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  )بهار ادب(فصلنامه تخصصي سبك شناسي نظم و نثر فارسي 
  پژوهشي -علمي 

  19  شمارة پياپي - 1392بهار   – اولشماره   – ششمسال 
  
  
  

  دكتر عزيزاهللا جوينيشادروان زندگي و آثار نگاهي به 
  به مناسبت درگذشت ايشان 

  ) 24 -1 ص(
  

  1پروانه ناظم الرعايا: محقق و نويسنده
  
  
  

  
 اســت قصــة اربــاب معرفــتپــرور  جــان

  

ــا بگــو   ــرو بپــرس و حــديثي بي  رمــزي ب
  

***  
ــه ــتم معرفــــ ــو رعيــــ ــا لــــ  و بيننــــ

  

 إن المعــارف فــي أهــل النهــي ذمــم     
  

  

  
ها در ميان خردمندان تعهـد بـه   آشنائي. ه بايد آن را رعايت كنيدي است كيئو ميان ما آشنا«

  ».آورد وجود مي
  

  جويني... سالشمار زندگي دكتر عزيزا
  )اسفراين(.آذرماه، در روستاي پايين جلگه اسفرآيين دومولد ت :ش1304
  .هاي قرآن و گلستان سعدي آغاز آموزش نزد مكتب خانه پدر با كتاب :ش1310
  .فوت مادر، خانم گلستان جويني :ش1311

تحصيل در ده تاريخي ادكان و رفتن به مدرسه و نشستن در كالس سوم پـس از   :ش1313
  .به عمل آورد) نظري(قاي شيخ عبدالحسين شكوهي آزموني كه مدير مدرسه آ

  .اي در جوين فراگيري حرفه خياطي و شاگردي مغازه :ش19-1316
  .جويني... ا فوت پدر، اقاي حجت :ش1321
  .سفر به مشهد مقدس براي كسب علوم حوزوي :ش 1324

                                                 
 88zz1224@gmail.comكارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي .  ١
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تحصيل در مدرسه ميرزا جعفر مشهد مقدس بـا هـدايت و ارشـادات آقـاي      :ش29-1324
  .چراغي، اهل نيشابور و معروف به سيد نيشابوري تا مرحله درس خارجشاه
تحصيل دروس علـوم جديـد بـه صـورت متفرقـه آزاد در آموزشـگاه شـبانه         :ش30-1329

  .مستوفي تا سيكل اول به توصيه شيخ هاشم قزويني
استخدام در وزارت فرهنگ خراسان پس از گرفتن سيكل اول و بـا اجـازه ميـرزا     :ش1330
  .آقا تهرانيجواد 

  .علمي، دانشسرا و ششم ادبي –دريافت سه ديپلم  :ش1335
پذيرفته شدن در دانگشاه تهران و انصراف بدليل مشكالت انتقال آموزگـاران بـه    :ش1335
  .تهران

  .دريافت ليسانس زبان و ادبيات فارسي از دانشگاه مشهد مقدس :ش1339
  .ازدواج با خانم فروغ طاهري :ش1339
  ).سيامك ، مدرس زبان انگليسي(دي ماه، تولد اولين فرزند  يكم :ش1341
  ).كيومرث ، كارشناسي ارشد شيمي(اسفندماه ، تولد دومين فرزند  بيست وهشتم :ش1342
  .سفر به تهران براي ادامه تحصيالت تكميلي :ش1346
  .دريافت فوق ليسانس زبان و ادبيات فارسي از دانشگاه تهران :ش1348
  .انشنامه دكتري زبان و ادبيات فارسي از دانشگاه تهران با درجه ممتازدريافت د :ش1350
  ).مازيار ، پزشك(خرداد ماه، تولد سومين فرزند  نوزدهم :ش1350

  .تدريس زبان و ادبيات فارسي در دانشگاه تهران :ش82-1350
سفر به لهستان و تدريس زبان و ادبيات فارسي در انسـتيتوي خاورشناسـي    :ش72-1370
  .شگاه لهستاندان

تأليف خالصه خمسه حكيم نظامي گنجوي اثر نظامي گنجـوي، تصـحيح دكتـر    : ش 1375
  .اثر حاضر به عنوان كتاب سال مورد تشويق قرار گرفته است. جويني، چاپ سوم... عزيزا

اثر امام ابو حفص نجم الدين عمـر  ) دوره دو جلدي(تصحيح كتاب تفسير نسفي  :ش1376
  .ولبن محمد نسفي، چاپ ا

، اثـر  )عربي به فارسي، بخش ثالثي مزيد فيـه (تصحيح كتاب فرهنگ مصادراللغه  :ش1377
  ).1362چاپ اول (ابوجعفر احمد بن علي، چاپ دوم، 

تأليف ) فارسي به فارسي(تصحيح و شرح واژگان كتاب فرهنگ مجموعه الفرس  :ش 1378
  ).1356چاپ اول (ابوالعالء عبدالمومن جاروتي، معروف به صفي كحال، چاپ دوم، 
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چـاپ اول  (تصحيح كتاب مفردات قرآن، مؤلف قرن پنجم نـامعلوم، چـاپ دوم،    :ش 1378
1359.(  
  .بازنشستگي از دانشگاه :ش 1382
اثـر حكـيم   ) دوره پنج جلـدي (از دستنويس موزه فلورانس » شاهنامه«تصحيح  :ش 1382

  ).1377چاپ اول (ابوالقاسم فردوسي، چاپ دوم، 
، گـزارش  )614از دسـتنويس مـوزه فلـورانس، محـرم     (رستم و سهراب  داستان :ش 1382

  .واژگان دشوار و برگردان همه ابيات بفارسي روان، چاپ اول
،  اثـر  )دوره پنج جلـدي، جلـد چهـارم   (از دستنويس موزه فلورانس » شاهنامه«: ش 1384

روان، چـاپ  حكيم ابوالقاسم فردوسي، گزارش واژگان دشوار و برگردان همه ابيـات بفارسـي   
  .اول

، اثر حكـيم  )از دستنويس لنينگراد(ها در داستان رستم و اسفنديار  نبرد انديشه :ش 1384
ابوالقاسم فردوسي، گزاش واژگان دشوار و برگردان همه ابيات بفارسي روان، چاپ دوم، چاپ 

  .1374اول 
وم، چـاپ د ) با ترجمه فارسـي قـرن پـنجم و ششـم    (البالغه  تصحيح كتاب نهج :ش 1385

  ).1377چاپ اول (
، اثر حكـيم  )دوره پنج جلدي، جلد دوم(از دستنويس موزه فلورانس » شاهنامه« :ش 1385

ابوالقاسم فردوسي، گزارش واژگان دشوار و برگردان همـه ابيـات بفارسـي روان، چـاپ دوم،     
  ).1377چاپ اول (

، اثر حكـيم  )دوره پنج جلدي، جلد سوم(از دستنويس موزه فلورانس » شاهنامه« :ش1385
ابوالقاسم فردوسي، گزارش واژگان دشوار و برگردان همه ابيات بـه فارسـي روان، چـاپ دوم    

  ).1380چاپ اول (
  .تأليف داستان فرود سياوش به نثر :ش 1388
  .تأليف داستان زال و رودابه به نثر :ش 1388
  .تأليف داستان بيژن و منيژه به نثر :ش 1390
بهمـن مـاه، درگذشـت در     بيسـت و پـنجم  چهارشـنبه   نيمـه شـب   ساعت دوي :ش 1391

  .بيمارستان تهران كلينيك به علت بيماري سرطان كبد
  

  جويني... زندگينامه و آثار دكتر عزيزا
  )تحصيالت مقدماتي –خاندان  –والدت (جويني ... شرح احوال دكتر عزيزا
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اسـفرآيين بـه دنيـا     ش در روستايي پايين جلگه1304آذر ماه  دومجويني در ... استاد عزيزا
خاندان و نياكان ايشان به صورت آبـاء و ا جـدادي در جـوين ميزيسـتندو تحـت سـتم       . آمد

خانـدان اسـتاد مردمـاني مـال،     . حكومتهاي آن روزگار آنجا را رها كرده و به اسفرايين رفتند
مـردي روحـاني    -پدر اسـتاد  -جويني... ا حجت . باسواد بودند و همگي زحمتكش و كشاورز 

ود كه تمام امور مذهبي و عبادي چند ده را كه به هم نزديك بودند بر عهده داشـت و ايـن   ب
  .هللا انجام ميداد هامور را حسب

اي در روستاي زادگاه ايشـان دايـر كـرده بـود و بـه       جويني مكتبخانه... پدر استاد عزيز ا
» آخونـديان «هاي ده درس ميداد، شـايد بـه همـين خـاطر خـانواده اسـتاد را در آنجـا         بچه

  .ميگفتند
امرار معاش خانواده استاد از زمين كشاورزي و چند رأس گاو و گوسفند بود و بر اسـاس  

دكتر جويني هم جزو شاگردان مكتبخانه پدر با عشق و شوري وافـر بـه   . قناعت بنا شده بود
يادگيري قرآن و  چند كتاب ديگر مشغول بودند و اين سرآغازي جديـد بـود بـراي فردايـي     

شن و هدفمند و براي كشف حقايق به جا مانده از فرهنگ و تمدن ايران اسالمي و تحمل رو
  .همه سختيها و محروميتها

آن زمان در مكتبخانه پدر استاد، ابتدا عم جزء و بعد كتابهاي عاق والدين، خـرم و زيبـا،   
تـب  موش و گربه، طريق البكاء، كتاب جودي، جوهري و امير ارسالن بـه دانـش آمـوزان مك   

و آخرين كتابي كه  ميخواندندخانه آموزش داده ميشد، بعد هم مقداري شرح امثله و نصاب 
استاد در مكتبخانه پدر آموخت كتاب گلستان سعدي بود كه ايشان بيشتر اشعارش را حفظ 

  .داشت
بـود و آنجـا   » ادكـان «در آن زمان در يك فرسخي زادگاه استاد يك ده تاريخي بـه نـام   

از شده بود و از آن مدرسه تعريف ميشد و استاد با وجود سن كم و بخاطر دبستان جديدي ب
در . شوري كه به فراگيري داشتند از پدر خويش خواهش نمودند كه او را به آنجـا بفرسـتند  

كـه مـرد بزرگـوار و     نـام داشـت  » حـاجي جـان محمـدي   «بـزرگ ده   ،آن هنگام در ادكـان 
يشان برد و اسـتاد در كنـف حمايـت بـزرگ ده در     پدر استاد او را به منزل ا. اي بود بخشنده

اي يك بار به منـزل خـود ميرفتنـد و بقيـه را شـب و روز در       روستا ماندگار شد و تنها هفته
هاي آن روزگار قه استاد به محيط دبستان و آموزشمنزل اين مرد بزرگوار به سر ميبرد و عال

  .غم دوري از خانواده را از قلب او كمرنگ ميكرد
هاي ديگر بيشتر است، اما  تان ادكان تشخيص دادند كه سواد استاد نسبت به بچهدر دبس

آن مدرسه تا . به دليل اين كه ايشان حساب و هندسه نميدانست وي را به كالس سوم بردند
استاد وقتي كالس پنجم را به پايان رساندند مدتي بيكار بودنـد،  . كالس پنجم بيشتر نداشت
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بعد . ن شاگرد خياط شدند و در طول سه سال خياطي را فرا گرفتنداي در جوي بعد در مغازه
ولـي ايـن كـار    . به ادكان رفتند و مدتي در آنجا ماندند و چند ماهي مغازه خياطي باز كردند

روح تشنه ايشان را سيراب نميكرد؛ به همين خاطر به فكر افتادند كه بـراي تحصـيل علـوم    
  .حوزوي به مشهد بروند

ئق پر شوري داشتند و نه مدرك و سواد روستا او را راضـي ميكـرد ونـه    استاد در سر عال
هنر و حرفه و درآمد خياطي، ايشان در دوره دبسـتان در ادكـان انگيـزه الزم را بـراي يـك      
شروع دوباره به فراگيري دانش حقيقي كسب كرده بودند و فضـل و كمـاالت معلـم و مـدير     

مديرمدرسه كه در عين حال معلم ايشـان  . بود مدرسه ادكان هماره مشوق و انگيزه بحش او
ايشـان  . كه بعداً فاميلش را به نظري تغيير دادنام داشت هم بود، شيخ عبدالحسين شكوهي 

در سبزوار درس خوانده بودند و يكي از كساني كه در تشويق استاد به ادامه تحصـيل مـوثّر   
و اصـول و فلسـفه ميدانسـت و    اي قوي داشت و فقه  او حافظه. بود، همين آقاي شكوهي بود

بهرحال ده ادكان و دبستانش خاطرات شيريني براي استاد به همراه داشت كه تا پايان عمر 
همراه او بود، دبستاني كه هر روز صبح معلم از او و يكي ديگـر از شـاگردان ميخواسـت كـه     

ب كرده بـود،  جلوتر از ديگران بايستند و سرودي را كه از داستان سياوش در شاهنامه انتخا
اي درس هم قطعاتي از ادبيات فارسـي بـه    البته در آن موقع در كتاب. با صداي بلند بخوانند

نظم و نثر وجود داشت؛ از جمله ابيـاتي از داسـتان سـياوش، جنـگ رسـتم بـا اسـفنديار و        
ـ  ا داستان رفتن گيو به توران زمين و از اين قبيل، اين داستانها آنچنان پرشور بود كه استاد ب

دانش آموزان ديگر، بيرون از مدرسه آنها را با صداي بلندميخواندند و لـذت ميبردنـد و ايـن    
ترين نسـخه خطـي    اي شد براي كار عظيم و سترگ تصحيح كهن خاطرات و آموزشها انگيزه

شاهنامه حكيم طوس و جستجو در آثار به جا مانده از فرهنـگ و تمـدن ايـران اسـالمي در     
رضوي و زدودن غبار غربت و تنهايي از چهره آثار خطي آن مجموعـه  كتابخانه آستان قدس 

  .عظيم و عمري عاشقانه و خالصانه در پي كشف حقيقت دويدن و تحمل مرارتهاي تحقيق
  

  آغاز سفر به مشهد مقدس و تحصيل علوم حوزوي
ر بعد از مدتها ماندگاري در ادكان استاد جويني به صرافت افتادند كـه بـه مشـهد برونـد و د    

در آن زمـان خـواهران و بـرادران    . ش براي طلبه شدن به مشهد رهسپار شـدند 1324سال 
ايشان همه ازدواج كرده بودند و ايشان كسي را نداشتند كه پولي براي ايشان بفرستد، از اين 

در آن سالها ايشان در شرايطي نبودند كه بتوانند بـه  . ايستادند جهت بايد روي پاي خود مي
شخصي پيدا شـد كـه ميخواسـت از اسـفرايين بـه      . ر بزرگي مثل مشهد بروندتنهايي به شه
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و جنس بخرد و استاد به اتفاق آن شخص ابتدا به بجنورد و بعد به مشهد رفتند  مشهد برود
  .اي پشت مسجد گوهرشاد گرفتند و با كمك آن فرد اتاقي در مسافرخانه

مشـهد قـرار    رنگارنگهاي  شيشهبه عنوان يك جوان روستايي، استاد تحت تأثير چراغ و 
گرفت و آن زرق و برق و شكوه و جالل خاص حرم، آن تجليات و معرفـي كـه آنجـا وجـود     

ايشان در حرم، همـان طـور كـه گـيج و     . داشت واقعاً براي ايشان خيلي عجيب و غريب بود
سـاله   شصـت مبهوت شكوه آن مكان مقدس قرار گرفته بودند، چشمشان به سيدي حـدود  

ه عينك به چشم داشت و لوحي مقابلش گذاشته بود و قرآن ميخواند، نيرويي عجيب افتاد ك
من اگر خواسته باشـم  ! استاد را به آن سمت سوق داد و كنار آن فرد نوراني رفت و گفت آقا

  درس طلبگي بخوانم بايد چكار كنم؟
رانـداز  آن مرد عينكش را برداشت و با تيزبيني و هوشياري خاصي چند لحظه اسـتاد را ب 

بعـد اسـتاد فهميدنـد كـه نـام      . »فردا بيا مدرسه ميرزا جعفر، من آنجا هستم«: كرد و فرمود
شاهچراغيها در نيشابور  –ايشان، شاهچراغي، اهل نيشابور و معروف به سيد نيشابوري است 

به هر حال، فردايش كه استاد بـه مدرسـه ميـرزا جعفـر رفتنـد، ديدنـد آن آقـا         –معروفند 
كند و مرد قدرتمندي است كـه بـا    اند و او امر و نهي مي ها دورش جمع شده طلبهايستاده و 

واند، خيلي فرق  بوده و با تواضع نشسته بود و قرآن مي) ع(آدمي كه ديروز درحرم امام رضا 
استاد نزد ايشان رفت و سالم كرد، او را شناخت و بعد متولي مدرسـه را كـه مـردي    ! ميكند

اتـاق  . آن اتـاق را بـه ايشـان بـده    : و با اشاره به اتاقي در مدرسه گفتنيشابوري بود صدا زد 
سـالني بـود بـراي دعـاي     » مدرس«. مدرسه ميرزا جعفر» مدرس«در  كوچكي بود روي سر

) ع(حجره استاد از نظر موقعيت، پشت پنجره حرم امام رضا . كميل و جلساتي براي تدريس
و از . يشدند و گريه ميكردند و دعا ميخواندنـد اي بود كه مردم آنجا دخيل م پنجره روبرويو 

  .اين جهت براي استاد بسيار جالب بود و فيوضات فراواني كسب مينمود
تومان بيشتر نداشـت، چيـزي    25در آن زمان استاد در شرايط مالي خوبي نبود و حدود 

ي ايشـان حتـ  . حدود پنجاه هزار تومان امروز، به همين خاطر خيلي با امساك خـرج ميكـرد  
پولي نداشند كه يك چراغ پريموس خوراكپزي بخرند، از اين جهـت رفتنـد و يـك منقـل و     

  .يك قوري سفالي پخته با چند استكان خريدند و با عشق و شوق مشغول تحصيل شدند
استاد در تحصيل در حوزه مرارتهاي بسياري متحمل شدند و سـختي دروس و دوري از  

بودند كـه ميتوانسـت بـراي ايشـان سـد راه شـود و       خانواده و مشكالت مالي همه چيزهايي 
ايشان بايد ميماندند تا دسـتهاي مشتاقشـان عاشـقانه آثـار قرنهـا آگـاهي و علـم و انديشـه         

  .پيشينيان ما را ورق بزند
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مدرس ايـن درس  : را در مقدمات بخوانند، گفتند» سيوطي«استاد جويني وقتي ميخواستند 
هايي كه بـه درس ايشـان رفتـه     طلبه. ديب دوم استمحمد تقي اديب نيشابوري معروف به ا

هركس ميخواهد به درس اديب بيايد بايد سيوطي را بخواند و بعد بـه درس  : بودند ميگفتند
دوره سطح را بـا گذرانـدن   . استاد هم همين كار را كرد. استاد بيايد وگرنه درس را نميفهمد

كتـاب ديگـر بـه پايـان رسـاند و      و چند » مكاسب«، »قوانين«، »معالم«، »مطول«، »مغني«
المقدمات، سيوطي ابـن مالـك و حاشـيه مـال      ضمناً بعضي از كتابهاي حوزه را از قبيل جامع
. آن موقع در مشهد مدارس علميه متعددي بود. عبداهللا در منطق و مانند آن را تدريس كرد

چنـد  مثالً مدرسه سليمان خان، مدرسه نـواب، مدرسـه باقريـه و مدرسـه حـاجي حسـن و       
مدرسه ديگر، استاد در مدرسه حاجي حسن هم درس خوانـده بودنـد؛ آنجـا مرحـوم دكتـر      

اسـتاد درس آقـاي فالطـوري    . كه چند سالي از ايشان بزرگتر بود، تدريس ميكرد 1فالطوري
آن مدرسه از نظـر فضـا كوچـك    . فت و بديع و صنايع لفظي را پيش ايشان ميخواندرهم مي

در مدرسه نواب هم استاد محترمـي بنـام مصـباح تـدريس     .اشتهاي زيادي د بود، ولي طلبه
آقـاي مصـباح دوره   . كرد كه شايد جزء سه نفري بود كـه آنجـا ديـپلم رياضـي داشـتند      مي

سربازي راهم با درجه افسري طي كرده بود، اما مجدداً طلبه شده و تحصيل حـوزوي كـرده   
  .بود و استاد معاني و بيان را پيش ايشان خوانده بود

مثل   ساختمانهايي تاريخي و فرهنگي بسيار زيبايي) ع(آن زمان در اطراف حرم امام رضا  در
بازار سرشور و مدارس علميه متعددي وجود داشت، اما شاه به وليان استاندار خراسان گفتـه  

وليـان آن امـاكن زيبـا و قـديمي و مـذهبي را      . بود آنها را خراب كنيد تا صحن بزرگ شـود 
هـاي قـديم بـود، ديگـر      و بعدها آن زيبايي و روحانيتي كه در سـاخمان  جهت خراب كرد بي

ديده نميشد و استاد از اين خاطرات هماره متأثر بود و بعدها كه مجدداً به مشـهد ميرفتنـد   
  .اصالً نميدانستند كجا بروند و مبهوت ميماندند

پلم اي بـود كـه ديـ    در زمان طلبگي استاد، مرحوم فالطـوري جـزو سـه طلبـه برجسـته     
داشتند، يكي همان آقاي مصباح، يكـي مرحـوم فالطـوري و يكـي هـم آقـاي دكتـر جعفـر         

آنها بعد از ديپلم به حوزه آمده بودند و خيلـي هـم خـوب    . لنگرودي كه حاال در لندن است
آقاي دكتر لنگـرودي در همـان زمـان طلبگـي،     . البته استعداد هم داشند. ترقي كرده بودند

ايشان طبع شعر . ميدانست و قرآن را به انگليسي ترجمه كرده بودندزبان فرانسه و انگليسي 
ديوان حافظ را هم شرح كرده بود . هم داشت و حاشيه مال عبداهللا را هم به نظم درآورده بود

                                                 
بـاالترين افتخـار   . هاي علمي و مصداق بارزي از جمع ميان حـوزه و دانشـگاه بـود   ز شخصيتكلن و هامبورگ آلمان و ا شناسي دانشگاه استاد اسالم . 1

بـه عنـوان مـدرس زبـان فارسـي،       1961دكتر عبدالجواد فالطوري در سال . علمي ايشان در دوره تحصيل در مشهد، نيل به درجه واالي اجتهاد است
  .همكاري خود را با دانشگاه هامبورگ آغاز كرد
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استاد جويني پنج سال در موسسه لغت نامه دهخدا كار كرد و آنجا در لغات حقوقي از كتاب 
  .در لغات حقوقي است، بسيار استفاده كردترمينال حقوقي ايشان كه تأليفي 

اهللا  اي اسـت، در خـدمت آيـت    الوثقي را كه يـك كتـاب رسـاله    استاد جويني كتاب عروة
كالم را نزد ميـرزا جـواد آقـا تهرانـي     . تر از شرايع است اين كتاب مفصل. شاهرودي خواندند

خ مجتبي قزويني فلسفه، يعني شرح منظوم حاج مال هادي سبزواري را خدمت شي. خواندند
هيئت قديم را بر اساس همان رياضي اسالمي كه آن زمان معمـول  . در منزل ايشان خواندند

اهللا گلپايگاني و قسـمتي را   اهللا كلباسي خواندند، تفسير را قسمتي نزد آيت بود، در منزل آيت
  .پيش مرحوم شيخ حسنعلي نخودكي اصفهاني خواندند

  
  فرشتگان زميني !از انبياء سلف اساتيدي باالتر

كساني كه . اي بودند هاي بزرگ، مهذب و برجسته بيشتر استادان حوزوي دكتر جويني انسان
شيخ مجتبي قزوينـي،  : افراد بزرگي مانند. زينت و زيور دنيا نتوانسته بود آنها را فريب بدهد

اهللا كلباسي و  اهللا شيخ حسنعلي نخودكي، آيت اهللا گلپايگاني، آيت ميرزا جواد آقا تهراني، آيت
شيخ حسنعلي نخودكي مردي متقي و زاهد بـود كـه كرامـات بسـياري     . شيخ هاشم قزويني

دكتر جويني جلد اول شرح لمعه را هـم  . كرد داشت و استاد هماره از وي به شگفتي ياد مي
گفتند كه  نزد سيد احمد مدرس يزدي، معروف به نهنگ خوانده بود، نهنگ از اين جهت مي

جلد دوم شرح لمعه راهم در مدرسه سليمان خان، نزد شـيخ  . انگيز بود شگفت در شرح لمعه
در مشهد روزي واعظ جوان و فاضـلي  . حسن بجستاني خواند، او هم مرد اخالقي بزرگي بود

در بين انبوه جمعيتي كه در مدرسه ميرزا جعفر بودند وغالباً سرپا ايسـتاده بودنـد، از ميـرزا    
پرسيد، همان فرد بزرگي كه دكتر جويني كتاب ميزان المطالب را  اي جواد آقا تهراني مسأله

بايـد برويـد از   : كه در اثبات توحيد و معاد بود نزد ايشان خوانده بود، ايشان در پاسخ گفـت 
دانيم و به همين خـاطر از شـما    ما شما را اهل مي! آقا: آن واعظ فاضل گفت. اهلش بپرسيد

بخاطر حجب و حيا و فروتني كه داشتند حاضر نبودند به  پرسيم و ميرزا جواد آقا تهراني مي
عنوان يك مجتهد خودشان را به مردم نشان بدهند و اين خاطره در ذهن دكتر جـويني تـا   

هـا   كردند كـه دنيـا بـر روي همـين     پايان عمر باقي ماند و ايشان اعتقاد داشتند و تأكيد مي
شناسـيم، اگـر    نيستند، هستند، ما نمـي  استوار است، فكر نكنيد كه حاال ديگر چنين افرادي

مـن گـاهي بـه خـودم     : گفتنـد  و استاد مي. شود اينها نباشند، نظام جهان از هم گسسته مي
دادند، اينها فرشته بودند؟  هاي علميه درس مي خدايا، اين كساني كه به مادر حوزه: گويم مي

اتشـان آنهـا را درسـت درك    باالتر از انبياء سلف بودند؟ چه كساني بودند؟ چرا در زمـان حي 

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hiv

e 
of

 S
ID

  9/نگاهي به زندگينامه و آثار شادروان دكتر عزيزاهللا جويني    
 

 

كنم اشـك در   نكرديم؟ چراما طرززندگي كردن را از آنها ياد نگرفتيم؟ هرگاه به آنها فكر مي
  .شود چشمم جمع مي

دكتـر سـيد   . اي بودنـد  اساتيد دانشگاهي دكتر جويني در تهران و مشهد افـراد برجسـته  
شان صحبت كنم بايـد يـك   جعفر شهيدي كه استاد اعتقاد داشتند كه اگر بخواهم درباره اي

سخنراني كامل كنم و دكتـر شـهيدي از نظـر دكتـر جـويني و ديگـران دانشـمند متقـي و         
عالمه فروزانفر نيز به اسـتاد جـويني   . بزرگواري بود و استاد ايشان در فقه و تاريخ بوده است

يشـان  دادند و يكي ديگر از استادان مشهور ايشان بودو آن زمان، متأسفانه ا مثنوي درس مي
كرسي ادبيات : وقتي فوت كرد، گفتند. را بازنشسته كردند، در حالي كه دنيا به او نياز داشت

عرفاني دانشگاه تهران تعطيل شد و استاد اعتقاد داشتند كه چقدر آن زمان ناآگاه بودند كـه  
رفـت و   شنبه بـه دانشـگاه مـي    عالمه فروزانفر روزهاي پنج. كسي چون او را بازنشسته كردند

صف اول كالس او به كساني تعلق داشت كه سه چهار سال قبل دكتري گرفته . داد رس ميد
هـا شـركت    دكتـر جـويني هـم در آن كـالس    . آمدند بودند، ولي همچنان به درس استاد مي

آخرين درس ايشان راهم نوشتند، اما جايي منتشر نكردند، چـون او دريـايي بـود و    . كرد مي
خواستند از ايـن دريـا آب بنوشـند و     هاي كوچك چوبي مي فدانشجويان تشنگاني كه با ظر

گويد اشراف داشته باشند و به اندازه ظرفيـت خـود از    توانستند به همه آن چه كه او مي نمي
  .شد به اندازه ظرفيت دانشجويان بود كردند و مطالبي كه نوشته مي ايشان استفاده مي

  
  آغاز تحصيل علوم جديد

جويني را براي تحصيل دروس جديـد تشـويق كـرد، شـيخ هاشـم      يكي از كساني كه استاد 
ها چرا  نبايد درس جديد بخوانند، اگر يـك آدم مـادي بـا     طلبه: گفت ايشان مي. قزويني بود

خواهيد به او جـواب بدهيـد؟    شما بحث كرد و از فيزيك و شيمي دليل آورد، شما چطور مي
تفـاقي هـم افتـاد كـه ايشـان را بـه ايـن        در اين ميان ا. حرف ايشان خيلي در استاد اثر كرد

يـك روز دو جـوان خـوش لبـاس كـه      «: گوينـد  استاد در اين باره مي. تر كرد تصميم نزديك
موهايشان را روغن زده بودند، به مدرسه ميرزا جعفر آمدند و با مسئول آنجا صحبت كردنـد،  

يـاد بگيرنـد و   خواهنـد عربـي    اين دو جوان مي: بعد خدمتگزار مدرسه پيش من آمد و گفت
به آن دو جـوان  . پوشيدم من هم آن زمان لباس تميز مي. ايد شما براي اين كار انتخاب شده

توانيـد در آن حجـره كوچـك بنشـينيد و درس      من حجـره كـوچكي دارم، شـما مـي    : گفتم
عربي . من مدتي به آنها عربي درس دادم. ايم چيزي ياد بگيريم بله، ما آمده: بخوانيد؟ گفتند

هم عربي وزارتي و سخت بود، قواعدي داشت كه بايد در ششم متوسطه و دانشـگاه   ناآن زم
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مـا از  : خوانيد؟ گفـت  شما به چه جهت عربي مي: يك روز از يكي از آنها پرسيدم. خواندندمي
توانيم در دبيرسـتان روزانـه درس بخـوانيم، بـه      نظر سني در شرايطي هستيم كه ديگر نمي

دهـيم و مـدرك    رويـم و بعـد امتحـان مـي     داوطلبـي آزاد مـي   همين خاطر كالس متفرقه و
  .تواني از اين طريق ادامه تحصيل بدهي شما هم مي. گيريم مي

ابتدا ششـم  . اين بود كه من تصميم گرفتم دروس جديد را به صورت متفرقه آزاد بخوانم
ايـن  . مابتدايي را خواندم، بعد سـيكل اول را در آموزشـگاه مسـتوفي خوانـدم و امتحـان داد     

هـاي   از كـالس . مستوفي مرد بزرگي است و حق زيادي بر بسياري و از جمله بـر بنـده دارد  
اي هـم   آنجـا معلمـين خـوب و شايسـته    . شبانه ايشان در مشهد، مردان بزرگي بيرون آمدند

ام ايشـان هنـوز در قيـد حياتنـد و در خيابـان پاسـداران تهـران         كردند و شنيده تدريس مي
به هر حال، بنده پـس از گـرفتن سـيكل اول در فرهنـگ مشـهد      . دارنداي فرهنگي  مؤسسه

  ».استخدام ومعلم شدم
دكتر جويني بخاطر اعتقادات خويش در آن روزگار يك روز از ميـرزا جـواد آقـا تهرانـي     

ام ومي خـواهم در فرهنـگ اسـتخدام شـوم،      من سيكل اول متوسطه را گرفته! آقا: پرسيدند
دهيد، چه اشكالي دارد؟ و  هاي مسلمان درس مي شما به بچه: نددهيد؟ فرمود مي  شما اجازه

استاد با اجازه ايشان آموزگار شدند و بعد درس را ضمن كار ادامه دادند و سه ديپلم گرفتند 
و در دانشگاه تهران هم قبول شدند، ولي آن زمان منتقل شدن آموزگاران بـه تهـران خيلـي    

ني داشت كه ايشان نداشتند، تا اين كـه در دانشـگاه   مشكل بود و احتياج به پارتي و پشتيبا
  .فردوسي مشهد دانشكده ادبيات باز شد و همان جا به تحصيل ادامه دادند

براي تحصيالت تكميلي خود به تهران آمد و پس ازگذرانـدن دوره   1346استاد در سال 
متاز از دانشگاه فوق ليسانس موفق به اخذ دانشنامه دكتري زبان و ادبيات فارسي، با درجه م

  .تهران گرديد
دكتـر سـيد جعفـر    : اساتيد دانشگاهي دكتر جويني در تهران و مشـهد عبـارت بودنـد از   

شهيدي، عالمه فروزانفر، دكتر رضايي، دكتر مينو چهر، دكتر خانلري، دكتـر فيـاض، دكتـر    
  .زرياب، دكتر ژاله آموزگار و دكتر صادقي

دانشگاه تهران رفت و از آن زمان تـا سـال    براي تدريس به 1350دكتر جويني در سال 
، آموزش زبان و ادبيات فارسي را در دانشكده زبان و ادبيات ايـن دانشـگاه بـه عهـده     1382
كتاب برجسته كهـن در   9وي در كنار تدريس در دانشگاه، موفق به تصحيح انتقادي . داشت

دوسي، نظامي، حـافظ و  حوزه دين و سياست شده و بيش از نود مقاله نيز در شرح اشعار فر
دكتر . شناسي ونقد كتاب، در مجالت معتبر به چاپ رسانده است ديگر موضوعاتي چون زبان
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جويني تا روزهاي پاياني عمر پربركت خويش به تصحيح شـاهنامه فردوسـي از دسـتنويس    
  .نسخه فلورانس مشغول بوده كه يكي از آثار برجسته وارجمند روزگار ماست

. وران روزگار بودندĤعلوم جديد ايشان در تهران و مشهد از افاضل و ناماساتيد دانشگاهي 
در دانشگاه مشهد آقاي دكتر فياض كه مرد بسيار فاضلي بـود و سـابقه طلبگـي داشـت بـه      

شرح و تصـحيح فرهنـگ   «پايان نامه دكتري، دكتر جويني . داد ايشان تاريخ اسالم درس مي
ي و دكتر خانلري و دكتر رضايي، يكـي ديگـر از   بود به امضاي دكتر شهيد» الفرس مجموعه

در حقيقت كـالس ايشـان كـالس شـعر و     . استادان ايشان در تهران، دكتر زرياب خويي بود
ايشـان  . دانسـت  او هم قبالً طلبه بود و درس خارج خوانده بـود و چنـد زبـان مـي    . ادب بود
لصفا را كه تـاريخ جهـان و   ا اي از روضة دكتر زرياب خالصه. شناس و مورخ توانايي بود نسخه

آقـاي  . ايران و اسالم بود به نثر امروز نوشته كه مفيدترين و بهترين كتاب براي مـردم اسـت  
در فضل ايشان همين بس كه . داد دكتر تفضلي هم به دكتر جويني متون مانوي را درس مي

كردند  ميسالي چند بار او را مثل پرفسور هنينگ و ديگر مستشرقان بزرگ، به خارج دعوت 
هـاي   استاد نـزد خـانم دكتـر ژالـه آموزگـار برخـي از زبـان       . تا از معلوماتشان استفاده كنند

خورازمي و برخي دستورهاي زبان سغدي را خواندنـد و اسـتاد، ايشـان را خـانمي فاضـل و      
دكتـر  . شناسي خواندند نمود و در خدمت آقاي دكتر اشرف صادقي زبان فرهيخته معرفي مي

خواست يك انجمن يا سـميناري   اد فروزانفر بسيار ارادت داشتند و دلشان ميجويني به است
تشكيل شود تا آخرين درس استاد فروزانفر را آنجا بيان نمايند و دكتر جويني در ايـن بـاره   

در مورد ايـن كـه در زمـان بهـرام گـور      . آخرين درس استاد درباره شاهنامه بود«: گويند مي
بعـد بهـرام گـور    . ها چشمش را درآورده بودنـد  بود و كالغ كسي شراب خورده و مست كرده

هـا كسـي جـرأت     كنيم و تا مدت سارش مياز اين پس، هركس شراب بخورد سنگ :گفته بود
  ».افتد كرد شراب بخورد، نه در دربار و نه جاي ديگر و بعد اتفاقات ديگري مي نمي

مـرد  . س گـروه هـم بـود   چهر بـود كـه ريـي   از اساتيد ايشان، آقاي دكتر مينويكي ديگر 
  .دانست غل و غشي بود كه دنبال رياست نبودو عرفان و عربي را خوب مي وارسته، صاف و بي

تهران دكتراي ادبيات  هدكتر مينو چهر بعد از دكتر معين، دومين نفري بود كه از دانشگا
 ، يعنـي 1992تـا سـپتامبر    1990استاد جويني مدت دو سـال از اكتبـر   . فارسي گرفته بود

شمسي در لهستان بودند و آنجا زبان و ادبيـات فارسـي را تـدريس     72تا  70تقريباً از سال 
هـا از جملـه زبـان     در انستيتوي خاورشناسي دانشگاه يا گلوني كراكو تمـام زبـان  . كردند مي

در سـال   1382متأسفانه سـال  . شود ژاپني، تركي، عبري، چيني، هندي و غيره تدريس مي
مي، آن هم در جشن سالگرد انقالب و جشن و شادي دهه فجر ناگهـان  آخر دولت آقاي خات

بارتر اين كه ابالغ را موقعي كه  تاسف! ابالغي به دست ايشان دادند كه شما بازنشسته هستيد
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استادي و بعد از عمري  23گذشتند به دست ايشان دادند، آنهم با رتبه  از راهرو دانشكده مي
  .خدمت خالصانه

  
  وشي استاد در مراحل تحصيل و تحقيقكسخت پشتكار و

ها كوشي ايشان توأم با تحمـل سـختي  وفقيت استاد به خاطر پشتكار و سختبخش مهمي از م
خواستند مدرك پنجم علمي را هـم   ايشان زماني كه با مدرك سيكل آموزگار شدند، مي. بود

خواندنـد،   مـي ر دانشـگاه  ش در حدي بود كه بعداً دد و اين كار سختي بود، چون عربيبگيرن
ش در حد ديپلم طبيعي بود و ايشان بايد در حقيقت رياضيش در حد ديپلم رياضي و طبيعي

. خواندند تا در امتحان قبول شـوند  در همان كالس پنجم علمي، تا حد چند ديپلم درس مي
آن موقـع امتحـان چهـارم و    . كردند شدند و درس را رها مي ها از نيمه راه منصرف مي خيلي

خواستند ظرف يك سال، هم ديپلم دانشسـرا را   فرقه با هم بود، ايشان آن موقع ميپنجم مت
بگيرند و هم مدرك  پنجم علمي، يعنـي يـك امتحـان در خـرداد و يكـي هـم در شـهريور        

او . آن موقع ايشان مجرد بودند و در خانه مرد جوان و كاسـبي اتـاق گرفتـه بودنـد    . داشتند
گرفـت و   هاي درخواستي راديو را مي آمد، برنامه ترانه ار ميجوان خوبي بود، منتها وقتي از ك
كشـيد   زد؛ از طرفي خجالت مـي  كرد كه تمركز او را برهم مي صداي راديو را آنچنان بلند مي

به او بگويد صداي راديو را كوتاه كند و جاي ديگر هـم نداشـت كـه بـرود و درس بخوانـد و      
كردنـد و پنجـره را    دنـد، آن را روشـن مـي   پزي خريـده بو  ايشان يك چراغ پريموس خوراك

پوشيدند تا در آن هواي گرم صداي گرگر چراغ پريموس، صداي بلند  گير مي بستند، عرق مي
اسـتاد در آن شـرايط دشـوار    . موسيقي راديو را خنثي كند تا بتواند رياضي و فيزيك بخواند

ام، حتمـاً شـما را    ردهخواندند و بعد آن فرد به استاد گفت من در حق شما ظلم كـ  درس مي
خواهيـد   هايم بگويم اگر مـي  خواهم به بچه بايد به منزل ببرم و به دخترانم نشان بدهم و مي

  .درس بخوانيد، مثل ايشان درس بخوانيد
خواستند و اسـتاد   نفر را مي 10تنها دانشگاه تهران دوره دكتري داشت و  1346در سال 

آن موقـع دكتـر صـفا    . ر داير شده بود شركت كرددر امتحان فوق ليسانس كه براي اولين با
اسـتاد  ! بعداز مدتي اعالم كردند كه هيچ كس قبول نشده اسـت . رييس دانشكده ادبيات بود

خيلي تعجب كردند، چون هم امتحان را خيلي خوب داده بودند و هم با مشكالت زياد خـود  
شنبه تر صفا روزهاي يكدك: پرس وجو كردند، گفتند. را از مشهد به تهران متقل كرده بودند

اسـتاد  . تواند بـرود بـه او بگويـد    نشيند و هركس حرفي دارد مي توي سالن در اتاق شورا مي
من : گوييد؟ دكتر جويني گفتند شما چه مي: جويني پيش ايشان رفتند و دكتر صفا فرمودند

اي، استاد گفتند امـا   گفت خوب، قبول نشده. ام ام؛ اما قبول نشده فوق ليسانس شركت كرده
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براي اين كه من زبـان انگليسـي را در انجمـن زبـان     : چرا؟ گفتند: گفت. شدم ل ميبايد قبو
ايد، حتي يك  ام، در متني هم كه شما داده ايران و انگليس چند سال به صورت كامل خوانده

ام، بعد اضافه كردند  تاريخ ادبيات راهم كه از كتاب شما بوده، حفظ كرده. ام غلط هم نداشته
مطـول درس  : دكتـر صـفا تعجـب كـرد و گفـت     . دادم طـول درس مـي  كه من در گذشـته م 

شـما يـك   : بله، دكتر صفا رو كرد به ريـيس دفتـرش و گفـت   : دادي؟ دكتر جويني گفت مي
روز بعد كه دكتر . اش را توانست بخواند، سر كالس برود مطول بياور اگر اين آقا نصف صفحه

دكتر صفا . نشسته و منتظر شماستدكتر صفا توي اتاقش : جويني براي نتيجه رفت، گفتند
خيـز   شد، ولي آن روز براي اولين بار براي ايشان يك نيم هيچ وقت جلو دانشجويان بلند نمي
من پرونده شما را ديدم، قبول بودي ولي چون هيچ كس : بلند شد و بعد لبخندي زد و گفت
ام، مـا چـون    دهاما مـن كـار مهمـي بـراي شـما كـر      . اند قبول نشده بود شما را هم رد كرده

خواهيم دانشجوي دكتري ادبيات زياد داشته باشـيم، در سـال يـك بـار امتحـان فـوق        نمي
گيريم، به خاطر شما در شورا مطرح كردم كه حق يك دانشجوي مشهدي ضايع  ليسانس مي

  .شده، بياييد در اسفند ماه هم مثل ديگران امتحان بگيريد و استاد در اسفند ماه قبول شدند
اند؛ ترجمه و تفسيرهاي قرن چهارم و پنجم،  ويني در پنج ركن ادبيات كار كردهاستاد ج

يـن كارهـا   البالغه، شاهنامه، پنج گنج نظامي و فرهنگ لغات فارسي و عربي و قرآنـي و ا  نهج
تحمل شرايط دشوار طلبگي  هاي طلبگي بوده است و پشتكار وهمگي در سايه همان كوشش

  .هاي آنو مرارت
از وقت استاد متعلق به كتابها و دانشجويان بود و در اين ميان غالباً سهم اي  بخش عمده

ماند و استاد از همسر خـويش خـانم    و نقش همسران در سامان بخشي به كارها، مغفول مي
ستايند كه با داشـتن سـه فرزنـد در تمـام      كنند و ايشان را مي فروغ طاهري به نيكي ياد مي

يشان بودند و حتي در تفسير نسفي به ايشان كمك كردند و مراحل زندگي ياور و پشتيبان ا
خواستند از مشـهد   ي همسرشان و وقتي استاد ميهخواندند و گا ها را مي گاهي استاد نسخه

به تهران بيايند تا براي فوق ليسانس و دكتري ادامه تحصيل بدهند، همسرشـان بـا ايشـان    
آمد و در مشهد  ند اگر ايشان به تهران نميكرد و مخالفتي نكرد و استاد اظهار نمود همراهي 

توانستم به تهران بيايم و در نتيجه معلوم نبـود كـه ايـن همـه آثـار را       ماند، من هم نمي مي
  .بتوانم بنويسم

  :اند استاد طبع شعر هم داشتند و قطعه شعر طنزي هم گفته
ــيدند ــم پرس ــل قل ــك اه ــر ي  از همس
 گفتا گله دارم من از ايـن شـوهر خـود   

 كنم آن كس كه مرا داد به شوي نفرين

 اي و حالـــت چونســـت ني و چگونـــهچـــو 
 چندان كـه شـمار آن زصـد افـزون اسـت     
 دستم همه شب به خالق بـي چـون اسـت   
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ــا ــد آي ــه باش ــاه او چ ــه گن ــتم ك  گف
 بــود گفتــا نــه كــه ايكــاش هــووئي مــي

ــاموش    ــووي خ ــي ه ــا بس ــه م  در خان
  

 آورده هـــوو مگـــر دلـــت پـــر خونســـت؟
 ن مــادون اســتبــدتر ز هــوو كــه ايــن از آ

ــت   ــون اس ــوهرم مجن ــفتند و ش ــي ص  ليل
 

  جستجو در منابع كهن، ثمره سالها غواصي در دريايي همچون كتابخانه آستان قدس
كتابخانه آستان قدس رضوي آثار ماندگاري اسـت كـه از دكتـر    ثمره سالها تالش و تعمق در

رآن و فرهنـگ  البالغـه، تفسـير مفـردات قـ     تفسـير نسـفي، نهـج   . جويني برجاي مانده است
سـتاد در مشـهد   تفسير نسفي يادگـار دوران طلبگـي و معلمـي ا   . اند مصادراللغة از آن جمله

ايشـان هفـت سـال روي    . هايي كه پيوسته مالزم كتابخانه آستان قدس رضوي بودسال. است
تفسير نسفي در اصـل  . اين تفسير كار كردند و سه بار چاپ شده است و از آثار كمياب است

كـرده، نسـفي برگشـته    از شهرهاي ماوراءالنهر زندگي مي كسي بوده كه در بخشيمتعلق به 
مفسير اين . نخشب هم همان شهري است كه ماه آن معروف شده است. همان نخشبي است

زيسته و آن زمان هنوز شيعه و سني به صورت امروز آنجا مرزبندي  تفسير، در قرن پنجم مي
حلقه واسـطي بـين شـيعه و سـني اسـت؛ يعنـي هـم         بنابراين، اين تفسير، مثل. شدند نمي

 . توانند به آن تمسك كنند و هم اهل سنت شيعيان مي

يكي ديگر از آثاري كه استاد در كتابخانه آسـتان قـدس رضـوي يافـت و آن را تصـحيح      
هاي مفـردات   ترين ترجمه نمود، تفسير مفردات قرآن است كه اين تفسير هم يكي از قديمي

اين تفسير از نظر دستوري هم خيلي قديمي است و دوبار چاپ شـده  . تقرآن به فارسي اس
البالغه  يكي از آثار برجسته استاد جويني، تصحيح انتقادي متن و ترجمه كهني از نهج. است
اي كه استاد آن را در آستان قدس يافتند شاه عباس كبير وقف حرم امـام   اصل نسخه. است
خالصـه عبـارت وقـف او ايـن     . در كتـاب هسـت   1017كرده و مهـر او بـه تـاريخ    ) ع(رضا 
عباس الصـفوي بـر   . السالم وقف نمود اين كتاب را كلب آستانه علي ابن ابي طالب عليه :است

آستانه مقدس رضويه كه هر كه خواهد بخواند ثواب آن را به روح پر فتـوح شـاه طهماسـب    
مـام  رون برد شريك خـون ا قربت فرمودند، مشروط آن كه از آستانه بيرون نبرند و هر كه بي

و نسـخ خطـي    رفتهها قبل از انقالب به كتابخانه آستان قدس استاد سال. السالم حسين عليه
چند سال اول كـه كتابخانـه تعطيـل    . داشتند هايي برمي كردند و يادداشت آنجا را مطالعه مي

ل اين مدت، در طو. سال روي آن كار كردند 9بود، استاد از اين اثر خطي زيراكس گرفتند و 
چند بار اين اثر را كه دو كارتن بزرگ شده بود، براي در امان ماندن از آسيب بمباران تهران، 

. از بـين نـرود   هاش خراب شود، اقالً اين اثـر ارزنـد   تا اگر خانه ندبه بجنورد بردند و برگرداند
فرقش هم ايـن  . هاي موجود فرق دارد البالغه البالغه با نهج اصل متن عربي اين نسخه از نهج
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االسالم و ابن ابي الحديد  ها با متن چاپ شده فيض هاي كتاب، ترتيب خطبه است كه از نيمه
مرحوم حجـت االسـالم دكتـر مصـطفوي كـه      . كند تفاوت عمده دارد و سبكش هم فرق مي

البالغـه، ايـن    بود كتابي نوشته بود در مورد رابطه قرآن بـا نهـج  ) ع(رئيس دانشگاه امام رضا 
و مـن  «در آنجا نوشته بود كـه عبـارت   . البالغه چاپ كرده بود ب را براي بزرگداشت نهجكتا

تواند از سخنان امير مؤمنان باشد، بلكه از  البالغه نمي در خطبه اول نهج» جهله فقد اشاراليه
در متن اين نسـخه كـه اسـتاد كـار     . اضافات سليقه كاتبان و نويسندگان بايد محسوب شود

  .شود ن عبارت نيامده است و نظر مرحوم دكتر مصطفوي تأييد مياند هم آ كرده
البالغه هست كـه در   اي كاتبان در نهج البته چند نمونه ديگر هم از اضافات بعدي سليقه

نكته ديگر ايـن كـه بـا    . اين نسخه خطي نيست و از اين نظر هم اين نسخه بسيار مهم است
الخط كهن  هايي از رسم م گرفته،  اما نشانههجري انجا 973اين كه كتابت اين متن در سال 

هويت مترجم اين اثر نامعلوم است، فقط از روي قرائن، واژگان و سبك . شود در آن ديده مي
كرده،  زنند كه او در قرن پنجم يا ششم زندگي ميرش و موارد دستوري، استاد حدس مينگا

كتبه اقل العباد عبداهللا بن المغفور : اما كاتب دو جا نام خود را ذكر كرده است، با اين عبارت
  .موالنا حسين الهمداني

هايي است كه ايشان در كتابخانه آسـتان   يكي ديگر از آثار استاد كه محصول همان سال
نسـخه خطـي   . است» مصادراللغه«كردند تصحيح فرهنگ عربي به فارسي  قدس مطالعه مي

. هديـه و وقـف كـرده اسـت    ) ع(رضا  به حرم امام 1145اين كتاب را نادرشاه افشار در سال 
مؤلف آن معلوم نيست و تاريخ تحرير هم ندارد، اما كهنگي خط و رنگ و روي كاغذ، حكايت 

مولف در نگارش ايـن  . رود كتابت آن در اواخر قرن ششم باشد احتمال مي. از قدمت آن دارد
بعد معاني را ذكـر   اثر، به همان سبك زوزني و بيهقي عمل كرده ولي ابتدا مصدر را آورده و

اصـوالً  . كرده و هر جا هم الزم بوده از آيات و احاديث و كـالم بزرگـان يـاري جسـته اسـت     
و تفسير و ترجمه مفردات قرآن، اولين گامي بوده كـه بـراي آشـنايي بـا      »هاي مترجم قرآن«

زبان وحي برداشته شده و بعدها راه كمال را طـي كـرده و بـه صـورت تفسـيرهاي مختلـف       
ترين فرهنگ لغت فرس اسدي است كه مربـوط   اعتقاد بر اين است كه قديمي. ه استدرآمد

هايي بوده كه از قرن دوم، سوم يا چهـارم داريـم    قبل از آن، همين قرآن. به قرن پنجم است
اند و اين كـار آنهـا، بـه جـاي همـين       اند لغات قرآن را به فارسي برگردانده كه اهل علم آمده

بنابراين، برابر گذاشـتن لغـات فارسـي در برابـر لغـات      . شده است فرهنگ لغت محسوب مي
جـويني  ... استاد عزيزا. عربي، نخستين قدم در راه پديد آمدن فرهنگ لغات بعدي بوده است

المصادر و المصـادر زوزنـي انجـام     اي هم بين اين فرهنگ و تاج در پيشگفتار اين اثر، مقايسه
شكل و پر زحمت بود و استاد بارها هر لغتـي را صـد   خواندن متن مصادراللغة خيلي م. داده
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و . كردند تا مطمئن شوند كه مثالً فالن لغت به فتحه درست است يا به كسـره  بار كنترل مي
بـا دقـت   » العـروس  تـاج «و يا » الموارد اقرب«، »العرب لسان«در اغلب موارد، لغات را از روي 

يابي هـم در ايـن فرهنـگ وجـود      لغات كم. كردند تا اشتباهي صورت نگيرد مقابله و نگاه مي
جويني بـر  ... استاد عزيزا. تواند براي فرهنگستان زبان و ادب فارسي مغتنم باشد دارد كه مي

، كـه بـا   4معروف بـه قـرآن شـماره    » فرهنگ لغات قرآن خطي آستان قدس رضوي«كتاب 
نـد ، پـس از   ا اي مفصـل نوشـته   كوشش مرحوم دكتر احمد علي رجايي فراهم آمده، مقدمـه 

چاپ اين فرهنگ، قرار بود متن اين قرآن نفيس و گرانبها نيز متعاقباً چاپ و منتشـر شـود،   
مرحوم دكتر احمد علي رجائي بخارايي  بعد از بازنشستگي مـدير  . اما اين كار صورت نگرفت

بـه هـر حـال، در آن    . ستان قدس رضوي بود، سمتي كه آن زمان هنـوز معمـول نبـود   آكل 
شود كـه آنهـا را پيـدا     هاي وقفي آستان قدس ميهاي خطي قرآن ن، پيگير نسخهايشا سمت،

كننـد و از روي جلـد آنهـا     ها قرآني پنج جلدي پيـدا مـي   كند و ايشان در آن ازدحام نسخه
هايش فرسوده شـده اسـت، بعـد در    جلد يكي است و تنها بعضي از ورق فهميدند كه اين پنج

آن را در گاوصندوق بنيـاد فرهنـگ  گذاشـتند و دكتـر     زمان دكتر خانلري، اين پنج جلد قر
هللا انجام دادنـد   هايش را برطرف كردند و اين كار را حسبة جويني اوزاليدها را خواندند و غلط

  .ولي اين اثر نفيس هنوز چاپ نشده است
  

  ترين نسخه خطي شاهنامه حكيم طوس تصحيح كهن
و چاپ شاهنامه از روي نسخه خطي موزه  يكي از آثار ارزنده و ماندگار دكتر جويني تصحيح

جلـد آن بـا وجـود تـالش و كوشـش       2فلورانس است كه چند جلد آن منتشر شده است و 
بسيار استاد به علت مشكالت چاپ و كاغذ هنوز بسامان نرسيده است و تاكنون شـش جلـد   

ماري را استاد با وجود كهولت سن و بي 8زير چاپ است و جلد  7آن چاپ شده است و جلد 
نويس وكار ايشان را به اتمـام برسـانند و    اند و خانواده ايشان قرار است دست به اتمام رسانده

خانم فروغ طاهري همسر گرانمايه و فاضل ايشان با تأثر و اندوه از رنج و زحمت ايشـان يـاد   
كنند و متاسف هستند از اين كه ايشان در قيد حيات نيستند تا شاهد بسـامان رسـاندن    مي
  .د نهايي و اعالم آن باشند و از اين ضايعه به تلخي گريستندجل

 هايفردوسـي و داسـتان  با توجه به زندگي استاد، ايشان از كودكي و دوره دبستان با شعر 
اي شـد بـراي    بر ذهن ايشان تأثير گذاشـته و انگيـزه   هاحماسي آن آشنا شدند و اين داستان

هاي رستم و اسفنديار بيش از سي سال داستانيگر، تدريس تصحيح اين اثر ارزنده از طرف د
و يا رستم و سهراب، سياوش و سودابه و مانند آن، و همينطور تصحيح چند متن كهن هزار 

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hiv

e 
of

 S
ID

  17/نگاهي به زندگينامه و آثار شادروان دكتر عزيزاهللا جويني    
 

 

ساله و هفتصد ساله و چند فرهنگ فارسي، عواملي بـود كـه ايشـان را بيشـتر بـه شـاهنامه       
  .فردوسي نزديك كردند

توسط مستشرق دانشمند ايتاليـايي   1977نسخه دستنويس موزه ملي فلورانس در سال 
استاد جويني در اوايل انقـالب، بـراي تهيـه زيـراكس از نسـخه      . آنجلوپيه مونتزه كشف شد

آنجا با آنجلوپيه مونتزه كـه از  . البالغه به كتابخانه آستان قدس رضوي رفته بودند خطي نهج
ز اين متن فراهم كردنـد  استاد ابتدا نسخه عكسي بسيار خوبي ا. فرانسه آمده بود آشنا شدند

  .ها مقابله كردند و بعد اين نسخه را با دقت زياد با متن شاهنامه مسكو و نسخه بدل
ها و امكانـاتي   ها با همه نسخه روس. منتشر شد» برتلس«چاپ مسكو ابتدا به سرپرستي 

 سال با كمك كساني مثل نوشين كه از ايران به آنجـا فـرار   30كه در اختيار داشتند، ظرف 
سنت بود  60كه هر روبل آن زمان برابر با يك دالر و  –ميليون روبل  30كرده بود، با صرف 

يف بودند، توانستند بودند شـاهنامه   نفري كه در رأس آنها عثمانف و علي 80با يك هيأت  –
بـا ايـن همـه،    . جلد منتشر كنند، كاري كه دكتر جويني در ايران يك تنه انجام داد 9را در 

مسكو داراي اشكاالت و اغالطي است كه استاد به قسـمتي از آنهـا در جلـد اول     نسخه چاپ
  .اند شاهنامه اشاره كرده

ها نسخه پاريس، نسخه لنينگراد و دو نسخه لندن را در اختيار داشتند و با اتكـا بـه   روس
در كار آنها با همه اشـكاالتي كـه داشـت، متأسـفانه     . ها كار خود را به پايان بردند اين نسخه

مرحوم مينوي كه در رأس بنياد شاهنامه بود، تحت . ايران مورد پشتيباني كساني قرار گرفت
ترين نسـخه شـاهنامه تـا امـروز اسـت،       و نسخه موزه فلورانس را كه قديمي سيطره آنها بود

كردند، در  اي هم كه در بنياد شاهنامه با مينوي و پهلبد كار مي عده. دادند مشكوك جلوه مي
آنها بيشتر . كردند تا از اهميت كار استاد و نسخه فلورانس بكاهند ن سنگ اندازي مياين ميا

انـد، بنـابراين همـه جـا      از اين ناراحت بودند كه چرا ايشان به تنهايي اين نسخه را كار كرده
اي از كارشناسان زبـده آمدنـد و مقـاالتي     بعد، عده. شايع كردند كه اين نسخه مجعول است

تـرين نسـخه خطـي شـاهنامه در حـال       ت كردند كه اين نسخه اصل و قديمينوشتند و اثبا
خوردكـه در ايـن نسـخه     هاي ديگر  شاهنامه چند عيب به چشم مـي  در نسخه. 1حاضر است

نوشته شده، عدم دقـت كاتـب    675نيست، مثالً در نسخه موزه بريتانيا كه بنا بر مشهور در 
نـه خوانـده شـود، در حـالي كـه در نسـخه       گذاري باعث شده كه يك واژه چنـد گو  در نقطه

گذاري شده و مشكول است از طرف ديگـر خـط ايـن     ها با دقت زياد نقطه فلورانس همه واژه

                                                 
دكتـر  ،  برات زنجـاني  دكتر  ايرج افشار ،شادروان محمد تقي دانش پژوه ،: اُستادان ارجمند آقايانستاد عبارتند از تن بنا به گفته همسر اُ اين چند 1.

 .آيدين آغداشلو دكتر جالل خالقي مطلق و 
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نسخه يكدست است، گويي با يك قلم نوشته شده، البته نسخه فلورانس كه تاريخ آن محـرم  
سـمت، بخـش   اش گم شـده امـا تـا ايـن ق     است تا آخر كيخسرو را بيشتر ندارد و بقيه 614

شـود و بقيـه مطالـب شـاهنامه جنبـه تـاريخي دارد نـه         اساطيري شاهنامه تقريباً تمام مـي 
  .اي اسطوره

اند و در ابتداي هر جلد، شاهنامه  استاد در كار عظيم خويش به تصحيح و مقابله پرداخته
واژگـان   اند تا همه بتوانند از آن اسـتفاده كننـد، عـالوه بـر آن،     را به نثر روان فارسي نوشته

  .اند هاي ديگر توضيح داده دشوار متن را هم آنجا با توجه به نسخه
منتشـر كـرد، از    56را در سـال  » مجموعه لغت فرس«دكتر جويني اولين كتاب خويش 

فرهنگ لغات زبان عربـي و قـرآن،   : ، وي آثار خود را بر پنج بنيان قديم 84آن زمان تا سال 
اهنامه و نيز تصحيح خالصه خمسه نظامي بنيـان نهـاده   البالغه، تصحيح ش تفسير قرآن، نهج

اسـالمي   –تهيه اين آثار ارزنده كه هريك اتفاقي مهم در حوزه فرهنگ و ادب ايرانـي  . است
ها ذهن استاد را به خود مشـغول داشـته، آنچنـان كـه تنهـا تصـحيح انتقـادي         ماست، سال

  .ن برده استسال زما 15شاهنامه پنج جلدي از دستنويس نسخه فلورانس، 
  
  جويني... شناسي دكتر عزيزا كتاب

  )فارسي به فارسي(فرهنگ مجموعه الفرس 
تصحيح و شرح واژگـان بـه قلـم    . ابوالعالء عبدالمومن جاروتي، معروف به صفي كحال: تأليف

 1378دكتر عزيزاهللا جويني، چاپ دوم، تهران، موسسه انتشـارات و چـاپ دانشـگاه تهـران،     
  .ص، وزيري 358) 1356چاپ اول (

: گويـد  مؤلف كتاب مي» صفي كحال«دكتر جويني مصحح و شارح واژگان اين اثر درباره 
دانم كه بـه   همين قدر مي... دانم كيست و از كجا آمده است شناسم، نمي وي را درست نمي«

خواسته است كه نـامش در   زبان فارسي سخن گفته و به حفظ و گسترش آن مهر ورزيده و
تاريخ نگارش اين فرهنگ دقيقاً مشخص نيست، فقـط از  » ...به نيكي ياد شودگويان نزد پارس

آيد كه مولف اين نسخه، در نيمه اول يـا اوايـل نيمـه دوم قـرن هشـتم هجـري        قراين برمي
ابوشكور، رودكـي، دقيقـي، كسـائي،    : مولف در اين اثر از شعراي قديم مانند. زيسته است مي

رخي، سوزني، لبيبي، سنايي، انوري، خاقاني، سعدي و فردوسي، خسرواني، شهيد، عنصري، ف
  .جز آن تا قرن هفتم، ابياتي به عنوان شاهد آورده است
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  تفسير مفردات قرآن
ص،  380، )1359چـاپ اول  ( 1378دكتـر عزيـزاهللا جـويني، چـاپ دوم، تهـران،      : تصحيح
ده از حدود نيمـه  ترين اثر به جا مان نسخه اصلي تفسير حاضر، به تعبير مصحح،كهن. وزيري

گرچه اين دستنوشته انـدكي از  . نخست قرن پنجم هجري و شايد اندكي جلوتر به شمار آيد
آغاز سوره بقره و نيز سوره نازعات به بعـد افتـادگي دارد، لـيكن آنچـه بـاقي مانـده، ، سـند        

  .هاي پيشين است روشني از تاريخ گذشته ترجمه و تفسير قرآن كريم در دوره
هـايي اسـت،   جز تـأليف گرديـده و داراي افتادگي  ب بسـيار مختصـر و مـو   چون اين كتـا  
توان فهميد كه كاتب و مولف آن كيست و از كجاست تنها از روي قراين واژگان و سبك  نمي

. دانيم كه وي از بالد خراسان قـديم و از اهـل سـنت و جماعـت بـوده اسـت        نگارش آن مي
، نـام كتـاب، روش مولـف در ترجمـه و     معرفـي نسـخه  : مقدمه كتاب به قلم مصحح، شامل 

تفسير، رسم الخط كلمات قرآن درنسخه، احكام صرف و نحو و تجويـد، رسـم الخـط، ضـبط     
  .كلمات فارسي و ديگر مطالب و نكات دستوري متن است

  
  )عربي به فارسي، بخش ثالثي مزيد فيه ( فرهنگ مصادر اللغه 

للـه جـويني، چـاپ دوم، تهـران، موسسـه     دكتر عزيزا: ابوجعفر احمد بن علي به تصحيح: اثر
  .ص ، وزيري 710، ) 1362چاپ اول ( ،  1377انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، 

هنگامي كه اسالم از قلمرو و حجاز قدم بيرون نهاد و در بالد : دكتر جويني معتقد است 
ديـن   –با پرداخـت جزيـه    –هايي كه تازه مسلمان شده و يا هنوز  ديگرگسترش يافت، ملت

آباء و نياكان خود را حفظ كرده بودند، الزم بود كـه معنـي قـرآن را بداننـد و از قـوانين آن      
هاي مترجم و تفسير و ترجمه  مفردات قرآني، اولـين گـامي بـود كـه      يايند، قرآن آگاهي مي

هاي فعال  ها، يكي از شيوهپس از ترجمه قرآن.  اشته شده استبراي آشنايي با زبان وحي برد
هاي ديگـر بـوده كـه    س از آن انجام گرفت، نوشتن فرهنگهاي عربي بزبانبل توجهي كه پو قا

اعـم در همـه مسـايل    عالوه بر آموختن احكام قرآن و معاني حديث، زبان عربي را بـه طـور   
داده است كتاب مصادر اللغه نيزيكي از همين نوع فرهنگهاسـت كـه غـرض    زندگي تعليم مي

  ومباني اسالم و كتاب خدا و كالم رسول اللـه اصلي در آن، آشنايي به احكام
رود و در اواخر قرن ششم يا نيمه دوم  و احتمال مي.كتاب حاضر، تاريخ تاليف و تحرير ندارد 

دكتـر  . اين نسخه شامل بخش ثالثي مزيد فيه و ربـاعي مزيـد اسـت    . آن كتابت شده باشد
رهنگنامه، به معرفي نسخه و نيـز  جويني در پيشگفتار خود بر اين اثر، به روش تدوين اين ف

  .زوزني پرداخته است» المصادر« و » تابع المصادر« فرق اين نسخه با 
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  )ششم  با ترجمه فارسي قرن پنجم و( البالغه  كتاب نهج
دكتر عزيزاللـه جويني، چاپ سوم ، تهران، موسسه انتشارات وچاپ دانشگاه تهران، : تصحيح
  .وزيريص ،  656،  1377، چاپ اول  1385

اي بود كه شاه عباس اول صـفوي   متن حاضر با ترجمه فارسي كهن، در اصل دستنوشته
اي است بي مانند و معتبر و نسبت به متن نهج  وقف حرم امام رضا عليه السالم كره و نسخه

هـاي اردو و انگليسـي و جـز آن،     هاي موجود، چه با ترجمه فارسي و چـه بـا ترجمـه    البالغه
  .اردفزوني و برتري د

البالغـه از جهـت ترتيـب     متن اين اثر گرانسنگ، از نيمه به بعد، با همه متون ديگر نهـج 
هـاي از   هجـري كتابـت شـده، امـا نشـانه      973با ايـن كـه ايـن مـتن در     . تفاوت عمده دارد

اصل متن كه در موزه آستان قدس رضوي نگهـداري  . الخط  كهن در آن ديده مي شود رسم
  .يي است كه مصحح در مقدمه كتاب به شرح آن پرداخته استها مي شود، داراي ويژگي

اي خـود بـر ايـن اثـر،      صـفحه  71درخور ذكر است كه دكتر جويني در مقدمه مفصل و 
البالغه بـه   هاي نهج ه ترجمهالبالغه و اهميت آن، به تفصيل ب ضمن معرفي اين نسخه از نهج

ين اثر پرداخته و سپس به شرح حال هاي خطي ا نسخه فارسي، انگليسي، اردو و نيز: هايزبان
ترين ترجمـه فارسـي    در بخش ديگر از مقدمه، قديم. مترجم و اعتقادات او اشاره كرده است

البالغه  البالغه سبك نگارش ترجمه فارسي متن حاضر مورد توجه قرار گرفته و تأثير نهج نهج
واپسـين بخـش   . ه اسـت اي از واژه هاي متن فارسي ايـن اثـر آمـد    در ادبيات فارسي و نمونه

پيشگفتار به موضوع روش تصحيح اين نسخه و شرح حـال سـيد رضـي و خانـدان و آثـار او      
اند  اختصاص يافته و سپس اسامي كساني كه پيش از وي سخنان اميرالمؤمنين را گرد آورده

  .ذكر شده و ويژگي هاي متن عربي نيز ارايه شده است
  
  )تفسير نسفي دوره دو جلدي(

چاپ اول، . دكتر عزيزاهللا جويني: تصحيح. الدين عمر بن محمد نسفي ابوحفص نجم امام: اثر
  .ص، وزيري1316، 1376تهران، انتشارات سروش، 

اي كهن از قرآن مجيد به فارسي موزون و مسـجع  همـراه بـا آيـات      ترجمه» تفسير نسفي«
، )538-462(الـدين عمـر نسـفي     مؤلف ايـن تفسـير، ابـوحفص نجـم    . متن قرآن كريم است

از اكابر علماي ماوراءالنهر، مردي فاضـل و عـالم بـه تمـام علـوم      » مفتي الثقلين«معروف به 
اي قوي واستعداد كم نظير و در شاعري نيز توانا بوده  وي داراي حافظه. زمان خود بوده است

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hiv

e 
of

 S
ID

  21/نگاهي به زندگينامه و آثار شادروان دكتر عزيزاهللا جويني    
 

 

 25اند كه دكتـر جـويني در پيشـگفتار خـود،      تأليفات او را بالغ بر يكصد كتاب نوشته. است
  .وان آن را ذكر كرده استعن

نكته مهم و درخور يادآوري اين كه مولـف در نگـارش ايـن تفسـير، از تمـامي هنرهـاي       
عبـاراتش مـوزون و آهنگـين و    «: گويندگي و سخن سرايي بهره گرفته و بـه تعبيـر مصـحح   

  .داراي سجع هاي گوناگون و آرايش هاي لفظي و معنوي است
  
  )دوره پنج جلدي(س از دستنويس موزه فلوران» شاهنامه«
، 1382حكيم ابوالقاسم فردوسي، تصحيح دكتر عزيـزاهللا جـويني، چـاپ دوم، تابسـتان     : اثر
  .ص ، وزيري664، )1377چاپ اول (

اي عكسي از ميكروفيلم اين اثـر و مطالعـه آن و سـپس     دكتر جويني پس از تهيه نسخه
مطلـق و ديگـر نسـخه     جلدي چاپ مسـكو شـاهنامه دكتـر خـالقي     9مقابله اين اثر با متن 

گاه فرهنگي ديگـر   ها، متن نسخه فلورانس را از آغاز تا پايان با خطي خوانا نگاشته و آن بدل
از واژگان اين متن ترتيب داده است، وي اين اثر را در چند جلد تدوين كرده كـه در دسـت   

  .انتشار است
  :برخي از عناوين بخش نخست جلد اول از اين قرار است

روش كـار  / شرح ابيات و واژگان چگونه انجام گرفت / ه از زندگي فردوسي گزارشي كوتا
/ سـخني در مـذهب فردوسـي    / خالصه از تاريخ چاپ شاهنامه در جهان / مادر شرح كتاب 

/ مـتن شـاهنامه حكـيم فردوسـي بـه نثـر       / فهرست ابياتي كه بيشتر درباره آنها بحث شده 
گفتـار انـدر رسـيدن    «ن مـتن كتـاب نيـز بـا     عناوي» متن شاهنامه حكيم فردوسي به نظم«

  .خاتمه مي يابد» منوچهر به نزديك شاه افريدون
شناسـي، گزارشـي از    فهرست فرهنگ لغات و تركيبات، فهرسـت اعـالم و امكنـه، كتـاب    

از دكتر زرياب خويي، پايان بخش ايـن  » نگاهي تازه به مقدمه شاهنامه«زندگي نويسنده، و 
  .جلد از كتاب است

خور يادآوري اين كه دكتر جويني اشعار شاهنامه را نخست با نثري روان و قابـل  نكته در
  .فهم بر اساس شاهنامه ارايه داده و در پانوشت، اشعار دشوار را توضيح داده است

  
  )دوره پنج جلدي، جلد دوم(از دستنويس موزه فلورانس » شاهنامه«

  وانگزارش واژگان دشوار و برگردان همه ابيات به فارسي ر
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دكتر عزيزاهللا جويني، چاپ دوم با تجديـد نظـر، تهـران،    : بقلم. حكيم ابوالقاسم فردوسي: اثر
  .ص، وزيري653، )1377چاپ اول (، 1385مؤسسه انشتارات و چاپ دانشگاه تهران، 

جلد دوم شاهنامه فلورانس، پس از فهرست ابياتي كه در ايـن جلـد بيشـتر دربـاره آنهـا      
ست، شامل متن شاهنامه به نثر روان دكتر جويني و نظم حكيم بحث شده، همچون جلد نخ

گفتـار  «آغاز و به » گفتار مردن افريدون«عناوين اشعار اين جلد، از . ابوالقاسم فردوسي است
  .ختم مي شود» اندر گرفتن رستم زال رخش را

  .فهرست اعالم و امكنه، پايان بخش كتاب است/ فرهنگ لغات و تركيبات 
  
  )ز دستنويس موزه فلورانس و دوره پنج جلدي، جلد سوما» شاهنامه«

  .گزاش واژگان دشوار و برگردان همه ابيات به فارسي روان
چـاپ دوم، تهـران،   . حكيم ابوالقاسم فردوسـي، تصـحيح دكتـر عزيزبالــه جـويني      :  اثر

  .ص ، وزيري 773، )  1380چاپ اول، « ،  1385مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، 
فتر حاضر كه در ادامه دو دفتر پيشين است، به همان سياق، ابتدا فهرست ابيـاتي كـه   د 

. بيشتر درباره آنها بحث شده آمده است و سپس متن شاهنامه به نثر و نظم ارايه شده است
گفتار اندر افكندن رستم سهراب را « و به » گفتار اندر پادشاهي كيقباد آغاز « اين دفتر، از 
» هفتخوان رستم دستان «در اين جلد از شاهنامه، داستان . پايان گرفته است» و زخم زدن 

  .نيز آمده است» داستان رستم و سهراب « و 
  
  )دوره پنج جلدي، جلد چهارم ( از دستنويس موزه فلورانس » شاهنامه « 

  .گزارش واژگان دشوار و برگردان همه ابيات بفارسي روان 
دكتر عزيزاللــه جـويني، چـاپ اول تهـران ، موسسـه      : بقلم . حكيم ابوالقاسم فردوسي: اثر  

  .ص ، وزيري 683،  1384انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، بهار 
دكتر جويني در پيشگفتار ايـن  . جلد چهارم شاهنامه نيز به روال جلدهاي پيشين است 

م جلد به شرح مختصر زندگاني خويش پرداختـه و در ادامـه، نخسـت مـتن شـاهنامه حكـي      
  .طوس را به نثر روان آورده و سپس متن منظوم شاهنامه را ارائه كرده است

گفتـار انـدر رفـتن     « آغـاز و بـه   «گفتار اندرداستان يافتن دختـر گرسـيوز را   « اين دفتر، از 
گانه لغات و تركيبات، اعالم   هاي سه فهرست. منتهي شده است» پيلسم بالهاك و فرشيدورد 

  .اند ن جلدبخش اي و امكنه، پايان
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  )از دستنويس لنينگراد( ها در داستان رستم و اسفنديار  نبرد انديشه 
  گزارش واژگان دشوار بر گردان همه ابيات بفارسي روان

چاپ دوم با تجديـدنظر و  . دكتر عزيزاللـه جويني: بقلم . حكيم ابوالقاسم فردوسي : اثر  
 355، ) 1374چاپ اول ( ،  1384ان، تهران، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهر. اضافات

ص وزيري، دكتر جويني براي براي تدوين اين اثر، از روي نسخه دستنويس مـوزه لنينگـراد   
هاي دسـتنويس فلـورانس،    هجري نوشته شده استفاده كرد، آن را با نسخه 733كه در سال 

  .مقايسه و مقابله كرده است –هجري  849 –قاهره و نسخه فرهنگستان  شوروي 
  

  ) 614از دستنويس موزه فلورانس ،  محرم ( داستان رستم و سهراب 
  گزارش واژگان دشوار و برگردان همه ابيات بفارسي روان

چاپ اول، تهـران، موسسـه   . دكتر عزيز اللـه جويني: بقلم . اثر حكيم ابوالقاسم فردوسي 
  .ص ، وزيري 327،  1382انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، 

تر در جلد سوم شـاهنامه از دسـتنويس مـوزه فلـورانس،      اثر حاضر را پيش دكتر جويني
دليل وي براي چاپ جداگانه اين داستان در مقدمـه چنـين آمـده    . چاپ و منتشر كرده بود

الزم ديـدم   –داستان رستم وسهراب در جلد سوم شاهنامه فلـورانس   –پس از انتشار : است
تـر گـردد كـه     يم تا سود آن براي همه كـس عـام  كه آن را جداگانه و مستقل به چاپ برسان

گمان اين كار سبب خواهد شد تا دوستداران شاهنامه فردوسي به همه مجلدات ديگـران   بي
  .مند گردند مشتاق تر گردند و از آنها بهره

  
  خالصه خمسه حكيم نظامي گنجوي

سسه انتشـارات  دكتر عزيزاللـه جويني، چاپ سوم، تهران،  مو: تصحيح . نظامي گنجوي: اثر 
  .ص ، وزيري 201،  1375و چاپ دانشگاه تهران، 

بـاب و بـه انتخـاب     35اي موضوعي از پنج گنج در  دكتر جويني اثر حاضر را كه خالصه
هاي ابيـات مـتن، ابيـات پـاورقي،      اي فاضل در قرن هشتم هجري بوده، همراه فهرست طلبه

شناسـي و   يث و اقوال، همـراه بـا كتـاب   اعالم، فهرست نام جانوران و پرندگان و آيات و احاد
  .اي روشنگر درباره زندگي و آثار اين شاعر حكيم و هنرمند آورده است مقدمه

  .اثر حاضر به عنوان كتاب سال مورد تشويق قرار گرفته است 
  به نثر 1388داستان فرود سياوش  
  به نثر 1390داستان بيژن و منيژه  
  .به نثر 1388داستان زال و رودابه  
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  منابع 
نامه و خدمات علمي و فرهنگي دكتر عبدالجواد فالطـوري، انجمـن آثـار و مفـاخر      زندگي. 1

  .1386فرهنگي، چاپ اول 
عزيزاللـه جويني، ) دوره پنج جلدي، جلد چهارم(از دستنويس موزه فلورانس » امهشاهن«. 2

  .1384چاپ اول، تهران، چاپ دانشگاه تهران، 
وگـو بـا دكتـر     گفـت  254، شـماره   1386و چهـارم ، آذر   كيهان فرهنگي، سـال بيسـت  . 3

  .عزيزاللـه جويني
  .1392مصاحبه با همسر فاضل دكتر عزيز اللـه جويني، خانم فروغ طاهري، تهران، بهار . 4
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