
سال بیست و ششم،مشارۀششم، بهمن واسفنـد881394 156

نقد و برریسکتاب

همیشــگی  دغدغه هــای  از  کتــاب  حــوزه  در  قلــم زدن  و  کتابشناســی 
عالقه مندان و پژوهشگران این حوزه بوده است. نقد و بررسی کتاب های 
جامعــه  بــه  کتاب هــا  معرفــی  و  آنهــا  دربــاره  اطالع رســانی  منتشرشــده، 
تی  گون منجر به انتشار مجال کتاب خوان و کتاب دوست در زمان های گونا
گرچــه تعــداد ایــن نشــریات در ادوار  کتــاب شــده اســت. ا در حــوزه نقــد 
مختلف زمانی چندان چشمگیر نبوده - به ویژه اکنون-، اما همین تعداد 
کم مایه امید اســت برای گســتراندن فرهنگ مطالعه و نیز گسترش انتشار 
کتاب هایی که از حیث اتقان و استواری شایان توجه و در خور نگریستن 
هســتند. نشــریه یغمــا از جمله نشــریاتی بود که به حوزه کتــاب به صورت 
جدی می پرداخت و از پس ســی ویک ســال انتشار دایرة المعارفی سترگ 
در موضوعــات ادبــی و تاریخــی را رقــم زد. نوشــتار حاضــر در پــی معرفــی 
کتابی اســت با نام کتاب و کتابشناســی در نوشــته های حبیب یغمایی. 
کتــاب نمایاننــده عالقــه و علقه حبیــب یغمایی اســت در برنمودن  ایــن 
گزارش میراث مکتوب دهه 20 تا50 شمســی  کتاب ها و ویژگی هایشــان و 

که در نوشته هایش در مجله یغما مجال نشر یافته بود.

حبیب یغمایی و یغما
حبیــب یغمایــی متولد ســال 1277 در »خور« اســت. او پــس از گذراندن 
کودتای ســیدضیاءالدین و ســردار ســپه به  دوران نوجوانــی و همزمــان بــا 
تهــران آمد. بعد از فعالیت های آزادیخواهانه به مطالعات ادبی روی آورد 
و با مخبرالســلطنه هدایت در تنظیم کتاب های درسی همکاری کرد که 

خوانش کتاب نوشت های 
حبیب یغمایی

اسماعیل مهدوی راد

نقد و برریس کتاب

کتاب و کتابشناســی در نوشته های حبیب یغمایی؛ سیدعلی آل داوود؛ 
تهران: خانه کتاب، 1394

اطالع رسانی  منتشرشده،  کتاب های  بررســی  و  نقد  چکیده: 
درباره آنها و معرفی کتاب ها به جامعه، در زمان های گوناگون 
منجر به انتشار مجالتی در حوزه نقد کتاب شده است. در این 
یاتی بود که به حوزه کتاب  یه یغما از جمله نشــر میان، نشر
در  میپرداخت. نوشــته های حبیب یغمایی  جدی  صورت  به 
یه یغما منعکس کننده عالقــه وی در برنمودن ویژگی  نشــر
کتاب ها و میراث مکتوب اســت. نویســنده نوشتار حاضر را 
با هدف معرفی کتاب »کتاب و کتابشناســی در نوشــته های 
یر درآمده است. کتاب مذکور  حبیب یغمایی« به رشته تحر
توسط علی آل داوود و انتشارات خانه کتاب در سال 1394 به 
طبع رسیده است. نویســنده این جستار، نخست به اختصار 
اشــاره ای بر زندگی نامه حبیب یغمایی و مجله یغما دارد. در 
ادامه، پس از نگاهی گذرا بر بخش های کتاب، برخی مطالب 
خواندنی آن را با ذکر شماره صفحه و برداشت خود از مطالب 

نقل شده در کتاب، بیان می دارد.
کلیدواژه ها: کتاب »کتاب و کتابشناسی در نوشته های حبیب 
یه یغما، حبیب یغمایی، کتاب، کتابشناسی،  یغمایی«، نشــر
نوشته های حبیب یغمایی، علی آل داوود، معرفی کتاب، نقد 

کتاب.
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در مجله آینده چاپ شده است. این خاطرات در سال 1372 به همت 
مرحــوم ایرج افشــار زیر عنوان خاطــرات حبیب یغمایــی از روزگار مجله 

نویسی منتشر شده است.

کوتــاه و بلند زیــر عنوان »کتابشناســی و کتابخانه« بخش دوم  26 نوشــته 
کتاب را تشکیل می دهند. در این بخش نوشته هایی در باب کتاب های 
کتابخانه های  مهمــی چون تفســیر طبــری، شــاهنامه، خمســه نظامــی و 
گزارشی  شناخته شده ایران و خارج آمده است. پایان بخش این قسمت 

کتابخانه حبیب یغمایی در خور بیابانک و اساسنامه آن. است از 

کتاب هــای  کتــاب«، 51 مقالــه در نقــد  در بخــش ســوم، »نقــد و بررســی 
منتشرشــده دهه 20 تا 50 شمســی آورده شده است. برخی نقدها مفصل 
کوتــاه هســتند. بخــش چهــارم بــا عنــوان »معرفی و نقــد کتاب،  و برخــی 
کوتاه است. این بخش  کوتاه« دربرگیرنده 122 مطلب و نوشته  گون و  گونا
کوتاه تر در این  که مقاالت  در واقع ادامه بخش ســوم اســت با این تفاوت 
بخش آمده و برخی آثار معرفی شــده، مجالت و کتاب هایی هســتند که 

کشور چاپ شده است. در خارج از 

گزیده ها گذرا -  نگاه 
کتاب  کتاب، برخی مطالب خواندنی  گذرا بر بخش های  پس از نگاهی 
یم. در نقل مطالب ابتدا شماره صفحه  کم شمار هم نیستند را می آور که 
کتاب.  کتــاب حاضــر می آید و ســپس برداشــتی از مطلــب نقل شــده در 
کتابشناســی در نوشــته های  کتــاب کتــاب و  گزیــده هــای، متــن  منبــع 

کنار فروغی به  البته دیری نپایید. یغمایی از سال 1313 تا سال 1321 در 
گلســتان سعدی مشــغول شــد. او از این دوران همواره به نیکی  تصحیح 
یــاد می کنــد. پــس از این دوران یغمایی در ســال 1324 روزنامــه یغما را در 
چهار یا شش صفحه بزرگ راه اندازی می کند، اما پس از افت و خیزهایی، 
مهم تریــن اتفاق مطبوعاتــی زندگی حبیب یغمایی رقم می خورد: انتشــار 
که ســی ویک ســال و تا اســفند  مجله یغما در فروردین 1327؛ نشــریه ای 
1357 پایید. اگرچه این افســوس بر اهل کتاب باقی اســت که این نشریه 
کتاب و نشــریه  در محاق ماند و یغمایی به درخواســت های دوســتداران 
و دوســتان خــودش از جملــه جــالل متینــی و ســیدجعفر شــهیدی بــرای 

ازسرگیری انتشار آن پس از اسفند 57 وقعی ننهاد.

 در نشــریه رســتاخیز جوانــان در مقالــه »اســتاد یغمایــی: مطبوعــات فکر 
که  تازه ای ندارند« آمده اســت: هیچ ادیب و نویســنده بزرگی وجود ندارد 
یــا شــعرش یا نثرش در مجله یغما چاپ نشــده باشــد. ایــن را خارجی ها 

بیشتر درک می کنند.1

بدیع الزمــان فروزانفــر نیــز در دوره نخســتین مجله یغما نشــر صدها مقاله 
ارجمند را برای این نشریه توفیقی بزرگ شمرده بود.2

یخ مطبوعات  نشــریه یغما گذشــته از جایگاه اســتوار و اهمیتی که در تار
کتابشناسی  که شــاید دلیل تدوین کتاب و  دارد، واجد ویژگی ای اســت 
گفته ســید علی آل داود  در نوشــته های حبیب یغمایی هم باشــد. بنا بر 
کتــاب، دفتر نشــریه  اهتمام جدی بر معرفــی کتاب های  در مقدمــه ایــن 
کــه بــه دفتــر مجله می رســیده  منتشرشــده آن زمــان به ویــژه کتاب هایــی 
داشــته اســت. معرفــی و گزارش تازه هــای میراث مکتــوب آن دوران را در 

نشریه حبیب یغمایی یا دوستانش بر عهده داشتند.

کتاب گزارش 
کوتاه از خود،  ســیدعلی آل داود پس از مقدمه آقای جلیســه و مقدمه ای 
نوشتار نسبتًا بلندی دارد با عنوان »از یغمای جندقی تا حبیب یغمایی« 

کامل و شایسته ای است از حبیب یغمایی. که معرفی 

کتــاب در چهــار بخش تدوین شــده اســت. بخــش اول با نام  پــس از آن 
که در دو قسمت  کتاب دوستان«  کتابشناسان و  »گزیده نوشته ها درباره 
کتابشناســان و  آمــده اســت. قســمت اول 24 یادداشــت اســت دربــاره 
که با حبیب یغمایی ارتباط داشتند. منبع این قسمت  کتاب دوســتانی 
بیشتر نوشته های مجله یغما یا برنامه رادیویی یادداشت های یک استاد 
که به درخواست رادیو ایران از سال 1341 شروع شد. قسمت دوم  است 
که پس  بخــش اول برش هایی اســت از خاطرات حبیب یغمایی اســت 
یج  از تعطیلی نشــریه و به درخواســت اســتاد ایرج افشــار نگاشته و به تدر

کریم اتحاد؛ تهران: فرهنگ  معاصر، 1384، جلد 8، ص 18.  1. پژوهشگران معاصر ایران؛ 
2. همان، جلد8، ص18.  

خوانش کتاب نوشت های حبیب یغمایی
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که بسیار خواندنی است. از عبدالرفیع حقیقت آمده است 

- صفحــه 117 تــا 127: نامه هــای حبیــب یغمایی و مهــدی بیانی رئیس 
وقــت کتابخانــه ملــی بــه یکدیگــر آمده اســت که در عیــن احترام بســیار 
که پس از چاپ نوشــته ای با عنوان  صریح اســت. ماجرا این گونه اســت 
»کتابخانه هــای عمومــی« در شــماره 11 مجلــه یغمــا در بهمــن مــاه 133، 
که پس از چاپ آن، حبیب  مهدی بیانی پاسخی به مجله یغما می دهد 
یغمایــی ضمن پاســخ بــه ایشــان، انتقادات تنــدی را به فهرست نویســی 
نســخه های خطــی و مدیریــت کتابخانــه ملــی وارد می کند. ایــن نامه در 
کتابخانه ملی  گزارشــی اســت از وضعیت آن روزهای  ضمن خود تقریبًا 

به قلم حبیب یغمایی.

یخگزارانه  - صفحــه 131 تــا پایان بخش دوم )صفحه 143(: گزارشــی تار
از تأســیس کتابخانــه خــور بیابانک بــه قلم حبیب یغمایی آمده اســت. 
از  گزارشــی  و  یغمایــی  ابوالقاســم  ســخنرانی  کتابخانــه،  اساســنامه 
کتابخانــه خــور بیابانــک از دیگر  کتاب هایــی اهدایــی و دیگــر هدایــا بــه 

کتاب است. مطالب این بخش 

کتاب های  - صفحــه 147 تــا 239: ایــن صفحات بیشــتر معرفی و نقــد 
منتشرشــده آن دوران اســت. نکته جالب اینکه تقریبًا بیشتر کتاب های 
مهم و جریان ســاز آن دوران )دهه 20 تا 50( در مجله یغما معرفی شــده اند 
کتاب ها نشــان از  و اهتمام ارباب نشــریه یغما در شناســاندن و برنمودن 

کتاب در آن دوران است. اهمیت ایشان به جریان 

- صفحــه 174: کتــاب گزینــه نثــر فارســی خطیــب رهبر به  صــورت کامل 
معرفی شده است. حبیب یغمایی انتقاداتی به کتاب کرده و گفته است 
گر تدوین این کتاب  که کتاب ضعف های بی شماری دارد، به گونه ای که ا
را بــه هر شــخص دیگری از اســتادان دانشــکده ادبیــات می دادند، کتاب 
ممکــن بــود بهتــر از ایــن از کار در بیاید. نکته جالب اینکــه در مجله یغما 
این نوشــته با امضای »خواننده مجله یغما« چاپ شــده است، اما به زعم 
سیدعلی آل داود و به استناد ایشان به سبک نگارش و قلم نویسنده، این 

مطلب نوشته حبیب یغمایی دانسته شده است.

- صفحه 182: مجله ادب افغانستان در این صفحه معرفی شده است. 
گرچه در ایران آثار افرادی چون خلیل اهلل  که ا حبیب یغمایی می نویســد 
ی و عبدالحــی حبیبــی را می شناســیم، اما  خلیلــی، نجیــب مایــل هــرو
گواهی نوشته هایشــان بســیار پرمایه  که به  در این نشــریه افرادی هســتند 
کــه مقاالتــی در  و عالمانــه نوشــته اند و در پایــان پیشــنهاد داده اســت 
موضوعاتی چون »هنر اســالمی«، »اجزای جمله«، »ادب محلی هزارگی« 

و »تحقیق درباره دستور زبان دری« در نشریه به چاپ برسد.

کتاب قصه نویســی رضــا براهنــی می پردازد  - صفحــه 193: یغمایــی بــه 
کــه ای کاش  کنایــه ای میزنــد بــه نظــم و اشــعار رضا براهنــی و می گوید  و 

کتاب همین منابع  که در این  گفته پیداست  حبیب یغمایی اســت و نا
با آدرس دهی دقیق از مجله یغما نقل شده است.

- صفحــه 36: زیــر نــام عبــاس اقبال آشــتیانی از مقاالتی یادشــده اســت 
کــه مرحــوم دهخدا با عنوان »تصحیح لغات فرس اســدی« به مجله یغما 
می داده است و چون عباس اقبال از حبیب یغمایی گالیه کرده، او ترجیح 

داده تا دیگر این مقاالت را چاپ نکند تا موجب رنجش اقبال نشود.

ینــی بــه نیکــی یــاد  - صفحــه 42: حبیــب یغمایــی از عالمــه محمــد قزو
کهن را به  که تصحیح متون  کسانی می داند  می کند و او را در زمره اولین 
ینی  شــیوه علمــای بزرگ جهان بنا نهــاد. یغمایی در وســواس و دقت قزو
گر بخواهم بســم اهلل الرحمــن الرحیم را  گزارشــی دارد بــا ایــن مضمــون که ا
که با همه  کنم به به قرآن رجــوع می کنم. یغمایی اضافه می کند  هــم نقل 
که به زعم  ینی به یغمایی برای نشر آثارش اجازه ای داده  این وســواس قزو

کسی داده نشده است. یغمایی به 

- صفحــه 54: یغمایــی از انتقادهــای محمــد فــرزان بــر ترجمــه پاینــده 
که  یــاد می کنــد و تهدیدهــای پاینده و پاســخ تنــد یغمایــی: »در آن اداره 
تــو عضــو هســتی، من رئیــس هســتم«. بااین همه محمــد فــرزان دیگر نقد 
کــه ترجمه  ترجمــه پاینــده را ادامــه نــداده اســت. یغمایــی معتقد اســت 
پاینده اشــتباهات فاحشی داشته است و نقد فرزان را خدمت به ترجمه 
کــه  کوتــاه یغمایــی از ایــن می گویــد  پاینــده می دانــد. در همیــن نوشــتار 
فــرزان نقدهایــش بــر ترجمه رهنما را به او نداده اســت و بــه این دلیل او را 
بــا صفاتی چــون مردی پرده پوش، مذهبی و انســان یــاد می کند. حبیب 
یغمایی که گویا عالقه بسیاری به محمد فرزان دارد در جای دیگر کتاب 
کــه بیانگر  و در صفحــه 279 عبارتــی را در وصــف محمــد فــرزان می آورد 
که برای ائمه  دیدگاه او نسبت به فرزان است: »او تمام صفاتی را داشت 

دین می شمارند«.

- صفحــه 57: از خدمــات علی اصغر حکمت یاد شــده اســت، از جمله 
در  فارســی  نســخه های  عکس بــرداری  قدیــم،  نویســندگان  آثــار  انتشــار 
کتابخانه های دنیا، نظم بخشی به کتابخانه ملی، تأسیس دانشگاه تهران 
و ... . بــا این همــه در ادامــه می افزایــد کــه حکمــت این همــه را به نام شــاه 

کی حکمت را می آورد. می کرد و از شاه می ترسید و چند نمونه از بیمنا

- صفحــه 85: یغمایی از تالش خود برای تحت اللفظ قرارگرفتن ترجمه 
که داشته یاد می کند و می گوید  تی  فارســی زیر خط قرآن با وجود مشــکال
کــه بــا خط خــود و با اعتقاد تمــام ترجمه را می نوشــته اســت. در صفحه 
که زیر آیات قرآن ترجمه آن را نوشته  کتاب تصویر دستخط یغمایی   86

آمده است.

- صفحــه 100 تا 102: توضیحاتی از حبیب یغمایی بر دو مقاله »ســلطان 
قاجار و یغمای جندقی« از احمد گلچین معنی و »میرزا احمد صفایی« 

خوانش کتاب نوشت های حبیب یغمایی
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نقد و برریسکتاب

کســانی که وســواس و احتیاط بیشتری دارند و کســانی که وسواس کمتر 
ینی و خانلری با عنوان  و ذوق بیشــتری به خرج می دهند. یغمایی از قزو
که بسیار محتاطانه و با وسواس دست به  سرآمدان تصحیح یاد می کند 

تصحیح متون می برند.

- صفحه 273: به بهانه کتاب های ارزشــمند انتشــارات دانشگاه تبریز، 
یغمایی بانیان این انتشــارت را می نوازد و از چند تذکره منتشرشــده این 
دانشــگاه به  طور خاص نام می برد: حدیقه امان اللهی، ســفینه محمود و 

تذکره روضه السالطین

کاوه چــاپ برلــن را در دو دوره  صفحــه 278: حبیــب یغمایــی مجلــه 
کــه از مباحــث سیاســی فاصلــه گرفته و  بررســی می کنــد و دوره دوم آن را 
یخ می پردازد، مفیدتر می داند و خوانندگان مجله  بیشــتر به ادبیات و تار

یغما را تشویق به تهیه این دوره از انتشارت امیرکبیر می کند.

کتاب چندان به نام و نشــان اهمیت  صفحه 299: یغمایی برای معرفی 
کتــاب را در نظــر می گیــرد. بــرای نمونــه در  نمی دهــد و تنهــا مفیدبــودن 
کــه تنها نام  صفحــه 299 جــزوه ای کم بــرگ و پر مطلــب را معرفی می کند 
نشــریات منتشرشده در تهران و شهرستان ها در آن آورده شده است، اما 
به زعــم او، همیــن جزوه کم برگ گام مهم وزارت اطالعات درراه گســترش 
کتاب در بــاب تطور  و آشــنایی بــا مطبوعــات اســت. یغمایی از مقدمــه 

چاپخانه در ایران هم به نیکی یاد می کند.

که مظاهر مصفا مشغول  صفحه 304: حبیب یغمایی مطلع شده است 
گلســتان ســعدی اســت و فروتنانه در یکی از صفحات نشــریه  تصحیح 
کــه از او  کــه بــه مظاهر مصفا  از دوســتان انجمــن ادب شــیراز می خواهــد 
که  کننــد و می گوید  کمک  گلســتان  بــه نیکی یــاد می کنــد، در تصحیح 
گلستان به همراه  خود او نیز اوراق و یادداشت هایش را از زمان تصحیح 

فروغی در اختیار مظاهر مصفا قرار داده است.

کتــاب و کتابشناســی در نوشــته های حبیــب یغمایــی در 348 صفحــه 
شــد،  آورده  آن  از  نمونه هایــی  کــه  چنــان  کتــاب  اســت.  شــده  منتشــر 
کتاب جناب  گزارش های خواندنی اســت و مؤلف  سرشــار از نکته هــا و 
کــه بــا نشــریه یغمــا داشــته اند،  کاملــی  آقــای آل داود بــا ذوق و آشــنایی 
دســتچینی بس خواندنی و ارزشــمند از آن نشــریه فراهم آورده اند. چاپ 
و صفحه آرایی کتاب شایســته اســت و به لحاظ بصری چشــم نواز. برای 
بخــش بیشــتری از مطالــب کتاب نشــانی های دقیق از مجلــه یغما آمده 
است، به  جز مطالبی چند از بخش اول و بیشتر مربوط به برنامه رادیویی 
کنــده در فصل های مختلف  اســتاد حبیــب یغمایی و برخی مطالب پرا
کــه کاش منبــع آنهــا نیز فراهم می شــد. در پایــان کتاب نیــز نمایه  کتــاب 
کتاب ها و نشریات و مکان ها  کارآمدی مشــتمل بر اشــخاص،  مفصل و 

کتاب بسیار مفید است. که برای بهره مندی از  آمده است 

که »باز نثرش«. یغمایی اشــاره می کند  براهنــی به نثر می پرداخت تا نظم 
به یادکرد براهنی از مجله یغما و وحید و اینکه براهنی از این نشــریات با 

کهنه« یاد می کند. عنوان »نشریات 

که او  کتابــی  گرکانــی یــاد می کند و  - صفحــه 213: یغمایــی از فضــل اهلل 
نوشــته و در آن ادعا کرده اســت که اشــعار پروین از آن او نیســت. سپس 
که یغمایی نام آو را نمی آورد  که وقتی یکی از نویســندگان –  نقل می کند 
- در نوشــته ای پروین را از بهار و رشــید یاســمی برتر دانســته، بهار شعری 

سروده اینچنین:
کــه بــر حــرف مــن نهاد انگشــت  فــالن ســفیه 
مشــت را  او  مــر  شــد  بــاز  فضــال  مجمــع  بــه 

اعتصام الملــک پرویــن  خاطــر   بــرای 
کشــت نبایــد  را  خلــق  دگــر  و  رشــید  و  مــن   

یغمایی در ادامه این بحث پروین را می ستاید و به بهانه بحث از پروین 
یادی می کند از ژاله قائم مقامی مادر استاد پژمان بختیاری.

کــه در شــهر  - صفحــه 226: از مجلــه ای بــه نــام »ســعدی« یــاد می شــود 
حیدرآبــاد و در انجمــن بزم ســعدی منتشــر می شــود. یغمایی نــام می برد 
یخــی بــه قلم آقای برق موســوی و شــرح حالی از  از مقالــه ای لطیــف و تار

»برهمن« و »الهوری«.

اشــعار  فرهنــگ  کتــاب  معرفــی  البــه الی  در  یغمایــی   :231 صفحــه   -
کنش مردم حســاس و  حافــظ مناقشــه ای در مفهوم تصوف دارد و آن را وا
کسانی  هوشمند ایران به بسته بودن دست و زبانشان می داند و می گوید 
یخ ایــران و اوضاع  کــه صوفیــان را بیــکاره و منفــی می دانند، احتمــااًل تار

کشور را دقیق نخوانده اند سیاسی اجتماعی 

کتــاب فارســی 1، دوره راهنمایــی تحصیلی بــه اهتمام  - صفحــه 245: 
ی آن نظر مثبتــی دارد و  حســن انوری بررســی شــده اســت که یغمایــی رو
کتاب مرغوب و مطلوب است و نمونه مناسب آمیختگی  معتقد است 
آثــار نویســندگان نســل قدیم و جدیــد. همچنین بــه نیکی یــاد می کند از 
مقاله محمدعلی اســالمی ندوشــن درباره شــهر نیشــابور و نمونه ای از نثر 

صادق هدایت

یت  - در بخــش چهــارم نوشــته های متنــوع از حبیــب یغمایــی بــا محور
معرفــی نشــریات آمــده اســت؛ از جملــه صفحــه 248، معرفــی نشــریه 
یخــی؛ صفحــه 252 و 253،  دانشــگاه پهلــوی شــیراز و بررســی های تار
معرفــی روزنامه هــای اطالعــات و ســتاره؛ صفحــه 254، معرفــی نشــریه 

هالل؛ صفحه 301، مجله خواندنی ها و صفحه 301، مجله عرفان.

- صفحــه 255: یغمایــی دیــوان حافــظ بــه تصحیــح انجوی شــیرازی را 
معرفــی می کنــد و به ایــن بهانــه دو روش متفاوت تصحیح را نــام می برد: 
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