
استاد ماهيار نّوابي (زندگي نامه و آثار)
محمود طاووسي (استاد دانشگاه تربيت مدّرس)

ابي در يازدهم مهرماه ٬١٣٧٩ دور از وطن و هنگامي که براي ديدار دکتر يحيٰي ماهيار نّو
فرزندش به سوئد سفر کرده بود٬ بر اثر ايست قلبي٬ در حالي که همراه دخترش٬ ميترا٬
عازم منزل بود بدرود زندگي گفت. خود او٬ آرزو داشت٬ نه در بستر بلکه ايستاده و بر پا
بــميرد. بــاري٬ جــامعه فـرهنگي ايـران٬ بـا از دست دادن او٬ از خـدمتگزاري آـگـاه و

پژوهنده اي توانا محروم ماند. روانش شاد.
اد و نظري تـيزبين و دل بسـتگي کـم نظير بـه ادبـيات و زبـان و ابي ذهني وقّ استاد نّو
فرهنگ کهن ايران داشت؛ در کالس درس٬ با نشاط و شادابي حضور مي يافت و اين حال
را به شاـگردانش القا مي کرد. هرگز دمي از آموزش بـاز نـايستاد. حـتي٬ در ديـدارهـاي
دوستانه٬ هم کاران و شاـگردانش٬ که بيشترشان خود به درجه کمال علمي رسيده بودند٬
از محضرش بهره مند مي شدند و نکته ها مي آموختند. هر ديدارش بـراي آنـان مـجلس

درس بود.
ابي در دهم دي ماه ٬١٢٩١ در يکي از خانواده هاي اصيل شيرازي٬ چشم به استاد نّو
جهان گشود. تحصيالت ابتدايي را در شـيراز و تـحصيالت مـتوسطه را در دارالفـنون و
دبيرستان البرز تهران گذراند. پس از اخذ مدرک ليسانس ادبيات٬ دوره دکتري آن رشته را
کتيبه بغستان (بيستون) نيز در ١٣٢٥ در دانشگاه تهران به پايان برد و پايان نامه اش را درباره
نوشت. سال بعد٬ با درجه دانشياري٬ در دانشکده ادبيات تبريز به تدريس پرداخت و٬
دو سال٬ بـراي فـراـگـرفتن زبـان هاي بـاستاني ايـران بـه اروپـا رفت و سـال هاي از پس 
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(SOAS) ـ٬ نـزد پـروفسور ١٩٤٩-٬١٩٥١ در مدرسه زبـان هاي شـرقي دانشگـاه لنـدن
هنينگ زبان هاي کهن ايران را آموخت و يک سال نـيز در دانشگـاه کـوئينگن آلمـان بـه

آموختن زبان هاي تخاري و ترکي کهن پرداخت.
پس از بازگشت به ميهن٬ نخست با همان سمت دانشياري و سپس درجه استادي به
خدمت در دانشگاه تبريز ادامه داد و مدتي دراز٬ افزون بر آموزش زبـان هاي بـاستاني
ايران در آن دانشگاه٬ رياست دانشکده ادبيات را نيز عهده دار بود. در سال ٬١٩٥٧ براي
آشنايي بـا شـيوه اداره دانشگـاه ها و دانشکـده هاي آمـريکا٬ بـراي مـدت يک سـال بـه
دانشگاه هاي کلمبيا و مينياپوليس آمريکا اعزام شد. پس از بازگشت از اين سفرعلمي٬ تا
سال ١٣٤١ هم چنان رياست دانشکده ادبيات را بر عهده داشت. در خردادماه اين سال٬
با عنوان رايزن فرهنگي ايران در پاـکستان٬ به آن کشور رفت و دو سال و نيم اين وظيفه
فرهنگي را عهده دار بود. پس از بازگشت از پاـکستان٬ به سمت استادي زبان هاي کـهن
ايــران٬ در دانشگـاه تـهران بـه تـدريس پـرداخت و٬ پس از چـندي٬ بـه ريـاست گـروه
زبان شناسي و فرهنگ و زبان هاي باستاني ايران در آن دانشگاه انتخاب شد. مدت چهار
سال در اين مقام بود و در سال ٬١٣٥٢ به درخواست خودش٬ بازنشسته شـد. امـا٬ در
همان اوان٬ با عنوان مشاور رئيس دانشگاه شيراز و رئيس مؤسسه آسيايي٬ که پروفسور
پوپ بنيان گذارش بـود٬ روانـه شـيراز شـد و تـا سـال ٬١٣٥٨ يک سـال پس از انـقالب
اسالمي٬ در شيراز بود. در اين مدت٬ بخش آموزش مؤسسه آسيايي را فعال کرد و دو
رشته کارشناسي ارشِد «تاريخ و فرهنگ ايران» و «فرهنگ و زبان هاي باستاني ايران» را
در آن مؤسسه داير کرد. وي٬ با انـتشار پژوهش نامه مؤسسه آسيايي و گنجينه دست نـويس هاي
پهلوي و پژوهش هاي ايراني در پنجاه و هفت مجلد٬ در معرفي فرهنگ ايـران بـه جـهانيان

خدمت ارزنده اي کرد.
االنه در مجامع معتبر فرهنگي استاد نوابي٬ در دوران خدمت دولتي و پس از آن٬ فّع

داخلي و خارجي شرکت مي کرد و عضويت مراـکز فرهنگي زير را داشت:
ــ انجمن فرهنگ ارتش ٬ که در سال ١٣٤٧ در ستاد ارتش تأسيس شده بود تا واژه هاي

فارسي را جانشين واژه هاي بيگانه رايج در ارتش سازد؛
ــ فرهنگستان زبان ايران (فرهنگستان دوم) (به عنوان عضو پيوسته) تـا سـال پـيروزي

انقالب اسالمي؛
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Corpus) ـ؛ Inscriptionum Ira¦ nicarum) ــ انجمن مجموعه سنگ نبشته هاي ايراني
Society) ـ؛ of Mithraic Studies) ــ انجمن پژوهش هاي مهري

ــ کنگره تحقيقات ايراني (به عنوان عضو مؤسس) که هر سـال يک هـفته در يکـي از
مراـکز دانشگاهي کشور در شهريور ماه منعقد مي گشت.

شادروان استاد ماهيار نوابي٬ طي سفرهايي که به اقصٰي نقاط جهان کرده بـود٬ بـه
مرور٬ کتاب هاي تخصصي مورد عالقه خود و نسخه اصل يا تـصويري مـقاالت مـعتبر
درباره فرهنگ ايران را فراهم آورده و مجموعه هاي آنها را٬ به تفکيک موضوع٬ مـجلّد
ساخته بود. اين مجموعه ها موجود است و منابعي گران بها براي تحقيقات ايراني به شمار
مي رود. خوش بختانه کتابخانه ارزشمند استاد در اواخر عمر ايشان به تملک فرهنگستان

زبان و ادب فارسي در آمد که جايگاه درخور آن است.
استاد٬ در طي پـنجاه وـ انـد سـال خـدمات فـرهنگي٬ دست بـه نگـارش مـقاله ها و
رساله هايي زد و کتاب هاي متعّددي تأليف يا ترجمه کرد. نگارنده مجموعه مـقاالت و
تک نگاري هاي ايشان را٬ در دو مجلد٬ فراهم آورده و به چاپ سپرده است. جلد اول آن
در سال ١٣٥٤ جـزو مـجموعه پـنجاه و هـفت جـلدي گـنجينه دست نـويس هاي پـهلوي و
پژوهش هاي ايراني ٬ با شماره ٬٥٠ منتشر و جلد دوم آن در سال ١٣٧٩ (يک سـال پس از
درگذشت استاد) با سرمايه انتشارات نويد شيراز به جامعه فرهنگي کشور عرضه شده

است.

از نظر موضوعي٬ پژوهش هاي استاد را مي توان به بخش هاي زير دسته بندي کرد.

مقاالت و رساالت
١. درباره زبان آذربايجان که در سال هاي اقامت استاد در تـبريز نـوشته شـده و در نشـريه

دانشکده ادبيات تبريز به چاپ رسيده است:
ــ «زبان کنوني آذربايجان» (سال پنجم٬ شماره هاي ١-٬٤ ١٣٣٢ و سال ششم٬ شماره هاي ١-٬٤
٬١٣٣٣ جمعًا در ١٤٦ صفحه) که تحقيقي است جامع درباره زبان آذري. در اين پژوهش٬ به
موضوعاتي چون زبان آذري٬ آذري و ترکي٬ تور و توران و ترک٬ ترک در ادبيات فارسي٬
زبان ترکي در آذربايجان٬ زبان هاي معمولي آذربايجان٬ اختالف تلفظ و تغييرات حروف
و آواها در فارسي و آذربايجاني و اشاعه زبان فارسي در آذربايجان پرداخته شده است.
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ــ «يک سند کهن» (سال پـنجم٬ ديـ بـهمن ٬١٣٣٢ ص٢٢٥-٢٣٤). در ايـن مـقاله٬ سـندي
محفوظ در موزه دانشگاه تبريز٬ درباره ديه هرزن آذربايجان به لهجه آذري قديم بررسي
شده که تاريخ کتابت آن ٧٩١ هجري است. اين سند٬ از نظر قدمت و روش نگارش و
احتوا بر نام هاي چند ديه از ديه هاي آذربايجان و نيز پاره اي اعالم جغرافيايي آن سامان٬

شايان توجه است.
ــ «چکستاني مپسنديم» (سال هفتم٬ ٬١٣٣٤ ص٤١-٤٤). عنوان اين مقاله عبارتي است از

ـکتاب مزارات تبريز ٬ از زبان ماما عصمت٬ که خود يکي از اوليا بوده است.
ــ «زبان مردم تبريز در پايان سده دهم و يازدهم هجري» (سال نهم٬ شـماره هاي ٣ و ٬٤
٬١٣٣٦ ص٢٢١-٢٣٢ و ٣٩٦-٤٢٦). اين مقاله٬ که در آن از بخش دوم رساله موالنا روحـي

انارجـاني٬ کـه بـه لهـجه مـحلي مـردم تـبريز است٬ سـخن مـي رود٬ از نـظر تـحقيقات
زبان شناسي و بررسي گويش هاي کهن و فرهنگ مـردم آذربـايجان٬ بسـيار ارزشـمند و

درخور توجه است.
٢. درباره لهجه شيرازي

ــ «لهجه شيرازي تا قرن نهم هجري». اصل مقاله به زبان انگليسي بوده و٬ براي نشر
در نشــريه دانشکــده ادبـيات تـبريز ٬ (سـال هـفدهم٬ شـماره ٬١ ٬١٣٤٤ ص٧٧-٩٠)٬ بـه فـارسي
برگردانيده شده است. در آن٬ ضمن بررسي زبان و گويش شيرازي تا قرن نهم٬ نمونه اي
از شعرهاي شيرازِي شاه داعي اهلل و بيتي شيرازي که در فرهنگ سروري آمده تـرجـمه و

شرح شده است.
The ـ». اين مقاله نخستين بار Dialect of Shiraz till 9th Century H. (15th A.D.) » ــ
در يادنامه اونواال (بمبئي٬ ١٩٦٤) منتشر شده و٬ چون غلط هاي چاپي فراوان داشته٬ مجددًا

در پژوهش نامه مؤسسه آسيايي (شماره هاي ٢-٬٣ ٬١٣٥٤ ص٢٢-٣٩) به چاپ رسيده است.
ــ «زبان مردم شيراز در زمان سعدي و حافظ». اين مقاله در کنگره جهاني سعدي و حافظ
(شيراز٬ ٧-١٢ ارديبهشت ١٣٥٠) ارائه شد و٬ در آن٬ ابياتي از شاه داعي اهلل به گويش شيرازي

ترجمه و شرح شده است.
ــ استاد اشعاِر ديواِن شمس پُس ناصر ٬ شاعر معاصر شاه ابواسـحاق ايـنجو (قـرن هشـتم
د٬ بازخواني٬ آوانويسي و بـه فـارسي ٬ به گويش شيرازي را٬ طي مقاله هاي متعّد هجري)

ـگزارش کرده است. ترتيب نشر آنها چنين بوده است:
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«سه غزل از شمس پُِس ( = پسـِر) نـاصر» ( پـژوهش نامه مـؤسسه آسـيايي ٬ سـال سـوم٬ ٬١٣٥٦
شماره هاي ٣-٬٤ ص٨٣-١٠٠)؛ «دو غزل از شمس پُِس ناصر» (همان٬ سال چهارم٬ ٬١٣٥٧ ش٬١

ص١-١٠)؛ «دو غزل ديگر از شمس پُِس ناصر» (همان٬ سال چـهارم٬ ٬١٣٥٧ شـماره هاي ٢-٬٤
ص١-١٥)؛ «برگي از ديواِن شمس پُِس ناصر » ( چيستا ٬ سال اول٬ شماره ٬٨ ص٩٣٦-٩٤٣)؛ «نخستين
برگ از ديواِن شمس پُِس ناصر » ( آينده ٬ دوره ششم٬ ٬١٣٥٩ شماره ٬٧ ص٥٠١-٥٠٦)؛ «شمس پُِس
ناصر٬ شاعر شيرازي» ( فروهر ٬ ٬١٣٦٢ شـماره ٬٤ ص٤٠٣-٤٢٢)؛ «چـند غـزل از شـمس پُِس
؛ «قـصيده اي و غـزلي از ناصر» ( نامه فرهنگستان ٬ سال اول٬ شماره ٬٤ زمسـتان ٬١٣٧٤ ص٢٧-٣٨)
شمس پُِس ناصر» ( نامه فـرهنگستان ٬ سـال دوم٬ شـماره اول٬ بـهار ٬١٣٧٥ ص٣٦-٥٢)؛ «يک بـيت
شيرازي» که در جوامـع التـواريـخ حسـني آمـده ( آيـنده ٬ سـال هـفتم٬ شـماره هاي ١ و ٬٢ ص٤٤)؛
«تز اول آن ُرِي نهکو بوادي» از غزل حافظ ( چيستا ٬ سال سوم٬ ٬١٣٦٥ شماره ٬٨ ص٥٩٣-٥٩٨)؛
٣. مباحث مربوط به بررسي واژه هاي کهن فارسي که در متون فارسي به کار رفته و ارائه
صورت درست آنها که از مهم ترين کـارهاي اسـتاد است و مـقاله هاي مـتعددي بـه آن

اختصاص يافته است.
ــ «پنج واژه از شاهنامه ». استاد در اين نوشته به واژه هاي «ضّح اـک»٬ «بيان» در ببر بيان و
«ـکاتوزيان٬ نيساريان و نسودي»٬ واژه هايي که در شاهنامه تصحيف شده اند٬ پـرداخـته و
معاني لغوي و صورت اصلي و درست (سه واژه اخير) را ارائه داده است. اين مقاله ابتدا٬
به صورت سـخنرانـي در «نـخستين دوره جـلسات سـخنرانـي و بـحث دربـاره شـاهنامه
فردوسي» ارائه و سپس٬ در مجموعه سخنراني هاي منتشر شده اين جـلسات در سـال

١٣٥٠ به چاپ رسيده است.
ــ «مقرنس» که در اولين کنگره تحقيقات ايراني ارائه و سپس٬ در مجموعه مـقاالت
ـکنگره مزبور٬ به همت دانشگاه تهران٬ منتشر شده است. اين مقاله بعدًا با تغييراتي به

انگليسي در آمد و در پژوهش نامه مؤسسه آسيايي (٬١٩٧٦ شماره هاي ١-٤) به چاپ رسيد.
ــ «عمامه شير و شکري»٬ مؤلف در اين مقاله به بررسي عـلمي اصـطالح «شـير و
شکري» پرداخته و اصل آن را «شير و شکردي» دانسته است. اين نوشته در مينوي نامه به

چاپ رسيده است.
ــ «تصحيح بيتي از شاهنامه » که در اين نوشته ترکيب «انباز مرد»٬ با ارائه داليل٬ صورت
تصحيف شده «انباِر مزد» دانسته شده است. اين مقاله در سخنراني «چـهارمين کـنگره
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تحقيقات ايراني» (دانشگاه شيراز٬ ١١-١٦ شهريور ١٣٥٢) ايراد شـده و سـپس٬ در مـجموعه
مقاالت کنگره مزبور به چاپ رسيده است.

ــ «لکّن »٬ مـقاله ارائـه شـده در «ـکـنگره بـزرگداشت سـيبويه» (دانشگـاه شـيراز٬ ٧-١٢
ارديبهشت ١٣٥٣).

نج» ( پژوهش نامه مؤسسه آسيايي ٬ شماره هاي ١-٬٣ ١٣٥٥)٬ بررسِي واژه اي از شاهنامه : ــ «ـکُ
«اـگـر تـندبادي بـرآيـد ز کـنج ز بيخ افکند نـارسيده تـرنج».

Bulletin of the ang- ـ» در زبان فارسي. اين مقاله به انگليسي است و در ــ «پسوند
Iranian (شماره٬١ ص١٤١-١٥٠) به چاپ رسيده است. Culture Fundation

Studia Iranica §Vaxs ـ» به زبان انگليسي کـه در e¦ n Kermag (silk worm) ــ مقاله «
Tome) به چاپ رسيده است. 4, 1975)

ــ «تخت سپهري» ( پژوهش نامه مؤسسه آسيايي ٬ سال سوم٬ ٬١٣٥٦ شماره هاي ٢-٤).
ــ «سهستن = ديدن» ( چيستا ٬ سال دوم٬ دي ٬١٣٦١ شماره ٬٥ ص٤٢٦).

ــ «خزروان (؟) اوالد» ( چيستا ٬ سال اول٬ ٬١٣٦٠ شماره ٬٦ ص٦٦٤-٦٦٩).
ــ «وهر٬ واژه اي از شاهنامه » ( چيستا ٬ سال دوم٬ ٬١٣٦١ شماره ٬٣ ص٣٣٥-٣٤١).

ــ «نويکندـ نگار کند» ( چيستا ٬ سال دوم٬ ٬١٣٦١ شماره ٬٤ ص٤٣٧-٤٣٨.
ــ «هيچ٬ ايچ» ( فرهنگ ٬ کتاب ششم٬ بهار ٬١٣٦٩ ص١-١٠).

«' باشد` » در هفتاد مقاله (ارمغان ادبي و فرهنگي دکتر غالمحسين صديقي)٬(ـگردآورنده ــ
يحيي مهدوي و ايرج افشار٬ ٬١٣٧١ ص٥٦٧-٥٧٢).

ــ «سه واژه از کتاب سيرت رسول اهلل» ( فرهنگ ٬ کتاب سيزدهم٬ زمستان ٬١٣٧١ ص٢٣٩-٢٤٤).
ــ «مگر» ( دانشنامه ٬ تابستان ٬١٣٧٣ شماره ٩).

ْر» (همان٬ شماره ١٠ و ١١). ــ «مَ
ــ «ـگيان» در «ـگشاد اين ترک خو چرخ کياني» ( مجله دانشکده ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي

مشهد ٬ سال ٬٢٦ شماره ٣-٬٤ ص٥٦٧-٥٧٢).

ــ «تاجيک و تازيک» ( مجموعه مقاالت دکتر نوابي ٬گردآورده محمود طاووسي٬ ج٬٢ ص٤٣٣-٤٤٦).
ار ائه شده در گردهمايي شوش در سال ٬١٣٧٣ چاپ شده درمجموعه مقاالت ــ «قشقايي»٬

نوابي (ج٬٢ ص٤٤٧-٤٥٠).
ــ «دولت نه به کوشيدن است٬ چاره کم جوشيدن است» بررسي و تصحيح عبارتي از
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ـگلستان سعدي٬ باب سوم ( نامگاني علي سامي ٬ به کوشش محمود طاووسي٬ ج٬٢ ص٢٧-٣٦).
Cornice ـ» که ترجمه انگليسي مقاله «مقرنس» است. ( پژوهش نامه مؤسسه آسيايي ٬ ٬١٩٧٦ » ــ

شماره هاي ١-٬٤ ص٩٧-١٠٢).

Middle ـ» ( پژوهش نامه مؤسسه آسيايي ٬ دوره جديد٬ ٬١٩٩٠ and Modern Persian Ba¦ s§ b̀e '» ــ
ص٢٤٣-٢٤٤).

¦Goya ـ» ــ n tent » (93 Studia ـ٬ سال ٬٢٢ شماره Iranica).

Notes ـ» ــ on The Interpretation of the Terms So¦ ra¦ n & So¦ ra¦ ni» , (Acta
Kurdika, 1994, vol. 1, pp .(80 ـ- ـ79

ــ «روز مرگ يزدگرد شهريار و درازاي پادشاهي او٬ که تحقيقي تـاريخي است و در
«نخستين مجمع علمي بحث درباره شاهنامه » (استان هرمزگان٬ ٢٣ تا ٢٧ آبان ١٣٥٦) ايراد شده

و سپس٬ در شاهنامه شناسي (انتشارات بنياد شاهنامه فردوسي٬ تهران ١٣٥٧) چاپ شده است.

٤. تحقيقات و پژوهش هاي استاد در زمينه زبان ها و ادبيات باستاني ايران که بيشتر آنها
در سال هاي اشتغال ايشان در دانشکده ادبيات تبريز انجام گرفته و حايز اهميّت و فوايد

علمي پرارزشي است:
ــ «سنگ نبشته بغستان (بيستون)»٬ که به درخواست مجله سـخن تأليـف شـده و در

همان مجله (سال سوم٬ آذر و دي ٬١٣٢٥ شماره هاي ٦ و ٧) چاپ شده است.
ــ «يادگار بزرگمهر»٬ متن پهلوي و ترجمه فارسي آن با توضيحات و تصحيحات الزم٬

( نشريه دانشکده ادبيات تبريز ٬ سال يازدهم٬ پاييز ٬١٣٣٨ ص٢٨٥-٣٣٣).

ــ «اندرز آذرباد مارسپندان»٬ متن پهلوي و ترجمه فارسي با توضيحات٬ (همان٬ سال
يازدهم٬ زمستان ٬١٣٣٨ ص٥٠٢-٥٢٨).

ــ «اندرز دانايان به مزديسنان و اندرز خسرو قبادان»٬ (همان٬ سال دوازدهم٬ بهار ٬١٣٣٩
ص١٢٧-١٤٤).

ــ «چند متن کوچک پهلوي» (اندرزهاي پـيشينيان و جـز آن)٬ (هـمان٬ سـال دوازدهـم٬
تابستان ٬١٣٣٩ ص٢٤٥-٢٦٥).

ــ «ـگزيده اندرز پوريوتکيشان»٬ (همان٬ سال دوازدهم٬ زمستان ٬١٣٣٩ ص٥١٣-٥٣٥).
ــ «واژه اي چند از آذرباد مارسپندان» متن پهلوي و تـرجـمه فـارسي و تـوضيحات٬

(همان٬ سال سيزدهم٬ بهار ٬١٣٤٠ ص١١-٣٠).
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ــ «اندرز دستوران به بهدينان»٬ متن پهلوي و ترجمه فارسي و توضيحات٬ ( پژوهش نامه
مؤسسه آسيايي ٬ سال سوم٬ بهار ٬١٣٥٦ شماره ٬١ ص٥٣-٦٧).

ــ «نويکندي از سده دوم مـيالدي»٬ مـعرفي و خـوانـدن مـتن نگـارکندي از بـالش
(ولحش) اشکاني ( چيستا ٬ سال چهارم٬ بهمن ٬١٣٦٥ ص٤٠٩-٤١٠).

A ـ»٬ که ترجمه مقاله Small Partian Inscription from the Nayyeri Collection » ــ
11-12 ـ) آمده است. باالست و در مجموعه مقاالت نوابي (ج٬٢

ــ «نکته اي چند درباره تصحيح و ترجمه متن پهلوي خسرو قبادان وريدک از اونواال»٬
( نشريه دانشکده ادبيات تبريز ٬ شماره ٬١ سال هفتم٬ خرداد ٬١٣٣٤ ص٩٧-١١٢).

ــ «سر خالل دندان را بايد به زمين ماليد؟» که تصحيح و بازخواني عبارتي است از
متن پهلوي «اندرز دستوران به بهدينان» ( مجله دانشکده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تـهران ٬ سـال

هفدهم٬ شماره دوم٬ ص٩٥-١٠١).

TD1 ـ٬ (چاپ شده به شماره ٨٨ در مجموعه انتشارات بنياد فـرهنگ ــ «سرآغاز» کتاب بندهش
TD1 است. اين نوشته بعدًا در مجموعه مقاالت ايشان (ـکتاب شماره ايران) که معرفي نسخه
٥٠ از مجموعه دست نويس هاي پهلوي و پژوهش هاي ايراني٬ به گردآوري نگارنده٬ ص٣٢٧-٣٤٣) آمده

است.
٥. پژوهش هاي استاد در زمينه فرهنگ و ادب فارسي پس از اسالم :

ــ مجموعه مقاالت مربوط به «خاندان وصال شيرازي» ( نشريه دانشکده ادبيات تبريز ٬ سـال
هــــفتم٬ شــــماره ٬٢ ٬١٣٣٤ ص١٩٠-٢٣٩؛ شــــماره ٬٣ ٬١٣٣٤ ص٣٥٦-٣٨٨؛ شــماره ٬٤ ٬١٣٣٤

ص٣٩٣-٤٥٩). در اين مقاله ها٬ شرح حال و آثار وصال شـيرازي٬ وقـار٬ حکـيم داوري٬
فرهنگ٬ توحيد و يزداني٬ با شرح و بسط تمام آمده است. اين نوشته که بعدها به صورت
ـکتاب به چاپ رسيد يکي از منابع مهم درباره خان وصال شـيرازي٬ شـاعر و هـنرمند

معروف دوره قاجاريه٬ و فرزندان هنرمند اوست.
ــ «يکي از منابع پهلوي شاهنامه »٬ سخنراني ارائه شده در «دومين هفته فردوسي»٬ در
دانشکده ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي (مشهد) که در مجموعه سـخنرانـي هاي

اولين و دومين هفته فردوسي (ص١٩٣-٣٤٣) چاپ شده است.
Concordances ـ» of the Manuscripts of the Bondahišn : TD2, TD1 and DH » ــ
293-303 ـ) به چاپ رسيد و سپس٬ ٬١٩٧٤) (Jeande Menasce) ـکه نخست در يادنامه مناش
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روان شاد مهرداد بهار بخشي از آن را٬ عينًا٬ در مقدمه ترجمه بندهِش خود (تـهران ٬١٣٦٩
ص٢٢-٣٧) آورد.

ــ «غزلي از موالنا با قافيه يوناني» ( آينده ٬ سال شانزدهم٬ آذرـ اسفند ٬١٣٦٩ ص٦٨٥-٦٨٩).
ــ «نکته اي چند درباره حافظ» ( فروهر ٬ سال ٬٢٧ ٬١٣٧١ شماره هاي ١١ و ٬١٢ ص٤-١٥).

ــ «آفرين و نفرين فرخي» ( نشريه علمي دانشگاه آزاد اسالمي کرمان ٬ سال اول٬ شماره٬١ بهار ١٣٧٣).
ــ «امثال و حکم٬ از ديوان موالنا جالل الدين بلخي رومي٬ معروف بـه ديـوان شـمس
تبريزي » که پژوهش مفصلي است (حدود ١٨٠ـصفحه) و در جلد دوم يادنامه مفاخر کرمان

(١٣٧٨) به چاپ رسيده و اين نوشته آخرين اثر چاپ شده استاد است.

ـکتاب هاي تأليفي و تصحيحي
ــ منظومه درخت آسوريک شامل متن پهلوي٬ آوانوشت٬ تـرجـمه فـارسي٬ فـهرست
واژه ها٬ يادداشت ها و مقدمه اي درباره اين اثر کهن٬ هم چنين٬ ترجمه مقاله و. ب. هنينگ

درباره اين منظومه با عنوان «شعري به زبان پهلوي» (انتشارات بنياد فرهنگ ايران٬ ١٣٤٦).
ــ ديوان وقار شيرازي (ج٬١ مؤسسه تاريخ و فرهنگ ايران٬ دانشکده ادبيات و علوم انسـاني تـبريز

١٣٤٨). اين کتاب در بر دارنده قصايد وقار است از حرف «الف» تا «ر».
A) ـ٬ شامل ده جلد که جلد نخستين آن٬ در Bibliography of Iran) ــ کتاب شناسي ايران
سال ٬١٣٤٧ به هّمت بنياد فرهنگ ايران منتشر شد و جلدهاي ديگر آن را (تا جلد نهم)٬
سال هاي بعد تا ٬١٣٧١ بنياد فرهنگ ايران و سپس مرکز مطالعات فرهنگي منتشر کرد.
جلد دهم آن نيز در اختيار اين مرکز است که اميدواريم هر چه زودتر چاپ و منتشر شود.
اين مجموعه ارزشمند٬ که استاد نوابي چهل سال از عمر خود را صرف تدوين آن کرده
است٬ درـ برـ دارنده حدود صدهزار عنوان مقاله و کتاب٬ بـه تـرتيب مـوضوعي٬ دربـاره
فرهنگ٬ تاريخ٬ اديان و هنرهاي سرزمين ايران است. استاد درباره گردآوري و تنظيم اين

ـکتاب نوشته است:
ـگردآوري اين فهرست را در سال هاي ١٣٢٨ و ٬١٣٣٠ که در لندن و گوتينگن بودم... آغاز کردم.
در آن زمان٬ آـگاهي بيشتر خويش از پژوهش دانشـمندان را٬ کـوشيدم تـا فـهرستي٬ تـنها از
مقاله هايي که درباره ايران باستان نوشته شده است گرد کنم و کردم آنچه توانسـتم. در سـال
١٣٣٦ که بنا به دعوتي٬ براي آشنايي بيشتر به آموزش و پـرورش آمـريکايي سـالي را در آن
ـکشور گذراندم باز کار پيشين را دنبال کردم... در همين سال جناب آقاي تقي زاده... در نيويورک
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بودند و چون بر کار من آـگاهي يافتند مرا تشويق بلکه اغوا فرمودند که اين فهرست را شامل
همه کتاب ها و مقاله هايي که درباره ايران٬ چه پيش از اسالم و چه پس از آن است بکنم. در
آغاز اين کار خرد و آسان مي نمود ولي آن چنان که مي نمود نبود٬ چنان که اـکنون پس از دوازده

١ـ)ــنوابي٬ ماهيار٬ کتاب شناسي ٬ ج٬١ بنياد فرهنگ ايران٬ تهران ٬١٣٤٨ ديباچه.

سال... جلد نخست اين فهرست منتشر مي شود١ .

نگارنده٬ طي سال ها هم کاري با استاد٬ شاهد تالش هاي پيگير ايشان در تدوين اين
اثر بوده است. اين جانب به ويژه٬ به هنگام تنظيم و حروف چيني براي چاپ گاه شاهد
بوده ام که ايشان چندين ساعت در روز را صرف مرتب کردن و کنار هم چيدن حروفي
مي کرد که در ماشين هاي تحرير آن روزها نبود٬ مانند برخي حروف التيني و يوناني؛ و از

پشتکار و عشقي که به اين کار مي ورزيد در شگفت بودم.
ــ گنجينه دست نويس هاي پهلوي وپژوهش هاي ايراني در ٥٧ مجلد شامِل چاپ تعدادي از
نسخ خطي موجود در کتابخانه هاي پارسيان هند٬ به زبـان هاي پـهلوي و اوسـتايي٬ کـه
اغلب آنها براي نخستين بار چاپ شده است. از اين ٥٧ مجلد٬ دو جلد آن (جلدهاي ٣٩ و
٥١) به مجموعه مقاالت «پرفسور فراي» و يک جلد آن (جلد ٥٠ بـه گـردآوري نگـارنده) بـه
مجموعه مقاالت خود ايشان اختصاص دارد. در تدوين اين آثار که بيش از پنج سال به
طول انجاميد و اين جانب نيز افتخار هم کاري ايشان را داشـتم٬ دکـتر دسـتور کـيخسرو
جاماسب آسا٬ هم کاري هاي ارزنده اي داشت و٬ با سـفر بـه ايـران و آوردن شـماري از
نسخه هاي خطي موجود در کتابخانه کاماي بمبئي٬ مقدمات کار را فراهم ساخت. سپس٬
بقيه مراحل کار٬ طي سفر استاد و اين جانب به هندوستان٬ بـراي تـهيه فـيلم از بـرخـي
نسخه هاي خطي ديگر متعلق به کتابخانه هاي پارسيان هند٬ به انجام رسيد و٬ با تـالش
شبانه روزي٬ کار تهيه اين گنجينه نفيس و ارزشمند پايان يافت. جلد اول اين مجموعه در

سال ١٣٥٤ و جلد پاياني در ١٣٥٨ منتشر شد.
استاد نوابي پيش گفتاري يکسان براي کل مجموعه و مقدمه اي براي معرفي هر نسخه
به زبان فارسي نگاشت. ضمنًا مقدمه اي نيز به قلم دکتر جاماسب آسا٬ به زبان انگليسي٬
در هر نسخه آورده شده است. اين مجموعه در مقطع و اندازه هاي متفاوت از يکديگر

(به اندازه اصل نسخه خطي) و جمعًا حدود پانزده هزار صفحه است.
ــ يادگار زريران ٬ (انتشارات اساطير٬ تـهران ١٣٧٤) شـامل مـتن پـهلوي٬ تـرجـمه فـارسي٬
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استاد ماهيار نّوابي (زندگي نامه و آثار)

واژه نامه و توضيحات اين کتاب٬ که يکي از آثار بسيار کهن به زبان فارسي ميانه است و بنا
به نظر دانشمندان ايران شناس در اصل به زبان پهلوي اشکاني بوده و سپس به فارسي
ميانه بازنويسي شده٬ شايد اولين تعزيه و يا نخستين تراژدي ايراني باشد که براي ما باقي

مانده است.
ــ مجموعه مقاالت پروفسور بيلي ٬ دکتر نوابي بـه پـروفسور بـيلي٬ ايـران شـناس نـامدار
انگليسي٬ اعتماد و احترام بسيار داشت و مجموعه مقاالت وي را٬ با کسب اجازه٬ فراهم
آورد تا به چاپ برساند. دو مجلد از آن٬ شامل ٧٣ مقاله٬ که تا سال ١٩٥٢ نوشته شده
Opera و با مقدمه استاد نوابي در سال ٬١٩٨١ به هـمت انـتشارات Minora بود با نام
فروزنگه شيراز٬ به چاپ رسيد. قرار بود مجلدات بعدي نيز به همين ترتيب منتشر شود

ـکه مشکالت چاپ در دهه هاي اخير اين فرصت را به استاد نداد.
استاد نوابي در سرودن شعر نيز دستي قوي داشت؛ اما هرگز در انديشه آن نبود که
شعرهاي خود را گردآورد. نگارنده٬ در طي ٤٠ سال شاـگردي و هم نشيني و هم کاري با
استاد٬ شماري از شعرهاي ايشان را که شنيده و يادداشت کرده بود در پايان جـلد دوم
مجموعه مقاالت ايشان آورده است. او در شـاعري بـه شـيوه فـرخـي تـوجه داشـته و
اصطالحات و واژگان کهن و اصيل ايراني را٬ با مهارت تمام٬ در شـعرهاي خـود آورده

است. روانش شاد باد.
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