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 پیشنهاد نویسندۀ ایرانی 

 نظرات جدیدة في تاریخ األدب
 داشت.  نوروز امسال، در بیروت کتابی منتشر گردید که سر و صدای فراوانی به دنبال خویش می 

های بیروت را به  هایی از رادیو و تلویزیون ها و مجالت و ساعت روزنامه اکنون مدت سه ماه است که این کتاب صفحاتی از  

 خویش اختصاص داده است.  

حمد اللواساني استاد الفارسیة المساعد في الجامعة اللبنانیة در  ، أل نظرات جدیدة في تاریخ األدباین کتاب زیر عنوان  

 مورد بررسی قرار گرفته است.  ،منتشر گردیده و در آن سه موضوع جداگانه مربوط به تاریخ ادبیات  برگه  432

 با تاریخ ما
ً
ارتباط    نخستین موضوع آن مربوط به حسان ثابت، شاعر پیغمبر اسالم است، و دو موضوع دیگر که مستقیما

ها با اعراب در سده  یت آن منسوب به او، سپس مسأله مهم شعوبیه و ضد    األدب الصغیرمقفع و کتاب دارد عبارت است از: ابن 

 م(. 8/   ه2) 

 گانه آن باشد، ناشی از چند امر زیر است: های سهسر و صدای یاد شده بیش از آن که مربوط به موضوع 

 یک امالی نس  ،نویسنده این کتاب   -1
ً
جدیدی را برای خط عربی پیشنهاد نموده است و با در نظرگرفتن این که امالی    بتا

ای بغرنج و الینحل مانده است،  ها مورد دردسر است، برای خود اعراب مسألهکنونی خط عربی بیش از آن که برای ما فارس 
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 برای برخی مشکالت آن، آن 
 

نویسنده غیر عرب چقدر جالب توجه  هم از طرف یک  متوجه خواهیم گردید که طرح نوعی حل

 خواهد بود. 

یعنی خوانندگان    ،این که نویسنده کتاب با کمال شجاعت پیشنهاد خویش را در همین کتاب به مرحله عمل نهاده  -2

 عرب را در برابر واقعیت قرار داده و مفیدبودن پیشنهاد را با تجربه ثابت کرده است.  

کتاب و دهنده این پیشنهاد یک جوان ایرانی است که کرسی زبان ادبیات فارسی را  این که آقای احمد لواسانی مؤلف    -3

 نماید و پیش از این، کتاب او در بارۀ تدریس زبان فارسی مکرر در بیروت چاپ شده بوده است. در دانشگاه لبنان اداره می

اند و  نوشته و یا آن که به صورت »ی« می   اند؛خوانده هایی را تاکنون نانوشته میپیشنهاد آقای لواسانی آن است که الف

 اند، همگی را به صورت الف بنویسند. به طور مثال:خوانده »آ« می 

 فعل اسم  حرف 

 روی = روا  مجتبی = مجتبا هذا = هاذا 

 قضی = قضا  موسی = موسا  هؤالء = هاؤالء 

 رمی = رما  عیسی = عیسا  لکن = الکن 

از  نوشتهیادآور شوم که من در   ناقابل خویش که در تهران  آن   1951های  از  برخی  بعد چاپ کردم و  انتشارات  به  از  ها 

های  یعنی کلمات عربی را که به فارسی آمده است و الف  ،امدانشگاه تهران بوده است، مقداری از این طرح را عملی ساخته

نوشته میآن  به صورت »ی« و »و«  و از طرف اساتید محترم    گردید، همهشد و »آ« تلفظ می ها  را به صورت »ا« چاپ کردم 

ام که »هذا« را به صورت »هاذا« و »لکن«  دانشگاه نیز مورد تأیید ضمنی قرار گرفت؛ لیکن من هنوز به خویش جرأت آن ندیده 

ظ نزدیک را به صورت »الکن« بنویسم، معذالک من با این روش آقای لواسانی موافقت کامل دارم؛ زیرا که هرچه نوشته   تر  با تلف 

 گردد.سود کاسته می های کار اضافی و بی تر خواهد بود و از ساعت آموز آسان باشد کار آموزش برای آموزگار و دانش 
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جانب با نظر مؤلف محترم موافقت چندانی ندارد،  گانۀ کتاب، باید بگویم که نظریات این های سهاما راجع به اصل موضوع 

 در مورد شعوبیه،
ً
هایی نارسا  دانم، به نظر من ایشان به استناد دلیلایشان را دچار همان عقده ضد  یهودی اعراب می   مخصوصا

های میان ملل عرب و فارس باشد منظور  اند؛ البته اگر مقصود مؤلف رفع سوءتفاهم پای یهود را در این مسأله به میان کشیده 

دارد، نباید هیچ گونه سوءتفاهمی ایجاد نماید تا نیازی به رفع  علمی    ۀلیکن کشف حقایق تاریخی که جنب   ؛ایشان مقدس است

 آن داشته باشیم.  

 منزوی  نقیعلی دکتر 
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