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رباعيات فكري مشهدي، سيد محمد جامه باف، 
به كوشش سيدعلي ميرافضلي، تهران، كتابخانه 
اسالمي،  شوراي  مجلس  اسناد  مركز  و  موزه 

1389ش.
ع.ص

و  مهم ترين  از  يكي  و  فارسي  شعر  ويژۀ  قالب  «رباعي» 
زيباترين قوالب براي سروده هاي اين زبان است. رباعي هم 
از ديدگاه وزن دلنشين و هم از ديدگاه ايجازي كه دارد 
مورد پسند فارسي گويان قرار گرفته و از ديرباز، يعني از 
نخستين گامهاي شعر عروضي پارسي، پا به عرصۀ وجود 
نهاده است. شمس قيس رازي در المعجم في معايير اشعار 

العجم (صص 112ـ113، چاپ مدرس رضوي) در خالل 
حكايتي پديد آمدن رباعي را به رودكي نسبت داده بدين 
شرح كه در يكي از اعياد، شاعر به نظارۀ جوزبازي كودكان 
كودكي  به  بازي  نوبِت  ميان  آن  در  و  مي شود  سرگرم 
زيباروي مي رسد. كودك پس از رها ساختن گردكان به 
سوي گوی مي گويد: «غلطان غلطان همي رود تا بِن گو»؛ 
وزن اين گفته بر دل شاعر خوش مي نشيند و از آنجا وزن 

رباعي را تخريج مي كند.
اين حكايت چه واقعي باشد و چه افسانه، نكتۀ ظريفي 
ساختار رباعي  را در خود نهفته دارد و آن اينكه وزن و 
برگرفته از روحيۀ مردم اين سرزمين است. شايد به همين 
دليل است كه صوفيان اقبالي به اين شعر داشتند و بسياري 
از بزرگان آنان در مجالس خود به بيت گويي مي پرداختند 
و از همين روي يكي از مهم ترين منابع بررسي رباعيات 

كهن فارسي، آثار كهن اين فرقه است.
اهل  نيز  تصوف  اهل  سرايندگاِن  از  برخي  سويي  از 
در  را  خود  انديشه هاي  از  بخشي  و  بودند  رباعي سرايي 
بزرگي  سرايندۀ  چنانكه  ساخته اند؛  جلوه گر  كالبد  اين 
رباعياتش  از  جداگانه  دفتري  نيشابوري  عطار  چون 
(تصحيح  است  ناميده  مختارنامه  را  آن  و  داده  ترتيب 
محمدرضا شفيعي كدكني، تهران، سخن، 1375 ش [چ 
عمدۀ  كه  كرماني  اوحدالدين  همچنين  بازبيني])؛  با   2
سروده هاي او در قالب رباعي است (نك: ديوان رباعيات 
اوحدالدين كرماني، به كوشش احمد ابومحبوب، تهران، 

سروش، 1366 ش).
گسترده  مجالي  رباعي نامه ها  و  رباعي  دربارۀ  گفتگو 
مي طلبد1 و غرض از يادكرد اين چند نمونه اشاره بدين 
نكته است كه به دليل اهميت رباعي، بيشتر سرايندگان 
بخش  يا  كرده  طبع آزمايي  قالب  اين  در  فارسي  زبان 
حتي  و  مي دهد  تشكيل  رباعيات  را  آثارشان  از  عمده اي 

برخي از آنان فقط به رباعي سرايي پرداخته اند.
تا  فارسي  شعر  قدماي  رباعيات  بررسي  اين،  از  پيش 
پيش گفته  اثر  دو  چنانكه  گرفته  قرار  توجه  مورد  حدي 
رباعي نامه ها  از  ديگر  برخي  و  خيام  رباعيات  همچنين  و 
ديباجۀ:  نك  زمينه  اين  در  پژوهشها  عمدۀ  از  آگاهي  براي   .1
«مجمع الرباعيات [كهن ترين رباعي نامۀ فارسي]»، بهروز ايماني، 
اوراق عتيق، تهران، كتابخانۀ مجلس، 1389ش، صص 17ـ54.
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متأخر  ادوار  رباعيات  اما  بوده  چند  پژوهشهايي  موضوع 
چندان مطمح نظر قرار نگرفته است. اخيراً آقاي سيدعلي 
ميرافضلي مجموعۀ رباعيات سيدمحمد جامه باف، متخلص 
به «فكري» و مشهور به «مير رباعي» (د 973 ق) را به چاپ 
رسانيده اند كه از معدود پژوهشها در بارۀ رباعي گويان ادوار 

متأخر به شمار مي آيد.
چنانكه از تاريخ درگذشت «فكري» (973 ق) برمي آيد 
زندگي هنري وي در سدۀ دهم هجري سپري شده است. 
اين دوره كه همزمان با دهه هاي آغازين حكومت صفوي 
بوده نقطۀ عطفي در شعر فارسي به شمار مي آيد، چرا كه 
نخستين گامها در زمينۀ ايجاد سبك هندي در اين دوره 

برداشته شده است.
البته سبك هندي در دورۀ زندگي «فكري» هنوز شكل 
استواِر ادواِر سپسين را نيافته بود اما نمونه هايي از تالش 
در  را  خيال  هوشمندانۀ  پردازش  زمينۀ  در  سرايندگان 
همين دوره ــ به ويژه در غزلها ــ شاهد هستيم. آنگونه 
كه آقاي ميرافضلي در ديباجۀ تصحيح خود يادآور شده اند، 
در برخي از رباعيات فكري رنگ و بويي از خيالپردازي به 
پيشگامان  از  مي توان  را  او  و  مي شود  ديده  هندي  شيوۀ 
اين  و  آورد  شمار  به  فارسي  رباعي  در  شيوه  اين  ورود 

مهم ترين ويژگي رباعيات فكري است.
ويژه  به  ــ  تصحيح  عالم  آشنايان  از  ميرافضلي  آقاي 
شاهد  اين  از  پيش  و  است  ــ  رباعي  و  شعر  مقوالت  در 
پژوهش روشمند ايشان با عنوان رباعيات خيام در منابع 
كهن (تهران، مركز نشر دانشگاهي، 1382 ش) بوده ايم و 
لذا مي توان گفت كه نتيجۀ كارهاي ايشان قابل اطمينان 
است. در اثر كنوني نيز اين داوري صادق است. البته در 
رباعي شمارۀ100 نگارنده را نظري هست. بيت بدين قرار 

است:
شاها! رخ شاهان به سم رخش تو باد

يابد ز تو فيـل بنِد اين عـرصه گشـاد
اعـداي تـو فيـل مـات باد از غـم تـو

هـرگـز نشـوي پـيـاده از اسب مـراد
در  بيت  نخستين  از  دوم  مصراع  در  «فيل بند»  اصطالح 
چنانكه  و  است  شده  ضبط  «فرض بند»  صورت  به  نسخه 
ايشان در گزارش نسخه بدلها ياد كرده اند، ضبط «فيل بند» 
تصحيح قياسي است. اگرچه «فيل بند» به عنوان يكي از 

اصطالحات شطرنج شناخته شده است اما گمان نويسندۀ 
اين سطرها بر آن است كه اصطالح مندرج در اين رباعي 
بايد «فرزبند» باشد. گويا كاتب از راه شنيدار به استنساخ 
مشغول بوده و لذا بيت را تحريف كرده است. فرزبند در 
اينجا مخفف اصطالح «فرزين بند» است كه در شعر و نثر 
(بيت  تحفةالعراقين  در  چنانكه  رفته  كار  به  نيز  فارسي 

1594 تصحيح نگارنده) آمده:
با مدِح تو بَْيَدقي فـروكـرد

فرزين بندي عجب نكو كرد
معني  همان  به  «فرز»  كه  شده  ياد  دهخدا  لغتنامۀ  در 
از  است.  نشده  ياد  آن  براي  شاهدي  اما  است  «فرزين» 
زير  بيت  معني،  همان  در  واژه  اين  كاربرد  شواهد  جمله 
از ديوان ذوالفقار شرواني (ص 154 چاپ نسخه برگردان 

لندن) است:
چو فرز سخرۀ بند و چو شه ذليل عري

چو مهر اسير كسوف و چو مه زبون محاق
شرح  به  نخست  كتاب  مقدمۀ  در  ميرافضلي  آقاي 
احوال سراينده پرداخته و با توجه به منابع و همچنين 
آگاهيهاي مندرج در شعر «فكري» آگاهيهاي اصلي در 
بارۀ دورۀ زندگي وي را به خواننده شناسانده اند. همچنين 
به ويژگيهاي سبكي در رباعيهاي فكري پرداخته و در 
دنباله به مبحث رباعيهاي سرگردان در ميان رباعيهاي 
سرگردان،  رباعيهاي  از  مقصود  پرداخته اند.  فكري 
رباعيهايي است كه به دو يا چند سراينده منتسب شده 
و آقاي ميرافضلي بررسيها و داوريهاي خود را دربارۀ اين 
گروه از رباعيهاي فكري ارائه كرده اند. اين بخش نشانگر 
بررسيهاي دامنه دار پژوهشگر در رباعيات فارسي است. 
مصحح پس از اين به شناسايي نسخه هاي مورد استفاده 
در پژوهش خود پرداخته است. در اين پژوهش از تنها 
نسخۀ مستقل بازمانده از رباعيات فكري (شمارۀ 4800 
مجلس) و چهار منبع اصلِي ديگر ــ از جمله تذكره هاي 
از  ديگر  برخي  و  ــ  عرفات العاشقين  و  خالصةاالشعار 

منابع استفاده شده است.
شده  پرداخته  رباعيات  متن  درج  به  مقدمه  از  پس 
نيز  پايان  در  و  نسخه ها  اختالفات  گزارش  دنباله  در  و 
درج  اثر  كلي  نمايۀ  و  كتابنامه  همچنين  و  يادداشتها 

شده است.
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محمود  تصحيح  جرباذقاني،  نجيب الدين  ديوان 
كرمان،  باهنر  شهيد  دانشگاه  كرمان،  مدبري، 

1389ش.
ع.ص

نجيب الدين جرباذقاني از سرايندگان نيمۀ دوم سدۀ ششم 
و نيمۀ نخست سدۀ هفتم هجري مي باشد كه در ناحيۀ 
قهستان (جبال) مي زيسته است. دورۀ زندگي او يكي از 
پر فراز و نشيب ترين دوره هاي تاريخ ايران است. آغاز اين 
دوره هم زمان با دورۀ افول قدرت سلجوقيان و روي كار 
آمدن خوارزمشاهيان و دست نشاندگان آنان در ايران بود 
و پايان آن، مصادف با تسلط مغوالن بر اين سرزمين. در 
دشوار  بسي  سرايندگان  براي  كار  بي ثباتي،  دورۀ  چنين 
گوشه  يك  در  مدعياني  گاهي  از  هر  كه  چرا  است،  بوده 
برخاسته و چندي حكومت مي كردند و اندكي پس از آن 
بر دست ديگري از ميان مي رفتند. البته اين موضوع پس 
از چندي در ميانۀ سدۀ ششم به سود «شعر» تمام شد چرا 
فقط در  كه تشبيب ها و تغزالتي كه پيش از آن معموالً 
آغاز قصيده ها درج شده و با ستايش پادشاهان مي آميخت، 
به صورت يك جريان جداگانه و جدي در قالب غزلسرايي 
جلوه گر شد و سرايندگان توانايي چون سعدي غزل را در 
جايگاه شايستۀ خود نشاندند؛ تا جايي كه در سدۀ هشتم 
بر  سرايندگان  دواوين  در  مندرج  غزلهاي  شمار  هجري 
قصيده ها مي چربد در حالي كه تا پايان سدۀ ششم هجري 

پلۀ اين ترازو به سود قصيده در حركت است.
البته نجيب در دورۀ قصيده پا به عرصۀ شاعري نهاده 
و به همين دليل شاعري قصيده سرا است. نجيب، مانند 
شاعران بزرگي چون انوري و خاقاني، مبدع و نازك خيال 
از  بسياري  آثار  با  مي توان  را  او  سروده هاي  اما  نيست، 
شعري  دانست؛  هم طراز  هجري  ششم  سدۀ  سرايندگان 
كه از سنتهاي تثبيت شدۀ پيش از خود ــ چه از ديدگاه 
لذا  و  است  بهره ور  ــ  مضامين  ديدگاه  از  چه  و  ساختار 
نيز  داوري  جايگاه  در  اما  دانست  سست  را  آن  نمي توان 
نخواهد  فارسي  شعر  خوب  سرايندگان  آثار  با  هم كرسي 
نشست. با اين حال بايد بگوييم كه انتشار اين ديوان از 
بايسته هاي پژوهشهاي ادبي بوده است؛ به ويژه كه ديوان 
و  بود  نرسيده  چاپ  به  علمي  صورت  به  تاكنون  نجيب 
خوشبختانه اين امر به كوشش آقاي دكتر محمود مدبري 

محقق شده است.

شاخه هاي  زمينۀ  در  كه  سالهاست  مدبري  آقاي 
گوناگون ادبيات فارسي كار مي كند و آثار سودمندي چون 
پانوس،  (تهران،  بي ديوان  شاعران  اشعار  و  احوال  شرح 
1370ش)، فرهنگ لغات نثرهاي فني و مصنوع (كرمان 
حواشي  فهرست  و  كرمان، 1376ش)،  فرهنگي  خدمات 
و تعليقات بر متون فارسي (كرمان، دانشگاه شهيد باهنر 
زمينۀ  در  بوده ايم.  شاهد  ايشان  از  را  كرمان، 1387ش) 
تصحيح متون نيز آثاري چون غازان نامۀ منظوم (اژدري، 
و  افشار، 1381ش)  محمود  دكتر  موقوفات  بنياد  تهران، 
دو جلد از منظومۀ حملۀ حيدري را مي توان در كارنامۀ 

ايشان يافت.
تصحيحات  شدۀ  پذيرفته  اصل  مطابق  نجيب  ديوان 
و  تعليقات  متن،  مقدمه،  اصلي  بخش  چهار  در  متون 
چون  مواردي  به  مقدمه  در  است.  شده  تنظيم  نمايه ها 
شرح احوال سراينده، ممدوحان وي، صنايع شعري به كار 
رفته در سروده هاي شاعر و همچنين شناسايي نسخه ها 
بخشهاي  البته  كه  است  شده  پرداخته  تصحيح  روش  و 
ديده  بخشها  اين  ذيل  در  يا  كنار  در  نيز  ديگري  فرعي 
مي شود. سپس متن ديوان همراه با اختالف نسخه ها ــ 
در ذيل هر صفحه ــ درج شده است. در بخش سپسين 
به تعليقات و توضيحاتي پرداخته شده كه خواننده را در 
نيز  نهايت  در  و  مي رساند  ياري  متن  از  درست  دريافت 
و  صفت  و  «اضافات  تركيبات»،  و  «لغات  چون  نمايه هايي 
موصوفهاي مجازي»، «نمايۀ عام اعالم» و همچنين منابع 

اين تصحيح ثبت شده است.
شناسايي  بخش  در  ويژه  به  ــ  تصحيح  اين  مقدمۀ 
ـ سودمند است و متن نيز بر پايۀ شماري  ممدوحان شاعرـ 
از مهم ترين نسخه هاي شناخته شدۀ ديوان نجيب تصحيح 
در  هركدام  كه  نمايه ها  و  تعليقات  همچنين  است.  شده 
در  مصحح  كه  مي دهد  نشان  و  است  كارآمد  خود  جاي 
حد توان خود براي ارائۀ متني درست از ديوان كوشيده 

است.
نياز  كنوني،  چاپ  با  كه  گفت  مي توان  في الجمله 
نجيب الدين  ديوان  از  مصحح  متني  به  پژوهشي  جامعۀ 
كه  زماني  تا  چاپ  اين  و  است  شده  برآورده  گلپايگاني 
نسخه اي كامل تر و درست تر از ديوان سراينده به دست 
نيامده مي تواند پايه اي براي پژوهشهاي مرتبط با ديوان 

نجيب قرار گيرد.
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شهريار،  استاد  اشعار  در  ايرانی  و  ملی  هويت 
محمدتقی سبكدل، تبريز، 1388ش.

مسعود عرفانيان
شعر شهريار متعلق به همۀ ايرانيان است. از آذربايجان و 
مردم نژاده و دلير آنجا گرفته تا هر سوی ديگر اين خاک 
عارف  از  ــ  مردمانش  و  روستا  شهر،  از  زرخيز.  كهنسال 
و عامی ــ هر يك در شعر او جايی برای خود يافته اند. 
اين نيز نبوده جز از عشق بی اندازه و مهر بی پايان شاعر 
به ايران و همۀ نشانه ها و مظاهر فرهنگ، تمدن، تاريخ و 

ادبيات آن.

در سروده های شهريار به هر دو زبان پارسی و تركی 
آذربايجانی، رد و نشان عشق و مهر به ميهن به روشنی و 
آشكارا ديده می شود و برای او هرگز ايران بدون آذربايجان 

و آذربايجان بدون ايران متصور نبوده است.
شهريار هرگز از ياد نبرده است كه يك ايرانی است و 
اين را می توان از روی سروده هايش دريافت كه نه گذرا بوده 
و مقطعی و نه خاص دوره ای از زندگانی او. ايران دوستی 
درهم  شهريار  خون  و  پوست  گوشت،  با  ميهن دوستی  و 
می ورزد.  سروده هايش  از  روشنی  به  اين  و  است  آميخته 
بد نيست كه به احساس و بيان او در بارۀ فردوسی نگاهی 
بيفكنيم. او در شعر «فردوسی» شاعر بزرگ حماسه سرای 

ايران را چنين تصوير می كند.
او شاعر ايده آل ما فردوسی است

او پـيكـرۀ غـرور مـليـت مـاست
ص 342

و در بيتهای پايانی همين شعر نيز احساس خويش نسبت 
به فردوسی و شاهنامۀ ماندگارش را اين گونه بيان كرده 

است:
اكنون نه به تبريـز و به ايـران تنهـا

دنيـا همـه يك دهن به پهنای فلـك
بگشوده به اعجاب و به تحسين تمام

با هر چه زبان و ترجمان دل و جـان
در گوش تو با دهـان پر می گـوينـد:

فـردوسـی و شاهنـامه جـاويـداننـد
ص 347

كتاب حاضر نيز به همين وجه از اشعار شهريار پرداخته 
و  ايران  وصف  شهريار،  ايران دوستی  و  ملی  هويت  به  و 
او  شعر  در  اسطوره ای  پهلوانان  و  قهرمانان  آن،  نمادهای 

توجهی ويژه نموده است.
كه  آذربايجانی  جوان  پژوهشگر  سبكدل،  محمدتقی 
دلبسته و شيفتۀ فرهنگ و تمدن كهنسال ايران است، با 
شور و اشتياقی بی پايان به گردآوری اين دسته از اشعار 
شاعر  اين  عالقۀ  و  مهر  عشق،  ميزان  تا  پرداخته  شهريار 
به خاک نياكانش را نشان دهد تا مبادا كسانی شعر او را 
دستمايۀ انديشه های مغرضانه قرار دهند و به بهره برداری 

از آن بپردازند.
او همۀ اشعار شهريار را كه به نوعی به ايران و مفاخر 
شهرها،  توصيف  در  كه  را  اشعاری  حتی  و  داد  اشاره  آن 
است  ايران  گردشگاههای  و  ديدنی  نقاط  ديگر  و  آباديها 
در اين كتاب گردآورده است. گردآورنده به همراه اشعار، 
آنها  شدن  سروده  دليل  و  چگونگی  دربارۀ  نيز  شرحی 

نوشته است.
فارسی  ادب  و  زبان  سرشناس  شعرای  ميان  اين  در 
مانند رودكی، فردوسی، موالنا، سعدی، حافظ و چند تن 
نوشتۀ  به  كه  حافظ  ويژه  به  دارند.  ويژه ای  جايگاه  ديگر 
محمدتقی سبكدل، شهريار «هميشه در تمام سروده هايش 
ارادت خود را به حافظ بيان می كند» (ص 29). شهريار به 
خواجۀ شيراز ارادت و دلبستگی ويژه ای داشت و تخلص 
شهريار را نيز با تفأل به ديوان خواجه برای خود برگزيده 

بود.
عنوان برخی از اشعار شهريار كه در كتاب گردآوری 

شده چنين است:
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سعدی»  بارگاه  «در   ،(63 (ص  سعدی»  بيان  «سحر 
 ،(110 (ص  عزيزم»  آذربايجان  پيشگاه  «به   ،(102 (ص 
«سيل آذربايجان» (ص 107)، «تهران نوين» (ص 147)، 
طوس  شعر  «شبهای   ،(173 ص  و   167 (ص  «رضائيه» 
(ص  فريدون»  نسل  و  كاوه  «نژاد   ،(182 (ص  خراسان» 
190)، «منظومه ای بلند در ذكر مفاخر ادب و هنر ايران» 
(ص 194)، «موالنا در خانقاه شمس تبريزی» (ص 238)، 
(ص  كمال الملك»  «زيارت  (ص 248)،  حكمت»  و  «شعر 
272)، «در حافظيۀ شيراز» (ص 281)، «تخت جمشيد» 

(ص 292) و بسياری اشعار ديگر.
و  غرور  احساس  از  سرشار  و  خواندنی  كتاب  اشعار 
افتخار به ميهن است. كتاب برای عالقه مندان به اين گونه 
شعرها قابل استفاده است و آنان ديگر ناچار نخواهند بود 
اين  همۀ  بپردازند.  شهريار  ديوان  در  آنها  جستجوی  به 

شعرها جداگانه در اين كتاب به چاپ رسيده است.
اما با در نظر گرفتن نام كتاب كه «هويت ملی و ايرانی 
ميان  تفكيكی  ظاهر  به  و  است  شهريار»  استاد  اشعار  در 
شعرهای فارسی و تركی آذربايجانی شهريار انجام نگرفته 
است، جای آن بود كه آقای سبكدل به سروده های شهريار 
به زبان تركی آذربايجانی كه در آنها به همين ويژگيهای 
گفته شده اشاره شده است نيز می پرداخت و دست كم در 
پيشگفتار كتاب سطرهايی چند را در اين باره اختصاص 

می داد.
كمترين  كتاب  تا  شده  بسيار  توجه  و  دقت  قطعاً 
به  غلطهايی  حال  اين  با  باشد،  داشته  را  چاپی  غلطهای 
(ص  «بوحفض»  و  «ُحماسه»  مانند  است  يافته  راه  كتاب 
«تبرزينی»،   ،(229  ،228  ،202 (ص  «مهسطی»   ،(198
«استالنگيراد»   ،(246 (ص  «هم»   ،(241 (ص  «می كند» 
 ،(333 (ص  «چون»   ،(323 (ص  «قيصره»   ،(334 (ص 
«اذعان» (ص 341)، «به گشوده» (ص 347). كه درست 
آنها به ترتيب چنين است: حماسه، بوحفص، مهستی ــ 
كه روشن نيست چرا در سه جا با امالی اشاره شده تكرار 
استالينگراد،  همی،  می كنند،  تبرزينی،  است،  گرديده 
قيصر، چو، اذهان، و بگشوده. چون پاره ای از اين غلطها 
در شعرها رخ داد، وزن آنها را مختل كرده است و ايجاب 
می كند كه تا در چاپهای بعدی با دقت و توجه بيشتری 

اين غلطها برطرف شود.

آثار،  زندگی،  يوسفی،  غالمحسين  ارج نامۀ 
ياحقی،  محمدجعفر  متن پژوهی،  جستارهای 

تهران، 1388ش.
م. ع

بدون ترديد، غالمحسين يوسفی يكی از استادان برجستۀ 
زبان و ادبيات پارسی است كه در نيم سدۀ گذشته، ايران 
به خود ديده است. يوسفی و ديگر همدرسان او اين توفيق 
بزرگ را داشته اند كه از خوشه چينان خرمن دانش كسانی 
چون بديع الزمان فروزانفر، لطفعلی صورتگر، ملك الشعرای 
و  كيا،  صادق  همايی،  جالل الدين  صفا،  ذبيح هللا  بهار، 
ابراهيم پورداود و ديگر استادان دانشمند و برجسته ای ــ 
كه ديگر كمتر جانشين شايسته ای برای آنان سراغ داريم 
ــ باشند كه همگی حق بسياری بر گردن فرهنگ و ادب 

اين سرزمين كهن دارند.
آماده نمودن، چاپ و انتشار اين ارج نامه ها، ناچيزترين 
كاری است در برابر كوششها و تالشهای آن بزرگوران كه 
اگرچه ديگر در ميان ما نيستند و حضور فيزيكی ندارند، 
اما حضور معنوی آنان با دريای دانش بی كرانشان در قالب 
مقاله ها و كتابهای پربها و نسخه های تصحيح شدۀ ارزنده، 

بسيار چشمگير و مؤثر است.
اول:  فصل  است:  شده  تدوين  فصل  چهار  در  كتاب 
دوم:  فصل  يوسفی؛  غالمحسين  زندگينامۀ  و  سال شمار 
تصحيحات غالمحسين يوسفی؛ فصل سوم: كارنامۀ علمی 
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و آموزشی غالمحسين يوسفی؛ فصل چهارم: پژوهشها و 
تأملها (مقاالت اهدايی). پيشگفتاری در آغاز و نمايه ای در 

پايان نيز در كتاب ديده می شود. 
سالشماری از زندگی غالمحسين  در نخستين فصل، 
يوسفی آماده شده و به دنبال آن زندگينامۀ او از آغاز تا 
و  متوسطه  ابتدايی،  مقاطع  در  تحصيل  مختلف  مراحل 
عالی به چاپ رسيده است. حتی متن خطابه ای كه او در 
روز دفاع از پايان نامه اش در محضر استادان راهنما، مشاور 
كه  می شود  ديده  بخش  اين  در  است،  خوانده  داوران  و 
به نوشتۀ گردآورنده به ظاهر برای نخستين بار است كه 

چاپ می شود (صص 23ـ33).
در فصل دوم، در بارۀ تصحيحات يوسفی بحث شده 
و  رسيده  چاپ  به  او  تصحيحات  تفصيلی  كتابشناسی  و 
و  امانت  دقت،  متون،  تصحيح  در  او  كار  روش  پيرامون 
روش عالمانه و نيز ويژگيهای اخالقی ستوده اش، مطالبی 
محمدمهدی  قيصری،  ابراهيم  پندری،  جاللی  يداهللا  از 
ناصح، داود غالم زاده و محمود ناظران پور درج شده است.

فصل سوم كتاب، همانگونه كه از نام آن پيداست، به 
كارنامۀ علمی يوسفی اختصاص يافته و در آن كتابشناسی 
و  مجامع  در  خطابه هايش  مجموعه  و  او  آثار  توصيفی 

محافل علمی داخلی و خارجی به چاپ رسيده است.
در  است:  اهدايی  مقاله های  ويژۀ  كتاب  چهارم  بخش 
محمدجواد  حسن لی،  كاووس  از  مقاله هايی  بخش  اين 
ابوالقاسم  گيوی،  احمدی  حسن  آيدنلو،  سجاد  شريعت، 

رادفر و چند تن ديگر آمده است.
اما جای يك بررسی و پژوهش علمی و روشمند پيرامون 
در  يوسفی  غالمحسين  زنده ياد  دائرةالمعارفی  مقاله های 
عمل  راهنمای  می توانست  كه  است  خالی  مجموعه  اين 

خوبی برای پژوهشگران و نويسندگان جوان باشد.
همين جا بايد يادآور شد، اگرچه اساس كار تجليل و 
بزرگداشت مقام علمی پاسداران فرهنگ و ادب ايران زمين 
كه  ستايش  درخور  و  ارزنده  بسيار  است  كاری  كه  است 
خدمت  كمر  و  نهاده  ميدان  به  پای  مكتوب  ميراث  نشر 
شايد اگر تعداد  به آن را بسته است، اما به باور نگارنده 
مقاالت اهدايی پژوهشگران در اين ارج نامه ها بيشتر باشد، 
هم بر قدر و منزلت و جايگاه علمی فردی كه ارج نامه به 
ياد او منتشر می شود تأكيد بيشتری شده است و هم بر 

وزن و اعتبار خود ارج نامه خواهد افزود.
در اين گونه كارها رسم بر اين است كه فرد مسئول 
گردآوری مقاله ها و آماده سازی آنها برای چاپ در ارج نامه، 
ابتدا به سراغ دوستان و شاگردان و نزديكان فردی كه قرار 
كه  می رود  شود  تهيه  او  بزرگداشت  برای  ارج نامه  است 
البته درست هم همين است، چرا كه آنان از نزديك با آن 
فرد در تماس بوده اند و بهتر از هر كس ديگری می توانند 
دربارۀ ويژگيها و جنبه های گوناگون او داوری نمايند. اما 
به گمان نويسندۀ اين يادداشت نبايد موضوع را محدود به 
همين دايره نمود و چه بسا اديبان و پژوهندگان ديگری 
نيز وجود داشته باشند كه بدون داشتن ارتباطی با فرد 
مورد نظر، به خوبی بتوانند آثار و كارهای او را ارزيابی و 
در كفۀ نقد ترازو بسنجند و مقاله های پژوهشی ارزنده ای 

در اختيار گردآورندۀ ارج نامه قرار دهند.
اين ارج نامه و ديگر ارج نامه های منتشر شده از سوی 
به  آنها  تعداد  تاكنون  كه  ــ  مكتوب  ميراث  نشر  مركز 
خواندنی  مقاله های  از  نظر  صرف  ــ  رسيده  مجلد  پنج 
مرجعی  عنوان  به  دارد،  وجود  آنها  در  كه  سودمندی  و 
معتبر در دستيابی به آگاهيهای درست و سودمند در بارۀ 
می تواند  ما،  روزگار  هم  فرهيختۀ  دانشمندان  و  استادان 

همواره مورد استفادۀ پژوهشگران قرار بگيرد.

سال   :30 جلد  ايرانشناسی،  چكيده های 
در  فرانسه  ايران شناسی  انجمن  1385ـ1386، 
ـ  فرانسه  علمی  تحقيقات  مركز  همكاری  با  تهران 
مطالعات ايرانی و هندی، تهران و پاريس، 1389ش/ 

2010م.
Abstracta  Iranica,  vol.  30,  par  l‘Institut 
Francais de Recherche en Iran avec le concours 
de Mondes Iranien et Indien ,Teheran et Paris, 
2010 /1389.
صبا لطيف پور

ايرانشناسي)  (چكيده هاي   Abstracta Iranica
منتشر  پاريس  در   1978 سال  از  كه  است  مجموعه اي 
سال 1389ش  در  مجموعه  اين  جلد  سي امين  مي شود. 
و  فرانسه  ايرانشناسي  انجمن  همكاري  با  نيز  تهران  در 
مركز ملي تحقيقات علمي فرانسه، بخش مطالعات ايراني 
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و هندي منتشر شده است. پيش از اين برخي از جلدهاي 
اين مجموعه، به فارسي ترجمه شده و در ايران به چاپ 

رسيده است.
ضميمۀ  عنوان  به  ايرانشناسي  چكيده هاي  نشريۀ 
نشريه،  اين  مي شود.  منتشر   Studia  Iranica ساليانۀ 
مربوط  پژوهشهاي  و  آثار  انتقادي  و  گزيده  كتابشناسي 
بر  (مشتمل  كنون  تا  آغاز  از  ايراني  تمدن  و  فرهنگ  به 
آسياي  كردستان،  افغانستان،  ايران،  به  مربوط  مطالعات 

ميانه، هند و پاكستان) است.  
در  دانشجويان  و  پژوهشگران  براي  مجموعه  اين 
زمينه هاي ايرانشناسي كه به همۀ منابع منتشر شده در 
مرتبط  آثار  انتشار  از  گاه  و  ندارند  دسترسي  زمينه  اين 
هستند،  بي اطالع  ايران  مطالعات  تخصصي  رشته هاي  با 
راهنماي مفيدي است. همچنين با در بر داشتن معرفي 
كلي و گاه نقد آثار، به دستيابي به شناختي از كتابها و 

مقاالت در اين زمينه كمك مي كند.
به  ايرانشناسي  چكيده هاي  مجموعۀ  سي ام  مجلد 
ميالدي/   2007 سال  در  كه  مي پردازد  آثاري  بررسي 
رسيده  چاپ  به  آن)  از  پيش  (يا  شمسي  1385ـ1386 
است. اين جلد داراي سيزده صفحۀ ابتدايي شامل فهرست، 
اسامي نويسندگان، و اختصارات 208 صفحه متن اصلي 
و دوازده صفحه نمايه است. در ابتداي سمت راست كتاب 

نيز معرفي نشريه و فهرست مطالب به فارسي قرار دارد.
جلد سي ام مجموعۀ چكيده هاي ايرانشناسي، در هفده 
در  شده  منتشر  آثار  نقد  و  بررسي  به  جداگانه  سرفصل 
زمينه هاي مذكور پرداخته است كه برخي از اين سرفصلها 
به زيرفصلهاي اصلي و فرعي جداگانه اي تقسيم شده اند. 

مجموعه  «كتابشناسيها،  عنوان  تحت  اول  فصل  در 
مقاله ها و كليات»، با دو زيرفصل «كتابشناسيها، فهرست 
نسخه  هاي خطي» و «مجموعه مقاله ها: مجله ها، سخنرانيها، 
تأليفات گروهي»، در مجموع يازده اثر مورد بررسي قرار 

گرفته  است. 
زيرفصل  دو  داراي  «زبانشناسي»،  نام  با  دوم،  بخش 
«زبانهاي باستاني» با بررسي سيزده اثر و «زبانهاي زنده و 

گويش ها» با بررسي ده اثر است.
بخش سوم با عنوان «تاريخ، هنر و باستانشناسي دورۀ 
پيش از اسالم»، داراي سه زيرعنوان «كليات»، «شرق ايران» 

زيرفصل  دو  به  خود  بخش  اين  كه  است  ايران»  «غرب  و 
«سلوكيان،  و  هخامنشي»  و  هخامنشي  از  «پيش  فرعي 
اشكانيان و ساسانيان» تقسيم مي شود. بخش سوم به طور 

كلي معرفی 92 اثر را دارد.
چهار  شامل  اسالمي»،  دورۀ  «تاريخ  چهارم،  بخش 
ميانه»،  دورۀ  «تاريخ  «كليات»،  نامهاي  با  است  زيرفصل 
«تاريخ سده هاي نهم تا سيزدهم هجری» با سه زير فصل 
«هندوستان  و  ميانه»  «آسياي  و  قاجار»  و  «صفويه  فرعي 
دورۀ اسالمي»، «تاريخ معاصر ايران» و «تاريخ افغانستان». 

تعداد آثار بررسي شده در اين بخش شصت فقره است.
بخش پنجم با نام «هنر و باستان شناسي، دورۀ اسالمي»، 
و  فارسي زبان»  «جهان  «كليات»،  زيرعنوان  سه  داراي 
و  معرفي  اثر  دوازده  بخش  اين  در  است.  ميانه»  «آسياي 

نقد شده  است.
با  كه  است  اسالم)»  (بجز  «اديان  بخش  ششم  فصل 
زيرفصلهاي «كليات»، «زردشتي» و «اديان ديگر» به نقد و 

معرفي پانزده اثر پرداخته است. 
در فصل هفتم كه به «اسالم» اختصاص دارد نيز يازده 
تا  هشتم  فصلهای  در  است.  گرفته   قرار  بررسي  مورد  اثر 
اثر  دو  «تصوف»،  موضوع  در  اثر  سيزده  ترتيب  به  دهم، 
فلسفی و هشت اثر در تاريخ علوم و فنون مورد بررسي 

قرار گرفته  است.
اصلي  زيرفصل  با  و  «ادبيات»  عنوان  با  يازدهم  فصل 
«كليات»،  فرعي  زيرفصل  سه  داراي  فارسي»  «ادبيات 
«ادبيات كهن فارسي» و «ادبيات معاصر فارسي» است. در 

اين فصل، 39 اثر معرفي شده  است.
فصل دوازدهم تحت عنوان «جامعه شناسي» با معرفي 
ده اثر، فصل سيزدهم به نام «علوم سياسي و حقوق» با 
معرفي 47 اثر، فصل چهاردهم با نام «اقتصاد» با بررسي 
دو اثر و فصل شانزدهم با عنوان «مردم شناسي» با هفت 
تقسيم  «افغانستان»  و  «ايران»  بخش  دو  به  يك  هر  اثر، 
زيرفصل  داراي  تنها  «جغرافيا»،  پانزدهم،  فصل  مي شوند. 

«ايران» است كه در آن هشت اثر را بررسي شده است. 
فصل هفدهم با عنوان «موسيقي و هنرهاي نمايشي» 
نيز همان گونه كه انتظار مي رود، به دو بخش «موسيقي» 
و «هنرهاي نمايشي» تقسيم مي شود. در اين فصل سيزده 

اثر مورد بررسي قرار گرفته است.
    


