشقى ،دميرى ،امير عليشير نتائى ،ابن اياس است.
نتاب با نتابشناسى مرصن و عكس چهن و شش نقش بهرام نه مؤلاف در
شرق و غرب يافته پايان مىگيرد .چنين ننن ب رگان چت نرد باي نار.
اياان نتاااب در سلسااله انتشااارا

مؤسسااه شاارقى دانشااگاهى ناپاان

 Universitario OrientaleInstitutoچاپ ش ه است.
***
تع اد انتشارا
نام و مشخصا

اين رشته اننتن به سى و دو رسي ه است و مناسب مىبينم

آنها را نه درباره افغانستان و ايران است نقن ننم:

III
M. Schinasi, Afghanistan at the Begining of the
 .افغانستان در آغاز قرن بيستم Twentich Century. 9791
V
J. Becka. Sadriddin Ayni, Father of Modern Tajik
.ص رال ين عيني پ ر فرهنس ج ي تاجيك Culture. 0891
زماان و G. Gnoli.Zoroaster’s Time and Homeland. 0891

VII

.سرزمين زردشت
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A. V. Rossi. Iranian I. exical Elements in Brahui 9791.

VIII.

عناصر لغتى فارسى در لهجه براهتيى
دساتتر G. M. DEme-Grammatica del Neopersiano. 9791

IX

.زبان فارسي
G. Gnoli and A.V. Rassi, (eds). Iranica. 9791
مجمتعه چن مقاله در زمينه ماالعا ايرانى

X

XVIII
A.M.Piemontese. Bibliografia italiana dell’ iran
.نتابشناسي ايران در زبان ايتاليايي (1462-1982). 2 vols. 1982
.پيش از اين معرفي ش XXIV M.V.Fontana
XXXIII C. Salzman and I.G. Galaty )eds(. Nomads in a
Changing world. 0991.
XXXVI
The Journals of Edward Stirling in Persia and
Afghanistan 1828-1829. Edited and with an introduction by
jonathan l. lee. 1991.

اين نتاب آخرى سررنامه ادوارد استرلينس انگليسى اسات ناه تااننتن باه
چاپ نرسي ه بتد و نساخه خااى آن در انجمان پادشااهى جغرافياايى انگلايس
محرتظ بتده است .قسمت ايران به شر مسافر

از بن ر بتشاهر باه ناازرون و

سپس شيراز و پس از آن تهران به سب وار و مشه و باالمرغاب اسات .متلسارانه
شر مربته به سارر شايراز باه اصارهان ا تهاران مرقاتد شا ه اسات .نمتناه
خصتصيت جهان علمى اين است نه انجمنى در ايتاليا ختد را محق مىدان نه با
پت مردم ايتاليا نتابى را نه به زباان انگليساى و نتشاته ياك عامان انگليساى و
مربته به ايران است به چاپ برسان .
درين سرر از ق ماى دانشمن ان ايرانشناس ايتاليايى نه ماىشاناختم باا ،
نيتليف ج .اسكارچيا ،روسى ،شراتت ،ج.م .تج ي دي ار ش  .اما درماه و فليپاانى
رونكتنى را ن ي م .درمه زبانشناس است و براى ايرانيان سرشناس.
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فيلپانى رونكتنى در نالم و تصتف اسالمى شهره ايتالياا و آفااق اسات و
همتست نه نتاب االم اسمعيلى را چاپ نرده است و تلليرا

متعا دى دارد .در

آغاز جتانى ح ود سا  1332چن ى در تهاران باتد و در دانشاگاه تهاران درس
ختان و بازرياب و من محشتر بتد .چتن از زرياب و من شني ه بتد جمعهها باه
نته نتردى مىرويم اظهار تماين نرد يكى از جمعهها با ما بياي  .اتراقار روزى ناه
قص آم ن نرد با منتچهر ستتده و مصارى مقربى و عليقلاى جتانشاير و احما
اقت ارى و جما شهي ى قص مان آن بتد نه عصار پانجشانبه خاتد را باه قهاته
خانهاى ن ديك نردان (در راه ق وين) برساانيم تاا صابو زود از آنجاا باه ساتى
نتههاااي اطااراف فشاان و وليااان باارويم .اواسااط آذر بااتد و هااتا بساايار ساارد.
قهتهخانهاي نه ابت اي شب در آنجا بيتتته نرديم ننيف بتد و پر از دود و دم ج
آن چتن شاتفرهاي ناميتنهاا در د شاب وارد ميشا ن و همهماه مينردنا
ختاب بر ما حرام ش ه بتد .در پى چارهجاتيى نيماه شاب از قهاتهخاناه بيارون
آم يم هيچ مررى نبتد و چارهاى ج اين نيافتيم به باالى ناميتنى نه پر از ناه بتد
رفتيم و ختد را براى حرظ از سرما تا نمر در ناه فرو برديم و شتالهاى خاتد را
بر سر نشي يم تا مگر نمى به ختاب برويم .فليپانى رونكتنى ايتاليايى هم ناچاار
به همين بيقي ى تن در داد و البهالى بار ناه به جاى بارگااه ختابيا و يادگاارى
دلپذير از سرر در ايران چهن سا پيش با ختيش به ايتاليا برد .بع ها هر بار نه او
را چه در ايران چه در ايتاليا دي م به ياد اين واقعه مىافتاد و بازگت مىنارد .ايان
بار هم اگر تج ي دي ار اتراق افتاده بتد قاعار به تعريف مىپرداخت و مىخن ي .
هر نجا هست خ ايا به ساالمت دار  .ماردى اسات دانشامن و در مسايحيت
صاحب اعتبار.
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ايتاليايىها در ايرانشناسى اگر از پيشگامان نبتدهان از برجستگان باتدهانا .
در قرن گذشته چن تن از آنها با اقران ختيش گتى همترازى مىزدن  .از آنها نه
من در جتانى ختد دي م انريكت چرولى (البته ايرانشناس تمام عيار نباتد ولاى در
شرقشناسى مقامى واال داشت) ،آلرتنست گابريلى ،گابريلى،

 .مسينا (محقق زبان

پهلتى) ا اتتره روسى ،الن رو بتزانى.
***
دنياى علم آگاهى از سابقه ايرانشناسى ايتايا را م يتن آنجللتم .پيه متنتسه
است .او اننتن راي ن فرهنگى ايتاليالست ،ولى عمر

را در نارهاى دانشاگاهى

و در رشته ايرانشناسى گذراني ه و داراى چن ين نتاب اساساى و پنجااه شصات
مقاله ممتاز و ابتكارى در آن زمينه است .نارهاى عم ه او اينهاست:
اا شناختن و شناسان ن شاهنامه خاى مترخ  614نه قرنهايى در نتابخانه
ديرى بتد و اننتن در نتابخانه ملى فلترنس است .اين نسخه اننتن از پاياههااى
چاپ علمى جال خالقى مالق است.
اا تاريخ ادبيا

ايران به زبان ايتاليايى در دو جل .

اا فهرست نسخههاى خاى فارسى ناه در نتابخاناههااى مختلاف ايتالياا
نگاهدارى مىشتد و معرفى آن در مجله آين ه (شماره پيش) آم ه است.
اا نتابشناسى ايران در زبان ايتاليايى در دو جل و قريب به ه ار صرحه.
درين نتابشناسى نام و مشخصا
ب ر

 6885نتاب و مقالاه آما ه اسات .هماين اثار

گتاه نتششهاى ايرانشناسى ايتالياست و طبعار ما هم سپاسگ ار زحماا

سا هاى دراز پيه متنتهايم نه مىتتانيم به وسيله نتاب او بر نارهاى ايتالياايىهاا
در زمينه تاريخ و ادبيا

ختدمان دست بيابيم.
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از نتشتههاى ابتكارى او نه انگي ه من در نگار

مقاله تاريخچه عكاساى

ايران ش مقالهاى است درباره نخستين عكسهايى از ايران نه تتسط يك عكاس
ايتاليايى در اواين اختراع دوربين عكاسى برداشاته شا ه و ياك نساخه آلباتم آن
عكسها در يكى از گنجينههاى ايتاليا متجتد بتده اسات و نساخه ديگارى از آن
آلبتم نه به ناصرال ين شاه تق يم ش ه بتد و در بيتتا

سلانتى ايران نگااهدارى

ش ه و هست.
سخن از پيه متنتسه ما را به نسخه شاهنامه فردوسى مترخ  614مىنشا .
نسخهاى نه آوازهمن ش  .و دو سه تنى هم درباره آن سخنهاى مخالف گرتن و
نتشتن  .به همين مالحظه آهنس آن نردم درين سرر به فلترانس (فيرن ه در زباان
ايتاليايى) بروم و نسخه را ببينم و دي ههاى ختد را براى دوست اران نقن ننم .باه
لرط خانم اسكارچيا آمترتى راهى ش م .پيه متنتاه هام بارايم سرارشانامهاى باه
نتابخانه نتشته باتد ناه ايان گانج ناامتر را نشاانم ب هنا و تصاتر نشاتد ناه
«تتريستم» .پيه متنتسه زمانى نه اين نسخه را در نتابخانه فلترانس جسات فاترار
مقالهاى مرصن در معرفى آن نتشت ناه در مجلاه ( Annaliناپان) چااپ شا  .و
بخشى نتتاه از آن در مجله آين ه چن سا پيش به چاپ رسي  .سبب اين نه پيه
متنتسه از بتدن اين نسخه در فلترانس آگاه ش اين بتد نه او سا ها بتد در همه
نتابخانههاى ايتاليا در پى يافتن و فهرسات ناردن نساخههاي فارساي باتد و باا
ننجكاوى تتانست نه تنها اين نسخه ،بلكه دهها نسخه مهم ديگر را بشناساان  .از
آن زمره است مناقالاير مصتر مترخ  857نه از نسخههاى مصتر نم نظير است
و شاي يگانه مناقالاير مصتر .همچنين است مجمتعهاى از قرن هراتم هجارى
نه در آن مق ارى از اشعار فارسى اماام فخار رازى (باه زودى در ناامتاره دنتار
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محمتد افشار به چاپ مىرس ) و شمسال ين بيلقانى و شمسال ين جتزجانى و
شهاب اطلسى من رج است.
***
با ناروانى شتق به فلترانس رفتم نه شاهنامه مترخ  614را زيار

ننم اما

دريغا بخش نسخههاى خاى شرقى بسته بتد .نسخهها را در جعبهها و صن وقها
نرده بتدن نه مخ ن را به منظتر ايمنى سيمنشى تازه بكنن  .گناه بخت من است
اين گناه دريا نيست.

