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 الدكتور يد اهّلل  جاليل پندري، عامل من أطراف الصحراء
حسني مسّرت

يف بالدكتور يد  اخلالصـة: يسـعى الكاتـب يف مقاله احلـايل إىل التعر
اهّلل  جـايل پنـدري، أحـد أسـاتذة قسـم اللغـة واألدب الفـاريس يف 

جامعة يزد.
ويف سـياق هدفـه املذكـور يتحـّدث الكاتـب عن النشـاطات األدبّية 
وحتكيمـه يف  العلمّيـة،  املجامـع  ّيتـه يف  وعـن عضو سـتاذ، 

ُ
األ هلـذا 

املقـال   
ً
مهنيـا األدبّيـة،  ومكانتـه  التخـّرج،  طروحـات 

ُ
أ مناقشـات 

فاته املوّزعة بني املقاالت والكتب.
ّ
باستعراض مؤل

يف األسـاتذة، قسـم  املفردات األساسـّية: يد اهّلل  جايل پندري، تعر
اللغـة واألدب الفـاريس، النشـاطات األدبّيـة، يـزد، املكانـة األدبّيـة، 

فات، جامعة يزد، أساتذة اجلامعة.
ّ
املؤل
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)درگذشـت  فـرازی  صفـا  و  علی محّمـد(  فرزنـد  او  و  1370/3/22ش  )درگذشـت  جـال  فرزنـد  یـداهلل 
توابـع  از  پنـدر  روسـتای  در  1338/1/10ش(  شناسـنامه  )در  1337ش  اسـفند  در  1365/3/17ش( 
ی در سـال 1340ش همـراه خانـواده بـه یـزد آمـد. تحصیـات  شهرسـتان تفـت اسـتان یـزد بـه دنیـا آمـد. و
ابتدایی را در دبستان صدیق واقع در خانۀ هزار دری در برزن گلچینان یزد )1344-1350( و تحصیات 
متوسطه را در رشتۀ ادبی در دبیرستان ایرانشهر یزد به پایان برد. )1350-1356( آن گاه در مهر 1356ش 
کارشناسـی  کارشناسـی )1356-1364ش(،  بـرای ادامـۀ تحصیـل راهـی تهـران شـد و سـه دورۀ آموزشـی 
ارشـد )1365-1368ش( و دکتـرای زبـان و ادبیـات فارسـی )1368-1377ش( را در دانشـکدۀ ادبیـات 
ی: عبدالحسـین زّرین کـوب، محّمدرضـا  گذرانـد. نامورتریـن اسـتادان و و علـوم انسـانی دانشـگاه تهـران 
کمـی، امیـر بانوکریمـی،  شـفیعی کدکنی، محّمدعلـی اسامی ندوشـن، خسـرو فرشـیدورد، اسـماعیل حا
مظاهـر مصّفـا، علـی رواقـی، سـیدجعفر شـهیدی، جلیـل تجلیـل، حسـین لسـان، مظّفـر بختیـار، محمـود 

نشاط یزدی و علی شیخ االسامی بودند.

پایان نامـۀ  عنـوان  و  نسـیمی«  عمادالدیـن  اشـعار  و  »زندگـی  ی  و ارشـد  کارشناسـی  پایان نامـۀ  عنـوان   
کـه هـر دو بـا راهنمایـی دکتـر محّمدرضـا  ی »تصحیـح غزل هـای حکیـم سـنایی غزنـوی« بـود  دکتـرای و
کـه در زندگـی داشـت  گذرانـدن فرازونشـیب هایی  شـفیعی کدکنی انجـام و بعدهـا چـاپ شـد. او پـس از 
گـروه زبـان و ادبیـات فارسـی دانشـگاه پیـام نـور اردکان  و همزمـان بـا تحصیـات عالیـه، در سـمت مدیـر 
گـروه زبـان و ادبیات فارسـی دانشـگاه پیام نور تفـت )مهر 1369-1373ش(  )1368-1373ش( و مدیـر 
یس  فعالیت داشت که در این دو دانشگاه دروس مرجع شناسی و روش تحقیق و آیین نگارش را نیز تدر
ی پـس از آنکـه  چنـد سـال مـدرس دانشـگاه یـزد بـود،  در سـال 1375ش بـه عضویـت هیئـت  می کـرد. و

علمی دانشگاه یزد درآمد.

بـر عهـده داشـت،  را  گـروه ادبیـات فارسـی دانشـگاه یـزد  کـه دکتـر جالـی تصـدی   در سـال 1377ش 
کـه بـا مقاومت هایـی نیـز  ی بـرای راه انـدازی دورۀ دکتـری زبـان و ادبیـات فارسـی  سـرانجام تاش هـای و
کنار  ی و در  که با همت و همراه بود، به نتیجه رسـید. این رشـته نخسـتین دورۀ دکتری دانشـگاه یزد بود 
گـروه بود، ایجاد شـد. زبده ترین اسـتادان دانشـگاه های  کـه تنهـا اسـتاد تمـام  دکتـر محّمدعلـی صادقیـان 
یـس تحقیق در  یـس متـون عرفانـی، دکتـر کورش صفوی بـرای تدر ایـران ماننـد: دکتـر اصغـر دادبـه بـرای تدر
یـس مکتب هـای ادبـی و ادبیات حماسـی،  کـّزازی بـرای تدر دسـتور زبـان فارسـی، دکتـر میرجـال الدیـن 
یس ادبیات  یس ادبیات عرب و دکتر محّمد غامرضایی برای تدر دکتـر عبدالمهـدی یـادگاری بـرای تدر

غنایی نخستین دورۀ دکتری به دانشگاه یزد آمدند. خود در این باره می نویسد: 
راندم که  در آن زمـان بنـده مدیـر گـروه ادبیات فارسـی دانشـگاه یـزد بودم و چنین در سـر می پرو
رم. در این اندیشـه بودم  گروه های ادبیات دانشـگاه های دیگر به وجود بیاو گروهی متفاوت با 
رم  ک خود خزیدن« بیرون آو یری را از »دربسته بودن« و »در ال کو گروه ادبیات این سرزمین  که 
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یان آن به چیزی  که دانشجو و آن را با جریان زندۀ ادبیات این سرزمین پیوند دهم؛ به  گونه ای 
گروه های ادبیات بوده ... بیندیشند.1 یس در  که روش رایج تدر فراتر از »لغت معنی« 

یس در پردیس علوم انسانی و اجتماعی )گروه زبان و ادبیات فارسی(  کنون پس از سی سال تدر ی هم ا و
ی بیشـتر در حـوزۀ  یـس می کنـد. تخصـص و کارشناسـی ارشـد و دکتـرا تدر دانشـگاه یـزد، فقـط در رشـتۀ 
ادبیـات معاصـر ایـران و نقـد ادبـی اسـت، امـا در زمینـۀ آییـن نـگارش، مکتب هـای ادبـی و متـون غنایـی 
یـس می کنـد و دانشـجویان در ایـن دروس در محضر او علم آموزی می کنند و فیض می برند. یکی  هـم تدر
گروه ادبیات فارسـی دانشـگاه یزد در سـال  کتابخانۀ تخصصی  کارهای به  یادماندنی او بنیان گذاری  از 
یافت مرتبۀ اسـتادی را داشت  1380ش اسـت. دکتر جالی سـرانجام پس از یازده سـال که اسـتحقاق در
یافت آن نمی شـد، در هجدهم اسـفندماه سـال 1395ش به مرتبۀ اسـتادی ارتقا پیدا  و خود پیشـگام در

کرد.

کارشناسـان آموزشـی  ینـی از  یـخ بیسـت پنجم اسـفندماه سـال 1369ش بـا خانـم مهـری ز  جالـی در تار
کـرد و صاحـب دو فرزنـد به نام های مهرداد )متولـد 1370( و فرهنگ )متولد1377(  دانشـگاه یـزد ازدواج 

که هر دو تحصیات عالی دارند. است 

فعالیت ادبی
کـه جمعه شـب ها از رادیـو پخـش می شـد،  جالـی در دورۀ نوجوانـی بـا برنامـۀ فرهنـگ مـردم رادیـو ایـران 

کرد. خود در این باره می نویسد:  همکاری رسانه ای خود را آغاز 

گـوش بـه برنامـۀ »فرهنـگ مـردم«  کـه از شـوق نوجوانـی سرشـار بـودم و  نزدیـک بـه چهل  سـال پیـش از ایـن 
کـه فرهنـگ مـردم یـزد را در دفتـری  زنده یـاد انجـوی شـیرازی در رادیـو می سـپردم، بـه ایـن اشـتیاق رسـیدم 
یادداشـت کنـم. بخشـی از ایـن یادداشـت ها بـرای برنامـۀ رادیویـی فرهنـگ مردم فرسـتاده شـد و وقتی آن 
کودکانه در پوست نمی گنجیدم. این اشتیاق  مطالب با ذکر نام فرستنده خوانده شد، از شادمانی های 

باعث شد تا ثبت آنچه در حوزۀ فرهنگ مردم یزد قرار می گیرد ادامه یابد.2

کنـون در مجـات: آدینـه، آینـده، آینـۀ میـراث، اندیشـۀ پویـا، بنیـاد )1356ش(،  ی تا  آثـار و مقـاالت و
یـزد،  خاتـم  کتـاب،  جهـان  مشـهد،  فردوسـی  دانشـگاه  ادبیـات  دانشـکده  نشـریۀ  ادبـی:  جسـتارهای 
انسـانی  و علـوم  ادبیـات  و ادب فارسـی: نشـریۀ دانشـکدۀ  زبـان  دوفصلنامـۀ سعدی شناسـی، رودکـی، 
کتـاب مـاه ادبیـات و  کرمـان، سـرو ابرکـوه، فرهنـگ امـروز، کاوش نامـۀ زبـان و ادبیـات فارسـی،  دانشـگاه 

زگار وصل، پیوند دوباره با »یزد« پس از چهل سال«؛ خرد ایرانی )جشن نامۀ نکوداشت دکتر اصغر  1. یداهلل جاللی پندری؛ »بازجستن رو
یان، یزد: اندیشمندان یزد، ص 54، 1393. دادبه(: مجید پو

یای فرهنگ )ارج نامۀ استاد عبدالعظیم  یش یزدی(« در کتاب: پو یادرفته )فرهنگوارۀ تشبیهات در گو 2. یداهلل جاللی پندری؛ »زباِن از
ری: حسین مسّرت؛ میبد: دانشگاه آیت اهلل حائری میبد، ص 257-243، 1395. گردآو یا(؛  پو
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گزارش میراث، نامۀ بهارسـتان، نامۀ فرهنگسـتان، نشـریۀ خبری  کیهان فرهنگی،  کتاب هفته،  فلسـفه، 
پژوهشی دانشگاه یزد، نشریۀ دانشکدۀ ادبیات و ع ل وم  ان س ان ی  دانشگاه تبریز و هستی چاپ شده است.

ی غیر از نشـریات معتبر علمی پژوهشـی و دانشـگاهی به ویژه در حوزۀ زبان و ادبیات فارسـی،   مقاالت و
کتاب ها و دانشنامه های معتبری چون: دانشنامۀ ایران )جلد 1(، دانشنامۀ جهان اسام )جلد 14(،  در 
یـخ جامـع ایران )جلـد 16(، دایرة المعارف بزرگ اسـامی  دانشـنامۀ زبـان و ادب فارسـی )جلـد 1تـا 6(، تار
کتاب هـای: ارج نامـۀ محّمـد معیـن )1389(، ارج نامـۀ غامحسـین  )جلدهـای 13و 14و 18و 19( و نیـز 
یوسفی )1388(، جشن نامۀ استاد اسماعیل سعادت )1387(، در آینۀ روزها )1391(، دیدگاه ها )جلد 
دوم،1394(، روشـن تر از روشـن )1384(، خرد ایرانی )جشـن نامۀ نکوداشـت دکتر اصغر دادبه( )1393(، 
یـار آینـه دار )1392(، امیـد شـعر، مهـدی اخـوان ثالـث »م.امید« )1396(، خرد بر سـر جان: نامگانۀ اسـتاد 
میـراث   ،)1398( فرهنـگ  کاریـز   ،)1384( دیـدار  رهـاورد   ،)1391( رجایی بخارایـی  احمدعلـی  دکتـر 
کان، یادنامۀ مهدی اخوان ثالث )1396(، هفتاد سـخن )جلد 4، 1370(، گزینۀ اشـعار دکتر خانلری  نیا
کریـم پیرنیـا )1381( و دیهیـم هفتـاد: مهرنامـۀ اسـتاد دکتـر محّمدجعفـر یاحّقـی  )1394(، یادنامـۀ اسـتاد 

)1397( چاپ شده است.

ایشـان بـر کتاب هـای: شـاعرانگی های آذر یـزدی )نوشـته: زهـرا دهقـان دهنـوی، مـرداد 1392(، در انتظـار 
کـوچ، گزیـده ای از اشـعار دکتـر ضیـاء اهلل بوترابی )1396(، بر بال یادها )گردآوری: حسـین بشـارت، چاپ 
دوم،1390(، بوطیقـای قّصه هـای بلنـد عامیانـه )رمانـس عـام( )سـکینۀ عباسـی، 1395( مقدمـه نوشـته 
است. همچنین مشارکت در تدوین واژه نامۀ یزدی، اثر استاد ایرج افشار )چاپ سوم، 1390( و راهنمایی 
ده هـا پایان نامـه در دوره هـای کارشناسـی ارشـد و دکتـری، تقریـر درس دکتـر محّمدرضا شـفیعی کدکنی با 
عنوان ادوار شعر فارسی: از م ش روطیّ ت  ت ا س ق وط س ل طن ت  )چاپ اّول، 1359(، تقریر درس مهدی اخوان 

کارنامۀ خود دارد. ثالث با عنوان: نقد و بررسی شعر معاصر )چاپ اّول، 1394( را در 

گون ادبی   دکتـر یـداهلل جالی پنـدری عضو وابسـتۀ فرهنگسـتان زبان و ادب فارسـی در همایش هـای گونا
رونمایـی   ،)1384( غزنـوی  سـنایی  حکیـم  نکوداشـت   ،)1380( نیشـابوری  ادیـب  دو  همایـش  ماننـد: 
کـه آخریـن آن  کتـاب روزهـا )1391(، چشـم انداز شـعر معاصـر فارسـی )1383( سـخنرانی داشـته اسـت 
کنشـی  یـا وا کوششـی ذوقـی  یکمین نشسـت ماهانـۀ فرهنگسـتان در موضـوع »سـره گرایی؛  در شـصت و

اجتماعی؟« بود. )1395/7/14(

ی با بیشـتر نویسـندگان برجسـتۀ ایران مانند: اسـتاد ایرج افشـار، اسـتاد مهدی آذریزدی، مهدی اخوان   و
ثالث، شفیعی کدکنی، محّمدعلی اسامی ندوشن، اصغر دادبه، حسن انوری، سیروس شمیسا، احمد 
کامیار عابدی،  کوروش صفوی، مسعود جعفری جزی، محّمدجعفر یاحّقی،  سمیعی، توفیق سبحانی، 

گ زل و و محّمد دهقانی دوستی و معاشرت داشته و دارد. ع ل یرض ا ذک اوت ی ق را
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عضوّیت در مجامع علمی
کنگـرۀ ابوالفضـل رشـیدالدین میبـدی )1374(، عضـو انجمـن اسـتادان ادبیـات   عضـو هیئـت علمـی 
کنگـرۀ بزرگداشـت فّرخی یـزدی )1378(، عضـو  کنـون(، عضـو هیئـت علمـی  تا یـزد )از 1370  فارسـی 
گروه زبان و ادبیات فارسـی )1378 تا 1382(، عضو وابسـتۀ  هیئت علمی دانشـنامۀ مشـاهیر یزد، مدیر 
کنون(، عضو هیئت علمی کنگرۀ وحشی بافقی )1392(، عضو  فرهنگستان زبان و ادب فارسی )1390 تا
هیئـت علمـی همایـش مهـدی اخـوان ثالـث )1394(، عضو هسـتۀ علمـی قطب علمی تحقیـق در متون 
کنون(، عضو هیئت تحریریۀ دو فصلنامۀ علمی پژوهشی  حکمی و عرفانی دانشگاه اصفهان )1389 تا
کنـون(، عضـو هیئـت تحریریـۀ فصلنامـۀ فرهنگـی پژوهشـی فرهنـگ یـزد )از شـمارۀ  کاوش نامـه )1384 تا
گویا( )1387(،  نخست، زمستان 1377(، عضو هیئت تحریریه مجلۀ متن شناسی ادب فارسی )گوهر 
عضـو هیئـت ممیـزۀ دانشـگاه یـزد )1386 تا 1387(، عضو کمیسـیون تخصصی علوم انسـانی دانشـگاه 
کمیسـیون تخصصی زبان و ادبیات دانشـگاه یزد )1388 تا 1391(، عضو  یزد )1385 تا 1388(، عضو 
هیئـت علمـی همایـش بین المللـی نکوداشـت صباحی بیدگلـی )1391(، عضو کارگـروه تخّصصی زبان 
کمیتـۀ منتخـب ترفیـع دانشـگاه یـزد )1388  کنـون(، عضـو  و ادبیـات فارسـی دانشـگاه یـزد )از 1398 تا
کرمـان )1385-1380(،  تـا 1393(، عضـو هیئـت ممیزۀ دانشـگاه های جنوب شـرق مسـتقر در دانشـگاه 
گـروه زبـان و ادبیـات فارسـی دانشـگاه یـزد )چندیـن دوره از 1377-1386،1381-1390(، عضـو  مدیـر 
ی نگاهی نو 

ّ
کمیتۀ علمی همایش مل کنون(، عضو  کتاب یزد )از 1384 تا  انجمن مردم نهاد دوستداران 

به زبان و ادب عامه )دانشگاه خلیج فارس، اسفند 1396(.

داوری ها
کتـاب سـال )1385 و 1394(، داوری مقـاالت دو فصلنامـۀ علمـی پژوهشـی کاوش نامـۀ زبـان و   داوری 
یج زبان و  کنـون(، داوری 34 مقالـۀ پنجمین گردهمایی سراسـری انجمـن ترو ادبیـات فارسـی )1385 تـا 
ادب فارسـی )نشسـت بین المللـی( )شـهریور 1389(، داوری 25 مقالـۀ نخسـتین همایـش ملـی نگاهـی 
نـو بـه ادبیـات عامـه )1393(، داوری 6 مقالـۀ فصلنامـۀ علمـی پژوهشـی فرهنـگ و ادبیـات عامه )1394 
تـا کنـون(، داور علمـی کنگـرۀ وحشـی بافقی )1392(، داور علمی همایـش مهدی اخوان ثالث )1394(، 
داوری کتاب هـای دانشـگاهی و غیـره، داور فصلنامـۀ علمـی پژوهشـی مطالعات میان رشـته ای در علوم 

گیان. انسانی، داور فصلنامۀ تخصصی زبان و ادبیات فارسی، ادب پژوهی دانشگاه 

جایگاه ادبی
یس  که برای تدر که دکتر جالی به ادبیات فارسـی داشـت، از او خواسـته شـد   بارها به  واسـطۀ احاطه ای 
به دانشگاه تهران برود، اما نپذیرفت و ترجیح داد در دیار خود به فرهنگ و دانش پروری بپردازد. در آغاز 

گفته اى از زنده یاد مهدى اخوان ثالث بیاید تا قدر دکتر جالی بازشناخته شود: مناسبت دارد 
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دکتـر  برجسـتۀ  گردان  شـا از  یـزدى«  پنـدرى  »جالـی  چـون  کتاب خوانـده ای  ذوقـی،  صاحـب  امینـی، 
شـفیعی کدکنی که جان نجیب دارد، شـیوۀ تحقیق امروزین می داند، اسـتاد و کاس دیده اسـت، یعنی 
کارش چاپ اخیر دیوان ادیب نیشابورى  گرفته، نمونۀ  کتاب ها بهره برده، هم از »افواه الّرجال« فرا هم از 

است.3

 اسـتاد ایـرج افشـار هـم در دو مقدمـه بـر کتاب هـای واژه نامـۀ یزدی )ص 28( و تذکرۀ شـعرای یزد )ص 6( 
کرده است. این هم نقل قولی از استاد مهدی آذر یزدی:  به فضل و بصیرت و عاقۀ مستمر او اشاره 

که دیوان  یم که سومی ندارد. یکی آقای جاللی پندری  در یزد ما دوتا جوان باسواد و فّعال دار
ادیـب نیشـابوری را تصحیـح کـرد و بعضـی کارهـای خـوب دیگـر، یکـی هـم آقـای مسـّرت که 

دوست داشتنی و بدقول است. 4

گاه یزد داشت و بارها  کتاب فروشی آ که از حدود سال 1365ش افتخار آشنایی با ایشان را در   نگارنده 
که در سـال های  از محضر این اسـتاد فاضل، فرزانه و نکته سـنج بهره ها برده بود، این توفیق را نیز داشـت 
کتـاب  ی در دانشـگاه پیـام نـور تفـت باشـد. سـال ها پیـش در توصیـف  1369 و 1370ش دانشـجوی و

زندگی و اشعار ادیب نیشابوری نوشته بود:

یدی درخشـان، چشـم و دل فرهنگ دوسـتان و فرهنگ پروران را  گه گاهی مروار کتاب،  در بازار پرخرمهرۀ 
کوشش آقای دکتر یداهلل جالی پندری فراهم شده  که به  روشن می کند. زندگی و اشعار ادیب نیشابوری 
کـه سـخنور، پژوهشـگر و  کار آقـای جالـی همیـن بـس  یدهاسـت. دربـارۀ ارزش  اسـت، یکـی از ایـن مروار
منتقد ادبی بزرگ همگاه، دکتر محّمدرضا شفیعی کدکنی با آسودگی خیال، تمامی یادداشت های خود 
گزافه و بزرگ انگاری از  که بوی  را دربارۀ ادیب نیشابوری در اختیار ایشان نهاده است. ترسم از این است 
این شناسـایی به مشـام برخی از پرمدعاهای قلم به دسـت که شمارشـان کم هم نیسـت برسـد و بپندارند 

در نهان مرا با نویسنده بر سر آن سخن ها رفته است.5
 سپس از قول یکی از دوستان اهل ادب نوشته بود: 

ـف از زمـرۀ شـبه محققـان خام طمـع و پرمدعایـی نیسـت کـه بـه انگیـزۀ حقیـر نام و نـان، پا 
ّ
مؤل

یا و طوفان زدن  که به او جسـارت و هّمت به در کار فرهنگی گذاشـته اند. انگیزه ای  به عرصۀ 
دکتـر  همچـون  بی بدیلـی  اسـتاد  مکتـب  در  را  غّواصـی  او  اسـت.  دیگـر  گونـه ای  از  داده،  را 
گرد خلف چنان اسـتادی باشی تا بتوانی  محّمدرضا شـفیعی کدکنی آموخته اسـت. باید شـا

کنی.6 یدی را صید  چنین مروار

3. مهدى اخوان ثالث؛ بدایع و بدعت ها و عطا و لقاى نیما یوشیج؛ تهران: بزرگمهر،ص 20،  1369. )با تلخیص(
یزدی؛ تهران: یزدا، ص 140، 1390. گفتارهایی از مهدی آذر 4. امیرکاوس باالزاده؛ پسر شهرزاد، نامه ها و 

5. حسین مسّرت؛ »ادیب نیشابوری از نگاه دکتر جاللی پندری«؛ ندای یزد؛ س 5، ش 190 )9 / 5 / 68 13(، ص 3.
6. همان جا.
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کرده بود:   و سرانجام به این نوشتۀ دکتر میرانصاری استناد 
رده انـد، مجموعـۀ ممتـازی اسـت و بـدون تردیـد ایـن  کـه آقـای جاللی پنـدری فراهـم آو کتابـی 
کتاب در ردیف بهترین چاپ ها از دواین شـعرای پارسـی زبان قرار می گیرد؛ به عبارت دیگر، 

کنون به این پیراستگی منتشر شده است.7 کمتر شاعری از شعرای چند قرن اخیر تا دیوان 

کـرده اسـت،   یکـی دیگـر از آثـاری کـه دکتـر جالـی بـا شـیوۀ کامـًا علمـی، موشـکافانه و بادقـت تصحیـح 
غزل های سـنایی غزنوی اسـت که با اسـتقبال خوب اهل فن و دوسـتداران آثار سـنایی روبرو شـده است 
ی روزی کلیـات دیـوان سـنایی در دسـترس  کـه بـا همـت و کوشـش و و ایـن امیـد را دل هـا پرورانـده اسـت 
گیـرد. در اینجـا بخشـی از نقـد عالمانـۀ آقـای راسـتی پـور دربـارۀ تصحیـح  دوسـتداران ادب فارسـی قـرار 

گواهی است بر این مدعا درج می شود: که  غزل های سنایی 
آنچـه غزل هـای سـنایی را بـه عنـوان چاپـی انتقـادی از بخشـی از دیـوان سـنایی قابـل توجـه 
می سـازد، در درجۀ نخسـت، پایه گذاری این چاپ بر اسـاس نسـخه های کهن دیوان و پس از 
آن، ارائۀ کامل نسخه بدل هاست. افزون بر این، جاللی پندری در تصحیح این بخش از دیوان، 
کهن ترین دست نوشـت از  که به عنوان  نسـخه ای از کلیات سـنایی در اختیار داشـته اسـت 
ایـن اثـر شـناخته می شـود. )نسـخۀ کابـل( پایبنـدی مصحح در ذکـر نسـخه بدل ها و امانت او 
گشودن راهی برای سنجش درست  نسبت به دست نوشت های مورد استفاده اش، افزون بر 
رده  و نادرست تصحیح او، امکان محک زدن درجۀ اصالت دست نوشت کابل را نیز فراهم آو

است.8

که باید مهربانی،  کنار این امتیازات او  یکی از امتیازات دکتر جالی نثر زیبا و شاعرانۀ ایشان است. در 
ی شـعر نـو هـم می سـراید و از خط  کـه و کـرد  کسـاری و آزرم ذاتـی را نیـز بـدان افـزود، بایـد اشـاره  فروتنـی، خا

بسیار زیبایی نیز برخوردار است.

آثار
کـه بـه اهتمـام دکتـر  کتاب هایـی بـود  گزینـۀ اشـعار نیمـا و گزینـۀ اشـعار پرویـن اعتصامـی دو عنـوان از   
ید منتشر شده  جالی پندری همراه مقدمه ای مبسوط در شناخت این دو شاعر از سوی انتشارات مروار
بـود. همچنـان نخسـتین بار مجموعـۀ کامـل اشـعار فـروغ بـا عنوان دیـوان فروغ فرخـزاد با نام مسـتعار بهروز 
ی آثار خود در زمینۀ زندگی و شعر فروغ فرخزاد را با این  ید به بازار آمد. و جالی به وسیلۀ انتشارات مروار

نام چاپ می کند تا یادگار دوران جوانی او باشد.

ردیـن 1368،  7. علـی بّته کـن ]میرانصـاری[؛ »ن گ اه ـی  ب ـه  ک ت ـاب  زندگـی و اشـعار ادیـب نیشـابوری«؛ کیهـان فرهنگـی؛ س 6، ش 1، فرو
ص 44.

کتاب ماه )ادبیات(؛ شمارۀ 69، پیاپی، شمارۀ 183، ص 12، دی 1391. 8. مسعود راستی پور؛ »غزل های سنایی غزنوی«؛ 
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گرد آورده است   نگارنده فهرست تقریبًا کاملی از گفتارها )حدود 100 گفتار( و کتاب های دکتر جالی را 
ی بسنده می شود: کتاب های و کامل  کمبود جا تنها به ذکر مجموعۀ  که به دلیل 

یـد، )دیـوان شـاعران زن    2(، چـاپ چهـارم، 1397 )چـاپ اّول، 1390(،  پرویـن اعتصامـی؛ تهـران: مروار
رقعی،380 ص.    

ی جاودانگـی: شـامل نامه هـا، مصاحبه هـا، مقاالت، داسـتانواره ها و خاطرات فـروغ: فروغ فرخزاد؛  جـادو
ید،1394، رقعی، 528 ص، نمونه. به کوشش: بهروز جالی پندری؛ تهران: مروار

ی سـ ت ن ، در اوج  م ان ـدن : شـ ام ل  ن ام ه ه ـا، م ص اح ب ه ه ـا، م ق ـاالت  و خ اطرات  ف ـروغ ،  ه م راه  م ج م وع ۀ   ج اودان ـه  ز
م ق ـاالت ، خ اطـرات ، ن وشـ ت ه ه ا و سـ روده ه ا درب ـارۀ اشـعار و زن دگ ان ـی  ف ـروغ : فـروغ فرخـزاد؛ ب ه ک وشـ ش : ب ه ـروز 
یـد، چـاپ سـوم،1377 )چـاپ اّول، 1372(، رقعـی،819 ص، نمونـه/ بـه صـورت  ج ال ـی؛ تهـران: مروار

گویا برای نابینایان در لوح فشرده. کتاب 

در غ روب ی  اب دی  )م ج م وع ه  آث ار م ن ث ور ف روغ  ف رخ زاد( ش ام ل : ن ام ه ه ا، م ص اح ب ه ه ا، م ق االت  و خ اطرات  ف روغ  
ید، 1376، رقعی، 239 ص. ه م راه  زن دگ ین ام ۀ م ف ص ل  ف روغ ؛ ب ه ک وش ش : ب ه روز ج ال ی ، تهران: مروار

دی ـوان  اشـعار ادیـب نیشـابوری  ه م ـراه  پ ژوه شـ ی  در زن دگ ـی ، اح ـوال ، آث ـار و م ع اص ـران  او؛ به کوشـش یـداهلل 
گفتـاری از دکتـر محّمدرضـا شـفیعی کدکنی؛ تهـران: چـاپ و نشـر بنیـاد، چـاپ دوم  جالی پنـدری؛ بـا 
1377 )چاپ اّول، 1367(، وزیری، سی وشش + 396 ص، نمونه، عکس. )چاپ اّول با عنوان: زن دگ ی  

و اش ع ار ادی ب  ن ی ش اب وری (

یـد، چـاپ یازدهـم، 1398  دیـوان اشـعار فـروغ فرخـزاد بـا دیباچـه؛ به کوشـش: بهـروز جالـی؛ تهـران: مروار
)چاپ اّول، 1371(، رقعی، 468 ص.

دیوان فضل اهلل حروفی استرآبادی و چند شاعر دیگر حروفی. )در دست تدوین(

رهـاورد دیـدار: مجموعـۀ سـخنرانی ها، مقـاالت، پیام ها و اشـعار دیدار دوسـتانه با دکتر اسـامی ندوشـن؛ 
کتاب شناسـی دکتر اسامی ندوشـن؛ به کوشـش: حسـین مسـّرت؛  به اهتمام: یداهلل جالی پندری؛ همراه 

یزد: انجمن شعر و ادب یزد، 1384، رقعی، 384 ص، مصور.

اب وال ف ض ـل   ت أل ی ـف   االب ـرار؛  ع ـدة   و  االسـ رار  ک شـ ف   ت ف سـ ی ر  درب ـارۀ   م ق ـاالت   م ج م وع ـۀ   اشـارت:  اهـل  زبـان 
کمیتـۀ  کنگـرۀ بزرگداشـت ابوالفضـل رشـید الدین میبـدی،  ی ـزد؛  ان ت شـ ارات   ی ـزد:    رشـ ی دال دی ن  م ی ب ـدی ؛  

انتشارات و تبلیغات  ، 1374، وزیری، ده+ 239 ص، مصور.        

زندگـی و اشـعار عمادالدیـن نسـیمی: شـ ام ل  ت ح ق ی ـق  در اح ـوال  و آث ـار ن سـ ی م ی ، پ ژوه شـ ی  در ان دی شـ ه ه ای  
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ح روف ی ـه ؛ به اهتمـام یـداهلل جالی پنـدری؛ تهـران: نـی، چـاپ دوم،1382 )چـاپ اّول، 1372(، وزیـری، 
سی ودو + 436 ص، نمونه.

غزل هـای حکیـم سـنایی غزنـوی؛ تهـران: شـرکت انتشـارات علمـی و فرهنگـی، 1386، وزیـری، صـدو 
هفتادوهشت + 560 ص، نمونه.

یـد )گزینه هاى  گزینـۀ اشـعار پرویـن اعتصامـی، بـا دیباچـه و انتخـاب: یـداهلل جالی پنـدرى؛ تهـران: مروار
اشعار سخنوران معاصر، 11(، چاپ سوم، 1378 )چاپ اّول، 1370(، رقعی، 297 ص.

ید، )گزینه هاى اشـعار  گزینۀ اشـعار فروغ فرخزاد، با انتخاب فروغ و با دیباچه: بهروز جالی؛ تهران: مروار
سخنوران معاصر، 1( چاپ چهاردهم، 1398 )چاپ اّول، 1368(، رقعی، 224 ص.

ید )گزینه هاى اشـعار  گزینـۀ اشـعار نیمـا یوشـیج، ب ـا م ق دم ـه  و ان ت خ ـاب : یـداهلل جالی پندرى؛ تهـران: مروار
سخنوران معاصر، 7(، چاپ بیستم، 1398 )چاپ اّول، 1370(، رقعی، 339 ص.

مقدمه ای بر نقد و بررسی شعر معاصر، تقریرات درس اخوان ثالث در دانشگاه تهران: مهدی اخوان ثالث؛ 
کاوا، 1394، رقعی، 108 ص. به کوشش یداهلل جالی  پندری، یزد: آرتا

 نقد و بررسی شعر معاصر: مهدی اخوان ثالث، تقریرات درس اخوان ثالث در دانشگاه تهران همراه چند 
ید،   1398، رقعی، 217 ص.     مقالۀ انتقادی؛ به کوشش: یداهلل جالی  پندری، تهران: مروار

کشـف االسـرار و عـدة االبـرار؛ شـ ام ل  م ج م وع ـۀ  یادنامـۀ ابوالفضـل رشـیدالدین میبـدی، صاحـب تفسـیر 
ک ل  ف ره ن گ   ک ن گ رۀ  ب زرگ داش ت  میبدی؛ به کوشش: یداهلل جالی پندرى؛ یزد: ان ت ش ارات  ی زد: ادارۀ  م ق االت  

و ارش اد اس ام ی  اس ت ان  ی زد: م رک ز ی زدش ن اس ی ، 1378، وزیری،443 ص، جلد اّول.
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