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دربارۀ دو مقاله از گزارش میراث 

67-66

مصطفی ذاکری

دربارۀ مقالۀ  »مروری بر کتاب تاریخ ادبیات ایران؛  از 

مشروطه تا قاجار«

کیوانی، مجدالدین دانشمندم، عزیز دوست از نخست

و مطالعه صرف را خود گرانبهای وقت که سپاسگزارم

تلخیصمطالبجلدیازدهمتازهمنتشرشدۀتاریخادبیات

فارسیکردهوعصارۀ9فصلآنرادرمجلۀشریفۀگزارش 

میراثشمارۀ66-67منتشرنمودهاند.دوسهنکتهبهنظر

حقیردرمورداینکتابگفتنیاست:یکیآنکهاینجلدو

سایرمجلدات18گانهآنبهوسیلۀجمعیایرانیدورازوطن،

ساکنایران،وجمعیفرنگیاننوشتهوویراستهشده
ً
وندرتا

استکهدربسیاریازمواردتصویردقیقودرستیازامور

ایرانندارندوبیشتربهکتابهاونوشتههایدیگرانوبهویژه

فرنگیاننظردارند؛ولذاهمۀمطالبآنهاقابلاعتمادواستناد

نیستواینکارمحققاندانشمندایرانیساکنوطناست

کهدرمسائلموردبحثاینمجموعهتحقیقوبررسیکنند

وبابیطرفیوبادیددرست،نتایجآنهارابنویسندومنتشر

کنند.اینمجموعهوکتابهایدیگریکهاروپاییانوغربیان

نباید اما شود؛ واقع آنان استفاده مورد میتواند نوشتهاند

کورکورانههمۀمطالبآنهاراپذیرفت،چوننویسندگانآنها

بادیدلیبرالیستیواومانیتسیوگاهیسوسیالیستیو
ً
غالبا

کمونیستیوالئیکبهمسائلمینگرندوگوییآنچهدرغرب

میگذردالگویپذیرفتنیشرقوبخصوصایراناست.پس

را فمنیسیتیغربی دیدگاه و بیبندوبارجنسی آزادی 
ً
مثال

مالکخودقرارمیدهندکهبینشانحرافیوکجبینانهاست

ودرنتیجۀآن،همۀنویسندگانوشعرایایرانیراالئیکو

در و میکنند معرفی و... زنان آزادی طرفدار و ضددین

نوشتههاوآثارآنهاکوچکترینجملهایکهبتواندنظرآنهارا

تأییدکندپیدامیکنندوآنرابزرگمیکنندواینازواقعبینی

بسیاردوراست.منازبرداشتهایارائهشدهدرمقالۀآقای

کیوانیباآنکهمختصروفهرستواراستدرمواردیآزرده

شدم،ولیمجالنقدآنهانیست.آیاهزلیاترکیکیغمای

آقای چنانکه است؟ داشته سیاسی جنبۀ قاآنی و جندقی

کاتوزیاننوشتهاست)ص93نشریه(،آیاطنزهایدهخدا

آیا پرندزیادهرویبودهوقابلمالمتاست؟ در چرند و 

پرویناعتصامیطنزپردازبود؟)همانصفحه(آیاایرجمیرزا

ماهرترینطنزپردازوشوخطبعزمانخودبود؟یاآنکهدر

عارف نامهوبرخیدیگرازاشعارشدرنقشیکاوباش

هرزهنگارظاهرمیشود.همینکهایرجسادهوسهلوممتنع

شعرمیگفتآیااوراازیاوههایشمبرامیکند؟

دربخششاعرانزنکهدرفصلپنجمکتابمذکورآمده

*استادمصطفیذاکری،زبانشناسوپژوهشگرمتونادبیوبالغی،اوایلخردادماه
گذشته،ایندونوشتهرادربابدومقالهازمقاالتنشریۀگزارش میراثشمارۀ

66-67بهدفترنشریاتمیراثمکتوبدادندتادرشمارۀفعلیمنتشرشود؛اما

متأسفانه،درفاصلۀانتشارنشریه،درپنجمتیرماه،بهعلتایستقلبیدارفانی

راوداعگفتند؛روحشانشادویادشانگرامیباد.)گزارشمیراث(

*
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است،نامزنانیذکرشدهکهنهتنهاشهرتندارند،بلکهنام

آنهادرهیچکتابمعتبریدیدهنمیشود.شاهدختیازقاجار

بانامفصلبهارخانممتوفی1319کیست؟عصمتخانم

تهرانیبهایی،متخلصبهطایر،راازکجاپیداکردهاند؟فخر

و مقامی قائم عالمتاج شیرازی، زنددخت ارغون، عظمی

و لختی ترویج جز و هستند کسانی چه کسمایی شمس

عریانیزنانایرانیبهتبعیتازاروپاییانچههنریداشتهاند؟

منازآنمیانفقطنامشمسکسماییرادرکتابازصباتا

نیمایافتموبقیهرانتوانستمدرکتابیپیداکنم.اگربخواهم

نقدخودرابراینکتاببنویسمبهدرازامیانجامدوبههمین

قناعتمیکنموفقطمیلدارمبدانمکهنویسنده
ً
قدرفعال

اینشاعرههایعجیبوغریبراازکجاپیداکردهاست.

دربارۀ فرهنگ فارسی نمای کزازی و سره نویسی

مقالۀممتعآقایبهرامیدرگزارشمیراثشمارۀ66-67

راجعبهفرهنگیگردآوریشدهازلغاتفارسییاشبهفارسی

کهمدتیاستآقایدکترکزازیدرنوشتههاوسخنرانیهای

خودبهکارمیبرند،مرابرآنداشتتایادداشتکوتاهیدربارۀ

نوشتن معنای به اگر سرهنویسی کنم. تقدیم سرهنویسی

اقللغاتعربیباشدسابقۀ
ّ
فارسیبدونلغاتعربییاباحد

هزارسالهدارد.درآثارفارسیدری،یعنیفارسیاولیۀبعداز

چنانکه میشود؛ دیده اندکی بسیار عربی لغات اسالم،

گفتهانددرشاهنامۀ فردوسیکهبیشازپنجاههزاربیتاست

فقطچهارصدلغتعربیوجوددارد.درکتابهایشعرو

همینگونهاستواینطرزنوشتنبه
ً
نثرآنروزگارعموما

فردوسییا
ً
صرافتطبعبودهاست،نهتعمدی؛یعنیمثال

پرهیز عربی لغات از 
ً
تعمدا سیستان تاریخ  نویسندۀ

نمیکردهاند.زبانمعمولیآنهاچنینبودهاستوهنوزعربی

چون شعرا برخی حتی بود. نکرده رخنه کامال فارسی در

منوچهریدامغانیکهلغاتعربیبیشتریدراشعارشانآمده

کار به نادریچون»عشیق«درشعر لغات استوحتی

بردهاند،فقطدرقوافیاشعارازآنهااستفادهکردهاند؛ازروی

حولاستچه
ّ
ناچاری.امازبانیکموجودزندهودائمالت

فارسیباشد،چهعربی،چهانگلیسیوچهژاپنی،همهزبانها

لغاتیبدانافزودهمیشوند
ً
بهمروردستخوشتغییرندودائما

یاازخارجبدانواردمیگردندولغاتیهممیمیرندوحذف

میشوندونمیتوانآنهاراثابتوبیتغییرنگهداشت.در

همینقرناخیرزبانفارسیبهقدریتغییرکردهاستکهاگر

بهجوانانتحصیلکرده اوایلدورۀرضاشاهرا روزنامههای

امروزیبدهند،بسیاریازمطالبآنهارانمیفهمند؛چون

لغاتآنزمانتغییرکردهوجایخودرابهلغاتجدیدیداده

است.»عدلیه«امروزدادگستریاستو»بلدیه«،شهرداری

تربیت یا دانشسرا و»نظمیه«،شهربانیو»دارالمعلمین«،

و مترجمان . و... دبیرستان و دبستان مدرسه، و معلم

نویسندگاندراینمدتلغاتبسیاریوضعکردهاندکهجای

لغاتپیشینراگرفتهاست.لغاتفرنگیبسیاریدرآنزمان

بهکارمیرفتکهاکنونبهجایآنهالغاتدیگریبهکار

میرود.»استاسیون«امروزایستگاهاستو»رفوزه«مردود

و....اماصدهالغتجدیدبهویژهانگلیسیواردفارسیشده

استکهبعضیازآنهاحتیدهپانزدهسالپیشهموجود

نداشت؛لغاتواصطالحاتالکترونیکواینترنتومواد

جدیدوصنایعجدیدفراواناستکهنمیتوانهمۀآنهارابه

از بیش به فارسی زبان جدید مفاهیم برگرداند. فارسی

و انگلیسی آنها از بسیاری که دارد نیاز لغت یکمیلیون

اروپاییاست.امامفاهیمقرنچهارموپنجمهجریبسیار

محدودبودوباحدودچهاریاپنجهزارلغتهمۀآنهارا

ممکنبودبیانکردکهاکثرآنهافارسیاصیلبود.حالاگر

کسیبخواهدمفاهیمعظیمزمانحالرادرقالبمفاهیمهزار

در را دریایی بخواهد که است آن مانند بریزد پیش سال

کوزهایجادهد.

نوعی تعمدی سرهنویسی بگویم باید مقدمه این با

سرگرمیتفریحیاستوارزشعلمیوادبیندارد.اگر

اگروقار یا نوشته فارسیسره به نامههایی یغمایجندقی

شیرازیداستاننامهایبهفارسیسرهازتاریخایرانسرهم

کرده،یاجاللالدینمیرزاقاجار،فرزندفتحعلیشاه؛متوفی

بهفارسیسره نامۀ خسروانرادرهمینزمینه اگر 1289

نوشته،همهازراهتفننبودهاست؛مانندآنکهشعریبسرایند

کهدرآنحرفالفیاحرفنقطهدارنباشد.معلوماستکه

اینکارساختگیوزورکیاستونمیتوانآنراتعمیمداد.

بچهیکسالهبررویزمینمیخزدونمیتواندراهبرود،وقتی
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کهبزرگشددیگرشایستهنیستکهبخزد؛مگرآنکهفلج

باشد.اوبایدراهبرودوبدود.زبانهمچنیناستواگر

روزگاریهمۀاحتیاجاتزبانرامیشدباچهارپنجهزار

نمیتوانچنینکرد؛وگرنهمانند
ً
لغتبیانکرد،امروزمسلما

همانخزیدناطفالخواهدبود.کسانیکهبهفارسیسره

ازراهتفننبودهوقصدشانایننبوده
ً
رویآوردهاندغالبا

ازاینپسچنینسخن ایران! استکهبگویندایمردم

بگوییدوفارسیدرستایناست.اگرکسیچنینبیندیشد

در باشد. درکشخللی در یا اوخطایی اندیشۀ در باید

روزگارماهمچندنفریهستندکهدراینکارافراطکردهاند؛

بهچندزبان،که دانشمندوعالم بسیار یکیمردیاست

کتابیدربارۀخطفارسیوآییننگارشنوشتههماستو

برخیآثارفلسفیرابهزبانیساختگیومندرآوردیشبه

را آنها فارسیزبانی هیچ که است کرده ترجمه فارسی

نمیفهمدوحتیلغاتسادهرابدلبهلغاتنامفهوموعجیبی

در پیش ازصدسال که را »دیالکتیک« 
ً
مثال کردهاست.

ایشان کردهاند ترجمه جدل فارسی نوشتههای

اجزای تجزیۀ از که است کرده ترجمه »دویچمگوئیک«

Dialecticsانگلیسیبهدستآوردهاست؛یعنی»دوی«به

جایDia،»چم«یعنیمعناو»گوئیک«یعنیگفتن،ودر

اینکلمهیعنی بهمعنای»دومعناگویی«کهحتی مجموع

دومعناگوییهمنامفهوماستتاچهرسدبهاصلکلمهایکه

یا راویسپتوان قادر نام،
َ
ا را بینام کردهاند. ایشانوضع

آناگویی، را قیاس گردسرا، را آمفیتئاتر هرویسپتوان،

یا باستاننمون را اصلی یا اولیه نمونۀ آناکاوی، را تحلیل

سرنمون،نجومرااخترگویییااخترگزاریو...نامیدهاند.آیا

الزماستشعریبگوییمکهدرقافیهاشبمانیم؟!شایداین

نوعیکبروغرورباشدکهکسیبهمردمایرانبگویداین

فارسیکهشمابدانسخنمیگوییدنادرستاستوبیایید

مثلمنحرفبزنید!دکتربصیرآستاراییکهکتابهاییکه

دربارۀبهداشتنوشتهواکنون،آقایکزازیهمبههمینراه

میروند.اگرکارایشانبرایتفننباشد،عیبیندارد؛امااگر

میخواهندبرایمردمچیزیبنویسندوبگویند،بهتراست

موارد در حدی تا بیماری این باشد. مردم خود زبان به

لغتسازیهمهگیرشدهاستوهرروزبرخیازنویسندگان،

در بخصوص میبرند، کار به و میسازند جدیدی لغات

و میماند ناکام اینکوششها اکثر اگرچه ترجمه. هنگام

رایجنمیشودوبهتراستمترجمانبهجایلغتسازیسواد

بیهوده تا شوند آشنا بیشتر گذشتگان آثار با و بگیرند یاد

لغتسازیوجعللغتنکنند.

*        *        *
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