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به مناسبت سى وهفتمين سالروز درگذشت دكتر محمد معين

ياد استادى متن شناس

محمد معين (1297 ـ 1350ش)

اى آنكـه غمگنـّى و ســزاوارى 
ونـدر نهان سرشك همــى بارى

رفت آنكه رفت و آمد آنك آمد
بود آنچه بود خيـره چه غم دارى

همــوار كرد خواهـــى گيتى را 
گيتــى است كى پذيـرد هموارى

ُمستى مكن كه نشنــود او ُمستى
زارى مكـن كه نشنــود او زارى

شو تا قيــامت آمــد زارى كـن
َكـى رفتــه را به زارى باز آرى...

انــدر بالى سخت پديــد آيــد
فضل و بزرگمـــردى و ساالرى!
ابعاد زندگانى دكتر معين راست و روشن است:

و  وقار  نهايت  در  استاد.  معلمى  و  معلم  استادى   .1

طنين  بخوانيد!  آغاز:  و  درود  مسلط!  و  چيره  صالبت! 
صوتش خوش و فرمانروا بود و استوار، و در استوارى 
مهربان و عطوف! دشواريهاى ضرور را باز مى شكافت از 
زواياى گوناگون، لغت و ريشة آن. در فقه اللغه چيره دست 
و مبتكر بود. آفتاب آمد دليل آفتاب: تصحيح و تحشية 
نمونه اى  فرهنگ نگارى  در  قاطع  برهان  قاطع!  برهان 
برگزين نيست، ولى حواشى معين از آن برهانى نو ساخت 
استوار و بى مانند، مورد تأييد بزرگان دانشوران: ايرانى و 
انيرانى. دهخدا و بهمنيار و نفيسى؛ اميل بنونيست و والتر 

برونو هنينگ و... .
2. استاد ما متن شناسى چيره دست و كم مانند بود. جاى 
است:  نمونه وار  او  آثارِ  نيست:  توضيح  و  بسط  و  سخن 
بخش  فارسى،  شعر  برگزيدة  وزين:  كم برگ  نمونة  دو 
بويه (قرنهاى  آل  سامانيان،  طاهريان،  صفاريان،  دورة   :1
سوم و چهارم هجرى) با شرح لغات و عبارات مشكل 
نثر  برگزيدة  ديگر:  و  مقايسه.  و  ادبى  نكات  توضيح  و 
فارسى، بخش 1: دوره هاى سامانيان و آل بويه (قرنهاى 
چهارم و پنجم هجرى). با شرح لغات و عبارات مشكل 
و توضيح نكات ادبى؛ و از متنهاى استوار پربرگ، چهار 
سمرقندى.  عروضى  نظامى  على  احمدبن  تأليف  مقاله، 
توضيح  و  عبارات  و  لغات  شرح  و  مجدد  تصحيح  با 
و  قزوينى  محمد  عالمه  تعليقات  ضميمة  به  ادبى  نكات 
گروهى از فاضالن بنام، بيش از 750 برگ؛ شرح قصيدة 
فارسى خواجه ابوالهيثم... جرجانى ــ قرنهاى چهارم و 
همكارى  با  فرانسوى  و  فارسى  مقدمة  ــ  هجرى  پنجم 
و  جوامع الحكايات  از  بخشهايى  كربن؛  هانرى  پروفسور 
لوامع الروايات عوفى؛ و عبهرالعاشقين شيخ روزبهان بقلى 
شيرازى با مقدمة فارسى و فرانسه و ترجمة فصل اول به 

زبان فرانسوى با همكارى پروفسور كربن و...
ايشان،  دكتراى  رسالة  از  ادب شناسان  بى گمان 
«مزديسنا و تأثير آن در ادبيات پارسى» كه با نام مزديسنا 
در ادب پارسى در دو مجلد از سوى دانشگاه تهران مكرر 
شادروان  استاد  اثر  ديگر  آگاه اند؛  است،  رسيده  چاپ  به 
تحليل هفت پيكر نظامى. بخش اول كه دانشگاه تهران به 
سال 1338ش به چاپ رسانيده و طرفه اى بسيار دالويز 
و نكته آموز است و شايان ياد است؛ دانشنامة عاليى از 

ابوعلى سينا در دو دفتر و ...
و  دستوردان  معين  محمد  دكتر  شادروان   .3
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گرامرشناسى نمونه و گزين بود. مجموعه اى را كه استاد 
نهاده  بنياد  زبان  فارسى»  دستور  عنوان «طرح  فقيد ما به 
بود اگر به پايان مى برد، بى كمترين مبالغه مى توان گفت 
با  بود:  شده  گشوده  امروز  تا  فارسى  زبان  دستور  بغرنج 
دريغ اين مجموعة بى بها نيز ناتمام ماند، و از اين شمار 
اسم   ،(1331) فارسى  زبان  در  جمع  قاعده هاى  است: 
نخست:  (بخش  اضافه   ،(1332) مصدر  حاصل  مصدر، 
1332، بخش دوم: 1334)، مفرد و جمع و معرفه و نكره، 
تكميل و تتميم دگرسان همان رسالة يادشدة پيشين كه 
اضافه  دوم  چاپ  بود.  رسيده  برگ  به 310  برگ  از 72 
كه مى توان گفت كتابى ديگر و مكمل است. و نيز اسم 
مصدر ـ حاصل مصدر (با تجديد نظر) و اسم جنس ـ 

معرفه و نكره، آن نيز با تجديد نظر.
علمى  ستون  كه  دارند  عنايت  ادب شناس  دانشوران 
ادبيات، دستور زبان است و با بسيار كوششها كه به كار 
رفته، ما تا امروز دستور زبانى معيار و گزين نداريم؛ و 
دكتر  شادروان  نوين  روش  به  فارسى  زبان  دستور  البته 
دكتر  شادروان  اثرگذار  و  مؤثر  همكارى  با  كه  خانلرى 
مصطفى مقربى ــ كه به راستى از دستوريان شايسته بود 
ــ و دكتر مجتبايى، آخرين كار به شيوة علمى و پسنديده 
است كه در دست است، مكمل آثار استادان فقيد قريب 
و بهار و فروزانفر و همايى؛ و كسروى و دكتر خيام پور و 
پروين گنابادى و سيد احمد خراسانى و اديب طوسى و 
دكتر منصور شكى، و حاضرانى كه عمرشان بردوام چون 
دكتر على اشرف صادقى و دكتر وحيديان كاميار و دكتر 
در  كه  و...  مشكوةالدينى  دكتر  و  نجفى  دكتر  و  شريعت 

اين زمينه اهتمام مى ورزند.
4. فرهنگ نويس. متن شناسان و دانشوران فرهنگ پژوه 
فرهنگ  چون  پهلوى  زبان  به  فرهنگهايى  ما  كه  مى دانند 
آغاز  از  فارسى  فرهنگهاى  شمار  و...  داشته ايم  اوييم 
شروع  توسى  اسدى  فرس  لغت  با  درى  فارسى  اعتالى 
مى شود و شمار آن اينك افزون بر 220 است، با اهتمام 
دوزبانة  فرهنگهاى  نگارش  به  كه  لغت نويسانى  ارجمند 
فارسى و تازى روى آوردند و جملگى ايرانى بودند چون 
البلغة حبيش تفليسى و فرهنگ ابوالفضل بيهقى و مصادر 
زوزنى كه در سدة پنجم، و اين فرهنگها عمومًا دستگاهى 
(thematiyne) هستند، استاد شادروان ما ــ دكتر معين 

ــ با تجربيات سودمند و آموزنده كه از همكارى با عالمة 
فقيد دهخدا در لغتنامه آموخته بوده، بر آن شد فرهنگى 
تأليف  كارساز  و  روزينه  ــ  فرهنگهايى  به درستى،  و  ــ 
كند. شش ماهى كه به استادى دانشگاه سوربن ــ مدرسة 
الروس،  مؤسسة  در  بود،  مدعو  پاريس  ــ  عاليه  تتبعات 
نامدارترين فرهنگ زمانه، به بررسى و مداقه پرداختند و 
با توشه اى وافى كار فرهنگ نويسى خود را در معيارهاى 

چندگونه آغاز كردند.
نخستين دفتر فرهنگ معين در 1342ش در 105 صفحه 
مقدمه، و 1472 صفحه متن حرفهاى آ ـ خ منتشر گرديد. 
منابع  از  استوارى  و  به كوتاهى  مقدمه  در  ما  فقيد  استاد 
زبان فارسى، زبانهاى كهن ايرانى، مادى، پارسى باستان و 
اوستايى، و ايرانى ميانه (پارتى، مانوى، پارسى، سغدى، 
ختنى، خوارزمى) و زبانهاى كنونى ايرانى (فارسى، درى، 
استى، پشتو، بلوچى، كردى و ...) ياد كرد و تعريفى رسا 
بيان داشت؛ و سپس از عناصر اصلى زبان فارسى كه به 
كيفيت  دربارة  و  گفت  سخن  داده اند،  لغت  فارسى  زبان 
و  مغولى  و  تركى  و  هندى  چون  لغاتى  و  درى  فارسى 

اروپايى كه وارد زبان فارسى شده اند توضيح داد.
آوانگارى  با  فرهنگ  حروفنگارى  شيوة 
وجه  سپس  راهگشا؛  بسيار  و  است   (transcription)
دستورى واژه بيان مى شود، و اين برترى مسلم است كه 
با  را  واژه  سيصدهزار  داشت  شايستگى  معين  دكتر  فقط 
بى گمان  كتاب  مصوربودن  دهد.  ارائه  آن  دستورى  وجه 
تركيبات  كتاب،  بخشهاى  ديگر  از  است.  ابهامها  زدايندة 
خارجى است كه كارساز و گره گشا است: «ابًا عن جد»، 
ندارد  جايى  فرهنگها  در  و  است  تركيب  نيست،  لغت 
پايانى  دفتر  دو  «سانتيگرم»؛  يا  الصالحات»  «باقيات  يا 
و  كوچك  دانشنامه اى  خود  است.  اعالم  بخش  فرهنگ، 
سودمند است: «آئيسيوس»، سردار رومى... «آباء سبعه»، 

«آباء كنيسه»، «آباده» از شهرستان استان فارس.
البته هر اثرى از سوى هر كسى خالى از خطا و اشتباه 
فرهنگ  انتشار  از  پس  مى آورم  خاطر  به  درست  نيست. 
معين به ديدارشان رفتم و تبريك گفتم و شادى نمودم. 
خدا مى داند كه آب در ديده گردانيد و گفت اگر توفيق 
مجال  كه  دريغا  بود،  خواهم  شكرگزار  بيابم  بازنگرى 
نيافتند؛ اگر نه شيوة نگارش همزه ــ كه در زبان فارسى 
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گونه گون است و از موارد اختالف سليقه: در جلد اول: 
كرسى  مبناى  بر  امالء  بنده  گمان  به  تأثير.  برائت،  بأس، 
الف و ؟ و يا درست ترين است: بأس، پس از باس، برائت 
را پيش از برابر آورده اند كه بايد پيش از برات بيايد؛ يعنى 
صورت رديف بر مبناى حروف الفباى مكتوب در واژه 

است.
از فرهنگهايى كه شادروان معين در كار آن بجّد بود، 
فرهنگى كه بر  فرهنگ ريشه شناسى (etymology) بود، 
اساس وجه اشتقاق و ريشه و بن آن مطرح مى شود، كه 
نمونه هاى درخشان آن را خوانندة نكته ياب در حواشى 

برهان قاطع مصحح آن شادروان مى بينند.
و ديگر فرهنگ فارسى از لحاظ تاريخ استعمال لغتها، 
كه نمونة گوياى آن را پس از سالها بنياد فرهنگ ايران 
آن  بررسى  و  طرح  و  ساخت،  منتشر  1357ش  سال  به 
دكتر  شادروان  و  مينوى  مجتبى  شادروان  استاد  سوى  از 
خانلرى و استاد گرامى دكتر محسن ابوالقاسمى سالها در 
دست بررسى بود تا به پاييز 1357 با نام فرهنگ تاريخى 

زبان فارسى (بخش اول: آ.ب) منتشر گرديد.
مقصود از فرهنگ  تاريخى، بررسى متنهاى كهن فارسى 
شعر و نثر از كهن ترين زمان هاى زبان است و اين دفتر 
كه حاوى بررسى هاى سيزده متن سدة سوم تا پايان دورة 
قديمترين شعراى  سامانى است، در شعر اشعار پراگندة 
فارسى زبان تدوين و ترجمة پروفسور ژيلبر الزار است و 
از حنظلة باد غيسى تا دقيقى را شامل است، و مراد از آن 
سير و گردش معانى هر واژه است به مثل واژة «شوخ» 
سپهساالر  مى گويد:  ابومنصورى  شاهنامة  مقدمة  در  كه 
خراسانى مردى شوخ و سهمگن بود، و در سدة ششم در 
اسرارالتوحيد آمده: شيخ، به گرمابه شد تا شوخ از تن به 

در كند. اندكى سپستر: شوخ چشم سعدى.
اين فرهنگ سودمند و بى مانند تا حرف «دال» آراسته 
و  عالم  ناظر  دو  امضاى  به  و  بود،  شده  چاپ  آمادة  و 
استاد و شادروان مجتبى مينوى و شادروان محمد پروين 
گنابادى رسيده بود. دريغا كه دانسته نيست چرا از ادامة 

چاپ اين اثر نمونه وار بازماندند؟!
عمر كوتاه دكتر معين راه بلند آثار علمى او را يكباره 
بربست، و اين دريغاگويى براى دوستداران زبان فارسى 

همواره بجاست. دريغا، دريغا.
محمد روشن

ويراستار تهرانى!!
شهرستان ها  دانشگاه هاى  از  يكى  دعوت  با  پيش  چندى 
از  يكى  بودم،  رفته  آنجا  به  سمينارى  در  شركت  براى 
روزها در ويترين اعالنات رسمى دانشكدة ادبيات چشمم 
به يك آگهى براى استخدام ويراستار به منظور ويرايش 

كتابى مفّصل در علوم قرآنى افتاد.
ابتدا مردد ماندم، شايد تصور كردم كه آگهى را خوب 
نديده و نخوانده ام، بار ديگر آن را مرور كردم، چون از هر 
حيث جلب نظر مى كرد، كپى آن را برداشتم تا خوانندة 

گزارش ميراث هم همانند ما از مطالعة آن لذت ببرد.

چنانكه مالحظه مى فرماييد، شرايطى كه براى ويرايش 
يك متن مفصل در زمينة علوم قرآن و واژگان آن در نظر 

گرفته شده به قرار زير است:
1. ويراستار الزامًا بايد دانشجو باشد.

2. ويراستار بايد دانشجوى رشتة زبان و ادبيات عرب 
و علوم قرآنى باشد.

3. تخصص داشته باشد [خود او البد معين مى كند كه 
حائز اين شرط است.]

4. حتمًا و الزامًا تهرانى باشد.
5. اسم وى بر روى جلد كتاب درج خواهد شد.

سردبير محترم! اين آگهى را لطفًا در نشريه عينًا چاپ 
كنيد، مطمئن باشيد كه صدها و شايد هزارها دانشجوى 
تهرانى اصيل خود را نامزد اين كار خواهند كرد و پس از 
ويرايش و چاپ و نشر اثر، مؤلف و ناشر كتاب را قرين 

افتخار خواهند نمود. 
سيد على آل داوود


