
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فهرست

 11 ................................................................................................................................................. چاپ دوم ۀمقدم

 11 .................................................................................................... مطلق()مقدمه دکتر جالل خالقی بويا ترنج

 11 .................................................................................................................................................. چاپ اوّل ۀمقدم

 33 ....................................................................................................... منبع و شيوه کار فردوسىتأمالتى درباره 

 11 ............................................................................................................................... اين بيت از فردوسى نيست

 11 .............................................................................................................. ابياتى محذوف يا گمشده از شاهنامه

 101 ............................................................................................. هاشده از شاهنامه در فرهنگاى فراموشواژه

 113 ............................... و بازتاب آن در شاهنامه و ادب پارسى «روييدن گياه از انسان»مايه اساطيرى بن

 141 ........................................................................................ نخستين سند ادبى ارتباط آذربايجان و شاهنامه

 111 ........................................................................................................................................... اصفهان و شاهنامه

 113 ......................................................................................  هـ. ق( 511بريتانيا / لندن ) ۀخنس ۀشاهنام ۀمقدم

 911 .......................................................................................... شناسىهايى در شاهنامهمعجم شاهنامه و نكته

 931 .................................................................................  .نامه(وار )فردوسى و شاهنامه در مرزبانتندّم فردوسى

 911 ................................................................................................................................ شاهنامه در سفينه تبريز

 981 ...................................................................................................................... ترين شعر غنايى«اىشاهنامه»



 سجاد آيدنلو    ⯁    01

 

 911 ....................................................................................... خاقانى« اىِشاهنامه»هايى درباره تلميحات نكته

 333 ............................................................................ در شعر پارسى نادرترين تلميحات حماسى ـ اساطيرى

 341 ........................................................................................... هماننديابى دو تمثيل مثنوى در ادب حماسى

اى حماسه و عرفان(اى در بررسى مقايسه)فرضيه در بندهشن و مقدمه مثنوى «نى»مشترك  یکارشيخو
 ........................................................................................................................................................................... 311 

 313 ....................................................................... «سبب نظم شاهنامه» ۀدربار یاز حمداهلل مستوف یگزارش

 411 (خسرويک بتِيداستانِ غ یِـ مردم یشفاه یهااز گزارش یكيدر  یرياساط یا)نكته خسرويسگِ ک

 491 .................................................................. خسرويو ک ديجامِ جمش ۀدربار تازه یِچند نكته، سند و آگاه

 411 ...................................................... یمجاز یا/ شبكهیدر فضا یمنسوب به فردوس تِيردّ اصالتِ چند ب



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 به نام خداوند جان و خرد

 چاپ دوم ۀمقدم

به همت انتشارات نقش مانا در  1385در پاييِز سال  نارسيده ترنجچاپ نخست مجموعۀ 

از آن سال تا هنگام نگارش اين  .شمارگانِ آن تمام شد 1388اصفهان منتشر و در پاييزِ سال 

انعِ م( هااشتغاالت بنده به تأليف و تصحيح آثار ديگر )مقاالت و کتاب( 1311سطور )اسفندماه 

ندانِ معالقه وآميز و مكرّر برخی دوستان اصرارهای لطفپرداختن به چاپ دوم کتاب بود تا اينكه 

مرا برای ، گستر انتشارات سخنمدير فرهنگ، علمی اصغرعلیهای جناب آقای و پيگيری شاهنامه

اکنون که يازده سال از چاپ  .آماده کردن چاپ دوِم اين مجموعۀ مختصر دل داد و برانگيخت

 شود:هی خوانندگان ارجمند عرض میگذرد چند نكته برای آگانخستِ کتاب می

قد فی و نمعرهايی در بزرگوارانی مقاله، های چاپ اوّلِ کتابدر فاصلۀ انتشار تا اتمام نسخه .1

 از همۀ آنها بسيار، آن منتشر کردند که با ذکر مشخصات مواردی که نگارنده ديده و خوانده است

، «نجنارسيده تر»تاريخ چاپ عبارت است از: اين گفتارها به ترتيبِ  .شودبسيار سپاسگزاری می

 -111صص ، 1381 زييپا(، 31 یاپيپشمارۀ سوم )، دورۀ دهم، نامۀ فرهنگستان، ابوالفضل خطيبی

 یاپيپ) 10و  1شمارۀ ، سال سيزدهم، جهان کتاب، سّيد محمودرضا غيبی، «نارسيده ترنج»؛ 900
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ساالر ، «در ادب حماسی ايرانگفتارهايی »؛ 19 -10صص ، 1381 ید -آذر(، 935 -931

 -109صص ، 1388 بهشتيارد(، 131 یاپيپ) 91 ۀشمار، سال دوم، کتاب ماه ادبيات، رضازاده

101. 

نوازانۀ شماری از دانشمندان و محققان اظهار لطِف بنده نارسيده ترنجپس از چاپ نخسِت  .9

 ،ایرج افشار استادادروان شامل حال نگارنده شد که از آن میان باید از زحمت و عنایِت مکتوب ش

بخش یاد کرد و جویا جهان استادخانم دکتر مهری باقری و ، رکاراتیدکتر بهمن س استادمرحوم 

 .سپاس گزارد

هايی به نگارنده يا ضمن گفتگوهای شفاهی ان و فرهيختگان نيز در نامهبعضی از پژوهشگر .3

از  .مطرح کردند و نكات دقيقی را يادآور شدند نارسيده ترنجهايی را دربارۀ برخی مقاالت پرسش

ه در اند کياب جناب آقای دکتر اکبر نحوی در نامۀ مفصّلی اشاره کردهجمله محققِ فاضل و نكته

 بيتِ جامی:« از فردوسی نيستاين بيت »مقالۀ 

 بر زن نيک است نفرين بدش  خواجه فردوسی که دانی بخردش

 ناظر بر اين بيت است:

 که نفرين بد بر زن نيک باد     چنين گفت شاه جهان کيقباد

 -اند و نام مأخذ آن را به ياد ندارندها پيش در کتابی ديدهاند سالکه ايشان نوشته -اين بيت

شاد دکتر دبيرسياقی و هم در تصحيح خود است و هم در چاپ روان برزونامهترِ از بخشِ کهن

تر از بيت برافزودۀ و رابطۀ آن با اشارۀ جامی محتمل 1جناب دکتر نحوی از اين منظومه آمده است

الدين محمد اينكه جامی بيت شمس .منسوب به فردوسی است که نگارنده در آن مقاله آورده

ب به های بحر متقاررا از فردوسی دانسته بر اساس سنّتِ انتسابِ غالبِ بيت برزونامهناظم ، کوسج

در  برزونامه همچنين اشاره به بيتی از .در گذشتۀ ادبی و فرهنگیِ ايران است شاهنامهفردوسی/ 

دهد که بعضی از ابياتِ اين منظومه در آن زمان در حدّ تأثير نشان می( سدۀ نهم )روزگار جامی

 .سخن گويندگانی مانند جامی متداول شده بوده استبر 

در  -که صورِت فرانسوِی نام پهلوان یونانی است -«آشیل»درستی از بودن نام دکتر نحوی به

                                                                                                                                       

دبيرسياقی، تهران، انجمن آثار و  محمد، منسوب به عطايی رازی، به اهتمام دکتر سيّد برزونامه. به ترتيب، ر.ك: 1
شمس3149، ب31، ص1389مفاخر فرهنگی سج،  صحيح دکتر اکبر نحوی، برزونامه )بخش کهن(، الدين؛ ؛ کو ت

 .1311، ب931، ص1381تهران، مرکز پژوهشی ميراث مكتوب
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اظهار ( «اساطیری در شعر پارسی -نادرترین تلمیحات حماسی»مقالۀ  ←) نامهغازانمنظومۀ 

ا مصّحح ای دیگر است و یاین بیت یا محّرف کلمهبه گمان بنده آشیل در »اند شگفتی کرده و نوشته

اید به کار رفته عالی تصّور کردهای خالف آنچه حضرتاین کلمه را نادرست خوانده و یا در معنی

 .«است

همان مقاله اشاره کرده است چند تن دیگر از  5نوشت شمارۀ که نگارنده در پیچنان

زده شده بودند و این ابهام و ۀ قرن هشتمی شگفتپژوهشگران نیز از ذکر این نام در آن منظوم

ِح  -آشیل خاتون» نامهغازانتعّجب در خوِد نگارنده نیز هست ولی به هر حال ضبط متِن مصحَّ

ر د .است و امید است که مصّحح دانشمنِد متن یا دیگران در این باره روشنگری کنند« پرست

یادداشتی که به همراه مقدمۀ شاگردنوازانۀ مطلق در دکتر خالقی استادجا باید گفت که همین

به »د اننوشته نامهغازاناند دربارۀ این تلمیِح نادِر به این بنده مرحمت فرموده، خویش بر مجموعه

گمان من به احتمال بسیار زیاد روایت آشیل و بریزئیس از یک روایت محلی گرفته شده است که 

وذ افسانۀ برای مثال نف .های دیگر نیز دارداین موضوع نمونه .گرددالبّته به نوبۀ خود به ایلیاد برمی

ها از قوم آسی در قفقاز و در حماسۀ دده قورقورد در در حماسۀ نارت، چشم در ادیسهغول یک

 .«نامه نزدیکی دارندجنوب آسیای کوچک که هر دو از نظر جغرافیایی با محل سرایش غازان

ۀ ای را دربارۀ مقالای پرمهر نکتهلطفی از اصفهان در نامهمند جناب آقای علی فرهیختۀ عالقه

از از ب -متذّکر شده بودند و دانشجوی کوشا سرکار خانم فرزانه عظیمِی زواره« اصفهان و شاهنامه»

 از همۀ این .مطرح کرده بودند نارسيده ترنجنکات و سؤاالتی را دربارۀ برخی مقاالِت  -اصفهان

ر می
ّ
 .کنمارجمندان بسیار تشک

ها از فرهنگ شدهفراموشای واژه»در نخستين جایِ چاپِ مقالۀ « يازگار»پس از طرح واژۀ  .4

در همان ( 981 -980صص ، 1385دی ، شمارۀ اوّل، دورۀ اوّل، نويسیفرهنگ ←« )در شاهنامه

رزشمند ااشرف صادقی نظريات دکتر علی استادشماره از مجلّه به ترتيب دکتر ابوالفضل خطيبی و 

نيز دکتر مهرداد نغزگوی  نويسیفرهنگدر شمارۀ دوِم مجلّۀ  9.خود را در اين باره منتشر کردند

مند شود که خوانندگان عالقهپيشنهاد می 3.اندکهن مطلبی دربارۀ امالی اين لغت چاپ کرده
                                                                                                                                       

 -985، صــص1385، دورۀ اوّل، شــمارۀ اوّل، دی نويســیفرهنگ، «يازگار يا يادگار». ر.ك: خطيبی، ابوالفضــل؛ 1
 .910، صجاهمان، «دربارۀ يازگار»اشرف؛ ؛ صادقی، علی981
ـــقاق ». ر.ك: نغزگوی کهن، مهرداد؛ 9 ـــمارۀ دوم، مهرنويســـیفرهنگ، «هياوليازگار و يادگار و انش ، 1388، ش

 .995 -999صص
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های يادداشتبه اين « ها در شاهنامهاز فرهنگ شدهفراموشای واژه»برای تكميلِ مطالِب مقالۀ 

 .مفيد هم مراجعه کنند

 بيت:« ترين شعر غنايیایشاهنامه»در مقالۀ  .1

 دلود تنگــکه خواهد که موری ش             ـنگدلد و ســياه اندرون باشـس

ستاناز  ست بو شاهنامهنكته»در مقالۀ  4. سعدی ا نيز در « ای خاقانیهايی دربارۀ تلميحات 

 بيتِ:

 با لشكری چه کرد به تنها من آن کنم  سياوش به اشک خونکاووس در فراق 

«  نم»را باید مربوط به « به تنها»است و « چه کرد»خوانِش درسِت مصراع دوم با درنگی پس از 

در این صتتورت معنا و تلمیح بیت کامالر روشتتن استتت و اشتتارۀ مبهمن ستترگردانی نخواهد . دانستتت

با شیون و زاری کاووس و لشکریانش در کشته شدن سیاوش تنهایی برابر بود: سوگ و اندوه من به

 . خواهد بود

دربارۀ موضوع مهم و  -ترین گفتار آنو در واقع پربرگ -چون مقالۀ نخسِت این مجموعه .6

 باید یادآوری کرد که شاهنامه شاهنامهپیچیدۀ منابع 
ر
کتر د  استاد، شناس دانشمنداست حتما

اند که نام و مشخصات آن عالمانه و مفّصل در این باره منتشر کردهجستاری ، مطلقجالل خالقی

از »شود: مندی همۀ پژوهشگران و دوستداران ادب حماسی ایران آورده میبرای رجوع و بهره

نامه: جستاری دربارۀ مآخذ مستقیم و غیرمستقیم شاهنامه )با یک پیوست: شاهنامه تا خدای

ل و شمارۀ اوّ ، سال هفتم، نامۀ ایران باستان، «(زبان پهلوی رفته بهفهرست برخی متون از دست

 .331 -1صص ، 3136(، 31و  31دوم )پیاپی 

ک به قلم اثیرالمل شاهنامهیکی دو بار از نخستین ترجمۀ عربی  نارسیده ترنجدر مقاالت  .7

 ←)دکتر شفیعی کدکنی ارجاع داده شده است  استادای از نیشابوری یاد و به خالصه مقاله

-امههایی در شاهنمعجم شاهنامه و نکته»و « تأمالتی دربارۀ منبع و شیوۀ کار فردوسی»گفتارهای 

مندان مشخصات متن کامل این مقالۀ نو و ارزشمند ذکر در اینجا برای اطالع عالقه. («شناسی

به ، (نامۀ دکتر محسن ابوالقاسمیجشنیشت فرزانگی )، «ترین ترجمۀ شاهنامهقدیم»شود: می

 .113-115صص ، 3131، هرمس، تهران، زاده و عسکر بهرامیاهتمام سیروس نصرالله

                                                                                                                                       

جم، ارزمی، چاپ پنتصحيح دکتر غالمحسين يوسفی، تهران، خونامه(، بوستان )سعدیالدين؛ . ر.ك: سعدی، مصلح4
 .1339، ب81، ص1311
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از میراث ادب حماسی »های چهار مقالۀ پایانِی مجموعه با نام نارسيده ترنجدر چاپ نخسِت  .8

مقاالت نقِد « نامهرمانس همای»و « دخت بانوگشسپ سوارمهین»، «بررسی فرامرزنامه»، «ایران

-ایهمو نامه بانوگشسپ، فرامرزنامه، نامهکوشکتاب و در معرفی و بررسِی تصحیِح چهار منظومۀ 

گونه مقاالت کمتر از منداِن ایندر این چاپ به دلیل اینکه شاید مخاطبان و عالقه .است نامه

؛ مایی جایگزین کردهگفتارهای تحقیقی باشد آن چهار مقالۀ نقد را حذف و چهار مقالۀ پژوهش

 .جدید است و در چاپ پیشین نیست نارسيده ترنجیعنی مقاالت هفدهم تا بیستِم چاِپ دوم 

یک از مقاالت دست برده نشده است و در متن و محتوای هیچ نارسیده ترنجدر چاپ دوِم  .1

ع جایی به طبتر در ای غالب در تدوین و انتشار مجموعه مقاالتی است که هر یک پیشاین شیوه

ذرد گبا اینکه از نگارش و چاِپ بعضی مقاالت این کتاب پانزده سال یا بیشتر می .رسیده است

یات ای جزئکلیت و نتایج همۀ آنها هنوز مورد تأیید نگارنده است اّما بدیهی است که دربارۀ پاره

ی روییدن گیاه از مایۀ اساطیربن»توان بحث و تجدیدنظر کرد یا در شماری از مقاالت نظیر می

 .شواهد دیگر و بیشتری افزود« اصفهان و شاهنامه»و « انسان

مشخصات نخستین جاِی انتشاِر هر مقاله در زیرنویس اولین صفحۀ هر ، در چاپ دوم .31

 .جستار آورده شده است

 (به پیشنهاد و سلیقۀ ناشِر آن )انتشارات نقش مانای اصفهان، در چاپ نخسِت کتاب .33

متنِی مقاالت به شیوۀ عددی تبدیل شده است یعنی داخل پرانتز دو شماره آمده درون ارجاعات

چون این روش  .که اّولی شمارۀ ردیِف منبع در فهرست مآخذ و دومی شمارۀ صفحهن صفحات است

در تحقیقات ادبی متداول نیست در چاِپ کنونی آن را به شیوۀ معمول در ارجاعاِت داخل متن 

ف یا صاحب اثرایم برگردانده
ّ
 شمارۀ صفحهن، شمارۀ جلد، تاریخ چاپ، یعنی )نام خانوادگی مؤل

 هاننوشتارجاعات مقاالتی هم که در اولین جای چاپشان به صورت ذکر منابع در پی. (صفحات

 .ها بوده به همان صورت حفظ شده استیادداشت

ار ایرج افش استاد، ریاحیاین مجموعه به دکتر محمدامین ، در برگ تقدیمیۀ چاپ نخست .19

وب و دکتر کفقید مرحومان دکتر عبدالحسین زرین استادو دکتر منوچهر مرتضوی تقدیم و به یاد دو 

 ،شود متأسفانه دکتر ریاحیاکنون که چاپ دوم کتاب آماده می .احمد تفّضلی آراسته شده بود

از  .نداه و در سرای دیگر آرام یافتهپیوست« یاران عزیِز آن طرف»افشار و دکتر مرتضوی نیز به  استاد

 .این روی تقدیمیۀ چاپ دوم به یاِد همۀ آن بزرگان درگذشته زینت یافته است
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شناختِی بنده که مجموعه مقاالت شاهنامه، در انتشارات سخن نارسیده ترنجبا چاپ دوِم  .31

از اب خواهد بود: شده چهار کتآثار این ناشر معتبر چاپ« متون و تحقیقات حماسِی »در بخش 

مود )بنیاد موقوفات دکتر مح در حضرت سیمرغو  پخته ترنجنیم، ترنج نارسیده، اسطوره تا حماسه

و در  ای که در این چهار مجموعه گردآوریاز ُبن جان آرزو دارم که هفتاد و دو مقاله. (افشار و سخن

ه شده است نکات تازه و مندان و محققان شاهنامه و ادب حماسی ایران نهاداختیار عالقه

روغ فهایی از این حوزۀ تخصصی پرتوهایی هرچند کمسودمندی داشته باشد و بتواند بر گوشه

، اندانشجوی، پژوهشگران، اناستادنگارنده همچون مقدمۀ دیگر آثارش صمیمانه از همۀ  .بتاباند

و  بینی سهوهاو مویسنجی کند که با نکتهمندان و خوانندگاِن بسیار گرامی تقاضا میعالقه

 .خطاهای او را بنویسند و راهنمایی فرمایند

، دلپاک در اصفهان دوست دانا و نارسيده ترنجدر پایان واجب است از ناشِر چاِپ نخسِت  .31

ر بکنم که هم اجازۀ مکتوِب چاپ دوم )و چاپ، الله انتخابیحشمت جناب آقای
ّ
 (های دیگرِ تشک

در  شدۀ آن را کهچینیمتِن حروف، دستِی تماممنشی و گشادهبا بزرگ کتاب را به بنده دادند و هم

صغر ااز جناب آقای علی .دفتر انتشارات نقش مانای اصفهان تهّیه شده بود در اختیارم گذاشتند

بارۀ انتشارات سخن هم بسیار سپاسگزارم که هم چاِپ دوم دوست و کتابمدیر ادب، علمی

بار  .ودندمندانه پیگیر آن بمایۀ نگارنده پذیرفتند و هم عالقهر آثار اندکرا مانند دیگ نارسیده ترنج

ی امطلق ممنونم که با نوشتن مقّدمهدکتر جالل خالقی استاددیگر و در مقدمۀ چاپ دوم نیز از 

ام دلیر مرا نواختند و در ادامۀ راهی که برای پژوهش برگزیده، مهرورزانه بر چاپ نخسِت کتاب

دوسِت جواِن محقق و شاعر جناب آقای مهندس  نارسيده ترنجسازی چاپ دوِم برای آماده .کردند

ر میها کردند که از لطف و زحمت بییاری اورمیهامیر شفقت در 
ّ
کنم و دریغ ایشان نیز تشک

 .آرزومندم قلمشان پربار و نویسا باد

 
 آیدِنلو سجاد    

 9517 اسفندماه -اورمیه    
 aydenloo@gmail. com 
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 بویا ترنج

 (مطلقدکتر جالل خالقی مقدمۀ)

 هب، در هامبورگ به دستم رسيد، های از نوجوانى دبيرستانى از اروميهروزى نام، ها پيشسال

 از من چند پرسش درباره .گذاشتسر مىقورباغه را پشتخرچنگکم دوره خطى که داشت کم

 بسته به شاهنامه و کنجكاو در مسائلبه نظرم جوانى آمد دل .شاهنامه داشت و از خود نظرياتى

 هاسال .با آنكه اين کار کمتر از من سر زده است، تا آنجا که به ياد دارم نامه او را پاسخ دادم .آن

 و چه زود گذشت ـ تا اينكه گهگاه در نشريات ايران مقاالتى از همان نام خواندم و ـگذشت 

 نخستين بار او را در بهار .دانشمندى جوان برآمده است، دريافتم که از آن نوجوان دبيرستانى

 اى همخطابه .جوانى مؤدب و متواضع و خجول .در کنگره فردوسى در مشهد ديدم 1381سال 

 ت خود تجاوز نكرد و اين خود در ايران که کسى حتى با داشتن مطلبى براى گفتنخواند که از وق

 .الغرايب نمونه داردتنها در کتب عجايب، از وقت خود بيرون نرود

ست ا اکنون چند سالى، های اروميهمند و کنجكاو يكى از دبيرستانآن دانشجوى عالقه، بارى

 خوانندگان مقاالت که اينک يكى از آنها از نظر صاحب دو مجموعه، که جوان دانشمندى شده است

 .نشيندهايی است که بر دل مىمقاالت آقاى دکتر سجاد آيدنلو داراى ويژگی .گذردمى
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 يعنى ادبيات، های اين مقاالت اين است که پژوهنده ما در زمينه کار خوديكى از ويژگی

هاى موضوع هميشه در پى، ار دارندهاى فارسى در مرکز آن قرفارسى که شاهنامه و ديگر حماسه

نيست گفته  شرط من»جديد است و گويا اين مصراع نظامى را شعار خود ساخته است که 

 .«اشد گزيرنب که از بازگفتن، مگر در گذرهاى انديشه گير»البته و باز به گفته نظامى  .«واگفتن

 هزار باده» باشد که هنوزهاى فارسى ديگر سخنى براى گفتن نمانده نه اينكه درباره حماسه

صاحب » دست بلكه موضوعات بسيار زيادى نيز هست که به .«ناخورده در رگ تاك است

ه انديش در يک چنين وضعيتى .اندشده« بو زده»تنها ، جاى آنكه پژوهيده شوندبه« نظرانبى

خاراسنگ نرم  الى صدها خار وو از البه هاوالیوجوگر پژوهنده ما همچون مار از ميان گلجست

نخست آن را خوب  بلكه، بلعدولى او شكار خود را با شتاب نمى، يابدخزد و شكار خود را مىمى

مقاالت پژوهنده  پرسد و اين ويژگى ديگرکند و از گذشته و چند و چون وضع او مىوارسى مى

از خود ، رتبيشتر و به بلكه براى يافتن، هاى خود خرسند نيستماست که او به نخستين يافته

نيز سفارش شاعر ايرانى  کند و گويا در اين روشگذارد و حوصله و دقت هزينه مىوقت مايه مى

 .«از آنت دهند نپسندى به هرچه در اين پرده نشانت دهند؛ گر»و ارانى را آويزه گوش دارد که 

هاى شب دامن درپايه که دامننگارنده اين سطور در مقاالت اين مجموعه از حدسيات بى

گير آنها گريبان افتند و در واقعمى« پژوهندگان»مهتابى يا در زير دوش حمام به دام برخى از 

کند او نقل مى اگر چيزى يافت شود از کسان ديگرى است که ؛ واى نيافتهيچ نشانه، شوندمى

اند ارجاع گفته هميشه دقت دارد که به مطلبى که ديگران پيش از او او، به سخن ديگر .تا رد کند

توسنى  گاهبا ادب و متانت پاسخ دهد و از قلم هيچ، پذيرددهد و اگر آن را به داليلى نمى

 .افسارگسيخته يا مارى گزنده نسازد

فى و طربى نگهداشت، بستگی به فرهنگ کشورشبا وجود دل، ويژگى ديگر کار پژوهنده ما

سخن بين درازى ، بارى .قومى و ملى استهاى مذهبى و احتياط علمى و دورى از هرگونه تعصب

 بويا ترنج که مؤلف آن را با فروتنى های اينويژگی، هاستنيو بيش از ا هاستنيچه بايد کشيد: ا

اى که اين کتاب را براى مطالعه تهيه در پايان سفارش من به خواننده .نارسيده ترنج ناميده است

 نون مشوى!است: اگر گِل به سر دارى اک چنين، کرده است

 
 مطلقخالقى جالل

 0811 ماهاردیبهشتتهران ـ 



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 چاپ اوّل مقدمۀ

 ها به داليل گوناگون محدودتر از روزگاردر گذشته تاريخى و فرهنگى ايران که دامنه دانش

 هاى بعضا  در آن زمينهبسيارى از دانشمندان با علوم مختلف آشنا و حتى ، معاصر بوده است

ى معناي گاهى در« حكيم»اند و از اين روى صفت/ لقب صاحب تأليف و تصنيف بوده، متفاوت

بسيار  های کهناما امروز که دانش؛ شده استاالطراف بر آنها اطالق مىتقريبا  معادل جامع

ه ب «دانشمند»و « حكيم»تنها نه، گسترش يافته و علوم جديدى بر معارف بشرى افزوده شده

ـ  «کالمَعدومِ النّاِدرَۀ»اند: مفهوم ديرين آن نيافتنى يا حداقل سخت نادر است ـ و اعراب گفته

ه دشوارى هم ب ...شيمى و، فيزيک، فلسفه، تاريخ، ادبيات، پزشكى مانندهاى مختلفى بلكه در حوزه

« نيک ف»ها به اصطالح هرشت و پژوهشگرى نشان داد که در همه فنونِ يكى از اين استادتوان مى

 .باشد

رشته  يک نظران کامال  روشن است که تحصيل صورى دراين نكته بديهى بر دانايان و صاحب

باالترين مراتب ممكن  خاص و رسيدن به يكى از مدارج و مدارك عالى آن ـ هرچند در آخرين و

ـ هرگز به معنى احاطه کامل و جامع بر همه ات و ظرايف آن رشته/ جه نظير دکترى و پروفسورى 

هر حوزه علمى يكى دو تن بيش  نظر از استثناها و نوابغى که معموال  دردانش ويژه نيست و صرف
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های عمومى و داراى آگاهی طورکلی در زمينه تحصيلى/ علمى خويشديگران به، نيستند

 .ها صادق استدرباره آن «دريايى به ژرفاى دو بند انگشت»اند و غالبا  تعبير معروف پراکنده

شادروان  تر ظاهرا هاى به اصطالح دانشگاهى ـ و به بياِن دقيقويژه در محيطدر جامعه ما به

هاى علوم رشته کم در بيشترـ دست( دانشكاهى )= کاهنده دانش، اىمهدى الهى قمشه استاد

حصيل التفارغعام از  وبيش رايج است و انتظارکم، انسانى هنوز تلقى سنتى از حكيم و دانشمند

ز فرهنگ ايران است که با ادبيات و، تسلط کامل بر همه مسائل زبان، مثال  زبان و ادبيات فارسى

 .پوشی از چند استثنا تصورى است باطل و محالبا چشم

ال  ادبيات مث ان و محققانِ استاد، گرفتار شدن دانشجويان، ترين آفت اين پندارنخستين و نمايان

 نويسى است و:خوانى و پراکندهکندهفارسى در ورطه پرا

 که گم شد در او لشكر سلم و تور  رهمين مرحله است اين بيابان دو

ها بار و غالبِ کتابکم، هاى دکترىحتى در دوره ادشدهيهای رشته اين است که بيشتر کالس

 .مايه و مكرر نوشته استهاى تهىشده انشاپردازىمقاالت چاپ و

 «علوم» انسانى را همچنان که از واژه« علوم»هاى ادبيات فارسى و ديگر رشتهاگر ما زبان و 

ين ع طبيعى و در، هايی ويژه و مستقل بدانيمدانش، آيدبرمى( در همين ترکيب )علوم انسانى

هم بسيار م اصل (...شيمى و، فيزيک، علوم )از جمله: پزشكى سان سايرحال ضرورى است که به

ه مان پرداختن بهمگانی کوشش و هدف فردى و، ريزىنها بپذيريم و برنامهرا نيز در آ« تخصص»

هاى متنوع علوم انسانى شاخه مطالعات تخصصى/ گرايشى و پروردن متخصصانى کارآشنا در

 .ويژه ادبيات فارسى باشدبه

 بگذارند و خم طرّه ياری گيرند   مصلحت ديدِ من آن است که ياران همه کار

ليات ک ها ودر اين بحث کسى است که ضمن آشنايى با پايه« متخصص»تعريف ترين ساده

ساليان عمر  در حوزه خاصى از آن به مطالعه و پژوهش پيوسته بپردازد و با صرف، رشته خويش

رى و نظصاحب اندك به مرتبهاندك( خويش در اين زمينه )به گفته پيشينيان: دود چراغ خوردن

 .پردازى برسدفرضيه

معادل  گيرندکنند و خرده مىاى گمان مىچنانكه عده« تخصص»، ين تعريف و ديدگاهدر ا

افظ که ح آنجايیشناسى از نيست و براى نمونه متخصص حافظ« محدوديت»و « گرىبعدىتک»

علوم ديگر ادبى و  طبعا  با متون و، و ديوان او جزئى از کليتى به نام فرهنگ و ادب ايران است
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ت اما اين شناخ، آشناست اى ارتباط داردگونهموضوعاتى که با حافظ و سخن او بهطورکلی همه به

مومى ع (...تاريخ ايران باستان و، ادبيات معاصر، شناسىسبک، و مطالعات )مثال  از/ درباره شاهنامه

وظيفه علمى  .گسترده هم وجود ندارد و تقريبا  سطحى است و اساسا  امكان بررسى و آشنايى

مربوط به شاخه ( ها و مقاالت)کتاب شناسايى و مطالعه همه آثار، ر رشته و فنمتخصص ه

با اين شيوه و پرهيز  .واحد و ويژه است تخصصى خويش و پژوهش و نگارش صِرف در آن زمينه

پژوهشگرِ مثال  ادبيات فارسى )با حوزه تخصص  و استاد، دانشجو، از تشعّب در مطالعه و تحقيق

ـ يا بيشتر اى مشخص به تأمل مىحوزه چون پيوسته در موضوع و 1(محدود و معين پردازد و همه 

هميشه سخنى تازه براى گفتن دارد و ، خواندبيند و مىمى ـ کارهاى مربوط به اين زمينه را نيز

 مسلم است که چنين .هاى ديگراننه توصيف تكرارى يافته هاى او نه انشاپردازى است ونوشته

رو ( هاىهای )دانشكاهخواهد داشت و نه در به اصطالح دانشگاه ها مقالههمايش کسى نه در همه

 5.(ساعت تدريس متون متعدد )از شاهنامه تا ادب معاصر! اى چند دههفته، به فزون

كى اما ي در شرايط کنونى که مدّعيان مدرك به دست در حوزه زبان و ادبيات فارسى بسيارند

عيت تبديل وض ميدان تحقيق و تحرير نيست و آنهايى هم که به اجبارِمرد ، لشكراناز اين سياهى

ات تحقيق افزايند و ده چنداِن آن از کيفيتغالبا  بر کميت مى، کنندمشقِ پژوهش مى، و ارتقا

تخصص و همت  درك ضرورت، ادبى هایپژوهشنوشداروى پيكر زار و نوان  1،کاهندايرانى مى

 .«يكى مرد جنگى به از صد هزار»که  8،استبراى تربيت متخصصان آبديده 

                                                                                                                                       

نگارنده بارها از بسيارى از بزرگان شنيده است که ادعاىِ تخصص و تحقيق در ادبيات فارسى، به مفهوم گسترده . 1
اى مشخص و محدود، در مجامع علمىِ خارج از ايران همواره موجب پرسش و اين اصطالح و بدون تعيين زمينه

 بوده است. شگفتى دانشمندان آن ديار

، «تخصص در ادبيات اهميت»سجاد، ، ادبى، ر.ك: آيدنلو یهاپژوهشبراى تفصيل درباره لزوم تخصصى شدن  .9
 .51 -15 ص، ص1311 ، آبان31کتاب ماه ادبيات و فلسفه، سال چهارم، شماره اول پياپى 

گرايى صورى، براى نمونه ر.ك: ها و نتايج مدركبرانگيز پژوهش در دانشگاهدرباره اوضاع نابسامان و افسوس .3
، 1384 ، مرداد و آبان59پياپى  9ويكم، شماره ، دوره بيستمعارف، «ها و...نامهها، پاياندانشگاه»صادق، ، سجادى

 ، تابستان9، دوره دوم، سال دوم، شماره هستى، «خاموش یهاچراغ»محمدرضا، ی، کدکن یعيشف ؛1 -3 صص
، بنياد موقوفات دکتر محمود نامواره دکتر محمود افشار، «آرزوى پيران»منوچهر، ، مرتضوى ؛91 -11 ص، ص1380
 .9118 -9150ص، ص1ج ، 1355افشار، 

ساله برخى از ده چند« تخصصىِ» یهابخشىِ اين نوشدارو همين بس که در پرتو کوششدر کارسازى و درمان. 1
لى الملشناسى در عرصه تحقيقات بينو... امروز مرجعيت شاهنامه مطلقیمحققان ايرانى نظير دکتر جالل خالق

 برخالف ادوار گذشته از آنِ ايرانيان است.


