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کتاب خوان

روانهای روشن

وجود داشت ،خود را ملزم کرد که زبان آلمانی را فرا
بگیرد تا بتواند تمام اصطالحات و معانی را به خوبی
درک و منتقل کند.

درس و دانشجو برایش مقدس بودند

نیمکت شاگردی نشستن
نیمسده آشنایی و پشت
ِ
در کالس درس دکتر غالمحسین یوسفی از کلمات
دکتر محمد مهدی ناصح ،آیینهای ساخته که میتوان
ویژگیهای شخصیتی این استاد ادبی را در آن به تماشا
نشست .وی میگوید :او معلمی واقعی بود .بسیار به
درس اهمیت میداد .درس و دانشجو برایش مقدس
بودند تا آنجا که حتی یک ثانیه از کالس درس را هدر
نمیداد و دقت میکرد چیزی از قلم نیفتد .همیشه
همراه درس و بحث در حوزه ادبیات منابع و ماخذی نیز
معرفی میکرد و از ما میخواست تا آنها را مطالعه کنیم.

دکتر سلمان ساکت ،دکترغالمحسین یوسفی را
از استادان برجسته زبان و ادبیات فارسی در ایران
معرفی میکند و خدمات او را اینگونه برمیشمرد :او
از ابتدای تأسیس دانشکده ادبیات دانشگاه مشهد در
گروه ادبیات فارسی تدریس کرد .همچنین مهمترین
ثمره دکتر غالمحسین یوسفی کتابخانه اوست که
فوت این مقام ادبی به کتابخانه
بنا بر وصیتش بعد از ِ
دانشکده ادبیات اهــدا شد و هم اکنون در مکانی
مشخص نگهداری میشود.

«چشمه روشــن :دیـــداری با شــاعــران» از
کتابهایمشهوردکتریوسفیاستکهدرآن
با مجموعهای از مقاالت روبهرو هستیم .این
مقالهها به شاعران بزرگ ایرانیای میپردازد
که ادبیات این سرزمین را تحتتأثیر قرار
دادهاند و هریک وزنهای در این عرصه به شمار
میروند .در این کتاب با معرفی هر یک از این
بزرگان نمونههایی از آثارشان نیز آورده شده
و این آثار مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.

گلستان سعدی

از گنجینه مرکز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه فردوسی مشهد

چشمه روشن
دیداری با شاعران

تهیه عکس و فیلم از نسخ خطی فارسی موجود
در غرب

عضو بازنشسته هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد،
ادامه میدهد :در دوره کارشناسی ارشد و دکتری از
استادان برجسته ادبیات و دیگر علوم مختلف ایران
دعوت میکرد تا به دانشکده ادبیات مشهد بیایند.
درحوزه آداب و فرهنگ و ایرانشناسی هم استادانی را از
خارج کشور دعوت میکرد تا دانشجویانش با چهرهها و
حوزههای مختلف ادبی یا مرتبط با ادبیات آشنا شوند؛
استادانی چون سید جالل آشتیانی ،سید جعفر
شهیدی و عبد شکوه احسن از هندوستان از همین
دست بودند.

توجه به سرنوشت دانشجویان

توجه به سرنوشت دانشجویان از دیگر ویژگیهای
اخالقی استاد غالمحسین یوسفی است که ناصح از
آن یاد میکند :خاطرم هست که میخواستم برای
ادامه تحصیل به تهران بروم اما او اجازه نداد و گفت ،باید
همین جا بمانید و تالش کنیم تا گروه ادبیات دانشگاه
را راه بیندازیم .این اصرار او تا آنجا بود که در یکی از
سفرهایش به خارج از کشور ،نامهای برای رئیس وقت
دانشگاه فرستاد که چنین مضمونی داشت« :من که
نیستم ،مراقب شاگردانم باشید .مبادا مشهد را ترک
کنند .دانشگاه به آنها احتیاج دارد».
دکتر یوسفی تشویق دانشجو را راهــکــاری برای
ترغیب شاگردانش به مطالعه میدانست .در این
باره دکترناصح میگوید :دانشجویانی را که در باب
موضوعی خاص پژوهش کرده بودند ،به سمینارها یا
کنگرههای ادبی مختلف معرفی میکرد تا سخنرانی
کنند .سپس از مسئوالن برگزاری آن سمینار یا کنگره
میخواست تا به لحاظ مادی یا معنوی از آن دانشجو
تقدیر کنند.

من میدانم چه گفتهام

وی ادامه میدهد :در همه حوزههای ادبی جامع و کامل
بود اما به نقد نگاه ویژهتری داشــت .اعتقاد داشت که
ادبیات بدون نقد شدن پیشرفت نمیکند .گاهی تمام
ساعتهای کالسش صرف نقد و بحث میشد و اصرار
داشــت همه دانشجوها در این بحثها شرکت کنند؛
همه ذوق و شوق دکتر یوسفی این بود که دانشجویانش
را در حال آمدوشد به دانشگاه ،سمینارها یا همایشهای
مختلف ببیند .خاطرم هست یکبار که در حال تصحیح
گلستان سعدی بود ،پیشنهاد دادم که کمکشان کنم.
قبول کرد و موضوعی مرتبط با سعدی را به من داد و گفت
برو درباره این موضوع تحقیق کن .پس از بررسی متون
بسیاری متوجه شدم که خود استاد درباره موضوع مورد
نظر در مقالهای بحث کرده و پاسخ را میداند .نزد استاد
رفتم و گفتم شما خودتان دربــاره این موضوع صحبت
کردهاید .گفت من میدانم چه گفتهام اما میخواستم
ببینم شما تا کجا به دنبال موضوع میروید.

او را باید در سه حوزه اخالق ،علم و نویسندگی
ارزیابی کرد

دکتر محمدرضا راشــد محصل با ایــن توصیف که
دکتر غالمحسین یوسفی یک فرهنگ گسترده

مروری بر آثار ،شخصیت و خدمات علمی و ادبی
دکتر غالمحسین یوسفی در سالروز تولدش

جوینده راه ادب

هما سعادتمند -دکتر غالمحسین یوسفی چهره نامآشنایی برای اهل ادبیات و فرهنگ است .بسیاری از
دانشجویان رشته ادبیات هنوز هم مطالعه آثار او را به عنوان واحدهای درسی در دوران تحصیل خود دارند.
افزون بر این تالشهای ادبی به بار نشسته استاد ،چراغ راه بسیاری از پژوهشگران در این حوزه است .تصحیح
متون کهن فارسی از آثار شاخص این چهره ادبی شمرده میشود و در کنار آن ،او را از پیشگامان نقد ادبی در
ایران میشناسند .سالروز تولد او سبب شد تا نقبی بزنیم به آثار و ویژگیهای شخصیتی و خدمات ادبی و
دانشگاهیاش.
بود ،میگوید :او را باید در سه حوزه اخــاق ،علم و
نویسندگی مورد بررسی قرار دارد؛ زیرا در هر سه،
ویژه و برجسته بود .مرحوم یوسفی یکی از استادان
خوشفکر و خوشقلمی بود که مطالعه نوشتههایش
برای دانشجویان مغتنم است.

نثری ساده و دانشگاهی داشت

اینعضو قطب علمی فردوسیشناسی و شاهنامه
دانشگاه فردوسی مشهد با تکیه بر نثر دکتر یوسفی،
توضیح میدهد :نثر دکتر یوسفی دو ویژگی دارد؛
نخست اینکه ساده است و دوم اینکه نثر او دانشگاهی
است؛ یعنی مبتنی بر منابع علمی بسیاری است که با
توجه به تکرار مسائل علمی و ادبی در آنها ،میتواند
برای دانشجویان مفید و ارزشمند باشد .این نثر را
میتوان در آثار قلمی او مانند شرح حال نویسندگان یا
«برگ هایی در آغوش باد» مشاهده کرد.

در تصحیح متون دقیق و نکته سنج بود

راشد محصل با اشــاره به خدمات استاد یوسفی در

تصحیح متون فارسی نیز خاطرنشان میکند :تصحیح
متون ادبی او بسیار دقیق است« .التصفیه فی احوال
ّ
المتصوفه» یکی از تصحیحهایقابل توجهوی درزمینه
متون اخالقی است .عالوه بر این مرحوم یوسفی بسیار
نکته سنج بود؛ این دو ویژگی را میتوان در تصحیح
متون پزشکی و شبهپزشکی او هم دید .افرادی که این
کتابها را مطالعه کرده باشند ،متوجه میشوند که وی
با اینکه پزشک نبود این متون را آنچنان دقیق تصحیح
کرده که نکات علمی آن بیهیچ کموکاستی بیان شده
است.
این استاد ادبیات در توضیح تصحیح قابوسنامه به
عنوان دیگر اثر یوسفی ،میگوید :پیش از استاد ،سه
نفر دیگر هم به تصحیح قابوسنامه پرداختهاند اما نثر
و نکته سنجیهایی که او در تصحیح این کتاب به کار
برده اثر او را از تصحیح دیگر هم طرازانش برجستهتر
کرده است.
راشد محصل ادامه میدهد :این تعهد کاری در هنگام
تصحیح آثار فرخی سیستانی هم مشاهده میشود.
وی برای استفاده از منابع آلمانی که درباره آثار فرخی

استادیار دانشکده ادبیات دانشگاه فردوسی مشهد
ادامه میدهد :در کنار همه اینها ،وی به خاطر عالقه
بسیارش به ایران با بسیاری از ایران شناسان غربی که
در این زمینه فعالیت داشتند ،مراوده داشت .یوسفی
توانست در طول سفرهای خود به کشورهای غربی
و بازدید از کتابخانههای آنجا ،تعدادی از نسخههای
خطی متون فارسی را شناسایی کند و عکسها و
تصاویر آنها را با خود به ایران آورد که به آشنایی بیشتر
ما با گنجینههای ادبی سدههای گذشته منجر شد.

از برجستهترین استادان تصحیح متون کهن
فارسی بود

وی در ادامه با اشاره به آثار دکتر غالمحسین یوسفی
میگوید :آثار برجسته استاد به دو بخش تصحیحها
و ترجمهها تقسیم میشود .یوسفی در حوزه تصحیح
متون کهن فارسی از شاخصترین و برجستهترین
استادان بود؛ تصحیح قابوسنامه و گلستان و بوستان
سعدی گواهی بر این ادعاست.
ساکت ادامــه مـیدهــد :دکتر یوسفی به سه زبان
انگلیسی ،فرانسه و عربی تسلط داشت و این یکی از
وجوهی بود که او را از دیگر استادان همرشته خود،
متمایز میکرد؛ ترجمه کتاب «انسا ندوستی در
اســام» نوشته مارسل بــوازار فرانسوی« ،ترجمه و
تحقیق در مورد سعدی» از هانری ماسه« ،شیوههای
نقد ادبی» از دیوید دیچز« ،چشماندازی از ادبیات
و هنر» اثر رنه ولک و دیگران ،از مهمترین ترجمههای
اوست .همچنین تسلط به زبان عربی سبب شد تا وی
کتاب «داستان من و شعر» را که اثر مهم نزار قبانی
است با کمک یوسف حسین بگار از عربی به فارسی
ترجمه کند .افزون بر اینها «برگزیدهای از اشعار عربی
معاصر» اثر دکتر مصطفی بدوی از دیگر ترجمههای
اوست.

از نخستین پیشگامان نقد ادبی ایران بود

دکترساکت با اشاره به اینکه نام استاد غالمحسین
یوسفی در ردیف نخستین پیشگامان نقد ادبی در
ایــران قرار دارد ،توضیح میدهد :درواقــع وی آنچه
را تا آن زمان به صورت نظری در حوزه نقد ادبی ارائه
میشد ،عملی کرد و نقد را میان دانشجویان رشته
ادبیات رواج داد؛ این کار سبب گسترش بیشتر نقد
ادبــی در دانشگا ههای کشور شد.تسلط کامل به
ادبیات کهن و کالسیک فارسی از یکسو و آشنایی با
مباحث نوین ادبی از سوی دیگر از ویژگیهای علمی
دکتر یوسفی است که این صاحبنظر درباره آن چنین
عنوان میکند :نثر ایشان به گونهای است که هنوز
هم وقتی میخوانیم ،طراوت و تازگی خودش را دارد.
او عالقه زیادی به سعدی داشت ،ازینرو ،به تصحیح
گلستان و بوستان پرداخت .استاد تصحیح غزلیات
سعدی را نیز آغاز کرد که متأسفانه اجل مهلت نداد
و پس از مرگ ایشان دکتر پرویز اتابکی کار استاد را
به اتمام رساند.

نا داستان

به باور بسیاری ،گلستان ،تأثیرگذارترین
کتاب نثر در ادبیات فارسی است که در یک
ِ
دیباچه و هشت باب ،به نثر ُم َّس َجع (آهنگین)
بیشتر نوشتههای این
نوشته شد ه است.
ِ
شاهکار ادبیات ،کوتاه و به شیوه داستانها
و پندهای اخالقی است .دکتر یوسفی که
بخشی از عمرش را صرف تصحیح آثار شیخ
سعدی کــرد ،تصحیحی شناخته شــده از
گلستان ارائه کرده است.

داستان من و شعر

روایت دکترمحمد مهدی ناصح درباره دکترغالمحسین یوسفی:
یک بار در حضور استاد یوسفی ادعا کردم« :من
بیش از دیگر دانشجویان در کــاس درستان
حضور پیدا کـــرد هام و تاکنون هیچ تأخیری
نداشتهام ».استاد رو کرد به من و گفت« :شما
از ابتدای ســال تاکنون  39و نیم دقیقه تأخیر
داشتهای ».اصال باورم نمیشد زمان را اینچنین

فاطمه محمدزاده

*

تدریس در دانشکده ادبیات و علوم انسانی

از استادان برجسته ادبیات دعوت میکرد تا به
دانشگاه بیایند

«روانهــــــای روشــــن» کــتــابــی اســـت در
 ۲۴۵صفحه که آنچنان که نویسند هاش
دکترغالمحسین یوسفی در مقدمه میآورد،
شامل تصویرهایی است از روانهای روشن
و جا نهایی پــاک که ساعتها و روزهــای
بسیاری از زندگی نویسنده را بارور کردهاند
و خــاطــر او را خــوش داشــتــهانــد .کتاب
تشکیلشده از چندین فصل بدون شماره
و هر فصل میپردازد به داستانی کوتاه از
ادبیات پارسی که به عرفان و اخالق آمیخته
است.

یادداشت

با دلم زندگی میکنم نه با پول
دقیق بداند .چون خودم هم این را نمیدانستم
و آن دو یا سه دقیقهای را که گاهی دیر به کالس
میرسیدم ،تأخیر حساب نمیکردم .اما او ساعت
ورود و خــروج همه را مینوشت و جمع م ـیزد.
یک بار هم خاطرم هست در همایشی دانشگاهی
به خاطر تصحیح قابو سنامه از او تقدیر کردند.

چند سکه هــم جــایــزهاش بـــود .اســتــاد گفته
بــود« :مــن مـیآیــم امــا جــایــزه نمیگیرم ».من
ایــن را نمیدانستم و گــمــان کـــردم کــه جایزه
را گرفته اســـت .یــک روز از طــرف دانشگاه
تــعــدادی خــودکــار آوردنـــد و بین دانشجویان
پخش کردند .خودکارها خیلی بد مینوشتند.

نــاراحــت شــدم و گفتم« :از یــک طــرف بــه شما
سکه جایزه میدهند و از طرف دیگر پول صرف
خرید خــودکــار خــوب نمیکنند ».یوسفی در
پاسخم لبخندی زد و گفت« :من با دلم زندگی
میکنم نه با پــول ».بعدها فهمیدم که جایزه
را نگرفته است.

فرتور و فرهنگ

شادروان دکتر غالمحسین یوسفی سفرهایی به خارج از کشور داشته است .عکس سمت راست در مهرماه 1342در یکی از باغهای شهر ژنو در کشور سوییس گرفته شده
لندن انگلستان به ثبت رسانیده است.
و عکس سمت چپ نیزحضور دکتریوسفی را در فروردین  1343در ِ

دکتر یوسفی در زمینه ترجمه نیز کتابهایی
ارائه کرده است .یکی از آنها «داستان من و
شعر» خودزندگینامهای از نزار قبانی شاعر
مشهور عرب است؛ شاعری که با شعرهای
عاشقانهاش شناخته میشود .زن و عشق
مــوضــو ع اصلی شعر او هستند و برخی
خوانندگان بر پایه این اشعار ترانههایی اجرا
کردهاند.
از گنجینه مرکز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه فردوسی مشهد

بخردانهنویس خراسانی

نوشتار ،جا نمایه وجــود نویسنده است.
بهانهای است که او خود ،آفرینشگر باشد و
احساس باالبلند خود را در واژگان بدمد و آن را
در ذهن و جان دیگری روان کند.غالمحسین
یوسفی از جمله نویسندگانی است که اشراق
نوشتارش افقهای دوردســت زبــان و ادب
فارسی را روشــن کــرده اســت.خــردی که از
ذهن زیبا و کالم توانایش بر زبــان فارسی
تابیده اســت؛ آنقــدر جاذبه دارد که هرگز
نمیتوان از واژ های به آسانی عبور کرد.
ساده مینویسد؛ اما چنان واژگان را گزینش
میکند که گویی سالها با آنها زیسته است.
واژههای جوان و کهنسال را چنان میشناسد
و در جا یجای نوشتار مینشاند که گویی
همگی دوستان دیرآشنای او هستند .انگار
واژهها در همسایگی خرد او زندگی میکنند
و او هرگاه بخواهد آ نهــا را به همنشینی
فرامیخواند.غالمحسین یوسفی نه یک
فرد که یک اندیشه است .او میداند چگونه
بنویسد که دیرینه بماند.مثال ما همین
کتاب «چشمه روشن» باشد .اثری که برای
خواننده ،دلسیری نمیآورد .زالل است؛
همچون چشمه واژههــایــش .ســاده است
به سادگی نویسند هاش؛ اما گیرا و دلپذیر
است .دریایی است که عطر جاودانگی زبان
فارسی از آن به مشام میرسد.نوشتار کتاب
آ نقــدر نیکو و شایسته است که مخاطب با
کولهباری از اشتیاق ،با شاعران و نویسندگان
همراه میشود.آنجا که میخواهد از غزل
و غز لسرایان بنویسد ،نازنینترین واژ هها
را برمیگزیند .واژ ههـــا دلبری میکنند
در نــوشــتــن مــقــام مــعــشــوق و بــرشــمــردن
زیباییهایش و آنجا که سخن قصیده به میان
میآید ،او خود ،قصید هپرداز میشود؛ با
کالمی سنگینتر.او منتقدی روشناندیش
اســت .در بازنمایی زوایــای زندگی و شعر و
نوشته بزرگان زبــان فارسی آنقــدر دقیق و
عالمانه سخن میگوید که هیچ نکتهای را
فروگذار نمیکند.نوشتارش نمودار قدرت
طبع زبان فارسی است؛ گنجینهای از لفظ
و معنای تازه و بیمانند ،روان و روشنیاب
که این همه از خرد این فرهیخته خراسانی
برمیآید.او پیوستگی عمیقی با زبان فارسی
دارد .آنقــدر با این زبــان خویشاوند است
که در مراعات احــوال آن کوشش میکند.
رعایتنکردن اصول نگارش را عامل رنجاندن
این پیوند نزدیک میداند و در نوشتارش
حتی موردی اندک از این نوع پریشانی دیده
نمیشود.انگار او در پی ساختن نگارستانی
از زبــان فارسی است.دکتریوسفی زبان
فارسی را وطــن خــود م ـیدانــد .وطنی که
همواره باید آباد بماند و زیبا.
*دانشجوی دکتری ادبیات حماسی،
دانشگاه فردوسی مشهد
چامه سرا

شیوه اهل طریقت

سرودهای از دکتر غالمحسینیوسفی
خواندیم در کتاب و شنیدیم بارها
کاندر جهان فضیلت ،اصل سعادت است
خرم کسی که در ره تقوا نهاد گام
خوشبخت آنکه پیرو حق و حقیقت است
انسان به نام و ثروت و جاه و مقام نیست
فضل بشر ،به راستی و آدمیت است
گفتند :کسب فضل و ادب کن که هر که کرد
عمرش قرین شادی و اقبال و عزت است
سر پیش کس فرو دمیاور ز روی عجز
روح ذلیل منشاء هر ننگ و ذلت است
جز راه حق مپوی و بهجز حرف حق مگوی
این است آنچه شیوه اهل طریقت است
آزادگان به راه حقیقت دهند جان
آنجا که مرد فضل و شرف ،مرگ راحت است
لیکن دریغ و دردکه دیدم به چشم خویش
فضل و هنر نشانه ادبار و نکبت است
هر جا هنروریست به صد رنج مبتالست
هر کس که پاک زیست اسیر مصیبت است
آزادگی نماند که از او دهم نشان
آزاده را نصیبی اگر هست محنت است
دیدم نوای عشق و حقیقت بشد خموش
هر چیز جلوهگاه مجاز است و صنعت است
قدر کسان به فضل و شرف استوار نیست
ناکس نگر به مسند اقبال و حشمت است
خالی شده ست بیشه ز شیر ژیان چنانک
روباه را برای تکاپوی فرصت است
باری میان آنچه شنیدیم و خواندهایم
با آنچه دیدهایم تفاوت به غایت است
یا رب کدام راه ،ره نیکبختی است
فکرم در این قیاس گرفتار حیرت است
من جز به سوی حق و شرف رو نمیکنم
هر چند کس نه طالب حق و فضیلت است
گنج قناعت و هنر ای دل مراد ماست
«گوهر چو دست داد به دریا چه حاجت است؟»

