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هفتاد و دومين نشست از سلسله نشستهاي مركز پژوهشي 
ميراث مكتوب عصر روز دوشنبه 88/3/11 با موضوع 
دكتر  شد.  برگزار  متن»  تصحيح  در  گويش  «نقش 
آن  مديريت  كه  بود  جلسه  اين  در  اميدساالر  محمود 
ايراد  به  داشت  عهده  بر  مطلق  خالقى  جالل  دكتر  را 

سخن پرداخت.
پيش از شروع جلسه، رئيس مركز، دكتر اكبر ايرانى، ضمن 
خير مقدم، سخنان خود را با تجديد ياد و خاطرة مرحوم 
از  را  رياحى  ايرانى،  كرد.  آغاز  رياحى  محمد امين  دكتر 
زمرة آخرين شاگردان بهار و فروزانفر در فرهنگ و ادب 
ايران خواند كه مقارن با سالروز فردوسى حكيم دار فانى 
ارزشمند  نقش  به  همچنين  مركز  رئيس  گفت.  وداع  را 
ايران  به  تركيه  از  خطى  نسخ  تصاوير  انتقال  در  رياحى 
ــ در دورانى كه نمايندة فرهنگى ايران در تركيه بود ــ 
همچنين تأليف و تحقيق پيرامون شاهنامة فردوسى ــ در 
دوره اى كه بعد از مرحوم مينوى مدير بنياد شاهنامه بود 
ــ اشاره كرد و گفت: مرحوم رياحى به تصحيح شاهنامه 
بسيار عالقه مند بود و تصميم داشت چنين كارى را انجام 
دهد ولى پس از آگاهى از كار دكتر خالقى منصرف شد.

سپس مدير جلسه، دكتر جالل خالقى مطلق سخنان 
مكتوب  ميراث  پژوهشى  مركز  از  قدردانى  با  را  خود 
براى برگزارى اين نشست آغاز كرد. وى در ادامه ضمن 
سرچشمه هاى  كتاب  رياحى،  مرحوم  از  خاطراتى  نقل 
او  كتابهاى  بهترين  جملة  از  را  وى  فردوسى شناسى 
دانست و گفت: اين اثر ما را با عقايد مختلف ايرانيان از 
ادامه  در  مطلق  خالقى  مى كند.  آشنا  شاهنامه  و  فردوسى 

ايران دوستى عميق رياحى را ستود.
خالقى مطلق در ادامه ضمن اشاره به برخى مقاالت 
و  فارسى  ادب  و  زبان  خصوص  در  اميدساالر  دكتر 
شاهنامه، وى را شخصيتى منعطف و منطقى در پذيرش و 
بررسى عقايد مخالف خواند، و در ادامه از او براى آغاز 

سخنرانى دعوت نمود.
اميدساالر سخنانش را با اين مطلب آغاز كرد كه توجه 
گويش  و  لهجه  معلول  تصحيح  امر  در  كه  تغييراتى  به 
تشخيص  شرايط  از  و  است  ضرورى  امرى  است  كاتب 
اما  مى شود؛  شمرده  متن  تصحيح  در  سقيم  از  صحيح 
برخى خصوصيات زبان فارسى حوزة تأثير لهجة كاتب 
حد  تا  شده اند،  استنساخ  زبان  اين  به  كه  متونى  در  را 
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از  بيش  توجه  اميدساالر،  نظر  به  مى كند.  محدود  زيادى 
آن  مصداقهاى  دايرة  كردن  گسترده  و  مسئله  اين  به  حد 
امرى است كه از غرب وام گرفته شده و اين در حالى 
است كه ميزان گستردگى اين فرضيه بستگى به تاريخچه 

و اقتضاى زبانى هر ملتى دارد. 
اميدساالر گفت كه با توجه به صور گوناگون گويشى 
را در تصحيح و مخصوصًا توضيح متن الزم مى داند، اما 
بخواهيم توجه به صور گويشى را به صورت صحيحى در 
تصحيح متون فارسى به كار ببريم، بايد آن را مطابق شرايط 

تاريخى و اجتماعى زبان و فرهنگ خودمان تغيير دهيم.
گفت:  خود  نظرية  بيشتر  توضيح  در  اميدساالر  دكتر 
است  سال  هزار  فارسى  زبان  در  كه  كلماتى  و  عبارات 
تا  انگلستان  گوناگون  مناطق  در  نكرده اند،  زيادى  تغيير 
قرن نهم هجرى به صور بسيار گوناگون نوشته مى شدند. 
اين تنوع در كتابت به سبب غياب يك زبان واحد ادارى 
بود. حال اگر اين تغييرات اساسى زبان انگليسى ميانه را 
فارسى  نسخ  برخى  رسم الخط  در  كه  جزيى  تغييرات  با 
ديده مى شود مقايسه كنيم مى بينيم كه اختالف كتابت در 
فارسى بسيار اندك است. بنابراين اگر غربيها معتقدند كه 
در هنگام تصحيح بايد به صور گويشى زبان كتابت توجه 
داشت، با در نظر گرفتن تاريخ تكامل زبان و كتابت در 
اروپاى غربى،  چنين نظرى را مطرح مى كنند؛ اما چون 
تكامل زبان كتابت در ايران سرنوشتى و پيشينه اى كامًال 
مغاير با وضع آن در مغرب زمين داشته است نمى شود 
تئوريهاى غربى را در اين مورد عينًا به زبان فارسى نيز 

تعميم داد.
وى سپس به تطوّرات زبان انگليسى در ادوار تاريخى 
با  قياس  در  را  تغييرات  اين  و  كرد  اشاره  گوناگون 
تغييرات زبان فارسى حيرت انگيز دانست و گفت: وضع 
اين  و  نيست  قياس  قابل  فارسى  زبان  با  انگليسى  زبان 
انگليسى  با  باستان  انگليسى  كه  است  حدى  تا  تغييرات 
كه  شعرى  قطعه  كه  جائى  تا  دارد،  عظيم  تفاوتى  مدرن 
در 10 قرن قبل سروده شده براى انگليسى زبانان امروزى 
قابل فهم نيست در حالى كه هر ايرانى كه اندك سوادى 
داشته باشد قادرست بيشتر اشعار فردوسى را بفهمد. وى 
اين مسئله را از آن رو دانست كه فارسى ادبى در فرهنگ 
ايرانى به زودى زبان معيار شد و برخالف زبان انگليسى 

تثبيت گرديد.

اميدساالر سنت كتابت در ميان مسلمين را برخالف 
گذشته،  اين  از  گفت:  و  دانست  قوى  بسيار  اروپائيان 
بوده  شفاهى  ادبى  كه  عوام  ادب  ميان  هميشه  مسلمين 
فرق  كتبى،  ادبى ست  كه  خواص  ادب  و  هست،  و 
شعر  فرق  كه  بوده اند  ناچار  ايشان  بنابراين،  مى نهاده اند. 
و نثر را با فواصلى كه در كتابت ميان اجزاء شعر، يعنى 
ابيات و مصاريع و بندها قرار مى داده اند معين سازند. اين 
عربى  و  فارسى  دستنويسهاى  قديم ترين  در  حتى  نكته 

مراعات شده است.

رواقى  دكتر  نظر  برخالف  من  گفت:  پايان  در  وى 
متون  تصحيح  شيوة  نظر  از  گويش ها  به  توجه  معتقدم 
كهن اهميت چندانى ندارد، هر چند از نظر لغت شناسى و 

تحقيقات واژگانى بسيار مفيدست.
پس از پايان سخنان دكتر اميدساالر، دكتر خالقى مطلق 
با تأييد سخنان وى، بر ناچيز بودن نفوذ واژه هاى گويشى 
به  هم چنين  وى  كرد.  تأكيد  شاهنامه  مثل  معيار  زبان  در 
بيان اين نكته پرداخت كه چون ما فارسى زبانان در زبان 
اين  نمى كنيم  اعمال  كلمات  روى  بر  را  مصوتها  فارسى 
امكان وجود دارد كه كلمات به صورتهاى مختلف خوانده 
شوند؛ بنابراين بحث بر سر اين نيست كه اين كلمه گويشى 
است يا نه بلكه تفاوت تنها در نحوة گذاردن مصوتهاست؛ 
تحول  يك  تنها  «دانشومند»  و  «دانشمند»  مثال  عنوان  به 
زبانى است و ارتباطى به گويش ندارد. وى هم چنين به 
اشاره  «بتر»  و  «بدتر»  همچون  شعرى  ضروريات  برخى 
كرد و گفت اين تغييرات نيز به ضرورت وزن اشعار پديد 
مى توان  افزود:  وى  ندارد.  گويش  به  ربطى  باز  و  مى آيد 
گويش كاتبان در شاهنامه نيز مورد بررسى قرار گيرد ولى 

مطمئنًا اين بررسى از حد يك مقاله تجاوز نمى كند. 
در پايان جلسه، به سؤاالت حاضران پاسخ داده شد.


