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 چکیده

و ناشیران   یراسیتارانمترجمان، و  یسیندگان،پردازان از جمله نوهمه کتاب یآموزنده برا  ییراهنما  غلط ننویسیی« »کتاب  

اختصیار، به رنوشیتااین و نشیر للمداد کرد     یرایشو یرامونپ  یکتاب  توانیم ،اسی.  یابوالحسین نف   یفلأکه ترا  اثر  یناسی.  ا

جهان تا   یآثار مه« ادب ةاز ترجم ،داشی.  یچندوجه  یتیشیصصی   یابوالحسین نف     یدنمایم  یرا معرف  یو کتاب و یسیندهنو

  ی، شیناسی زبانترجمه،   ةاز بزرگان عرصی   ینف     را در کارنامه خود دارد  یوزن شیعر فارسی   یمبان  ینتدو و  یسیینوفرهنگنامه

و   یسییندگاننو ی.و ترب  ییافراد در شییناسییا  یرگذارتریناز تأث  یکیمعاصییر و  ةبرجسییته در دور  یراسییتارو و  یقیتطب  یاتادب

های طوالنی عمر خود را ولف سیال وی اسی. گذاشیته  یادگاراز خود به   یپرافتصار  ةعرصیه کارنام ینپژوهشیگران بود که در ا

مترجمان   ینتراز بزرگایشیان    رد تر شیدن آن تأثیر فرامو  نشیدنی دار در زنده و بالندهزبان فارسیی کرد و از این رهگذ

رمیان و   یی  فراتر از    یحت  توانیرا م   یبوخیانواده ترمیان »  ةاو میاننید ترجمی   یهیااز ترجمیه  یکیه برخاسییی.    یزبیان فیارسییی 

که   یراندر ا  یفن یراسیتاریو  یانگذارانبن از جمله  کرد مطالعه  یدرسی. و اصیول  یسیینویفارسی   یبرا  یمناسیب  یعنوان الگوبه

  در انتشیارات   یشیانا یهاشیده حاصیت تال   یآورحوزه جمع ینعنوان متد و رو  در ابه نونکه اک  یها و فنونهمه اسیلوب

که انقالبی در این کرد  نظیر او در عروض فارسییی اشییارهبی  توان به ابداعاتها میاین  ةعالوه بر هم ؛اسیی.  ینفرانکل  نیت و

های فراوان شید و حتی تحسیین مدعیان سینتی آن زمان چون بسییاری از ات الات و پژوهش أمد و منشی آمیزمینه به حسیاب

فیارسیییی را بنیدی وزن شیییعر  بقیههیا برای طترین دایرهکی از دلیقی او همچنین  ؛یز نیاتیت خیانلری را ه« در پی داشییی.پرو

 اس.  یرایشنگار  و و  ادعاییعال« ب  ی،استاد ابوالحسن نف    نف ی معروف اس. ةکرده که به دایرتدوین

 ی، ادبیات، نگار ، ویرایشابوالحسن نف  ،  غلط ننویسی«  های کلیدی:واژه

 

 مقدمه

  یس بزرگ و فالسی ه مشیهور را به زبان سیل  یسیندگانآثار نو  یرانو فرهنگ ا  یاتکه در عال« ادب همترجمان پرآواز  یاندر م

اما او تنها مترج«    ؛شیناسیندیمترج« م  عنوانبهرا اغلب او  اسی.    یگرید یزچ  ی،اند، ابوالحسین نف  برگردانده  یو روان فارسی 

  یژهوخصیییوو جوانیان و بیههبی   یگراند  یو راهنمیا  ی، معل« و مرببود  منتقید ادبی،  بود  یراسیییتیارو  بود،  یسییینیدهنو  بود،ن

توانمند و   یشیناسی زبانمد   آیزد جاندار و ماندگار از کار درمیم  یکه دسی. به هر کار یسی.و شیگ . ن بود  یسیاننوتانداسی 

 یبمند به تهذو عالله یدر ترجمه و مسییلط بر نقد ادب  دسیی.یرهو چ  یشییناسیی بر دانش زبان  یطمح  یبیاد  لهار   یمترجم

 دلیق و زبده   شیناسییواگهبود و در ترجمه ماهر، و در  در عروض برجسیته   یارکان سیالم. واگگان، صیح. نگار  زبان فارسی 

آن   یرتعب خود درنظر داشی.  یاسی. که برا  یکار ینترمه«  فرهنگ و ادبپرداختن به   گویی  عشیق داشی.  یبه زبان فارسی 



)ضییا     تفسی« فرهنگ اسی.  یسی.،مند به فرهنگ ناو عالله»در خود ندارد که گ .:    یاغرال   یچا  هیدوسی. و همشیهر

  موحد(

اسیی.  او  ایرانی  مترج« و  شیینا زبان(  تهران  در  ۱۳۹۴بهمن۲  ةدر نفف، درگذشییت  ۱۳۰۸تیر۷  ة)زاد  یابوالحسیین نف  

 یادب  هایفعالی.  ةداشی.  عمد را برعهده  یقیتطب  ادبیات ةمفل  یریبود و دب  یفرهنگسیتان زبان و ادب فارسی   یوسیتةعضیو پ

 اس. بوده  یو وزن شعر فارس  شناسیانزب  یرایش،و  ادبی، متون ترجمة  ةاو در حوز  یو علم

همچون    یکرد  در دوران دانشیگاه، از اسیتادانتحصییت فرانسیه  زبان  ةدانشیگاه تهران در رشیت  ادبیات  ةدر دانشیکد  ینف  

  ۱۳۳۲کرد و در سیال    یتدو سیال تر  تحصی   یلی،دال  او بهیرف.پذ یرتأث  ی«بروخ یو موسی   یاحو فاطمه سی  یخانلرناتت یزپرو

  یمی، رسیول و احمد عظآل  ینشید و همراه با عبدالحسی   یتالتحصی فارغ  ی.،هدا  صیاد   ةزبان فرانسیه درباربه  ایرسیاله  ةبا ارائ

 آغاز شد   لاضی  محمد  ةدل اثر ولتر با ترجمانتشارات با انتشار کتاب ساده ینکرد  کار ا یسرا در تهران تأس یتانتشارات ن

  شیناسیی زبان  ةدر رشیت  ارشید،یخود را تا مقطع کارشیناسی   یالتبه فرانسیه رف. و تحصی   یتتحصی  ةادام یبرا ۱۳۳۸در سیال  

دانشیگاه اصی هان به   یفارسی   یاتدر گروه ادب ۱۳۴۹تا سیال   یران،ادامه داد  پس از بازگشی. به ا  یسدر دانشیگاه سیوربن پار

حال، در سیم. اسیتاد    یندر هم  ؛را آغاز کرد  فرانکلین  ةدر مؤسیسی   ربه تهران آمد و کا  ۱۳۴۹مشیوول بود  در مهر  یستدر

متون  یرایشو و  ی«و تنظ  یدر سرپرست  ۱۳۵۷تا  ۱۳۵۵  از سال  کردیم  یسدانشگاه تهران تدر  یشناسمدعو، در گروه زبان

 کرد   یفرا تأل  یشناسزبان  یزمان، کتاب مبان  ینشرک. و در هم یراندانشگاه آزاد ا یبرا

 ین کرد  ا  یهمکار  یرف. و با نصییراپ پورجواد  دانشییگاهی نشییر  مرکز به  ها،دانشییگاه  فترت ةپس از انقالب، در دور

دانشییگاه   یفارسیی   یاتبنا به حک« وزارت علوم، در گروه زبان و ادب ۱۳۶۲  در سییال  یاف.ادامه  ۱۳۸۲تا سییال    یهمکار

 دانشگاه را ادامه داد    یندر ا  ریسکار تد ۱۳۶۶مشوول به کار شد و تا سال    ییطباطباعالمه

مدیر گروه ادبیات    ۱۳۸۳به عضیوی. فرهنگسیتان زبان و ادب فارسیی درآمد و در سیال   ۱۳۶۹ابوالحسین نف ی در سیال  

های  ها و نقدهایی در این حوزه، از فعالی.انتشییار شییش ماه ی  بارل مفله ادبیات تطبیقی با مقاالت، گزار    تطبیقی شیید

شیدند  پیش از ایشیان، دکتر جواد حدیدی مدیری. این بصش اسی. که زیر نظر ابوالحسین نف ی و با نظارت او انفام می

  کردین بصش با ایشان همکاری میبصش ادبیات تطبیقی را بر عهده داش.، و ابوالحسن نف ی در ا

 آثار 

 یف:تأل

 ؛۱۳۵۸  ،یو کاربرد آن در زبان فارس  یشناسزبان  یمبان  ۱

 ؛۱۳۵۶  )گردآوری، ترجمه و تدوین(، کتاب زمان،  یاتادب  ی ةوظ  ۲

 ؛۱۳۶۶  ی،نشر دانشگاه  ،یزبان فارس  هاییفرهنگ دشوار  یسی«؛غلط ننو  ۳

 ؛۱۳۷۸ یلوفر،انتشارات ن  ،یانهعام  یفرهنگ فارس  ۴

 ؛۱۳94  یلوفر،انتشارات ن،  های شعر فارسیبندی وزندربارة طبقه  5

  ۱۳94  یلوفر،انتشارات ن  ،های دیگر در عروض فارسیاختیارات شاعری و مقاله   6



 ترجمه:

 ؛۱۳۷۹ یلوفر،نآنتوان دوسن. اگزوپری،  ،  شازده کوچولو  ۱

 ؛1345، نیت،  سارتر، گان پت  و خدا  یطانشیشنامة  نما  ۲

 ؛1345، نیت، گان پت سارتر ،آلتونا  یناننشگوشه  ۳

 ؛1363، ترجمه با همکاری رضا سیدحسینی، خوارزمی،  ، آندره مالروضدخاطرات  ۴

 ؛1368، نیلوفر،  روگه مارتن دوگار  جلد(،  4)تیبو   ةخانواد  ۵

 ؛1384،یلوفر، انتشارات نمصتلف فرانسه  یسندگانداستان از نو  وی  یس.ب  ۶

 ؛۱۳۴۴  نیت،  روش ور،  یستیان، کرکوچ  لرن یهابچه  ۷

 ؛۱۳۴۶  نیت، روبر مرل،  ،یادر کنار در  یکشنبهشنبه و   ۸

 ؛۱۳۴۶  نیت،  آلبر کامو،  ،یگوالکال  ۹

 ؛۱۳۴۸ترجمه با همکاری مصط ی رحیمی، کتاب زمان،  گان پت سارتر،    ،یس.؟چ  یاتادب  ۱۰

 ؛۱۳۴۹  کتاب زمان، آدامُف،، آرتور  ارانت  استاد  ۱۱

 ؛۱۳۴۹  کتاب زمان، آرتور آدامُف،  ،ی«اطور که بوده  همان  ۱۲

 ؛۱۳۵۲  ی، کتاب زمان،رومن گار  ،میرندیدر پرو م  روندیپرندگان م  ۱۳

 ؛۱۳۵۶  یر،پ ی، هلنرگان پت سارتر  ۱۴

 ؛۱۳۵۷  کتاب زمان، گان پت سارتر،  ،نمایش  ةدربار  ۱۵

 ؛۱۳۵۸ استرو ، پژوهشکدة علوم ارتباطی و توسعة ایران،یکلود لو  ،یخنژاد و تار  ۱۶

 ؛۱۳۶۶  پاپیرو ،  کوتاه(،  یهاناداست  یدة)برگز معاصر فرانسه  یسندگاننو  ۱۷

 ؛۱۳۷۴  نیلوفر، پرو،  گیت  ،(داستان  ة)مفموع  بل ور  یرگاه شوعده  ۱۸

 ؛۱۳۷۹ یه، نیلوفر،مون  یریت  ،یستیو ن  یشع  ۱۹

  ۱۳۸۷و،  پر  یت، گگشتهگ«  ۲۰

 ؛۱۳56کتاب زمان،    همکاری احمد میرعالیی،گان پت سارتر، ترجمه با   ،هنری پیر  21

 ها مقاله و تالیف و ترجمة ده

 پیشینة پژوهش

به فرهنگ و ادب    ا یعدنگاه چندبُ  ی.بعد از او از اهم  ةده  یسییندگانو نو  یاز معاصییران ابوالحسیین نف    یاریبسیی 

 کنی«:میها اشارهآنکه به اه«    اندها گ تهسصن

 نجفی  ابوالحسن ةنامجشن



اسی.   شیده  ی«و چند مقاله که به او تقد  یشیش مصیاحبه با ابوالحسین نف    یاسی. حاو  یکتاب  نف ی  ابوالحسین  ةنامجشین

منتشیر   ۱۳۹۰صی حه در بهار   ۷۲۶آن را در   یلوفرشید و انتشیارات ن  ی«و تنظ  یهته  زادهیبطب  یدنامه به کوشیش امجشین ینا

 کرد 

  روزنامه اعتماد   یمةضیم(،  1394چهارشینبه هشیت« مهر یمه روزنامة شیر )ضیمیز در  ندربارة ابوالحسین نف ی مقاالتی  

نامه و همچنین جشین  ؛(1394، بهمن 114(، ماهنامة آزما )شیمارة  71ا )شیمارةصید  نامة(، ه ته1387  ید  امیدوشینبه سی )

 کنی«:میها اشارهاس. که به برخی از آنشده    منتشر  

»جیان    ،»آن مرد بزرگوار ،  نشیییین فرهنیگ »گوشیییه  ، ینعیالمیان د  یلیةاز لب  ی»نف ی، مرد فرهنیگ و ادبییات ، »مرد

،  »نیکی پیر موان   کند ،»مردی که مصییاحبه نمی  ، یزانگرشیی    ی»فارسیی   ، یزبان فارسیی   ادعاییب  ی تة»شیی   ، ی تهشیی 

  ،  جای دیگر نشییند»بود ، »اسیتاد نف ی،    ی  کالسی   ینه مدرن ، »روشین کر  ی»نه سینت،  ترین مترج« روزگار ما »دلیق

  ی »عمر، وختن : مرد آموختن و آمیو دستاورد  ، »ابوالحسن نف    ی»ابوالحسن نف  ، »آن سه ن ر ، »لل« وامدار اوس. 

اسییتاد    یسییی«،غلط ننو  ی»تا ولت  ،خاطرات   »ضیید  ، یسییتادن»به احترامش ا  ،»راسییخ در لل« زدن   ،نوشییتن   یشاز ع

 و        همتا شنا  بی، »لصهمن باش«   خواست«ی»استاد ابوالحسن نف ی، آن که م،  اس. زنده  یابوالحسن نف  

 :ندااستاد نف ی گ ته، همه از  نیز وگوهای صمیمی و دلنشین دیگرگ .

 اخوت  ی«محمدرح   نکرد  یفروشدانش  ول.یچه  یابوالحسن نف  »

 یاشرف صادل   یعل   از او آموخت«  یاربس  ی،و زندگ  یشناسدر زبان»

 ییغبرا  یمهد  !شودیمترج« که استاد نم  گ .یم»

 یسالم  ینغالمحسی   او شراف. حرفه  ی.صالح»

 و        یغالمرضا امام  فرزانه فروتن»

شییناسییند و لدر  را  با تمام این ت اصیییت به نظر نگارندگان آن طور که باید و شییاید بیشییتر جوانان امروز او را نمی

بندی کنی« و یادآور شوی« که چه نقش و جایگاهی  دانند؛ لذا بر خود فرض دانستی« کارهای این عاشق ادبیات را دستهنمی

 دبیات فارسی دارد تا الگویی در این روزگاران باشد در ح اظ. از زبان و ا

 یرایشدر نشر و و  ی ابوالحسن نجف یگاهنقش و جا

  ینرا چن  ینف    یهااز الدامات و پژوهش  یبار بصشی   ی  موحد    یا ضی بود   با چند مشیوله  اییصتهفره  ی؛ابوالحسین نف  

 بود:برشمرده

  یّ.فرهنگ مملک. خود داشیته اسی.، از خالل   یشیرف.دانسی. که در پ  یدر سیهم  یدرا با  یو مقام انسیان فرهنگ  »اهمیّ.

که از خود به جا نهاده اسیی.  در    یراثیسییازنده و م  هایییجوانان و راهنما  یقو تشییو  یفرهنگ  یهاو تبادل  ی«گرفته تا تعل

 :کن«یمها اشارهاز آن  یابه پاره  ینف    یمورد آلا

و   ینتراند، با اسییلوبسییال کار مداوم فراه« آورده  یسیی.بالغ بر ب  یکه ط  ینف    یآلا   یانهعام  ی  »فرهنگ فارسیی ۱

 ی«؛اموضوع داشته  یندر ا  یاس. که تاکنون در زبان فارس  یفرهنگ  ینروشمندتر



 اس.؛  یها از فرانسه به فارسگت سرسبد ترجمه  یمحمد لاض  یادلول زنده که به  ییها  ترجمه۲

در انتشیارات    ینف    یکار آلا  ةادام  ین،در انتشیارات فرانکل یرایشیگری  ویراندر ا  یفن و  یعلم یرایشو  گذاریهپا  ین  اول۳

 آن؛  گذارییهبود نه پا یتن

  هاآن ینتنها مشییهورتر  یریو هوشیینگ گلشیی   یمدرسیی   یو تق   یکه بهرام صییادل   یفراوان  یسییندگاندهنده نو  پرور ۴

 هستند؛

 یران؛فرانسه در ا  یسینوداستان  یهاچهره یناز بهتر  یاریبس  ین  معرف صاد  و ام۵

 از ده چاپ از آن منتشر شده اس.؛ یشو کاربرد آن  که تاکنون ب  یشناسزبان  یکتاب »مبان  یف  تأل۶

دوم   یرایشو یبرا  ینف  یآلا  دان«یماما    ؛آن از دسی. من در رفته  یهاکه حسیاب چاپ   یسیی«کتاب »غلط ننو یف  تأل۷

در   ییرهاییکامال مت اوت؛ با تو  شیودیم  یکتاب یشیانو به گ ته ا  کندیاند که حف« کتاب را سیه برابر مفراه« آورده یآن مطالب فراوان

 ی؛نف  یآلا  یمواضع لبل

  یاتازه  یعلم  یةرا بر پا  یعروض فارسیی   ینف    ی  آلایاوسیی. در عروض فارسیی  یهاها و ابداعتر کشییف  و از همه مه«۸

 توانیدیها را مپژوهش  ینفراوان شید  متن ا یعبد  یهاآورد که موضیوع پژوهش  یدپد  یدر عروض فارسی  ینهاد و انقالب  ادیبن

   کنید  یداعروض پ  ینارسم ینآخر  یهامقالهدر مفموعه

  ی«هست  یابوالحسن نف   یونبود و ما همه مد  یرگذارمصتلف تأث  یهابود که در جنبه  یمرد بزرگ  ینف  

 

   ی و فرهنگ  ی ادب  یهایتفعال

ترجمه و   یسییی،نوفرهنگ   ی،شییناسیی زبان  ی،فارسیی   یاتافراد نسییت خود بود  ادب  یرگذارتریناز تأث  یکی  یابوالحسیین نف  

 بودند   یو  ی.فعال یهااز حوزه  یراستاریو

 یارعتمام ی شناسزبانـ  1

در    یسبود، عالوه بر تدر  ی همگان  یشیناسی زبان»ارشید    یکارشیناسی   یکرد و دارا  یتو فرانسیه تحصی   یرانکه در ا  ینف  

سیاده    یمنتشیر کرد که در آن، با زبان ۱۳۵۸را در سیال     یو کاربرد آن در زبان فارسی   یشیناسی زبان  یمبان»کتاب    ینه،زم ینا

  ة دربار  ی  کتاب کالسی   ی  عنوان اکنون بهکتاب ه«  ینا اسی. را شیرح داده  یشیناسی مسیائت زبان یو درخور فه« عموم برخ

 اس.   نوشته شده  ینهآندره مارت  ییگرانقش یهنظر  یهمطرح اس. و عمدتاً بر پا  شناسیزبان  عل«

   دستزبر  ی مترجمـ  2

رمان را    ینبود و چند  یمترجمان آثار زبان فرانسیییه به فارسییی  یناز بهتر  یکیبدون اغرا     یترجمه ه«، نف    ینةزم  در

آثار مطرح فرانسییوی که البته به رمان و داسییتان محدود نشیید و طیف وسیییعی از های دلیق وی از  ترجمه   کردترجمه

ها از جمله فلسی ه حکای.  های علوم انسیانی را در بر گرف.، از تسیلط همزمانش به زبان فرانسیه، ادبیات و سیایر رشیتهرشیته

ظرانی چون آلن روب گریه، نادبیات مفموعه مقاالتی از نویسیندگان و صیاحب ةداشی.  نف ی با نگاهی تصصیصیی به حوز



ناتالی سییاروت، روالن بارت، اوگن یونسییکو، کلود سیییمون، سیییمون دوبوار، گان ریکاردو را گردآوری و ترجمه کرد که در  

  منتشر شد  وظی ه ادبیاتمقاالتی با عنوان   کتاب مفموعه

  یهایژگیاز و  یکی س. ارا داشته  یفرهنگ و زبان فارس  یکه دغدغة ترجمه داشته باشد، دغدغة ارتقااز آن  یشب  ینف  

توان به ینمونه م یبرا ؛اسیی.  یروشیین کر  -یادب  یفضییا  یازهایترجمه، توجه به زمانه و ن  یدر انتصاب آثار برا  یمه« نف  

 یانقالب  -یاسیییسیی   یاز فضییا یرپذیریثأآن را با ت یاثر گان پت سییارتر اشییاره کرد که و   یسیی.چ  یاتادبکتاب » ةترجم

و  یسیینودر کنار درسی.  یروان نف    یهاترجمه  :گ .  یدبا  ینهمچن  ؛اسی.کرده  نتشیراز انقالب ترجمه و م  یشپ  یهاسیال

  یت خود، به دل  ی.سیال فعال ۵۰بود و در طول    یادب  یکاشیف اسیتعدادها یو  ؛زبانزد همگان اسی.  ی،به متن اصیل  یوفادار

از  یاکرد، نمونهیمکه تال   الح  یندر ع  یدارد  و  یو زبان فارسیی  یرانبر ادب امروز ا  یروان، حق بزرگ  یهاآثار و ترجمه

را   یاتشیود ادبیلحن و نثر مصتص خود را دارد و نم  یایسیندهدانسی. که هر نویم یاما به خوب  ؛هددئهارا   یارمع  ی»فارسی 

مصتلف،   یسیندگاندر هنگام ترجمه آثار نو  یاسیا ، نف    ینمحدود کرد  بر هم   یارعنوان »زبان مع لالب بسیته به  ی  در  

 امرل مشتر  »درس. نوشتن  اس.   هاآنکه در همه   یدگزیمرا بر  یاز زبان فارس  وتیمت ا ینثرها

آندره   ضیییدخاطرات  دوگار یا کتاب »خانواده تیبودیدم که در حال ترجمیه کتاب »من گاهی که آلای نف ی را می»

را   هاآنام، کدامش بهتر اسیی.؟ و بعد گ . گو  کن ببین این پاراگراف را که سییه گونه ترجمه کردهبود، به من می  ومالر

کرد و گونیه کیار میمیانیدم، چون یکی از یکی بهتر بود! او اینخوانید؛ سیییه ترجمیه بیا تعبیرات مت یاوت، من میبرای من می

طور جلو برود تا کند و همیند و به صییورت مکانیکی آن را ترجمهای را ببینو جمله طور نبود که لل« به دسیی. بگیرداین

گرف. و سیعی  باشید، در نظر میای بیان داشیتهکند، تمام امکاناتی را که ممکن بود برخواسی. ترجمهاو ولتی می   آخر کتاب

توجه به آشینایی عمیقی که با زبان فارسیی داشی.، از توانسی.، در ترجمه به کار ببرد، با کرد بهترین تعبیرات را که میمی

جمع عنوان مترج« در نف ی  ها فضییائلی بود که بهاین  ةکرد و هممیان برای بیان مقصییود خود  اسییت ادهامکانات این زب

  (نصراپ پورجوادی)   بودشده

   ها عوض کردکلمه را در آن  ی    یجا  شییودیاند که نمخوردهترا   ییهامثتل الما   ی،ابوالحسیینل نف    یهاترجمه»

  ی(اباذر )یوسف

مترجمان از زبان فرانسیه به  ینتراز زبردسی.  یکیرا   یشیانو ا  امیدهترجمه شینة را در حوز  ینف    اسیتاد  یکارها ةآواز»

مصاطبش  جمه وارد کرده و به به تر  یاتو ادب  یشیناسی توانسیته دانش خود را در حوزه زبان  یشیانچراکه ا  دان«یم  یفارسی 

را   یزبان فارسی  هایییاسی. که بتواند توانابه او کم  کرده  یاسیتاد نف    یو ذو  ادب  یشیناسی دانش زبان یبترک  کند منتقت

تند که در  هسی   یتیابعاد مصتلف شیصصی   یدارا  یهمچون اسیتاد نف    یگونه که وجود دارد به مصاطبش منتقت کند  افرادآن

گذاشیییته اسییی. و جزو    یادگارنسیییت بعد از خود به  یرا برا  اریکار شیییاهک شیراینگار  و و ةترجمه، بالغ. و در حوز

  (یارخدا ی«)ابراه   و فرهنگ و ادب اس.  یختار  یفرامو  نشدن  هایی.شصص
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که    یافتهرا در عروض    ینکات  ینف  »اسیی.     یوزن شییعر فارسیی  یابه آن پرداخ.، عروض    یکه نف    ییهااز حوزه  یکی

  یی(اپ مفتبافتح)   بود  یافتهرا ن هاآن  کسیچه

شیعر    یکه به وزن عروضی   یتعداد کسیان»گ .:    شیناسیییرانا  یاددر بن  ۱۳۸۶در سیال    یسیصنران  ی  در    نف ی  اسیتاد

ه« کنار گذاشیته شیود،   یوزن عروضی   ینو بر فرض محال که ا  گویندیاسی. که شیعر آزاد م  یاز کسیان تریشب  سیرایند،یم

آن   ی«،فصر و مباهات کن  توانی«،یما به آن م  چهآناند و عرضییه کرده  یما آثار خود را با وزن عروضیی   یم اخر بزرگ فرهنگ

که عروض    ینف  .  ما اسی.  یمل  ی ةوظ ینوعوزن به ینشیناخ. ا یناند؛ بنابراسیروده شیده  یاسی. که با وزن عروضی   یآثار

 اس.:ی نگاشتهمقاالتمند به وزن شعر بود بلکه در این زمینه کتب و  تنها عاللهنه   ی«هست  یشانا یونرا مد  یدجد

 الف(کتب

 ی شعر فارس یهاوزن یبندطبقهـ  1

  ی به زبان فارسی   یلوفرتوسیط نشیر ن  ۱۳۹۷اسی. که در سیال    زادهیبطب  یدو ام  یابوالحسین نف    یسیندگیبه نو  یکتاب 

کتاب سیال   یزةجا  یاف.در  یدر فهرسی. نامزدها ۱۳۹۸و در زمسیتان   اسی.  یزبان فارسی   ینةکتاب در زم ینشیر شید  اتمن

 انتصاب شد  یرانکتاب سال ا  ةدور ینو ه تم  یس  یدگاناز برگز یکیعنوان به  یشعر فارس یهاوزن  یبندکتاب طبقه  لرار گرف. 

وزن شیعر   یمبان  ینتدو  یعنیاو،    یدسیتاورد زندگ  ترینی«و عظ  ینتراما از مه«  ؛سیصن گ .  یاز اسیتاد نف    توانینم»

منتشیر    یومیه  یهااز روزنامه  یکیدر    یاتشح  یروزها ینکه در آخر  یادداشیتی  او خود در  یاوردن  یانبه م  یسیصن  ی،فارسی 

و   یوزن شیعر فارسی   یفانفام داده، توصی   ا یکه در تمام زندگ  یکار ینترو مه« ینکرده بود که بزرگتر  یحکرده بود تصیر

  یرهاند و برا   یو بند عروض عربیدرا از ل   یوزن شیعر فارسی  یفتوصی   یاسی.  اسیتاد نف  شیعر بوده ینا  یهاوزن  یبندطبقه

، سیه سیال  ۱۳۹۷که سیال     یشیعر فارسی   یهاوزن  یبندوزن به دسی. داد  »طبقه ینو کامت از ا  یقدل  یریبار تصیو  یننصسیت

تنها در کنار آثار برجسیته کتاب نه  یناسی.  ا  یدر حوزه علوم ادب  یآثار زبان فارسی   ینترمنتشیر شید، از مه« یپس از مرگ و

مورد اسیتناد تمام پژوهشیگران حوزه وزن شیعر  یر،خواجه نصی    یاراالشیعارمعو »  یس  شیمس ل المعف«همچون »  یگرید

    خواهد ماند  یادگاربه   یو زبان فارسی  یرانیفرهنگ ا یاز آن آثار برا  یشیترصیدها بار ب  یبلکه با درخشیشی  ؛خواهد بود  یفارسی 

  زاده(یبطب)

 ی در عروض فارس  یگرد  یهاو مقاله یشاعر یاراتاخت  ـ2

 ب( مقاالت

  1352  شعر، دفتر ده«، یژةجُنگ اص هان؛ و  ، یشاعر  یارات»اختی 1

،  1355  ییزمشهد سال دوازده« پا  یدانشگاه فردوس  یو علوم انسان  یاتدانشکده ادب   یلاعدة منسوخ عروض  ی  »یییی 2

 ۴۷ 

 1359ین،با دانش، فرورد  یی)بحث رو ( ، آشنا  یشعر فارس یهاوزن  یبندطبقه  ة»درباری 3

 (۱۸  یاپی)پ ۲  ۱۳۸۰ یورفرهنگستان سال پنف« شهر  ةنام  یگرد  ی»لاعده للب  و چند نکته عروض  ة»درباری 4

 (۱۰۴   ۱۳۸۱)نشر دانش تابستان     و تحول وزن شعر در دوران معاصر  یفارس یهامصوت  ی.کم  ییرتوی »5



سعادت، فرهنگستان زبان و ادب    یتاسماع  یبه سرپرست  ی،زبان و ادب فارس ةنامدانش  ، یددر عروض جد  یع»تقطییی 6

 1386  ی،فارس

و چاپ    (۴۵  یاپی)پ ۱شیماره   ۱۳۹۰فرهنگسیتان سیال دوازده« بهار    ةنام   ی«مشیکت بزرگ عروض لد  ذوبحرین،»یییی 7

 1392تهران، انتشارات هرمس،   نیا،یالتصاد  یهبه هم. سا  یعی،استاد احمد سم  ةنامجشن  شده در

 ۱۳۹۳تابسیتان    یزده«سی   ةفرهنگسیتان دور  ةگرفته اسی.  نام  یدهآن را ناد  ی«که عروض لد  یمشیکل  ی،دور  وزن»یییی  8

 (۵۲  یاپی)پ ۴ 

 هاج( سخنرانی 

و   یمشیتر  فرهنگسیتان زبان و ادب فارسی   هاییرانمفموعه سیصن  یننصسیت  ، یشیعر فارسی  یهاوزن  یبند»طبقهیییی  1

  ی، و فرهنگسیتان زبان و ادب فارسی   شیناسیییرانا  یادبن  یبی،به کوشیش حسین لر  یبی،نظر حسین حب  یرز  شیناسیی،یرانا  یادبن

 1387تهران، 

و   یمشتر  فرهنگستان زبان و ادب فارس  هاییرانسصن  ةمفموع  یننصست  ، یددر برابر عروض جد  ی«»عروض لدیی 2

  ی، و فرهنگسیتان زبان و ادب فارسی   شیناسیییرانا  یادبن  یبی،به کوشیش حسین لر  یبی،نظر حسین حب  یرز  شیناسیی،یرانا  یادبن

  1387تهران، 

وزن شعر   یشیانده«  یننصست  هاییرانتا امروز؛ مفموعه سصن  یروزاز د  یوزن ، وزن شعر فارس  180با   اییره»داییی 3

فرهنگسیتان زبان  زاده،یبطب ید، به کوشیش ام1389  یبهشی.ارد  10و   9در   یرانا  یشیناسی در انفمن زبان یرانیو اشیعار ا  یفارسی 

  1390تهران،   ی،و ادب فارس

و   یوزن شیعر فارسی   یشییانده«  یندوم  هاییرانتا امروز؛ مفموعه سیصن  یروزاز د  یوزن شیعر فارسی   ، ی»وزن دوریییی  4

انتشیارات هرمس،   زاده،یبطب  ید، به کوشیش ام1392  یبهشی.ارد  26و   25در   یرانا  یشیناسی در انفمن زبان یرانیاشیعار ا

  1394 تهران،

 ـ منتقد ادبی 4

  یشهااو همچون ترجمه  ینقدها  ینقد ادب یهاچهره  یگرد  یاندارد و در م  یه« در نقد ادب  ییطوال  ید  یابوالحسین نف  

  ی،آشیور  ی،مقداد  ی،براهن  یسیا،چون شیم  یگرانیهمانند د  یشید که نف    یتوان مدعیو م  دارد یرینظیاز وسیوا  و دل. ب

نقد    ی.بتواند دوران ط ول هاآناند  به همراه اسیی. تا اند لرار داده  صیییو تصصیی   یعلم  یخود را مبنا  ی    مبنا  و  یامام

و   اسی.  یدهگوناگون به چاپ رسی   یهادر مفالت و روزنامه  یاز صیدها نقد ادب یشب  یاز و   به بلوغ برسیانند یرانرا در ا  یادب

 یو مهارتش در نقد ادب  ی    به استاد در مفالت سصن، جنگ اص هان، بهار و نشر دانش و  یشهاتوان با استناد به مقالهیم

گرسینه و    توانسیته اسی. نام   یایو دن  یاتادب  یات،ادب  ی ةمانند وظ یر نظیب  یبا نقدها  یآورد و معترف شید که نف    یمانا

  جاودانه و ماندگار سازد یرانا  ینقد ادب  یعرف   ةخود را در لل

 ـ تأثیرگذار بر ادبیات داستانی معاصر5



  یی آشینا واسیطهیو به صیورت ب  ی  غرب از نزد  یفرهنگ یهافرانسیه و نهضی.  یاتسیو با زبان و ادب  ی  از   یاسیتاد نف  

 یزیانگرا به وجه شیگ .  یگوناگون زبان فارسی   هاییهبود و ال  یفارسی   یدو جد  ی«لد  یاتمسیلط بر ادب  یگرد یداشی. و از سیو

 ینا  یفرهنگ یهادر نهضی. یحسیا  بود و نقش مؤثر  یارران بسی یا  ینسیب. به مسیائت اجتماع  یشیانا  ینهمچن  ؛شیناخ.یم

فال و و رضیا فرخ  یمدرسی   یو تق   یو بهرام صیادل   یریچون هوشینگ گلشی   یبزرگ  یسیندگانکه نو یحدبه  ؛مملک. داشی.

ناگ ته نماند که این مدرنیزاسییون در     دانسیتندیبا افتصار تمام خود را شیاگرد و وامدار او م  یگرد  یاریتراکمه و بسی  یونس

شیی  وامدار ممارسیی. و جدی. ابوالحسیین نف ی در ترغیب آن جوانان مسییتعد به بی  40اصیی هانل دهة   نویسیییداسییتان

 های ادبی بود  و تئوری  هانازبان و خواندن داست  یادگیری

را ترجمه کرد  او   یهبود که کتاب فولک  یسیتانسییالیسیتیو اگز  االصیتیالنیادب، مترج« گ  یرسیتاندب یرپوربالر، دب »ایرج

و چند    یبهرام صیادل   یمی.خود افزود  صیم  ادبی  ةدوبووار را ه« در دو جلد به کارنام یمونسی    یهانا»ماندر ةبعدها ترجم

از   ییاریار بسییی آثی   ةو دربیار  شیییدنیدیمنظ« در اتیالش جمع م  ییهیاجلسیییه  ربود کیه د یحیدتن از دوسیییتیانش بیا پوربیالر بیه

  ید، را د  یبار بهرام صییادل   یناول  یها ابوالحسیین نف  جلسییه  یناز هم  یکی  در  کردندیبحث م  یاآوانگارد روز دن  یسییندگاننو

   (28 :۱۳۸۴  ی،اصالنبرد  )یپ  یسینواو در داستان یو به استعداد واال  یداز او شن  یداستان

و   یریو هوشینگ گلشی   یبهرام صیادل   یسیینوجُنگ اصی هان، خاصیه بر داسیتان  یبر جمع حلقة ادب  ینف    یرگذاریتأث

ه« شییده   یآثار مهم  یداییبلکه سییبب پ  ؛آورده  یدپد  ینه تنها آثار بزرگ  ینف  در والع،     یسیی.نیدهپوشیی   یبر کسیی   یگراند

  یشیتر ب  یو در زبان فارسی  یران، در ای« آمد یرونشینت گوگول ب یرما همه از ز»گ .:  یکه م  یفتورگن  یصیتار  ةاسی.  جمل

شینت او   یرما از ز  یسیاننوو داسیتان  نیآثار داسیتا  یاریباشید بسی   یسنوکه خود داسیتانآنیاسی.  ب  ینف    ةاز هر کس برازند

  یری، گلشیی    شییازده احتفاب»  ی،بهرام صییادل    یخال  یهاسیینگر و لمقمه  و »کوتمل»اسیی. که   معروف اند آمده یرونب

های کوتاه  ناداسیت ةمفموع    انددرآمده یشینت ابوالحسین نف  یراز ز یجملگ یهرمز شیهداد  شیب هول»و   یمدرسی   یتق    ییکلیا»

  چاپ رسیدنشر زمان به درگیرهای »ابوالحسن نف ی  ( با پیهای خالیسنگر و لمقمه)

 از جمله:  اند؛ثار خود را به وی تقدی« کردهبرخی نیز آ

 ی هانمونه ینبهتر  که از  یخال  یهاسنگر و لمقمه»  از مفموعة داستانی  داستان »با کمال تأسف   یبهرام صادل ییی 

 اس.   یفارس  یاتداستان کوتاه در ادب

 داستان »ذره   ی سهیال بسکی  

 از جمله:  اند؛های خود را به او تقدی« کردهبرخی نیز ترجمه

 ترجمة برادران کارامازوف  صالح حسینی  

 ـ ناشر6

انتشیارات با انتشیار   ینکرد  کار ا  گذارییهرا در تهران پا یتانتشیارات ن  یمی،رسیول و احمد عظآل  ینهمراه با عبدالحسی 

جهانگیر منصیور، ابوالحسین نف ی    ةبه گ ت   (35:  1390زاده،)طبیب  آغاز شید  لاضیی  محمد  ةدل از ولتر با ترجمکتاب سیاده

رسیول کرد و عبدالحسیین آلعهده داشی.، احمد عظیمی امور مالی را هدای. میسیازی را بهانتصاب کتاب، ویرایش و آماده



انتشییارات   انتشییارات نیت جز  اولین نشییرهایی بود که به همراه   (1379)آذرنگ، عهده داشیی.مدیری. انتشییارات را به

ای ای، فضیای تازههای حرفهها و ویرایشنیت توانسی. با ترجمه  .دادغربی اهمی. میة ویرایش به شییو  ةبه مسیئل فرانکلین

هایی در مورد نقد و تحلیت ادبی، فضیای شیعر و نقد  در ادبیات ایفاد کند و با چاپ اشیعار شیاعران پیشیرو و چاپ مفموعه

مرکز نشیر دانشیگاهی،   های مصتلف نیز از جمله کتاب زمان، فرانکلین،با انتشیاراتیابوالحسین نف ی    .ادبی را دیگرگون کند

 نیلوفر و     همکاری داش. 

 ـ مدرس7

 الف( تدریس در آموز  و پرور 

   یانسدر مدرسیه »آل  یروزگار  و اصی هان مشیوول به کار شید  یهانایرسیتدب یرعنوان دببه  یلی،التحصی پس از فارغ  ینف  

 کرد   یاص هان معلم

 در دانشگاه اص هانب( تدریس  

 مشوول بود   یسدانشگاه اص هان به تدر  یفارس  یاتدر گروه ادب ۱۳۴۹تا سال    1346ین از سال  همچن  ینف  

 در دانشگاه تهران  یستدرج(  

  کردیم  یسدانشگاه تهران تدر  یشناسعنوان استاد مدعو در گروه زبان به

 ییدر دانشگاه عالمه طباطبا  یستدرد(  

مشیوول به کار شید و   ییدانشیگاه عالمه طباطبا  یفارسی   یاتادب، بنا به حک« وزارت علوم، در گروه زبان و ۱۳۶۲در سیال  

آن روزگار    یدانشییگاه  یطاما تحمت مح  ؛(56:  1390زاده،یب)طب  دانشییگاه را ادامه داد  یندر ا  یسکار تدر ۱۳۶۶تا سییال  

 و سوابقش را رها کند     یایدب یرونگرف. از دانشگاه ب  ی«شد و تصم  یرممکنغ یشبرا

 نشر دانشگاهیه( تدریس در مرکز 

 ـ ویراستار8

 یران دانشیگاه آزاد ا  ین،در مؤسیسیة فرانکل یت،: در انتشیارات نیسی.ن  یدهپوشی   یمصتلف بر کسی   یدر جاها  یو  یراسیتاریو

  ی ی هانا، چه داستیکس نداند ابوالحسن نف  شاید هیچاما ؛  ( و    ۱۳82تا  ۱359)  ی(، مرکز نشر دانشگاه۱۳۵۷تا    ۱۳۵۵)

 یگرانها و آثار دکتاب یرایشدر و  ؛ چراکههایی حضییور نامرئی داشییته اسیی.را ترجمه و ویرایش کرده و پشیی. چه ترجمه

گردد که به کم   یمباز  یبه زمان ینو ا  دانندیم  یراندر ا یرایشگذاران ویهاو را از پا یبعضی   یحت  ؛اسی.داشیته  یسیه« مهم

آن   همکار  یه« که بعدها نف    ین، انتشیارات فرانکلهاناگذاشی.  در همان زم  یانرا بن یتآل رسیول انتشیارات ن  ینعبدالحسی 

 یرایش گذار باشید و چه نباشید، آشکار اس. که در کار ویانچه بن  یول  ؛بودصیورت داده  یمهم  یهاکوشیش  ینهزم  ینشید در ا

که نصیراپ   یتا زمان  دانشیگاهی نشیر مرکز در  بعدها  و  ییییکه با دانشیگاه آزاد لرارداد داشی.   زمانی  یییی یندر همان انتشیارات فرانکل

 اس. داشته  یرگذاریکرد، نقش تأثیآن را اداره م یپورجواد

 ی برا  یسیصن گ تن به فارسی »:  یدگویباره م ینغلط نوشیتن اسی. و در ا  یدر زبان فارسی   ینف    یاصیل  یهااز دغدغه  یکی

 یزن یگرانبا د  ی«کشی یکه ن س م  یاسی.  ما به همان سیادگ  یاند ظاهراً کار آسیانآموخته  یزبان را از کودک  ینکه ا  یکسیان

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D9%87_%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D9%87_%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D9%87_%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D9%87_%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%86


  ی حت  یسیی«،بنو یزیتا چ  یری«گیکه لل« به دسی. م  ی  هنگامنیسی.  یآسیان ینبه ا  یاما نوشیتن به فارسی   ؛یی«گویسیصن م

: 1391)نف ی،    آزوله؟     یاآذوله درسیی. اسیی.    یا: آیی«گویو با خود م  ی«کنینامه کوچ  باشیید، غالباً درنگ م  ی  اگر  

مورد توجه    یکتاب به لدر ینو ا یسییدرا بنو   یسییی«غلط ننو»دغدغه او را واداشییته تا کتاب معروفش    ینهم  گ تار(پیش

 چاپ شده اس.    یدتفد  چندین بارپژوهان لرار گرف. که  فارسیو    یاندانشفو

کند، زبانزد   ییبهتر کردن کارشیان راهنما یرا برا هاآنرا بصواند و    یگرانکه آثار د  ینهزم  یناو در ا  ی.احسیا  مسیئول

و   یابدنقاط ضییعف را ب خواسیی.یاو نم ؛سیی.ااثر بوده  یاعتال  یراسییتاریاز پرداختن به و  یهدف نف   خاو و عام اسیی. 

اثر   یرا به تمام هاآننقاط لدرت را برجسیته کند و    خواسی.یمترج« را به رخ او بکشید برعکس م یاو    یسیندهاشیتباهات نو

اثر خود   ییکه گو  کردیدل. و ظراف. صیرف کار م  نچناو آن  کردیم یرایشرا و  یگرانکار د  یابه گونه  یدهد  نف   یتسیر

  ی من. و چشیمداشیت   ینراسیتا بدون کوچکتر  ینمه« بود و در ا یشکار و به کمال بودن اثر برا  یزگیپاک  کند؛یم یرایشرا و

  کردیم  ی.فعال

بود:  گ ته  یزمان  او داشی.  یژهو  یتیاو اهم یبرا  یراسیتاریو  ی،ابوالحسین نف    یادب  ی.فعال  هایینهزم  یبا وجود گوناگون

که   یارسیانده، به گونه  یاریبسی  یببه نوشیتن آسی   ینترن.و ا یزیونتلو یوشیده و راد  توجهییب  یکه به زبان فارسی   یدر دوران»

   کنند یداپ  یزبان راه یسینودرس. یاس. که برا یراستارانو  یفوظا ین، ااس.شده توجهیبجوان امروز به نوشتن 

 ین سیابقه نداشی. و ا  یرانترجمه شیده با اصیت اثر در ا  ةدادن نسیص  یقتطب»گ ته اسی.:  یتانتشیارات ن  ةموحد دربار  یا ضی 

نادرسی.    یوجود آورد سیصنرا به  یراسیتاریبار و  یناول  ینفرانکل  شیودیمگ ته  کهینسی.، ااانفام داده  یبار نف    ینکار را اول

 یبد  یهاترجمه  یتدلبه یزرا ن  یبزرگان  یکارها  یکار را انفام داد و حت ینت ایبار در انتشییارات ن  یناول یبرا  یاسیی.، نف  

  کرد یکه انفام داده بودند، رد م

کرد که    یگردآور   یسی«غلط ننو»را در کتاب    ینهزم یندر ا یاتشزبردس. بود، حاصت تفرب  یراستاریکه خود و  نف ی

منتشیر شید و  ۱۳۶۶بار در سیال    یناول   یزبان فارسی   هاییدشیوارفرهنگ  »  یکتاب با عنوان فرع ینموجب شیهرتش شید  ا

    یدسپس بارها به چاپ رس

به نام    یکار کتاب کوچک  یدونطرح کرد و سیپس فر یزموضیوع را در مفله دانشیگاه تبر  ینا  پوریامابتدا عبدالرسیول خ»

در زمان    ینف    اسیتادبه بعد از انقالب که کتاب    یدآن را نوشی. تا رسی   یسیین    یدنوشی. و بعد اسیتاد سیع   یسیی«»غلط ننو

معتمد و   یهااز کتاب  یکیهنوز   گذردیسیییه دهه از انتشیییار آن م  یااز دو  یشب  کهینبود  به رغ« ا  نظیرییخود  کار ب

کاربر   ی    یازهایکتاب همه ن یناسی. و ایدهرا در خود د یسیال تحوالت  30 یناسی. که زبان در ا  یعیمسیتند اسی. و طب

 یاز منابع اصیل  یکیو   هانادر زب یسیینوکتاب در حوزه درسی.  ینو بهتر  ینترهمچنان مه«  یول  ؛کندنتواند برآورده ابان رز

  یار(خدا  ی«ابراه)   اس.ینف     یسی«غلط ننودر دانشگاه، کتاب » یرایشنگار  و و  یهادر 

غلط  مانند کتاب »  یگاهیجا  هاآناز   کدامیچاما ه  ؛بودمنتشیییر شیییده  یکتاب به زبان فارسییی  ینمشیییابه ا  یلبال آثار»

  صییورت انتصاب   یبرا  یعنوان منبعکتاب اول توجه به زبان گ تار به ینا  ی.از علت اهم  بود یافتهن  یاسییتاد نف     یسییی«ننو

  یار مع  یهاانتصاب صیورت یبرا  یزبان گ تار را منبع معتبر و مناسیب  یکسی   یاز نف    یشچراکه پ  ؛اسی.  یح؛فصی   یا  یحصیح



 ةکتیاب توجه به مقولی   ینا  ی.علی. اهم  ینداشیییتنید  دومتوجه یزبان عرب  یحت  یا  ی«لد  یو همیه به متون ادب  دانسییی.ینم

به خطر   یکمتر محقق   یاز نف    یشنحو اسیی.  پ  ةدر حوز صصییوصییاًم یفرنگ  یهانااز زب  یترجمه لرضیی  یا  یبردارگرته

  ی نف    یادالعاده ززاده اعتبار فو طبیب   زاده(یبطب)  بودکار مترجمان شیتابزده اشیاره کرده  خاصیه در  یلرضی   یهاترجمه

 ینا  ی.عل. اهم ینغرب را سیوم  یمند به آثار ادبروشین کران عالله  یاندر م یزو ن  یفارسی   ی«لد  یاتدوسیتداران ادب  یاندر م

  ة مسئل به  یو مترجمان و دوستداران زبان فارس  یسندگاناز نو  یادیاعتبار سبب شد که ناگهان جمع ز  ینا»:  داندمیکتاب  

 ی.عل. اهم  چهارمین   شیوند  آگاهشینا ، زبانمحمد حقیمرحوم دکتر عل  یربه تعب  یا شیوند،  مندعالله  ینثر معاصیر فارسی 

دوم    یراسی.شید و سیبب شید تا وکتاب نوشیته یننصسی. ا یراسی.اسی. که بر و  یاریبسی   ینقدها   یسیی«کتاب »درسی. بنو

   منتشر شود  تریزهتر و پاکمنقح  یاربس

 کرد:توان به کتب زیر اشارهه اس.، میهایی که نف ی ویرایش کرداز جمله کتاب

 نژادیلاس« هاشم  یکی،در تار  یتف ی 

( اسیی. که سییال  ۱۳۱۹–۱۳۹۵)  نژادیلاسیی« هاشییم  یرانیا  یسییندةو نوآر از نو  ییدر سییب  جنا  یرمان  یکیدر تار  یتف 

  یسیی پل  یاتآثار در ادب  ینتراثر از مه« ین  ایدزمان انتشیارات کتاب زمان به چاپ رسی   یهاناداسیت ۱۹  ةدر شیمار ۱۳۵۸

جوان منتشیر    رسیتاخیز  ةدر روزنام  یهمان سیال به صیورت پاورل  وشیده نوشیته ۱۳۵۵سیال  رمان در   ین  اشیودیممحسیوب یرانا

 اس. شده

  (۱۴  یران،روزنامه ا  ی،و انتزاع  ی  تار  یتهران  یی،خدا)  اس.رمان دس. داشته  ینا یرایشدر و  یابوالحسن نف  

 یسحاب  مهدی ةرفته، ترجمزمان ازدس. یجووجس.  ی در

 فرخ یزشورانگ  ةسقوط کامو، ترجمی 

 یمدرس  یتق  ةنوشت   او  ییو تنها  »یکلیای 

 اس.   چاپ شدهت اه« اس.  یبرلرار  یراستارو  ی هوظیی نیز با او تح. عنوان »گ تگو

 ـ تربیت ویراستاران9

  یکه نف    شییدیبرگزار م  یراسییتارو ی.تربدر زمینة    مرکز یندر ا  ییهاکال   ی،در دوران کار در مرکز نشییر دانشییگاه

و کاربرد آن در    یشیناسی زبان  ی»مبان  ، یها بر عهده داشی.: »وزن شیعر فارسی کال  ینسیه در  را در ا  یستدر  ی.مسیئول

  (61:  1390زاده،یب)طب  در ترجمه  یو »امکانات زبان فارس   یزبان فارس

 نویسـ فرهنگ10

 الف( کتب

 (1370:  یدنظرو تفد  1366)چاپ اول:   یسی«غلط ننوی 1

  ینترو پرمصاطب  یناما مشییهورتر  ؛داشیی.  یادیز  یداتخود، تول  یاحرفه  ی.سییده فعال  ی«در حدود ن  یابوالحسیین نف  

   یسی«غلط ننو»خود را در کتاب   یاتزبردس. بود، حاصت تفرب یراستاریاس.  در والع او که و   یسی«»غلط ننو  یکتاب و

 ۱۳۶۶بار در    یننصسیت  یزبان فارسی   هاییدشیوار  فرهنگ   یکتاب با عنوان فرع  ینکرد که موجب شیهرتش شید  ایگردآور



در متون معاصیر، شیامت   یجرا  یهااسی. از غلط  یفهرسیت  یسیی«،  غلط ننویدمنتشیر شید و سیپس بارها به چاپ رسی   یدیخورشی 

و   یاشییتباهات صییرف  یزو ن  یخارج  یهاناها از جمله کلمات مأخوذ از زبو کاربرد نادرسیی. واگه  ییانشییا  یی،امال  یهاغلط

را که در خود زبان   هایییدشیوار  یسیی«،در غلط ننو  ینف   ین،عالوه بر ا ؛معروف اسی. یبردارچه به گرتهآن یژهوبه نحوی،

 اس. کرده یبررس  کند،یم  یدرا هنگام نوشتن دچار ترد  یسندگاناولات نو  یشتروجود دارد و ب  یفارس

 :گویدیم  ییامال  هایغلط  ةدربار  کتاب،  ةدر مقدم

که    یاسی.  ما به همان سیادگ  یاند ظاهراً کار آسیانآموخته  یزبان را از کودک ینکه ا  یکسیان یبرا  یبه فارسی   گ تنسیصن

که لل« به دسیی.   ی  هنگامیسیی.ن یآسییان  ینبه ا  یاما نوشییتن به فارسیی   ؛گویی«یسییصن م یزن یگرانبا د  کشییی«ین س م

»آذوله  درسیی.   یا: آگویی«یو با خود م  کنی«یغالباً درنگ م  باشیید، کوتاه  ةنام  ی  اگر    یحتیسییی«؛بنو یزیتا چ  گیری«یم

»خواربیار ؟   ییار   ؟ »خواروبیا»بلهو    ییا»هولیه ؟ »بوالهو      ییادان ؟ »حولیه   »جیامیه  ییا»آزولیه ؟ »چمیدان     ییااسییی.  

  ؟   گذاریان»بن یا   یانگذار»انضفار ؟ »بن یا»لشگر ؟ »انزجار    یا»خوشنود ؟ »لشکر    یا»توفان ؟ »خشنود   یا»طوفان   

 یاگ .    ید»نوالص  با  ؟ ی»صییاف   یاهوا »صییاف  اسیی.   ؟ یب»تنز  یااسیی.    یف»تنظ  یاآ  بندندیزخ« م  یکه رو ینوار

و من دچار »محذور     ؟ ین»ظن یااسیی. به من »مظنون  شییده  ؟ یض»غ  یااسیی. شییده   یظدچار »غ  یسیی«رئ  ؟ یص»نقا

 یرددختر  »جهاز  بگ یبرا خواهدیاو م یاآ  ؟ یه»تسیو  یاام  کرده   تصی یه»حسیاب« را با طلبکارم   یا»محظور ؟ آ یاام  شیده

  ی دو کلمه به معنا یناصیالً ا  یا»نکث ؟ و آ  یااسی.  درآمد من دچار »نکس  شیده یاآ  ؟ یه»جهاز یا   یزیه»جه  یا   یز»جه  یا

 »کاهش  اس.؟

ها، از  و اسییتعمال نادرسیی. واگه  ییانشییا  یهابه غلط  یی،امال  یهااز غلط  یرکتاب، غ ینکه در ا  کندیم  سییپس اشییاره و

معروف  یبردارچه به نام گرتهخصیوو آنو به یو نحو  یاشیتباهات صیرف  یزو ن  ی،خارج  یهانامأخوذ از زب یهاجمله واگه

 اس.:پرداخته یزن  یبات خارجترکی و  اصطالحات  ل ظل به  ل ظ ةترجم  یعنی ؛اس.

  ةناملو.  ی  اسی. که به   یمشیکت کاف  ینرفع ا یبرا ی،نگهآو  ؛یسی.کلمات ن  یمعنا  یااز باب. امال   یشیهما هم  تردید

که   شییودیمما مطرح  یبرا  یزن یگرید  یاربسیی  یها  هنگام نوشییتن، سییؤالیابی«و جواب خود را در آن ب  کنی«مراجعه  معتبر

 یاام   من »اسیتع ا داده  یامثالً آ  ؛یاف.  توانیاصیالً نم  یا  یاف. توانیم  ریدشیواموجود به  یهانامهرا در لو.  هاآنجواب به 

بود   یدهرا که رسی   یشینهادی»پ یاآ  شیوم؟یم خوابییها  دچار باز شیب ی»بعضی   یاها  »بعض شیب  یاام ؟ آ»اسیتع ا کرده

ها از »جنب مسیفد ؟ برگ  یا  اسی.  مسیفد   جنب  »در  ما ةخان  یاآ  ؟ یرفت«بود را پذ  یدهکه رسی   یشینهادی»پ یا   یرفت«پذ

چه را که »آن  یا   یرا گ تچه  »آن  یا   یچه که گ ت»آن  یا  یدمشین   یچه گ ت»آن یااند ؟ آ»فروافتاده  یادرخ. »فروافتاد   

دارم و   ی»با او نه دوسیت  یاندارم    ییو نه آشینا  ینه دوسیت»با او    یادارم     ییو نه آشینا  ی: »با او نه دوسیتی«بگو  یدبا یاآ  ؟ یگ ت

  یگرد یاربس یهاو سؤال  ؟ ییآشنا نه

 یانهعام  یفرهنگ فارسی 2

در تهران  یلوفرانتشارات ن یاز سو ۱۳۷۸اس. که در سال    نف ی ابوالحسن  ةاز آثار برجست  یکی  یانهعام  یفرهنگ فارس

 یژهومصتلف، به  یهاگوناگون از متن  یهامثال  همراه با شییاهد  یفارسیی   عامیانة  اصییطالحات  ةو دربردارند  اسیی.یدهبه چاپ رسیی 



و جامع بودن آن   یسییینواصییول فرهنگ  ی.به رعا توانیفرهنگ م  ینمه« ا  یهایژگیاسیی.  از جمله و  یفارسیی  یداسییتان یاتادب

 کرد اشاره

کتاب تا   ینا  ی.و روزمره متداول مردم تهران اسییی.، اهم  یانهزبان عام  یراتو تعب  یباتفرهنگ شیییامت لوات، ترکاین 

  های گویشکتاب   یندر ا  یسییندهکتاب سییال را به خود اختصییاو داد  نو  یزهجا یدیخورشیی  ۱۳۸۱بدان اندازه بود که در  

  ی کتاب از محمدعل  ۲  یها، به اسییتثناانتصاب مثال یرا کنار گذاشییته و برا  یشییهرسییتان  یراتاصییطالحات و تعب  ،یمحل

نوشیته و منتشیر شیده و   یدیخورشی ۱۳۰۰نصسی. پس از  ةاسیت اده کرده که در وهل  یجمالزاده که متولد اصی هان بود از آثار

 تهران باشد   یافتهپرور   یاها زاده تهران آن یسندهنو ینهمچن

ها فرهنگ لوات  فرهنگ  ینا  ینمشیهورتر  یدبود  شیامنتشیر شیده  یمشیابه  یشکماب  یهافرهنگ   یدر زبان فارسی   تریشپ»

محمیدجع ر محفوب( بود  پس از آن دکتر رضیییا    یزاده )بیا همکیارجمیال  ی( محمیدعل1382، چیاپ دوم:  1341)  ییانیهعیام

کردند که در  ی( را گردآور1377دوم:   یراسیی.، و1366و معاصییر )  یانهو دکتر منصییور ثروت فرهنگ لوات عام  نژادیانزاب

 بود  ییجلوگام روبه  یشین،با فرهنگ پ  یسهمقا

فرهنگ خود   یکرهپ  یهته  یبرا  یتاد نف  در دوران معاصر اس.  اس  بنیادیکرهفرهنگ پ  یننصست  یانهعام  یفرهنگ فارس

 ینکتاب ا  ترینیمیاند  لداز انقالب نوشییته شییده  یشآثار پ ینکرد  اغلب ا یسییینومه« معاصییر را برگه  یاثر داسییتان  114

معاصیر    یتعداد شیاهد از زبان فارسی   ینا  یفرهنگ  یچاثر، در ه  یناز ا  یشپ تا  جمالزاده اسی.  شیکر اسی.  ی»فارسی   یکرهپ

زاده، آثار جمیال  یو محمیدعل ی.و صیییاد  هدا یماننید جع ر شیییهر  یسییینیدگان،نو  یاز برخ  یکرهپ  ینا  یهود  در تهبیامدهن

شیناسیان را و زبان  یبانو اد  یسیاننوفرهنگ   ینمحض انتشیار تحسی به  یانهعام  یاسی.  فرهنگ فارسی   هانتصاب شید  یشیتریب

  ین شیینا  و اسییتاد بها الدحق  محمدیدکتر عل  یشیید؛ از جمله، نقدهابر کتاب نوشییته یزن  یمثبت  یو نقدها یص.برانگ

دهد  اجت مهل. نمیکه  ی بود فرهنگ فرانسیه به فارسی شیود او در حال نوشیتن میالبته گ ته؛  (زادهفرهاد لربان)  ی خرمشیاه

 شود ینممحققو 

 مقاالتب(  

 که به صورت مقاله در آمد   یدرباره فرهنگ جامع زبان فارس  یسصنران

 ۷  ةشمار ۱۳۹۲  ی( دیسینوفرهنگستان )فرهنگ  ةنامه نامیژهو   یفرهنگ جامع زبان فارس  ة»دربار  مقالة

  ی گ تیارهیا در   (۸۲  ةشیییمیار  ۱۳۷۳  یرنشیییر دانش خرداد و ت)   یفیارسییی   یهیااز نوالص فرهنیگ   یا»شیییمّیه  مقیالیه

  ۱۳۸۸( مهر یسییینوفرهنگسییتان )فرهنگ  ةنام  ةنامیژه)و  یدر فرهنگ جامع زبان فارسیی   یانهعام  یها: واگهینگارفرهنگ 

 (۲  ةشمار

 فرهنگستان زبان و ادب فارسی  ةعضو پیوستـ  11

    درآمد  یفرهنگستان زبان و ادب فارس ی.به عضو ۱۳۶۹در سال    یابوالحسن نف  

 ادبیات تطبیقی ـ مسلط به 12



فرهنگسییتان زبان و ادب    یقیتطب  یاتگروه ادب  یری.بود و مد  کار کرده یزن  یقی تطب  یاتادب» ةدر حوز  ینهمچن  ینف  

خوانندگان   یزاسی. که محققان و معلمان و محصیالن و ن ینا  یقیتطب  یاتکار ادب»را بر عهده داشی.  او معتقد بود:    یفارسی 

  یات تر ادببه شیناخ. بهتر و در  کامت  یات،چند شیاخه مفزا از ادب  یا یجزئ یاشیاخه  ةمطالعکند تا مقدم بر یاریرا   یعاد

خاصیه   ی،دانش و کوشیش بشیر  یگرد یهابا حوزه  یاتادب  یقتطب یقغرض تنها از طر  ینو ا  یندکت واحد نائت آ  ی  عنوان به

ات را، ه« از نظر یی للمرو بحیث و فحص ادب  ییدمنظور بیا  ینا یبرا  ؛شیییودیمبهتر حیاصیییت  ی،و فلسییی    یهنر  هیایینیهدر زم

   گستر  داد ی،و ه« از نظر ماهو  یاییجوراف 

  یاتبارل مفلة ادب  ی  شید  انتشیار شیش ماه    یفرهنگسیتان زبان و ادب فارسی   یقیتطب  یاتگروه ادب  یرمد  ۱۳۸۳در سیال  

و بیا   یابوالحسییین نف    یرنظربصش اسییی. کیه ز  ینا  هیاییی.حوزه، از فعیال  یندر ا  ییهیا و نقیدهیابیا مقیاالت، گزار   یقیتطب

 یندر ا  یعهده داشیی.، نف   ررا ب  یقیتطب  یاتبصش ادب  یری.مد  یدیجواد حد  ی،از نف    یش  پشییدندینظارت او انفام م

  کردیم  یبصش با او همکار

اسیتاد نف ی  اسی.: »فارسیی، بیان کردهعلیرضیا انوشییروانی، مدیرگره فعلی ادبیات تطبیقی فرهنگسیتان زبان و ادب  

خود شیایسیته تمفید اسی.  ایشیان به والع اولین پژوهشیگر ایرانی   ةنوباند که بهداشیته  یقیتطب  یاتادبة  هایی در عرصی فعالی.

، 7آموز  و پرور ،      ةبا عنوان »ادبیات تطبیقی چیسیی.؟  )ماهنام  ایدر مقاله  1351اسیی. که در فروردین سییال

 اسی.  اسیتاد این مقاله رای این حوزه از دانش بشیری پرداخته( با دیدی جامع و علمی به بررسی 448-435، صیص41جلد

  ة تطبیقی، پیدایش و گسیییتر  آن  )مفل(، »ادبیات  1381-1311شیییش ماه لبت از مقاله مرحوم دکتر جواد حدیدی )

 اس. ( نگاشته709-685، صص1351هشت«، پاییز    ةو علوم انسانی مشهد،   سوم، دور  دانشکده ادبیات

سیال    40اسیتاد نف ی بیانگر شیناخ. عمیق ایشیان از ادبیات تطبیقی در    1351مقاله سیال    ةاز مقدم  اینقت چند جمله

 :المللی این رشته مطرح اس.های علمی و بینپیش اس. که هنوز در محافت و گردهمایی

ه خذ و منبعی بأولی هنوز هیچ م  ؛شیودها و مدار  عالی ایران تدریس میهاسی. که ادبیات تطبیقی در دانشیگاهسیال»

صیورت کتاب یا رسیاله یا حتی مقاله، در زبان فارسیی وجود ندارد که دانشیفوی این رشیته یا طالب این عل«، الالت برای  

یکی دو کتاب با ارز ، های اخیر چند مقاله پراکنده و آشینایی با اصیول مقدماتی بتواند به آن مراجعه کند  البته در سیال

ولی   ؛های این عل« منتشیر شیده اسی.ی از جلوهاپاره  ةمقاالتی از دکتر محمدعلی اسیالمی ندوشین، در زمین  ةخاصیه مفموع

و از طرح نظری اصیول    هایی از ادبیات ایران با ادبیات اروپا، پرداختههمه به کاربرد عملی اصیول، باالخص در تطبیق لسیم.

و نه حتی للمرو بحث آن مشیصص    شیده. دادهف این عل« به دسی توان گ . هنوز نه تعریاند  چندان که میاجتناب کرده

ی که،  ااسی.  مقاله ذیت کوشیشیی اسی. برای تعریف ادبیات تطبیقی و تعیین حد و مرز آن و نیز معرفی للمروهای تازهشیده

  (435:  1351نف ی،  )  اس.گشوده شده -اما »دانش  نو  -کهن   های اخیر، به روی این پژوهشخاصه در سال

گوینید  کننید و میمی  ای ادبییات تطبیقی در ایران اشیییارههی ترین چیالشاسیییتیاد نف ی بیه صیییراحی. بیه یکی از جیدی

اند  اسییتاد از اند و همه به کاربرد علمی آن پرداختههای ادبیات تطبیقی اجتناب ورزیدهپژوهشییگران ایرانی از طرح نظریه

های نظری آن راه به جایی نصواهد  نقد کاربردی در ادبیات تطبیقی بدون ترسیی« چارچوب اند کههمان زمان اعتقاد داشیته



نظری ادبیات تطبیقی  برد  این توضیییح را ه« من به سییصنان اسییتاد اضییافه کن« که چرا از هیچ روی در ایران به اصییول  

د  اغلب پژوهشییگران ادبی در ایران شییواسیی.  با نگاهی گذرا به تاریصچه این عل« در ایران عل. روشیین میپرداخته نشییده

آن را بصشیییی از ادبییات ملی    مسیییتقیت بیه حسیییاب نییاورده و همواره  ایگیاه این حوزه از دانش بشیییری را رشیییتیههیچ

های ملی  به عبارت دیگر، حداکثر آن را گرایشییی از ادبیات فارسییی، عربی، فرانسییه یا سییایر ادبیات  ؛اندکردهمحسییوب

های این رشیته  باشید خود را نیازمند دانسیتن نظریهسی. پژوهشیگری که چنین نگرشیی داشیتهاند  بدیهی اردهکمحسیوب

سیان، هر گاه کسیی  بدین  ؛ادبیات ملت مصتلف  و یا چندداند  از نظر چنین پژوهشیگری ادبیات تطبیقی یعنی مقایسیه دنمی

تواند بدون اطالع از نظریه خاصیی به پژوهش در این رشیته با دو یا چند نویسینده یا اثر ادبی از ملت مصتلف آشینا باشید می

فهمی  و تا این کج  در همین برداشیی. و باور غلط اسیی.  بپردازد  عل. عدم پاگیری این رشییته در ایران نیز، به عقیده من،

ثمر و دولتی مسیتعفت خواهد بود که پس از چند  های ایران تالشیی بیتصیحیح نشیود، راه اندازی این رشیته در دانشیگاه

مقاله خود اضافه    ةوالعی. والف اس.  استاد در ادام  سیالی به همان سیرنوشی. گذشته گرفتار خواهد آمد  استاد نف ی بدین

کند؟ ادبیات دو یا چند کشیور یا همه کشیورهای  ات را با کدام ادبیات تطبیق میکنند؛ اما »ادبیات تطبیقی ؟ کدام ادبیمی

های مشیابه ادبی را در کشیورهای  سینفد؟ یا شییوههای مصتلف ادبیات ی  کشیور یا واحد را با ه« میجهان را؟ آیا دوره

 ه، تاریخ، علوم( مقابله و مقایسیه  های دیگر فعالی. فکری و ذولی بشیر )هنرهای زیبا، فلسی مصتلف؟ آیا ادبیات را با رشیته

ها نیسی. کدام از ایندهد؟ هیچهایی برای سینفش و ارزیابی ادبیات به دسی. میاسی. که رو  ایکند؟ یا اسیاسیاً نظریهمی

بیدون اغرا ، بیایید خیاضیییعیانیه اعتراف کرد کیه هنوز پس از    (435:  1351  ی،)نف    هیا ه« هسییی.و در عین حیال همیه این

 اس. ات تطبیقی و للمرو آن نوشته نشدهادبی  ةی با این سنفیدگی دربارامقالهگذش. چهار دهه  

اسیتاد نف ی مدیر گروه ادبیات تطبیقی فرهنگسیتان زبان و ادب فارسیی، در نصسیتین جلسیه این گروه در روز یکشینبه  

کنند که »فرهنگسیتان  امیدواری می، با اشیاره به ناشیناخته ماندن ادبیات تطبیقی در ایران، اظهار  1383دوازده« مهرماه  

عنوان بانی این گروه باشید و بهیف روشینی از ادبیات تطبیقی داشیتهزبان و ادب فارسیی که متولی این گروه اسی.، بتواند تعر

    (13، و83، مهر 100فرهنگسیتان زبان و ادب فارسیی، سیال نه«،    ة  )خبرناما و افراد معرفی کندآن را به دیگر نهاده

زاده عضیو هیات  شیود  آلای محمد لاسی«ن، فعالی. گروه ادبیات تطبیقی فرهنگسیتان زبان و ادب فارسیی آغاز میسیابدین

های  گزارشیی از فعالی.  1386نه«، شیماره اول، بهار    ةن )دورفرهنگسیتا ةادبیات تطبیقی فرهنگسیتان، در نامعلمی گروه 

ارائه گزار  عملکرد گروه ادبیات تطبیقی فرهنگسییتان توسییط    (217-216)صییص  دهندگروه ادبیات تطبیقی ارائه می

سیی و ه تمین نشیسی. شیورای فرهنگسیتان زبان و ادب فارسیی که در تاریخ دوشینبه، شیشی«  صیدواسیتاد نف ی در سیی

پس از گذشی. حدود چهار دهه، اسیتاد هنوز   ؛ریزی علمی داردبرگزار شید، حکای. از دل. اسیتاد در برنامه1387خردادماه  

نامه  لذا تهیه در   ؛نامه به زبان فارسیی داری«ادبی ایران نیاز به کتاب و در   ةرند برای معرفی این رشیته به جامعقاد دااعت

 دهند ادبیات تطبیقی در سه بصش وجهه هم. خود لرار می  ةجامعی را در زمین

 ؛تاریصچه تطور ادبیات تطبیقی  -الف

 ؛های ادبیات تطبیقینظریه  -ب



 های موردی در ادبیات تطبیقی پژوهش  -ج

دکتر حسین جوادی، از سیوی گروه ادبیات   ةثیر ادبیات فارسیی در ادبیات انگلیسیی، نوشیتأعالوه بر این، ترجمه کتاب ت

شییناسییی ادبیات تطبیقی با توجه به سییابقه اند  شییود  طرح کتابیتطبیقی به گروه نشییر آثار پیشیینهاد و تصییویب م

یابد  در این زمینه کلیه مقاالت فارسیی  و حتی نبود رشیته دانشیگاهی در این زمینه ادامه می های تطبیقی در ایرانپژوهش

اول   ةعنی سیال انتشیار دوری  1304وجو، سیال  چاپ شیده در نشیریات داخلی و خارجی گرد آمده که مبنای زمانی جسی.

هیای مطرح در ادبییات تطبیقی،  نظرییات و دییدگیاه  ة. دکتر محمود افشیییار اسییی.  در زمینی آینیده  بیه میدیریی   ة»مفلی 

ی  وجوه مشیتر  بارز میان ادبیات فارسی   ةوجو در زمیناسی.  جسی.شیده در اروپا و امریکا تهیه شیده  های چاپشیناسییکتاب

  ة نام  از بهترین مقاالت به زبان فارسییی به صییورت ضییمیمه  ایاسیی. و انتشییار مفموعهو ادبیات عربی و ترکی آغاز شییده

)به نقت از گزار  فرهنگستان زبان و ادب   فرهنگستان در دستور کارگروه ادبیات تطبیقی فرهنگستان زبان و ادب فارسی لرار دارد

  (21-19، صص1387فارسی، دفتر شش«، بهار و تابستان 

 مطبوعات در عرصة فعالـ  13

 سخن  ةمجل  یریسردبـ  

  یدریح  رضیاعلی  از  لبت   ةدور  در »منمفله سیصن را بر عهده داشی.:   یریسیردب  یاز انقالب، مدت  یشپ  یابوالحسین نف  

  که یکسیان  یشیترب ی،من بودم و خانلر  یشیترب  آمدیبه دفتر نم  یبودم  آن زمان کسی  یرسیردب  ی«سیال و ن  ی  حدود    یمدت

 ؛بودند یه« سین و ه« سیب  خانلر  یسیندگانه« نو  یبود، دوسیتانش، شیاگردانش و گاه یبا خانلر  یدارد یبرا  آمدندیم

  و ترجمه  یهمن بود  از ته  مدت همه زحمات بر عهده ینبدهند در ا  یامقاله  ی    یاناًاح  یابزنند و   یکه سر  آمدندیم  هاینا

  ی     به شیکل کردند ویاجرا نم  دادندیوعده م  کردند،یم ی.ها اذچاپصانه ی،در چاپصانه با حروف سیرب  گیریغلط  تا  مطالب

 یزیمفلیه آن چ  دییدمیمفلیه را میاه بیه میاه منتشیییر کن«  و بعید ه« م  توان«یتنیه نم  یی  و    آی«یدارم از پیا درم  دییدمیکیه م

 ینمن ا سیردبیری   دردوره ی«که من به آن بنازم و بگو  یمهم  ةدر آن دوره مقال  یعنی  ؛نشید خواسی.ینشید که من دل« م

 د  مطلب چاپ شد در مفله منتشر نش

بود که    ینف   یصتشص  ینا»اس.:  دوره گ ته ینا  ة، دربار سصن»آن دوره   یسندگاناز نو  یی،اپ مفتباحال، فتح ینبا ا

   شد  ن سص»مفله    یهاشماره ینبهتر   سصن»آن مفموعه از  

 ـ مجله صدف

شیماره از آن به  ۵۰سیال و انتقاد کتاب که  به مدت ی   صیدف  ةسیازی و چاپ دو مفلمسیئولی. آمادهنیت انتشیارات  

توان به می  کردنداز میان کسیانی که با صیدف همکاری می  .ه داشی.عهدشید، را بهها منتشیر میصیورت ضیمیمه در کتاب

 .کردابوالحسن نف ی اشاره

 نگ اصفهانجُـ  

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B5%D8%AF%D9%81_(%D9%85%D8%AC%D9%84%D9%87)&action=edit&redlink=1


  خواه«یمن نم»»جنگ اصی هان  شید:    یانگذاراناز اعضیا و بن  و یکی فعال بود یزن  یادب  یهادر جُنگ   ینهمچن  نف ی

 یلیها خجنگ  ینانتشیار ا کتمان کرد که اصیوالً شیودیاما نم  ؛کن«داشیت« اغرا    یجنگ اصی هان که خودم با آن همکار  ةدربار

   بود یهاز بق االترسروگردن ب  ی   یکه منتشر شد به نوع  یابود و ظاهراً جنگ اص هان ه« در همه چند شماره  یرگذارثأ ت

 ـ مجلة ادبیات تطبیقی فرهنگستان

که   یناز ا  خورمیتأسییف م  یشییههم»گ .:  یم یزن  یرانا یمطبوعات ادب یموجود برا یطشییرا  ةدربار  ینف   ابوالحسیین

و بعد مفله ه«   شیودیمتولف م  دفعهی  بود   یدوارآن ام  یریگبه اوج  توانیم  کهیو درسی. ولت  شیودیشیروع م  ییکارها

 شود یم  یتتعط

 کتاب یزداور جواـ  14

  یری گلشی   یادبه بن  یطور رسیمکه به  یبود  زمان  یابوالحسین نف    یجنب  هایی.از فعال  ی،خصیوصی   یادهایدر بن ی.عضیو

 خورد امنا به چش«    .یئه  یاسام  یاندر م  یشد، نام ابوالحسن نف  مفوز داده

مثب. داشییته    یرمندان تأثها به عاللهآن  یها و معرفکتاب  یراگبتوانند در گسییتر  ت یراندر ا  یادب  هاییزهبود که جا یدوارام او

  های ی.فعال  یگراز د یزن  یرانا  یاسییالم  یسییال جمهور همچون جشیینواره کتاب کود  و نوجوان و کتاب  یزیدر جوا  یباشییند  داور

 بود  ینهزم یندر ا ینف 

 ی استاد ابوالحسن نجف  هایی سخنرانو   وگوهاگفتـ  15

   ۱۳۶۱  ۹۴-۵۸(:  ۴   کتاب چراغ )ینده    آ       یسنوداستان  ی هوظ  یسی،نوداستان: داستان و یرامونگو در پو»گ .ییی 

 ؛سپانلو(  یو محمدعل  یری)با نام مستعار »مهرداد رهسپار ؛ با هوشنگ گلش

 ؛شناسیهای شعر فارسی ، در بنیاد ایرانبندی وزن»طبقهی 

منوچهر   ی،ابوالحسین نف  :  حضیور  با (۱۳۹۳مهر  ۱۵شینبه  سیه)  و نه به رمان نو   یکتاب »آر ینشیسی. نقد و بررسی یییی 

 ؛یاننفوم  یرعلیو ام  یعیبد

 ی و      طنز در شعر حافظ استاد ابوالحسن نف  ی 

 آید؟ابوالحسن نجفی از کجا می   وسعت و تنوّع معلوماتاین همه 

در حدّ    یوجدان و غور علم  یینی،آ  یقیتحق   یاتنظ« و انضییباط زاهدمنشییانه، ح  یر،نظهو  سییرشییار، پشییتکار ک«»

م رط به کشیف و   ةعالل   انگیز،ینتحسی   ینیبوسیع. و تنوّع معلومات، نکته  ی،به اسیتاد  ی  بس نزد یانلوسیوا ، مهارت ب

کالن   یةو سیرما  یمواهب فطر  یندر پرتو ا ی،اند  وینف    یمعنو  ی.شیصصی   ةسیازند  یزبان  یدیلکل  یقاتدر تحق   ییگشیاراه

 8،  2410   )سیمیعی گیالنی، روزنامه شیر ،  اسی.آورده  یدپد  یدر زبان فارسی   همتایدر نوع خود فرد و ب  یآثار  ی،کسیب

  (1394مهر

 نجفی با متون کالسیک فارسی اُنس داشت



اظهارنظر    کرد،یم  یبرداریادداشی.  کرد،یمها را مطالعهاُنس داشی. و آن  یزبان فارسی   ی  با متون کالسی   یمرحوم نف  

متون   هاییهه« مشیصص اسی. که او چقدر بر پا   یسیی«و در همان »غلط ننو  کردیماسیت اده  یزبان فارسی   ةاز سیابق   کرد،یم

 ( بود یشناختن)زبا  یلولوگی  ف   ی،زبان فارس  ی  کالس  یاتو ادب ونمت ینتسلط داش.  البته نگاه او به ا  یزبان فارس

 کالسی  اس.:گر انس نف ی با متون  برخی از مقاالت وی که نشان

 (41 ی  38ص)ص  82   -  1383  مرداد  و فلس ه  یاتکتاب ماه ادب  ةمفل   یدباز کن  یار»معاشران گره از زلف  ی 

 (4و  3و  ۲  ۱۳۷۴فرهنگستان    ةنام)  ی  با همکاری احمد سمیعی گیالنیموزون گلستان سعد  یهاپارهی »

 ی نجفی خوانداستان

همچنین نقش بسییار بسییار مهمی در آن گروهی    ؛کردها را خوب تحلیت میناخوان بود و داسیتایشیان بسییار داسیتان»

نویسیی بود و تأثیر ایشیان بسییار محسیو  بود   کردند داشی.  نگاه ایشیان نگاه مدرن داسیتانکه در اصی هان بودند و کار می

هایی یلی خیلی مه« بود و حرفکردند که خهایی اشیارهانده بودند و به نکتهمن را خو  شیما که غریبه نیسیتید  ایشیان کتاب

و همه درد  ای نداری« که ی  ن ر اینبال«  ایشیان گ تند ما در زبان فارسیی نمونهزدند که من از آن سیصنان به خودم میمی

  ی(کرمان  یهوشنگ مراد  )ین تعریف برای من بسیار بزرگ بودو ا  چنین شیرین بنویسیدرنج را این

نویس جوانی که تازه کار  خصیوو برای داسیتاننویسیی اسی. و بههترین معل« داسیتانگلشییری معتقد بود که نف ی، ب»

داد، گ .: ورود نف ی به نف ی عاشیق داسیتان بود و داسیتان را بر کارهای ارزشیمند خود ترجیح میاسی.   خود را آغاز کرده

که نف ی انفام داد، مربوط به سییال  ای ی ترجمه شییده از فرانسییه بود، آخرین ترجمههاناادبیات از طریق خواندن داسییت

 (جایزه ابوالحسن نف ی در مرکز فرهنگی شهر کتاب  ةدومین دورسصنرانی ضیا  موحد در    )   اس. 1384

 ینماو س یاتدر ادبتبلور شخصیت ابوالحسن نجفی  

 (1357ی)اثر هرمز شهداد  شب هولالف(  

  (1394  ،نژاد)علی داستان شب هول اس.  یهانااز لهرم  یکی  ی،منابع، ابوالحسن نف   یبنا به برخ

 (1384) بهمن فرمان آرااثر   بوس کوچولو ب( یک

  یقینمن  »  :نویسیدیمبا اشیاره به فیل« ی  بو  کوچولو    یابوالحسین نف    ةنامکتاب »جشین  ةدر مقدم  زادهیبطب  یدام

  (17:  1390زاده،)طبیب  اس.نبوده  یجز خود نف    یکس  یل«در آن ف   یدارم شبل

 ی ابوالحسن نجف  یزةجا

شیهر    یمرکز فرهنگ  ی،زبان فارسی   یمترجمان در اعتال  یقترجمه و تشیو  ةدر عرصی   یاسیتاد نف    یادبه منظور پاسیداشی.  

  ی و نشیان ابوالحسین نف    یزهجا یشیده، با اهدا  رکه در سیال منتشی   یداسیتان کوتاه  ةرمان و مفموع ةترجم ینکتاب از بهتر

  کندیم  یرتقد

،  یفتورگن یواناثر ا   اشیراف یانهآشی رمان »  ةگلکار با ترجم  آبتین برگزار شید   ۱۳۹۵در سیال    یزهجا  یاعطا  ةدور  یناول

را باز   یشهاچشیی«  یصازلرمان »  ةبا ترجم  یونسییی  ینبروت و ز  یوزفاثر    یمار  رادتسییکرمان »  ةبا ترجم  یمحمد همت

 اند بوده یزهجا ینا  ةگذشت  ةسه دور  یدگانبرگز  یاخینااثر گوزل     کندیم



 

 ی ابوالحسن نجفهایی دربارة ی رانسخن

تا از عشیق او به   آیندیکتاب و کتاب. گردل ه« م  یاما هنوز ه« اهال ؛گذشیته اسی.  یارد  یناز ا  یسیال از کو  و  5اکنون  

که دربارة او   هاییراناز سیصن  یابرگزار کنند  به ذکر مفموعه  یاسیتاد ابوالحسین نف    یادمانو    یندسیصن گو  یزبان فارسی 

 :پردازمیاس.، مشده

 ی(در کتابصانة فرهنگستان زبان و ادب فارس ۱۳۹۴بهمن   ۶شنبه  صبح روز سه  ۱۰)ییع مراسم تشـ  

 ین آرا در او بهمن فرمان  یسیارین  ی«سیل  ی،نصیراپ پورجواد  یالنی،گ  یعیمحقق، احمد سیم  یحداد عادل، مهد  یغالمعل

 کردند مراس« صحب.

 (الرضا در تهراندر مسفد ۱۳۹۴بهمن  ۸شنبه  پنج)  مراسم ختمـ  

 کردند  یمراس« سصنران یندر ا االسالمییخش  یحداد عادل و عل  یغالمعل زاده،یبطب  یدام

 (۲۰تا۱۷؛ ساعت  ۹۴بهمن۲۰شنبه زمان: سهی)استاد ابوالحسن نجف ـ یادمان

گالری آشینا  دفترل شییراز گروه »ویراسیتاران  با همکاری »انفمن دوسیتداران زبان و ادبیات فارسیی شییراز  و »کافه

   کند: یادمان استاد ابوالحسن نف یبرگزار می

فرهنگستان    یقیتطب یاتو عضو گروه ادب  یرازدانشگاه ش  یشناسو زبان یخارج یهانابصش زب  یقیتطب  یاتاستاد ادب   1

 (؛یقیتطب  یاتادب  ةکوشند  ی،)نف   یروانیانوش  یرضاعل  ی،فارس  یاتزبان و ادب

  داسیتانیل یادب  ةدر حلق   یفال )درباب نقش نف  و رضیا فرخ یپژوه، ابوتراب خسیروو داسیتان  یسنو  اسیتادانل داسیتان۲

 اص هان(؛

 (؛ینف   یهااز ترجمه  ی)خاطرات  یمعصوم  یترجمه، استاد عل  تکسویش  پ۳

 ( یستانسیالاگز  یراستارلو  ی،)نف    ی یشرسادات  یدفرش  یراستار،  و۴

ــ   تانـ ورای فرهنگـس تاد نجفی در ـش ادروان اـس نبه  )دویادبود ـش چهارصید و چهت و هشیتمین ؛ ۹7بهمن12ـش

 (دکتر شهیدینشس. شورای فرهنگستان زبان و ادب فارسی، تاالر  

خنرانان:   کامران    ی،محمود عابد ی،حسین انور  ی،اپ مفتبائفتح  یسیاری،ن  ی«سیل  ی،صیادل   اشیرفیعل  ،حدّاد عادلـس

عال الدین    ی،حسین ذوال قار  ی،اسیوار، گاله آموزگار، نصیراپ پورجواد  یموسی   یی،محمد سیرور موال یزی،پرو یننسیر  ی،فان

  یعی اسییتاد احمد سییم  یرمقدم،محمد دب  یاحقی،محمدجع ر    ی،محمدرضییا ترک  ی،پندر  یجالل  ی،طباطبائی، رضییا منصییور

 یری محمدرضا نص  ی،همدان  یمعصوم  ینحس  ی،خرمشاه  ین(، بها الدیالنی)گ

 (در خانه اندیشمندان علوم انسانی 1395خرداد   5چهارشنبه،  )ی  مراسم بزرگداشت ابوالحسن نجفـ  

 زادهیبطب  یدام، موحد  یا ضی،  صادل   اشرفیعلی،  همدان  یمعصوم  ینحسیالنی،  گ  یعیاحمد سمرانان: سخن



م چهلمـــ   ن نجف  ینمراـس تاد ابوالحـس ت اـس ا  ی،روز درگذـش  ۱۸شینبه،  سیه)  «یدخورـش یهبا عنوان »درـس

 (مشهد  یدانشگاه فردوس  یو علوم انسان  یاتادب  ةدانشکد  یدر تاالر فردوس ۹۴اس ندماه  

    یاحقیسلمان ساک. و محمدجع ر    زاده،یبطب  یدموحد، ام  یا ض ان:سخنران

 (۱۳۹۵  اس ند ۲۱)  ی در انجمن آثار و مفاخر فرهنگ  ی بزرگداشت مرحوم استاد ابوالحسن نجفـ  

 یفرهاد طاهرزاده و امید طبیب  ،محقق، حداد عادل یمهد ان:رانسخن

 (مشهد ی دانشگاه فردوس ی فارس یاتزبان و ادب  ی انجمن علمی )ابوالحسن نجف  ـ یادوارة

 ی(در مرکز نشر دانشگاه ۲۰تا   ۱۶( از ساع.  ۹۷ماه  ده« بهمنچهارشنبه  )  ی ابوالحسن نجف یبرا ی نکوداشتـ  

محمد  یانه و عام  یفرهنگ فارسی   ةزاده دربارفرهاد لربان  ، یسیی«غلط ننوکتاب »  ةدربار  یصیادل  اشیرفیلع  رانان:ـسخن

 یابوالحسن نف    یهاترجمه  ةدربار  ینفابت

 گیرینتیجه

 ی هاچهره  یرگذارترینثأاز ت،  را داشی. یرانیا ی.زبان، فرهنگ و هو  ةسیال دغدغ ۶۰از   یشکه ب  یمرد  یابوالحسین نف  

  یان در م   اندو مترجمان ما وامدار او و آثار  بوده  یسیندگانشیاعران، نو  ینترنسیت از مه«  ینماسی. و چند  یاتمعاصیر ادب

و دسیی.    یعرف   یگاهجا  یابوالحسیین نف    یدتردیاند، ببرداشییته  یفارسیی   یاتزبان و ادب  یرشیید و ارتقا یبرا  یکه گام هاآن

ی«؛  هست  وی یونلعمرمان را مد  یلادب  یهالذت  ترینیقاز عم یبرخی« و اشده  یاز ما مسحورل هنرل نف    یاریبسی    دارد  یافتنین

  ی هیا ینیهلرن در زم  ی«از ن  یشب  یابوالحسییین نف    کرد   ییاتخود را ولف ادب  یابوالحسییین نف  این از آن جهی. اسییی. کیه  

  ی هاگذاش.  او در دانشگاه  یادگاررا به    یانهعام  یو فرهنگ فارس  یسی«گوناگون تال  کرد  او بود که به ما آموخ. غلط ننو

 بودچه آموخ. درسی. نگاشیتن  بود، آن  یفرهنگسیتان زبان و ادب فارسی   یوسیتهمر، عضیو پع  یانکرد و تا پا  یستدر  یاریبسی 

تنها مترج« نبود  او   یابوالحسین نف    برگرداند  یرا به فارسی   یاریبسی   یهاداشی.  کتاب یژهو  ی.او اهم یبرا  یراسیتاریو و

نشیان داده بود که تا   ینرا در کتاب امروز انتشیارات فرانکل  یادب  ینگارروزنامه ةتوانا بود  او ترجم  ینگارو روزنامه یسیندهنو

کرد به عهده  یآن را منتشییر م یسییصن که دکتر خانلر  ةماهنام  یریه« سییردب  یمدت یاسیی.  و یگانهامروز در نوع خود 

الحسین کرد  ابو  یداپ  یشانبوه کارها  یاندر م یفضیع  یکار  توانیکه نم  اسی.  کسیانیجمله   از آن  یداشی.  ابوالحسین نف  

  بود  یباشکوهل فرهنگ  یزندگ  ی  نمادل  ی و  فارس  یاتعاشق زبان و ادب  ینف  
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