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  سپهر سياستنقد كتاب نثر فارسي در نشست 

  تأليف مريم صادقي 
  22/03/1397: تاريخ برگزاري 

  

نثر فارسي در سپهر خرداد به نقد و بررسي كتاب 22شست هفتگي شهر كتاب در روز ن

اين نشست با همكاري گروه زبان . دكتر مريم صادقي اختصاص داشت ةنوشت سياست

و ادبيات فارسي شوراي بررسي متون و كتب علوم انساني در مركز فرهنگي شهر كتاب 

خاني با  علوم سياسي و دكتر عيسي امن ةزاده از دريچ دكتر محمدكمالي. برگزار شد

 .نگاهي به محتوا به نقد و بررسي اثر پرداختند

 رد اقناعي متون محوري فارسيكارك

دو سؤال : در ابتداي نشست دربارة موضوع كتاب اظهار داشت -نويسنده -صادقيمريم 

يكي اينكه اصوالً نثرهاي فارسي مورد بررسي چگونه خوانده  :مهم را در نظر داشتم

ديگري اينكه اين نثرها چه  ؛هايي انجام شده است شان چه پژوهش شدند و درباره

 ةمنزل را به ودمنه نامه، كليله تاريخ بيهقي، تاريخ جهانگشا، مرزبانكاركردي دارند مثالً چرا 

كاركرد اين متون از نظر من در دو حوزه بوده : او افزود  .ماي محورهاي نثر انتخاب كرده

يا شميسا  حوزة لفظي را افرادي چون بهار ؛يكي لفظي و ديگري كاركردي: است

اي گذرا به سطح فكري ابتر  اند اما شميسا هم مسئله كاركرد را با اشاره بررسي كرده

در كتاب حاضر كوشيدم كاركرد اين . ماند لفظي متمركز مي ةگذارد و روي حوز مي

 .نثرها را از زمان ورود اسالم به ايران بررسي كنم
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وده است؛ بر اين باورم كه اين كاركرد اقناعي محور اصلي كار من ب: او تصريح كرد  

منظور ايجاد، تثبيت يا تقويت، افزايش و تحكيم رويكردهاي خاص سياسي،  نثرها به

دليل اينكه اين رويكرد اقناعي ادامه يافته . تبع آن اجتماعي نوشته شده است ديني و به

گرفته  است، اين بوده كه انديشه ثابت بوده و كاركرد اينها براساس اين انديشه انجام

تاريخ  و تاريخ بلعميبه اين معني كه از نظر كاركرد اقناعي تفاوتي بين . است

لفظ يا موضوع . زماني بسياري دارند ةنيست، گرچه اين دو متن فاصل جهانگشاي نادري

عنوان  به تاريخ بلعميمثالً ؛ ها يكي است شايد متفاوت باشد، محور اصلي اين كتاب

دنبال اين است كه دين  شود، به است و وارد حوزة دين مي اولين كتاب نثري كه تاريخي

كوبد،  در اين همين راستا كافران و ملحدان را مي. ترين و پيامبرمان بهترين است ما كامل

اين . شود آورد، وارد زندگي پيامبران و سپس وارد زندگي پادشاهان مي هايي مي آيه

نسته و خليفه انندگان اصول پيامبران دك اولين كتابي است كه در آن پادشاهان را پياده

 .است  ناميده

كردن احكام اسالمي  اينجا امكانات سياسي، نظامي، اقتصادي براي پياده: او ادامه داد   

شدن به چند چيز نياز دارد كه فقط يكي از آنها  حكومت براي موفق. اند كار گرفته شده به

شود و  ديدگاهي است كه مطرح ميشود  به جنگ مي محور نظامي است اما آنچه منجر

من كوشيدم طريق ايجاد و هموارشدن اين مسير . كند مسير را براي شمشيرزني آماده مي

اند و چه كساني در  بگويم كه چه كساني و چرا اين مسير را صاف كرده. را تشريح كنم

اني كردن به روشنفكران، نخبگان، انديشمند ها براي حكومت حكومت. روند اين مسير مي

اين مسير براي حكومتي با نام اسالم، جز با . نياز دارند كه مسير را براي آنها صاف كند

براي نمونه بيهقي ؛ پذير نيست هاي مختلف امكان استناد به آيه و حديث به صورت

 .گيرد كار مي شگردهاي اقناعي را براي توجيه و تلقين تبعيت از حكومت به
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ها را در همين  چهارم، نثرهاي عرفاني، با ديگر فصلصادقي در پايان ارتباط فصل    

نست ادمنه را از متون شاخص اقناعي و سياسي د و كليله. نستارويكرد مشترك اقناعي د

و در نهايت، تأكيد كرد كه قرآن افزون بر اثرگذاري در حوزة الفاظ و بالغت، از نظر 

 .عملكرد اقناعي هم الگوي نثر فارسي سياسي بوده است

 هاي چارچوب نظري يكاست

زاده با بيان اينكه نثر فارسي در طول تاريخ بسيار به سياست پرداخته است،  محمد كمالي

نست سپس ايرادهاي جزئي و ارويكرد انتقادي كتاب را حاكي از سبكي عالمانه د

نقل  ةيعني ارائ علمي نشدن دقت  نست و ضمن اينكه رعايتااي را بر اثر وارد د كلي

ها بدون استدالل،  دادن نظرياتي به افراد و ردكردن اين نظريه جاع، نسبتقول بدون ار

هاي مرجع علوم سياسي و  توجهي به كتاب ، بي»گرايي ملي«كار بردن عبارت  جا به نابه

: تر اظهار داشت نست، دربارة كمبودهاي جدياهاي اسالمي را ايراد جزئي كار د انديشه

اسالم،  در  هاي سياسي در انديشه .گردند مي  زچارچوب نظري كتاب با اين موارد به

سالمي ـ ايراني اي وجود دارد كه متون سياسي ا شده  بندي كامالً شناخته  تقسيم نظريه و

نويسي  نويسي و اندرزنامه نامه نويسي، سياست نامه سياسي، شريعتةفلسف ةشاخرا به چهار

سياسي،  فةسينا ذيل فلس يا ابن بندي كساني مثل فارابي در اين تقسيم. استكرده تقسيم 

نويسي و  نامه الملك ذيل سياست نظام نويسي،خواجه نامه شريعت خنجي و ماوردي ذيل

. گيرند مي  نويسي قرار مقفع ذيل اندرزنامه و افرادي مثل ابندمنه  و كليلههايي مثل  كتاب

را به اشتباه  الملك بندي واقف بود، فارابي يا خواجه نظام اگر نويسنده به اين تقسيم

بندي نياز به  بودن هدف نويسنده در اين تقسيم مشخص. خواند نويس نمي نامه  سياست

 .كرد توجيهاتي كه در كتاب اخير ضروري شده، رفع مي
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است كه از اين حوزه » مهندسي فرهنگي«مشكل ديگر، استفاده از اصطالح : او افزود  

گذاري فرهنگي و  زة سياستاصطالح مهندسي فرهنگي به حو. بسيار بعيد است

گردد و اصطالحي علمي نيست، چه برسد به اينكه  بخواهد چارچوب  مديريت برمي

در علوم سياسي، چارچوب سياسي و اصطالح علمي اين مفهوم . نظري قرار بگيرد

پردازان فرهنگ سياسي، آن را به فرهنگ سياسي  نظريه. است» فرهنگ سياسي«

. كنند بندي مي از سوي ديگر به سنتي و مدرن تقسيمنگر و  مشاركتي، تبعي، جزئي

اند و عوامل مختلفي را در  نويسندگان مختلفي اين چارچوب را در ايران پياده كرده

خوي  و برخي از اين عوامل؛ نظير عوامل تاريخي، خلق. اند نستهافرهنگ سياسي مؤثر د

بحث شده است اينكه استبدادي، عوامل جغرافيايي، عوامل فرهنگي در كتاب حاضر هم 

  .نيازي خداوند بوده است راه حوادث جهان و در معرض وزيدن باد بي ايران در چهار

سياسي اهل سنت و نظام سياسي خالفت نزد آنها،  ةوي با بيان اينكه رجوع به انديش

در نظام سياسي اهل سنت، خليفه و : كرد، اظهار داشت بسياري از اين متون را توجيه مي

در اين نظام چهار شيوه براي رسيدن به خالفت . يگاه بسيار بااليي داردخالفت جا

استيال بدين  ةشيو. ن، استخالف، شورا، استيالبزرگا ةوسيل انتخاب به  ةشيو: وجود دارد

معنا است كه اگر كسي به زور هم به خالفت رسيد بايستي از او اطاعت كرد و خالفت 

ام سياسي اهل سنت صرفاً مهم اين است كه علت اين است كه در نظ. او مشروع است

پارادوكس . كسي در رأس جامعه باشد، عالم يا عادل بودن حاكم در اينجا مهم نيست

جنگيد، كارتان نامشروع است  كه عليه حكومت مشروع موجود مي اينجاست، تا هنگامي

ولي اگر همين ياغي و شورشي به ضرب و زور خودش به حكومت برسد، حكومتش 

. شود و بايستي از آن اطاعت كرد و اطاعت نكردن است كه نامشروع است ع ميمشرو

تر از هر چيزي  اينجا صرفاً حفظ مرزهاي اسالمي، حفظ داراالسالم، كيان مسلمين مهم
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وقتي حكومت چنين جايگاهي دارد، مخالفت با حكومت معنايي . نسته شده استاد

نبوده كه چيزي به نام شورش بر هاي حكومت چنان  ويژه در آن زمان كار. ندارد

دين و خداست و هر كاري عليه  ةحكومت نمايند. حكومت در آن معنايي داشته باشد

 اي در قبال مردم نداشته كه براي سرباز خليفه وظيفه. حكومت در حكم محاربه است

 .اش شورش شود زدن از آن بر عليه

هاي مستقل اسالمي در  رشد امارت اسالمي، شاهد ايجاد و ةدر قرون ميان: او ادامه داد  

در اين نظام دو نوع امارت . گوييم مرزهاي سرزميني هستيم كه امروز به آن ايران مي

شد و امور آن منطقه  امير استكفا از سوي خود خليفه انتخاب مي. استكفا و استيال: است

منسوب  امير استيال قدرتمندي محلي بود كه با قوت شمشيرش امير. داد را انجام مي

در اين قرون . خواست به او مشروعيت بدهد سپس از خليفه مي كرد خليفه را خلع مي

از سويي خالفت عباسي در بغداد ضعيف است و مجبور است به اين خلفا مشروعيت 

استيال هم نيازمند كسب مشروعيت از ) ةغلبه يافت(از ديگر سو، اين امير متغلب ، بدهد

نويسان اين بود كه به اميران استيال مشروعيت  سياست ةوظيف ةخليفه است بنابراين، عمد

 .بدهند

زاده در پايان اظهار داشت كه اگر اين موارد در بخش چارچوب ضروري ارائه  كمالي   

نويسندگان براي نگارش اين متون و  ةكرد، انگيز شد، مسائل بسياري را ساده مي مي

همچنين تأكيد كرد، . شد ر فهميده مينسبت ميان قدرت حاكم و اپوزسيون بهت همچنين

غم اين مسائل نظري كتاب پر از نكات مهم و نوآورانه است و جرئت نويسنده را ر به

 .نستاتقدير د ةشايست
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 ترين متن كهن فارسي  سياسي :هدمن و كليله

بخشيدن   اي براي عمق رشته هاي ميان ورود به پژوهش ضمن بيان اينكه خاني عيسي امن

ي تخصصي ضرورتي جسورانه است، پژوهشگر اين حوزه را در معرض نقد ها به رشته

ابراز اميدواري كرد كه . نست كه خود در آن نوپا استااي ديگري د متخصصاني از حوزه

متخصصان حوزة ديگر، به  ةپژوهشگران با خطر كردن و پذيرفتن انتقادهاي سازند

را  فارسي در سپهر سياستنثر كتاب  ةارزش ويژ. گونه مطالعات دست بزنند اين

شدن  خورد و وارد شناسي پيوند مي شناسي معمول كه نهايتاً با زبان شدن از سبك خارج

نست و انقدهايي را بر ساختار و محتواي كتاب وارد د. نستاسياسي د ةبه حوزة انديش

كرده كه در حوزة  بسيار مفصلي از كارهايي ارائه ةنويسنده پيشين: اظهار داشت

هايمان  خواهيم متني را بررسي كنيم يا متن وقتي مي. سي انجام شده استشنا سبك

هاي سيروس شميسا يا خطيبي كه در  اي ندارد؛ مثل متن ايدئولوژي  اند و نويسنده ساده

اي  ايدئولوژي  اما زماني، نويسنده توانيد بدون مباحث نظري وارد نقد آنها شويد آنها مي

 بهار سوسيال. سياسي او توجه كنيم ةاو بايستي به انديششدن به متن  دارد و براي وارد

ها  سوسيال دموكرات ةنويسد، با انديش كه سير تطور نثر را مي دموكرات بود و هنگامي 

تدريج حركت كرد و هيچ نوع انقالبي را  بهار باور دارد كه بايستي به. شود وارد عمل مي

گويد ما از قرن شش به اين سو،  مي در جايي از كتاب اشاره شده كه بهار .دپذير نمي

» افول«و » انقالب«در اينجا مفهوم . رود انقالبي ادبي داريم و نثرمان رو به انحطاط مي

نستن اين پيشينه، ابدون د. گردد كه با تقي رفعت دارد در كنار هم به همان بحثي برمي

 ايدئولوژيك ةزمين پس گيري اينجا نويسنده با ناديده. توان كسي مثل بهار را نقد كرد نمي
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بهار  .»شناسي بنيان نهاد استاد بهار سبك نادرستي را در سبك«رسد كه  به اين نتيجه مي

 .دموكرات بنيان گذاشت سوسيال ةاي را براساس نظري شناسي سبك

خاني بيان كرد كه نويسنده به نقل از خرمشاهي، انعكاس مفاهيم جديد چون آزادي  امن

گرايي، ايدئولوژي، روشنفكر، دانشگاه  داند اما خود از ملي يرا به گذشته نادرست م

صحبت كرده و كاركرد حكومت  مو هفت مخواهان سياسي در قرن شش االزهر، آزادي

هاي اقتدارگراي آن دوره اطالق كرده است كه انعكاس ذهنيت ما  توتاليتر را به حكومت

بع دست نويسنده را در به نظر، بعضي منا: هاي گذشته است و اظهار داشت به قرن

راوندي محققي عضو . در چند جا به راوندي ارجاع شده است. گيري بسته است نتيجه

رو،  ازاين چپ است ةكامالً در حوزة انديش» تاريخ اجتماعي ايران«بود و در   حزب توده

گرچه اين كار بزرگي . نگاه مثبتي ندارد -شدند گرا تصور مي كه ملي-دربارة سامانيان

 .اي نبوده است بوده، كاري علمي

سياسي بعد  ةنست اما بررسي انديشاودمنه را بسيار هوشمندانه د خاني انتخاب كليله امن

نست و اظهار امناسبت د اي براي بحث پيرامون اين اثر را بي زمينه ةمنزل از اسالم به

ي مثل شاهنامه مراتب بيشتر از آثار سياسي ايرانيان ارزشي به ةاين متن در انديش: داشت

در جهان پيش از . رسد چون قدمت آن به پيش از اسالم مي. و گلستان سعدي دارد

اين . شد اما اين متن بارها ترجمه شده است اسالم معموالً ترجمه انجام نمي

كردن قدرت   رو در نهادينه اي سياسي هم ندارد، از اين ترين متن ماست كه داعيه سياسي

ايرانشهري است ولي نويسنده  ةانديش ةدهند انعكاس دمنه و هكليل. كند موفق عمل مي

كند، اينها را  گرچه جزئيات را بادقت ذكر مي .دكن صرفاً يكبار به اين انديشه اشاره مي

افرادي مثل سيد جواد طباطبايي، تقي  .آورد به شكل يك مجموعه كنار هم نمي
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 ةانديش. اند برخي آثار نوشتهايرانشهري در  ةوندي در آثارشان از تأثير انديش رستم

. اي منسجم است ايرانشهري كه بخشي از آن از هند گرفته شده است، انديشه

انوشيروان، پادشاه ساساني، به درايت دريافته بود كه براي ساختار دادن به جامعه، افزون 

ام گيرد تا نظ ميودمنه  كليلهوجه انديشگي را از . بر زور بايد از انديشه هم بهره جست

 .در ايران پياده كند -كه در هند بود چنان -طبقاتي را

ايرانشهري  ةبهتر بود نويسنده از انديش ودمنه كليله ةوي پيشنهاد كرد براي بررسي پيشين

هاي مختلف تحليل  دوره دركرد و برگرفتن اين انديشه را  اسالم آغاز مي پيش از ةدور

بهار در برقراري ارتباط ميان  تقيناموفق محمد ةبا برشمردن تجرب همچنين كرد مي

شناسي آثار كالسيك فارسي و  شناسي و ايدئولوژي، برقراري ارتباط ميان سبك سبك

ها ميان  كه فمينيست هايي ضمن اذعان به ارتباط و نستاد سياسي را بعيد ةنظام انديش

تر از  شناسي ادبيات را در اين زمينه موفق اند، جامعه سبك و نظام انديشگي برقرار كرده

و به تجارب گلدمن و لوكاچ در برقراري ارتباط ميان فرم و  نستادشناسي  سبك

 .ايدئولوژي اشاره كرد

 پاسخ نويسنده

او با . ده توضيحاتي دادش در پايان نشست، نويسنده در خصوص برخي ايرادهاي بيان

بيان اينكه هدف كتاب بررسي نسبت ميان ادبيات و سياست بوده است، نپرداختن به 

نست همچنين  بيان كرد كه در اثر بارها به اسياسي اهل سنت را طبيعي د ةمباني انديش

در خصوص نقش صفويان در دگرگوني . آراي انديشمندان اهل سنت اشاره شده است

 ةشد هاي اعمال سياست ةن نكته را گوشزد كرد كه ادبيات شيعه در نتيجنثر فارسي، اي
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سزايي  از اين نظر، در سير تطور نثر فارسي از اهميت به. صفويه شكل گرفته است

برخوردار است همچنين توضيح داد آنچه از سبك در نظر داشته است، بيشتر بر مسائلي 

شان  و ارتباط مستقيم اينها با كاركرد اقناعيكار بردن آيه و حديث  مثل استعاره، تشبيه، به

هاي  اذعان داشت كه سؤال. شود ترتيب با ايدئولوژي مرتبط مي متمركز بوده و بدين

. شان با ادبيات در نظر بوده است سابقه نيستند اما اينجا رابطه طرح شده در اثر لزوماً بي

بيان كرد كه . ه كرده استخوبي استفاد بر اين باور بود كه از منابع علوم سياسي به

از دكتر محمدحسن كاررفته در اين كتاب،  را در معناي به» مهندسي فرهنگي«عبارت 

همچنين با اذعان به اهميت طرح بحث ايرانشهري، نقدي جدي را بر  زورق گرفته است

 .ستانوارد ددر ايران » ي سياسي زوال انديشه«ادعاي سيدجواد طباطبايي مبني بر 
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  نشست نقد كتاب سنت تصحيح متن در ايران پس از اسالم

  تأليف مجتبي مجرد
  14/04/1397: تاريخ برگزاري

  
در سـالن انديشـه پژوهشـگاه  14/04/97روز پنجشنبه تـاريخ  8:30اين نشست ساعت 

هاي مختلـف، مؤلـف  در اين جلسه عالوه بر استادان كارگروه. علوم انساني برگزار شد
 كتاب، آقاي دكتر مجتبي مجرد، و ناقدان برجسته، آقايان سيد عبدالرضا موسوي طبري

عضو هيئـت علمـي  -و دكتر سيد محمد عمادي حائري  -كارشناس ميراث مكتوب  -
  .حضور داشتند -المعارف اسالمي بنياد دايره

اي در باب  ضمن تشكر از استادان محترم، با مقدمه -مدير نشست -آقاي دكتر شفيعيون
ضرورت تصحيح و اهميت آن، خاطر نشان ساخت كه بحث تصحيح متون بحثي جدّي 

كوب هم كه در حوزة تصحيح شخصاً كاري انجام نداده، در سال  است حتي دكتر زرين
هاي نقد نظـري  يكي از مقاله يغما، در مجله )نزديك به شصت سال قبل(شمسي 1336

طور منّقح تصـحيح نشـود هـر  تصحيح متن را نوشتند و با قطعيت گفتند كه تا متون به
پس آگاهي به اين ضرورت وجود داشـته . حرفي در حوزة علم و تاريخ نامطمئن است

است و جريان تصحيح جديد و دانشگاهي با حضور بزرگاني مثل مرحوم قزويني رقـم 
هايي كه نوشته شده، هنوز هم در حوزة تعريـف  ها وكتاب هخورده است اما با همة مقال

ايشـان در ادامـة . اصطالحات تصحيح متون و مباني نظري به كار بيشـتري نيـاز اسـت
سخنان خود گفتند اهميت كتاب آقاي دكتر مجرد در اين است كه وارد تاريخ تصـحيح 

ع با اين شـكل منسـجم متون شده، كه البته تا امروز كتابي به زبان فارسي در اين موضو
وجود نداشته و اين آغازي است براي بحـث جـدّي در زمينـة مباحـث نظـري حـوزة 

اي است كه با تجربه و مهارت آميختـه اسـت،  چون تصحيح متون حوزه. تصحيح متون
ايشان در پايـان، حضـور ناقـدان و داوران را بـراي . تئوريزه كردن آن كار آساني نيست

دانستند، تا دانسته شود چه نيازهايي بايد مورد توجـه قـرار  بررسي مطالب كتاب مغتنم
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گيرد و در تكميل كار، چه مطالبي بايد بيشتر مورد نظـر باشـد سـپس از مؤلـف كتـاب 
  .خواستند توضيح مختصري در باب كتاب ارائه دهند

گفتنـد كـه  - سنت تصحيح متن در ايران پس از اسالم مؤلف كتاب -آقاي دكتر مجرد 
لة دكتري ايشان بوده است و ايشان در اين رساله در پي طرح اين سؤال بوده كتاب، رسا

آن چيزي كه امروز به نام تصـحيح متـون داريـم بـا آنچـه امـروز در اروپـا بـه عنـوان 
شود چه نسبتي دارد؟ و ادامه دادند بسياري اروپاييان در كتب خود  پژوهي مطرح مي متن

روپاييان است، حاال چه در دوران مدرن يعنـي فرآوردة ا textual criticismمعتقدند 
بـراي . كنند بعد الخمن و چه در دورة يونان؛ يعني آثار هومر را چه كساني تصحيح مي

من نيز اين سؤال بود كه در تمدن ايران بعد اسالم چه اتفاقي افتاده و آيا بزرگاني مثـل 
ر صـحت مطالـب، آن را رسيده بدون شك د اي به دستشان مي آيا هر نسخه... فارابي و 

كردند يا براي اينكه  متن را منّقح بدانند مباني خاصي داشتند؟ سـؤال اصـلي  مطالعه مي
. اين بود و به دنبال آن سنت تصحيح متن در سنت اسالمي ايران بعد اسالم بررسي شد

نكتة مهم اين است كه اين سنت تصـحيح مـتن : ايشان سپس دربارة عنوان كتاب گفتند
هايي كه متداول بوده نه هـر كـاري كـه انجـام  اريخ تصحيح متن؛ يعني روشاست نه ت

فصـل اول شـامل پـنج قـرن نخسـت اسـت و : كتاب چهـار فصـل دارد .شده است مي
هايي كه ايرانيان به زبان عربي نوشتند و در حوزة علوم قرآنـي يـا متـون حـديثي  كتاب

ربـارة متوّليـان تصـحيح دريـن هاي مربوط به علم الحديث و ازين قبيل و د بوده؛ كتاب
متون بحث شده است؛ فصل دوم و سوم به آثاري مربوط است كه به زبان فارسي نوشته 

هايي است كـه دربـارة تصـحيح در  يك بخش نمونه: و تصحيح شده كه سه بخش دارد
كتب مختلف شده مثالً اشاره هايي كه در فالن كتاب هست و دربارة اينكه  فالن متن را 

هاي عملي تصحيح شده مثل ديوان حافظ كـه در هـرات  حيح كردم يا نمونهچگونه تص
هاي خطي است يعنـي  تصحيح شده كه بعد اينها نقد هم شده و بخش سوم روي نسخه

هاي عملـي كـه  هايي كه در متون شده، تصـحيح سه مبحث همزمان بررسي شده؛ اشاره
ن بر روي نسخه هـاي گزارش ها و نسخه هايش را داريم و كارهاي عملي كه مصححا
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گذاشتند و همزمان اين سه جريان تا قـرن  مي) ها، نشانه ها و يادداشت ها عالمت(خطي
هاي پـنج اسـتاد  در فصل آخر هـم گـزارش مختصـري از ديـدگاه. سيزدهم آمده است

  .برجسته دربارة تصحيح متن و نظرات ايشان ذكر شده است
ضمن ضرورت طـرح ايـن  -مكتوبكارشناس ميراث -ناقد اول، آقاي موسوي طبري  

مسئله در يافتن ريشة مباحث نو و اشاره به استحقاق آقاي دكتر مجرد در دريافت جايزه 
دكتر مجتبايي، نقد كتاب ايشان را آغاز كردند و گفتند كه در ايـن كتـاب يـك پـرش و 

ايشان اعتقاد داشتند الزم اسـت در ايـن بخـش هـم چـاپ . اي وجود دارد حلقة مفقوده
هاي مهم و هم متون چاپ حروفي مهم مورد توجه قرار گيرد و بعـد بـه عالمـه  سنگي

ايشـان . نكته ديگري كه مطرح كردند در بخش رموز كتابتي بـود. قزويني پرداخته شود
گفتند عالئم در متون كهن عناويني دارند كه بد نبود با همان عنـوان ذكـر شـود و ايـن 

تر بـوده و  مند و گسـترده ح در ايران بسيار قاعدهاتفاقاً به اثبات اين نظر كه سنت تصحي
بـا عنـاوين و كاركردهـاي مختلـف در » صـاد«كند؛ مثالً  سير تطور هم داشته كمك مي

نشـانة كلمـة صـحيح بـوده؛ » صاد«امروز تصور ما اين است كه . آمده است ها مي نسخه
وشتند امـا در ن كنارش مي» صح«يا » صاد«آمد كه در حاشيه يك  يعني غلطي در متن مي

شويم كه اگر اين حـرف بـاالي كلمـه قـرار  متوجه مي معجم االدبارجوع به متوني مثل 
ذكر شده كه نشانة انتخاب بوده؛ يعني مـوردي   آنندراجگرفته نشانة شك بوده يا در  مي

گذاشته يا حروف ديگر مثالً  كنارش مي» صاد«خواسته درنسخه گم نكند  را كه طرف مي
نقد ديگر . هم كاركردهاي متنوعي داشته كه در اين كتاب ذكر نشده است» هاء«يا »ميم «

ايشان گفتند كه كار پنج نفر بسيار عالي بررسـي . ايشان به فصل پاياني انتهاي كتاب بود
اي بـه كتـاب  نامه شكل پايان -كه ضرورت هم نداشت  -نامه آنان  شده، اما ذكر زندگي

چاپ بعدي كتاب به ذكر تاريخ تولد و وفات اكتفـا  ايشان پيشنهاد كردند در. داده است
  .شود

نكتة ديگر ايشان اين بود كه در تصحيح متون بايد مسئله خودمـان را مطـرح كنـيم كـه 
زبـان و . ضمن موارد مشترك با غرب، موارد بسياري هم بـه متـون مـا اختصـاص دارد
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ت كـه در آن بـا هاسـ گاه زبان ما پاية يـك سـري لغزش. سبك دو مقولة كامالً جداست
مان منفصل است و اتصاالتي كه اغلب در خط نستعليق  غربي ها اشتراك نداريم؛ حروف

است پاية بسياري تحريفات است و براي همين در متون خطـي هرجـا اتصـال برقـرار 
منفصلش » ع«حرف ثالً كند تا اشتباه نشود؛ م شود كاتب، منفصل آن را زيرش قيد مي مي

آن » ع«كند كه آن وقت كاتـب زيـر  صال شكل ديگري پيدا مييك شكل است كه در ات
حرف منفصلش زير » ح«نويسد تا چيز ديگري خوانده نشود يا  حرف منفصل را هم مي

گذاري هاست كه مرسوم  گذاري و عدم نقطه از تحريفات ديگر، نقطه. شود كلمه قيد مي
هاي ما  گاه م، اما لغزشما در خط با اعراب مشتركي. بوده و پاية بسياري تصحيفات است

شود و اغالط فاحش ديگـر كـه خـود  گاهي هم غلط نويسايي ايجاد مي. متفاوت است
سرهم نوشته شـده و » بنيروي«به شكل » .... به نيروي الهي«دكتر مجرد اشاره كردند كه 

گاهي هم هنرنمايي يك شـاعر بـا ايـن . شود هايي مي همين مورد كوچك باعث اشكال
كه از اختصاصات » يارب از مادر گيتي به چه طالع زادم«ماند؛ مثالً  ميمشكالت مغفول 

سـرهم نوشـته مـي » بچـه«خواندند و  را مفتوح مي» ب«تصحيح متون فارسي است كه 
بينيد كه با يك حركت خيلي كوچك  پس مي. شده كه با مادر و زاييدن تناسب پيدا كند

ايشان پيشنهاد دادند بخشي ذكـر . يدكلي اشكال تاريخي، اماليي و هنري به وجود مي آ
كه اين مقدار سهو (شود كه ما در زبان با آنها اشتراك نداريم و بعد قياسي با متون عرب 

انجام شود و به اين پرداخته شود كه آن ) در متون عرب نيست چون تابع قواعدي است
بان بسياري كه باز صاح -گاه ها در متون ما كجاهاست و تفاوت ما با متون عربي لغزش

بعد مي رسيم به خطوط كه مـرتبط اسـت بـا . كجاست -از آن متون هم خود ما هستيم
نوع خط و نستعليق قطعاً تصحيف بردارتر است چون فشرده است تمام قلم نيست مثل 
ثلث و دليل اينكه مناسب نمي دانستند قرآن با خط نستعليق نوشته شود همين بوده كـه 

ايشـان در ايـن مـورد مثـالي از شـعر خاقـاني ذكـر . خواننده دچـار لغـزش مـي شـده
نقـش و نگـار » موهـوم«كه برخي تصور كـرده بودنـد » خالي همه نقش موهوم«كردند؛

بي «كتاب ها باشد در صورتي كه همين كلمه اگر با خط نستعليق نوشته شود  به معناي 



 

 88  97هاي برگزار شده گروه در سال  شستنگزارش 

 

  نقد نامه تخصصي زبان و ادبيات فارسي

 74- 99: 1397، بهار و تابستان 1،شماره1دوره

ي است كه  همش خال» ه« ،»و« ، »م«است اما اگر با خط ثلث نوشته شود حروف » معني
تا اينجا با عرب ها در اقالم اشتراك داريم اما وقتي پـاي خـط . البته منظور همين است

شود كه اين مسائل بايـد تـدوين شـود  آيد مسائل ديگري مطرح مي نستعليق به ميان مي
خالصـة . اي است بر چنين مباحثي كه حقيقتاً جـايش خـالي بـود حاال اين كتاب مقدمه
تر موسوي پيشنهاد دادند فصول جديدي دربارة چاپ سنگي ارائه سخن اينكه  آقاي دك

تكميـل  ارسي نگاشته شود، بخش رموز كتابتشود، فصلي در باب اختصاصات متون ف
  .شود و درپايان، بخش احواالت پيراسته شود و موجز آورده شود

قـد ديگر نا  -المعارف اسالمي عضو هيئت علمي بنياد دايره -آقاي دكتر عمادي حائري
حاضر در جلسه از تأليف كتاب دكتر مجرد ابراز خوشحالي كردند، زيرا اعتقـاد داشـتند 

ها  هاي قبل نامتعارف بود و اينك اين راه در دانشگاه هايي در سال نامه تأليف چنين پايان
ايشان سپس نكـاتي را در خصـوص فصـول اول و چهـارم كتـاب بيـان . باز شده است

ر خصوص منابع فصل اول بود كه بـه نظـر ايشـان از منـابع اولين نكتة ايشان د. كردند
فهرست شـيخ يا  فهرست نجاشيواسطه و دست دوم استفاده شده، و منابع بكري مانند 

اي كه ايشان مطرح كردند مغفـول مانـدن  در نظر گرفته نشده است؛ دومين نكته طوسي
ست؛ مـثالً دربـارة بعضي از مباني نظري است كه خيلي خالصه از كنار آنها گذر شده ا

به تعريفي از آن بسنده شده، اما شواهد مهمي از اين اصطالح كه مثالً » وجاده«اصطالح 
در صورتي كه مهم است مخاطب بداند اين . در فهرست نجاشي هست ديده نشده است

پيشينه به چه معنايي و چرا در سنت تصحيح متن ما وجود داشته و مـورد انتقـاد واقـع 
ارزش قائل بودند؟ » سماع«اما براي  ندستاند را معتبر نمي» وجاده«قدما شده است؟ چرا 

قدما به چنين ظرايفي توجه داشتند و  اينكه نشان دهيم اين پيشينه را داشتيم مهم است 
ها در سنت ما كجاست؟ جايش در اصـول فقـه  اما پرسش اينجاست كه جاي اين بحث

، مرحوم آيـت اهللا بروجـردي در درس ايشان همچنين گفتند كه در دوره جديد. ماست
ها را در فهم نصوص حديثي فقهي پيش كشيدند و همين  خودشان بحث اختالف نسخه

طور  الّله سيستاني در نجف منتقل شـد و ايشـان بـه رويكرد مهم از طريق ايشان به آيت
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همين امر سپس از نجف بـه . اند  هاي اصول فقه خود طرح كرده منسجم آن را در درس
جا اين بحث نيز  البته همين. الّله سيد احمد مددي طرح شد هاي آيت آمد و در درسقم 

توانيم به علم قطعي برسيم كه برخي قائـل بـه انسـداد هسـتند و  آيد كه آيا مي پيش مي
پس راهش چيست و چه متنـي بـه عنـوان . گويند راهي نداريم براي كشف حقيقت مي

گوينـد  الّله سيستاني عمالً اين است كـه مي آيتمتن معتبر براي ما حجيت دارد؟ مبناي 
همين راهي كه مصححان امروزي پيش گرفتند؛ يعني به جمع شواهد و ظنون بپـردازيم 

به هر حال اينها نكاتي اسـت كـه جـايش در . كه تا حد امكان به حقيقت نزديك شويم
ميق به مبـاني طور ع اگر بخواهيم به. فصل اول كتاب بود، اما به كلي مغفول مانده است

نظري تصحيح متون در پيشينه سنت اسالمي ايراني بپردازيم بايد اين مباحث را در نظر 
  .داشته باشيم نه آنكه صرفاً به چند تعريف و شاهد كلي بسنده كنيم
در خصوص مرحوم : دكتر عمادي حائري سپس به فصل چهارم كتاب پرداختند و گفتند

ايشان مؤسس روش تصحيح متون در سنت متأخر  عالمه محمد قزويني بايد بگوييم كه
ما نبوده است؛ بلكه بين عالمه قزويني و سنت ايراني قبلش فاصلة معناداري وجود دارد 

هـايي اسـت كـه  قبل از قزويني سنت تصحيح متن وجود داشـته امـا متفـاوت از روش
ي از در اين كتاب به تصحيح اديـب پيشـاور. قزويني در تصحيحاتش به كار بسته است
هاي مهـم ديگـر در ايـران همـان دوره، ماننـد  تاريخ بيهقي اشاره شده، اما بـه تصـحيح

آوري و  كه ديوان حافظ را بـا مقابلـة پنجـاه نسـخه جمـع -تصحيح سيد محمد قدسي
اشـاره نشـده اسـت يـا تصـحيحات سـيد نصـراهللا تقـوي از ديـوان و  -تصحيح كرده 

حال اگر ما تصحيحات امثال، قدسي، تقوي و اديب پيشاوري را . ناصرخسرو زادالمسافر
يابيم كه تصحيات قزويني در ادامـة  با تصحيحات قزويني مقايسه كنيم، به روشني درمي

گيـرد بلكـه قزوينـي روش تصـحيح را از اروپاييـان  سنت ايراني تصحيح متن قرار نمي
مباحث نظري تصـحيح مـتن را بـه خـوبي نكته ديگر اينكه اگر بخواهيم . آموخته است

تبيين كنيم، راهش اين است كه بگوييم گفتمان تصحيح متن چطور در ايران معاصر بعد 
قزويني شكل گرفت؟ ضعف فصل چهارم كتـاب در ايـن اسـت كـه افـرادي همچـون 
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اند و  طور جداگانه در نظر گرفته شـده الشعراي بهار يا قزويني يا همايي هر يك به ملك
بدل نقل شـده اسـت؛ حـال آنكـه ايـن افـراد و  نظر آنها دربارة اهميت ذكر نسخه  مثالً

نظراتشان دربارة روش تصحيح متن و مباحث نظري آن بايد در كنار هم و به صـورت 
المثل دربارة ضرورت تصحيح  يعني بگوييم نظر بهار، في. اي طرح و بررسي شود مقايسه

اي نـزد  ي است و همايي ناظر به چـه مسـئلهقياسي، ناظر به كدام بخش از روش قزوين
گفتمان تصحيح متون در . معاصرانشان فالن مسئله را در تصحيح طرح يا نقد كرده است

ها در اين فصل در  ها و تقابل گيرد اما متأسفانه اين ربط ايران معاصر اين گونه شكل مي
ا از يكـديگر اي جـد  نظر گرفته نشده و افراد در اين فصل هر يك بـه صـورت جزيـره

ايشان همچنين  تأكيد كردند كه جاي دهخدا در اين فصل خالي . اند فرض و طرح شده
الي تصـحيحات دهخـدا مبـاني او را كشـف و طـرح  مؤلف محترم بايد از البـه. است

گونه كه مرحوم دكتر معين به هر حال دربارة روش تصـحيح دهخـدا بـه  كرد، همان مي
در كتـاب قـرآن فارسـي كهـن و پيوسـت آن بـه آن  اي اشاره كرده است كـه مـن نكته

در اين ميان به نظرم روش تصحيح هوشنگ ابتهاج هم داراي اهميت است و . ام پرداخته
شد و من به جهت همين اهميـت در كتـاب خـود بـه آن توجـه  بايد به آن پرداخته مي

شود؛ هم  ايشان همچنين  پيشنهاد كردند نحوة تحرير فصل چهارم به كلي عوض. ام داده
اي بحث كرده نشود بلكه در نظرات افـراد در  برخي اشخاص اضافه شوند و هم جزيره

خالصة سخنان دكتر عمادي حائري . قالب يك گفتمان طرح و و توصيف و تبيين شود
اين بود كه در اين كتاب بايد به مباني نظري تصحيح متون، هم در نزد قدما و هم نـزد 

وجو و كشف در متون اصيل و تبيين آنها ايـن   و با جستمعاصران، توجه بيشتري شود 
تر بررسي شود و به صرف درج تعاريف و توصـيف بسـنده نشـود  طور عميق مسائل به

اي در خصوص خـط كـوفي و نسـخ مطـرح كردنـد و  الحكمايي نكته سپس استاد شيخ
ر خطـي گفتند كه در انتقال از خط كوفي به خط نسخ  اين دو در ادامة هم نيستند و هـ

بخش بعدي پرسش و پاسخ ميان حاضـران و نويسـنده بـود كـه . كاربردي داشته است
  .نويسنده محترم به سؤاالت حاضران پاسخ دادند
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از برگزاري اين جلسه ابراز  -رئيس پژوهشگاه علوم انساني -در ادامه آقاي دكتر قبادي 
همة استادان خصوصاً خوشحالي كردند و آن را رخداد ماندگار ارزشمندي دانستند و از 

كه مقدمات  -رئيس گروه زبان و ادبيات فارسي شوراي متون -خانم دكتر عاملي رضايي
برگزاري جلسه را فراهم كردند تشكر كردند و از آقاي دكتـر شـفيعيون و خـانم دكتـر 

هاي سخنرانان فاضل، ايـن مباحـث بـه  عاملي خواستند كه به دليل غناي مباحث و ايده
ايشان همچنـين  . رگزار شود كه ديگران هم از اين مباحث استفاده كنندصورت كارگاه ب

طور مثال به نقش تصـحيح  المللي فراهم شود و به پيشنهاد كردند مقدمات همايشي بين
المللـي داشـته باشـد  ها و مباحث اين چنينـي كـه شـنونده بين متن در بازشناسي تمدن

  . پرداخته شود
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 نشست وجوه تشابه و افتراق مساله شناسي در ادبيات و جامعه شناسي

  دكتر فاضلي و دكتر فتوحي: سخنران
  20/02/1397: تاريخ برگزاري

  
وجوه تشابه و افتراق مسئله شناسـي در ادبيـات و جامعـه «نشستي با عنوان  97روز پنجشنبه بيستم ارديبهشت ماه سال 

هاي مختلـف كشـور در محـل پژوهشـگاه علـوم انسـاني و  و دانشجويان دانشـگاه با حضور جمعي از استادان »شناسي
ابتدا خانم دكتر عـاملي، رئـيس گـروه زبـان و ادبيـات فارسـي . سخنراني آقايان دكتر فاضلي و دكتر فتوحي برگزار شد

توضـيح  ت شناسـيدرآمدي بر ادبيـاشوراي بررسي متون، از دو استاد و حاضران در سالن تشكر كردند و دربارة كتاب 
  .مختصري دادند سپس از آقاي دكتر فاضلي خواستند سخنان خود را آغاز كنند

. سخنان خـود را آغـاز كردنـد -ه علوم انساني و مطالعات فرهنگيعضو هيئت علمي پژوهشگا -دكتر نعمت اهللا فاضلي
شان را برشمردند؛ نخستين ويژگـي هاي كتاب اي ايشان ضمن تبريك به آقاي دكتر فتوحي براي سرآغاز بودن اثر، ويژگي

مند آن است به اين معنا كه براي ارزيابي انتقادي رشتة ادبيات فارسي هدفي را دنبال كرده و بين هدف  مهم نگارش نظام
و مسير طي شده انسجام وجود دارد؛ نكتة دوم اينكه سراسر نوآورانه است؛ سومين نكته دليري و جسارت ايشان در بيان 

ها قرار نگرفته و ضـمن نـام  ها و اسطوره كه نويسنده هيچ كجا و به هيچ كس رحم نكرده و تحت تأثير اسممطالب و اين
هاي آنها را هم بيان كرده است؛ ويژگي مهم ديگر اين است كه اثر، مبناي معرفت  بردن از نسل هاي پژوهشگران، كاستي

شناسـي  هاي ادبيات شناسـي بـه كـار بـرده و روش اننويسنده چهار رويكرد را در گفتم. شناختي و روش شناختي دارد
ايشان ويژگـي . ها را هم منصفانه گفته است را بيان كرده، كاستي ها ن درستي انتخاب كرده و ضمن اينكه تمايز بين گفتما

  .مثبت كتاب را نقد عريان و مبنا قرار ندادن تعارفات ادبي و نقد مانند محقق علوم اجتماعي عنوان كردند
هاي اثر اشاره كردند كه بهتر است رفع شود؛ از جمله تصـحيح  دكتر فاضلي در ادامة سخنان خود، به برخي كاستيآقاي 

و بهتر است دربـارة رويكـرد نظـري انتخـابي ) راهنماي اصول آموزش و پژوهش در ادبيات فارسي(عنوان فرعي كتاب 
و ذيل ) آفرينش، آموزش، پژوهش و خوانش(هار حوزه هاي ادبيات به چ توضيحي داده شود، ديگر اينكه در تقسيم بندي

هاي  هايش گسـترده اسـت و مؤسسـه بحث خوانش به اين نكته توجه نشده كه ادبيات جزء حوزه هايي است كه فعاليت
بخشي كه ادبيـات را مطالعـه مـي كنـيم و بخشـي كـه : شود خاص خود را دارد و حوزة خوانش به دو بخش تقسيم مي

اي ديرينـه دارد نيـز پرداختـه  سـابقه» ترويج ادبيات«وع كه حوزة نها بايد تفكيك شود و به اين موضاي. مصرف مي كنيم
شود؛ نكتة آخر اينكه نويسنده، ضمن توضيح كلي، بخش عظيمي از رشته هاي مجاور مانند مطالعات فرهنگي را در حدّ 

  .اند نپرداخته جدول توضيح داده و به آنها
پرداختنـد و گفتنـد يكـي از مسـائل مهـم در » مسئله شناسي ادبيات«خنان خود به موضوع دكتر فاضلي در بخش دوم س

است؛ امكان پل زدن ميان ادبيات و رشته هاي ديگر مانند مردم شناسي، جامعه شناسي، زبـان شناسـي » پل زدن«ادبيات 
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برآينـد و آن را بپذيرنـد؛ بـراي اينكـه  اش  البته الزمة آن هم اين است كه همه آمادگي تغيير داشته باشند و از عهـده... و
جامعه بتواند ادبيات رو به جلو داشته باشد بايد آمادگي هاي الزم به وجود آيد تا ادبيات هم رو به جلـو حركـت كنـد؛ 
مسئله ديگر اين است كه ادبيات بايد در پيوند با زندگي روزمره معنايش را پيدا كند و اگر به آن مرحلـه نرسـد كـاركرد 

  .د داشتنخواه
براي مسئله شناسي رشتة ادبيات ارزيابي انتقادي كافي نيست بلكه مهم است مسئله ادبيات به لحاظ مفهومي مطرح شود 

طور كه ادبيات به ما  همان. ايم ادبيات را تعريف كنيم يا خير و ببينيم با زبان مفهومي كه تا به حال شكل داده ايم توانسته
، ادبيات پژوهي هم بايد )تواند انجام دهد كاري كه علوم اجتماعي نمي(پذير كنيم  زيست كند  زندگي روزمره را كمك مي

گام دوم براي مسئلة ادبيات شناسي تجزيه و تحليل روابطش با جامعه است كه در كتاب به . بتواند اين كار را انجام دهد
يا زندگي روزمره ....ز منظر مردم، جامعه اجمال بحث شده و آنجا كه درون جامعه است بحث نشده و بهتر است آن را ا

محور سوم براي اينكه  ادبيات را مسئله شناسي كنيم اين است كه ادبيات شناسي را از منظر رشته هاي ديگر . مطرح كنيم
 بـرود و از آن زاويـه.... شناسي جرأت پيدا كند و بـه زبـان شناسـي، اقتصـاد و نيم؛ به اعتقاد ايشان اگر ادبياتارزيابي ك

هاشان؛ يعني پل زدن و تعامل و تا زماني كه خودمـان  خودش را نگاه كند بهتر است و اين يعني ديدن روش ها و نظريه
  .شود و معناي علم همين است را از چشم ديگري نبينيم مسئله حل نمي

و عضـو هيئـت  يدرآمدي بر ادبيات شناسـنويسندة كتاب  -پس از اتمام سخنراني آقاي دكتر فاضلي، آقاي دكتر فتوحي
ايشان ضمن تشكر از آقاي دكتر فاضـلي دربـارة روش كـار . سخنان خود را آغاز كردند -علمي دانشگاه فردوسي مشهد

خود توضيح دادند و به برخي اشكال هاي مطرح شده پاسخ دادند و گفتند عنوان فرعي كتاب در فصل چهارم كه مسئلة 
، رويداد )117ص(در ادامه گفتند دربارة برخي اصطالحات؛ مانند متنايشان . اصلي پژوهش است توضيح داده شده است

توضيحاتي داده شده و تبار شناسي شده و كارآمدي و ناكارآمـدي آن ... ي، ذوق، شرح، تأويل، تفسير وادبي، ادبيات غناي
  .در فصل چهار به بعد توضيح داده شده است

پذيرفتند و دربـارة روش كـار خـود توضـيح ) چارچوب نظري نداشتن(آقاي دكتر فتوحي يكي از كاستي هاي كتاب را 
دادند و گفتند كتاب از منظر تاريخ فكري نوشته شده است و پرسش اين بود كه كانون بحث را مثالً رويـداد گذاشـتم و 

هـد تواند انجـام د بر سر اين موضوع كه ادبيات سه كار مي.... و  شود بعد گفتم چه چيزهايي رويداد فكري محسوب مي
تري نزديك شود؛ قلمرو موضوع خـود  كه از زوال نجات يابد نيز بحث كرده اند؛ به مرزهاي خود برگردد؛ به رشتة قوي

  .را گسترده كند و از ساحت مثالً متون كهن به رمان برگردد
بيـات مـتن آقاي دكتر در ادامه گفتند نكته اصلي در اين كتاب اين است كه متن مركز تمام بحث هاست؛ سوژة رشـتة اد

شـود و در بـازخورد  هم جايي است كه آگاهي، معرفـت و بحـث از آنجـا  شـروع مي» كانون شناخت«اصطالح . است
اي كه آقاي دكتر نيكويي دربارة هشدار درغلتيدن به فرماليسم به ايشـان  ايشان در ادامه از نكته. كند خودش را تجهيز مي

شاي ايشان، گفتند سعي كردند حوزة معنـا را هـم درنظـر بگيرنـد داده بود صحبت كردند و ضمن تشكر از سخن راهگ
در كتاب صحبت كردنـد و ) 168-166صص(، بحث هاي انتقادي...)كانون شناخت، هنجار(سپس دربارة اصول پژوهش



 

 94  97هاي برگزار شده گروه در سال  شستنگزارش 

 

عنوان كردند كه همة كتاب براي فصل چهارم نوشته شده و به اهميت اين فصل و برخي مطالب آن اشاره كردند و سخن 
  .را به پايان بردندخود 

از دو استاد دانشمند تشكر كردند و  -رئيس پژوهشگاه -آقاي دكتر قبادي . پس از آن، جلسة پرسش و پاسخ برگزار شد
. متون زمينة چاپ اين كتاب را فراهم آوردند، ابـراز خرسـندي كردنـد انساني و شوراي بررسي از اينكه پژوهشگاه علوم

يي از كتاب در نمايشگاه بين المللي و در غرفة پژوهشگاه به همراه جمعي از استادان و پس از صرف ناهار، مراسم رونما
  .با حضور دكتر قبادي برگزار شد
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 دستوري شدگي در زبان فارسيگزارش نشست 

  دكتر منشي زاده: سخنران
  10/03/1397: تاريخ برگزاري

در  .دهم خرداد با حضور جمعي از استادان و دانشجويان در سالن انديشه پژوهشگاه علوم انساني برگزار شد نشستاين 
از خانم  -رئيس پژوهشگاه علوم انساني -ابتدا آقاي دكتر قبادي .اين جمع استادان فرهيخته و دانشجوياني حضور داشتند

سـپس از  اي برگزاري اين جلسات تشكر كردندبر -ي متونرئيس گروه زبان و ادبيات فارسي شوراي بررس-دكتر عاملي
استادان پيش كسوت و دانشجويان براي پذيرفتن دعوت تشكر كردند و از آقاي دكتر منشي زاده خواستند سخنراني خود 

  .را آغاز كنند
بـا  ني خـود راضمن خوشامدگويي به استادان محتـرم، سـخنرا -دانشگاه عالمه طباطبايي استاد –آقاي دكتر منشي زاده 

پرداختنـد و گفتنـد بـا عبـور از » دستوري شدگي«آغاز كردند و ابتدا به معناي  » دستوري شدگي در زبان فارسي«عنوان
كه به معناي آموزش است، اين كلمه به معني مجموعه قوانين حاكم بر زبان است كه زير مجموعة  معناي واژگاني دستور

 »دسـتور«ير بايد ميان دستور، صرف و نحو تمايز قائل شد و ترجيح دادند واژة تواند نحو و صرف باشد پس ناگز آن مي
البتـه (صحبت كردند كه در تعريف كلي، هرگـاه اقـالم واژگـاني» دستوري شدگي«را بكار برند و در ادامه دربارة مفهوم 

يـا سـاخت هـاي ) سـي باشـدتواند تكواژ و حداكثر يـك واژة قامو منظور از واژگان، لزوماً لغت نيست بلكه حداقل مي
روي داده » دستور شـدگي« هاي معّين زباني، به كاركردهاي دستوري تبديل شوند گوييم فرآيند دستوري بتوانند در بافت

است؛ در توضيح  آن بايد گفت همة زبان را با كلمات نمي شود بيان كرد بلكه ويژگي هايي مانند وجه، نمـود، جهـت، 
اند و مي تواننـد همـراه صـورت  د كه لزوماً واژگاني نيستند بلكه در دل زبان كدگذاري شدهدر زبان وجود دار...  زمان 

هاي واژگاني را از معنـاي اصـلي  صورت توانيم هرگاه الزم باشد ميبازنمايي شوند پس .... هايي مثل فعل، متمم قيدي و
به عنوان ابزاري براي بيان مفهـوم دسـتوري يـا اش را  تهي كنيم و بعد، آن را  هاي اصلي معنايي خارج كنيم يعني  مؤلفه

آقاي دكتر در ادامه، مصاديقي براي اين مفهوم بيان كردند؛ بـراي مثـال دربـارة كـاربرد فعـل . گيريم كار اقالم دستوري به
بريم در بسياري موارد معناي اصـلي دارد  كار مي به -كه سوم شخص مفرد مضارع است-گفتند وقتي اين فعل را » است«
دهد و خود از معنـا تهـي مـي  يعني چه؟ يعني رابطة ميان مسند و مسنداليه را نشان مي بسياري جاها هم رابطه است؛ و

مثال ديگر ايشان . براي بيان رابطه دستوري شده است» است«بتواند رابطه را نشان دهد، گوييم فعل» است«شود، پس اگر 
صفت فاعلي يا مفعـولي (بريم با ساخت  عنوان ماضي نقلي نام مي طور كلي تحت آنچه بهبحث ماضي نقلي بود و گفتند 

كاركرد ماضي نقلي يعني به نقل از جايي يا شواهد حكـم : است كه از آن دو كاركرد در ذهن داريم) فعل بودن+ گذشته
اضـي كند چنين مطلبي را ذكر كنيد و كاركرد ديگرش زمان حال كامل است كه درفارسي، ماضي نقلي است امـا يـك م

را » بـود«و » است« بنابراين وقتي.... گوييم ماضي نقلي، استمراري، بعيد و تباري است و به نسبت ميبيشتر نداريم بقيه اع
اند دستوري شدند؛ يعني گوينده به  گفتهدر معناي اصلي نيستند بلكه براي بيان آنچه بعدها به آن وجه  بريم اينها كار مي به
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 توان ميان اينهـا محور هستند اما ميپايان عمل توجه دارد و اصالً ربطي  به زمان ندارد گرچه زمان، نمود و وجه بر يك 
  .تمايز قائل شد

در زبـان » داشـتن« آقاي دكتر منشي زاده براي روشن تر شدن بحث، مثال هاي ديگري نيز مطرح كردند؛ از جملـه فعـل
و هم به معناي تمّلك چيزي بوده كه  در آن وجود داشته و در گذشته دور هم حركتفارسي فعلي كه در فارسي باستان 

در آن روي داده و در فارسي امـروز فقـط مؤلفـه ) شستشوي مؤلفه هاي معنايي(به مرور زمان و به اصطالح زبانشناسان
توانـد  رغم مفعـول داشـتن نمي به» داشتن«بدل شده يعني چه؛ فعل باقي مانده و به فعلي ايستا ) در حد تملك(پاياني آن

چه اتفاقي مي . تواند جهت را نشان دهد چون كاركردش را در طول زمان از دست داده است مفعول واقع شود يعني نمي
را از » دارم«ام يعني  يعني پوشيده» پوشيده دارم«آيد؟ براي مثال در آثار سعدي و ديگران  آيندي پيش ميافتد كه چنين فر

كرديم و به عنوان ابزار براي مقاصد ديگر به كار برديم و امروز همان معنا باقي مانده؛ براي  »دستوري«گذشته هاي دور 
عنـوان  را بـه» داشـتن«يـا كـنم  آورم و تالفي مي يعني چنگت مي» خالصه دارم برات«مثال در گفتگوي روزمره اصطالح 

بـه  را» داشـتن«كـه » افتـه داره مـي«هد؛ براي مثال جملة د نزديكي وقوع فعل را نشان مي بريم كه امروز به كار ميقيدي 
كـه منظور از فعل سبك فعلي است  ايم؛ استفاده كرده »فعل سنگين«در مقابل » فعل سبك«اصطالح زبانشناسان به عنوان 

كـه » يدبا«در مثال ديگر فعل . اش شسته شده و كاهش پيدا كرده و چنين معنايي در آن پيدا شده است هاي معنايي مؤلفه
كنـد؛  دستوري شده و شخص در آن كار نمـي »د« َرغم شناسه مفرد اما امروز به در گذشته در شش صيغه صرف مي شده

بوده اما با تغيير جـاي » خوردن بايد«و » رفتن بايد«ترشان  صورت اصلي» خورد بايد«يا » بايد رفت«براي مثال در جملة 
، به »د« َرغم وجود داشتنِ و بهاش خارج شده  ر ثابت است كه از معناي اصليعنص» بايد«، »بايد رفت« و» بايد خورد«فعل 

ابزار دستوري شده است كـه » بايد«شخص خاصي ارجاع نمي كند و منظورش همه است يعني همه بايد بروند كه اينجا 
  .كه ابتدا آمده تعيين مي شود» بايد«وجه فعل بر اساس 

صحبت كردند ... هاي واژگاني و روابط دستوري؛ مانند كه، است، اشاري ها و تصور مباحث خود دربارة شان در ادامةاي
در شـعر حـافظ نكـاتي چنـد » آيـا«و بر اين موضوع تأكيد كردند كه زبان چيزي نيست مگر كاربرد و دربارة روند واژة 

اي است؟ بايد  چطور كلمه» آيا«،».......بود آيا كه در ميكده ها بگشايند«متذكر شدند و گفتند در يكي از ابيات شعر حافظ 
ايشان با مراجعه به جلـد . را هم داريم كه جاي ثابتي ندارد» آيا بود«باشد البته در جاهاي ديگر شكل » آي«از بن مضارع

از چه زماني وارد زبان فارسي شده است كه طبق » آيا«خانلري و استاد ابوالقاسمي تحقيق كردند كه  فرهنگ تاريخياول 
در دورة ميانه وجود نداشته و در فارسي نو بوده و صفت فاعلي حال است اما هيچ گاه در فارسي »آيا«ها اصالً اين كتاب 

عنوان ادات پرسشي استفاده شده است و اين نمونـه صـورت واژگـاني  به عنوان صفت فاعلي حال استفاده نشده بلكه به
در » آيـا«گـوييم اگـر كـاربرد  پس در اين صورت مـي پرسشي شده استاست كه ابزاري براي بيان وجه آن هم از نوع 

 -هـاي ديگـري ايشـان در ادامـه نمونـه .شـود سرنوشت دستوري شـدن دچـار مـي كاربرد كالمي و زباني زياد شود، به
نيز  –كه  با آن، دليل را بيان مي كنند » از آنجا كه«كار مي رود و  هكه در حال حاضر براي دليل و علت ب» نيست كه«مانند
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به هم بخـورد و در  فارسي كه فاعل، مفعول و فعل استردة زباني  ييكي از شگردها اگر نظم كر كردند تا نشان دهندذ
  .شود مي »دستوري«شود و در حقيقت  ر شود به ابزاري دستوري تبديل ميجامعه به مدت زياد تكرا

آقاي دكتر منشي زاده ادامه دادند كه دستور شدگي موضوع تازه اي نيست بلكـه دانشـمنداني ماننـد هـاپر در مجموعـه 
يـا هـيچ دسـتوري وجـود نـدارد يـا «مطالبي ادعا كردند؛ ازجمله اينكه   E.Gمقاالت خود تحت عنوان دستور پيدايشي 

وط كه از پيش تعيين نشـده بلكـه در بافـت مـوقعيتي و دستور پديده اي است مشر«و » همواره در حال پيدا شدن است
حتي بيان كردند كه اسم و فعل هم مفاهيم ثابتي نيستند بلكـه بازتـاب هـاي راهبـردي و گفتمـاني » كالمي پديد مي آيد

 ناميدند و عوامل مـؤثر» دستوري شدگي«در ادامه آقاي دكتر منشي زاده تبديل واحدهاي واژگاني به دستوري را . هستند
جايي ردة زبان، بازتحليل و قياس و چند  هشدگي را چنين برشمردند؛ كاربرد فراوان، بافت، استعاره، مجاز، جابدر دستور

ت كالمي صـورتي را بـراي گفتند كه گويش هاي زبان در يك باف» بازتحليل«مورد را توضيح دادند؛ از جمله در تعريف 
گوييم  گيرند كه اگر آن را براي بارهاي بعد بكار برند مي يروني در نظر ميعنوان قاعده و البته بدون واقعيت ب خودشان به

را نگاه كردنـد و فكـر » ديد«اتفاق افتاده است كه در همة سطوح زباني نيز وجود دارد؛ براي مثال در دورة ميانه » قياس«
ها هم اين را  ندارد و براي بقيه ماضي كار بردند كه واقعيت بيروني به» قياس«تواند  ماضي ساز باشد يعني  مي» ايد«كردند

  . استفاده كردند و ادامه دادند
ند كه بعد  كن نيز مهم است كه كاربران زبان در يك نقطه از زمان، صورتي را به عنوان قاعده اختراع مي» بازتحليل«مسئلة 

د را چنـين برشـمردند؛ كـاهش دهن ايشان همچنين فرآيندهايي كه در دستوري شدگي رخ مي. كند با قياس رواج پيدا مي
بگـذار تـا بگـريم چـون ابـر در «نحـوي، يكسـويگي و پيوسـتار؛  بـراي مثـال در  -آوايي، كاهش معنايي، رابطـة واژي

دهد يعني وجه است كه در گويش مـردم بـا كـاهش آوايـي بـه  ر اول جمله كسب اجازه را نشان ميد» بگذار»«....بهاران
يعنـي آنجـا » نحوي -رابطة واژي«.حقيقت كاهش آوايي با كاهش معنايي هم روبروستدر . تغيير پيدا كرده است» بذار«

، »دوربـين«كه يك پايه اش فعل است و با هم رابطة نحوي دارنـد يـا » دل انگيز«كه نحو در واژه تأثير مي گذارد؛ مانند 
ماننـد اينكـه اگـر جـاي تكيـه  اسـت؛» جابه جـايي تكيـه«مورد ديگر. مفعول است» باغ«، »باغبان«قيد است و در » دور«

اسـت » سويگي يك« عامل ديگر در دستور شدگي. عوض شود يكي ماضي و يكي نقلي مي شود» خوردم«و » خوردم«در
كه عامل اصلي در فرايند دستور شدگي است و اگر يك صورت به سمت دستور شدگي پيش رود و كوتاه شـود امكـان 

كه شـخص » بايد«و » شايد«را هم مطرح كردند؛ براي مثال » پيوستار«خود آقاي دكتر در پايان مباحث . بازگشتش نيست
كه كامالً دستوري نشده و ترديد را بر فعل بعدي تحميل مي كند » شايد رفت«يعني همه بايد بروند و » بايد رفت«. ندارد

اش را از دسـت  كه معني اصلي» شدن«و توضيح دادند برخي افعال در آغاز، ميانه و پايان پيوستار هستند؛ براي مثال فعل
كار بـرده  بـه» رفـتن« اول آورده شده و در معني اصلي خود» پول قرض بدهي ميشه« در وجه دستوري براي مثال وداده 
 حاضران در جلسهو  نددر اين قسمت، آقاي دكتر از حاضران در جلسه تشكر كرد و سخنان خود را پايان داد. است نشده

  .دنيز ايشان را تشويق كردن
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در ادامة برنامه، آقاي دكتر رواقي كه همراه استادان بزرگ ديگر به جلسه وارد شدند، ضمن تشكر از سخنان آقاي دكتـر 
هاي مختلف توجه شود؛  منشي زاده پيشنهادي مطرح كردند مبني براينكه براي نوشتن دستور به تفاوت زباني متون حوزه

همة حوزه ها دستور العمل واحد نداشته باشند بلكه كتاب هاي دستور  مثالً به ساخت سغدي اشعار رودكي توجه شود و
پس از ايشان آقاي دكتر انوري ضـمن تشـكر از سـخنراني . اي باشد كه براي دانشجويان قابل استفاده باشد بايد به گونه

ان فارسي است همچنـين آقاي دكتر منشي زاده، در پاسخ به سخنان آقاي دكتر رواقي گفتند كه دستور ما گونة تهرانيِ زب
استاد ابوالقاسمي از استادان مشهور دستور نيز به نكات جديد كتاب شان اشاره كردند؛ براي مثال در قديم گفتند صـفت 

است كه به صفت با قاعده يا بي قاعده اضافه مي شود و صفت عـالي مـي » ين« است اما اين در حقيقت» ترين«عالي با 
به اين جمع پيوستند و دربـارة  در ادامة سخنان اين استادان بزرگوار، آقاي دكتر كزازي هم. »مهين«و» كمين«سازد؛ مانند 

همتايي زبان فارسي صحبت كردند و گفتند نوشتن دستور زبان فراگير كه همة ويژگي هاي نزديك و دور از زبان هاي  بي
هي متخصص الزم است كه ت بلكه گرودور و گويش هاي مختلف داشته باشد كار آساني نيست و در توان يك تن نيس

انديشي، دستور زبان فارسي نه دستور تاريخي را بنويسند و گفتند براي متون ادب فارسي ماننـد شـاهنامه، سـعدي  با هم
ناگزيريم دستور جداگانه بنويسيم و نگارش دسـتور جـامع بـي ربـط و اند  از نقاط مختلف گويشيِ ايران آمدهچون .... و

  .نشدني است
به اين جمع فرهيخته پيوستند و  -استاد بازنشستة زبان و ادبيات انگليسي دانشگاه تهران -پايان نيز آقاي دكتر مقداديدر 

ديگر استادان دربارة شخصيت و روش كار آقاي دكتر مقدادي صحبت كردند؛ از جمله آقاي دكتر قبادي دربـارة ايشـان 
آقاي دكتر قبادي كه شاگرد ايشـان  .ليسي را در ايران پايه گذاري كردندگفتند كه ايشان بعد از دكتر صورتگر، ادبيات انگ

دقت نظر ايشان و مداومت ايشان در  العاده، روزآمدي، در دورة دكتري بودند دربارة كالس مكتب هاي ادبي، تسلط فوق
نقد ادبـي ، يمياي سخنكحوزة كاري با تمركز در حوزة نقد ادبي و پرهيز از پراكنده كاري ايشان صحبت كردند و كتاب 

را در قياس با آثار مشابه بسيار درخور اعتنا و توجه دانستند و در پايان از و مقاالت گوناگون  از افالطون تا عصر حاضر
  .ها و زحمات شان در همراهي با استاد تشكر كردند همسر ايشان براي تالش

كه از نظر شخصيت، علم و دانش  سخن گفتند و فرمودندسپس آقاي دكتر رادفر دربارة تسلط و تبحر آقاي دكترمقدادي 
اشاره كردند؛ از  اين استاد بزرگواربه كارهاي با ارزش ترجمة  استادي در حد و اندازة ايشان است وو انسان بودن كمتر 

بـه  مچنـينه را نام بردند كه از بهترين منابع تاريخ ادبيـات ماسـت تاريخ ادبيات ادوارد براونجمله ترجمة جلد چهارم 
گيرد و بـه كتـاب  عنوان مرجع مورد استفاده قرار مي اشاره كردند كه به) نثر /نظم(نقدهاي ايشان در زمينة ادبيات معاصر 

نيز در پايان . كند عه به فرهنگ هاي ديگر بي نياز ميايشان نيز اشاره كردند كه ما را از مراج فرهنگ اصطالحات نقد ادبي
علمـي تقـدير و تشـكر كردنـد كـه از پشتكار و خدمات ارزندة دكتر مقدادي بـه جامعـه ضمن تشكر از همسر ايشان، 

  .هاي ايشان با تشويق حاضران جلسه نيز همراه شد صحبت
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آقاي دكتر تميم داري به تقدير و تشكر از استاد مقدادي پرداختند و گفتند اين استادان بزرگ هستند كـه راه صـد  سپس
تاريخ ادبيـات ادوارد ديل مي كنند و از زحمات اين استادان بزرگ قدرداني كردند و ترجمه سالة ما را به راه يك شبه تب

  .را كاري ارزشمند و دقيق شمردند و در پايان براي اين استاد گرامي آرزوي سالمتي كردند براون
ديدند ابراز خرسندي  يجا م سپس آقاي دكتر بشيري صحبت كردند و از اينكه استادان از دوره دبيرستان تا دكتري را يك

سرزمين بي «كردند و از خاطرة كالس مكتب هاي ادبي گفتند كه با مطالب جديد همراه بود و به خاطر داشتند كه استاد 
شود  نجام ميكاري كه امروز در رشته ادبيات تطبيقي ا تي اس اليوت را با شعري از خاقاني مقايسه كردند؛» )هرزه(حاصل

آقاي دكتر كزازي هم در ادامه دربـارة .مة استادان بزرگوار حاضر در جلسه تقدير و تشكر كردندو در پايان از زحمات ه
دشواري كار ترجمه ادبي سخن گفتند كه در توان هر فردي نيست و دربارة ترجمه هاي آقاي دكتر مقدادي گفتند چـون 

  .هايي روان و روشن است توان آفرينندگي در اين استاد گرامي شكوفان بوده، آنچه انجام داده ترجمه
 دانش نامـه نقـد ادبـيهاي نگارش كتاب   استادان تشكر كردند و دربارة سختدر پايان نيز آقاي دكتر مقدادي از لطف 

تورنتـو كانـادا و كتابخانـه  هاي كلمبيا، نيويـورك، ها جستجو در كتابخانة دانشگاه سخن گفتند كه اين كتاب حاصل سال
است و توضيح دادند كه از افالطون و ارسطو آغاز كردند كه افالطون  -آنجا تدريس مي كردندكه در  -دانشگاه واشنگتن

به سانسور اعتقاد داشت و باعث شد برخي حكام دنباله روي او باشند و اثر مهمـي در آن كشـورها بـه وجـود نيايـد و 
ايد آزادانه در خدمت خلق باشد كه باعـث كمكي به پيشبرد تمدن نكنند اما بعد از او، ارسطو بود كه اعتقاد داشت هنر ب

آقاي دكتر مقدادي دربارة مطالب ارزشمند اين كتاب صحبت كردند و گفتند ايـن . شد علم و ادبيات و هنر پيشرفت كند
را نيز مورد بررسي قرار مي دهد و بـه سـخن خـود ... كند بلكه نقد روانشناسي و كتاب نه تنها نقد ادبيات را بررسي مي

رئـيس  -جلسه نيـز بـا هديـة آقـاي دكتـر قبـادي. حاضران در جلسه نيز اين استاد گرامي را تشويق كردند. دندپايان دا
  .به آقاي دكتر مقدادي به رسم يادبود پايان يافت -پژوهشگاه علوم انساني

 

 


