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بنياد پژوهشي نيشابور و
فعاليتهاي ستايشبرانگيزش

در سال  1362بود كه گرامينامه «زندگي و مهاجرت نژاد آريا ،بر اساس روايات ايراني»
گزارش اس��تاد ارجمند فريدون جنيدي به دس��تم رسيد .با خواندن اين پژوهش بيمانند ،با
نگرش و ديدگاهي تازه از شاهنامه فردوسي روبهرو شدم و با سنجش آن با گفتههاي ديگران
كه خود را شاهنامهشناس ميدانند و سخنان تكراري درباره آن نوشته بودند ،ديدم كه تفاوت
از زمين تا آسمان است .از اين رو بر آن شدم كه اين كتاب را چند بار بخوانم و دوست داشتم
با نويسنده آن آشنا شوم.دو سه سالي گذشت و سرانجام كتاب «چهارسو و نگرشي كوتاه بر
تاريخ و جغرافياي تاريخي» را كه چند سالي زمان بر آن گذاشته بودم ،انتشارات اميركبير در
سال  1365منتشر كرد .چون در دو جاي كتاب از استاد جنيدي سخناني آورده بودم ،بر آن
شدم جلدي از آن را به نشانياي كه در شناسنامه كتاب زندگي و مهاجرت ...داده شده بود
با پست سفارشي بفرستم .چندي پس از آن ،نامهاي از استاد دريافت كردم سرشار از مهر و
ستايش از كتاب چهارسو و از من خواسته بودند اگر ميتوانم به ديدارشان بروم .يكي دو روز
پس از دريافت نامه به دفتر ايش��ان كه در آن زمان روبهروي دانش��گاه تهران بود ،رفتم .زنگ
در را فشردم و پس از اندكي درنگ استاد در را به رويم باز كرد .نام خود را گفتم و ايشان با
مهر بسيار خوشامد گفتند و من را پذيرا شدند .از اينجا بود كه اندكاندك دوستي ميان من
و استاد آغاز شد.بايد اين را هم بيفزايم كه در آن زمان سرگرم فيشبرداري از نامهاي كسان
و جايهاي يادشده در شاهنامه فردوسي بودم كه پنج سال تا پايان يافتن آن به درازا كشيد
و به نام «فرهنگ شاهنامه (نام كسان و جايها)» شناخته شد.باري ديدار ما پيوستگي يافت
و دس��تكم هفتهاي يكبار به دفتر ايشان ميرفتم و دشواريهايي را كه در تهيه فيشهاي
فرهنگ شاهنامه برايم پيش آمده بود ،با استاد در ميان ميگذاشتم و استاد نيز با گشادهرويي
و دست و دلبازي به پرسشهايم پاسخ ميدادند .بازگرديم به كتاب زندگي و مهاجرت نژاد آريا.
چيزي كه بيش از همه در اين نامه براي من درخور نگرش و شگفتيآور بود ،بخش اژدها يا
آتشفشان بود .زيرا از كودكي باور داشتيم و شنيده بوديم اژدهايي كه در افسانهها آمده است،
جانوري بسيار بزرگ و آدمخوار است كه از دهانش آتش بيرون ميآيد .اين بخش را چندين
بار خواندم .هر چند درخور پذيرش زيادي بود اما كنجكاوي من را بسيار برانگيخت كه خود
در اين زمينه جستوجو كنم ،تا اينكه در آذرماه سال  1366به چند گواه تازه دست يافتم و
سد در سد به يكي بودن آتشفشان و اژدها در شاهنامه ،باور هميشگي كردم و گواههاي آن را
به استاد جنيدي دادم كه ايشان را درست دانستند.در سال  ،1371نقشه جغرافيايي شاهنامه
فردوس��ي همراه با دفتر راهنما كه تهيه كرده بودم به دستياري بنياد نيشابور و كارتوگرافي
سحاب در دسترس همگان بود كه بسيار مورد توجه قرار گرفت.به ياد دارم كه پس از چاپ
اين نقشه ،روزي پروفسور گِرد ُگرپ ايرانشناس آلماني و مدير موزه ايران در هامبورگ ،به
بنياد نيشابور آمد .پس از خوشامدگويي ،نخستين سخني كه بر زبان آورد آن بود كه گفت:
يك نقشه شاهنامه به من بدهيد .استاد جنيدي گفتند تهيهكننده آن من هستم ،كه پروفسور
يادشده بسيار از من سپاسگزاري كرد و گفت اين نقشه را در موزه خواهد گذاشت.بايد يادآور
ش��وم كه كار فرهنگ ش��اهنامه در سال  1370به پايان رسيد و بنياد نيشابور چاپ و انتشار
آن را در دستور كار خود قرار داد ولي به واسطه هزينه زياد آن در آن زمان و تنگدستي بنياد
نيشابور ،سرانجام در سال  1377به دست همگان رسيد .همچنين پژوهش براي كتاب مرزهاي
ايران و توران بر بنياد شاهنامه فردوسي ،در سال  1375به پايان رسيد و بنياد نيشابور آن را
در سال  1376چاپ و منتشر كرد.يكي از كارهاي بسيار بزرگ و ارجمند «فرهنگ واژههاي
اوستا» است كه درخور ستايش و بيمانند است كه در بنياد نيشابور انجام پذيرفت كه از سوي
روانشاد احسان بهرامي و به ياري فريدون جنيدي در سال  1369در دسترس دوستداران آن
بود.اين فرهنگ پس از يك كوشش  20ساله فراهم شده بود ،كه براي هر واژه ،دبيره اوستايي،
آوانويسي التين ،آوانويسي فارسي ،ترجمه انگليسي و ترجمه فارسي به كار رفته است و چگونگي
هر واژه از ديدگاه دستوري و جايگاه واژه در هر يك از بخشهاي اوستا و دگرگوني واژه در ديگر
جاهاي اوستا ،آوردن يك يا چند پاره از اوستا ،به دبيره اوستايي و ترجمه فارسي و انگليسي
آن دارد تا بتوان از روي آن به چگونگي واژه در ميان گفتار پي برد .ويژگي آموزندگي اوستا
در همين پارهها ،نمودن ريشه هر واژه در كنار واژه ،فراهم آوردن يك پيوست براي ريشههاي
زبان اوس��تايي و پيش��وندها ،پسوندها و وندهاي دستوري نمايه و فهرست واژههاي فارسي و
انگليسي است.گفتني است كه نامههاي ديگري توسط بنياد نيشابور انتشار يافت كه يكي از
آنها «نامه پهلواني» اس��ت كه آموزش خط و زبان پهلوي (اشكاني ،ساساني) نوشته فريدون
جنيدي بود كه در سال  1360چاپ نخست آن و چاپ دوم آن در سال  1386انجام گرفت
كه از نظر سهولت آموزش و يادگيري ،هيچ خودآموزي را در اين زمينه نميتوان با آن سنجيد.
«فرهنگ ُهزوارشهاي دبيره پهلوي» نوشته فريدون جنيدي در سال  1385در دسترس
همگان بود .ويژگي آن بر ديگر فرهنگ ُهزوارشها آن است كه بزرگترين فرهنگ ُهزوارشها
كه در اروپا به چاپ رسيده ،به وسيلههاينريش يونكر آلماني است كه ُ 620هزوارش را دربر
دارد؛ در حالي كه فرهنگ ُهزوارشهاي فريدون جنيدي  844هزوارش ويژه و بيش از 400
هزوارش آميخته دارد.يكي ديگر از كارهاي بسيار بزرگ و شايان نگرش و سپاس كه در بنياد
نيشابور به دست استاد فريدون جنيدي انجام شد ،ويرايش شاهنامه فردوسي بود كه مانند
سرودن شاهنامه فردوسي  30سال زمان برد و سرانجام در سال  1387در شش جلد ،يك دفتر
پيشگفتار بر ويرايش و پنج دفتر متن شاهنامه است ،كه با چاپي نفيس و زيبنده كه درخور
چنين دفتر است به دست دوستداران شاهنامه فردوسي رسيد.پيشگفتار بر ويرايش شاهنامه
در  474رويه است ،كه گنجينهاي است سرشار از نكتههاي گوناگون كه در شاهنامه فردوسي
از آن ياد شده است .همچنين معناي راستين و ژرفنگرانه بسياري از واژههاي به كاررفته در
ش��اهنامه را به دس��ت ميدهد .زيرا با گذشت زمان و نيز ناآگاهي رونويسكنندگان و ناداني
افزايندگان به شاهنامه با ديدگاههاي گوناگون ،كه سبب شده واژههاي فارسي را كه ريشه در
زبان پهلوي و اوستايي و به سخن ديگر ريشه در زبانهاي باستاني ايران دارند ،معناي درست
خود را از دس��ت داده و خالف معني راس��تين ،معناي نادرخوري به آن دادهاند كه هيچگونه
همخواني با ريشه واژه نداشته است.بايد گفته شود كه يكي ديگر از پژوهشهايم كه پنج سال
به درازا كشيد ،به نام «فرهنگنامه جغرافياي باستاني ايران و سرزمينهاي همسايه» است كه
توسط بنياد نيشابور منتشر خواهد شد .همچنين بايد افزود كه آخرين كتابي كه از من توسط
ناشر ديگري منتشر شد« ،سرگذشت تهران» نام دارد كه مربوط به زماني است كه نام تهران
در نوشتههاي پيشينيان براي نخستين بار آمده تا پايان دوره قاجار .و زماني چند است كه
سرگرم نوشتن جلد دوم آن هستم كه مربوط به دوره پهلوي است* .پژوهشگر شاهنامه

ادامه از صفحه 13
رازجاودانگيملتايران

به شهنامه فردوسي نغز گوي  /كه از پيش گويندگان برد گوي
و يا سعدي فرموده است:
اينكه در شهنامهها آوردهاند /رستم و رويينتن اسفنديار
تا بدانند اين خداوندان ملك /كز بسي مانده است دنيا يادگار
و حافظ در غزليات خود از كاووس و كيقباد و جام جم ياد كرده است ،آرمان فردوسي براي
ملت ايران مشخص شده است؟ و آيا شخصيتهاي وااليي از اين ادباي بزرگ تاكنون توانستهاند
راز و رمز آن اشعار و عمق داستانهاي فردوسي را دقيقاً آن هم با همان زبان شيرين پارسي و
نثر بازيافته از خود وي كه در اشعارش موج ميزند ،درك و براي همگان تشريح كنند و آيا براي
همگان معلوم كردهاند كه هدف فردوسي از بيان مسائل مربوط به مجالس پنجگانه بزرگمهر در
حضور انوشيروان بر مردم خردمند چيست؟ و مطرح ساختن نامه رستم فرخزاد به برادرش چه
واقعيتي را در زمان خود شاعر منعكس ساخته است؟ و بسياري مسائل ديگر كه در اين نامه جاودان
براي ايرانيان و حتي جهانيان بيان شده است .اين همه مسائل چطور و با چه زبان فراگيري بايد
مطرح ميشد و مورد توجه چه كساني قرار ميگرفت كه تا ابد ادامه مييافت و نسلهاي آينده
هرچه بيشتر و عميقتر چگونه ميتوانستند آن را درك كنند و راز آن را دريابند؟ تا اينكه اخيرا ً
يك بخش كوچكي از كارهايي كه در مورد شاهنامه بايد با حوصله و دقت هر چه تمامتر انجام
شود و اين نسل مشتاق و نسلهاي آينده و عالقهمند به هويت ايراني به راز جاودانگي اين ملت
با مطالعه اين مجلدات پي خواهند برد و متوجه خواهند شد كه اين  11مجلد داستانهاي رستم
پهلوان ،در مورد مبارزات آرياييان با تورانيهاي متجاوز است كه در آنها تالش ايرانيان وطنخواه
و باالخص رس��تم دس��تان را با دشمنان اين سرزمين نشان ميدهد .نويسنده توانا و آگاه در اين
جزوات آيين پارسينويسي را به شيوهاي نزديك به زمان و زبان فردوسي مينماياند و خواننده
را ياري ميرساند كه با آهنگي نزديك به آواي جاويدان او ،سرگذشت نياكانش را بازخواند و از
انبوه گفتارهاي آميخته به پند و خرد آن بزرگان رهتوش��هاي براي آينده برگيرد و آگاهانه رازها
و رمزهاي ش��اهنامه را تا آنجا كه درخور اين گفتار اس��ت ،آن را هم با نثري پاكيزه و پيراسته از
لغات تازي بازشناسد.
اين كار فوقالعاده را شخصيتي واال آنچنان عميق و دقيق با نثر روان به انجام رسانده است
كه فقط اهل ادب ميتوانند ارزش آن را درك كنند؛ همان شخصيتي كه حدود  28سال است
تصحيح دقيق شاهنامه را آغاز كرده ،اشعار افزوده را كنار زده ،واژههاي نادرست را از بسياري اشعار
انداخته و با توجه به اطالع دقيق از زبان پهلوي و آشنايي كامل با اوستا هدفش پاكيزه ساختن
تمام شاهنامه است كه اين مجلدات جزء ناچيزي از آن رنجهاي درازمدتي است كه اميدوار است
با اتمام اين كار ارزنده صبح دولت جوانان ايراني بدمد و در نتيجه همان ش��اهنامهاي كه آرمان
فردوس��ي را به طور كامل تصوير ميكند ،تقديم ملت ايران كند ،ارزش كار ارزنده اس��تاد دكتر
فريدون جنيدي را كس��اني درك خواهند كرد كه با دقت كامل نهتنها اين  11مجلد را مطالعه
كنند ،بلكه از فيض حضور در خدمت ايشان نيز مانند راقم اين سطور به كرات و دفعات بهرهمند
شوند و در عين حال چهره مهربان و فياض ايشان را در برابر دانشجويان فراواني كه در همه وقت
و همه حال براي آموزش و كسب فيض به حضور معظمله ميرسند ،مشاهده كند.
*نخستين فارغالتحصيل دوره دكتراي تاريخ دانشگاه تهران

14

ماندگاران
فرشيد ابراهيمي

« ...براي ايرانيان از روزنه چش��م بيگانگان به جهان
نگريستن ،ره رستگاري نيست ،و از ديدگاه آنان به ايران
نگريستن ،مايه شرمساري است».
اين جمله ش��گفتآور انديشمندي است كه پس از
سالها ايستادگي در برابر هجوم تندبادهاي شرق و غرب
بر بوستان فرهنگ ايراني ،همچنان بر آموزش و بررسي
اين فرهنگ پاي ميفشارد و تنها راه سربلندي و رهايي
از آشفتگي جامعه ايراني را رويكردي دوباره به شاهنامه
و انديشه نيك نياكان ميداند.
ز تندباد حوادث نميتوان ديدن /در اين چمن كه گلي
بوده اس��ت يا سمني /از اين سموم كه بر طرف بوستان
بگذشت /عجب كه بوي گلي هست و رنگ نسترني
س��الها كوش��ش او در راه خودب��اوري ايرانيان از
سرآغازي شكوهمند در جوانياش سر چشمه ميگيرد...
و ياد آن لحظه بزرگ ( )1345در كالس «درس تاريخ
فرهنگ» (دكتر عيس��ي صديق) ،هنگامي كه اس��تاد
صديق درباره اوستاخواني و پهلويخواني اروپاييان سخن
ميگفت و با ستايش بيش از اندازه از آنان ،سخن را به
خواندن سنگنوشتههاي بيستون به كوشش راولينسون
كشانيد ،و با چنان بزرگداشت و شور و گرمي از كار او ياد
ميكرد كه از چشمانش درخش ميجهيد و گفت« :يك
اروپايي براي خواندن سنگنوشته ايراني  30سال زمان
نهاد ،و ش��ما كه ايراني هستيد آيا حاضريد براي كشور
خودتان سه سال از عمر خودتان را بگذاريد؟» چون اين
سخن را گفت انگشتان دست راست را در جيب جليقه
نهاد و به دانشجويان پشت كرد تا پشت ميز بنشيند .او در
روند اين يادآوري چنين مينويسد« :در اين هنگام بر پاي
خاسته بودم ،و چون استاد مرا ديد كه ايستادهام ،پرسيد:
«بله؟ آقا!» چنان كه آيين كالسهاي او بوده ،نام خودم،
كالسم ،رشتهام را يادآور شدم و استاد گفت« :بفرماييد».
من نيز با گرمايي كه از نهاد جان و روانم برخاسته بود،
گفتم :استاد مگر شما آن ايرانيان را كه  30سال بر سر
كار پژوهش جان و زمان نهاده باشند نميشناسيد؟ مگر
فردوسي براي زنده نگه داشتن انديشه و فرهنگ و زبان
ايراني  30سال زمان ننهاد ،باز آنكه بارها گفته شده است
كه نان جو نيز بر سفره نداشته است؟ مگر استاد دهخدا
بيش از  30س��ال زمان بر سر فرهنگ ننهاد؟ هنوز كه
كفن دهخدا خشك نشده است! شما به جاي آنكه جوانان
را برانگيزيد تا  40 ،30سال از زمان خود را بر سرفرهنگ
ايران بنهند ،آنان را كوچك ميشماريد ،تا در خود ننگ
ببينند و خويش را درخور و شايسته سرزنش بشمارند؟
اكنون براي آنكه بدانيد جوانان ايراني  30سال از زندگي
خود را بر س��ر فرهنگ ايران مينهند همين جا به شما
ميگويم :من! فريدون جني��دي! جوان ايراني! تا پايان
زمان خود ،زندگي خويش را در راه پژوهش در فرهنگ
ايران خواهم افشاند».
اما بيگمان بنيانگذاري س��ازمان پژوهش فرهنگ
ايران :بنياد نيش��ابور را به وسيله استاد در سال 1358
بايد كانوني بزرگ در كاركرد و كوشش او در آرمانهايش
دانست .جايگاهي براي ايرانيان كه در آن به گونه علمي
و پژوهش��ي به ايران و فرهنگ ايراني پرداخته ميشود.
جايگاهي كه به راستي با زندگي و سرنوشت و سرگذشت
استاد توامان است .خانهاي از آن فردوسي و دانشگاهي
ايراني كه آرمان باشندگانش فراخواني است كه ميزبانش
از وراي هزارهه��ا براي ايرانيان به ارمغان آورده اس��ت:
«برپاي خيزيد و فرهنگ خويش باز شناسيد و جايگاه
خويش و كش��ور خويش را در جهان بازيابيد و ارزش
دستاوردهاي بيشمار فرهنگي پدران و مادران خويش
را در پهنه ميدان فرهنگ جهاني باز بينيد و در اين زمان
كه هياهويي خفيف ،از جنبش آبخيزهاي ژرفاي درياي
جان ايرانيان به گوش ميرسد ،و از همه سو جنبشهاي
فرهنگي تازه را پديد ميآورد  ...اين زمان زرين را ،كه
همهمه نهفته بيداري جان ايرانيان ،نرمنرمك آش��كار
ميشود از دست مدهيد ! اين تپش ،تپش دل فرهنگ
ايران است ،آن را دريابيد ! اين دم ،دم گرم جان نياكان
است آن را فروبريد».
او در روز بيس��تم فروردينماه  1318در كوهستان
ِري َوند نيشابور ،در روستاي فيشان كه امروز به نام «معدن
فيروزه» نامبردار است ،پاي به ميدان زندگي نهاد.
پ��در روانش��ادش (بكتاش ايراني) بر روي انديش��ه
فرزندان كار ميكرد و ش��يوه درستانديشي را به آنان
ميآموخت .او از دهقانان بزرگ خراسان بود ،و فرزندانش
همهس��اله به هنگام تابستان به روس��تا ميرفتند ،و از
دش��تهاي دوركرانه بيمرز و دروازه ،از باغهاي پرگل و
ميوه ،از رودهاي پرخروش كوهستان برخوردار ميشدند.
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نگاهي به زندگي و كارنامه علمي استاد فريدون جنيدي

پژوهنده روزگار نخست
جنيدي همواره در نوشتارهايش از پدر خود به بزرگي
ياد ميكند و نقش او را در پرورش فكري خود بس��يار
برجس��ته ميداند .او در نوشتارهايش در اين باره ،خود
نمونهاي را يادآور ميشود« :يكي از پرتوها كه پدرم بر
زندگي من افكند ،آن بود كه وي همه ش��هرهاي ايران
فرهنگي از تاش��كند تا تفليس و از بلخ و كابل و غزني
تا قونيه و ديار بكر را ديده بود و با ويژگيهاي فرهنگي
مردمان آن ش��هرها آش��نايي داشت.
و آييني بيش��تر
ِ
چنان كه اگر داس��تاني از س��مرقند ميگفت با گويش
شيرين سمرقندي همراه بود و همچنين زبان گيالن و
قزوين و تبريز ،و آشنايي او به برخي از اين زبانها چنان
بود كه براي نمونه دگرس��اني گويش تبريز و اردبيل را
ميشناخت و در زبان بازگو ميكرد .انبوه يادبودهاي او
ايران فرهنگي براي من كه ناشكيبا سخنان
از شهرهاي ِ
او را مينيوش��يدم به گون��ه گنجي ش��ايگان درآمد...
چنان كه ميگفت ... :در س��مرقند ،كن��ار دروازه بخارا
ايستاده بوديم كه كاروان هرات از راه رسيد ... :و موي بر
اندام آن كودك نيوشا ميايستاد كه خداوندا! آيا ميتوان
دگرباره اميد بدان ببنديم كه سمرقند و بخارا و كابل و
بلخ را ببينيم؟»
روز س��يام تيرماه  1331خورش��يدي كه جوانان و
نوجوانان تهران آماده جانبازي در ميدان سي تير بودند،
خان��واده جنيدي براي دومين بار از تهران به نيش��ابور
بازميگردد .و در نيش��ابور در پيش��گاه استاد روانشاد،
«حسن سجادي» به شاگردي ميپردازد.
روانشاد حسن سجادي از تربت حيدريه برخاسته بود
و در پيشگاه اديب نيشابوري در مشهد شاگردي كرد و
به شيوه زمان جامه روحانيت در بر داشت.
فريدون جنيدي درباره اديب نيشابوري معتقد است:
درخش پاياني از آتش��دان فرهنگ
«اديب نيش��ابوري
ِ
نيش��ابور باستان بود كه با خاموشي وي چراغ دانش و
فرهنگ نيشابور خاموشي پذيرفت .اما برخي استادان
چون ملكالشعرا بهار ،فروزانفر و ديگران كه دانشگاههاي
ته��ران را رونق دادند ،ش��اگرد وي بودند .كه اگر آنان
نميبودند روشن نبود كه دانشگاه در زمينه فرهنگ و
زبان فارسي ره به كجا ميپيمود!  ...اينچنين من تبار
فرهنگي خويش را از اديب نيش��ابوري دارم و چنانچه
پيش از اين ياد كردم ،چند س��ال در پيش��گاه آن مرد
بزرگ ،روانشاد حسن سجادي به آموزش فرهنگ ايران
پرداختم .و نكتهاي از سخنان نغز او نيست كه از پرده
انديشه و اندريافتم زدوده شود .روانشاد حسن سجادي
دچار بيمارياي ويژه بود كه نميتوانست سوار بر خودرو
شود ،چنان كه يك بار سوار بر درشكه شده بود و گيج و
سرگردان از درشكه پياده گرديد ...و بدين روي نتوانست
به تهران ره گشايد .و همچون بهار و فروزانفر و ديگران
در دانشگاه ،به كار استادي پردازد .و همچنان در نيشابور
ِ
فرهنگ آن زمان،
مانده بود و بر بنيا ِد داد و آيين وزارت
چون «مدرك تحصيلي» نداش��ت ،ب��ه گونه «آموزگار
پيماني» با او پيمان بس��ته بودند تا در دبيرس��تان به
آموزش بپردازد ،و آموزگار پيماني در زينههاي 1ديواني
وزارت فرهن��گ ،پايينترين پاي��ه ،نزديك به دفتردار
دبستان و دبيرستان را داشت! از اينجا ميبايد فشاري را
روان من ميآمد بسنجيد! ما ميديديم كه استادان
كه بر ِ
آن زمان همچون شادروانان بهار ،سعيد نفيسي ،فروزانفر،
قريب و نيز استادان دانشگاه كابل به هنگام گذشتن از
نيشابور به خانه استاد فرود ميآيند ،و روزها با يكديگر
به گفت و گو درباره فرهنگ ايران ميپردازند ،اما استاد ما
به گناه نداشتن (مدرك!) بدينسان روزگار ميگذراند!»
يورش پياپي اين انديش��هها ،او را بر آن داشت تا بر
اين استوار شود كه ايرانيان بايد از نو دانشگاه و يك روش
آموزش��ي ديگري را بنياد گذارند .كه در آن دانش براي
دانش آموخته ش��ود ،نه براي دانشنامه! و در آن هنگام
كه «بنياد نيش��ابور» را بنياد مينه��د ،پرده از اين آرزو
برميدارد و در برنامه كار آن چنين مينويسد...« :اين،
دانشگاههاي ايراني بودهاند كه انديشمنداني ژرفنگر و
تيزانديشه ،به جهاني پيشكش كردهاند .دانشآموختگاني
چون س��هروردي و مالصدرا ،كه در زمينه چيس��تي و
شناخت ،چنان گفتارها آوردهاند كه هماكنون در جهان
كمتر اس��تادي پيدا ميشود كه بتواند بيدشواري همه
نوشتههاي آنها بخواند ،چه رسد بدان كه مغ ِز سخن آنان
را دريابد .دانشآموختگاني چون خيام ،بيروني ،ابنسينا،
نصر عراق كه جهان انديشه را از ايستايي به در آوردند.
اين دانش��گاهها نه استاد دكتر و فوقدكتر داشتند ،و نه
دانشنامه برونمرزيشان در «شوراي عالي فرهنگ» به
گواهي رسيده بود و نه اداره كل دبيرخانه و آموزش عالي و
حسابداري و معاون طرح و معاون آموزش وزارت علوم ،در

كارشان جستوجو ميكرد .دانشگاهي كه دانشجويان از
گوشه و كنار روستاها ،براي آموزش؛ بدان روي ميآوردند.
و در پيش��گاه هر استاد كه ميخواستند مينشستند .و
چشم به آواز استاد و گوش به زنگ نداشتند ،و هر زمان
كه از نغمه بلبالن بهار شيدا ميشدند ،به بيابان و كوهسار
روي مينهادند.
دانش��گاهي كه دانش��جو در هنگام دانشپژوهي از
ديدگاه گذران زندگي ،آسايش داشت ،و همه كوشش او
روي به پژوهش و نگرش ميكرد! دانشگاهي كه شيميدان
آن در هنگام خوابآلودگي و ناآگاهي اروپاييان الكل را
پديدار كرد و اخترمار آن ،پايه و مايه گاهشماري گرگواري
(روان در همه جهان) پيشنهاد كرد ،و رياضيدان آن چند
سده پيش از اروپاييان جنبش را در هندسه ايستا پيشنهاد
كرد ،و فيزيكدان آن هزار س��ال پيش از اينشتين گفت
كه نور ،جس��م است و جهانشناس آن  600سال پيش
ِ
دست اروپاييان به نيروي انديشه
از پيدا شدن امريكا بر
گفت كه در آن سوي كره زمين خاك و سرزمين هست
و بر بنياد آنچه كه از روي خرد سنجيده ميشود ،خاك
آن سو ،از خاك اين سو ،كمتر است!»
و به راستي نيز بنياد نيشابور موفق به انجام چنين
انديشه و روشي شد؛ تا آنجا كه فاتح عبداهلل روزنامهنگار
و اس��تاد تاجيك كه به پاژنام «ار َدمهر» نامزد است در
روزنامه صداي مردم  23اكتبر  1992مينويسد« :بنياد
نيش��ابور ،ذاتاً همان كارهايي را به سامان ميرساند كه
به دوران ساسانيان فرهنگستان گنديشاپور ،و در ايام
عباس��يان انجمن اخوان صفا در پيش��گاه ملت ايران و

رقص شمع

همچو شمع سوزاني ،در شبان ظلماني
زين حجاب جسماني ،شعله ميكشد جانم
گه بر آسمان خيزد ،آ ِه آتشافروزم
گه ز شوق جان ريزد ،خون دل به دامانم
گاهي از نسيمي سست ،لرزه افتدم بر جان
گاهي از شراري سخت ،ميدرد گريبانم
از درون جان و تن ،شعله ميكشد هر دم
جسم پرتوانگيزم ،جان پرتو افشانم
جان من همه اشك است ،جسم من همه آه است
غوطه ميخورد ،در اشك ،آه گرم و سوزانم
تا به جان بيتابم ،نقشي از شفق افتد
روشنايي جمعم ،شبن َ َور ِد گريانم
گرچه ساكنم بينند ،رهروان شبپيماي
تندباد پرابرم ،موجخيز جوشانم
رقص بيسر و پايان ،اين چنين بود كز شوق
پا چنان فروكوبم ،كز سرم رود جانم
فريدون جنيدي
مهرماه 1358
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محتواي شاهنامه متعلق به فردوسي نيست

حكومتهاي ما در طول تاريخ اساس��اً جنبه فرهنگي نداشتهاند و از
بعد از محمود غزنوي ما اساساً به غير از دوران حكومت كريمخان زند كه
آثار خوبي هم از آن دوران بر جاي مانده است ،حكومت ملي نداشتهايم و
اكثر حكومتهايمان غيرايراني بودهاند .به عنوان مثال ما در پيش از انقالب
بنياد شاهنامه داشتيم ولي در عمل اين بنيادها هيچ كار ملي و برجستهاي
انجام نميدادند تا جوانان به خوابرفته ما را بيدار كنند .از همين رو بر اين
باورم كه اگر اين روزها شاهنامه و شاهنامهخواني طرفدار زيادي ندارد اين
امر از روي ناآگاهي است و اگر جوانان آگاه شوند به خودي خود مسائل
حل خواهد شد .يك نكته ديگر را هم بگويم و آن اينكه اگر اكنون زمان
باستان بود و شاهنامه به دست يك نيشابوري ويراسته ميشد ،يك كاروان
بايد با شادي به تهران ميآمد و از اين امر استقبال ميكرد .در حالي كه
هنوز و پس از انتشار شاهنامه ويراست من ،حتي يك دوره از اين شاهنامه
هم در نيشابور به فروش نرفته است! خب اين خواب غفلت است ،اينكه
نيشابور اينقدر به خواب رفته باشد .البته من نااميد نيستم و با يك دنيا
اميد كار ميكنم و بر اين باورم كه كمكم جوانان ما بيدار ميشوند و همه
اين دغدغهها برطرف خواهد شد .از شاهنامهام گفتم اين را هم بيفزايم كه
خوشبختانه و با يك نگاه كلي استقبال از شاهنامه ويراست من بسيار خوب و
چشمگير بوده است و انتشار آن با استقبال اهالي فرهنگ روبهرو شده است.
 چگونه اس�ت كه ب�ا وجود تمدني غني و فرهنگي ريش�هدار،ايرانيان آن گونه كه شايس�ته اس�ت به ايراني بودن خود افتخار
نميكنند؟بدت�ر از آن حتي تمام�ي صفات منفي را هم به ايراني
بودن و ايرانيت خود نسبت ميدهند.
متاسفانه اين مساله از زمان نخستوزيري امينالسلطان ريشه ميگيرد

شعر استاد

كه مرتباً ميگفت ايراني دو قران ميارزد! همين طور پيش از انقالب به
اجناس ايراني ميگفتند اگر خراب است ،ايراني است ديگر!از سوي ديگر
وقتي كساني كه در راس امور هستند حتي لباسهايشان از خارج برايشان
ميآيد ،ديگر چه اميدي به مردم عادي ميتوان داشت؟هر كسي اين سخنان
را ميگويد من با نام بردن از قالي ايران ،ترمه ايران ،پته كرمان ،بازار شيراز و
هزاران هزار افتخار ديگر با افتخار به او ميگويم آن چيز كه در ايران هست
در هيچ كجاي جهان نيست و خوشحالم كه با جرقهاي كه زده شده كمكم
جوانان به افتخار خود بيدار شده و به آنها خواهند باليد .امسال در حالي
كه سي و يكمين سالگرد تاسيس بنياد نيشابور است ،افتخار اين را دارم
كه بگويم تاكنون  80جلد كتاب را چاپ كردهايم و با برگزاري كالسهاي
آموزشي در راستاي ترويج فرهنگ باستاني ايران كوشيدهايم در حالي كه
متاس��فانه وزارت ارش��اد هيچ يك از اين كتابها را براي كتابخانههايش
نگرفته و از آنها حمايت نكرده است.
در اين روزها بزرگترين دغدغه شما چيست؟بزرگترين دغدغه من اين است كه ما تالش كنيم تا فرزندان ايران
را با افتخارات ايران و با جايگاه رفيع ايران در جهان آش��نا كنيم و ايران
را دوباره به پايتخت فرهنگي جهان تبديل كنيم؛ وضعيتي كه تا پيش از
حمله مغول به عينه وجود داش��ت و فرهنگ ايران نفوذ بسياري در دنيا
داشت .ما تا پيش از آن نهتنها پايتخت فرهنگي جهان بوديم ،كه حتي
نخستين زبان بينالمللي جهان هم فارسي بود تا اينكه كمكم وضعيت
برگشت .استعمار انگليس مردمان هند را از زبان فارسي جدا كرد و استعمار
روسيه هم ايرانينژادان واقعي را از ايران جدا كرد و نامهاي جعلي قزاق و
تركمن و قفقاز و ...به آنها داد.

مسلمان انجام داده بودند».
از نخس��تين كاره��اي اين نه��اد علم��ي ،در كنار
نشستهای شاهنامهخوانی ،آموزش زبان پهلوي (پارسي
ميانه) بود ،كه پافشاري و پايمردي بنياد نيشابور در اين
روش ،كمكم كار را به آنجا كشانيد كه از ديوارهاي سخت
و بس��ته دانشگاه تهران ،دروازهاي به سوي آموزش آزاد
و بنياد نيش��ابور گشوده شد ،و براي نخستين بار گروه
باستانشناسي و تاريخ هنر دانشگاه تهران ،و پس از آن
دانشكده مهندسي برق دانشگاه صنعتي شريف از استاد
فريدون جنيدي براي آموزش زبان پهلوي دعوت كردند.
اما پيش از س��امان گرفتن بنياد نيش��ابور او خود با
خداي خويش پيمان بسته بود تا كاري كند كه كودكان
ايراني بتوانند اين زبان را بيميانجي زبان بيگانه بياموزند .و
در سال « 1354نامه پهلواني» در آموزش زبان پهلوي را
نوشت .در پيشگفتار آن چنين نوشت ...« :ايرانيان نميبايد
بر سر گنج« ،خفته» باشند ،و اين گنج بزرگ ،زبان ايراني
است كه زيباترين ،شاعرانهترين و عارفانهترين انديشهها و
اندريافتهاي مردمي در دانشيترين گفتارها و واژههاي
آن به جهانيان پيشكش شده است»...
« ...اي��ن گنج بزرگ را گرامي بداريم و با آن زندگي
كنيم ،و از آن ،راز هماهنگي و يگانگي جهانيان را دريابيم،
و اين كار نميشود ،مگر آنكه زبان پهلوي را بياموزيم ،و
به ميانجي آن ،به دفترهايي كه بدين زبان نوشته شده
است ،دست يابيم و با آن سير و گشتي ديگر در اوستا
و سانس��كريت بياغازيم و پي ببريم كه ريشه زبانهاي
اروپايي در اين زبان نهفته و آنان ،فرزانگان خويش را به
خواندن زبان ايراني فراميخوانند»...
در رويه نخس��ت و جايگاه شناسنامه آن نيز چنين
نوش��ت« :نويس��نده اين دفتر هيچ گونه «حقي» براي
خ��ود نميشناس��د ،و چ��اپ و بهرهگي��ري از آن براي
همگان آزاد است».
باران پرخاش را بر سرش فرو ريختند كه اين
يارانِ ،
چه كاري اس��ت؟ از روي اين دفتر ،ديگر ناشران چاپ
ميكنند ،و به بهره ميرسند! و پاسخ او آن بود كه گيرم
هزاران هزار ،از روي اين دفتر چاپ شود .مگر نه آن است
كه همه را ميبايد به ايرانيان بفروشند؟ اين همان آرزوي
بزرگ من اس��ت كه هزاران هزار ايراني ،ماد ِر زبانهاي
امروز ايران را بياموزند.
چ��ون كار بني��اد نيش��ابور آغاز ش��د ،فرزانگان و
انديشمنداني نيز در انجام اين كار بزرگ به او پيوستند
كه از آن جمله ميتوان به استاد مانوئل بربريان (مانوگ
مانوگيان) زمينشناس و لرزهشناس برجسته و استاد
حسين شهيدي (بيژن) پژوهشگر شاهنامه اشاره كرد.
در سال  1367مهندس كيخسرو اردشير زارع خانه
خود را در خيابان جالليه باالي دانشگاه تهران به بنياد
نيشابور واگذار كرد ...و در اين خانه با داشتن كتابخانه
و تاالر سخنراني و آموزش و آرامشي كه از يك جايگاه

يادبود

كوش��ش  30ساله استاد بر روي ويرايش شاهنامه
در سال  1387به دست پژوهشگران و شاهنامهپژوهان
رسيد.
اگرچه ش��ايد انتش��ار اين ش��اهنامه ،پس از روان
فردوس��ي ،بي��ش از ه��ر ك��س ،روان يگان��ه فرزند
درگذشتهاش ،دكتر افشين جنيدي را كه در درمانگاه
مهر نيش��ابور ،رشته جانش بر س��ر درمان يك بيمار
دردمند از هم گسست ،شاد ساخت كه در روند ويرايش
شاهنامه ،همواره يار و همراه پدر بود.
همچنين نخس��تين دفتر از بزرگترين پژوهش او
با نام «داس��تان ايران ،بر بنياد گفتارهاي ايراني» نيز
كه گستره كتاب «زندگي و مهاجرت آرياييان» است،
در سال جاري به دست پژوهشگران خواهد رسيد.
ب��اري اينك آرزوي بزرگ او س��اختن يك دهكده
پژوهشي در نيشابور است تا همگان از همه جاي ايران
و جهان بتوانند در آن به آموزش و پژوهش در دانش
ايرانشناسي و مطالعات ايراني بپردازند.
اميد اس��ت تا ايرانيان غيرتمند و غرورآفريني كه
قلبش��ان براي ايران و فردوسي ميتپد او را در انجام
اين كار بزرگ تنها نگذارند!

پژوهشه�ا

 حقوق جهان در ايران باستان داستانهاي رستم پهلوان (دوره  11جلدي) زمينه شناخت موسيقي ايران زندگ��ي و مهاجرت آريايي��ان بر پايه گفتارهايايراني
 فرهنگ هزوارشهاي دبيره پهلوي نامه پهلواني ،خودآموز خط و زبان پيش از اسالم نقش جانوران در سخن سعدي زروان ،سنجش زمان در ايران باستان كارنامه ابنسينا نبرد انديشهها در ايران پس از اسالم ش��اهنامه فردوس��ي ،در ش��ش جل��د ،ويرايشفريدون جنيدي
 فرهنگ واژههاي اوستايي (به فارسي و انگليسي)،به همراه احسان بهرامي
 نامه فرهنگ ايران (مجموعه مقاالت در سه دفتر)به كوشش فريدون جنيدي
 كاپيتوالس��يون در ايران ،دكتر محمد مصدق ،باپيشگفتار و حواشي فريدون جنيدي
پينوشت...........................................................:
 -1زين��ه :پايه .راه زينه :رازينه :پلكان كه درجه به
درجه و پايه به پايه از آن باال ميروند.
دكتر علي ايماني*

نژاده گوهري از خاك خراسان
اال اي آنكه در ملك ادب سحرآفريني تو
در اين هنگامه كز داد و دهش نامي بود بر جا
تو بنواز و بخوان آهنگ ايراندوستي ،را
جالل خالقي كاخي بپا كرده است بيهمتا
جالل خالقي را بيبدل انگشتري ميدان
از آن ،گلها ،شكوفا گشته اندر باغ شهنامه
اگر شهنامه را گويي زبور پارسي شايد
تو با كار و كيايت ،زنده كردي نام فردوسي
بود شهنامهات حبلالمتين عشق و آزادي
نژاده گوهري پرارج از خاك خراساني
درفش َفر و فرهنگ نياكان را بپا كردي
فريدون پرچم داد و دهش افراشت در عالم
سنان جهل و كين از پا فكند آزادهمردان را
اوستايي ،دري و پهلوي را اينك استادي
بزرگا؛ بر تو مينازند فرزندان ايرانويج
درود مردم ايرانزمين بادا نثارت چون
كسي را آبرو باشد كه هم او را تو بستايي
بنازم همت مردانهات را اي بلنداختر
نه در گفتار تو عيبي نه در كردار تو عاري
به پاداش چنين خدمت كه كردي پارسايان را
اگر من واژگان را بيغرض بيگانه بگزيدم
ز دادار جهان خواهم كه عمر جاودان يابي

گشادهتر پيش ميآيد ،كارهاي بنياد با گشايشي بيشتر
دنبال ش��د و در همين س��اختمان است كه ميتوان
آموزشهاي گوناگون به پژوهندگان داد.

دروغستان ايران را پيامي راستيني تو
هنوز اي فخر ايران قهرمان داد و ديني تو
كه هم شهنامهات چنگ است و هم خود را متيني تو
در اين ويرايش اما بيهمال و بيقريني تو
بر اين انگشتري بيبدل يكتا نگيني تو
كه در كا ِر شكوفايي ،نسيم فر َوديني تو
كه در نشر زبور پارسي روحاالميني تو
يقين دارم كه هم با او به فردوس بريني تو
بحق ،آزادگي پرور ِد اين حبلالمتيني تو
چو فردوسي توسي با زبان شكريني تو
فريدونوار در خورد هزاران آفريني تو
تويي اكنون فريدون ،زنده پور آبتيني تو
اهورا حاميات ،كز دشمنان جهل و كيني تو
زبان پارسي را بيعديل و بيقريني تو
كه اندر كاخ فرهنگ و ادب باالنشيني تو
ز پاكان جهان و از مردم ايرانزميني تو
مكاني را شرف باشد كه هم آنجا مكيني تو
كه بهر چالش بيگانه جان در آستيني تو
كه اندر عرصه حرف و عمل عيناليقيني تو
هم از باشندگان عرصه خلد بريني تو
مرا معذور ميداني كه دانم اينچنيني تو
مايگان هرزه ،آزاري نبيني تو
وز اين بي
ِ
*استاد ادبيات پارسي  -دانشگاه آزاد اسالمي

