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مركز  سلسله نشستهای  از  نشست  پنجمين  و  هفتاد 
پژوهشی ميراث مكتوب، عصر روز دوشنبه، سی ام آذرماه 
از  دفتر  چهارمين  از  رونمايی  شد.  برگزار  مركز  محل  در 
به  مكتوب  ميراث  پژوهشی  مركز  ارج نامه های  مجموعۀ 
كه  داشت  اختصاص  يوسفی  غالمحسين  استاد  ارج نامۀ 
ماندگار  شخصيت  اين  خانواده  حضور  با  آن،  از  رونمايی 

برگزار شد.
ياحقی  محمدجعفر  دكتر  همت  به  ارج نامه  اين 
متن  جستارهای  و  آثار  زندگی،  آن  در  و  شده  گردآوری 

پژوهشی يوسفی بررسی شده است.
فارسی  ادبيات  و  زبان  استاد  يوسفی،  غالمحسين 
مشهد  در   1306 بهمن  دوم  مشهد،  فردوسی  دانشگاه 
همان  در  را  متوسطه  و  ابتدايی  تحصيالت  شد.  متولد 
شهر به پايان برد و از سال 1325 برای تحصيل در دورۀ 

ليسانس زبان و ادبيات فارسی به تهران آمد.
او در سالهای 1328ـ1330 در دورۀ دكتری دانشگاه 
كار  رسماً   1329 سال  از  و  داد  ادامه  را  تحصيل  تهران 
خود را در ادارۀ فرهنگ خراسان آغاز كرد و همزمان دورۀ 
ليسانس حقوق قضايی و سياسی دانشكده حقوق دانشگاه 

تهران را هم گذراند.
 1324 سال  از  مشهد،  ادبيات  دانشكدۀ  تأسيس  با 
آغاز  دانشكده  اين  در  را  ادبيات  تاريخ  دروس  تدريس 
كرد و تا مهر 1358 كه به افتخار بازنشستگی نائل آمد 
در دانشگاه فردوسی مشهد در دوره های ليسانس و فوق 

ليسانس و دكتری به تدريس اشتغال داشت.
يوسفی برای اعتالی زبان و ادبيات فارسی در دانشگاه 
فوق  دوره های  تأسيس  و  كرد  فراوان  كوشش  مشهد 
ليسانس و دكتری در اين دانشگاه پس از دانشگاه تهران 
مرهون تالشهای وی است. او همزمان تحقيق و پژوهش 

منظور  اين  به  و  داد  ادامه  نيز  را  مختلف  حوزه های  در 
تصحيح  داشت.  مختلف  كشورهای  متعددی به  سفرهای 
متون يكی از زمينه های مورد عالقه يوسفی بود كه در اين 

زمينه كارهای ماندگاری از او باقی مانده است.
طی  ايرانی،  اكبر  مركز،  رئيس  جلسه،  ابتدای  در 
سخنانی تكريم و تجليل و بزرگداشت بزرگان علم و ادب 
را اقدامی مفيد برای ماندگاری و اعتالی فرهنگ دانست 
و گفت: البته در كنار اين اقدام، مطالعۀ آثار اين اشخاص 
و استفاده و ارجاع به آثارشان نيز وسيله ای است كه ياد و 

نام بزرگان علم را زنده نگه می دارد.
فرهنگی  مسئوالن  و  متوليان  وظيفۀ  همچنين  او 
يا  و  آثار  اين  چاپ  تجديد  نظير  اقداماتی  با  كه  دانست 
اقداماتی ديگر همچون ساختن تنديس و... به ماندگاری 
اين اشخاص كه هويت آيندگان ما به ايشان گره خورده 

است كمك كنند.
دكتر ايرانی در ادامه با تشكر از زحمات دكتر ياحقی، 
اين ارج نامه را اثری مفيد برای شناخت ديدگاههای دكتر 
دانست  متون  بر  وی  پژوهش  و  تحقيق  روش  و  يوسفی 
نيز  دانشجويان  كرد  آرزو  او،  ياد  گراميداشت  ضمن  و 

ادامه دهندۀ راه او باشند.
سپس دكتر ياحقی به معرفی ارج نامه پرداخت و فصول 
آمده،  گرد  ارج نامه ها  دستورالعمل  پيرو  كه  را  آن  اصلی 
بر شمرد. اين فصول عبارت اند از: سالشمار و زندگينامۀ 
در  را  عنوان  نه  كه  وی  تصحيحات  يوسفی؛  غالمحسين 
برمی گيرد؛ كارنامه علمی و آموزشی غالمحسين يوسفی، 
به  اهداشده  مقاالت  از  مجموعه ا ی  كه  تأملها  و  پژوهش 
اين ارج نامه است؛ و در نهايت، نمايۀ اشخاص و مكانها و 

كتابها و نشريات.
خانم  يوسفی،  استاد  همسر  از  ادامه  در  ياحقی  دكتر 
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كرد  تشكر  ايشان  خانواده  اعضای  ديگر  و  بازرگان،  نيكو 
آرشيو  از  را  زيادی  اطالعات  اثر  اين  چاپ  روند  در  كه 

خانوادگی در اختيار او قرار داده بودند.
سپس دختر استاد يوسفی ضمن سخنانی كوتاه، پس 
از تشكر از دكتر ياحقی و مركز پژوهشی ميراث مكتوب، 
گفت كه عشق به فرهنگ را از پدر دارد هرچند همچون 

وی دستی در ادبيات ندارد.
علی اشرف  دكتر  نشست،  سخنران  ديگر  ادامۀ  در 
صادقی، ضمن بيان خاطراتی از يوسفی، اين اثر را اثری 

را  يوسفی  يادداشتهای  و  تعليقات  همچنين  صادقی 
بر آثار مصَححش از جمله آثار ماندگار گلستان و بوستان 
ستود. در آخر، او ضمن پيشنهادی سخنان خود را پايان 

داد.
به  تحقيقی  و  علمی  اثر  چاپ  گفت:  صادقی  دكتر 
عالقه مندان  برای  اثری  چاپ  با  محققان  استفادۀ  منظور 
و دانشجويان يك موضوع خاص، تفاوت دارد. با توجه به 
اين دو رويكرد، به منظور كاهش قيمت كتاب، بهتر بود 
كه اثری چون گلستان و بوستان به تصحيح غالمحسين 

جامع و گره گشا و تسهيل كننده برای شناخت افكار و آرا 
و آثار يوسفی دانست. او در ادامه گفت: به زعم من هر اثر 
پس از نگارش، ديگر متعلق به شخص نيست؛ بلكه متعلق 
به جامعۀ علمی و ادبی است كه با نقد و بررسی آن بر 

كيفيت اثر بيفزايند.
مجموعه  در  را  طيف  اين  از  مقاالتی  جای  سخنران، 
مقاالت موجود در ارج نامۀ يوسفی، خالی ديد و گفت: البته 
اشخاص  از  مصاحبه هايی  وجود  با  حدی  تا  كاستی  اين 

مختلف در مورد استاد يوسفی جبران شده است.
او يوسفی را شخصيتی امين و كامًال علمی دانست كه 
همواره در كار پژوهش بر متون با ذكر نسخه بدلها و منابع 

به وظيفۀ اخالقی خود نيز عمل كرده است.

يوسفی به دو گونه چاپ می شد: يكی همراه با نسخه بدلها 
برای  توضيحات  و  معانی  همراه  به  يكی  و  فن  اهل  برای 

عالقه مندان.
سعيد  دكتر  نشست،  سخنران  آخرين  ادامه،  در 
حميديان نيز به نقل خاطراتی از دكتر يوسفی پرداخت و 

وی را مظهر اخالق و پاكی و صداقت دانست.
نگارش  از  برآمده  را  يوسفی  با  خود  آشنايی  زمينۀ  او 
مقاله ای در تفاوت تصحيح يوسفی از بوستان با تصحيح 
علی اف دانست كه به مراتب از تصحيح علی اف برتر است.

در پايان، پس از پاسخگويی به سؤاالت حاضران، ارج نامۀ 
غالمحسين يوسفی رونمايی شد.
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گزارش نشست نقد و بررسي
 كتاب ساختار معنايي مثنوي معنوي

دهمين جلسه از سلسله نشستهاي نقد و بررسي كتاب در 
دانشگاه فردوسي كه به همت گروه زبان و ادبيات فارسي 
آن  خراسان  ادبيات  و  فردوسي شناسي  علمي  قطب  و 
دانشگاه برگزار مي شود، به بررسي كتاب ساختار معنايي 
اختصاص  صفوي  سلمان  سيد  دكتر  اثر  معنوي  مثنوي 
داشت. در اين نشست كه در روز چهارشنبه چهارم آذرماه 
انساني  علوم  و  ادبيات  دانشكدۀ  رجايي  تاالر  در   1388
ميراث  پژوهشي  مركز  همكاري  با  و  شريعتي  علي  دكتر 
محمدرضا  دكتر  نويسنده،  بر  افزون  شد،  برگزار  مكتوب 
سخنراني  ايراد  به  همداني  اميد  دكتر  و  راشدمحصل 
كتاب  دربارۀ  را  خود  ديدگاههاي  و  نظرات  و  پرداختند 

مطرح كردند.

در آغاز نشست، دكتر محمدجعفر ياحقي، مدير قطب 
علمي فردوسي شناسي، حضور دكتر صفوي و همسر ايشان، 
دانشگاه  و  مشهد  در  را  علوي  مهوش السادات  دكتر  خانم 
زمينه هاي  خالصه  طور  به  و  گفت  خيرمقدم  فردوسي 
تحقيق و پژوهش و گوشه اي از فعاليتهاي آنان را انگلستان 
و  نقد  نشستهاي  دبير  ساكت،  سلمان  سپس  كرد.  تشريح 
بررسي كتاب، به معرفي اجمالي اثر و ايدۀ اصلي نويسنده 
پايان نامۀ  اصل  در  كتاب  اين  كه  داد  توضيح  او  پرداخت. 
دكتري نويسنده بوده است كه پس از چاپ، توسط همسر 
متن شناسي  آثار  زمرۀ  در  و  ترجمه  فارسي  زبان  به  ايشان 
مركز پژوهشي ميراث مكتوب به چاپ رسيده است. او در 

ساختاري  وجود  كه  نويسنده  اصلي  ادعاي  طرح  با  ادامه 
منسجم و نظام مند در دفاتر شش گانۀ مثنوي است، سابقۀ 
اين نظريه را بيان كرد و گفت: حجم زياد، ابيات فراوان و 
همۀ  تقريباً  مثنوي  دفاتر  حكايتهاي  و  داستانها  پراكندگي 
مولوي شناسان و مثنوي پژوهان را بر آن داشته است كه اين 
اثر ارزنده را فاقد ساختاري منسجم ارزيابي كنند و بر اين 
عقيده پاي فشارند كه توالي ابيات و حكايات و پراكندگي 
و از اين شاخه به آن شاخه پريدنهاي مولوي نتيجۀ تخيل 
فعال او يا نوعي الهام و واردات قلبي است و به هيچ روي 
مولوي از پيش طرحي برنامه ريزي شده و دقيق را مدنظر 

نداشته است. 
همۀ  ميان  در  كه  كرد  اشاره  نكته  اين  به  البته  ساكت 
وجود  احتمال  گذرا  همايي  عالمه  و  نيكلسون  محققان 
ساختاري كلي و فراگير را در دفاتر مثنوي حدس زده اند. 
او گفت: دكتر صفوي در اين كتاب اين نظريه را در دفتر 
پارالليسم  اصل  دو  اساس  بر  و  كرده  بررسي  مثنوي  اول 
ساختار  به   (chiasmus) متقاطع  انعكاس  و   (parallelism)
دست  است،  انسان  نفس  تشريح  همانا  كه  اول  دفتر  كلي 

يافته است.
پس از اين معرفي، دكتر سيد سلمان صفوي خود به 
تشريح نظريۀ مطرح شده در كتاب و معرفي متدولوژي 
به كار گرفته شده، پرداخت. او مهم ترين ويژگي پژوهش 
خود را بهره گيري از نگاه و رويكرد فلسفي دانست و گفت: 
در تأليف اين كتاب از سه نظريۀ ساختارگرايي، هرمنوتيك 
و سيمنتيك (نشانه شناسي) استفاده كرده ام. او بالفاصله 
توضيح داد: ساختارگرايي و هرمنوتيك در عرصۀ نظري 
ضد هم اند، اما من در اين پژوهش از هر دوي آنها بهره 

گرفته ام. 
صفوی در ادامه با بيان تاريخچه اي از ايدۀ اصلي خود 
و پيشگامي كساني همچون استاد هادي حائري گفت: از 
سويی جامي مثنوي را قرآن پارسي ناميده است و از سوي 
ديگر از نظر ما قرآن داراي سيستمي مشخص و ساختاري 
منظم است. بنابراين موالنا كه مثنوي را بر اساس قرآن 
نظام  بدون  را  خود  اثر  مي تواند  چگونه  است،  سروده 

مشخص و ساختار منسجم پديد آورده باشد؟
دكتر صفوي نگاه رايج به مثنوي را كه در شرحهاي 
گوناگون آن بروز يافته، مبتني بر بيت دانست و گفت: اين 
رويكرد هرچند مفيد است، اما ناكافي است و براي بررسي 
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 (synoptic) كل نگر  رويكرد  از  بايد  آن  بر  عالوه  مثنوي 
پيشنهادي  روش  تشريح  با  سپس  او  كرد.  استفاده  نيز 
پيوستۀ  (قطعات  پاراگراف  سطح  دو  بر  تمركز  كه  خود 
بخشها)  (دسته بندي  گفتمان  و  بخشها)  درون  موضوعي 
است، ساختار دفتر اول را شامل دوازده گفتمان دانست 
كه با هبوط روح و درگيري آن با نفس آغاز مي شود و به 
داستان حضرت علي (ع) كه صاحب نفس مطمئنه است، 

پايان مي يابد.
پس از سخنان نويسنده، دكتر محمدرضا راشدمحصل به 
بيان ديدگاههاي خود پرداخت. او پس از تمجيد از نگاه نو 
و جديد دكتر صفوي، گفت: اگر اين روش ابتكار خود ايشان 
هم نباشد، كاري بسيار دقيق و هنرمندانه است. او در ادامه با 
بيان اهميت و ضرورت استفاده از اين روش در تحليل ديگر 
بررسيها  اين  است  ممكن  افزود:  فارسي،  ادب  منظومه هاي 
دربارۀ ديگر آثار به نتيجه نرسد كه دو دليل مي تواند داشته 
باشد: 1. ديگر شاعران مانند مولوي چنين طرحي را در ذهن 
صورت  به  هنوز  متنها  از  بسياري  نداشته اند. 2.  خود  كار  و 
اين  نمي توان  بنابراين  و  نشده اند  تصحيح  انتقادي  و  منقح 

شيوه و روش را دربارۀ آنها به كار گرفت.
نسبت  را  خود  انتقادات  محصل  راشد  دكتر  سپس 
ارتباط  معيار  كرد:  مطرح  پرسشهايي  قالب  در  كتاب  به 
يا  بوده  مدنظر  مهندسي  معيار  فقط  آيا  چيست؟  پاراللها 
انتخاب  معيار  گرفته ايد؟  بهره  نيز  ديگري  معيارهاي  از 
بخشها يا گفتمانها و پاراگرافها چه بوده است و اگر معيار 
هر  كه  پذيرفت  بايد  پس  نداشته ايد  ويژه اي  و  مشخص 

كس مي تواند برداشتهاي متفاوتي را بيان كند.
پس از سخنان دكتر راشد محصل، دكتر اميد همداني 
نظرات و ديدگاههاي خود را دربارۀ كتاب بيان كرد. وي با 
انتفاد از گزينش واژۀ گفتمان (discorse) گفت: اين واژه 
در سنت فلسفي بار معنايي خاصي دارد و به ويژه با توجه 
چنين  در  آن  كاربران  به  طرفدارانش  و  فوكو  نظرات  به 
معنايي هيچ توجيهي ندارد و بهتر بود نويسنده و مترجم 

معادل ديگري براي آن برمي گزيدند. 
سردستۀ  در  را  خود  نقدهاي  ادامه  در  همداني  دكتر 
به  ربطي  هيچ  كه  اشكاالتي   .1 كرد:  تقسيم بندي  زير 

نظريۀ نويسنده و اثبات يا ابطال آن ندارند. 2. نكاتي كه 
نويسنده  نظريه هاي  به  و  هستند  بنيادين  و  مهم  اگرچه 
بازمي گردند، اما ناقض فرضيۀ ايشان نيستند. 3. نقدهايي 
كه ناظر به فرضيه هاي محوري مؤلف است و اگر سخنان 
من درست باشد، بايد فرضيه هاي دكتر صفوي را با ديدۀ 

شك و ترديد نگريست.
معطوف  كتاب  اصلي  متن  به  را  خود  بررسي  كه  او 
واژۀ  كاربرد  از  نويسنده  انتقاد  اول  بخش  در  بود،  داشته 
هرمنوتيك  دربارۀ  شده  بيان  معناي  مثنوي،  دربارۀ   text
پيشامدرن، كاربرد محدود واژۀ intertextuality و انتقاد 
مؤلف از ساختارگرايان را به نقد كشيد و براي هر مورد 

توضيحاتي مبسوط و مفصل ارائه داد.
با  را  دوم  بخش  به  مربوط  انتقادات  همداني  دكتر 
به  ساختاري»  عكس  و  «طرد  اصطالح  كاربرد  پيشنهاد 
در  نويسنده  تكيۀ  و  كرد  آغاز  متقاطع»  «انعكاس  جاي 
امري  داستان  پايان  و  آغاز  تناظر  در  را  متقاطع  انعكاس 
ناموجه ارزيابي نمود چرا كه در مورد هر داستاني صادق 
است. او تأكيد و استفادۀ نويسنده از تكرار كلمۀ «غذا» در 
بخش اول و نهم را نامربوط دانست چرا كه به تعبير وي 

غذا كلمۀ كليدي و محوري نيست. 
سوم  بخش  انتقادات  بيان  به  سپس  همداني  دكتر 
پرداخت و گفت: اينكه نويسنده ساختار كالن دفتر اول را 
مبتني بر تكامل نفس از اماره به مطمئنه مي داند نوعي 
آن  نويسنده  يعني  است  مفهومي   (reduction) تقليل 
اول  دفتر  در  شده  مطرح  كالمي  و  عرفاني  مفاهيم  همه 
را فروكاسته و همه را در نفس خالصه كرده است حال 
آنكه اين تقليل مفهومي نوعي نگاه صرفاً ديني است و فرا 
پيچيدگيهاي  از  كه  مي كند  پيشنهاد  را  طرحي  افكندن 

فراوان مثنوي به كلي غفلت مي ورزد.
پس از طرح ديدگاههاي منتقدان، دكتر صفوي ضمن 
را  انتقادهايشان  از  برخي  آنان،  توجه  از  تشكر  و  تقدير 
پاسخ گفت. گفتني است كه در اين نشست با همكاري 
ساختار  كتاب  از  تعدادي  مكتوب  ميراث  پژوهشي  مركز 
معنايي مثنوي با تخفيف ويژه عرضه شده بود كه مورد 

استقبال استادان و دانشجويان قرار گرفت.
سهيال يوسفي و سلمان ساكت


