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گفتوگو بادکترمهدختپورخالقی،استاد ادبفارسی و شاگرداستادغالمحسینیوسفی درسالروزدرگذشتاو

مبتکر دستورالعمل«پرورشفکر»با تقویت زبانفارسی
استادیوسفینهتنهابرایآموزشدانشجویان وآشناکردنآنهاباچگونگیپژوهشازروشهایبدیعونویناستفادهمیکرد
بلکهباتأسیسصندوق قرضالحسنهدانشجویی،یارویاورآنهادرسختیهایزندگیفردینیزبود

مصطفی رحــمــانــدوســت شعر کـــودک در دهه
اخیر را دچار رکود دانست .به گــزارش ایرنا ،این
شاعر و نویسنده ادبیات کودک و نوجوان با اشاره
به اینکه خیلی از نویسندهها و شاعران جدید
حوصله خواندن کتاب ندارند ،افزود« :خدا به من
توفیقهای زیادی داده و یکی همین است که در
زمانی که میتوانستم زیــاد سفر بــروم و کارهای
زیادی بکنم ،نشستم و کتاب خواندم و امروز اگر
کتاب نخوانم مریض میشوم» .رحماندوست ضمن
بیان این موضوع که برخی نویسندگان امروز دچار
گرتهبرداری آن هم از اینترنت شــدهانــد ،اضافه
کرد« :یک نفر از من پرسید چه کردی که شعر «صد
دانه یاقوت» و «زردآلو» اینقدر موفق شدند؟ گفتم
اگر میدانستم که بقیه اشعارم را هم همانطور
میگفتم .این راز فقط ممارست است .باید تمرین
کرد و فرد باید خــودش را هیچ به شمار بیاورد».
رحماندوستدرادامهضمنتأکیدبراینکهبابچهها
عهد بستهام که تا آخر عمر در زمینه ادبیات کودک
کار کنم ،تصریح کرد« :شعر کودک ما االن دو ایراد
دارد .یکی فعالیت افراد تازه کاری است که کتاب
نخواندهاند و دوم هم پایینآمدن سطح خرید کتاب
است .زمانی من کتابم را با تیراژ  ۶۰- ۵۰هزار
نسخه چاپ میکردم .قیمت هم اگر  ۲۰تومان بود
با مبلغ حقالتألیف میتوانستم کاری بکنم .امروز
قیمت کتاب  ۶۰هزار تومان با تیراژ هزار نسخه
است و هرچقدر که حقالتألیف بگیرم اجرت شب
نخوابیهای من نمیشود».

الهه آرانیان -کتابخانه نفیس و ارزشمندش در
طبقهدومدانشکدهادبیاتوعلومانسانیدانشگاه
فردوسی مشهد خــوش نشسته و دانشجوهای
ادبیات فارسی این دانشکده در هوای کتابهایی
کهازاوبهیادگارماندهاست،نفسمیکشند؛امروز
 14آذرماه ،سالروز درگذشت استاد غالمحسین
یوسفی،چهرهبرجستهادبیاتفارسیاست؛کسی
کهشاگردانبسیاریرادراینحوزهتربیتکردودر
عین حال ،در زمینه پژوهش و تصحیح متون ادبی
همزبانزدبود.ازجملهآثارایناستادادبیاتفارسی
میتوان به کتابهای «چشمه روشــن»« ،کاغذ
زر»« ،برگهایی در آغوش باد» ،تصحیح گلستان و

انتصابرئیسدومیننمایشگاه
مجازیکتابتهران
مـــعـــاون فــرهــنــگــی وزیـــر
فرهنگ و ارش ــاد اسالمی
طی حکمی ،علی رمضانی
را بهعنوان «رئیس دومین
نمایشگاه مــجــازی کتاب
تــهــران» منصوب ک ــرد .به
گزارش ایبنا ،در فرازهایی
از حــکــم رئــیــس دومــیــن
نمایشگاه مــجــازی کــتــاب تــهــران آم ــده اســت:
«کوشش برای تحقق عدالت فرهنگی ،اهتمام به
برخورداری نمایشگاه از تنوع ،کیفیت و درونمایه
خــوب ،بسترسازی بــرای کمک به رونــق اقتصاد
نشر کشور ،بهرهگیری از فناوریهای نوین برای
آسا نکرد انتخاب مخاطبان ،تاکید بر استفاده
از دادهها و اطالعات دقیق و بهروز ،انجام تمامی
فعالیتها بر اساس مقررات و ضوابط فنی و توجه
به اصل برنامهریزی ،هماهنگی و همافزایی ،از
برجستهترین نکا ت موردانتظار برای برگزاری
منسجم و موفق این نمایشگاه به عنوان رویدادی
چندوجهی و جشنوار های ملی و ارائــه خدمات
هرچه بهتر و بیشتر به مخاطبان فرهیخته آن
و سرانجام تحقق اهــداف فرهنگی و اجتماعی
جمهوری اسالمی ایران است».

بوستانسعدی،تصحیحقابوسنامهو...اشارهکرد.
او در دوم بهمن سال  1307در مشهد به دنیا آمد
و در  14آذر سال  ،1369در تهران چشم از جهان
فروبست و پیکرش را در حرم مطهر رضوی به خاک
سپردند .درادامه،گفتوگویمارابادکترمهدخت
پورخالقی چترودی ،استاد زبان و ادبیات فارسی
دانشگاهفردوسیوازشاگرداناستادغالمحسین
یوسفی،دربارهویژگیهایآثارپژوهشی،شخصیت
وخدماتاوبهادبیاتفارسیمیخوانید.
دلسوززبانفارسیوشیفتهتحقیق
▪
ِ

دکتر پورخالقی ،اســتــادش ،دکتر یوسفی را
بزرگمرد فرهیختهای توصیف میکند که دل به
عشق فرهنگ و ادبیات ایران و زبان فارسی زنده
داشت و هرگز نمرد .او میگوید« :استاد یوسفی
در زندگی کوتاه ،اما پربار خود لحظهای از تحقیق
و پژوهش باز نایستاد .عاشق پژوهش بود و شیفته
پژوهشگران .اندیشهوری بود که با قلم و قدم و با
دید نو و فکر نو نگهبان صادق زبان و ادب فارسی
فر و فرهنگ ایــران بــود .با دلسوزی میگفت
و ّ
اگر در حفظ و تقویت زبان نکوشیم ،در پرورش
فکر سهلانگاری کردهایم؛ چون زبان ما وسیله
اندیشیدن ماست .به گمان من امــروز آنهایی
که سعادت و خوشبختی دیــدار و بهره بــردن از
محضر پرفیض او را نداشتهاند ،بــرای شناخت
ویژگیهای انسانی و منش علمی او باید به آثارش
پناهببرند؛آثارفراوانیکهحتیدرانتخابنامآنها
نازککاریهای عالمانهای انجام داده است از
جمله«:چشمهروشن»«،برگهاییدرآغوشباد»،
«داستان من و شعر»« ،روانهای روشن»« ،دیداری
بااهلقلم»«،فرخیسیستانی»وبسیاریکتابها
و مقاالت دیگر در زمینههای مختلف مانند نقد
ادبی ،عرفان ،حماسه ،نقد ادبیات عرب ،ادبیات
جهان ،ترجمه و تصحیح متن».

یادداشت زندهیاد دکتر احمد
احمدی بیرجندی ،استاد فقید ادب
فارسی ،به مناسبت درگذشت استاد
یوسفی در شماره مورخ  18آذر
 1369روزنامه خراسان
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ِ
رکود آن
روزگار
شمردن پژوهش در
▪جدی
ِ
ِ

این استاد ادبیات فارسی درباره ویژگی کارهای
پژوهشی دکتر یوسفی در روزگــاری که خیلی به
پژوهش اهمیت داده نمیشد ،چنین میگوید:
«در روزگــاری که پژوهش در ایــران در مقایسه با
دیگر کشورها تحتالشعاع آمــوزش بوده و هنوز
رشــد چندانی نکرده و دلیل آن هم ایــن بــود که
تعریف دقیقی از پژوهش نداشتیم و معیارهای ما
مشخص نبودند و به صورت علم به پژوهش نگاه
نمیشد و سیاست تحقیقاتی نداشتیم ،یکی از
اهداف عالی استاد یوسفی محققپروری و آموزش
هنر نویسندگی و فنون تحقیق علمی و آشنا کردن
دانشجو با علوم جدید و نظریههای نقد ادبی بود.
او به پژوهش مثل یک امر مقدس نگاه میکرد و
آن را فن شریف مینامید و نقصان سخنسنجی و
فرهنگانتقادیونبودعشقبهتحقیقرامهمترین
عامل عقبافتادگی و رکــود پژوهش در روزگــار
خودشمیدانست.بهنظراوبهرهگیریازمطالعات
وتحقیقاتدیگراندرهرگوشهعالموبههرزبانی،
وظیفه محقق اســت و به همین دلیل فراگیری
زبانهایمختلفراضروریمیدانستومیگفت
آشنایی با هر زبان دری از معرفت را به روی محقق
بازمیکند.
▪تأسیسصندوقوامدانشجویی

دکترپورخالقیدربیانعشقوعالقهاستاد یوسفی
به کار تحقیق و پژوهش به ویژه در زمینههای تازه از
جمله نقد ادبی میگوید« :در اهمیت عالقه ایشان
به مباحث نقد ادبــی جدید همین بس که وقتی
چندجایزهبهایشاناهداشدکه 14سکهطالبودو
همینطورمبالغینقد ،آنهارابهدانشکدهاهداکرد
تابهدانشجویانیکهدرزمینهنقدادبیتحقیقجامع
ارائهمیدهند،دادهشود.بخشدیگرشراهمبرای
تأسیس صندوق قرض الحسنه وام دانشجویی
اختصاص داد .او از آشنا کردن دانشجو با مباحث

نووچگونگیاستفادهازمنابععلمیلذتمیبرد.
ایشان در زمینه تحقیقات ادبی و تصحیح متون
از چهرههای برجسته است .شاید یکی از دالیل
این برجستگی ،نظم و انضباط وصفناشدنی او
و دقت و پشتکار در تهیه بهترین منابع پژوهشی و
همراهی گام به گام با کار از شروع تا پایان ،یعنی
چاپ بود .ایشان خودشان ویراستار ادبی و فنی
آثارشان بودند .نقدهایی را که دیگران بر آثارشان
مینوشتند ،به دقت میخواندند و در چاپهای
بعدیاستفادهمیکردند».
▪ 47سالشاگردیدرمحضراستاد

استادتمامزبانوادبیاتفارسیدانشگاهفردوسی
ازسالهایشاگردیدرکالسهایاستادیوسفی
ن طور یاد میکند« :یکی از
ن سالها ای 
و خاطرات آ 
چیزهاییکهبهخاطرآنهمیشهبرخودبالیدهاماین
استکهسالهاسعادتبهرهبردنازمحضراستاد
یوسفیراداشتهام.همیشهخودمراسعادتمندترین
و وامدارترین شاگردان استاد دانستهام .شاید به
این دلیل که مدتی طوالنیتر از محضر ایشان
بهره بــردهام .سالهای  1353تا 1369
و بهتر است بگویم تا امــروز؛ یعنی 47
سال شاگردی کردن در محضر استاد
یوسفی .اگر امروز ،روز گرامیداشت
یـــاد اســتــاد اســـت ،روز  47ســال
شاگردی بنده هم هست .دورانــی
که به عنوان دانشجو کار پاکنویس
و ماشین کردن آثار استاد را بر عهده
داشتم ،شروعی بود
برای بهره بردن از
آثار ایشان قبل از
چاپ و آموختن
روش تحقیق و
معلمی .زمانی
کهبهعنوانتنها

شاگرد و به قول ایشان یگانه شاگرد در دوره فوق
لیسانس در کــاسهــای درس ایشان شرکت
میکردم ،گاهی نیم ساعت قبل از شروع کالس
پشت در اتاق ایشان قدم م ـیزدم تا آرامــش الزم
را بــرای ورود به کالس به دست بیاورم .ایشان
رفتاری بسیار مهربانانه و پدرانه با من داشتند و
مرا دخترم صدا میکردند و حتی در خوردن میان
وعده ایشان هم شریک بودم .سالهای  1357تا
 1364بهکارنوشتنپایاننامهدورهفوقلیسانس
باراهنماییهایایشانمشغولبودم.هرگزخاطره
آن روزهــا را فراموش نمیکنم که دور نقطهای
خط میکشید و مینوشت دخترم به اصل متن
مراجعه کن .اگر در اصل متن کلمه غضب است
بگذار این نقطه بماند و اگر نیست لطف ًا آن را حذف
کن .وقتی به اصل متن مراجعه میکردم میدیدم
اصل متن این است مال او را به غصب گرفتند نه
به غضب .حاصل آن همه وســواس علمی کتاب
«فرهنگ قصههای پیامبران» بود که میخواستم
بعد از چاپ برای استاد ببرم و
ایشانراخوشحالکنم،
امــا دریــغ که بعد از
چاپ این کتاب،
استاد دیگر به
ظاهردربین
مانبود».

