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یگانهبودندوهیچکمنداشتند

٭

یادی و نامی از مفاخر درگذشته سال1397

حمیدرضا محمدی

«صفت کســی که به همه زبانها ستوده باشد و به همه ملتها مقبول ،که تواند گفت؟»
عطار نیشابوری  ،تذکرةاالولیاء ،ذکر امام ابوحنیفه
از ســال  ،1397فقط شــش روز مانــده و این یعنی  144ســاعت و 28دقیقه دیگر تمام میشــود و مــا میمانیم و
خاطرات خوب و بدی که لحظ ه لحظهاش با بندبن ِد جســممان و جزء جزء روحمان درهم
کولهباری از خاطرات.
ِ
تنیده شده است .رخدادهایی که حاال یا در قاب عکس یا در دفترچه روزنوشت هریک از ما جا خوش کرده است.
اما شــاید اگرچه اتفاقات را بتوان بلع و هضم کرد ،رفتن آدمها را هیچیک از ما باور نکند .این را ،آنهایی که با پدر
یا مادر خود  -که درجه یکترین اعضای خانواده درجه یک ما هســتند  -وداع کردهاند ،بیشتر و بهتر درک و فهم
کنند .آنها اگرچه رفتهاند ،اما برایمان جایشــان خالی اســت .و حاال این را تعمیم دهید به کســانی که سالهای
سال برایمان خاطره ســاختند و در خاطرمان رفتند .آنها که نویسنده بودند ،نوشتند و خاطره ساختند ،آنها که
موسیقیدان بودند ،موسیقی آفریدند و خاطره ساختند ،آنها که مجری و بازیگر و فلیمبردار و عکاس و کارگردان
بودند ،با قابهایشان ،خاطره ســاختند ،آنها که نقاش بودند و مجسمهساز ،با کارهای تصویری و حجمیشان،

دربارهانورخامهای(12فروردین29–1290آبان)۱۳۹۷

ِ
فرزند خسته چپ

آیــا خیمــه شــب بــازی رفتهایــد؟
عروســکها میآینــد ،میرقصنــد و
میرونــد .بچههــا تماشــا میکننــد و
امیررضا محمدی خوششــان میآید :زیرا آنها نمیبینند
خبرنگار که در پشــت پرده کســی نشســته و این
عروسکهارابهبازیمیگیرد...
بزرگعلوی،پنجاهوسهنفر
مــردم و فعــاالن سیاســی او را بــا یــک کلمــه میشــناختند:
«53نفر» .زندگانیاش را عمالً از سال 1316و پس از دستگیری
در کنــار تقــی ارانــی و دیگر اعضــای این گــروه آغازکــرد« .انور
خامــهای» در دوازدهمیــن روز از بهار ســال  1290و در خانهای
پرشور از مبارزات سیاسی پسا مشروط ه زاده شد .نسب مادرش
به فتحعیلشــاه قاجار میرســید و پدرش شیخ یحیی کاشانی
از نوادگان مالاحمد نراقی بود .شــیخ یحیی روزنامهنگار بود و
درجریان حرکت مردمی مشروطیت ،سردبیری روزنامههای
مؤثــری چــون حبلالمتین ،ایــران امروز و مجلــس را برعهده
داشــت .بنابراین انور نیز در کنار پدر قلم به دست میگرفت و
مشقنوشتنمیکردتادورهدانشجوییکهبهمنظوردستگیری
او و همفکــران چپگرایــش از تحصیــل در مهندسیشــیمی
بازماند .تا آخر دوره رضاشــاهی و با یکســال تخفیف در زندان
بود و پس از آزادی بهعنوان یکی از اولین اعضا ،به جرگه حزب
تــوده پیوســت .دراولین اقدام ،ســال  1322به همــراه عباس و
ایرج اســکندری ،کار پرتیراژترین ارگان حزبی خاورمیانه بهنام
«رهبر» را آغاز کرد .چندی نگذشــت که خامهای سیاستهای
کمیتــه مرکــزی حزب تــوده را منافــی مصالح ملــی و میهنی

دانستوبههمراهتعدادیازهمقطارانشمثلخلیلملکی،
فریدون توللی و جالل آلاحمد از آن جدا شد .درهنگامه روی
کارآمدن دولت دکترمصدق ،با انتشار دو روزنامه «جهان ما»
و «حجار» ،از نهضت ملی حمایت کرد و همین ســبب شد تا
درجریان کودتای  28مرداد  1332مدتی بازداشــت شــود .انور
خامــهای بالفاصلــه پــس از آزادی بــه آلمانغربی رفــت و در
رشــته اقتصاد تحصیل کرد .چندی بعد نیز دکترای خود را در
همین رشته از دانشــگاه فرایبورگ دریافت کرد و سالها برای
تدریس در کنگو ،مراکش و فرانســه اقامت گزید .او در  29آبان
 1397بــر اثــر بیماریهای ناشــی از کهولت ســن درگذشــت و
وصیت کرد که جسدش به دانشکده پزشکی جهت آزمایشات
و پژوهشهای علمی سپرده شود .خامهای در طی این سالها
کتابهای متعددی از خاطرات و نظرات خود منتشر کرد و در
مصاحبههای گوناگون پرده از ناگفتهها و چرایی برخی سؤاالت
بویــژه درباره  53نفر و حزب توده برداشــت .کتاب «خاطرات
کنگو» ،یکی از آنهاست که در نوع خود جذاب است.

درباره عباس عطار( 5- 1323اردیبهشت )1397

یادگارهایایامماندگار

مــن دنیا را ســیاه و ســفید میبینم و
علیغرضی گرفتــن عکسهای ســیاه و ســفید به
خبرنگار مــن کمــک میکنــد تــا بــر واقعیت
مستولی شوم.
اهل بلوچســتان بود ،انتهای ایــران ،خاش اما خود را
باال برد و باال برد تا به ابتدا رســید ،به قله و اســتاد شد
در رشته خود ،عکاسی .چنان شیفته عکس و عکاسی
بــود کــه میگوینــد وقتــی در  10ســالگی ،بههمــراه
خانــوادهاش از ایــران مهاجرت کــرد ،دوربین آویزان
از گردنــش بــود .از آنجا کــه عالقهای نداشــت درباره
زندگــی شــخصیاش ســخن بگویــد ،کســی نمیداند
خانــواده او چگونــه ســر از الجزایــر درآوردنــد اما او از
همان زمان ،ولو به شــکل ابتدایی ،عکاســی را شــروع
کــرد کــه در نهایــت ،بــه مجموعــهای از عکسهــای
انقالب الجزایر در اوایل دهه 1960بدل شــد.
او امــا در همان جوانی ،عکاســی را ادامه داد و پایش
بــه نبــرد آزادیبخــش ایرلند شــمالی در اواخــر همان
دهــه ،مبــارزات ضــد آپارتایــد در آفریقــای جنوبــی و
بعــد ،انقــاب اســامی ایــران ،هــر دو در اواخــر دهه
 1970باز شــد« .عباس عطار» ،آدمی نبود که یک دم
آرام بگیــرد .دوســت داشــت همه جا باشــد و از همه
جــا عکس بگیرد .هم به ناحیه بیافرا در نیجریه رفت
کــه صحنه درگیریهای خونین بود ،هم به بنگالدش
و پاکســتان و افغانســتان و ویتنــام کــه هریــک از آنهــا
به ســبب التهابات داخلی ،آبســتن حــوادث گوناگون
بودنــد .او کــه دیگــر ســاکن پاریس شــده بود ،در ســه
مقطــع زمانــی  1350تــا  1357 ،1356تــا  1359و
 1376به ایران آمد.
در بــازه زمانــی اول ،رونــد صنعتــی شــدن را دیــد و
در ســفرهایی هــم بــا امیرعبــاس هویــدا همراه شــد،
دیگــر بار هــم از انقــاب ایــران ،عکس بســیار گرفت

و هــم به محلــه دروازه غــار رفت و ســفر آخرش هم
مصادف شــد با تحــوالت عمیق سیاســی و اجتماعی
در ایــران .او در ســال  ،1985بــه عضویــت در آژانس
خبــری مگنــوم درآمد و از قضا 13 ،ســال بعد ،رئیس
دورهای آن بــرای ســه ســال هــم شــد .او کــه دوســت
داشــت تنها «عباس» صدایش کننــد ،اگرچه در دهه
هشــتاد میــادی ،مدتــی بــه مکزیــک رفــت و زندگی
اجتماعــی مــردم آنجــا را روایت کرد و بعد بــه کوبا و
شــیلی و برزیل هم رفت ،اما همچنــان بهدنبال ثبت
دشــوارترین روزهــای تاریــخ هــم بــود و آن زمــان که
عراق میزبان ســربازان امریکایی شــد ،خود را به آنجا
رســاند و جز در فلســطین نیز ،از ســاخت دیوار حائل
عکس گرفت.
بــا این حال ،او هــم در کارنامهاش عکاســی از بوکس
محمدعلــی کلــی و جورج فورمن را دارد و هم پشــت
گیــاس عبــاس کیارســتمی» و حتی
صحنــه «طعــم
ِ
این اواخر« ،گذشته» اصغر فرهادی.
عبــاس عطــار همــه دنیــا را درنوردیــد و البتــه شــاید
ماندگارتریــن آثــارش ،کارهایی بود که درباره اســام
و مســیحیت انجــام داد«.تومــاس دورزاک» ،رئیــس
کنونــی آژانــس عکــس مگنــوم ،پــس از مــرگ او،
دربــارهاش گفــت« :او یکــی از ســتونهای مگنــوم و
پدرخواندهای برای نســل جوان عکاسان ما بود».

کاری کردند که خاطرههایمان افزون شود ،آنها که در عرصه های علمی و شاخههای گوناگون پژوهشی کار کردند،
هم به نوعی برایمان خاطره آفریدند .حاال اما در این لحظات ،باید قدرشــان را دانســت و یادشــان کرد ،حاال که
میان ما و
اســیر خاک شدهاند ،چون شــاید تنها کار ما این باشد ،که نگذاریم قول
ِ
معروف خاک ســردی میآوردِ ،
آنان فاصله اندازد.سنت هرســاله روزنامه ایران ،در ارج و اجرگذاری به مفاخر درگذشته سالجاری خورشیدی،
امسال نیز تداوم یافت که خوشرسمی است .به طریق معهود ،به سراغ  20چهره برجسته از دست داده امسال
رفتیم و صد دریغ و هزارافســوس ،که امســال ،آنقدر چهره نامی از این جهان فانی به آن جهان باقی پر کشید که
یک حساب سرانگشتی ،عدد حیرتانگیز حدود  70نفر را نشان میدهد ،و بر ما ببخشید ،اگر تنها از این نامها که
خواهید دید و دربارهشــان خواهید خواند ،یاد کردیم که دســتمان کوتاه و خرما بر نخیل .هدف ،نیل به یادکرد
خ شود ،که ازقضا خیلیهایشان،
بود که حاال مصادف شده است با آخرین پنجشنبه سال .نخواستیم کامتان تل 
شادترین مردمان در روزگار زیسته خود بودند و چه خجسته خواهد بود ،اینگونه به استقبال سال  1398رفتن.
*وامگرفته از شعر «در آستانه» سروده احمد شاملو

درباره داریوش شایگان ( ۴بهمن  ۲ - ۱۳۱۳فروردین )۱۳۹۷

گنج شایگان
ِ

داریــوش شــایگان نــام بزرگــی اســت،
تمــام
از آن نامهایــی کــه مثــال آن ،در ِ
حوزههــای فرهنــگ در دوران معاصر،
روی هم رفته ،به اندازه انگشتان دست
علی ورامینی هم پیدا نمیشــود .اما شــایگان بزرگ
خبرنگار
عــاوه بر ایــن در زندگی شــخصی هم
به نظر میرســید که بیش از دیگر نامهای بزرگ از شــانس و
اقبــال برخوردار بود .البته که از بیرون نمیتوان به کنه زندگی
دیگری رســید اما از آنچه از ظواهر امر پیداســت و در قیاس با
دیگر بزرگان ،داریوش شــایگان ،گویی چنان زیست که آرزوی
هر انســان وارســتهای اســت .خانواده فرهیختــه و متمول به
شــایگان این امــکان را داد کــه از همان کودکــی در فرهنگ و
زبانهای دیگر به نحو احســن غوطهور شــود ،به او این خیال
راحــت و حاشــیه امنیت را بخشــید کــه فــارغ از زمختیهای
زندگی ،استعداد و نبوغ خود را پرورش دهد و ذهن چموش
و یاغی خود را دائماً به این ســو و آن ســو پرتاب کند .مجموع
ذهن یاغی شــایگان و وجود بسترهای مناسب برای پرورش
تمام حوزههایی که او را
این فکر ،این شانس را به او داد تا به ِ
میطلبید نه تنها ســرک بکشد بلکه تا عمق آن هم شیرجه
بزنــد .بیــش از او برای مــا باعث خوش اقبالی اســت که این
دو ،مجموع افتاد و شایگان پدید آمد .متفکری که هم سراغ
حافظ رفت هم بودلر ،هم آسیا در برابر غرب را نوشت و هم
از پروســت گفــت ،هم در ادیان شــرقی غوطه خــورد و هم از
هانری کربن نوشت .تقدیر به شایگان این شانس را داده بود
حیات پر برکتش
تا در همه این اقیانوسها شنا و در تمام طول ِ

بلندتــر بــود .یکجــا نمینشســت .حتــی
اگــر خــودش نمیخواســت ،مــدام قــد
میکشــید؛ آنقــدر کــه از ســقف تحریریه
امیر هاتفینیا هم باالتــر میرفــت .آرا م و قرار نداشــت.
خبرنگار میزنشــینی اذیتش میکرد .در بن ِد ماکت
توپاگیر نبود .او به
و قواعد خشــک و دســ 
صفحه روزنامه ،به چشــم بوم نقاشــی نگاه میکرد؛ هر صفحه،
یــک بــوم .بیــزار از رژه کار مکانیکی در صفحهآرایی بــود .از همه
میخواست درخت باشند و توی اتاقهای روزنامه جا نشوند .اما
تنها خودش درخت ماند .همزمان ســختگیر بــود و نازکدل.

همین هم شــخصیتاش را خواســتنی میکرد .او ،نــه کامل در
عرصه آکادمیک ژورنالیســم غرق شد و نه فقط در حوزه عملی
قــدمبرداشــت .هــر دو را باهم پیش ُبــرد« .احمدرضــا دالوند»
توجو نکــرد.ازطرفی،
روزنامهنــگاری را فقــط در کتابهــا جســ 
هیچوقتهمبهکتابوآموزش«نه»نگفت.او«حرف»نداشت.
بــزرگ بــود و هیچوقــت در تحریریهها جا نشــد! وقتــی از پنجره
روزنامــه به بیرون نگاه میکــرد ،همهچیز بر وفق نگاهش چیده
میشــد :گلها در چشــم او ،جایی روییده میشــدند که خودش
میخواســت؛ ماشــینها در نگاه او ،طوری حرکــت میکردند که
خودش صالح میدانســت .و آدمها و آدمها ...آدمها اما در بوم

فرهنگ ِ
بانایران

نیمههای شهریور  1397بود که ناگهان خبر درگذشت
بزرگمــردی از قبیلــه فرهنگ بغــض فروخوردهمان را
درهم شکســت و الحق که مصیبتی بزرگ بود ،خاصه
بــر دلهایی کــه از داغ شــایگان [و دیگــران] همچنان
امیرحسینمقدس ملتهــب بودنــد و نوشــدارو نایافتــه .آری ،احســاناهلل
پژوهشگر
یار شاطر فرهنگ ایران -که عمرش را وقفیارشاطر ِ
شناخت مواریث فرهنگی جهان ایرانی کرده بود ،پرکشید و ایران و ایرانیکا
را تنها گذاشــت .یارشاطر دســتپرورده اســتادان بزرگی چون علیاصغر
حکمتشیرازی ،ابراهیم پورداوود ،والتر برونو هنینگ و مری بویس بود و
در دانشگاه کلمبیا صاحب کرسی .او عالوه بر زبانهای انگلیسی و آلمانی
به زبانهای باستانی ایران (فارسی باستان و پهلوی) نیز تسلط داشت.
در میان آثار و مقاالت ُم َمتَّع یارشــاطر ،دو درخت پرثمر به چشم میآید؛
«تاریــخ ادبیات ایــران» مجموعهای عظیم در هجده مجلــد و «ایرانیکا»؛
دانشنامهای برای شناخت ایران در تمام فصول (که پروژه نخست بهطور
کامل به ثمر نشســت و دومی را هنوز فرصتیســت برای بالیدن و ســیزده
جلد آن تاکنون به چاپ رســیده اســت) .البته ســایه سنگینی که ایرانیکا بر
کارنامه یارشاطر میاندازد ،از اهمیت دیگر آثار او نمیکاهد.
رهاورد یارشاطر از سفر غرب برای ما ایرانیان (و بخصوص ایرانشناسان)
مجموعههای عظیمی اســت کــه هریک به رنگیســت و طعمی و اغلب
نیز خوشــمزه .مجموعــه میراث ایران ،مجموعه ایرانشناســی ،مجموعه
ادبیــات معاصــر ایــران ،گفتارهــای ایرانشناســی کلمبیــا و مجموعه هنر
ایران تنها شمهایســت از تالشهای خســتگیناپذیر یارشــاطر در حفظ و
اشــاعه فرهنــگ ایرانزمین .همچنین همکاری یارشــاطر با مراکزی چون
«بنگاه ترجمه و نشــر کتاب» و «مرکز ایرانشناســی دانشــگاه کلمبیا» (که
خود برآرنده ایشــان نیز بود) ســبب شــد ایران با فرهنگ جهان آشنا شود
و جهانیان ایران را چنان که بوده بشناســند.اما نمیشــود نام یارشــاطر در
میانه باشــد و از ایرانیکا نگفت ،دانشــنامهای که به گفته شــخص یارشاطر
به مثابه فرزند اوســت .ایرانیــکا در حقیقت ادامه پروژه «دانشــنامه ایران
و اســام» بــود و یکــی دیگر از کارهای دوراندیشــانهای که تنها با پشــتکار و
پایمردی احســان یارشاطر عملی میشــد .با انتشار آنالین دانشنامه ذیل
آدرس  ،Iranicaonline.orgایــن پایــگاه معتبــر و بیهمتا برای شــناخت
تاریــخ ،تمــدن و فرهنــگ ایران بهصــورت رایگان به روی همگان گشــوده
شد.یارشــاطر اگرچــه خــود به تنهایی شــعلهای ُخــرد بر چــکاد قلل رفیع
ایرانشناســی بــه شــمار میآمــد و میآید (چه کــه این ســرزمین خالی از
بزرگمــردان نبوده و نیســت) اما تنها بودنش هم دلگرمــیای بس بزرگ
بود دریانوردان رهگمکرده و کشتیشکستگان دریای طوفانزده دانش را.

درباره محسن وزیری مقدم ( 16 - 1303شهریور )۱۳۹۷

مردی که با سعی و رنج به جایی رسید و رفت
تألیــف کتــاب ارزشــمند «شــیوه
طراحــی» بــرای هــر هنرمنــد،
پژوهشگر و انسانی کافی بود تا او را
در نــزد ما ارزنده و زنــده نگاه دارد.
حسین
گنجی کتابــی که بر شــکلگیری ســلیقه و
خبرنگار
زاویــه نــگاه بســیاری از هنرمنــدان
امــروز مــا مؤثر بوده اســت و شــیوه
مــدون و متــدواره را بــه دســت داده تا نســل جــوان چند
نسل را با شیوههای تازه طراحی از یک سو و نقاشان بنام
و برخی آثارشــان از ســوی دیگر ،از جمله گوگن ،رامبراند
و دیگــران آشــنا ســازد .محســن وزیری مقدمی کــه امروز
جســم و جانش دیگر در میان ما نیست با رنجی که خود
از ســالهای جوانیاش با اشــک یاد میکــرد که چگونه از
خانــه پــدری بیرون انداخته شــد و بــا کارهــای غیرهنری
امــور گذرانــد ،خــود آموختــه بــا روحیــهای مثــال زدنــی؛
توجوگر و خســتگیناپذیر و بواسطه سالها
جســور ،جس 
کار بخصوص در نوگرایی ،تجربه گرایی ،مســتند نگاری و
تولیــد محتــوای مکتوب که ما در هنر بســیار بدان محتاج
بودیم و هســتیم و همینطور تدریس و تدوین کتابهای
آموزشی مختلف اکنون برای ما از هر هنرمند و پژوهشگر
عرصــه هنر زندهتر و در پازل هنــر ایران جایگاه بیبدیلی
پیدا کرده است.
او در ســالهای ریاســتش بــر دانشــکده هنرهــای زیبــای
دانشــگاه تهــران همچون ســالهای پیــش از آن که خود
این رویه را داشــت ،ســعی کرد بخش ســنتی و قالب هنر
ایــران را کنــار زده و نــگاه نوگرایانی را به میــان هنرمندان
نسل نو رواج دهد .هنر و اثری که نسبت به آنچه پیرامون
هنرمند میگذرد بیتفاوت نیســت و از مجرای اجتماع و
تأثیربخشــی از محیــط به دنیا میآیــد و مخاطب برایش
تنهــا یک تماشــاگر نیســت و همانطور که میتوانــد او را
تحــت تأثیر بگذارد ،میتوانــد از او تأثیر نیز بگیرد .همان
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درختی که در تحریریه جا نمیشد

با افقهای گوناگون آمیزش کند و شــاید از این رو بتوان گفت
شایگان یکی از کامیابترین متوفیهای سال 97بود.
میگوینــد کــه یکــی از راههــای تحملپذیر کردن مــرگ این
اســت که از ســویی تــا میتوانیــم به ایــن جهان خیــر اضافه
کنیم و از دیگر ســو زمین ســوخته تحویل دهیم ،به این معنا
که تا میتوانیم در جهان بیشترین لذت را ببریم و همچنین
کمتریــن درد و رنــج را متحمــل شــویم .پرواضــح اســت که
مرحــوم شــایگان چنان به این جهان خیر اضافــه کرد که یاد
او همیشــه در تاریــخ اندیشــه ایــران و حتــی فرانســه خواهد
ماند .از دیگر ســو حیات شــایگان هم به نحوی بــود که انگار
زمین ســوخته تحویل داد .شــایگان هر زمان اراده میکرد در
هــر جای جهان میتوانســت رحل اقامت بگزینــد و بر صدر
دم آخری که هوشــیار بود ،از اقیانوس معرفت
بنشــیند ،او تا ِ
جرعه مینوشید و دیگران را هم سیراب میکرد .شایگان هم
خوب زیســت و هم خوش ،و به گمان من این شیوه زیستن،
اقبالمندانهتریننوعحیاتاست.

درباره احسان یارشاطر ( ۱۲فروردین ۱۰- ۱۲۹۹شهریور)۱۳۹۷

نقاشیاش نبودند! آدمها همانطور نفس کشیدند که خودشان
خواستند و او خسته بود از بوی تلخ نفسهایشان .وقتی «خوانش
صفحه بدون قرائت متن» را در سال  87منتشر کرد ،بر پیشانی
هر فصل جملهای آورده بود که ســطر فصلدومش در خاطرم
ک شــده بــر دری از درهــای قدیمی نجف:
مانــده؛ جملــهای ح 
ی اســت.پیش از آنکــه بترکد ،آن را تصور
«زندگی همچون حباب 
کــن ».کاری کــه خــودش بخوبی انجــام داد :درخت شــد و از دل
دست هیچ
تحریریه قد کشید و باال رفت ...خیلی باال؛ آنقدر که ِ
آدمی به او نمیرسد« .دالی» حاال میتواند با درختها و دریاها و
کوهها عشق کند و قرار بگذارد .چه دیدار معرکهای!

کــه در ســالهای بعــد یعنی در ســه دهــه پایانــی حیات
خود بیــش از پیش بدان پرداخت و مجموعه حجمهای
تعاملی را خلق کرد که تماشاگر و مخاطب در محتوا و اثر
میتوانستند مداخله داشته باشند.
شــاید ایــن نــوع اهمیــت دادن بــه اجتمــاع و مخاطــب
از جانــب وزیــری مقــدم بــه تعامــل جــدی او با مــردم و
خیابان و زیســت ســخت و نفســگیری که او در ســالهای
جوانــی داشــته بیارتبــاط نبود.به قــول خــودش «در آن
زمان محیط هنری که در ایران نبود .هنر در مملکت من
چگونه میتوانســت پــرورش پیدا کند وقتــی که نه گالری
وجود داشــت نه موزهای نه نقاشــی رواجی داشت و برای
یــک نوجوان که اینها را ندیده ،عجیــب و غریب بود .من
اصالً نمیدانســتم نقاشــی یعنی چه؟» وزیری مقدم در
چنیــن اتمســفر و فضایی خــود را پرورش داد و بهســبب
همین فقدان شــخصی تالش کرد در آموزش ریلگذاری
کند و موازی با خلق اثر هنری ،تدوین و آموزش عمومی،
چیــزی که خود در نوجوانی و جوانــی از آن رنج میبرد را
ارتقا بخشد و چندین کتاب که تا سالها در نظام آموزشی
ما مورد بهره دانشآموزان و دانشــجویان قرار میگرفت
را تولید کند که از آن جمله میتوان به شیوه طراحی ۱و ،۲
طراحی ۱و  ۲کتابهای درســی ســال اول و دوم هنرستان
نظام قدیم و جدید ،راهنمای نقاشی ،گفتارهای بسیاری
درباره نقاشی ،گرافیک و مجسمهسازی اشاره کرد.

دربارهسیدمحمددبیرسیاقی(۴اسفند۱۶_۱۲۹۸مهر)۱۳۹۷

ثبت است بر جریده عالم «دوامشان»

در ســیاهه درگذشتگان سال ،نامهایی هست که
«از شــمار دو چشــم یک تن کم  /وز شــمار خرد
هــزاران بیش» .مفاخــر بلندآوازهای کــه در این
صفحــه بــه تعــدادی از آنان اشــاره رفته اســت
امیرعباس
آقابابازاده و افســوس که نام اســتاد دبیرســیاقی نیز در این
خبرنگار
میان است.
بیش و کم مخاطبان فرهنگ دوست از زندگی و اهمیت آثار استاد
مطلع هســتند .کتابهای ایشان که هر کدام چراغی راهیست برای
رهــروان پژوهــش .چنانکــه نمیتوان دربــاره فرهنگهای فارســی
پژوهش کرد و ســابقه و دستیاری دکتر دبیرســیاقی را در کنار استاد
دهخدا در لغتنامه در نظر نداشت.
دکتر دبیرسیاقی در سال « ،۱۳۸۶به پیشنهادِ» عنایتاهلل مجیدی،
مجموعه جزوههای درس تاریخ ادبیات که در دوره دانشجویی نزد
اســتاد بدیعالزمان فروزانفــر ،خوانده بودند را همــراه با مقدمهای
کوتاه بازنویسی و چاپ میکنند.
برای آن دسته از دانشجویان که رشک میبرند بر سعادت شاگردان
اســتادان تــراز اول ادب فارســی و در حســرت آنکــه اگــر ســالیانی
زودتــر زیســتن را آغــاز میگفتنــد میتوانســتند از درس و کالس
آن بــزرگان بهــره برند ،مطالعــه چنیــن کتابهایی بســیار مغتنم
اســت .امــا در میــان مطالــب مقدمه کوتاه کتــاب نیز اخبــار جالبی
به چشــم میخورد .مثل آنکه فهرســتی از نام اســتادان دانشــکده
نازنیــن ادبیات و موارد تدریس آنان نگاشــته شــده اســت .چنانکه
بــرای مثــال ،مرحوم عباس اقبال آشــتیانی ،تاریــخ تمدن جدید و
غالمعلــی رعدی آذرخشــی ،ادبیات تطبیقی تدریــس میکردند و
مرحوم مهرداد بهار دســتور زبان را در ســال اول و ســبک شناســی
را در ســال دوم و ســوم درس میگفتنــد .دکتر محمــد معین چهار
مقاله و اســتاد فروزانفر تاریخ ادبیــات میگفتند .همچنین مرحوم
علی اصغرخان حکمت هر پانزده روز یک بار بهصورت ســخنرانی
ادبیــات در قــرن نهم هجــری و بعدها ادیان را توضیــح میدادند.
کاش جزوههــای این کالسها نیز بهصــورت کتاب یا مقاله آماده و
چاپ میشد.
در پایان این یادداشــت الزم اســت توجه مخاطب را به تالشهای
اســتاد مجیــدی برای آمــاده کــردن ســخنرانیها و درســگفتارهای
اســتاد فروزانفر و نیز درســگفتار «معانی بیان» اســتاد فروزانفر که
در دوره دکتری سالهای تحصیلی  ۱۳۲۳و  ۱۳۲۴دکتر دبیرسیاقی
تندنویســی کرده و با جزوه دکتر گلشــن مقابله و در ضمیمه مجله
فرهنگستان ادب و زبان به چاپ رسانیدهاند نیز جلب کنم.

