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اين اثر درآمدي است دستياب و آسانفهم بر تاريخ

عـنوان
فارسي از خود بر جاي نهاده است .وي به
ِ
عرفاني ابنعربي
نخستين نويسنده عارفي که تعاليم
ِ

عارفان خراسان تلفيق کـرده و نـيز بـه
اث
را با مير ِ
ِ

عنوان نخستين شارح تعاليم ابنعربي بهزبان فارسي
ِ
ِ
مطرح است .آثار ارزشمندي از او بر جاي مانده که

تصوف و غناي آن .تصوف ٬در آن» ٬سنت اساسي

ترين آنها االنسان الکامل  ٬کشف الحـقايق  ٬زبـدة
مهم ِ
الحقايق  ٬مقصد اقصي و کتاب التنزيل است که هـمه٬

سابقه قديمي و تاريخ آن در صدر اسالم و قـرون

جز اثر اخير ٬به چاپ رسيده است.

و عمده عرفان در اسالم« معرفي شده است .اما ٬به
وسطي پرداخته نشده بلکه عمدتًا تصوف هندي٬
ايران عهد صـفوي و درويشهـاي رقـصان )اهـل

باارزش نسفي است
آثار
ِ
بيان التنزيل نيز از جمله ِ

ـکه اخيرًا به چاپ رسيده است .اين کتاب حـاوي

سماع( ترکيه مورد توجه قرار گرفته است؛ بـا ايـن

مباحث عرفاني
مقدمه  ٬ده اصل و خاتمه و شامل
ِ

بـاطني نـاب و
اعتقاد که تـصوف يکـي از وجـوه
ِ

و ِحکْمي است.

معنوي اسالم است.

ع .روحبخشان

بيان التّ نزيل ٬شرح احوال ٬تحليل آثار  ٬عـزيز

تـعليق سـ ّيد
بــن مــحمد نسـفي ٬تـصحيح و
ِ
اصغر ميرباقري فرد ٬انجمن آثار و مفاخر
علي
ِ
فرهنگي ٬تهران  ٣٢٣ ٬١٣٧٩صفحه.

عـارفان پـرآوازه سـلسله
نسفي از جمله عالمان و
ِ
عرفاني متعدد و مهمي به زبان
آثار
ـکبرويه است که ِ
ِ

نويسنده ٬در مـقدمه ٬انگـيزه تأليـف کـتاب را
چنين بيان داشته است:
هلل تـعالي بـا ايـن
جماعت اصحاب کَـث ََّر ُه ُم ا ُ
ِ
درويش اشارت کردند که ميبايد ما را کتابي
جمع کني که بزرگتر از ِ
کتاب تنزيل بـاشد و

خُ ردتر از کتاب کشف الحقايق َبو د؛ که کتاب
تنزيل از روي الفاظ به غايت مختصر است و
مــا ٬بــه ايــن ســبب ٬تــمام مـعاني وي را
کتاب کشف الحقايق به
درنميتوانيم يافتن و ِ
مطول است و ما ٬هم به ايـن سـبب٬
غايت ّ
تمام معاني وي را ضبط نميتوانـيم کـردن.

تازههاي نشر

اشارت اصحاب قبول کـردم و از خـداونـد
ِ
تعالي مدد و ياري خواستم.
ٰ

نامه فرهنگستان ٤/ ٥
تازههاي نشر در زبان و ادب فارسي

٢١١

وحـدت
عـارفان
بـيشتر مـنطبق است بـر ديـدگاه
ِ
ِ
تـقسيمات
وجودي بـهويژه ابـنعربي .نسـفي ٬در
ِ

سـياق
نويسنده اين کتاب را نيز به همان سـبک و
ِ
مطالب عرفاني
مبوب و منظم ساخته و
ـکتاب التنزيل ّ
ِ

عارفان پرآوازه را نيز درآن جاي ميدهد.
بسياري از
ِ

وحدت بيان کرده است .وي ٬پيش از اين نـيز ٬در

است :اصل اول ٬در معرفت خداي .در اين اصل٬

ـکرده بود ٬بـا ايـن تـفاوت کـه در بـيان التـنزيل بـه

نويسنده به ذـکر ديدگاهها و آرا ِء مختلف ميپردازد
قول ديگران ٬نظرگاه خود را مطرح
و ٬در ضمن نقل ِ

را از نظرگاه اهل شـريعت ٬اهـل حکـمت و اهـل
ـکشف الحقايق و زبدة الحقايق اين شـيوه را اخـتيار
تقسيمبنديهاي جزئيتري دست زده و اهل شريعت
را به سه دسته عوام ٬خواص ٬و خـاص الخـواص
تمايز اين سه گـروه
باعث
بخش کرده است .آنچه
ِ
ِ
شده دريافت آنان از خداوند و عا َلم است .به گفته
اهل شريعت سؤال کردند که خداي
نسفي ٬از
عوام ِ
ِ
تعالي چيست؟ در پاسخ گفتند :الموجو ُد ا ّلـذي ال

ُي ْم ِک ُن ا َْن َي تَغ ََّي َر و در پـاسخ ايـن سـؤال کـه عـالَم
چيست ٬گفتند :الموجو ُد ا ّلذي ُي ْم ِک ُن ْان َي َتغ ََّي َر ؛ در
اهل شـريعت ٬خـداونـد را نـور
حالي که خواص ِ
اهل شريعت نور مـنبسط
مطلق و خاص
ِ
الخواص ِ

ميدانند .از طرف ديگر ٬اهل وحدت ٬کـه از نـظر

نسـفي بـرترين مـرتبه را دارنـد ٬دربـاره خـداونـد
ميگويند :الموجو ُد ُه َو اهلل و در پاسخ اين سؤال که
عا َلم چيست ميگويند :ال موجو َد ِس َوي اهلل .نسفي

عبارت »چنين ميدانم کـه
در بيان مطالب ٬با ذـکر
ِ
فهم نکردي ٬روشـنتر از ايـن بگـويم« ٬بـه شـرح
تفصيلي اين نظرگاهها ميپردازد .به هر حال ٬چنان
اهـل
ـکه هرمان َل ـنْدُ ْلت نـيز اشـاره کـرده٬
ِ
نگـرش ِ

شريعت به طور کلّ ي مبتني است بر سنّت که داراي
ويژگيهاي عرفان متک ّلمانه اهـل سـنّت است .در
بيان التـنزيل  ٬بـحث دربـاره گـروه دوم يـعني اهـل
حکمت موجز و مختصر است و نگرش آنان تقريبًا
قبيل
مطابق با نگرش فالسفه و حکماي اسالمي از ِ
اهـل وحـدت٬
ابنسينا معرفي شده است .نگرش
ِ

جــزئيتري کـه از ايـن گـروه بـه دست مـيدهد٬
اصول دهگانه مندرج در کتاب بـه شـرح زيـر

ميکند .به گفته وي٬
ذات ديگـران
ذات خداوند حـقيقي است و ِ
ِ
ذات ديگران از ذات
مجازي ٬از جهت آن که ِ
ذات اوراست .و
وي است .پس
حــــقيقت ْ
ِ
صفات ديگران
صفات او هم حقيقي است و
ِ
ِ
مجازي ٬از جهت آن که صـفات ديگـران از
حــقيقت صــفات
صـــفات وي است ٬پس
ِ
ِ
اوراست.

عناوين اصول ديگر به اين شرح است :اصل دوم٬
در معرفت عالم؛ اصل سـوم ٬در مـعرفت انسـان؛
اصل چهارم ٬در معرفت نبي و ولي؛ اصل پنجم ٬در
ِ

معرفت معجزه و کرامت؛ اصل ششم ٬در مـعرفت
ِ
وحي و الهام؛ اصل هفتم ٬در مـعرفت کـالم اهلل و
شب قدر و روز
ـکتابـاهلل؛ اصل هشتم ٬در
ِ
معرفت ِ

قيامت؛ اصل نهم ٬در معرفت موت و حيات؛ اصل
دهم ٬در معرفت معاد .در خاتمه آمده است:
بدان که آدمي را ٬اـگرچه نور بصر به سالمت
باشد ٬در عالم صورت چيزي ادر اـک نتواند
ِ
ـکردن تا آن گاه که نور ديگر در بيرون نباشد و
آن نور ٬آفتاب يا چراغ است .همچنين آدمي
را ٬اـگرچه نور بصيرت به سالمت باشد ٬در
عالم معني هم چيزي ادر اـک نتواند کردن تا
ِ
نور
آن گاه که نور ديگر در بيرون نباشد و آن ِ
نبي يا ولي است.

نثر کتاب ٬مانند زبان ديگر آثار نسفي ٬ساده و روان

٢١٢
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ـتازههاي نشر

و به دور از تکلّفات است .مصحح اثر ٬چـنان کـه

دوبيتي است( هـمراه بـا تـرجـمه فـارسي ابـيات.

خود اشاره کرده ٬در تصحيح از چهار نسخه بـهره

مضمون اين سرودهها سخن دل است که به قالب

ـگرفته است :نسـخه شـماره  ٤١٣٦/٢کـتابخانه

زبان ساده چوپاني و روسـتايي درآمـده و ٬از ايـن

مجلس شوراي اسالمي ٬که در تاريخ  ٨٥٢هجري

جهت ٬سبک و سياق شعر فايز دشتستاني را به ياد

ـکتابت شده و نسخه اساس قرار گرفته است؛ نسخه

ميآورد .خالصه پيام ساـکي در اين دوبيتيها عشق

شـماره  ٤١٩٦/٢کـتابخانه مـلي مـلک؛ نسـخه

و انــدرز استـــ عشـق ورزيـدن بـه خـوبيها و

شماره  C ٣٥ـکتابخانه بـادليان؛ و نسـخه شـماره

پاـکيها و پند گرفتن از بازيهاي روزگار.

 ٤٠٥/٢کتابخانه مرکزي دانشگاه تهران .مصحح٬
مفصل و
افزون بر مقابله دقيق نسخهها ٬مقدمهاي ّ
مفيد در شرح احوال و تحليل آثار نسفي آورده و به
مقايسه و تطبيق آرا ِء نسفي و شيوه بيان آنها در آثار

يادکرد چند نکته درباره اين اثر شايسته به نظر
ميرسد:
عــنوان غــلطانــداز تــر انـههاي لري بـراي
.١
ِ
دوبيتيهاي نوسروده شاعر اين تصور را در ذهـن

متعدد او پرداخته است .افزون بر آن٬
سبک بـيان
ِ

خواننده پديد ميآورد که با مجموعه تصنيفها و

ال تّ نزيل را بررسي کرده و به تفصيل از ويـژگيهاي

ترانههاي لري روبـهروست؛ حـال آنکـه تـرانـه در

صرفي و نـحوي و بـالغي آن سـخن گـفته است.

عرف ادب فارسي بيشتر به رباعي اطالق ميشود

شايان ذـکر است که قبل از مقدمه مصحح ٬ترجمه

و سرودههاي ساـکـي از نـوع »دوبـيتي« است کـه

عنوان »نسـفي و
نوشتهاي از هرمان لندلت تحت
ِ
بيان التّنزيل« قرار گرفته که اصل انگليسي اين مقاله

رايــجترين نــمونه آن ٬دوبـيتيهاي مـنسوب بـه

ــ ـ

بخش کـتاب در ايـن چـاپ است .مـصحح
پــايان ِ

مـفصل و فـهرستهاي
همچنين تـعليقات نسـبتًا
ّ

باباطاهر عريان است .امروزه نيز تصنيف را تـرانـه
ميگويند .همچنين ٬سرودها و نغمههاي مح ّل ي که
روستانشينان آنها را ٬به مناسبتهاي گوناـگون ٬بـه

متعدّ د )آيات و احاديث و اقوال عرفا و عبارتهاي

صورت فردي زمزمه مـيکنند يـا گـروهي بـه آواز

اعالم عام؛ اصطالحات و تعبيرات؛ لغات٬
عربي؛
ِ
ترکيبات و کنايات ٬منابع و مآخذ( در آن درج کرده

ميخوانند ترانـه نـاميده مـيشود .چـند نـمونه از
همين ترانهها ٬به ه ّمت سعيد شادابي و با رهنمود

محمدجواد شمس

لري در کتاب فرهنگ مردم لرستان  ٬گردآوري و ٬بـه

شادروان سيّد ابوالقاسم انجوي شيرازي ٬به گويش

است.

ه ّمت انتشارات افالـک در سال  ٬١٣٧٧منتشر شده
است» .ترانه خرمنکوبي« که مردان لر ٬بـه هـنگام

ترانههاي لري ٬محمدعلي سـاـکـي ٬انـتشارات

ـکوبيدن خرمن ميخواندهانـد؛ »هـي نـواتـه ٬هـي

قوانين ٬تهران  ٥٢ ٬١٣٨٠صفحه.

نوات«

تر انههاي لري  ٬دوبيتينامهاي است بـه گـويش لري

است و آن را زنان و دختران در شبهاي مـهتابي

شامل  ١٣٢بيت )در بحر هزج مسدّ س مقصور ٬با

ـگروهي ميخواندهاند؛ »پم پـري پـ ّم ه«

وزن مفاعيلن ٬مفاعيلن ٬مفاعيل ٬که وزن مشـهور

]hey navât

 [hey navât-a,ـ ٬که سرودي زنانه
[pam pari

] pammaـ ٬که دختران لر ٬بـا خـوانـدن آن ٬هـر دو

تازههاي نشر
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٢١٣

دست خود را روي شانه همديگر ميگذاشته و آن

ــ هيرو ] [hey-ruـ :فرزندا ٬اي فـرزندـــ کـه در

را به آهنگي شـيوا سـرـمـيدادهانـد از جـمله ايـن

متن »اي واي« معني ميدهدـــ به فارسي ترجـمه

ترانهها هستند.

نشده است.

مجموعهاي چاپنشده از تصنيفهاي لري نيز

پــيداست کــه نشــر ايـنگونه فـراوردههـاي

به کوشش حميد ايزدپناه فراهم آمده که بـرخـي از

ذوقيــفرهنگي ٬زمينهساز بـالندگي بـيش از پـيش
ـگويشهاي مح ّل ي ميگرددـــ گويشهايي که نقش

است.

پاجوش درخت کهنسال زبان پارسي را بـر عـهده

آنها ٬نظير تصنيف »دايه ٬دايـه و تـفنگ« مشـهور
 .٢جاي شرح حالي از سراينده خالي است ٬تا

دارند.

خوانندگان بيشتر با او و آثارش آشنا گردند.

علي سوري

 .٣دوبــيتيها فــاقد الفــباي آوانگــار است.
ازـاينـرو ٬گاه روخواني متن براي گويشوران لر هم
دشوار ميشود تا چه رسد به خوانندگان غيربومي

خانواده نيکاختر  ٬ايرج پزشکزاد ٬نشـر آبـي٬

ـکه از حالوت سخن شاعر بهره کمتري خواهند برد.

چاپ اول تا چهارم :مرداد ـ پايان ١٥٦ ٬١٣٨٠

 .٤بــراي شـفافسازي تـرکيبات و واژههـاي

صفحه.

خاص ٬درج واژهنامهاي در پـايان کـتاب خـالي از

خانواده نيکاختر  ٬جديدترين نمايشنامه طنزنويس

فايده نميبود.

معاصر ايـرانـي ٬ايـرج پـزشکزاد ٬در دوازده مـنزل
ِ

 .٥يکدست نــبودن شـيوه امـاليي فـارسي٬

تــنظيم شــده است .مــضمون آن داسـتان زن و

سراينده را براي کتابت واژههاي لري به خط فارسي

شــوهري ايــرانــي بـه نـام »بـدري« و »مـحمود

دچار مشکل ساخته و واداشـته است کـه سـليقه

نـيکاخـتر« است کـه ٬پس از انـقالب ٬بـه اتـفاق

شخصي اعمال کند.

فـرزندانشـان )»فـرهاد« و »فـرشته«( و مـادربزرگ

 .٦ضبط فارسي يا معادل فـارسي شـماري از
واژهها در اين مجموعه نادرست است؛ مانند:

مــــادريشان )»خــانمبزرگ«( و دخــتري بســيار
بااستعداد اما روستايي به نام »فـاطي« )خـدمتکار

 [hanâـ» :صـدا« و »فـرياد« ٬از

خانه( به امريکا مـهاجرت کـردهانـد» .خـانعمو«٬

ريشـــه »هــناسه« کــه درست آن» ٬هــنا«ست و

يکي از دوستان قديمي آقاي نيکاختر ٬که مـردي

»حــنارس« ٬بــه مــعني »فـريادرس« مـيبايست

نيکنفس و وطندوست و استاد دانشگاه و اهـل

»هنارس« نوشته ميشد.

شعر و ادب است ٬براي مـدتي کـوتاه بـه امـريکا

ــ حـنا

]/henâ

ــ عسر ] [asrـ» :اشک چشم« ٬کـه مـيبايست
»اسر« ضبط شود.

ميرود و ميهمان خانواده نيکاختر ميشود .وي٬
پس از مــدت کــوتاهي مـتوجه ضـعف نـفس و

ــ چشکال ] [c§ aš-kâlـ» :سـياهچشم« ٬در زبـان

ســودپرستي و تــزلزل مــناسبات خـانوادگـي و

عربي »حـورا« ٬جـمع آن »حـور«» ٬چشـمميشي«

بهخصوص رفتار نـاشايست آنـها بـا فـاطي و نـيز

ترجمه شده است.

استعداد شگـرف او مـيگردد و مـدبّرانـه درصـدد

٢١٤

نامه فرهنگستان ٤/ ٥
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ـتازههاي نشر

نــجات زنـدگي دخـتر خـدمتکار بـرميآيد و ٬بـا

آن را اثري جذاب و خواندني ساخته است.
حکيمه دسترنجي

بخشيدن بليط برنده مسابقه خود و جايزه حاصل از
آن ٬هزينه تحصيل و زندگي آينده دختر خدمتکار را
تأمين ميکند و اين ماجرا پاياني خوش به داستان
ميبخشد.

دانش ) ٬فصلنامه مرکز تحقيقات فارسي ايران و

ايرج پزشکزاد ٬کـه خـود سـالهاي زيـادي از

پاـکسـتان( ٬شـماره ٥٩-٥٨ـ ٬پـاييز و زمسـتان

عمرش را در خارج از ايران گذرانده ٬با بهرهـگيري از

 ٬١٣٧٨تاريخ انتشار :شهريور  /١٣٨٠سپتامبر

طـنزي قـوي و جـذاب بـه جـنبههايي از زنـدگي

 ٢٦٤ ٬٢٠٠١صفحه.

ايرانياني که ُب نهـکن کشـور خـود را تـرک گـفتهانـد

دانش فصلنامهاي فرهنگيـ ادبي است که به مـدير

شـخصيت داسـتاني٬
مـيپردازد و ٬در قـالب هـر
ِ
خصوصياتي منِ شي و اخـالقي را مـطرح مـيکند:

تــحقيق دربـاره فـرهنگ و ادب فـارسي و يـافتن

مـادربزرگ ٬مـظهر اعـتقادات و بـاورهاي سـنتي؛

مشترکات تاريخي و فرهنگي ايران و شبه قـاره و

بدري خانم ٬زني سنتي و عوام با ظاهري امروزي؛
نــيکاخـتر ٬مـردي پـولدوست و بـياعـتقاد بـه

افغانستان و آسياي ميانه ٬به ه ّمت مرکز تحقيقات

فــارسي ايـران و پـاـکسـتان در اسـالمآباد مـنتشر

معيارهاي اخالقي که گرايشهاي سياسيـ اجتماعي

ميشود.

مسئولي و سردبيري سعيد بزرگ بيگدلي ٬با هدف

او صرفًا سرپوشي براي ضعف شخصيتي و مطامع

شماره  ٥٩-٥٨اين فصلنامه در يک مجلد پس

اقتصادي اوست؛ و فرهاد و فرشته که ٬تحت تأثير

از فترتي منتشر شده است که ٬بـه اظـهار سـردبير

محيط خانواده ٬فرزنداني بيقيد و دورشده از آداب

مجله ٬موجبات آن همچنان باقي است.

و سنتهاي ايراني بار آمدهاند .پزشکزاد ٬بـه رغـم

بخش اول مجله با عنوان »متن منتشر نشده«

سادگي جريان داستان ٬به مسائل اجتماعي و فردي

به معرفي دو رساله مرآت الوجود و فوايـد فـي نـقل

مهاجران ايراني با ديدي روانشناختي نظر افکـنده

العـقايد از نـظامالديـن مـحمود الحسـن الحسـني

و بر تـعارضات فـرهنگي مـبتال ِـب ـ ِه خـانوادههـاي
مهاجر ايـرانـي ٬تأثـير عـميق خـانواده در تـربيت

) (٨٦٩-٨١٥بــه کـوشش سـعيد بـزرگ بـيگدلي
اختصاص يافته است.

فرزندان و نقش خانواده در تعليم صـفات نـيک و

بخش دوم »انديشه و انديشهمندان «١حـاوي

جنبههاي مثبت فرهنگي و مناسبات انساني تأـکيد

عال مه اقبال الهوري به شرح
مقاالتي است درباره ّ

ـکرده است.

زير» :ـکه من مانند رومي گرم خونم« )فرحت ناز(٬

اختيار زبان مناسب و درخـور هـر شـخصيت

»هــجوم تـمدن غـربي و تـفکر اقـبال« )تـحسين

داستاني وبهرهـگيري ازبار معنايي و عاطفي واژگاني

فراقي(» ٬مرزهاي جغرافيايي و مسلمانان در ديدگاه

غني و اصطالحات عاميانه و زبان پرطنز شـيوا و

اقبال الهوري« )روزينه انجم تقوي( ٬و »فردوسي

روان و استشهاد بجا به شعر شاعران بزرگ ايرانـي

و اقبال بعضي از ارزشهاي مشترک بين دو شاعر

چون سعدي و حافظ بر لطف نمايشنامه افزوده و

ملي« )ساجداهلل تفهيمي(.

تازههاي نشر

نامه فرهنگستان ٤/ ٥
تازههاي نشر در زبان و ادب فارسي

٢١٥

در بخش سوم باعنوان »انديشه و انديشهمندان

جايگاه زبان فارسي در شبه قاره هند ٬پژوهشهاي

 ٬«٢مقاالتي بـه شـرح زيـر درج شـده است» :دو

خيامشناسي در شبه قاره هند و پاـکستان ذيـل دو

ترجمه سرائيکي ناشناخته از رباعيات خيام و نـقد

عنوان »برگردان رباعيات خيام به نظم« و »برگردان

و بررسي آنها« )رضا مصطفوي سبزواري(» ٬دکـتر

رباعيات خيام به نثر« گزارش شده و نمونههايي از

ذاـکر حسين :شخصيت چـندبعدي« )نـوراالسـالم

هر دست به تفکيک با شرحي مبسوط درباره زبان

صديقي(» ٬بايسنقر و ميراث دوره تيموريان« )سيد

ســرائــيکي آمـده است .سـرائـيکي از مـهمترين

ـکــــمال حـــاجسيدجوادي(» ٬تــمثال اشــياء و

زبـانهاي مـحلي پـاـکسـتان است کـه حـدود ١٥

ازهاراالدويه« )عارف نوشاهي(» ٬نصايحي چند از

ميليون نفر به آن تکلم ميکنند .در دوره اسالمي ٬از

حضرت امام خـميني )رح( « )انـعامالحـق کـوثر(٬

اين زبان بـا عـنوان زبـان ِس ـندي يـاد شـده است.

»نگاهي به اشعار رهبر انقالب و اتحاد مسـلمين«

ادبيات سرائيکي از ديگر زبانهاي رايج در پاـکستان

)ســلطان الطــاف عــلي(» ٬رمـضانعلي کـفاش

غنيتر و پربارتر است و دليل آن هم وجود عارفان

خراساني« )محمد عظيمي(.

و صوفيان واالمقامي چون بهاءالدين زکريا مُ لتاني

در بخش چهارم ٬با عنوان »فارسي شبه قاره«٬

وشمسالدين سبزواري وجزآنهاست .مرثيهسرايي٬

مقاالتي به شرح زير آمـده است» :امـثال و حکـم

بهخصوص در سوگ امام حسـين عـليهالسـالم ٬و

فارسي متداول در شـبه قـاره« )يـونس جـعفري(٬

ترجمه اشعار فارسي از جمله مـهمترين مـضامين

»خدمات خلفاي سهروردي در شبه قاره« )مـحمد

مندرج در ادبيات منظوم و منثور سرائـيکي است.

اختر چيمه(» ٬معرفي احوال و آثار شـمسالعـلما

مي ـگلفام  ٬نخستين بـار در  ٬١٩٧٣بـه هـمت مـهر
ِ

ميرزا قليج بـيگ« )ـگـل حسـن لغـاري( ٬و »شـعر

عبدالحق ٬بـه زبـان سـرائـيکي تـرجـمه شـده کـه

فارسي امروز شبه قاره« )احمد نعماني ٬وليالحق

مصطفوي نسخههاي مورد اسـتفاده عـبدالحـق و

انــصاري ٬نـصرت زيـدي ٬مـنصور احـمد خـالد٬

مـعرفي مـيکند .عـبدالحـق
سـبک تـرجـمه او را
ّ
رباعيات خيام را به نظم اما به وزني ديگر )هفت بار

در بخش آخر با عنوان »ـگزارش و پـژوهش«٬

فعلن( که با زبان سرائـيکي تـناسب بـيشتري دارد

اخبار فرهنگي از جمله گزارش سمينارهاي علمي

درآورده است و مصطفوي آن را برترين ترجمه بـه

و جلسات ادبي انجمن فارسي ـ اسالمآباد ٬معرفي

زبان سرائيکي ميداند .در پايان نظر منتقدان درباره

انتشارات مرکز تحقيقات فارسي ايران و پاـکسـتان

اين اثر و نظر نهايي نويسنده آمـده است .شـهکار ٬

) ٬(٥مـعرفي کـتابها و نشـريات تـازه ٬و سـپس

ترجمه ديگري از رباعيات خيام ٬از شاعر معروف

نامهها درج شده است.

پاـکستاني عبدالعزيز نشترغوري نيز ٬که بـه هـمت

فضلالرحمن عظيمي.(...

در مقاله »دو ترجـمه سـرائـيکي نـاشناخته از

آـکـادمي سـرائـيکي ادبـي مـجلس  ٬در سـال  ١٩٧١در

رباعيات خيام و نقد و بررسي آنها« )رضا مصطفوي

بهالپور پاـکستان ٬منتشر شده در اين مقاله مـعرفي

سبزواري ٬استاد دانشگاه عالمه طباطبايي و رايزن

شده است .در اين اثر ٧٨ ٬رباعي خيام ترجمه شده

فرهنگي ايران در پاـکستان( ٬پس از شرحي دربـاره

ـکه مترجم ٬در آن ٬فقط انتقال پيام را مد نظر داشته

نامه فرهنگستان ٤/ ٥
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تا جايي که گاهي در ترجمه از معناي اصلي فراتـر

فصل گاه با آيهاي از قرآن يا يک حـديث و يـا

رفته است .وي از بحور گـوناـگـون بـراي تـرجـمه

بزرگان عرفان آغاز ميشود و در مواردي
سخني از
ِ

پدرام ميرزايي

باب ٬يک يا چند داستانـــ به شيوه مثنوي معنوي ـــ

استفاده کرده و به يک بحر عروضي مقيّد نبوده است.

نيز آيه يا حديث در حشو فصل نقل ميشود .در هر
نقل شده و ٬در آغاز هر داسـتان ٬ايـن بـيت آمـده
است:

دقايق الطريق  ٬احمد رومي ٬بـه اهـتمام دکـتر
ِ
انتشارات روزنه ٬تـهران ٬١٣٧٨
محسن کياني٬
ِ
 ٢٨٦صفحه.

انــدرين مــعني نــظير آمــد بــه يـاد
چون بگويم خوش شنو اي خوشنهاد
اين مثنوي  ٬چنان که آلفونس هيمر حدس زده٬

عارف گمنام سلسله مولويه٬
احمد رومي ٬شاعر و
ِ

در حــدود  ٧٢٥ســروده شـده است .شـاعر ٬در

اوايـل قـرن
از جمله نخستين کساني است کـه در
ِ

مقدمه ٬جماعت انساني را به چـهار گـروه تـقسيم

هشتم هجري قمري به مثنوي معنوي توجه کردند و

ـکرده است :عام العام ٬عام ٬خاص ٬خاص الخاص.

ابـيات آن
حــتي ٬ب ه نـحوي ٬بـه شـرح بـرخـي
ِ

اعضاي گرو ِه اخير کساني هسـتند کـه در مـعرفت

ــــ

پرداختند .افزون بر آن ٬وي چندين مثنوي به تقليد

ـکمال بسيار يافته و از جان و جسد بگـذشتهانـد.
ِ

و ب ه سبک و سـياق مـثنوي مـعنوي سـروده است.

همچنان که سراسـر مــثنوي مـعنوي را مـيتوان بـه

شرح احوال وي چندان روشن نـيست .مـهمترين

اعتباري شرح نينامه آن به شمار آورد ٬دقايق الطريق

پژوهش در اين باب مقاله تحقيقي آلفـونس هِ ـيمر

را نيز شرح خصايص اين گروه ميتوان دانست .در

است.١
از احمد رومي تا کنون دو اثر به چاپ رسيده

باب اول ٬نخستين مطلب نور محمد است .به قول
ِ
احمد رومي ٬حق تعالي اول نوري را که از فـيض

است .نخستين و شـايد مـهمترين اثـر وي دقـايق

جمال خويش بيافريد ٬نـور مـحمد بـود کـه آن را

الحقايق است که به اهتمام محمدرضا جاللي ناييني

عشق ٬عقل و قلم نيز ناميدهاند .شاعر ٬با استناد به
هلل العشـق ٬بـه شـرح عشـق
حديث ّاو ُل ما خَ َل َق ا ُ
ِ

ـ

و محمد شيرواني ٬به نفقه شوراي عالي فرهنگ و
سال  ١٣٥٤منتشر شده است .دومـين اثـر
هنر در ِ
عـنوان
وي ٬مثنوي دقايق الطريق است که از آن بـا
ِ

پرداخته و سروده خود را به اشعاري از مثنوي معنوي

آراسته و به عشق مجازي و تجلّ ي جمال الهي در

الدقايق في الطريق نيز ياد شده است .اين مثنوي بر

شامل يک
وزن و سبک مثنوي معنوي سروده شده و
ِ
مقدمه و دوازده باب ٬هر باب حاوي چـند فـصل

)جمعًا  ١٢٦فصل( است .در پايان هر فصل و قبل
از شروع فصل بعدي اين بيت آمده است:
بشنو اـکنون فصل ديگر اي رفيق
مـعاني و دقـايق ايـن طـريق
از
ّ

C.M. Hamer, ``An Unknown
 '' , in Studiaـ¦Ru¦ mâ
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ترجمه اين مقاله ٬با عنوان »احمد رومي ٬شاعر گمنام
مولوي ه« ٬به قلم اين جانب ٬در مـجله مـعارف
سلسله
ّ
)دوره سـيزدهم ٬شـماره  ٬٣شـماره پـياپي  ٬٣٩آذر-
اسفند  ٬١٣٧٥ص ٬(١٤٨-١٢٤منتشر شده است.

تازههاي نشر

صورت مخلوقات و نيز رابطه حسن و عشق اشاره
ِ

سن خدا.
سن انسان است از ُح ِ
ـکرده و گفته استُ :ح ِ
تقسيم خلق خدا به چهار گرو ِه عام ٬عـابد ٬زاهـد٬
ِ
بـيان
عارف؛
گوهر روح و خواص انبيا؛ بيان دل و ِ
ِ
نفس از ديگر مطالبي است که در ايـن بـاب آمـده
است.
باب دوم به گوهر فقر اختصاص يافته است .به
کنز حق
قول مؤلف ٬فقر کنز است از کنوز حق تعال و ِ

در انبيا و اولياست .فقر به معني تنگدست بودن و يا
مانند قلندران سر تراشيدن نيست بلکه
ملک اسباب است و مال
فقر ِ
ترک ِ
ْ
دوســتي ذو الجــالل
از بــــراي
ِّ
بـود
فقر درد و سوزش و کـوشش َ
ْ
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امتحان شيخ
ادات و شروط شيخ؛ ب اب هشتم ٬در
ِ
ـ

اب ن ه م ٬در تمي ي ز خياالت ِعلوي
و مزاج م ريد؛ ب ِ
ـ

ـ

ـ

ـ

ـ ـ

و ِس ـــفلي؛ بــاب دهــم ٬در کــيفيت خــلوت و
بيان حـال و مـرتبه
خلوتنشين؛ باب يازدهم ٬در ِ

ان علم قال و مرتبه عـالِم
شيخ صاحب حال و ب ي ِ
ِ
ِ
ِ
بيان علم لدنّ ـي؛ بـاب دوازدهـم ٬در بـيان
عا ِمل و ِ
ــ ـ

عشق و سماع.

اين مثنوي بيشتر از آن جهت اهميت دارد که
به جنبههاي عملي زندگاني صوفيه تـوجه خـاص
هدف اصلي آن تـعليم کـاربرد عـملي
ـکرده است.
ِ
سلسلهاي از اعتقادات و باورهاست.
ارزشـمند احـمد رومـي٬
در چــاپ ايـن اثـر
ِ
مـصحح ٬پس از مـقدمهاي کـوتاه ٬دو مـقاله ٬کـه
پيشتر درباره دقايق الطريق و احمد رومي به چاپ

بـود
فقر اندر
ِ
ديگ جان جـوشش َ
در اين معني ٬نکته مهم رابطه ميان فقر حـقيقي و

رســيده بــوده ٬درج کــرده است :يکـي از دکـتر

ماسواي حق است از
عشق است .فقر بيرون کردن
ِ

نبيبخش ج .قاضي که در بيست و هفتمين کنگره

ماسواي حق تهي گشت٬
درون .آنگاه که اندرون از
ِ
عشق حق در آن جاي ميگيرد:

عشق دنيا چون رود از دل برون
ِ
عشق حق پيدا شود در انـدرون
ِ

عشق يا عطايي است يا اـکتسابي .عشـق عـطايي
مرشد و راهنماي سالک و عاشق است.

بين المللي شرقشناسان )ويسبادن (١٩٧١ ٬ارائـه
شده؛ ديگري ترجمه مقاله آلفـونس اس.ام .هـيمر
گـمنام سـلسله
شـاعر
عنوان »احمد رومي٬
تحت
ِ
ِ
ِ
مولويه« که در باال از آن ياد شده است.
مـصحح در تـعليقاتي نسـبتًا مـفيد بـه شـرح
احاديث و سخنان بزرگان و جز آن پرداخته و مآخذ

ليک اين مـعني بـدان کـاندر نـهاد

احـاديث و سـخنان عـارفان را نـيز ٬تـا آنجـا کـه

عشق قس َم ْين اي جواد
منقسم شد
ْ

مــقدورش بــوده ٬ارائـه داده است .فـهرستهاي

يا عطايي باشد آن عشـق اي ِکـرام

متعدد )آيات ٬احاديث ٬واژههـا ٬نـامها ٬جـايها٬

يا به کسب آن حاصل آيد در انـام

فـهرست اقـوام٬
ـکتابها و مآخـذ و مـنابع و نـيز
ِ
خاندانها و طريقهها و جز آن( در پايان کتاب آمده

بابهاي سوم و چهارم نيز به نـوعي بـه فـقر
اختصاص يافته است.

است.

عناوين ساير ابواب به اين شـرح است :بـاب
مسـافران خـداطـلب؛
پنجم ٬در ت رت يب خان ق اه و
ِ
باب هفتم ٬در
خصال
باب ششم ٬در
ِ
ِ
طالبان ف ق ر؛ ِ
ـ

ـ

ـ

ـ

ــ

ـ

م.ج.ش.
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زيــبايي و اســالم :زيـباييشناسي در هـنر و
معماري اسالمي  ٬والري گوندالز ٬لندن ٬٢٠٠١

معرفي تيغ و قلم و ديوان شاعر ٬تکرار
مختصري در ّ

مقدّ مهاي است کـه مـصحح بـر يـوسف و زليـخاي

 ١٦٨صفحه.

مسعود نوشته است .در پايان مقدمه ٬مآخذ مصحح

Valér ie Gondalez , Beau ty an d Islam : A esth etics in Islam ic A rt an d A rch itec- ture, T aur is,
London 2001, 168p.

در اين کـتاب ٬وجـوه مـختلف زيـباييشناسي در
قرون اوليه و ميانه اسالم در پرتو نظريههاي معاصر
بررسي شده و ٬با ارائـه شـواهـدي از قـرآن و آثـار
ديگر ٬از جمله مسجد و مدرسه الحمرا در اسپانيا٬
و مقايسه آنها با آثار هنرمندان و متفکران معاصر٬
چشماندازهاي تازهاي گشوده شـده است .مـؤلف
سرچشمه هنر اسالمي را تعاليم ديني قرون اوليـه
ميداند و منشأ تـحوالت بـعدي هـنر و مـعماري
اسالمي را در آثار فيلسوفان بزرگ گذشته همچون
ابــنـسـينا و ابـنـ ُر شـد سـراغ مـيگيرد و نگـرش

زيباشناختي اسالمي را يکي از ارکـان مـهم تـفکر
اسـالمي مـيدانـد کـه در الهـيات ٬اخـالق ٬عـالم
طبيعت و ماوراء الطبيعه تأثير کرده است.
ع .ر.

و تصوير صفحاتي از نسخه خطي هريک از آثـار
مندرج در اين کتاب آمده است.
مثنوي شمس و قمر اثري است بزمي که گوينده
در سرودن آن به خسرو و شيرين نـظامي گـنجوي و
اميرخسرو دهلوي نظر داشته و منظومه خود را بر
همان وزن )بحر هزج مسدّ س محذوف يا مقصور(
ـگفته است .موضوع ايـن مـثنوي مـناظرهاي است
ميان شمس و قمر که تازگي دارد و مأخذ گـوينده
معلوم نيست.
مناظره شمس و قمر در هرات سـروده شـده و٬
پس از حمد خداي ٬مناجات ٬نعت رسـول اـکـرم٬
صلي اهلل عـليه و آله و سـلّ م ٬بـيان مـعراج ٬مـدح
سلطان حسين بايقرا و ذـکر سبب نظم کتاب ٬با اين
بيت آغاز شده:
عقل هشيار
نام آن که جان و ِ
به ِ

آغـاز هـر کـار
نـام او کـنند
ِ
بـه ِ

و با اين بيت پايان يافته است:

کـار عـالم
نــدارد اعـتباري ِ

شـمس و قـمر )داسـتانهاي عـاشقانه ادبـيات
فارسي ٬ (٣خواجه مسعود قمي ٬به کوشش س ّيد

علي آلداود ٬انتشارات فردوس ٬تهران ٬١٣٨٠
٢٥٦

) (١٤+ ٣٠+٧٢+٩٨+٤٢صفحه.

در اين کتاب ٬به غير از يوسف و زليخا  ٬بقيه آثاري که
مصحح رسـيده٬
از خواجه مسعود قمي به دست
ّ
شامل شمس و قمر  ٬تيغ و قلم و اشعار پراـکندهاي از او
ـگرد آمده است.
معرفي
مقدّ مه مشتمل است بر شرح زندگي و ّ

آثار مسعود قـمي .ايـن مـقدّ مه ٬بـه جـز تـغييرات

هلل اعلم
من اين دانستهام وا ُ
مــصحح شـمس و ِ
قـمر مسـعود را مـنظومهاي
ّ
ـکمنظير خوانده و معتقد است که در آن سير منطقي
داستاني مـراعـات نشـده است .آذر بـيگدلي ايـن
مثنوي را از آثار گمشده شاعر شـمرده است .امـا٬
مصحح بر نسخه خطي کتاب دست يـافته کـه بـه
ّ
شماره  ٨٩٠در کتابخانه گنجبخش مرکز تحقيقات
فارسي ايـران و پـاـکسـتان )اسـالمآباد( نگـهداري
ميشود .اين نسخه حاوي  ٢٠٧٦بيت است و در
ّ
خـط نسـتعليق عـبداهلل بـن
سال  ٩٧٧هجري ٬به

تازههاي نشر

نامه فرهنگستان ٤/ ٥
تازههاي نشر در زبان و ادب فارسي

٢١٩

سالمالدين ٬در  ١٤٦صفحه  ١٥سطري کتابت شده

 ٨٩٣هجري؛ بادليان ٬ش ٬٨٨٧مورخ  ٩٦٣هجري؛

و اندکي آبرسيدگي و کرمخوردگي به آن راه يافته

دانشگاه استانبول ٬ش ٬١٩٣مـورخ  ٩٧٤هـجري؛

و تا کنون نسخه ديگري ازآن شناسايي نشده است.

آصفيه ٬ش ٬١٤٥مورخ  ١١٩٢هجري؛ کـتابخانه

نام اصلي مثنوي تيغ و قلم  ٬بنا به تصريح سراينده٬

دولتي فرهنگ پروس ٬ش ٬٢٤١٢مورخ ١٣٤٥ق(

مخزن معني است که به حساب جمل مـا ّده تـاريخ
سرودن کتاب را در سال  ٨٦٧هجري نشان ميدهد:

مقابله نشده است.
مصحح به نسـخهاي از ديـوان مسـعود قـمي

چو ديدش خرد در معاني تمام

دست نيافته؛ اما بخشي از اشعار او را از مجموعه

مخزن مـعنيَش کـرد نـام
روان
ِ
سال تاريخ خواهي نشان
ـگر از ِ
نام فرخنده گـردد عـيان
از اين ِ
اما در نسخه خطّ ي به غـلط بـه صـورت »مـخزن

خـطي شـماره  ١٢٥کـتابخانه مـرکزي دانشگـاه

اســتخراج کـرده و در بـخش »غـزليات و اشـعار

مغني« آمده است ) Äص.(٤١

پراـکنده« گرد آورده است .بنا بـه نـوشته مـصحح٬

تهران )شامل  ٤٥غزل ٬يک دوبيتي ٬يک مفرد( و
ابيات پـراـکـندهاي از او را از تـذکرهها و جـنگها

مخزن معني مناظرهاي است ميان تيغ و قلم که

نسخه خطي شماره  ١٩٣دانشگاه استانبول ٬مورخ

در بحر متقارب سروده شده و حدودًا  ١٦٠٠بيت

 ٩٧٤هجري ٬نيز حاوي بخشي از اشـعار مسـعود

دارد و به نظر مصحح از نمونههاي بـديع مـناظره

قمي است )مقدمه( و نسـخهاي هـم از ديــوان او

است .مقدمه مخزن معني به صنعت براعت استهالل

موجود است که احمد آتش در فهرست مثنويهاي

آراسته است و ٬پس از حمد خداي ٬مناجات ٬نعت
رسول اـکـرم ٬صـلي اهلل عـليه و آله و سـ ّل م ٬بـيان

فارسي موجود در استانبول از آن يـاد کـرده است
)مؤخره(؛ اما اين دو نسخه در دسـترس مـصحح

معراج ٬مدح ابوالنصر يوسف بهادرخان و حکايت

قرار نگرفته است.

عجز و افتقار و شکايت از شدايد روزگار ٬مـناظره

از مصحح انتظار ميرفت که در تصحيح متن

تيغ و قلم آغاز شده و ٬در پايان ٬سبب نظم کتاب و

ايــن کــتاب و تـنظيم فـهرست پـاياني واژههـا و
تــرکيبهاي نـو وقت و د ّقت بـيشتر مـصروف و

آغازـ ـ ـ ـ ـ ـ قــلم چـون بـه تـيغ زبـان راز گـفت
ِ
نــام خــدا بــازگفت
ـ ـ ـ ـ ــحـــقيقت بــه ِ
کــمـال ســخُ ن
انجام ـ ـ نــــهــايت نـــدارد
ِ
اهـل کـمالي بـر ايـن خـتم کُـن
ـ ـ ـ ـ ــگــر ِ

مبذول دارد .مصحح ٬پيش از اين هم ٬شمس و قمر و

خاتمه آن آمده است.

اشعار پراـکنده مسعود قمي را بـه هـمراه يـوسف و

زليخاي او به چاپ رسانده بوده است.
محسن ذاـکرالحسيني

اين متن بر مبناي نسخه خطي شـماره ١١٤٦

دانشگاه استانبول ٬مورخ  ٩٧٢هجري کـه حـاوي
 ١٤٧٧بيت است تصحيح شده و متأسفانه با هيچ

ادبـيات
فرهاد و شيرين )داستانهاي عـاشقانه
ّ
فارسي ٬ (٢وحشي بافقيـ وصال شيرازيـ صابر

مـصحح آمـده )طـوپقاپوسراي ٬ش ٬٢٥٣٦مـورخ

شـــيرازي ٬بــه کــوشش ســيّدعلي آل داود٬

يک از نسخههاي ديگري که نشاني آنها در مقدمه

٢٢٠
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ان ت شار ـا ـت ف ر ـد ـو ـسـ ٬ت ه ر ـا ـن ١٩٢ ٬١٣٨٠
ـــ ـ

ــ

ــ

ـ

) (١٤+١٨+٥٨+٥٤+٤٨صفحه.

بيت از آن را داراست.
در مــنظومه وحشـي ٬پس از حـمد خـداي٬

مــنظومههاي عــاشقانه زبــان فـارسي است کـه

مناجات ٬نعت رسول اـکرم ٬صلي اهلل عليه و آله و
س ّل م ٬صفت مـعراج ٬مـدح حـضرت امـير ٬عـليه

ـگويندگان برجسته فارسي بارها به تقليد و اقتباس

السالم ٬و تعريف مفاهيم سخن ٬خاموشي ٬مـيل٬

آن روي آوردهاند .اين منظومه خود بر اساس آثاري

عشق ٬عشق حقيقي و ُح سـن ٬حکـايت فـرهاد و

چون شاهنامه فردوسي و غـرر اخـبار مـلوک الفـرس

بيت
شيرين با ِ
الٰ ــــهي ســينهاي ده آتشافــروز

شـيرين نظامي دلباختهاي به نام »فرهاد« هست کـه

در آن سينه دلي وان دل همه سوز

خسـرو و شـيرين نـظامي گـنجوي يکـي از بـهترين

ثعالبي نيشابوري سـروده شـده است .در خسـرو و

نقش سوم داستان را ايفا ميکند و ٬چند قرن بعد٬

آغاز شده و با اين بيت به پايان رسيده است:

ـکـمالالدّ يـن وحشـي بـافقي ) ٩٩١-٩٣٩هـ( ٬در

اـگرچه صد نوا خيزد ازيـن چـنگ

منظومه فرهاد و شيرين  ٬نقش اول داسـتان را بـه او

چو نيکو بنگري باشد يک آهـنگ

محول داشته است .مرگ وحشي سبب شد که اين
ّ
منظومه ناتمام بماند .بعدها ٬در عصر قاجار ٬ميرزا

شيرين خود٬
وصال شيرازي ٬در
ِ
مثنوي فرهاد و
ِ

پس از وصف عشق ٬دنباله ماجراي فرهاد و شيرين

مــحمدشفيع وصــال شـيرازي مشـهور بـه مـيرزا

وحشي را با همان وزن آورده و به خوبي از عهده

ـکــــوچک )١٢٦٢-١١٩٧ـهـ( در پــي اتــمام آن

برآمده است ٬به طوري که رضاقلي خان هدايت آن

برخاست و ٬چـندي بـعد ٬آقـا مـهدي بـن مـح ّمد
مــتخ ّلص بـه »صـابر« شـيرازي )وفـات٬(١٢٩٠ :

را بر منظومه وحشي ترجيح داده است .اين مثنوي

شاـگرد وصال ٬ابياتي بر آن افزود .سيّد ابوالقـاسم
حبيب شيرازي )وفـات (١٢٤٦ :نـيز تکـملهاي در

حدود دو هزار بيت بر فرهاد و شيرين سـروده است
ـکه متأسفانه نشانهاي از آن در دست نيست.
مصحح و تصوير
در اين کتاب ٬پس از مقدمه
ّ

بالغ بر  ١٢٥٠بيت است و با اين بيت آغاز ميشود:
قـانون عشـق است
هـزاران پـرده بـر
ِ
افسون عشق است
به هريک نغمهها ز
ِ

و با اين بيت به پايان ميرسد:

در اين معني کسي کو را نه دعوي است
عين مـعني است
يقين داند که صورت ِ
افزوده فرهاد و شيرين ٬از صابر  ٣٠٤بيت دارد و٬

خـطي مـورد اسـتفاده٬
رنگي چند صفحه از نسخ
ِ
ِ
منظومههاي وحشي ٬وصال و صابر در پي يکديگر

مصح ح ٬با سـرودههاي وحشـي و وصـال
به نظر
ّ

آمده و ٬در پايان ٬فهرست واژهها و ترکيبهاي نو

همسنگ نيست .در ديباچه آن آمده است:

استخراج شده است.

حديثي را که وحشي کرده عنوان

مثنوي فرهاد و شيرين وحشي بر وزن خسـرو و

وصــالش نـيز نـاورده بـه پـايان

شيرين نـظامي )بـحر هـزج مسـدّ س مـحذوف يـا

خــداونــد يگــانه
تــوفيق
بـــه
ِ
ِ
بــه پـايان آرم آن شـيرين فسـانه

مـقصور( سـروده شـده و ٬بـه نـوشته تـقيالديـن
اوحدي ١١٥٠ ٬بيت داشته؛ اما اين تصحيح ١٠٧٠

تازههاي نشر
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خــالق پـيدا و پـنهان
آغــاز ـ ـ ـ ــبــه نــام
ِ
ــکه پيدا و نهان داند به يک سان

مؤلف ٬بيش از ششهزار کنايه ٬از متون نظم و

خواري ما
ـبود خواب و خيال اين
ِ
انجام ـ ـ ـ ـ َ

نثر قرن چهارم تا دوره معاصر استخراج کرده است.

ميبود در آغاز کتاب قرار ميگرفت.

فهرست اين مـتون در سـه بـخش )پـيش از قـرن

بـود بـيداري مـا
ــپس از مــردن َ

صابر شيرازي ٬در ضمن مثنوي خود ٬غزلي نيز بـا

ششم ٬قرن ششم و بعد از قرن ششم( ارائـه شـده

همان وزن جاي داده است.

است.

منظومه وحشي بر اساس نسخه خطّ ي شماره

در »ديباچهاي بر علم بالغت« ٬بـا اسـتناد بـه

 ٢٦٦٥کـتابخانه مـجلس و مـنظومه وصـال بـر
اساس نسخه خ ّط ي شماره ٣٩٣هـمان کـتابخانه

مآخذي چون المصادر  ٬اساس البالغة  ٬البيان و التبيين

علم بالغت تعريف و اجزاي آن شـرح داده شـده

مصح ح ٬از نسخههاي شماره
تصحيح و ٬در مقدّ مه
ّ

است .سپس ٬تاريخچه علم بالغت ٬ذيل عـناوين

٬٢٥٣٧ ٬٢٦٦٨ ٬١٣٩٣٤ ٬٢٥٣٩ ٬١١٦٠ ٬٤٩٦٧

بـالغت عـربي )دوره جـاهلي( ٬اسـالمي ٬ايـران٬

 ١٣٨٠١ ٬١٣٨٥٨ ٬٢٥٣٨ ٬١١٥٩و  ١٣٤٦٢آن

اروپايي ٬گزارش شده است .مؤلف ٬در اين بخش٬

ـکتابخانه نيز ياد شده است .فرهاد وشيرين وحشي

با ذـکر مـقدمهاي در تـوصيف عـلم بـيان و چـهار

بافقي و وصال شيرازي ٬پيش از ايـن ٬هـريک بـه

مبحث عمده آنـــ تشبيه ٬مجاز ٬استعاره ٬کنايهـــ

صورت مستقل و نيز همراه يکديگر ٬بارها به چاپ

به بررسي مقوله کنايه و سير تاريخي آن و تعاريفي

رسيده بوده است.

ـکه قدما از آن به دست دادهاند و اختالف نظر آنان

افزوده صابر شيرازي از روي نسخه خـطي آن

ميپردازد و به برداشت فرهنگنگاران و شارحان و

تصحيح شده ٬که با نسـتعليق سـرايـنده در تـاريخ

مفسران متون نظم و نثر از آن اشاره ميکند که کنايه
ّ

مجلس شوراي اسـالمي نگـهداري مـيشود .ايـن

مؤلف ٬در نقد فرهنگ کنايات ثروت و فرهنگ

 ١٢٧٧تحرير شده و با شماره  ١١٢٦در کتابخانه
افزوده قبالً به چاپ نرسيده بوده است.

را به معناي وسيع قاموسي آن گرفتهاند.

بالغيــادبي رادفر ٬نياز به مرجـعي شـامل کـنايات
م .ذ.

نظم و نثر فارسي را مطرح ميسازد.
وي با ذـکر تعاريفي که از کنايه بـه دست داده
شده ٬براي کنايات تقسيماتي از قبيل يک واژهاي٬

فرهنگنامه کنايه ٬منصور ميرزانـيا ٬انـتشارات

دوواژهاي يــا چــندواژهاي ٬شــبهجمله ٬جـمله٬

اميرکبير ٬تهران  ١٠٥١ ٬١٣٧٨صفحه.

مــصراع ٬بــيت قــايل مـيشود ٬و بـراي هـريک

در فهرست مطالب کتاب ٬دو عنوان از ساير عناوين

شواهدي مـيآورد .سـپس ٬بـا تـوجه بـه تـعريف

فرعي متمايز شده است :يکي »ضمائم« و ديگري

سيوطي در التــبيان  ٬بـحث الزم و مـلزوم را پـيش

»ديباچهاي بر علم بالغت« ٨٠٦ .صفحه از کتاب به

ميکشد و کنايه را بر »التزام« مبتني ميشمارد که٬

فرهنگ کنايه اختصاص يافته است .در »ضمائم«٬

در آن ٬معناي اوليه الزم و مـعنا و مـقصود ثـانويه

روش تحقيق بيان شده که بـه نـظر مـيرسد بـهتر

ملزوم است؛ مثًال ٬در عبارت انگشت بر چشم نهادن ٬

٢٢٢
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ـتازههاي نشر

الزم )معناي حقيقي( گذاشتن انگشت بر چشـم و

ـکنايي متعدد بيان ميشود مانند »سکوت کردن« که

ملزوم )معناي مجازي( اطاعت کردن و قبول کردن

با تعبيراتي چون

است.

ـکام کشيدن به بيان درميآيد.

پنبه در دهان نهادن ٬روزه مريم ٬زبان به

مــيرزانــيا نُــه عــلت بــراي کــاربرد کــنايه

در پايان کتاب ٬فهرست منابع درج شده است.

بــرميشماردو بــراي هـريک شـواهـدي عـرضه

ثريا پناهي

ميدارد .وي ٬به اعتباري ديگر ٬کنايات را به مرده٬
مشترک بـين زبـان و ادبـيات ٬و امـروزي تـقسيم
ميکند .مطالعه تحليل و استدالل مـؤلف در ايـن
بــخش خــالي از لطــف نـيست .وي ٬در بـحث

قصه باربد و بـيست قـصه ديگـر از شـاهنامه ٬

ژرفاشناسي کنايه ٬براي بررسي پسزمينه فرهنگي

انـتخاب و شـرح عـبدالمـحمد آيـتي ٬نشـر و

و نوعي ريشهيابي کنايات ٬منبع و منشأ آنها را در

پژوهش فرزان روز ٬تهران ٢٥٦ ٬١٣٨٠ـصفحه.

آيـات قـرآن  ٬اعـتقادات پـيشينيان ٬آداب و رسـوم

شاهنامه حماسه سترگ حکيم ابوالقاسم فردوسي و

اجـــتماعي ٬بــاورهاي اســاطيري و عــاميانه و

مهمترين اثر حماسي منظوم در زبان فارسي ٬عالوه

بينشهاي مذهبي سراغ ميگيرد.

بر اشعار نغز و فصيح ٬حاوي داستانهاي دالويـز

مؤلف بـر آن است کـه مـيان مـفاهيم واژگـان

بـخش
حکمتآميز است .ايـن داسـتانها در سـه
ِ
اسطورهاي ٬پهلواني و تاريخي مندرج است .اهـل

روابط تقسيماتي نيز قـايل مـيشود .بـررسي ايـن

ادب تاـکنون بيشتر بـه داسـتانهاي اسـطورهاي و

روابط و ارائه شواهد آنها از ويژگيهاي فرهنگنامه

پهلواني توجه کرده و کمتر بـه شـرح داسـتانهاي

ـکنايه است.

بخش تاريخي پرداختهاند .استاد عبدالمحمد آيتي٬

سازنده کنايه روابطي وجـود دارد .وي بـراي ايـن

مؤلف ٬در بخشي تحت عنوان کنايههاي ويژه٬

در اين اثر ٬که به منظور آشنايي جوانان با شـاهنامه

با نقل برخي عبارات کنايي از مـتون نـظم فـارسي

تدوين شده ٬شرح و تـوضيح داسـتانهاي بـخش

نظير شاهنامه فردوسي ٬ليلي و مجنون و مخزن االسرار

تاريخي را گـنجاندهانـد .بـه نـظر ايشـان» ٬بـخش

نظامي ٬ديوان خاقاني و ديوان حافظ  ٬متذکر ميشود

تــاريخي هـم بـا قـصههاي دلکش و افسـانههاي

ـکه اين عبارات در آن بافتي که به کار رفتهاند معناي

شيرين و سخنان حکـمتآميزش جـلوه و جـالي

ـکنايي دارند و چهبسا در بافتي ديگر حامل چنين

ديگر دارد«.

معنايي نباشند؛ مثل واژه محتسب که تنها در شـعر
حافظ اشاره به امير مبارزالدين دارد.
تفرسات مؤلف تميز کناياتي است که
از ديگر ّ

داراي چند معنا هستند ٬مانند پوستين به گازر زدن )به
هـوي و هـوس را کشـتن ٬گـرفتار و مـبتال
معاني
ٰ

شدن ٬دچار لغزش شدن( يا معنايي که با تعبيرات

عنوان داستانهاي مندرج در اين مجموعه به
اين شرح است» :قصه اردوان و اردشـير«» ٬قـصه
اردشير و گلنار«» ٬قصه هفتواد«» ٬قـصه اردشـير و
دختر اردوان«» ٬قصه شاپور و مالکه«» ٬قصه شاپور
و کـنيزک«» ٬قـصه مـاني«» ٬قـصه بـهرام و لنـبک
آبکش«» ٬قصه بهرام گور و براهام«» ٬قـصه بـهرام

تازههاي نشر
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ـگور و کبروي«» ٬قصه مزدک«» ٬قصه بوزرجمهر و

عـال مه مـجلسي و
دوازدهم هجري( ٬از شاـگردان ّ

ـکــنيزک«» ٬قـصه مـهبود و زروان«» ٬قـصه آوردن

فيض کاشاني و سـيد هـاشم بـحرانـي است .وي٬

شطرنج«» ٬قـصه گـو و طـلخند«» ٬قـصه کـليله و

عالوه بر اين اثر ٬آثار متعدّ د ديگري از خود بر جاي

دمنه«» ٬قصه بوزرجمهر و بازوبند گـوهر«» ٬قـصه

ـگذاشته که فهرست تفصيلي آنها در مقدمه گـزيده

بــوزرجــمهر و صـندوق رازنـاـک قـيصر«» ٬قـصه

آمده است .زهر الربيع از منابع مهم طنز است که در

انوشيروان و کفشگر«» ٬قصه کشتن بهران چـوبينه

حوزه علميه شيعه مورد عنايت بـوده است .سـيد

شير کپي را«» ٬قصه باربد«.

نعمتاهلل جزايري ٬همچون شيخ بهايي در کشکول ٬

در شرح هر قصه ٬ابتدا متن مـنظوم قـصه بـا

طنز را دستمايهاي براي طرح و بيان مسائل ديني

تلخيص آمده؛ سپس ٬در ذيل هـر صـفحه ٬لغـات

قرار داده است .ايـن اثـر ٬بـراي شـناخت فـرهنگ

دشوار و بعضي ابيات توضيح داده شده است .نثر

عــاميانه در دوره صــفويه ٬حـايز اهـميت است.

استاد آيتي ٬در مقدمه ٬روان و دلنشين و در شرح

زهرالربيع را نورالدين جزايري ٬نوه مؤلف ٬به فارسي

وقـايع دوران زنـدگي فـردوسي مـؤثر و روشـنگر

برگردانده و اين ترجـمه بـارها در ايـران و بـمبئي

است.

)تبريز ١٣٠٢ ٬١٣٠١؛ تهران ١٣٣٣ ٬١٣٢٧؛ بمبئي

در متن خطاهايي مطبعي و سهوالقلمهايي راه

١٣٠٠ق١٣١٨ ٬ق( چـاپ شـده است .در مـقدمه

يافته که اجازه ميخواهد توجه مؤلف دانشمند را

ـگـزيده زهـرالربـيع آمـده است کـه ايـن تـرجـمه را

به آنها جلب کند» :ـکشـته« بـه جـاي »ـکشـتن« در

جاللالدين آملي تصحيح و چاپ کرده است.

عنوان قصه بهرام چوبينه )فهرست مطالب(؛ »يلخ«

ـگزيده زهرالربـيع  ٬به اهتمام سيد ابراهيم نبوي٬

به جاي »بلخ« )ص ١٥٧بيتـ(٢؛ »نـام« بـه جـاي

طنزپرداز معاصر کشورمان ٬با مقدمهاي مشروح در

»ـگام« )مطابق چاپ مسکو( )ص ٬١٦٧قافيه مصرع

شرح حال و آثار سـيد نـعمتاهلل جـزايـري و نـيز

دوم بيت سوم(.

ويژگيهاي اين اثر و موقعيت آن در ميان ديگر آثار

ضمنًا جا داشت ذـکر شود که اشعار شاهنامه از

طنز آغاز ميشود .سيد ابـراهـيم نـبوي حکـاياتي
شيرين و کوتاه از زهـرالربـيع را بـرگزيده و بـه هـر

ـکدام چاپ و به چه شيوهاي نقل شده است.
پ .م.

حکايتي عنواني داده و در نـتيجهـگـيري شـرحـي
افزوده است .نتيجهـگيريهاي ابراهيم نبوي خود از
حيث زبان و مضمون طنز ُپ رمايه است .نبوي ٬در

ـگزيده زهر الربيع  ٬سيد نعمتاهلل جز ايـري ٬بـه

مقدمه ٬به مالـک و معيار خود در انتخاب حکايات

اهتمام سيد ابراهيم نبوي ٬روزنه ٬تهران ٬١٣٨٠

اشارهاي نکرده است؛ اما نتيجه گزينش او و کاربُرد
زبان يکدست و روان و امروزي زهرالربيع را براي

زهرالربيع کتابي است با مضمون طنز ٬به زبـان

خواننده ايراني اثري خواندني و دلنشـين سـاخته

عربي ٬تأليف سيد نـعمتاهلل جـزايـري ٬از فـقيهان

فهرست عنوان حکايات در ابتداي اثر
است .جاي
ِ
خالي است .از جـمله عـنوانهـا »آنـتيفمينيسم«٬

 ٢١٦صفحه.

برجسـته شـيعه در دوره صـفويه )قـرن يـازدهم و

نامه فرهنگستان ٤/ ٥

٢٢٤

تازههاي نشر در زبان و ادب فارسي

ـتازههاي نشر

»عشــق هــرگز نــميميرد«» ٬ارزشهـاي مـلي«٬
»مواضع عريان طنز« درخور ذـکر است.

اصل يوسف و زليخاي مسعود از سوره يوسف
مصح ح ٬پيش از يوسف و
اخذ شده و ٬بنا به تخمين
ّ

پ .م.

زليخاي جامي )سروده  ٨٨٨هجري( به نظم درآمده
است .مسعود قمي اين مثنوي را در پنجاه و چهار
سالگي ٬در  ٣٩٠٠بيت ٬بر وزن ليلي و مجنون نظامي

يوسف و زليخا )داستانهاي عـاشقانه ادبـيات
ـکوشش سيّد
فارسي ٬ (١خواجه مسعود قمي ٬به
ِ

علي آلداود ٬انتشارات فردوس ٬تـهر ان٬١٣٨٠
٢٥٢

) (١٢+١٧٤+٣٨+٢٨صفحه.

ـگنجوي )بحر هزج مسدّ س اخرب مقبوض مقصور
يا محذوف( سروده است.
يوسف و زليخاي مسعود قمي ٬که اندکي از آغاز

ايــن کــتاب بــا پــيشگفتاري دربـاره مـجموعه

و انجام آن موجود نـيست ٬از مـيانه بـخش نـعت
رسول اـکرم ٬صلي اهلل عليه و آله و س ّل م ٬با اين دو

داســتانهاي عـاشقانه ادبـيّات فـارسي و مـقدمه

بيت:

مصحح درباره زندگاني و آثار خواجه مسعود قمي
)شاعر قرن نهم هجري( و ذـکر خـصوصيات ايـن
تصحيح آغاز شده است.
بنا به مـندرجـات مـقدمه ٬سـرايـنده مـنظومه

آدم پـاـک
نــي نــي کـه هـنوز ِ
آمــيخته بـود بـا گِ ـل و خـاـک
ـکان لحظه به هر بلند و پستي
بودي تو نبي ٢چنين که هستي

يوسف و زليخا به قاضي مسعود و مسعود تـرکمان

آغاز شده و باصفت معراج ٬مدح امير عليشير نوايي و

نيز شهرت داشته .وي در قم و تبريز مـيزيسته و

سبب نظم کتاب ادامه يافته است .پس از ديـباچه

سپس به هرات کوچ کرده و در دستگاه امير عليشير

ناظم ٬متن قصه يوسف صديق ٬عـليه السـالم ٬و٬

نوايي ٬وزير دانشمند و دانشپرور عهد تيموري ٬از

پس از آن ٬پــندنامه شــاعر خــطاب بــه فــرزند

صاحبان منصب بوده است .ديوان  ٬مناظره شـمس و

پنجسالهاش ٬غـياثالديـن مـحمد ٬و ٬سـرانـجام٬

قمر  ٬مناظره تيغ و قلم و تاريخ مـنظوم دوران حکومت

خاتمه کتاب آمده و متن موجود با اين ابـيات بـه

سلطان حسين بايقرا )يا حاالت ميرزا ابـوالبـقا ( ٬کـه

پايان رسيده است:

شمار ابيات آن را دوازده هزار نوشتهانـد ٬از ديگـر
آثار اوست.

ـک تــيره تــا ُدر
در دهــــر ز خـــا ِ
بـيعيب کـم است و عـيبجو ُپـر

آن را که چه عيبها به جيب است

مصح ح ٬براي نوشتن اين مقدمه ٬از  ٣٧مأخذ
ّ
سود جسته که بـرخـي از آنـها نسـخههاي خـ ّط ي

ـگوييم که عيب نيست عيب ٣است

مهم تهران است .پس از اين مقدمه٬
ـکتابخانههاي ّ

آن کــز کــميَش تــوراست تــاوان

خالصه داستان ٬از کتاب داستانهاي عاشقانه ادبيات

فارسي )تهران  (١٣٧٧نگارش اقبال يغمايي و نظر

بــود فــراوان
از هــــمچو مـــني َ

مصحح از داوري درباره ارزش هنري اين منظومه

او درباره يوسف و زليخاي مسعود قمي ٬نقل شده و
آنگاه متن اثر آمده است.

٢ـ(ــمتن چاپي :نيي.

٣ـ(ــمتن چاپي :غيب.
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خودداري کرده؛ اما ٬گويي بـا سکـوت خـود نـظر

 ٥٩٢٩کتابخانه مجلس شوراي اسالمي صورت

اقبال يغمايي را ٬که پيش از متن اثـر آورده ٬تأيـيد

ـگرفته است .اين نسخه در حدود قرن دهم هجري٬

ـکرده است ٬به اين عبارت:

در  ٢٣٢صفحه  ١٧سطري ٬به خط نستعليق کتابت

ـگرچه اشعار خواجه مسعود قمي را چنان که
برخي از آنها در متن آمده ٬از نظر استحکام
و لطف معني نميتوان با شـعرهاي جـامي
مــقايسه کــرد ٬امـا بـعضي ابـياتش روان و
استوار و دلنشين است) .ص(٣٩

مـثنوي زيـبا و
حال آن کـه بـيشترينه ابـيات ايـن
ِ

تأثــيربخش ٬در نـهايت اسـتادي سـروده شـده و

جايجاي آراسـته بـه صـنايع نـغز بـديع است و٬
برخالف نظر يغمايي ٬از حـيث پـختگي و لطـف
ـکالم از يوسف و زليخاي جامي کمتر نيست.
تصحيح اين اثر از روي نسخه خـ ّط ي شـماره

شده و برگ اول و برگ آخر آن افتاده است .لذا ٬نام
ـکاتب ٬تاريخ قطعي و محل کتابت آن معلوم نيست
مصحح نسخه ديگري سراغ نداشته ٬گاه به
و ٬چون
ّ
تصحيح قياسي پرداخته و متن از اشتباهات چاپي
و غيرچاپي عاري نمانده است.
در پايان کتاب ٬فهرست واژهها و ترکيبهايي
مصحح
ـکه به نظر مصحح نو آمده درج شده است.
ّ
پيش از اين هم يوسف و زليخاي مسعود قمي را به
همراه مناظره شمس و قمر و اشعار پراـکنده مسعود ٬در
سال  ١٣٦٩به چاپ رسانده بوده است.
م .ذ.

مقاله

مشکوةالديني ٬مهدي» ٬دستور زبان همگاني و

عـام
زبـانهاي انسـاني تـنها گـونههاي يک نـظام ِ
منطقي و عقالني است .برخي از تحليلهاي آنان٬

شکلگيري دانش زباني« ٬مجله دانشکده ادبيات
و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد  ٬شماره

مانند تحليل درونهـگيري جملههاي زيربنايي  ٬زمينههايي

اول و دوم ٬سال سي و سوم ٬١٣٨٠ ٬ص.٢٢-٥

براي نظريه دستور زبان گشتاري بوده است .در قرن

مقاله مبتني است بر بخشي از مطالعات نـويسنده

نـوزدهم ٬عـوامـلي چـند ٬از جـمله زبـانشناسي

عنوان بررسي و

تطبيقي هندواروپايي ٬موجبات تـزلزل يـافتههاي

تــدوين دانش زبــان فـارسي و مـهارتهاي آن .هـدف

دستور زبان همگاني را فراهـم آورد .در نـيمه اول

پژوهشگر تأييد اين مـعني است کـه دانش زبـاني

قرن بيستم ٬زبانشناسان ساختگراي پـيرو نـظريه

ويـژگي خـاص نـوع انسـان است .از ايـن رو ٬در

رفـتارگرايـي٬ ٣

دستور زبـان ٬مـفاهيمي وجـود دارد کـه مشـترک

شمردند و منکر وجود جهانيها شـدند .در نـيمه

زبانهاي گوناـگون استــ مفاهيمي کـه بـا عـنوان

دوم قـرن بـيستم ٬مـوضوع هـمگانيهاي زبـان و

جهانيها ١خوانده شدهاند و بر پـايه ايـن جـهانيها

دستور زبان همگاني دوباره مورد توجه قرار گرفت.

ميتوان وجود دستور زبان همگاني يا عام رافرض

در بخش دوم مقاله ٬با توصيف زبان ظـاهر و

در اجراي طرح پژوهش ملي وي با

نگـرشهاي خـردگرايـان را مـردود

زبان ذهني ٬دو نگرش دستور ساختاري و دستور

ـکرد.
مؤلف ٬در بخش اول مقاله با عنوان »پـيشينه

زبان همگاني بررسي و اظهار نظر شـده است کـه

دستور زبان همگاني« ٬سير تاريخي اين دسـتور را
از قرن هفدهم تـا نـيمه دوم قـرن بـيستم بـررسي

شناسي ظـاهر گـردآوري و تـوصيف
هــدف زبـان
ِ

نمونههاي گفتاري تک تک زبانهاست و حال آن

مــــيکند .در قـــرنهاي هــفدهم و هــيجدهم٬

ـکه ٬در زبانشناسي زبان ذهني ٬به دانش سـخنگو

دستورنويسان پورروآيال ٬ ٢دستور زبان همگاني و

درباره زبان خود و اين که چنين دانشي چگونه در

فلسفي را ٬که متأثر از نظريه خـردگراي دکـارت و

ذهن شکل ميگيرد توجه و زبان به عنوان ويژگي

پيروانش بود ٬ارائه کردند .هدف آنان اين بـود کـه
نشان دهند ساخت زبان محصول عـقل است .لذا
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٢٢٧

ذهني انسان در نظر گرفته ميشود .فرق ماهوي اين

متغيرها که به يکي از صورتها در ساخت هر زبان

دو نگرش موجب شده است که هدف پژوهش و

تحقق مييابند در زبان خاص کـودک بـه صـورت

روش بـررسي و گـردآوري شـواهـد و دادههـا بـه

ارزشهايي خاص ظاهر ميشوند.

مقتضاي وجهه نظر پژوهشگر مـتفاوت بـاشد .در

در بخش پنجم مقاله ٬با عنوان »توانايي زباني

بخش سوم مقاله بـا عـنوان »دسـتور زبـان زايـا و

به عنوان ويژگي خاص ذهن انسان« ٬نتيجهـگـيري

توصيف دانش زباني« ٬اين مسئله مطرح مـيشود

ميشود که دستور زبان نظام دانش زباني ناخودآـگاه

ـکه طي دوره زبـانآموزي نـظامي خـاص از دانش

اهل زبان است که غير مستقيم ٬يعني از راه دستور

زباني ناخودآـگاه در ذهن انسان شکـل مـيگيرد و

زبان همگاني که از پيش در ذهن کودک جاي دارد٬

دستور زبان زايا توصيف دقيق همين دانش زبـاني

به تجربه يا دادههاي زباني محيط مربوط ميگردد.

است.

اين توانايي را ٬که همان دستور زبان همگاني است

در بخش چهارم ٬با عنوان »نظريه دستور زبان

و بخش مستقلي از ذهن انسان را تشکيل ميدهد٬

همگاني و فراـگيري دانش زباني« ٬آرا ِء چامسکي٬ ٤
واضع دستور زبان زايا و نـظريه گشـتاري ٬دربـاره

مشکــوةالديـني در تأليـف ايـن مـقاله از آراء

ويژگيهاي مشترک ميان زبانهاي طبيعي و کاربرد

زبــــانشناساني چـــون چــامسکي ٬اسکــينر٬ ٥

آن زبانآموزي و فراـگيري دانش زباني بيان و فرايند

سمپسون ٬ ٦کوک ٧و ليتلوود ٨بهره برده است.

شکلگيري دانش زباني در ذهن زبـانآموز وصـف
شده است .در جريان زبانآموزي ٬اصـول دسـتور
زبان همگاني )عام( در مورد زبان خاصي که کودک
آن را ميآموزد در ذهن وي فعال ميگردد .همچنين

بايد ويژگي نوع انسان دانست.
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