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جمعه، 18 مهرماه 1399

باغ موقوفات دکتر محمود افشار یزدی - کانون زبان پارسی

یخی  جایزۀ ادبی و تار

بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار یزدی

محمدرضا باطنی





شورای تولیت

متولیان مقامی

رئیس مجلس- رئیس دیوان عالی کشور- وزیر  فرهنگ )وزیر  آموزش و پرورش( 

 وزیر  بهداری ) وزیر  بهداشت و درمان و  آموزش پزشکی ( -   رئیس دانشگاه تهران )  یا معاونان اول 

هر یک از این پنج مقام ( )طبق مادۀ 2 وقفنامه(

متولیان منصوص

 دکتر  سّید مصطفی محقق داماد ) رئیس شورا ( - دکتر  محمد  رضا شفیعی کدکنی )جانشین: دکتر  محمد اسالمی ( - 

سّید محمود دعایی )نایب رئیس(- دکتر   احمد میر )بازرس( - ساسان دکتر  افشار -  آرش افشار ) بازرس(

موسسۀ فرهنگی هنری دکتر محمود افشار

                             
دکتر   سّید  مصطفی محقق داماد  )رئیس هیأت مدیره( -   دکتر   محمد  افشین وفایی ) مدیر  عامل  ( - آرش افشار  )بازرس(  

هیأت گزینش کتاب و جوایز

دکتر  سّید مصطفی محقق داماد  - دکتر   محّمد رضا شفیعی کدکنی- دکتر  ژاله آموزگار - 

ه مجتبایی- دکتر  محمود امید ساالر- 
ّ
دکتر  جالل خالقی مطلق - دکتر  حسن انوری - دکتر  فتح الل

کاوه بیات- دکتر  محّمد افشین وفایی )مدیر  انتشارات(

 درگذشتگان

ه آموزگار - دکتر   جمشید آموزگار- ایرج افشار، سرپرست عالی و بازرس )منصوب واقف، از  
ّ
دکتر  مهدی آذر - حبیب الل

1363-1389(- مهربانو  دکتر  افشار- مهندس نادر  افشار- بهروز افشار یزدی-  دکتر  سّید جعفر  شهیدی، رئیس هیأت 
 مدیره ) از  1363 تا 1383(- دکتر  جواد شیخ االسالمی- اللهیار  صالح-  دکتر منوچهر  مرتضوی - دکتر  اصغر  مهدوی 

- دکتر  یحیی مهدوی - دکتر علی محمد میر - دکتر  محمدعلی هدایتی



با سپاس از کسانی که در تهیۀ این کتابچه صمیمانه همکاری کردند؛

 به ویژه آقایان دکتر مهدی فیروزیان، دکتر پژمان فیروزبخش، محسن طالبی آبکناری و علی دهباشی

محمد افشین وفایی



مقررات مربوط به جایزه های ادبی و تاریخی

مادۀ 34 وقفنامۀ اول

بر  تألیف  عالوه  می تواند  تولیت  شورای  یا  واقف  یابد  افزایش   قابلی  مقدار  به  موقوفات  درآمد  چنانچه 

دانش پژوهان،  دانشمندان،  تشویق  جوایز   برای  به  تخصیص  را  آن  از   کتب، مبلغی  چاپ  و  ترجمه  و 

باید  این  بنابر  آینده.   نویسندگان و شاعران در مجلۀ  بهترین  برای  باالخص  بدهند،  نویسندگان و شاعران 

طرح  اجتماعی،  و  ملی  و  نثر   وطنی  و   نظم   قطعات  تصنیف  و  اشعار   سرودن  به  را  شعرا  و  نویسندگان 

در  امور  این  تشخیص  نمود.   ترغیب  و  تشویق  موقوفات  درآمد  جوایز    از   دادن  و  مسابقه ها  و  اقتراحات 

شش  هیأت  با  سپس  می دهد،  انجام  خود  مطلع  دوستان  مشورت  با  که  است  واقف  با  حیات  زمان 

آنها  را که  یا هر کس  آینده  از هیأت مدیرۀ شرکت مطبوعاتی  از متولیان و یک سوم   نفره است که دو سوم 

ب خواهد  بود.
ّ
و  اینها به جایشان معّین کنند، مرک

مادۀ 5 وقفنامۀ پنجم

به سبب انحالل شرکت مطبوعاتی آینده آنچه در مورد  تشخیص امور مربوطه بدان جوایز  طبق مادۀ 34 

 به عهدۀ 
ً
وقفنامۀ اول مورخ دی ماه 1337 به عهدۀ آن شرکت محّول بوده از میان رفته و انجام آن امور منحصرا

واقف و سپس شورای تولیت است که می توانند از  اهل بصیرت یاری بخواهند.

یادداشت واقف

جوایزی که در این موقوفات تعیین شده نیز   مانند سایر   امور  آن پیرامون هدف آن است، تکمیل وحدت ملی به 

وسیلۀ زبان فارسی یعنی کتب و رساالت و مقاالت و  اشعاری که در   پیرامون این هدف نوشته شود، خواه به زبان 

فارسی، خواه به زبان های دیگر، خواه به وسیلۀ ایرانیان یا ملل دیگر، خواه در خود ایران، خواه در خارج می تواند 

 اصول آن را یادداشت می کنم.
ً
نامزد دریافت جایزه گردد. برای این کار   آیین نامه ای باید تهیه شود، اجماال

دکتر محمود افشار

گراس، 78/8/4 ]19[



جایزه های داده شده و تاریخ اعطای آنها

 
دانشمند هندی، استاد دانشگاه علیگره

دانشمند ایرانی، استاد دانشگاه فردوسی )مشهد(

دانشمند مصری، استاد دانشگاه  عین شمس )قاهره(

دانشمند ایرانی، از مؤسسۀ لغتنامۀ دهخدا

دانشمند پاکستانی، استاد دانشگاه پنجاب )الهور( 

دانشمند چینی، استاد و رئیس بخش فارسی دانشگاه پکن

دانشمند تاجیکستانی، استاد و متخصص ادبیات فارسی )دوشنبه( 

دانشمند ایرانی، استاد دانشگاه تهران

دانشمند انگلیسی، استاد دانشگاه منچستر

دانشمند ایرانی، استاد  دانشگاه تهران

سخنسرای نامور ایرانی

دانشمند ژاپنی، استاد ممتاز دانشگاه مطالعات خارجی توکیو

دانشمند آمریکائی، استاد زبان فارسی دانشگاه هاروارد 

دانشمند هلندی، استاد زبان فارسی دانشگاه لیدن

دانشمند افغانستانی، پژوهشگر و مصّحح متون عرفانی

دانشمند فرانسوی، استاد دانشگاه پاریس

دانشمند ایرانی، استاد دانشگاه تهران

دانشمند اتریشی، استاد دانشگاه های آلمان و اتریش 

دانشمند ایرانی، کتابشناس و فهرست نگار برجسته

دانشمند ایتالیائی، استاد  دانشگاه رم

دانشمند ایرانی

دانشمند ایرانی

سخنسرای نامور ایرانی

دانشمند فرانسوی، استاد دانشگاه پاریس

دانشمند ایرانی، استاد دانشگاه تهران

دانشمند ژاپنی، استاد دانشگاه توکائی

دانشمند ایرانی، استاد دانشگاه تهران

۱(  1368/9/28             نذیر احمد   

۲(  1369/9/28            غالمحسین یوسفی  

3(  1369/۷/31           امین عبدالمجید بدوی    
۴(   1371/9/28           سید محّمد دبیرسیاقی

۵(  1371/9/28            ظهورالدین احمد

6(  1377/2/12            جان هون نین
7(  1377/12/22        کمال الدین عینی

۸( 1379/12/11          منوچهر ستوده

۹(  1380/7/14            کلیفورد ادموند باسورث

ین کوب ۱۰(  1382/6/24          عبدالحسین زر

یدون مشیری ۱۱(  1382/6/24          فر

۱۲(  1382/9/1             تسونه ئوکورویاناگی

یچارد نلسون فرای  ۱۳(  1383/4/2             ر

۱۴(  1385/3/10          هانس دوبروین

۱۵(  1385/9/28                نجیب مایل هروی

۱۶(  1386/3/30          شارل  هانری دوفوشه کور

یب ۱۷(  1387/10/8          بدرالزمان قر

۱۸(  1389/3/20         برت گ. فراگنر

۱۹(  1390/2/22         احمد منزوی

20(  1390/9/12         آنجلو میکله پیه مونتسه
۲۱(   28/   1392/9       احمد اقتداری

۲۲(  1393/9/28        محمد علی موحد

۲۳(  1395/7/10             امیرهوشنگ ابتهاج )سایه( 

یلبر الزار ۲۴(  1396/4/13         ژ

۲۵(  1397/3/29               علی اشرف صادقی

26(  1398/3/24         یوشیفوسا سکی
27(  1399/7/18        محمدرضا باطنی



Mohammad Reza Bateni
محمدرضا باطنی



 اهداشده به دانشمند ایرانی، دکتر محمدرضا باطنی

 قالیچۀ ابریشمی، به ابعاد 220×143سانتی متر، یا 1300×2000 گره؛
و با استفاده از ۹۵ درصد مواد طبیعی از منطقۀ  تودشک و جوشقان، طراحی و بافت در نائین، کارگاه داوود زمانی    نائینی
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کتاب شناسی دکتر محمدرضا باطنی
زهرا جعفری

 
1
1. کتاب ها 

الف. تألیف
- ت وص ی ف  س اخ ت م ان  دس ت وری  زب ان  ف ارس ی  ب ر ب ن ی اد ی ک  ن ظری ۀ  ع م وم ی  زب ان ، ت ه ران، ام ی رک ب ی ر    ، 1348.                      

- زب ان  و ت ف ک ر؛ م ج م وع ه م ق االت ،  تهران، کتاب زم ان ، 1349.

گ اه    ، 1354.             - م س ائ ل  زبان شناس ی  ن وی ن ؛ مجموعه مقاالت،  ت ه ران، آ

- زبان آموزی: مراکز تربیت مربی کودک؛ ]برای[ وزارت آموزش و پرورش، تربیت معلم، تهران، وزارت 
آموزش و پرورش، معاونت امور آموزشی  ، 1356.         

گ ه   ، 1363.                                    - ن گ اه ی  ت ازه  ب ه  دس ت ور زب ان ،   ت ه ران    ، آ
گ اه   ، 1363.     - چ ه ار گ ف ت ار درب ارۀ  زب ان ؛ مج م وع ه  م ق االت ،  ت ه ران ، آ

گ اه ، 1367.  - درب ارۀ  زب ان ؛ م ج م وع ه  م ق االت ،  ت ه ران ، آ

-  پ ی رام ون  زب ان  و زبان شناسی، م ج م وع ه   م ق االت، ت ه ران ، ف ره ن گ  م ع اص ر، 1371.
- زب ان  و ج ام ع ه ش ن اس ی؛ م ج م وع ه  م ق االت )با دیگر همکاران(، ت ه ران،  وزارت  ف ره ن گ  و ارش اد اس الم ی ،   1381.     

 ب. مجموعۀ فرهنگ ها2

ت ه ران ،  دیگر همکاران(،  )با  ان گ ل ی س ی   فارسی-   - انگلیسی  واب س ت ه،  زم ی ن ه ه ای   و  روان   ش ن اس ی   واژه ن ام ۀ    -
ف ره ن گ  م ع اص ر  ، 1368.                         

-  ف ره ن گ ان گ ل ی س ی  - ف ارس ی  )ویراست اول(،  ت ه ران، ف ره ن گ  م ع اص ر، 1371.

1    برخی از این کتاب ها را ناشران مختلف در سال های مختلف بارها به چاپ رسانده اند.

2    نشر فرهنگ معاصر، فرهنگ های یادشده در این بخش را در سال های مختلف بارها به چاپ رسانده است. 
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- ف ره ن گ  ان گ ل ی س ی- فارسی )ویراست دوم(،     ت ه ران    ، ف ره ن گ  م ع اص ر   ، 1376.                          
- ف ره ن گ  م ع اص ر دان ش آم وز، ان گ ل ی س ی  - ف ارس ی ، ت ه ران ، ف ره ن گ  م ع اص ر  ، 1377.           

- ف ره ن گ  پویا، ان گ ل ی س ی - فارسی، )ویراست سوم(،     ت ه ران    ، ف ره ن گ  م ع اص ر   ، 1385.                                     
-   ف ره ن گ  پویا، ان گ ل ی س ی - فارسی، )ویراست سوم(،     2جلد دریک مجلد، ت ه ران    ، ف ره ن گ  م ع اص ر   ، 1385.                                     

- فرهنگ پویا، فعل های گروهی، انگلیسی- فارسی ، تهران، فرهنگ معاصر  ، 1386.            
- فرهنگ پویا، ان گ ل ی س ی - فارسی ، یک جلدی، تهران، فرهنگ معاصر  ، 1387.             

- فرهنگ پویا، اصطالحات انگلیسی - فارسی، تهران، فرهنگ معاصر،     1387.           
د، تهران، 

ّ
- فرهنگ پویا، انگلیسی - فارسی، با الفبای آوانگار بین المللی )IPA( ، 2 جلد در یک مجل

فرهنگ معاصر،     1387.           

- فرهنگ پویا، همایندها، انگلیسی - فارسی،   تهران، فرهنگ معاصر، 1388.            
- فرهنگ پویا، ان گ ل ی س ی - فارسی، کوچک، تهران، فرهنگ معاصر  ، 1388.                    

-  فرهنگ پویا، اصطالحات و عبارات رایج فارسی، فارسی- انگلیسی، تهران، فرهنگ معاصر  ، 1392.            
- ف ره ن گ  پویا، ان گ ل ی س ی - فارسی، )ویراست چهارم(،     ت ه ران    ، ف ره ن گ  م ع اص ر   ، 1394.                                     

 
ج. ترجمه

- زب ان  و زبان شناس ی ، راب رت  اندرسون ه ال ، تهران، شرکت سهامی ک تاب های ج ی ب ی ؛ ف ران ک ل ی ن ، 1350.
گ اه ، ۱۳۵۵. - زبان شناس ی ج دی د، م ان ف رد بی ی روی ش ، ت ه ران، آ

- مقّدمه ای بر فلسفه، ی. م. بوخنسکی، تهران، نشر نو، 1361. 

- ان س ان  ب ه روای ت  زی س ت ش ن اس ی، آن ت ون ی  ب ارن ت ، )با همکاری م اه طل ع ت  ن ف رآب ادی (، ت ه ران ، ن ش ر ن و ، 1363.
- خواب، یان اوزوال د ، تهران، هاشمی، 1363.

- س اخ ت  و ک ار ذه ن، ک ال ی ن  ب ل ی ک م ور،   ت ه ران ، ف ره ن گ  م ع اص ر،  1366.

گاه، 1368. 2 - دان ش ن ام ۀ  م ص ّور،1  تهران،  آ

- م غ ز و رف ت ار: زی س ت ش ن اس ی  در زن دگ ی  روزم ره ، ف ران ک  ک م پ  ب ل ، ج ورج  س ی ن گ ر، ت ه ران ، ف ره ن گ  م ع اص ر ، ۱۳7۰. 
- ف ل س ف ۀ  ه ن ر ن ی چ ه ، ج ول ی ان  ی ان گ، )با همکاری رض ا ح س ی ن ی( ، ت ه ران ، آت ی ه ، ۱۳۸۰.

- آش ن ای ی  ب ا ف ل س ف ه ، یوسف م . ب وخ ن س ک ی ،   ت ه ران ، ت وت ی ا، ۱۳۸۰.
 

د. گرد آوری و ویرایش
 - دس ت ور س ال  س وم  آم وزش  م ت وس طۀ  ع م وم ی )کتاب  درس ی (، م ؤل ف ان:  ع ل ی اش رف  ص ادق ی و  غ الم رض ا ارژن گ ، 

 تهران، وزارت آموزش و پرورش، 1355. 

- ف ره ن گ  ک وچ ک  ان گ ل ی س ی  - ف ارس ی، س ل ی م ان  ح ی ی م ؛ با همکاری ش ی وا روی گ ری ان  و م ح م د اف ت خ اری، ت ه ران، 
ف ره ن گ  م ع اص ر، ۱۳۷۶.

1      ای ن  ک ت اب  ت رج م ۀ  ب خ ش ی  از Modern century illustrated encyclopedia   اس ت .
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2. مقاالت )به تفکیک سال ها(

الف. به زبان فارسی
1342     »زبان به عنوان دستگاهی از عالئم«، اندیشه و هنر، دورۀ چهارم، ش3، ۱۳۴۲، ص 244-236. 

1346    »زبان و زبان شناسی«، نگین، ش32، دی 1346، ص 28-27.
»آموختن زبان فارسی به  عنوان یک ابزار علمی«، جهان نو، ج22، ش3 و 4، 1346، ص 105-94.

»پدیده های قرضی در زبان فارسی«، جهان نو، ج22، ش11 و 12، 1346، ص 138-128.

1347   »رابطۀ زبان و تفکر«، نگین، ش35، فروردین 1347، ص 32-31.
»یادگیری و رشد زبان در کودک«، نگین، ش37، خرداد 1347، ص 33-32.

»مسئله ای به نام زبان«، نگین، ش40، شهریور 1347، ص 29.

»روان شناسی زبان«، مجلۀ دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، س16، ش3، بهمن 

1347، ص ۲۷۷-266.
»مقایسۀ اجمالی دستگاه صوتی فارسی و انگلیسی«، سخن، س18، 1347، ص 758-746.

»مقایسۀ  بعضی از خصوصیات ساختمانی زبان فارسی و انگلیسی«، سخن، س18، 1347، ص 

.667-658

1348   »نسبیت در زبان«، مجلۀ دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، س17، ش1، مهر 1348، 
ص 142-125.

»طرح ریزی و نوسازی زبان فارسی«، جهان نو، س24، ش9، 1348، ص 7.

1350  »هم معنایی و چندمعنایی در واژه های فارسی«، مجموعۀ خطابه  ها، س1، 1350، ص 31-21.

1353  »استعماِل »باید« در فارسی امروز«، مجلۀ دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، س20، 
ش3 و 4، اردیبهشت 1353، ص 130-125.

»اصطالحات خویشاوندی در زبان فارسی«، سخن، س23، 1353، ص 1365-1352.

»زبان و اجتماع«، سخن، س24، ش3 ، 1353، ص 441-451 و 551-548.

 ،1353 ش4،  س24،  سخن،  مبتدی«،  خارجیان  به  فارسی  زبان  آموزش  دربارۀ  نکته   »چند 

ص 291-284.

1354   »استعمال “ که، دیگه، آخه، ها” در فارسی گفتاری«، پژوهشنامۀ  فرهنگستان زبان ایران، ش1، بهمن 
1354، ص 66-49

»اسم عام و اسم خاص«، پژوهشنامۀ فرهنگستان زبان ایران، ش1، بهمن 1354، ص34-21.



1355   »استعمال“ که، دیگه، آخه، ها” در فارسی گفتاری«، مجلۀ دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه 
تهران، س23، ش1 و2، بهار و تابستان 1355، ص 257-271 )بازچاپ(. 

»جامعه شناسی زبان«، فرهنگ و زندگی، ش21 و 22 )ویژۀ زبان و هنر(، بهار و تابستان 1355، 

ص 29-4.

»دستور ساختاری«، مجلۀ دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، س23، ش4، 1355، 

ص 41-20.

»چند نکته دربارۀ آموزش زبان فارسی به خارجیان مبتدی«،  همایی نامه، تهران، 1355، ص228-221 

)بازچاپ(.
»زبان به عنوان یک رفتار اجتماعی«، ششمین کنگرۀ  تحقیقات ایرانی، س1، 1355، ص 222-209. 

1356   »مقایسۀ مقوالت اسم در زبان فارسی و انگلیسی«، پژوهشنامۀ فرهنگستان زبان ایران، ش2، 1356، 
ص 61-45.

»کلمات تیره و شفاف، بحثی در معناشناسی«، سخن، س26، 1356، ص 186-199 و 261- 271.

 1363   »مفاهیم علمی در مقالۀ  عرفان و عصر انفرماتیک«، آینده، س10، اردیبهشت و خرداد 1363، 
ص 168-160.

1366   »هیچ خطری زبان فارسی را تهدید نمی کند«، آدینه، ش16، آبان 1366، ص 19-23 و ش 17، 
ص 22-20.

1367    »اجازه بدهید غلط بنویسیم« )نقدی بر کتاب غلط ننویسیِم ابوالحسن نجفی(، بخش اول، آدینه، 
ش24، خرداد ۱۳۶۷، ص 29-26.

»هیاهوی بسیار بر سر هیچ« )نقدی بر کتاب غلط ننویسیم ابوالحسن نجفی(، بخش دوم، آدینه، 

ش25، تیر ۱۳۶۷، ص 27-22.

»فارسی بیدی نیست که از این بادها بلرزد« )نقدی بر کتاب غلط ننویسیِم ابوالحسن نجفی(، 

بخش پایانی، آدینه، ش26، مرداد ۱۳۶۷، ص 25-21.

 1368    »فارسی زبانی عقیم؟«، آدینه، ش33، فروردین ۱۳۶۸، ص 71-66.

»کتاب سال در ترازو«، آدینه، ش35، خرداد ۱۳۶۸، ص 13-12.

»روان شناسی زبان«، زبان شناسی، ش12، پاییز و زمستان 1368، ص 40-24.

1369        »عضویت فرهنگستان نباید جایزۀ خدمات خاصی باشد«، آدینه، ش49، شهریور 1369، ص 39-38.
 »پیرامون زبان و زبان شناسی«، مجموعه مقاالت دانشگاه عالمه طباطبایی، ش61، دی 1369، 

ص 32-1.
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»سخنی با آقای احمد شاملو«، آدینه، ش47، مرداد 1369، ص 13-12.

»دربارۀ  فردوسی و سخنان احمد شاملو«، جنگ، س1، طلیعه، ش6، مرداد 1369، ص 11-9.

1370    »جلوه های شخصیت اخوان در شعرش«، در باغ بی برگی، )یادنامۀ مهدی اخوان ثالث(، به اهتمام 
مرتضی کاخی، تهران، نشر ناشران، 1370، ص 124-121.

 ،1371 اردیبهشت  ش29،  ادبستان،  نساخته ایم«،  واژه ای  جدید  مفاهیم  برای  که  »سال هاست     1371 
ص 29-26.

»سبک شناسی زبان شناسی«، کتاب سخن، مجموعه مقاالت، تهران، 1371، ص 85-82.

1372    »استفاده از اشتقاق در واژه سازی علمی«، مجموعه مقاالت سمینار زبان فارسی و زبان علم، تهران، 
مرکز نشر دانشگاهی، 1372، ص 235-223.

1373   »ادراک گفتار«، مجموعه مقاالت دانشگاه عالمه طباطبایی، ش80، 1373، ص 16-5.

1374    »پ وی ای ی  زب ان  ف ارس ی  م دی ون  ت رج م ه  اس ت«، آدی ن ه ، ش۱۰۵، آذر ۱۳۷۴، ص  16-12.

1378     »شالوده های عصب شناختی زبان«، تازه های علوم شناختی، ش4، زمستان 1378، ص 34-25.
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بخارا، ش81، خرداد و تیر 1390، ص 30-39 )بازچاپ(. 
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)بازچاپ(. 
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)بازچاپ(. 
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روایت  به  باطنی  محمدرضا  دکتر  زندگی نامۀ  زبان شناسی«،  استاد  با  بیشتر  آشنایی  زبان شناس:  »استاد 
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کوروش صفوی، تهران، فرهنگ معاصر، 1394، ص67-51.

آینده، کتابفروشی  نشست  هشتادوچهارمین  دهباشی،  علی  باطنی«،  محمدرضا  با  گفت و گو  و   »دیدار 

بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار یزدی، 24 فروردین 1396. 

»چامسکی معلم برجسته ای نبود، ولی...«، آزما، ش143، دی 1398، ص 26. 

5. سخنرانی ها
»همبستگی زبان و اجتماع«، ]بخشی از سخنرانی در دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی[، بخارا، ش64، آذر 

و اسفند 1386، ص 65-54.

بیمارستان  با عنوان »مالحظاتی دربارۀ روان شناسی زبان«،  »رابطۀ زبان و تفکر«، ]بخشی از سخنرانی 

شهدای تجریش، اسفند 1374[،  ادبیات تربیت معلم، دورۀ جدید، س2، ش6-8، پاییز 1373 و بهار 
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دکتر محمود افشار یزدی، کانون زبان فارسی، 6 مهر 1392.
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دیر بماناد و شاد
محمدرضا شفیعی کدکنی

دکتر محمدرضا باطنی، استاِد یگانۀ زبان شناسی دانشگاه تهران، در جهِت پایه گذاری و گسترش دانش 

زبان شناسی در ایران، بیش از هر کِس دیگری نقش داشته است. وقتی که در حدود سال های 1344-45 

از انگلستان برگشت و نظریۀ استادش هالیدی13 را - که یکی از تأثیرگذارترین زبان شناساِن نیمۀ دوِم قرن 

بیستم در جهان به شمار می رود، در ساختماِن زبان فارسِی معاصر- به اصطالح امروزیان »پیاده« کرد و 

چندین کتاب و بسیارها مقاله در این باب نوشت، بلندترین صدایی بود که در فضای دانشگاهِی ایران، در 

این عرصه، شنیده می شد و بی تردید تأثیرگذارترین کسی، در این میدان بود. 

 دربارۀ جایگاِه علمِی او، و توانایی های شگرِف او در تدریس، دیگران باید مقاالت و حتی کتاب ها 

دب نزدیک تر است 
َ
العی چون من، سکوت، در این باره به ا

ّ
بنویسند که خواهند نوشت و برای شخِص بی اط

و شایسته ترین کاری است؛ اّما به عنواِن یک شاهد و گواه، در تاریخ معاصر ایران، و بیشتر برای آیندگان 

و ثبت در تاریخ، می توانم گواهی دهم که دکتر باطنی یکی از مرداِن آزادۀ عصر ما و نسل ماست که با 

پارسایی و زهدی از نوع زهِد عارفانتذکرةاالولیاء، بی اعتنا و سربلند از کنار تمام وسوسه های قدرت طلبی 

 روز خوردن ها گذشت و این جایگاه اخالقی اش، حتی از 
ِ

و جاذبه های حیاِت اداری و ماّدی و نان به نرخ

جایگاِه علمی و دانشگاهی اش ارزش بیشتری دارد و می دانم که او بعد از انقالب در این راه رنجی درازدامن 

را با شکیبایِی خویش آزموده است.

در  که  داشت  خواهیم  زبان شناسی  عرصۀ  در  بسیاری  دانشمندان  خداوند،  یاری  به  آینده،  در  ما،   

معیارهای دانشگاهی، همچون او، مورد احترام حوزه های زبان شناسِی جهان خواهند بود؛ ولی مقام معنوی 

 مغفول مانده است و جز اندکی 
ً
و آزادگِی دکتر باطنی و دلیری و دالورِی علمی او، چیز دیگری است که غالبا

از شاگردان و یاراِن نزدیِک او و افراِد خانواده اش، دیگران، بیش و کم از آن بی خبرند و این چیزی است که 

هیچ گاه کهنه نخواهد شد؛ زیرا نوعی »هنِر زیستن« است. علم می آید و می رود و کهنه می شود، و همچون 

1    M. A. Halliday.
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به  اّما »هنِر پاکدامْن زیستن« و آزادگی، همیشه زنده است.  از تاریخ برای اهلش ثبت می شود؛  فصلی 

همین دلیل نام دکتر محمدرضا باطنی همچون بلند»آویسه«ای )یعنی الگو و اسوه ای( برای نسل های آیندۀ 

فرزندان ایران زمین همیشه خواهد ماند و ما دعا می کنیم که او خود نیز سال ها و سال ها با تندرستی »دیر 

بماناد و شاد...«.

سوم خرداد 1399

¨
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سپاس دکتر باطنی که با ما ماندی!
     ژاله آموزگار

دکتر باطنی عزیز

ادبیات  از قدیمی ترین همکارانت در دانشکدۀ  به عنوان یکی   خوشحالم که در چنین موقعیت دلپذیری 

دانشگاه تهران، صفحه ای دیگر از افتخاراتت را با هم ورق می زنیم:

 اولیای محترم موقوفات زنده یاد دکتر محمود افشار تو را به عنوان یکی از خدمتگزاران زبان فارسی 

برگزیده اند. از این انتخاب بجا و از این موفقیت تو چنان شادمانم که گویی من این جایزه را دریافت کرده ام. 

آدم  های  نباشد که ما در محیط کاریمان  تو و دوستان مالل انگیز  برای  امیدوارم  آن  بارها گفته ام و تکرار 

خوشبختی بودیم، چون با استادان دانشمند و دلسوزی همکار و هم گروه و هم اتاق بودیم که خودشان، 

کارشان، سرزمینشان، اطرافیانشان و مهم تر از همه ایران را دوست داشتند و برای تک تک این موارد ارزش 

قائل بودند. به کارشان اعتقاد داشتند و عالقۀ شان به وظیفه ای که بر عهده گرفته بودند به مراتب بر جنبۀ مادی 

آن می چربید. 

 تو خوب می دانی همکاران ما به دلیل لیاقت، تخصص، دانش و تالش سازنده ای که کرده  بودند، به این 

جایگاه رسیده بودند؛ نه اینکه از باالدست ها تحمیل شده باشند یا مسائل عقیدتی و سیاسی آن ها را به آن 

مقام رسانده باشد. خوب درس خوانده بودند و شاگرد ممتاز شده بودند و گرفتن هزینۀ تحصیلی و سفر به 

غرب برای ادامۀ تحصیل، ثمرۀ دانسته ها و کوشش هایشان بود.

 تو هم یکی از این ها بودی. راهِی غرب شدی؛ ولی بازگشتی و آنچه را آموخته بودی در سبد اخالص 

در اختیار مشتاقان گذاشتی. 

 نوشتی، نه در یک زمینه که در زمینه های گوناگون. ترجمه کردی. کار سترگ واژه نامۀ پویا را به انجام 

رساندی و زمانی که بی مهری ها به سراغت آمد و خانۀ اصلی ات را که دانشگاه باشد به اجبار ترک کردی، 

زانوی غم در بر نگرفتی و راه های دیگر برای خدمت کردن یافتی و همچنان کارنامۀ علمی ات را پربار کردی. 

و  به تفصیل  و  است  آورده  به جای  را  دکتر علی اشرف صادقی حق مطلب  عزیز مشترکمان   دوست 
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بادقت خدمات علمی تو را به قلم کشیده است و من دیگر لزومی نمی بینم که آن ها را تکرار کنم و به دیگر 

ویژ گی های تو می پردازم.

ت همکاری با تو در گروه زبان شناسی و فرهنگ و زبان های باستانی، در دورانی که میان دو 
ّ

 در تمام مد

گروه هنوز افتراقی رخ نداده بود و من مسئولیت گروه را داشتم شاهد بودم که چگونه کالس هایت را بسیار 

پربار و در سطح جهانی اداره می کردی و آخرین دستاوردها را در اختیار دانشجویان قرار می دادی، یار و 

مشاور آن ها بودی و پایبند به ارزش های اخالقی و اجتماعی. 

تو علم زبان شناسی را که در آن دوران کم تر شناخته شده بود، با نوشته های سهِل ممتنع خود »همگانی« 

کردی و مفاهیم پیچیدۀ آن را با مهارتی تحسین برانگیز، در عباراتی روشن و قابل  فهم در دسترس همگان 

گذاشتی و این چنین شد که زبان شناسی همگانی شد! 

 به خاطر دارم زمانی که زبان مفهوم و راحت نوشته هایت را تحسین می کردم، گفتی می دانی هر جمله ای 

را که می خوانید و به نظرتان ساده و آسان می آید محصول چند بار پاک کردن و دوباره نوشتن است؟

 تو یک زندگی پرفرازونشیب داشته ای و بارها برای ما و دیگران شرح شنیدنی زندگی ات را، زیروبم های 

آن  پرتعصب  در محیط  را  اصفهان، رفت وآمدهایت  در کوچه پس کوچه های  را  دوران کودکی ات  را،  آن 

روزگاراِن این شهر، مهربانی های ساده و بی ریای مادرت که راه مدرسه را بر تو هموار کرد، بازگو کرده ای. ما 

با آنچه در زندگی ات پیش آمده است و اینکه تو چگونه لحظه های خوش را شکار کرده ای و این شدی که 

هستی، آشنا هستیم.

 من خوشحالم که دوست تو و همکار تو و شاهد روز   های تلخ و شیرینت بوده ام؛ روزهایی را که در 

دانشکده دور هم بودیم و هدفمان رونق و پیشرفت گروه بود به خاطر دارم، فضای خوب همکاریمان را که 

می تواند رؤیای جوانان فعلی باشد. ما در غم ها و شادی هایمان شریک بودیم. من قهرها و آشتی های تو را 

نیز خوب به خاطر دارم. آتشی می شدی؛ ولی بالفاصله بی غرض راه دلپذیر آشتی را در پیش می گرفتی.

 بگذار مختصری از خاطرات سفرهایی که با خانواده هایمان کردیم و آثار تاریخی مصر و هند را با 

هم دیدیم و تجربه آموختیم نیز بازگو کنم. جمله ای از تو را در سفر هند به خاطر می آورم. وقتی در بخش 

قدیمی دهلی راه می رفتیم و آلونک هایی را می دیدیم که انسان ها با گاوهایشان همزیستی داشتند تو گفتی: 

»من اینجا مرزی بین انسان و حیوان نمی بینم«. و بعد ادامه دادی »من هم می توانستم یکی از این ها باشم.«

 و به خاطر دارم شبی که در هند به خاطر بچه هایمان به سیرک رفته بودیم و برنامه اش به هیچ وجه با 

طبیعت ما سازگار نبود، تو گفتی: »چه قدر خوشحالم که از این راه امرار معاش نمی کنم!«

 این ها را هم یادآوری کردم که به شرح بلندباالی کارهای علمی تو موارد روزمره ای را نیز بیفزایم.

 گفتارم را با تکرار بخشی از گفته هایم که در جشن هشتادسالگی تو ایراد کردم به پایان می برم:

 سپاس دکتر باطنی عزیز که در این سرزمین به دنیا آمدی و فرزند این سرزمین باقی ماندی.

 سپاس که استعداد ذاتی خود را هدر ندادی و با وجود همۀ مشکالتی که داشتی و بارها از آن ها سخن 
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گفته ای تالش کردی که بیاموزی و باز هم بیاموزی و هرگز از آموختن بازنایستادی.

 سپاس که این چنین خوب زبان شناسی را آموختی و با نثر سهِل ممتنع خود آن را همگانی کردی و این 

آثار ارزنده را به وجود آوردی که دست مایۀ هر پژوهشگری است که در این وادی گام می نهد.

 سپاس که به خودت ایمان داشتی، محکم و استوار باقی ماندی و سعی کردی این ویژگی را به اطرافیانت 

هم منتقل کنی.

 سپاس که مفید، درستکار، بااخالق و ثابت قدم بودی و باقی  ماندی و به هر بادی از این سوی به آن 

سوی کشیده نشدی و اگر موردی پیش آمد، شجاعانه به اشتباهاتت اقرار کردی.

 سپاس که با ما ماندی، با ما آه کشیدی، با ما رنج دیدی و با ما لبخند زدی و همچنان به این سرزمین 

خدمت کردی و آشیانه را به دیار دیگر نبردی. وطن را که نمی توان در کوله بار گذاشت و با خود برد.

 و اکنون دکتر باطنی عزیز که یادگاری از آن جمع استادان سابق گروهمان هستی، از جانب همۀ دوستان 

و دوستارانت از تو می خواهم که باز هم تالش کنی که محکم و قدافراشته باقی بمانی.

¨
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 خدمات دکتر باطنی به آشنایی ایرانیان
 با زبان شناسی نوین

علی اشرف صادقی
 

یحیی  دکتر  مرحوم  گروه،  مدیر  شدم.  تهران  دانشگاه  وارد  زبان شناسی  استادیار  عنوان  با   1348 در  من 

م( 
ّ

م )یا اعتمادمقد ّ
ماهیارنوابی بود که تازه به این سمت گماشته شده بود. قبل از او مرحوم دکتر محمد مقد

م مردی بسیار نیک نفس و شریف و مثبت بود. 
ّ

بود که در 1342 گروه را تشکیل داده بود. دکتر محمد مقد

نوۀ اعتمادالسلطنه و خواهرزادۀ خان ملک ساسانی بود. رشتۀ تخصصی او زبان شناسی نبود؛ ولی هم به 

زبان شناسی عالقه مند بود و هم به زبان های قدیم ایران. عقاید افراطی ایران پرستی داشت و نظریات او در 

زمینۀ مسائل تاریخی ایران و زبان فارسی  مورد تأیید متخّصصان نبود. در سال اّول دورۀ لیسانس در ۱۳۳۸ 

مات زبان شناسی و آواشناسی و واج شناسی درس می داد. من درس او را انتخاب کردم؛ ولی 
ّ

دو ساعت مقد

 تازه آن را حذف کردم؛ اما با تأسیس گروه 
ً
 اصطالحات کامال

ّ
پس از دو سه جلسه به سبب ُدز بیش از حد

زبان شناسی همگانی و زبان های باستانی و پیوستن نیروهای جدیدی که در اروپا دروس مربوط به این 

ی تغییر کرد. محمدرضا باطنی در لندن نزد مایکل هلیدی و دیگران 
ّ
دو رشته را خوانده بودند وضع به  کل

فوق لیسانس زبان شناسی گرفته بود و در گروه تازه تأسیس زبان شناسی برای گذراندن دورۀ دکتری ثبت نام 

کرده بود. پایان نامۀ او »توصیف ساختمان دستوری زبان فارسی« بر اساس نظریۀ مقوله و میزان هلیدی، 

مات 
ّ

م بود. او بالفاصله پس از گذراندن دکترا به استخدام گروه درآمده بود و مقد
ّ

به راهنمایی دکتر مقد

زبان شناسی و معنی شناسی و ساختمان زبان فارسی تدریس می کرد. مقارن همین ایام هرمز میالنیان هم 

که دکترای زبان شناسی خود را در پاریس به راهنمایی آندره مارتینه به پایان رسانده بود به استخدام گروه 

یات زبان شناسی و مکاتب زبان شناسی مشغول بود. من دو سال بعد از این دو 
ّ
درآمده بود و به تدریس کل

دوست دیرین وارد گروه شدم. پایان نامۀ دکتر باطنی هم در همین سال 1348 در انتشارات امیرکبیر به چاپ 

رسیده بود و در نقطۀ مقابل دستورهایی بود که تا آن زمان برای زبان فارسی نوشته شده بود و نه تنها مبتنی بر 
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نظریۀ جدیدی بود که نکات تازه هم دربارۀ مسائل دستوری زبان فارسی در آن کم نبود. باطنی در این ایام 

مقاالت متعددی دربارۀ مسائل جدید زبان شناسی در مجالت منتشر کرده بود. این مقاالت که بعدها در 

مجلداتی باز چاپ شد، نخستین مقاالت به زبان فارسی بود که ایرانیان را با زبان شناسی نوین آشنا می کرد. 

البته قبل از او بعضی استادان مقاالتی راجع به پاره ای مسائل زبان فارسی  به ویژه از دید زبان شناسی تاریخی 

منتشر کرده بودند؛ اما مقاالت باطنی برآمده از کالس های درس او بود. خود او می گفت من آنچه را در 

 دانشجویانی که این مطالب را در کالس شنیده 
ً
روز درس می دهم، شب به شکل مقاله درمی آورم. طبعا

بودند، با خواندن این مقاالت بسیار بهتر مطالب جدید مربوط به زبان را از آِن خود می کردند. زبان فارسی 

این مقاالت بسیار ساده و روان و بی غلط بود. این مقاالت نه تنها برای دانشجویان زبان شناسی، بلکه برای 

عامۀ درس خواندگان نیز قابل فهم بود و کمک بزرگی به آشنایی جوانان با مسائل زبان شناسی می کرد. باطنی 

خوب متوّجه نیاز جوانان به این نوع نوشته ها شده بود.

 او در 1356 کتاب نگاهی تازه به دستور زبان را چاپ کرد که در آن به معایب دستورهای سنتی پرداخته 

بود. این کتاب مورد استقبال فراوان قرار گرفت و تاکنون 16 بار به چاپ رسیده است. مجموعه مقاالتی نیز 

با عنوان زبان و تفکر )کتاب زمان، 1349( چاپ کرد که عنوان کتاب از نخستین مقالۀ آن گرفته شده است. 

سه مجموعه مقالۀ دیگر با عنوان های  مسائل زبان شناسی نوین )1354(، دربارۀ زبان )1367( و چهار گفتار 

گاه )بعدها: آگه( در سال های بعد منتشر کرد. کتابی نیز با عنوان  دربارۀ زبان )1355( را نیز در انتشارات آ
زبان آموزی در 1356 در وزارت آموزش و پرورش به چاپ رساند. سپس مجموعۀ دیگری با عنوان پیرامون 
زبان و زبان شناسی )1371( در فرهنگ معاصر منتشر ساخت. دو ترجمه نیز با عناوین زبان و زبان شناسی 
گاه،  از رابرت هال )سازمان کتاب های جیبی، 1350( و زبان شناسی جدید از مانفرد بی یرویش )انتشارات آ

 دانشجویان 
ً
1355( منتشر کرد. همۀ این کتاب ها در معرفی زبان شناسی جدید به نسل جوان، مخصوصا

رشتۀ زبان شناسی بسیار مؤثر بود. باطنی 6 کتاب نیز در غیر رشتۀ زبان شناسی ترجمه کرد، از این قرار: 

۱- مقّدمه ای بر فلسفه از بوخنسکی )نشر نو، 1361(، 2- ساخت و کار ذهن از کالین بلیک مور )فرهنگ 

معاصر، ۱۳۶۶(، ۳- مغز و رفتار از فرانک کمپ ِبل و جورج سینگر )فرهنگ معاصر، 137٠(، 4- خواب 

از یان اوزوالد )انتشارات هاشمی، ۱۳۶۳( ۵- انسان از آنتونی بارنت، همراه با ماه طلعت نفرآبادی )همسر 

 Modern Century Illustrated Encyclopedia ترجمۀ  مصور،  دانشنامۀ   -6  ،)1363 نو  )نشر   او( 

گاه، 1368(. کلیۀ این کتاب ها بارها تجدید چاپ شده است. باطنی  از انتشارات مک گروهیل )انتشارات آ

هنگام انقالب فرهنگی به اجبار بازنشسته شد و دانشگاه از حضور او و دانشش محروم شد. در این هنگام، 

همکاری با مؤسسۀ فرهنگ معاصر را شروع کرد که دستاورد مهم آن تهیۀ چندین فرهنگ معتبر انگلیسی 

به فارسی است. نخست باید از فرهنگ معاصر انگلیسی- فارسی یاد کرد که ویراست اّول آن در 1371 و 

ویراست دوم آن در 1376 منتشر شد. ویراست سوم آن، که در 1385 در دو جلد منتشر شد، فرهنگ معاصر 

پویا، انگلیسی- فارسی نام دارد. ویراست چهارم آن هم در 1386 به بازار آمد. این فرهنگ یک فرهنگ 
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کامل انگلیسی به فارسی است که تمام لغات و اصطالحات رایج در انگلیسی امروز را دربردارد و به خوبی 

نیازهای نه تنها دانشجویان که استادان انگلیسی دان را نیز برطرف می کند. یادآور می شود که دو ویراست اّول 

این فرهنگ فقط شامل لغات، بدون اصطالحات و فعل های ساخته شده با ادات، بود. باطنی در سال 1387 

فرهنگی با نام فرهنگ معاصر پویا، اصطالحات، انگلیسی- فارسی منتشر کرد که کسانی که دو ویراست 

اّول و دوم فرهنگ انگلیسی- فارسی او را در دست داشتند، با در دست داشتن این فرهنگ دیگر به تمام لغات 

ب و اصطالحات انگلیسی دسترسی دارند. در تهیۀ همۀ این فرهنگ ها تعدادی از زبان دانان و 
ّ
بسیط و مرک

دانش آموختگان جوان زبان شناسی دستیار باطنی بوده اند که نام آن ها در روی جلد یا در صفحۀ اول کتاب 

درج شده است. 

 )Phrasal Verbs( به جز این فرهنگ ها به دو فرهنگ زیر از او نیز باید اشاره کرد: فرهنگ فعل های گروهی

انگلیسی- فارسی )1386( و فرهنگ معاصر انگلیسی- فارسی کوچک با همکاری محمدحسین مرعشی 
)1374(. عالوه بر این ها وی با دکتر محمدنقی براهنی و چند تن دیگر یک واژه نامۀ روان شناسی نیز در 

مؤسسۀ فرهنگ معاصر به چاپ رسانده است. 

 در پایان به یک مقالۀ جنجالی او که در شمارۀ 24 مجلۀ آدینه )خرداد 1367( با عنوان »اجازه بدهید 

غلط بنویسیم« منتشر شد نیز باید اشاره کنم. این مقاله پاسخی و نقدی بر کتاب غلط ننویسیم مرحوم 

ابوالحسن نجفی بود که دیدگاه یک زبان شناس را در برابر دیدگاه ادبی و سنتی نجفی نسبت به زبان  نشان 

می دهد. این مقاله سرآغاز یک سلسله بحث ها دربارۀ کتاب غلط ننویسیم و دیدگاه های متفاوت از دو سو 

شد. 

 برای این دوست عزیز و دانشمند و آموزگار متعهد که این روزها در 86 سالگی از حرکت بازایستاده و 

خانه نشین شده آرزوی تندرستی و زندگانی دراز دارم. 

¨





محمدرضا باطنی
حسین سامعی

 یک صدساله دارد. در این دوران کوشندگاِن بسیاری به پی ریزی، 
ً
جامعۀ علمِی ایراِن مدرن تاریخی تقریبا

توسعه و آموزِش علوِم مدرن در ایران پرداخته اند. این گفتار می کوشد نقش و اهمیِت محمدرضا باطنی را در 
این زمینه، و به ویژه در حوزۀ زبان شناسی و زباِن فارسی، در ایران نشان دهد.1 4

وقتی، در ساِل 1345، محمدرضا باطنِی جوان از انگلستان به تهران بازگشت، دهه ها بود که زبان شناسی 

به مثابۀ یک علِم تجربی در اروپا و آمریکای شمالی پا گرفته بود و صاحِب نظریه ها و مکتب های متعددی 

شده بود که به زبان به عنواِن پدیده ای جهانی می نگریستند و تالش می کردند به نظریه ای عام دست یابند که 

بتواند تمامِی زبان های انسانی را، فارغ از تنوع و تفاوت هایشان، توضیح دهد؛ اما در ایران این رهیافت به 

 نگاهی تاریخی، ادب شناختی و فقه اللغوی 
ً
 ناشناخته بود. نگاِه غالب به زبان عمدتا

ً
زبان شناسی هنوز تقریبا

بود. تنها مؤسسۀ علمِی مرتبط با این علم، گروِه زبان شناسی و زبان های باستانِی دانشگاِه تهران )که در 

سال های پس از انقالب به دو گروه تقسیم شد(، هنوز در مدیریِت فیلولوژیست ها و متخصصاِن زبان های 

زبان شناس  هالیدی،  مایکل  با  و  بود  خوانده  زبان شناسی  انگلستان  در  باطنی  محمدرضا  بود.  باستانی 

 نظریۀ نقشگرایی، کار کرده بود و در حاِل اتماِم پایان نامۀ دکترایش با او در مورِد 
ِ

برجستۀ بریتانیایی و واضع

ساختماِن نحوِی زباِن فارسی بود که به ایران بازگشت. او به دالیِل سیاسی نتوانست برای دفاع از پایان نامه اش 

به انگلستان برگردد و سرانجام همان تز را به دانشگاِه تهران ارائه داد. در این حال، صرِف همین بازگشِت به 

کشور و سپس پیوستِن او به گروِه زبان شناسی و زبان های باستانی و همراهی با هرمز میالنیان، زبان شناس 

تحصیل کردۀ فرانسه و عضِو تازۀ گروه، موجِد گرایش، فعالیت و تعریِف تازه ای از زبان شناسی برای استادان 

و دانشجویانش شد. با این عضویت، مطالعاِت زبان شناسی در ایران از موضوعی تاریخی و ادب شناختی 

به سمِت مبحثی علمی میل کرد. برنامۀ درسِی گروه تغییر کرد و موضوع های جدیدی به آن اضافه شد. 

1      غالب فعل هایی که در این گفتار به کار رفته است به صیغۀ ماضی و ماضی نقلی هستند. این انتخاب به هیچ وجه بدان معنا نیست که محمد 
 برای توصیف یک دورۀ تاریخی در حیات علمی جامعۀ 

ً
رضا باطنی، که عمرش دراز باد، به گذشته تعلق دارد. انتخاب فعل ماضی صرفا

ایران است و نقشی که او در ایجاد و توسعۀ آن داشته است.
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سرفصل های دروس در مطابقت با برنامۀ درسِی گروه های آموزشِی کشورهای اروپایی و به ویژه آمریکایی 

تهیه شد. متوِن درسی تازه برای آموزِش زبان شناسی شناسایی شد و به برنامه های درسی راه یافت. استاداِن 

بیشتری، که به تازگی از دانشگاه های اروپایی و آمریکایی فارغ التحصیل شده بودند، به گروه دعوت شدند. 

 بازنشسته شد، همچنان 
ً
این تغییِر جهت و حرکت از آن زمان تا ساِل 1358، که محمدرضا باطنی اجبارا

و با شتابی قابِل  مالحظه ادامه یافت و سنِت علمی ای را پدید آورد که سپس به دانشگاه های دیگر گسترش 

یافت و تا امروز همچنان پابرجاست. ایجاد و ادامۀ این سنت بدون محمدرضا باطنی ممکن نبود. او نیروی 

محرکۀ اصلِی این جریان بود. با بینِش علمی و علم گرای او، و استاداِن تازه پیوستۀ دیگر، گروِه زبان شناسی 

و زبان های باستانی، هم در پژوهش و هم در آموزش و حتی مدیریت، پوست انداخت و متحول شد. این 

تحول و مدرن سازِی گروه نمی توانست بر سایر گروه های آموزشِی دانشکدۀ ادبیاِت دانشگاِه تهران بی تأثیر باشد.

محمدرضا باطنی در ایران زباِن انگلیسی خوانده بود و سپس در انگلستان به تحصیِل زبان شناسی 

پرداخت. عالوه بر ویژگی های فردی، تحصیل در فضای علمِی بریتانیا، که پرورشگاِه رویکرِد تحّصلی 

)پوزیتیویستی( به علم و فلسفۀ تحلیلی بود نمی توانست در پرورِش ذهنِی او بی تأثیر باشد. زبان شناسِی 
ساختگرای بریتانیایی و دنبالۀ آمریکایِی آن نیز همین رویکرد و روِش علمی را دنبال و تقویت می کرد. 

تأثیِر این دو بر نگاِه محمدرضا باطنی به علم و آموزِش علوم، به طوِر عام، در کارهای دانشگاهی و تألیفِی 

 معتقد به علم و منطِق 
ً
او همچنان و تا به امروز باقی است. این نوع نگاه، از سویی، از او دانشوری عمیقا

شناخِت علمی ساخته است و، از سویی دیگر، معلمی متعهد به توسعۀ علم و پرورِش این نگاِه علمی در 

 غیرقابِل تردیِد این رویکرِد محمدرضا باطنی در سال های کاِر دانشگاهی اش 
ِ

میاِن دانشجویان. یکی از نتایج

تربیِت نسلی از دانشوراِن زبان شناسی است که، متأثر از نگاه و رویکرِد علمی او، چه در ایران یا در خارج، 

به تحصیل و تحقیق ادامه دادند و خود منشِأ تربیِت نسل های بعدی شدند. اهمیِت این رویکرِد تربیتی از 

جهتی دیگر نیز قابِل مالحظه است. رشتۀ زبان شناسی در ایران، از ابتدا تا امروز، خاِص دورۀ تحصیالِت 

تکمیلی )کارشناسِی ارشد و دکتری( بوده است. غالِب داوطلبانی که به این دوره می پیوندند فارغ التحصیِل 

ایران و  این رشته ها در  برنامۀ درسِی  به  توّجه  با  انگلیسی، هستند.  به خصوص  رشته های زباِن خارجی، 

 فاقِد 
ً
تأکیدی که بر صرِف یادگیرِی زبان و استفاده از آن در ترجمه یا آموزش می گذارند، این داوطلبان عموما

نگاهِی تحلیلی و علمی به زبان و جهاِن پیراموِن خود هستند، و تصمیِم آن ها برای ادامۀ تحصیل در رشتۀ 

، از سویی، به دلیِل اهمیِت دانستِن یک زباِن خارجی در امتحاِن ورودِی این رشته بوده 
ً
زبان شناسی هم عموما

است و، از سویی دیگر، به دلیِل نبوِد رشتۀ مناسِب دیگری برای ادامۀ تحصیِل آنان. در این حال، زبان شناسی 

زمینه ساِز رشِد نگاِه علمی در میاِن دانشجویانی می شود که، بدون آن، چه بسا هیچ گاه به صورتی نظام مند 

نمی توانسته اند به حیطۀ علم و کاِر علمی وارد شوند. از این رو، زبان شناسی به مثابۀ علمی ترین شاخۀ علوم 

انسانی به توسعۀ رویکرِد علمی در حوزه های دانشگاهی کمکی فراوان کرد. حضوِر محمدرضا باطنی در 

این عرصه زمینه ساِز چنین تحولی بود. 
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یکی از مهم ترین چالش های زباِن فارسی در یک صد ساِل اخیر چگونگِی کاربرِد آن در گفتماِن علوم و 

فنوِن مدرن بوده است. فارسی زباِن یک فرهنگ و ادبیاِت هزار و چهارصدساله در منطقۀ وسیعی از آسیاست. 

مهم ترین ویژگِی درونی این زبان قابلیِت آن در بیاِن ظریف ترین و نهانی ترین عواطف، حاالت و شرایِط 

انسانی است؛ قابلیتی که به عالی ترین وجه در شعِر فارسی نمود یافته است؛ اما شعر هنِر کالمی است و 

در آن صورِت کالم به اندازۀ محتوای آن، اگر نه بیشتر، اهمیت دارد. این ویژگی به ناچار به فضاسازی های 

پرابهام، پیچیده و تودرتوی کالمی می انجامد که هم مقتضای موضوع است و هم منطبق بر ویژگی های 

قالِب آن؛ اما جهاِن مدرن کارکرِد تازه ای را از زباِن فارسی طلب می کرد: به کارگیرِی زبان به گونه ای که بتواند 

علوم و معارِف مدرن را به جامعۀ فارسی زباِن ایران انتقال دهد و مفاهیِم علمی و فنی را با دقت و صراحِت 

الزم و بدوِن ابهام بیان کند. گویندگان و نویسندگاِن زیادی در این دوره به ایجاِد این گفتماِن علمی کمک 

کردند. محمدرضا باطنی یکی از شاخص تریِن آن هاست. او با آگاهی از این چالِش زباِن فارسی کوشید، 

از همان نخستین مقاالتی که نوشت و کتاب هایی که ترجمه کرد، مفاهیِم زبان شناسِی مدرن را به زبانی 

روشن، دقیق، بی ابهام و بدوِن تعقیداِت لفظی بیان کند. کار او از این جهت نیز راهگشا بود و، نه فقط در 

حوزۀ زبان شناسی، بلکه در ایجاِد زباِن علمِی فارسی سنتی را پایه گذاشت که تا امروز ادامه دارد. هرچند، در 

مراحلی از این راِه پرفرازونشیب، او خود و مخاطبانش را با این پرسِش اساسی که »آیا در گفتماِن علمی زباِن 

فارسی زبانی عقیم است« مواجه ساخت و پاسخی قطعی برای آن نیز نداشت، بااین همه در عمل لحظه ای 

از تالش برای ایجاِد این گفتمان فروگذار نکرد.  

اگر زباِن علمی را شیوه ای از بیان بینگاریم که در آن مفاهیِم کلیدی با ساختاری نحوی، که متناسب با آن 

مفاهیم است و ارتباِط نظام منِد اصطالح شناختی شان را بازتاب می دهد، عجین می شوند، محمدرضا باطنی 

در ایجاِد زباِن علمِی فارسی تأثیری قابِل مالحظه داشت. گفتماِن زبان شناسِی مدرن در ایران بدوِن آثاری که 

او نوشت نمی توانست به صورتی که اکنون دیده می شود شکل گیرد. توّجه او به امکاناِت واژه سازِی فارسی 

و تالش برای برابرگذارِی اصطالحاِت زبان شناسی در رشِد این علم در ایران نقشی اساسی داشت. این نکته 

، توّسل به 
ً
نیز مهم است که در این راه او همواره به امکاناِت طبیعی و درونِی زبان توّجه داشت و نه، مثال

باستان گرایی یا معادل گذاری های غریب. او همواره معتقد بوده است که بدون فعال سازِی نظاِم واژه سازِی 

طبیعِی فارسی امکاِن ایجاِد زباِن علمی و پیشرفِت آن ممکن نیست. از همان نخستین مقاالتی که او نوشت 

و به ویژه کتاب هایی که ترجمه کرد این سالمت و طبیعی بودن در عین سالست و نیز صراحت مشهود است. 

محمدرضا باطنی به این امر نیز توّجه داشت که علم فقط برای علما نیست و زباِن علمی باید بتواند در 

خدمِت توسعۀ علمِی جامعه نیز باشد. به گماِن او علم باید بتواند از محوطۀ دانشگاه فراتر رود. این توّجه و 

تعهِد حاصل از آن موجب شد بکوشد مفاهیِم تخصصِی علمی را در قالبی همگان فهم بریزد و از این رهگذر 

نه تنها گروِه وسیع تری از افراِد جامعه را در یافته های علمی شریک کند، بلکه زباِن این ارتباِط علمِی عمومی 

را ساده تر و روشن تر کند. این یکی از قابلیت های کم ماننِد آثاِر اوست که هم اهِل فن و هم غیرمتخصصان 
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به سهم خود می توانند از آن ها بهره مند شوند. 

زبان شناسِی نوین علِم مطالعۀ ساختار و کارکرِد زبان های طبیعی است؛ اما زبان در همۀ ابعاِد حیاِت 

انسانی، از ساختماِن فیزیکِی بدن تا کارکرِد ذهن و زندگِی اجتماعی، حضوری قطعی دارد. بدین جهت، 

زبان شناسی خیلی زود با عرصۀ علوم دیگری که با این ابعاد ارتباط دارند در آمیخت. ذهِن نوجو و پرسشگِر 

روان شناسی،  زیست شناسی،  نظیِر  حوزه هایی  با  زبان شناسی  تعامِل  نمی توانست  باطنی  محمدرضا 

نیز او پیشرو  عصب شناسی یا منطق و مطالعاِت میان رشته اِی حاصل از آن را نادیده بگیرد. در این کار 

بود. نه تنها دست به ایراِد سخنرانی و نوشتِن مقاالتی در این زمینه ها زد، بلکه آن ها را به برنامۀ درسی گروه 

زبان شناسی نیز وارد ساخت. نخستین مقاالت و ترجمه هایی که در این زمینه ها در زباِن فارسی منتشر شد 

به قلِم اوست.

به حوزۀ  را  باطنی  برنامه ریزِی درسی محمدرضا  و  تدریس  کاِر  از  فراغت  و  بازنشستگِی زودهنگام 

فرهنگ نویسی وارد کرد. باطنِی فرهنگ نویس، در 35 سال گذشته، همان نگاهی را به زبان و واژه ه های آن 

دارد که در دیگر کارهای علمی اش دیده می شود. به نظِر او صراحت و دقِت زباِن علمی باید در شفافیِت 

واژه های آن بازتاب یابد. برای رسیدن به این صراحت بهتر است تا آنجا که ممکن است هر مفهوم در یک 

 هر گونه ابهامی شود. فرهنگ نویسِی محمدرضا 
ِ

لفظ متجلی شود و هر لفظ بر یک معنا داللت کند تا مانع

باطنی ادامۀ پروژه ای است که او برای ایجاِد یک زباِن علمی برای فارسی در نیم قرِن گذشته دنبال کرده است. 

هرچند چنین نگاهی به زبان و واژه ها می تواند مناقشه برانگیز باشد و مغایِر روندهای طبیعِی زبان قلمداد 

شود، او با اعتقاد و پشتکاری مثال زدنی آن را دنبال کرده است و معتقد است بدوِن آن زباِن فارسی نمی تواند 

نقِش تازه اش را در انتقاِل علوم مدرن بازی کند. 

محمدرضا باطنِی زبان شناس، در عیِن حال، یک عضِو جامعۀ مدنی و شهروند نیز هست. او متفکری 

است حساس و هوشیار در برابِر حوادثی که در اطراِف او روی می دهد و تغییراتی که در جامعه حادث 

او منتقدی سختگیر و  نباشد. و  می شود. چنین کسی نمی تواند منتقِد خود، محیِط خود و جامعۀ خود 

صریح اللهجه است، با زبان و رفتاری بی تعارف، حتی اگر چنین رفتاری به زیاِن او تمام شود. در مباحثاِت 

درسی یا در انتقاد از یک اثِر علمی یا در مخالفت با یک تصمیِم فرهنگی یا سیاسی هرگز اهل مماشات 

نبوده است. 

ی بوده است. جایگاِه او را 
ّ
به گماِن من محمدرضا باطنی برای زباِن فارسی و جامعۀ ایران سرمایه ای مل

در زبان شناسی، علم و زباِن علمی فارسی می توان همچون جایگاِه پدران و بنیانگذارانی دانست که مسیِر 

یک جریان را تغییر می دهند و آن را برای همیشه به راِه تازه ای هدایت می کنند.

تیرماه 1399

¨
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استادم!
کوروش صفوی

 دلم نمی خواست این الگوی زندگی ام را سوم شخص قرار دهم و درباره تان بنویسم. هر بار که پیش رویتان 

قرار می گیرم، آن قدر برایم بزرگید که فقط دستتان را می بوسم و کنار می ایستم. هیچ گاه به هیچ کسی حسادت 

نکرده ام؛ ولی خودتان می دانید که همیشه به وجودتان رشک برده ام. و دلیل هایم نیز منطقی اند. معلمی را از 

شما آموختم. نوشتن را از شما آموختم. از شما یاد گرفتم که چگونه می توان در جای خود ایستاد و غرور را 

در خود سرکوب کرد. از شما آموختم که چگونه می توان ایستاد و بادبادک نبود. از شما آموختم که چگونه 

می شود باطنی بود و باطنی ماند. به شما حسادت می کنم. چهل سال است که کنارید و چهل سال است هر 

بار می پرسیم »برجسته ترین زبان شناسمان کیست« نام باطنی را به زبان می آورند و برای برجسته ترین های 

بعدی به فکر فرو می روند. چهل سال است که همیشه عاشقتان بوده ام و تالش کرده ام ادای شما را دربیاورم. 

یت. ظاهری خشن در 
ّ

ی در باطنی رها از جد
ّ

تمامی پارادوکس های وجودتان را می شناسم. ظاهری جد

باطنی دور از خشونت. و نیز ظاهری که به گفتۀ خودتان تابع اتفاقات بوده است، و در باطن هیچ اتفاق و 

تصادفی را نمی نمایاند.

استادم!

و  اتفاق ها  همان  از  پر  خاطراتم  بگویم.  خاطراتم  از  برایتان  و  بنشینم  روزها  می خواست  دلم   

تصادف هاست و خنده ام می گیرد که هیچ کدام را به حساب اتفاق و تصادف نمی  گذارم. دلیلش هم برایم 

معلوم است. همیشه دلم می خواست ادای شما را دربیاورم. می لرزیدم و می ایستادم. آن  هم وقتی می دیدم 

هیچ گاه نلرزیدید. 



استادم!

 دکتر باطنی  بودن خیلی خوب است، مگر نه؟ »زال« شاهنامه بودن، خیلی خوب است، مگر نه؟ کسی 

که هیچ گاه اشتباه نمی کند. می دانم که سیمرغتان همیشه نگهبانتان بود. دست این سیمرغ را می بوسم. اگر 

حضور این بانو را هم به حساب اتفاق و تصادف  می گذارید، از ته دل می گویم که زندگی تان پر از اتفاق های 

خوب است.

استادم!

 خوشحالم که قرار نیست حرف دلم را رو به رویتان بگویم. هر بار که حرفی درباره تان زده ام، بعد اخم 

کرده اید و گفته اید که مزخرف نگویم؛ ولی آنچه شما بی ارزش و پوچ می دانید، تعبیری است که من از 

آسمان دارم. در چند سالی که برایمان معلمی کردید، کم شاگرد نداشتید. امروز تمام آن شاگردها، معلم اند. 

همۀ شان را نتوانستید مانند خودتان تحویل دهید. خلق وخویمان فرق می کند. البد از شما الگو نگرفته اند؛ 

ولی همان هایی را که دوست دارم و برایشان احترام قائلم، همان هایی اند که مانند شما شده اند. آزاد، رها از 

م؛ و ایستاده!
ّ
تمامی پله ها، فقط معل

استادم!

 یادمان داده اید که علم کبر نمی آورد. انسان بودن مهم است و بس. می دانم که با تقلید از شما، حتی به 

نیمۀ این راه نرسیده ام. همیشه برایم زال بی اشتباهی بوده اید که هزار پله باالتر، به روی سکوی معرفت نشسته 

است. نفسم بند آمده است. پله ها تمامی ندارند. تنها می ماند که از همین پاییِن پایین دستتان را ببوسم که 

همیشه الگو بوده اید.

استادم!

 در این کتابچه و به افتخار حضورتان، تمام حرف ها را می گویند. از دانش و معرفتتان، از اتفاق های 

زندگی تان، و از دکتر باطنی بودنتان. من به این ها کاری ندارم. برایم اسطوره ای مهم است که روایتش پر از 

مهربانی است.

¨
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  چند عکس از دکتر محمدرضا باطنی



40



41

محمدرضا باطنی، رضا نیلی پور،  علی اشرف صادقی )منزل دکتر باطنی، 1381(
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احمد سمیعی،  ضیاءالدین سجادی، محمدرضا باطنی،  علی اشرف صادقی،  علی محمد حق شناس،  رضا سید حسینی )1381(
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محمد افشین وفایی،  محمدرضا باطنی،  علی دهباشی )باغ موقوفات دکتر محمود افشار یزدی(

 محمدرضا شفیعی کدکنی،  محمدرضا باطنی )کانون زبان پارسی، 24 بهمن ماه 1392(



45

محمدرضا باطنی،  ژاله آموزگار )کانون زبان پارسی(
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Recipients and Dates of  the Awards

1. 1989 Dec. 19 Nazir Ahmad  India: Aligarh University

2. 1990  Dec. 19 Gholamhossein Yousefi Iran: Ferdowsi University (Mashhad)
3. 1990 Oct. 23 Amin Abdolmajid Badawi Egypt: Ein al-Shams University (Cairo)
4. 1991 Dec. 19 Mohammad Dabirsiyaghi Iran: Dehkhoda Institute (Tehran)
5. 1991 Dec. 19 Zohuruddin Ahmad Pakistan: Punjab University

6. 1998 May 2 Zhang Hong-nein  China: Peking University

7. 1997 Mar. 13 Kamaluddin Aini                Tajikistan: Tajikistan Academy of Science

8. 2001 Mar. 1 Manuchehr Sotoudeh Iran: University of  Tehran

9. 2001 Oct. 6 Clifford Edmund Bosworth England: Manchester University

10. 2003 Sep. 15 Abdolhossein Zarrinkoub Iran: University of  Tehran

11. 2003 Sep. 15 Fereydoun Moshiri  Iran: Prominent Persian poet

12. 2003 Nov. 22 Tsuneo Kuroyanagi     Japan: Tokyo University

13. 2004 June 22 Richard Nelson Frye                United States: Harvard University

14. 2006 May 31 Hans de Bruijn  Holland: University of  Leiden

15. 2006 Dec. 19 Najib Mayel Heravi                Afghanistan: Researcher and editor

16. 2007 June 20 Charles-Henri de Fouchecour     France: University of  Paris III

17. 2008 Dec. 28 Badrozzaman Gharib   Iran: University of  Tehran

18. 2010 June 10 Bert G. Fragner  Austria: Institüt für Iranistik (Wien)
19. 2011 May 12 Ahmad Monzavi  Iran: Cataloguer

20. 2011  Dec. 3 Angelo Michele Piemontese Italy: University of  Rome

21. 2013  Dec. 19 Ahmad Eghtedari  Iran: Scholar

22. 2014  Dec. 19 Mohammad Ali Movahhed Iran: Scholar

23. 2016 Oct. 1 Amir Houshang Ebtehaj (Sayeh) Iran: Prominent Persian poet

24. 2017 July 4 Gilbert Lazard  France: University of  Paris III

25. 2018 June 19 Ali Ashraf  Sadeghi  Iran: University of  Tehran

26. 2019 June 14 Youshifusa Seki  Japan: Tokai University

27. 2020 Oct. 9    Mohammad reza Bateni Iran: University of  Tehran



Provisions Concerning Literary and Historical Awards

Article 34 of  the first endowment document
Should there be a considerable increase in the income of  the Foundation, the endower 
or the endowment’s board of  trustees may use some of  the funds as prizes to encourage 
scholars, researchers, authors, and poets in their works – particularly those who have 
published their works in the journal, Ayandeh. Devoting part of  the income of  the 
foundation to award such authors and poets who take part in, and succeed in literary 
competitions encourages them to compose works of  a nationalist and social character. 
Management of  such affairs is the responsibility of  the endower during his lifetime. He will 
carry out this duty in consultation with experts of  his acquaintance. Following his death, 
this task is assigned to a panel of  six of  which two thirds may be member of  the board of 
trustees of  the endowment, and one third may be members of  the editorial board of  the 
Ayandeh publishing firm, or alternatively, may be chosen from among individuals who are 
selected by these two entities.

Article 5 of  the fifth endowment document
Due to the dissolution of  the Ayandeh publishing firm, all the rights and duties that were 

assigned to it with respect to the dispersing of  awards in article 34 of  the first endowment 

document (dated Dey 1337/ January 1959), are hereby transferred to the endower and to 
the board of  trustees, who may rely on the advice of  experts in the field.

Endower’s note
Awards: Awards that are administered by this endowment are, like its other affairs, geared 
to its primary goal of  promoting national unity through support of  the Persian language. 
In other words, books, treatises, articles, and poems that may be composed with this goal 
in mind, be they in Persian or in other languages, and be they authored by Iranians or other 
nationals, in Iran or abroad, qualify for nomination. A set of  rules and regulations should 
be prepared for this purpose. I briefly list the principles features of  these rules ... .

Dr. Mahmoud Afshar

Gras, 4 August 1978
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