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چکیده :نویسنده در نوشتار پیش رو ،به معرفی یدلاهل
جاللی پندری از استادان رشته زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه یزد ،همت گمارده است .وی در راستای هدف
مذکور ،از فعالیتهای ادبی ،عضویت در مجامع علمی،
داوریها ،جایگاه ادبی و در نهایت ،آثار (مقاالت و کتب) این
استاد ،سخن به میان میآورد.
کلیدواژه :یدلاهل جاللی پندری ،معرفی استادان ،رشته
زبان و ادبیات فارسی ،فعالیت ادبی ،یزد ،جایگاه ادبی ،آثار،
دانشگاه یزد ،استادان دانشگاه.

A Scientist from the Desert: Dr. Yadollah
Jalali Pendari
Hussein Masrat
Abstract: In the following article, the author
has made an effort to introduce Yadollah Jalali
Pendari, a professor of Persian language and
literature at Yazd University. In line with this
goal, he talks about literary activities, membership in scientific societies, his judgments,
his status in Persian literature, and finally, his
works (articles and books).
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یـداهلل فرزنـد جلال (درگذشـت 1370/3/22ش و او فرزنـد علی ّ
محمـد) و صفـا فـرازی (درگذشـت
1365/3/17ش) در اسـفند 1337ش (در شناسـنامه 1338/1/10ش) در روسـتای پنـدر از توابـع
شهرسـتان تفـت اسـتان یـزد بـه دنیـا آمـد .وی در سـال 1340ش همـراه خانـواده بـه یـزد آمـد .تحصیلات
ابتدایی را در دبستان صدیق واقع در خانۀ هزار دری در برزن گلچینان یزد ( )1350-1344و تحصیالت
متوسطه را در رشتۀ ادبی در دبیرستان ایرانشهر یزد به پایان برد )1356-1350( .آنگاه در مهر 1356ش
بـرای ادامـۀ تحصیـل راهـی تهـران شـد و سـه دورۀ آموزشـی کارشناسـی (1364-1356ش) ،کارشناسـی
ارشـد (1368-1365ش) و دکتـرای ز بـان و ادبیـات فارسـی (1377-1368ش) را در دانشـکدۀ ادبیـات
و علـوم انسـانی دانشـگاه تهـران گذرانـد .نامورتریـن اسـتادان وی :عبدالحسـین ّزر ینکـوبّ ،
محمدرضـا

شـفیعیکدکنیّ ،
محمدعلـی اسالمیندوشـن ،خسـرو فرشـیدورد ،اسـماعیل حا کمـی ،امیـر بانوکریمـی،
ّ
ّ
مظاهـر مصفـا ،علـی رواقـی ،سـیدجعفر شـهیدی ،جلیـل تجلیـل ،حسـین لسـان ،مظفـر بختیـار ،محمـود
نشاطیزدی و علی شیخاالسالمی بودند.
عنـوان پایاننامـۀ کارشناسـی ارشـد وی «زندگـی و اشـعار عمادالدیـن نسـیمی» و عنـوان پایاننامـۀ
لهـای حکیـم سـنایی غزنـوی» بـود کـه هـر دو بـا راهنمایـی دکتـر ّ
دکتـرای وی «تصحیـح غز 
محمدرضـا
شـفیعیکدکنی انجـام و بعدهـا چـاپ شـد .او پـس از گذرانـدن فرازونشـیبهایی کـه در زندگـی داشـت

و همزمـان بـا تحصیلات عالیـه ،در سـمت مدیـر گـروه ز بـان و ادبیـات فارسـی دانشـگاه پیـام نـور اردکان
(1373-1368ش) و مدیـر گـروه ز بـان و ادبیات فارسـی دانشـگاه پیام نور تفـت (مهر 1373-1369ش)
فعالیت داشت که در این دو دانشگاه دروس مرجع شناسی و روش تحقیق و آیین نگارش را نیز تدریس
یکـرد .وی پـس از آنکـه چنـد سـال مـدرس دانشـگاه یـزد بـود ،در سـال 1375ش بـه عضویـت هیئـت
م 
علمی دانشگاه یزد درآمد.
در سـال 1377ش کـه دکتـر جاللـی تصـدی گـروه ادبیـات فارسـی دانشـگاه یـزد را بـر عهـده داشـت،
شهـای وی بـرای راهانـدازی دورۀ دکتـری ز بـان و ادبیـات فارسـی کـه بـا مقاومتهایـی نیـز
سـرانجام تال 
همراه بود ،به نتیجه رسـید .این رشـته نخسـتین دورۀ دکتری دانشـگاه یزد بود که با همت وی و در کنار
دکتـر ّ
محمدعلـی صادقیـان کـه تنهـا اسـتاد تمـام گـروه بود ،ایجاد شـد .زبدهترین اسـتادان دانشـگاههای
ایـران ماننـد :دکتـر اصغـر دادبـه بـرای تدر یـس متـون عرفانـی ،دکتـر کورش صفوی بـرای تدریـس تحقیق در
دسـتور ز بـان فارسـی ،دکتـر میرجلال الدیـن ک ّـزازی بـرای تدریـس مکتبهـای ادبـی و ادبیات حماسـی،

دکتـر عبدالمهـدی یـادگاری بـرای تدریس ادبیات عرب و دکتر ّ
محمد غالمرضایی برای تدریس ادبیات

غنایی نخستین دورۀ دکتری به دانشگاه یزد آمدند .خود در اینباره مینویسد:
در آن زمـان بنـده مدیـر گـروه ادبیات فارسـی دانشـگاه یـزد بودم و چنین در سـر میپروراندم که
گروهی متفاوت با گروههای ادبیات دانشـگاههای دیگر به وجود بیاورم .در این اندیشـه بودم
که گروه ادبیات این سرزمین کویری را از «دربستهبودن» و «در ال ک خود خزیدن» بیرون آورم

هلاــــــــــــــــــقم
نپ یلالج ه للادی رتکد :ریوک ۀنارک زا یروشناد

28

آینۀپژوهش 183
سال سیویکم ،شمارۀسوم ،مـــــردادوشهریـــــور 1399

و آن را با جریان زندۀ ادبیات این سرزمین پیوند دهم؛ بهگونهای که دانشجویان آن به چیزی
فراتر از «لغت معنی» که روش رایج تدریس در گروههای ادبیات بوده  ...بیندیشند.

1

وی هم اکنون پس از سیسال تدریس در پردیس علوم انسانی و اجتماعی (گروه زبان و ادبیات فارسی)
دانشـگاه يـزد ،فقـط در رشـتۀ کارشناسـی ارشـد و دکتـرا تدريـس میکنـد .تخصـص وی بیشـتر در حـوزۀ
ادبیـات معاصـر ایـران و نقـد ادبـی اسـت ،امـا در زمینـۀ آییـن نـگارش ،مکتبهـای ادبـی و متـون غنایـی
هـم تدر یـس میکنـد و دانشـجویان در ایـن دروس در محضر او علمآموزی میکنند و فیض میبرند .یکی
از کارهای به یادماندنی او بنیانگذاری كتابخانۀ تخصصی گروه ادبیات فارسـی دانشـگاه یزد در سـال
1380ش اسـت .دکتر جاللی سـرانجام پس از یازده سـال که اسـتحقاق دریافت مرتبۀ اسـتادی را داشت
و خود پیشـگام دریافت آن نمیشـد ،در هجدهم اسـفندماه سـال 1395ش به مرتبۀ اسـتادی ارتقا پیدا
کرد.
جاللـی در تار یـخ بیسـتپنجم اسـفندماه سـال 1369ش بـا خانـم مهـری زینـی از کارشناسـان آموزشـی
دانشـگاه یـزد ازدواج کـرد و صاحـب دو فرزنـد به نامهای مهرداد (متولـد  )1370و فرهنگ (متولد)1377
است که هر دو تحصیالت عالی دارند.

فعالیت ادبی
جاللـی در دورۀ نوجوانـی بـا برنامـۀ فرهنـگ مـردم رادیـو ایـران کـه جمعهشـبها از رادیـو پخـش میشـد،
همکاری رسانهای خود را آغاز کرد .خود در اینباره مینویسد:
لسـال پیـش از ایـن کـه از شـوق نوجوانـی سرشـار بـودم و گـوش بـه برنامـۀ «فرهنـگ مـردم»
نزدیـک بـه چه 
یسـپردم ،بـه ایـن اشـتیاق رسـیدم کـه فرهنـگ مـردم یـزد را در دفتـری
زند هیـاد انجـوی شـیرازی در رادیـو م 
یادداشـت کنـم .بخشـی از ایـن یادداشـتها بـرای برنامـۀ رادیویـی فرهنـگ مردم فرسـتاده شـد و وقتی آن
مطالب با ذکر نام فرستنده خوانده شد ،از شادمانیهای کودکانه در پوست نمیگنجیدم .این اشتیاق
باعث شد تا ثبت آنچه در حوزۀ فرهنگ مردم یزد قرار میگیرد ادامه یابد.

2

آثـار و مقـاالت وی تاکنـون در مجلات :آدینـه ،آینـده ،آینـۀ میـراث ،اندیشـۀ پو یـا ،بنیـاد (1356ش)،
جسـتارهای ادبـی :نشـریۀ دانشـکده ادبیـات دانشـگاه فردوسـی مشـهد ،جهـان کتـاب ،خاتـم یـزد،
دوفصلنامـۀ سعدیشناسـی ،رودکـی ،ز بـان و ادب فارسـی :نشـریۀ دانشـکدۀ ادبیـات و علـوم انسـانی

دانشـگاه کرمـان ،سـرو ابرکـوه ،فرهنـگ امـروز ،کاوشنامـۀ ز بـان و ادبیـات فارسـی ،کتـاب مـاه ادبیـات و
 .1یداهلل جاللیپندری؛ «بازجستن روزگار وصل ،پیوند دوباره با «یزد» پس از چهل سال»؛ خرد ایرانی (جشننامۀ نکوداشت دکتر اصغر
دادبه) :مجید پویان ،یزد :اندیشمندان یزد ،ص .1393 ،54
«زبان ازیادرفته (فرهنگوارۀ تشبیهات در گویش یزدی)» در کتاب :پویای فرهنگ (ارجنامۀ استاد عبدالعظیم
 .2یداهلل جاللیپندری؛ ِ
پویا)؛ گردآوری :حسین ّ
مسرت؛ میبد :دانشگاه آیتاهلل حائری میبد ،ص .1395 ،257-243
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فلسـفه ،کتاب هفته ،کیهان فرهنگی ،گزارش میراث ،نامۀ بهارسـتان ،نامۀ فرهنگسـتان ،نشـریۀ خبری
پژوهشی دانشگاه یزد ،نشریۀ دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریز و هستی چاپ شده است.
مقاالت وی غیر از نشـریات معتبر علمی پژوهشـی و دانشـگاهی بهویژه در حوزۀ زبان و ادبیات فارسـی،
در کتابها و دانشنامههای معتبری چون :دانشنامۀ ایران (جلد  ،)1دانشنامۀ جهان اسالم (جلد ،)14

دانشـنامۀ ز بـان و ادب فارسـی (جلـد 1تـا  ،)6تار یـخ جامـع ایران (جلـد  ،)16دایرةالمعارف بزرگ اسلامی
بهـای :ارجنامـۀ ّ
محمـد معیـن ( ،)1389ارجنامـۀ غالمحسـین
(جلدهـای 13و 14و 18و  )19و نیـز کتا 
یوسفی ( ،)1388جشننامۀ استاد اسماعیل سعادت ( ،)1387در آینۀ روزها ( ،)1391دیدگاهها (جلد
دوم ،)1394،روشـنتر از روشـن ( ،)1384خرد ایرانی (جشـننامۀ نکوداشـت دکتر اصغر دادبه) (،)1393

یـار آینـهدار ( ،)1392امیـد شـعر ،مهـدی اخـوان ثالـث «م.امید» ( ،)1396خرد بر سـر جان :نامگانۀ اسـتاد
دکتـر احمدعلـی رجاییبخارایـی ( ،)1391رهـاورد دیـدار ( ،)1384کار یـز فرهنـگ ( ،)1398میـراث
نیاکان ،یادنامۀ مهدی اخوان ثالث ( ،)1396هفتاد سـخن (جلد  ،)1370 ،4گزینۀ اشـعار دکتر خانلری
ّ
( ،)1394یادنامـۀ اسـتاد کر یـم پیرنیـا ( )1381و دیهیـم هفتـاد :مهرنامـۀ اسـتاد دکتـر ّ
محمدجعفـر یاحقـی
( )1397چاپ شده است.

بهـای :شـاعرانگیهای آذر یـزدی (نوشـته :زهـرا دهقـان دهنـوی ،مـرداد  ،)1392در انتظـار
ایشـان بـر کتا 
کـوچ ،گز یـدهای از اشـعار دکتـر ضیـاءاهلل بوترابی ( ،)1396بر بال یادها (گردآوری :حسـین بشـارت ،چاپ
دوم ،)1390،بوطیقـای ّ
قصههـای بلنـد عامیانـه (رمانـس عـام) (سـکینۀ عباسـی )1395 ،مقدمـه نوشـته
است .همچنین مشارکت در تدوین واژهنامۀ یزدی ،اثر استاد ایرج افشار (چاپ سوم )1390 ،و راهنمایی
د ههـا پایاننامـه در دورههـای کارشناسـی ارشـد و دکتـری ،تقریـر درس دکتـر ّ
محمدرضا شـفیعیکدکنی با

سقوط سلطنت (چاپ ّاول ،)1359 ،تقریر درس مهدی اخوان
ت تا 
عنوان ادوار شعر فارسی :از مشروط ّی 
ثالث با عنوان :نقد و بررسی شعر معاصر (چاپ ّاول )1394 ،را در کارنامۀ خود دارد.
دکتـر یـداهلل جاللیپنـدری عضو وابسـتۀ فرهنگسـتان زبان و ادب فارسـی در همایشهـای گونا گون ادبی
ماننـد :همایـش دو ادیـب نیشـابوری ( ،)1380نکوداشـت حکیـم سـنایی غزنـوی ( ،)1384رونمایـی
کتـاب روزهـا ( ،)1391چشـمانداز شـعر معاصـر فارسـی ( )1383سـخنرانی داشـته اسـت کـه آخریـن آن
در شـصتویکمین نشسـت ماهانـۀ فرهنگسـتان در موضـوع «سـرهگرایی؛ کوششـی ذوقـی یـا واکنشـی
اجتماعی؟» بود)1395/7/14( .
وی با بیشـتر نویسـندگان برجسـتۀ ایران مانند :اسـتاد ایرج افشـار ،اسـتاد مهدی آذریزدی ،مهدی اخوان
ثالث ،شفیعیکدکنیّ ،
محمدعلی اسالمیندوشن ،اصغر دادبه ،حسن انوری ،سیروس شمیسا ،احمد
ّ
سمیعی ،توفیق سبحانی ،کوروش صفوی ،مسعود جعفریجزیّ ،
محمدجعفر یاحقی ،کامیار عابدی،
علیرضا ذکاوتیقرا گزلو و ّ
محمد دهقانی دوستی و معاشرت داشته و دارد.
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ّ
عضویت در مجامع علمی
عضـو هیئـت علمـی کنگـرۀ ابوالفضـل رشـیدالدین میبـدی ( ،)1374عضـو انجمـن اسـتادان ادبیـات
فارسـی يـزد (از  1370تاکنـون) ،عضـو هیئـت علمـی کنگـرۀ بزرگداشـت ّفرخییـزدی ( ،)1378عضـو
هیئت علمی دانشـنامۀ مشـاهیر یزد ،مدیر گروه زبان و ادبیات فارسـی ( 1378تا  ،)1382عضو وابسـتۀ
فرهنگستان زبان و ادب فارسی ( 1390تا کنون) ،عضو هیئت علمی کنگرۀ وحشی بافقی ( ،)1392عضو
هیئـت علمـی همایـش مهـدی اخـوان ثالـث ( ،)1394عضو هسـتۀ علمـی قطب علمی تحقیـق در متون
حکمی و عرفانی دانشگاه اصفهان ( 1389تا کنون) ،عضو هیئت تحریریۀ دو فصلنامۀ علمی پژوهشی
کاوشنامـه ( 1384تاکنـون) ،عضـو هیئـت تحریریـۀ فصلنامـۀ فرهنگـی پژوهشـی فرهنـگ یـزد (از شـمارۀ
نخست ،زمستان  ،)1377عضو هیئت تحریریه مجلۀ متنشناسی ادب فارسی (گوهر گویا) (،)1387
عضـو هیئـت ممیـزۀ دانشـگاه یـزد ( 1386تا  ،)1387عضو کمیسـیون تخصصی علوم انسـانی دانشـگاه
یزد ( 1385تا  ،)1388عضو کمیسـیون تخصصی زبان و ادبیات دانشـگاه یزد ( 1388تا  ،)1391عضو
هیئـت علمـی همایـش بینالمللـی نکوداشـت صباحی بیدگلـی ( ،)1391عضو کارگـروه ّ
تخصصی زبان
و ادبیـات فارسـی دانشـگاه یـزد (از  1398تا کنـون) ،عضـو کمیتـۀ منتخـب ترفیـع دانشـگاه یـزد (1388
تـا  ،)1393عضـو هیئـت ممیزۀ دانشـگاههای جنوب شـرق مسـتقر در دانشـگاه کرمـان (،)1385-1380
مدیـر گـروه ز بـان و ادبیـات فارسـی دانشـگاه یـزد (چندیـن دوره از  ،)1390-1386،1381-1377عضـو
ّ
انجمن مردمنهاد دوستداران کتاب یزد (از  1384تا کنون) ،عضو کمیتۀ علمی همایش ملی نگاهی نو
به زبان و ادب عامه (دانشگاه خلیجفارس ،اسفند .)1396

داور یها
داوری کتـاب سـال ( 1385و  ،)1394داوری مقـاالت دو فصلنامـۀ علمـی پژوهشـی کاوشنامـۀ ز بـان و
ادبیـات فارسـی ( 1385تـا کنـون) ،داوری  34مقالـۀ پنجمین گردهمایی سراسـری انجمـن ترویج زبان و
ادب فارسـی (نشسـت بینالمللـی) (شـهریور  ،)1389داوری  25مقالـۀ نخسـتین همایـش ملـی نگاهـی
نـو بـه ادبیـات عامـه ( ،)1393داوری  6مقالـۀ فصلنامـۀ علمـی پژوهشـی فرهنـگ و ادبیـات عامه (1394
تـا کنـون) ،داور علمـی کنگـرۀ وحشـی بافقی ( ،)1392داور علمی همایـش مهدی اخوان ثالث (،)1394
بهـای دانشـگاهی و غیـره ،داور فصلنامـۀ علمـی پژوهشـی مطالعات میانرشـتهای در علوم
داوری کتا 
انسانی ،داور فصلنامۀ تخصصی زبان و ادبیات فارسی ،ادبپژوهی دانشگاه گیالن.

جایگاه ادبی
بارها بهواسـطۀ احاطهای که دکتر جاللی به ادبیات فارسـی داشـت ،از او خواسـته شـد که برای تدریس
به دانشگاه تهران برود ،اما نپذیرفت و ترجیح داد در دیار خود به فرهنگ و دانشپروری بپردازد .در آغاز
مناسبت دارد گفتهاى از زندهياد مهدى اخوانثالث بيايد تا قدر دکتر جاللی بازشناخته شود:
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امينـى ،صاحـب ذوقـى ،کتابخوانـدهای چـون «جاللـى پنـدرى يـزدى» از شـا گردان برجسـتۀ دكتـر
شـفيعىكدكنى كه جان نجيب دارد ،شـيوۀ تحقيق امروزين مىداند ،اسـتاد و كالس ديده اسـت ،يعنى
هم از کتابها بهره برده ،هم از «افواه ّالرجال» فراگرفته ،نمونۀ كارش چاپ اخير ديوان اديب نيشابورى
است.

3

اسـتاد ایـرج افشـار هـم در دو مقدمـه بـر کتا 
بهـای واژهنامـۀ یزدی (ص  )28و تذکرۀ شـعرای یزد (ص )6
به فضل و بصیرت و عالقۀ مستمر او اشاره کرده است .این هم نقلقولی از استاد مهدی آذر یزدی:
در یزد ما دوتا جوان باسواد و ّفعال داریم که سومی ندارد .یکی آقای جاللیپندری که دیوان

ادیـب نیشـابوری را تصحیـح کـرد و بعضـی کارهـای خـوب دیگـر ،یکـی هـم آقـای ّ
مسـرت که

دوستداشتنی و بدقول است.

4

نگارنده که از حدود سال 1365ش افتخار آشنایی با ایشان را در کتابفروشی آ گاه یزد داشت و بارها
از محضر این اسـتاد فاضل ،فرزانه و نکت هسـنج بهرهها برده بود ،این توفیق را نیز داشـت که در سـالهای
 1369و 1370ش دانشـجوی وی در دانشـگاه پیـام نـور تفـت باشـد .سـالها پیـش در توصیـف کتـاب
زندگی و اشعار ادیب نیشابوری نوشته بود:
در بازار پرخرمهرۀ کتاب ،گهگاهی مرواریدی درخشـان ،چشـم و دل فرهنگدوسـتان و فرهنگپروران را
روشن میکند .زندگی و اشعار ادیب نیشابوری که به کوشش آقای دکتر یداهلل جاللیپندری فراهم شده
اسـت ،یکـی از ایـن مرواریدهاسـت .در بـارۀ ارزش کار آقـای جاللـی همیـن بـس کـه سـخنور ،پژوهشـگر و
منتقد ادبی بزرگ همگاه ،دکتر ّ
محمدرضا شفیعیکدکنی با آسودگی خیال ،تمامی یادداشتهای خود
را دربارۀ ادیب نیشابوری در اختیار ایشان نهاده است .ترسم از این است که بوی گزافه و بزرگانگاری از
این شناسـایی به مشـام برخی از پرمدعاهای قلمبهدسـت که شمارشـان کم هم نیسـت برسـد و بپندارند
در نهان مرا با نویسنده بر سر آن سخنها رفته است.

5

سپس از قول یکی از دوستان اهل ادب نوشته بود:
ّ
مؤلـف از زمـرۀ شـبه محققـان خامطمـع و پرمدعایـی نیسـت کـه بـه انگیـزۀ حقیـر نام و نـان ،پا
به عرصۀ کار فرهنگی گذاشـتهاند .انگیزهای که به او جسـارت و ّ
همت به دریا و طوفانزدن
را داده ،از گونـهای دیگـر اسـت .او ّ
غواصـی را در مکتـب اسـتاد بیبدیلـی همچـون دکتـر
ّ
محمدرضا شـفیعیکدکنی آموخته اسـت .باید شـاگرد خلف چنان اسـتادی باشی تا بتوانی
چنین مرواریدی را صید کنی.

6

 .3مهدى اخوان ثالث؛ بدايع و بدعتها و عطا و لقاى نيما يوشيج؛ تهران :بزرگمهر،ص ( .1369 ،20با تلخیص)
 .4امیرکاوس باالزاده؛ پسر شهرزاد ،نامهها و گفتارهایی از مهدی آذریزدی؛ تهران :یزدا ،ص .1390 ،140
 .5حسین ّ
مسرت؛ «ادیب نیشابوری از نگاه دکتر جاللیپندری»؛ ندای یزد؛ س  ،5ش  ،)13 68 / 5 / 9( 190ص .3
 .6همانجا.
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و سرانجام به این نوشتۀ دکتر میرانصاری استناد کرده بود:
کتابـی کـه آقـای جاللیپنـدری فراهـم آوردهانـد ،مجموعـۀ ممتـازی اسـت و بـدون تردیـد ایـن
کتاب در ردیف بهترین چاپها از دواین شـعرای پارسـیزبان قرار میگیرد؛ به عبارت دیگر،
دیوان کمتر شاعری از شعرای چند قرن اخیر تاکنون به این پیراستگی منتشر شده است.

7

ً
یکـی دیگـر از آثـاری کـه دکتـر جاللـی بـا شـیوۀ کاملا علمـی ،موشـکافانه و بادقـت تصحیـح کـرده اسـت،
غزلهای سـنایی غزنوی اسـت که با اسـتقبال خوب اهل فن و دوسـتداران آثار سـنایی روبرو شـده است
لهـا پرورانـده اسـت کـه بـا همـت و کوشـش وی روزی کلیـات دیـوان سـنایی در دسـترس
و ایـن امیـد را د 
دوسـتداران ادب فارسـی قـرار گیـرد .در اینجـا بخشـی از نقـد عالمانـۀ آقـای راسـتی پـور دربـارۀ تصحیـح
غزلهای سنایی که گواهی است بر این مدعا درج میشود:
لهـای سـنایی را بـه عنـوان چاپـی انتقـادی از بخشـی از دیـوان سـنایی قابـل توجـه
آنچـه غز 
یسـازد ،در درجۀ نخسـت ،پایهگذاری این چاپ بر اسـاس نسـخههای کهن دیوان و پس از
م 
آن ،ارائۀ کامل نسخهبدلهاست .افزون بر این ،جاللیپندری در تصحیح این بخش از دیوان،
نسـخهای از کلیات سـنایی در اختیار داشـته اسـت که به عنوان کهنترین دستنوشـت از
ایـن اثـر شـناخته میشـود( .نسـخۀ کابـل) پایبنـدی مصحح در ذکـر نسـخهبدلها و امانت او
نسبت به دستنوشتهای مورد استفادهاش ،افزون بر گشودن راهی برای سنجش درست
و نادرست تصحیح او ،امکان محکزدن درجۀ اصالت دستنوشت کابل را نیز فراهم آورده
است.

8

یکی از امتیازات دکتر جاللی نثر زیبا و شاعرانۀ ایشان است .در کنار این امتیازات او که باید مهربانی،
فروتنـی ،خاکسـاری و آزرم ذاتـی را نیـز بـدان افـزود ،بایـد اشـاره کـرد کـه وی شـعر نـو هـم میسـراید و از خط
بسیار زیبایی نیز برخوردار است.

آثار
گزينـۀ اشـعار نيمـا و گزينـۀ اشـعار پرو يـن اعتصامـی دو عنـوان از کتابهایـی بـود كـه بـه اهتمـام دکتـر
جاللیپندری همراه مقدمهای مبسوط در شناخت اين دو شاعر از سوی انتشارات مرواريد منتشر شده
بـود .همچنـان نخسـتينبار مجموعـۀ كامـل اشـعار فـروغ بـا عنوان ديـوان فروغ فرخـزاد با نام مسـتعار بهروز
جاللی به وسیلۀ انتشارات مرواريد به بازار آمد .وی آثار خود در زمینۀ زندگی و شعر فروغ فرخزاد را با این
نام چاپ میکند تا یادگار دوران جوانی او باشد.
ب زندگـی و اشـعار ادیـب نیشـابوری»؛ کیهـان فرهنگـی؛ س  ،6ش  ،1فروردیـن ،1368
ی بـ ه کتـا 
 .7علـی ّبتهکـن [میرانصـاری]؛ «نگاهـ 
ص .44
 .8مسعود راستی پور؛ «غزلهای سنایی غزنوی»؛ کتاب ماه (ادبیات)؛ شمارۀ  ،69پیاپی ،شمارۀ  ،183ص  ،12دی .1391
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ً
نگارنده فهرست تقریبا کاملی از گفتارها (حدود  100گفتار) و کتابهای دکتر جاللی را گرد آورده است
که به دلیل کمبود جا تنها به ذکر مجموعۀ کامل کتابهای وی بسنده میشود:
پرو یـن اعتصامـی؛ تهـران :مروار یـد( ،دیـوان شـاعران زن  ،)۲چـاپ چهـارم( 1397 ،چـاپ ّاول،)1390 ،
رقعی 380،ص.
جـادوی جاودانگـی :شـامل نامههـا ،مصاحب ههـا ،مقاالت ،داسـتانواره ها و خاطرات فـروغ :فروغ فرخزاد؛
بهکوشش :بهروز جاللیپندری؛ تهران :مروارید ،1394،رقعی 528 ،ص ،نمونه.

ت فـروغ،همرا ه مجموعۀ
ل نامه هـا ،مصاحبه هـا ،مقـاالت و خاطرا 
ج مانـدن :شـام 
جاودانـ ه ز یسـتن ،در او 
م قـاالت ،خاطـرات ،نوشـت هها و سـرودهها در بـارۀ اشـعار و زندگانـی فـروغ :فـروغ فرخـزاد؛ بهکوشـش :بهـروز
جال لـی؛ تهـران :مروار یـد ،چـاپ سـوم( 1377،چـاپ ّاول ،)1372 ،رقعـی 819،ص ،نمونـه /بـه صـورت
کتاب گویا برای نابینایان در لوح فشرده.

ت فروغ
ت و خاطرا 
حبهها ،مقاال 
ی (مجموع ه آثار منثور فرو غ فرخزاد) شامل :نامهها ،مصا 
ی ابد 
در غرو ب 
همرا ه زندگینامۀ مفصل فروغ؛ ب هکوشش :بهروز جاللی ،تهران :مرواريد ،1376 ،رقعی 239 ،ص.
صـران او؛ بهکوشـش یـداهلل
حـوال ،آثـار و معا 
دیـوان اشـعار ادیـب نیشـابوریهمـراه پژوهشـی در زندگـی ،ا 
جاللیپنـدری؛ بـا گفتـاری از دکتـر ّ
محمدرضـا شـفیعیکدکنی؛ تهـران :چـاپ و نشـر بنیـاد ،چـاپ دوم

( 1377چاپ ّاول ،)1367 ،وزیری ،سیوشش  396 +ص ،نمونه ،عکس( .چاپ ّاول با عنوان :زندگی
ب نیشابور ی)
و اشعار ادی 
ديـوان اشـعار فـروغ فرخـزاد بـا ديباچـه؛ بهكوشـش :بهـروز جاللـى؛ تهـران :مرواريـد ،چـاپ یازدهـم1398 ،
(چاپ ّاول ،)1371 ،رقعى 468 ،ص.
دیوان فضلاهلل حروفی استرآبادی و چند شاعر دیگر حروفی( .در دست تدوین)

رهـاورد دیـدار :مجموعـۀ سـخنرانیها ،مقـاالت ،پیامها و اشـعار دیدار دوسـتانه با دکتر اسلامی ندوشـن؛
بهاهتمام :یداهلل جاللیپندری؛ همراه کتابشناسـی دکتر اسالمیندوشـن؛ بهکوشـش :حسـین ّ
مسـرت؛
یزد :انجمن شعر و ادب یزد ،1384 ،رقعی 384 ،ص ،مصور.

ت در بـار ۀ تفسـیر کشـ 
جموعـ ۀ مقـاال 
ز بـان اهـل اشـارت :م 
ف ابوالفضـل
ف االسـرار و عـد ة االبـرار؛ تأ لیـ 
رشـیدالدین میبـدی؛ یـزد  :انتشـارات یـزد؛ کنگـرۀ بزرگداشـت ابوالفضـل رشـیدالدین میبـدی ،کمیتـۀ
انتشارات و تبلیغات ،۱۳۷۴ ،وزیری ،ده 239 +ص ،مصور.

حـوال و آ ثـار نسـیمی ،پژوهشـی در اندیشـههای
حقیـق در ا 
ل ت 
زندگـی و اشـعار عمادالدیـن نسـیمی :شـام 
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حروفیـه؛ بهاهتمـام یـداهلل جاللیپنـدری؛ تهـران :نـی ،چـاپ دوم( 1382،چـاپ ّاول ،)1372 ،وز یـری،
سیودو  436 +ص ،نمونه.

غز 
لهـای حکیـم سـنایی غزنـوی؛ تهـران :شـرکت انتشـارات علمـی و فرهنگـی ،1386 ،وزیـری ،صـدو
هفتادوهشت  560 +ص ،نمونه.
گزینـۀ اشـعار پرو یـن اعتصامـی ،بـا ديباچـه و انتخـاب :یـداهلل جاللىپنـدرى؛ تهـران :مرواریـد (گزينههاى
اشعار سخنوران معاصر ،)11 ،چاپ سوم( 1378 ،چاپ ّاول ،)1370 ،رقعى 297 ،ص.
گزینۀ اشـعار فروغ فرخزاد ،با انتخاب فروغ و با ديباچه :بهروز جاللى؛ تهران :مرواريد( ،گزينههاى اشـعار
سخنوران معاصر )1 ،چاپ چهاردهم( 1398 ،چاپ ّاول ،)1368 ،رقعى 224 ،ص.

گزينـۀ اشـعار نيمـا يوشـيج ،بـا مقدمـ ه و انت 
خـاب :يـداهلل جاللىپندرى؛ تهـران :مرواريد (گزينههاى اشـعار
سخنوران معاصر ،)7 ،چاپ بیستم( 1398 ،چاپ ّاول ،)1370 ،رقعى 339 ،ص.
مقدمهای بر نقد و بررسی شعر معاصر ،تقریرات درس اخوان ثالث در دانشگاه تهران :مهدی اخوانثالث؛
بهکوشش یداهلل جاللیپندری ،یزد :آرتاکاوا ،1394 ،رقعی 108 ،ص.

نقد و بررسی شعر معاصر :مهدی اخوانثالث ،تقریرات درس اخوان ثالث در دانشگاه تهران همراه چند
مقالۀ انتقادی؛ بهکوشش :یداهلل جاللیپندری ،تهران :مروارید، ،۱۳۹۸رقعی 217 ،ص.

جموعـۀ
ل م 
یادنامـۀ ابوالفضـل رشـیدالدین میبـدی ،صاحـب تفسـیر کشـف االسـرار و عـدة االبـرار؛ شـام 
مقاالت کنگرۀ بزرگداشت میبدی؛ بهکوشش :يداهلل جاللىپندرى؛ یزد :انتشارات یزد :ادارۀ کل فر هنگ
ی استان یزد :مرکز یزدشناسی ،۱۳۷۸ ،وزیری 443،ص ،جلد ّاول.
و ارشاد اسالم 
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