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چکیده
تاریــخ جامــع ایــران کــه بــه همــت مرکــز دایرةالمعــارف بــزرگ اســامی در بیســت مجلــد تهیــه
و تدویــن شدهاســت مجموع ـهای بهراســتی جامــع و ســودمند اســت .جلدهــای پانزدهــم
و شــانزدهم ایــن مجموعــه بــه «تاریــخ علــوم و ادبیــات» اختصــاص دارد کــه فصــول مختلــف
ً
آن را مؤلفانــی غالبــا صاحبنظــر و مبـ ّـرز نوشــتهاند .تاریــخ علــوم و ادبیــات ایــران متأســفانه
از مقدم ـهای درخــور کــه طــرح و هــدف کلــی کتــاب را توضیــح دهــد بیبهــره اســت .بــا ایــن
حــال ،معلــوم اســت کــه نویســندگان خواســتهاند تصویــری از سراســر تاریــخ ادبــی ایــران تــا
دورۀ معاصــر بهدســت دهنــد .در مقالــۀ پیــش رو فقــط برخــی از فصــول یــا مقالههــای کتــاب
بررســی و بــه بعضــی از کاســتیها و ناهماهنگیهایــی کــه در مطالــب آن دیدهمیشــود
اشــاره شدهاســت.
کلیدواژهها
تاریخ جامع ایران ،تاریخ ادبیات ،تاریخ علوم ،تاریخ ادبیات معاصر

جلدهــای پانزدهــم و شــانزدهم تاریــخ جامــع ایــران ذیــل عنــوان فرعــی تاریــخ علــوم و
ادبیــات منتشــر شدهاســت .بــا نگاهــی اجمالــی متوجــه میشــویم کــه کتــاب بــه شــیوهای
دایرةالمعــارفوار نوشــته شدهاســت ،یعنــی عناویــن هــر فصــل یــا فصولــی از کتــاب را،
درســت ماننــد مدخلــی از دایرةالمعــارف ،بهدســت یکــی از متخصصــان امــر ســپرده و از وی
خواســتهاند کــه مقالـهای در بــاب آن بنویســد .فصــول کتــاب بــه همیــن دلیــل شــمارهگذاری
نشــدهاند و مــا هــم در ایــن بررســی ناچاریــم عناویــن آنهــا را بیاوریــم .مجمــوع ایــن مقــاالت
ً
ظاهــرا بــر حســب منطــق موضوعــی و نظــم تاریخــی کنــار هــم قــرار گرفتــه و بــه شــکل کتــاب
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■ موســویبجنوردی ،كاظم .)1394( .تاریخ جامع
ایران .تهران :دایرةالمعارف اسالمی .وزیری840 .ص
شابک978-600-6326-56-6 :

ً
واحــدی درآمدهانــد .نویســندگان فصــول یــا مقــاالت غالبــا از دانشــمندان و پژوهنــدگان
نامآشــنایند و همیــن ســبب میشــود کــه خواننــده کتــاب را بــا اطمینــان و البتــه توقعــی
فراتــر از حــد معمــول بهدســت گیــرد و بخوانــد .از حــق نبایــد گذشــت کــه کتــاب ،بــه لحــاظ
جامعیتــی کــه دارد ،ایــن اطمینــان و انتظــار را تــا حــد زیــادی بــرآورده میکنــد ،ولــی اشــکال
نکــه نویســندگان هــر یــک فــار غ از کار دیگــران بــه راه خــود
عمــدهای هــم دارد و آن ای 
رفتهانــد و انــگار هیــچ گفتوگــو و تبــادل نظــری میــان آنــان صــورت نگرفتهاســت .متأســفانه
هیچیــک از نویســندگان ارجمنــد هــم ایــن مهــم را بــر عهــده نگرفتهانــد کــه مقدمـهای جامــع
بــر تاریــخ علــوم و ادبیــات بنویســند و بــه مــا بگوینــد کــه در کار خــود چــه شــیوه و روشــی را
در پیــش گرفتــه و مطالــب و فصــول مختلــف کتــاب را بــر چــه مبنایــی ســامان دادهانــد یــا
رویکــرد و منظــر آنــان در ایــن کتــاب چــه تفاوتــی بــا آثــار مشــابه آن دارد .کتــاب بیمقدمــه
آغــاز میشــود و بــه همیــن ســبب خواننــده نمیتوانــد میــان بخشهــا و فصــول مختلــف
آن پیونــد وثیقــی برقــرار کنــد .از بــاب مثــال ،معلــوم نیســت چــرا پــس از مقالــۀ «ادبیــات
فارســی از آغــاز مشــروطه تــا پایــان حکومــت رضاشــاه» نویســندگان ارجمنــد یکبــاره بــه ســراغ
«زبانهــای ایرانــی در منطقــۀ هندوکــش شــرقی» رفتــه و ســپس نا گهــان مقالــۀ کوتاهــی
آوردهانــد بــا عنــوان «نگاهــی بــه مفهــوم و کارکــرد طنــز در ادب فارســی»؟ و شــگفتا کــه پــس
از آن بــاز بیهیــچ ضابطــه و تمهیــدی بــه ســر وقــت «ادبیــات فارســی در شــبه قــارۀ هنــد»
رفتــه و فصــل بعــدی را هــم ،بهکلــی فــار غ از «علــوم و ادبیــات» کــه عنــوان اصلــی ایــن دو
مجلــد اســت ،بــه «تأثیــر زبــان فارســی بــر زبانهــای محلــی هنــد» اختصــاص دادهانــد.
چنیــن بهنظــر میرســد کــه نویســندگان ،خلــع پهلــوی اول از ســلطنت را پایــان دورهای
مهــم از تاریــخ ادبیــات فارســی دانســته و دورۀ اخیــر ادبیــات معاصــر ایــران را کــه خــود تاریخی
هفتادســاله و بــس مهــم دارد در بوتــۀ نســیان نهادهانــد .تــازه در همیــن مقالــه هــم ،شــعر
دورۀ مشــروطه و رضاشــاه بــا همــۀ اهمیتــش بهکلــی نادیــده گرفتــه شــده و نویســنده گویــا بــر
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ً
حســب تــوان و عالیــق شــخصیاش فقــط بــه نثــر ـ ـ عمدتــا داستاننویســی ـ ـ پرداختهاســت.
بــاز معلــوم نیســت کــه چــرا پــس از «نگاهــی بــه روابــط فرهنگــی ایــران و شــبهقارۀ هنــد»
یکــه بحــث
یکبــاره از «ســیری در فرهنگنویســی فارســی» ســخن رفتهاســت و در حال 
اصلــی ،یعنــی تاریــخ ادبیــات ایــران ،بــه بیــش از هفتــاد ســال پیــش ختــم میشــود .در ایــن
مقالــۀ اخیــر ،بــا کمــال تعجــب ،از فرهنــگ معاصــر هــزاره هــم یــاد میشــود و حتــی «آینــدۀ
فرهنگنویســی در ایــران» هــم مغفــول نمیمانــد ←( .تاریــخ جامــع ایــران-623 /16 ،
 .)622ایــن مطالــب خواننــدۀ مشــتاق را امیــدوار میکنــد کــه بــاری از ســفر درازش بــه هنــد و
پا کســتان و افغانســتان و تاجیکســتان بازگشــته و راهــی مقصــد اصلــی یعنــی تاریــخ ادبیــات
معاصــر ایــران شدهاســت ولــی افســوس کــه مثــل یهــودی ســرگردان نــا گاه بــه تیــه دیگــری در
میافتــد و خــود را دوبــاره در «شــبه قــاره» مییابــد و بــا تاریخنــگاری فارســی در آن ســامان
مواجــه میشــود .فصــل آخــر جلــد  16هــم مقال ـهای اســت دربــارۀ «زبــان و ادبیــات عــرب در
ایــران» کــه تــا دورۀ قاجــار را در بــر میگیــرد و بــاز هــم هیــچ توضیحــی بــه خواننــده نمیدهــد
کــه آخــر براســاس چــه حکمتــی «تاریــخ علــوم و ادبیــات» در کتابــی بــا عنــوان تاریــخ جامــع
ایــران بایــد بــه زبــان و ادبیــات عــرب ختــم شــود؟! نخســتین شــرط تاریخنــگاری در هــر
حــوزهای ایناســت کــه از موضــوع بحــث روایتــی تــا حــد امــکان یکپارچــه و معنــادار
ً
بهدســت دهــد .چنیــن روایتــی عــاوه بــر رعایــت توالــی زمانــی رویدادهــا حتمــا بایــد علــل و
ً
عوامــل آنهــا را هــم بررســی کنــد و ضمنــا از اجــزا و پیکــرهای ســازگار و هماهنــگ برخــوردار
ً
باشــد ،یعنــی گزارههایــی کــه بهدســت میدهــد متعــارض نباشــند و احیانــا یکدیگــر را نقــض
نکننــد .ایــن قاعــده در تاریــخ جامــع ایــران تــا حــد زیــادی مغفــول ماندهاســت.
آنچــه آمــد شــرحی مختصــر از ناهماهنگــی و تشــتتی اســت کــه در ســاختار کتــاب و میــان
اجــزای آن دیــده میشــود ،لیکــن بعضــی از فصلهــای کتــاب آنقــدر مفصلانــد کــه هــر یــک
را بایــد بهمنزلــۀ کتابــی مســتقل در نظــر گرفــت و بررســی کــرد .آنچــه محمــود امیدســاالر،
ذیــل «دنبالــۀ تاریــخ ادبــی ایــران عصــر اســامی تــا ظهــور غزنویــان»« ،ادبیــات حماســی ایران
در عهــد غزنویــان» و «ادبیــات ایــران در عصــر ســلجوقیان» ،نوشتهاســت  480صفحــه از جلــد
پانزدهــم را در بــر میگیــرد و چــون از دیــدگاه و روشــی روشــن و منظــم برخــوردار اســت ،بــه
گمــان مــن ،قویتریــن و بدیعتریــن بخشهــای ایــن دو مجلــد محســوب میشــود .بحــث
دربــارۀ یکیــک فصــول یــا مقــاالت جلدهــای پانزدهــم و شــانزدهم تاریــخ جامــع ایــران البتــه
در ایــن مجــال انــدک ممکــن نیســت .از ایــن رو ،فقــط بعضــی از بخشهــای جلــد پانزدهــم
شتــری م ـیکاوم و خیــال میکنــم همیــن مقــدار هــم بتوانــد حــق مطلــب را تــا
را بــا دقــت بی 
حــدودی ادا کنــد.
مقالــۀ «نگاهــی بــه تاریــخ زبــان فارســی» بــا ایــن توضیــح واضــح آغــاز میشــود کــه «تاریــخ
زبــان فارســی در ارتبــاط مســتقیم بــا مهاجرتهــا ،تشــکیل و فروپاشــی حکومتهــا و انتقــال
قــدرت از ســویی بــه ســوی دیگــر بودهاســت» (ج  ،15ص .)1بایــد پرســید مگــر ســایر زبانهای
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عالــم احوالــی غیــر از ایــن داشــتهاند؟ هــر زبانــی باالخــره در پیونــد بــا چنیــن عواملــی تحــول و
توســعه مییابــد یــا از بیــن مـیرود .انتقــال قــدرت هــم نــه «از ســویی بــه ســوی دیگــر» بلکــه
از شــخصی بــه شــخص دیگــر یــا از حکومتــی بــه حکومــت دیگــر رخ میدهــد .مؤلــف ارجمنــد
ایــن فصــل ،البــد بــرای دوری از نــزاع کهــن و بیحاصــل عــرب و عجــم ،ترجیــح دادهانــد
کــه بگوینــد «پــس از فتــح اســامی ،عــدهای از مســلمانان عربیزبــان بــه شــهرهای مختلــف
ایــران [ ]...مهاجــرت کردنــد» (همــان ،ص  .)2کســانی کــه ایــران را فتــح کردنــد «مســلمانان
ً
عربیزبــان» نبودنــد ،یعنــی چنــان نبــود کــه فقــط زبانشــان عربــی باشــد بلکــه اصــا عــرب
بودنــد و کاری هــم کــه کردنــد اســمش مهاجــرت نبــود« .مهاجــرت» مفهــوم بســیار مالیــم
ً
سالاول،ش ـ ـ ـ ـ ــمارۀ 4-3و آشــتیجویانهای اســت .اعــراب مســلمان غالبــا بــا قهــر و غلبــه وارد ایــران شــدند و کشــتار
پاییز و زمستان  1394عظیمــی بــه راه انداختنــد و پــس از آن کــه امپراتــوری ساســانی را بــه بــاد فنــا دادنــد ،خــود
 350ب ـهزور جــای آن را گرفتنــد .ایــن را کــه نمیشــود مهاجــرت نامیــد .ایــن لحــن محتاطانــۀ
16
نابهجــا مــا را از واقعیــت دور میکنــد و ممکــن اســت بهآســانی بــه تحریــف تاریــخ بینجامــد.
صــدور احــکام کلــی ،بــدون ذ کــر هرگونــه منبــع و مأخــذ یــا اســتداللی یکــی دیگــر از نقــاط
ضعــف ایــن فصــل اســت .از بــاب مثــال ،در صفحــۀ  4میخوانیــم کــه «بیتردیــد بایــد
دولــت ســامانی را ،کــه مرکــز آن بخــارا بــود ،مقتدرتریــن دولــت پشــتیبان زبــان و ادب فارســی
ب هشــمار آورد» .بایــد پرســید کــه ایــن حکــم آخــر بــر چــه معیــار و مال کــی اســتوار اســت؟ ا گــر
ً
شــاهنامۀ فردوســی را کــه دولــت ســامانی در تألیــف آن ظاهــرا هیــچ ســهمی نداشتهاســت
کنــار بگذاریــم ،کل کارنامــۀ ســامانیان را در پشــتیبانی از شــعر و نثــر فارســی بــه هیــچ وجــه
ً
نمیشــود بــا کوشــش بیوقف ـهای مقایســه کــرد کــه فرضــا غزنویــان و ســلجوقیان در ایــن
راه بــه خــرج دادنــد تــا چــه رســد بــه سلســلهها و حکومتهایــی چــون اتابــکان فــارس و
گورکانیــان هنــد و دیگــران تــا عصــر قاجــار و پهلــوی الــی یومنــا هــذا .پشــتیبانی ســاطین
غزنــوی و ســلجوقی و مغــول و گورکانــی و دیگــران از زبــان و ادبیــات فارســی و ســهم بهســزای
ً
ایشــان در اشــاعۀ آن نکت ـهای اســت کــه شــواهد گونا گــون آن را اتفاقــا در فصــول مختلــف
ً
همیــن تاریــخ جامــع ایــران میبینیــم .پــس واقعــا بــر چــه اســاس و بــه کــدام دلیــل معقــول
بــاز هــم بایــد ســامانیان را «مقتدرتریــن دولــت پشــتیبان زبــان و ادب فارســی بهشــمار
آورد»؟ فرمودهانــد« :بهتریــن نمونههــا»ی ترجمــۀ کتابهــای عربــی در دورۀ ســامانیان
را میتــوان «ترجمــۀ تاریــخ طبــری (معــروف بــه تاریــخ بلعمــی) و ترجمــۀ تفســیر طبــری
دانســت» (همــان) .ا گــر صفــت تفضیلــی «بهتریــن» در ایــن جملــه جــای خــود را بــه قیــد
«تنهــا» بدهــد ،فرمــودۀ مؤلــف محتــرم بــه حقیقــت نزدیکتــر میشــود زیــرا جــز همیــن
دو کتــاب مذکــور ،مگــر از دورۀ ســامانی چنــد ترجمــۀ عربــی بــه فارســی دیگــر بهجــا مانــده
کــه بشــود ادعــا کــرد ایــن دو بهتریــن آنهاینــد؟ در اواخــر ایــن فصــل ،متأســفانه بــا حکــم
کلــی دیگــری مواجــه میشــویم کــه دلیــل نقضــش را میتــوان از قضــا در خــودش یافــت.
فرمودهانــد «عــدهای بــر ایــن باورنــد کــه فارســی دری در قــرن 4ق قــدرت قبــول و بیــان
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مفاهیــم و معانــی دشــوار علمــی را نداشــت امــا نگاهــی گــذرا بــه اصطالحــات تخصصــی بـهکار
رفتــه در آثــار بزرگانــی چــون ابنســینا ،بیرونــی و ناصرخســرو بیپایگــی ایــن مطلــب را بــه
اثبــات میرســاند» (ص  .)14بزرگانــی کــه از آنهــا نــام بردهانــد ،گرچــه همگــی متولــد اواخــر
ً
قــرن چهارمانــد ،آثــار فارســی خــود را در قــرن پنجــم نوشــتهاند و اصــا نمیشــود بــا اســتناد
بــه آثــار معــدود آنهــا اثبــات کــرد کــه فارســی دری قــرن  4در «بیــان مفاهیــم و معانــی دشــوار
علمــی» زبانــی توانــا بودهاســت .ناصرخســرو شــاهد مناســبی بــرای قــدرت زبــان فارســی
در قــرن چهــارم نیســت ،زیــرا متولــد 394ق اســت و در آغــاز قــرن پنجــم تــازه ششســاله
بودهاســت .ابنســینا و بیرونــی هــم ،جــز یکــی دو رســاله یــا کتــاب مختصــر ،ســایر آثــار خــود
را بــه عربــی نوشــتهاند کــه خــود دلیــل واضحــی اســت بــر ایــن کــه زبــان فارســی از نظــر آن دو
از قـ ّـوت الزم بــرای بیــان همــۀ مقاصــد برخــوردار نبودهاســت .بیرونــی ایــن نکتــه را بــا چنــان
صراحتــی بیــان کــرده کــه گرچــه خوانــدن و شــنیدن آن بــرای مــا ایرانیــان امــروزی ســخت
دلآزار اســت ،جــای هیــچ تردیــدی باقــی نمیگــذارد کــه فارســی آن روزگاران ،دس ـتکم از
نظــر دانشــمندی چــون ابوریحــان ،بــرای بیــان بســیاری از مســائل علمــی از قــوام و قـ ّـوت الزم
برخــوردار نبودهاســت .بیرونــی میگویــد« :ا گــر مــرا بــه عربــی هجــا گوینــد دوس ـتتر دارم تــا
ـتی ســخن مــن بــر کســی پدیــدار میشــود کــه در ترجمــۀ فارســی
بــه فارســی مــدح کننــد .راسـ ِ
یــک کتــاب علمــی نیــک بنگــرد؛ وی خواهــد دیــد کــه چگونــه رونــق آن دانــش از میــان رفتــه،
روحــش بیفســرده و چهــرهاش ســیاه گشتهاســت و دیگــر نمیتــوان از آن بهــره گرفــت .ســبب
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آناســت کــه ایــن زبــان تنهــا شایســتۀ روایتهــای خســروانی و داســتانهای شــبانه اســت».
ایرادهــا یــا کاســتیهای دیگــری هــم در فصــل نخســت کتــاب دیــده میشــود کــه بــه
بعضــی از آنهــا اشــاره میکنــم .مؤلــف محتــرم در صفحــۀ  9چنــد مثــال از واژههــای فارســی
ً
میانــه آورده و همانهــا را ســه صفحــۀ بعــد عینــا تکــرار کردهانــد ،bardyūn« :فارســی میانــه
" Wardyūnگردونــه"؛  ،sārārفارســی میانــه مانــوی  ،Sārārامــا فارســی میانــه زردشــتی
ً
" sālārســاالر" .زبــان اشــعار فارســی موجــود بــه خــط ســریانی نیــز احتمــاال گونــۀ جنــوب
غــرب اســت ،ماننــد" Kirdam /kirdum :کــردم"" ist(a)vār ،اســتوار"» (← صــص  9و
 .)12در اواخــر صفحــۀ  10جملـهای میبینیــم کــه حشــو ناجــوری دارد« :از آثــار مهــم منظــوم
و منثــور ایــن دوره نیــز میتــوان بــه ایــن آثــار مهــم اشــاره کــرد( ».تأ کیــد از مــن اســت) .پــس
از ایــن جملــه بــا فهرســتی یــک صفح ـهای از آثــار منظــوم و منثــور فارســی تــا اوایــل قــرن
هفتــم هجــری مواجــه میشــویم کــه معلــوم نیســت بــر چــه اساســی تهیــه شــده و خواننــده
قــرار اســت از آن چــه اســتفادهای بکنــد ،چــون جــز نــام کتابهــا هیــچ اطــاع دیگــری بــه مــا
نمیدهــد .در صفحــۀ  7از «متــون فارســی یهــودی بــه خــط عبــری» ســخن رفتهاســت .چــه
خــوب بــود کــه دسـتکم عکــس یــا تصویــری از ایــن متــون هــم منتشــر میشــد تــا خواننــدگان
تصــور روشـنتری از موضــوع بهدســت آورنــد .مثالهایــی هــم کــه در صفحــۀ  12آمدهاســت،
بهتــر بــود در جدولــی بــه شــکل ذیــل تنظیــم شــود:

سال اول ،ش ـ ـ ـ ـ ــمارۀ 4-3
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نقد مکتوب

قرآن قدس
وستام
دوارست
همیمال

فارسی یهودی
‘wst’m
dw’r
hmym’l

فارسی میانه
abestām
dwārist/ dwār
hamēmāl

فارسی امروز
اعتماد
دویدن
رقیب

فصــل یــا مقالــۀ بعــدی کتــاب را ادیــب و متخصــص نامــدار زبانهــای باســتان ایــران ،اســتاد
علیاشــرف صادقــی ،ذیــل عنــوان «نظــام آوایــی و دســتوری زبــان فارســی» نوشــته و در ایــن
کار جانــب ایجــاز و اختصــار را بهدرســتی رعایــت کردهاســت .بــا ایــن حــال ،در ایــن مقالــۀ
ً
حقیقتــا مفیــد هــم کاســتیهایی دیــده میشــود کــه بــا ویرایشــی دقیــق بهآســانی رفــع
سالاول،ش ـ ـ ـ ـ ــمارۀ 4-3میشــد .از آن جملــه اســت جدولــی کــه بــرای معرفــی صامتهــای زبــان فارســی آوردهانــد.
پاییز و زمستان 1394
ســتونها و ردیفهــای ایــن جــدول فاقــد هرگونــه توضیــح و عنوانیانــد و خواننــدۀ ناآشــنا بــا
ً
18
 350مطلــب بــه هیچوجــه نمیتوانــد دریابــد کــه چــرا مثــا صامــت «پ» در ردیــف بــاالی اولیــن
ســتون ســمت چــپ و صامــت «هــ» در ردیــف ســوم آخریــن ســتون ســمت راســت آمدهاســت.
علتــش ایــناســت کــه در جــدول آواشناســی صامتهــا بــر حســب مخــرج آنهــا در اندامهای
ً
ً
گویشــی تقســیمبندی میشــوند و مثــا «پ» از جملــۀ صامتهــای اصطالحــا «دولبــی» و
«هــ» صامــت «چا کنایــی» اســت ،یعنــی مخــرج آن تــه حلــق اســت .پــس ســتونهای جــدول
صامتهــا بایــد از راســت بــه چــپ بدیــن ترتیــب عنوانگــذاری میشــدند :چا کنایــی،
حلقومــی ،مــازی ،نرمکامــی ،کامــی ،کامــی -لثــوی ،لثوی-کامــی ،و . ...ردیفهــا هــم بایــد
بــا عناوینــی چــون انفجــاری ،خیشــومی ،سایشــی و از ایــن قبیــل نامگــذاری میشــدند.
متأســفانه توجهــی بــه ایــن نکتــۀ مهــم نشــده و جــدول صفحــۀ  30بــه ایــن ترتیــب گنــگ و
ً
مبهــم ماندهاســت .ضمنــا «سایشــی» هــم در توضیحــات همــان صفحــه بــه شــکل مغلــوط
ً
«سالیشــی» آمدهاســت .اغــاط مطبعــی دیگــری نیــز در ایــن بخــش هســت؛ مثــا در صفحــۀ
« 34شــهر هامــاوران» بــه ایــن صــورت نادرســت و بیمعنــی دیــده میشــود :شــهرها مــادران!
مقالــۀ «ســیر بالغــت و دانشهــای بالغــی در ایــران» مــروری مختصــر و در عیــن حــال
جامــع بــر تاریــخ علــم بالغــت ،نــه فقــط در ایــران ،بلکــه در کل جغرافیــای جهان اســام اســت
کــه در آن ایــران البتــه در مرکــز توجــه مؤلــف قــرار دارد .نویســندۀ دانشــمند ایــن فصــل ،دکتــر
اصغــر دادبــه ،کار دشــواری را بــه عهــده گرفتــه و بــا ایــن حــال از مضایــق ایــن راه ناهمــوار
بهســامت گــذر کــرده و توانستهاســت مهمتریــن آثــار و آرایــی را کــه بالغتشناســان عــرب و
ایرانــی تــا بــه امــروز پدیــد آوردهانــد بــا زبانــی روشــن و در قالــب تقســیمات مشــخص تاریخــی و
جغرافیایــی و موضوعــی تشــریح کنــد و ســیر تطــور نظریههــا و علــوم بالغــی را از زمــان جاحــظ
تــا عصــر مــدرن در جهــان اســام و بهخصــوص در ایــران نشــان دهــد .اهمیــت و حساســیت
یکــرد کــه در ویرایــش صــوری
موضــوع بالغــت و درآمیختگــی آن بــا ادبیــات عــرب ایجــاب م 
شتــری صــورت بگیــرد تــا در گــزارش فقــط یــک بیــت عربــی بــا پنــج شــش غلــط
متــن دقــت بی 
مطبعــی مواجــه نشــویم:
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ـاب اغــوال.
فی مضاجعــی /ومســنونة زرق کأنیـ ِ
البتــه غلطهــای مطبعــی نــه فقــط در ایــن فصــل بلکــه متأســفانه در سراســر کتــاب فــراوان
دیــده میشــود و راســتی مایــۀ تعجــب اســت کــه کتابــی بــا ایــن درجــه از اهمیــت و حساســیت
موضــوع چــرا بایــد بــا ایــنهمــه غلــط منتشــر شــود؟ ایــن هــم روشــن نیســت کــه اســتاد دادبــه
چــرا بــه دو چــاپ از البیــان والتبییــن جاحــظ (چــاپ محمــد هــارون و ســندولی) ارجــاع داده
(ج  ،15ص  )73ولــی در کتابشناســی مقالــه (ص  )77فقــط مشــخصات یــک چــاپ را ذکــر
ً
کردهانــد .آیــا اســتفاده از دو چــاپ مختلــف اصــا ضرورتــی داشتهاســت؟
پــس از ســه فصلــی کــه ذ کــر آنهــا گذشــت ،نوبــت میرســد بــه «تاریــخ دســتور زبــان
فارســی» کــه بــاز بــه قلــم دکتــر اصغــر دادبــه اســت .ایــن مقالــه هــم مثــل مقالــۀ پیشــین از
روشــی منظــم و جامعیتــی نســبی برخــوردار اســت و در آن از آثــار و آرای تــازهای چــون دســتور
توصیفــی دکتــر محمدرضــا باطنــی و دســتور گشــتاری دکتــر مهــدی مشــکوةالدینی و کارهــای
دکتــر علیاشــرف صادقــی و حتــی دســتورهای ِالـ ِـول ســاتن و ژیلبــر الزار و عــدهای دیگــر از
معاصــران یــاد شــده امــا عجیــب اســت کــه بــه کارهــا و آثــار دســتوردان فقیــد ،مرحــوم دکتــر
خســرو فرشــیدورد ،هیــچ اشــارهای نکردهانــد .فرشــیدورد ،بــا همــۀ انتقادهایــی کــه بــه او
وارد اســت ،در پژوهشهــای علمــی و دقیــق راجــع بــه مورفولــوژی و دســتور زبــان فارســی
بــه گمانــم ســهم درخــور توجهــی دارد و نمیشــود نــام او را از تاریــخ دســتور زبــان فارســی
حــذف کــرد.
پــس از ایــن چنــد فصــل مقدماتــی کــه بیشتــر جنبــۀ زبانشــناختی دارنــد ،نوبــت
میرســد بــه تاریــخ ادبــی ایــران کــه «مقدمــۀ» آن را محمــود امیدســاالر نوشتهاســت.
ً
نکــه قبــا هــم اشــاره کــردم ،نوشــتههای محمــود امیدســاالر تاریــخ علــوم و ادبیــات
چنا 
ایــران را از قــوت و اســتحکام بیشتــری برخــوردار کردهاســت .بــا ایــن حــال ،وجــود برخــی
گزارههــای احساســی باعــث شدهاســت کــه «مقدمــه بــر تاریــخ ادبــی ایــران» از بیــان علمــی
مبتنــی بــر اســتدالل فاصلــه بگیــرد و بــه بیانی ـهای رمانتیــک و ناسیونالیســتی بــدل شــود.
نویســنده احســاس شــخصی خود را نســبت به ایران و ادبیات فارســی تعمیم داده و مســلم
دانســته کــه همــۀ ایرانیــان چنیــن احساســی دارنــد و آنگاه همیــن را دلیلــی گرفتهاســت
نکــه «مــا نمیتوانیــم بهصورتــی "علمــی" و "بیطرفانــه" ادب قدیــم خــود را نقــادی
بــر ای 
کنیــم» ،زیــرا «ادبیــات فارســی بــرای مــا فقــط موضــوع مــورد مطالعــه نیســت؛ ایــن ادبیــات
یکــی از ابعــاد وجــودی ماســت و بههمیــن ســبب ورود و خــروج مــا از حیطــۀ آن در الیههــای
ضخیــم عواطــف و هیجاناتــی پیچیــده شدهاســت کــه برخــورد بیطرفانــه و منصفانــه بــا آن
ً
ً
را تقریبــا غیرممکــن میســازد» (ج  ،15ص  .)111اتفاقــا خــود آقــای امیدســاالر در فصلهــای
بعــدی کتــاب توانســتهاند نشــان دهنــد کــه «برخــورد بیطرفانــه و منصفانــه» بــا ایــن
ً
موضــوع کامــا ممکــن اســت .بــرای نمونــه ،تأ کیــد او بــر اهمیــت غزنویــان و ســلجوقیان و
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خوارزمشــاهیان در تقویــت و گســترش زبــان فارســی خــاف نظــر ایرانگرایــان افراطــی اســت
کــه میکوشــند نقــش ســامانیان را در ایــن بــاره پررنــگ کننــد و ســهم بزرگتــر غزنویــان و
دیگــران را نادیــده بگیرنــد ،نکتـهای کــه نشــانههای آن را در بعضــی فصــول ایــن کتــاب هــم
میبینیــم و مــن بــه یــک نمونــۀ آن در صــدر مقــال اشــاره کــردم .بــه گفتــۀ امیدســاالر کــه
مبتنــی بــر شــواهد انکارناپذیــر تاریخــی اســت« ،زبــان فارســی در دیــوان غزنویــان نقشــی
ً
بنیادیــن داشــت ،زیــرا ایــن دیــوان اساســا دوزبانــه بــود ]...[ .گرایــش بــه فارسینویســی
در دیــوان بــا فرارســیدن نوبــت ســاجقه و خوارزمشــاهیان افزایــش یافــت و اندکانــدک
ً
کاربــرد عربــی در دیــوان محــدود شــد و تدریجــا بهکلــی از رواج افتــاد .برخــاف امــرای غزنــوی
سالاول،ش ـ ـ ـ ـ ــمارۀ 4-3کــه برخــی از آنهــا زبــان عربــی را بهخوبــی میدانســتند و ادب عــرب را در عــرض ادبیــات
پاییز و زمستان  1394فارســی ترویــج میکردنــد ،شــاهان ســلجوقی بــه اقــرب احتمــاالت فقــط بــا زبــان فارســی
 350آشــنا بودنــد و عربــی نمیدانســتند» .امیدســاالر ســپس بهدرســتی نتیجــه میگیــرد کــه
20
«تــا پیــش از دوران غزنویــان ،چنانکــه گفتیــم ،فارســی یــک زبــان درجــۀ دوم بــود کــه یــا
زیــر ســطر نوشــته میشــد و یــا در حاشــیه ،و قابلیــت بیــان مطالــب علمــی و تاریخــی را هــم
در اذهــان خــواص دانشــمندان و اندیشــمندان مســلمان کســب نکردهبــود» (همــان ،ص
 .)236تناقــض گفتــار مســتدل امیدســاالر بــا دعــوی بیدلیلــی کــه در فصــل کوتــاه «نگاهــی
بــه تاریــخ زبــان فارســی» آمدهاســت نشــان میدهــد کــه کتــاب متأســفانه از دیدگاهــی واحــد
و اســتوار ویرایــش نشدهاســت.
در نوشــتههای امیدســاالر هــم گاهــی دعویهایــی دیــده میشــود کــه بــه تعبیــر خــودش
برخاســته از «الیههــای ضخیــم عواطــف و هیجانــات» اســت .او بــرای اثبــات یگانگــی زبــان و
ادبیــات فارســی بــه اســتداللی کهنــه و مکــرر تشــبث جســته و پرسیدهاســت« :کــدام کشــور
اروپایــی زبــان هــزار ســال پیــش خــود را حفــظ کردهاســت کــه بتوانــد بــا ادب و مفاهیــم ادبــی
هــزار ســال پیــش خــود رابطـهای برقــرار کنــد؟» (ج  ،15ص  .)110بــه نظــر امیدســاالر و بــزرگان
دیگــری کــه چــون او میاندیشــند حفــظ زبــان هــزار ســال پیــش امتیــازی محســوب میشــود
نکــه پیــش از ایــن در مقال ـهای توضیــح
کــه گویــی فقــط مــا ایرانیــان از آن برخورداریــم .چنا 
دادهام ،در ایــن دعــوی کــه اول بــار بــه گمانــم ذبیــح بهــروز آن را مطــرح کردهاســت ،چنــد
مغالطــه وجــود دارد .اول اینکــه زبــان فارســی هــم مثــل هــر زبــان زنــده و پویــای دیگــری
در طــول هــزار ســال گذشــته دس ـتخوش تغییــر و تحــول بــوده و بههمیــن دلیــل فهــم
بخــش اعظــم ادبیــات کالســیک فارســی بــرای ا کثــر فارس ـیزبانان امــروزی میســر نیســت،
نکــه رنــج تحصیــل و مطالعــه در ایــن حــوزه را آنهــم بــرای ســالهای طوالنــی بــر
مگــر ای 
ً
خــود همــوار کننــد .ثانیــا در اروپــا و چیــن و هنــد و ژاپــن هــم کــم نیســتند کســانی از مــردم
عــادی کــه دس ـتکم برخــی از اشــعار یــا آثــار ادبــی هــزار یــا هــزار و پانصــد ســال پیــش خــود
ً
ً
را بــه آســانی میفهمنــد و ایــن قضیــه اصــا اختصاصــی بــه فارس ـیزبانان نــدارد .ثالثــا ا گــر
هــم چنیــن ادعایــی حقیقــت میداشــت و معلــوم میشــد کــه ،بــه قــول ســعید نفیســی،
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«امــروز بجــز فارســی هیــچ زبانــی در جهــان نیســت کــه بــه همــان حــال هــزار ســال پیــش خــود
باقــی ماندهباشــد» مــا ایرانیــان بایــد ایــن ســؤال جــدی را از خــود میپرســیدیم کــه ایــن
بیتحرکــی در زبــان آیــا نشــانۀ بــارز تنبلــی و بیتحرکــی ذهنــی نیســت؟ چنانکــه پیــش از
ایــن در مقال ـهای مفصــل توضیــح دادهام« ،فقــط زبانهــای جوامــع بدویانــد کــه ممکــن
اســت در طــول هزارســال "دس ـتنخورده" باقــی بماننــد و ا گــر فارســی بهراســتی چنیــن
باشــد ،معنایــش ایــناســت کــه فضــای فکــری و فرهنگــی ایرانیــان در طــول ده قــرن گذشــته
ســا کن و بیتحــرک ماندهاســت و ایــن نــه مایــۀ فخــر کــه موجــب شرمســاری و تشــویر اســت».
(دهقانــی)94 :1391،
ایــن ســخن هــم کــه «تاریــخ ادبیــات فارســی را بایــد در تاریــخ شــعر فارســی جســتجو کرد»
(همــان ،ص  )111بــه نظــرم حکــم نامعقولــی اســت کــه بــا مبانــی تاریخنــگاری ادبــی جــور
در نمیآیــد و مــا را از لــذت آشــنایی بــا گنجینــۀ عظیــم آثــار منثــور فارســی محــروم میکنــد.
کاش مقالههــای خــوب محمــود امیدســاالر از ایــن دعــاوی و احــکام کلــی و شــعارگونه
پیراســته میشــد تــا وجهــۀ علمــی کار او بهتــر حفــظ شــود .اغــاط مطبعــی نوشــتههای او
را هــم ـ ـ از قبیــل «انتصــاب» بهجــای «انتســاب» (همــان ،ص  )115یــا «بطــون» بهجــای
«متــون» (همــان ،ص  )116ـ ـ چــون سراســر کتــاب مشــحون بــه ایــن اغــاط اســت ،میشــود
بــه حســاب کملطفــی ویراســتار و نمونهخــوان گذاشــت و بهآســانی نادیدهشــان گرفــت امــا
آنچــه خواننــده را بــه زحمــت میانــدازد وجــود جملههــای نامفهومــی از ایــن دســت اســت:
«شــعر انگلوسا کســون بهتدریــج متغیــر شــد و بــه تقلیــد از شــعر نورمنهــا بــه شــعری عــروض
مبــدل گردیــد .نحــوۀ بســیار از ایــن نــوع شــعر عــروض انگلوسا کســون در دســت اســت»
ً
(همــان ،ص  .)108در ایــن جمــات« ،عــروض» مســلما بایــد بــه «عروضــی» تبدیــل شــود و
بــه جــای «نحــوۀ» هــم شــاید «نمونههــای» درســت باشــد.
ایرادهــای محتوایــی و نگارشــی در ایــن دو مجلــد از تاریــخ جامــع ایــران البتــه بســیار
بیــش از اینهاســت امــا ذ کــر همــۀ آنهــا در ایــن نوشــتۀ مختصــر مقــدور نیســت .امیــدوارم
مرکــز دایرةالمعــارف بــزرگ اســامی کــه بانــی و ناشــر تاریــخ جامــع ایــران اســت بــرای چــاپ
بعــدی کتــاب چــارهای اساســی بیندیشــد و آن را بــا آرایــش و ویرایشــی متناســب بــا اهمیــت
کار از نــو ســامان دهــد.
نتیجه
مجلــدات پانزدهــم و شــانزدهم تاریــخ جامــع ایــران کــه عنــوان فرعــی تاریــخ علــوم و ادبیــات
را دارد هرچنــد در شــکل فعلــی هــم ســودمند اســت ،چــون از ویرایشــی اساســی و دقیــق
بیبهــره اســت ،بیشتــر بــه یــک مجموعــه مقالــه میمانــد کــه مقــاالت آن هریــک بــه
شــیوهای و از دیدگاهــی متفــاوت نوشــته شــده وبــدون نظــم و انســجام روشــن کنــار یکدیگــر
قــرار گرفتهانــد .از ایــن رو ،نمونههایــی از تضــاد و تعــارض و گاهــی تناقــض میــان بعضــی از
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گزارههــا و آرای نویســندگان در بخشهــای مختلــف کتــاب دیــده میشــود .عنــوان و مدعــای
بعضــی از فصــول یــا مقــاالت هــم بســیار وســیعتر از محتــوای آنهاســت و نویســندگان گاهــی
ً
نتوانســته یــا نخواســتهاند حــق مطلــب را ادا کننــد .بعضــی از بخشهــای کتــاب هــم اصــوال
ربطــی بــه «تاریــخ علــوم و ادبیــات» ایــران ندارنــد و بهآســانی میشــود آنهــا را نادیــده گرفــت.
شایســته اســت کــه ناشــر بــرای چــاپ بعــدی کتــاب تدبیــری اساســی بیندیشــد و مطالــب آن
را بــه لحــاظ ســبک نوشــتار و محتــوا بــا ویرایشــی دقیــق یکدســت و منســجم کنــد.
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